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EVOLIUCIJA MASKOLIJOJ. 
v,,,. įvaikyiųo durnos, bent iki 

kaip gaunamos is Maskolijos 
paduotla.^ terp gyventojų 

parbesniy neb«voį gal
\yitok buti, kad rando šnipai cen- 

,nniOjia siunčiamus kur nors tele- 
’ mu$ ir sau nemalonių žinių ne 
Lieidžia. Nors telegramai pra- 

rOanti apie žmonių sukilimus į 
BXnibežtus ir neateina, bet visgi 
į. iš ateinančių matyt, kad caro 
tifspatystėj ramumo ir nėrai. Štai 
kjeve kariškasis teismas pajsmer- 
į mirtim kelis kareivius. apie 
Vtnų pasiuntė kalėjimai! ir į are- 
I pt’j, rotas. Baudžia karęi\ ius, 
tirbat, ne už ramumą, bet ktž ne 
r;nttmą. Caras atėmė Kije\ e sto- 
tiflčiam saperų batalijonui stan-

Ir tą. žinoma’ padalė ne- 
jėl ramaus kareivių užsila kymo 
ir ne už jų atsidavimą caro val
džioms. Kariški teismai ir 
iprėjo užsiėmimą su kareiv
|oms; kareivių bylos buvo ir V il- 
ninie. Taigi, matyt, kad revoliu- 
cifmė dvasia terp kareivių plati
nasi; ir tas nėra jau paslaptim, 
jeigu kariškiejie teismai apkrauti 
pS’pricšinusių kareivių byloms.

kitur
ii bv-

Dvarponiai pulkais bėga į mie
stus, nes pasilikti nantieje gana 
pavojinga.

Suprantama, kad tokia netvar- 
ka? ne gali ilgai laikytiesi. Val
danti caro vardu Maskoliją biuro
kratai galėtų tuojaus kraštą nu
raminti išpildydami žmonių reika
lavimu: 
iiių rinktiems 
to-daryti jienori. nes tąsyk biuro
kratams pasibaigtų auksiniai lai
kai, jiems atseitų atsakyti už savo 
darbus. Todėl caro tarnai, teip 
kaip Amerikos katalikiškiejie ku
nigai. ne nori įsileisti žmonių at
stovų; nenori jų kontrolei - pasi
duoti. Žinoma, biurokratai dar 

• kokiam laikui bent galėtų žmonis 
nutildyti, išpildydami nors dalį jų 
reikalavimų, bet ir to jie į laiką 
ne moka padaryti: žmonėms siūlo 
trupinius tąsyk, kada jie jau čie- 
los duonos riekės reikalauja, o pa
skui dar ir tuos pasiūlytus trupi
nius stengiasi atgal atimti. Tokiu 
lūidu labiausiai pats biurokratai 
naikina savo įtekmę, 
jiems, ir jų ponui carui

atiduodami valdžią žtno- 
atstovanis, bet jie

1S LIETUVOS.įsipainiojo į nesutikimus su Japo
nija ir be mažo Prancūzija ne ta
po į visai jai nereikalingą karę į- 
traukta. Prancūzija turėjo nusku
rusiai Maskolijai pinigus rūpinti, 
bet nuo Maskolijos niekur pagel
bės negavo. Dabar daugiau jau ■ 
pinigų skolinti nenori, t<xlčl tai I 
per laikraštį "Novoje V remia" ir ' 
rugoja ant Prancūzijos, turbūt, 
caro ministeriai. Bet~ dabar jau 
prieš Maskoliją nieks nedreba, 
nieks jos nesibijo, todėl jos ir ne 
reikalauja. Prancūzija jau kitur 
jieško padėtojų ir tokius rado terp 
Maskolijos priešų anglijonų.

Londono laikraščiai užtikrina, 
jog caras paskutinę damą išvaikė 
todėl, kad išvaikymo jos reikalavo 
Vokietijos randas, kadangi joje 
didžiausią įtekmę turėjo lenkai. 
Vokietija pabūgo, kad durnoj ne
pereitų Lenkijos autonomijos 
klausymas, nes autonomiškoji 
Lenkija butų pavojinga Vokieti
jai, ji padrąsintų Prūsų lenkus, 
jiems butų atspirtis kovoj su vo- 
kietyste. Durna galėjo Maskoliją 
sudrutinti, tas teipgi juk negal būt 

Laikraščiai 
sumažini- 
per iš- 
sumaž i-

Iš ABELIŲ, 
Zarasų pav.

Valstybės durnoj kalba, kaip iš 
dvarininkų atimti žemę, o pas 
mus dar kolei kas atima ją.... iš 
valstiečių. Grafas Przezdzieckis 
turi daug miškų, kurie įsikišę tarp 
valstiečių žemės; Dabar jis suma
nė kitaip tuos miškus sutvarkyti. 
Pasiėmęs matininką ir dėl viso ko 
sargybinius, važiuoja prie kurio 
sodžiaus; čia išvaro dar tuos pa
čius valstiečius retežio (lenciūgo) 
traukti, ir veda, kur nori, savo že
mei sieną, atkirzdamas nemažus 
valstiečių dirvos plotus. Taip, Pa- 
ragelės viensėdyj iš ūkininko Sei- 
bučio atėmė 15 dešimtinių žemės, 
kurią jis dirbo net nuo baudžiavos 

Mušuosi krūtinėn ir jaukiu: mea'|aikų. Iš Meldučių sodžiaus at
kirto ganyklas, dėlei kurių dar 
nebuvo pasibaigusi valstiečių byla 
su grapu, ir kuriose ligišiol vals
tiečiai visą laiką laisvai ganyda
vo. Gerai supranta musų grapas 
"priverstinąjį žemės atėmimą"....

Dar keli žodžiai apie grapo san
tykius su valstičiais. šįmet at
pirkti jis iš Komaro du dvaru, prie 
kurių priklauso nemaža grįtelnikų. 
Grįtelnikai turi po vieną karvę, 
bet ganyti jų neturi kur. Koma
ras leizdavo dar ganyti su kume
čių karvėmis 
dienas 
nebepriima visiškai:

Iš LIETUVOS SOSTAPILIO. 
(Iš musų korespondento).

Žmogaus gyvenime tiek įvairių 
atmainų, tiek netikėtų atsitikimų, 
kad juos ir geriausia nujausian
čiam ir kuoarčiausia prie žinių šal
tinio stovinčiam žmogui — sun
ku atspėti, sunku užmatyti, nega
lima neapsirikti. Juo labiau tas 
galima pasakyti apie mųsų gyve
nimą, apie sąlygai to gyvenimo, 
kurį męs, likimo valia, turime ne
šti.

“Lietuvos" Noi 21 pranešiau, 
jog nėra jokios vihies, kad ‘V il
niaus Žinios" atgytų. Suklydau!

moka rusinti, kad mergaitės nė 
nepasijunta esančios spąstuose. 
Užklausus, kodėl ji nemokina lie
tuviškai, atsako: "kaip gi aš mo- 
kįsiu savo tėvynėj lietuviškai". 
Mat kur atrado tėvynę?! Mokyk
la užlaikoma valdžios lėšomis. Sį 
rudenį tautiškai susiptatusiejie u- 
k minkai norėjo leisti mergaites 
pas Goriną vyrų mokyklon, kad 
lietuviškai pramoktų, bet liaudies 
mokyklų direkcija neleido; mat, 
bijoį kad Gorinąs nepridirbtų "ne- 
blagonadiožnų".

stytis, arba pasitraukė toliau. — 
Ir dabar dar nenustojo lankyti 
mus policistai. lai per atlaidus 
13 d. gegužės jie pakeliui ir pas 
mus atsilankė. Dar naktį, paėmę 
is miestelio arklius, nuvažiavo į 
Jūžintų ir Dusetų šalį. Bet vei
kiai sugrįžo; rodosi, nepavyko 
medžioklė*.... Sugrįžę iš me
džioklės ir pasilsėję, turėjo grįžti 
į Uteną. Pamatę • vežimus, pa
kinkytus geresniais arkliais, nie
ko nesiklausę, atsisėdo ir išbaidė- 
jo. I ik jau temstant sugrąžino 
arklius, (j jų nemažai buvo, apie 
10 vežimų; su jais kartu važiavo 
antstolis.

Kada-gi pasibaigs jų biauri 
-atrvalė!

IŠ SALOČIU. 
Panevėžio apskr.

Pabiržės altarista, būdamas mu
sų klebonu, iškirto nuo parapijos 
kapų didžiuosius medžius. Gas- 
padorius, kurie buvo nuėję nelei
sti kirsti, klebonas išvadino "pijo
kais", ‘ latrais’’ ir kitoniškais pik
tais žodžiais. Tą-pat padarė su 
bažnyčios šventoriaus medžiais. 
Be to, įtaisė rinkimą pinigų su 
kapšiais meldimo laike. Kįlą 
klausymas, kurs ubagas: ar baž
nyčia. ar parapija? Bažnyčia po 
kapeiką renka, kaip nebylė su 
skambalėliu prie to kapšio. para
pija lygiai neturi pinigų reika
lams bažnyčios,

už pinigus arba už kapeiką. Dabar
Dąjbai gi naujasai ponas klebonas \ ^tombttga- __

kur norit, mūryti naują kklioniją be parapi-!pas tuoj teisman. 
• ten dėkitės, sako, arba ganykite jos apskaitos.
jkartu.su miesto žydais". Čia gi (buvo išdirbtas 
ganyklos negalimos

culpa! J no maloniau tą darau ne! 
dėlto vien.kad suk^dau.brt ir dėl
to, kad tai yra litšęmia žinia! Bet, 
ant nelaimės, ir :|š tos žinios ąš 
ypatiškai nelabai, džiaugiuosi. .. .

šiądien patyriau, kad 3 liepos iš
eis "\ ilniaus Žinių" numeris, ku
riame bus pranešta, kad nuo 14 <1. 
liepos jos kas dien eis. Linksma 
žinia ir ja džiaugiuosi.

Bet dabar pažvelkime į tas “Vil
niaus Žinias", kurios išeiti ketina.

Formatas bus 600 eilių, suma
žintas.

Ir tas liepia nuliūsti, nes; jeigu 
dienraštis ketintų atgimti ir at
gimtų sename pavidale,* tuomet, 
sakyčiau, kad jis įgijo ką-nors( 
tokio, kas jo jiegas ir būtybę il
giems metams aprūpina ir- ūžti-tnaniie liuobti galvijai, tik iš kur 
krina. Bet jeigu dienraštis atge- žmogus pašarą imsi.... 
ma “sumažintame formate"— sa-l 
vaimi užeina klausimas, ar tai tik 
ne galo pradžia?

Nemanyk, mielas skaitytojau, 
kad aš noriu blog* tam vieninte
liam musų dienraščiui l Ne. Jo 
gyvenimas, jo daruh* — labai, la-

žmonės 
pradeda 
jau pas-

nri tikėti.
iras, nė jo tarnai 1 

pranta, todėl ir pavojaus 
iie ten. kur jis yra: vietoj pasižiu- 

r taue« karės ministerijos po--t*1 i i savę. biurokratai pavojaus 
fidia užtiko paslaptą spaustuvę irįj’vsko kitur ir is tikro pats 
kraštavę priešingų valdžiai atsi- U“ “ *' 7“
iaiddmų. Tas galėjo atsitikti tik šos tu i kasa duobę. Caras griebia- 
critariant bent užveižėtojams ka- persekiojimo laikraščių, drąu- 

-_ - - ■ >. i
^hinui kareivių buvo ir tarška- bus-garsinti, juos kritikuoti, o tik 
U- )e • rus visų nelaimių kaltininkus —

M ministerijos triobos. Pųsiprie

kui neri'
to nesu-
; jieško

» sutve
ria sosto ir savo priešus, pats tam

džia jiems teisybę apie rando] dar-

% Kad randas ne labai užsil iki ka- 
įriviams. galima manyti teipgi jau 
W to, kad caras su savo šeimyna 
R|į per-įkelia ant laivo ir plauki- 

jurių.HEkokį laiką vėl. ant jūrių, 
jūrių, kaip sako, jis vėl susi- 

K su Vokietijos ciecorimp. C'a- 
Kgi.iš savo kariumenės saugo- 
&nio rūmo bėga ant laivo vien 
ląsyk. kada rūme sėdėti phvojin- 
■tper karšta. Nelaimėse jis jie- 
■n draugų terp sau panašių val- 
Ksią kaimyniškų kraštų, panašiai 
®domų. Tokiu valdonu yya mat 
Vokietijos ciecorius. Pas jį todėl 
■Ljieško rodos savo žmonių ne
kenčiamas caras, pas jį galj jieško 
■ pagelbos savo nelaimėj caras 
iMikidojus ir tikisi pagclba rasti, 

caras ir V ilhelmas turi daug 
pendrų juos rišančių reikalų. Ar 
|yiaiok naudinga- M.a-k-'lijo- zm<>- 
š Įbrs rodąs carui gali duotj cieco- 
įįrit:s Vilhelmas, apie tai reikia 
tlabai ^bejoti. Juk užganėttinimas 
pnionių galėtų Maskoliją sudru- 
F.tinti, o drūta Maskolija \[bkieti- 
gjai visai neparanki; todėlj nėra 
E*bfjonės. kad \\ ilhelmas ne su- 
r triksįnenk" proto carui rodu ga- 
e Jočių būt naudingom- ? Ia-k--hjai. 
! >Hhe!rra- galėtų gal vien paža- 
■w*gribą palaikymui caro so- 
I ?to.bet ta.-ai sostą- žmonėms nie- 

gero duoti negali ir ne davė. 
E^rui, kaip kiek\icnani valdonui. 
Kibiau rupi palaikyma- -o<įto. tai- 
f a pačių valdonų reikalai, bet ne 
t nauda milijonų jų valdomų kraš- 

gyveitojų.
Hmvisur ramu ir terp gj \ ento-
JS- Kadangi aplinkinėse 

■^dogos sukilo kammči.n
ežero 

ir dar-

geistinu Vokietijai, 
užtikrina, kad už 
mą lenkų įtekmė' 
vaikintą durnos i
nimą atstovų iš Lenkijos tre
ciojoj durnoj. Vokietijos banki
ninkai pažadėjo caro randui pa
skolą, ko jam atsake Prancūzija. 
Gal tame ir yia kiek teisybės.

rus visų nelaimių kaltininkus — 
Stolypinus, Kaulbarsus ir kitus. 
Žmonėms iki gyvam kaului įsiėdu
sius, dar apdovanoja ir tokiu būdu ! 
juos verčia elgtiesi dar kvailiau. 
Revoliucijos palaikytojais yra to
dėl ne revoliueijonicrių vadovai, 
bet pats caras ir jo ministeriai. 
Jie juk revoliuciją ir pagimdė, jai 
prirengė dirvą.

Caro valdžia dabar ypač grie
biasi persekiojimo laikraščių. Nuo 
uždarymo durnos uždarė jau ke
lias dešimtis laikraščių; ji pasiekė 
jau net Rygoj išeinantį lietuvišką
jį humoristiškąjį laikraštį "Juok
darį". Daugelis laikraščių turi di
deles iki 5000 rublių bausmes mo
kėti. Už“ nemalonių raštų patal
pinimą daugelis redaktorių likosi 
teisman atiduotų. 1 erp nubaustų 
laikraščių yra net labiausiai carui 
atsidavę ir juodašimčių laikraščiai 
Ivgiai kaip ir socijalistiškiejie. 
Kaip patrakęs bulius metasi ir ant 
nieko nekalto ant kelio stovin
čio medžią, teip dabar, neva su- 
drutinimui sosto, daro caro tar
nai: jie mėtosi, siunta, baudžia vi- 
Šus. kas tik pasipilta, bet kaip pa
prastai vis pataiko su pirštu į tu
ščią ruimą, tikrųjų kaltininkų ne 
pasiekia, jų ne mato, ar nenori 
matyti. Juo smarkiau valdžia 
sius, juo daugiau priveis revoliu- 
Įcijonierių, juo greičiau neva jos 
ginamą sostą sugriaus. Jeigu Ju- 
piter nori ką nubausti, tam protą 
atima, sako senovės rymionų pa
tarlė. Ant Jupitero bausmės sa
vo atmonijimo šaukiančiais dar
bais caro valdžia jau seniai užsi
pelnė. todėl gal jis ir atėmė protą 
visokiems Stolypinams ir Kaul-

JAPONIJA. .
Prietikiai terp Japonijos ir A- 

merikos dar nepasitaisė, bet visgi 
nesutikimai nužudė savo aštrumą. 
Dabar Amerikoj lankosi buvęs 
laike karės Japonijos karės mini
steris ir apžiūri Amerikos laivų 
dirbtuves, čia jį ypač urėdninkai 
priima gana karštai. Japonijoj vie
nok su neužsitikėjimu žiuri ant 
Amerikos padavadyjimo siųsti į 
Kalifornijos pakrantes didesnę da
lį visos laivynės. Kalifornijoj su
griebė kokį ten japonietį beimant 
t virty nes plianus. Toki šnipinėji
mai paprastai būva vien prieš ka
res, arba užgimus tokiems nesuti
kimams, koki galėtų karę .pagim
dyti.

ITALIJA.
Italijoj lankosi dabar Austrijos 

užrubežinių dalykų ministeris 
Aehrentbal ir Lombordijoj susiti
ko su Italijos užrubežinių reikalų 
ministeriii. Mat ministeriai už
mezgė taėybas ir susivažiavo ap
kalbėti svarbius |>obt^rtv reikalus, 
prašalinti galinčius užgimti nesu
tikimus. Mat griūva Turkija, 
maištai, žmonių sukilimai joje da
bar nesiliauja teipjau. kaip buvo 
prieš išdraskymą Lenkijoj. Ir Au
strija ir Italija, griuvus Turkijai, 
laukia palaikų, o kad dėl to neuž- 
gimtų didesni nesutikimui, dabar 
bando susitarti, kam kas turi tek
ti. Austrija nori užimti Macedo- 
niją, o Italija nori griebti Albani
ją, kuri jau priklausė Venetijos 
respublikai.

Ryme likosi suareštuotas buvęs 
Italijos iždo ministeris, Nunzio 
Naši. Jis apkaltintas už pasisavi
nimą sau 500000 dol. iždo pinigų.

Atjunkai. tai randas i- Kronstadto barsams.
BĮĮfotė į Ladogą kelis kariškus^ 
ftorp^dinius laivelius padėti žemės

Kyšis terp Prancūzijos ir Mas
kolijos, kaip galima matyt iš ran

čoje V remia”, straipsnių, pradeda 
irti. "N.. V." skundžiasi, kad nuo 
tūlo laiko Prancūzijos randas ne
gražiai pradeda elgtiesi su Masko- 
lija, net kartais jai kenkia, o ne
padeda. Ministeriu išsitarimai 
naikina Maskolijos kreditą ir pa 
drąsina revoliucijonierius.

Tas gal būt visai teisingu. Pa
prastai kitos viešpatystės .sten
giasi ryšyj palaikyti kitas viešpa
tystes, bet tąsyk, jeigu iš ryšio tu
ri kokią nors naudą. Silpni ryšyj 
yra tik sunkenybe, ‘ nes silpnus 
reikia ginti, o jie reikale pagelbėti 
negal. Ką gi <labar Prancūzija 
gali reikale sulaukti nuo drasko
mos revoliucijos Maskolijos? Ži 
noma, nieko. Jau ir teip ryšis 
tas gana ilgai laikėsi, daug Pran
cūzijai kaštavo, o naudos nė jo
kios neątgabepo. Dėl susirišimo 
su Maskoflja Praoctuijos randas

malšinti sukilusius|t|ui tarnaujančio laikraščio "No-
Laukų darbininkai Maž- 

tariasi parengti visuotinąjį 
^^fc^darbininkų streiką lygiai 
j. ^kiūpitltės laikė. Tas, žinoma, 
t^feus nuostolius atgabenti turė- 
| nes Mažrušija ir visa juodže- 

11,0 juosta yra vaisingiausioji Ma- 
mlijos dalis, yra tai tikra Mas- 

penėtojai Ir be darbinin- 
toj juostoj šįmet už- 

t ėjimas menkas, o jau visose 
ose laukia bado

^BL^Badas gi, kaip kiekvienas 
niekur neprisideda prie 

^tvarkyme ir nuraminimo kra-

ĮiL. ’n *ečių maištai yra tūluose 
Maskolijos apskričiuo- 

l^^^pialino jie ir ant tūlų vidu- 
jįilžu. Nesulaukę nuo

Rgtlbos, ne gavę daugiau 
ggufe.fc**uiiečiai užpuldinėja ant 

plėsta dvarponių savastį.

PRANCŪZIJA.
Maištai vyno auginimo depar

tamentuose dar nepasiliovė, bet 
didesnių susirėmimų nebuvo.

Pereitą sanvaitę, grįžtant Pran
cūzijos prezidentui nuo Marso 
lauko, kur jis peržiūrinėjo kariu- 
menę, ant gatvės į jį rezervos ju
rininkas paleido du šuviu, bet ne
pataikė, ir kaip rodosi, nė neturėjo 
noro pataikyti, kadangi šovė aug- 
štyn. šovėjas likosi suareštuotas. 
Priežastį šovinio jis žada pasakyti 
vien slidžiai; policijai atsisakė tą 
pasakyti.

Prancūzija, nors yra ne mažai 
besipriešinančių, drutina savo ka
riškas pajiegas. Tvirtynėse ant 
Vokietijos rubežiaus su visu įtai
symu parengta jau 60 orlaivių. 
Tokiu budu Prancūzija turi dau
giausiai ne tik pavandeninių lai
vų, bet ir orlaivių; terp tų orlai
viu yra ir galinti lėkti prieš vėją.

IŠ KUPRIU,
čipėnų v., Panevėžio apskr.

Kuprių s<xlžiuje yra du šnipu: 
vienas jųjų tai S’akionis, 
apie kuri jau buvo "L. t*." rašy
ta. kita- gi — grapo Tiškevičiaus 
šnipas — girių sargas, ūkininkai 
Kazys Latvėnas. Jis žmonėms la
bai įkirėjo.nes gyvendams su žnw> 
nčmis, nuolat šnipinėja, landžio*

bet blaško po damas po kiemus ir.pastoges: pa- 
atėjęs nauja- matęs pas kokį varguolį mažiausią 

užmanė žabą, tuoj skundžia grapui, o gra- 
Bet ir su j u® 

Kada jau planas neperseniai atsitiko- dvi nelaimi, 
tada pasaukė ke-.kad net ir už grapo pečių negalė- 

geriau jaujlctą sau ištikimų vyrų (maršai- jo pasislėpti. V ažiuojant jam ne-
1 ---- ;r pratu-ė jiems, kad šįmet -ciiai naktį iš Biržių. Ui• i.jfcų

rink-ią po 40 kapeikų nuo desia- girelėje kažin kas įkimšo jįjį mai
tinos (400 jgaspadofių, išskiriant, šan ir. pavėžėjęs Vabalninku link 
desiatininkų). Parapijonys da- kokį trejetą verstų, įmetė jįjį į 
bar labai neužganėdinti, kad sta- žvyro duobę, iš kur išvadavo jį 
to tokį didelį rūmą (pi. 68, ilgio tik jau apieaušryj koks tai prava 
15 sieksnių) ant dviejų augštų. o žiuojantis žmogutis. Nanto parė 
tik dviem kunigam; žinoma, bus jo sumuštas ir žmonėms savo at- 
vktos ir'Wečhti baronui Garenui. sitikimu nepasigyrė, bet kur tav 
Laikas ir mums, Sololiečiai. įsi- bepaslėpsi nuo žmonių tokį gražų 
taisyti sindikatą, kaip žada atsitikimą f.... Už keletos dienų 
švėkšniškiai: nebeponavotų taip vidurnaktyj nežinoma ranka pade- 
klelMuiai ant parapijos savybės ir gė jo klojimą 
nebūtų kitų panašių priežasčių.

Trumpa.

Spindulio brolis.
(Iš “Sk.")

Iš GELGAUDIŠKIO.
. Nam. apskr.

Rudenį 1905 m. valstiečiai, iš 
baigt per va«rrą rrra!ka<, vaaievo 

bai man rupi, <lauf*ūm rnpi, negu ’rni^kan. ne« turėjo tiesas ant ser- 
kas kitas, nes tai vienintelė gįsla. vinilų sausų medžių. Kai-kurie 
kuria kasdien teka tautos reikalų pakirto medžius vertės nuo 60 
kraujas....

Bet skaudu tas, kad dienraštis, gj veaJ kuostoriausius medžius, ir 
kurs atgims, vėl mirti turės. Aš 
taip spėju ir štai kodėl.

Senojo formato dienraštyje ne
galima buvo sutalpinti visi die
nos reikalai, negalima paįvairinti, 
negalima buvo tokiu budy įvai
rios rųšies skaitytojai pakakinti— 
jau anuomet tas dienraštis buvo 
permažas. Kas gi lieka manyti 
apie atgemanti dienraštį ir dar su
mažintame formate? Man rodos, 
kad tas yra priemonė atsilyginti 
su skaitytojais. -Dieve duok, kad 
tas dienraštis amžius gyventų!

Nežinau kodėl, bet man rodos, 
kad jis neilgai gyvęs, kad sunkios 
bus jo gyvenimo dienos, skurs 
jis....

Atsimenu, vienan naujo laikra
ščio steigėjų posėdią buvo pakvie
stas p. P. Vileišis kuris, užklau
stas, ar leis diertraštį, atsakė, kad 
pamatys, kad naujo laikraščio 
steigėjai testeigia draugiją, bet 
privatiškoms ypatoms jie negali 
užginti leisti.... Keistas atsaky
mas ir nežinia, kaip jis suprasti...

Bet ar šiaip, ar taip galvosime, 
visgi prieisime prie to, kad dien
raščio atgimimas labai malonus 
ir džiaugsmingas faktas, ir kad 
tam dienraščiui, be abejo, visi 
linkėsime ilgų metų ir vaisingo 
darbo.

kap. ligi 2 rub. Dvarininkai taip udegė ir daržinė. 
Subėgę žmonės tik šildėsi, bet ge- 
sįt nėjo, sakydami, kad “griekas" 
šnipo turtą gelbėti. Dabar gra- 
pas jam kitas triobas pastatė. Vis 
gi Latlėnas giriasi su žmonėmis 
kitaip gyventi ne pradėsiąs. Kas 
*in ?.... Datigvardis.

Vilnietis.

IŠ VILNIAUS.
Kaip girdėti, Vilniuje padi

dinta šnipų skaičius. "K. L." ra
šo, kad prie kaikųrių namų vartų 
stovi nuolat šnipai *r uoliai dabo
ja įeinančius ir išeinančius ir dagi 
čia-pat užraše savo patėmijimus.

Tsi.

Paskutiniu laikų Vilniuje ėmė 
dažnai sprogti* bombos. Gegu
žės 27' d. 'sprogo bomba Vokiečių 
gatvėje; nuostolio padaryta ant 
kelių šimtų rublių, iš žmonių ne
nukentėjo niekas. Gegužės 29 d. 
vėl buvo mesta bamba Ukmergės 
gatvėje.

Gegužės 28 d. policija darė kra
tą baltgudžių laikraščio redakci
joje "Našą Niwa’U Konfiskavo 
1000 knygelių, .„b ai t gūdžių kalbo
je: "Kas tai yra laisvė”.

Keletą dienų atgal išsiuntė iš 
Vilniaus 8a kaliniu j katorgą. 
Tarp jųjų yra moterį,

dabar tą viską už iškirstus me
džius uždėjo ant mus sprando, ap- 
skundę mus pas kamisorių. Ka- 
misorius. laikydamas dvarininkų 
pusę, prisudijo kiekvienam val
stiečiui nuo 41 rub. ligi 300 rub.. 
t. y. šimteriopai viršaus, negu 
buvo verta. Ant to valstiečiai pa- 
da\ė skundą į gubernijos komisi
ją. bet (žinomas priežodi
varnui rakies nekerta ir ten 
tvirtino kofnis<»riau> nusprendi-l 
mą. Žmonės, mat} darni, kad ne
teisybė ima viršų, toliau ir nesi
skundė.

Kai-kurie valstiečiai užrašė sa
vo ukes tolimiems giminėms, o 
patįs išbėgo į užsienį, kad nereik
tų neteisingų bausmių mokėt ir 
kad nors kiek vaikams turto palik
ti.

29 d. balandžio, pas valstiečius 
pradėjo lankyties kamarniukas iš 
Šakių ir pradėjo dėt areštus pagal 
nusprendimo. Bet ncgjana to. Pa
gal nurodymą dvarininkų bičiulio, 
provininko Štrimo, tie ką išbėgo į 
užsienį, ant jų uždėtą bausmę turi 
užmokėt tie. kuriems tapo ūkės 
užrašytos, taip kad kai-kuriems 
valstiečiams, turintiems 6 margus, 
prisieina mokėt po 300 rub.

Kuomet dvarininkai . parduos 
ukes, o žmonėms liks tik badas, 
ašaros ir begalinis skurdas.

Dvarininkai skubina kirsti kuo- 
greičiausia miškus, gabena juos į 
užsienį, prisipila pilnus kišenius 
pinigų, paskiria už gerą patarimą 
provininkui Štrimui 10% nuo visų 
pinigų atimtų nuo valstiečių.

Iš vienos pusės valdžia, iš kitos 
pusės dvarininkai su kunigais, 
stipriai susitarę, kovoja prieš val
stiečius. Jų ateityje laukia tųr-. 
tas, o valstiečiai tik galės, tarbas 
užsikabinę, rankas ištiesę, mal
daut pagalbos. O gal valstiečiai 
susipras ir kitokį, geresnį kelią 
apsirinks! Oi, butų jau ir laikas 
susiprasti I....

IŠ JŪŽINTU, 
Zarasų pav.

Per šv. Jurgį buvo čia atlaidai, 
žinoma, su "kermošiumi". Žmo
nių prisirinko daug. Atsirado ke- 
lioiiką vyrukų su armonikomis, 

varnas jIcurie. gerai Įkaušę, pradėjo labai 
t**-(linksmai šukaut ir dagi net pra

eivius užkabinėti. Bet ant jų ne 
laimės čia-pat buvo ir gerai žino
mas Rokiškio prįstovas su uriad- 
niku ir 20 sargybinių. Jie patįs, 
būdami girti, pradėjo savaip mal
šinti įkaušusius 
ėmę apie 
monopolį, 
^savotiškai 
prasidėjo 
antakių ir 
"kermošninkai 
dagi net pasipuošė mėlynais žeii-'kick galėdami, šelpia savo brolius 
klais ant veidų. Negana to, vai- prie kiekvieną algos išmokėjimo, 

j kinai tajio įbauginti, kad juos va- Sausio ir vasario mėn. K. K. K. 
rys Rokiškiu ir toliaus, kad "ra- mažai kalinius šelpė, nes kasos 
šys protokolus"; todėl kai-kurie stovis, buvo visai menkas; kalinių 
jųjų tuojaus puolėsi bučiuoti "pri- 'šelpimo darbas pareidavo iš vie- 
stovui ir tiriaAninkui" rankas, kad nu rankų į kitas — kas kliudė 
juos paleistų. Čia beveik viešai darbą; — atskaitos taip jau ne
prasidėjo derybos ir musų mul- buvo, 
kiai, prikrovę pristovo kišenius Bet su laiku 
(girdėjau buk "pristovas"

. IŠ KALINIU GYVENIMO. . 
Iš Ka”no.

Kaune, pradedant nuo gruo
džio mėn.,. kalinių skaičius augo 
Jau sausio m. sėdėjo į 200 žmo
nių. Daugumas jųjų tai darbi 
ninkai vietinių fabrikų. \ asa 
rio mėn. kalinių skaičius pradėji 
eiti mažin ir balandžio mėn. likv 
suvirsimi 80 žmonių.

Kadangi kalėjime kaliniai gau-
Tuojaus na nors menką pašalpą, tai la- 

akių.jbiau

vaikinus. Su-
15 bernaičių, nuvarė į 
čia-gi tai jau pradėjo 

darbą varyti
daužymas nosių, akių, jbiausia atyda buvo atkreipta į jų 

tt. tai apamalšinti šeimynų šelpimą, kurios, tiesiog, 
tuojaus aptilo ir badu. miršta. Patįs darbininkai,

J? Jakuitis.

Iš ANYKŠČIU.
Mergaičių mokykloje mokina 

rusė Nezdačina (popo duktė). 
Viskas mokykloje mokoma vien 
rusiškai, nes pati mokytoja yra 
"tikroji rusė”. Mergaitės visos

kaip priderant, vedamos, 
susilaukėme gere

snio to dalyko sutvarkymo ir, 
, turime 

[jau pilnesnes atskaitas ir nu<•Li
tinius ryšius taip, kad kalinių šel
pimas dabar gali geriau eiti. 
Praktika parodė, kad kaliniai tik 
ten gerai šelpiami, kur tuo- 
mi rūpinasi vietiniai gyventojai.

Kauno kalėjimas, pradedant 
nuo sausio iki gegužės mėn., iš 
K.K.K. gavo 110 r.,ant vietos gi 
buvo surinkta balandžio mėn. 20 
r. 60 k., tokiu būdų, Kauno kalė
jimo kalinių šelpimui per tą laiką 
išlęista 130 r. 60 k., bet tai toli 
neviskas, nes nėra žinoma kiek 
pinigų anksčiau ant vietos buvo 
surinkta. Vasario mėn. šeimynų 
sušelpimui išleista 23 r.. 7 gi kali
niams buvo duodami pietus. Ko
vo mėn. šeimynoms duota 34 r., 
kaliniams gi 6 r. Balandžio mėn. 
28 r. 60 k. valgymui, 32 r. gi šei
mynų sušelpimui. Beto sutaisy
tos buvo Velykos ir duodami dra
bužiai ir skalbiniai.

Kauno kalėjimo politiškųjų ka-

Pa“ 
ėmęs 40 rub.), tapo paleisti ir da pradedant nuo kovo mėn. 
"užfumlavojo” sargybiniams lig 
norui už jų geradarystę.

Taip tai pas mus greitai atsibū
va "areštai", teismai ir bausmė, 
na.... ir padėkavonė.

Peinpė.
(Iš "L. U.”)

iš Užpalių, 
Ukmergės pav.

Giliškių sodžiuje kovos mėn. š. 
m. surasta degtinė, prieš tą laiką 
išplėšta iš Šimonių monopolio. 
Mat plėšikėlių tokių narsių butą, 
kad netik savo sėbrus išdavė, bet 
dar pritraukė visai nekaltus žmo
nes; maždaug atsižymėjusius lai
svės laikuose. Tada policija pra
dėjo tikrą medžioklę. Taip visai 
nekaltai buvo suimti J. Vilnius, 
J. Čerškus, J. Gaidys ir k., ku
riuos pasodino į Ukmergės kalė
jimą. Ir dabar, tik atsėdėjus po 
7—10 sanvaičių, pabuosuoti kai-

lietuvės. Ir taip up.liai mokytoju po nekalti. Kiti gi dar turi slapj

jkartu.su


linių sąrašas: i) B. Cyrtautas 
(išsiųstas j Panevėžį teisman), 2)
J. šaltis, 3) J. PluškeviČius, 4)
A. Lakovičius, 5) S. Lakovtčiu.\ 
6) J. Bržozauckas. 7) B. Mozolis. 
8) A. Mickevičius, 9) P. Važgė- 
la, 10) J. Paknis, 11) J. Nenortas. 
12) V. Važgėla. 13) A.Kovaliauc
kas. 14) A. Maiskis (išsiųstas j 
Vologdos gub.), 15) A. Borkauc- 
kas, 16) P. Andriuškevičius, 17) 
J. Gerasimavičius, 18) A. Petke
vičius, 19) A. Juknevičius, 20) B. 
Valaka, 21) A. Ceilydka. Ž2) J. 
čeilydka, 23) J. Veisas, 24) J. 
Astrauckis. 25)v A. (lira. 26) A. 
Markauckas, 27) J. Gustas ( Ba
landžio mėn. išsiųstas j Vologdos 
gub.), 28) A. Dainaravičius, 29) 
M. Dudžinskis, 30) A. Matusevi
čius (išsiųstas j Minską), 31) J. 
Kovaliauckas (išsiųstas j Volog
dos gub.), 32) V. škržetuskis. 33 ) 
M. Petrauckas (išsiųstas iš Lie
tuvos), 34) G. Mbzaliauckas, 35)
J. Noreika v iČ iii s. 3(0 A, Šosnauc- 
kas (išsiųstas iš Lietuvos). 37) J. 
Mikalauckas, 38)! B. Mištautas, 
39) S. Šonas, 40) P. Liseckis. 41) 
V. Kmitas. 42) A. Banionis, 43)
K. Laskis. 44) A. Mickevičius, 
45) V. Borkauckaš. 46) K. Bar
toševičius, 47) P.Juknevičius (iš
siųstas į Panevėžį teisman), 48) 
J. Stančikas. 49) P. Januškevi
čius. 50) Miknevičius. 51) P.Šim- 
■kevičius. 52 ir 53) J. ir T. Šai- 
nauckai, 54) L. Kutavičius. 55)
B. Kovaliauckas, 56) B. Kisielius. 
57) A. .Litiškis, 38) T. Gribauc- 
kas, 59) M. Bunokas, 60) S. Ma- 
karevięius. 61) S. Makarevičius. 
62) P. Jančis (atvežtas iš Ukmer
gės kai.), 63) J. Daučelatas. 64) 
J. Gritis. 65 ir 66) S. ir A. Didžiu
liai. 67) J. Šileika. 68) A. Ztlana-

. vičius, 69) J. Kluvinskis. 70) Jj 
Staniulis, 71) V. Bržozauckas. 72) 
Vidrinskis, 73) Stįakavičiųs ir 74) 
M. Vaitauckas (šie tris išsiųsti 
iš Lietuvos) ir 751 S. Rudzevičius 
(išsiųstas į PaneV. teisman).

' K. K. K.
• (Iš “L; U.")

rs RYGOS.
Vieną šventadienį pas tūlą Kra- 

saūskį linksminos) susirinkę sve
čiai: šnekučiavo, dainayo. šoko. 
Gatvėj stovėjo ant sargybos mie
sto sargas su dviem karei
viais. Pavydu jam pasidarė, kad 
viduj linksmu. (ėjęs. paj>rašė deg
tinės. šeimininkas jam davė. Ki
tą kart įęjo — bet jau nebegavo. 
Tada užrustintasai valdžios atsto
vas. pasikvietęs kareivius, ėmė 
belstiesi į svečių susirinkimą (bu
vo jau trečia valanda nakties). 
Išsitraukęs kardą, švytuodamas 
juo panosėmis svečių ir šeiminin
ko. ėmė šaukti, kad atiduotų re
volverius. Kareiviams liepė visus 
kratytu Be to.‘pareikalavo, kad 
pasisakytų visi savo adresus, bet 
niekas jo neklausė. Antgalo, suė
męs šeimininką ir jo žmoną, nu
vedė su kareiviais į policiją, bet 
čia okolodočnas liepė juos tuojau 
paleisti. Dobilas.

(Iš “Sk.")

AR TAI BUTU NAUJA 
. PARTIJA?

Likosi mums atsiustas, vien su 
antrašais dviejų kaimiečių. Atsi
šaukimas pažymėtas pečečiu Vil
kaviškio kuopos Socijal-Revoliu- 
cijonierių Partijos. Jame kviečia- 

. mi Amerikos lietuviai dėti aukas I
tai partijai; pinigus siųsti nurody
tu antrašu.* o aukautojų vardus ki
tu antrašu) vardai aukautojų.rodo
si. partijai nė nereikalingi.), kad 
kiekvienas Amerikos lietuvis pa
aukautų S. R. partijai nors po do- 
liariuką mėnesyj, o ji žada apgin
ti aukautojų seseris, tėvus, bro
lius, visus varguolius nuo plėšikų, 
juodašimčių, vagių, biurokratų. 
Kadangi L. S. D. P. varanti darbą 
be kontrolės, gautus iš Amerikos 
pinigus apverčianti vien savo nau
dai. tai jie žada kovoti su visoms 
partijoms, visos kitos turinčios 
būt po S. R. P. kontrole ir prieš ją 
atsakyti. Neklausančius kuopa 
pasitiki surasti kad ir svieto kra
šte.

Męs tokios partijos Lietuvoj, 
su tokiais mieriais nepažystame ir 
paduoti antrašai siuntimui pinigų 
ir aukautojų vardų visai mums ne
pažystamų ypatų, todėl irAtsišau- 
kimo patalpinti negalime. Reik
tų. kad kas nors iš žinomų veikė
jų užtikrintų, kad tokia partija 
yra Lietuvoj ir ji veikia naudingą 
darbą Lietuvos žmonių labui. At
sišaukime yra daug prieštaravi
mų, kas rodo, kad Atsišaukimas 
parašytas ne inteligentų, taigi ffe 
kokios svarbesnės partijos vado
vų. Ant galo, juk ir viena kuopa 
negali kreiptiesi, leisti Atsišauki
mus varde visos partijos. Ganr 

kad Atsišaukime yra daug nesu
prantamo, todėl ir jo negalime 
garsinti.

IS LIVERPOOL, ANGLIJOJ.
Atkako čia koksai pasigarsinęs 

kunigaikščiu, lenkas Zbavca Rie- 
delski ir kvietė lenkus ir lietuvius 
ant prakalbų, bet paskirtame laike 
pats nepasirodė. Sakėsi, kad jis 
atkako rinkti pinigus išpirkimui 
Lenkijos jos semtose rubežiuose. 
Iš Anglijos žadėjo keliauti Ameri
kon. Ar tik nebus jis tokiu jau 
'kunigaikščiu, kaip ir pirmiau an
tai Amerikoj pagarsėjęs lietuvis- 
kasis kunigaikštis, kadangi apie 
tokios pravardės kunigaikščius, 
turbūt, ir lenkai nėra nieko girdė
ję. . Liverpool ietis.

VĖTROS.
Louisville. Ky. 10 d. licjios ši

tose aplinkinėse siautė baisi vėtra 
kuri daug triobų sugriovė. Viena 
ypata tapo užmušta, o daug yra 
sužeistų. Nuostolius vėtros jra- 
darytus skaito šimtais tūkstančių 
doliarių.

IŠ AMERIKOS.
6 YPATOS PRIGĖRĖ.

Rupel. Pa. Caneivango upėj 
apvirto gazolininis laivelis, kurį 
buvo pasisamdžiusi viena iš devy
nių ypatų draugystė. Užtvinę 
vandens vienok pagriebė laivelį ir 
jį sudaužė į pylimą. Iš buvusių 
jame '9 ypatų. 6 prigėrė.

NUBAUSTAS MIESTO MAJO
RAS.

San Francisco, Cal. Slidžia 
Dunne pasmerkė 5 metams kalė
jimai! čianykštį miesto majorą 
Schmitzą už ėmimą kyšių: Slidžia 
atmetė Sclimitzo prašymą paleisti 
jį užstačius kauciją.

SUĖMĖ ČIA JAPONIŠKA ŠNI
PĄ.

San Diego. Cal. Likosi čia su
areštuotas japonietis, kurį užtiko 
darant pilantis čianykštės tvirty- 
nės. Suimtasis niekam čia nepa
žystama-. bet matyt sumanąs, ap
šviestas ; gal koks japoniškas ofi- 
cierasj

7 ITALIJONAI UŽTROŠKO.
Ilazleton. Pa. Anglių kastynė- 

se Iloneybrook. lt liepos, darbo 
vedėjo nusiųsti matuoti vandenį, 
italijonai užtroško nuo oloj prisi
rinkusių nuodingų gazų: iš viso 
užtroško septyni darbininkai, 
trūksta dar trijų, su kuriais neži
nia. kas atsitiko.

ANGLYS AMERIKOJ.
Žinovai apskaitė, j< >g ,kiet< >-i< >- 

anglys Amerikoj išsisems į 70 me
tų. Bet paskutiniuose laikuose 
užtiko tdidelius minkštųjų anglių 
plotus \\ yominge, Montanoj ir 
Uoliniuose kalnuose. Taigi ir iš
sibaigus kietomsioms anglims dar 
Amerikai knro ne pritruks.

NELAIME ANT KARIŠKO 
LAIVO.

Boston. Mass. Ant Amerikos 
kariško laivo “Georgia" užsidegė 
du parako maišeliai kaimelių bok
ite. Expliozijos šeši jurininkai li
kosi teip sunkiai užgauti, kad į 
porą valandų pasimirė; yra dar 21 
užgautas, terp jų yra ir mirtinai 
užgauti.

NELAIME DIRBTUVĖSE.
Philadelphia. Pa. Sugriuvo čia 

10 d. liepos naujai statomi iš be
tono namai Bridgeman Bros Co., 
ant kertės 15 str. ir \\ ashington 
avė. Prie to 3 ypatos likosi už
muštos. viena mirtinai sužeista, o 
18 tapo nemirtinai sužeistų.

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIU.

Mobile, Ala. Netoli \\ histler, 
ant Mobile & Ohio geležinkelio 
susimušė du trukiai.Prie to vieno 
trūkio vedėjas likosi užmuštas, o 
trįs ypatos sunkiai, gal mirtinai 
sužeistos.

Ruton, Colo. Netoli nuo čia iš 
šoko iš relių Santa Fe geležinke
lio trūkis. Prie to 3 geležinkelio 
tarnai likosi užmušti.

Knoxville, Tenn. Netoli nuo 
Johnson City, ant Pietinio gele
žinkelio linijos, susimušė pasažie- 
rinis trūkis su lokomotyvą Prie 
to šešios ypatos likosi užmuštos, 
o apie 20 tapo sužeistų.

EXPLIOZIJOS.
Fond du Lac, \Vis. Fieldo na

muose expliodavo gazolininis pe
čiukas.. Explozijos keturi Fieldo 
vaikai likosi ant vietos užmušti, o 
vienas mirtinai apdegė.

GAISRAI.
Suisin, Cal. Sudegė čia Camp- 

belio namai. Ugnyje pražuvo ke
tvertas namų savininko vaikų.

LIETŪYIATAMERIKOJ.
IŠ SPRING VALLEY, ILL.
30 <1. berželio buvo čia pareng

tos prakalbos. Pribuvo ir L. S. 
D. P. atstovas Grigaitis. Jis savo 
kalboj aiškino daugiausiai revoliu
cijos bėgį Maskolijoj. Susirinku
siems lietiniams jo kalba labai 
patiko, išskiriant kelis mulkius. 
Pabaigus Grigaičiui kall>ą, prasi
dėjo dainos ir dekliamacijos. An
tru kartu kaliojo Grigaitis dau
giausiai apie socijaliznią, teipgi 
apie padėjimą šios šalies darbinin
kų. Kalbos visiems patiko, tik po 
jų vietinis kunigas su savo tarnai- 
niekino Grigaitį. Pirma vienok 
męs manėme, kad musų dvasiška
sis piemuo yra darbininkų draugu, 
bet dabar pasirodė visai kitokiu.

Reikia čia dar pridurti apie ne
gražų pasielgimą vieno saliunin- 
ko. nuskriaudusio Grigaitį ant 10 
doliarių, iškeikiant pinigus: ga
vęs nuo G. 20 dol., iškeitė tik 10 
dol., kitos pusės užsigynė. Vie
tiniai lietuviai turėtų tą atsimin
ti ir už tokį darbą galėtų saliu- 
ninkui atlyginti.

Revoliucijos reikalams surinkta 
17 dol su centais.

Buvęs prakalbose.
Iš BROOKLYNO, N. Y.

Rodosi ir mums užtekės saulu
tė? Ne kalbu apie kybančią augš- 
tai saulutę: aš manau apie proti
šką. apie proto apšvietimą. Nors 
Brooklyno lietuviai ne stovėjo pa
skutinėj eilėj protiškame ir politi
škame supratime, bet iki šiol čia 
nebuvo gero laikraščio, galinčio 
apšviesti čianykščius lietuvius. 
Teisybė, čia išeidinėjo “Žvaigždė", 
bet ji ne šviesą platino, užtai, ne
radusi parėmimo terp čianykščių 
lietuvių, turėjo kraustytieji į tam
sesnes apygardas. Rods čia buvo 
užgimęs progresyviškas laikraštis 
"Spindulys", bet kad jo progresas 
žengė atbulu keliu, tai jis, užsto
jus sausmečiui, turėjo kraustytiesi 
į dūminį miestą.

, Šitose dienose atsilankė čia 
"Vienybės" išleistojas iš Ply- 
mouth, Pa. paimti namą, kur per
kels visą '‘Vienybės" išleistuvę ir 
redakciją.

J. Jonaitis.

IŠ BALTIMORE, M D.
15 d. berželio pasimirė čia lie

tuvis Kazimieras Zalcgiris. Pa
laidotas 19 d. berželio ant Katali
kiškų kapinių. Velionis turėjo 51 
metą, Amerikoj išgyveno 29 me
tus. Paliko 2 sunu, 3 dukteris ir 
brolį. Paėjo iš Suvalkų guberni
jos, Vilkaviškio pavieto, Lankeli
škių parapijos, Padvariškių kai
mo.

V. Zalegiris."

IŠ NEWARKO, N. J.
16 d. berželio buvo čia prakal

bos parengtos vietinės XI kuopos 
L. S. S. Nors čia jau ne kartą 
buvo prakalbos, bet pirma buvu
sios neįpykino teip musų kunigė
lio kaip paskutinės. Niekina jis 
jas per pamokslus, bara, kur tik 
pasitaiko proga, salės savininką, 
kur atsibuvo prakalbos, vadina ją 
pragaro vartais. 7 d. liepos baž
nyčioj šaukė, kad žmonės saugo
tus! netikrų pranašų. Tais neti
krais pranašais esą socijalistai, ką 
Lietuvoj žmonėms arklius išjodi- 
nėjo, o čia atkakę, garsinasi di
džiausiais galvočiais. Po pamok
slui išpasakojo Dro Šliupo “Žyva- 
tą", paskui Haywood’o, kuris buk, 
dabar sėdi kalėjime už žmogžu
dystę (ne kaityk, kad nebūtum 
pats apkaltintu I) ; jis, girdi, yra 
teipgi socijalistas; jie, girdi, visi 
toki, todėl nuo jų šalinkite*.

IŠ DARBO LAUKO.
Clevcland, Oh. Po dešimčiai 

dienų streiko, čianykščiai darbi
ninkai laivų .varstotų vėl sugrįžo 
prie darbo. Jiems nepasisekė pri
velti varstotų savininkus p?š?-. 
linti nuo darbo pirma sugabentus 
stre kkiaužins.

U Philadelphia, Pa. Darbai o- 
dyklose sumažėjo ir nežinia, kada 
prailės vėl dirbti. Yra čia d .lig 
neturinčių darbo darbininkų.

Paterson, N. J. Streikuoja 
darbininkai šilkų dirbtuvėse.

Blogai ’inat 'thri staus mok si 
liškina žmončmS nnisn dvasiška 
«i.< piemenėlis; }ie geriau jį pritai 
ko ir gyvUiiimė" Neseniai viena 
ictekęs rJlikos' žmogelis nuėji 
>as neva Christatts mokslo mokin 
tują prašiai, Rdd kampe švento 
riaus dalėhtų (Stlrdavinėti knygo 
les, Škaflierhlšę rąžančius ir tt. 
KntiTgėfIšgint tH'šutiko, nes už pa- 
švenrinin^į1 “biMistvų*’ turėjo pel
ną. liet 'kad tokių “šventeny
bių” žmonės ne daug reikalauja, 
tai berankiui*žmogeliui nepriteko 
pelno dnonos “'nusipirkimui: jią 
pradėjo parda/mėti ir laikraščius, 
o terp tų ir nepatinkančius kuni
gams, kaip antai: “Skanią". “Ko
vą", "Lietuvą" ir “Vienybę". Už
tai vėlių piemuo, sekdamas Chri- 
staus prisakymus, kurie liepia my
lėti ne tik artymą. bet ir priešus, 
išvijo žmogų nuo šventoriaus; pa
skui vienas saliuninkas da leido 
jam pas savę stalelį pasistatyti. 
Toks nemielaširdingumas parapi- 
jonams ne patinka, bet ir jie nieko 
negali padaryti. Juk už parapijonų 
pinigus statyta bažnyčia ne para
pijonų.

Sulas.

IŠ NORTH CHICAGO, ILL.
Daugiausiai čia gyvena lenkų; 

lietuvių yra apie 15 šeimynų.
Yra čia geležies liejykla ir va

rio dirbtuvė; dirba jose apie 600 
darbininkų. Dabar ant Michigan 
ežero kranto stato kareivišką mo
kyklą ; dirba prie to apie 200 dar
bininkų. Darbai eina čia gerai.

North Chicagos lietuviai veikia 
ant tautiškos dirvos susidėję su 
\\ aukegano lietuviais. Wauke- 
gane lietuvių yra apie 1000. Yra 
čia 3 lietuviškos draugovės: baž
nytinės — Šv. Baltramiejaus ir 
Sv. Juozajto; pernai susitvėrė lai
sva draugovė vardu "Laisvės 
Mylėtojų Draugystė". Paskutinė 
draugovė turi jau suviršum šimtą 
sąnarių, kas ne patinka mu^ų kle
bonui kun. Staškevičiui, kadangi 
mat iš laisvos draugovės jis nė jo
kios naudos negali turėti, todėl ją 
niekina prie kiekvienos progos.

28 d. berželio pasimirė lietu
vis Feliksas Drinba, sąnarys §. 
Baltramiejaus Dr tės, kurios ka
štais likosi palaidotas. Paliko pa
čią ir 3 vaikelius.

\\Otulis.

Iš RENTON, WASH.
4 d. liepos, draugystė \Vash- 

ingtono lietuvninkų broliškos pa- 
gelbos D. L. K. Gedimino ir kai
po 112 kuopa S. L. A. parengė 
šeimynišką balių su prakalboms, 
Georgetovvne, \Vash., Rainier 
Parke. Net iš tolimų aplinki
nių Seattle pribuvo lietuviai į pa
skirtą vietą. Susirinko visi kaipi 
šeimyna vienos motinos Lietu
vos, viso žmonių buvo apie 200. 
Pasielgė visi kuo gražiausiai.

Kalbėtojai stengėsi išaiškinti 
reikalingumą prigulėt į tautiškas 
draugystes, ypatingai į S. L. A.; 
aiškino teipgi besiplėtojimą soci- 
jalizmo, ir sunkią kovą už laisvę 
tėvynės Lietuvos su despotiška 
caro valdžia.

Linksmai laikas praėjo prie šo
kių ir muzikos. Laike prakalbų 
buvo užmanyta parinkt aukų su- 
šelpimui kovojančių už laisvę 
Lietuvos revoliucijonierių. Ren
kant aukas, Steponas Rip- 
skis paaukavo $5.00. Viso aukų 
tapo surinkta $31.60., kuriuos pa
skyrė Lietuvos socijalistų parti
jai. Siunčiame “Lietuvos" re- 
dakcijon perduoti atsakančiam 
komitetui. Visiems aukavusiems 
ištariam širdingą ačiū.

Pelnas baliaus dar neaprokuo- 
tas.

Draugystės ‘D. L. K. Gedimi
no sekrcitpriusi

oi A. Kalvaitis.------- -----------

S. L. A. 10 kuopos SUSIRINKI
MO NUTARIMAI.

10 d. liepos’ buvo kvartalinis 
susirinkimas kuopos S. L. A. 
Užsimokėjus mokesčius, tapo pa
keltas klausimas S. L. A. organo. 
10 kuopa savo įnešimuose XXII 
seimui rčttcalatb organo, dabargi, 
kadangi ^ėSmas'išleist organą nu
tarė, nors’ganffis, be pasirodymo 
protokolo/pri^dtiškai apie tai pa- 
sklydęs, 10 kuopa padavė susi- 
rinkiman šiokias rezoliucijas:

1) Vardas organo kad butų 
“Tėvynė” dėl to, kad “Tėvėnė’’, 
kaipo S. L. A. organas, tarnavo 
“Susiv.” nuo*pradžios 1896 m. iki 
1901 m. gegužio, 16 seime paver
žta S. L. R. K. A.; kunigai ir jų 
šalininkai ją pašarvojo. “Susiv.
L. A.” nuo • pašarvojimo išlikęs, 
dar geriau sustiprėjęs, prikels iš 
kapų savo “Tėvynę”, kuri vėl te- 
*;ul S. L. A. tarnauja, kaip ir tar- 

| tavo, atnešdama musų stnbosna 
geidaujamas žinias.

i) Rezidencija “ Tėvynės" gy- 
.'eniniiti tinkamiausia yra Phila 
lelphia, dėl to, kad tas miestas 
ra didžiausias Pennsylvanijos 

valstijoje, ir čia lietuvių nemažai. 
Šitoje valstijoje didžiausias skait
lius '“Susivicnyjimo" kuopų ir są
narių ; iš šito miesto “'Tėvynė" iš
plėšta ir nugabenta kitur pašar
voti, šitame mieste dabar prikelta, 
tegul vėl gyvuoja.

x 3) “'Tėvynė" kad butų formato 
kaip “Lietuvos Ūkininkas" arba 
“Kova" dėl to, kad tokio formato 
laikraščius galima lengvai, surin
kus, užlaikyti ant ilgo laiko kai|x> 
ir knygą, o organe, žinoma, telpa 
daugiausiai akyvų žinių apie rei
kalus musų organizacijos.

4) Organas kad išeidinėtų kas 
nedėlia.

Jei šis musų užmanymas patiks 
ir kitoms guodotinoms S. L. Am. 
kuopoms, lai teiksis pritarti.

Šį užmanymą tikrinam savo pa
rašais.

V’. Skaržinskas,
• Prezidentas. 

,T. Astramskas,
u z sekretorių.

AR ŽMONIS LIETUVOJ GAU
NA LAIKRAŠČIUS?

28 num. “Lietuvos" patilpo 
straipsnelis p. a. “Ar ne Verta?" 
P. J. Daugmatys nurodo tilpusį 
14 num "L." užmanymą, kad |>er- 
skaitytų laikraščių ir knygelių lie
tuviai nenumestų. bet siųstų savo 
pažįstamiems ir giminėms į Lie
tuvą. Ir paskutiniam straipsne- 
lyj ragino siųsti ne turtingiems 
laikraščius.

Užmanymas.tas gana geras ir 
tikiuosi, kad daugumas “L." skai
tytojų tą užmanymą rems, bet 
apie pasekmes tokių siuntinėjimų 
lyg šio laiko nieks dar viešai ne
pranešė ir p. J. Daugmatys teipgi 
ne pranešė, ar Lietuvoj žmonės 
aplaiko iš Amerikos siunčiamus 
laikraščius ar ne? Kiek aš paty
riau, pranešu viešai; kas dau
giau bu- patyręs apie tą dalyką. 
teipgi malonės pranešti visuome
nei. kad tas darbas išduotų kokius 
nors vaisius.

Jau du melai kaip siuntinėju 
perskaitytus laikraščius į Lietu
vą: pirmiausia siuntinėjau į kaimą 
ir prašiau pranešti, ar adresan- 
tai aplaiko visus numerius pasių
stus šių laikraščių: “Lietuvos", 
“Vienybės" ir “Kovos". Visi tie 
laikraščiai buvo siunčiami sky
rium. Ilgai nesulaukdamas atsa
kymo, parašiau laišką su užklau
simu ir ant galo gavau atsakymą, 
kad nė vieno numerio minėtų laik
raščių ne gavo. Siuntinėjimo laik
raščių ne pertraukiau. Gavęs at
sakymus, kad kaime laikraščių ne 
gauna, pradėjau siuntinėt į mieste-, 
lį arčiau krasos, bet ir tenai tokios 
pat buvo pasekmės, priežastys ne- 
aplaikymo reguliariškai laikraščių 
man nežinomos: ar valdži6s tarnai 
slepia spindulius šviesos nuo tam- 
sių kaimiečių, ar iš krasos paima 
pašalinės ypatos?. Jeigu pasinau
dotų pašalinės ypatos, tai vis nau
dą atneštų siuntinėjimas laikraš
čių ; jeigu valdžios tarnai sulaiko 
ateinančius iš užrubezių laikraš
čius tai ne verta ir siuntinėti. 
Geistina butų, kad kas daugiaus 
praneštų apie tą dalyką; gal gy
venanti Lietuvoj geriau patyrė tą 
dalyką.

Aš siutinėjau sistematiškai laik
raščius į Petrapilį, tenai laikraš
čiai reguliariškai apturimi; todėl 
nesuprantu dėl kokių priežasčių 
kaimuose ne aplaiko laikraščių.

P. G—skis.

“LIETUVAI”. -
Nr. 24 “Lietuvos", redakcijos 

straipsnyj barami kaip kokių da
lykų užmanytojai (to redakcijos 
straipsnyj nėra. Yra ten vieii per
kratinėti blogi terp mus apsirei
škimai apskritai; vien parodymui 
musų silpnybių paimti keli faktai 
iš musų gyvenimo čia Amerikoj. 
Red.). Paveikslan, Brooklyne re- 
kliamuotas ir giriamas, keliamas į 
padanges Lietuvių Tautiškas Na
mas, paskui tas pats užmanymas 
buvo peikiamas (karčiamos juk 
nieks negina.- Red.). Teip ir su 
lietuviškais vadovais esą: pir- 
miaus garbinamus kaip dievaičius, 
vėliau, tie pats garbintojai, kaip 
varlę pagriebę už kojų, traukia 
šalyn.

Nurodymas toks teisingas, bet 
čia ne kaltė tų, kurie kritikuoja 
(taigi kad jie Tie kritikuoja; tas 
tai yra blogu. Rd.) ir vadovus, 
už kojų pagriebę, traukia į purvy- 
>ą. Su užmanymais yra tas pats. 

Nors užmanymai ir g^ri, bet už- 
manytojai užmanymus negali pa
silikti kaipo savo savastį ir tai pri- 
vatišką savo vien rankoj,bet tenka 
nors dalelei visuomenės Išrinktų 
užmanymą įvykdinti, jį rėdyti ir 
tvarkyti. Jeigu į viršininkus pa
tenka žmonės kitokių nuomonių 
negu užmanytojai, o paskui dar 
nauji pristoja, tai balsuojant, pa
kreipia visą tą dalyką teip, kaip 
jiems patinka (tas ir yra blogu. 
Red.) net priešais užmanytojų no
rus ir mierius, kaip kailinių ranko
vę išverčia.

Užmanant 1902 m. Brooklyne 
įrengti 'TautiškąNamą, tik apie jį 
ir buvo kalbama, o |x> 5 metų, vie
toj tokio namo, atsirado "'I antiška 
karčiama” ir ji sėja daug blogesnę 
sėklą negu ją valdant Schmidtuj. 
Jeigu todėl tie pats ką pritarė 
tautiškam namui, dabar liritikuo- 
ja karčiamą, tai visai neprasikal- 
sta. ne kaiti ir užmanytojai (čia 
kalta visa musų visuomenė. Juk 
ji renka viršininkus ir surėdyjojus 
visokių užmanymų ir juos turi 
prižiūrėti. Rd.). Teip yra ir su pa
našiais dalykais, jei jie iškrypsta 
iš tikro kelio.

Paimkime kad ir katalikiška ti
kėjimą (turbūt krikščioniška. R.). 
Sulyg užmanytojo mierių. turėjo 
tai būt labai puikus mokslas: ja
me vien geri mieriai spindėjo, o 
dalia r į ką gi katalikiškiejie kuni
gai pavertė visus užmanytojo 
mierius (dėl to kad katalikai, y- 
pač gi lietuviai ir kunigus buvo 
dievaičiais padarę, juos daugelis 
ir dabar garbina, o tikrojo Dievo 
visai nepažysta. Rd.): bažnyčias 
pavertė įnagiais krovimo sau tur
tų, siundymo brolių prieš brolius; 
bažnyčia pastojo ne meilės nešio
toja, kaip (bristus norėjo, bet 
keršto įnagiu* Mat Christaus 
mokslą kunigai, kaip skrandos 
rankovę, išvirkščiai išvertė. Krik
ščionybės platintojus Neronai, 
Dioklecijanai degino ir kankino, o 
dabartinių kunigų geriausi drau- 
gai visokios Veislės mažesniejie ir kad jie išduotų atskaitą (izdimn-
diilesniejie Neronai; jiems išduoda kas pristojo). Susirinkime Imvo 
Christaus mokslo išpažintojus. Jie 1>er>kaitytas aprašymas įsteigimo 
pamynė po kojų visą ChrKtaus. Vilniuje Mokslo Draugijos. Vid 
mokslą, už kurį jis kraują pralie- tą žinią su džiaugsmo priėmė. v«t 
jo, jį parduoda. Judosius. išdavęs lydami vienatinei Mokslo 1 >rais| 
Christų. pats iš susikrimtimo pa-Įgijaj kuo geriausios kloties; ka4| 

ią Amerikos lietuviai paremtu, m 
Scrantono lietuviai sveikina I 

teipgi atkakusius Amerikon musų 
artistus Petrauckį ir Skirgėlą. :

sikorė, bet dabartiniai jo pardavė-
. jai pats to nepadarys.

Kaslink traukimo už kojų vado
vų. tiek galima pasakyti: kol vi
siems vadovų veikimas patinka. irjkig„ ap|inkvbės daleis jiems pas 

■kol jie nuo žmonių nesitolina, tol ‘m„s atsilankvti. męs nutarėme 
yra garbinami, bet kaip tik prade-’ remti j„os kick tas bus 

įda tolintiesi nuo žmonių, stengiasi ’ga|jni
(įgauti dinastišką galybę, tai visuo- 
tmenė ir traukia vadovus kain var- 
les už kojų. Neužilgio gal ir 
|traukikų vadovai teipjau bus trau-
kiami. Ne obuolis ant lašo van
dens kybo, bet lašas laikosi ant 

■obuolio.
t J. Jonaitis.

Kad nereiktų mums peikti pir
ma garbinamų. į padanges kelia
mų užmanymų, nė traukti vadovų 
už kojų, reikia kiekvieną užmany
mą išvisų pusių kritiškai peržiūrė
ti, o jau supratus, kad jis geras.ne- 
duoti jam iš vėžių iškrypti. Tą 
privalo daryti visuomenė, kaip ji 
daboja ir prižiūri vadovus.kada jie 
jai nepatinka. To mes ne daro
me, užtai ir turime rinkti vaisius. 
\’isuomenė tveria sau dievaičius ir 
juos garbina: pirma jos garbina
mu dievaičiu buvo kunigas, pa
skui jų priešas, toliau atsirado 
nauji. Mes nežiūrime darbų, ne
kritikuojame, viską spaugai prii
mame, pasitikėdami dievaičiams. 
Argi reikia dar stebėtiesi, kad jie 
stengiasi vis daugiau galybės į- 
gauti. Negarbinkime be apsvar
stymo nė jokio užmanymo, nė y- 
patos, tai nereiks paskui jų peikti, 
nė traukti purvynai) už kojų. Jei
gu mes ne tversime ir nė gerbsime 

!dievaičių, nereiks jų nė peikti; kol 
mes be jų apsieiti ne mokame, kol 
per ypatą darbo ne matome, vis 

[bus terp mus jei ne šioki, tai kito
kį dievaičiai, nes mes patys juos
veistame. Reikia mums išmokti 
kritiškai žiūrėti ne į ypatas, bet 
į jų darbus, nes kiekvienas darbas 
turi ir blogas kaip ir geras puses; 
kol mes nematysime blogo dar
buose musų draugų, pas musų 
priešininkus rasime blogus net 
ten, kur jų nėra, tol ne išnyks iš 
musų tarpo garbinami musų die
vaičiai, o paskui mums reiks juos, 
už kojų pagriebus, nuo sosto įne
rti tolyn.

Kad galėtumb kritiškai kiekvie
ną darbą (ne ypatas) peržiūrėti, 
reikia pirmiausiai išsižadėti fa
natizmo, vis tiek, koks jis nebūtų. 
Dabar dar mes nuo fanatizmo vy
styklų negalime pasiliuosuoti, vis 
velkam liekanas tikėjimo . mums

primestos neužkantos ir 
systės, o tas ir ne<r 
mums kritiškai peržiurėp 
nors darbus: savuosiuos^ 
pamatysime, 
blogą rasime net ten, kur I

ATSISAUKIMAS I Uetii 
VIUS LAISVAMANIO 

AMERIKOJ.
Gari,.,. .įrangai ir

Męs. Serą n tono Susiv. LiįJ j 
Laisvamanių kuopa, 23 
laikėme susirinkimą ir 
atsišaukti į jus, Draugai ir 0? 
ges, ragindami sukrusti ir ♦LZ’ 1 
ar*atnaujinti. kuopas 
Berods, patilpus \r. 
vos" musų atMŠaukiniuif<l__ 
keletas draugų ir draugią, b*T 
ne daug. Draugai ir Drauę^ 
Argi S. L. L. neturi nuopelnu jQ’ ! 
sųaky>e! Jau pats jo vard?. 1

iš mus nemyli laisvę! Paz^4i 
me į darbus šios organizacijoj — 
kiek ji išleido knygučių: jos jju 
stos knygelės: 1) Kaip maskoh* 
persekioja Lietuvą; 2) Kaip gc. 
riausiai laidoti numirėlį; j) 
skupas Valančius nebuvo vilia^u 
IJetuvos: 4) Dvyniai vagią; 5) 
Užmušima^ caro Aleksandro 11 
6) Maskolių naguose; 7) Piktadė- 
jystės Dievo; 8) Katrie yra tikrie- 
jie Sventiejie (dar spaudoj). Ta 
yra svarbiausi darbai musą orga
nizacijos, vaisiai jos darbštumo, 
kol kirminas neįlindo į sveiką me
dį. Draugai, sukruskime. pasį. 
darbuokime, atgaivinkime boru-
sias kuopas, ir naujas tverkime 
Juk mes turime raštininkų, ne tik 
čia Amerikoj bet ir Lietuvoj; su- 
sitelkę. galėtume at-jaudinti dau
giau raštų, kuriuos teip kuopos, 
ir pavienio* ypatos, prigulinčia 
į S. I.. L. gali gauti. Mokestis tik 
10 c. mėnesyj.

Scrantono kuopa pareikalavo 
nuo buvusių viršininkų, tai gi pre
zidento, sekretoriaus ir iždininko.

2301

m.
A. Zalackas, sek r.

Golden str.. Scranton, Pa.

Mažas feljetonas.
PRAŠALIEČIO LAIŠKAI IŠ RUSUOS.

6

baniotis.
Ir taip visame kame: 

taip, atstovai taip. Su kita»*§ 
stovais dar šiaip - taip ^”^^1 
Įima su-ipra^ti: jei tik jie pertla^ 
pradėdavo šaukti, užteko 
pinui pagrasinti pir-tu ir ■
davo. bet tie <ociialdemoltfwl,£^ 
-augok juo> Dieve! Jie niek® 
bijo: nė caro, nė Stolyp*®0, 
Kamišau>kio, turbūt kadė 
'Trepov at-ikelių is 
ir neišsi^a-tų. Maz kiek 
nepatiko, jie n i-okius ’/k,a^įj| 
statė, nors netikėdavo ir 
kartą patv> šaky lavo.kad ’ ® 
kn negali išeiti, bet. g*rdi* 
užklausimais išvesinie jį
sas valdžios šunybes. j®

Brangiausia Felicija!
Cha! cha! cha!.... Ar negera 

Rusijos konstitucija! Fain. 
patiko carui ir valdininkams durna 
ir laukan iš Tauridos rūmų atstu- | 
vai;.išvedė už apikaklės. Neko- r 
tiuos. kaip vedė, tai net į kalėja- I 
mus pateko ir dabar jau jiems rcn- | 
giania Siberijos tyruose vietos. | 
Kaip tokiu< rėksnius at-rovus gali t 
kęsti! Statė ragus prieš leistąją [ 
nuo Dievo valdžią. —nulaužė juos | 
jiems!

\ aidžia sako, kad mužikanii 
duonos nereikia : juo mužikas bus , 
labiaus priėdęs, juo jis drąsiai 
rodys valdžiai kumštį. O atsto
vai sako, reikia, ginti, valgydi^ 
valstiečiai, tik ne iš valdžios ran
kų. bet patys žmones privalo ap* 
savę rūpinties.

\ aidžia sako, kad darbininkanu 
miestuose numalšinti reikalii^*, 
kartuvės, kad darbininkai 
tamsus ir tik pakabinti ant r, 
\ ių. būdami arčiau saulės, 
veikiau pra^iš\ ie>ti. < > atstoW>^|

— Statykite darbininkams 
tuvės. bet žinokite, kad ant tųkaTj 
tuvių jus patįs galite greitai Iš



ne 
,o'iuose, 

nėr*. 
Red.

’!ETU. 
IUS

dumos pareikalauta, kad 
cijaldenu'kratų frakciją 
ddžiai sukišti į kalėjimus, 

temokti atstovai:
JL^iiosiine, neduosime savo 

įniršusiai valdžiai! Ge 
teišvaiko dūmą! .

^i, gavo per kePur? atstovai*
^-fijbovo džiaugto ju.Mlasnn-

* pini-škevičįus už i>vaiky- 
Stolypinui net k'elis kartus į

Žinome męs jus, redakto- giau užlaikote,negu tą paliepia jų*

draugėj; t 
^‘^tuvių 
iželio 

•titarėnie 
ir Drau, 
ir tverti»

Eietu-

• bet vis 
drauges! 
>elnų jQ, 
rdas rei-
* O kas 
įžiūrėki- 
acijps — 
jos išlei- 
naskoliai

J) Ar vy-

-agių;5) , 
indro II;
Piktadė- i 
ra tikrie-

Taį 
įsų orga- 
irbstnmo, I 
> eiką me- ' 
te. pasi
ne buvu- 
tverkime. 
cų, ne tik 
uvoj; sa
linti dan
tį kuopos, 
i gulinčios 
»kes.tis tik

L‘diena# »r trjs naktis girti iš 
^ugsmo voliojosi po gatves. D 

kiek niolebnų atlaikė, dė- 
Sanū Canii ir Dievui, kad mai- 

;.linkUs išginė per durnos duris, 
žijiai. dabar nauji įstatymai iš- 

ju apie rinkimus į durną. Da- 
kaip tie socijalai nesiners iš
__ jiems durnos nebematy- 

* Dabar paklius tik dvarininkai. 
Jkriejie nišai, žodžiu — žmonės.

visuomet moka nulenki gal- 
q prieš išmintingąją valdžią. Iki 
įol iš Lietuvos pakliūdavo vien 
į maištininkai, dabar taip įtai- 
«u. kad iš Kauno gub. x ienas, o 
į Vilniaus du atstovai turi būti 
įtinai tikriejie rusai: su \ aršava 
tjC pats: skaičių atstovų ir suma- 

x*is netiek daug bus maišti
ninkų. Na» ° ici 'lar pakliūtų į 
damą kaip nors maištininkas, vėl 
graiko, vėl sumažina, ir teip da- 
ns tol. kol neliks tikriejie rusai. 
'O, tuomet tai bus tikrai gera 

dama!
Valdžia pasakys!
— Kart darbininkus ir vąlstie- 

jmsl
— Gerai, karti., karti! 

delnais durna.
— Skersti žydus!
— Skersti, skersti 

vieno nepalikti.
Ir bus fain! Laiminga bj^įRo- 

.■a su cam Mikoliuku. nea] 
žinotais valdininkais ir jiuHlišim- 
tiška durna!

Lik laimingais
Grafas Kuku.

- plos

skersti, nė

tibe-

t reikalavo 
tai gi pre- 
iždininko, , 
i (iždinin- 1 
ime buvo 
įsteigimo

i jos. Visi 
riėmė. ve- 
slo Dram 
>ties; ka« 
>aremtų. J 

sveikina 
ikon musų 

Skirgėlą. 
jiems pas 
nutarėme 

bus mums

' k

anton, Pa.

onas.
IŠ RUSIJOS.

a! •
Ar negera 
Fain. Ne
gins durna 
tunų atsto- 
•s. Nekur 
et į kalėji- 
jiems ren- 

se vietos, 
stovus gali 
eš leistąją 
įlaužė juos

mužikams 
mžikas bus 
s drąsiau 

O atsto- 
valgydinti 

Idžios ran- 
rivalo apie

-bininkam* 
reikalingo# 
inkai dar 
ant kartu- 

inlės, • g*di 
atstovai, 
ikarus kąr
ant tų<kar“? 
greita^ ka-

f; valdžia r 
t kitais at- .i 
> buvo ga* 
ie perdaug . 
eko Stoly-j 
įr jie nutil-| 
lokratai,—1
e nieko ne-J 
iypino, »« į 
cad >r PaM J
apų 
t jiems kai j 
žk lau simu# 1
ir ne
id iš to j 
ii, ta? I 
aikštėn *‘'1

Brangiausia Felicija!
Rusija išgelbėta! Duninįs 

bėra. Atstovai kalėjimuose. Mai- f »t • • I •štai veikiai giedosime rėkutėm. 
Dar tik reikia suvaldyti spaudą, 
liesa, prokurorai nesigaili spau* 
xfosi»traiško, kaip muses, kasdie- i i 
41* tuziną laikraščių palaido- 

po tuziną redaktorių nu- 
gAena į rumus, kur juos i dykai 
Biiaiko, bet karts nuo kar^o, vis 
dar spauda išdrįsta nuplišusį lie- 
P*j iškišti ir parodyti šnipui ar 

la. dabar ir jai jau 
amen! Neseniai general-gu- 
toriai. guberntoriai, išprau- 
i, uriadninkai, dešimti riinkai 

ido tokius paliepimus 
ą: laikraštis bus nubausta 

šauks prie maišto, tai x
— šiandien gatvėse

ių. oras gražus, mieste dide- 
judčjimas etc. Kas, ar čia ne 

iucija? Judėjimas, tas žodis 
ščio lapuose kitko negali 
U kaip tik maištą. Jęi bus 

JBakyta neteisybė apie valdžią, 
tai yra, kad Stolypin namo važia
vo tokia ir tokia gatve, o jisj ištik
tųjų nm-ažiavo kitokia. Cla juk 
kūlynas neteisingų paskalų apie 
valdžią; jei bus pasakyta 
t'ks ir toks generolas gere šam 
paną, o jis ištikrųjų gėrė 
'yną,čia bus kurstymas kariume- 
■ės — tai už tokius pra>ikalti- 
mus laikraščio redaktorius turės 
užmokėti pabaudos, kiek numery
je yra raidžių, tiek tuksiančių 
fablių, arba tiek metų kalėjime 
«ėjėti.

« ar žinotum, toks paliepimas 
ant redaktorių didžiausią įspūdį 
Padarė!

Redaktorius, išeidamas iš na- 
išbučiuoja vaikus, pačią; at- 

^sveikina, įsikanda į dantis pa- 
ėhis pinigais, ir keliauna re- 
^c’jon, lyg musmirių apsiėdęs.

^ckurie redaktoriai, kurie jau- 
savo šiokias-tokias nuademė- 

> išskaitė jau iš anksto, kad jie 
8 kalėjimo išeis trįs milijonai 
penstuose nietuese po Christaus 
folinio.
•įkando dantis dak tariąi, bet 

L •evisi.

^4.., nesen>ai vieną maištininką 
l^aKtorių teisė.
R Redaktoriau, 
; kaltu?
Išninkąs.

Aš kaltas? — 
' Ibiais redaktorius, buk 

girnas.- 
t yeūi ^a’ na’ iuokll nedaryk, 
■griauk! Čia ne cirkas 

l 'į teišliai sėdime ! 
I*ha,., — nieko nežinau, saugojau 

viso pikto!

ne

rims! O kas laikraštyj parašė, 
kad Peterburgan atvažiavo ban- 
kierius Mendelson? Tavo juk 
laikraštyj apie tat buvo rašyta?

— Mano, lwt kas čia blogo, 
kur čia prasikaltimas? •

— O kp'jis atvažiavo, tu neži
nai ?

— Iš kur aš galiu žinoti, tur
būt kokius reikalus turi?

—*• Reikalus.reikalus. Jus.redak- 
ttiriai, visi taip rašote. Bijo atvi
rai pasakyti ir rašo — Mendelson 
į Peterburgą atvažiavo, supraskite 
skaitytojai — Rusija suvis auban- 
krutijo, Mendelson atvažiavo už 
gerus procentus ją gelbėti. Žino
me mes jus redaktorius! Ei, ten, 
Kulak \ išibailovič !—sušuko pir
mininkas.

— A, aš Čia! — kažin - kas ėmė 
niurzgėti po suolu.

— Greičiau, - greičiau, esi juk 
liudininkas!

— 1 ylėk. senas velne! — ėmė 
keikti iš pasuolių, — ar nematai, 
ka<l aš girtas, negaliu paeiti, aš 
juk esu iš tikrųjų rusų sąjungos, 
tiii prie manęs neturi jokios guo- 
donės!

— Meldžiu gerbiamąjį liudinin
ką pakelti ir atvesti čia! — man
dagiai paprašė žandarų teismo pir- 
njiininkas.

Atvedė. Liudininkas, kaip nuo 
audros, sūpuoja.

— Gerbiamas Kiblak Visibailo- 
\ ič. ką manė tas redaktorius rašy
damas apie Mendelsoną?

—A. apie Mendelsoną! Aš 
gramotnas esu!

— Apie Mendelsoną, žydą?
Liudininkas atgijo.
— Ką apie žydą, aš visus redak

torius. visus žydus sumalsiu į mil
tus! Rupūžės!

Išsitraukė iš aulo peilį ir jau no
rėjo baktstelėti redaktoriui: pirmi
ninkas tik su dideliu vargu 
perprašė, kad ne keltų triukšmo

— Meldžiu tamstos, pasakyK.ką 
manė redaktorius?

— Redaktorius! Jjs nori Rusi- 
į ir mus tam parkui žydui parduo-

Aš girdėjau, kaip jie derėjosi;
. .o.

sų biblija; pripažįstu teipgi, kad 
ne kartą.kas lytisi moteries nupuo
limo ir iššaukia kritiką, galima dė
ti ant sąskaitos maižiskų ir apa
štališkų paliepimų, teisių, 
neskaičiau: 
kvaila", arba
vo dukters neįgautų palinkimo 
prie mokslų". Vienok yra parašy
ta: “Moters, bukite tarnaitėms vy
rų". () kada syki toji tarnysta

Niekur
“Palik savo moterį
‘Pasirūpink, kad la

landuose, mums-jnažįi ką tepade
da, tegelbi, nes ji užslopinama 
daugybės kaimo,(sodžiaus, miesto, 
artymo, namo ir šeimynos doros 
supratimų, kurię mus, teisingai 
sakant, padaro chinįęčiais Euro- 
iM’i- M 6

Politiška laisjjį gurąs dalykas, 
bet neverta ją t}ųpti takiems žmo
nėms. kurie pats, vjyai bereika
lingai, sau pančios .užsideda.

Pr‘.inUa' tai to,csnis tegis klėtką. jeigu tas nelaimingas su
tvėrimas yra dar teip kvailu, kad 

i savo didžiausias lėkimo
išsidirba pats. Teip ilgai, kol Pie- , 
tinėj .Amerikoj viešpataus vergy- pats 
stė, teip ilgai, žinoma, 
vergų laikytojai savo 
skaityti, nes drausmė yra vienati
nis būdas, 
klausančiais, kuris palaiko vergy- 
stą.

Parašyta, kad moters butų pri
klausomi*
iki kokiam laipsniui? Kur rube- 
žius? Tas neparašyta;
bežių tyli raštas. Apaštalas palie- (jan

uždraus p|„„Usnas išsipešė, arba jeigu ji- 
vergams saj nct„rj noro skrajoti lauke?

Kad įgyti įtekmę ant tiesų, už-
kuris padaro juos pri- tenka (lasigauti j „„tosterius arba

tarnaitėmis. Vienok

apie ru

sąnarius viešpatystė* buto. Bet 
kad įgyti įtekmę ant doros supra
timų, kad įstengti dorą perkeisti, 
reikia būti daug augštesniu.

Lengviau yra uždėti naujus mo
kesčius negu išnaikinti, paveiz- 
__ , apvalaines, biaurias vyrų 
skrybėles. Didžiausias tironas 
nebūtų turėjęs tiek drąsos jas var- 
tonėn įvesti. O jeigu jis ir butų 
išdrįsęs, tai be abejonės butų už
kilus revoliucija, pasikėlimas.

Nė jokios tiesos nebuvo nie
kuomet teip niažverčioinis ir bar-

Piktada-

ka tą valiai ponų, vyrų. Į

Bet jeigu ir teip nebūtų, tai pri
sižiūrėk bent gerai tiems valdo
miems viso sutvėrimo, vyrams. 
Sek juos jų valioje, jų niekinguo
se siekimuose, jų apsirubežiavi- 
muose. jų nežinioje, jų bailume... 
o tada klauskis saxęs, ar teisinga bariškomis kaip dora, 
ir reikalinga, kad antroji dalis, pu- rvs buvo įmetamas kalėjiman : ąnt 
sė žmonijos, nė dėl šio nė dėl to, jr tiek laiko, paskiria tiesos....
butų prigulminga. priklausoma (jora bu<|aį prideda: visaam-
nuo kitos pusės, tarnautų tai pu-Line panieka, 'l iesos kalba apie

ne-

apie

ra jei 
daug

kad

Reino

j 
ti 
suderėjio už trįs puskvortes 
aš jiems žarnas išskrosiu?

.—Redaktoriau, ką tamsta dabar 
pasakysi, kaip teisinsies, 
liudininkas aiškiai par<xlo tamstos 
baisų prasikaltimą.

— Bet jis visai nusigėręs)....
— Tas ne tamstos dalykas!
— | Petropavlovską jį, į ka- 

tiopgą. Sachaliną, ant kartuvių! — 
ėmė šaukti ir spardyties liudinin
kas.

— Prasikaltimas aiškus, todėl 
redaktorių męs pasodiname kalėji- 
man ant pusantro milijono metų!

— Kaip? — sušuko išblyškęs re
daktorius, — aš tiek neišgyvensimi!

— Tas nieko nereiškia, jei kalė
jime numirsi, tai tie redaktoriai, 
kurie jau yra mirę, kad ir aname 
sviete veikia, mokės gerbti Rusi
jos valdžią, žinos, kad nereikia per 
laikraščius leisti paskalų. O jei 
tamista tiek negyvensi , tai vaikų 
vaikai turės atsėdėti bausmę, do
vanoti negalima, toks baisus prasi
kaltimas!

Teismas pasibaigė.
Redaktorius parašė savo san- 

draugams, kad butų atsargesni su 
laikraščiais, nes labai baudžia!

Ir redaktoriai paliko atsargus. 
Dabar su penkiais žiburiais jieš- 
kok po laikraštį žodžio — revoliu
cija — ir nė kaip nerasi.

Ech, sugryž Plėhivės laikai, ko
kia laimė bus! Mikalojus iš 
džiaugsmo prieš pietus parašys 
tris mirties nusprendimus, o kaip 
paskui skaniai jis valgys!

Grafas Kuku.

matai,

ar prisipažįsti 
klausia jo į eismo

^•tniauk! Čia

trau- 
nieko

ne-
o

ateitį tavo vaikų, nors tie reikalai suardymo. Šitas suardymas turi miršta kaipo auka, jis yra viena 
auka terp daugelio tų, kurias kas- 
metas tūkstančiais pametame su 
šventu žiaurumu dpros minotau- 

• • hrui.
Teisingai: minotauras! Yra 

tai baisus žvėris; snukis jo toks 
kaip pamokslininko biblija, o mil
žiniškas užpakalis, panašus mez- * 
gamai pančiakai, galas jo išbėga 
į adatos smailumą. Bet tikrasis 
vardas tojo siaubūno yra: histe- 
rija!

Siaubimas ėda vien merginas, 
merginas, tiktai merginas.

Vienok, jeigu atsiranda kokis 
Theseus, kuris siaubūnai sutriu
škina galvą, tai Theseu vadinate 
blogu žmogum.

Tėvai, mylinti savo kūdikius, ar 
norite ir galite būti draugais tojo 
bailiojo siaubimo? Ar gi jųsų 
pridermė siaubimui auką paga
minti, jam privesti ir gerklėn me-

ser ?
Reikalavimas vyrų, kad antro

ji dalis žmonijos priklausytų nuo 
jų, parodo aiškiai, kari tokis rei
kalavimas be pamato, neteisingas. 
Norint būti valdonu doros srityje, 
reikia pirmiau parodyti išmintį, ženybas ir jos pasekmes 
supratimą apsvėrime teisybes, 
pastatymas moteries žemiau vyro rišką — tai yra: visai nedorišką 
yra neteisingas; taigi, neteisingu [ryšį, 
apsvėrimu teisingumo negalima 
būti valdonu doros srityje. Pa
mąstykite tiktai: Cornelia, Sa- 
pho, Charlotte Corday, <le Stael, 
Beecher - Stowe, Susan B. An- 
thony, Eilėn Key j><> valdžia pir
mo pasipynusio vaikėzo!

Vienok, kas gi bevaldys tada? 
Atsakymas labai prastas: nebus 
valdymo.

Gerai! Bet kam pripuola palai
kymas didžiausio įspūdžio, įtek
mės?

gyventojus.... dora gi apie tai- 
nūs. Tiesos taria : karalius .... 
dora gi: jojo majestotas. Tiesos 
palieka laisvę pasirinkime apsirė- 
dalo.... dora gi prisako teip ir 
teip apsirėdyti. Tiesos apgina 

. dora
o gi paverčia ženybas j religišką, do-

tam, kuris ją užsitar-

Krikščionys į ką 
pavertėte svietą? 

Parašė M ui ta tūli.
Vertė J. Ilgaudas.

Krikščionys, į ką pavertėte svie
tą! Akis nukreipiu nuo liūdnos 
žmonijos istorijos.... Kurią jus 
dar iškraipėte ir subiaurinote: ad 
majorem dei gloriam. Nukreipiu 
savo akis nuo istorijos, kad at
kreipti jas ant kito ko, ant tokio, 
ko negalite sudarkyti, subažnytė- 
jusiu padaryti, nukreipiu akis ant 
jūsų šeimynų, ant jūsų pačių, ant 
jūsų dukterų. Į ką jąs pavertėte? 
Į ką pavertėte moterį?

Kad patys galėtumėte laikytiesi 
ant to laipsnio, ant kurio užlipote 
besinaudodami tiesomis tvirte- 
sniojo, paverčiate kasdien savo 
moteris į namų įrankius ar dar 
blogesnius dalykus, o iš dukterų 
padarote namines verges. Pripa
žįstu, kad jus tavo moteris blo-

natija.
Vėl gerai, bet..., kas užsitar

nauja?
Kas** labiausiai išsivystęs kaipo 

žmogus. Apsvėrime to lyčių or
ganai, lyginai kaip ir spalva plau
kų, jokios rolės nelošia.

Bet.... jeigu tam arba tai, ku
ris arba kuri labiausiai išsivysčiu
si kaipo žmogus, nenusiseka įgyti 
įtekmę, kukia jam arba jai prigu
li?

Tokiame atsitikime abejoju apie 
jo arba jos augštesnį išsivystymą 
ir nuoširdžiai patariu jam arba jai 
toliau vysty tiesi.

Aš pasistatau uždavinį pašvęsti 
keletą valandų apmąstymui sąly
gų, kokiose yra moterys musų 
bartinėje draugijoje, ypač tų 
lygų, kokiose jos būva pirm 
nybų arba be ženybų.

Laisvė arba nelaisvė kokio kra
što gyventojų nepriguli nuo įsta
tymų, nuo tiesų. Didumas lai
svės priguli nuo doros supratimo, 
esančio tame krašte.

Pasakojama, kad Prancūzija 
buvo nelaisva po Napoleono jun
gu, bet perskaitę to krašto tiesas, 
pamatome, kad tasai tvirtinimas 
ne be pamato. Vienok gyvento
jas Prancūzijos, nežiūrint visų tų 
tiesų, jaučiasi, veikia kur - kas 
laisviau negu gyventojas Nyder
landų.

Jeigu gi męs sulygįsime didu
mą ir svarbumą musų veikimų, 
priverčiančių ar uždraudžiančių 
tiesų, įstatymų, su musų darbais, 
kuriuos atliekame priverstinai ar
ba apleidžiame dėl doros suprati
mo, tuomet aiškiai pamatysime, 
kad męs su tiesomis mažai ką dar
bo turime, ir kad tiesos nedaro jo
kio žymaus įspūdžio ant musų 
veikimų ar naveikimų, sulyginime 
su musų darbais, atliekamais dėl 
doros, būdų ar apsileidimų.

Jokis valdininkas, nors jis ir de
šimtį kartų daugiau turėtų karei
vių negu gyventojų krašte, neiš- 
drystų gyventojams tą paliepti, 
ką paliępia dora. Ir atbulai, męs 
nusilenkiame prieš dorą, kokią 
nors, bet jei butų duodama ir 
didžiausio tiesdario, įstatymdario, 
niekada nepriimtume.

Politiškoji laisvė, kokia męs 
naudojamėsi, paveizdan, Nyder-

že-

l iesos, nors j»»s ir visai mo
terį pažemina, žiuri Visgi da ant 
jos kaip ant nepilnametės arba ant 
tokios, kuri reikalauja apgynimo, 
kuri būva pu kito priežiūra.... 
dora gi padaru moterį verge. Tie
sos daleidzia užgimti . žmogui 
gamtišku bildu ant svieto..., do
ra gi kankina, persekioja ir paže
mina kūdikį, kuris užgema ant 
svieto be pašparto, be daleidimo. 
l iesos turi tam tikrus paragrafus, 
ginančius nevedusiąją motiną kar
tais net daugiau negu vedusiąją.... 
dora gi atstumia tąją motiną, bau
džia ją, prakeikia, l iesos kalba 
apie kūdikius dalykuose, lytin- 
č i uote jų" legitimatiškuosius (pri
gimtus) turtus, paveldėjimus.... 
dora gi atskiria vaikus nuo mer
gaičių dalykuose, lytinčiuose, jų 
išauklėjimą, jų mokslą. Tiesos 
nedaleidžia imti ir nereikalauja 
mokesčių kitaip kaip tik pagal 
tam tikrą apskaitliavimo būdą, 
duoda tam tikrą apsaugą.... 
dora gi priverčia mus mokėti pa
galves šaldrumui, kvailumui, fa
natiškumui, niektikybei, paprati
mui, apgavystei, l iesos, teisybė, 
žiuri ant moteries kaip ant nepil
nametės, vienok nesulaiko - bent 
ne tiesiok — jos besivystimą.... 
dora gi priverčia moterį likti ne
šinėję, arba, jeigu gi nėra nešinė
ję, tai priverčia, kad ji bent teip 
pasirodytų.

Tiesos spaudžia, protarpiais at
leisdamos, dora gi visada.

Nėra nė vienos tiesos teip kvai
los, kad dora, papročiai nebūtų 
kvailesni.

Nėra nė vienos tiesos tokios 
žvėriškos, kad dora, papročiai ne
būtų žvėriškesni.

Kokios gi tiesos paliepia jums 
apleisti išauklėjimą jųsų dukterų? 
Kokios tiesos paliepia jums pa
versti jųsų pačias neapmokamoms 
šeimyninkėms, namų vergėms? 
Tą viską daro dora, papročiai.

Kokios tiesos paliepia jums jų
sų vaikus siųsti mokyklon ir jų 
išauklėjimą pavesti už užmokestį 
kitam! Tą paliepia dora, papro- 
*“'• . u o:

Kur . draudžiama savuosius 
jųsų priaugančiąją kartą chloro- 
formuoti mokslais, kurie nieko 
neverti? Tą daro jlora, papro
čiai. ’■ •

Kur draudžiama savuosius pa
linksminti? Kur prisakoma, kad 
jus juos kankintumėte versdami 
eiti bažnyčion klausyti pamokslų, 
mokinimosi katechizmo ir šiaip 
lavinimosi visokiuose dalykuose, 
kurie jiems nereikalingi, kadangi 
neverti? Tą paliepia dora, papro
čiai.

Kur parašyta, kad savo mote
rims turite įkalti tokį “tikėjimą”, 
kurį pats jau seniai pametėte ? Tą 
daro dora, papročiai.

Kur prisakoma, kad tavo mote
ris neturi tiesos spręsti apie tavo

yra abiejų lygus, yra kartu.ir jos I 
reikalais? Tą prisako dora, pa- ] 
pročiai. 1

Kur parašyta, kad turite savo' 
dukterį išmesti už durų, jeigu ji i 
parodys jums kūdikį, • kuris yra 
vaisiumi tyros meilės, neapsisau- i 
gojimo.... ir, nors jis butų vai
sium linksmumo ir apsirikimo? 

I ą daro dora, papročiai.
Kur.pagalios,pasakyta : Kad nu

karšęs ir niekingas sakinys: “To
kis paprotys!” ten turi turėti pil
ną svarbą, pamatą, ir būti apgy
nėju ten. kur augščiausiejie, vie
natiniai šventi įstatymai tyro ir 
sveiko proto pasmerkiami, gėdi
nami? Tą daro dora, papročiai.

O papročiai, dora! į ką paver
čiate jus musų dukteris? Jus pri
verčiate jas meluoti ir veidmai
niauti. Jos negali žinoti to, ką jos 
žino, nejausti to, ką jaučia, negei- 
sti, ko geidžia, nebūti tuo kuo 
yra.

"Teip nedaro jokia mergina. 
Teip nesako jokia mergina! Teip 
nekali^jokia mergina!”

Šitame yra A. B. C. viso išau
klėjimo: Alpha ir Omega. O jei
gu tokis vargingas, nelaimingas, 
suspaustas kūdikis tiki, užsilaiko 
tykiai,klauso.... jeigu mergina vi
sišku nusižeminimu savo žydėjimo 
laiką praleidžia beatsisakinėdama 
nuo linksmumo, kentėdama skaits- 
mus.ligas.netekimus dvasios.upo.... 
jeigu ji visiškai sudarkyta, susi- 
raukslėjus. sunaikinta, iškentėjus, 
likosi nesutepta, šauni — tą dora, 
papročiai labina nesutepta, šau
nia! — tada gali ji pasitikėti, kad 
atsiras vienas ar kitas niekšas, ku
ris pasiūlys jai užmokestį už tiek 
šaunumo, už pasilikimą nesutep
ta, priimdamas ją tarnyston kai- 
|>o prižiūrėtoją jojo marškinių šė
pos, kaipCL^o paties monopolizuo
tą, patetitūotą aparatą palaikymui 
jo prakilnios, garbingos giminės. 
Ištiesų. verta viso to darbo!

Taigi, jeigu tokia sunaikinta, 
sudarkyta mergina pasiliko šau
nia,nesutepta,tai ji gali turėti vil
tį apsivesti. Prakilnas paskyri
mas! Ji, kuri pirma su silpnu
mu • ir kūdikiškų nusižemini
mu. paklusnybe — taisė, lopė pan- 
čiakas savo tėvo, turi dabar tiesą 
su moterišku nusižeminimu, pa
klusnybe — ir bevaiia — taisyti, 
lopyti plnčiakas jaunojo vyro. 
Medvilnė paverčiama žiemos 
laike tikrąją vilna, bet pa- 
klusnybė, nusižeminimas lieka pa
klusnybe ir nusižeminimu per am
žius be jokio Amen.

Bet, jai daleista ir daugiau. Jai 
daleista lopyti pančiakas to jau
nojo x v ro vaikų. Jai daleista teip
gi tuos vaikus žindyti, supti, ap
rūpinti. Ir — kokia mylista! — 
jai daleista net numirti šešiaunin
ke, prie gimdymo!

Jai daleista teipgi — tik apmis- 
lykite tą liuosybę! — kokią turė
davo tėvų namuose, pirm vienuo
liktos valandos atsigulti! kas pri
tinka kūdikiui gero auklėjimo; jai 
daleista dabar budėti per visą nak
tį. Jai daleista dabar budėti per 
visą naktį prie lopšio jaunojo vy
ro kūdikio.

To dar negana. Jai daleista iš 
ryto paklausti jo, ar jis gerai mie
gojo. Jai daleista pirmiau jam 
pusryčius pagaminti, negu jis iš
eina “darban."

O kadajis sugrįžta namon, jai 
daleista pasiganėdinti su jojo 
“hm”, “tęip” ir panašiais saldžiais 
prasitarimais, kurie likę dar nuo 
darbo arba iš pradykautų valandų 
“užeigose”, susiėjimuose su drau
gais.

Jai daleista klausytis, kada tė
vas kalba, daleista tylėti, kada jis 
murma, jai daleista tėvą trinti ka- 
štaniniu aliejumi, jeigu jis yra 
rheumatišku. Jai daleista, tėvui 
kalbant su draugais apie niekus 
ir prietikius prieš apsivedimą, nu
eiti į savo kamaraitę ir ten apmą- 
sti prakilnų užmokestį už būdą, 
šaunumą.

Vienok dabar pakalbėsime apie 
neapmokėtą būdą, šaunumą, apie 
merginas, kurios ncapsiveda, pa
kalbėsime apie tas, kurios neran
da paguodonės akyse jaunųjų vy
rų.

Gamta yra mielaširdinga. Ji 
turi būti mielaširdinga, turi visa
me, ką ji daro, daryti gerai, nes 
nemielaširdystė, nedarymas gerai 
reikštų jos mirties nutannę. Ma
žiausias nukrypimas nuo jos pa
reigos, nuo jos tako, nuo tiesų bū
tinumo, privestų dideliu progre- 
aiškumu prie visuotino suirimo; 
butų tai patžudystė. Mažiausias 
pakreipimas budo dalykų — jeigu 
ne tuojau, tai neužilgio ir greitai

namų dalyku*, reikalus, ir apie — priveda prie visuotino dalykų

kaipo pasekmę sunaikinimą toje 
prasmėje, lyg kad pasakytume, 
kad kas nors neišlaiko, nepastovi, 
jeigu ką nors atimame nuo skai- 
tliaus jojo palinkimų, arba jojo 
palinkimus sunaikiname. Tas rei
škia vis vieną. Nes sunaikinimas 
vieno palinkimo padaro — teipgi 
labai greitai besididinančiu pro- 
gresyviškumu - sunaikinamą visų 
palinkimų, o žmogus be palinki
mų yra niekuo.

Gamta yra savo veikimuose pil
noje prasmėje prasta, nekompli
kuota. Mat ji turi tiktai vieną da
lyką, vieną palinkimą, kuris, kaip 
rodos, yra sykiu ir jos siekiniu, 
pritraukimą. Viskas, kas gamtoje 
yra, turi palinkimą prie draugiško 
gy venimo, prie susivienyjimo, prie 
vienbuvimo.

Su šituo palinkimu užgema 
teipgi ir žmogus. Praleisiu čia 
visus apsireiškimus, išvedamus iš 
tojo palinkimo, ir apsistosiu prie 
meilės, svarbiausio apsireiškimo 
to visotino įstatymo, kurį apsirei
škimą daugausiai arb* geriausiai 
lytiškame sugyvenime patėmija- 
me. Nors meilė ir padalinama į 
laipsnius, į rūšis — mažiau ar 
daugiau, sulyg kiekvieno suprati
mo — vienok tasai viršutinis įsta
tymas užima augščiausią, svar-1 
biausią, o gal ir vienatinę rolę 
meilėje abelnai. Męs irgi niekur 
kitur nematome teip aiškiai reika
lingumo tojo įstatymo kaip mei
lėje. Teisybė, męs patėmijame vi
same tąjį pritraukimą, vienok ne- 
visur; ir. tiesą sakant, niekur ne
matome būtiną reikalingumą tojo 
palinkimo, pritraukimo. Matyda
mi. kaip du atomai susivienyja, 
galime visgi dar nuginčyti, kad 
tasai susivienyjimas turi tam tik
ras pasekmes arba tam tikrą sie
kį, nors jisai ir pripažįsta faktą 
susivienyjimo. Bet palinkimas 
individuumų prie susivienyjimo, 
prie draugbuvimo, vienbuvių gy
vūnų karalystėje yra tikriausiu 
prirodymu to reikalingumo; kiek- pražudyti dvasiškai savo dukteris, 
vienas gali aiškiai pamatyti, kad; 
nesusivienyjimas individuumų 
reikštų jų pačių išnykimą, nesu
sivienyjimas butų synonymiškii, 
lygiu išnykimui.

Ašgi manau, kad tasai synony- 
miškumas yra visur, bet papraš- 
čiausiai ir geriausiai galima jį pa- 
tėmyti tiktai lytiškame sugyveni
me.

Taigi, po įtekmę tojo pritrau
kimo yra teipgi ir musų dukte
rys. Nekliudysiu skirtumų — 
dažniausiai pramanytų, ir dėl viso 
ko priimtų apsireiškime tojo pri
traukimo. Vienas kalba apie 
jausmingumą, kitas apie grynu
mą. Vienas vadina dora, kitas 
pasileidimu. Žmonės išrado dau
gelį visokių meilių: protišką, pra
kilnią; žemą, gyvulišką, sentim^y- 
tališką. žiaurią, mandagią, malo
nią., bjaurinančią, pakeliančią, 
gryną, žeminančią, jausmingą ir 
platonišką....

Ištęskite skirtumus, kaip tik 
norite, visgi liksis svarbiausias 
dalykas: meilė, tai yra, pritrauki
mas, palinkimas prie susivienyji
mo.

Kur palikta tam palinkimai pil
na valia — jausmiškai kaip ir 
materijališkai — ten gali mergina 
išpildyti savo užduotį, tas reiškia: 
būti žmogum.

Bet kur nuolatai tam palinki
mai pasipriešinama, ten negali 
mergina išpildyti savo užduotės.

Išradome doras, duodame joms 
praktišką reikšmę, galybę, tvirti
name, kad jos turi būti palaiko
mos savo pajiegoje... .doras, ku
rios yra nuolatos nesutikmėje su 
augščiausiu gamtos įstatymu.

Męs manome pasipriešinti gam
tai jos veikime. Norime ją su- 

t stabdyti, kuomet ji stengiasi la- 
i blausiai krutėti. Norime perskirti 
i ten, kur gamta nori suvienyti. 
. Męs užsimanome, lyg savo parei-
• ga> gamtą visuose jos veiki- 
, nniose stabdyti, ją žeisti.

Šitą žeidimą, arba nuolatinį, be- 
! vaisingą besistengimą toje link- 
! mėje, vadiname dora, badu.

Musų visas merginų auklėji- 
. mas reiškia pragaištingą pasiprie- 
. šinimą gerui.

Vienok veltas ir be pasekmės 
į yra toks besistengimas! Gamta 
. nedaleidžia save sulaikyti. Loty- 
i nų kalboj yra priežodis, kuris ši- 
į teip sako apie gamtą: “Nuvyk ją 
. su šienšake, ji visgi sugrįž at- 
. gal!”

Teip, ji sugrįžta atgal.... vie-
• nok su opomis šienšakės. Opos 
; kraujuoja, tinsta, ėda, lyginai 
; kaip koks vėžys.... ir nelaimin- 
i gas kūdikis, kurį panaudojame 
i kaipo ištyrimo objektą šienšakei,

susigraužia, nyksta ir galų-gale

Kaip? Ar ne jųsų pridermė sa
vo dukteris nuo jo nasrų apgin
ti?

Aš nesutinku su jųsų varomą
ja tamsia doros komedija. Sakau 
jums, kad aš kovosiu su tuo mi
notauru, siaubimu; x ištiek, ar jus 
man padėsite ar ne. Tą daryti 
paliepia man mano dora!

Ir aš laimėsiu, užtikrinu jus, 
kad laimėsiu! Atsiminkite ir ti
kėkite, kad daugybė Ariadnę da
vė ir duos man j rankas 
sužinojimo siūlus, kad 
išeiti iš tojo labyrintho.

Aš laimėsiu! Nes as 
tą siaubimą iš jo tamsių olų ant 
mano kovos lauko, ant šviesos!

Aš jį priversiu nukreipti savo 
tnelagingą galvą. laikydamas 
i prieš jį savo skydą: teiĄbę!
. Aš padarysiu jį prakeiktu ir 
nuteistu pražuviman, atsišaukda
mas prie mano kovos teisėjo: 
prie žmoniškumo žmoguje.

Aš sunaikysiu jį keliais smū
giais mano kardu: žodžiu!

Tėvai, teip labai pasišvenčianti

vedimo, 
galėčiau

išvilksiu

uždrauskite joms išgirsti mano 
žodžius....

Tėvai, teip pasižeminanti būti 
skerdikais ir pagamintojais aukų 
tam siaubimui, pasakykite savo 
skerdžiamoms aukoms, kad aš 
esu tuo siaubimu, kuris nori jąs 
praryti, persergėkite savo dukte
ris nuo mano įtekmės___

Aš kviečiu jus man tąją įtek
mę ant jųsų dukterų išplėšti.

Aš kviečiu jus teip padaryti, 
kad jųsų ateinančioji gentkartė 
manęs bijotųsi, biaurintųsi.

Aš kviečiu jus neleisti, 
už dešimts ar mažiau metų ma
no “idėjoms” sugriauti jųsų tam
sų namą, kurį kruvinomis ranko
mis sulipinote su kvailais. Die
vą išjuokiančiais, barbariškais do
ros supratimais. t

Vienok, norėdamas, kad mergi
nos skaitytų tą. ką aš sakau —• 
nes aš sakau tiktai joms, o ne 
biblijos ir doros mokinimų prisi- 
gėrusiems tėvams — taigai, norėt 
damas tą atsiekti, turiu pirmiau* 
šiai savo “idėjas” užrašyti įturyj, 
arba eilėj uždraustųjų knygų. 
Aš noriu įgyti įtekmę, o kur man 
trūksta pajiegų ir talento tąją 
įtekmę įgauti, ten šaukiuosi pa- 
gelbos uždraudimo.

Šitos taktikos išmokau nuo sa
vo draugės.
veikia 
giau,

gamtos. Ir jinai 
tuomet smarkiau ir galin- 
kuomet jai daromos kliu-

IŠ VISUR.
Į[ Iš Berlyno tautiškosios abroz- 

dų galerijos nežinia kas pavogė 
portretą caro Mikalojaus, kurį iš
plovė iš rėmų. Mat caro portretai 
neturi laimės: visosvietinėj pa
rodoj St. Lotose Mikalojaus por
tretą nežinia kas numetė nuo sie
nos ir sumyniojo.

ĮĮ Kariškasis teismas Maskvoj 
pasmerkė mirtim moterį Fromor- 
ską.kuri bandė užmušti Maskvos 
policijos perdėtinį, jenerolą Rhein- 
botą ir inspektorių politiškojo ka
lėjimo.

|| Mažrusijoj, kaipo atsakymą 
ant išvaikymo durnos, laukų dar
bininkai rengia visuotiną streiką. 
Svarbumą tokio streiko kiekvie
nas supras: Mažrusija yra tikra 
Maskolijos maitintoja, o dabar ten 
piutės laikas.

ĮĮ Belgijos randas rengiasi kaipo 
Belgijos kolioniją užimti prigulin
čią dabar karaliui Leopoldui dide
lę vidurinėj Afrikoj Kongo vieš
patystę.

j



|| Johannes aplinkinėse, 
pietinėj Afrikoj, S ikuoja aukso 
kasyklų darbininkai baltparviai. 
10 d. liepos kasyklų aplinkinėse 
buvo kelids dinamito expliozijos, 
kurių diktai ypatų likosi užgautų. 
Sugriovė teipgi .Crown hotelį ir 
Erksburgo vandens traukimo įtai
sas.

LIET

Sodiečių sukilimai Ispanijoj 
Katalonijoj, 15 amžiuje.

Parašė A. J—tis.

|Į 11 d. liepos Peterburge likosi 
pakarti 3 vyrai, ųalyvavę išplėši
me užstatos namų.

Atsibodo toks padėjimas, ir sodiečiams pritru- 
kantrybės laukti. Nerasdami teisybės niekur — 
pas ponus, nė pas (karalių, panorėjo eiti kitais 

Su prievarta sumanė įgyti teises ir laisvę. 
Ištisa tvirtynė jų yra. Baudžiau

|| Maskolijos rąndas nusiuntė į 
ežerą Ladogą du (orpediniu laivu, 
kadangi mat ežero aplinkinėse su
kilo kaimiečiai.

ko 
nė 
keliais. 
Prasideda maištai,
ninkai ėjo į kovą su ponaiš. Karalius, kuomet pik
tuoju gyveno su ponais bajorais, negaudavo iš jų 
pinigų ir jie neklausė jo, palaikydavo sodiečius, už
tardavo juos, net jie prašydavo jį užstoti prieš po
nus. i

|| Amerikos randas kariškai lai
vyne! Anglijoj pirko daug anglių, 
40000 tonų turi būt pergabenta 
ant Filipinų salų. Argi Amerikos 
randas jaustų besiartinimą karės, 
jeigu net svetur perka anglis, nors 
namieje jų yra pakaktinai.

|| Maskolijoj vėl pradėjo darbuo- 
tiesie kariškiejie teismai. Kijeve 
toks teismas turi apkaltintų už 
maištus 101 kareivio bylas, o Se- 
bastopoliuj 41 kareivio. Sutver
tas teipgi toks teismas ir tarška
me Sele, kas rodo, jog ir terp caro 
sargybos biTvo maistai, bet žinių 
iš ten laikraščiai ne garsina, buvę 
ten maištai rando slepiami.

|| Plaukiantis iš Bremos į New 
Yorką pasažierinis garlaivys 
“Kronprinz \Vilhelm” ant jūrių 
susimušė su plaukiančiu lediniu 
kalnu, bet kad garlaivys plaukė 
palengva, susimušjimas blogų pa
sekmių neturėję; kadangi tas at
sitiko naktyj, tai jos keli pasažie- 
riai tą patėmįjo. '

|Į Paryžiuj, apvaikščiojant pran
cūzams savo tautišką šventę, re- 
zervos jurininkas ’Maille paleido į 
Prancūzijos prezidentą l allieres 
du revolverio šūviu, bet jie prezi
dento neužgavo. Maille likosi su
areštuotas. Valdžios mano, kad 
jis nepilno proto. Laike tautiš
kos šventės keliuose Prancūzijos 
miestuose bjivo maištai. Toulone 
ir Montpellier buvo gana smarkus 
susirėmimai darbininkų su polici
ja. Breste policijįa užėmė darbi
ninkų beržę.

Į| Hamburge gana ilgai streika
vo jurininkai. Pasažierinių gar
laivių kompanijos parsigabeno pa
kaktinai angliškų streiklaužių. 
Todėl vokiškiejie jurininkai nuta
rė tuom tarpu užbaigti streiką.

Į Peterburge, “Lyga tikrųjų 
maskolių" parengė ant gatvių ko
mediją apkvailinimui žmonių: 12 
mitropolįtų nešiojo gatvėmis 
“šventą ikoną”. Lygos preziden
tas Dubrovin į žmįonių minias lai
kė kalbą, kalbino pasirūpinti, kad 
žmonės į trečiąją durną neįleisti) 
nė vieno žydo, nė; vieno rando ir 
caro priešininko.

U Kijeve, kariškasis teismas, iš 
too apskųstų už maištus išvaikius 
durną kareivių, šešis pasmerkė 
mirtim, kitus kalėjimu ilgesniam 
ar trumpesniam laikui.

I
|| Odesoj, bombų dirbtuvėj at

sitiko e.xpliozija, kurios septynios 
ypatos likosi užmuštos, o daug ta
po sužeistų.

|| ( \Vashingtoną atėjo žinia, 
buk vidurinės Amerikos respubli
kos Guatemala it Salvador su
traukė savo kariškas pajiegas ir 

; rengiasi pradėti karę su Nicara- 
* g«a.

Dideli, tikri maištai prasidėjo antroj pusėj 15 
amžiaus. Baigiantis 1461 m. Katalonijos baudžiau
ninkai daugelyj vietų nenorėjo mokėti duoklės po
nams. Karalienė prisakė mokėti. Žmonės neklausė. 
Žinios ateidavo vis baisesnės. Jau kovo mėnesyj 
1642 m. Ampurdano apie liuke j sodiečiai ėmė telkties 
į burius. prikalbinėjo kitus pristoti prie maišto. Vie
nuoliai, kunigai, bajorai ėmė visi drebėti, bijodami 
revoliucijos. Maištininkų skaitlius augo. Kovo 
mėn. jie apgulė miestą Bezalu. Pirmiausiai parei
kalavo, kad paleistų iš kalėjimų sodiečius. Miestas 
išpildė, bet į vidų maištininkų neįsileido. Miesto ta
ryba nutarė prašyti pagelbos kitų miestų ir karalie
nės. Kiti miestai neatėjo talkon, nes patys to pa
ties pas save bijojos. Sodiečiai neįgalėjo užimti 
miestą: ginklai buvo permenki, o murai per stiprus. 
Keletą sykių bandė tat padaryti, bet nepavyko. So
diečiams tasai miestas buvo labai reikalingas dėlto, 
kad tai buvo gera stipruma (drutvietė), ir joje esant, 
ilgai galima turėtis, ponams apgulus.

Kitų pavietų sodiečiai darė tą patį su savo mie
stais ir vienuolynais.

Judėjimui augant, ponai pradėjo tairauties, kaip 
čia maištai numalšinti, liet nusileisti nenorėjo. Ka
ralienė priešinos ponų sumanymui, sakydama : viskas 
galima esą padaryti be kraujo praliejimo. Ji tai da
rė tyčia, norėdama pratęsti laiką, kad sodiečiai tuom 
tarpu sustiprėtų, tuomet ponams prisieis blogai, pri- 
pažįs karaliui daugiau tiesų, o S(x!iečius bus galima 
ir vėliaus surasti. Karalienė pati iškeliavo į nera
miąsias vietas. Čionai ji pasiliko dviveide, kaip ir 
pirmiaus. Barcelonos miestui pranešdavo, jog vi
skas tylu, jog maištininkai nurimo. O tuom tarpu 
ji slapta kurstydavo sodiečius ir padėdavo t verties 
į kuopas. Norėdama įtikti ponams, keliose-vieto
se nužudė sodiečių vadovus, o iš kitos pusės nesi
skubino siųsti kariumenę. Ir ponai ir sodiečiai pa
matė karalienę veidmainiaujant, abiem atsidarė akįs. 
Todėl ponai, neveizint j karalienės nenorėjimą, rin
ko patįs kariumenę, o sodiečiai vienoj vietoj tarėsi 
karalienę prigirdyti, kam ji juos suvadžiojanti.

Tuom tarpu maištai vis didinos ir augo, apė
mė beveik visą Kataloniją. Iš pradžių buvo tai re
voliucija prieš ponus, reikalauta panaikinimas lažų, 
o paskui priėmė ir politišką išveizdą.

( maištus ėjo netik lažininkai, bet ir kiti sodie
čiai, kaip antai: laisvi arendoriai, šie nebenorėjo 
randos (nuomos) mokėti. Pakol būriai buvo išsi
sklaidę, braidžiojo po miškus, užpildinėjo ant vie
nuolynų, dvarų, paleizdaftli kalinius, ponų paimtus. 
Juo labiaus drebėjo Geronos kunigai, kurie pagarsė
jo savo biaurumu. Žinojo gerai, kad sodiečiai, už
puolė, nedovanos, lankiai užpuolikai, paėmę dva
rą, paleizdavo nuo retežių (lenciūgų) prirakytus so
diečius, o į tuos pačius geležinius pančius įdėdavo 
poną.

Iki šiol sodiečiai vaikščiojo palaidais pulkeliais, 
nebuęo vienybės ir sutarimo tarp jų. Reikalingas 
buvo žmogus, kuris juos surištų į krūvą ir vestų. 
Suvienyjo išblaškytas spėkas Pranas de Verntallat. 
mažųjų bajorų gimimo. Nuvargo jisai, gyveno so
džiuje. Žmogus narsus, drąsus, gabus, gudrus. 
Per kokį pusantro mėnesio jisai turėjo po savim 
surinkęs į 3000 žmonių. ( jo kariumenę galėjo eiti, 
kas norėjo; užlaikymui jos įvedė mokesčius: turtin- 
giejie kiemai mokėjo po 2 auksiniu (florinu), o ma
žiaus turtingiejie po mažiaus, kiek galėjo. Verntal- 
lato pagelbininku buvo notarijus Serroli. Buvo 
tai puikus agitatorius. Jisai ir jo viršininkas įkal
binėjo žmonėms, kad tol nieko nelaimėsią, kol nepa- 
grįž į Kataloniją jos karalius; jisai suteiksiąs jiems 
gerą gyvenimą, nes laikąs sodiečių pusę. Jo vie
tininkė nepilnai atstovint jį. Todėl reikia, kad jis 
pagrįžtų.

Taigi vadais buvo žmonės, kilusiejie 
luomų.

Surinkęs nemažai žmonių; Verntallat pradeda 
įvykinti savo sumanymą — sugrąžinti
Buvo apsiausta keletas miestų. Bet paimti nevi- 
suomet pavykdavo. Visokiais budais prisieidavo 
imti miestą — su prievarta ir su vyliais. Teip: Ve
lykų dieną į Viko miestą atėjo daug meldžionių, 
tarp jų, kaip vėliaus išsiaiškino, buvo pats Serroli 
su daugybe kitų nebuvusių tose vietose žmonių. 
Kunigai stengėsi per išpažintį iššnipinėti, kas atsi
tiko. Viko kanauninkas, ką buvo sužinojęs per iš
pažintį, ar pats ar nuo kitų kunigų, pranešė valdžiai. 
Blogai prisiėjo Viko gyventojams, o čia dar kara
lienė norėjo paskutinę kariumenę iš jų išprašyti sa
vo apsigynimui. Ponai be karalienės žinios rinko 
sau kariumenę, karalienė darė tą patį, nes bijojos, 
kad ponai jos neužkluptų. O karalius per savo iš
tikimuosius kurstė žmonės, susirašinėjo pats su so
diečių vadovais.

Nevisi sodiečiai ėjo į maištus, nevisi ėjusiejie 
prisidėjo prie Verntallato. Nebuvo ir dabar sutar
ties geros. Dėl to ir džiaugėsi vienas Geronos ka
nauninkas, sakydamas,. kad Dievas aptemdinęs 
mužikams protą; matė tame Dievo stebuklą, kuris 
norėjo sugriauti bedievišką sodiečių sumanymą — 
panaikinti baudžiavą.

Ne Dievo stebuklas ir jo rykštė buvo tame ma
tomi, bet kas kitas buvo čionai kaltas. Vieni matė 
kas kartą aiškiaus, kad negalima atsidėti ant kara
liaus, kurio sugrįžimas reikalaujamas, ant karalie
nės, kuri veidmainiauja, nustojo vilties laimėti, o 
kiti patįs atsitraukė, nes gavo iš ponų, ką norėjo.

Barcelonoj, dar pradžioj sodiečių judėjimo, su
sirinko komisija, kuri ėmė kalbėti apie lažas, bet 

iš kitų

karalių.

|| Vokietijoj nuo smarkių lytų 
užgimė tvanai, kurie labai daug 
nuostolių pridirbo; tūluose apskri- 
čiuose užtvinusių vandenų laukai 
su visu išnaikyti. Prigėrė teipgi 
ir kelios dešimtys žmonių.

Vietines Žinios.
— Ant 14 pi. policija suėmė 

mergaitę apie - dvylikos metų. 
Kaip pasirodė policijos stacijoj, 
mergaitė yra beprotė, duktė lietu
vių, bet kad nieks su ją susikalbė
ti negalėjo, pravardė jos nesužino
ta. Ar ne bus tame paslėpta nau
ja byla Chicagos urvų? Mergaitė 
nugabenta į bepročių namus.

— Susekta Chicagoje šaika gre- 
kų, kurie, su pagelba New Yorko 
emigracijos namo, išpirkdavo 
daug jaunų grekų ir čia juos par
duodavo į Ice Cream, Shine Par- 
lor ir tam panašius užvedimus.

su
jos

Jisai daug nukentėjo; nuo 
todėl siūlė savo tarpininkystę. , Dabar

ir pradėjo rinkti kariumenę, kad su prie-

da- 
ėjo

lai-

nieko gero iš to kalbėjimo neišeidavo, tik tada pra
dėjo į sodiečių pusę linkti kai n Verntallat surinko 
po savim daug žmonių, jguo spėką. Naujoji komi
sija, tenpat susirinkusi, jjakvjjtfė sadiečių įgalioti
nius, jų tarpe buvo ir S^roli, kurį, tik pirm kelių 
dienų buvo liepta suimti ję į kalėjimą įmesti. Ser- 
roli buvo priešingas tos komisijos sumanymui su
taikinti geruoju sodiečiu?. su ponais. Jisai norėjo 
išardyti tą darbą. Jam rūpėjo Ips kita, o ne sodie
čių reikalai. Iš tikrųjų jkai difbo karaliui. Jeigu 
karaliaus bus viršus, tai jam Ijips gausios mylistos 
ir dovanos. Ir Serroli dvįem dievam tarnavo: ka
raliui ir sodiečiams. O šiuos mokėjo gerai apdum
ti; sekėsi jam, nes gerai pažino jų būdą, priegtam 
buvo iškalbingas žmogus. Jisai komisijos posė
džiuose rašydavo, jog tuos dalykus karalius tegalįs 
išrišti, be jo žinios neišpuolą susitaikyti, jam priklau
są teismas ir tt.

Neveizint į Serroli’o kliūtis ir painius, daug 
diečių sutiko ant tų sąlygų, kurias išderėjo patįs 
susirinkę su ponais. Kai-kuriuose pavietuose 
tapo priimtos, baudžiavos išnyko ten.

Karalienė, sėdėdama Geronoj, akylai žiurėjo, 
kas dedas. Jai nepatiko, kad žmonės žada susitai
kyti be karaliaus tarpininkystės. Ėmė ir ji pasako
ti, jog ta dermė neturinti jokios vertės, kadangi 
karalius esąs vyriausiu teisėju (sudžia), tai nuo jo 
tas viskas prigulys. Karalienės agentai, Serroli ir 
kiti, sakinos po žmones ir įkalbinėjft apie busimas 
karaliaus geradėjystes. Daugelis įtikėjo toms pa
skaloms, nes norėjo geresnio padėjimo, atmetė pri
imtą dermę. Dėlto darbar mažai kam bepaliko* Bar- 
celonos komisijos darbai: per mažai sodiečiams duo
ta, todėl jie daugiau reikalavo. Bet labiausiai prieši- 
nos bajorai, kurie ėmė šaukti prieš baudžiavų išnai
kinimą. Jie nurodė, jog bajorai nustos būti bajorais, 
jeigu mužikai bus liuosi. Jię reikalavo dar daugiaus 
— didesnių lažų.

Barcelenos miestas buvo sušaukęs komisijas 
niekeno nekviestas, 
riaušių, 
miestas pamatė, jog tasai nereikalinga; kad jo ko
misijos sprendimams priešinas dauguma bajorų ir 
karalių 
varta nuraminti sodiečius.

Iš pradžių keletą sykių ji buvo apgalėjusi Vern- 
talatą, bet tolesniai jai nebe vykdavo. O čia kara
lius varė savo darbą. Jisai suderėjo su prancūzų 
karalium, kad gaus iš jo dvi provincijas, jeigu pa- 
dės atkariauti karalystę. Bajorams parankiau buvo, 
kad jisai sėdėtų savo tėvūnijoj, o Katalonijoj butų 
jo vietininkas — karalienė, todėl karaliaus neįsileiz- 
davo. Nuo to laiko maištąt priėmė kitokią išveizdą: 
karalius kovojo prieš ponus dėl sosto. Nedyvai 
bar, jeigu atsitikdavo, kad prieš sodiečių vadą 
sodžiai, kurie nenorėjo kąraliaue pagTĮzimo.

Visokia buvo klotis ikarėjc. Vieni ir kiti 
medavo ir prakišdavo. Yisoko buvo. Barcelona, 
nenorėdama pripažinti karaliau, kvietė kitus ant 
sosto, jieškojo talkininkų, pagali aus tatai atsibodo, 
perilgai užsitęsė karė ir pnpaziup jį karalium; įsilei
do į vidų 1472 m. Karalius užėmė sostą. Gavo jį 
per sodiečių talką. Jisai atsidėkavojo jiems sa
votiškai. Verntallat gavo visokius titulus, dovanas, 
gavo baudžiauninkus, mat mužikų vadas. Jisai to 
ir tenorėjo. Jam rūpėjo garbė. Net pradžioj karės 
rašė savo draugui, kad jam sodiečių reikalai, nerupi, 
ne dėl jų pradėjęs karę, jie busią tik jo įrankiu.

Dar pirma negu karalius buvo pripažintas, jo 
sunus Ferdinandas buvo apskelbęs Geronos vysku
pystėj, jog žmonės gali dviejų trečdalių mokesčių 
bažnyčiai nemokėti, o likusią dalį užmokėsią vėliaus. 
Kunigai sujudo. Erne šaukti, kad gyMeną iš sa
vo dvarų ir todėl negali misti savo rankų darbu.

Visgi sodiečiai nuo karaliaus gavo leidimą laiki
nai nemokėti ponams nieko, o (ieronoj buvo dalei- 
sta skolų nemokėti.

(ieronos kunigai nesutiko ant Ferdinando do
vanų ir įeikalavo skolų ir duoklių. Žmonės, jau 
aprimę, vėl čia ėmė bruzdėti labiaus ir labiaus. 
Maištai tapo nuolatine apraiška. I469 ,n užpuolė 
žmonės ant vyskupo rūmo, sudegino jo raštus. Ži
nomas daiktas, bažnyčia sodiečius prakeikdavo, bet 
žmonės prie to priprato ir nebepaisė ant keiksmų. 
Tokiame padėjime kunigija, apsiausta bedievių so
diečių, nemokančių bažnyčiai duoklių, nesibijančių 
bažnyčios prakeikimų, susirinko M74 ,n- Pas vysku
pą ir apsvarstė, ką daryti su maištininkais. Nuta
rė išrinkti deputatus ir nusiųsti į Barceloną, į sei
mą. ir pareikalauti sugrąžinimo baudžiavų, atlygini
mo nuostolių bažnyčiai padarytų. Karalius, gavęs 
sostą per sodiečius, nors neužstojo, spausti jų neiš
drįso. l ai padarė jo įpėdinis, sunus Ferdinandas— 
tas pats, ką neseniai buvo paliuosavęs sodiečius toj 
pačioj Geronos vyskupystėj. Jisai sugrąžino seno
vės baudžiavas, tarnavo bažnyčiai, už ką buvo pra
mintas Kataliku. Ir rudenį 1480 m. kunigiškiai vėl 
tapo baudžiauninkais, o bajoriškiai — 1481 m.

Tokiu budu sodiečiams nė maištai, nė pinigai 
nepadėjo. Maištai sugrąžino karalių, o pinigai iš- 
perkamiejie karaliaus praleisti. Kelių dešimčių me
tų darbas nuėjo ant niekti. Bet sodiečiai, paraga
vę laisvės, pasijutę esą spėka eidami išvien, nega
lėjo ilgai ramiai gyventi, turėj</{ėl sukilti.

IVV «...
Kaip buvo minėta, pirmas maistas buvo 146201. 

Per 20 metų tęsėsi jis, tai nupuldamas, tai vėl iškil
damas. Ponai nieko neprainoko per tą laiką. Su
laukę senųjų baudžiavų pagrįžtant, elgėsi pagal se
novės būdą, reikalavo nuožmiai ir senųjų lažų. Bet 
sodiečiai tapo kitokiais. Nebetie ramus, mulkiai 
mužikai, jau ėmė priešintisl Gėrona stovi pryšaky- 
ej kitų vietų. Į 1 — 2 metus ištiko nauji subruzdi
mai. Pavasarį 1482 m.iš saidoko buvo užmuštas vie
nas piniguočius J. Desvern, kitoj parapijoj I484m, 
užmušė vieną bajorą. Jo giminės ėmė keršyti už tai 
visiems baudžiauninkams, ir dėl to prasidėjo naujas 
maištas. Dabar jo vadu buvo sodietis Petras Sala, 
narsus vyras. Žmonės anais laikais buvo pripratę 
daryti sąelgas ir tarties apie Savo reikalus. 'Anoji 
karė išmokino, kaip apsieiti su ginklais, kas tai yra 
grosa (disciplina) pulke. Todėl tie patįs sodiečiai 
tapo dabar didesne spėka negu pirma, dabar ai
škiaus matoma tikri sodžių reikalai. Sala kurstė

(Toliau busi. a

Svajus
Tragedija Poema 

Vaizdas siekimo aukštybes 
Paraše Jonas Viskoška.

Kat nori atpirkti leitįib^,
Tur būryj iikįati didiiauną ovnkįfbį.

Balsas merginos ii užusienos.
O mano mieliausis, kur esi šiądieną?....
Kodėl aš be tavęs?.... Kam visada viena?... 
Kodėl gi, berneli, teip greitai užmiršti, 
Ką man prižadėjai, norėdams prispiršti?... « 
Ar atmeti mane ir mano skaistumą, 
Ir, širdį pametęs, užsaldei karštumą?... , 
Ar tau gi negaila teip mane palikti, 
Iš mielo bernelio nenaudėliu likti?
Ar tau gi negaila tikrumą pamesti, 
Man laimę atėmus, nelaimę primesti? 
Už ką gi tu mane turi neapkęsti?
Kam pražūtį teikeis man vargšei nuspręsti?... • 
Aš viską su tavim apleisti galėčiau.
Už tave kentėti ir mirti norėčiau../?
Bet tu, o bernyti, ant manęs netboji, 
Tu manęs nepaisai, už mane nestoji.... 
Man tavęs nematant teip sunku gyventi, 
Jog reikia silpnėti ir džiūti, ir senti.
Be tavęs man būvis nemiela: — aš žunu, 
Gyvybė jau gęsta, jau skirias su kunu.... 
O aš nelaiminga, kam meilės jieškojau: 
Dėl meilės aš būvio ir visko nustojau....
O gryžki, mieliausis! palengvink nelaimę, 
Grąžyki man laimę.... pražuvusią laimę....

Tai meilė.... man meilę jau teko pazyti....
Gana jau! užteko tų monų saldybių!
Užteko jau protą į nuodus dažyti!
Užteko vilionių, visokių kvailybių!....

Aš meilę pažystu iš pusės blogiausios. 
Nes puikią ją niekur išvyst negalėjau.-.
Jos niekur neteko atrasti mieliausios, 
lik vienas kvailystes aš joje regėjau.

Vienok g> nemoku aš jos neapkęsti. 
Aš trokštu mylėti iš viso tikrumo....
Bet viskas tas vėjui vertėtų nuspręsti, 
Nes žmogui netinka ilgėtis aklumo.

I ik tokiems ant svieto gal meilė rūpėti, 
Kurie neatboja ant vargdienių būvio, 
Kurie nelaimingiems netrokšta padėti. 
Kurie nekaltųjų negailisi žuvio.

Kas atjaučia broliams bėdose, varguose, 
Negali mylėti tik dviejų gerovei; 
Jis myli žmoniją visuose darbuose, 
Ir gyvastį švenčia jos laimei, bendrovei.

Jei smegenis užima vienas dalykas — 
l jąsias nieks kitas negali patilpti. 
Jei smegenis augština idėjų vykas. 
Jautimas ir protas negali nusilpti.

Jei ypatos meilė galvoje ponauja.
Visuomenės meilei nelieka ten vietos.
Jei menkniekiai dirksnis mus proto užkraują, 
Didiemsiems dalykams jos liekti užlietos.

Asabiškos meilės asaboms naudingos: 
Bet aš pasišventęs visuomenės naudai! 
Man valandos tokios tik esti laimingos, 
Kuriose žmonijai ką gero Sugaudai.

Salin man iš kelio visoki meilumai. 
Ką stabdo darbuose, energiją trukdo! 
Te žūva, prasmenga visoki kvailumai, 
Ką galę ir norą veikimo nužlugdo!

Aš užgimiau kovai, ne kokiam lepumui: 
Kovonei prieš svieto beprotišką tvarką! 
Buvimui ant žemės ne būvio saldumui. 
Bet ardžiui ir kančiai už dangišką švarką!

Į darbą, kiek protas ir pajiegos tęsta, 
Su sąjausmu, meile, gabumais, kantrybe! 
Į darbą, kol siausmas gyvatos negęsta, 
Kol gėrimės tikslų ir galės daugybe!

Padirbkim sau progą ir pasekmes patys! 
Nevertam, jei dvasią apsiaus nesmagumai: 
Mus darbus augiuosius geriejie išplatys, 
Ant amžių pasaulei švies musų gabumai!

Mus dvasioj silpnumai te vietos neranda!
Te
Te
Te

žūva paikysčių prakeikti troškimai! 
pražutin skradžiais tingėjims nuskrenda, 
žūva jautimų iš kelio bloškimai!

žūva tas viskas, kas mumis slogina!Te
Kas galę, kilimą mus pančiuoja, riša!
Kas šviesą, teisybę ir pažintį gina!
Kas melą, kvailumą, niekybes mums kiša! -

Te žūva prakeikti slopintojai proto!
Te žūva siurbikai, bepročiai, tironai!
Te despotai žvėrys nupuola nuo koto!
Te dingsta visoki nenaudėliai, ponai!

Lai dera, kas protą, augštybę mums teikia, 
Kas dvasią sustiprin ir dangty atdaro. 
Kas ugdo dorybę, kas labui mus veikia, 
Kas myli teisybę, ir gerą bedaro!

Lai auga, bujoja, kas myli lygybę, 
Kas drąsiai kovoja už tiesą, idėjas 1 
Lai tarpsta, kas žudo kvailumą, niekybę! 
Lai tarpsta kiekvienas šviesybės davėjas!

AKTAS II.
Svajaus, ^ubliTkamt futirinkintf, f>asaktJ

Privestu paveikslą iš būvio žmoni j j
Nurodantį biąurią

Pasaulėj šeimyna, nekokia, gyvenus, 
Buvimo mokykloj, teip sakant, nuscjx5s 
Turėjo sūnelį, Jok ubu vadintą, 
Vargais bei nelaimėms iš mažo maitintą.

Ką tėvas Jokūbui įkalti tesėjo. 
Ką motina pančiu, iš meilės, įdėjo, 
Ką jam jam į galvą, kaip norins, įkišo, 
į ką jį mažiuką, dar kvailą, įrišo, 
Tą šisai savyje tiktai ir turėjo; 
Tą viską tikriausiai suprasti galėjo.

Tėvai supratimą turėjo kaip žmonės 
Kuriuose vien turtų viešėjo klejonės: 
Jie praktiką būvio mat buvo ištyrę. 
Be pelno svajones į šalį paspyrę. 
Jų praktika rodė nepūsti prieš vėją. 
Nešvęsti gyvatos už jokią idėją. 
Ką gero, ar blogo gyvatoj ragavo, 
Pritaikė vien naudai asabiškai savo. 
Ant to jie nepaisė, kad svietui teip darant 
Pragumą ir protą delmonan bevarant, 
Vien ypatos savo beprotiškai žiūrint, 
Sau viską sugrobti, prigavint! niūrint — 
Niekybės visokios pasaulėje" esti,

Kurtosios mus laimei neleidžia subręsti.
V iens antrą beplėšiant, visiems reik kentėti 
Visiems reik vaitoti, niekybes turėti....

Pagerinti svietą jie vilties nematė, 
Mažai prie to siekė, tam išgalių statė: 
Veikt tikslui pradėjus mat tuoj paregėjo^ 
Jog žmonės už gerą blogumais mokėjo. 
Už šitą juos niekis, piktumas apnyko, 
Ir nieko neveikus, jų tikslas išnyko. 
Jie matė, jog progų jei jie nenaudojo, 
Smagumų ir visko geresnio nustojo, 
O žmonės už dorą juos mulkiais vadino. 
Jų niekas netbojo, jiems būvį gadino, 
O progos tos visgi paliko naudotos, 
Ir dargi pagirtos ir didžiai guodotos...,

Tat suprotį tokį jiems svietas padarė, 
Į tokį niekumą juos “būvis” įvarė, 
Tas būvis, kurs žmogui suteikia gudrumą, 
Kurs verčia turėti dorybę, augštumą....; 
Juos “privertė” žmonės prie tokio niekumo, 
Kurtuosius ir žmonės išmokė paikumo.

Tatai gi Jokūbas jau buvo prigimęs, 
{ tokias idėjas iš mažo jgrimęs, 
Nes viską: gyvumą, idėjas, darbštumą 
Ir įpročius, protą, dorybes, kiltumą 
Ir išveizdį, gymį, ar buvyj ką gavo — 
(gimdo gi indėj a i į kūdikį savo.

Jokūbo tėvai kuopuikiausiai suprato, 
Jog pasekmes turi — kas gudrin įprato, 
Kas klastas supranta, kas moka valdytis; 
Tat leido, kaip reikia, Jokūbą mokytis. 
Nes, žinot, mat moksle yr visos gudrybės; 
Ten paslėptos visos pragumų slaptybės. 
Ir musų Jokūbas, ištikro, to siekė, 
Gudrybės iš mokslo riekėmis tik riekė.... 
Aukavimą savęs, brolystės idėjas, 
Išpūsdavo greitaLjam pobūdžių vėjas.

Ir štai jis atmetęs, kas jį neapeina. 
Skubiai vertelgystės kolegijon eina, 
“Te savęs išsižad, kas tokiu būt mano; 
Vertelga dorybių lai niekad negano”. 
Taikumas, veidmainystė — tai tavo augštumas, 
Suktums, nudavimai — tai tavo gabumas. 
“Atduokit man auksą, dorybes sau kraukit; 
Man auksą atduokit ir darbą aukaukit!** 
Ką veiksi su tokia krūva raudonųjų? 
Gyvenimui tavo perpilna jau jųjų!
“Daugiaus aš jų noriu! Daugiaus jų man duoki 
O, niekšai prakeikti, mažiaus bent dokuokit: 
Štai vargšas dar šiądien nė maža neėdęs, 
štai dirbąs per dieną nė kiek neprisėdęs. 
“Girtuokliai, laidokai! kas juosius apeina? 
Tikrai, jie neėdę; bet lakti juk eina! 
Te veikia, protauja, dienomis nesnaudžia, 
Te jieško gerovės, jei priepuoliai spaudžia, 
O tą. ką męs radom, bus lengva atrasti; 
Tą. rodos, nesunku protingam suprasti.” 
Ištikro! bet protas čia gali išdžiūti: 
Visi juk negali vertelgomis būti!....

. Jokūbas protauja: “Kam reikia vergauti? 
Kam, save pamynus, pasaulei tarnauti? 
Kiekvienas ant svieto te savęs atboja, 
Ne kitą, lyg aklą, už nosies vadžioja. 
Man sako: “aukauki draugijai buvimą. 
Turtybes, pats save ir savo veikimą, 
Nes tavo gyveninis draugijai priguli, 
Nes gyvastis tavo jos sąžinei guli. 
Tu savo turtus iš draugijos ištraukei. 
Tu savo didumą nuo josios sulaukei, 
Tat jai privalai ir atlygint, tarnauti: 
Dykai juk nė grašį negali nieks gauti.” 
Bet kur gi tie mano vargai, galvalaužiai. 
Kur nemigų daugel ir rūpesčiai, graužiu 
Ne savo gerovei vargti, iškentėti, 
Dėl kokių reikėjo vien blėdį turėti?
Pats būvis juk verčia atboti, taikauti: | 
Ar reikia gi dar ko daugiaus reikalauti?.” 
Dirbėjas sau dieną, be rūpesčių, dirba, 
Ganydamas saulę, kaip pusgyvis virba, 
O algą jam diktą duok nieko nelaukdama! 
Iš kur, kam galvon! — nors iš pragaro trati 
Čia turčiai didiejie mažuosius beėda, 
Ir viską sučiulpę, net mislyti gėda, 
Pastoja doringais pasaulės akyse, 
Pastoja garsiausiais visose šalyse...*, 
Bepročiai žmonelės juos garbina, niylh 
Niekingus jų darbus, paslėpę, užtyli.



gĮprledelie prl« kj jie nebijo
Huitelis <vildena^tls Het<jgijo): 
|Ki» po vadžia Rusijos fc katinas pelę,

■TWtiky«tė3. Chlcajo, . . ., . algai atsalę.
ĮS”’] kame nusilenkti,

Į 02 MHrfugiausiai tur kęsti ir menkti: 
ISttarti" feip08 ir ka’nas dvigubin,

I^7nis P lenktis ir taikytis skubin, 
laimėti kįtaip jam neseinai;

« Silpnas, tam viską atkasti atseina. 
j šito U«"gti. i'en” vi?y"’ rm • 
- daro ir tiejie, ką priešais jiems veikia.

bekovojims Visiems lygiai kenkia, 
I^ngi * v*enas lengvai nesilenkia. 

tempiasi siūlas, pakol nenutrūksta.
17veržias vulkanas, pakol] neišspruksta: 
It galo, didesnė dalis užkariauna.

E Jįc.tlė gi žlugsta, žutin nusibriauna. 
L turi galybę, tas tikslų jietboja. 
įįdėjų, meilės, doros negiMvloja: 
įji tu sau idėjas sekti, svajoti.
V Jangų gra2iausi lentai ^pklejoti, 
Tk tavo augštumai nestabdo jų klotį — 
Tie tave, išsiurbę, apjuoks kaip beprotį, 
[ediktą tu kumsčią turi .4 tai galingas! 
Ljksi — paliksi prakilnasL teisingas.... 
griauki kaip nori, tas nieįco nedaro. 
B* gausi tik viršų ir išlaiiųį karo, 
jįp? šitas — šunystė biauraus niekadėjo! 
Gerai, bet kas galę be kumščios laimėjo?......
Tiesa, ir be kumščios, kiti,, valdo, tur galę,
Bet niekis! <

Parodančią tikrą jo proto sveikumą 
Ir tinkamą kūno augštybę. tvirtumą. 
Už pinigus viską juk galima gauti, 
Ko musų troškimai vičn gali geidauti: 
Su auksu tik mirtį negalim nuvyti, 
1 ik pieno gegužės negalim įgyti. 
Įstatymai, tiesos turtingiems tik niekis 
(Tai tuščias, juokingas visuomenės siekia): 
Nes pinigas valdo visokias teisybes, 
Į nieką paverčia drausmes ir dorybes. 
I eip, mulkiai padaro pasaulėj nerėdą. 
Jie įstumia žmones į niekniekius, gėdą. 
1 varka yr paveikslu žmonijos augštumo, 
\r veidrodžiu tikro pasaulės kiltumo. 
Aplinkybės blogos ir gerą gadina. 
Sudifina dvasią, tyrumą naikina. 
Jėi tu ko, paveikslan, netrokšti naudoti. 
Jį kitas, pagavęs, ims veikti, vartoti, 
lu ponu, vertelga netrokšti gal būti, 
Bet kiek gi yr sviete, ką baigia sudžiūti 
Bedūlinant galvas, kaip ponais pastoti, 
Kaip rankomis kito sau būvį iškloti. 
Vienok gi. ištikro, jei teisiai paimti, 
Ar pramonę galim blėdinga vadinti? 
Ji atnešė naudą, žmoniją pakėlė, 
Vartus į kilimą tolesnį atkėlė. 
Gal pramonę tokią, jei galim sakyti,
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gy gausi tik viršų ir išlaiiųį karo, 
^ip? šitas — šunystė biauraus niekadėjo! 
Orai, bet kas galę be kumščios laimėjo?......
Tiesa, ir be kumščios, kiti,, valdo, tur galę, 

niekis? — prieš kumsčiją jie lenkias išbalę!..
Tatai mat žmonelės turčius paguodoja. 
yniemintai, bailei prieš juosius klupsčioja. 
ila^jtl vertelgų visi gi nekenčia, 
kiekvienas jiems mielą botagą pašvenčia: • 
Mat jiejie bejiegiais. kaip kiškiai, atrodo, 
Koriuos reik medžioti visiems be pagodo. 
Tn niekšu, benaudžiu lieki] už gerumą, 
tikiesi skriaudėju už savi j tikrumą.... 
yė vienas mat tikrai dalykų nemato, ' 
Gan tankiai niekystes ne vieton pastato. 
Galbūt, kad geru būt, kad svietui įtikti, 
Reikėjo elgeta, tamsuoliu palikti. 
Mat žmonės papratę už tinginius stoti, 
papratę tamsuolius ir mulkius guodoti. 
Kas jaunu bebūdama smagiai pasileido. 
Gyvenimą niekui, be proto praleido, 
Ir todėl senatvėj atkęsti turėjo — 
Matvt jį bešmeižiant draugiją reikėjo! 
Jis vargšas, nekaltas, nuskriaustas buvimo. 
Jis vertas pagariio, guodopės davimo! 
Netikęs surėdynas.' kurs dirbti mus varo. 
Kars kovą, lenktynes munis buvyj padaro!

į Genaus butų Dievas, sutvėrdams, padaręs, 
Į Kad svietui godumo nebūtų įvaręs.
IKad žmogui būt davęs, kiek reikia, augštumo: 
įTail butų išvengta daug vargo, niekumo. 
[Jo, žmonės, ką turi, mažai beatboja. 
nik to, ko neturi, jie jie>ko, graboja: 
yTistiek. ar tas augštas, ar žemas, nežiūri — 
iUrtenka. kad daikto dar tokio neturi.
Hei mato, kad kitas už juos turtingesnis, 
Ijlr kokiu nors budu kiekmaža augštesnis, • 
ITeip tokį, kaip niekšą, sugriebę skandina, 

Tnojaus, kiek tik gali, jam kenkia, naikina. 
Tat kokią sau tvarką žmofnija užpelno. 
Tokią ji ir turi, gražiai, kaip ant delno. 
Gali u sau verkti, ar skųstis, rugoti,. 
Ga'i sau ir būvio ir visko nustoti, 
Kė vienas pasaulėj tavęs negailėsis — 
Tau gautas bus mielas patyčių (degėsis: 
;V suome nė žengia kaip aklks gyvuolis, 
Nepaiso ant niekd. kam nųrtis, ar puolis. 
Jei tik nemokėsi prie būvio pristaikyt, 
Jei mulkių daugybei nestengsi pataikyt,. 
Jei eisi prieš minią, prieš yaųdenį plauksi,

■ Buk tikras, ka-1 mirtį, palieką sulauksi.
I Tiesa, atsitinka terp mulkių daugybės 
I Ir tokių, ką paiso, atboja teisybės.
1 Bet tokių gyveninis tikrai apgailčtins —
• Jiems amžyj vien vargas reik kęsti pusėtins.
■ Norėdamas gero ką sviete 
f Avėdamas laimės nors saują pagriebti, 
r Tuojaus pamatai, kad atbiojant dorybės,

Nepaisant politikos, svieto gudrybės, 
Nors daug ką įstengtum suprasti, mokėti, 
Negalima nieko bus gauti, turėti. - 
Kaip lengva su blogu kovoti, tas žino, 
Kas kovą su tokiu turėti mėgino; 
Jis nestumia ginklą nė jokį į šalį. 
Jam doras kiekvienas, kur$ kenkti tik gali. 
Bet, sako, kad mulkius m ims duoda buvimas, 
Kad gimdo juos kvailas auklėjims, veikimas: 

būti, bet kas gi tad g imdo protingus, 
'4US- talentuotus, kiltus ir galingus? 
Teisybė, auklėjims tam kaltas daugiausiai, 
B<t, kaip gi reikėtų auklėti tikriausiai? 
kreiktų, tam tikslui, mokytus laikyti — 
Vaflcus jiems pavesti auklėti, mokyti? 
(,al būt tas dalykas ir butįų naudingu, 
•e‘ jojoiįvykdymas butų vaisingu, 
J- jeigu, mokinanti, dorą pažytų, 
*e įnagiais savo vaikus padarytų....?> 

šitą įvykdyt dyki pastangumai, 
ry vieši pas žmones visoki skirtumai:

ė viens nesutiks, juk, vaįikus tam pavesti, 
^uris, jam netinkamai, trokštų juos vesti.

lesa, galim prievartą viskam naudoti,
> prievartą žmonės nemyli guodoti.... 

• ors prievartą, jungą nor svietas užmesti,
* teu, kur jų nėr, juosius stengiasi rasti, 

asaulėje mulkiai pagimdo niekybes,
L KaUS kl°gllmus visas neteisybės: 

^uos išnaikyti? jiems veistis neduoti?
: įstumti, varžyti, tiesas kontroliuoti? 

Uogaus sauvaklystę paliesti, naikyti?....
j js’ lmkim drąsumo: neleidžiant gimdyti! 

kad daktars žmogelis padoras, 
mulkį mat ima jau ženytis noras),

r ( nes daktars tur spręsti),
L NeT1***’ ^d, šisai, negali mat vesti, 
5 ^upuTs nesveikas ant kūno, ar proto, 
j tėip sakant, kaip kirvis nuo koto...

Vj V • *S Pas daktarą kitą, 
. Blr* £auna geidaujamą kvitą,

atsiekti,

gudrybės,

Negalima buvo geriaus sutaisyti. 
Negalima buvo, netruksiant net noro, 
’arėmti ant pamato tvirto ir doro? 
uk viskas įvyksta, kam laikas ateina:

Be laiko įvykę dalykai neeina.
Be abejo, klaidos juk viską apkliuva, 
Gyvenime nieko be jųjų nebūva, 
Kadangi mat žmonės klaidų neužmato, 
Be praktikos viską vien laimikiui stato; 
Ir pramonėj klaidos gan stambios ponauja. 
Ir josios taisyklių gerų reikalauja. į 
Klaidas musų žmonės nemoka išskirti: 
Jei tokias pamato, jie stengias paspirti, 
Jie stengias atmesti dalyką,0nors gerą: 
Jei niekinti, ką teip, pradės nors už Šerą, 
Be sąpročio viską pas tąjį iškraipo. 
Apšmeižia, apdergia, niekingai iššaipo. 
Vistiek, kaip nebūk, męs nerasime nieko. 
Nors to bejieškotųm iš viso mus vieko — 
Nerasime nieko pasaulėj neklaidžio: 
Čion viskas sudėta iš kreivo, nuolaidžio. 
Melai ir klastybės įkunyj teisumą. 
Klaidumai suteikia galop neklaidunią; . 
Bet šitie, geriejie. neilgai bebūva: 
Jie. savo atlikę, pasensta ir žūva.
Kad vietą palikti naujiems, doresniemsiems. 
Pritinkantiems laikui, kitiems, kiltesniemsiems. 
Mat idėjos sensta teip lygiai, kaip žmonės, 
Pasenę pagenda, išeina iš skonės.
Ir pats kapitalas juk priverčia tiesą 
Jieškoti geresnę sutvarkymo šviesą: ’ 
Nebūt kapitolo, tos mislies nereiktų. 
Tai idėjai niekas, kaip gyvas, neveiktų. 
Kur vieši pas žmones liuosybės troškimas. 
Ten esti lygybėn, augštybėn kilimas. 
Bet tas ir blogumas, kad svietas netboja, 
Kad tokias augštyl»es mažai kas guodoja. 
Kam idėjų žmogui, kam protą knibenti. 
Jei gali be šito sau dailei gyventi?
Gyvenime kožnas tik prievartą pildo, , 
Tik reikalą tikrą, netiųitiną. gvildo.
— Kad laikas įvykdys teisybę geresnę, 
Kad tvarką pasaulei parupys gražesnę. 
Kati turčiams, valdonams reiks galės nustoti, 
Tai niekas, kaip rodos, negali abejoti.
Vistiek, ar to trokštam ar, kitas, nekenčiam, 
Ar tam, ar prieš tai mus simpatijas švenčiam, 
Bet to, mums bekylant, išvengt negalėsim 
Gerovei taisykles sutikti turėsim. 
Gamta juk gėrybes visiems užaugina — 
Nė vienai esybei įtikt nemėgina: 
Čion kaltė vien tų, ką nemoka valdytis, 
Ką proto neturi gėrybes dalytis.”

Tatai mat Jokūbas iš praktikos matė, 
Ir tikslą tad tokį tvirtai sau pastatė, 
Kad siekti ir siekti, į nieką netbojant. 
Tam siekiui gyvatą ir viską naudojant, 
Kol čiukurį dydžio, garbės neatsieksiąs, 
Kol rėdan galingų, garsių^įsigriebsiąs. 
O kur gi galybė? — ji besėdi I 
Teip, auksas nepaisyt silpnybių negėdi....

Garbė lai tau bun’ tat. geltonas metale. 
Jog apteiki mumis teip įstabia gale! 
Garbė buk, tau aukse, mus Dieve mieliausias, 
Kurs esi mus buvyj už viską augščiaustas! 
Aplink tave tronai, archaniuolai skrieda, 
Tau minios šventųjų “hosanna” atgieda! 
Augšti cherubinai tau puola ant kelių, 
O žmonės tau daugel sukrauna maldelių. 
Su tavim yr viskas, be tavęs gi — nieko: 
Lai augštinam tave iš viso mus vieko!....

Jokūbas prie turtų, prie aukso tat siekė, 
Dvasia ir jausmais jis prie jo prisipliekė. 
**- • • - - J----- --------—*——-------—- •

M fNėra juk nė dyvų, nes aukso mums reikia, 
Mat auksas toks daiktas, kurs viską įveikial 
Nė Dievo, nė svieto malonių negausim, 
Jei aukso, kiek reikia, papilti gailausim, 
Ar męs jį laikysim niekingu, kvailiausiu, 
Ar kęsim, mylėsim ir šauksim dailiausiu, 
Vistiek, męs be jojo negalim apseiti —- 
Kiekvienas malonėn jo turim įeiti. 
Vistiek, męs jį galim iš žemės iškasti, 
Ar banko], kišenių], netyčia, kur rasti, 
Vertybę jis mumis vienokią sukrauja: 
Jis lygiai dirbėjui, kaip vagiui tarnauja. 
Viens, sunkiai bedirbdams per ištisą dieną, 
Uždirba mirimui vos auksiną vieną. 
O kitas, koks niekšas, kurs veikti nejunda, 
Uždirba po timpą kiekviena sekundai,.^ 
Tai dailią lygybę mat auksas mums telkia: 
Jis niekšų, biaurybių gerovei vien veikia.

e

Tautiškas Politikos Knygynė
lis. Chicago. tgoym. 47 pusi. ..

Veikalėlis tris tilpo pirma “Lie
tuvoj”, dabar skyrium atmuštas, 
tai daugumas ! skaitytojų turėjo 
progą su juofti susipažinti. Per
statyti čia polltiškiėjie prietikiai 
Maskolijoj, yjiž’č gi”Lietuvoj; kri
tikuojamos tiekos ir administraty- 
viškiejie padavadyjimai.

Melagių Dėdė. (Iš dzūkų gyve
nimo). Parašė Ksaveras Vana
gėlis, autorius eilių “Kur banguo
ja Nemunėlis”. Žvaigždės spau
stuvėj.. Shenandoah, Pa. 190701. 
30 pusi.

Melagių dėdė nieko svarbesnio 
ne pamelavo, matyt ir juokingai 
meluot ne moka. Pridėta dar čia 
žmonių dainele “Putpelė”, teipgi 
eilės, “Skruzdėlė ir Keleivis". Tai 
viskas. Beje, reikia dar pridėti, 
kad Melagių Dėdės melai užtvir
tinti ir cenzoriaus Philadelphios 
archivyskupijos, kun. A. Miluko.

Terp Dilgėlių Rožės. Melodra
ma 2 dalyse, 6 aktuose. Paraiė J. 
J-is. Kaštu .autoriaus. 1907 m. 
Shenandoah, Pa. 55 pusi.

Meliodrama turėtų juokinti, bet 
čia juoko mažai: akcija nuobodi, 
scenose per mažai gyvumo. Kal
boj daug palonizmų, paveikslan, 
toki išsitarimai kaip; pasišvenčią 
dėl visuomenės labo, vietoj visuo
menės labui. Visur dėl klaidžiai 
vartojama.

Biurokratai. Apysaka.. Para
še Jonas Kmitas. “žvaigžd." spau
stuvėj. Shenandoah, Pa. 190701. 
79 pusi.

šita apysakaitė geresnė negu 
pirmiau paminėti raštai. Parašy
ta ji užimančiai ir verta perskaity
mo. Išpeikiami čia maskoliškiejie 
urėdninkui Lietuvoj. Kalba teip
gi geresnė. Tilpo ji pirma 
“žvaigdėj”.

Nekaltybė, žiūrim jon iš Pilozo- 
pijos kertės. J. Geručio versta iš 
vokiškos kalbos. Shenandoah, Pa. 
190701. 89 pusi. ...s................... ..
l’žvardįnimė pasakyta, jog “Ne

kaltybė” čia peržiūrima iš “Pilio- 
znpijos kertės’*, bet ištikro ji čia 
peržiūrima labiau iš “theologiško- 
sios".. Žmonėms gal butų daug 
naudingiau su ją susipažinti iš fi- 
zijologiškosios ir hygieniškosios 
kertės, tas daugiau naudos atga
bentų ir žmones geriau suprastų. 
Bet to, turbūt, nuo “Katalikiško
sios Bendrovės" negalima nė rei
kalauti.

Vilniuje atsirado lenkiškoj kal
boj naujas laikrjrštis, "\Vicdza ”, 
pašvęstas darbininkų reikalams. 
Laikraštis gerai redaguojamas ir 
vertas skaitymo.

Vilniuje pradėjo išeidinėti len
kiškoj kalboj laikraštis “Glos Pol- 
ski" arba, geriau sakant, po tokiu 
vardu čia persikėlė iš Peterburgo 
laikraštis “Kraj”. Jame telpa, 
terp kitko, ir peržvalga lietuviškų 
laikraščių. Redaktoriumi jo yra 
Czesiavv Jankoįvski.
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DARBININKAI!
Dar sykį atsišaukiu ragindamas 

jus, pagal savą išgalėjimą, remti 
išleidimą naujų raštų (ne jeib ko-
Kių raštų, bet tokių, kurie aiškina 
politiškos ekonomijos klausinius). 
Gal ne vienas užklaus: “kas to
kius raštus sutaisys? Juk męs ne
turime raštininkų!" Tas yra tei
sybė, kad męs specijališkų rašti
ninkų neturime, kurie iš raštų 
vien galėtų pragyvent (išskyrus 
redaktorius).

Keli metai atgal “T. M. D." 
viršininkai apgailestavo, kad ne
esant lietuviškų raštininkų, reikia 
rankraščiai pirkt nuo svetimtaučių 
(tokio gailestavimo ne buvo. Sve
timtaučiai lietuviams raštų parū
pinti ne gali. Rd.), kuriems bran
giai reikia apmokėt už jų triųsą. 
Tokios kalbos nuolatos buvo gir- 
džiamos.

Bet šiądien laikai atsimainė, ir 
dabar jau ir be tujų gar
siųjų raštininkų pagelbos yra tai
somi rašteliai ir Amerikos Lietu
vių darbininkų lėšomis išleidžia
mi. Ištikro reikia stebėtis, kad 
vienas ”Socijalisto Knygynėlis”, į 
trejatą metų gyvavimo, įstengė 
išleist net penkias knygutes gvil
denančias darbininkišką klausy
mą ; tiems taisytojams tujų kny
gučių niekas neatmokėjo už jų 
triūsą, bet jie patįs prisidėjo sa
vais centais prie jų išleidimo. Na, 
ar tai nedyvai ?.

Ir ištikrųjų, kiek teko man pa
tirt, "Socijalisto Knygynėlio” re
dakcijoj yra apstus gniaužtas 
rankraščių, labai lengvai galima 
butų išleidinėt "soc. knyg." peri- 
jodiškal, trįs knygutes per šešis 
mėnesius,arba šešias knygutes |>er 
metus, jeigu butų tik lėšos kam 
apmokėt; rankraščių netruktų. 
Vienok manoma, kad “Soc. Kn.” 
paims išleidinėt “L. S. S." vė
liaus, gal rudenyj. Matydama, 
kad dar teip ilgai užsitrauks, už
simaniau išleist trečią knygutę— 
"Krikščionybė ir Socijalizmas'. Į 
talpa jos bus tokia:

1) "Kristus, Apaštalai ir Soci
jalizmas", pagal J. A. \\ ayland.

2) "Kaip bus socijalizmo lai
kuose”’. pagal Chas. E* \Vymon.

3) Mašinerijos klausymas ”, pa
gal F. \V. Cotton.

4) “Socijalizmo pyramidos". pa- 
Ka’ Fred D. Warren.

5) Atsišaukimas, — “Sukilk 
varguose sužavėtoji luomą var
guolių alkanų”. |>agal Upton Sin
clair.

.6) "Ką reiškia man gyveni
mas*’?, pagal Jack I.ondon.

“Šitoji knygutė bus tokio jau 
didumo kaip ir paskutinio išleidi
mo "Kaip aš tapau milijonie
rium?", tik turės daugiau pusla
pių. Kaina bus 10c. Kiekvienas 
aukautojas gaus tam tikrą skait
lių knygų. Draugai ir draugės 
darbininkai, parėmę manę išlei
džiant soči jai istiškus raštus, ne 
man padarysite gerai, bet visai 
nuskriaustajai darbininkų luomai. 
Pasirodysime, kad nemiegame, 
bet dirbame, žengiame pirmyn! 
Norinti paremti išleidimą, aukas 
siųskite šiuom adresu:

K. Rutkus,
1418 So. ind st., 

Philadclphia, Pa.

MALONUS PRANEŠIMAI.
Yra tai miela skaityt ir talpinti 

tokius pranešimus, dėl Dr. Collin- 
so Medical Instituto ir dėkavoji- 
mus su pilnu užsiganėdinimu už 
išgydymą ligų, kurios tik žmonis 
kankina, o geriausios gydinyčios 
apgarsinimą turime. Štai ką rašo 
per musų laikraštį dėl Dr. Collin- 
so Medical Instituto, pats žmonės 
dėkav<xiami už sveikatą:

Garbus daktare Collins!
šiuomi pranešu, kad sunaudojau 

jus prisiųstus vaistus ir dabar jau
čiuosi visiškai sveikas ir nereika
lauju daugiaus jokių vaistų. Ačiū 
širdingai. Su guodone,

Mat. Brazauskas, 
846 Bank st., \\’aterbury, Conn.

Garbingas Profesoriau!
Collins Medical Institute su 

džiaugsmu pranešu, apie pasek
mes vaistų, kuriuos apturėjau dėl 
save. Kaip pradėjau vartoti vai
stus in 3 dienas pasijutau daug 
sveikesne. Jokių naujų apsireiški
mų ligos nebeturiu, vien tik svei
kata urnai didinas, nors dar gerai 
neišpildžiau vaistų vartojant. Ti- 
kosi pas mitini didelė nelaimė, už
tvino musų butas vandeniu, vie
tom pasiekė antrą fliorą.

Su paguodone, 
Barbora Czeshunienė,

220 Bill Avė., McKees Rocks, Pa.

Teipgi bus gaunamas šaltas alus 
ir kvepianti cigarai. Visus lietu
vius ir lietuvaites užprašo.

Komitetas.

PRANEŠIMAS.
Chicago, III. H. Mockus & Co., 

atidarys teatrus 10 d. lapkričio 
(November), 1907, School Hali, 
48 tos ir Honore gatvių. Guodo- 
tinos draugystės ir parapijos no
rėdamos parengti teatrus malonės 
atsišaukti šiuo adresu:

H. Mockus & Co.
129 String str., Chicago, III.

L. KLEIN, KRAUTUVE ant 
Halsted ir 14-tos gatvių BUS UŽ
DARYTA NEDELIOMS.

Yra tai pirmutinė krautuvė ant 
”\\ ėst Side", kuri uždarė nedė- 
liomis savo krautuvę, tokiu bil
du duodama ir savo darbininkams 
progą pasidžiaugti liuosu laiku. 
Senei jau darbininkai norėjo įgy
ti tokias-pat sąlygas kaip ir vi- 
dunniestyj, bet iki šiol jų pasi
stengimai vis buvo veltui. Galų 
gale, vienok, atsirado vienas, po
nas L. Klein, kuris, nesibijoda
mas nė konkurencijos kitų krau
tuvių, išpildė darbininkų gei
smus. Pereitoj nedėlioj buvo L. 
Klein krautuvė uždaryta pirmu
tiniu kartu bėgyje jos 38 metinio 
gyvenimo. Užtai pranešame sa
vo skaitytojams, kad daugiau ne
važiuotų pas L. Klein ne<iėliomis 
pirkti ką nors, bet tegul nusiper
ka viską reikalingą šeip dienomis. 
Atminkite, kad ir krautuvių dar
bininkai nori turėti bent vieną 
dieną liuosą. užtai paremkite juos 
pirkdami toje krautuvėje vien 
šeip dienomis. Darbininkai L. 
Klein krautuvės stengiasi priver
sti ir kitas krautuves uždaryti ne- 
dėliomis. todėl pagelbėkite jiems 
jų pasistengimuose nepirkdami 
nedėliomis, o tuomet ir kitos krau
tuvės uždarys nedėliomis.

Draugysčių Reikalai.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Ten Buvusiam, New Haven, 

Conn. Laikraščiai neprižiūri nė 
gerų, nė blogų pačių, nė jų dukte
rų. Tie dalykai apeina vien pačių 
vyrus, bet ne laikraščius; tai visai 
privatiški reikalai, į kokius laikra
ščiai negali visai kištiesi. Rodosi 
pašaliniems nepriderėtų kištiesi j 
šeimynų reikalus, tai butų daug 
geriau.

Vietines Žinios.

APGARSINIMAI.
DVI RUSIOS ŽMONIŲ.

Henry \Vard Beecher pasakė; 
kad sviete yra tiktai dvi rųšios 
žmonių, jomis būva: "Aš noriu” ir 
"aš negaliu" žmonės. Žmonės 
"aš noriu” eina ir dirba darbus, o 
žmonės "aš negaliu” sėdi, dairosi 
ir kritikuoja anuos. Tas teisinga, 
vienok yra ir tokių žmonių, kurie

APGARSINIMAS PIKNINKO.
New Britain, Conn. Dr-stė Sv. 

Jono Evangelisto Hartford, Con., 
parengė pirmą didelį pikninką, 
subatoje, 27 d. liepos (July), 1907 
m., Rentschler’s Parke, New Bri
tam Conn. Prasidės ą vai. po 
pietų ir trauksis iki 12 nakties. Į- 
ženga Vyrams 25c., o moterims ir 
merginoms dykai. Nepamirškite, 
kad tas pikninkas parengtas pasi
linksminimui visuomenės, nes 
puikiausiame darže, kur daug la
puotų medžių, bus gera muzika, 
gardžių gėrynių ir daug kitokių 
pasilinksminimų. Kiekvienas bus 
labai užganėdintas. Užtai tegul 
atvažiuoja ant pikninko kiekvie
nas nuo jauniausio iki seniausio. 
Daržan galima nuvažiuoti kožnais 
karais, tik paimkite transferus ant 
Arch gatvės karų, kuris neveža iki

PAJIESKOJIMAI.

Pajieškau Antano Petrikonio, 
kuris prasišalino neseniai iš Phi- 
ladelphijos aplinkės. Jisai Kauno 
gub., Panevėžio pavieto, Kupiš
kiu parapijos, Bakšienų sodžiaus, 
apie 2 metai kaip iš Lietuvos. 
Kalba lietuviškai, lenkiškai ir ru
siškai. Kas duos man apie jį at
sakančią žinią tam duosiu $15.00 
atlyginimo.

B. ŠtaŠkauskaitė, 
434 Darien st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau žmogaus gerai išma
nančio bučeriaus ir groseriaus 
darbą. Tegul atsišaukia tokis, 
kuris turi gerą patyrimą, sykiu 
turi pristatyti paliudyjimus tų, 
pas kuriuos dirbo.

Teipgi turiu trijuose miestuose 
bizniškus namus ant randos, ku
rie visi yra lietuvių apgyventose 
vietose. Galite juos gauti dėl sa- 
liuno ar kitokio biznio, prie ang- 
liakastynių ar viršutinių fabrikų. 
Atsišaukite greitai.

t A. G. Baltrushaitis, 
Kewanee, III.

• Pajieškau savo draugo, Juozo 
Totoraičio, Suvalkų gub., Nau
miesčio pavieto. Lekėčių kaimo. 
Neseniai išvažiavo Chicagon. Kas 
duos apie jį atsakančią žinią tam 
busiu labai dėkingas.

Frank Rakovski, 
578 George Str., Columbus. O.

Pajieškau savo dėdės Juozapo 
šiniukomo, kuris po sudegimo 
miesto San Francisco, Cal. apsi
stojo ant nekurio laiko po šiuom 
adresu 1524 M'oolsey st., Berke- 
ley. Cal. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Ch. K. Shimukonis. 
% F. J- Adams, 
Randolph. Vermont.

Pajieškau avo draugo, Petro Vi
dugirio, Kauno gub., Panevėžio 
pavieto ir parapijos, Bernoftų kai
mo. Pereituose metuose gyveno 
Chicago, 111. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

Frank Dyrkis.
43 Jan is str. Binghamton. N. Y.

Pajieškau savo draugo, Petro 
Parušaičio. Kauno gub., Raseinių 
pavieto, Tauragės vol., Pajurės 
parapijos, Dauglaukių sodžiaus. 
Penki metai kaip Amerikoje; 4 
metus gyveno Chicago, III. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią ant adreso:

Mike Preišaitis,
1005 S. 2nd st., Philadelphia. Pa.

Pajieškau savo vyro Motiejaus 
Pilvelio. Suvalkų gub., Seinų pa
vieto, Kudreno gmino, Mižonių 
kaimo. Leipunų parapijos. Noriu 
parduoti savo tėviškę, užtai reika
linga. kad ir tu atsišauktum, nes 
be tavęs negaliu parduoti.teipgi ir 
tavo brolis išvažiavo jau į Lietu
vą parduoti savo tėviškę, prie ku
rios ir tu priguli. I aigi atsišauk 
pas mane ar pas brolį Lietuvoje. 
Nesibijok, nes aš velyju tau gero. 
Jeigu kas žino apie jį tegul pra-

— Susimušus karams ant Mil- 
vvaukee av. ir Halsted gatvių, li
ko sunkiai sužeista lietuvaitė, Ag
nieška Pondžiunytė. -

ii n>:
— Sveikatą d^partmentas atsi

šaukė į motinas, persergėdamąs, 
kad jos butų atsargios su pienu. 
Jeigu nupirktas pienas greit rūg
sta, tai aišku, kad ne šviežias; 
apie tai reikia duoti žinią sveika
tos departmentui.

•— 80 delegačių moterų unijos, 
susirinkime Bowcn Halėje, delnų 
plojimu užtvirtinę įnešimą, kad 
kiekn^ba! motelį 
prie ųfcijos, tekančia! 
tu ma ii kasos

et'H prigulinčiai
* už v/to, bu- 

__ j $3o.oo kaipo

norėtų prisidėti prie tų su vardu 
"aš noriu", vienok liga priverčia 
juos prisiskąityti prie rųšies su 
vardu “aš negaliu". Daugumas 
iš jų gali lengvai sau pasigelbėti, 
vartodami Trinerio Eliksyrą Kar
čiojo Vyno, šidas vaistas visada 
padaro gromuliojimo organus 

. sveikais, išvalo kraują ir pagamin
damas naują kraują, suteikia or
ganizmui naują energiją. \ aistą 

. turi būtinai visi tie vartoti, kurie 
jaučiasi pailsę be jokios ypatin- 

, gos priežasties, kurie jaučiasi be- 
viltingais, apsiblausiusiais, be 
energijos, kurių apetitas sumažė
jęs, kurių veidas neaiškus, kurių 
gromuliojimo sistema neveikia 
teip atsakančiai, kaip turėtų veik
ti. Duok vaistą visiems, kurie rei
kalauja sveikatos, pajiegos ir ener
gijos. Gaunamas aptitkose. Jos. 
Triner, 799 So. Ashland avtų. Chi-

~ _____

daržui. Maloniai užprašo.
Komitetas.

DIDELIS METINIS PIKNIN
KAS.

Parengtas Draugystės Apveiz- 
dos Dievo, nedėlioj, 21 diena lie
pos 1907. Bergman’s Grove, Ri- 
verside, III. Prasidės 9 vai. ryto. 
Įženga porai 25c. Grajys pirmos 
kliasos orchestra. Užprašome at
silankyti ant musų pikninko, bus 
visokios zobovos, kaip tai: lenkty
nės vyrų, moterių, vaikinų ir mer
ginų. Širdingai kviečia.

Komitetas.

ANTRAS DIDELIS PININKAS
Chicago, III. Dr-stė šv. Petro 

ir Povylo turės savo antrą piknin
ką nedėlioj, 28 d. liepos (July), 
1907 m. Bergman’s Grove River- 
side, III. Prasidės 9 vai. ryto. 
Ant kurio grajys gera muzika.

neša man adresu:
Mrs. Magd. Pilvelienė, 

73 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo brolio sunau^ 
Juozapo Panevėžio iš Meilūnų so
džiaus, Vabalninku parapijos, a 
ar 3 mėnesiai kaip iš Lietuvos. 
Turiu labai svarbų reikalą. Jis 
pats at kas kitas teiksis duoti ži
nią ant adreso: .

Ant. Panevėžis,
306 Armitage avė., Chicago, IIL

- Pajieškau Gendrutos Regalskiu- 
tės, Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Kražių parapijos, Trakseliunų so
draus. Pereituose metuose atva
žiavo iš Lietuvos Amerikon. Tu
riu labai svarbų reikalą. Ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso: . <

Miss Annie Raulinckaitė,
69 N. Main str., Kenosha, Wigi



Pajieškau savo sesers Kunegun- 
’dos Budraitės, po vyru Antanavi
čienė. / 11 metų kaip Amerikoje. 
Pirmiaus gyveno Pennsylvanijos 
valstijoje, apie Mahanoy City ar 
Shenandoah. Jis pats ar kas kita$ 
teiksis duoti žinią ant adreso:

Kaz. Budrius,
3252 So. Halsted st., Chicago, III.

Ant randos. Ruimas vienai ypa- 
tai, pagal susitaikymą ir valgis. 
Namas naujas, su geroms 
soras. Adresas: Fiat C. 
So. Halsted st.{ Chicago, 111.

įtai-
3252

Ant Pardavimo
Pajieškau Lemto Gintvainio, 

Kauno gub., Telšių pavieto, Alsė
džių miestelio; gyveno Chicagoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią ant adreso:

Mart. Kantems,
917 — 3jrd st., į Chicago, Ilk

Pajieškau savo brolio, Juozapo 
’Aleksino; pirm 3 metų gyveno 
Philadelphia, Pa. ir Camden, N. 
J. Turiu labai svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią ant adreso:

Pins Aleksinas,
617 Alabama av.,Sheboygan. Wis.

Pajieškau savo dėdės Roko 
Jurkševičiaus, Katino gub.. Rasei- 
inių pavieto, Eržvilko* parapijos, 
kitas teiksis duoti žinią ant adre
so:

Miss Pet. Ambrozaičiutė, 
(Valiušienė)

226 A4r st., - Dayton, Ohio.

Pajieškau savo dviejų draugų: 
Kazimiero Macerniko ir Povylo 
Pakalnio; abu Kauno gub.; Šiau
lių pavieto. Joniškės parapijos: 
vienas iš Vaineikių sodžiaus, o ki
tas iš Melvidžių sodžiaus. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Jonas Petraitis, 
Box 401, M eitose Park, 111.

Pajieškau savo draugų : Franf 
ciškaus SadauskioJ Jono Radavi- 
čiaus ir Juozapo Daugviečio, Kau
no gub., Šiaulių pavieto, Lūkės pa- 
parapijos. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią 4’1 adreso:

J. Paulatnskis,
56 W. I4th PI., Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo 2 pentrų 
mūrinis namas su lotu, ant Hal
sted Street, arti “Lietuvos” redak
cijos. i-mas pentras — storas ir 
gyvenami ruimai; 2-ras pentras 
— gyvenimai dviems šeimynoms 
Prekė $4200.00. Šis namas stovi 
ant svarbiausios biznio ulyčios, 
lietuvių apgyventoje dalyje, tinka 
visokiam bizniui. Gera vieta lie- 
ttivini. Randa jo atneša nuo $50 
iki $60 ant mėnesio tai yra 16% 
procentas nuo įdėtų pinigų. Į to
kį namą įdėti pinigus yra getešnis 
pelnas negu aukso mainos. 16% 
pamislyk sau. Dasižinokite “Lie
tuvos” redakcijoje.

Ant pardavimo ar išrandavoji- 
ino didelis bizni 
bučernė. 
nis apie 
dirbtas, 
įrengtas 
toli “Lietuvos" redakcijoj 
biznis yra airių savastis, 
Halsted ulyčia didumoj lietuviai 
užgyvena tai airiai nori parduoti 
ir pasitraukti iš tarpo lietuvių. 
Parduoda viską už $8000.00. Treč
dalį reikia iš viršaus užmokėti, o 
ręstą ant ilgų išmokesčių. Jei ne
nori pirkti gali randavoti; už na
mą. tvartą, storą su geriausiais 
įtaisymais randa $55.00 ant mėne
sio. Kas nori persitikrinti apie šio 
biznio gerumą, storo savininkai 
priims jį ant nedėlios ar dviejų j 
darbą į savo storą, o ten padirbė
jęs kėlės dienas 
biznis vertas. Biznis 
geras. Dasižinokite 
redakcijoje.

Grosernė ir 
su namu ir tvartu Biz- 
20 metų senas, gerai iš- 
štoras didelis, puikiai 

ant Halsted ulyčios, ne- 
Lietuvos” redakcijos, šis 

o kada

persitikrins, ką 
yra tikrai 
“Lietuvos"

GRAŽUS FLATAS

darbininkų Michigan ir \Viscon- 
sin valstijose prie girių kirtimo; 
mokestis nuo $26 iki $35 mėnesiui 
su valgiu ir guoliu. Kelionė dy
kai. Reikalaujame 400 darbinin
kų ant ūkių North ir South Dako>- 
ta ir Minnesota valstijose; gera 
mokestis, pigi kelionė. Reikalau
jame 1000 darbininkų prie gele
žinkelių darbų vakarinėse valsti
jose. Ateik tuojau arba rašyk sa
vo kalbcųę, įdėdamas už 2 c. pačto 
stempą prisluiUimui informaciją. 
(Lietuviškas agentas^.

J. Luca£
128 S' Clark st. (Room 3), 

Chicago, III.

Reikalauja vyrų dirbti giriose 
Michigan ir \Vtsconsin valstijose. 
Mokestis uuo $30.00 iki $40.00 mė
nesiui su valgiu ir gūoliu, Dykai 
kelionė su pirmininku (foreman). 
Tcipgi reikalaujame darbininkų 
prie geležinkelių. Atsišaukite 
tuojau pas:

/\sping & 
81 So. Canal st..

Svveet, 
Chicago, III.

100 ANGLIA-REIKALAUJA 
KASIU.

Davis Colliery Kompanija rei
kalauja 100 angliakasių mieste 
Bovvers, \V. Va. prie anglių ir 
koksų geležinkelio, tarpe Elkins ir 
Charlestovvn.

R. D. E«lwards, Supt., 
Bovvers, \V. Va.

“LIETUVOS ŪKININKAS“
Laikraštis skinamas Lietuvos 

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

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

M. J. Damijonaitis,
3252 So. Halsted St., Chicago, Ilk

Amerikos - lietuviai užsirašy

Pajieškau Antano Lašinio, Kau
no gub., Panevėžio pavieto. At
važiavo iš Lietuvos 5 d. apriliaus 
ir apsistojo Brooklyne, N. Y. Tei- 
pogi pajieškau Antano Karaliūno, 
Kauno gub., Panevėžio pavieto. 6 
Inetai 'kaip Amerikoje. Pirmiau 
gyveno Chicago, III. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

J. Blaževičius,
Box 506, CollinsvilleJ Conn.

, Pajieškau merginos su geru bal
su prie dainavimo, (nokančios maž 
daug anglišką kalbą. Už 3 vai. 
darbo ant dienos mokestis $8.00 
sanvaitėje ir pragyvenimas. Teip- 
gi pajieškau ir vaiko nuo 14 iki 17 
metų su garsia iškalba. Mokestis, 
$3.00 sanvaitėje ir pragyvenimas.: 
Darbas prasidės 10 d. lapkričio 
(November),. 1907^ Atsišaukite 
pas:

IŠ-

ant 
ant

ANT 
RANDAVOJIMO.

6 ruimų kampinis flatas, 
antrų lubų gražeme name,
kertės Halsted ir 33-čios ulyčios, 
priešais “Lietuvos” redakciją, ant 
rendos už $16.00 ant mėnesio. 
Dėl rendos atsišaukite į “Lietu
vos" redakciją.

Parsiduoda pigiai bučern* ir 
grosernė; biznis gerai išdirbtas, 
parsiduoda dėlto, kad savininkas 
išvažiuoja į seną krajų. Atsišau
kite adresu:

Chas Petkus,
414 Belvcdcr st., \Vaukegan, III.

Harrisburg, III. randasi gera 
vieta uždėjimui grosernės ir bu- 
černės biznis lietuviui. Daugiau 
dasižinokite pas:

Jos. Skinderis, 
Box 97, Harrisburg, III.

H. Mockus & Co.
129 String st:, Chicago, III.

Pajieškau darbo £rie biznio ar 
ofise. Moku penkiąs kalbas: lie
tuviškai, angliškai, lenkiškai, rus
imi ir slaVokiškai. Jeigu kur rei
kalingas tokis žmogus, tegul atsi
šaukia adresu:

Charles Blak, 
■Box 140, Flanklyn Park, III.

Pajieškau savo švlogerio .Antano 
Muraucko, Suvalkų gub., Senapi- 
lės pavieto, Aleksotu gminai Kuo- 
diškių kaimo. Jis lj>ats ar kas ki
tas teiksis duoti žinią ant adreso:

A. Rugienius,
X>5 So. 4th st., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda labai pigiai dvi lem
pos, kūrenamos gasolinu; geros 
dėl storo ar saliuno; naujausios 
mados, kuras kaštuoja valandai 
pusę cento. Kaštavo $28.00; par
siduoda už $15.00. Atsišaukite 
pas: '

H. Mockus & Co.
129 String str., Chicago, UL

Parsiduoda pigiai iš priežasties 
išvažiavimo pačios Lietuvon bu- 
čemė ir grosernė; lietuvių apgy
ventoje vietoje. Arba pajieškau 
pusininko, kuris galėtų įdėti į 
biznį $1000 ir pats darbu prisidė
tų. Daugiau dasižinokite adresu: 

Wlad. Butvvill, 
Lake st., Melrose Park,2001 III.

* 'AUKOS REVOLIUCIJAI.
Iš Mamfold, Pa. St. Kapčiu- 

nas, Ig. Kapčiunas, A. Ramanau
skas po 25c.; į V. Keinoritjs 5c. 
Smulkesnių $1.20. Viso $2.00. 
Skirti L. S. D. P.

GERA PROGA.
Parduosime $400 lotus po $250. 

ant lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
Geriausia proga padėti savo pini
gus ant didelio nuošimčio, geriau 
negu bankoje. Sujieškosime at
sakančiam žmogui gerą, pastovų 
darbą. Paskolysime pinigus bu- 
davojimui. Atsišauk vakarais nuo 
6 iki 8 vai.
45 La Šalie st.,

(Room 8) 
Chicago, IU.

NAUJAS KNYGŲ KATALIO- 
GAS.

Šiose dienose visiems savo 
skaitytojams išsiuntinėjome nau
jus knygų kataliogus. Jei kuris 
nebūtų gaVęs minėto kataliogo, 
tegul atsišaukia, o antru sykio 
pasiųsime. Ir kiekvienas, kas tik 
mumis parašys, gaus šį kataliogą 
dykai. Rašydami adresuokite:

A. OLSZEWSKI,
So. Halsted St., Chicago, III.325a

LOTAI! LOTAI!
Prie pat viršutinio Metropolit

an geležinkelio.
Prie didelių fabrikų.
Arti Grant \Vorks fabrikų.
Netoli nuo Northvvestern Elec

tric \Vorks.
Gera ir pigi komunikacija. Už 

5c., su 20 minutų gali atvažiuoti 
į miestą Metropolitan geležinke
liu, arba 12-tos ui. karais. Svei
kas ir Čystas oras, kaip ant far- 
mos.
Lotų prekės po $350 ir augičiau.

Toje vietoje šįmet šimtai namų 
statosi, tad lotų prekės kasdien 
kyla augštyn.

Pirkęs čia lotą už $350.00, už 
meto laiko lengvai gausi už tą 
patį lotą $450.00. Reikia supra
sti, kad kur teip gausiai nauji na
mai statosi, ten lotų prekės kas
dien kyla augštyn.

Pirkite kol pigus. „ *
Atsišaukite pas -

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Laivu Kalendorius

A.
Pranešu visiems 

mano pati Anna Viiujienė, po tė
vais Gutluckiutė, persiskyrė su 
šiuo svietu, 28 d. betželio, būdama 
43 metų senumo; J,i paėjo iš Su
valkų gub., Vilkaviškio pavieto. 
Gižų gmino, Dapkiškių kaimo. 
Paliko vyrą, ketvertą vaikų ir gi
mine# dideliame nubudime.

Brolis ‘M. (intauckas, • 
Vyrks Frank \’u;ijus, 

■2^’7’ Toluca.

[iminiems, kad

III.

Reikalauja vyrų prie molinių iš
dirbių ; molio deglyčioj. Mecca, 
Ind. Darbas ant viso meto. Už
darbis $1.60 iki $2.25 ant dienos. 
Atsišaukite:

Wm. E. Dee Co.
124 E. Quincy st., Chicago, III.

Kas nori važiuoti j Krajų, te
gul perskaito šį surašą, o jame at
ras, kada, iš kur, į kur ir koki lai
vai išplaukia, ir kiek šifkortės ka
štuoja.

šioms dienoms išplauks šitie 
laivai:

Reikalaujame 4000 darbininkų 
prie visokių darbų vakarinėse val
stijose ir Chicagoje. Gera moke
stis. Reikalaujame angliakasių 
valstijose \Vashington ir Colora- 
do; išperka pusę kelionės kaštų 
.nuo Chicago*. Reikalaujame 400

6

NORTH GERMAN LLOYD 
LINE.

Rugpiučio, 5 vai. ryto išplauks 
iš Nevv Yorko j Bremą laivas 
KAISER WILHELM II. 
Perplaukta mares su 7 die
nom. Šifkortės prekė. .$44.15

Rugpiučio, 10 vai. ryto išplauks 
iš Nevv Yorko j Bremą lai-

JW ^RgiZESS .. ALICE. 
Perpimikia mares su 10 die- 
nite ItfkoHčžLprekė.. .$38.15

Lic|x>syio ’fal. ryto išplauks iš 
Nevv Yorko į Bremą laivat- 
FRItoRfCH D. GROSSE. 
Perphrukia marei su 10 die
nų. ^fkoftjrs prekėm. .$38.15

30 Liepos, 10 vai, ryto išplauks iš 
Nevy rtYoH&* į Bremą laivas 
KAISER WM. DER GROS- 
Sfe. •FerjO ia mares su 7 
dienom. Šifkortės prekė.... 

................................ 144-15
O - *• e •• IRugpiučio, 2 vai. po pietų iš

plauk* iš Baltimorės j Bre
mą laiuas RHEIN. Perplau
kia matės su 13 dienų, šif
kortės prekė .......... $38.15

Liepos, 2 vai. po pietų išplauks 
iš Baltimorės j Bremą laivas 
Brandenburg. Perplaukia ma
res su 14 dienų. šifkortės 
prekė ..... .................... $38.15

23
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3
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RED STAR LINE.
Rugpiučio, 11 30 vai. diena iš

plauks iš Nevv Yorko į Ant- 
vrrpą ŪviB VADERLAND. 
Perplaukia mares su 8 die
nom. Šifkortės prekė. .$39.80

Liepos, 7 vai. ryto išplauks iš 
New Yorko į Antverpą laivas 
FINLAND. Perplaukia ma
res su 8 dienom. Šifkortės 
prekė..........................$3980

HAMBURG AMERICAN 
LINE.

Rugpiučio, j vai. po pietų iš
plauks iš Nevv Yorko į Ham
burgą laivas PRESIDENT 
LINCOLN. Perplaukia ma
res su 13 dienų. šifkortės 
prekė ..........  $37.80

I^cpo*, 12 vai. dienos, išplauks 
iš Nevv Yorko į Hamburgą 
laivas BEDENIA. Perplau
kia mares ąu 15 dienų, šif
kortės prekė .... .... $37.80

Liepos, 5 vai. ryto, išplauks iš 
Nevv Yorko j Hamburgą lai
vas DEUTSCHLAND. Per
plaukia mares su 7 dienom. 
Šifkortės prekė .. $4380

Liepos." 6 vai. rytn išplauks iš 
Ncw Yorko j Hamburgą lai
vas PATR1CIA. Perplaukia 
mares >11 14 dienų, šifkortės 
prekė*. .J................$3 7.80

CUNARD LINE.
Rugpiučio, II vai. diena iš

plauks iš Ncw Yorko laivas 
UMBRIA. Perplaukia ma
res su 7 dienom. Šifkortės 

prekė $41.80
Liepos. 10 vai. ryto, išplauks iš 

Nevv Yorko laivas ETRU- 
RIA. Perplaukia mares su 7 
dienom. šifkortės prekė 
....... ..i. į....------- $4180

Liepos, 9 vai. ryto, išplauks iš 
Bostono laivas IVERNIA. 
Perplaukia mare su 8 dienom, 
šifkortės prekė.........$37.80

Liepos, 9 vai. ryto,-išplauks iš 
Nevv Yorko kivas LUCA- 
NIA. Perplaukia mares su 
5 dienom, šifkortės prekė 
......................... $4380

30 Liepos, 8 vai. ryto, išplauks iš 
Nevv Yorko laivas CARO- 
NIA. Perplaukia mares su 
7 dienom. šifkortės prekė 
...............................$43 8o

20

AI

27

CANADIAN PACIF. R. R. CO. 
LINE.

Liepos, 6 vai. ryto, išplauks iš 
Montrcal laivas LAKE 
ERIE. Perplaukia mares su 
8 dienom, šifkortės prekė 
................................. 137-8°

26 Liepos, 3 vai po pietų išplauks 
iš QiiM>ec laivas EMPRESS 
OF BRITAIN. Perplaukia 
mares su 5 dienom, šifkor- 
tčs prAė T............$37-8o

20

3

10

27
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DOMINION LINE.
Rugpiučio, 5 v. ryto išplauks iš 

Montrcal laivas SOUTH- 
WARK. Perplauk ia mares 
su 8 dienom, šifkortės pre
kė ............................$37 80

1 Rugpjūčio, TV.ryto išplauks iš 
Monttjeąl' laivas CANADA. 
Perplaukia mares su 8 die
nom. Šifkortės prekė..$37-8o

f Liepos, 5 vai. ryto išplauks iš 
Montreal laivas KENSING- 
TON. Perplaukia mares su 
8 dien. šifkortės prekė$37.8o

WHITE STAR LINE.
Rugpiučio,’ 11130 vai. diena iš

plauks iš Nevv Yorko laivas 
ARABIC. Perplaukia mares 
su 6 dienom, šifkortės pre
kė .... ........... 41.80

Rugpiučio, 5 vai. po ptetų iš
plauks iš New Yorko laiva 
BALTIC. Perplaukia mare? 
su 6 dienom? Šifkortės pre
kė ......... •••• ..........^4i-8c

Liepos, 5 vii. ryto išplauks if 
Nevv Yorko laivas CELTIC. 
Perplaukia mares su 6 die
nom. šifkortės prekė .$41.80

Liepos, 3 vai. po pietų išplauks 
iš Bostono laivas REPUB- 
LIC. Perplaukia mares su 8 
dienom, šifkort. prekė$37.8o

AMERICAN LINE.
Rugpiučio. 9:30 vai. ryto iš

plauks iš Nevv Yorko laivas 
ST. PAUL. Perplaukia ma
res su 6 dienom. Šifkortės 
prekė ...................... $43.80

Liepos, 10 vai. ryto išplauks iš 
Philadelphijos laivas HAV- 
ERFORD. Perplaukia ina- 
fes su 8 dienom. Šifkortės 
prekė

jtfkoel ir tt Chicago, UI- 1M< 
;l*pių 79 ......................-••• •

472 Apslrslėklmal Atmosferoj arbs 
Meteorologija. Pagal profesorių Vojei- 
iov'ą sutaisė šernas. Aprašo Ii kc 
rusitveria ore žaibai Ir griaustiniai, 
uuo ko atsiranda ant dangaus įvairios 
šviesos Ir šešėliai. Ir daugybė visokių 
kitų Įvairiausių ore apsireiškimų. PJa 
Mat ir labai suprantamai paaiškint? 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų, 
aprašymas, dėl aiškesnio 
parodomas ant pa veikalo, 
arčiau susipažinti su oro 
verta perskaityti, 
pusi. 238 ........ 
Apdaryta............

Kiekviena* 
supratimo 

Norintiems 
ypatybėm*. 

Chicago, III. 1907, 
............................75c 

.....................$1X»

473 Apie žemą ir kitu* svietus, jų 
buvj ir pabaigą. Pagal Hežlperną, FaL 
bą Ir kitus, sutaisė šernas. Aprašo 
kas yra ž<mė. Iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 
saulė, žvaigždė*, mėnulis, planetos, ko
metos Ir kitos retai matomo* žvaigž
dė*. Bu 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago. 
III. 1896, pusi. 225.......    75c

• $37-8o,Ta pati apdaryta............................ $1.00

Virš parodytos prekės yra nuo 
Nevv Yorko iki Tilžės. Prekės 
į Eydkunus yra 5c. brangesnės 
kaip į Tilžę, o į Bajorus 55c. bran
gesnės kaip į Tilžę. Tikietas iš 
Chicagos į Nevv Yorką kaštuoja 
$16.00, į Bostoną $16.00, į Mont
rcal $15.00, į Philadclpliia $15.50.

480 Biologija arba mokslas apie gy
vu* daigtu*. Pagal prof. Nusbaum*. 
sutaisė Aerua*. Mokslas kokiu budu 
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės. kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, 
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
slėliais. Chicago, 111. 1901, pusla
pių 147................................................... 40c

507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, 
vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga su 
daugeliu gyvulių, vabalų, žuvių, žmo
nių, medžių ir akmenų paveikslėlių; 
trumpai afžkiai ir suprantamai ikaiftki- 
na gamtos Istoriją, ypač tuos dalykus.

VAIKAMS SIFKORTĖS.
Už vaiką nesenesnį kaip 1 me

to šifkortė ant laivo $2.00. Už 
vaikus nuo 1 iki 12 metų šifkor
tė ant laivo kaštuoja pusę to ką ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai 
dideliam, o virš 12 metu pilna šif-|nf*uPranta. Chicago, III. 1903. pu- 
kortė. ..................................

608 Gamtos pajiegos ir kaip iš jų 
GELEŽINKELIO TIKIETAI „,udo„.. Pa„,

VAIKAMS. na*. Svarbios moksliškos vertėc kny-
Amcrikos geležinkeliai vaikus 80 daugybė paveikslų yvairių ma- 

iki 5 metu veža dykai; nuo 5 iki *lnerijŲ ,r kl!oklŲ išnau-
.. . M dojimo gamtos pajkgų. Chicago, III.12 metų, ima pusę tikieto, o nuo pugl

12 metų pilną tikietą.
Prūsų geležilikeliai veža vaikus 515 Iš kur atsirado musų naminiai 

UŽ dyką tik iki 4 metų; nuo 4 iki fly*“1'®* Ir auginami augmenys? Pagal 
10 metu ima pusę tikieto. o mm iŠ*'rMS Su p"’

' veikalėliais. Chicago, 111. 1901, pusla-10 metų pilną tikietą. -3 ........................................
laivai Linijų NORTH GER-1

s* a Kr 1 t n v CTAD 525 Kaip gyvena augmenys. PagalMAN LLOYD. RED STAR ir Unk„,flM lr Utu, MU1B, SernM 
HAMBURG AMERICAN plati- su paveikslėliai*. Yra tai aprašymas 
kia stačiai į kontinentą, o laivai apie yvairius musų žemės augalus, jų 
visų kitų linijų plaukia į Angliją, įdėjimą Ir atmaina*, gyvj ir plėtoji- 
o iš Anglijos kiti laivai perveža 
kontinentą. •-

Didžiausias šifkorčių ofisas

A. 0LSZEWSKI0
3252 S«. Haliterf St, Chicųo. III

• mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki 
didžiausių ir tobuliausių. Chicago, III.

11901, pusi. 129 .....................................35c
526 Kada ir kokiu budu svietas su 

įsitvėrė ParaAė Prof. Dr. M. W. Meyer. 
, iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas.
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi-

* ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė
rė. teipgi kokiu budu atsirado ant jos 
gyvybė. Su paveikslsis. Chicago, 111. 
1906, pusi. 140 ............................... 35c

3.13.110^3.S. j 527 Kada Ir kokiu budu gali svietas

pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. WUh.
76 Manim Gorki]. Pasakojimai. Iš Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. II- 

r*sų kalbos vertė A. L-ls. Turinys: gaudąs. Knygelėje aprašyta svieto 
Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, Ma- pabaiga. Kas nori dasižinoti kada ir 
karas čudra. Rudenyj, Dvidešimts šeši kokiu budu gal svietas pasibaigti, te- 
Ir viena. Chicago, III. 1906, puslapių 
103 ...............  ..25c

gul perskaito šitą knygelę. Chicago, 
III. 1906, pusi. 135 ........................... 35c

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

134 Sidabrinis Kryželis arba Dailydž 
Ii Nazareto. Apysaka iš laikų kanki
nimo Kristaus. Bugenius Sue. Vertė 
J. liaukis. Chicago, III. 1900. pusi. 169. 
tAltą knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti)............. '—

553 Paėjimas orgsniėko svieto. Pa
gal Bitnerj sutaisė Šernas. Knyga di
delės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimą*! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogsnius, 
daug milijoną metų atgal gyvenusius 
ant žemės, augmenis, vabalus, žvėris, 

_ paukščius ir tt. Su paveikslais. Ghi- 
50c cago, III. 1905, pusi. 137 ......... .....35c

185 Žmogus nepliuškis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė. kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, III. 
1899, pusi. 23 .. .............................. 10c

200 Akis už ak|, dantis už d*nt|. 
Juokai viename akte. Perdirbta Iš vo
kiško. Chicago, III. 1907. pusi 29.. 10c

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkišką sutaisė K. 
B a ir M. Pis. Chicago, Iii. 1902, pu
slapių 62 ............................................. 20c

225 Gedaus vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
uką sutaisė K. B a Ir M. P-ls. Chica
go, III. 1902, pusi. 48...............  15c

257 Kun.-Gramulos Raštinyčloje. Ko
medija viename akte. Parašė kun. Fr. 
Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chicago, III. 1906, 
pusi. 14.................................................10c

566 Senų gadynių išnykę gyvi sutvė
rimai. Pagal Hutchlnsonų sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių yvairius sutvėrimus 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus, šiandien tų sutvėri
mų kimus žmonės kasdami gilius šuli
nius. kanalus, arba imdami iš žemės 
anglis, randa giliai palaidotus žemėje. 
Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga
dintus kimus, užklotus keliolikos siek
snių storio žemės eile. Jie yra šian
dien išstatyti (vairiuose muzėjuose. iš 
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip 
sena yra musų žemė, kiek tai milijo
nų metų reikėjo pakol ant mirusio 
žvėrio kūno užaugo eilė žemės kelioli
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
gal storumą ir senumą žemės sluog- 
snlų, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
gus ant jos atsirado. Chicago. III. 1900, 
pusi. 370 .....................................    |1.00
Ta pati apdaryta......................... 81.25

262 Mlndaugis 'Lietuvos Karalius. 
Istoriškas paveikslas . 5-se aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Sloveckl. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). Chicago, III. 1900, pusi. 86. 25c

331 Žilė galvon — velnias vuodegon. 
Komedija vienam akte. Pagal lenki
ntą sutaisė M. P-is. Chicago, III. 1902, 
pusi. 81................................................ 10c

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant 
kurių žmonės nuolatos žiuri, bet jų 
nesupranta.. Bu 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Promyk. Pirmą syk) Iš
versta ) lietuvišką. Labai naudinga 
knygelė tiem*, kurie nori sužinoti iš 
ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie Apdaryta

630 Ethnologij* arba mi 
^*m** tautas. Pagal D-rą 
And tą parašė Šernas Su
lįsi*, ir* uu svarbiausia '
knyga apie visas musų pastaks 
nlų veisles. JI parodo visą 
sčių, visų žemės kraštų Ir net 
dų salelių 
Aprašo jų kilmes, parvą, 
pročius, užsiėmimą 1? 
Kas noyi pilnai pažinu žmonų 
ją, tegul pesskaito šią kiyZj’ 
ąo. III. 1903, pusi. 667 ....T* 
Apdaryta gražiuose ir drūtuose 
mo apdaruose ......... .

641 Geografija art>a 
mss. Pagal Gelkie, Naltovakl 7*^ 
tua atitaisė Šernas. 8u 
Aiškiai ir suprantamai spraio 
žemę, jos pavidalą, didumą h- pig.^1 
jos kalnus, jų vardus, augit|Ltw? 
nūs metančius ifi aavęs Ugn|; y ?? 
sluogsnlų susideda žemė, kur i? 2 
joje yra anglių, geležies, aukso a? 
sko* ir kitų gėrybių; kiek marią, 
n), upių, jų vardai, plotis, gyiU. 
kuriuose vandenys; sūrus, prėtkl yZ 
tųs; kokie juose gyvena gyvūnai fru 
Žemė aprašyta dalimis: ižskakytm 
visos Viešpatystės, karalystė 
galkėtystės, respublikos ir «. gųa 
kurioje žemėje yra gyventoją; koku 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai, 
mimai, pramonės, išdarbiai ir H— , 
kokie miestai, su kiek gyventoją, 
brikų, pramonių; kur koldą orai: 
čiai ar karičial, lytus ar giedros; kur 
koks ilgis dienos Ir nakties; kur visa, 
da yra lygi diena ir naktis, kur saulė 
per keletą nedėllų nenusileidžia arka 
neužteka ir tt. Knyga didelė 6x9 col’ą, 
ant geros, standžios popierog tąsnita 
ta. Chicago, III. 1899, pusi. 40.
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap. 
daruose, auksinėmis litą romi* at»pa^. 
ati parašai ant nugaros ir tono.. |2jq

655 Istorija abelna.. Dalis Pirm 
Nuo seniausiųjų laikų Chiaijog _ 
2800 m. pr Kr , iki galutiniam išdallaj. 
mui imperijos Aleksandro Makadoni- 
škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A. 
Bacevlče. Su paveikslais, parodu- 
čtais tų laikų piramidus, sienas pylių, 
tvirtynlų; typus kunigų ir kareivių. 
Hieroglifus Akkadų rašto ir tt CM- 
cago, Iii. 1904, pusi. 498 ............$iąQ

657 Istorija Suvienytų Valstijų 
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar 
prieš atradimu Amerikos iki 1896 b. 
Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
ką. kokie čia tada žmonės gyveno, ko
kie žmonės pirmiausiai iš Europos pra
dėjo plaukti | Ameriką, kokios karės 
buvo, už ką kariavo ir kokiuose me
tuose; kiek buvo prezidentų, kokie ir 
kiek kuris gero dėl šios šalies padarė. 
Prie galo knygos telpa Suvienytų 
Valstijų Konstitucija, kuri yra reika
lingiausia žinoti kiekvienam žmogui 
gyvenančiam šioje šalyje. Chicago. III. 
1896. pusi. 364 ................................ $1.00
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap-į 
daruose, aukso Ii taros ant nugares te į 
šono ..................................................$1.25

nua

658 Istorija Chicagos Lietuvių, jų pa» 
rapijų ir kunigo Kriaučuno pro va su 
laikraščiu ‘'Lietuva", buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. Čia telpa ap 
rašymas: kiek yra lietuvių Chicagoje 
kiek lietuviškų draugysčių, su kokiais 
vardais ir siekiais; chronologiška 
žvalga Chicagos lietuvių darbų 
pat čia jų atsiradimo iki pabaigai
metų; istorija jų parapijų ir prova kur . 
nlgo Kraučuno su “Lietuva". Chicago^ | 
III. 1901, pusi. 580 ............................$1.00 ’
Apdaryta...........................................$1.50 i

i
678 Lietuvių Pratėviai Mažoje AzL 

joje. Nuo senovės iki jie pateko pa . 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė- 1 
tojas (D-ras J. šliupas). Knyga turi | 
283 puslapius \r 4 didelias mapas, pa- * 
rodančias yjetas kur senovėje gyvencu 
lietuvių pratėviai. Aprašo lietuvių pa-1 
dėjimą dar 800 metų prieš Kristaus! 
gimimą. Chicago, III. 1899..............50c!

708 Rašto Istorija. Pagal -A. B.I 
Schnitzerj sutaisė šernas. Aprašo kol 
kiu budu žmonės rašyti išmoko, kaip! 
išdirbo sau raštą kiekviena žmonių I 
tauta, kokie buvo raštai senovėje daugi 
metų prieš Kristų, kada žmonės viol 
toje rašto vartojo mazgelius ant >nlo| 
rų. išpiaustynius ant medžio. iškapojM 
mus ant akmens, piešė paveikslus, |S 
tik neseniai daėjo iki šiandieninio abi 
fabeto (litarų), su kuriuom dabar g* I 
Ii parašyti kiekvieną žodj ir viską 1 
kalbėti teip gerai, kaip ir gyvu žodžiu. 
Yra tai knyga, kuri ištikro žmogų i®* | 
teresuoja, parodydama kaip tobulinosi 
sviete raštas. Chicago, UI. 1905, pu* 
slapių 304 .......................................*100
Apdaryta ........................................$1*®

722 Trumpi senobės istorija.
prof. R. Vipper vertė iš rusų kalta* 
D. Su paveikslais senoviškų liekanų 
ir 5-eis spalvuotais žemlapiais <map‘> 
mis). Yra tai tikriausia svieto istori
ja nuo seniausių laikų, daug metą 
prieš Kristaus gimimą iki nupuolimo 
Rymo viešpatystės. Chicago, III- 
pusi. 305 ......................................
Apdaryta......................................... * ,

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

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

597 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė pa
gal Schmehrj šernas. Mokslas apie 
subudavojimą kūno visokių žvėrių, 
paukščių, sanarkojų, iarnapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
vis aprašytas pavieniai au visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę jis 
tveria. Su pavelkflals. Chicago. Ui 
1906, pusi. 313..................................81.0C

$12.

pu- 
10c

851 Apie turtų išdirbimą. Parai* I 
Schram. Vertė S. M. Veikalas gvfr j 
denantis politišką ekonomiją. Kokiai* 
keliais išsidirba turtai, kaip jie apsi
krauna ir kaip atsiliepia ant pyveni** | 
draugijos. Chicago. III. 1900,

856 Aukos karės Dievui. Parašė 
nas Gražys. Si knygelė aprašo kokio® j 
kada buvo karės, kas buvo jų 
sčia, kiek blėdės padarė ir daro 
nėms ir kas į jąs stumia.
1902, pusi. . ............................y’ ' ‘ jĮ

861 Dras J. Basanavyfiiua. Le^* 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. I 
tautas, nurodymai kaip lenkiška^^B 
ba sunaikino ir sudenioralizavo 
vą Ir kaip ji kenkia lietuvystei 
štai dienai. Chicago, III. 1903,

... pių 41 |
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alas
®- Haber- 
Paveikal*. 
Moksliška 
ulėsulės žmo- 
viešpatį 

‘t marai
ateik

iPrledeli* prla lietuviško kiaušy* 
^UAtelia gvildenantis lietuvyste* 
iua po vaidila Rusijos ir po |tsk* 
enkr-tė*. Chieago, III. pūsis-

Stetoskopai arba Teleskopai

lal vitU.
1JU IstorL

lose ausi.

•M ir kj. 
'veiksim^ 

musų

U. vuik*.
14 kokių 

lr lt klek 
‘kte, dru- 
iarI«I, eie- 
,l»: kokie

mai ir tt 
įkaityto* 
^s- kunj. 
tt- Kieg 

Jm: kokie 
l*l. ’ižsiė- 
Ir tiesos; 
otojų, fa. 
orai; šak 
droš; kur 
kur visa- 

kur saulė 
diia arba 
6x9 colių, 
i spaudin- 
4G9- $2.00 
s tuose ap- 
iš atspau
do.. $2.50

s pirma. 
Įvijos —. 
n išdalint. 
Makadoni-

parodan- 
nas pylių, 

kareivių, 
tt. Chi- 

-------$1.00

ttijų Šiau- 
mo ir dar 
1 1896 m. 
io Ameri- 
yveno. ko- 
ropos pra
jos karės 
iuose me- 
, kokie Ir 
?s padarė. 
Suvienytų 
yra relka- 
i žmogui 
licago, III. 1 
.... $1-00 | 
etuose aj>4 
lugarcs Lr «..........$1-25 ?

ivlų, jų P»- 
prova su 

usi balau- .
telpa ap f 

Cbicago'jeį 1 
su kokiaisf l 
iglška perAe 
darbų nua 
algai 1900 
pro va ku-
Chicagoį 

.... .$1.00 

.... $1.50

F„»-h»»* ir maitinimas maių
J- Kulia, M. D. Chi- 

j.,"’.-"1 *.............410c

svėikstos. Panai Bernesą. 
ir kit^ sutaisė šernas. Yru 

!X*‘ j* daktariška knyga Kas Jų su 
*L?!isl»ity8. pataikys apsisaugoti 

dsokiy H«U. užlaikyti čielybėje 
** isdkatą. pailginti savo amžių Ir 

h-*1** sveikus ir tvirtus savo val- 
’011 rtfcago, III- 1897, pusi. 132..35c 
ink v

PMMtM Visokiai Reformai.
. sveikatai, turtui ir laisvei, 

^^toriškas raitas apie klausimą 
’TZs" Parašė' Otto Cardue. Su 
^isko lydimu vertė J. Laukis.

nurodo kad mėsa ir kai kurie 
pavadinti dilginanti valgiai.' 

■ ^k-'.nC'.vs žirninėms paistais.gįjTl. 1M:. puu. n;!....,.

121® Arttw«tika- Sutaisė S. Škač- 
Le«g'as budus išmokti skai

(rokuoti). Knyga padalyta i 
Lkls skyrių*- Skyrius I — apie 
LiBus. Skyrius II — Trupiniai Sky- 

iii — Dešimtiniai trupiniai. Sky- 
rV ^- Prilyginimai ir proporcijos, 

-tyrias V — Proporcijų prievadinės. 
fįiea^o, III. 1897, pusi. 104 . ..Į.z.25c

3t3reo»Kopas arba Teleskopas yra tai 
prietaisa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrozėllo, abrozėlls pavirsta | na
tūrai išką paveikslų, kurtame matai Me
las' grupas žmonių, triobų. visų mie
stų, plačius laukus, miškus, daržus ir 
teip toliau, teip kaip kad pats toje vie
toje būtumei ir viskų savo akimi ma 

Jyttime!. Teleskopas paverčia į nata 
ralbškų ėsybę. padidina J| atskirstn 
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau nt 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius storeoskopiškus paveikslui 
kaip matote žemiau turaš.'tus.

SERIJA I.
Susideda iš 12 Stereoskopiškų paveik

slėlių pundelyje. Prekė 50c. už 
pundeli.

!j00 Rsnkvedis angliško* kalbos.
ai Oilendorf Harvey. Maxwelį ir kl-
* sutašė J. Laukis.. Yra tai prakti- 
jįiausia knyga išsimokinimui angli-

- *7 pa gėl

Pa-

am kalbos pačiam per save be 
Mi ■akytojo. Chieago. III. 1906. pu-

Ajfaryta

$1.25
$1.50

1324 Žodynas lietuviškai • angliškos 
ygoa. Dalis 1. Sutaisė A. Lalls. čia 
nit visus lietuviškus žodžius išguldy- 
tu Bagtiškai Kožnas žodis paženklin
tu kursyvonis litaroms prie kokio 
grw*riko« skyriaus jis priguli. Kny- 
gs formatas 6x9 colius. Kieti, mėly- 
HistĮi .sųtiyąvpis ‘ĮBJspds cmipns oa 
>»f Mgsros Chieago. III.- 1

Štai ką juose gali pamatyti: 
Stebėtini griovai Yellow Stone Par

ko.
! Kvietklnė paroda, mieste Sarato- 
Iros. N. Y. .

> Bowery gatvė New Yorke.
4 Didysis vandens puolimas. Ycllosr- 

stoue Parke.
5 Typiška tabako fanna, Kuboje.
6 Sudų butas mieste Houolnlu. ant sa

los Hawaii.
7 Žuvų rinka, mieete Manilės, ant 

lipiny saly.
8 San Jose gatvė, mieste San Juan. 

Porto Rico.
9‘Puikiausia pilis mieste Rheinstein. 

Prusnose.
10 Puikiausias Žurandells Salone de 

Jeneta. mieste Vienoje.
1902. pu- n švento Mykolo paloclus. Peterbur- 
. J.$2.00 t

Fi-

1327 Žodynas lietuviškai - angliškos 
iO>es. Dalis II. Sutaisė A I*alis.

ge. Rusijoje.
12 Švento Petro bažnyčia ir pllacius 

Ryme.

Čia rs« visus angliškus žodžius išgul- _______
irtas lietuviškai. Prie kiekvieno ang- Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik-

SERIJA II.

Gold filled Laikrodėlis
Fabriko g varant uotas ant 20. metu; Elgin ar
VValtham. Preke.............................^.$12.50
Tikrai Sidabrinis baikrodelis
Elgin ar \Valtham. Prekė.,. B .. ^i. $8.50

Prisiųsto pinigu* arb* duok ontori ąpt C.O.D., o 
laikrodėlis bus greitai prisiųstas. Ffrkdarti pas mane

SERIJA IV.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 

slšlių bakselyje. Prekė $2.00 
bakselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek 
velklėlių kų pirmutinėse serijose, 
štai kų Juose galite pamatyti:

Besiartinanti audra ant ežero Erle. 
New York. Tavorų krovimas | di

delį oceanin| laivų.
New York. Pilies daržas (Casttle 

Garden).
Boston. Ežeras viešame darže.

101
102

103

ui

pa-
Ir

104 __ _____________________
105 Atlantic City, New Jersey. Pama-

i<x;

107

108

109
110
111
112

113

114

115
116

117
118

119

20

121

123
124
125

174

175

17G

177
178

179

180

ir tekėjai, Yokohama, Japonijoj
Joj

Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis savo 
turtų.

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo
kohama.

Japonlečių būdas eiti pailsto.
Tropai | Kigomlzų žinyčių. Kyo- 

to. Japonijoj. • 4
Kyoto, Japonijoj. Kigomizų žiny-

tiHianuui,

Sis žodžiu kabėse yra pridėta jlarmė. Į 
u:? žodžius angliškai tarti; teipgi 
bekdeoas žodis paženklintas kuršy- J 

į raas Btaroms prie kokio gramaiikos 
skyrius jis priguli. Knygos formatas 
Imlius. Gražiais drūtais apdarais, 
s^pra Ir kampai drūtos, gražiom moro-1 
Mdtsros. šonai audimo, ant n liga ros > 

aukso litaroms, lapų kraštai
^Joti..............................................$4-00

popieros apdaruose $3.00

ui

Ha-

Nia-

slėltų bakselyje. Prekė 75c. 
bakselį. .

Štai ką juose gali pamatyti:
1 Gražiausias vandens puolimas, 

vana Glen. N. Y.
2 Grandžių sodas, Floridoje.
3 Didžiausias pačto budink**, 1 

Yorke.
4 Stebėtina* vandens puolimas, 

gar^ Falls, New York,
5 Puikiausia svetainė United States 

Hotelyje. mieste Saratogos, N. Y.
G.KupČiška gatvė. Obispo. mieste Ha

vanos. Kuboje.
7 Ūkininko namai. Kuboje.

(plukdymą* galvijų mieste Manilės. 
ant Filipinų salų.

Geležinkelis ant salos Havrali. 
Gatvė miesto Manilės, ant salos 

lipinu.
Kapelija “Sousa“ ant Paryžiaus 
rodos. Francuzįjoję.

(Čia^audimt) nėra 12,‘Palinų daržas mieste Frankfort, 
..................i.$7.00 j Prosuose.

Į13 Merginos parduoda kvletkas mie
ste Kopenhagen. Danijoj.

1328 Žodynas lietuvi*kai-angli$kos ir 
^K*Mietuv tikos kalbų. . (Ab| dalys 

-I ir II, t. y. No. 1326 ir No. 1327) 
tonoje knygoje. Yra tai reikalingiau- 
i knyga norintiems gerai 
•šų kalbų. Formatas ir 
lt pat kaip No. 1327 ....

pažibti an- 
apdarai to- 
..... j.$6-00 Fl-

126
127

128

129

120

131

133

134

135

136

137

. 1329 Žodynas. Tas pats
,1328,'tik pilnai apdarytas brangiu, gra- •
na aoroko skūra. x" '
te biskio) ..

kaito No.

i-$7.00

pa- 138

139

140
1420 Tikyba ar mokslas? Tlkėjitnl- __ _________ „ ____ _

iki. moksliški ir draugiškai - politiški h- Puikiausias kvietkų darželis, mie- 
i o t>.... 11.. -1 •-.* i ^li.an^k ste \Ionte (*arlo

ažoje AzI- Į
pateko po ^^Kkiftaiai, surankioti D-ro J. Šliupo. Į 
ivos Mylė- Astras pataisytas ir padidintas spaudi- 15, Rustoenvai vandens puolimas. Nor- 
myga turi ------ ... .. .
napas, pa- *,■
je gyvenoj-
etuvių pa-4

Kristau-to

BU Chieago. m. 1901. pusi. 211 50c vegijoj.
1 P n

141

142
143

tl A. B 
įprašo ko 
toko, kaip 
i žmonių 
>vėje daug 
jonės vie> 
ant šniu* 

. iškapojl- 
eikslus, ir 
leninio al- 
dabar Sa
viškų ap-1 

vu žodžiu. I 
žmogų i n- I 
tobulinosi ] 
1905, pu- 
... .,$1-°° 
*... $1-25

ja. Pag*! 
sų kalbos 
ų liekanų 
Js (niapo 
eto i stori* 
laug metų 
nupuolimo 
>, III. 19°4’ 

.. $1°° 
• . $1-25

1498 Lietuviškas Sapnininkas. Su- 
rinkta* iš daugelio svetimų sapnininkų 
itSidiisytas pagal tikrą persiškai-egip- 
tišką sapnlainką. su 310 abrczehų. su 
aprašymu planetų ir paslapčių, kokias 
•ttovės žmonės vartojo dėl atspėjimo 
steitte*. Geriausiai išguldo visokiu* 
■Maus, kokie tik žmogui prisisapnuot 
gali- Chieago. III. 1895, pusi. 20i. .50c

pats drūtai apdarytas........ j. .65c

1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku- 
•• irto knyga burtų, monų Ir visokių 
P ’̂-apčių ir praktiška C. C. St. Ger- 

Oelnažiaygtė, su paveikslėliais, 
orinko ir išguldė Iš svetimų kalbų J.

’^ra didžiausia ir prakti- 
11101111 knyga, burtų ir delną- 

Į Mokslo. Formatas 6x9 tolius, 
’itšau* apdaru koioriuotas paveik- 

L ^b®TtiBlnko ruimo. Chicaao, III.

| fe WSi 412............... $3'°°I "totoMe apdaruose ... .•.............. $3.50

i į. , Pa,,aPtys Magijos bei Spi ritiz- I ūktei let°^e Pagal svetimus
j/jĮy? šctaisė J. Laukis. Yra tai 

^PR^*®.monų darymo, šioje kny- 
*tra#ite visas monų ir burtų pa-

Ir jas suprasite, nes aiškiai ap- 
Pareikslais parodytoj visos

B lr budai jų darymo. Chiea. 
iĘ- l$03, pusi. 262 ............... I 50c

16 Opera avenue gatvė, Paryžiuje.
Francuzijoj.

17 Moterų duelės su kardais.
18 Moterys prie arbatos.
19 Motina kudikj prausia.
20 Kaip labai dideli tie mažiukai.
21 Vakaro diskusijos.

Ir keturi kitokį paveikslėliai.

SERIJA III.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik

slėlių Iš Kristaus gyvenimo. Pre
kė $1.00 už bakselį au 22 paveik
slėliu.

ant svodbos, Kainoj Gali- 
Permaino vandenį | vynų, 

ant kalno kalba priešais

144

145

146

147

148
149

parašė 
jalas g'ib 

Kokiai* 
p jie susi
gyveni®® 

K)0, pu91*" 
■ ..350

parašė J®’ I 
išo kokios 
jų priež** J 
daro žino* | 
bieago, Ui. 1

• 1OC 1

Lenkai į 
rtė V. Oi* | 

Lklška kai* J 

;avo 
fstei sub'J 

903,
..

FS I
j^^Rankvedi* gromatų rašymui.

Išmokinanti kaip rašyti gro- 
MetlsL^nnafl' Pazbtamus, gimines, 

mylinius ir* milimas prieš 
į ponus, kunigus, vysku- 

JtM au8štos luomos ypatas. 
. 1Dla' mt naujų metų, dienoje 

gimimo, ir kituose atsitikl- 
^Vhicago. m. 189J psl ]15 40c 

Jį'enima» Š$. Tėvo, Popie- 

, toų IX’ va'dziuslo apašta-
‘ Ryme °uo 1033 ikil 1044

  ...........L .25c 
■^Hj***viška8 -Lementoriua dėl 

į totfa ir poteriais, katakiz-
minstrantuni. Vilniuje 1863, 

.................................. 15c 
^^^^krigiųshįt per j£oney Qrder’j 

votoje gromatoje adresuoda-

°L$ZEWSKI,
. t Chieago, lll<

Štai ką juose gali pamatyti:
1 Kristaus užgimimas Bet Įėjau s Stal-

nėlėje.
2 Trys Karaliai atlanko gimus} Kri

stų ir dovanas jam kloja.
Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktarus Jeruzoliaus bažny
čioje.

Kristus 
lejaus.

Kristus
žmonių minią.

Judesius savo pabučiavimu 1
Kristų žydams.

Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

Šventa Veronika apšluosto 
Kristui. -v

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

Žalnieriai ir Šv. Petras prie kalno 
Golgotos.

Kristus paveda savo motiną Jonui.
13 Skaito Kristui myrio dekretą ant 

kalno Golgotos.
Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
žiaus.

Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia J dangų.
Regykla šiądieninio Betlejaus.
Kaip šiądien išrodo Stalnelė, 
įkurtoje Kristus gimė.

21 Bažnyčia apreiškimo Šv. P. Marijos.
22 Bažnyčia budavota ant grabo Šv.

P. Marijos.
23 Kaip šiądien išrodo Kristaus gra

bas.
Kaip šiąden išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.
Ulytėiė po vardu Jėzaus “Štai Žmo
gus".

išduoda

kryžių

veidų

jo ne-

nukry-

1G
17
18
19
20

24

25

ku

Niagara. Patkavinis vandenskrt- 
tys nuo ožinės salos. (Horse 
Shoe Fa Ils froin Goat Island).

Chieago. Auditorium viešbutis Ir 
Michigan Avenne.

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

Moki indijonas namteje.
Moki Indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No-Frald.
Vartininkai (The gentinei*) 3.041 

pėdų augščio. Yosemite, Cai.
Motina girių, G3 pėdas apėmlo. Yo 

semite Klonyj. Cal.
Magdelenoe Kolegija, Oxford. Ang

lijoj.
Airija. Klllarney, pilis Rosa.
(ėjimas | Muckrocs Klioštortų, Ai- 

"Joj.
Siaurinis miestas. Gibraltar.
Berlynas. Bondier lovis ir Kate-

VokleJja. Griuvėsiai viduramžinės, 
pilies.

Vokietija. Ijdva* apleidžiant!* Ko- 
blenc’ą. ant Rhelno upė*.

Švedija. Stockholma* nuo vandeni 
pusės.

Rtockholinas. Karališkas palocfu*. 
Švedija. Ant kelio | Odde. 
Švedija. Lejoao pilt*. Geteborge 
Šveicarija. Mount Blaoc žiūrint 

nuo Chamontx.
Thun. Šveicarijoj.
Žluvini* kiemą*. Albambra, G r* n* 

da. Išpanijoj.
Katedra Notre Dame. faakada. Pa

ryžiuj. Francuzijoj.
Tullerinų daria*. Paryžiuje, Fnu>- 

cijoj. ,
Palociai tautų ant upė* Setaa’oa. 

Paryžiau* Paroda, 1900m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 

Francljoj.
de* C ha m p* Eiyaee*. Pa ryti aje. 

Francljoj.
Didžiosios operos paloclus. Pa 

ryiluje. Francljoj.
Tvirtynė Šv. Jono Ir Katedra,Mar- 

•eilles. Francljoj.
Laivų užpiauka ir ežeras. Vlllefran- 

che, Francljoj.
Carniehe kelias Ir ežerėlis Vilto- 

franche, Francljoj.
Pajūrinis kraštas Casino. Mont* 

Carlo.
Vatikano daržas ir šv. Petro ka

tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pe 

tro katedros.
Didžioji galerija Colona paloduje, 

Ryme. Italijoj.
Skliautas Settinio Severo, Ryme, 

Italijoj.
Kofoseumas. Ryme, Italijoj.
Neseniai atkastas paloclus, Pom- 
^ejo. Italijoj.

Senatas ir Kanais*. Milane, Itali
joj.

Kelia* Šv. Juozapo. Venecijoj, Ita
lijoj.

Šėrimas karvelių ant piečiau* San 
Marco, Venecijoj.

Kelia* šv. Andriejaus. Venecijoj, 
Italijoj.

Mahometonų bažnyčia Omare.
Oceanini* pakraštį*, parodanti* ka

lto užuolanką. Algfere.
150 Gėrymo fontanas ir gatvė Senais* 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamos EI 
▲in-

Mahometonų bažnyčia Sultano Ha- 
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte.

Pyramidos lr Arabų Vilija, žiūrint 
nuo Ghizeh kelio. Kaire. Egipte. 

Arabija. Daržas išdžiūvusiame 
upės take.

Įėjima* | palocių, Singapore, Indi
joj.

Turgaus diena Singapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Sloga 

pore. Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chi- 

nijoj.
Žibinčius Hong Konge. ChinljoJ.
Chiniečių vienbuorinial laivai J 

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

Shanghai, ChinljoJ.
Tautiškas priešpiečių namas ant 

salo* Java.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 

laukai
Yokohama. Japonijoj. Prūdas egip- 

tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.

Junltų tlnyčia Honmoku, Ybkoha- 
ma, Japonijoj-

Yokohama, Japonijoj. Šiaučlus dir^ 
bantis lytines kurpes.

Yokohama, Japonijoj. Kriauklinlų 
tuvių pardavlnėtojaus stotis.

Paroda ugnagesinių atletų, Yoko
hama, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar
žas.

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

172 Japoniški vaikai, nešanti
Matsuri altorių, Yokohamoj.

173 Matsuri pokylis, muzikos pastotas

181

182

183

84

185
186

187

188

189
190

191

192

193
194
195
196
197
198
199
2<>o

Auksini* pavilionas ant ežero Kin- 
kakujl, arti Kyoto. Japonijoj.

Senoviška žinyčia Fujlyama, Mt. 
Fuji, Japonijoj.

Teatro gatvė. Ilgio vieną mlllą, 
Osaka, Japonijoj.

Nava. Japonijoj. Tūkstantis žibin 
čių prie Ka-sutu No-Myia žiny- 
čio*.

Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
ni* šuo. sergianti* Nikko žinyčią 
nuo Piktojo.

Hawailaki mokyklos kūdikiai.
Paimu daria* an< kranto Monotoa 

upės, Honolult^ Hawal.
Daktilinių painių kelias, Honolulu, 

Hawal.
Havraiiška moteris, gaudanti Peo- 

heai, mažiukę kriauklinę žluvai-

Chlnlečiai renkanti ryžius, Hawal. 
Gyvenimas Pretorljoj, Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka Ir plaukimu laivų taisymo 

dirbuvė Valparaiso, Chlle.
Jamalco* Brookline gatvė, Port 

J.nbm'o.
San Franclsco gatvė. Mesico City.
Didysla pllaciua. Meslco City. 
“Jojimas šėnimi*".
Mano apgtnėjąa-
Kalėdų ryta*.

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

Teleskopas Ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja ...2..................$300

100 tų pačių paveikslą bakselyje
be teleskopo  ...........................$2 00

25 paveikslai iš Jėzaus gyveni
mo ................. . ............................ $100

Pat* viena* teleskopas be paveikslų 
kaštuoja $1 00.

SERU A
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko po- 

veikalėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pund«l|.

Alioję serijoje, kiekviename punde
lyje. bevelk vis kitokį paveikslėliai, tai 
yra maišyti iš visokių gatunkų. Juose 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių Ir 
kitų begotų triobeslų paveikslai, teip- 
gi Ir komiški paveikslėliai. Si serija 
yra gera tiems, kurie nori pinigus ui- 
čėdytl. nes ji kaštuoja tiktai 35 c, o 
joje galima tiek daug pamatyti kaip 
4r serijoje I.

15J

152

153

154

155

156
157

158

159
160

161
162

163

164

165

166

167

1G8

169

170

71

pokyliai

12
SERIJĄ VI.

tolo oat maišyto gatunko paveikslė
lių pundelyje. Prekė 75c. už pun
deli.

Ai toje serijoje gražiausi paveikslė
liai. laiba! aiškus, yra dirbti gabiau
sių artistų, brangaus darbo. | juos 
žiūrint matai viską teip aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, ked virš parodytos pre
kės yra tik už pavelkalėliua. be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja $1. 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir 
vlaokig paveikslėliu (urėti, tai vienas 
Teleskopas užtenka jiems visiems.

Vienas teleskopas užtenka visokiem* 
paveikslam. Kada turi teleskopą, tai 
gali Imti paveikslus kokius tik nori ir 
visi t Ik v | ta patį teleskopą.

Slysdami pinigus ant teleskopą ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OL8ZEVV8KI,
So. Halsted St., . Chieago, III.3252

Geriausias lietuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted sU, OUje^skio name.

Traukli dantis be skantmo. ftetdo Fkorbnta. 
Neuralgija, sudeda nanjdj vieUS išpuohiiių. pri
pildo UkirnMjatiui nuliu, iidabru. amalgamų. 
Vaiande*: Šiokiom* dteponia U#»o 8 ryto iki U, 
auo I iki 9 rak. NedNkkni.: nuo S r. iki S rak.

Mare Lhiikiene
Atsakanti AkuŠerka

3246 S. Halsted St. . Chicafo, III.
Tolapbonaa Yarrt1 TSSS

Puodą visokia rodų ft geriatvif pagelti* mote* 
rim* jų Ilgo*"- P»*»-kniinr«i atiteka ditrbf prie 
gltndt mo lr daiiuri ateaknnčini po gindymo. Ofl- 
m« ir gyvenimą*Oi*zra tkto n*m>,S24S t NabtU it.—- - - - - - -

AnM7 Akmenų
Railroad 

Laikrodėlis
Patentuotai reguliato 

ttus, aniuke niaukamai 
Ir auitatomat, ▼vrljkai 
ar moteriškai 10K auk
suotas, dvigubi '‘Buit
inį lukštai, rrailaiiš- 
kvietknot*». Tikrai ge
tai laikę rodo. Vlser

VVatch Co.
•00 Central Bank Bldf-, ChlcagaĮ

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.

r^" 1 Banka. 1 ■ —1
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 skryneles (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kurių ne ugnis, ne vagis negali prieiti. Skrynelės yra 
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.

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

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

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

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

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

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

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

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

, Nori važiuoti į krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis 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: 

ftifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidėjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau- 
poti (uiččdyti), prisiusi šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę 
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra literaiuro» ant “North Stde" Chicagoj. 
Čion aeliins gauti mokilUkų, avietlikiĮ ir 4va«i- 
ikų knygų, rąžančių, ikaplierlų, abrozėllų, viso
kių laikraičių, Amerikos ir Europos ir popierų 
gromatoms. Teipgi užlaikau visokio tavoro: juo
dyto, paltelių, plunksnų,drukuojamų mašinukių, 
britvų, stereoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne- 
užmirikite atsilankyti, o busite užganėdinti 

Petras M. Kaltis
III WsbfiM«a Ava. , „ x Chieago, III.

~8ala LietuvUkos Bažnyčios).

PINIGŲ PREKE.
Iki 500 rublių, rublis po................... 52%
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .52 
Virš 1000 rublių, rublis po...........51%

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

Jeigu norite, kad pinigai greitai lr 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
tai siųskite per “Lietuvos" redakcijų, 
adresuodami teip t *

A. 0LSZEW8KI
$252 8o. Halstsd 8t, Chieago, III.

1’•X

-Lietuvviszka Aparatu Dirbtume
Guodotinoms tautiškoms ir baž

nytinėms Draugystėms iszdirba:- 
Karuaas, Amerikonisztoas 
We11awas, Szarpas, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius/ 
Kepures ir dėl Marszalku, 
parėdus. <

' Guododniems Kunigams iszd'f 
b*:-Kapas, Arnotas, Balni ati
kus Albas. Stulas ir wisus baž
nytinius parėdus. Visoki darbe at
lieka artistiszkai in laika.
Į Norėdamos guodotinos Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu

darbas butu prideraneziai atlikta* ir tuom suszeipti sawo tautetg, paveskite ji tikrai 
lie tuwai tiai,

T. ANDRUSZEWICZ £ C0.
115 W. Division St-, Chieago, III.

m s»i r»'vąrr¥rrvvTmffnr'n,,T*

Mačui i kur bėgi?
Bėgu į valztlta W*ihington, nei ten yra daug 

darbo ir uždarbiai gari, o pa* Dom. Milių galima 
užeiti lr gaut i vl*okia» gerai rodai; bato gaU aaatl 
šalta alų ir kitokių gerlautių gėrimų ir nukuks. 
Jo Karčiams yra vo* du bloku nuo Įjt—- c*.™—.

“Standard Saloon”
Bėsttlė' Wssh.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.

Bankierlai.
> ir m »kolijan»e Pinigas ant tartenybių ir Jol
uioo »totics. ta rūginai turteayb® pirkti,. au diUugatuu 

prlgelMaiiM, paskolindami tau dalį pirkinio pi* 
ai*ų. Greita* veikimas. Lengvo* išlygos- Ag«w 
tai apmokami domink
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KODĖL KENTĖTI TYLIAI?LIETUVOS” AGENTAI

Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!
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MADISON MEDICAL INSTITUTEiriausios už 20c. Nuo ko*
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Drapanos ir Galanterijos 
Skrybėlės ir Apautuvai 
už labai pigią, prieinamą prekę 
VIENA PREKE VISIEMS
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su padėktvonėmi* 
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NDZA M.,

ti p 
dabai 
par<. i 
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N. Y.
73 Grand

Metropalitan

AUKSINIS ATRAMENTAS 
gra naujausias paNailintajas t ai tiko. Parauti 
granata tavam, gi minam arba paeitai su auk
sinu/ atramantu o bus tai nagirbata nau liana. 
Praba tik 2 5c ui butaiiuka su prisiuntimu. 
Siuskit mokastg Pm.k-Cautinam markam pas: 

dOHN'8 6UPPLY HOUSE 
22 PIL8EN 8TATION. CHICAGO. ILL.

Maso.
571 N. Malu St.

Spaolalicta* moterų 
vyru ligų.

John’* Supply House 
Pilsen Stiton, Chlcigo, III

Minersvllle, Pa.
Juozas Ramanauskas.

Wegtville, UI. 
Kreivėnas.

Pittsburg, Pa.
F. J. Bagočius,

Elizabeth, N. J.
Wm. Dočkus, 211 First St

Philadelphia,
A. Ignotas, 1028

Dr. J. KULIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgą* 

3255 So. Halsted St., Chicago, III.
Gydo vibokia* liga* moterų, vaiku Ir 

vyru. Teipgi turi didelę praktika ir 
gydo pemkiningai visokias limpančia* 
užslaenejusla* ir paslaptinga* vyru il
ga*. Daro operacijas pasekminga!

Waterbury, Conn. 1
Jonas Žemantauckas, 30 W. Porter

New Britaln, Conn.
M J. Che^onis, ,21 Pleasant

« New Haven, Conn.
Llažaitlc, - 217 Ferry St

MOTERIŠKAS LIGAS.
Patinimu* gimdo*, skaudėjimu* 

pečių. baltUgf. pagal mano meto
do* *uUl*ytu» vaistu* Hgydau pa- 
•ekmingiausial.

KRAUJO UŽNUODYJIMUS. 
ir odo* liga*, paveir-dan: iibėri- 
mu*, skauduliu*, plaukų autlin- 
kimu* ir tt.

au iszgyėau a*t vl**4ae.

KALBU LIETUVIŠKAI.

rasi visokių ligų vardu*, kaip jot prasideda ir kaip jas geriausiai galima Į*rgal^t. Plačiai apra- 
‘--------Lygiai daug pamokinimų jaunimui,

—*•
ame skaityt apie Dispepsiją, Reuma- 
Ir Moterų ligas. Kuriam rupi sve.aau 
itą” parsitraukti, nes netrukus ir šio* pa-

Ta knyga reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavieuium* y pa tom a, vyram* ir moterims, jaunikaičiams ir 
" L
Ir vėl 50 tuksiančių egzempliorių naujai likosi išleista, nors ta knyga kaštuoja 45 centai, bet kad ji išduota 

. i, kuris atsiųs tik keletą štampų prisiuntimu kaštam* Ir 
piurės. * -

Brooklyn, N. Y.
S ta n. Rinkevičius, 73 Grand

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmončs užsitikl mums ir musų 

gyduolėms, kuriems duodame teisin- 
<iausis rodą per laišką dykai.

Kaip'išalgydytl Rupturą, Akių liga, 
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pučkus, Saulės įdegimą, Didervi- 
nes, Niežus ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lė* nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
lų užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų — — ------- - *-
nuo žmonių viaok 
pas mus: J. M. 11 
QQfi_QQQ "wv*vvw QrvwwWwYy

Traukia dantis bk jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba gvarantuoja. ::

OFFISAS —Kampai 81-mot ir 
South Hahtid Oatuiu t!tilt

CHICAGO, ILL
GYVENIMAS VIRSZUI APTIEK0S

visuomenės apšvietimui, tai kiekvienas gaus ją dovanai.
savo a.Aklai |»ara«ytą adresą. „Vadovą Į Sveikatą"

——— - Rašyk tuojau*, kadangi ir šita laida netrukus išsibaigs, , — ■ ———
Jei Jautiesi nesveikumą arba Tave niekur nepagulbčjo, tai reikia grynų gerų 

vaistų ir atsakančios daktariškos tikros pagelbos sveikatai: tad šitam In
stitute, ant kožnos ligos yra Daktarai tikri Specialistai ir Vadovas Dak
taras Profesorius, o Vaistai k une tik yra geriausi, iŠ visos pasaulės pargabenti ir paties

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokei 
tau atsiszaukti in Madfšon Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatn 
Building, priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir lai 
kanti iszgydyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerviszkas L 
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes 
lengviai n u vargstantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantiS 
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta 
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neezystos, pajuodavę paakiai, spuogai, ple 
mai, ar koki kitokį iszberimai ant odos, nemoraliszki ir

; , Prekė 35c. kožnas.
Nusipirk po vieną šių priveiksiu, 

galėsi gražiai papuošti savo ruimą.

Broekton,
K. Balčiūnas,

Parduodame laivakortes ant geriausių linijų ir siun
čiame money orderius ir chekius į visas dalis svieto už 
pigiausią prekę. Perkame ir parduodame -kitažemiškus 
pinigus. Atdara subatos ir panedėlio vakarais. Taupini- 
mą (čėdijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Už sudėtus 
pinigus mokame 3%.

Lietuvy* advokatas, baigę* mokslą 
jurisprudencijo* čia Amerikoj. Veda 
visokia* pro va*, civiliškas Ir krimina- 
Iiškas, visuose teismuose (soduose). 
Gyv. 3112 S. Hahted 31., adl 31 mos gatvės 

T•!•**•«• Y arė* 6O4S

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

New York, N. Y.
A. Lesniewskis, 144 E. Houston

2216 Tustin st

E. St. Louis, III.
Felix J. Galminas, 537 Collinsville

Dabar laikas nandokites.visi!
Uljpirk iro ei gražiau l>a!-ai« Artuonyku 

Skr.Į . 1 iui.r-r' i . b H r. . t u ir dacup.. \ <k a
nr r ■ . * ■ ■-* u I u -t r . !..• • -j <. • r u ! >z i>- _•<. r*.. i k u k > 1 n i n :... v -o. □ 
Ž.eau. I.-1..1 jūrini t’.r, Br.'\ u AlI.uri.udėlfotugrafljU, R. v..;. 
vtnu. Stn-lbu. El-ktrikmiu Liampwkiu, lUbiL.u I.iuru. AJre-

1 ’am Pluksnu »uk»i*iu (fvuntain |*n’, Gramatikų, Ž->-
*E3aV* dyuu, Utonfku ir klaidu knjgu, visokiu gražiu PopiTu d*l ra- 

W i' fcj B lymo gromatu »i» vitoklait apakaitymai* ir daioomi* tuziną* u*
tSc. i tuzinai už *1.03. Odeli dhikuojama mašinukė gana gra

šiai ir greitai drukuoja, Ii ta r o* ir Vi*a mašinukė padaryta I* geriautio plieno. Prekė tik |*.S0.
Užlaikau kitokiu išdarbiu mašinukių keliu gatunku ir daugyb* nau- . jį^i

dingu visokiu daiktu. Ka* nor apturėt katologa tegul priiiunčia ui5c. 
markę ir teisinga adriia. o apturėk M puslapiu dideli i:o melo NAUJA 
KATCLOCa DYKAI: Kuriame > ra šimtais v sūkiu daiktu, su virJ du a
šimtai aišk.u paveikslu ir iš kurio mat...it jog man < tavoras pi-mo» 
kliaao*. preke* pigiame* kaip kitur. Štornykam, Agentam ir Perlonam 
parduodu viaokiua tavoru* labai pigiai, duodu dideli r* bala adreiuoktl:

g. W!LKEW1CH 112 GRAND ST., BROOKLYN, N. F,

Męs patarnausime atsakančiai, 
duok mums progą.

500 So. Halsted St.
Tarpe 12 tos ir 14 tos gatvių

PLAUČIAI
Sergantieji® dusuliu, bronchitu 

arba džieva iigydoml galutinai 
naujau*!* mano metodą per įtran- 
kin>| O x a 1 i n o gazi{.

privatiškas vyru ligas.
A* Ugydau kiekvieną greitai ant 

v landos ir didžiausioj paslapty}.

VISOKIOS PATARMES 
DOVANAI!

Vieta, kurioje jausiesi 
kaip namieje

Lietuviškas Storas 
Atdaras NadBiioma visą Dlsną.

7 Millrow
Mass.

12 Harlem St.
Gilberton, Pa.

J. Ambrazevičius,

Ilgydau kiekvieną sergantį Varicocele, Strlktum, taipgi užkrečiančiu* kraują užnuodi
ji® u«, nusilpnėjimą nervų, Hydrocelj arba vyrą lytiška* liga*. Tokia* gania* dLrta* tei
kiame visiem* tiem* kurie buvo gydomi nuo kellollko* visokiu daktarų be pasekmė* Ir ildav* 
savo pinigu* dykai, vardan parodyti jog aš turiu vienintelį bodą *u kurio pagelb* ant visados 
J u* išgydysiu

140 W. 34th Street,

Brooklyn,
E. Froomes,
A. Diržulaitts, . 155

161 5Vcst riudison BAYMARm^HEATRE building Chicfl£Q

X J«lfu esi jsunss, senss ar vlduramtla 

4BL Męs Tave išgydysime.
Męs padarėme *peclali-kumą begi (lydami y|<ati- 

tJ škas, nerviškai ir chroniška* vyrų li<a*per 20 metų 
1 Ta -aka medicinos tapo musų gyvenimo studija

Sergamiems neduodame suviliojantį nuaprendi- 
majų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame 
pilną ir (>asiliekantį išlydy mą: musų prekesiemos. 
lAIIIIIK VVDIIC ken<*lančiusnuojsunystosišdy- 
JAUltUu v I liUO kūmų, pilnai išfvdome.
VYRAMA >ir* 40m-’u’ r1' kh1 ų rnj* i* ’ • HANIj ny ks ta, 'Suteikiame galutiną Išgydymą

Išgydomo greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodtiimą, varicocelę. inkstų ir pū
slės ligas, reumatizmą, neuralgija skilvio ir kepenų ligas, raudonąją gyslą, votis, 
pasididinusias giles ir visas odos'ligas.
ATMINA k*d rn?* radome parijontams ypatiikai ir jų pačių kalboje ir niekados 
n I m INK neišduodame jų paslapčių.

Męs pristatome visas gyduoles musų pacijentams ir išsiunčiame į visą svietą. 
Prašyk dykai Išpildymo Slankos, jeigu negali pats pribūti mųsų ofisan.
Jojo Išaiškintos įvairios Ilgos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti namieje.

RODĄ DYKAI! VALANDOS:.u u.

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street, XV CHICAGO, tll.
Priėmimo valandos: ase • »»l. ryto Iki • vai. nk«r*. Nodėllomts: ■*• • tai. ryt* SI 4 vai. m p*t*.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Skaudėjimu* (kilvio, kepenų ir inkstų, nor* labai už*i*enėju*iu*, išgydan galutinai.

r Ira N. Morris L. H. Heymann 
S. R. Flynn Charles F. Hocrr 

VALANDOS
Panedelyj nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Subatoj nuo 5 po pietų iki 8 vak.

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo Iš po spaudos labai 

jražųs tautiški paveikslai (abrozdai).
1. Didis Lietuvos KunigaJkštis Vy

tautas.
2. Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis

tutis^
3. Didis Lietuvos Kunigaikštis Al- 

girdarf,
4. Didis Lietuvos Kunigaikštis Ge- 

deminas.
Paveikslų miera 22X28 colių.

Lietuvių Daktaras

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

Toėofon** Ganai 147*.
T«*l*f<Miuotl galim* i* ki*kri*noa ant Ir k o*. 

Gydo patckiuingai tlauitiaa liga* be skirtumo.

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis, 1514 Ross Avė.

Pittsburg, Pa.
Jonas Igpotas, 13 Diamond Sąuare S S.
I. M. Maskeliūnas, 2134 Forbes St

Shenandoah, Pa.
Andrius Mačis, 131 S. Main

Baltimore, Md.
.2018 N. Washington, St.

711 W. Lombard St. 
2G S<>. Green St. 
521 Columbia Av.

Skaityk naujai išleistą knygą „Vadovas j Sveikatą”, 
So -daug svarbių aprašymų, apimanti reikalingiausius dalykus, kurie suteikia sveikatą ir laimę.

Šita knyg* išduot* Dr. Collln* Now York Medical Instituto. Joje, apart daugybės visokių akvvų tfeiš- 
Bloimų. kalu pasiekt laime. teų>-pat rasi: kaip užlaiky t sveikata, apsisergšt visokių Ilgų ir kaip vlaoklae vyru 
ir moįerų ilgas Išsigydyt.

Šitoj knygi..................... , " ‘ - ‘
šyta pas'aptys lytiško susituokimo smagumą*, ženybit.is laiminga* gyvenimas ] 
kad per lytiškus išdykumu*, ine nepasigady tų, nenupultų ant proto ir sveikatos.

K<>žn*> hkyrius šitos knvgoa yra žingeidus. Sergantiems, mę* rodyj 
tlamą, Plaučių Ilgas, Alrdloa Ir Inkstų, Kepenų, vlsoklas'Vyrų I 
t? i*tmmgas gyirnimas, tegul pasiskub ua ią knyga ,,Vadovą | Sveika 
skutinėt spaudus 50 tūkstančių egzempl., tarp 3 milijonų lietuvių tuojau* iakisklsidy

mergelėms _ ’ _ •

Springfield, III.
J. Klembauskas.

Worcester,
Antanas Bernotas,

So. Boston, Mass.
Nik. Gendrolius, 224 /\ttens

. VISIEMS DOVANAI!
Lietuviškas kstallogss, katrame yra šimtai visokių 

daiktų, paveikalšllal ir jų prekės kaip tai:
Žadu, laikrodėlių, !s.nc<ugėlių, lakotų, špilkų, gotikų, laikpo- K F"" TV t 
džių, britvų, armonikų, koncortinkų, klornotų, sknpkų, bu b- 1/ 
uolių, kornotų, mandolinų, vargonų, fonografų, plunkanų, lij ū 1 
drukuojsmų mašinohų, kišeninių įtampų, knygų ir tt.

Lietuviai nesiduokit išnaudoti visokiem apgavikam, 
kurie po yvairiom firmų vardai* dankvto*! ir apgaudinėja vi»<>mėuia. 
R.‘ik*iau
JONAITĮ paduodami mvo pilną adrrtf o gausite KATAL1OGĄ LMJVA-
NA! ir busit aprūpinti gerai* - ueUMkgsl* daiktai*. l/llll I! Iii'

Vlenatlnš lietuviška prekystš Amerikoje, kurj 
išsiunčia vlaokius daiktu* apsteluojant per laiškua, Į visus Amerikos 
Ir Canados miestus Ir kaimelius, per psčtą srbs oaprossą. Adresas:

• M. J. DAMIJONAITIS, e
3252 So. Halsted St., • Chicago, III.

Seno Krajaus Gydytojas

Dr. P. G. Wiegner 
•iš Rygos)

Atidarė ofisą ant aptiekos J Leszczynsko
3315 So. Morgan St., Chicago, III.

Gydo visokias ligas.

Prisiųsdam,as pinigus adresuok:
A. OLSZEVVSKI,

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. JOS. LISTER & CO., 
ROOM 604 L. 40 DEARBORN ST. CHICAGO, ILL. U. S. A

Instituto Diktatų vis naujai išrasti, kurių kitur negalima gaut. Visokios ligos,, kaip Vy 
moterų, su geriausia pasekme išgvdo; atėjus asabiŠkai arba aprašant ligą per 
(lietuviškai). Atsišauk busi išgydytu.

Visados adresuok rašydams:

Dr. E.C.Collins Medical Institute

THE WEST SIOE TRUST & SAVINGS BANK 
12 ta IR HALSTED GATVES - - CHICAGO 

VIRŠININKAI
& R. Flynn, prezidentas, Ira N. Morris, vice-prezidentas, 
Chas. F. Hocrr, kasicrius, C. N. Stanton, kasteriant pagelb. 

direktoriai
Nclson Morris J. /. Spoor

Arthur G. Lconard f
B A N K O S

Nuo 9 ryto iki 4 po pietų
Subatoj nuo 9 ryto Iki 12 pietų

klauso k 
kalbėti angliškai, 
aš jums pašarnbuslu 
re: k ai u oae 1 r provoee 
miestų galt gsuM geriausią nakvynę.

Petras Szlakls,
3321 AuAura. Avo., ' Chicago, III. 
Tarpe S3-e*io* gntVM Ir 9S-«aie Rtaoe.

Teiečena* Vard* 4011

Mt. Carmel, Pa. 
Jonas Banis, - Bos 541.

L. Gawlis, . : 
Jonas Želvis, 
J, LųIs, 
J. Diemedis, \ 
,Wm. J. Moran,

S. E. cor. Sharp and Camden Str. III nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas 3 11 skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsipųtima gyslių maiszelyj, Užsen? I I dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia III gėdinga, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube. žymus rupesezio isz- | I I reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo. turi užskurJu- iii sias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle iri j | | teip toliau? 1

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE
užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad tai 
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgio atrasj 
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikinai 
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slapto*! 
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darw» 
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu | 
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavi®°| 

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME. I 
III Mes EJ’dom ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky, sju “ l j I | nenatUraliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas )»K*| ■ I ■ LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstancziusj* 1 E I I nu ir pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumaL

tankus susikuopininiai ir kraujo ligos, jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, III rodavik su mum pakol da ne per vėlu. I

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.
I I o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nu0L | 
I I ryt° P° P*eL ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dienai 
I I nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas: 1

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS nET DERMATOLOGUOS moksle.
ItHiig'ia odo* litrų piK'in* tino 

n-nė«il*lk, nr. ir .z-ikre- 
tinto taipgi ir nito vidurinių ligų. 
Uanguki*. gauna pučkua, nlel*- 
te*n**. alink ima plaukų. i>)lkim| 

per aptlkidlm*. Uydo.i p*i neat**K*nėiu* 
daktaru* ar ageuta*. kuria tik pinigus išvi
lioja, o paskui raėot* mutn*. kad ėmėte daugy
bę gvduolių H įvairių apgavikų ir pagelbėt 
negavote ir aakote, kad. gal, ir musų gyduolė* 
negvlbė*. (Taigi neįdėtame mums darodyti, 
koala žmogų* bkoal musų gyduolėmis apgau
ta*). Turime tūkstančius origiualtėkų Ladė- 
kavonių Ir tą galine ant *udo prisiekti. Tegul 
bent viena* daktaru* parodo mum* tiek padč- 
kavonių. o mp duosime didelį atlyginimu. 
Plika galvaauuku gydyti, jeigu senas ir galva 
žvilga, tai to pagelblti negalinta.bet jeigu jau
na*, o turi retu* plaukus, o ant odos matyti* 
maži plaukučiai, tat tam galima suteikti pa- 
gelb|; plaukai nėra grybai—viena diena nei*- 
digs. Atsišaukiantiems nusiųsime dyk* in
formacija* *u plačku anralynm. Mfs nesiulo- 
me pniispvrf savo gyduolių, teisinga* dakta
ras to nė vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul rašo pa* nata. Adresą*
J M BRUNDZA Co .Chemiat 
New "VoKŠt ėtoHrooltlyn, U-S -A..

Newark, N. J.
V. Ambrazevičia, 178 Ferry

Rautai kur tu be&i?
Nugi pas Petrą 

Szlaki, ne* labai IL 
troškę*, o p*c jį gb- 

a*- *1^ h m a atanėd) ti. nea
jis turi pulkų, U tą 
bavank* blu, <ar 

JfA dzią ruaką očiščen*
k arielką, cigaru* n*t 

H»vbn«*į o išsifė 
ru* gauni žmogų* 

puikų užkandi kiekvieną dieną. Ui jau 
negaliu ilgiau su tamtu kalbėti. Lik 
avelkaa, tonu skubini!*. Prie to jis turi 
puikią salę vestuvėms, mitingams ir p* 
klauso kak vieno, o ypač ui verują susi- 

Ateikit* pa* mane, o 
ui dyk* visokiuoa* 

Atvažiavę iš kitų

VisaiiD^kai 
Didžiausias Kataliogas 
Lietuviszkoje Kalboje
J 11 Bua numušta* kožnam kuris III Prisius MIVO tikra varda, pra 
1 I I varde, adresa ir pora markiu. 
1 S I Naudingas, reikalinga.* kož- III nam lietuviui ir lietuvei.

JAME TELPA
teisingi apraatymai apie suvirta 
200 visokiu kuuiszku nesveikumu, 
vyru moterų ir vaiku. Iszaiszkina 
pradžių, pi lezasti ir pasekmes ligų 
ir pasako kokia*, gyduoles naudoti. 
Telpa paveikslai ir prekes visokiu 
naujausiu elektro-gydaneziu apa
ratu, Koberiniu daiktu, Magiszku 
Aparatu, Drukuojamu ir Raszo 
mu Maszinu, Stereoskopn ir jiem 
Paveikslu, Armonikų Koncertinų, 

i Britvu ir daugel kitokiu kožnam 
reikalingu daiktu. Raszyk tuojau*.

ATTOBNEY & COUNSELOR at LAW 
Chamber *1 Commerc* 814f., Reem 709 
S. E. Caraae L* kali* a«4 Wa*hin«t»«i Street* 

CHICAGO, ILL. 
TELEPNONE MAIN 3442

limi ni

br.de
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