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POLITIŠKOS ŽIKIOS.
MASKOLIJA.

Pietinėj Maskolijoj yra caro je- 
neral - gubernatorius Dumbadze, 
kaip pravardė rodo, koksai sude- 
moralizuctas gruzinas, šitas po
nas mynioja esančias teises ir el
giasi su jo administravimui pave
sto krašto žmonėms teip, kaip 
jam patinka. Dėl jo tokių darbų 
jau net durnoj pažangesnėsės par- 

1 tijos statė randui užklausimus, bet 
žinoma, užganėdinančio atsakymu 
negavo. Dumbadze ypač neužken
čia žydų ir ap>kritai nestačiatikių 
ir ne maskoliškos kilmės žmonių, 
ners ir pats nėra tikru maskolių, 
bet sumaskolėj tįsiu gruzinu. Iš
gamos vienok visur yra niekiau
sios doriškos vertės žmonės; nie
kiausiais ir žiauriausiais valdinin
kais yra visur išgamos. Tokiu 
žiauriu administratorių yra ir gar 
sus jeneral - gubernatorius Dum
badze. Jo kvailus padavadijimus 
išjuokia visi geresniejie laikraščiai, 
bet jis to nepaiso, po vienų kvai
lų, išleidžia dar kvailesnius. Jam 
pritaria vien durnoj Puriskevi- 
čiaus partija, o Lyga tikrųjų mas- 

, kolių neseniai pasiuntė jam pas- 
' -veikinimą ir pagyrė visus jo kvai-* 

lūs padavadijimus, besistengimus 
sudrutinti sostą. Įkvėpti ,svetimtau 
čiams žiauriais padavadijimais mei
lę caro. Perdėtinis,* Lygos vardu 
pagyrė ir pagarbino visus jeneral- 
gubernatoriabs Dumbadze darbus 
Bet garbinimai ne daug sveria, o 
už Dumbadzes darbus net greitu 
laiku sostui gali atseiti atsakyti, 
jam ankščiau ar vėliau atseis rink
ti vaisius, o jie gal bus netoki, 
kokių sostas ir “Lyga tikrųjų mas
kolių” tikisi sulaukti. Fanatikai 
visada didžiausias daro klaidas, o

- Lyijos sanariai juk visi fanatikai.
Specijališkoji durnos komisija, 

teip kaip randas reikalavo, užgyrė 
nelaukiant, pradėti tuojau darbus 
prie dirbimo naujos alkūnės Amū
ro gelžkelio. Ginanti rando suma
nymą konservatyviškiejie durnos 
atstovai, teip kaip ir rando atsto
vai, stengėsi visiems įkalbėti, jog 
svarbiausi Maskolijos reikalai yra 
Tolimuose rytuose; parėmimui ten 
Maskolijos įtekmės būtinai turi būt 
padirbdintas gelžkelis; nes senoji 
linija dabar jau japonų apvaldyta. 
Taigi reikia manyti,* kad randas 
ir jam pritariantiejie konservaty- 
vai nori vėl įpainioti Maskoliją į 
naują karą su Japoniją. Žinoma, 
to tuojaus ne darys, bet visgi jie 
rengia naują karą, kada į jį geriau 
prisirengs. Ant galo, supratę Mas
kolijos mierius, matydami, kad 
karas ateityj neišvengiamas, ja- 
poniečiai gali jį suskubinti. Teip 
jie padarė ir paskutiniu kartu, 
jjamatę. jog caro valdžia rengia 
karą ir be jo nebus galima apsi
eiti.

Apart pavojaus tolimuose rytuo
se, gresia Maskolijai ir karas su 
Turkija. Ir čia caro randas lyg 
tyčia į karą stumia kraštą. Mas- 

. kolija vis gabena kariumenę ant
Turkijos rubežiaus, traukia savo 

.. kariškas pajiegas ant Maskoliškojo
rubežiaus ir Turkija.

Įsiveržęs į Persiją be karo ap
šaukimo caro jenerolas Šarski
degina ten kaimus, plėšia žmonių 
turtus, skerdžia žmonis. Tokiu
mat budu jis platina Persijoj ci
vilizaciją. Kitaip ją platinti caro 
tarnai ne jau svetur, bet nė namie- 
je ne moka. Ir Maskolijoj val
džia, įsireižusi, stabdo žmonių ap
švietimą, uždarinėja mokyklas, 
sunkina atidarymą naujų, užtai 

* nesigaili pinigų kartuvėms ir ka
lėj iiiiams. Kartuvėms ir kalėji
mais caro valdžia mano pakelti 
žmonis ir išplatinti civilizaciją na- 
mieje. Kitokio įnagio atsiekimui 
savo tikslo ji negali griebtiesi ir 
svetur.

Durnos susirinkime 18 d. gėguš 
žio, užklaustas, Stolypin aiškino 
rando mierius Finlandijos link. 
Tame posėdyj buvo kunigaištis 
Nikalojus Nikalajevič, svetimų 
kraštų pasiuntiniai, užrubežinių 
reikalų ir teisių ministeriai. Stoly- 

\ pin aiškino, jog randas ne mano 
siaurinti arba panaikinti Finlan
dijos savistovystę, bet esą reika
lingos atsakančios teises regulia
vimui Finlandijos reikalų. Toliau

gelbon sukilėliams, bet angliškiems 
kareiviams pasisekė juos atgal at
mušti.

18 d. gegužio Londonan atėjo 
žinia apie gana smarkų mūšį angli- 
jonų su pasikėlė!iaii. Kariautojai 
Mohmand kalniečių giminės užpuo
lė ant anglijonų stovyklų po 
Da\va Žagai, bet likosi turinčių 
geresnius ginklus anglijonų atmuš
ti. Du angliški oficierai ir septy
ni kareiviai likosi užmušti, o 27 
kareiviai pašauti.

Jenerolas VVillcocks dabar įsiver
žė j vidurius sukilėlių apgyventų 
kraštų, jis dabar yra Mohmandų 
krašte. Jis degina kaimus ir griau- 
ja kanuolių šuivais sukilėlių tvirto
ves, bet ilgam laikui ne mano čia 
su kariumenė pasilikti, nes tokiam 
tikslui jis jkt mažai turi kareivių. 
Jenerolas VVillcocks tiki, kad po 
kelių nepasekmingų mūšių pats 
sukilėliai pasiduos ir ne bus rei
kalo ilgiau kalnuose kareivius lai
kyti. Iki šiol vienok sukilėliai 
visgi dar nefiarodė noro Įiasiduoti.

PRANCŪZIJA.
Morokko viešpatystėj dabar 

prancūzai vėl tankiau turi susirė
mimus su maurais. Susirėmimuo
se, žinoma, maurus sumuša, liet 
ir prancūzų visgi tūlas' skaitlius 
žūva. Pereitą sanvaitę prancū
zai turėjo kelis kruvinus susirėmi
mus ir ant Algiero ruliežiaus, kur 
stovi jenerolas \ igy. Ir čia žu
vo jau kelios dešimtys prancūziškų 
kareivių, 1x4 žinoma, prancūzai 
priešus sumušė.

18 d. gegužio, prancūziškos ka
riumenės vadovas Morokko vieš
patystėj jenerolas d’Amade, su 
trįms kareivių brigadoms užpuolė 
ant kariautojų Mdakea giminės ir 
juos į kalnus išvaikė. Prancūzai 
paėmė gyvulius, daug ginklų ir 
amunicijos. Susirėmime prancūzai 
nužudė 3 užmuštus kareivius ir 
22 pašautu.

Vokietijon atkako sultano Mulai 
Hafigo pasiuntiniai, prašyti užtari
mo ir pagelbos prieš prancūzus, 
liet \’okietijos vaklžios pasiunti
nius priėmė neoficijališkai, apreiš
kė jiems, kad pnNcrsti prancūzus 
pasitraukti iš Morokko gali tik 
visos dalyvavusios Algecieras kon
ferencijoj viešpatystės,' viena Vo
kietija to padaryti negali.

Pereitą sanvaitę mieste Casa- 
blanca užgimė kruvinas mušis teqi 
ispaniškų ir prancūziškų kareivių, 
kuriame krito trjs išpaniškiejie ka
reiviai. Tas atsitikimas galėjo su- 
gadyti draugiškus prietikius terp 
Ispanijos ir Prancūzijos, laikra
ščiai jau reikalavo atšaukimo is
paniškų kareivių iš Morokko, bet 
randas nutildė žmonis apreikšda
mas, jog susimušimas buvo vien 
terp girtų kareivių.

TOLIMIEJIE RYTAI.
Pereitą sanvaitę Japonijoj atsi

buvo parlamento pasiuntinių rinki
mai. Išrinko daugiausiai šalininkų 
dabartinės ministerijos, nes 190 
pasiuntinių, progresistų išrinko 77, 
neprigulmingųjų 53, “(laidos” parti
jos 32 ir yukbtai 27. Taigi rando 
šalininkų parlamente bus daugiau 
negu visų kitų drauge paimtų.

Chinuose, provincijoj Yan Nan 
revoliucija platinasi vis labiau, rc- 
voliucijonicrių pajiegos auga vis 
labiau, prie jų pristojo 
vis daugiau žmonių. Re 
yoliucijonieriai apvaldė gelžkelį, 
sumušė prieš juos išsiųstą rando 
kariumenę. Provincijos gubernato
rius išsiuntė Pekinan reikalavimą 
atsiųsti jam tuojaus pastiprinimą, 
nes kitaip revoliucijonieriai suval- 
dys visą provinciją.

pasakė, buk iš paskutinių atsitiki
mų matyt, jog Finlandijos prole- 
tarijatas ne tik persiėmęs revoliu- 
cijinėms idėjoms, ne tik jas re
mia, bet su maskoliškaisiais revo- 
liucijonieriais eina iš vien. Jis pri
vedė Čiclą (eilę revoliucijonierių 
suokalbių, koki buk užgimė Fin
landijoj. Tuom mat Stolypin sten
gėsi pertikrinti, jog centrališkoji 
Maskolijos valdžia turi būt išpla
tinta ir Finlandijoj. Kad valdžios 
veikimas Finlandijoj ir Maskolijoj 
turi būt vienodas. Pcrkratinėjimas 
vienok Finlandijos klausymo 18 
d. gegužio nepasibaigė; perkrati
nėjo jį ir ant rytojaus. Pabaigti 
buvo nelengva, nes pats Stolypin 
ne padavė nė jokio aiškaus pliano, 
maitino durną tuščiais be pliano 
nurodymais.

Taigi iš Stolypino kalbos aišku, 
nors jis to užsigina, kad jis nori 
susiarinimo Finlandijos savistovy- 
stės. Dabar Finlandijoj teises iš
davinėjo be Maskolijos ministerių 
ir administratorių vien finų atsto
vai. Mokyklos buvo tautiškos. 
Iki neseniai Finlandija turėjo net 
savo kariumenę, kuri, sulyg tei
sių, negalėjo būt siųsta į užrube- 
žinius karus be seimo pritarimo. 
Finai kariumenėj tarnavo namie- 
je. ^Siaurinti Finlandijos savisto
vystę _pradėjo užstojus ant sosto 
dabartiniam carui ir daug teisių 
jau jiems atėmė, liet visgi dar šiek 
tiek liko, bet ir tas Stohpin nori 
dar labiau susiaurinti.

Teip jau lygiai caro valdžia el
gėsi ir Lenkijoj. Iki 1831 me
tų Lenkija turėjo savo pinigus, 
mokyklas, kariumenę, net k rasos 
markes, teismus? Nuo 1831 m. 
prasidėjo Lenkijoj siauriuimas au
tonomiškų teisių, pirmiausiai panai
kino Lenkijos atskirą kariumenę. 
Net po Lenkijos sukilimui dar mo
kyklos buvo lenkiškos iki 1867 
m., o lenkiškiejie teisinai laikėsi 
dar ilgiau. Dabar vienok neliko 
ne ženklo Lenkijos savistovystės, 
priešingai, lenkai Lenkijoj mažiau 
turi teisių negu tikroj Maskolijoj.

Taigi aišku, kad Stolypin ma
no pradėti dabar su Finlandija 
teip elgtiesi, kad elgėsi Lenkijoj 
arba Kaukazo Gruzijoj, kuri tai 
neužkariautas kraštas, bet iš 
gero noro pasidavė |>o Maskolijos 
globa, gavo užtikrinimą, kad ga
lės palaikyti tautišką savistovystę, 
bus vien po caro globa. Bet mat 
visi carų pasižadėjimai jiems ge
ruoju ir |>er karus pasidavusiems 
kraštams duoti ne turi ne tiek 
vertės, ką lopas ant elgetos keli
nių. Carai savo pažadėjimus ir 
prisaikas duotas užimant sostą lau
žo, jeigu tik proga pasitaiko. Pats 
kalti būdami, jie kaltę metą papra
stai ant tų, kuriems duotą prižadė
jimą sulaužo.

Jeigu Stolypin ne mano su sy
kiu panaikinti visas finų teises ir 
vienu plunksnos pabraukimu suly
dinti Finlandija padėjimą su pa
dėjimu Gruzijos, Lenkijos, Lietu
vos, Latvijos, tai daro tą todėl, kad 
su sykiu to padaryti negalima. 
Jeigu finai pasitrauktų nuo urė
dų, pritruktų urėdninkn, atkakę 
iš Maskolijos ne mokėtų jokiu bu
du su žmonėms susikalbėti. Mat 
pirma reikia žmonis prirengti, o 
paskui jau naikinti jų teises. Ir 
iš tikro Stolypin ir jo padėtojai 
rengia finlandiečius, kad jie ga
lėtų naudotiesi iš malonės masko
liškų biurokratų, nes jų atsiunčia 
vis daugiau, surinkę iš visokių 
Maskolijos šašlavynų; mokyklose 
pirma visai nemokino maskoliškos 
kalbos, dabar jos mokinimui pa
švenčiama vis daugiau laiko. Yra 
jau net visai maskoliška gimnazija. 
Taigi gal ateis neužilgio laikai, 
kad Finlandijoj neliks nė ženklo 
jos savistovystės, kaip jos neliko 
kituose kraštuose, jeigu tik biuro
kratams pasiseks žmonis pavergti.

/
INDIJOS.

Terp ištraukusios prieš sukilu
sius Himalajų kalnų gyventojus 
angliškos kariumenės apsireiškė 
cholera. Net čiehis regimentus 
atsėjo‘išskirti iš kariumenės ir sių
sti juos į atskiras stovyklas, kad 
epidemija ne apimtų visos kariu
menės.

Besipriešinimas vienok kalniečių 
neišnyko; net afganai bandė vėl 
Įsiveržti per rubežių ir ateiti pa-

IS LIETUVOS.
Iš VILNIAUS.

Buk tai kai kuriose Vilniaus 
katalikų parapijose busianti įvesta 
nauja tvarka: ūkio ir pinigų rei
kalais rūpinsiąsi patįs parapijoms, 
išsirinkę tam tikrą komisiją.

Kitur tokia tvarka jau seniai 
įvesta, bet Lietuvoje to dar nie
kur nėra.

Balandžio 27 d., miesto salėje 
Vilniaus lietuvių šelpimo draugija 
rengia lietuvių vakarą; vaidinama 
bus pirmą kartą Lietuvoje trage
dija “Mindaugis”. Leidimas jau

Vilniaus rusų žmonių sąjungos 
atstovai išvažiavo neseniai Į Pe
terburgą pas ministerių pirminin
ką Stclypiną. ypatiškai prašyti 
jo, kad butų prašalinta iš kariu
menės visi žydai-kaefiviai.

Gegužės I ’ dieną, yra pa
skirta nagrinėti byla rusų laikra
ščio “Sievero-Zapad. Golos” re
daktoriaus M. Šato, kuris yra kal
tinamas už patalphvtną laikrašty
je melagingų žinių apie policijos 
ir kariumenės dalyvavimą žydų 
skerdynėm Balstogėje.

Balandžio 16 d., Vilniaus i-sios 
vyrų gimnazijos 8-lvs kliasos mo
kinys L. Petrovas, apie 4 vai. 
po pietų, šuviu iš revolverio susi
žeidė save į krutinę ir apie 1 
vai. naktį pasimirė.

Caro paliepimu sustiprinta ap
sauga \ ilniuje ir • Smorgoniuje 
nuo balandžio 20 d. tajx> pratęsta 
dar ant metų.

Praeitą sanvaitę žinomas žydų 
literatas Salom Aš norėjo per
skaityti naują savo veikalą priva- 
tiskame bute, kur buvo susirinkę 
suviršum 70 žmonių. Dasižinoju- 
si apie tai jolicija, susirinkimą 
išvaikė.

Gegužės l diena praėjo ramiai. 
Tiktai kai kuriose dirbtuvėse bu
vo pertrauktas darbas. Gatvėmis 
jodinėjo kazokai. Buvo išmėtyta 
socijal - demokratų partijos atsi
šaukimai, kuriuose buvo kviečia
mi visi švęsti darbininkų šventę 
gegužės I d.

Šuman’as gavęs leidimą par
sikviesti savo vasaros teatran 
(Botanikos sodne) lenkų operos 
ir operečių vaidintojus nuo ba
landžio 14 lig 20 dienos.

Balandžio 3 d. Vilniaus kato- 
apskričio teisme buvo nagrinė
jama valstiečio Grinevičiaus by
la. Jis buvo kaltinamas už tai, 
kad norėjęs nužudyti uriadninką 
Cinoitą, šovęs iį keletą sykių ir 
sužeidęs. Teismas pasmerkė jį 
pakarti, o paskui nusprędė pra
šyti, kad bausmė butų suma
žinta.

Ambrazas Geeevičius vežęs 
šiomis dienomis iš \ ilniaus 
į Trakus visokių prekių. 
Netoli nuo spalvų fabriko 
“Stella”, trįs ginkluoti plėšikai 
užpuolė ant jo, netraukė jį nuo 
vežimo, labai vargs.? sužeidę ir 
atėmę pinigus (12 rublių), pa
bėgę.

(Iš ‘V.’)

I§ KAUNO.
Balandžio 10 d., gubemijinia- 

me Kauno kalėjime stovintis ant 
sargybos kareivis nušovė kalinį 
F. Bilcvičių už tai. kad jis kalbė
josi per langą su kitu kaiinid.

Dvi dieni tęsėsi vadovėlių kon
kursų sekcijų posėdžiai. Konkur
sai! pristatyta šie veikalai: \ i- 
šinskio ir A. iš R. elemcntoriai, 
Vaikų draugas, Jukštytės \ aikų 
skaitymėliai, Ladislavo Žiupsnelio, 
Žemaitės Rinkinėlis, \ aikų 
Žvaigždutė Gabrio kalbos vadovė
lis, Musų Dirva. Vanagėlio Do
vanėlė, Amalų \ inkšos — Ma
no pirmoji ir Mano antroji kny
gelė, Lapiskio — Lietuviška Bė- 
cėlė ir jo gramatika, Kraujučio 
Spindulėlis, Merkevičiaus Žibutė, 
Gabrio skaitymo knyga, Damijo
naičio Rašymo ir skaitymo kny
ga ir III metų skaitymo knyga. 
Geografijos Gabrio ir Mečiaus 
(vertimas), Istorija Maironio, 
Agaro ir M—čft), Aritmetika Ben- 
doriaus ir Daugifi|o, Masato Pr., 
Thomo (vertė VegHė). Daugu
ma prisiųstų veikalų rankraščiai.

Po dviejų dienų! darbo sekcijos 
draug su abelnu )teisėjų ir ko
miteto nutarimu išnešė sekančią 
rezoliuciją: '

Geografijos konkursą laimėjo 
Gabrio vadovėlis it Mečiaus ver
timas (vertė J. /T. “Aušros iš
leidimas) po pųsęt premijos t. y. 
po 100 rub. t r

Istorija. bjei -Mairionio nei 
Agaro vadovėliams premijos ne
skiriama. M—čio vadovėliui stin
ga visos penktosios dalies, todėl 

to vadovėlio nesvarstoma. Istori
jos sekcija skelbia antrą istorijos 
konkursą. Rankraščiai priimami 
ligi lapkričio I d. š. m.

Aritmetikos pilną premiją (200 
rub.) laimėjo Bcndoriaus ir Dau
girdo rinkinėlis. (I rinkinėlio da
lis Liėt. Mokytojų sąn. išleidimas, 
H d. Daugirdo dar rankraštyje).

Skaitymo knyga I metams, pu
sę premijos paskirta Vanagėlio 
Dovanėlei (rankraštis) ,

Skaitymo knyga II metams, 
pusę premijos pripažinta I^idis- 
lavui Žiupsneliui.

Nei III m. Skait. knygelė nei 
gramatika konkurso nelaimėjo.

. Sulyg likusių premijų konkur
su komitetas skelbs naujus kon
kursus.

Platesnes žinias iš Konkursų 
sekcijų posėdžių paduos pats ko
mitetas.

(“V. 2.”) .

I§ PANEVĖŽIO, 
Biržių valse.

Paskutiniu laiku Nausėdžių so
džius sumanė išsiskirstyt į vien
sėdžius. čia da nieko tokio ne
būtų, išsiskirstant, kiekvienam že
mės prisieitų gaut tiek pat, kaip 
kad pirm turėta. Tas suprantama. 
Bet dalykas ganyklose — jos vi
są laiką ligšiol buvo bendros vi
sam sodžiui, o skirstanties į vien
sėdžius, reikia ir jas pasiskirstyti. 
Čia ir turėjo apsireikšti stambiųjų 
ūkininkų ir bežemių - grintelnin- 
kų su mažažemiais reikalų prieš
giną bes. Stambiejie .ūkininkai sto
jo už tat, kad ganyklos butų iš
dalytos }>agal dirbamosios žemės 
dešimtinių skaičių, — mažaže
miai ir bežemiai - grintelninkai 
užprotestavo, nes jie mažai že
mė arba, pagaliau*, jie suvisai že
mės neturi — ne ką gaus ir ga
nyklų; jie išstatė kitą skirstymosi 
būdą: išskirstyt ganyklas pagal 
“dūšių” skaičiaus kiekvienoj šei
mynoj — vistiek ar tai mažaže
mis, ar bežemis - grintelninkas, 
ar stambusis ukininkSs. Tam 
tikslui jie fiadavė prašymą Pane
vėžio Tvarkomojon Komisijom 
Beto, jie prašė, kad grafo Tiške
vičiaus žemė, kuri prieina prie 
Nausėdžių sodžiaus, nebūtų par
duodama stambiemsiems ūkinin
kams, bet tik mažažemiams ir be- 
/cmi.m>. Štily Žemės 1 vark<»- 
mosioe Komisijos sprendimo apie 
tą visą, prašyta nausėdiškių raštu 
jiems pranešti, o jei siojo prašy
mo Žemės Tvark. Komisija ne
įstengtų savomis spėkomis risti, 
prašyta dar, kad šisai prašymas 
butų Komisijos nusiųstas į tam 
tikrą įstaigą. Matysim, ką atsa
kys iš "ten”.

J. Radviliškėnas.
(Iš “2.")

Iš PANEVĖŽIO.
Panevėžyje buvo miesto du

rna renkama. Mokytojų semi
narijos vardu, kaipo jos atsto
vas, buvo pastatęs savo kandida
tūrą ir žinomasai lietuvių kal
bos mokytojas p. Jonas Jablon
skis ir laimėjo, nes tik du bal
su tegavo prieš.. 1 iip ir tapo 
dar vienas lietuvis miesto Du
rnos patarėju. I iek daug bal
sų niekas už save negavo. Nau
joji demokratija pradeda ir čia 
imti viršų: išrinkta daug naujų 
žmonių.

(“V.”).

I§ GIRSUDŲ VALSČ., 
Panevėžio pav.

Musų valsčiuje yra liaudies mo
kykla, Smilgių sodžiuje. Sausio 
5 d. šių metų |x*r valsčiaus sueigą 
vietinis mokytojas — lietuvis K. 
Liudžius pakėlė klausimą apie per
keitimą tos mokyklos į dvikliasę 
ir išaiškino tokios mokyklos nau
dingumą. Valstiečių įgaliotiniai 
(v)barni) atidėjo tą klausimą iki 
kitam susirinkimui, kad jį geriau 
apsvarstyti. Kovo 15 d., per 
valsčiaus sueigą įgaliotiniai galu
tinai nutarė reikalauti nuo val
džios leisti perkeisti viršminėtąją 
mokyklą į dvikliasę su amatinin
kystės skyriumi. ų

Šukenietis.
(Iš “L.U.”)

Iš KOVARSKO, 
Ukmergės pav.

Kovo 27 d. atvyko į Pivaro kie
mą žandarų oficierius ir suėmė

seniuką Pivarą 70 metų, jo duk
terį, ant rytojaus nugabeno į 
Ukmergės kalėjimą. Neaplenkė 
ir kitų kiemų. Jieškojo ginklų 
Rado vienas moteris, nes vyrai 
seniai Amerikoj.

J. Kuzmin’s.
(Iš “2.”)

IŠ KRUKŲ, 
Šiaulių pav,

Nociunų sodžiaus ūkininkas J. 
D., gerai įgėręs, nusipirko Jonišky
je per jomarką arklį, užmokėjo 
brangiai. Išsiblaivęs pamatė, kad 
arklys visai nevertas užmokėtų 
pinigų. Palaikęs arklį porą dienų 
J. D. sugražino buvusiam- 
jam jo savininkui ūkininkui K. U., 
bet jis arklio nepriėmė. Tada J, 
D. padavė teisman K. U. Arklys 
likęs be savininko atsidūrė pas 
antstolį, kuris tur būt daugiausia 
toje byloje pelnys. Kas prtdaimės, 
turės antstoliui užmokėti už arklio 
užlaikymą.

O musų ūkininkai, kol sulauks 
bylos galo, neteks nė arklio. Ir 
pinigų gerokai prikišo. \ is tai 
degtinės ir tamsumo darbeliai.

J. L.
(Iš “L.U.”)

IŠ UKMERGĖS.
Balandžio 6 d., vedant dviem 

sargybiniams per mišką labai svar
bų nusidėjėlį, pastarasis pabėgo 
miške. Nors jam buvo aht ran
ku uždėti retežiai ir sargybiniai 
šaudė į jį, bet visgi nepasisekė 
sugauti jis.

(“V. 2”) 
r -■</

' Iš UTENU,
Uktn. apskr.

Balandžio’2 dieną buvo val
sčiaus rinktinių sueiga. Pini
gų rinkėju, vieton J. D., išrinko 
Adomą Liėgu.

Žemiečių viršininkui, guberna
toriaus vardu paprašius, kad va!-^ 
scius padidintų stačiatikių cerk
vės kapus, 12 sieksnių ilgumo ir 
5 s. platumo,. visi vienu balsu 
sutiko, tik paklausė raštininką, 
ar nepyksiąs, kad žemės paims 
iš jo daržo.

Paskui žemietis pasakė, kad 
išrinktų vieną žmogų ir nusių
stų Raseinių ir Šaulių apskritin 
prisižiūrėti, kaip ten sodiečiai 
vienasėdziais dalijasi; kelias bu
siąs iždo apmokamas. Tokį pa
siuntinį rinkti atsisakė. Girdi, 
“kaip tik išrinksime, tai ir pini
gai dėti reiks; rinkome žiemą, 
kad pliantą paimtų, o ar. paėmė? 
Taip bus ir dabar. Nereikia. 
Męs iš gerų žmonių girdėjome, 
kad viehasėdžiais niekas mųsų 
nedalys”....

Valstietis.
_ * (“V.”).

Iš SKUODO, 
Telš, apskr.

Mųsų žmonės patįs gyvulių 
nesipiaųna, bet paauginę, par
duoda. Prisireikus gi. mėsą per
kasi ant turgaus iš žydų, kurie, 
kokių pusgyvių prisipirkę, mėsą 
kąsniais išnešioja ir išpardavi
nėja. Ar mėsa sveiko gyvulio, 
ar ji nekenkia valgytojų svei
katai, to čia nėra kam žiūrėti. 
Jei kartais policija ir nutveria 
įtariamą pardavinėtoją, ir tai 
niekais pasibaigia. Butų laikas 
tokio didelio miesto, kaip Skuo
das, valdybai pasirūpinti, kad 
bent koks veterinarijos felčeris 
peržiūrinėtų mėsą.

šiltine žmonės vis dar tebeser
ga. Keletas jau pasimirė.

Pipiras.
(Iš ‘V.’) 5

IŠ RIETAVO, 
Ras. apskr.

Pernai rudenį Rietavo val
sčiaus padegėliai gavo iš savo 
kunigaikštienės Bagdonienės 
Oginskienės šiokią tokią pa
šalpą. Nabagai nekantriai 
laukė savo geradarės par
važiuojant, tikėdamies bene 
gausią dykai nors po 
porą rąsčiukų iš bekraščių jos 
miškų. Apskelbta turėti val
sčiaus raštinės paliudijimus,ku
riuos padegėliai už keletą bu
telių alaus ir gavo iš raštininko 
ir vaito. Kun. Oginskienė priė
mė juos su didele malone ir už

jautimu ; visiems išdavė asignaci- 
jas, ant kiek tik kas' norėjo, nulei- 
zdama 8%, t. y. po astuonias ka
peikas nuo rublio. Bet.... pa
didino rąstų kainą 10%, t. y., de
šimčia kapeikų ant kiekvieno 
rublio. Tokiu budu pirkdamies 
rąstus, padegėliai turėjo primo
kėti po 2 kapeiki, jeibent už tas 
asignacijas, ar ką. Gudri lab
darė.

Miškų užveiždėtojai, patiems 
žmonėms baltalksnius išsirankio- 
jant ir išsikertant, aktaimus 
įkainojo po 2 rubliu. Aktainis 
trįs aršinai augštumo ir trįs pla
tumo, ilgumas, kaip alksniai 
išeina; medžiai—nestoresni kaip 
4 colių. Kaina buvo įmanoma, 
nors daug vargo, kol surankiosi 
Tad daugelis apsiėmę .buvo 
kirsti. Bet kad reikėjo vežties, 
virto kitaip: perėjo visa vyre
snybė, jieškodama priekabių; ra
do keletą alksnių storesnių ir 
įkainojo ąlįtainius po 5—10 rub
lių. Dabar, žmogeli, jei nori imk, 
o jei nori išsižadėk darbo. 
Žmonės, matydami, kad jau žie
ma ir kelias baigiasi, o kuro ne
turi ir darbo gailisi, užmokėjo,' 
kiek reikalauta, bet labai rau- 
kydamies. Tarnai daugiau pa
sirūpino, kad dvarininkė, ne 
žmonės laimėtų. Na, užtai jit 
giriami.

Brusas.

IŠ EŽERENŲ.

Rytų šone Ežerėnų apskričio: 
Vidžių, Pelikri, Breslavos ir 2a- 
viero (Slobodkos) parapijose ki
tados gyveno dauguma lietuvių, 
mažuma gudų (baltarusių). liet 
ilgainiui lietuviai gudais išvir
to. Žaviero parapijoje visai ne
bėra suprantančių lietuviškai, o 
kitose minėtosiose vos kur-ne- 
kur beliko. Dar yra sodžių, kd^ 
rūtoje seneliai, arba net ir tėvai 
“uturoja” (kalba) lietuviškai ir 
rauda, matydami nutautusius sa
vo vaikus, kurie, arba visai nel»e- 
supranta lietuviškai, arba kad ir 
supranta, tai nebeapkenčia ir iš
juokia savp tėvų “niuką" (kal
bą). Bet tebėra nemaža ir gry
nai lietuviškų sodžių, kur visi 
tarp savęs tebesikalba lietuviš
kai, nors labai daug primaišyda
mi gudiškų žodžių lietuviškomis 
galūnėmis. Tiems sodžiams gar
bė, kad neišsižadėjo savo tėvų 
kalbos, nors gyveno sunięiaųsio- 
se aplinkybėse.

Nuo nebeatmenamų laikų čio
nykščiai lietuviai neturėjo lietu
viškų knygų ir niekasXjų lie
tuviškai nemokė. Poterius kal
bėjo ir knygeles skaitė lenkiš
kai, nors tos kalbos beveik nesu
pranta. Sunku atspėti, kuriuo 
laiku pradėta lietuviai taip kan
kinti 1 seneliai sako, jog jau ir jų 
seneliai taip meldęsis. Zavierų 
parapija kitados prigijo į Min
sko vyskupiją, o kitos minėto
sios — į Vilniaus; tada į šitas 
parapijas skirdavo kunigus ne
lietuvius. Kada gi priskyrė jas 
prie Žemaičių vyskupijos, jau 
buvo sunkesni laikai (1846), be
laisvė.

Taip skurdo žmonelės tarp 
baltarusių ir rusų, iš Rusijos čion 
atitremiamų, nuo Lietuvos at
skirti svetimtaučių dvarais ir so
džiais, gyvendami kaip ant salų, 
ir tirpdami tarp svetimųjų; lie
kantieji skurdžiai žiurėjo savo 
kalbos mirties.

Bet žiurėjo drąsiai ir kovojo, 
kol įveikti po kits-kito, nyko so
džiuje, o paskui ir visas sodžius, 
išnyko. Bet vis dėl to liko, kaip 
sakėme, sodžių, kurie, susilaukė 
liuosesnių laikų ir susistiprinę 
dvasia, surinkę visas, kurios be
liko, pajiegas, ėmėsi naujo gin
klo. Tasai ginklas — tai ele
mentorius ir maldaknygė. Ne
turėdami saviškių, kas juos pa.- 
mokytų lietuviškai skaityti ir 
poterių kalbėti, pradėjo gailesin
gų žmonių jieškoti giliau Lie
tuvoje. Ir neužsivylė. Atsira
do tokių, kurie noromis aplei
do brangiąją savo gimtinę ir 
kvietinį r.agaišį, ir išvažiavo ne»- 
žinoman kraštan juodosios pe- 
lienės duonos valgyti; važiavo 
linksmi, nes pasišventę nors var
gą ir ?lkį kentėti, by-tik save
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Vai ir sakė 
s\V. Bet....

ir Pranaitį.
A. Plikis.

(Iš “L.U.”)

i

broliams beturčiams apšvietimo 
suteikti.

Taip tatai, susilaukę geradarių, 
suvedė savo'vaikelius, kurie link
smi ir atsidėję ėmėsi darbo. 
Pirma nemokėdami nei persižeg
noti, greit išmoko skaityti ir 
pakaktinai katekizmo pirmajai 

Džiaugėsi tuo 
valdžiai ačiū už

Iš BRESLAVO PAR.
Usiuonių sudžiun atlėkė kovo 

14 d. vietinis antstolis Popov 
su sargybiniais ir uriadniku ir 

• apniko Mikolą Bagdonavičių, ku
rio du vaiku ir dar keletas jo 
giminaičių mokėsi lietuviškai ka- 
.fekizmo, ruošdamiesi pirmojon 
išpažintin. Pastatęs plikais kar
dais sargybinius prie durių, kad 
nieko neįleistų, patsai su uriad- 
ninku ir vienu sargybiniu įėjo 
pirkion (triobon) ir ėmė gązdin- 
ti vaikus šausiąs, jei nepasisaky
sią pravardžių. Vaikeliai nieko 
nebegalėjo atsakyti, vien tik pa
kėlė nebežmonišką klyksmą, pir
mą kartą pamatę tokį piktą svetį 
Subėgo tėvai ir motinos savo 
vaikų gelbėti, bet jų vidun ne
įleido. Kilo dar didesnis triukš
mas, nes vaikams verkiant, pra
sidėjo ir “Rachelių” verksmas. 
Nieko iš vaikų neišklausęs, ant
stolis pąreikalavo trijų vyrų, 
kurie ir susakė jam vaikų pa
vardes. Vaikų butą devineto, 
bet protokolan užrašė 21. Su
siėmęs elementorius ir kelias 
maldaknyges, areštavęs mokyto
ją išvažiavo. Mokytoją buvo pa
sodinęs *šaltojon; bet palaikęs 
keletą valandų, paleido, įsakyda
mas per 10 dienų išvažiuoti, o 
jeigu neišvažiuotų, tai etapu iš
siusiąs.

‘ Praėjo tačiaus ir 17 dienų, o 
išsiųsti antstolis neatvažiavo; pa
sisakė neturįs teisės. Liko dar 
ir daugiau mokyklėlių; iš ben
drosios išsiskirstė į mažus bū
relius; bet šių jau nebenori ant- 

? t;tolis užpuldinėti. Elementoriai, 
mat, ir maldaknygės tyli, juos 
areštuojant, o žmonės, kaip vie
nas, sukilo savo reikalų ginti ir 
augščiaus teisybės jieškoti.

Vaikeliai, -verkdami, išlydėjo 
savo mokytoją kalėjiman ir nu- ’ 
skrido kitan sodžiun ptokslo jieš- ■ 
koti. Ant” ryUrjlus vėl sura- ,
dę savo mokytoją, nebenori 
paleisti.

Nors tai pirmi tėra metai 
tuvybės atgijimo Breslavos 
rapijoje, bet jau iš karto pasi
rodė giliai įsikerėjusi savo sene
lių kalbos meilė, kurios nei pli
kas kardas neįveiks.

Krikštytojas.

IŠ SUVALKŲ GUB. .
Suvalkų gub. užtvirtino “Savi

tarpinės Pašelpos Suvalkų Guber
nijos darbininkų Draugijos” įsta
tus. , Draugija susitversSenapilėj 
(Marijampolėj), bet galės turėti 
skyrius visoj Suvalkų gubernijoj. 
Draugija rūpinsis šelpti savo na
rius įvairiuose nelaiminguose atsi
tikimuose, platinti apšvietimą tarp 
narių ir ginti juos nuo skriaudi
mo. Prie draugijos gal prisidėti 
kiekvienas, kaip dvaro ir kaimo, 
taip ir miesto darbininkas, jeigu 

prižadės pildyti draugijos įsta- 
ir jeigu savo darbais nesiru- 
trukdyt draugijos darbą.

IŠ DIDVYŽIŲ, 
Vilkaviškio pav.

Balandžio 6 (3., dvare prasidėjo 
visuotinas darbininkų streikas. 
Reikalauja išmokėti lig šiam lai
kui nuo ^pradžios metų neatiduotą 
algą ir ordinariją ir prašalinti vi
siems įgrisusį urėdą.. Darbinin
kai laikosi gerai. Ponas nerimau
ja, buvo pas- pavieto viršininką 
vargšas pasiskųsti, turbut nieko 
nepešė, nes ramus' streikai pri- 

‘pažinti ir valdžios. ’
Dva rokas.

(Iš *Ž.’).

f§ SKARDUPIŲ DVARO, 

iVaitkabalių gmin., Vilkaviškio p.
Šiomis dienomis Skardupių 

dvare*dirba iš Maravilės dvaro 
viršų ant kūčių. Kiek neprivargo 
ponas Fuksas (savininkas Skardu
pių ir Maravilės) kol sujieškojo 
amatininką, kuris apsiimtų už pi
giau, kaip kiti, jam tą viršų už
dėti pagal jo noro. Vieną sura
do : tas be pustrečio šimto rub. 
nedirba su savo darbininkais, ant
ras ir vėl tą patį jam pagieda. 
•Bet galų gale surado kokį ten 
Stankevičių, kuris apsiėmė už 190 
rubl. padaryti, kaip ponas nori, 
'dar ir su savo darbininkais. Atė-j 
įęs su savo žmonėmis ir dirba;

žmonėms moka po 60 kap. ant 
dienos. Neilgai trukus, jis apsi
žiūri, kad jam riestai einasi, jau 
jis neišeina. Ką jis darys? Nu
eina pas poną. Ponas jam lei
džia darbininkus (kumečius), 
kuriems moka po 50 kop. ant die
nos, ir savo valgy! turi darbinin
kai. Jau dabar mus meisteris lai
mingas. Jeigu Fukso darbinin
kai gali dirbti už 50 k. per dieną 
savo valgiu, tai kodėl io darbinin
kai už tiek dirbti negalėtų — ma
no jisai. Ir ėmęs sumažino savo 
darbininkams užmokestį ant 50 

Katrie nenorėjo nusileisti, 
eiti namon darbą pa-

priegtani “sužinojo’* iš areštantų 
ir daugiau da organizacijos veik
lesniųjų narių. Suimta tapo iš
viso 35 žmonės. Teisė juos Ry
gos laikinis karo teismas ir tas 
•teismas” tęsės nuo kovo 31 d. 

lig balandžio 3 d. Vieno apkal
tinamųjų byla dėlei jo ligos atidė
ta, prieš teismą stojos 34 ypatos. 
Jųjų pasmerkė: 8—15 metų ka
torgom t—1» metų, i—10 met.,

...priimami veika

Iš PLOKŠČIŲ, 
C Naumiesčio pa v.

I Kovo 28 d., buvo valsčiaus 
eiga ir viršaičio rinkimai, 
ninku susirinko 357.

> liau pribuvo dar 3. 
viršininkas paskaitė apie Durno* 
atstovų atsilankymą pas carą, per
skaitė jų kalbas, o paskui pranešė 
ir apie Bedelių Kunco užmušimą

Toliau liepė ūkininkams išsi
rinkti iš savo tarpo teisingą vir
šaitį. Rinkimai atsibuvo baisioje 
betvarkėje. Į pirmus kandidatus 
buvo pastatytas A. Petraitis. Dau
guma ėmė šaukti, kad nenorį tų 
“liuosininkų” (mat Petraitis par
davė gyvenimą) ir jau pradėjo 
skirstyties iš raštinės. Bet virši
ninkas sulaikė juos, aiškindamas, 
kad jei kas nenori Petraičio, gal 
mesti jam juodą kamuolėlį, o kas 
nori * jį, turi mesti jąm baltą 
Petraičio šalininkai, gerai jau pa
vaišinti, pasinaudojo tuo sumišimu 
ir • metė jam po 2—3 baltus ka
muolėlius. Bet visas tas rūpestis 
nieko negelbėjo: Petraitis gavo 
tik 116 balsų už ir 259 prieš. Vir
šininkas susiskaitęs visus kamuo
lėlius rado 15 balsų daugiau, ne
gu buvo išviso susirinkusiųjų. 
Paskui balsavo kitą kandidatą — 
Puidoką. Tas gavo 131 balsą. 
Suskaičius visus kamuolėlius, tuo 
kartu pasirodė 30 balsų mažiau. 
Viršininkas, matydamas, kad žmo-. 
nės neteisingai duoda Hi’sus, per
traukė viršaičio rinkimus ir atidė
jo kitam kartui. Per tuos rinki
mus daugiausiai balsų gavo J. 
Tamošaitis, žmogus gan apsišvie
tęs ir teisingas. Po pertraukos 
valstiečiai svarstė valsčiaus reikl
us. Buvo nutarta: 1) Likučius 
(nuo pošlinų) 375 rub. padova
noti nariams “brigados” (taupomo
sios)' kasos. 2) Ištremti į Gudiją 
(ant poselenijos) du vagiu: De
glių

Iš GIŽŲ, 
Vilkaviškio pav.

Balandžio Ii d., buvo Gižų val
sčiaus sueiga, kurioje dalyvavo ir 
“kamisorius”. Pirmiausia “kami- 
sorius” perkontroliavo “Brigadną” 
(taupomąją) kasą, paskui balsiai 
perskaitė caro kalbą, sakytąją at
stovams, ir plačiai paaiškino, kaip 
caras ir valdžia geri, kaip labai 
jie rūpinasi žmonių gerove ir kaip 
toliau stengsis su durnos pagelba 
kiek galint pakakinti valstiečių 
reikalavimus. Nekurie iš valstie
čių labai pasipiktino ta jo kalba 
ir išrodė valdžios neteisingumą 
Jie į akis “kamisoriui” pasakė, 
kad valdžia netik kad nesirūpina 
žmonių gerove, bet tik atžagariai, 
kuodaugiausia stengiasi žmonės 
išnaudoti ir savo gražiais priža
dėjimais valstiečius privilioti. Bet 
žmonės labai gerai pažįsta tuos 
prižadėjimus ir nelaukia nuo val
džios jokių malonių. Nors “kami
sorius” ir bandė visomis pa j jėgo
mis pertikrinti valstiečius, kad jie 
klystą, kad valdžia gera esanti ir 
tt., bet nieko tas negelbėjo. Žmo
nės dar labiau ėmė rugoti. Ta
da musų “geradaris”, matydamas, 
kad nieko neįveiks, pametė sueigą 
ir išėjo, nieko nepešęs. Toliau 
vaitas perskaitė gubernatoriaus 
cirkuliarą apie švarumo užlaiky
mą, apie kovą su gyvulių ligomis 
ir tt. Pagalios pranešė, kad ka
soje yra dar likusių nuo pereitųjų 
metų pinigų, ir kad tuos pinigus 
reikia - paskirti valsčiaus admini
stracijai, bet 
neišrištas, nes 
išsiskirstę.

Iš LIEPOJAUS.
1906 m. pabaigoj ir pereitųjų 

metų gegužės mėnesyj policija su 
žandarmerija besidarbuodamos su
sekė 5 mėnesius veikusią slaptą 
spaustuvę, kuri apart atsišaukimų 
spauzdino ir laikraštį “Soldat* ir

1—2 met., 8 mėn.; 8 išteisi
no.

Istorija žinos, kad 1908 m. Ru
sijos patvaldybė kovo 31 d. 
bal. 3 d. šventė savo reakcijos 
šventę.

Liepojuje tveriasi draugija va
žiuoti į Rymą raktams gauti nuo 
Dangaus Karalystės. Kai kurioms 
davatkoms trūksta pinigų. Ant ke
lio reikia 70 rvb. Viena mote
riškė, 45 metų amžiaus per visą 
laiką susirinko 60 rub., kuriuos 
ir padėjo pas kunigą, o dar 10 
rub. trūksta; tai dabar bėgioja, 
gal kas nors paskolįs 10 rtfb.

Mažutis.
(Iš “Ž.”)

3) un
lai fląr3fi dic”os j° aP£>rsinimo 
ne pa si rodę nė ant scenos, nė spau
doje.

ui . , »qi
Sąlygok ori^nalinicnit veika- 

tčnns.
4) a) įiHvald"buti parašyti pro

zoje, b) tie mkžiau 3 aktų, c) ne 
daugiau veikiančių ypatų, dj 
kad galima • b’tftų pastatvti prie 
vienos, ar’ dviejų dekoracijų, e) 
kad iošmias prasitęstų ne ma
žiau 3 ’valartaų skaitant po 54 
valandos antraktais.

5) Geistina, lad 'a) įtalpa butų 
iš gyvenimo; iViudlės, arba palie- 
$an{į dabartinį žrba netolimo^ 
praeities Jgį^enimo apsireiškimus; 
b) sulyg lormdš —- komedija, ar
ba lyriška drttrtia.

’. - 1 ■ n.ari * ii'
Stygoj

Kas link įtalpos ir formos są
lygų nestatoma-; visame kitame 
reikia išpildyti reikalavimus 4 
apie originalinįus veikalus.

Pasarga, j) Vcrtimąi privalo 
būti iš originaįo; 2) vertimas tu
ri būti prisiųstas su originalu.

) Per du metu nuo dienos ap
skelbimo konkurso pasekmių, vien 

teisę statyti ant 
kitiems premiruo-LIETUVIŠKŲJŲ STIPENDI

JŲ KLAUSIMAS.
Seniau baigiantiejie Senapilės 

ir Suvalkų gimnazijas lietuviai 
gaudavo Maskvos universitete 
tam tikras stipendijas, po 3(10 rub. 
kiekvienas. “Vilniaus Žinios” (N. 
66) pranešė, kad nuo greitųjų 
metų jau nebegaunamos. Kiek 
mums žinoma. Maskvoj bent jau 
2—3 metai nebeduodama naujų 
stipendijų: tais metais buvo duo
dama tikrai tiems, kurie ir ank
sčiau gaudavo. Dėlei šito dalyko 
kreiptųsi į durnos atstovus - lietu
vius, kad geriau ištirti 3į klausi
mą.

Atstovai dabar įieško dokumen
tų, kuriais atsirėmus butų galima 
pakelti šis klausimas. ‘Nors sti
pendijos biauriam surusinimo tik
slui buvo įrengtos ir nemaža jo
mis naudojosi visokių niekšų, nors 
netaip jau jos svarbios musų vi
suomenės gy venimui, tačiaus ver
ta butų užsiimti šio klausimo iš- 
tirimu, nes jis dar kartą pakels 
paslapties uždangalą, kuriuo mu
sų biurokratai mėgsta uždengti 
nuo “nekantriosios minios“ akių 
kai kuriuos savo “darbelius“. “V. 
Žinių” suteiktąją žine^ apie sti
pendijas aš galiu šiaip papildyti.

1) Nežinau, ar tai apie lietu
viškąsias stipendijas kalbama ar 
apie kitas, bet “Žinių rinkinyje 
apie Maskvos universiteto stipen
dijas, pašalpas ir premijas” štai 
ką randame ant p. 89—99, sky
riuje “stipendijos, kurių paskiri- 
mas nepriguli nuo universiteto:“ 
“N. 220. Varšavos mokslo ap
skričio. Paskirimo metai (nenu
rodyti). Stipendijos didumas 360 
rub. Jas paskiria Varšavos Mok
slo Apskričio Globėjas. Jų skai
čius mainosi”.

2) Lietuviai šių stipendijų jau 
nebegauna. Tuo tarpu išdalytoje 
durnos atstovams Žmonių Apšvie
timo Ministerijos sąmatoje 1908 
metams, išlaidų skyriuje, 6 (Aug- 
štesniųjų mokyklų užlaikymas) 
ant p. 37 randame, kad ministe
rijos išlaidosna 1908 metams įro- 
kuota ir “10 stipendijų Peterbur
go ir Maskvos universitetuose Su
valkų ir Senapilės augintiniams— 
prigimtiemsiems lietuviams”. Sis 
įnešimas remiasi caro paliepimu 
liepos 26 (rugpiučio 10 d.) 1866 
m., kuris įtrauktas į Lenkijos įsta
tymus. Šioms 10 stip. skiriama 
į metus 3360.; vienam studentui 
išpuola 336 rub.

Taigi pinigai stipendijoms ski
riami, *0 studentai jų negauna I O 

dabar ap- 
negu tat 

nurodyta?

Daina’* turi 
scenos ir leisti 
tus veikalus. .

Tam tikslui 
(litografuoja > ar spausdina) ap
robuotą ekzctnpliorių skaitlių. Iš 
išrinktų pinigų už leidimus ir 
išparduotus ekzepliorius autorius 
gauna 50^ nuo gryno pelno; 
pinigai išmokama kas metų

Porurga. Po dviejų metų vi
sos teisės priguli autoriui.

7) Laikas prisiuntimo veikalų 
(dviejuose ekzemplioriuose) ne 
vėliau lapkričio 1 d. 1908 m. Jei
gu iš atsiųstų veikalų nė vienam 
ne butų pripažinta premija, tuo 
met konkursas bus garsinamas įs
nauja .fic '

8) Konkurso pasekmės privakt 
Imti aĮ^arhtntoa laikraščiuose ne 
vėliau sausio 1 d. 1909 m.

9) Prie atsiųstu veikalų priva
lo būti už dengtoje voko j e (kon- 
verte) |«uymėtas vardas pravar
dė ir adresas autoriaus. Veikalas 
gi pscudotęmu'pažymėtas.

10) Veikalai siunčiami Kaunan, 
“Dainos” Valdybai su

11) YHite* išrinktos 
konkurse neturi

12) Piniginė premija įduoda
ma autoriui tuomet, kuomet vei
kalas bus leistas statyti ant sce
nos tam tikro* valdžios.

Konkurso Komitetas ir “Dai
nos” Valdyba.

PRŪSŲ LIETUVIŲ BAŽNY
ČIOS IR MOKYKLOS.

Prūsų vaikai pradeda mokyk
lą lankyti jau šeštus metus išd- 
ję. Taigi su tais mažiukais val
džios išleistas įsakymas tiek te
leidžia mokytojams lietuviškai 
kalbėties, kad mokinys moky
toją šiek tiek suprastų. “Pamo
kyti” beturiu kalbos mokyklo? 
je — aštriausia užginta; lietu
vių prigimtoji kalba yra tik įve
dimas į vokiečių kalbą. Visų 
Prūsų mokyklų tikslas yra vie
nodas — kuo-veikiausia lietuvių 
kūdikius ištautinti.

Prie tikrojo lietuviškojo para
pijos vardo pridėsiu 
iškreiptąjį, t. y. kaip 
vietas pravardžiuoja, 
vienas matytumėte,
kas tik lietuviška, čia yra naiki
nama. Parapijos įsteigimo metus 
padėsiu kabėse. Paduotasis mo
kyklų skaičius reikš vienas pra
dedamąsias : apie metų mokyt- 
klas, seminarijas, giminazijas ir 
augštąsias niokyklas skyrium pa- 
rašysiu.

“DAINOS“ KONKURSAS SCE
NIŠKIEMS VEIKALAMS.
Konkurso Komiteto nariai: pp. 

Leonas, Stonkus, Galdinas, Dami
jonaitis, Lekiackas, išrinkti visuo
tino “Dainos” susirinkimo sausio 
22 d. š. m. išdirbo šiąs maž-daug 
konkurso sąlygas:

1) Konkursas turi nešioti “Dai
nos vardą.

2) Konkursan priimami origina
lai ir vertimai. Tiems ir kitiems 
veikalams skiriama po 2 premiji. 
Už pripažintus vertais premijų bus 
išduota: a) už geriausiąjį origina- 
linį 80 rub., už kitą 40 rub., b) 
už sekančius du — pagyrimai; c) 
už geriausiąjį vertimą 25 rub., už

15 rub.; d) už sekančius du 
išduota pagyrimai.

1. Kretingos parapija — Dt. 
Crottingen (165^ metais): lie
tuvių 2,800, vokiečių 1400, mo
kyklų 8, mokytojų 11. Visose 
tebemokoma lietuvių kalbos.

2. Dovilę, par. •—» Davvillen 
(1854 m.): lietuvių 2,600, vo
kiečių 550, mokyklų 8, mokyto
jų 9. Visose tebemokoma lietu- 
vių kalbos.

3. Kairių par.^-Kairun (1904): 
1,500 lietuvių, 200 vokiečių, 6 
mokyklos, 6 mokytojai. Visose 
tebemokoma lietuvių kalbos.

4. Karklių par. — Karkelbeik 
(1904): 1,825 lietuviai, 75 vokie
čiai, 3 mokyklos, 5 mokytojai. 
Visose tebemokoma lietuvių kal
bos.

5. Klaipėdos miesto par. — Mė
mė! (įsteigta dar prieš reforma
ciją) : 17,500. žmonių. Kiek jų 
tarpe lietuvių, nesužinota; gali
ma skaityti 3,00a

6. Klaipėdos žemininkų par. 
(taip-pat įsteigta prieš reforma- 
CU%): 5»O0O lietuvių, 8,000 vo
kiečių, 22 mokyklų 39 mokyto
jai. Lietuvių kalbos tebemoko
ma 10 mokyklų.

7- Nidų par.—INidden (1854): 
lietuvių 400, vokiečių 800, mo 
tykių 3, mokytojų 5. Lietuvių 
kalbos bemokoma 1 mokykloje.

8. Plikių par.—Plicken (1891): 
2,000 lietuvių, 800 vokiečių, 7 mo
kyklos, 8 mokytojai. Visose te
išmokoma lietuvių kalbos.

t 9* Priekulės par. — Prokols 
(1620) : 5,000Jieluvių, 2,167 vo” 
kiečiai, 15 mokyklų, 23 mokyto
jai, Lietuvių kalbos tebemoko
ma 10 mokyklų.

10. Juodkrantės par.—-Schwa- 
rzort (1775): lietuvių 75, vokie
ty 35°» mokykla 1, mokytojas 1, 
Lietuviškai nebemokoma.

IL Vanagių par. — Wannag- 
gen (1903): lietuvių 1,986, vo
kiečių 528, mokyklų 6, mokyi- 
tojų 8. Lietuviškai tebemokoma.

12. Kalninkų par. — Kallningf- 
ken (1677): lietuvių 300, vokie
čių I>I5°» mokyklos 2, mokyto
jų 4. Lietuviškai nebemokoma.

13 Karklės par. — Karklen 
(1644): lietuvių 100, vokiečių 
1,100, mokykla 1, mokytojai 3. 
Lietuviškai nebemokoma.

14. Kintų pa.—Kinten (1709): 
lietuvių 3,650, vokiečių 450, mo
kyklos 9, mokytojų 14. Lietu- 
tuviškai tebemokoma.

15. Riuglių par. — Rugeln 
(1900) lietuvių 700, vokiečių 300, 
mokyklos 3, mokytojų 4. Lie
tuviškai tebemokoma.

16. Pataičių par. —< Paleiten 
(1901): lietuvių 2.300. vokiečių 
155, mokyklos 4, mokytojų 6. 
Lietuviškai tebemokoma.

17. Pašyšių par. — Paszieszen 
(1901): lietuvių 1,500, vok. 600, 
mokyklos 2, mokytojai 4. Lietu
viškai tebemokoma.

18. Ramučių par. — Ramutten 
(1901): lietuvių 1,200, vokiečių 
800, mokyklos 5, mokytojai 7. 
Lietuviškai tebemokoma.

19. Rusnės par.-Rusa (1583): 
lietuvių 4,087, vokiečių 2,630, 
mokyklų 11, mokytojų 21. Lie
tuviškai bemokoma 5 mokvklosc.

2a Saugų par. — Saugen 
(1844): lietuvių 3,500, vokiečių 
2,00a mokyklos 9, mokytojų 17. 
Lietuviškai bemokoma 5 mo
kyklose.

21. šakunų par.—Schakuhnen 
(1675): lietuvių 1,50a vokiečių 
1,800, mokyklos 5, mokytojų 9. 
Lietuviškai bemokoma 2 moky
klose.

22. Verdainės par. — Werden 
(įsteigta valdant Albrechtui, 
1511 — 1568): lietuvių 7,000, vo»- 
kiečių 3.757, mokyklų 15, moky
tojų 28. Lietuviškai bemokoma 
7 mokyklose.

*3- Vyžų par.
(1857):
mokyklų 
tuviškai 
klose.

24. Katyčių par. — Coadjuten 
(i5<>8): liet. 1,320, vok. 1,710, 
mokyklų 9, mokytojų 15. Lietu
viškai tebemokoma 5 mokyklo
se.

25. Natkiškių par.—Nattkisch- 
ken (1895): liet 2,000, vok. 
1,300, mokyklų 7, mokytojų 10, 
dar 3 mokyklose mokoma liet.

26. Argininkų par. —■ Argc- 
ningken (1902): liet. 400, vok. 
1,700, mokyklų 4, mokytojų 6, 
lietuvių kalbos nebemokoma.

27. Piktupėnų par. — Piktu- 
poenen (1574): <liet. 3,000, vok. 
3,186, mokyklų 14, mokytojų 20, 
dar 4 mokyklose mokoma liet.

28. Plaškių par. — Plaschken 
(1695): liet. 3400, vok. 1,240, 
mokyklų 7, mokytojų 13, dar 4 
mokyklose mokoma liet, kalbos.

29. Po k rakių par. — Pokraken 
(1891): liet. 1,000, vok. 1,00a 
mokyklos 2, mokytojai 4, dar 
mokoma lietuviškai.

30. Rūkų par. — Rucken 
(1870): liet. 2,800, vok. 1,300, 
mokyklų 9, mokytojų 13, dar 4 
mokoma lietuvių kalbos.

31. Tilžės miesto par.— Tilsit 
(įsteigta dar prieš reformaciją, 
vadinas 13 amžiuje): liet. 500^ 
vok. 3,300, mokyklos 8, mokyto-’ 
jų 74, lietuviškai nebemokoma.

32. Tilžės žemininkų par. — 
(Albrechtui valdant, 1511-1568): 
liet. 4,300, vok. 4»5°°» mokyklų 
15, mokytojų 27, tiktai 3 moky
klose

33-
cen
L97O, 
dar 3

1.200, mokyklos 6, mokytojų 7» 
dar 2 mokyklose mokoma lietu
vių kalbos.

35. Būdviečių par. — Budwe- 
then (1665): liet. 250, vok. 3,750, 
mokyklų 9, mokytojų 13, lietu? 
viškai nebemokoma.

36. Jurgaičių par. — Jurgeit- 
schen (1845): liet. 1,500, vok. 
5,010, mokyklų 12, mokytojų 17, 
lietuviškai nebemokoma.

37. Kraupiškių par. — Krau- 
pischken (1554): liet. 600, vok. 
6,500, mokyklų 19, mokytojų 23, 
lietuvių kalbos nemokoma.

38. Laukininkų par. — Lenke- 
ningken (1897): liet. 2fioo, vok. 
2,100, mokyklų 9, mokytojų 15, 
lietuviškai nemokoma.

39. Ragainės miesto par.—Rag- 
nit (1660): liet. 180, vok. 6,900.

40. Ragainės žemininkų par. 
(1540): liet. 1,800, vok. 3,200, 
mokyklų 17, mokytojų 34, lie
tuvių kalbos nemokoma.

41. Stermerų par. — Rauten- 
berg (1853): liet. 300, vok. 3,650, 
mokyklų 9, mokytojų 12, lietu
vių kalbos nemokoma.

42. Smaleninkų par.-Schma- 
leningken (1845): liet. 700, vok. 
1,600, mokyklų 4, mokytojų 7, 
lietuvių kalbos nemokoma.

43. Žilių par.—Szillen (1629): 
liet. 1,000, vok. 6,500, mokyklų 
Ii, mokytojų 21, lietuviškai ne
mokoma.

44. Žukų par.—Szuken (1900): 
liet. 1,000, vok. 1,300, mokyklų 
6, mokytojų 7, lietuvių kalbos 
nemokoma.
(1902): liet. 100, vok. 1,900, mo

45. Trapėnų par.—Trappoenen
kyklų 3, mokytojų 5, liet kal
bos nemokoma. •

46. Katmilžių „par. — Wede- 
reitischken (1902): liet. 900, vok. 
2,100, mokyklų 7, mokytojų 9, 
lietuvių kalbos nemokoma.

47. Viešvilės par.—Wischwil' 
(įsteigta Albrechtui valdant 
1511 —1568):) liet. 1,150, vok. 
2,140, mokyklų *5, mokytojų 9, 
lietuviškai nemokoma.

48. Kusų par.—Kussen (1586): 
liet. 150, vok. 5,200, mokyklų II, 
mokytojų 17, liet, nemokoma.

49. Lazdrnų par. — Lasdehnėn 
(1578): liet 1,724, vok. 6.800, 
mokyklų 14, mokytojų 22, lie
tuvių kalbos nemokoma.

50. Pilkalnio par. — Pillkallen 
(1582): liet. 40, vok. 9,960, mo
kyklų 14, mokytojų 30, lietuviš
kai nemokoma.
^51. Šilėnų par. — Schillehnen 
(*793): Bet. 400, vok. 2,879, mo
kyklų 7, mokytojų u, lietuvių 
kalbos nemokoma.

52. Širvintos par.—Schinvindt 
(>549): liet. 35, vok. 4.675, mo
kyklų 12, mokytojų 16, lietuvių 
kalbos nemokoma.

53. Vilūnų par. — Willuhnen 
(1621): liet. 100, vok. 4,573, mo
kyklų 12, mokytojų 16, lietuvių 
kalbos nemokoma.

54- Akmenynų par. — Fried- 
richsdorf (1854): liet. 500, vok.
5.200, mokyklų 9, mokytojų 17, 
lietuvių kalbos nemokoma.

55. Govarų par. — Gowarten 
(1906): liet. 250, vok. 1,550, mo
kyklų 4, mokytojų 6, lietuviš
kos kalbos nemokoma.
' 56. Gastų par. — Heinrichs- 

walde (1686): liet. 500, vok. 
5,820, mokyklų 7, mokytojų 19, 
lietuviškai nemokoma.

57. Insės par.—Inse (1570): 
liet 900, vok. 100, mokyklų 5, 
mokytojų 7, lietuvių kalbos ne
mokoma.

58. Kaukėnų par.—Kaukehmen 
(1576): liet. 1,700, vok.6,370, mo
kyklų 13, mokytojų 21, lietuvių 
kalbos

59. Skėrių par. >—• Skoeren 
(1905): liet. 400, vok. 1,100, mo
kyklų 4, mokytojų 4, lietuvių 
kalbos nemokoma.

60. Lapynų par. — Lappinen 
(1667): liet. 200, vok. 4,800, mo- 
mokyklų 10, mokytojų 12, lie
tuviškai nemokoma.

61. Naujosios par.—Neukirch 
(1651): liet. 200, vok. 5437, mo
kyklų 8, mokytojų 15, lietuviškai 
nemokoma.

62. Zekių par. — Schenburg 
(1890): liet. 700, vok. 4414, mo
kyklų 8, mokytojų 14, lietuvių 
kalbos nemokoma.

(Iš ‘V.’)

PASIMIRĖ KATALIKIŠK 
VYSKUPAS.

CantoiT, O. Laikant mišias čia- 
nykščioj šv. Jono bažnyčioj, vys
kupas Horstman puolė prie al
toriaus apopleksijos užgautas. 
Rods_ jį paskui atgaivino, bet va
kare jis pasimirė.

VAGYSTOS ANT KRASOS.
Winnipeg, Manitoba. čianyk- 

štė policija susekė, jog ant čia- 
nykštės krasos nuo tūlo laiko va- 
giagii ypač piniginiai siuntiniai. 
Pereitą sanvaitę pavogė tokių 
siuntinių už 12000 dol. Prašalino 
jaa nuo tarnystes daug urėdnin- 
kų, bet vagilių visgi nesusekė.

JAUNAS UŽMUŠĖJAS. .
Salt Lake City, Utah. Jaunas 

vaikėzas, mokyklos mokinys Hea- 
ton prisipažino policijoj,, jog jis 
20 d. balandžio nušovė 19 metų 
Marę Stevens, ir kūną jos užka
sė į žemę. Mat tokiu budu jis 
užsimanė nuo šitos merginos pa- 
siliuosuoti, kuri jam, kaipo per 
stora, įgriso. •

LAIVYNUI, REIKIA ŽMONIŲ.
VVashington, D. C. Amerikos 

laivyno užveizda reikalauja juri
ninkų ; dabar * reikalaujama 
6000 vyrų. Kadangi tikriejie ame
rikonai ne mėgsta apskritai ka
riškos tarnystes, tai laivynui liuos- 
norių atseis jiešleoti terp ateivių.

TURBUT BEPROTĖ.
Louisville, Ky. Likosi čia su

areštuota niekam nepažystama mo
teriškė, kuri gyrėsi, jog važiuoja 
Washingtonan užmušti prezidentą 
Rooseveltą. Turbut jai protas su
simaišė.

LENKŲ PRAŠYMAS UŽTA
RIMO.

Washington, D. C. Ii d. ge
gužio pas prezidentą Rooseveltą 
iš Chicagos atkako lenkiškas ku
nigas Furman ir padavė prezi
dentui lenkų užgirtas rezoliucijas 
su nurodymais, kaip Prūsuose juos 
persekioja; lenkai prašo užtarimo 
už Prūsų lenkus. Prezidentas paža
dėjo apmąstyti lenkų reikalus. 
Bet ar jis patlės, 
klausymas. Iki 
persekiojamiems 
bene. ;

tai jau kits 
šiol jo įsikišimas 
naudos ne

Užpuolimas
r LIO STOTIES.

EI. Paso. Tex. Plėšikai užpuo
lė ant gelžkelto stoties French, 
New Mex. Santa Fe gelžkelio. 
Trįs plėšikai apvaldė stoties urėd- 
ninkus, išardė kasą ir iš jos pa
ėmę 35000 dol., pabėgo. Veja 
juos pulkas ginkluotų vyrų su 
šunimis, bet jeigu jie paspės pa
bėgti į kalnus, sugauti jų ne bus 
galima.

ANT GELŽKE-

GUBERNATORIŲ SUSIVA
ŽIAVIMAS.

\V ashington, D C. Pakvietus 
prezidentui Rooseveltui, suvažiavo 
čia valstijų ir teritorijų guberna
toriai apkalbėjimui, kaip pasek- 
mingiausiai galima užlaikyti gam
tiškus Amerikos turtus, kaip juos 
apsaugoti nuo godumo kapitali
stų. Jie daugumą naturališkų 
erašto turtų, kaip antai girių, jau 
spėjo išnaikyti.

NUSIBANKRUTINO DIDELIS 
BANKAS.

Cleveland, O. Nusibankrutino 
čia bankas Reserve Trust Co. Sko
los jo siekia $2700000. Paskui atsė
jo uždaryti American Savings 
luinką. Skolos šito banko nepe
reina 300000 dol.

nemokoma. GERAS URĖDNINKAS.
Springer, New Mex. Šerifo pa- 

gelbininkas W. H. Farmer likosi 
suareštuotas. Jis apkaltintas, buk 
xi vo suokalby j su plėšikais pa
vogusiais 34000 dol. iš kasos 
Wells Fargo Co. Farmeriui bu
vo pavesti pinigai daboti, bet jis 
jų neišdabojo. Vienas iš plėšikų 
suareštuotas, pripažino, jog šėri- 
: o pagelbininkas Farmer ėjo su 
jais išvien.

bemokoma lietuviškai.
Vilkiškių
(1561): 
mokyklų 
mokoma
Lauksargių par. — Laug- 

szargen (1899): liet. 1,200, vok.

IŠ AMERIKOS
UŽMUŠĖ 4 DARBININKUS.

Willkesbarre, Pa. Prospect ka
syklose, nugriuvusių nuo viršaus 
uolų keturi darbininkai likosi už
mušti, o 3 sunkiai sužeisti.

PATŽUDYSTBS INDIANOJ.
Sulyg valstijos valdžių surink

tų žinių, valstijoj Indiana perei
tuose metuose nusižudė 355 žmo- 
OeS* an^ baugiau negu 
užpernai. Vyrų nusižudė 256, 
arba ant 32 daugiau negu užper
nai. Moterų nusižudė 94, arba 
ant 20 daugiau. Negrų pereituose 
metuose nusižudė 5 vyrai ir tiek 

<tnotcrU« Ir užmušystos val
stijoj pasidaugina

Pereituose metuose valstijoj 
ižmušė 78 vyriškius baltparvius 
ir 5 moteris. Negrų užmušė 23 
vyrus ir 5 moteris.
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SANDAROS 2INYCIA.
Washingtonf D, C.

padėtas pamatinis akmuo Sanda
ros 2inyčiai, prie kurios pastatymo 
prisideda 22 Amerikos respubli
kos, o Carnegie davė $1750000.

Springfield, III. Prasidėjo dar aprašyto kunigo pamokslo, ku- nors ne visos prelekcifos ir užga- 
Cia likosi darbai visose Illinojaus anglių riame jų priešai ne butų iškreipę nėdino klausytojus, Ubai, manau, 

kasyklose.

3

TORNADO.
Woodward, Okla. šitose aplin

kinėse 11 d. gegužio siautė torna
do, kuris ne mažai nuostolių pridir
bo. Pražuvo prie to ir tūlas žmo
nių skaitlius. Tornado perėjo 
teipgi per miestelį San Rrairie, 
VVisconsine, Curtere gi likosi už
mušta viena ypata, bet užtai ma- 

' terijališki nuostoliai jos padaryti 
labai dideli.

f Springfield, 111. Prasidėjo 
darbai visose anglių kasyklose 
valstijoj Illinois. . Kasyklos čia 
stovėjo nuo i d. gegužio.

13 d. gegužio per, Louisianą, 
Arkansas, Georgijų, Iową, Neb- 
raską, Texas perėjo tornado, ku
ris daug nuostolių pridirbo. Mie
stelis Gilliam, La, likosi veik su
risti išgriautas, o pusė gyventojų 

’v vra arba užmuštų, arba sunkiai 
sužeistų. Gyventojų čia buvo 
apie 200 ypatų. Mieste Bollinger. 
La, ‘į ypatos tapo užmuštos, o 9 
sunkiai sužeistos. lowoj tornado 
išgriovė. daug farmų. Mieste Ne- 

\ vada, Ark., tornado išgriovė teip
gi daug triobų. Mieste Leonard. 
Tex., jis išgriovė teipgi tūlą na
mų skaitlių. Čia likosi užmušta 
viena moteriškė, o jos vyras mir
tinai apkultas. įtaikė tų vėtrų 
puolė smarkus lytus, nuo ko už
gimę tvanai paplovė gelžkelius. 
Tvanai ypač Nebraskoj daug nuo
stolių ^pridirbo.

Guthrie, Okla. Cianykštė 
legisliatura užgyrė teises, sulyg 
kurių, visi pramoninkai turi darbo 
comisoriui suteikti kuo teisingiau
sias kas metą atskaitas ir kad dar
bininkų algos butų reguliuojamos 
sulyg darbdavių pelno. Tokių tei
sių reikalavo čianykščių darbinin- 
cų organizacijos.

r ■ ' -
Kansas City, Mo. Sustrei

kavo čia darbininkai alaus leidy
klų. * Streikuoja 8oo vyrų. Dar
bininkai nenori priimti naujų kon
traktų. Jie reikalavo po i dol. 
sanvaitėj daugiau, bet darbdaviai 
ant to nesutiko.

Pittsbūrg, Pa. Santaikos 
teismas nusprendė, jog gatvinių 
karų kompanija gali numažinti 
taniau jautiems algas po y^c. už 
valandą. Ji norėjo numažinti ant 
ic. .

Omaha, Nebr. Sarpy pavietyj 
. siautė 12 d. gegužio tornado, ku

ris daug nuostolių pridirbo. Ma
žiausiai 12 ypatų likosi užmuštų, 
o apie 20 sužeistų

Pittsbūrg, Pa. Iš palengvo 
prasideda darbai geležies dirbtu
vėse. Pereitą sanvaitę Carnegie 
Steel Co priėmė 500 naujų darbi
ninkų. Pradėjo dirbti geležies 
dirbtuvės ant 33 ir 29 gatvių. 
Dirba jau ir Carter Iron Works 
dirbtuvės; Jonės & 
priėmė prie' darbo 
bininkų.

Langhlin Co. 
daugiau dar-

Pa. Cianyk-

EXPLIOZIJOS.
Wi1kesbarre, Pa. Kasyklose 

Lookout Colliery 12 d. gegužio 
atsitiko expliozija, kurios septyni 
darbininkai likosi užmušti; sužei
stų- yra 12.

ščios 
v$s, 
dirbo 
nyj.

Beaver Falls, 
Armstrong Coke Co. dirbtu- 
dėl mirties' savininko, ne 
pereitos samstės antradie-

Brockwayville, Pa. Cianyk
ščios Machine Battle Co. dirbtu
vės bus padidintos; paskui priims 
daugiau darbininkų.

GAISRAI.
Deadvvood, S. D. 

sai iėflegė miestelis 
Creek. Nuostolius gaisro 
rytus skaito ant $250000.

.Veik ■ vi-
Camp 
pada-

5 Tyler, Pa. Bu f falo ir Sus- 
quehanna Co. neaprubežiuotam 
laikui uždarė savo kokso pečius. 
Dėlto 1000 darbininkų neteko dar
bo.

Sitose 
aplinkinėse siaučia ‘ prairijų gais
rai. Išdegė jau 14 faunų mie
sto aplinkinėse.

Passaic, N. J. Sudegė čia, 14 
d. gegužio, vieni namai. Sudegė 
3 vaikai ir 2 moterys mirtinai ap- 
liegė.

Winnipeg, Manitoba.
11 Greenburg, Pa. Čianykščios 

stiNo dirbtuvės likosi atstatytos; 
jose neužilgio prasidės darbai. 
Pirma tose dirbtuvėse dirbo 350 
darbininkų.

Tanopah, Nev. Sudegė čia 20 
krautuvių. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant 250000 dol.

Cashean, Pa. Sudegė čia Lo- 
renzo namai. Sudegė teipgi dvi 
ypatos, viena apdegė mirtinai, o 

< vienos dar trūksta, kuri gali teip
gi sudegė. Gaisras užgimė nuo 
liampos expliozijos.

LIETUVIAI AMERIKOJ

pamokslo žodžius. Mat mums ro
dėsi, kad pažeminimui kunigo ga
lima, kad ir iš melo pasinaudoti, 
jeigu mejas veda mus prie mierio. 
Nebuvo leisto ir ne leisto doros,gin
klo,kurio kovoje su kunigais ne bu- 
tufne vartoję. Mums pakako, kad 
įnagis veda mus prie tikslo. Ta
me dar nebūtų tiek blogo, jeigu 
kiekvienas prasilenkiantis su dora 
darbas ne denroralizuotų visos 
draugijos. Męs turėjome progą 
rinkti greitai vaisius nieko bendro 
su dora neturinčios sėjamos sė
klos. Ir ištikro, kaip iš Pandoros 
rago pasipylė melagingi aprašinė
jimai kiekvieno kunigo darbų, net 
privatiško jų gyvenimo. Melas 
vienok, vistiek su kokiu mierių jis 
platinamas, naikina užsitikėjimą. 
Tas greitai pas mus ir pasirodė, 
o vienok ypač musų laikraščiams 
nesunku buvo tą užsitikėjimą pa
laikyti, nes musų žmones spauz- 
dintam žodžiui teip tikėjo, kaip 
Evangelijai. Jeigu tas užsitikėji- 
mas laikraščiams šiądien išnyko, 
tai kalti daugiausiai nesilaikanti 
teisybės laikraščių padėtojai, jų 
korespondentai. Jie mat nenori 
suprasti, kad ne vien jie turi tie
są rašyti j laikraščius, bet mela
gingas žinias ne tik gali, bet pri
valo taisyti kiti. Ir ištikro teip ir 
daro. Retai pasitaiko laikraščiuo
se korespondencijos, kurių netaisy
tų kiti. Prasideda terlionės, tušti 
ginčai terp korespondentų ir jų 
žinias taisančių. Tos terlionės uži
ma laikraščiuose vietą, ne duoda 
užsiimti svarbesniais reikalais, o 
kas svarbiausia — jos naikina žmo
nių užsitikėjimą laikraščių teisin
gumui. .Tas yra blogu, nors tėip 
giliai šaknis įleūlo musų laik- 
raštyjoj, kaip niekur kitur.

Tautiečiai elgiasi teipjau. Jie, 
apart tautystės, kalbos ir papročių 
nieko daugiau nemato, o vienok 
ir su tautyste rišasi daug ir labai 
daug kitokių reikalų. Norint tau
tos reikalus pastatyti ant tvirtesnių 
pamatų, būtinai reikia aprūpinti 
visus tautos reikalus, viską atsa
kančiai sutvarkyti. Kaip kunigai, 
jų priešai, teip ir tautiečiai, atsie- 
kimui savo mierių, teipgi ne visada 
prisilaiko teisybės, o tas, kaip sa
kėme, naikina žmonių užsitikėjimą, 
o be žmonių užsitikėjimo negali
ma paramos jų laukti.

Paskiausiai atsirado pas mus 
socijalistai, su augštais šauksmais 
ir žadėjimu: lygybės, brolystės ir 
vienybės, bet ką daryti, kad ir 
tie 
no 
ma 
mų

p. M. Petrausko, 
P. nebūtų atsilan- 
męs, chicagiečiai, 
matę du kartu ant 
“Kam. ir Mal.”,

nė laikraščių. Tie lenkbemiai ne
nori nė kalbėti lietuviškai.

CianykšČiai lenkberniai pradeda 
tverti kokią ten “lietuviško prin
co” namų statymo korporaciją. 
Nors ji susideda iš lietuvių ir 
vardą lietuviško “princo” nešioja, 
bet joje kalba vartojama ne lie
tuviška, tik lenkiška ir pagarsi
nimuose jos vartojamas koksai 
ten lietuviškai lenkiškas žargonas. 
I tą korporaciją priguli keletas 
dešimčių lietuvių, o lenkų gal voa 
keli. Todėl tokio lindimo j lenkų 
kailj pats lenkai juokiasi išvisų 
lenkbemių.

Barškalas.

Omaha, Nebr. Sudegė čia įtai
gos Omaha Packing 
stohai gaisro padaryti 
ooo dol.

prelekciją bus naudai knygyno, kurios tiksly butų apšvietimas tarp 
bet visgi vos į pusantro šimto lie
tuvių prisirinko.
moterims
petnyčia.

K. A.

Merginoms ir 
knygynas atidarytas kas

sekretorius
K. Baltrušaitis.

iš PHILADELPHIA, PA. 

d* gegužio prasidėjo Čia

savęs ir platinimas apšvietos 
tarp mujų nelaimingų seserų, ta n 
tikrais parūpintais lapeliais, kny
gomis, prakalbomis, gvildenant 
moterų klausimą ir jų gyvenimą; 
tokiu budu prirengti jąs prie da
lyvavimo visuose dalykuose ir prie 
atgavimo savo žmogiškų teisių. 
Tą atradome būtinai reikalingu.

Su šiuo mierių išsiuntinėjome 
atsišaukimus per laiškus, ant ko 
gavome širdingus pritarimus ir 
paraginimą, kad kuoveikiausiai 
įkūnytume musų užmanymą.'

Matydamos, kad atsiliepusios 
draugės nori kuogreičiausiai, su- 
vienyję spėkas, imtis darbo, nuta
rėme sušaukti 'moterų susivažiavi
mą pirmoje pusėj berželio mėne
sio Brooklyne, N. Y.; vietą ir die
ną pranešime vėliaus.

Moterys, kurios pažįsta ir atjau
čia sunkų moteriškės padėjimą 
netik šeimynoj, bet ir draugijoj, 
ypatingai dabartės, kada kapitaliz
mas viešj>atauja, suverzdamas \isą 
sunkenybę ant moteriškės sprando, 
privalo vienytis ir suvienytomis 
spėkomis iš j ieškoti priežastį šitos 
moterų sunkenybės ir stengtis pra
šalint ją.

Neturime laukti, neturime tikė
tis, kad gal kada pats per sa- 
vę įvyks toks surėdymas, kada 
moteriškė turės žmogaus tiesas; 
nes jei ji ir turėtų įąs, o nepa
žintų jų, arba nemokėtų iš jų nau
dotis, tai bus tik vergė, kaip lig 
šiol kad buvo.

Išesers! nelaukime sudėję ran
kas iki vyrai mums iškovos ly
gias teisės, neš* istorija liudija, 
kad “viltis kiekvieno pavergto luo
mo turi būti savyje ., Nepaveski- 
me %savo reikalų kitiems aprūpinti, 
bet rūpinkimės pačios; tą galime 
geriausiai padaryti susivienyję.

Taigi draugystės ir pavienės 
draugės, apsvarstykite gerai šitą 
reikalą ir prisirengkite prie susi
važiavimo, kūr galėsime išdirbti 
savo darbui programą ir susior
ganizuoti. Nepalikite svarstymą 
iki susivažiavimui, bet prisirengia
te iš kalno, kad butų galima grei
čiau ir tvirčiau darbą užvesti; ir 
nepamirškite, kad pasekmingumas 
susivažiavimo ir organizacijos pri
guli nuo jūsų pačių.

Draugės, turinčios kokius pata
rimus arba norinčios ką daugiau 
patirti link šio dalyko, malonės 
kreiptis šiuo adresu: Miss M. M. 
Rice, General Delivery, New Y'ork, 
City.

Užkviečiame visas moterų drau
gystes prisiųsti savo atstovus; 
teipgi ir pavienes moteris, norin
čias prisidėti prie to teip kilto, 
nors sunkaus darbo, kviečiame vi
sas dalyvaut susivažiavime.

Vardan Lietuvaičių Apšvietos 
Draugystės

10
L. S. S. A. metinis susivažiavi
mas. Posėdis likosi atidarytas 
9 vai. ryto. Prieš piet, po nepa
prastų 
važiavimo 
sėdžiu i 
pagelbi ninku 
toriais Bagočius 
tas; raštų vedėjais 
Dubas ir Stanelis. 
nieko svarbaus 
Traukėsi vien asabiski 
ir užsipuldinėjimai, 
traukėsi klausimas su»] 
mo pirmosios L. S. S. kuopos. 
Barnių buvo daugiau, negu 
kėjo, o visgi tą dieną ir 
klausimas likosi neišrištas, 
dėjo jį ant rytojaus. Gal 
dieną darbas eis geriąu. . Dėl 
barnių ir tuščių ginčių daugelis 
delegatų išsitarė, kad geriau va
žiuoti namon, negu užsiimti ne
vaisingu darbu. Buvo ir prakal- 

apie re- 
apie so- 
naudą ir 

Račiutė

ginčų, išrinkti
► viršininkai: 
išrinktas šūkis,

Parvis; 
Ir

— Antonov, 
Pirmą dieną 
nenusprendė, 

ginčai 
Po pietų 

ipendavi-

susi- 
pirm- 

, jo 
sekre- 

Berno-

kad ant to atkreips draugystės pri
gulinčią atidžią ir ateinančią žie
mą parengs daugica prelekcijų ir, 
gal, geresnių, sist nati^kų. Butų 
puikus dalykas,įjeigų ateinančią 
žiemą atsibūtų kas sąvajtė prclckci- 
jos, jeigu ne vienoj, tai kitoj vie
toj; juk žmonių, yra daug.
, Antras dal; as — tai sceniški 

perstatymai. Perstatymų buvo šią 
žiemą irgi daugiau negu seniau, 
ir tai daug geresnių. Be abejonės, 
prie šito veiklumo prisidėjo dau
giausiai darbas 
ir jeigu p. M. 
kęs Chicagon, 
netik nebūtume 
scenos operetės
netik nebūtume girdėję tokį di
delį, gerai išmokintą chorą, netik 
nebūtume išmokę lietuviškus šo
kius, bet nebūtume matę ir kitų 
perstatymų, nes tiktai saumylystė 
noras pasistatyti save veikėju aky
se žmonių, privertė ir kitus rengti 
perstatymus; sumanė neapsileisti 
ir tokiu budu dėjo pastangas, kad 
neliktų užpakalyj, rengė perstaty
mus ir organizavo chorus. Nors 
tasai lenktyniavimas pagimdė daug 
kliūčių, pagimdė nesusipratimus, 
ypač per netaktišką veiklumą kaip 
kurių ypatų, vienok gi žymė liks 
kad šioje žiemoje padaryta ir prie 
tokių aplinkybių ir sąlygų gana 
daug, daugiau negu kitados.

Paskutinį perstatymą šitame se
zone duoda naujai su
sitvėrusi Muzikališka Lietuvių 
draugystė “Birutė”, vedama p. M. 
Petrausko. Ir šita nauja draugy
stė duoda iškarto ne jeib kokį per
statymą ir ne jeib kokioj svetainėj, 
bet stato ant senos Žemkalnio me
lodramą “Biruti", sukomponuotą 
p. M. Petrausko, International 
Teatre, kampas VVabash avė. ir 
Hubbard Court. Draugystė stato 
veikalą ten, kur itališkos ir angliš
kos operų trupos nesibijo duoti 
perstatymus. “Birutė” bus stato
ma 31 d. gegužio, 8:15 vak. Be 
abejonės,bus tai puikiausias persta
tymas šios žiemos, ir lietuviai, duo
dami šitą perstatytftą toje svetai
nėje, be abejonės, nemažai pakils 
svetimtaučių akyse; net ir dabar 
jau kviečia lietuvius dalyvauti ren
giamose anglų parodose ir va
karuose. Mat ir svetimi pradeda 
matyti, kad męs dirbame ant kul
tūriškos dirvos, kad ir męs gali
me būti lygus su kitais ir reika
laujame tų pačių teisių kaip ir ki
ti. Bet įgyti vardą tarpe svetimų 
gali lietuviai tiktai dirbdami, atlik
dami prakilnius darbus. Tušti be- 
sigyrimai nepakels žmogaus kitų 
akyse, bet vien darius. Tą tu
rėtų ir lietuviai atminti. Ir parei
ga kiekvieno Chicagos lietuvio ten 
būti, atsilankyti ant “Birutės” 
draugystės rengiamo vakaro, nes 
atsilankydami, netik patys įgautų 
geresnį supratimą apie dailę, pasi
mokytų, bet ir pasirodytų sveti
miems, kad ir lietuviai moka bran
ginti ir remia augėlesnius siekius, 
o kartu palengvintų naujai drau
gystei ir tolesnį besidaf bavimą. 
Reikėtų lietuviams atminti, kad 
tokis perstatymas kaštuoja ne ke
lias dešimtis doliarių, bet mažiau
siai apie 400 dol. Lietuviai, jei
gu jus neatsilankysite ant šito per
statymo, tai ar jus galite laukti, 
kad draugystė rengtų jums kitą 
tokį perstatymą? Ar galite reika
lauti, kad rengėjai dėtų ant to sa
vo spėkas, savo laiką ir ant galo 
primokėtų dar kelias dešimtis ar 
kelis šimtus doliarių ? Užtai lie
tuviai tverkitės ištikrųjų darbo! 
Ne tuščiais besigyritnais, bet dar
bu kovokite už savo teises, nes tik
tai tokiu budu jus pakilsite. Ir 
jeigu jus pripildysite svetainę ant 
šito perstatymo, tai rudenyje, ma
nau, galėsite pamatyti ant scenos 
lietuvišką operą. Kemkite gerus 
darbus, o beremdĄpii Juos, pats pa
kilsite augščiau. ’

gyvenu jau 
negirdėjau, 
kada nors 
jeigu jos

ne-
ro- 
kur 
kal- 
sei-

rei- 
tas 
ati- 
kitą

ką 
tą, ko 
prakal- 
naudos. 

Laikas jau ir mums pa-
Gyvenimas mus 
Kas ne- dirba.

I§ CARNEGIE, PA.
Čia gyvena diktas lietuvių bū

relis, bet jų supratimas, dėl men
ko apšvietimo, stovi žemai. Čia, 
rodosi, yra lietuyiškos draugo
vės, bet joms mažai rupi žmoni
jos gerovė. Nors čia 
|»rą metų, bet dar 
cad butų parengtos 
prakalbos (prakalbos,
gerai parengtos jeigu kalbėtojai 
prisirengę ir išmano daugiau 
gu klausytojai, svarbią lošia 
lę, bet pas mus tokios retai 
būva: kalbėtojai tankiausiai 
ha be jokio prisirengimo, 
lės į nasrus atneša, apie 
pats nesupranta. Iš tokių 
bų teif>gi ne daug būva 
Red),
busti iš miego, 
šaukia į darbą, 
tą dirbanti mynioja, kas apsilei
džia, tą kiti išnaudoja. Kelkimės 
todėl iš miego, stokime eilėse ki
tų pabudusių tautų, nes kitaip, ki
ti mus užstelbs, sumynios! Kam 
mes jiems kelią užstojamel Kas 
nori gyventi, tas turi vertu gy
venti pasirodyti. Ant vietos nieks 
stovėti negali, jeigu visas svietas 
žengia pirmyn!

J. Subatels.

bos. Antonov kalbėjo 
voliuciją, o Bagočius 
cijalizmo principus, jų 
jo pasekėjų veiklumą,
kalbėjo apie reikalą moterims su
tverti sanjungą. Padainavo dar 
kelias dainas ir išsiskirstė.

11 d. gegužio buvo svarstyta 
apie 1 kuopos reikalus. Bet tei- 
pogi nieko nenutarta. Toliau 
kalbėta apie išbraukimą 13 kuo
pos. Pasirodė, kad 13 kuopa 
nelegališkai išbraukta, todėi ją 
priėmė atgal. Rezoliucija pir
mos dienos (10 gegužio) pra
puolė, nežinia kas ją pašlavė, 
bent teip pasakoja susirinkę.

I kuopa turi daug priešų, kaip 
antai: Baltiinorės, Massachu-
setts valstijos delegatai, teipgi 19 
kuopos eina už centro viršinin
kus ir galima tikėtis, kad liks 
tas pats savorankiškasis sekre
torius. Po pietų bus svarstytas 
reikalas 1 kuopos, ar ji susivie
nys, ar atsiskirs. Jau veik dvi 
dieni traukiasi vaidai pagimdy
ti Dubicko, Baltrušaičio & Co.

4 posėdyj teipgi buvo svar
stoma apie I kuopą. Išreikštas 
papeikimas centrui, nors ir prie
šų buvo gana. Delegatai yra 
44. Baltrušaičio ir - Dubicko 
šalininkų yra 27 — 30, o Ber
noto su 2agaru 13 — 15, o kaip 
kada pasirodo jų daugiau. Iki 
šiol nieko svarbaus nenuspręsta, 
o taryboms liko jau tik viena 
diena. Daugiau buvo tuščių, 
biaurių polemikų ir ginčų, 
gu rimtų svarstymų.

Per dvi dieni išrištas 
kalas 13 kuopos. Ji likosi
sanjungos ir pirmoji, kuopa vėl 
susivienyjo.

Penktame posėdyj skaityta tik 
protokolai pereitų posėdžių; ki
tos vietos likosi perleistos. To
ljatis skaitytas buvo raportas 
turtų peržiūrėtojų. Iš jų rapor
to matyt, kad sanjungos turtas 
susideda iš 143 dol. 39 c. Rodo
si, kad susivažiavimas trauksis 
visą sanvaitę, bet nežinia, ar 
delegatai sutiks. Valdybos . rin
kimas, tame ir “Kovos” reda
ktoriaus, gal eis per referendum.

Nieko nenuveikta, nieko vei
klesnio nenutarta. Nežinau, ar 
visada toki nevaisingi susiva
žiavimai būva. Daugelis delega
tų, dėl neatsakančio veikimo, iš 
posėdžio 
Želvienė.

I§ HOMESTEAD, PA.
Per pasidarbavimą • - tūlų 

sišvietusių draugų, likosi čia 
tverta kuopa Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos. x

Gegužio 3 d. padarėme susirin
kimą. 2monių priėjo atsakantis 
skaitlius. Dr. L. \ erbliugevičia 
atidarė susirinkimą ir paaiškino 
jo mierius.K

F. Bagočius savo ilgoje kalboje 
aiškino dabartinį darbininkų padė
jimą, jų vargus po «kapitalistų 
jungu; aiškino, jog nuo jų pries
paudos galima apsisaugoti tik per 
apšvietimą ir vienybę, skai
tymą laikraščių; jog tik 
socijalizmas tegali sutraukyt 
tuos retežius, kuriais ka
pitalistai suraišioja darbininkus.

Dekliamavo eiles M. Kvedariutė 
iš Pittsburgo, teipgi Zof. R. Sir- 
vinskiutė; drg. Sabutis ir Vaino
ras padainavo Marselietę ir kele
tą darbininkiškų dainų.

Aukų surinkta $18.00, kurias 
paskyrėme: $5 uždengimui išlaidų, 
pusę likusių L. S. D. P., o kitą 
išleidimui socijalistiškų knygų, ap
švietimui darbininkų.

CianykšČiai lietuviai ilgus laikus 
buvo tamsybėj, buvo atsidavę kun. 
S.. Cepanonio globai. Jam soci
jalizmas rodėsi priešingu dievui; 
jo pasekėjai gazdina net išvijimu 
nuo darbo tų, kurie prisirašys prie 
L. S. S. kuopos. Išgirdęs apie 
susitvėrimą kuopos kunigas S. Ce- 
panonis antrą nedėldienį keikė ci- 
cilikus, bedievius, velnio taniais 
juos išvadino.

ap- 
su-

šauksmai jų eilėse ne išnaiki- 
fanatizmo, o su juom negali
nę vieną iš tų augštų šauks- 
įvesti gyvenimam

Apart fanatizmo dar musų tar
pe išsiviešpatavo ant pirmos vie
tos statymas savo ypatos, savo 
darbų, nekentimas kritikos, nors 
ji būtinai reikalinga, nes kiekvieną 
sumanymą reikia iš visų, pusių, o 
ne iš vienos, kam nors patinkamos 
gvildenti. Bet to ne leidžia 
mums daryti vienpusiškumas ir 
siauras fanatizmas, garbinimas sa
vo paties ir savo nuomonės. Tos 
musų silpnybės ir gimdo visus tuos 
tuščius ginčus ir vaidus, laistymus 
iš tuščio į sausą musų laikraščiuo
se. Tas yra labai blogu, su toms 
silpnybėms netoli nužengsime, rei
kia jas naikinti visokiais budais, 
ypač reikia naikinti priežastis mu
sų fanatizmo ir vienpusiavimo.

Svarbiausios priežastys palaikan
čios tą musų eilėse fanatizmą yra 
— vienpusiškai, arba kartais ir vi
sai menkai išlavintas musų pro
tas, stoka tikro apšvietimo. O 
vienpusiškai apšviestas žmogus ne 
gali plačiau protauti, griebia ar
čiausius dalykus ir vien apie juos 
sprendžia, net su tais arčiausiai 
stovinčiais besirišančių, bet jau 
liau

FANATIKAIS BUVOM IR 
ESAME.

Fanatizmas yra tai matymas 
vienos vien reikalų pusės, nesu
pratimas, jog apart tų reikalų ga
li būti dar kiti draugijai reika
lingi. Fanatizmas, koks jis ne bu
tų, ar tai tikėjimiškas, tautiškas, 
ar partiškas sukinėjasi siauruose 
rubežiuose, nors gyvenimas rodo 
daug platesnį horizontą. Fanatiz
mas daug mums blogo padarė, 
ne mažai mums blogo daro ir da
bar. Todėl kiekvienas fanatizmas 
yra negeistinu apsireiškimu tautos 
gyvenime, nes tautos reikalai gana 
platus.

Ne sieksime toliaus praeities, 
pakaks peržiūrėti kad ir paskuti
nius apsireiškimus Amerikos lietu
vių gyvenime. s Pamatysime leng
vai, kiek mums blogo padarė mu
sų fanatizmas. Jis mums neleido 
žengti ir platesnius laukus, ne
leido mums rupintiesi visų lietu
vių reikalais, vertė mus darbuotie- 
si siauruose partijų rubežiuose. 
Neseni dar laikai, kada kiekvie
nas nupeikimas kunigo blogo dar
bo buvo laikomas bedievyste; po 
neva bedievystės skraiste kunigai 
slėpė blogus, peiktinus savo dar
bus, nieks prieš kunigo darbus lu
pų ne dryso atverti. Bažnyčia ir 
kunigas buvo viskuom, kas to ne 
norėjo"'pripažinti, buvo priešu ne 
tik bažnyčios, bet ir dievo. Teip 
vienok amžinai trauktiesi negali, 
nes monopolių draugija ilgai kęsti 
negali. Ir ištikro nekentė.

Atsirado kunigų priešai. Bet ir 
jie buvo toki jau fanatikai, kaip 
ir kunigai. ♦ Ir jiems fanatiški per
sitikrinimai neleido plačiau į svie
to reikalus pažiūrėti. 'Kaip kuni
gai, atsiekimui savo mierių ne vi
sada prisilaikė teisybės, teipjau ją 
myniojo ir jų priešai fanatikai. 
Atsirado net specijalistai — laik
raščių korespondentai aprašanti ir 
cenzūruojanti kunigų pamokslus. 
Prižiūrėjimas geras dalykas, jei-

Nesutikiipai gu prižiūrėtojas prisilaiko teisy
bės. Pas mus vienok teisingu- 

Imas menką lošė rolę. Nežinome, 
tikrai, bet manome, kad nebuvo

Co. Nuo 
siekia 500-

NELAIMES ANT 
LIU.

Muskogee, Okla. 
čia, ant Missouri, 
Texas gelžkelio 
traukiniai. Prie to 3 
'tarnai likosi užmušti, o 
tapo sužeistų.

GEL2KE-

Netoli nuo 
, Kansas & 
susimušė du 

traukinio 
15 ypaty

nuo čia.Flora, Ind. Netoli 
gelžkelio traukinys užbėgo ant 
skersai kelio važiuojančio vežimo 
ir vežimą sudaužė. Iš bu
vusių jame žmonių 
ikosi ant vietos užmuštos, o 

na mirtinai tapo sužeista.

Iš
3 ypatos 

vie-

IŠ DARBO LAUKO
• Chic|go, III. Sunkiųjų ve

žimų vežėjai rengiąsi streikuoti, 
bet tas dar galutinai ne nutarta. 
Vežėjai reikalauja 
bet darbdaviai nenutinka jų rei-
k davimu s išpildyti

Ten buvęs.

to-

ne-

rei- 
prie

Komitetas.

didesnių algų,

*[ Pittsbūrg, Pu.
.Co. uždraudė savjo darbininkams 
gerti svaiginančius

, ■ laike darbo, kaip 
gus.

Fisch Coke

gėrimus lygiai 
ir darbą bai-

f Kansas City, Mo. Sustreika
vo čia darbininkai alaus leidyklų. 
Dabar prasidėjo tarybos terp 
darbininkų ir leidėjų delegatų.

f Clevcland, O.
tarnaujančių ant j čianykščių glat- 

karu «tf> kompanija atiduoti 
iui.

stovinčių ne mato.

IŠ CHICAGO, ILL. Prijaučiąs.
Sulyginus šių metų lietuvių 

veiklumą su pereitais metais, pasi
rodo, kad šįmet lietuviai veikia la
biau. Kalbėdamas apie veikimą, 
manau veikimą žmonijos naudai, t. 
y. veiklumą,kuris kelia žmonis: 
skaitymus prelekcijų, rengimus sce
niškų perstatymų, muzikališkus va
karus ir tt. •

Pirmiausiai paminėsiu, kad šio
je žiemoje parengė, apart “Auš
ros” draugystės, dar ir kitos dvi 
draugystės prelekcijas, nors, žino
ma, ne tiek daug kiek “Aušra”. 
"Aušros” draugystė parengė išvi
so 13 prelekcijų; Jaunų Lietuvių 
Kliubas, rodosi, 2 ar 3; “Lietuvos 
Ūkininko” draugystė irgi, rodosi, 
2. Taigi, visgi atsibuvo pereitą 
žiemą nemažiau kaip 17 prelekci- 
jų. Gana šaunus skaitlius, o kiek 
man teko patėmyti, tai žmonės 
lankosi ant prelekcijų su noru,

2 d. gegužio tapo suvažinėta 
gelžkelio traukinio JJ^rbora Sim- 
kiutė. Palaidotu 5 dieną su baž
nytinėmis apeigorAis. V elionė me
tai kaip iš Lietuvos. Paėjo iš 
Joniškio, Kaunof gub. Turėjo 27 
metus. Prie pašelpmių draugy
sčių neprigulėjo, buvo prisirašius 
prie 37 kp. L.S.S. kuri 
kvietkų vainiką. Ant 
buvo ant vienos pusės 
“auka kapitalizmo”.

Velionė paliko Lietuvoj seną 
motiną ir du broliu, ir čia Ameri
koj paliko

IŠ BALTIMORES,

*3 <1- gegužio vietinė 
tautiško knygyno administracija 
parengė prelekciją lietuviškoje sve
tainėje ant Barre gatvės.

Prelegentas V. Nagornoskis kal
bėjo 2 atvejuose iš lietuvių 
jos, apie viešpatavimą D. 
M indą ūgio. Gana plačiai 
prantamai išguldė 
su kuom jas vedė 
lekcija tesėsi porą 
na pertrauka.

Iš pradžių ir pertraukoje lietu- 
choras, po vadovyste Pet- 

padainavo “Marsalietę”, 
garbė jums” ir “Lai gy- 
sveiks”.

MD.

lietuvių

istori-

ir su
karus,lietuvių 

ir dėl ko. Prė- 
valandų su viė-

nupirko- 
kaspino 

parašas:

brolį ir seserį.
J. D-ti§.

miesto daly) lietuvių 
stovi ant žemo laipsnio 
visų? Red.). Čia di- 

Pas

Pietinėj 
supratimas
(turbut ne
dėlė dalis yra sulenkėjusių, 
tuos nerasi nė lietuviškų knygų,

viskas 
raičio, 
“Didė 
vuoja I

R. Karaliūtė dekliamavo: “Ateis 
laikai”, “Šuo ir gaidys” ir “Į darbi
ninkus”.

2monių prisirinko apie pusant
ro šimto, visi užsilaikė gražiai, ko 
kitais kartais ne būdavo; visi klau
sė ir paskui ne vienas kalbėjo^ kad 
norėtų išgirsti ir daugiau tokių 
prelekcijų. Antra prelekciją bus teip 
gi, tik laikas da nepaskirtas. Pre
legentu žada būt A. G. Tema 
bus — Apie socijalizmą. Geistina 
kad klausytojų daugiau susirinktų.

išėjo, terp tų ir Drė.
i

Delegatas.

IŠ EURECA, CAL.

šitose aplinkinėse eina 
nors 
Mo-

Darbai 
pusėtinai; iš kitur atkakę, 
sunkiai, bet darbą gali gauti, 
kestis nuo $2.00—3.00 už dienos 
darbą. A

Lietuvių yra čia viena šeimy
na, o pavienių bus 18 vaikinų ir 
3 merginos, visos neseniai pribu
vusios. Bet čianykščiai lietuviai 
iki šiol nepasirodė su svarbes
niais, visuomenės ir savo tautos 
labui darbais. Tikimės, kad jie 
ne panorės apsileisti kitų vietų 
lietuviams ir pradės teipgi darbuo- 
tiesi savo tautos labui.

T. G. S.

ATSIŠAUKIMAS Į MOTERIS.

Jau kiek laiko atgalios mus Lie
tuvaičių Apšvietos Draugystė 
Brooklyne, N. Y. savo susirinki
muose svąrstė reikalingumą mo- 

Pabar nors buvo garsinta, kad terų organizacijos —• Sąjungos,

Mažas Feljetonas.
Pas lietuvius visuomet dygsta 

daug sumanymų
Ir ant tų sumanymų beveik vi

suomet esti užlipinti ženklai su 
trukšmingu parašu:

— Lietuvių patrijotizmas! Tė
vynės meilė!

Šit Lietuvos kunigėliai sumanė 
ir rengia jau kelionę Ryman. Jie 
visais varpais skambina: :

— Kas patrijotas, tekeliauna su 
mumis Ryman pamatyti popiežių.

Jie sako, jie tvirtina, kad toje 
kelionė pagarsįs Lietuvą po vi
są pasaulį, išgirs apie Lietuvą po
piežius, Rymas ir paskui garsas 
sklis toliau ir toliau.

Jie mano, kad toji kelionė su
teiks Lietuvai kokias tai myli- 
stas, išgelbės ją iš vargo ir nelai-' 
mių.

Jie mano, kad kelione.... daug 
ką mano musų kunigėliai, užgėrę 
skanius pietus šampanu ar šartrė- 
zų, juk po šampano vaidiiUuvė 
pasidaro stebėtinai veikli!

Gerai, po velniais manyti, už- 
s i nikius Havanos cigarą, gerai 
manyti, kuomet tave laiko klebo- _ 
nijos grizėtė kokia Marytė ar 
Onytė, sverianti apie dešimtį pū
dų, turinti augšiausią krutinę, 
nelyginant Alpų kalnai, už kurios 
kartais ir drūčiausias kunigėlis 
gali pasikavoti.

Ak, tos klebonijų grizėtės, gri- 
zėtės, rasi jos musų kunigėliams 
ir sumanymą įkvepia apie kelionę 
Ryman....

Na, bet tų nekaltų sutvėrimų 
nekliudysiu, kunigai gali ma
nę dar išvadinti ištvirkėliu, 
viliotoju svetimų pačių, atsiprašau, 
klebonijų gaspadinių....

Kur man nuskurusiam, alka-? ’ 
nam žurnalistui flirtuoti su kle
bonijų panelėmis, yra kam jas 
laiminti....

■J



■ Geriau grįšime prie kelionės.
Kunigai nori pagvbinti popie

žių ir nieko čia stebėtino nėra, 
męs tik galime jiems pasakyti:

— Laimingos kelionės.
Bet jie išgalvojo tą pagarbirti- 

mą ir kelionę sukišti su tėvynės
meile. .. .

— Ligšiol, girdi, pasaulis be
veik nieko nežino apie lietuvius, 
o męs Borime, kad ne tik žmonės 
žinotų, bet ir asilai, kad yra lie
tuvių tauta. Ir męs tą padaryki
me. . Bedieviai, ir socijalistai ge
riasi iš kailio, nori .* neva ap

Gadyne šlėktos*viešpatavimo
Lietuvoje

(1569—1795m.)

Paraše Jonas Šliupas, M. D.
<

šviesti lietuvius ir tokiu budu pa
statyti juos ant lygios papėdės su 
kitomis tautomis. Kvailiai ir mul
kiai socijalistai ir bedieviai, kiek 
metų jie jau dirba, o ar daug nau
dos 'yra iš jų darbo? Tik žmonis 
tvirkina, žiūrėk, chamai nebenori 
prieš dvasiškus ganytojus kepu
rės nusiimti ir jiems rankos pa
bučiuoti. Ne, męs dvasiškiejie 
kitaip tautą išgarbinsime svetim
taučių akyse, mums nereikia metų, 
męs per kelias dienas atliksime 
tą sunkų darbą. Uztęks nukeliau
ti „Ryman ir Lietuvą visi žinos. 
Męs karštai mylime tėvynę ir to
dėl keliaujame Ryman. Už tą.
ateinančios kartos turės mums pa
minklus pastatyti....

Tikrai lengvas būdas duoti ži
noti pasauliui apie Lietuvą.

Ir kas Lietuvą išgarbins?
Davatkos!
Kunigėliai surinks vieną, kitą 

dešimtį davatkų, nuveš Ryman ir 
Lietuva bus žinoma visam pasau
liui.

Stebėtina, kokios tos davatkos 
patrijotės! Kaip jos myli tėvy
nę

Tik aš iš anksto jau nerimau
ju už tas patrijotės. Juk nevieną, 
jų gali iš proto išeiti, pamačius 
viešpatį popiežių, jos juk labai 
ekzaltuotos!

Lai kunigai pasirūpintų -vietą 
bepročių • ligonbučiuose!

O kas nesutinka šu taja kelione, 
nors per pusę lupų prieš ją išsita
ria, kunigėliai šaukia.

— Bedievis, parmazonas ėsi!
— Išgama, tėvynės* nemyli.
Ir pirmeiviškoji Vilniaus “Vil

tis” su žinomu redaktorių veikėju 
kunigu Tumu ir šaukia į tą ke
lionę.

— Kaipgi, kaipgi, panie, be ke
lionės negalima, reikia, reikia va
žiuoti, — agituoja Tumas..

O p. Smetona, antrasis ‘‘Vilties” 
redaktorius, įsimylėjusiomis aki
mis žiūrėdamas į kunigą Tumą, 
plonu balseliu pritaria:

— Jei kunigas- Tumas sako, kad 
reikalinga kelionė, tai ir aš už ją.

Kelionė Ryman, tžii rodos dar 
permažai.... Ar nesumanys ku
nigai kuomet nors kelionės į dan
gų, tuomet ir pats Dievas dažino- 
tų apie Lietuvą. Rasi jie dasipro- 
tės.... Lauksime.

K. Janonis.

NAUJI RAŠTAI.
Kolera artinas — pasisaugokite. 

Parašė Rygiškių Jonas. “Vil
ties” išleidimas. Vilniuje. 1908 
m. 8 pusi.

Maža tai knygutė, bet jojcj 
telpa suprantamai . aprašy
tos rodos, kaip apsisaugoti nuo 
choleros ir kas ji tokia yra. Kny
gutė išleista kaimiečiams ir mažai 
apšviestiems žmonėms. •

“Žvaigždės” Kalendorius 1908 
m. 72 pusi. Shenandoah, Pa.

Boguslavų Grabauskų, Jokimavo starastų, iš Moz^naus 
pav., kurstant kunigijai ir Sapiehams, kurie tikėjosi po at
stūmimo evangelikų tame teisme prisudijimo jiems Neu- 
burgiškų lobių, netik neprileido prie prisiekos, bet prašali
no ir nuo urėdo tribunoliškų teistojų kaipo šalies įstaty
mais pasmerktus! Tai buvo baisus smūgis, nes dissidentai 
neteko dabar augščiausiame teisme savų atstovų ir ajigi- 
nėjų ir nuo dabar pasmerkiamos buvo jų nors teisiausios 
bylos sauvalios užsidegusių fanatikų. Negana buvo tos 
skriaudos: neleido jiems toliaus sėdėti yždo tribunole ir 
varu išmetė juos daugelyje pavietų iš urėdų prie miesti
nių teismų. Liet, kalvyniškiai buvo parėję į tokį nusimi
nimą, kad vienmoksliai buvo nutarę parduoti savo neju
dinamus turtus ir su šeimynomis savo jieskotiesi naujos 
tėvynės Maskolijoje ar rytiniuose Prūsuose, kur Prūsų ka
ralius juos viilojo, per savo pasiuntinį \ aršAvojc, siūlydamas 
ramių prieglaudų. " Bet sutiko nepergalimas kliūtis išpildy
mui tos užmačios, šalyje nupustytoje marų, karės, kon
federacijos ištuštintoje, nebuvo kam nė už pusdykę par
duoti didesnių turtų. Atkalbinėjo juos nuo tokio nusi- 
miningo žingsnio taip-gi E. Danielius .Jablonskis, paniok- 
slininkas Prūsų karaliaus. Tai gi veikiai jie jianivtė tų 
nelaimingų projektų, vieni pereidami į > sterbles katalikų 
bažnvčios, kaip Kristupas Kamievskis, Asmenės teisėjas, 
liuteronai švetteris, d. liet. yždininkas, \\ ahlius, Gartino 
vėliavininkas; kiti svarstė būdų, kaip užlaikyti dar tebtu- 
rimas ir atgauti jau prapuldytas laisves, šitie negeriau- 
sių apsirinko kelių, nes per pasiuntinį prašė. Petro D., 

'idant jų apgynimui jialiktų šiek-tiek kariumenės Lietuvoje.
Be to, susitarę su Lenkijos dissidentais atlaikė generališką 

‘ svnodų Genevoje 2 d. rugsėjo 1718 m., kur tarp kitko nu
tarė paduoti suppliką Gartino seime ir joje isskaitę savo 
skriaudas, prašyti pilningos laisvės tikėjimo ir sugrąžini- 
mo ukėsiškų tiepų. Artinosi ir Gartino seimas, vadinamas 
pacifikacijos seimu, 3 d. spalių 1718 m. Seimeliuose kal
vyniškiai stengėsi palenkti sau kuo daugiausiai pasiuntinių, 
idant su jų pagelta sunaikinti ana taip jiems blėdingą ar
tikulų Varšavos traktate: mėgino ir keletą savų pasiunti
nių išsirinkti į seimų. Bet visus jų užmanymus sudarkė 
katalikų kunigija, ypačiai Vilniaus vyskupas Konst. Brzo- 
stovskis, kurs pagrasino katalikiškų šlėkta, prielankią dissi- 
dentams, iškeiksiąs, ir į seimelius pasiuntė aplinkraštį, ra
gindamas. kad dissidentų nerinktų j pasiuntinius, nes “sei
mų rodą yra pąmatu ir fundamentu užlaikymo švento ti
kėjimo ir auksinės laisvės: panaikinant vienų, tuomi pačiu 
taps panaikinta ir kita. , Dissidentas nuo švento tikėjimo 
atstojęs yiegali rūpintiesi jų užlaikyti, taigi nė rūpinsis 
užlaikyti laisvę. Turime paveizdas kaimyniškose provin
cijose, kur viršija dissidentiska potencija. kaip ten prie 
jokių urėdų tikri katalikai per viešą ediktą prisiekus negali 
turėti. Tai jeigu ten leistas uolumas blogame, kiltoms 
luomoms lenkiškos respublikos uolumas gerame yra neat
būtinas ir neatleidžiamas”. Tokiais ir kitais keliais hie

Apart kalendoriškosios dalies, 
telpa: Vaizdelis p. a. Žydų Vely
kos, parašytas pusėtinai Ksav. Va
nagėlio. Priežodžiai perspauzdin- 
ti iš vyskupo Valančiaus Patarlių 
knygos. Lietuvos vandens, taigi 
aprašymas svarbiausių jos upių ir 
ežerų. Eilės Maironio p. a. Lie
tuvos durna. Vaizdelis Iš musų 
karonės, kuriame yra užgauti 
prietikiai lietuvių su • lenkais. 
Užbaigia Kalendorių aprašymas 
svarbiausių atitikimų 1907 nt 
Tai visas “Žveigždės” .Kalendo
riaus įturis. j.

Pierre L’E r mite o, Ne mieste 
Laimė. Iš prancūziško liuosas ver
timas Pranaičių Julės. Shenan
doah, Pa, 1908 m. 206 pusi.

L’Ermitc ne paskutinę užimąs 
vietą prancūziškas raštininkas, 
nors ir nepriguli prie geriausių. 
Šitas veikalėlis tilpo “Žvaigždėj”, 
dabar skyrium atmuštas. Lietu
viškas vertimas ne blogas. Nors 
čia naujo nieko nėra, bet aprašy
mai gyvi, užimanti, todėl laiko, 
praleidimui be nuobodumo gali
ma skaityti. Naujų vienok idė
jų,. naujų pažvalgų čia skaityto
jas ne raš.

rarchija taip susiundė seimeliuojančius prieš dissidentus, 
jog šitie buvo varomi nuo urėdų, viešų sušneku ir digni- 
turų. Taip, katalikų klebonas Vengrave išprašė nuo len
kiško tribūno kondemnatų ant jų: 1, kad bažnyčios ten 
nuo senumo griūvančios netaisytų. 2, kad kalvyniškiai 
ten neturėtų jokios mokyklos, tat siųstų vaikus į katalikų 
mokyklas. 3, kad ta žinios katalikų klebono nelaikytų 
krikštų, šliubų ir laidotuvių. 4, kad vaikai maišytos mo
terystės augtų katalikų tikėjime, ir 5, kad ministeriai ik
šiol nešiojamą rūbų numestų šalin. Tas pats tribunolas 
uždraudė po smarkia bauda parsisiųzdinimą spaudimų dissi- 
dentiškų knygų!

Lenkiški kalvyniškiai taip įgrobiami pasiuntė daugelį 
savų deputatų į Gartino seimą 1718 m. Lš liet, kalvy- 
niškių ten kako: Mikolas Lanievskis Volkas, Starodubo 
vėliavininkas; Jonas Lanievskis Volkas, Novogrodko sta- 
rasta; Stepas Grabauskas, Vištyčio starasta; Gedeonas 
Olendzkis, miesto Vilniaus raštininkas; Tanias Volanas, 
Ašmenės čėsninkas. Aplinkraštis ‘vyskupo Brzostovskio, 
kurs tyčia į seimų nusiuntė Ankutų ir Žebrauskį, mokytus 
Vilniaus kanauninkus, lamdyti galutinai kitvierius; instruk
cijos, dissidentams priešingos, iš visokių seimelių pasiun
tiniams įduotos; perspausdinimas Jėzuitų Vilniuje veikalė
lio “VVzyuanie do pokuty” ir tt., galiaus slaptos ir atviros 
machinacijos hierarchijos ir jėzuitų — vis tai išdavė seime 
savajį vaisių. Netik dissidentai nesugebėjo išmesdinti, ar 
nors suminkštinti artikulų Varšavos traktate 1717 m. jiems 
pražūtingų, bet dar tapo naujai nužeminti. Vienintelis j 
seimų aprinktas pasiuntinis iš Vieliuniaus pavieto Didlen- 
kijoje Piotrovskis, atidarant seimų, reikalaujant Vilniškiam 
officiolui, kun. Ankutai, tapo išmestas iš pasiuntinių na
mo neįstatymiškai tiktai dėlto, kad jis buvo kalvynistas. 
Nepagelbėjo užstojimas už dissidentus Prūsijos pasiunti
nio Kuhnheimo, nė-gi angliško ir Danijos pasiuntinių, ne
gi triūsas pačių dissidentų ir papirkimas ( !) kelių sena
torių ir pasiuntinių: išstumti iš pasiuntinių trobesio su
grįžo tenai tiktai viešpataujant Stanislovui Augustui, 
įvesdinti svetimu ginklu. Persekiojami buvo ne vien dissi
dentai, tat taip-gi Žydai. Vyskupas Aleks. Mikalojus 
Horain “1719 m. leisdamas Žydų vyresniemsiems Plungės 
miestelyje įsteigti sinagogą, aiškiai įsakė, kad nestatytų 
dideliai augštos, kad ta niekuomet nebūtų lygi katalikų 
bažnyčiai. Žydams augštesnę kaip reikiant sinagogą pasta- 
čus, Plungės klebonas norėjo, stogą nuplėšęs, pažeminti. 
Kad to nedarytų, Žydai pasiėmė kas metą jam mokėti po 
30 timpų, pakolei sinagoga busUuo augštumu” (Valan- 
čus). Be to, vyskupas Horain atsižymėjo tuomi, kad “vie
ną tikt patrakėlį bajorą Mikolą Krapinski teiškeikė”.

Tačiaus ir taip nuskandinti, dissidentai nenuleido ran
kų. Slapta juos masino, užrubežiai į spyrimąsi. Jie šau
kė syhodus, siuntinėjo į dvarus ir protestoniškas tautas 
eniissarus, prašydami protekcijos ir pinigiškos pagelbos. 
Synodas Kėdainiuose 2 d. vasario 1719 m. tarp kitko sųta- 
ravosi apie generališką suvažiavimą Gedanoje, atnaujini
mui Sandomieriaus konsenso iš 1570 m. su liuteronais vi
soj Lenkijoj ir Lietuvoj, ir antrusyk išsiuntė Kopijevyčių 
į Vokietiją ir Angliją rinkti rinkliavas.

Generališkas synodas Gedanoje įvyko 27 d. vasario 
1719 m., kur nuo liet, kalvyniškių atkako Rėkutis, Žemai
tijos senioras. Sątaravosi, kaip atgauti praloštas tiesas 
ir laisves ir kaip patikrinti sau taiką ir laisvę išpažinimo- 
pnegtam yelyta, kad helvetiškos bažnyčios Lietuvoje at
naujintų Sandomieriaus konsensą su liuteronais tos pro
vincijos. Su tuomi siekiu tapo sušauktas synodas į Kė
dainius, 19 d. birželio 1719 m., kur tapo užkviesti taip-gi 

liet. liuteronai. Devynetu kanonų šito synodo nu&rt>: 
bendrų/pol^jską. susivienijimą liuteronų su kalvyniškiais; 
I’™"™ —“S lįpteronų nutarimų Gedanos synodų iš 1718 ir 
1719 m.; išsiuntimas liuteriško delegato į busiantį Varša- 
\os seimą, kol lėkt a; paskyrimas laiko ir vietos busiančiam 
synoduį (Slųcke); savitarpinis susivažiavimas tikybos da
lykuose, su liuteronais. Po tuo synodu pasirašė iš liute
ronų pusės: Ditrichis Magnus de Nettelhorst, generolas 
majoras, direktorius synodo; Mikolas Sartorius, pastorius 
Kėdainiuose^ Jurgis Sartorius, pastorius ir notaras synodo; 
Jonas, Mojskitas Mejeris, \ idžemio karęinešis, karališkas 
majoras, G»tthardas Sillingis, delegatus iš Žeimelio, Pridri- 
kis Haak, karaliaus puikinis kvatermeisteris. Iš pusės kal- 
vyniškių: Mikolas Jokūbas £stka, stalininkas ir raštininkas 
Kauno miesto, synodo direktorius; Florionas Svida, senio
ras distrikto Novogrodko ir Baltarusijos; Gabrielius Di- 
jakevyčius, senioras evangeliškų bažnyčių distrikto Užgi- 
rijos; Aleks. Skuminas, senioras; Konstantinas Krapin- 
skis, senioras Vilniaus distrikto; Karolis Gervilas, konse- 
nioras Užvilijės; Jonas Jabickis, konsenioras Baltarusijos, 
ir dar apie 50 kitų.

Kada taip liet, kalvyniškiai rengėsi numesti busiančia
me seime nutarimus 1716 m. prieš juos užkritusius, kada 
per pinigus, draugus ir giminaičius sau balsus prilenkti 
stengėsi, \ ilniaus vyskupas jiems j>arito kaladę jk) kojų, 
išleisdamas aplinkraštį į šlėktą visų vaivadijų ir pavietų 
Lietuvos, susirinkusių į priešseimius seimelius, kur ragino 
šlėktą įdėti instrucijon pasiuntiniams į seimą, kad reika
lautų seime nutarimo, idant ant amžių amžinųjų atmestų 
dissidentus nuo visokių urėdų ir digniturų.

Galiaus atėjo \’arša\*os seimas 1720 m., į kurį katalikų 
kunigai su karštuoliais iš svietiškos luotuos, kaip ir dissi
dentai tai pasiuntiniai nuo protestoniškų dvarų darė di
delius pasirengimus: anie, kad galutinai pasmaugti kitvie
rius, o šitie, kad apsiginti arba laimėti atgal savas laisves. 

I arp kitko jie surinko atrodymus skriaudų, neseniai įvai
riose sąlygose jiems padarytų, ir su tais atrodymais kako 
j seimų. Anglijos ir Prūsų pasiuntiniai česnimis ėmė sau 
prilenkti |ia>iuntinius ant dissidentų naudos, kaip štai sei
mas iš baimės, kad karalius neįneštų projekto išrinkimo 
įpėdinio dar prie jo gy vos galvos, jo stiliaus Augusto III, 
urnai tapo pertrauktas.

I ada kunigija ir dissidentai atidėjo pertrauktą karę 
iki naujanf seimui. ? Žinoma, kunigija nesiliovė jjersekio- 
jusi kitvierius, tai užbėgdama, kad netaptų prileisti prie 
žemiškų ir niivsti<tm medų, tai uzpuldinėdama ant jų baž 
nyčių ir pastorių. \ai dergdama jų y patas, inhibicijomis 
taisant griūvančias tažnyčias, kviesdama už jeib ką į kon
sistorijų teismus ir tt. Netik persekiojami buvo liuteronai 
ir kalvyniškiai, tat ir išpažintojai rytinės bažnyčios — dis- 
unitai. \ aru atiminėjo jiems cerkves, atiduodami jas uni- 
jotams; taip Pinske atėmė nuo jų dvi cerkvi 1722 m. Tad 
Riulachovskis, kamisorius Petro D. bažnyčių reikaluose 
Lenkijoje, tuojau įnešė skundą karaliui Augustui II, ir ga
vęs nuo jo tinkamų rezoliuciją, kurios negeidė duoti kara
liškas sekretorius (iolębiovskis, nukakęs į Pinską, vėl ati
davė disunitams atimtas cerkves. Prieg tam seimelyje 
tuomsyk įvykusiam jis reikalavo, kad šlėkta kaip graikiško, 
taip ir dissidentų išpažinimo, taptų prileista prie digniturų 
ir urėdų podraug su katalikiška, ir podraug gugėsi ant 
jeibių dissidentams tai disunitams Lietuvoje atsikartojan
čių. Seimelis atsiliepė, kad Varšavos traktatą 1717 m. 
Petras D. jiats gvarantavo, o juk traktatas uždraudžia dfs- 
sidentams ir disunitams pageidauti urėdų, o kas link jeibių, 
tai jie darosi ta žinios seimelio, kurs net nenusistebėjo iš 
to. kad svetimas jo name savarankiškai gaspadorauja. 
Mat į kokį pątižimą ir jiageidimų vedė tautą fanatizmas, 
tamsybė ir sauvalė, platinama reikaluose korporacijos ir 
luomų!

Toks disunitų kamavimas artino juos prie dissidentų. 
Šitie, suvažiavę, nors nedideliame skaitliuje, į Varšavos sei
mų 1724 m. įteikė hiomoms ir karaliui prašymą, išskaityda- 
mi savo skriaudas. “Iš nesuskaitomo skaitliaus tų skriau
dų paminėjome tų, kad nevien tribunolas šalies, tat godotini 
vyskupai (tarp jų Šaniavskis, Krokavos vyskupas, buvo 
didžiausiu nedraugu kitatikių), ir net kiekvienas šiaip ku
nigas ir žmonės svietiškos luomos atkakliai, tyčia ir ta 
mažiausios priežasties, išplėšia nuo musų tai, ką mums 
patikrino pacta conventa, karališkos prisiekos ir svarba 
visos respublikos. Atėmė nuo musų jiasiuntinio urėdą j 
seimus, kdris yra vėlė šlėktiškos laisvės. Nuo ministerių 
ir žemiškų urėdų ta mažiausios iš musų pusės kaltenybės 
likomėsi atstumti; iš Lenkijos ir Lietuvos tribunolų išmetė 
mus netikusiai, taip toli, kad tuose teisos butuose neturime 
jokios |>arankos, jokių apginėjų musų atvangumo, jokių 
kerštinčių skriaudoms, jokių sargų musų teisingų reikalų. 
Bet už tai varu su apnuogintais kardais užpuola ant musų, 
tykodami gyvasties ir garbės, idant mus įbauginti ir laisvą 
balsą tai prieigą prie seimelių perkirsti, kaip tai neseniai 
Sandomieriaus vaivadijoje Lenkijoje, o Novogrodko ir liet. 
Brasčių, Lietuvoje ir daugelyje kitų vietų priešseiminiuose 
seimeliuose musų broliai patyrė.... Bažnyčias ta palio
vos mums ardo, ar išplėšia, pataisy-mus, jokiais įstatymais 
ir konstitucijomis karalystės neuždraustus, inhibicijomis 
neleidžia, kliudo, o jeigu kur kokią bažnyčių pataisome, 
patraukia mus už tai į teismus ir netik nemieruotinomis 
baudomis baudžia, tat net laisvę laikyti dievmaldystę ne- 
jstatyijiiškais nusprendimais atiminėja. Ministerius arba 
kunigus musų jiasmerkia išgujimu, maitoja visokiais apsun
kinimais ir neteisumais, atiminėja tiesą ir laisvę laikyti 
dievmaldystes, sįaurina, parverčia ir tolygias skriaudas da
ro.... Turime tikrą viltį, kad musų prašymų* (o respubli
ka), kurie esame kimu iš tavo kūno, kaulais iš tavo kaulų, 
išklausiusi, mus nelaimingus pagrąžinsi prie.senų laisvių ir 
tiesų, konstitucijomis, pactais ir papratimu mums patikrin
tų. O męs visi, kurie užsilikome po tiek pralošų, karių ir 
persekiojimų, ženklan dėkingumo prižadame, kad gyvastį 
savo ir turtus apgynimui laisvių ir bendros laisvės šviesiau
sios respublikos kiekvienu laiku pavėsime .

Tolygii prašymą dissidentai.. judavė ir karaliui, dar 
melsdami, kad atskiru universalu paaiškintų, kaip reikia 
žiūrėti į’ Var$avos traktatą, palytint dissidentus. Be tų 
prašymų, ant kurių hiomos juk pasiliko kurčiomis, tarp 
savęs dišsidehtai nutarė šiuos punktus reikale rėmimo savo 
reikalų seimuose ir pas karalių: 1, Patvirtinimas nutarimo 
Gedanos synodo apie rinkimą rinkliavų napiie ir svetur 
papirkimui pasiuntinių ir senatorių, taip-gi lėšoms kelionės 
į seimus Varšavoje ar Gartėne. 2, Idant kiekviena provin
cija bent po 2 delegatu į kiekvieną seimą anksti siųstų, 
davusi jiems užtektiną informaciją ir nervum rerum geren- 
darum, beje pinigų. 3, Idant grasamina ir žinias apie juos 
nors trumpas, seniorai į V aršavą ant rankų delegatų per
siuntinėtų; taip-pat privilegijas ir kitus dokumentus nese
niai ^surastus. 4, Idant kiekviena provincija stengtųsi bent 
du pasiuntiniu iš tarp katalikų prie savęs* patraukti kokių 
nors budu. 5, Idant kiekvienas ypatingai ir visi is krūvos 
patarme ir dovanomis griųvančias bažnyčias, beje Pia- 
sečne Vęgravoje, Kargove, Oržaskove ir kitur remtų. 6, 
Idant kiekviena provincija stengtųsi visokiais budais ap
rinkti iš dissidentų pasiuntinius į seimus-

r ' Tame pačiame seime dįss>dcnta’’ n.u? kurių išJyfitUVOB 
buvo Joną$ Lanievskis .Volkas, A-^^grodko,
ir Jonas Štryjenskis, pataurtfitt Garteno, Abudu kai vy-^ 
niško tikėjimo, padavė savo gravamina surašą į 49 sKip- 
nius, tat seimas į tuos pasiskundimus neatkrėipe jokios 
atydos, o korporacijos nežinojo ribų persekiojimui ir mai- 
tojimui savų priešgynų. Juk tik jos iššaukė ir aną^ pasi
baisėtiną Toruniaus dalyką 1725 ni. Audra šiaurines ka
rės, kuri vos buvo perėjusi; nesulaikė jėzuitų nuo tolesnio 
maitojimo respublikos; jiersekiojimas kitatikių stembo su 
kiekviena diena. Gadynė, kuri nuopuolį įlenki jos su sa
limi 'patraukė, buvo aukso amžiumi jėzuitams ir kaip gi 
kitaip butų galėję būti? liktai ant žemės kraujais aplai
stytos ir užverstos pelenais ir degėsiais, toji draugija ap
vaikščiojo savo triumphą! Jos pasalumai kartais apsireiškia 
baisiame jiavidale. pidant durnoje 1 oruniaus mieste atsi
kratyti nuo liuteronų, jėzuitai 1/24 m. savo klioštoriuje už
darė vaikelį liuteriško išpažinimo ir tokiu budu sukurstė 
miesčionis. Dissidentai atsikeršijo jėzuitams, kaipo vyriau
siems persekiotojams protestantizmo. Lžjmolę ant kliošto- 
riaus jėzuitų, sukrovę malkynę iš abrozų, rakandų ir indų, 

‘ sudegino. Jėzuitai apskundė juos už užpuolimą, gvoltą ir 
bjaurojimą šventenybių (sacrilėgium). ” Augustas II pas- 
skyrė tyrinėjimui komisiją; ordinariškas Varšavos seimas 
reikalavo prileidimo keletos pasiuntinių prie tyrinėjimų ir 
sprendimų tame reikale asesorių teisme. Dekretas aseso
rių nulėmė burmistrui Jčoesneriui ir durnos vice-pirmsėdžiui 
Žernickei ir devynetai miesčionių galvas nukirsti, keletą 
dešimčių kitų nubaudė kalėjimu ar grivinomis; liepė bažny
čią protestonų atiduoti Bernardinams, uždarė aprubėje To
runiaus mokyklą Liuteriškių, jiavedė spaustuves po lįunigų 
cenzūrą ir tt.; jėzuitams skriaudos turi atmokėti 22000 
auksinų miesčiony s liuteriškiai, ir aptuštintas vietas durno
je vienatiniai katalikais apsodinti ir tt. Išpildymas dekre
to,*) nežiūrint į užsistojimą už l oruniečius caro Petro ir 
Prūsų karaliaus, sujudino visą Europą, paplatino pasibai
sėjimą, ir tapo dalyku daugelio pamfletų. Protestonų dva
rai, regėdami asesorių dekrete sulaužymą sąlygų Oly- 
viškio traktato, kurs gvarantavo dissidentams atvangumą 
ir romą, pakėlė diplomatišką akciją. Pasiuntinis* Prūsų ir 
Rossijos pranešė, kad, negaunant užganėdinimo nuo ILenki
jos, jų viešpatystė panaudos priąš ją ginklus. Padėjimas 
buvo gana gresmus, kaip mirtis caro Petro (8 d. vasario
1725 m.) suminkštino drąsą dvarų ir apmalšino pavojų.

Įerzinti, protestoniškų dvarų pakurstomi. dissidentai 
nuo dabar mislinėjo, kaip išsmukti iš taip priklaus |>adė,- 
jimo, nežiūrint kokius įrankius prisieitų išnaudoti, l uomi 
tarpu įvyko generališkas synodas Gedanoje 1 d. rugpjūčio
1726 m. Į tą synodą pribuvo taip-gi nuo liet, kalvyniškių 
išrinkti Brovincijonališkame synode Zabludove 5 d. liepos 
1724 m. delegatai: Mikolas Rečynskis, senioras distrikto 
Žemaitijos,, o vėliaus Novogrodko, ir Jonas Lanievskis 
Volkas, su atskira instrukcija, kaip turi ten pasielgti. Ta
me synode atnaujino 6-tą artikulą generališkojo Gedanos 
synodo iš 1719* m. apie rinkliavas, po 3 nuo tuksiančio me
tinio įėmimo, reikalams bažnyčių, o ypač reikalams rėmimo 
seimuose, kam šiuomsyk liet, kalvvniškiai aukavo 600 dole
rių ir 7 lenkiškus auksinus Karaliaučiuje sudėtus; nutarta 
jiaduoti Garteno seime suppliką karaliui, kad kaipo tėvas 
tėvynės |>asirupintų apie skriaudžiamus vaikus bendros mb- 
tinos, liepta delegatams į tą seimą surašyti tokią suppliką 
pagal reikalą ir progą, ir nutarta perspausdinti Sandomie- 
riaus konsensą iš 1570 m.

Atėjus Garteno seimui 1726 m.,-atkako ten dissidentų 
delegatai iš visų pusių buvusios Lenkijos. Nuo liet, kalvy
niškių ten buvo: Jonas Lanievskis Volkas, Novogrodko sta
lininkas, Mikolas Lanievskis Volkas, Starodubo vėliavi
ninkas, l amas \’olanas, Ašmenės česnininkas, Stryjenskis, 
Garteno pataurinis, Stasys Cedrauskis, Penevėžio starasta. 
Pagal nutarimą generališkojo synodo Gedanoje, tie dele
gatai įteikė karaliui suppliką, su trumpu rankiujni įstaty
mų, dissidentams priklausančių. Rods karalius mielai tą 
suppliką priėmė, tat pasiuntinių trobėsis, nors dissidentų 
delegatai buvo keletą pasiuntinių ir senatorių pasipirkę, bu
vo nedraugingas dissidentams, o Scipio, Lidos pasiuntinis^ 
net pagrasino, kad j>ertrauks seimą, jeigu konstitucijon ne
taps patalpintas įstatymas: kad visos dissidentų bažnvčios 
Lietuvoje šviežiai taisytos, arba tos, kurias dabar taiso, 
taptų suardytos. Jo įnešimą jiarėmė keletas uolesnių ka
talikiškų pasiuntinių. Bet tarpininkaujant feldmaršalui 
I lemingui, pasisekė dissidentų delegatams prisimeilinti *prie 
primaišo, kurs prikalbino ^ęipioną atgal atitraukti savo 
įnešimą. Tačiaus dissidentai ir tame seime nieko nelai
mėjo, pasiganėdino luomi. kad bent sugebėjo nuo savo gal
ių nukreipti naują, nelukėtą perkūniją. \ eltui už juos už
tarinėjo pasiuntiniai užrutažinių viešpatysčių, yjiatingai 
Anglijos pasiuntinis. šitoio nota, kurioje grvbštelejo ir 
i oruniaus dalyką, labai suerzino visą tautą jau ir dėlto, 
kad pasiuntiniui viešpatystės, kuri nuo 8 milijonu katalikų 
buvo atėmusi visas valstietiškas tiesas, drįso pakelti balsą 
už Lenkijos dissidentus. Povilas K. Jaroševskis, Plodko 
starasta, aštriai ant to įsikišimo atsiliepė, reikalaudamas 
nuo karaliaus, kad releguotų namon Anglijos pasiuntinį, 
°. nu?, Prus>j°s gautM ttžganėdinimą, nors prisieitu ir visą- 
tiną išsirengimą pašaukti.

Tai-gi Garteno seimas 1726 m. ne pagerino dissiden
tų padėjimą, o jų nuolatinis klabinintas atgal gauti išplėštas 
tiesas, pakamptnės intrigos ir jieškojimas pagelbos nuo nž- 
rubeztntų dvarų prieš savą tėvynę, erzino dar labiaus ka
talikų kunigiją, kuri juos galutinai maitojo. Priegtatn 
dissidentai patys per nesutikimą savo tarpe atsidavinėio i 
rankas tos kunigijos, silpnindami savo partiją Taip i>ad 
Vilniuje liuteriškas pirklys Mauch, susikivirčvjęs liažnvti- 
muose dalykuose su savo pastorių Franke irMikolu Dit- 
manu karališku raštininku, gyventoju Vilniaus, pakvietė 
juos i konsistorijos teismą ir j tribunolą. Pakviestiejie vel
tui protestavo prieš nekompetenciją teismo: nubaudė iuos 
grivinomis ir numetimu nuo urėdo. Tolygių naveizdu 
buvo labai daug, nors bendras pavojus vėl tuojau dissiden
tus negalėjo nesuartuiti: Sušaukė generališką synodą 30 
d- rugpiucio 1/28 tn. Gedanoje. Nuo liet, kalvvniškiu ten 
nukako Jukubas Gordonas, senioras Žemaitijos, ir jaro- 
sius Mackevycius pataurinis Minsko vaivadijos, čion 
tarp kitko nutarta tapo: 1, Patvirtinimas nutarimų Geda 
nos synodo is 1726 m. 2, Padavimas supplikos ateinan- 
7an> seunu>- 3, Perspausdinimas Sandomieriaus konsens" 
4, Mokėjimas rinkliavų po 3 auksinus nuo 1000 meS 
lemmių rūkalams bažnyčios. 5, Perspausdinimas tiesų i? 
laisvių dissidentų, padedant ant jų 1720 m. ir kaipo“dėta 
spaudos Karaliaučių. 1
r- pet; d^“a!ai suKrižo iš generališkojo synodo 
Gedarioje ka.p atzinojo ap.e naujai įvykusį jeibį jų Hkėi° 
inui iškirstą. Per sv. Baltratmejų, 24 d rimnhJi, > J 
buvo Salamiestyje jomarkas.. .Vabalninkų^ikonas Pet™- 
sevycius, pne kurio parapijos priklausė taip-gi kati Ūku 
bažnyčia Salamiestyje buvo įvažiavęs į MintaGj, I i a 
yo vietą pakvietęs, paliko tują domininkoną Gruzdi iš pi 
lavemo kliostoriaus. Is vakaro į Salamiestį pribuvus Grtl-

t(Toliaus bus).



P. Lafargue

Labdarybe, pirmiaus ir dabar
Vertė M. Nas

stes ir užmušimus. O* vienok jie nenori tik
rai ištirti priežasties nusidėjimų ir persižengi- 
mų, kurių skaitlius auga tokiame pat laipsny
je, kuriame žengia pirmyn civilizacija, — iš 
baimės parodyti kitiems, .kad visuomenės tvar
ka, iŠ kurios jie patys traukia tiekMaug pel
no, yra kalta, kad pagamina tai. Lombroso 
r jo pragarsėjusi mokykla, kuri buvo atra 
lūs nusidėjėlio fiziškame paslinkime ir gabu- 
ne priežastį jų nusikaltimų, buvo tiktai 
įvedimais iš netikro anatomįįps mokslo, 
j jie pastiprino buržuaziją toje jos nuomo
nėje. O juk beveik pirm 75, metų Quetelet 
(išt. Kėtlė) yra nurodęs į santikius, kurie yra 

l tarp skaitliaus nusidėjimų bei prasižengimų 
ir, javų kainos. Apdirbant jam sulyginamas 

- statistiškas žinias, duonos kaina labai įvairiavo, 
dėlto ir buvo galima paskaityti duonos kainą 
prie svarbiausių veikėjų, pagaminančių stai
gų išaugimą nusidėjimų. Vienok nuo pusės 
amžiaus, būtent nuo laiko milžiniško išdirba
mo javų Suvienytose Valstijose, kas praside
da 1880 m., duonos kaina stovi su mažomis 
permainomis ant to paties augštumo, vienok 
be perstojo auga skaitlius nusidėjimų, dargi 
kaikuriais metais perdaug greitai. Todėl, jei- 

'gu daleisim, kad duonos kaina tarp kitų pa
silieka nuolatos veikiančia priežastim atsira
dimo nusidėjimų, tai vienok, staiga ir trum
pam laikui pakilus nusidėjimų skaitliui, rei

škia pajieškoti ' priežasties *kur kitur, o ne 
vien duonos kainoj.

Pasinaudodamas apgarsintomis ministeri
jos justicijos statistikomis už metus nuo 1826 
iki 1886, padariau gana smulkų ištirinėjimą 
įtekmės, kurią gali padaryti ant nusidėjimų 
apsistojimai vaizboj ir pramonėj, kaip matyti 
iš bankrutavimų, pirm kurių eina ir kuriuos 
lydi iš pradžios sumažinimai algų ir prispir- 
tini pertraukimai darbo, aš radau, jog skait
lius nusidėjimų ir prasižengimų staiga išaug
davo, kaip tik pasidaugindavo bankrutavimai, 
idant paskui vėl sumažėti, kaip tik reikalai ėjo 
geryn. Užmušimai, matomai, nepriguli nuo 
įtekmės bankrutų; nusidėjimai prieš dorą tie
sos buvo atbulame santikyje: jie buvo skait- 

r lingesni geriems metams esant, kuomet pri- 
. puldavo mažai bankrutavimų. Pavargėliai, 

ktirie laikais kartu atsitikusiu bankruto ir 
gerokai padidintos bedarbės nustodavo užsi- 

' ėmimo, o tuomi ir pragyvenimo šaltinių, ne
turėjo kokios kitos priemonės apsigelbėti ir 
gauti maistui, kaip tik vagystę, šitą prigimi
mo duotąją teisę”, kaip sako Fourrier (išt. 
Įuirjė). Mano tyrinėjimus tame dalyke esu 
apgarsinęs pirm 14 metu laikraštyje ”Neue 
Zęit.” (1890 m. t. VIII pusi. 11, 56, 106).
\ Kapitalistų kliasa, kuri nesirūpina visai 

^priežastimis nusidėjimų, iššauktų jos pačios 
civilizacijos, tuomi labiaus rūpinas nubaudi
mu prasižengimų ir-nusidėjimų, idant apginti 

• savo bendrakl tąsius prieš ypatiškus ir anar- 
chistiškus pavargėlius bandymus atkreipti ir 
atsilyginti. Prokurorai, moralistai J pamok
slininkai )Įir žmogmyliai visi pasišventę yra 
uždaviniui ištobulinti kalėjimus, ir tame da
lyke pasiekė tokios geros kloties, kad kalė
jimų išsiplėtojimas gali būti paimta Už saiką 
civilizacijos kokios nors tautos: jau nuo vie
no amžiaus jie nuolatos didino skaitlių kalė
jimų, karų ir amžinų ištrėmimų ir iš Suvie
nytųjų Valstijų respublikos perdangino į Eu
ropą baisius kambarinius kalėjimus pavieniui 
sėdėti. Buržuažų išnaudojimas nenustoja sa
vo teisių nė ant kalinių: tiems, ką varo ir 
spiria kalinius dirbti, duoda labai gerą pelną 
ir uždarbį, o kapitalistams yra geri tuomi, 
j°g yra gera priemonė laisviemsiems darbi
ninkams sumažinti algas.

Kadangi su nuožmiu bjaurumu nepavyko 
1 sumažinti augantį skaitlių gdminamų kapita- 
x lizmo draugijos nusidėjėlių, tai rado reika

lingu pamėgždžioti Elzbietos Angliją ir įvez- 
dinti labdaringas įstaigas: viešas šelpimas pa
vargėlių, biškis duonos, ligonbučiai, kurie su
teikia studentams ir profesoriams lavonus jų 

. anatoniškiems tyrinėjimas ir mokinimuisi, 
? nakvynės namai, idant nuvalyti gatvę nuo 
valkatų, kurie gali būti pavojingais praei
viams ir tt. Baimė yra motina viešosios lab
darybės.

Buržuazai vėl pakėlė augštyri ypatų labda
rybę, vieni, kad išnaudoti mielaširdingus 
žmoneliųs, išvarant žmogmylybę po 6 nuo
šimčius iš darbininkų butų, kad viešai įstei- 

' giant rinkliavas pinigų tiems, kurių pelną jie 
patys prarydavo, kiti, kad pasilinksminti. 
Labdarybė kapitalistų ponioms duoda progą 
užsiimti liežuviais ir intrygomis virbėse, ku- 

Vios įtaiso labdarių šventes, kad šokti, gosly- 
bauti, gerti šampaną labdarių baliuose ir 
bazaruose. Pavargėliai tinka viskam: kapi
talo ponai traukia iš jų pelną, o ponios — 
linksmybės. Pavargėliai yra jiems viešpaties 
Dievo palaiminimu. Nors jau dėl to vien, 
kad Kristus yra pasakęs: “pavargėlių visuo
met bus tarp musų”, tikės jie į dievybę.

Kapitalistų kliasa, kuri sistematiškai išnau
doja ir žudo darbininkų kliasą, tikisi esant 
apsergėta nuo kokio nors bendrai jos užma
nytojo atlyginimo ir atkeršijimo darbo, nes 
trūksta darbininkams vienybės, tebera ekono
miškam, kuriiškatfi ir dvasiškam skurde, 

/o yra ganėtinai policijantų ir kareivių, 
/ šoblių ir durtuvų! O tuom tarpu įste- 

bėtinas drąsumas, uolus, nepajudinamas mo
kėjimas atsispirti ir įstebėtiną grasa (dis
ciplina), ką yra parodę darbininkai kaiku- 
riuose streikuose, yra neapviltinais ženklais 
nesuvaldomas energijos, kuri snaudžia prole- 
tarijato miniose ir kurią gali pažadinti ir pa
lesti koks nors politikos atsitikimas arba vi- 

lonoi niekas kryzis. Kapitalistų

kliasa tuomet pamatys, kiek sveria ant soci- 
jališkos revoliucijos svarstyklių policija ir 
armija, kuriuodvi apgina politišką ir ekono
mišką anų viešpatavimą. Prabudusis iki pa
kilimui proletarijatas nušluos kiekvieną pasi
priešinimą, padarys išdirbinio įrankius visuo
menės nuosavybė ir įves visuomeninį išdirbi- 
mą: tuomet, kaip ir gadynėje pradinio komu
nizmo, žmonija nežinos daugiaus nužeminan
čios labdarybės, nebebus tuomet visai lobin- 
gųjų, idant dalinti ir barstyti gerus darbus, 
ir neliebus pavargėlių, kad juos piimti.

AIRIJA.
Lapai iš Istorijos Airijos.

Paraše A. Janulaitis

Į vakarus nuo tikrosios Anglijos yra viena 
didelė sala, 'vadinama Irlandija (Ireland), 
Airija arba ąirių žemė. Nuo senų laikų gy
veno ten keltdi, su ypatinga savo kalba. Žmo
nės gy veno kilmėmis arba padermėmis. Prie 
jos prigulėjo žmonės vieno kilimo. Žemė, ant 
kurios gyveno, ganyklos ir girios, kuriomis 
jie naudojosi, priklausė ne vienai ypatai, bet 
visai kilmei, visai padermei, privatinės nuo
savybės dar nebuvo. Kilmėje buvo viena 
viešpataujančioji šeimyną, iš kurios kilmė rin
ko shvo vada. Paprastai juomi buvo seniau
sias žmogus toje šeimynoje, taigi tėvo valdžia 
nepereidavo ant sunaus. Kelios kilmės darė 
vieną karalybę. Bet artimų ryšių tarp kilmių 
nebuvo, tik kartas nuo karto karalius rinko 
duoklę, jeigti| kilmė davė ir nesipriešino. Ka- 
ralybių sienos mainėsi. Karės ir naminiai vai
dai tą darė.

Airiai išpradžių buvo pagonimis, o nuo 
VII amžiaus pradėjo platinties jų tarpe 
krikščionybėj Pradėjo dygti bažnyčios, vie- 
nuolynės. Ąrikščionybė išsiplatino greitai, 

savim augŠtesnę ,kultūrą, ap- 
čiabuvių turėta. Vienuoliai 
tręšė žemę, taisė mokyklas, 
atsirado pas airius mokyklos, 
literatūra — renkamos dai- 

O jau XII amž.

nes ji nešė šu 
švietimą, nejgu 
skynė miškus. 
Jau \ III aniž. 
pradėjo rasties 
nos, pasakosi airių kalboje, 
bažnyčia nupuolė, įgijus turtus. Tik pėdsakai 
beliko nuo senovės darbo. Prie to iširimo 
prisidėjo ir tas, kad nebuvo vienos bažnyčios 
Airijoj. Kilmės gyveno kas sau, turėjo savo 
tvarką ukyjė, turėjo ir savo bažnyčią.

Anglų žęnię buvo užkariavę normanai, ku
rie susilieję
Normanų pulkeliai aplankė Airiją, jos vaka
ruose uždėjo keletą miestų. Kadangi tik 
siauras vanduo juos teskyrė nuo Anglijos, 
tai tankiai susikirsdavo atėjūnai su savo tau
tiečiais Anglijoj: užpuldinėjo ant jų gyveni
mų pajūriuose, imdavo gyventojus vergijon, 
ir jiardavin“ 
stiprėję pas

su čiabuviais, padarė vieną tautą.

jo Airijoj. Anglų karaliai, su- 
save namie, turėjo kąnors daryti 

su neramiais kaimynais. Reikėjo tik prieka
bės. Nedrjzdamas pats vienas tai padaryti 

us, kreipėsi į popiežių, toj gady- 
visų karalių stovėjusį, prašyda-

anglų karai r
nėj viršaus „ , .. .
mas apšaukti kryžkarę, ir pakviesti kitus 
krikščionių karalius į talką. Popiežius, be
rods, kryžkirės neapšaukė, tik leido 1156 m. 
anglų karaliui Fridrikui II užimti tą salą, o 
tas iš savo >usės buvo žadėjęs popiežiui (Ad- 
rijonui IV) padidinti bažnyčios tėvūniją, su
turėti augančias nedorybes, pataisyti ištvir
kusius gyventojus ir prispirti juos mokėti 
petrapinigį, t. y. duoklę popiežiui pinigais.
• Daug ląiko* praslinko, kol karalius prisi
rengė atsiinįiti šitas dovanas, nes įvairios kliū
tys namie j j trukdė. Sykį atvyko pas jį vienas

nisės buvo žadėjęs popiežiui (Ad-

t. y. duoklę popiežiui pinigais.

tys namie jj trukdė. Sykį atvyko pas jį vienas 
airių karaliukas, numestas karėje nuo sosto 
ir išvytas, >rašė jam pagelbėti atgauti sostą, 
o už tą žadėjo pripažinti jo viršesnybę ir mo- 

Ir 1169 m. eina tenai nedidelis 
lis ir užpuola ant Airijos. Drau- 

tą šalį visokie vyčiai-bajorai —

ir išvytas,

keti duoklę 
anglų pulke! 
ge traukė 
laimės jiešįcotojai.

Airių kaį-aliukai, patys silpni, už kits kito 
pripažino do kraujingų prakištų musių anglų 
karalių vyrĮesnių už save. Vienok ilgai nusi
tęsė tos kąrės: kiekvieną karaliuką reikėjo 
nuveikti skyrium: vieną nuveikus, kitas dar 
turėjosi. Liko dar vietos anglų kariumenės 
nekliudytoj Kilus suirutėms namie, karalius 
turėjo traukties atgal, neužbaigęs savo užma
nymo.

Tasai ainglų užpuolimas padarė keletą at
mainų Airijoj." Vakarų dalį užėmė anglų dy
kūnai (bafonai), karaliaus siųsti ir liuosa- 
noriai, o kilta visa liko po senovei, tik ištuštin
ta. Valdžia likosi ta pati: tik karaliukai 
pripažino anglų karaliaus viršesnybę. Ang
lai, apsigyienusiejie vakaruose, įsteigė anglų 
“Gardą” 1 
Gyventojai 
Jie patys ------ ----- „
rinkdami į parliamentą.

Dabar Airija skilo į dvi dali —■ airių ir 
anglų. NėapykantA terp jų buvo didelė, ėjo 
amžinos kovos tarp tų dalių. Airiai buvo dar 
skaitlingi, 
kę — kad

Anglų 
dykūnus ( _ , _
ją, todėl jiems reikalinga buvo, kad jie visuo
met jų klajusytų, ir su airiais santarvėj negy
ventų. T^jse kovose karaliai jiems tai padė
davo, tai tiet kurstydavo. Vienok tas suma
nymas nebuvo galima iš karto įvykinti. Ba
ronai jau ėsi laisvais ir nepriklausomais po
nais, todė nesykį turėjo karaliai juos, kaipo 
maištininkus, malšinti.

pole), įvedė tenai savo tvarką, 
tos vietos tapo baudžiauninkais, 

valdė savo gardo reikalus, susi-

kad duoti save išnaikinti, bet iškri- 
išvyti anglus.
karaliai norėjo per ten esančius 

baronus) anglus valdyti visą Airi-

Vienok tas suma-

(Toliaus bus).

• IŠ VISUR.
|| Indijose, terp angliškų karei

vių pradėjo ptatmtlėsi pholera. iš 
išsiųstų prieš sukilusius Hima
lajų kalnų gyventojus kareivių 
čielą regimentą reikėjo siųsti j 
choleros apimtų stovyklą. Perei
tą sanvaitę jeneroląs \Villcoks vėl 
turėjo gana smarkų mūšį su pa- 
sikėlėliais, kuriame angliojnai ne
teko 10 užmuštų ir 24 pašautų 
kareivių.

Į Meksike, valstijoj Sonora bu
vo pasikėlę indijonai Yaųui gimi
nės. Maištai, pamarginti kruvi
nais susirėmimais ir skerdynėmis, 
traukėsi kelis metus. Dabar vie
nok Meksiko kariumenės vadovui, 
jenerdui Lorenzo Taurror pasisekė 
susitaikyti su milijonais.- Grįžta 
namon pulkai pirma kalnuose be
sislapsčiusių indijonų su ginklais 
ir juos atiduoda rando karei
viams. Dėl maištų daugiausiai 
nukentė nedalyvavę juose Sonoros 
kalnakasiai.

|| Mieste Casablanca, Morokko 
sultanate, išpanijonai kareiviai su
simušė su prancūziškais. Išpani
jonai pirmiausiai pradėjo šaudy
ti į prancūzus, praneuziškiejie zu- 
avai teipgi MsiUepė. Vienas iš- 
panijpnas likosi užmuštas, kitas 
pavojingai pašautas.

Į| Posėdyj 15 d. gegužio masko
liškoj durnoj be mažo neužgimė 
muštynės. Reakcijonierius Pu- 
riškevič norėjo "mušti’ demokratų 
atstovą profesorių Miliukovą, bet 
kiti atstovai muštynių ne leido.

| Už žiaurų pasielgimą su ka
liniais, direktorius ir pagelbinin- 
kas Astrachanio kalėjimo likosi 
teismo nubausti 8 metais kalėjimo, 
penki kalėjimo sargai gavo po 
penkis metus kalėjimo. Dabar 
jie ant savęs gali išmėginti žiau
rumą kitų kalėjimų perdėtinių.

|| Maskoliškos įsiveržusius į 
Persiją kariumenės vadovas, je- 
neroras Snarski elgiasi ten tikrai 
maskoliškai.
daug vyrų,

[Į Vokietijoj dvasišką semina
rijų, apart vienos Braunsbergc, la
vinimui katalikiškų kunigų, nėra, 
einanti į kunigus turi lankyti uni
versitetus, kuriuose yra katalikiš
kos theologijos fakultetai. Toks 
fakultetas yra ir prie Brestąvo 
universiteto. Kadangi profesoriai 
yra svietiškiejie, tai Slezijos vys
kupas, kardinolas Kopp paskyrė 
sjK*cijališką komisiją dabojimui 
ir prižiūrėjimui profesorių lekci
jų. ‘ -

|| Iš 'Ekaterinoslavio kalėjimo 
kaliniai bandė pabėgti, bet tas 
ne pasisekė. 29 jau išbėgę kali
niai likosi nušauti sargų, o 28 
sunkiai pašauti.

|| Iš Simferopolio kalėjimo pa
bėgo tūlas kalinių skaitlius. Jie 
užmušė kalėjimo daktarą ir di
rektoriaus pagelbininką.

|| Ant salos Kubos, netoli Ha
vanos, dirbant kelią, expliodavo 
dinamitas. Expliozijos 8 ypatus 
likosi užmuštos, o tūlas skaitlius 
ta|x> sužeistų.

|| Vokietijos ciecorius apdova
nojo ordenu Austrijos parlamento 
prezidentą, D-rą Meisterhofą 
bet tas ordeno nepriėmė, sugrąži
no jį atgal Vokietijos pasiunti
niui. Meisterhof laiko Vikieti- 
jos ciecoriaus dovaną per menka.

|| n d. gegužio, Ispanijos ,so- 
stapilėj Madride sudegė didelės 
Ijls Americas krautuvės ir 200 
namų.

Manillėj, amerikoniškas ka
reivis Mike Beachan, įgavęs pro
to sumaišymą, nudurė penkis ka
reivius ir du mirtinai sužeidė.

Peterburgan atėjo žinia, buk 
Afganistano valdonas likosi už
muštas. Kiek tame yra teisybės, 
nežinia. [

|| Iš 400000 darbininkų Peter
burge, tik 15000 ne dirbo 1 d. 
j|egužio (-14 dieną), taigi tik, 
tiek jų šventė darbininkų šventę, 
kadangi mat darbdaviai apreiškė, 
jog švenčianti bus nuo darbo pra
šalinti.

— Gyvenantis pn. 1059 W. Chi
cago avė. Frank Buber pranešė 
policijai, jog pereitos subatos va- 
kare i j° gyvenimą atsilankė du 
ginkluoti plėšikai ir privertė jį 
atiduoti 900 dol. pinigų, auksinį 
laikrodėlį ir deimantinį žiedą. Jį 
teip plėšikai įbaugino, kad ne
dryžo tuojau policijai užpuolimą 
užmelduoti, bet laukė ryto.

— Policijai ant 13 gatvės pra
nešta, jog be pėdsakio praduolė 41 
metų Miltun Gardner. Pasirodė 
vienok paskui, kad jis labai drau
gavo su giesmininkėms vieno iš 
prastesnių teatrų. Haymarket te
atro. Trūksta ten ir vienos cho
ristės, su kuria Gardner labiausiai 
draugavo. Metai atgal, beveik to
kiu jau budu prapuolė ir Gardncro 
tėvas ir daugiatf savo šeimynoj ne
pasirodė.

—Pereitos nedėlios dieną, pn. 
323 S. Halsted str. du • grekonys, 
Frank Vamers ir Andry Creg 
susipešė. Besipešant, Creg savo 
priešui jvarė kelissyk peilį į šoną. 
Vaidus pagimdė vaikas važiuojan
tis bycykliu, kuris užvažiavo ant 
grekonių. Vaikas vienok ramiai 
toliau sau nuvažiavo, o'jo užgauti 
Grekijos sūnūs pradėjo peštiesi. 
Creg likosi suareštuotas, o su- 
piaustytą reikėjo Higonbutin ga- 
benti.

— Pereitą sanvaitę, iš namų pn. 
572 West Belmont išėjo u metų 
vaikas Kesenik ir namon neparė
jo. Atlankė jis gyvenančius pn. 
1734 Shennan avė. pažystamus. 
Ten pernakvojęs, išėjo, bet na
mon nesugrįžo. Kur jis dingo, 
nežinia. Vaiką tą pereitos sanvai- 
tės sėredoj sukandžiojo pasiutęs 
šuo, toilėj manoma, kad jis, pa
siutimo apimtas ir apleido motinos 
namus. »

— Gyvenanti ą>n. 122 Centre 
avė., moterįs Etna Anderson, liu- 
natike, naktyj per langą išpuolė 
nuo antrųjų namų lubų ir pavo
jingai apsikulė. Nugabeno ją į 
paviečio ligonbutį. Minėta mote
riškė dar jauna, turi vos 29 me
tus.

APGARSINIMAI.
NUO DRAUGYSTES “ŽINY- 

CIA”.

Diduma lietuvių yra jau gir
dėję, kad 1905 metuose Chkago 
susiorganizavo lietuviška draugy
ste, vardu "Susitelkimas Ltettiz'iu 
Zinyčia", su tuo mieriu, kad įkur
ti Amerikoje lietuvių ūkininkų 
kolioniją. Šita draugystė inkor- 
fioravo savo kapitalą ant $4000 
ir- metuose apipirko gabalą 
geros žemės arti miestelio Tlvorp, 
valstijoje VVisconsin. Bet $4000 
kapitalo buvo per mažai pradėti 
kolionizavifną ir todėl minėta 
draugystė turėjo atidėti kolioniza- 
vimo darbą ant toliau, kol jos ka
pitalas nepasididins. Šįmet drau
gystė “Žinyčia' padidino savo ka
pitalą nuo $4000 ant $25000 ir 
ant savo paskutinio susirinkimo, 
laikyto 17 dieną šio mėnesio nuta
rė užpirkti didesnius žemės plo
tus ir pradėti kol ion i žavimo darbą 
tuojaus. Kad*|^tsekmingiau stum
ti darbą kolionizacijos, minėta 
draugystė priėmė sau už organą 
laikraštį “Lietuvą", kuriame tilps 
draugystės visos oficijališkos ži
nios ir apgarsinimai ir generališku 
užveizėtoji! kolionizavimo departa
mento paskyrė A. Olszewskį “Lie
tuvos“ išleistoją.

Siekis draugystėsJ'Žinyčios“ yra 
maž-daug šilokis: Pirkti žemę di
deliais plotais aplama kaina ir 
]>ardavinėti ją žmonėms po 40 ar 
80 akrų, kas kiek panorės retailine 
kaina, o kiek bus uždarbio iš par
duotos žemės išdalinti po lygią da
lį sąnariams pagal akcijas.

Kaina akcijų šios draugystės 
šiądien yra $12.00 viena. Pernai 
tos pačios akcijos buvo po $10.001 
Taigi per vieną metą akcijų kai
na pakilo ant $2.00. Pernai ši 
draugystė pirko lauką po $7.00 
už akrą, šįmet už tokį pat lauką 
šalę “Žinyčios" jau kompanijos 
reikalauja po $12.00 už akrą ap
lamai, o retališkai pardavinėja po 
$16.00 akrą. Taigi jei kitų kom-

Jis išskerdė jau 
išdeginu daug kaimų.

II 17 d. 
kari umenės 
rolas Vigy, turėjo smarkų susi
rėmimą su Morokko parubežių 
arabais. Jis sumušė arabus buvu
sius po vadovystė Mulai Hasano 
ir užėmė jų tvirtovę Bandenil. Į 
prancūzų rankas pateko daug gin
klų ir amunicijos.

gegužio, prancūziškos 
Algicrc vadovas, jene-

Viename valsčiuje pietinės 
Prancūzijos, mairas užmoka kiek
vienai dar neturinčių 24 metus 
jaunavedžių porai po 100 frankų 
kaipo valsčiaus dovaną. Tuom 
mat valsčius nori palengvinti jau
niems apsi vedimus, ko prancū
zai ne mėgsta. Gal mairui ir pa
siseks prancūzų būdą perkeisti.

Japonijoj atsibuvo pereitą 
sanvaitę rinkimai parlamento pa
siuntimų. Išrinko didesnę dalį 
dabartinio rando šalininkų.

| Maskoliškoji durnos komisija 
nutarė tuoj aus pradėti darbus 
prie naujos Amūro linijos gelžke- 
lio.

|| Besigerindamas anglijonams, 
Afganistano valdonas uždraudė 
savo krašto pamokslininkams 
šaukti vyrus į karą su anglijonais; 
už tokius pamokslus jis prisakė 
pamokslininkams liežuvius ištrauk
ti ; afganamsZ gi prisidėjusiem^ 
prie Indijų sukilėlių jis liepia ko
jas nukirsti. Bet Indijų kalnų 
gyventojai dar nesirengia pasiduo
ti, jie rengiasi karą vesti toliau. 
Iš kaimų'į kahut^ išgabeno savo 
moteris ir vaikus.

-II !5 d. gegužio, šiaurinėj Af
rikoj, ant rubežiaus prancūziškos 
valdybos Algier, praneuziškiejie 
kareiviai, vedami jenerolo Vigy, 
turėjo smarkų susirėmimą su 
arabais. 13 p^aųpuziškų kareivių 
likosi užmuštų,, 0^5 pašauti; ara
bų krito daug.

|| Sulyg surinktų žinių, ant že
mės paviršiaus 27% gyventojų 
•moka angliškai, vokiškai 16%, o 
prancūziškai 14^

|| Chinuose, aplinkinėse Han- 
kov, nuo debesų praplyšimo upė 
Yanktse išsiliejo per krantus ir 
vanduo, užliejo miestą. Daug val
čių su žmonėms paskendo. Pra
žuvo išviso apie 10000 žmonių. 
Miestas Hankov turi apie 800000 
gyventojų.

1 Yunan provincijoj, Chinuose, 
pereitą sanvaitę prie Sanghai 
upės pasikėlę prieš valdžią gy
ventojai turėjo smarkų susirėmi
mą su rando kariumene ir likosi 
kariumenės sumušti.

ATSILIEPIMAS.
“Lietuvos” Nr. 19 š. m. tilpo 

korespondencija iš Chicagoa, ra
šyta tūlo p. [.akŠtingalo. Minė- 
toj korespondencijoj jos autorius 
aprašo kokį ten teatrą: “Saliamo
no karaliaus sapną”. Kuris bu
vęs atloštas 26 balandžio kokios 
ten 87 kuopos L. S. S. Chicagoj.

Perskaitęs minėtą koresponden
ciją nustebau: nejaugi, maniau, 
Chicagoje dar kokią 87 kuopa L. 
S. S. gyvuoja? Ir iš kur? Jei
gu ji ir gyvuoja, ir tai kaip galė
jo teip urnai ir niekur nesigarsi- 
nus statyti ant scenos kokį nors 
veikalą?.... *

Peržiurėjąs L. S. S. organą 
“Kovą”, patėmijau, kad 87 kuo
pos dar visai nėra L. S. Sąjun
goje. Iki šiol buvo tik 85 kuo
pos, lig 19 Nr. “Kovos” buvo 
pranešta Sąjungos sekretoriaus 
apie susitvėriijią 86 L. S. S. kuo
pos.

Taigi iš kur p. Lakštingalas ga
lėjo surasti 87 kuopą, kuri dar 
visai negyvuoja? —

Tiesa, 26 balandžio buvo loštas 
teatras, atlošė dramą, bet ne “Sa
liamono karaliaus sapną“ tik tie- 
siok “Saliamono sapną", vaizdelį 
iš revoliucijonierių kovos už .lai
svę. ’ Atliko tą 37 kuopa L. S. S., 
bet ne 87 kuopa. (Taigi išpuola, 
kad korespondentas padarė tik 
klaidą kuopos numeryj, ir prie 
vardo atlošto veikalo pridėjo ne
reikalingą žodį, bet tie dalykai tai 
mažmožiai. Šiaipgi jis ne melavo. 
Red.).

S. Strazdas.

VIETINES ŽINIOS.
— Knygų pardavinėjimo agen

tas pereitą sanvaitę prigavo Chi
cagoj ne vieną turtingą moteriškę: 
viena padarė kontraktą net ant 
30000 dol. ir įmokėjo jau 3000
dol. Ūžtuos pinigus apturėjo
vien vieną egzempliorių Shakes- 
peares dramų. Tai truputį per
brangi knyga. Jis ir nuo kitų
turtingų moterų išviliojo diktai 
pinigų, bet jos nesigiria, kadangi 
mat gėda prisipažinti prie savo 
kvailumo. Minėtam knygų agen
tui pertai biznis sekėsi, kad jis 
jaunas, gražus ir iškalbus.

— Pereitos nedėlios dieną, išli
pant iš bėgančių karo ant N. State 
st., išpuolė ant gatvės moteriškė ir 
teip smarkiai sudavė galvą į akme
nis, kad truko kaulas. Nugabeno ją 
į Passavant ligonbutį, bet daktarai 
neturi vilties ją išgydyti.

— Pereitos nedėlios dieną, nak
vynės namuose pn. 26 N. Market 
str. rado negyvą 60 metų nežino
mos pravardės vyriškį. Kūną jo 
nugabeno į Rolstono numirėlių 
laidotu vę.

— Namuose pn. 343 N. Gark 
str. rytmety j, lovoj rado negyvą 
50 metų H. L. Spruce. Gydyto
jas pripažino, jog jis pasimirė 
nuo širdies ligos.

23 dieną balandžio Duningo li- 
gonbutyj pasimirė Jonas Pilkaus- 
kis, 24 metų, o 26 d. balandžio 
likosi Liuosybės draugy stės kaštu 
palaidotas ant šv. Kazimiero ka
pinių, Morgan Parke, III.

N’ėlionis įstojo. į Liuosybės drau
gystę tik 7 d. liepos 1907 m. kaip 
rodos, ne po savo pavardę, nes vė
liaus girdėta, kad jo tikra pavardė 
kitaip skamba. Giminių rodosi nė 
jokių neturėjo, kadangi ligonbutyj 
esant, jo niekas neatlankė, lankė 
tik Liuosybės draugystės sanariai, 
ji savo kaštais minėtą velionį gra
žiai palaidojo.

’ Draugystė.

Redakcijos atsakymai.
K.' B. Tai mažmožiai. Atsi

tikimas su vokiečio pačia irgi 
mažai apeina lietuvius. Reikia 
žmonis doriškai pakelti, ypač mo
teris, tąsyk jos geriau savo garbę 
saugos. Revolveriu gi doros ne
galima pakelti; kalbinti dagi lie
tuvius to ginklo griebtiesi laikra
ščiai negali, nes tas butų priešin
gu įstatymams. Reikia aprašinėti 
viešus reikalus, privatiškų ne kliu
dyti.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Korespondencijoj, tilpusioj “Lie

tuvoj” iš West Pullman, parašyta 
apie Sv. Kazimiero lietuvišką pa
rapiją. Tokios .parapijos ten nė
ra: vietoj Šv. Kazimiero, turi bū
ti šv. Kryžiaus. Klaida įsiskver
bė dėl neaiškaus korespondento 
rašto.

panijų žemė toje pačioje vietoje 
yra verta $16.00 akras, tai “Žiny
čios" žemė ir yra verta $16.00 
akr»s, nes ta pati žemė ir tojo 
pačioje vietoje kaip ir aųų koni]Ja
ni jų. kurios pardavirėja savo že
mę po $16.00 ir po daugiau už 
akrą. Tokiu budu “Žinyaos” 
įdėti į žemę pinigai pernai, šįmet 
jau pasijjvejojo ir jos sąnariai tu
rės gerą pelną.

“Žinyčios” draugystė laikys sa
vo sekantį susirinkimą nedėlioj, 
24 d. šio mėnesio, 2 vai. po pietų, 
“Lietuvos” redakcijos namuose, 
ant kurio kviečia visus lietuvius 
interesuojančius! tikės reikalais atei 
ti ir pasiklausyti apie draugystės 
mierį. Ant susirinkimų visi yra 
įleidžiami, ir norinti geriau susi
pažinti su draugystės mieriais, 
gaus draugystės konstituciją dy
kai ir ją preskaitę visus draugystės 
įstatus dasižinos.

Gyvenanti kituose miestuose ir 
norinti susipažinti su “Žinyčios” 
įstatais, rašykite adresu A. Ol- 
szewski, 3252 So. Halsted st, 
Chicago, III., o gausite konstitu
ciją dykai. _ "

“Žinyčios” Administracija.
' J

ŽODIS SENO ŽMOGAUS.
Kuomet jaunybė džiaugiasi ener

gija, stiprybe ir gyvumu, tai se
nas amžis reikia gerbti už patyri
mą ir konesrvatyviškumą. šitas 
patyrimas tankiai yra vertesniu 
už gautą mokykloje ir jauniems 
žmonėms visuomet pridera klau
syti patarimo nuo senų žmonių. 
Paklausykite ką p. Julian Pe- 
rzynski, 1417 Germantovn Avė., 
Philadelphia, Pa., sako. “Aš jau 
pergyvenau 63 metus ir esiu ge
roje sveikatoje tik p&sidėkavojant 
vartojimui nuo šešių iki astuonių 
bonkų Trinerio Amerikoniško 
Eliksyro Karčiojo Vyno kas me
tas. Tai yra labai geras tonikas, 
kurį aš galiu sąžiniškai patarti 
kitiems”. Senas žmogus kalba 
teisybę, nes šitas vaistas yra ge
riausiu tonikų visuose perijoduose 
gyvenimo, kur puolimas kimo 
stiprybės ir gyvumo yra pastebia- 
mas. Jis padaro kūną sugebiu 
priimti pakaktinai maisto ir pa
daryti iš jo gana gryno kraujo 
palaikymui reikalingo stiprumo. 
Jis išgj’do ligas pilvo ir. vidurių, 
sustiprina nervus ir raumenis, ir 
duoda naują energiją ir ambici
ją. Gaunamas aptiekose. Juo
zapas. Trineris, 616-622 Souti 
Ashland Avė., Chicago, Ilk



Draugysčių reikalai.

nuo 
kai-

»5O

Lietuvių Giedorių Draugystė 
stato pirmu kartu Chicagoje 
ant scenos Žemkalnio melodramą

“BIRUTE”
Muzika M. Petrausko..

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

kampas VVabash avė. ir Hubbard 
Court (trys blokai į pietus 
Van Buren St.). Tikietų 
nos: $i.oo, 75c, 50c.tr 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.

TREČIAS DIDELIS METINIS 
PIKNINKAS!

Chicago. šv.Petro ir Povilo Dr-tė 
parengė pikninką 24 d. šio mėnesio 
Bergmano darže, Riverside, III. 
Pikninkas prasidės 9 vai. ryto. 
Įėjimas 25 c. porai. Bus visokios 
žaismės ir skanus gervinai ir ge
ra proga linksmai laikas praleisti. 
Kviečia kuoskaitlingiausiai susi
rinkti.

Komitetas.

DEŠIMTAS METINIS PIK
NINKAS.

. Chicagos Latvių Pašelpos Drau
gystė surengė pikninką nedėlioj 
24 d. šio mėnesio Schultzo darže 
Desplaines River. Prasidės 10 
vai. ryto; įėjimas 25c.; gera mu
zika. Nuvažiuoti imk I2tos gat
vės karus. Užkviečia

Komitetas.

XXIII SEIMAS S. L. A.
Šiemet seimas Sus. Liet. Am. 

bus Scrantone, Pa., Music Hali 
213-215 Lackavanna Avė.; prasi
dės 25 d. šio mėnesio ir trauksis 
iki 2Qtai.

Pasiuntiniams apsistojimui, ap
rinkta viešbučiai: Hotel Belmont, 
kampas Adams ir Lackavanna 
Avė., Hotel New Arlington, kam
pa.? Franklin Avė. & Spruce St., 
Scranton House, prieš pat Del. 
Lack & Westem gelžkelių stotę, 
United States Hotel (Lietuviškas 
Stankevičiaus viešbutis, kampas 
Pennsylvania Avė. & Vine St.).

Pirmą oieną, 25 d. gegužio 7 
vai. vakare bus paroda miesto 
gatvėmis, kurioje dalyvaus visos 
lietuviškos draugystės. Po pa
rodai seimo salėje bus prakalbos. 
Pirmas kalbės miesto 
angliškai. Po jo kalbės 
betoj ai lietuviškai.

Seimo dienose vakarais 
ii, koncertai ir baliai.

majoras, 
kiti kal-

bus tea-

PIKNINKAS.
Chicago. Jaunų Vyrų Drau

giškas Kliubas suręngė pikninką 
nedėlioję, 31 d. šio mėnesio 
Bergmano darže, Riverside, III. 
Prasidės 10 vai. ryto, įėjimas 25c. 
y patai. Muzika J. Bruožio. \ a- 
žiuojant reikia imti karai 22 ar 
12 gatvės iki 40 Avė., o paskui 
La Grange karais važiuoti iki vie
tai.

Visus kviečia gražiai pasilink
sminti.

Komitetas.

Pajieškau savo pačios Domicėlės 
Vaičienės] kuri išėjo nuo manęs 
27 d. balandžio šių metų su Mikli 
Jasoniu, jjiasiimdama su savim ke- 
tūrių ir tousės metų mergaitę ir 
$600. JisĮ yra 5 pėdų 9 colių aug- 
štas, geltonais, garbiniuotais plau
kais, raudono veido, su akiniais, 
laikrodžio grandinėlis į abu šonu 
kabo, baltas bruslotas, sveria 170 
svarų, 37 ar 38 metų senumo. Ji 
yra gražjaus sudėjimo, 
akių, 27 metų senumo.

AŠTUNTAS METINIS PIK
NINKAS.

Chicago. Draugystė šv. Anta
no iš Paduos surengė nedėlioj 14 
d. birželio pikninką Bergmano 
darže, Riverside; prasidės 9 va^ | 
ryto. Puiki muzika ir širdingas 
priėmimas. Kviečia kuoskaitlin
giausiai atsilankyti vistas.

Komitetas.

DARŽAS PIKNINKAMS 
DYKAI.

Esant prastiems laikams drau
gystėms ir kliubams t bus labai 
pravartu pasilinksminimams turė
ti vietą dykai. ~ „ 
te j Paul daržą 123 Street 
Pullman, čia turėsite smagią 
tą pasilinksminimui dykai.

Taigi atsilankyki- 
W. 

vie-

Pajieškojimai.
Pajieškau savo brolio Antano 

Bariso ir pusbrolio Jono Mocko, 
abu Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pušaloto parap., Pazukų sodos, 
abu 13 metų kaip Amerikoje, 
patys ar kas kitas teiksis duoti 
nią adresu.

Juozapas Barisas, 
Locust St., De Kalb,

zi-

Ill.

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

Kazimierasi Petrulevičia, 
46 Hunting St., Somerville, Mass.

Paj ieškau savo brolio Pran
ciškaus Kibarto, Kauno gub., Tel
šių pav. ir parap., Piežų dvarelio, 
4 metai kaip Amerikoje, pirmiaus 
gyveno \Vilson, Pa. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adre
su :

Kaz. Kibartas,
1130 Pearl st., Philadelphia, Pa.

Pa j ieškau savo pačios Petronės 
Pilipavičienės, po tėvais Anglie - 
kaitės, paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Užvinčio parap., Bumba- 
lų sodos, ji pribuvo j Ameriką 
balandžio mėnesyj, atkako j Bos
toną. Ji pati ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu: ,

John Phillips, 
Box 47, Lafayette, Colo.

$2.00 Dovanu!
Kiekvienas, kurs laike šių dviejų sanvaičių pirks pas mus 

Drapanas už $15.00 ar už daugiau, gaus puikią
$2.00 vertą Skrybėlę Dovanų.

Šios dovanot bus duodamos tiktai per dvi sanvaiti iki 6 dienai Birželio. 
Todėl pasiskubinkite nusipirkti sau pavasarinės drapanas šiame laike, o 
gausite 12.00 Skrybėlę dovanų.

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

šit** grynų vilnų, ran
kom* dirbta* Black 
Thibat Siutas, keli
nė*, brutlot** ir kotas, 
ant vieno* ar abiejų pū
dų niaegiojamat tik 

$15.00

[ęs neperkame, bet patys dirba- 
drapanas, užtai jas ir galime 

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

tikrinsi.
Męs savo dirbtas Drapanas par

duodame ne vien Chicagoje, bet 
po visą Amerika. Męs gauname 
pačtu kasdien šimtus orderių, ir 
kiekvienas nuo mus pirkęs, džiau
giasi, kad gavo gėrę tavorę ir už 
pigius pinigus. Todėl visi, kurie 
reikalaujate gerų drapanų už pi
gius pinigus, rašykite mums tuo
jaus, o męs prisiusime. Jums ge
lumbių prekes ir pamokinimus 
kaip mierę nuimti ir gausite dra
panas, kuriomis džiaugsitės!. Kož-

Šita* grynų vilnų, ran
kom* dirbta* Blus 
Saras Siutas, keli
nės, nrudota* ir kotą*, 
ant vieno* ar abiejų 
pūdų ni*egloj*ma* 

$15.00

ną siutą gvarantuojame, kad bus 
padarytas iš tokios gelumbės kaip 
sampelis, kurį išsirinkai ir miera 
gerai tiks. Jei rasi kitaip, sugra
žink siutą ir męs pinigus tau su
grąžinsime.

Rašykite mums tuojaus. Adresuokite Šiteip:

The Bridgeport Clothing Co.
. . JL OL8ZEWSKI, Prezidentas

3246-48‘S. Halsted st., Chicago,III,
Musų Storas atdaras iki 9 valandai vakare: Pankoliais, Utarniskals, Ketvertais ir 

Sukatomis iki 10 valandai. I

mėlynų 
Kas pra

neš man ąpie juos busiu labai 
kingas.

Juozapas Vaičis, 
146 —'18 St., Chicago,

dė-

III.

Pajieškirta Franciškaus Ripins- 
kio ir jlulijono Prišmanto, abu 
Kauno gub., Raseinių pav., Stul- 

Įgių parak, Ripinskis iš L’sinų 
palivarko,] o Prišmantas iš Anti
ninkų sod, abu apie u metų kaip 
Amerikoje. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:

S. R.,
So. St. Paul, Minn.Box H4,j

Pajieškau savo pusbrolio Vinco 
Pumerio, Suvalkų gub., \ ilkaviš- 
kio pav. ir gmino. Gudelių l’adva- 
rių kaimo, 
rusevičiau» 
kurs neseniai gyveno horest City, 
Pa.; teipogi pajieškau krikštatė
vio A. Janulaičio ir pusbrolių 
sulaitukų 
jušo iš Suvalkų gub.. Alvito 
rapijos, Žirnių kaimo, pirm 
metų gyveno 
pajieškau j 
sinskio iš to paties krašto. Žirnių

Jie patys ar kas kitas 
dubti žinią adresu t 
Juozas Kosinskas,

706 W. Liambard St., Baltimore, 
Md.

ir pusbrolio Jono Ba
is to paties daikto,

Jono, Izidoriaus ir
Ja-

pa-
16

Pittstone, Pa.; ir 
pusbrolio Adolfo Ko

I kaimo, 
teiksis

PajieškaKi Povilo Valantėlio ir 
Valiusės 
Kauno g^ib..
pav., Kup eliškių parap., Mikalai- 
tiškių sod t 
pav., Aliu 
kės sodos.
teiksis duoti žinią adresu: 

Stan slovas \ alentėlis,
10637 Micligan av., Pullman, III.

\ aičiukonskaitės, abu 
Povilas Penevėžio

os., \ aliusė Ukmergės 
avos parap., Petrošiš-

Jie patys ar kas kitas

Pajieškau Felikso Bazio, kuris 
pas mane 
tris menes 
gub., Trakų pav., 
Maskaukos 
ūgio, apie

gyveno vienus metus ir 
us; }>aeina iš Vilniaus 

Arenos vol., 
sodos, vidutiniško

31 metų senumo, žvai
rų akių, dešinės rankos antro pir- 

prasišalino nuo manęs 
gegužio, išsinešdamas mano

Ka|s man apie jį praneš, 
labai dėkingas.

Antanas Bazis, 
St., So. Omaha,

što nėra;
11 d.
$100.
busiu

Pajieškau J^voJ1 brolio Antano 
Daugirdo, Siįfalkų4gub., Smalice- 
nų kaimo, Bartininkų parap.; tu
riu į jį labai svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu: j j,

Juozas Daugirda,
281 Chapcl St., Ne\v Haven, Con.

41) iiJU

Pajieškau ^fonikos Minotaitės, 
Kauno gub.,' Šiaulių pav., Kurta- 
vėnų miestelio, vieni metai kaip 
Amerikoje. Ji pati ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Petras Bogden,
Box 48, Keewatin, Minn.

Pajieškau savo draugės Zofi
jos Steponaičiirtės, Kauno gub., 
Šiaulių pav.. Pabalių sodos., vie
ni metai kaip Amerikoje, atvažia
vusi į Chicago. Ji pati ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Will Saban sk i, 
Keewatin, Minn.

Pajieškau Mikolo Zagusko. 2 
metai atgal gyveno Brooklyne, o 
dabar girdėjau jį esant Hartforte. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

A. Sjiarkuckas.
152 Driggs Avė., Brooklyn, N. Y.

SU UKlTiCVAGr
Simanas Voveris, išgyvenęs pas 

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

Z. Dirgėlas, 
124 Cherry St., New York, N. Y.

rais faktais iš Chicagos skerdyklų, 
naudinga ir įdomi knyga, per
skaityti kiekvienam. Puslapių 355- 
Kaina ................................... $I O°

Revoliucijos žmonės, parašė A. 
Nlemojew»ki, vertė K. Puida. Tel
pa čia devynios grašioa spysakaitėa 
iš gyvenimo lenkų, ypaUngai iš at
sitikimų Varšuvoje laikuose rusų ka
rės su japonais ir Jvykustos po ja! 
pairtu vės rusų viešpatystėje. Kny
gelė įdomi kiekvienam. Pnal. 76 20a

Rankų lašeliai ir Parinktieji Zala- 
lai. Surinko A. Agaraa. Praleidimui 
vakarais Ii uoto laiko; šitoje knyge
lėje telpa paveikslėliai, kokius au 
rankų šašeliu galima parodyti ir tam 
tinkami apskaitymai. Pusi. 32 12c

Ratelių spėJlmaL Hnkamianate 
Žaislas (sabova) šeimyniškuose susi
rinkimuose. . Parašė XX Spėjikaa. 
Puslapių 16, prekė ...................... 10c

Tikri Ir netikri šventlejle. Paveik
slėliai Iš gyvenimo kankintinių ir 
kankintojų. Išleista Suaiv. Lietuvių 
Laisvamanių. PuaL Cl, prekė .. 15c

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

Tautiškos Politikos knygynėlis. 
Telpa čia Rusi los policijos viešpata
vimas, persėk Įėjimas ypatos laisvės, 
draugijų ir susirinkimų, laisvės Žo
džio ir sąžinės, ir kame išganymas? 
PuaL 47. Prekė ...........................   10c

Vaišės Jėzaus Kristaus pas Popls- 
žių Pijų IX. Parašė Victor Hugo, 
antra laida. Prekė ......................... 10c

Žodynas lietuviškai - angliškos 
kalbos. Sutaisė Antanas Lalis. 
Puslapių 382 iki šiol turėjome tik 
su apdarais po $2.00, dabar kas 
nori pigiaus nusipirkti, tai popie- 
ros viršas. Kaina ..................$1.00

A. OLSZEWSKI,
3252 S. Halsted St, Chicago, I1L

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

Aritmetikos uidavlnynao. ^fidovė- 
Us aritmetikos pradžiai; -antroji da
lia.

•Ka knygutė — antroj! ir paskuti
nė dalis utdavtnyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
su skaičiais visokio didumo. Para 
ėyta Pr. Maitoto. Pusi. M prekė SOo

Astronomija, parašyta pagal K. 
Flamarljoao ir Lockyero, A. Aga 
ras. Telpa: Dangaus aptvalga, 
tvalgidynal, žvaigtdtly kelionė per 
visata, Saulė, Planėtoa, Komėtos, 
krintančios Zvalgidės, šėmės padėji
mas pasaulėje, Mėnulis, Pasaulės 
{statymai. Su daugeliu paveikslė
lių. Pusi. C2 .............................. 40c

Edgaras arba nuo ateizmo 
prie pilnos teisybės. Pagal L. 
Hammersteina parašė Kun. Dr. 
Yuodyšius.

Visas raštas perstatytas for
moje ginčų arba disputų tarpų 
protestoniškos ir katalikiškos ša
lies, kaip jos viena kitai yra 
priešingos ir tt. Puslap. 214, 
Kaina ..............................  75c.

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Lek
cija Dr. J. Kulio, au daug paveikslė
lių iš embryologljoa. Pusi. 13. Pre
kė......................................   10c

Koks privalo būti vaikų augini
mas ir aukltjtmasf Raukius raš
tų, parašytų Dr. J. šliupo. Kož- 
nam žingeidi ir naudinga knygelė, 
ypatingai Tėvams auginantiems 
vaikus, susipažinti su šia kny
gele. Pusi. 91.............................25c

Kaip Žmonės su ponais kovojo? 
Sodiečių sukilimai išpanljoj, XIV 
amžiuje. Parašė A. J-tls. Pusi. 34. 
Prekė ...................................................10c

Kiėkialiai. Apysaka vaikams. Pa
gal Kukliog, parašė A. Agaras. 
Grašiai aprašo apie kiškius (zuikius), 
au daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena ir kaip su jais valkai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c

Lietuvių tauta senovėje ir šią
dien. Parašė J. šliupas M. D. 
Antras tonus. Šitas 2-ras tomas 
apglėbia Lietuvių tautos veikalus 
nuo XIII-tojo iki pabaigai XVI 
šimtmečių. Ihislapių 563, kai
na ........................................... $150

Lietuviai 1 ar gerais keliais Žengia
mo prieky n? Nuoširdus atsiliepi
mas t lietuviškųjų - visuomenę D-ro 
Jono Šliupo. Arba sutrauka kalbų, 
laikytų Waterbury, Contu. 25 gruo
džio 1906. Union City, Conn^ 26 
gruodžio 1906, Edwardsvllle, 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 grasių tė
vyniškų dainelių. Puslapių 16 pre- 
k« ...........................................................

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

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

Menininkas arba Maglkas. Pa
gal Panovų, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški paveikšlėliai Ir 
kaip padaryti visokias štukas. Pus
lapių 32............................................. 15c

Oras, Vanduo, ėvlesa Ir Šiluma. 
Lekcijos prof. Blocbman'o, sutaisė 
gemas. Su daug paveikslėlių. Pusi. 
138. Prekė ................................. 40c

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

Pasninkai Lietuvoje. Aprašy- 
meliai apie lietuvių žmonių pas
ninkus, yra ištraukos kelių rašytų 
straipsnių Lietuvos laikraščiuose,

AR NORI PADARYTI 
PINIGUS?

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

Ant Pardavimo.
Parsiduoda labai pigiai naminiai 

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

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

Parsiduoda labai pigiai nami
niai rakandai, dėlei išleidimo žmo
nos į Lietuvą; visi daiktai, koki 
tik prie gyvenimai reikalingi, yra 
ir reikalaujančiam ?yra labai ge
ra proga nesipirkti. Atsišaukti 
reikia adresu:

Jonas Beineris, 
827 — 32nd St., Chicago, III.

Parsiduoda pigiai pietvakarinis 
kampas 36 ir Marshfield Avė., 
dvejoms luboms namas, krautuvė 
ir treji gyvenimai; randės $35 
per mėnesį. Atsišaukti f>as Koz- 
minski & Yondorf, 75 Dearborn 
St.

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

“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 ................. $1.75
Amerikoje metams ......... ,..$2.50
Užsimokantiems už metus iš kal
no, duodu Vilniaus Kalendorių 
1908 m. dovanų.

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

koje po adresu:
M. J. Damijonaitis,

3252 So. Halsted str., Chicago, 111.

Knygų Kataliogas
134 Sidabrinis Kryželis arba Daįlydė 

iš Nazareto. Apysaka iš laikų kanki
nimo Kristaus. Bugenius S u e. Vertė 
J. Laukis. Chicago, I1L 1906, pusi. 169. 
(šitą knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti)..............50c

185 Žmogus nepliuškia. Vertė iš 
Vediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius au 
turtingoma. Šita apysakėlė aitria 
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą Ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, I1L 
1899, pusi. 23 .....................................10c

200 Akis už ak|, dantis už dant|. 
Juokai viename akte. Perdirbta iš vo
kiško. Chicago, IU. 1907, pucl 29.. 10c

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkišką sutaisė K. 
B-a ir M. P-i*. Chicago, IU. 1902, pu
slapių 62 ..............................................20c

225 Geriaus vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
šką sutaisė K. B-n ir M. P-ls. Chica
go, IU. 1902, pusi. 48...........................15c

257 Kun. Gramu los Raštinyčloje. Ko 
mediją viename akte. Parašė kun. Fr. 
Hodur. gražiai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chicago, UL 1906, 
pusi, idp........................;......................100

262 Mlndaugla Lietuvos Karalius. 
Istoriškas paveikslas 5-se aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius SloveckL Lie
tuviška! vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). Chicago, IU. 1900, pusi. 86. 25o

331 Žilė galvon — velnias vuodegon. 
Komedija vienam akte. Pagal lenki
šką sutaisė M. P-ls. Chicago, IU. 1902, 
pusi. 31..................................................10o

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant
karių žmonės nuolatos žiuri, bet Jų 
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Promyk. Pirmą sykį iš
versta | lietuvišką. Labai naudinga 
knygelė tiems, kurie nori sužinoti iš 
ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir 
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie 
laikosi ir tt. Chicago, IU. 1894, pn- 
ztopių 79 ...................   . .3Oo

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba
Meteorologija. Pagal profesorių Vojei- 
kov’ą sutaisė šernas. Aprašo iš ko 
susitveria ore žaibai 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 įdomių dalykų. Kiekviena* 
aprašymas, dėl aiškesnio supratimo 
parodomas ant paveikslo. Norintiems 
arčiau susipažinti su oro ypatybėm*, 
verta perskaityti. Chicago, IU. 1907, 
pusi. 238 .............................................. 75o
Apdaryta ..................$1J)O

473 Apie žemę ir kitus svietus, ių
buv| Ir pabaigą. Pagal Heilperną, 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
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 80 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga ii kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago, 
III. 1896, pusi. 225................................
Ta pati apdaryta................... 61.00

480 Biologija arba mokslas apie gy
vus dalgtus. Pagal prof. Nusbaumą, 
sutaisė Šernas. Mokslas kokiu budu 
radosi gyvi sutvėrimai ant musų ko
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, 
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
slėliais. Chicago, I1L 1901, pusią- 
Ph) 147................................................. ........

507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert,

SAKAU1
Niekas teip gerai nepadaro pa

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

. 1 .

■Mum
ATYDA!

Suomi pranešu visiems kny
gų perkupčiams ir šeip reika
lavusiems maldaknygių: “Ma
žo Aukso Altoriaus*' ir “Brevio* 
rėlio", kurių buvom išbaigę N r. 
1807, 1904, 1906 ir 1907; kad 
dabar gavome didelį siuntini 
iš Europos, todėl galite dabar 
gauti visokio skyriaus viršais. 
š minėtų virš maldaknygių.

A. OLŠEWSKIS.

tam

31 and F. Neb.

Pajieškau savo švogerio Sima- 
mano Kairukščio Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Panemunės 
gm., Nainatrakio kaimo. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

j Jos. Davis, 
Birch Camp No. 5, Mich.

Pajieškau savo pačios Magdės,

Reikalavimai.
Reikalauja tuojaus penkių or-

po tėvais Jusaičiutės, po pirmam 
vyrui Vaičiūnienės, kuri n metų 

, atgal panfetė mane išsivesdama 
.vaikus: Adomėlį, Magdutę, Onu- 
*tę ir Petruką. Ji yra 5 pėdų ir 
4 colių, juosvų plaukų, juodai mė
lynų akių, nevisai šviesaus veido, 
biskį traškiai šneka. Aš jai viską 
atleidžiu tik tegul ji sugryžta su 

, vaikeliais; pirma vienok tegul pa
rašo man adresu:
A. J. Kąlosky, Cabinet Maker, 

Kraus Park W. Governor Street, 
Sprinfield, III.

Pajieškau savo brolio Antano 
. Bariso ir pusbrolio Jono Mocko, 
] abu Kauno gub., Panevėžio pav., 
, Pušaloto parap., Pazukų sodos, 
: abu 13 metų kaip Amerikoje. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Juozapas Barisas, 
1015 Locųst St., De Katy, III.

ganizatorių apdraudimo Bendrovė. 
Gera mokestis kompetentiškiems. 
Atsišaukti reikia terp 9—2 vai. ry
to, 466 W. North avė., 2-ros lu
itas.

Pajieškau savo giminaitės An
taninos Rembeikiutės, po patėviui 

j Kibildytės, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Gruzdžių vol., du metai 
kaip Amerikoje, girdėjau gyve
nanti Chicagoje. Ji pati ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Julijonas Pocius, 
3718 Knorr St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo brolio Ajausko, 
Kauno gub. ir pavieto, Eirioga- 

jlos parari., Juodaičių kaimo, aš- 
.tueni mėnesiai atgal gyveno Pitts- 
įburge, Pa., turiu į jį labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Įgilai Ajauskas,
37 Centeli St., MooteUo,

FARMOS1-
New Yorko valstijoje Lietuvių 

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

( «

,nli 
“$yiE^A”

Ogranas “Sąjungos” pagrąžinimui 
teisių lietuviBcajal*- kalbai Lietu
vos bažnyčioj eirfti Vilniuje kas 
dvi savaiti ir su tikru atsidėjimu 
gvildena klausinį įvedimo lietu
vių kalbos Lietuvos bažnyčiosna. 
“Šviesa” išdėstę ,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.

"Šviesos” kaina Amerikoje me
tams 4 rub., pusmečiui — 2 rub.; 
Lietuvoje — 3 rub., pusmečiui — 
1 rub. 50 kapeikų.

Adresas:, "Šviesos’ redakcija, 
'Vilnius, Koževaną No. n.

25 Krgsakortčs 20 centų. 
Graikai parvuoti vaizdai Chtcacoa. t*rp kuriij yra 
darių raginiai. Tiltai, GatH* ir *varblaa*i Tro
besiai. Vltl kitokį. Graių* tiavenyral pasiųctl 
draugam* tSvynču. Viską* ui Sftr.
M«nw* A to topt 1X. 334 toartom lt, toitap

Tiltfonas ,,Yar<ls 7399"

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

(Kampas 32-ros gatvės.)
Gydo visokius ligas: vyrų, molerų ir vai
kų, specialifekai gi atsidavę? yra slepia
moms ir odos ligoms.

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

Tarp* Paulina Ir Wood gatvių
Ofiso valando*: nuo 8:30 iki 10:30 ryto; nuo t 

iki 3:30 po plotų; nuo 7 iki 8:30 vak. Nedėliotu* 
nuo 8:30 liti 11 tiktai. Telefonas Ganai 1479.

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.
Alluma Ir kitoa pasakos, Guy de 

MaupassaDt'o, verte J. Laukia, ši
toj knygelėje telpa Alos pasakos: 
Alluma, Netikri branglejle akmenys, 
Baimė, Du mali kareiviai, Dienynas 
padūkėlio, Mėnesienoje, Vaidulys, 
Uižalusloj padangėj. Atsikirtimas,

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 mus gau

Vienatvė, Tėvas ir sūnūs ir Rože, 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupazsant yra vienas iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių 
gyvenimo, pusi. 136 .................. 36c

ti ................................................  15c

Raistai — The Jungle. Parašė 
Upton Sinclair. Lietuviškon kal- 
bon versta iš angiikos. Išleido Jo
nas Naujokas. Apysaka paimta iš 
lietuvių gyvenimo, pasiremiant tik- vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga 

daugeliu gyvulių, vabal,« /"••Ij* >■



■tų. medžių Ir akmenų paveikslėlių; 
trumpai aiškiai Ir suprantamai įšalėk! 
na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus, 
mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki 
didžiausių ir tobuliausių. Chicago, III 
3901. puaL 129..................  86e

525 Kaip gyvena augmenys? Pagal 
Lunkevyčlų ir kitus sutaisė šernas. 
Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas 
apie yvairius musų žemės augalus, jų 
sudėjimą ir atmainas, gyvį ir plėtoj
ant kurtų žmonės žiuri, bet jų gerai 
nesupranta. Chicago, III. 1903, pu
slapių'238 ................ •••» ........50*

657 istorija Suvienytų Valstijų ilsu 
rinšs Amerikos. Nuo atradimo ir dar 
dėjo plaukti j Ameriką, kokios karės 
buvo, už ką kariavo ir kokiuose me- 
tuoee; kiek buvo prezidentų, kokio ir 
prieš atradimą Amerikos iki 1896 m. 
Aptašo kaip Kolumbas atrado Ameri
ką, kokie čia tada žmonės gyveno, ko 
kle žmonės pirmiausiai iš Europos pra- 
kiek kuris gero dėl šioe šalies padarė.

akos Ir kitų gėrybių; klek marių, ašt
rų, upių, Jų vardai, plotis, gylis; kokie 
kuriuose vandenys*, sūrus, prėski, kar 
tųa; kokie Juose gyvena gyvūnai Ir tt 
Žemė aprašyta dalimis: Išskaitytos 
visos viešpatystės, karalystės, kunl I 
gaikėtystės, respublikos Ir tt Kiek 
kurioje žemėje yra gyventojų; kokie 
Jų tikėjimai, kalbos, papročiai. užsią 
mimai, pramonės, išdarbiai ir tiesos; 
kokie miestai, su kiek gyventojų, fa 
brikų, pramonių; kur kokie orai: ėsi 
čia! ar karietai, lytus ar giedros; kur 
koka ilgis dienos ir nakties; kur visa 
da yra lygi diena tr naktis, kur saulė 
per keletą nedėllų nenusileidžia arba 
neužteka ir O. Knyga didelė 6x9 colių. 
Aut geros, standžios popieroe spaudin 
ta. Chicago. 1U. 1U9» pi'Jl. 469. 82.00 
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap- 
dnruoFe, amkšlnėmia litaromls atspau 
stf parašai ant nugaros ir tono.. 82.50

SERIJA I.
•neįdeda II 12 Stereoskeplškų paveik 

•lėlių pundelyje. Prekė 50c. ui 
pundelj.

I štai ką Juose gali pamatyti: *
Stebėtini griovai Yepow-8tone Par 
. ko. 
Kvletklnė parota, mieste Barsto

1

6
6

7

10

Boirery gatvė Nsv York*.
Didysis vandens puolimas, Ysllow- 
stone Parke.

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

Žuvų rinka, mieste Manllėa, ant Fi
lipinų salų.

San Jose gatvė, mieste San Juan.
Porto Rlco. ,.

Puikiausia pilis mieste Rhelnstein, 
Prūsuose.

Puikiausias Žurandells Salono de 
Jeneu, mieste Vienojo.

11 švento Mykolo palocius, Peterbur
ge, Roaljoje.

švento Petro bažnyčia tr pllaclus 
Ryme.

lis Voki e Uja. artišrteŪLTidummžinte

656 Istorija abelna.. Dalia pirm a 
Nuo seniausiųjų laikų Chl nl jos — 

Prie galo knygos telpa Suvienytų Į 3M0 m. pr. Kr, iki galutiniam išdalini 
,Valstijų Konstitucija, kuri yra relkar mui imperijos Aleksandro Makadoni 
tingiausia žinoti kiekvienam žmogui škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Draa A. 
gyvenančiam šioje šalyja. Chicago, Ui. Bacevlče. Su paveikslais, parodau. 
1899, pnaL 864 ....................  81.00 r . / . J
Ta pati apdaryta audimu, kletuoaa ap- tvirtynių; typua kunigų ir kareivių, 
daruoee, aukso literos ant nugaros Ir 
šono.............. ................................... 81-29

608 Gamtos pajlegoa Ir kaip Iš jų 
naudotis Pagal BitnerĮ sutaisė šer- 
nas. Svarbios moksliškos vertėo kny
ga, su d-ugybė paveikslų yvairių ma 
linerljų tr kitokių prietaisų ant išnau 
dojimo gamtos pajiegų. Chicago, III. 

‘ 1904, pusi, rot .. .................... 50o

Su paveikslais, parodan
čiais tų laikų piramldus, sienas pylių,

516 Iš kur atsirado mysų naminiai 
gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal 
Lunkevyčlų sutaisė šernas. Su pa
veikslėliais. Chicago, III. 1901, pusla
pių 73 .................................................. 20c

Hieroglifus Ak kad ų rašto tr tt Cbl
cago, III. 1904, pusi. 498 .............. 81-00

1135 Hyglsna arba mokslas apie už
laikymą sveikatom Pagal Bernesą 
Drą Noll ir kitus, sutaisė Šernas. Yra 
tai nauja daktariška knyga. Kas Ją sy 
atyda perskaitys, pataikys apsisaugoti 
nuo visokių Ilgų, užlaikyti čielybėje 
savo sveikatą, pailginti savo amžių Ir 
užauginti sveikus 
kus. Chicago, III.

Ir tvirtus savo vai 
1897. pusi. 132..366

Visokiai Reformai.

U

1176 Pamatas 
Vadovas sveikatai, - turtui Ir laisvei. 

!Popuiiariškas raštas apie kiaušui 
jvalgybos. Parašė Otto Cardue. Su 
i raštininko leidimu vertė J. Laukis 

, f26 Kada Ir kok u budu svietas su- KnygUtg nurodo kad mėsa ir kai kurie 
sltvėrė Parašė Prot Dr. M. W. Meyer. fclti te|p dilginanti valgiai,
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. j yra netinkančiais žmonėms maistais. 
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi ChlcttSO UI. J907, pusi. 113............ 30c
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvą, 
rė, teipgi koktu budu atsirado ant jos 
gyvybė. Su paveikslais. Chicago, III.' 
1906, pusi. 140 ............................... 35c 1

127 Kada Ir kokiu budu gali svies* 
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. Wllh. 
Meyen Iš vokiečių kalbos vertė J. 0- 
gaudas. Knygelėje aprašyta svieto 
pabaiga Kas nori dasižinotl kada ir 
kokiu budu gal svietas pasibaigti, te
gul perskaito šitą knygelę. Chicago, 
UI. 1906, pusi. 135 ............................35c

545 Nematomi priešai ir draugai 
žmonių. Pagal Bitner| sutaisė Šernas 
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim
dančių visokias ligas pas žmonis, jų 
susekimas, vystymąsi ir tt. Su pa
veikslėliais. Chicago. I1L 1905, pusla
pių 113............ 30c

1210 Aritmetika. Sutaisė S. škač 
kauskas. Lesgvas būdas išmokti skai
tliuoti (rokuoti). Knyga padalyta | 
penkis skyrius. Skyrius I — apie 
skaitlius. Skyrius H — Trupiniai. Sky
rius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky
rius IV — Prilyginimai ir proporcijoj. 
Skyrius V — Proporcijų prievadlnė* 

.Chicago, III. 1897, pusi. 104 ..........  25įc
1300 Rankvedis angliškos kalbos. Pa 

gal Ollendorf’ą, Harvey, Maxwell ir kĮ- 
tus surašė J. Laukis. Yra tol prakti
škiausia knyga išsimokinimui anglį 
škoe kalbos pačiam per save be pagel- 
bos mokytojo. Chicago, Iii. 1906. pu
slapių 307 ...............................  ..81-25
Apdaryta .............   81-50

1326 Žodynas lietuviškai • angliškos 
kai boa Dalis I. Sutaisė A. Lalis. Ola 
rasi visus lietuviškus žodžius išguldy
tus angliškai. Kožnas žodis paženklin
tas kursyvoms literoms prie kokio

pilies. riE
Vokietija. Laivas aplefdilantla Ko 

blanc'ą, ant Rhelno upės.
Švedija. Stockfeolnras nuo vandens 

puste. Int U
Stockholmaa.,1 Karališkas palooluv
Švedija. An( Jtsllo I Odde. 
Švedija. Lejono pilis. Ooteborge. 
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint 

nuo Chamanžx. -fi*
Thun. Šveicarijoj.
Žiūrinis kiemas, Alhambra, Grene. 

da, IšpanljoL f
Katedra Notrė' Dame, faskada. Pa

ryžiuj. FranėnzljOj.
Tulierinų daržas, Paryžiuje, Frau- 

cijoj.
Paloclal Kutų ant upės Sežna’oa, 

Paryžiaus Paroda, 1900m.
Venų* de Milo Louvrs, Paryžiuj®, 

Francljoj.
dės Champs Blyaees, Paryžiuje^ 

Francljoj.
Didžiosios operos palocius, Pa

ryžiuje, Francljoj. , 
134 Tvirtynė šv. Jono tr Katedra,Mar- 

‘ seilles, Francljoj.
Laivų užplauks tr ežeras, Vtllefran- 

che, Francljoj.
Carnlche kelias ir ežerėlis Vilią- 

franche, Francljoj.
Pajūrinis kraštas Caslno, Monte 

Carla
Vatikano daržas tr šv. Petro ka

tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Po- 

tro katedros.
Didžioji galerija Colona palociuje, 

Ryme, Italijoj.
Skliautas bcltinlo Severo, Rym% 

Italijoj.
Koloaeumas, Ryme, Italijoj. L
Neseniai atkastas palocius, Pom- 

pejo, Italijoj.
Senatas ir Kanalas. Milane, Itali

joj.
Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita

lijoj.
šėrimai karvelių ant plečiaus San 

Marce, Venecijoj.
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omarą
Oceaninis pakraštls. parodantis ke

lio užuolanką Algiere.
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte. (
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamos K!

>0

UI

112
113
134 Švedija. Lejono pilis. Ooteborge.
136 f

137

138

129

180

131

133

133

mSERIJA II.
Susideda Iš 25 Stereoskopiškų paveik- 

aiėllų bakselyje. Prekė 75c. 
bakselj.

Štai ką juose gali pamatyti:
Gražiausiai vandens puolimas, 
.vana Glen, N. Y. 
Grandžių sodas, Floridoje 
Didžiausias pačto budiukaa,

Y orka.
Stebėtinas vandens puolimas, 

gura Falla, New York.
Puikiausia svetainė United States 
Hotelyje, mieste 8 ar a togos, N. Y.

Kupčiška gatvė, Obispo, mieste Ha
vanos. Kuboje.

Ūkininko namai, K u boja
Įplukdytas* galvijų mieste Manllės, ( 

ant Filipinų salų. 145
9 Geležinkelis ant salos Hawaii.

10 Gatvė miesto Manllės, aut salos Fi> i<g 
lipinu.

Kapelija “Sonia*’ ant Paryžiaus pa
rodos. Francuzijoje.

Paimu darias mieste Frankfort, 
Prūsuose.

Merginos parduoda kvletkas 
ste Kopenhagen. Danijoj.

Puikiausias 
ste Monte 

RustoenvaI

Opera arenus gatvė, Paryžiuj^ 
Francus! jo j.

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

21 Vakaro diskusijos.
Ir keturi kitokį paveikslėliai.

už 136

137
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6

7 
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11
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Nsw
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140 
Nto 

I
141

mlą

143
143

144

147

148
149

150
kvietkų darželis. 
Cerio.
vandens puolimas.

mlą

Nor-
131

113

153

154

155

Mahometonų bažnyčia Sultono Ha- 
san, žiūrint, nuo Cladelio sienų. 
Kairo, Egipte.

Pyramldos ir Arabų Vilija, žiūrint 
nuo Ghiseh kelio, Kaire, Egipto, 

Arabija. Daržas išdžiūvusiame

Dabar Pirkite Farmas!
Chičagos Lietuviszka Kolionizacijos

DRAUGYSTĖ “ŽINYČIA"
Jžpirko 5000 akrų geriausios žemės paviete Clark, arti miestelio Thorp, Wh- 
consino valstijoje ir nuo šiądien pradeda ją pardavinėti žmonėms farmoms 
po kiek kuris nori.

Žemė yra derlinga, guli terp dviejų geležinkelių, šalę bėga upė “Black 
River”, oras sveikas, vanduo tyras ir sveikas, aplinkui gyvena farmeriai lie
tuviai ir lenkai, lenkų katalikų bažnyčia ir miestas su turgviete ir geležinke
liais arti, vieškeliai geri. Žemės kaina akrui $15.00 ir daugiau, {mokėk ketvir- 
tą dalj, likusius gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems “Žinyčios” Dr-tė pa
stato ir trobas išmokesčiui, iškasa sulinį ir tt už pigiau negu pats farmerys 
galėtų ta padaryti.

“Žinyčia” daro ekskursijas į savo žemę kas pėtnyčios naktį. Trauki
niai išeina iš Chičagos 10 vai. nakties ir pribūva į Thorp 8 vai. ryto. Suba- 
toj galima apžiūrėti laukus ir vakare gryžti namon.

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

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

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

P. 8. Męs turime pardavimui ir pigesnių laukų AVisconsine ir kitose vai- , 
stijose. Parašykite mums kur jums yra maloniau, o męs pranešime jums pla
čiau. Žinoma, kur kaina mažesnė, ten ir žemė ir vieta prastesnė.

/ s

548 Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lle-1
tuviiken kalbon vertė J. šernas. Chl-1 gr^ggatikos skyriaus ji* priguli. Kny- 
cago, III. 1907, pusi. 138 ...................  35c gOg formatas 6x9 coliu*. Kieti, mėly-

eojein sęupųepis jvjvpdv ow|pns ou 
553 Paėjimas organiško svieto. Pa. nugaros. Chicago. IIL 1902, pu 

gal BltnerJ sutaisėtšernas. Knyga dl- glapių 383 ..................   ..<2.00
dėlės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų dsiktų; parvdo. pagal se- katboa. Dalis II. Sutaisė A. Lalis. 
niausiu* ir giliausius žemės sluogsnius, rJL&j vįMUB aagtiškua žodžius išgul- 
daug milijonų metų atgal gyvenualua 1 dytug ijetUTiakal. Prie kiekvieno ang 
ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, yįko todzio kabėse yra pridėta tarmė, 
paukščius ir tt Su paveikslais. Chl- kalp žodžius angliškai tarti, telpgl 
cago. Ui. 1905, pusi. 137 ......................... • kiekvienas žodis paženklintas kursy

voms Utaroms prie kokio gramaUkos 
skyriaus jis priguli. Knygos formatas 
6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais, 
nugara ir kampai drūtos, gražios niūro
ko skuros, šonai audimo, ant nugaros 
parašas aukso Utaroms, lapų kraštai 
marmuruotl......................................84.00
Ta pati knyga popieroe apdaruose 83.00

slapiu 383

1327 Žodynas lietuviškai • angllšnos

566 8enų gadynių Išnykę gyvi šutvė-' 
rimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė Šer
nas. Su paveikslėliais. . Aprašo se
niausių gadynių yvairius sutvėrimus 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus. Šiandien tų sutvėri
mų kunus žmonės kasdami gilius šuli
nius, kanalus, arba imdami iš žemės 
anglis, randa giliai palaidotus žemėja 
Tūlų sutvėrimų atrado Cielus, nesuga
dintus kunus, užklotus keliolikos siek
snių storio žemės eile. Jie yra šian
dien išstatyti {vairiuose mušėjuose, iš 
kurių žmonės mokinas! pažinti kaip 
sena yra musų žemė, kiek tai milijo
nų metų reikėjo pakol ant mirusio 
žvėrto kūno užaugo eilė žemės kelioli
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
gal storumą Ir senumą žemės sluog- 
sulų, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
na yra musų žemė Ir kaip seniai žmo
gus ant jos atsirado. Cblcago, Ill. 1900, 
pusi. 370 ................  •.............81-00
Ta pati apdaryta........ ................. 81-25

1328 Žodynas lletuvlškal-angllškoe Ir 
angliškai'lletuviškos kalbų. (Abi dalys 
— I ir II, t y. No. 1326 Ir No. 1327) 
vienoje knygoje. Yra tai reikalingiau
sia knyga norintiems gerai pažinti an
glišką kalbą Formatas ir apdarai to- 
"kle pat kaip No. 1327 ..................$6.00

569 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė 
Pr. Siūlelis. Kas nori dasižinotl ka
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito 
šią knygelę. Chicago, 11L 1902, pu
slapių 31.............................................. 10®

597 Žvėrys Ir Žmogus Sutaisė pa
gal Schmehl’j šernas. • Mokslas apie 
subudavojimą kūno visokių žvėrių, 
paukščių, sanarkojų, žarnapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
vis aprašytas pavieniai su misomis Jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę Jis 
tveria. Su paveikslais. Chicago, I1L 
1906, pusi. 313.................................$1-00
Apdaryta ........................... 81-25

630 Ethnologlja arba mokslas apie 
žemės tautas. Pagal D-rą M. Haber- 
landtą parašė šernas. Su paveiksią 
Ilsis. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpaty
sčių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių salelių žmonės ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, per 
pročius, užsiėmimą ir abelnsi viską 
Kas nori pilnai pažinti žmonių Įstoti 
ją, tegul perskaito šią knygą Chica
go, III. 1903, pusi. 667 .................  82-00
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audi
mo apdaruose ................................. 82-50

641 Geografija arba lemės apraiy 
m as. Pagal Geikie, Nalkovskj ir -ki
tos sutaisė šernas. Su paveikslais. 
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų 
žemę, jos pavidalą, didumą ir platumą; 
Jos kalnus, jų vardus, augštĮ, vulka 
nūs metančius iš savęs ugnj; iš kokių 
oluogsnių susideda žemė, kur tr klek 
Joje yra anglių, geležies, aukso, dru-

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

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

31ST ?LACE, tarpe Mor- f 
gan ir Mospratt. Mūri
nis namas ant 
Lotas 25 per 
Rentas $24 į 
šeimynoms).

įėjimas | paloclų, Blagapore, Indi
joj.

Turgaus diena Slngaporv, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trukia. Bloga 

pore, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chl- 

nljoj.
Žibinčius Hong Konge, Chlnljoj.
Chlniečių vtenbuorinlal laivai | 

plaukėj Hong Konge. Chlnljoj.
161 Gražusis kelias Shanghal. Chlnljoj.
162

156
157

SERIJA III.
Susideda iš 2o Btereoskoplškų paveik

slėlių Ii Kristaus gyvenimo. Pre
kė 81-00 už bakaelj su 22 p sueik 
elėllu.

štai ką juose gali pamatyti:
1 Kristaus užgimimas Betiejaus Staš-

nėlėja
2 Trys Karaliai atlanko gimus) Kri

stų ir dovanas jam kloja
Kristus, dar kūdikiu budamaą w> m 
kiną daktarus Jeruzoliaua bažny* I 
čloją 

Kristus 
lajaus.

Kristus ant kalno kalba priešais'jgą
Judošius savo pabučiavimu išduoda 
Kristų žydams.

Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

Šventa Veronika apėluoeto 
įrištai.

9 <Maus ramina moteris, kad 
verkių.

10 Jėzus prie kalno Golgotos, 
žlavojimo vietos.

Žalnieriai ir šv. Petras prie kalno 
Golgotos.

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

Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
žiaus.

Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia | dangų.
Regykla šlądieninio Betlejaua.

158

159
160

ant svodbos, Kainoj Gall- 
Permaino vandeni į vyną.

5 
6

I

11

12
13

14

1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku
las arba kny«a burtų, monų ir visokių 
paslapčių ir praktiška C. C. 8L Ger- 
main Delnažinystė, su paveikslėliais. 
Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. i 
Laukis. Yra tai didžiausia ir prakti- 
šklausia monų knyga, burtų tr delną 
žlnystės mokslo. Formatas 6x9 colius, 
ant viršaus apdarų koloriuotas paveik
slas burtininko ruimo. Chicago, UI. 
1904, pusi. 412........................  t300
Drūtuose apdaruose..................... $8^® Į

A. Olszewskl
3292 S. Halsted Si., Chicago, III.

Stereoskopal arba Teleskopai

StereosKopas arba Teleskopas yra tai 
prletalsa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrosėlio, abrosėlis pavirsta Į na- 
turališką paveikslą, kuriame matai Me
las grupas žmonių, triobų, visą mie
stą, plačius laukus, miškus, darius ir 
teip toliau, telp kaip kad pats toje vie
toje būtumei ir viską savo akimi ma 
tytumel. Teleskopas paverčia į natų 
rallėką ėsybę, padidina Jį atsklrsto 
ipogų nuo žmogaus ir Išrodo jau nt 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius stereoskopiškus paveikslui-

Žvilgis ant vietos turgavietės

Ant 35U1 STREET mūri
nis namas, rentas $46.00 
ant mėnesio už ...... $4500

2 lubų $3.000 
125 pėdų.
mėnesį (4 j

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

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

**ats viena* teleskopas be paveikslų 
kaštuoja 51.00.

SERIJA v.
Susidedanti Iš 12 maišyto gatunko pa- 

veikalėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pundel|.

šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, tai 
yra maišyti iš vUokių gatunkų. Juose 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir 
kitų bagetų triobeslų paveikslai, taip
gi tr komiški paveikslėliai. ŠI berija 
yn> i*era tiems, kurie nori pinigus už- 
M irt. nes JI kaštuoja tiktai 85 e., o 
Joje galima tiek daug pamatyti kaip

Tautiškas priešpiečių namas ant tr serijoje L . > —
SERIJA VI.

62 telo oat maišyto gatunko paveiksią 
!lų pundelyje. Prekš 75c. už pun
deli-

šitoje serijoje gražiausi paveiksią 
Mat Labai aiškus, yra dlrttl gabiau
sių artistų, brangaus darbo. Į juos 
žiūrint matai viską telp aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtų jokio paveiksią 
Ho, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, kad virš parodytos pre
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele 
■kopo. Pats Teleskopas kaštuoja |1 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų tr 
visokių paveikslėlių turėti, tat vienas 
TelMkopas užtenka jiems visiems.

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopą, ta! 
gali lieti paveikslus kokius tik nori ir 
visi tiks | tą pat| teleskopą • 

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite: 

A. OL82EWSKI,
3252 80. Halsted St, Chicago, IIL

Tok y o, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

165 Yokobama, Japonijoj. Prūdas eglp- 
tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjimą

Junltų žtnyčla Honmoku, Yokoba
ma, Japonijoj.

Yokobama. Japonijoj. Siaučia* dir
bantis lytines kurpes.

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

167 
kryžių

163 Yokobama, Japonijoj. Krtaukltnlų 
—'*** tūrių pardavlDėtojaus stotis.

Paroda ucnaąeslnig atletų, Yok» 
hama, Japoniją).

Yohohama, Japonijoj. Kvietkų dar-
nukry-

169

170

T1

173

173

174

175

Yokobama. Japonijoj. Altorius, n*, 
lamas Jaunų gerbėjų Matsuri

16 
17 
1B 
19
gg siądlea išrodo Btaiuelė, ku-

kurioje Kristus gimė.
21 Bažnyčia apreiškimo dr. P. Marijos,
22 Bažnyčia būdavote ant grabo Sv.

P. Marijos.
23 Kaip šiądien Išrodo Kristaus gra-

24 Kaip šiąden Išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

Uiytėlė po vardu Jėzaus "štai Žmo- 
gB»“. j

35

SERIJA !V.
Susideda Ii 100 Stereoskeplškų psvelk- 

slėllų bakselyje. Prekė 82JX) BŽ 
bskaelj.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa- 
velklėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti: 
101 
102

103

104
165

104

107

108

Besiartinanti audra ant ežero Erie. 
New York. Tavorų krovimas į di

deli oceanlnĮ laivą.
Nevr York. Pilies daržas (Casttle 

Garden).
Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City, Nevr Jersey. Pama

ry!.
Niagara. Patkavinls vandenskri- 

tys nuo ožinės salos. (Horse 
Shoe Pails from Goat Island).

Cblcago. Auditorium viešbutis Ir 
Mlcblgan Avenue.

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

Moki Indljonas namieje.
Moki Indljonų gyvenimas. 
8ioux indljonų vadas, He-No-Frald

109
110
111__________ _
113 Vnrtlnlnkal (The Sentlneis) 8,043

pėdų augščio, Yosemlte, Cal.
118 Motina girių, 63 pėdas apėmio. Yo 

semite Klonyj, Cal.
114 Magdelenos Kolegija, Oxford, Ang 

lljoj.
Airija. Killarney, pilis Ros*.*
Įėjimas Į Muckrosą Klloėtorių, 

rijoj.
šiaurinis miestas, Glbmltar.

lig Berlynas, Bondlez io^| ls Kate

115
116

117

Ai

176

177
178

179

Japoniški valkai,-nešanti pokylinĮ 
Matsurl altorių, YokohamoJ. 
Matsuri pokylis, muzikos pastotas 

ir šokėjai, Yokobama, Japonijoj, 
joj.

Yokobama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis saro 
turtą.

Japoniški, kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj. Yokobama

Japoniškas žvejys prieplaukoj, To-

Japoniečių būdas siti pailsim
Trepsi | Klgomlzų žlnyčlą 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Klgomlzų žlny-

180 Auksinis pavillonas ant ežero Kin
ka kujl, arti Kyoto, Japonijoj.

181 Senoviška žlnyčla Fujiyaaa, ML
Fuji, Japonijoj.

189 Teatro gatvė, ilgio vieną miUą, 
Osaka, Japonijoj.

183 Kam, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-suga-No-Myla žlny- 
čloe.

84 Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo, vergiantis Nikko žinyčių 
nuo Pikto ja '■ !'

Hawališkl mokyklos kūdikiai.
Paimu darias ant kranto Monoloa 

upės, Honolulu, HawaL
Daktilinių paimu kelias, Honolula, 
I Hawal.
Hawališka moteris, gaudanti Pee- 

heal, mažiukę kriaukllnę žluval-

iiChinlečial renkanti ryžius, HawaL 
Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka ir plaukianti laivų taisymo 

dlrbuvė Valporaiso, Chlle.
Jamalcos BrookMne gatvė, Port

185
186

137

188

189
190

191

192

San Frandsco gatvė, Mexlco City.
Didysis pilsčius, Mezlco City.
MJojimas šėnlmls”. ...
Mano apglnėjas. > •- ■ J.
Kalėdų rytas.

"Tėve musų. kuris esi danguose”.
Pagalvėlių karė.
šėrimas kačiukų.

193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 ____

Teleskopas ir 100 vfrl paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja...................... I*-®®

100 tų pačių paveikslų bakselyje 
be teleskopo  ................. 92-0®

25 paveikslai iš Jėzaus gyveąl-

už namus ir 
ant viso am-

pigiai galite 
namus su lo-

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

NAMAI IR LOTAI ANT PAR
DAVIMO PIGIAI.

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės, mūrinis namas (4 
ruimai) su lotu ...... $1.200
$350 iš kalno, o ręsto ant 
išmokėjimo po $12 ant mė
nesio. Renta Atneša $10 
į mėnesį. Tur būt tuo- 
jaus parduotos.

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

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

EMERALD AVENUE, arti 
36 gatvės, medinis namas 
ant 2 lubų ............. $1.600
Lotas 25 per 125 pėdų. 
Rentas $19 ant menesio.

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

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

31ST PLACE, tarpe Mor- į 
gan ir Auburn Avė. Mū
rinis namas. Kaina .. $4-5<X> 
Lotas 25 per 107. Rentos 
$35 į mėnesį (4 šeimi- , 
noms). f į

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

35 PLACE, tarpe Halsted 
ir Gate. Mūrinis namas
2 lubų ir basementos $4.200 
Lotos 25 per 165 pėdų.
Rentas $46 į mėnesį. Tur J 
būt greitai parduotos. 6 
šeimynos gyvena, 
pigus už

Labai į

tą kainą.

WORKS, 
medinis

ill. r 
namas.

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

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

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

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

Tėmykite kaip 
nupirkti pas mane
tais. Turiu šimtus namų ant 
pardavimo; čionai paduodu ka
lias prekes, parodymui, kad koi- 
naa erali sau pigiai namus nusi
pirkti :
Ant ILLINOIS COURT 

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

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

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

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

Ant EMERALD AVĖ. ga
lit® pasiskirti ui $2500;

• $2720; $3000 iki »....« $3800
Ant WALLACE ST. galite s 

nusipirkti už $2800; $32001 
$j6oo k brangiau, ~

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

6 Fla-
Rentas

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

WALLACE ST., arti 28 
gatvės. Mūrinis namas ant

* 3 lubų ........................ $5-3°°
Lotos 25 per 130 pėdų. 
Rentos $56 į mėnesį.

WALLACE ST„ kertė 32 
gatvės. Mūrinis namas ant 
2 lubų. Kaina ...... $16.000

• Lotos 48 per 120 pėdų.
9 fiatai ir 2 storai. Rentos 
>155 i “““d _

EAST CHICAGO, IND.
Ruikus biznio namas. Sar 
liūnas ir 4 ruimai .... $2.940 
Lotas 25 per 150. Ren
tas $35 į mėnesį.

AVONDALE, CHICAGO, 
ILL. Medinis namas ant

2 lubų. Naujas .........  $3-5°<
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- įj? 
kių kitoniškų namų ir lotų ant 
pardavimo visose pusėse miesto 
Chičagos.

A.OIszewski
3252 S. Halsted St.



[PICRL INSTITUTEDr. O. C. MEINE

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo
3252 So. Malsted St

Lietuvos Kunigzlkltl*

lig yda u galutinai

Vienatinė Lietuviška Sankrova

num

A. OLSZEWSKI
Chicago, III

•LIETUVOS” AGENTAL

Box 621

Jonas

IlAtanas Bernaus,

■<

Specialistas mo
tery Ir vyrų Ilgą

Green
Castle

dalyvau 
dalyvauti 
kiekviena

Lietuvos KunlgalkAtl*

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip

Sifkortės. *
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. JJia galima 

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

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokins: stenografijos, spaudi narnos ma* 
kinėlės s|<audinimo, knygų vedimo, srit
ine liko*, skaitymo, raijmo, apelinimo, 
istorijos, geografijos ir U.

Spsci|shUos instrukcijas angllikes kalbas 
tiems, kurie pradeda mokytis La kalba 
ir kurie nori jojo ižai krinti.

* ML Carmei, Pa. 
Jonas Banis, 
F. Dauboms

Jonas d. Gudinąs 
a

Užlaiko pirmo* kllaao* sallunų Ir reitauracijg, 
kur galima gauti gerinusiu* gėrymu*. cigarus ir 
valgiu*, taipgi tur pulkių»vetalnj»u»irlnklmMM 
baliam* ir vestuvėm*. '11 myki te adresą:
223 VVsbansls Avc*» Chicago, ill*

T Gilberton, Pa.
y. Ambrazevičius,

Cleveland, Ohio.
Povilas Sukis 3707 E. 63rd St.

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.
Čia juos gausi, 

teippat čia gausi.
pirkti, bet nori savo pinigus nuo vagies ir ugnies apsau- 
už $3.00 šioje bankoje skrynelę, o nė vagis nė ugnis prie

p h-tų ik i S vai vakaro. 
. ..— *(«•>>< muosr at 

idetoeiu* ant 
r« už*, taipgi

Brooklyn, N. Y.
B. Froomes,
M. Diržulaltls,
Btan. Rinkevičius,

kampas 33čios, Chicago, III
A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

Jasinskas
New Haven, Conn,Žlizabath, N. J.

Bočkus, 211 First St

New Britai n, Conn.
21 Pleškant St

217 Ferry St.

Millinocket, M
Jurgis Tumosa

Mlnersville, Pa.
Juozas Ramanauskas.

M. J. Cheponis, 

And.
Turncr Falls, Mass. v

P. Simkonis, Box 617
Waterbury, Conn.

Žemantauckas, 89 W. Porter St

We*tvllle, III.
Kreivėnas.

Juozas šlikas,
Worcc*tsr, Mase.

12 Ilarlem St

Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą
Jei reikalauji jų nupirkimui pinigų
Jei nieko nenori 

goti — tai pasisamdyk 
jų neprieis.

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

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

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

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

Lietuvy* advokatas, baigęs mokti) 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimins* 
liškas, visuose teismuose (suduos*). 
Gyv. 3112 8. Halsted SI, arti 31 mos (latvis 

Telephona Yard* 604S ___

Scranton, Pa.
Joe. Petrikis, 1514 Ros* Avė.

80. Boston, Mass.

N. Gendrolius, 224 Athens st.
8h«nandoah. Pa.

'Andrius Mačis, 138 S. Main St

PLAUČIAI.
Sergant ta Jta dusuliu, bronchitu 

arl>a džiova ižgydoml gal a t Inai 
naujauria mano tuetuda per įtrau
kimų Olai Ino f arų

Privatiškes vyrų 
ligas.

Al ižgydau ktekvfrti| greitai ant 
Visados ir didžiausioj paslapty).

Visokios patar
mės dovanai!

Kozminsky & Yondorf, 
73 Dearborn Street.

Bankiertai.
Mf» »kolljau>* Mniguo ant lurtenybių ir j«) 

ta rengtasi t arta n y bg pirltti, mg* *u džiaugsmu 
prigel bėrime, psakoliudaai tau dalį pirkinio pT 
nlgų Greita* reikimą* Lengvo* lllygo*. Agao- 
tai apmokami dosniai.

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.

r--, "r- 7-1 Banka. i

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

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

Nauji Tautiszki

PAVEIKSLAI

Ir vakarais.
A taikau k ar rąžyk klausdamas plato 

amų informacijų. Kataiiogas dykai.
W. H. Hsrmon Ir W. I. Tinus,

PtiMlMML 
Shillcr Bldg., 10® Randolph Street, 

CHICAGO, ILL.

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chsmbsr oi Commerco Bldg., Room 709 
S. E. Corner La Sali* and Wa*hin«ton Str.et* 

CHICAGO, ILL. 
TELEFHOSE MAIN M42

Notary Public 
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legaliikaa popleras, 
kaip tai: Ploni potencijas, Kontraktu*, 
Bill of Sale, Testamentus, Affldavita ir 
kiloniSku*. Inkorporuoja draugyste*. 

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

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

Chicago, III.

»» Tabako Vartotojai
' -ę psgelbėrite man* garsinti musų tabakų, parduodami ui *6.00

vertė* savo draugas**, tai męs duosime Jums dovanų žltų gražų laikro- 
dėlj DYKAI, užtikrinamų 20 metų.

Gražus, dv Įgubsi* lukJtal*. graži*! graviruotais. k< i. tu i>žsuk:ui.:u .r 
iiu*-:ib.n.*s. plikai ak:u<-nn viduriai* ir tai a-
ti* tau už Jį *23.

reikalaujame po keliat ypata* žėdnam« mieste padėti nu nu „ gar- 
sinti m nsų pypkes, cigare t us Ir tabakų.

Kok| tu pratęs rūkyti Europoje, Austrijoje. lk»stiijo>. Hercegorinojo, 
Turkijoje ir Itossljcje. Mp turime daugybę laKkų nuo kostu.uierių labai 
ligiriančių musų tabakų. Jiems pasiųstų, taipogi dėkavujaučių mum* uš 

brangias dovana*, duodamas musų ni padėjimų mums garsintL HiUyk į mus "clrkuUoriui". autel- 
teikiančlam svarbia* žinia* apie tabakų, reikalinga* tiaoti. Jei užstaakyst tuojau*, męs pasiusima 
kiekvienos rųlies ui 18.00 vartės į tavo artimiausių ekspreso biurų C.O.D. ir kaip paminėsi savo lėli
kė, kad H tabakas patik*, tai pasiųlysi Jį tavo draugams, tai męs draugų su tabaku prisiusime gra
žų auksinį laikrodėlį dykai. Tau labai lengva parduoti musų tabakas kaina padėta ant visų pakelių. 
Kiti, padedanti mums garsinti, ralo mums, kad Jie iipabluoda ta pačia di-na, kurioje gauna.

PrMųsk U kalno 50c. tkrasos ženkleliais), likusiu* gi **.*0 ui mokė* 1 ekspreso biure po apžiū
rėjimai, kaip laikrodėlis ir tabakas patiks. Jei prisiusi visus 16 11 kalno, tai duosime dar dovanų gru
žų auksinį grandinėlį. užtikrinamų 6 matams, vertų t*ia Nereikalauji balturtl* siųsti plnigut.net 

lltikima firma ir apaiimame suversti pinigus kiek rimam kostumierlui. jei nebūtų uiguuūdin 
litas patiųllnlmas bus lik trumpų laikų, todėl patariame uialsakyti tuojau*.

Europaan Tobacco Co., 33 Laonard St Dapt. 71, New York.

r-Y? „JONAI. KO VERKI?"
rrąr Neklausk manp* to, maao gal-

va pilna visokių gerų ir blogų 
mįslių. „Na ir kur dabar eini” 
Klnu P*’ J- K°Y*nka paskan- 

X dyt visus vargus. „Kovarskas 
Ii X dar gana toli nuo Čia, einam Jo* 
r į *it* karClama.“ No, ai į
’ 1 i kitas kardamas nenoru eiti, nes

U V U \ gerai žinau, kad lokiu gėrymų 
1 kaip pas Kovaržka niekur na-

rasf. „Koks Kovatsko salluno
adresas?” Nagi, itai Jo korčiukė:

Jos. J. Kovarskas
11*1 So. ffeatorn Avė., Chicago, III. 

Kampa* 25-tos gatves. Tsiepbona* Canal 2330

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

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

Ir agvot urulį tanu ores *»< “Nori h SKJe” OhicagoJ 
Čion galima gauti mokti Ūkų. svietilkų ir drasi- 
Ikų knygų, rąžančių, Škaplierių, abrosėlių, viso
kių laikraKių. Amerikos ir Earopoe U poptarų 
gn^matoms. Trlpgl užlaikau Visokio ta voro: juo
dyto, pulta i i ų, plunksaų.drukuojumų mašinukių, 
britvų. stefw.ko|>ų Ir daugelio kitų daiktų. Ne- 
užmiržklte atsilaakyti, o busite užganėdintL

Petras M. Kalti*
121 Wabp"«*» Avė. , Chicago, IU.

lAale Lietui Ūko* Bainyėio*).

u? k*?P uv'°
** ^*1-

s
RODĄ DYKAI* UrMiSkos valandos noo 9 iki $; nedėliotais nuo 9 iki ix 

D R. JOS. LISTER C.
40 Dearborn Street. La. 8 CHICAGO, ILL., U. S. A

Baltimore, Md.
711 W. Lombard St

521 Columbla Av.

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rubli* po.....................52H
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po. .52 
Virš 1000 rublių, rubli* po............51%

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri- 
dštl 25c. ant pačto kaitų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai Ir 
gerai suvaikičiotų Ir- niekur neiutų, 
tai siųskite per "Lietuvos” redakcijų, 
■dresuodami teip:

A. OLSZEWSKI, 
-53 S Halscted St., Chicago, III.

Geriausias lletuvlikas dantų daktaras 

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

Traukta dantis b* skausmo, itauto Rkorlmta, 
Neuralgija, sndrd« naujus vieton it puolus ių. pri
pildo įsKirmlJusI >* auksu, sidabru, anialcamu. 
S aiandos: Ai'>ki< m* dienom* nuo 8 ryto iki lt, 
nuo 1 iki 9v«k Nedalioms: nuo * r. iki 5 v ak.

Tolupto*ma Yarda 1**6

Pittsburg, Pa, 
Jonas A. Ignotas 46 So. 22nd St.

New York, N. Y.
A. Le*nlew8kis, 144 E. Houston St

Nevvarfc, N. J.
,V. ▲mbrasevičia, . 178 Ferry st

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

73 Grand St 
155 Metropalltan At. 

73 Grand St

Moteriškas ligas.
. Patinimu* gimdos, skaudėjimu* 
pečių, baltiųtf. pagal mauo meto
do* sutaisytu* vaistu* išg.<dau pa- 
sėkmingiausiai.

Kraujo uinuody- 
jimus

ir odos liga*, pavrUdan: ižbėri. 
mus. skauduliu*, plaukų nu*!inki
lu u* ir tv
ai ligydau ant visados. 
Kalbu lietuviškai.

Dabar tik IMjo U po spasdo* labai 
gražų* UaUAkd poveiksisi (sbroidal).

1. Didis 
tautas.

2. Didi* 
tuti*.

2. Didis
girdas.

4. Didi*
datnlLA*.

Paveiksiu mler* 22X28 colių.
Prtak* 35c. kaina*.

Nusipirk po vieną itų paveikslų, o 
gal A* i gražiai papuošti savo ruimą.

Prislųsdama* pinigu* adresuok:

A. OLSZEWSK1 
32528. Hahtrd nL, Chira^o, II

Jonas ŽelYls,
3. Diemedis,
F7m. J. Moian,

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

Bei
136 So. Locust

Nauji Žaislai 
Atvežti iš Lietuvon.

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

rūpintas doram ir patogiam pasi- 
linkaminlmui. Yra tai toblyčia 
22x24 colių su nupieptais keliai* ir 
tinkamai* Ureižkiuiai* 1 
pradedant nuo 1 Iki 121.

filame žaisle kiekviena* 
ją* turi mėtyti kaulelį; 
gali 2 Ir daugiau* ypatų, 
ypata apsitenka sau vieną kupstelį 
(yra 5 yvalrlų spalvų) kuriuo m 
uždengia .tam tikrą numerį kaulelį 
metu*. Toblyčia susilenkia | 4 da 
lis, su skrynute prisimčlame | na
mus per pačią. Prekė ............ >1.50

Flirtas, žaislas ir loėimas, suau
gusiems pavestas. Yrą skrynutė su 
55 kortelėmis 3x4: colių, su yvalrlsis 
klausymais; ant kiekvieno* kortelės 
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
parduodam! vienas kitam kortelę ir 
klausdami, kuris numeris jo atsaky
mo? Prie Dangau*: ir> prie Flirto* 

paalėklnlmas kaip* žaisti. Fllr- 
prekė .... ............................... 81-25

Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga .Vadovas in Sveikata’ 
Su daug tvarkių, naujausių aprsiymų. apimanti reikalingiausius dalyku:, kuris Mitdkia sveikatą Ir laimę!

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

MEDICAL INSTITUTO ir išleista.
Alt.J kn,,«J nultr visokiu ligų vardu,, kaip joa prasideda ir kaip jai greičiausia galima pergalėti, aprašyta vyrų 

ir moterų visokios ir lytiškos užsikrečiamos paslaptingos ligos.
m Rrrik f plačiai apraAo smagumą, ir paslaptis, atidengiant ienybinio lytiško gyvenimo susimo- 

TMVvaS B utCKAU įtimą ir kaip mokėt apsivesti, kad būti laimingu. Lygiai daug pamokinimų jaunimui, 
kad per lytilką i&dykumą nepasigadytų, nenupultų protiškai, lytiškai ir ant sveikatos

Kiekvienas skyrius žilos knygos yra žingeidus. Sergantiems mj* rūdijame skaityti apie Dispepsiją, Reumatizmą, 
PUsiėlų Ilgas, Širdies ir Inkstą, Ke|»enų, visokias Vyrą Ir Moterų ligas. Kuriam rupi sveikata ir laimingas gyVe
rnas, tegul pasiskubina tą knygą, „VADOVAS Į SVEIKATĄ” parsitraukti, nes netrukus ir Ji paskutinė spauda tarp 
3 milijonų lietuvių tuojau* Uslsltlaidya. Tą knygą>eikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavienioms ypatoms.

NOR8 FA8KVTIN£S LAIDO8 DAUG TŪKSTANČIU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS, 

bet kad Ji IHacta vlsnomenel, tai kiekviena* apturės Ją dovanai, kuris tik atsiųs 10 centų markėms ni pri* 
siuntimą Ir sava aiškiai parašytą adresą „VADOVAS į SVEIKATĄ” gaus (tą knygą), kuri jau daug gyvasčių 

išgelbėjo Ir gera padarė; ui tai Ji ir naudinga visiem*.

visada adresuot: Rašyk tuojaus, kadangi ir šita paskutine laida netrukus išisbaigs.

The Collins New York Medical Institute,
140 W. 34 bL, New York, N. Y.

ISGYDAU IN 5 DIENAS HYDROCELĘ 
t.y. garantas* gyslų

' ' t* Hrisilų h *ks«4*jta*

Iltydsu kiekvienų ►ritantį Vsrioooele, Strikters, užsikrėtusiu* kraujo užuuod)jimu. 
nusilpnėjimų uervų. Hydrouelj urbs vyrų ytifks* itgu*. Tokist oferta* u-iktame vl-
,tauta limta kurta buvo gyd -tui nuo k-ltalikos visokių daktarų be pasekanės ir išdavė savo piui- 
<u> dykai. Kad purody t L Jog ai tunu v tautu bei Į badų, su kurie pagelba aut viaado* Jus ižįiy dysiu.

Nemokykite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Siauslž^HUkB U-ilvbC. kepenų ir inkstų, non ląbai ož*Lsenėju>axs. ii<ydxu gaiutinAi

»*JSSS“K!

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydyto)** ir Iklrurr**.

3255 Sc. Malatod BL, Chicago, III.
Gydo vi^-kla* liga* moterų, vaikų ir vyrų. 

Teįėcl turi dMtalg praktika ir šydo paarkmmral 
«l»u«ta* limpant m*. ut*i*eM)u*M*» ir paaiapun- 
*a* vyru !•«**. IMTO operacija* paseksimai.

OFIUS-hNMt 31 ir h. Htidsd pi, 
(8jv(biiui vtrtarihkM.) K CSICA80, ill

Montcllo, Mass. , Philsdeiphla, Pa.
B. P. Miškinis, 775 Montcllo st. M* I«notAB- 1028 So- «-nd

Šltaa įdomus lalkrodtlla B4.08.

8
Ktaka* dar u*pačiutė laikrodė
lio telp pigiai Tikrai garlau- 
•kw ritėta* t Kulk tai laika rodo! 
Na*lbljn prasto užlaikymo. Im 
krium 'slgrvnu aukso i* ik ro
džiu. Medžiokliui iukžtai. 
gražiai įpuvirucii. rubinai* so- 
L dlatl rioueiai. pai*atao«a* ro- 
ruiiuotoSm l» n ųruMu piuo 
k*nu. ižtirta* nutaisyta* Ir už- 
tikrintas*) nwtų. Ajdiurėk ir 
)ei patiks užtu-Ok eiprosna- 
Cruun M ne u Muntlaa l«ža*. )*k«ž ne. rrašink 
a'<»l rantų ta'o ra it; peta iniknaMUn trandinėlls 
d«kaL l'stitakanl 8. vtanų laikrodėlį tu t randi 

nėiiii duor'am- dykai. Erislunėlsnt pin g i* II 
kalno, lalkroMiitit tinnėistne apdrausta kras* 
kas tmliuocuoja tava D»> lėtų siuntimo. Kalyk 
kokio didumo, vyrilko. ar luotarllko.

fisM A Cs Oapt- Ii. 1U iaaMH 81. CNctf*. UI.

5C,000šDYKAiPAX
PASLAPTINES VYRU LYGOS

Mare Laukienė
Atsakanti Akušerka

3252 S. Haiited St Ckicųt.UL 
ToIo|M*o«ms VarOs aso*

Duoda r įšokta rodų ir geriausia uagaiba mote
ries )ųli*o*c. Paarkmmgal alitaka dari, pria 
gimdymo IrdaSuirialaakaaėtal po,imdvmo Ofi
su* ir gy r* u Ima* ul**cw*iuuuaiu« sttd t SdM*4 A

Kožna liga išgydoma
Attižauliite | tautų <41** Hrd Craa* Pbamancy 

4SSJ Sn. Attotand Avu.. o busite *vvlkL

Dr. Kazimieras Butkeviczia 
nrtainama* nuo S valan i 
Spectaliria* moterų irvnL,__
*itikim<Mwa iškaukiama iattitulų 
rodo* Vaistai Importuoti H k*m 
ežia ik nota tėvynė* Trr)** Dev y nėr 
Vaistai ataugta linai plaukų (varai

,a, į
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