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®S ŽINIOS.
b*5- * -— —

pia valdžia kareiviams šauti ir pi 
taikyti,. smeigti ir užtąušti ant 
vietos beginklius žmonis, viduri
nį priešių. Klausimas ar daug 
beatsiraš tų. kurie, šaua į begin
klius draugus, veiklaus ji* atsuks 
ginklą į savo vadovus ir juos nu
siųs į ten iš kur niekas Begrįžta.

Kiekviena kova prispaustųjų su

^■ncyA MASKOLIJOJ.
^Mmbliucija Maskolijoj da-
^^B^ptilo. mat žmonis
^HptetvArka. vi-J caro val-
^^HErdar ant
į ' Ltai. tiesa, aptilo, žnfonės, 

užimti lauku dar ' )nil... .’“**’<» prifraustion.
1_ _____ J

Vėlesnės žinios praneša,, kad 
turkikoji kariumenė nė nesirerv 
gianti pasitraukti iš persiškų val
dybų.

M CJMuoIm 
kaip 

kn?n «*rj

t®, viduriu 
«M®. kada 
nui Išlalėtai 

•1UODB »!UB- 
įvelkauj

at gyduoles 
•tainaujiua 
parelkilala

ytlytis nuo 
1 m ai i»mo, 
spepsijos, 
saro, gal- 
1 skaudė
jo ir svai- 
no; per 
us buvo 
ipaiintas 
Jgydomu, 
.Colllns 
stitutas 
u m pa lai- 
į išgydė.

VOKIETIJA.
I I Berlyną sugrįžo iš Norderney 
prancūziškas pasiuntinys Julės 
|Caml>on, kuris turėjo jlg,H pasj 

■K|ettai ne ant !lg.». Žmonės k‘rai . . - ‘ ' . ’ ’. kalbėjimus su Vokietijos kanele-
L - urink-s paįu-^. -n.l.-r- S|,t-.kas \ ienok l'"'

' ”kl'' rc"" Prispaus,iejie. ,r ;i, į” 11 ' >>a terp,a„ti;koji

I... - .„t x-.ul.-~ „e- iš j,-.s pcrRatėt.Lj Jri 1kiauri.,,ų. u/.,kri„„
- 1,ekur Biriausios miuSo, ! V'","'' kad V"kk'"

E,.j . -,<taro - . -- ypat,,,- kovotojaj 1|? ž . - b ■■■• • !-> duodą i-.l.,,, -,i,a PsuKadjai
^^pener.- .— y-kas t„ri kritl,sitJ sto^ n.Hij. ^’r-kkc reikaluose kaip

■ppareinn rah.Ma perk,-,-(|f<. Trauksis ,a koy., 
; metus, bet n|ri5alčtm’-ii< .. • • ■>p Maskolijoj teipgi žmonės ruo- iš jos išeis ’ J 1 raneuzija paims

^^Kmbo seniai pr:c k< \<><. Bet žmonės!
sakant.\ien apšviestes- ‘

■K luoitia. i
įį riešpalystts elementas, ūki- n,a. Ibt kad t-jė tci|>..i p■isabko revolimnjų su neiš- ilgai gyvuos, tai q, titaną mat..1 “* J‘"' ir
^■pu,su neapykanta. Minia ti-i apkviestesnieiie i.,L„Cs \H 7 Zm->na. Vokietija n.-, 
Ktil nebuvo dar atsakančiai kolijoje. Laimas tailaanui u. - Paveldi

<iidi ’ -k'rt.- ką ir pienu, t i nf-.tts ,kiim '--p.nv
^K*° kovos bud°. nesuprato Šaukdama caro valdšUduma nori t', «* tori tie-
^■aisvė. Minia, teip -akam, 'nukreipti žmonių atidi UK> nedo ' '
■#> Užpakalyj tikrų kovotojų rių vakltioa .kirbu ,r tuom i-it, *" ;,r k’» k"'!

1‘iP>k»b rinoma, niekas niekam ne-

skričio teismas nagrinėjo bylą A. 
Braziukevičiaus, S. tKligerio, V. 
Baturo, J. Davidavičlaus ir V. O- 
lechnavičiaus, kaltinajnųjįj už Ra
šos valsčiaus kasos ' apiplėšimą. 
Pirmuosius keturiuaĮ pasmerkė 
pakarti, Olechnavičiųį gi 20 metų, 
katorgom Ant rytojius Vilniaus 
karo apskričio vadai Krzivickij 
pakeitė mirties bausmę katorga: 
Braziukevičiui iki gyvos galvos, 
Davidavičiui 20 metų, Kligeriui ir 
Batūrai po 12 metų, (llechnavičiui 
gi sumažinta iki 8 metų. Visus 
kaltinamuosius gynė advokatas 
Tarchovskai.

peFversniui, \isK»A3 ll“p tetą Kritusių stos nauji su dar <11-'jai patinka. Vokietija nesiprie- 
:i, turi imti tam tikrą lai- dėsniu užsidegimu ir ji|? — perga- šysianti teipgi, jeigu Prancūzija 

dar gal paims pilną valią ant Morokko, t.
Mo- 

prispaustijjie, vargo rokko viešpatystę kaipo savo vai*
clybą.

>-1 Dabar vienur kiliir ruošiasi | Iš šito aiškiai matyt, kad Vo- 
inteligentija. Didy- žmonės prie rinkimų į trečiąją du- kietija stengiasi susidraugauti su

Žinoma, Vokietija nesi

įpian, Pa. 

lankant 
po visą

b teip:
(Li-., ■ -

: Theatre | 
km ir lai- 
viszkas ir ] 
gyvybes, | 
gastantis, J 
1, trūksta ]

rj, L'žsen- 
ia kitokia 
tsczio isz- 
užs kurdu- 
gerkle ir

s kad ta- 
io atrasi

ie d arta 
oFu dar-.

- <vfili» 
VYRU 
ius jatf- 
ai, Per

nuo 
dienose*

Liepos 17 d. naktį du plėšiku 
mėgino išplėšti artilerijos sandė
lius. Vieną jųjų saągybos karei
vis užmušė, kitas suleistas pasi
slėpė.

dar pas rusą pasistiprinti kelio
nei. Tik po nekuriam laikui, pri 
putę gerai degtinės ir alaus, girti 
visi'išėjo pažiūrėt, ką dirba suim
tieji*.

Patyrę, kad vyrai jau išvažiavo 
Vabalninkan pas pristovą, sargy
biniai labai matyt užpyko ir pra
dėjo grasinti. Ilgai nemąstydami, 
sargybiniai pradėjo vytis išvažia
vusius. Matydami, kad vejami 
jau netoli, atkišę šautuvus, pradė
jo rėkti, kad sustotų, nes kitaip 
šausią. Žmonės, nieko blogo ne
matydami. sustojo ir laukė. Įsiu
tę sargybiniai puolėsi ant jų, it 
koki žvėris, ir pradėjo šautuvų 
galais daužyti žmones per galvas. 
Vienas iš ūkininkų, Gudonis, še

rnas jau žmogus, užduotas per gal
vą, išpuolė apalpęs iš vežimo. Ki
ti keturi liko taip pat baisiai pri
mušti. Moteris, 
vyrus, sugrąžino 
mo; primuštus 
Vabalninką, kur
mušė.. Vienas iš suimtųjų. Gudo
nis, matydamas, kad lig Panevė
žio gali neišlaikyti, užmokėjo 50 
rub. ir su pramušta galva sugrįžo 
namo, o likusius nuvarė į Panevė
žį-

Sulig ko tai daeina sauvalė mu
sų tvarkdarių - sargybinių!.........
Girdėt, kad nukentėjusiejie vyrai 
žada paduot teisman sargybinius 
už jų tokius darbus.

Traukutis.
(Iš “L. U”)

tapo “didelė daugybė”, apie kelio
lika tūkstančių rublių!.... Baus
mė uždėta liko veik ant 70 kaimų,

mės skaitosi giria užimta. Po tei
sybei, daugelis tų girių tik bėrei 
kalo tą vardą turi, nes dvarinin 

tarp kurių yra ir tokių, ką turtda-lkai bękirsdamr miškus jau paver-
mi vos 3 margus žemės turi už
mokėti kitas apie 100 rub. ir daur 
giau.s. Visas tas valstiečių bylas 
komisorius perdavė į rankas Sa
kių kamarninko, ir kamarninkas 
šį pavasarį ėmėsi už darbo, t. y. 
savo pareigų pildymo.

Valstiečiai dar kreipėsi j Suval
kus jieškodami teisybės, bet jos, 
t. y. “teisybės”, nesuradę, pradėjo 
bausmę dalimis sumokėti ir nešti 
į šakius pas kamarninką, o Ko
maro “advokatas” p. štrimas; 
laiks nuo laiko atvažiuodamas į 
Sakius, ir paėmęs pinigus, vežė į 
Gelgaudiškį p. Komarui.

Kadangi p. štrimas, gaudamas 
nuo p. K. nekurį nuošimtį, viską 
darė ir laikėsi dvarininko pusės, 
tat smarkiai įsipykino su vals
tiečiais; todėl-gi 18 d. berželio, 
kada važiavo iš Šakių į Gelgaudi
škį (sako, vežęsi tą dieną 500 rb.) 
patykojo kas-žin kas giraitėje, ir 
leido j jį — kaip pasakoja — apie 
30 šūvių, bet ant laimės nepatai
kė, liko lengvai tik sužeistas, ir 
kiek sunkiau sužeistas jojo vežė
jas. (Yra suimtos dėlei šio daly
ko kelios ypatos, bet prirodymų, 
regis, jokių tame nėra).

Apart to visko, kas aukščiau pa
pasakota, Naumiesčio kamisorius 
dėlei p. Kom. girių kirtimo kai- 
kuriuos valstiečius, trūkstant pri
rodymų — pateisino; bet p. Ka
maras prie progos, mat, geizda- 
mas pasipelnyti, liko tuo neužga
nėdintas, ir perdavė bylą į Suval
kus apskričio teismui.

Liepos tat 10 ir n d. (n. s.) 
šakių miestelis turėjo nepaprastą 
išveizdą: atvyko iš Suvalkų “ok- 
ružnas”, rusų šventikas, pulkas 
kazokų, žemsargių (žinoma, “dėl

tė juos į krūmus.
Kas veda geriaus ūkę. ar dva 

ar ūkininkai? Paprastai visų 
'"“'“'"a. kad rh-arų žemė dau 
k^l M* ,‘,a' ■**“ 2C,"Č uki-n- 

a7k*“ynui parodo ką ki- 
£ Paga! vaMžio, apskaitymus 
rietna. joge, vi<lutiniškai imant 
"■argas ukminkų žemės Suvalkų 
gnltern,joje atneša gryno pelno

■ ja kap o margas dvarų že- 
mes duoda uk r rb. 95 kap.. t. y. 

l’ ^rga, ukmmkų tiek iiduoda. 
k«k 6 marga, dvaro. Taigi išei- 
■■a. kad Suvalkų gubernijos dva- 
"tinka, „e geriaus už ūkininkus

V. ':-na"<ioja. Kodėl taip n,a- 
•įai istluotla vidutinis dvarų mar
gas. lobaus paaiškinta. Skolon 
, Pasirodo ne mažos. Yni 
enkų Karalystėje taip vadinamo

ji kredito (Paskolos) Draugija, 
kur, skolina dvarininkams ir stam
biems,ems ūkininkams pinigus 
ant Įtrauktų į ipoteką nepajudina- 
n’M turtų, iš apskaitymų tosio, 
• rauguos matyt, kad didelė dė 
dz.uma dvarų Suvalkų gub<M-,tijos 
'ra prasiskolinę tai draugijai 
>ent ant pusės savo turtų. Išei
na, kad bent pusė dvarų turtu pri
klauso ne dvarininkams, bet k re- 
tilto Draugijai. Kiek guli ant n!„. 
’u dvarų dar privatinių skolų, 
ninku susekti, bet žinovai tvirti- 
na kad bent šešta ir net ketvirta 
tlahs dvarų vertės apskolinta pri- 
vatmėmis skolomis. Tokiu b„Ju 
matome, kad dvarų apie 3 daljs " 
pnklauso ne dvarininkams, bet 
kredito Draugijai ir kitokiems 
skolininkams, ir tik • i dalis pri
klauso patiems dvarininkams.

Atsiranda dar ir tokių dvarų, 
kūne turi daugiaus skolų, negu 
patįs verti. Kiek jų yra Suvalkų 
gubernijoj, nesužinota, bet visoj 
Lenkų Karalystėj priskaito tokios 
skolomis perkrautos dvarų- že
mės į 1.200.000 margų; dar randa- 
si apie 1 milijonas margų, kurjs 
(langiaus negu vertės skolų tu
rėdamas negali ilgai savo skolas 
atkelti. Tokiu budu visoj Lenkų 
Karalystėj randasi daugiais, kaip 
2 milijonai margų dvarų žemės, 
kuri skolų neatkelia. t. y. dešimta ' 
dalis visos Karalystės ploto, arba 
ketvirta dalis visos dvarų žemės. 
I ritaikindami tai prie Suvalkų gu
bernijos galime spėti, kad ir pas 
mus atsirastų tokios visai" skolose 
paskendusios dvarų žemės per 
100.000 margų. Našumas tokios 
žemės labai mažas, nes dvarinin
kas besibaigdamas nepajiegia pri- • 
derančiai žemę įžiūrėti ir apturėti 
iš jos pilną naudą. Tame tur
būt išaiškinimas mažo vidutinio 
našumo dvarų žemiu.

Matome, kad didžiuma musų 
<l\arininkų menkai ekonomiškai 
laikosi, o bent ketvirta jų dalis vi
sai baigiasi. 1 oksai jų nupuoli
mas atsitiko dėlei daugelio prie- 

dvarinin- 
plačiai 

valstie- 
varė ir 
kuomet

vežančias savo 
su arkliais na- 
vyrus nuvarė į 
dar nekuriuos

Liepos 9 d., policini atėjo dary 
ti kratą į tūlą namą-prie Rudnic- 
kos gatvės ir žinoma, pareikalavo, 
kad jai atidarytų kambario duris, 
kur reikėjo daryti kratą. Bet du
rų policijai neatidarė, tik iš to 
kambario pradėjo į ją šaudyti per 
duris ir langus. Žinoma, policija 
irgi pradėjo į to namo duris ir 
langus šaudyti. Kuomet už
sidariusieji* kambaryje išbai
gė visus patronus, tuomet 
pasidavė. Įėjusi ' policija ra
do tame kambaryje du žmogų, 
kuriuodu suėmė, šešetą brauningų, 
užtaisytą bombą, daugybę už
draustų atsišaukimų žydų kalboje 
ir anarchistų-komunistų antspau
dą.

Besišaudant, užmušta tame na
me viena žydė.

Suimtuosius žadą atiduoti karo 
Uismui.

Bet kad 
su durnos pagelba žmonės neiško-

ff nežinodama, kas j< s tikras laiką ant kiek su^tiprUi.
HriMS, neišdrvs Stoti j kovą. S” **■•**«*« na<y«*1ha -žmA«v 
^Kteip ištikrųjų buvo, tai tą pa- [vos sau laisvės, tai tą pamatė, tur-

* - - A. __ — . v-Į w . « v A • O ■

stoti j kovą.

jodė pat' lalykų begi-. šiądien, 
kelių metu kovos, dar ca-

būt, ir rimčiausi jos I gyventojai. 
Ne maldomis ir durnomis žmonės

ran-^^Bbsi šeip teip įgyją laisvę, bet su ginklaisBe sėdi ant iš žmonių skeletų koše!
pastolo ir sykiu su savo 

Kmbs - budeliai' smaugia toliau 
slegia j"."-, ir kankina.

MpROKKČ.
_ Laikraščiai praneša į kad dabar-

minia butų buvusi jau at- 'tini- Morokkos sultanįs tapo pra- 
Įhnčiai prirengta, tai caro vai- ;a]įntas nuo vietos, ojjo vietoj iš- 
Mos jau nebūtų pašau Įėję; caro rinko žmonės kitą. Mulai Hafig. 
Hkkos kruvinus darbus rastume dalininkai naujai išnaktų sultano

- »• • * • • - - I • 1 •. _ a

nuo vietos, o jo vietoj is-

tvirtina, kad senysis bultanas bu
vęs neatsakančiu ir |avo netiku-

duoda.

IS LIETUVOS

^■Bnt lapų žmonijos istorijos.
IX- niekas nesidarp staiga. Att-

^Bnui kiekvieno darbo reikia pa- sįaį< pasielgimais padaręs kraštui 
■tair at-akantį I nką. I a- pat' [(jaUg visokiu neramuinų. Ar vie- 
«i*olijoj. Dabartinis laipsnis nat,ja;js sl,|ta|la's j,tcnRS 
■kolijoj.Mabartinė netvarica yra žmoni9 Sllva|,|vti ,r kra^t.) „„ra- 
M prig.-rtav,.jimo mokykla mi- n)inti tai irgi ' k|au.imas. 
■ prie didelių darbų. Pabarti- ,Xauja .is sll|tana< t„„iau
Mpadėjimas yra kaipi brėkštant!'savo kulios sanariu
■Ura naujos dietų s, o kuomet »P-Įyra broli, senesaiojobuftaao. Mtt- 
Hfcb- toje besirodanti auira aąvo įai M,,ila„u.,|. fHlntv4 .|a,,ar 
Juliais tamsiatts.us Ma-įolijp- kak-.jinlc nii<stc įai

‘ iek-1^Bttmpus, kuomet ii pasi
Bhią Maskolijos gyventoją, tuo- 
hnet tik užtekės 'ant Maskolijos 
■Tiesioji saujė laisvė, tuomet už- 
Bžicbs tikrasis revoliucijos gaisH ~.f’ '“ - . ... ,___ | vadovo revoliucijoniqrių.Ls ir sudegys paskutines liekanas 
■tepa u (limo ir vergijos! 
BKovoste^itįspaustųjų su s
jais, •revoliucijoje, visada lošia 

^Kpbią rol^, jeigu ne svarbiausią, 
Bkinmenė. Kariumenė, tai at- 
l Spirtis vienos ar kitos pusės ir iki 
fto kariumenė laiko savo budeliui 
■hprisieką už “šventą”, iki kol 

spauilvių pusėj, tol visada 
Mmis carai ant so^tų. Tiktai 
■Beimąs kariumenės Į minios pu- 
^^MUipratimas jos padaro galą 
■gotiška: valdžiai. Bet su^ipra- 
t:ti»ią kariumefię pagimdo ne kas 
į Artas, kaip be^iaučiančios revoliu- 
Bb* vilnys. Iš rę\oliucijinio ju

dėjimo gema revoliucijinė kariu-
I ®enė ’

saivo brolio.
| .. -Pakol kas Prancuįzija ncpripa- 

žysta naujai išrinkta sultano už 
tikrąjį ir žiuri ant io kaipo ant

Iš Paryžiaus praneša, kad nau
jasis sultanas suorganizavęs jau 

spaudė- '(|įjcję kariumenę ir įraukiąs į pa- 
.1 lošia 1—iu- —

Iš VILNIAUS.
šiomis dienomis Vilniuje 

sekantis atsitikimas.
Į vieną sankrovą (Didžiojoje 

gatvėje) įėjo nepažįstamas, pui
kiai apsirėdęs, |>onas ir, pasila
kęs esąs fotografas - myh tojas, 
paprašė parodyti jam gyrą apa
ratą. Išsirinko aparatą, už kurį 
sulygo užmokėti 3<» rb., bet nesi 
skubino pinigų mokėti. Apžiū
rėjęs aparatą, nežinomasis pri
ėjo prie durių ir paklausė: “Ar 
nuo tokio tolumo’ galima gerai 
fotografuoti?” — “Žinoma, kad 
galima” — atsakė pirklys. “O 
nuo tokio tolumo” — klausia 
frantas, stovėdamas ant trotuaro. 
“Galima" — atsako pirklys. “Bet 
nuo tokio tolumo, tai jau tur būt 
negalima” — sako pirkėjas, pe
reidamas į kitą gatvės pusę. Kol 
•pirklys suprato kame dalykas, 
‘“fotografas - mylėtojas” (tikriaus 
sakant “aparatų mylėtojas”) įsi
sėdo vežiko . vežiman ir “sveikas 

[dingęs.”

buvo

* 1
Terp Vilniaus lietuvių 

mai nesiliauna. Pereitą 
vėl suėmė tris lietuvius.

(Iš “L. U.*)

sucmi- 
sąvaitę

IS LIEPOJAUS.
d. liepos š. m. revoliucijonie>ii

riai pavogė iš Liepojaus tvirtovės 
kulkasvaidį. Policijai buvo įsaky
ta būtinai sujieškoti pražuvęs kul- 
kasvaidis, bet be pasekmių. Tuo
met Rygos slaptosios policijos 
viršininkas Gregus apsimetė revo
liucionierium (taip rašo “B.

py-

IS MARIJAMPOLĖS. 
Suvalkų gub.

Kaikurie musų apygardos 
ventojai yra gavę šiame mėnesy
je pranešimus, idant prirengtų 
kelis šimtus rublių, kuriuos neuž- 
ilgio ateisią pasiimt sąnariai ko
kios tai nežinomos organizacijos. 
Prie pranešimo pridėta ir antspau
das su parašu “Lietuvių anarchi
stų - komunistų kuopos “Giltinė”.

(Iš “L. U?)

gelbą arabams miešti) Casablanca.
1 Tikslu jo esą užpulti ant prancū

ziškos kariumenės. j
Ispanų kolionija mieste Tangief 

re pareikalavo nuo |avo valdžios 
prisitintimo daugiau j kariškų lai
vų, kadangi jai gręsiii pavojus nuo 
vietinių gyventojų.

Kadangi Morokkri viešpatystės 
iždas visai tuščias, o viešpatystės 
bankose teipgi pinigu nėta, tai ka
rės, ministeris Gabbis paprašė pa- 
elbos čionaitinės prancūziškos pa, 

siuntinystės, kad tojė jam padėtų 
gauti paskolą iš praficuziškų ban- 

. .............. _ kų. Pinigu, mat, reikia išmokėji-
□ tokia revoliucijinė kariumene I . . . . . .1 mui algų kareiviams, kurie jau

pradeda nerimauti. ;
25 d. šio mėnesio perdavė Pran-

Geriasi dabar Maskolijoj. Įtrauk- 
11 jaunicjie kareiviai yra tie patys, 
<«rie gal nesykį jau kovojo prieš 

■Čfpaudėjus, yra tie.
S <*i 1I'- J' IS 2 JOU IVVIV/JV/ _

^ėpaudėjus, yra tie, kurie pamai- yuzija ir Išpanija m(>rokkoniškam 
■Re dabartinės netvarkos vai- karės ministeriui Mohamed Gab- 
^^■ledorybc- pilnai, kurie pa-(bas raštą, kuriame t(>s viešpatysi 
■R smaugimą žmonių. Gal ne^čs reikalauja tuojaųtinį suorgani- 

’š tų kareivių neteko da- žavimą terptautiškos; policijos Mo- 
l^ębniame judėjime savo mylimų- rokko pakrantiniuosp miestuose.

•W: tėvo, motinos, brolių ir sese- (Suorganizavimas turi’ atsibūti pa- 
5;- Ir. be abejo, ne vienas iš jų gal tįesas užgirtas Algeciros kon

ferencijos. Organizatorium tapo 
:^s Causse iš 

| _ departamento,
kuris gavo jau nuo savo valdžios 
i(Prancūzijos) paliepimą iškeliauti 
į Mogador, Morokkd.
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PERSIJA.
Iš Teheran praneša, kad į persi

škas valdybas įsiveržė turkiškoji 
kariumenė ir sugavusi generolą 
Samsam Dovvleh ir kitus urėdnin- 
kus, nužudė juos. Turkiškieji* 
kareiviai išskerdė da 
(vaikų, išplėšė daugy^

*gal tįesas užgirtas Ąlgęciros kon-

[• atidavė savo prisieką pirmiau1 -
Siežos dievaitei Kerne- nartas lentena" .

sudėjo įa budeliui carui. ,užrubez,n,ų dalykų
sudėta pagiežos dievaitei

ĮĮyitka. yra jiems šventa, jie jos 
^’^ysis ir — atkeršys carui ir jo

^^BBkiems tarnams!
jau ištikrųjų pradeda Maa-

*olijos kariumenė susiprasti, kad 
lau pradeda ją perpūsti revoliuci-

vėjas, tai tą pamato jau i/ ca-
Valdžia užsimanė per- 

visą kariumenę, karišką lai-
Sh^ir tvirtoves.' Bijosi, mat, 

kad naujoji idėja neper-
kariumenę, kad šitoje neat- 

; prieš pačią valdžią.
^M^aiįaukimę į kariumenę lie-

moterų ir 
_ kaimų, su

naikino javus ir kitus gyventojų 
turtus, o pačius gyventojus £>aė- 
mė nelaisyėn.^ • j

Liepos 12 d . 3 \al rytą, pa
naktinis Jokūbas Grivačevskis, 
tarnaujantis general - guberna
toriaus prospekte, pastebėjo, kad 
trįs nežinomi žmonės stengiasi į- 
siplėšti Falkovskio namų užveiz- 
dos Tovgino butam Panaktinis 
pradėjo šaukti pagelbos; plėšikai 
tuomet metėsi ant jo ir nudurė jį 
ant vietos. Užmušę panaktinį, 
plėšikai įsiplėšė Tovgino butan, 
kur rado Tovgino seserį, 80 metų 
senelę; kad netrukdytų jiems plė
šimo, jie uždėjo jai ant galvos ki
birą, apipylė ją benzinu ir uždegė.

Nelaimingoji senelė sudegė. 
Plėšikai, išplėšę ką tiktai rado bu
te, išpilstė visą butą benzinu ir 
uždegė, patįs gi išėjo kieman.

Namuose visi gyventojai mie
gojo ir tik tuomet nubudo, kaip 
ugnis iš Tovgino buto perėjo ki
tan butan. Nubudę iš miego gy
ventojai persigando: vieni jų vie
kuose marškiniuose iššokinėjo lau
kan per langus, antri stengėsi 
nors brangesnį savo turtą išgel
bėti iš ugnies ir mėtė brangesnius 
daiktus per langus laukan. To 
tiktai ir telaukė plėšikai, kurie 
griebė viską, kas tiktai jiems ran- 
kosna pateko. Gyventojų nuo
stoliai siekia ligi 500 rub.

Atvykę gaisrininkaį užgesino 
gaisrą. Rasta Tovgino sesers kū
nas. Baisiai jis išrodo. Visa mė
sa sudegusi, tik apdegę kaulai pa
silikę.

Tovgin, kuris tuo laiku nebuvo 
namie, buvo skaitomas turtingu 
žmogum.

Policija energikai jieško pikta/- 
darių.

IS KUPRELISKIU, 
Panevėžio pav.

Berželio 8 dieną atsigrūdo į Ku- 
preliškius urėdninkas su 3 sargy
biniais suimti 6 ūkininkų už atsis- 
ėmimą nuo rinkiko pinigų, mokė
tų už antrąjį pusmetį pereitų me
tų. Dalykas tame,, jog rinkikas 
pradėjo aikvot tuos pinigus. Žmo
nės, tai matydami ir, bijodami, 
kad neprisicit.ų jiems antrą kartą 
mokėt, susitarę, pasiėmė nuo jo 
pinigus atgal ir nutarė nusiųst pa
tiems, kaip pareikalaus valdžia. 
Bet rinkikas, Jonas Valant., ne- 
koksai žmogus, sudaręs į 30 rb., 
nunešė valsčiun ir ten apskundė

Vied. ) ir. susipažinęs su at\ažia- [tvarkos”), daugybė liudytojų, ir 
vusiu iš Liepojaus Rygon kanoni
ni, išgavo iš jo reikalingas sau ži
nias apie kulkasvaidžio pavogimą. Kumpupiai, 
Kanoniras pasisakė, kad jų kuopa ĮvaJiai ir šilgaliai. 
turinti pavogus kulkasvaidį ir pa
sakė visus savo bendradraugus, 
keturis po - aficierius. Ant galo 
sutarė, kad Gregus važiuos Lid 
pojun, kanoniras gi parašys ten 
draugams laišką,kad atiduotų jam 
kulkasvaidį. Kanoniras parašė 
laišką draugams ir išsiuntė jį pač- 
ta. Tuomet Gregus su slaptosios 
policijos agentų pagelba suėmė 
kanonirą rr pasodino Ust-Dvins- 
ko tvirtovėm Patsai gi nuvažia
vo Liepojun ir nuo kanoniro drau
gų sužinojo, kur užkastas kulka- 
svaidis.

DVARPONIO SU VALSTIE
ČIAIS BYLA.

Birželio 27 ir 28, (Liepos to ir 
Ii), per ąbidvi tas dvi dienas, tę
sėsi Sakiuos (Suv. g.) labai svarbi 
ir didžiai žingeidinga byla dvar
ponio Komaro su valstiečiais &er- 
vitutninkais kas link girių kirti
mo.

Savame laike, “V. Žinios” teip- 
pat ir “Liet. Ūkininkas” No. 5 
praėjusių metų rašė apie tai, kada 
1905 m. Gelgaudiškio dvarinin-

visus, buk tai per prievartą nuo^kas p. Komaras pardavė į sveti- 
jo atėmė kitus pinigus. Mat bu- mus kraštus kokiems tai vaisbi- 
damas Kupreliškyj žemiečių vir-[ninkams didelį plotą miško; tada 
šininkas nubaudė jį už neišsiunti- valstiečiai, daugiausiai servitut- 
mą pinigų 7 paroms arešto. Bet pinkai, matydami po savo akių 
jis tiktai pasėdėjo ne daugiau* (tokį dvarponio pasielgimą, ir jau- 
kaip 6 paras ir, kaip girdėt, tiek sdamiesi užgautais, kad tame tar- 
Panevėžyj pripasakojęs - žemiečių'pe jie (valstiečiai) nąturi dėl sa- 
viršininkui, kad tas jam dovanojo [vęs kitas nė kurui malkų, ir kad 
[dieną arešto. Sugrįžęs iš Panevė-^ponas juos skriaudžia, nes ir prieš

Liepos 18 d, Vilniaus karp-ap-

dieną arešto. : 
žio, gyrėsi, kad kitiems dar gc- 
riaus bus, gausią d^igiaus sėdėt.

Ir ištiesų, už kelių dienų atva
žiavo urėdninkas stt sargybiniais 
ir parodė gubernatoriaus nutari
mą, kuris nubaudė 6 vyrus mėne
siu arešto arba 50 rb. bausmės. 
Vienas iš nubaustųjų tuojaus už
mokėjo 50 rb., likusieji* 5 nutarė 
geriaus atsėdėt, negu mokėt. Ga
vę įsakymą nuo urė^nihko grei
čiau rengtis važiuoti, žmonės il
gai neužtruko; pasikinkė arklius 
ir dviem padvadom išvažiavo. 
Prieš išvažiuosiant, užklausė u- 
rėdninko, ar jie kartu važiuos su 
sargybiniais, bet urėdninkas pa
sakė, kad gali važiuoti ir vieni. 
Sargybiniai ir urėdninkas užėjo

tai jau keletą metų dėlei servitu
tų su dvarponiu bylinėjosi, — su
sirinko tai per 100 vyrų, ir regis 
3 d. Gruodžio suniko kirsti ir ve
žti savo reikalams, kaipo dėl kuro, 
sausuosius medžius. Tame tarpe 
Gelgaudiškio Komaras, ar tai jo 
valdyba, kreipėsi į valdžią ir jau 
pabaigoje Gruodžio 1905 m. pri
buvo į Gelgaudiškį kazokai. Par- 
sikvietusi į pagelbą kazokus, Gel
gaudiškio dvaro valdyba pasijuto 
labai stipra, ir turėdama' savo ran
kose kariumenę, važinėjo į kai
mus per 5 ’ *
taip - pat ir 
rašydami ir 
sdami, kiek-gi 
niui pridirbu.

valstiečiai. Dalyvavo šioj byloj 1 
šie tik šeši kaimai: Bedaliai,

Prūseliai, Matuliai, 
Ant tų šešių 

kainių buvo uždėta bausmės ir 
nuo valstiečių pajieškoma, regis, 
per 7000 rublių su viršum.

Pagal parodymą tam tikro spe- 
cijalisto nuo' valdiškų girių, kuris 
išreiškė teismui savo nuomonę^ 
kad viso labo nuostolių Komarui 
galėjo būti padaryta daugiausiai 
apie 150, ar 180 rublių, ir taip- 
pat nesant jokių rimtų prirodymų, 
kad tie kaltinamieji* valstiečiai 
kirto p. Komaro girioje medžius.
— visgi teismas išrado valstiečius 
kaltais, ir nusprendė užmokėti 
dvarponiui 180 rb., o drauge su 
kaštais, kaipo už sauvališką pasi
elgimą, viso labo 540 rublių. 
Apart to, tiems kurie važiavo į 
mišką, vieną kartą — sąvaitę sė
dėt, kurie du kartu — dvi sąvaiti, 
o tiems kurie važiavo tris kartus
— po tris sąvaites.

Šiuo teismo nusprendimu, — 
kaip girdėjau — abi pusės liko 
neužganėdintos: valstiečiaiJ pa
davė apeliaciją į Varšavą, o p. Ko
maras irgi neapsileisiąs “muži
kams”.......

Valstiečius energiškai gynė bu- 
vusis antrojoj Valstybės Durnoje 
Suvalkiečių astovas iš Kauno, p. 
P. Leonas, ir valstiečiai pavedė 
taip-gi tam pačiam savo apginėjui 
p. Leonui jų bylą varyti ir toliaus.

Dėlei šių santikiu kas link pa
sielgimo dvarininko Komaro su 
valstiečiais, girdėti, visi Suvalkų 
gubernijos dvarponiai netik ką 
jam nepritarę, bet dar-gi yra visi 
iš jo pasipiktinę ir žadą išskirti jį 
ir iš/savo draugijos. Vėl gi, eina 
girdas, kad garsusis lenkų advo
katas p. Staniszewski’s iš Suval
kų, buk atsisakęs vesti pono Ko
maro bylą....

Vi—o draugas

visus valstiečius, 
per girią už- 

savotiikai sprę-
i nuostolių dvarpo- 

Nuostolių atrasta

ŽEMĖS VALDYMAS SUVAL
KŲ GUBERNIJOJE.

Dvarų'žemės gubernijoj’ yra, 
kartu su majoratine, 472,632 mar
gu, arba 22 margu iš kiekvieno 
šimto margų. Pačių dvarų su pa
livarkais yra 743, be palivarkų 537. 
Tame plote 146,000 margų girių, 
arba beveik trejia dalis dvarų io-

žasčių. Pirmučiausia, 
kai nu® senovės pripratę 
gyventi po atliuosavimui 
čių (po ukazui 1864 m.) 
toliaus platų gyvenimą,
buvo atėję laikai susiaurinti savo 
išleidimus. Toliaus, kada prade- ' 
jo leisti į Europą savo javus Ame
rika, Indija ir Australija.: n^K 
javai atpigo ir dvarininkai k.tiS 
su ūkininkais daug prastojo. Ci<T- 
nai dar prisidėjo tolymos Rusijos 
ir Siberijos javai, kuriems valdžia 
dideliai papigino geležinkelių ta
rifus. Paskiaus dvarininkų gero
vę daug pakirto degtinės valdžios 
monopolis. Prieš tai • daugelis 
dvarų degtinę ir alų varė ir laikė 
karčiamas (propiraciją), iš to ėjo 
dvarų valdytojams ne mažas peb- 
nas. Valdžia paimdama j savo 
rankas degtinės pardavimą pasisa
vino nuo dvarininkų didelį iš deg
tinės pelną. Jeigu dar atsimįsime, 
kad dabar jau yra pradėję savo 
darbą naujiejie Prūsų valdžios 
ant musų javų ir gyvulių rubeži- 
niai mokesniai, tai bus gal ir vi
sos svarbiausios prrežastįs, kurias 
naikina dvarus. Paskutiniais me
tais prisidėjo dar stoka darbinin
kų*). Visas vertumas Suvalkijoą 
dvarų išneša į 23 milijonus rublių, 
skolų kredito Draugijai apie 7 mi*



nė truputį neapsiru-
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lijonai, pridėkim dar pusę to pri
vatinių skolų, tai viso labo gausi
me apie 10 mil. rublių skolų. Tai
gi lieka dar 13 mil. rub. Ar gar 
lės ilgai musų dvarai laikyties, rei
kia abejoti. Žinoma, keletas sti
presniųjų didžturčių ne tik llflty“ 
siX bet dar labiaus pralobs, ale 
daugeliui noru ar nenoru prisieis 
apleisti savo dvarus mažesnėmis 
dalimis valstiečiams. Kai - kurie 
dvarai jau tai yra pradėję daryti. 
Paskirsto dvarą į šešmargius ir su 
pagelba, taip vadinamo, valstiečių 
banko pardavinėja žemę valstie
čiams. Nors dabar tokiems par
davimams ne labai geras laikas, 
nes daugelis valstiečių vis 'dar 
buvo įsitikėję gauti žemės per 
Durną dykai, ar pusdykiai, vienok 
Gižų palivarkas (Vilk, apskr.) per 
neilgą laiką šiais metais buvo iš
parduotas valstiečiams.

Kad užbaigti tuo tarpu apie 
dvarų žemes, pažiūrėkime, kas 
ųdaugiaus mokesnių moka, ar ūki
ninkai ar dvarai. Pasirodo, ka 
čyžės ir padūmės ūkininkai moka 
ant margo 10 kapeikų daugiaus, 
negu dvarininkai. Mokesnių gmi
nos reikalams ūkininkai irgi iš
moka daugiausi negu, dvarininkai, 
ant kiekvieno margo apie puske- 
tvirta kapeika. Ugnepinigių. gy 
valinių, bažnytinių ir pridėtinių 
mokesčių ūkininkai teiposgi išmo
ka daugiaus, ant margo imant, 
negu dvarininkai (57-2 ir 42-2 k ’•

Kad geriaus sulygint ūkininkų 
padėjimą su padėjimu dvarininkų, 
reikėtų parodyt apskolinimą ūki
ninkų žemės, bet tai nėra galimas 

’ daiktas, nes ūkininkai daugiausia 
turi privatines skolas ir tik dalį jų 
pasiėmę iš gminų kasų. Žinia yra. 
kad 1900 m. gminų kasoms Su
valkų gub. ūkininkai buvo sko
lingi 1,386.999 'b.' Tai butų ne
daug, bet kur skolos kilusios is 
dalių iš visokių nelaimių?

Majoratai. Prie dvarų žemė> 
priskaityta ir majoratų žemė. Jie 
pasidarė tokiu keliu. Dabartinė 
Lenkų Karalystė 1815 metais bu
vo įgijusi autonomiją.. Mat. len
kai per Napoleono kares pasirodė 
esą gana galingais. Europos val- 
stybės kartu su Rusija turėjo duo
ti nors daliai Lenkijos autonomi
ją. Taip Lenkų Karalystė valdė- 
si jiati .aiHOĮįGfįtišksi -iki 4836 me
tų sukilimui,arba . Krakosmečiui. 
Sukilimą Rusijos valdžia nuslopi
no ir nuo to laiko net iki šių die- 
nų visokiais budais stengiasi pa
versti tą Lenkų Karalystę į Rusi- 
jos viešpatijos dalį, bando kiek į- 
manydama tą šalį aprusinti. I arp 
kitų surusinimo priemonių buvo į- 
taisyti ir majoratai. Valdžia ėmė 
dalinti paimtus nuo lenkų dvarus 
visokiems savo prieteliams — je- 
nerolams ir kitokiems augštes- 
niems valdininkams, ypač atsižy
mėjusiems per lenkmečius. '

Pirmas caro paliepimas apie 
majoratus buvo 1835 m., kada bur 
vo išdalinta 16 dvarų. Paskutinės 
tokios dovanos buvo 1870 metais 
Išviso išdalinta 10 Karalystės gu
bernijų 757>5’9 margų.

Duodama majoratus valdžia 
manė, kad nauji dvarų valdytojai 
sėdės tolydžiui savo dvaruose ir 
prižiūrės aplinkinius gyventojus 
— lietuvius ir lenkus, ar jie ne 

'mąsto ką blogo apiė valdžią, ar 
nežada naujų maištų kelti. Tai- 
posgi majoratų valdytojai butų tu
re j platinti savo apygardoj rusų 
kalbą, rusų papročius (samavo- 
rus), žodžiu, majoratai turėjo bū
ti rusiškomis salomis tarp lietu
viškų marių. Kad tie dvarai nepa- 
siskaldytų tarp įpėdinių ir nesu
mažėtų buvo įstatymais uždrau
sta jie pardavinėti ir dalinti. Ma
joratas visados turėjo tekti tik 
vienam įpėdiniui, tankiausia vy
riausiam sunui, lotyniškai major 
natų. Nuo to lotyniško žodžio ir 
vardas majoratas. Net ir nuomon 

’ atiduoti majoratas pagal įstaty
mus ne lengva buvo. Rodos, bent 
didžiumoj majoratų turėtų jų val
dytojai sėdėti. Bet, vos tik retas 
jų* gyvena padovanotuose dva
ruose. Suvalkų gub. vos 3 to
kius suradau •). Kiti-gi labai re
tai, kartą į kelis metus pasirodo 
savo dvaruose. Pačius - gi dva- 

. rus nuomoja lenkai, vokiečiai, žy- 
* dai. Tokiu budu valdžios norai 

čionai visiškai neišsipildė. Per ma-

nais ir policija užsidarius sėdėt. 
Didesnis noras atsirado pas dva
rininkus parduot žemę, nes ačiū 
valstiečių sukilimui dėlei gany
klų, pievų, nuomų, miškų, bernų 
ir kumečių streikams ir tt. pelnas 
nuo dvarų labai sumažėjo ir ne
buvo užtikrintas, iš tos prieža
sties ir žemė pradėjo jau eit pi- 
gin. Ir juo revoliucija sodžiuje 
ėjo smarkin, juo žemė ėjo pigin, 
ir jau 1905 m. pabaigoje išsiaiški
no, jog daugybė užstatytųjų ban
kuose dvarų nebegalės užsimo- 
kėt nuošimčių (procentų) ir jie 
bus išparduoti ant turgų (licita- 
cijos). Dėlei tų ir kitų priežas
čių dvarininkai subruzdo žemę 
parduot; ne lengva ir parduot bu
vo, nes neatsirado užtektinai pir
kėjų ; vieni iš valstiečių, kuriems 
žemė 
dėlei 
statę 
kant, 
no, jog pats gyvenimo bėgis gali 
atimt iš dvarininkų žemę už visai 
nedidelį užmokestį, kaikuriuos gi 
dvarus arba jųjų dalis — net ir 
be jokio užmokesnio; išsiaiškino, 
jog dvarų žemė šiokiu arba to 
kiu budu turės pereit į darbo 
žmonių rankas; išsiaiškino, jog, 
jei tokiu keliu (be užmokesnio 
arba su labai mažu užmokesniu) 
dvarų žemė pereis j darbo žmo
nių rankas, turės žūt dvarininkų 
luomos ekonomiškoji spėka, o 
drauge su tuo ir jųjų politiškoji 
galybė, kad taip susilpnėjus dva
rininkų luomai turės žūt ir da
bartinė biurokratų tvarka, 
turbut 
prast, kodėl valdžiai žemės klau
symas parupo.

Savižemiai. Visus savižemius 
sulyg žemės ploto, kurį jie turi, 
paprastai dalina j tris dalis arba 
Į tris rųšis: smulkiejie, turintie1 
jjie ne daugiaus, 100 dešimtinių 
rėmės, vidutiniejie, turintiejie 
nuo 100 dešimtinių iki looo de
šimtinių ir didesniejie, — turin- 

i 1000 dešimti- 
riša Beti™^ F>a6ar tarp sa

vižemių žemė išskirstyta sekan- jas pasistengsiu pa- L. , , J. . , A ,:. . 'ciu budu:biurokratų valdžiai ‘

joratus sali 
sino.

1906 m. lapkričio 3 dieną, nau
jojo skąiČiatli
statymai apie majoratus. Dalį 
majoratų leista pardavinėti ap- 
linkiniems valstiečiams ir žemdir
biams. Per 
sterijas, per 
bar galima 
lusipirkti ir 
tiek prie to
ir pinigų, per tokią daugybę kan
celiarijų vilktųsi tasai dalykas, jo- 
gei vargu at 
dėti su tokitį
statymo 1906 metų majoratai tur
būt nenustos savo žemių. Pasku
tiniais metais keletui majoratų 
valdytojų vi|ai buvo padovanoti 
tie dvarai ir 'dabar valdytojai gali 
daryti su saro dvarais, kaip nori.

Suvalkų gubernija turi iš visų 
10 Karalystėj gubernijų daugiau
sia majoratų^ 
ba apie 120 
kurių 3-čia dįlis girios.

Paskutinia 1 
vis daugiaus 
kurie neranda norinčių juos par- 
samdyti. Taigi ir majoratų vertė 
matomai krir 
mas jų greičiausia privers majo
ratus sekti pėdomis kitų aplinki
nių dvarų, t. 
tiečiams.

|s, buvo išleisti nauji

taip labą} toji, žemė “tamsiems 
mužikams” reikalinga.

,i tig Juodkalnictis.

BEŽEMIAI} LENKUOSE.
Pagal įstatyčius ūkininkų ko

• lionijos ųegalęjo būt dalinamos
■ smulkiam, kaip į šešmarges; dėl- 
, to numirus valdytojui kolionijos
• iš 11 margų, ji negalėjo būt dali

nama į dvi tarp įpėdinių, tankiau 
pereidavo į rankas vieno, apsiė-

■ mūšio atmokėt kitiems įpėdi-
■ niams vertę jų dalies. Neturint 

mantos ir pigios paskolos, prisci- 
davo skolyt’ pinigus pas visokius

• lupikus;, per tai tankiai pats iš- 
mokėtojas, įlindęs į skolas, neb- 
tekdavo sayo kolionijos Ir pasi
likdavo bežemiu.

Čia paduodame lentelę, kur pa
rodyta, kiek buvo viso bežemių 
Lenkuose ir Suvalkų gub. ir kaip 
jie tarp savęs skirstėsi 1891 m.

Visoje Lenkų karalystėje.
Palivarkų darbininkų skaičius 

3693/8 % 43.5. darbi
ninkų skaič. 18443 % 2»2> padie
niui dirbančiųjų skaic. 317904 
% 374. amatininkų skaič. 53921 
% 6,3, fabrikų darbininkų 
24856 % 2,9, prekininkų 
4405 % 0,5, randauninkų 
15661 % >»9, daržininkų 
7939 % 0,9, kitu kuo užsimančių- 
jų skaič. 37711 %44, išviso beže
mių 849318.

Suvalkų gub.
Palivarkų darbininkų skaičius 

27649 % 404, ūkių darbininkų 
skaič. 4956 % 7,2, padieniui dir
bančiųjų skaič. 30174 % 44»L 
amatininkų skaič. % 3»9« 
prekininkų skaič. 120 % 0,2, ran
dauninkų skaiČ. 550 % 0.8, darži
ninkų skaič. 113 % 0,2, kitu kuo 
užsimančiųjų skaič. 2198 % 3»2, 
išviso bežemių 68427.

Bežemių skaičius sulyginus su 
visu ūkininkų skaičiumi Suvalkų 
gub. 1891 m. buvo toks:

Augustavo pav. darbininkų 
prekininkų ir kitų 5.291, randau
ninkų 74, daržininkų .13. viso !>e- 
žemių 5-37®« '<•<> ūkininkų 27- 

1 Turinčiųjų tiedaugiaus 10 de- 602, % licžemių 9,3. 
šimtinių, 244.376 savižemių. 959- Naumiesčio pavieto darbininku 

■450 dešimt. prekininkų ir kitų 7.530, i«aJ4U-
raejt- • t . . | Turinčiųjų nedaugians nuo tojninkų 8.' daržininkų 22, viso be- 

os^ban^os^ ^iek'* 1O° 160.500 saviže- žemių 7.560, viso ūkininkų 71.920,
jos angos pasic e 5.321.218 dešimt. % bežemių 10,5.

Turinčiųjų nedaugįaus nuo 100 Vilkaviškio pavieto darbininkų 
iki 500 dešimt. 47.482 savižemių, prekininkų ir kitų 13.155, randau- 
ll.325.987 dešimt. ninku 17, daržininkų 7, viso beže-

Turinčiųjų nedaugiaus nuo 500 mių 13.179, viso ūkininkų 69.062, 
ki 1000 deš. 13.169 savižemių, % bežemių 19.6.

9.331.877 dešimt.
Turinčiųjų nedaugiau® nuo 

1000 iki 5000 deš. 13.458 saviže- 
nių, 27.559.547 dešimt.

Turinčiųjų nedaugiau® nuo 
5000 iki 10000 deš. 1.144 saviže- 
nių, 9.876.615 dešimt.

Žemės plotų didesnių negu to 
tūkstančių dešimtinių 927 saviže
mių, 27.231.154 dešimt.

Išviso 481.358 savižemių. 
Išviso 91.605.845 dešimt. 
Tokiu budu pa«* vidutinius ir di

desniuosius savižemius (dvarinin-

komisorius, per mini- 
kokj keletu metų da- 
au butų valstiečiams 
majoratų žemės. Bet 
reikėtų pridėti darbo

siras norinčių prasi- 
pirkiniu. Nuo to j-

nes 4080 valakų at
rūkstančių margų, iš

s metais atsiranda 
apleistų majoratų,

ta. Toksai nupuoli-

y. parsiduoti vals-

K. Gr.
(U “L. U.”) '

reikalinga, negalėjo pirkt 
pinigų stokos, kiti gi “pa- 
ausis laukė\ Žodžiu sa- 
1905 m. pabaigoj išsiaiški-

skaič.
skaiČ.
skaic. 
skaič.

BIUROKRATAI IR ŽEMĖS 
KLAUSIMAS.

Biurokratai 
šiųjų d varin| 
gaikščių, didžiųjų fabrikantų ir 
kitokių pinigąočių; jie ir turi už
griebę krašto 
avo rankas.' 

rok ra tų valdž 
dvarininkams 
riaus butų; vi 
ja ir apie juos 
Aš čia tuo ta pu pasistengsiu pa- i . .. I . ‘.. . , , j lejie ne mažiausaiškint, kaip ' oji biurokratų val-Į^.^ ( 
džią žemės I laušimą 
pirmučiausia 
aiškint, kodėl 
tas žemės kla įsimas taip parupo?!
— Kad atsak rt ant šio klausimo, Į

susideda iš didžiau- 
nkų. grafų, kuni-

• valdymo vadeles j 1 
‘ Todėl, žinoma, biur ' 
: a taip daro, kad tik 
i ir piniguočiams gc* ' 
sur už juos užsisto-1 
tik ir tesirūpina. —

rėt į netolimą 
kada revoliuc 
sodžių ir prai idėjo valstiečių ju-j 
dėjimas prieš 
apginėjus - biurokratus, 
dvarininkus
apsireiškė sekančiais budais.

1) Nemažai buvo atsitikimų, jog 
valstiečiai užjAiolę ant dvaro svir
nų, išsidalino 
sau namon.

2) Daugely] 
užgriebė dvai 
pradėjo kirst miškus ir tt.

3) Valstiečjai
(randauninkai
mo (randos) Sumažinimo, vieto
mis gi atsisaki 
mokėt.

4) Ten kur < 
kirėjo valstiečiams, ypač su dra
gūnų. kazokų, 
atsitiko tas, kad valstiečiai suar
dė, arba net sudegino dvaro trio- 
bas.

dvarininkus ir jųjų
Prieš

Valstiečių judėjimas

javus ir parsivežė

e vietų valstiečiai 
. ų laukus, pievas,

nuomininkai 
b pareikalavo nuo-

ė nuomų (randų)

dvarininkai labai į-

Iš to 
kiekvienam nesunku su-

<r policijos pagelba, žemės 6 kartus daugiaus,
negu pas smulkesniuosius saviže- 
mius, nors tų vidutiniųjų ir dide
sniųjų savižemių net 5 kartus

5) Kurnėčiau ir bernai (dange- maįjaus negu smulkesniųjų. Di
lyje vietų) pakėlė streikus ir pa- desniųjų gi dvarininkų 33 kartus 
reikalavo algos ir ordinarijos pa- mažiaus, negu ________ 1.
didinimo, darbo dienos sutrumpi- vidutinių, bet pas juos žemės tris 
nimo, geresnici valgio, švaraus už- .kart daugiauš, negu pas pasta-

negu smulkesniųjų ir

♦) Jau kelinti metai Suyalkų.gu- 
bernijoj kaikurie dvarininkai par
sigabena vasarai dvarininkus iš 
Liublino, Siedlicų gubernijos.

K. Gr.

♦) Jų sųrašas randasi knygutėj 
— “Pamętn. knyžka Suvalskoj 
gubernij” 1904 m.

liiuiiy, &VIVOU114 įeisiu, ovaiau^ u/-- 

laikymo, mandagesnio apsiėjimo 
ir savo vaikams (darbininkų) mo
kyklos dvare ir tt.. į

Žodžiu sakarit, nuskurdę, nuvar
gę ir pusalkani sodžiaus darbo 
žmonės, savo.būvio pagerinimui, 
pakėlė kovią prieš savo 
amžinus prispaudėjus ir išnaudo
tojus - dvarininkus ir toje kovoje 
pareikalavo salų žemės, tos žemės, 
kurią dvarininkai tiesiais ir netie
siais keliais turi užgriebę ir be 
kurios valstiečiams priseina badą 
kęst, vargą vaygt ir tolimose sve
timose šalyse sau duonos kąsnio 
jieškot; pareikalavo tos žemės, 
kuri, dabar dvarininkų luomai su
teikia ne tik didelius turtus (eko
nomišką spėką), bet ir didelę po
litišką galybę,, ačiū kuriai valsty
bės užlaikymui milžiniškos išlai
dos (biudžetas) visa savo sunke
nybe gulte gula ant darbo žmo
nių sprando. Bet toje kovoje 
pribuvo tuojau* ~ dvarininkams į 
pagelbą biurokratų valdžia; ji 
pasiuntė dvarininkams kareivius 
ir policiją, jųjų dvarų apginimui 
įtaisė “skrajojančius barius”.... 
Bet nežiūrint į 
gelbą dangun 
bjau buvo linki 
negu savo dva 
tvirtovėje, su

milžiniškos išlai

tokių valdžios pa- 
a dvarininkų la
ksiu žemę parduot, 
■e, tartum kokioje 
kazokais, dragu-

tuosius.
Biurokratų valdžia ir rūpinas 

vidutiniausiais ir didesniaisiais 
dvarininkais; ypač jiems rupi di
desniųjų dvarininkų gerovė, iš 
kurių daugiausiai ir susideda 
augštesniejie biurokratai. Begin
dami tuos dvarininkus valdžia jo
kiu budu nenori daleist, kad tų 
dvarininkų žemė pereitų nors ir 
už “teisingų” užmokesnj mažaže
miams ir bežemiams. Aiškiai tų 
pasakė ministęrių pirmininkas 
Stolypin antroje Durnoje; pasa
kė, jog jis nesutiks ant priverstr- 
no žemės išpirkimo už nedidelį, 
nors ir “teisingų,” užmokesnj, 
kaip to kadetai reikalauja. Mat 
dvarininkams užsinorėjo su val
džios pagelba nulupt nuo “tam
saus mužiko” dar vienų kailį, tokį 
kailį, kokį jiems pasisekė nulupt 
valstiečiams išsiliuosuojant iš po 
baudžiavos jungo. Dvarininkams 
parupo su valdžios pagelba kuo- 
brangiaus parduot savo dvarus, 
nes jie žino, jog pusbadžiu! (al
kanam) “tamsiam mužikui” to- 
i žemė labai reikalinga, žino, jog 

alkanas “tamsus mužikas” vistiek 
nokės už žemę ir brangiai, nė 
ležiurėdamas į tai, ar galės užsi- 
inokėt, jei ne skolų, tai nors nuo- 
imčius (procentus) banke, nes

išviso 1.432.079; valdančių gi že
mę sodiečių ir gyv. miestelių tuo 
laiku buvo 5-926.578.

Kaip matome, tat bežemių 
skaičius į io metų (nuo 1891 
m.) visam krašte pasididino ant 
371.015 ypatų arba ant 437%’-

Sodiečių ir miestelių gyvento
jų skaičius 1901 m.

Augustavo pav. viso gyventojų 
71.973, tame skaičiuje valdančių
jų žemę 61.885, bežemių sodžiuo
se 7.199, bežemių miesteliuose 
1.294, pasididino už lo metų (1891 
—1901) 1.821.

Naumiesčio pav. viso gyvento
jų 71’808, tame skaičiuje valdan
čiųjų žemę 48.031, bež. sodžiuose 
23.004, bež. miesteliuose 110, pa- 
ididino už 10 metų (1891—1901) 
5-444-
Vilkaviškio pav. viso gyvento

jų 59-598i tame skaičiuje valdan
čiųjų žemę 44.710, bež. sodžiuo
se 13.696, bež. miesteliuose 977, 
pasididino už 10 metų (1891— 
1901) 517.

Kalvarijos pav. viso gyvento
jų 64.690, tame skaičiuje valdan
čiųjų žemę 48.072, bež. sodžiuo
se 14.750, bež. miesteliuose 1.284, 
pasididino už JO metų (1891— 
901) 3.891.

Senapilės pav. viso gyventojų 
107.902, tame skaičiuje valdai* 
čiųjų žemę 75.473, bež. sodžiuose 
29.681, bež. miesteliuose 2.101, 
įasididino už 10 metų (1891^-. 
1901) 11.382.

Seinų pav. viso gyventojų 81- 
2C*), tame skaičiuje valdančiųjų 
žemę 70.256, bež. sodžiuose 7.636, 
bež. miesteliuose 2.377, susimaži
no už 10 metų (1891—1901) 935.

Suvalkų pav. viso 
72.366, tame skaičiuje valdančių
jų žemę 61.477, 6ež.
6.177, bež. miesteliuose 2.943, su" 
imažino už 10 metų (1891—1901),

gyventojų

sodžiuose

DIDELĖ VAGYSTA.
Lincoln, Nebr. Ii pačtinio 

Burlington geležinkelio vagono, 
terp Denver ir Oxford nesugauti, 
vagiliai pavogė trįs registruotų 
siuntinių maišus, kuriuose buvo 
750000 dol. Matyt vagilius, mie
gant pačto určdninkams, prisigrie
bė į vagoną ir iš jo išmetė siunčia
mus maišus.

SALNOS.
St. Paul, Minn. Pereitos san- 

vaitės utarninko naktyj šiaurinėj 
Dakotoj ir Minnesotoj buvo šal
nos, kurios ne mažai nuostolių 
pridirbo; labiausiai šalnos užken
kė linams.

EXPLIOZIJOS.
Pleasant Prairie, Wif. Parako 

dirbtuvėse Lafin & Rand Co. at
sitiko expliozija, kurios du darbi
ninkai likosi užmušti. Nuo ko ex- 
plinzija atsitiko, dar tikrai nežinia.

Ne\v YorK. Ant anglinio gar
laivio “Paterson” išlėkė j padan
ges garinis katilas. Expliozijos 
septynios ypatos laivo įgulos liko
si sudraskytos

LEDAI.
Vaiky City, N. Dak. 

rugpiučio šitose aplinkinėse puo
lė ledai, kurie su visu išnaikino 
lauku vaisius.

23 d.

GAISRAI.
Cincinnati, O. Siautė čia, ant 

Hunt str., didelis gaisras, kuris 
pridirbo nuostolių ant 1 milijonų 
doliariu.

Kochester, Ind. Namuose \Veb- 
stero užgimė gaisrus. Ugnyje pra
žuvo patsai Webster,* jo moteris 
ir dviejų metų mergaitė.

Iš viso Suvalkų gub. gyvento
jų 529.606, tame skaičiuje valdan
čiųjų žemę 409.904, bež. sodžiuo- j 
sc 102.143, bež. miesteliuose II- 
>86, pasididino už 10 metų (1891 
-1901) 33-7>6.

Visoje Lenkų karalystėje gy
ventojų 7.923.646, tame skaičiuje I 
valdančiųjų žemę 5926.578, bež. 
sodžiuose 1.220.333, bež. mieste- 
iuosc 211.746, pasididino ųž 10 

metų (1891—1901) 371.716.
J Vilmantas.

(Iš “L. U.”) 1

Pittsburg, Pa. 22 d. rugniučio 
siautė Čia didelis gaisras, kuris, 
pridir1>o"nuostolių ant 250000 dol. 

{Gaisras užgimė pirmiausiai įtaiso- 
e “Club Pressing & Cleaning 

Co.”

I Toledo Ohio. 25 d. rugpiučio, 
sudegė čia namas Mareton Trunk 
and Storage Co. Padarytų gaisro 
nuostolių apskaito ant $200000.

XJOtuw^Ont. SustrtftTl

amenkoneTftfdaoa tapo^<į
perdėtinc kanadiečių ’

| f Duluth, Minn. Praį 
rengti naujas plieninio 
dirbtuves.

I į Čhicago, III. ^Streikuojanti^. į 
degrafistai American Telephone <• 
Telegraph Co. laimėjo 
Kompanija pripažino 8 vai |

tų nuo 10 — 15%,

f Arizonos telegrafo komy^į 
jos atsišaukė į perdėtinį Anedbį 
kariumenės štabo, jenerolą 
eikalaudamos kariumenės saugg. 

jimui telegrafo stacijų ir 
nui dirbančių streiklaužių telegr*. 
fistų. Jenerolas Bell atsakė, jog 
kariumenės ga’i reikalauti tik Ari. 
zonos gubernatorius, todėl tde. 
grafo kompanijos prie jo ir prin* 
lo kreiptiesi.

I Denver, CoL Cianyksėiai ka
stynių savininkai pradėjo vėl p«. 
sektbti prigulinčius į uniją darbi, 
ninkus; tokiems sunku čia gnt 
darbus.

| f Gary, Ind. Yra* čia naujai 
rengiamas miestas prie didžiausią 
Amerikoj plieno dirbtuvių. DajC 
bo čia dabar netrūksta. Darbiai®- 
kai už 10 vai. darbo gauna po 
$1.75.

f Anniston, Ala. Streikuoja čia 
pudleriai.

Martins 
čianykčiose 
pradeda eiti

Ferry, O. Darbai 
geležies dirbtuvėle 

geriau.

iš visur.
I || Likosi nup vietos prašalintas 
Odesos policijos viršininkas, je- 
nerolas Grigvojev, kadangi jis bu
vo priešininku žydų skerdynių. 
Priešais jeneral gubernatorio 
Kaulbarso norus jam jau kartą pas
isekė nedaleisti reakcijonierių su

rengti žydų skerdynių; tąsyk jil 
Ikreipė-i tiesiok prie caro, aplenk 
damas jeneral-gubernatorių.

Kalvarijos pavieto darbininkų 
prekininkų ir kitų 8.848, randau- 
ninkų if, viso bežemių 8.859, v*’ 
so ūkininkų 64.045, % bežemių

■

Senapilės pavieto darbininkų 
prekininkų ir kitų 18.060, randau- 
ninkų 259, viso bežemių 18.319, 
viso ūkininkų 101.409, % beže
mių 18,1.' ,

Seinų pavieto darbininkų pte- 
kininkų ir kitų 8.518, randaunin- 
kų 50, daržininkų 3, viso bežemių 
8.571, viso ūkininkų 75.975, % be*' 
žemių 11,3.

Suvalkų pavieto darbininkų, 
prekininkų ir kitų 6.362, randau- 
ninkų 131, daržininkų 68, viso be
žemių 6,561, viso ūkininkų 67.083, 
% bežemių 9,8.

Vidutinis % bežemių Suvalkų 
gubernijos 13,3 Lenkų karalystės 
13.2).

Nors Suvalkų gub. fabrikų ir 
pramonės visai beveik nėra, ta- 
čiaus puola į akis didelis bežemių 
skaičius, iš to matyt, kad daugu
mas bežemių — tai ūkių darbinin
kai. Įsižiūrint. į bežemių skaičių 
kiekviename Suvalkų gub. pavie
te, matyt* kad, jų skaičius daug 
didesnis turtinguose pavietuose, 
kaip Senapilės ,ir .Vilkaviškio, ir 
daug mažesnis neturtinguose, 
kaip Augustavą, ir Suvalkų. Iš 
bendro įkaičiams ūkių darbinin
kų visos karalystės f 18.443, aut 
Suvalkų g|ib. pareina virš ketvir- 
tošxdal:esf: 4.956.. Viename Sena
pilės pav. skaičius ūkių darbinin
kų (1.305) išneša 7% viso jų 
skaičiaus Visame krašte; tas pa<- 
vietas užiiria pittnąją vietą pagal 
didumą ūkiškų' gyvenimų, išne- 
šančių čion vidutiniai 20 margų 
(visoj karalystėje vidutiniai 11 
ma?gų):

Nuo 1894 iki 1904 m., kada 
dvarininkų yžemės susimažino 
daugiau kaip ant 600.000 deą,, 
beveik ant tiek gi pasididino že
mės ūkininkų. 1894* m. ūkiškų 
žemių buvo 4.871.493 deš.; 1904 
m. — jau 5.508.092 deš.

Bežemių 1901 m. pradžioje 
Lenkų karalystėje buvo: 1.220- 
333, apart to miesteliuose 211.746,

IŠ AMERIKOS
UŽDARĖ BANKA.

Portland, Ore. Likosi čia 
darytas bankas “Oregon Trust & 
Savings Bank.” Banko kapitalas 
siekia 100000 dol.; depozitai gi ja
me sudėti siekia 3 milijonus do 
iarių. Daug žmonėms bankui už-

už-

GERAS RADINYS.
Tomas, \Vis. Farmerys Schmo- 

t, gyvenantis netoli nuo čia, kas
damas grabę, užtiko surūdijusią 
blekinaitę, o joje 15000 dol. Pini
gai, kaip rodo įdėtas raštas, prigu
li seniai pasimirusiam Mikolui 
Lorbinui.

GAL BEPROTIS.
New York. Viename telegrafo 

biure čia likosi suareštuotas vie
nas vyriškis, kuris turėjo porą 
šimtų telegramų ir juos norėjo 
siųsti prezidentui Rooseveltui ir 
Vokietijos ciecoriui. Įturis tų te
legramų buvo kvailas. Todėl mi
nėtą vyrą nuvarė ligonbutin iš
tirti jo protą.

PAVARGĘ MILIJONIERIAI. 
, Ncw.York. Čianykštis laikra

štis “VVorld” praneša, buk vienų 
tik sanvaitę du tūkstančiai New 
Yorkiečių, tame skaitliuje ir mili
jonieriai, dėl pinigų stokos parda
vė savo autombbilius kaštavusius 
jiems 15 milijonų doljarių už pu
sę prekės. Užsteliuotų gi Pran
cūzijoj brangių automobilių dau
gelis negali gauti, kadangi pinigų 
neturi.

BRANGI KIAULĖ.
Jonesville, Wis. Likosi čia par

duota kiaulė prigulinti vietiniam 
universitetui. Pirko jų gyvento
jai Kerksvillės, III. už 5000 dol.

GIRIU GAISRAI.
Eastport, L. I. šitose aplinki

nėse siaučia girių gaisrai, kurie 
išnaikino daug šimtų akrų girios. 
Ugnis prisiartino prie Kliubo trio- 
bos, kurio įrengimas kaštavo 250- 
000 dol. Šimtas žmonių nukreipi
mui ugnies nuo Kliubo kasa gilias 
grabes.

|| Prasidėjo jau kova terp gar
laivių kompanijų vokiškų ir ang
liškų linijų. Pirmiausiai jos nu
mažino kelionės kainas kajutų pa- 
sažieriams: angliškoji Cunard li
nija už kelionę nuo Ne\v Yorko j 
Hamburgu nuo I. kl. tik 107 dol., 
Lloydo linija 117 dol., Hamburgu 
linija 107 dol.

IŠ DARBO LAUKO,
U Valleyneld, Que. Pasibaigė 

čia streikas darbininkų Montreal 
Cotton kompanijos. Visi 2500 dar
bininkai sugrįžo prie darbo. Abi 
pusės susitaikė ant santaikos tei
smo.

]| Omaha, Nebr. Vakarinių ir 
vidurinių Štetų anglių kasykloms 
trūksta darbininkų ir per tai ka
syklose negali pilnai eiti darbai. 
Ant vietos jau trūksta anglių. 
Harrimano geležinkelio linija, tu
rinti daug savo anglių, kadangi 
joms negauna pakaktinai darbi
ninkų, gabena anglis net iš Aus»- 
tralijos. Union Pacific kasyklo
se dirbanti japoniečiai uždirba po 
$170 mėnesyj.

La Šalie, III. Darbai šitų ap
linkinių kastynėse šiuom kartu 
eina labai gerai.

di Archinson, Mo. Likosi čia 
atidarytos naujos anglių kasyklos.

51 Chatanoogą, Ten. Streikuoja 
čia angliakasiai. Kastynių savi
ninkai bandė dirbti su streiklau
žiais, bet jų nerado tiek, kiek rei
kia.

fl Jackson, Misa. Telegrafo 
Western Union Telegraph Co. 
pareikalavo milicijos apgynimui 
streiklaužių. Gubernatorius liepė 
kompanijai kreiptiesi j teismų.

PABĖGO BANKO URĖDNIN- 
KAS.

Washington, D. C. Prapuolė iš 
čia žymus urėdininkas American 
National banko, Edvvin Patts, o 
su juom prapuolė už milijoną do- 
liarų certificatų ir akcijų Erie ge
ležinkelio. “ — - -

Darbininkai VVyomingo ka
syklų nuo dabar gaus didesnes ai-

|Į 22 d. rugpiučio, nupuolus ant 
žemės miglai, maurai pasinaudojo 
ir stengėsi vėl užpulti ant prancū
zų stovyklų aplinkinėse Casa- 
blanca. Bet ant prancūzų laimės 
migla išsiskirstė ir jie pamatė be
siartinančius didelius maurų pub 
kus ir juos kanuolių šūviais išvai
kė.

|| Mieste Krivoję ozero, Pietinėj 
Maskolijoj, penki anarchistai šau
dė į traukiančius gritve. Anar
chistai užsidarė vienuose namuo 
se ir gynėsi 18 valandų. Policija, 
viršininkas ir keli kazokai likosi 
užmušti, teipgi du anarchistai, li
kusiems pasisekė pabėgti.

|| Vokiečiai gyvenanti Pozna* 
niaus provincijoj atlaikė Brom- 
berge susirinkimų ir dideliu balsų 
daugumu ųžgyrė reikalauti, kad 
randas priverstinai nuo lenkų iš
pirktų jų rankose esančių žemę ir 
ją išdalintų vien vokiečiams.

Maskolijoj kariumenės val
džia užsimanė pežurėti kariumenę 
ir kariškų laivynę, teipgi visas 
tvirtoves. Mat revoliucijinė pro
paganda padarė kariumenėj trip 
žymius žingsnius, kad valdžia b** 
josi kareivių sukilimo.

ĮĮ Rumunijos karalius paleido iš 
kalėjimų 8000 politiškųjų prasi- 
žengėlių. Kadangi Rumunija tu
ri vos tiek gyventojų kų ir Lietu
va, tai joje mat butą kalėjimuose 
dar daugiau politiškųjų prasižen* 
gėlių negu Lietuvoj.

U Eveleth, Minn. Adams Spru- 
ce rudos kasyklose sustreikavo 
darbininkai. Kastynių savininkai 
vagonais gabena čia streiklaužius 
iš visų Amerikos kraštų.

|| Atkakęs į terptautiškąjį sod- 
jalistų kongresą Stuttgarte, angli* 
jonas Quelch likosi Vokietijos- 
valdžių išvytas, kadangi jis savo 
kalboj Haagos santaikos konfe
renciją pavadino, susirinkimu va* 
gilių ir žmogžudžių.

,| Tangiero aplinkinėse bufi
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ii Berlyne pradėjo prapuldinčti 
merginos. Policija spėja. 

T pateko į mergų pirklių 
likosi iš Vokietijos į uz- 

^ezius išgabentos.

apkraščiai užtikrina, kjid Vo 
JL ir Maskolija pripažino 
Orgiją neutrališku kraštu, kur 
’ jokiame atsitikime ne galima 

perkelti. Tam pritaria teip- 
įįgHja ir Prancūzija.

bažnyčias gina, bet vien savo kiše
nių.

Prakalbos tokios sužadina žmo
nis, Jie glaudžiasi prie sodijal - de
mokratų. Iš pradžių, ; būdavo, 
kaip tik kalbėtojas pradėdavo kal
bėti, bobos iš aplinkinių susirinku
sios keldavo armyderį, ^lukdavd, 
jog tai bedievių susirinkiinas; da
bar jau ir bobelės klauso prakalbų.

Prakalbų ant gatvių visokiose 
miesto dalyse jau (liktai buvo pa
rengta. Geistina butų, kad ir ki
tuose miestuose panašios butų 
rengiamos. Gal jos privestų mu
sų žmonis prie geresnio • suprati- 
no ir ne vieną gal ištrauktų iš kar- 
čiamos, kur lietuviai žudb ne vien 
sunkiai uždirbtus pinigus, bet ir 
sveikatą.

<<šu4rinhę mieste Haagoj žydai 
Km* šalininkai uždėjimo žy- 
‘įosios viešpatystės, nutarė vi- 
įįįs padavadijimus ir žinias 
Lmti tik žydiškoj kalboj.

IJfa^colijoj, K^tvve ant Dono 
Jrešta^ sąnarius japoniškos 
^bjtų| trupos. Pas juos rado 
jhnus daugelio Maskolijos tvir- 
EL ir visokių paslapty kareri i- 
-įę dalių miestų.^

||Prancu/iją atkako Ispanijos 
įklius ir karalienė. Su karalium 

ir Tšpaniįos Mini>tcrių per-
dėunis Maura. }

^šiaurinėj Afrikoj, Algiere. su- 
d'ikavo 1000 maurų darbininkų 
jekžies kastynių. Mat maurus 
r Algiere įpykino įsiveržimas 
ptaneuzų į Morokko.

P. Kudutis.

Iš KENSINGTON, ILL.
18 d. rugpiučio atsibuvo čia di

delė iškilmė! teip tą lietuviai vadi
na), t. y. pašventinimas akmenio 
naujai statomos bažnyčios. Apie 
3 vai. po pietų pradėjo! rinktiesi 
yvairių - yvairiausių blizgančių 
uniformų bažnytinės draugystės 
nešdamos paveikslus yv.aįirių šven
tųjų. Apart trijų lietuviukų drau
gysčių buvo teipgi keletįas ir sve* 
timtautiškų. Visos ėjo: pasitikti 
vyskupą ant Pullman stoties. At
vykus vyskupui visi nutraukė 
ant 108 gatves kur budavojama 
minėta bažnyčia. Pašalinės pu- 
likos buvo teipgi nemažas būrelis. 

Vieni ėjo užsitarnauti ; "apaštali
škus palaiminimus” (teip vietinis 
kun. Serafinas pavadino), sutel
kiamus vyskupo, kiti ėjo iš žin
geidumo, nes norėjo painatyti bū
rį ir vadovą rymiškų hvių. Pa
šventinus >akė pirmipusiai pa> 
mokslą kun. Skripka išĮ Chięagos.

I Liepos mėnesyj Latvijoj !:a- ngtono lietuviams, nes dabar tu- 
rškiejie (teismai pasmerkė mir- savo ditvnamį, kuij galės ap- 
tm 36 ypątas, o 31 išvarė iš gimti- turėti pastiprinimą dūšiai ir ku- 
noiaašlĮo. Inui; priminė, kad busenti prie ba

žnyčios ir mokykla. Toliau pri- 
■ Mieste Shanghai, Chinuose. minė nesigailėti centų įstatomąja! 

apsireiškė cholera. Čia numirė 
jau ir tujlas europiečių • skaitliu

bažnyčiai nors tie ir skinkiai už- 
lirbti, ir liepė turėti uzsitikėjimą
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Pirmiausia kalbėjo išleistojas 
“Amerikos Lietuvio”, M. Paltana- 
vičia. Jis kalbėjo apie ukėsų tie 
sas, ragino lietuvius pastoti ukė- 
sais Suvienytų \ alstijų, dalyvaut 
politikoj, lavint protą, nesiduoti 
išnaudot jeib politikieriui; nepasi
likti užpakalyj kitų tautų. Kalbi
no laikytiesi vienybėj, liautiesi ne
sutikimų ir besiskirstymo.

Pabaigus Paltanavičiai, pirmsė- 
dis paaiškino Kliubo mierius ir 
kalbino prie jo rašytiesi. Prisira
šė septyni nauji sanariai.

Paskui kalbėjo atstovas masko- 
iškųjų socijalistų, Antonov, apie 

judėjimą Amerikos darbininkų. 
Prikalbinėjo darbininkus prigula 
ti prie S. D. partijos/ kadangi ji 
yra naudingiausia darbininkams.

Jam pabaigus, pirmsėdis aiški
no dabartinius prietikius tėvynėj

kas gali, sušelpimui kovojančių už 
nftisų brolių laisvę. Susirinkę su
dėjo $4.05 (aukautojų vardai ir jų 
aukos pagarsintos kitoj vietoj. R.) 
Pinigus siunčiame “Lietuvos“ re
dakcijom Skiriame juos revoliu- 
cijonieriams S. D. P.

Aukavusiems ištariame širdingą 
ačiū.

A. Budrevičia.

Gaila, ■*—■* ’ * - “
ausį prikibęs t 
ir viską išgirdęs.

Na, bet man ir taip rodos, kad 
jie kalbėjo šit ką:

Vilius. Kas girdėti, Nikalo- 
jau?

Nikalojus. Oi, vyruti, blogai!
Vilius. O
Nikalojus. Ar nieko nežinai?
Vilius. Sakyk, kas?
Nikalojus. Jau su viršum dve

ji metai kaip mano valstybėj siun
ta antichristus.

Vilius. Oje!
Nikalojus. Tiesa.
Vilius. Blogai.
Nikalojus. Suvis blogai. Pa

žiūrėk, kaip aš iš baimės susi
traukiau, sukempėjau, sulisau, Ii-' 
ko iš manęs tik kaulai ir kailis.

Vilius rankomis pačiupinėjo N i- 
kalojų.

Vilius. Matau, matau, kad esi, 
kaip šeško mukelė.

Nikalojus. Niekas negelbsti — 
nė šventųjų relikvijos, kurias aš 
visuomet nešioju kišeniuose, nė 
spiritizmas, kuriuo aš taip nuo
širdžiai užsiimu.

Vilius. Das ist •schlecht, Dumm- 
kopf Nikolius!

Nikalojus. uA? ką sakai?
Vilius. Sakau, kad man tavęs 

labai gaila! I
Nikalojus. Nemeckaja vorona!
Vilius.
Nikalojus.

už gailestį.
"Vilius. O 

christu ?
Nikalojus.

tizmas man nieko nebesako.
Viliui. O maištas, arba tavo 

antichristus, vis nesiliauna?
Nikalojus. Ne.
Vilius. Ką manai daryti?
Nikalojus. Lig aš žinau, 

nane mano ministeriai, genero
lai ir žandarai.

Vilius. Tas gerai.
Nikalojus. Labai gerai, bema

nydamas, bijau iš proto išeiti.
Vilius. Taip nieko ir nemanai?
Nikalojus. Nieko nemanau.
Vilius. Taip ir pritinka impe

ratoriui gyventi.
Nikalojus. O tu, Viliuk, toks 

nusipenėjęs, raudonas, pas tave 
antichristai, turbut, nesibaido?

Vilius. Pas mane? o pas mav 
ic sehr štili!

Nikalojus. Apsaugok tave, 
viešpatie!

Vilius. Viešpats tai viešpats, 
>et ir aš mažumėli drebu.

Nikalojus. Kodėl?
Vilius. Bijau. Juk męs esam 

kaimynai; ar daug reikia — užeis 
pavietrė iš tavo valstybes j mano 
ir prasidės maištai. Ir aš sūdžiu
siu, kaip tu.

Nikalojus. Artinami paskutinė 
teismo diena.

Vilius. Ką tu tuomet pasakysi 
Dievui.

Nikalojus. Sakysiu, kad labai 
mylėjau savo pavaldinius.

Vilius. O darodymai?
Nikalojus. Labai .tankiai 

nugaras glosčiau kazokiška 
gaika.

Vilius. O daugiau?
Nikalojus. Ar dar neužtenka?
Vilius. Ne.
Nikalojus. Na, stebuklus da>- 

riau, gyvendamas ant žemės.
Vilius. Kokius?
Nikalojus. Nebuvo Rusijoj 

konstitucijos, buvo konstitucija 
ir vėl nebėra konstitucijos.

Vilius. O! o! pasiutę stebu
klai !

Nikalojus. Ir tai vis mano dar
bas.

Vilius. Bet daugiau?
Nikalojus. Dar daugiau 

kia?
Vilius. Tiek neužtenka.
Nikalojus. Ką aš bepasakysiu, 

ką bepasakysiu? Nieko aš nemat 
nau.

Vilius. Na, o kaiplnis su 
lagystėmis?

Nikalojus. Su kokiomis?
Vilius O ar atsimeni — 

vainikavimą pasakei savo pavaldi
niams, kad nesvajotų apie jokias 
konstitucijas, o 1905 m- davei 
jiems konstituciją.

Nikalojus. Atsiprašąu. Aš per 
vainikavimą apie jpkia^ konstitu
cijas nekalbėjau. Aš to žodžio 
net nežinojau. Aš tuomet norė
jau, liežuvį iškišęs, sukriokti: avi
nai - pavaldiniai, aš noriu ant jų- 
sų pasijodinėti.

Vilius. Kaip nesakei, Šit tavo 
žodžiai.

Nikalojus. A, 4iesa, man besi- 
žiojant, vienas senatorius man 
kumštelėjo į pašonę ir pašnibžl- 
dėjo į ausį: konstitucija. Ir aš 

•pasakiau, kad jokios konstitucijos

tad aš nebuvau ten, bučiau 
>rikišęs priej#akt£'»kylutės

kas?

neduosiu, o ne avinai, aš noriu ant Neaenial Milane policija atidengė 
tokius pasibiaurėfinus daiktus, 
kokių aš, senas kunigas, apie dva
siškų vaikų auklėtojų darbus ne
buvau dar girdėjęs, nė skaitęs. 
Viena jau sena minyška Milane 
užlaikė prieglaudos nimą netur
tingoms mergaitėms. Pasirodė, 
kad tas namas buvo lizdu visokių 
nedorybių. Susekta, kad mergai
tės čia didino savo uždarbį tokiais 
budais, kad viešai ir kalbėti per 
biauru. Namas tapo uždarytas. 
Minyška ir du kunigai, jos partne
riai, suareštuoti, sėdi kalėjime. 
Ne bus niekp stebėtino, jeigu ir 
daugiaus kils riaušių dėl tos prie-^ 
žaatiės.

Ar musų lietuviška dvasiškąja, 
kuri dar ne teip ištvirkusi kaip i- 
talijoniška, neturėtų pasekti pa
veikslą 3000 prancūziškų kunigų, 
kurie, patyrę š. bažnyčios platina
mas nedorybes palaikyme Celiba
to (bepatyste), popiežių palaiko
ma, pametė romišką bažnyčią? 
Popiežius, savo enciklikoje į Len
kų ir Lietuvos vyskupus, prisakė 
kunigams klausyt caro Maskolijos 
valdžios, o visi žinome, kaip ji yra 
neteisinga ir žiauri, aš per laikra
ščius raginau lietuviškus kunigus 
pasinaudoti iš tos progos, ir atsi
sakyti nuo Romos popiežiaus. Ar 
Lietuvos kunigai laukia valandos, 
kada ir jiems jis viešai palieps ap
siginkluoti revolveriais ir durtu
vais!? Ar šiek tiek apsišvietę kai
miečiai ne pradės, kaip ir italijo
nai, vaikyti iš klebonijų kunigus 
su jų merginomis ir nobažnomis 
davatkomis? Be abejonės kunigai 
atsakys man: “Vox clamantis in 
deserto!“ ( Balsas šaukiantis ti- 1 ,
ruošė). Bet aš, mylėdamas visus 
mano tautiečius, laikau už pride- 
rystę visiems dar užtėmyti, kad 
katalikiškas tikėjimas net Austra
lijoje nedaro progreso, priešingai, 
iš ten gaunami raportai rodo, kad 
skaitlius lankančių bažnyčias šu 
mažėjb, palyginus su skaitliumi 
prieš trejus metus. Tas pats yra 
su katalikišku tikėjimu Anglijoje, 
kur jo išpažintojai' šalinasi nuo 
bažnyčių teip. kad dabartiniame 
laike, išskiriant katalikišką aristo
kratiją srt jos tarnais ir nemaža 
dar skaitliaus apsigyvenusių Bri
tanijoj airių, nedaug telieka žmo
nių, priderančiam užlaikymui baž
nyčios. Apie tokį stovį katalikiš
ko tikėjimo Anglijoje poras metų 
atgal pranešta Vatikanui. Vatika
no būrio prakilnesnių katalikų, 
nurodyta, kad romiška bažnyčia 
artinasi myriop. Tas pranašavi
mas liko Vatikane* išjuoktas. Bet 
šiądien ne tik tarnai, bet ir popie
žius jau žino ir tą pranešimą lai
ko tikru. Progresas katalikiškų 
misijonierių Chinuose, Japonijoje 
ir Australijoje buvo nežymus, 
nors milijonai doliarių ten išleisti 
įžlaikymui mergų ir misijonierių 
khoštorių. Tūkstančiai kunigų į 
ten pasiųsta iš Romos, ar iš kitur, 
užlaikoma seminarija, bet ir iš 
ten raportai rodo, kad praktiškai 
katalikiškas tikėjimas nedaug ką 
pelnė. Iš vienos tik šalies popie
žius su savo raudonais kardinolais 
gali dar džiaugtis, o toji šalis yra 
Suvienytos Valstijos, kuriose, ka
talikiškas tikėjimas padarė keliuo
se metuose didelį žingsnį. Bet ir 
čia kunigai patys pripažįsta, kad 
nuotrota yra didelė, kadangi tuk- 
tančiai katalikų, išimigravę į Su

vienytas Valstijas arba Kanadą 
liovėsi lankyti bažnyčias. Ameri
kos vyskupai ne sykį pranešė jau 
Vatikanui, kad italijonai, atvykę į 
Suvienytas Valstijas, visiškai ne
tikėliais pastojo. Toki pat rapor
tai siunčiami buvo apie lenkus, ir 
•španijonus, ypač atvykusius iš 
pietinės Amerikos. Taigi visur 
matosi vieša kova, ar paslaptas 
neapkentimas romiško despotiz
mo, kurs, susitaręs su carais ir 
kaizeriais, nori palaikyti žmoniją 
pririšta prie dogmų žydiškos bi
blijos. 6 d. rugpiučio sukako 4 
metai, kaip Pius X pakeltas liko 
ant popiežiaus sosto. Dėl tos prie
žasties Romoje norėta padaryti 
jjubilėjų, tai yra krapštymą pini
gų iš kišenių tikinčių. Bet ištikus 
pavojingiems laikams, popiežius 
priverstas tapo uždrausti daryti 
jubilėjų, kad koks dvasiškasis 
bombadarys nepadarytų su pini
gais šposo, o Italijos karalius, kad 
nepyktų už sustabdymą plaukimo 
pinigų į jo kunigų užimtą viešpa
tystės iždą.

Čia dar priduriu, kad byla 
Scrantono parapijonų — su vys
kupu Hobanu jau užbaigta. Su- 
džia pripažino bažnyčią vyskupui, 
o kaštus bylos sukrovė ant abiejų 
pusių. Klausymas: ar priderėjo 
teip ilgai tąsytis po sudus? Ar 

minyškos platina paleistuvystę. katalikai serantoniečiai negirdėjo,

kad keli metaf atgal PhiladelphL 
joje aš galvą šučiau, kalbėdamas 
į 800 susirinkusių katalikų, jog tik 
neprigulinti prie romos bažnyčia 
gali būti jų savasčia? Matomai, 
kad romiški išpažintojai pastojo 
ne tik aklais, bet ir kurčiais. Tai
gi priderystė visų laisvamanių yra 
juos gydyti, kur tik romiško tikė
jimo lietuviai yra. Kuopos ar 
Rockfordo, Scrantono, Philadel- 
phijos, Clevelando ar ten gyve
nanti sanariai ir kiti laisvamaniai 
lietuviai Amerikoj, negalėdami 
raštu, stengkitės nors žodžiu išro
dinėti, kokią skriaudą katalikai da- 
Ig^sau ir tautai duodami pinigus 
statymui bažnyčių; jog jų sudėti 
bažnyčioms turtai visuomet eis 
pralobimui svetimtaučių. Pasiti
kiu, kad ir senos bobutės ne pyks 
ant laisvamanių už platinimą tos 
teisybės! Reformuokime kuoge- 
riausiai savo namą, tik nesekime 
pavyzdį italijonų, kad kunigai 
prieš mus nereikalautų ginkluotis, 
nes iš to pasidarytų mums ir 
jiems nereikalinga pragaištis.

Kun. V. Dembskis.

jųsų pasijodinėti.
Vilius. Matai. Na, tai kaip 

bus.
Nikalojus. Nežinau.
Vilius. Blogai — imperatorius 

ir sumelavo.
Nikalojus. Oi, oi, ką daryti?
Vilius. Ir aš nežinau.
Nikalojus. Na, pasakysiu Die

vui tepaklausia Joano Kronštad- 
skio, Vittės ar Stolypino — jie 
viską pasakys.

Vilius. Gerai, kad turi tokius 
protingus vyrus, be jų suvis butų 
blogai.

Nikalojus. Puikus vyrai! Man 
nieko nereikia manyti.

Vilius. Gerai.
Sukalėjus. Žinai ką? Išgersi

me, aš tave pavaišinsiu Rusijos 
monopolka.

Iškėlė taures.
Vilius. Vivat Nikalojus!
Nikalojus. Vivat Vilius!
Ministeris Izvolskyj, kuris 

vo už durų, išgirdęs klįtiksiančią 
monopolką, telegrafavo į Peter
burgą: “Imperatoriai įveria rus- 
skoje kazionnoje dobro. Butelių 
didumas — gorčiai. Nors oras 
giedras, bet stiprus vėjas — pila 
bangomis degtinę j imperatorių 
gerkles.”

Gavę tokį telegramą, Peterbur
ge ėmė šaudyti anuotomis, svei
kindami imperatorius.

Taip susitiko Vilius su Nikalo-

bu

f

Plošcius Šven
čiausios Mergės.
“Berliner Tageblatt“, vokiška

me dienraštyje rašo jo korespon
dentas iš Madrido: Mačiau vakar 
vakare lange krautuvės ant gatvės 
Puerta dėl Sol gražųjį naują pk» 
ščių, paskirtą paminklui švepčiau- > 
sios mergės.

Austas iš gražiausių šilkų, ap
siuvinėtas auksu, apšviestas viso
kiais elektriškais žiburiais, išrodė 
plošcius kaipi šmotas, dalis, žiban
čios saulės. Kaipi šviesos spindu
liai ant tamsaus debesio skyrėsi 
auksinės pynės nuo brangaus au
dimo. Perlų eilės, apsiūtos ant 
audimo, žibėjo gražiausiose spal
vose. tarpe jų blizgėjo, lyginai ra
sos lašai užtekančioj saulutėj, 
brangiausi akmenys. Akis gėrėjo
si dailiškomis kombinacijomis pie
šimo ir sekė išsilankstymą bliz
gančių išsiuvinėjimų. kurie viso
kiais apvalainais išsisukinėjimais 
išsiplėtė ant viso ploščiaus. Vie
nas galas ploščio buvo atverstas, 
ir purpuras pamušalo gulėjo ant 
aukso kaipi klanas išbėgusio krau- ’

Priešais langą stovėjo didelė 
minia žmonių, norėdama pamaty
ti dailišką darbą. Nuo visų lupų ' 
skambėjo pagyrimai, nusistebėji
mai, bet jie skambėjo tykiai, lyg 
kad žmonės bijotųsi apie tai kal
bėti, lyg kad toje atvira vieta bu
tų bažnyčia, lyg kad langas butų 
altorium ir lyg kad tas pastotas, 
ant kurio užtiestas tasai brangus, 
blizgantis ploščius, butų pats pa
minklas švenčiausios mergės. Tą 
parodė man šventas užsidegimas 
publikos ir užtai klausiau pats sa
vęs: jeigu jau dabar minia vienu 
pažiurėjinlu to perviršinio dailu
mo užimta tokiu nusistebėjimu, 
tai prie kokių religiškų nSūkarš- 
čiavimų ir ekstazų ji tuomet pri
eis, kuomet pamatys tą auksu api
piltą ploščių ant pečių už šventą 
laikomo paminklo, apšviesto yvai- 
riausiomis šviesomis tūkstančių 
žvakių, apkvėpinto brangiausio
ms, kvepiančiausiomis gėlėmis 
(kvietkomis), ir aukuriniais* kvė- 
pylaįs, prie kurio meldžiasi kuni
gaikščiai bažnyčios, pasirėdę pil
name ornate, ir kuris išaugština- 
mas gaudimu varpų, skambėjimu 
vargonų ir dangiškais balsais cho
rų ?! Kokis tai akymirksnis turi 
būti tikintiemsiems, kada atsiden
gia uždanga ir paveikslas šven
čiausios mergės su auksu apipiltu 
ploščium ant pečių, sėdinti ant 
auksinio sosto, su aukso vainiku 
ant galvos, aukso apautuvais, pa
sireiškia Jų akims!:... Koks tai 
begališkas mėtymas, pražudymas 
brangaus metalo, šviesos ir kve- 
pylų, meliodijų ir maldų garbei 
medžio išdrožto paveikslo!....

Grupa žmonių prie lango nuo- 
htai mainosi. Atstu stovintie- 
jie grudžiasi artyn, kad geriau^a- . 
matyti tą stebėtiną darbą, prie jų 
prisideda nauji, norintiejie teipgi 
išreikšti savo pagyrimus. Mano 
akys žiurėjo veik į ploščių, veik į 
besistebiančią minią ir sykiu įsi
smeigė į jauną individuumą, sto
vintį ant krašto trotuaro, lyg 
ten hutų jo tikroji vieta ir stebė
josi ploščio dailumu. Buvo tai 
mergaitė apie, penkiolikos metų 
amžiaus; ant Jos veido buvo ma
tytis neištrinamos alkio . žymės. 
Ant akių buvo liūdnumas išstūmi
mo, apleidimo, o supsaustos lupos 
kalbėjo tylią, bet baisią kalbą apie 
kartų vargą. Visas jos pavidalas, r

•

IS WAUKEGAN, ILL.
18 d. rugpiučio buvo čia iš saky

klos kunigo pagarsintas parapijos 
susirinkimas, kadangi mat žmo
nės negalėdami kontroliuoti para
pijos khsos, neturėdami savo iš
rinkto kasos prižiūrėjimui Komi
teto, nenori duoti pinigų, a jų 
mat kunigui reikia. Kunigas prieš 
parapijomis išstūmė savo komite
tą, bet kad jis nemokėjo prikall>ėti 
žmonių dėti aukas, atsėjo šaukti 
kunigą Staškevičių.

Atėjus kunigui, žmonės pradėjo 
užmėtinėti, kad dabartinėse sanly- 
gose, valdant parapijos turtus su 
jo išrinktu komitetu,žmonės neži
no, kur eina jų sudėti pinigai. Ku
nigas teisinosi, kad rinkti parapi- 
jonams savo komitetą nedaleidzia 

> tiesos; 
jeigu jis, kunigas, duotų rinkti to
kį komitetą, jis peržengtų bažny
čios tiesas ir užtai vyskupas jį 
sunkiai nubaustų. Išto gimė bar- 
nys, bet iš jų nieko ne išėjo. Ku
nigai kalbėjo savo, parapijonai sa
vo. Susitaikyti ne buvo galima.

Zokoninkas.

ittC* «• »• J v " I ; J t * *

Cholera pasirodė jau tūluose por-iį kun. Serafiną. Mat phrapijonys katalikiškosios bažnyčios
jau pamatė ant kiek ištikimai ap
sieina kunigas sujų šnaukautais 

| Vidurinėj Japonijoj užgimė pinigais bažnyčios stat j mui. Per- 
hmai. Daugelis kaimų yra visai »iai rudenį, neklausęs nieko, nusi- 

Mena, kad tvanai pada- pirko sau už žmonių sudėtus pini- 
ry$ labai didelį nuostolių. " “4 - ----------- -

Unioose miestuose ir Japonijoj.

Į Chinuose. FongUe kasyk!. 
lBįpfioda\<j dinamitas. Expliozi- 
jis 3 vokiečiai ir 103 chiniečiai Ii

yjGar<us Morokkb sukilėlių

iustą šaitano kariumenę.
įs

TOMAI AMERIKOJ.
IŠ CHICAGO, ILL.
yra diktas Susipratusių lie- 
burelis. Paskutiniuose lai- 
atsirado geras agitatorius, 

Jis rengia visokio-

Čia 
tavių 
bose 
j. švirmickas.
* miesto dalyse prakalbas t veik
hs vakaris. Susirenka būriai 
žmonių ir su atida klauso prakal-

i Svirmickas savo prakalbose ai
škina dabartinę tvarką tėvynėj 

Įiituvoj, išrodinėja jos netikumą. 
nrgus ten gyvenančių žmonių.

. žoliaus aiškina- ir Amerikos stirB- 
’iymą ir žmonių gyvenimą. Kaip 
M čia sunkiai dirba ir ką pelno. 
)dgu darbininkai streikais priver-

i ta pakelti algas, tai kapitalistai 
kitokiais budais tuos pinigui atlu- 

|l&, Beduoda darbininkams ekono
miškai sustiprėti.

I * A -t •Aiškina, kokiu budu reikia var- 
I Aliams kovoti sti carizmu ir ka- 
I Ptalizmu. Tam tikslui darbinin- 
|« turi šviestiesi. skaityti gerus 

ir knygeles, kas pakels 
t M įpratimą. Reikia rištiesi, or- 
I ^nizuotis, kad galėtume krūvoj 

musų išnaudotojais,
* sopiai - demokratų pąn- 
vign užstoja už išnaudo- 

I darbininkus.

I Aiškina, jog klysta tie, kurie 
I socijalizmas griauja ti- 
I įj bažnyčias. Socijalizmas 
I J “egali daryti, nes socijalistais 

visokių tikėjimų ; jei- 
griautų bažnyčias, tai ir I sugriūti. Socijalistaii baž n y č i ų, juos priešais

tamsiems žmonelėms 
V^€n kunigai norinti žve- 

įgyBnstame vandenyj. Nie- 
I ^E^jahstus, kunigai ne

gus apie už $500 naminių rakandų, 
ir tiktai prispirtas pa>ąkė bažny
čioje. kad neturėjęs rakandų užtai 
ir nusipjrkęs. Pradžioj uždėjimo 
parapijos buvo nuskirti keli ko
mitetai prižiūrėjimui žmonių su
dėtų pinigų. Tuomet vienas iš 
komiteto, A. Maslauskis, pamatęs 
kun. Serafino sauvališUą elgimosi, 
paprašė, kad pažiūrėta kiek ban- 
koje yra parapijos turto. Bet ku
nigas koliodamas apreiškė, kad 
niekas neturįs tiesos Įcontroliuoti 
jo darbus, nes jisai pats esąs gas- 
padorium, kolektorių* ir kontro*- 
lierium. Vienok dėl formos lai
kosi kunigas su lietuviškais ver- 
telgais, kurie yra ant tiek ap
šviesti, kad laiko sau už garbę 
kunigo skvernus pabučiuoti; už
tat nėra nė kiek stebętino, jeigu 
jie. būdami įkinkytais į kunigo ve
žimą, stengiasi ir kitus į jį įkin
kyti.

Antrą pamokslą sakė vietinis 
holandų kunigas, o pp jo vysku
pas. Paskutinis išgytė lietuvius 
už statymą bažnyčių, nes jie, pri
statę trumpame laike i6—7 bažny> 
čias ir tokiu budu pralenkę net 
vetimtaučius(vienok geros mokyi- 

klos, kuri labiau reikalinga, dar 
neįstengė nė vienok pastatyti. 
Rd.).

Dabar kensingtoni ečiai galime 
džiaugtis ir linksmirtis, kad vy
skupui pastatysime 
tuomi padaugysime .
tą. Pasiskubinkime j prie tų vy
skupo milijonų pridėti trumpame 
laike kitus, kad tas galėtų visus 
Jam sykiu nusiųsti. Vienok pa
matėme kensingtoniškiai, kad tas 
Christaus įpėdinis tari tiktai ma
žą panašumą į savo mokytoją. 
Anas vaikščiojo vi*ą laiką pėkš- 
čias su varguoliais, q šitas nestert- 
gė nė kelis blokus hueiti. Anas 
vaikščiojo paprastuose drabužiuo
se, šitasai šilkuose su išpenėtu 
pilvu už darbininkų sunkiai už
dirbtus centus. Ar Jlgai darbinin
kai, vešite juos auksiniuose veži
muose ir laikysite 
dievus, o pats vaikščiosite nusku
rę, išalkę? Ar ilgai melsite malo
nės tų,kuriuos pats ant sostų paso
dinote?

bažnyčią ir 
• Dievo tur-

Juos už savo

IŠ WEST LYNN, MASS.
18 d. rugpiučio bt|vo čia visuoti

nas susirinkimas ir »rakuil>os. Pa-

A? ką sakai?
Sakau širdingą ačiū

kas bus tavo anti- Tavo grafas Kuku.

Nežinau, ne spiri*

už

Atspindys Bažny
čios Italijoje.

Nuopuolis katalikiškos bažny
čios Italijoje apsireiškia jos išpa
žintojų riaušėmis, l&dangi čia per 
ilgus^amžius žmonės buvo laikomi 
dvasiškoje vergijoje. Iš įvairių 
dalių tos šalies raj>ortai rodo, jog 
prieškunigiški jausmai miniose 
auga, ir kas dien darosi pavojin
gesniais kunigams. Dvi bažnyči 
Florencijoje ir,viena Lizoje minių 
liko sudegi nto6, Moteriškiejie ir

IŠ SO. BOSTON, MASS.
Vietinės dr-stės sukruto, kad ir 

vasaros karščiai pusėtinai kaitina.
“Švento Kazimiero“ dr-stė, kuri 

turėjo su viršum 300 sąnarių, pa
sidarbavus tūlam P.A., persiskyrė 
į dvi dali ir pasidavė teisman, mat 
vieni karšti katalikai, o antriejie gi 
neužsiima tikėjimu. Byla dar ne
užbaigta. Viri minėta draugy stė 
rengė antrą “balių“, 2 d. rugsėjo.

Lietuvos Dukterų dr-stė, rodos, 
tvirčiausiai laikosi, vadovaujant 
Agotai Srokauskienei ir L., nes ir 
avo “žandarą“ užlaiko “nenuora- 
nams“ prašalinti iš susirinkimo.

L. S. dn-stė priklausė prie S. L. 
A. (pavienės sąnarės) ir turi ižde 
apie 600 dol., kas labai pakvipo 
“vėlių” ganytojui, tad jis prisikal
bėjo A. S., kad ją padarytų šventa 
dr-ste (iki šiol būva laisva), A. S. 
paklusni avelė, ji tai ir stengėsi, 
bet atsiradus didesnei pusei prie
šingų ir A. S. negalėdama apsi
dirbti, su pagelba p. L. pasisamdė 
“žandarą“ ir šis, kaip tikras cariš
kas žandaras, kaip tik gauna nuo 
S. paliepimą “vesk”; tai žandaras 
tuojaus už apykaklės ir per duris 
lauk. Ir iš tų išvestųjų ir jiems 
pritariančių, 40 su viršum, susi
tvėrė atskirą savo kuopa. Ji ne
paklius į Miliuko nasrus.

18 d. rugpiučio, 9 valandą ryto, 
atsibuvo mišios už ištvirkusią 
dvasiškiją, tos pąčios, už kurias 
buvo suderėta 10 dol. su pamok
slu ir turėjo atsibūti 5 d. gegužio; 
dabar už jas atsiėjo pasiganėdfrntj 
5 dol.

Lietuvaitė.

Mažas Feljetonas.
Prašaliečio laiškai iš Rusijos.

13.

Brangiausia Felicija!
Liepos 24 d. susitiko Vokieti

jos kaizeris su Rusijos caru.
— Sveikas Viliau II.
— Sveikas Nikalojau II.
Ir prasidėjo tarp Jų kalbos.
Dabar visi laikraščiai iš kailio 

neriasi, nori sužinoti, ką \ ilius 
su Nikaloju kalbėjo. Vieni sako 
taip, kiti antraip, treti dar kitaip.

nerijoje, Leghorne ir kituose mie
stuose buvo užpulti, ir bombomis 
griaujami. Popiežius Pius X net 
apsirgo nuo bai-auf smegenų iš
tempimo ir dvasios neramumo, ir 
«uiko. kad š. bažnyčiai (supra*k 
kunigams) užchlptas liko smūgis 
jedidelio skaitliaus juodųjų ave
lių. Bet popiežius pats paliepė 
Romoje nuvilkti kunigiškus rū
bus dviem klebonams už jų labai 
galanteriškus pasielgimus su mo
terimis ir merginomis, ir teip liūd
name bažnyčiai laike popiežius ne
galėjo jiems duoti savo apaštališ
ko išrišimo bei palaiminimo.

Pagal pranešimą laikraščių, ma
tydamas žmonių užpuolimus ant 
kunigų ir bažnyčių besiplatinant, 
sušaukė 6 d. šio mėnesio savo kar
dinolus pasirodavyti į “Conclave”. 

JV D'uom tapo nutarta,idant popiežius 
nė jokio protesto ne keltų, tik kad 
palieptų, kiekvieną kunigą apgin
kluoti revolveriu ir durtuvu. Už
sibaigus posėdžiui, kardinolas Re- 
spihi, specijali.Škas representan- 
tas popiežiaus, išleido į visus ktv- 
nigus Romoje prisakymą, kad 
kiekvienas kunigas apsiginkluotų 
revolveriu ir durtuvu. Tai visos 
bažnytinės draugovės vyrų ir mo
terų subruzdo ginkluotis ries jų 
sąnariams nekvepia jau kankinti- 
nių vainikai.

Italijonai ne tik savo tėvynėje, 
bet ir pietinėje Amerikoje, kur 
yra daug italijonų išeiviį, kaip ro
do prieš jėzuitus pakeltos demon
stracijos mieste Santiago, Chili, ir 
perėjimas daugelio žmonių iš ka
talikiško tikėjimo į protestonišką 
Argentinoje ir Brazilijoje, suteikė 
lomos katalikiškam Senhedzinui 
dar didesnį ^piugį negu sudegini
mas trijų bažnyęių ir užpuolimai 
žmonių ant labiausiai pagarsėju
sių paleistuvystėmis klioštorių, 
kur, kaip paduoda indiferentiški 
laikraščiai, sRsiprovinėjo senovės 
Romėnų ^bachanalijos”. 1 d. rug- 
piučio buvo smarkus žmonių su 
kariumene, ginančia kunigus, susi
rėmimas Spęrijoje. Kareiviai pin- 
mą sykį šovė į orą, o tuomi pa
drąsinta minia, su didesniu dar į* 
niršimu ant jų puolėsi. Pasidariu
siame sumišime viena ypata liko
si užmušta ir nemažas skaitlius 
tapo sužeistų. Italijonai niekuo
met nebuvo dideliais puritanais. 
Jie visuomet per pirštus žiurėjo į 
pasielgimą kunigų. Vienok ir Jų 
kantrybė perėjo rubežius, kada jie 
iš laisvamaniškų laikraščių pama
tė, kad net mokyklose kunigai ir

na-
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Svajus
Tragedija Poema 

Vaizdas siekimo aukštybės 
Paraše Jonas Viskoška.

Ka» nori atriekti augltumą, teisybę, " 
Tur būryj iikįtli dūiriauną tunkybį.

jos sfovyla pasakojo istoriją dau-[ 
gelio badavimo dienų, daugelio be 
pastogės pragyventų naktų, dau
gelio metų kankynės, skurdo. Iš- 
po juodos skepetos buvo matytis < 
pynės rudų plaukų, daug gražes
nių už auksines pynes ant žiban
čio ploščio; kūnas buvo apdengtas 
neišpažįstąfno dažo apsiautalo, o 
kojos kyšojo j suplyšusius apautu- 
tuvus; liuosai bekarančios rankos 
rodė pirmutinius ženklus anėmijos 
(mažakraujystės) — žodžiu sa-Į 
kant, buvo tai gyvas paveikslas 
nelaimių ir skausmų, apsuptas 
oru nekaltybės ir geraširdiškumo.

Negalėjo būti didesnio. kontrar 
sto (skirtumo) tarpe šitos mergės 
iš mėsos ir kraujo, elgetos drabu
žiuose, gatvės purvuose ir šitos 
brangios dovanos, kurią • žmonės 
suteikia mediniam paminklui Die-1 
vo motinos, kuriam visai tas ne
reikalingą I* Su didžiausiu gailis- 
čiu žiurėjausi j tą nelaimingą su
tvėrimą, kuris teip stačiai buvo 
įsmeigęs savo akis j tuos nematy
tus perlus ir brangakmenius. Ir 
juo ilgiau aš žiurėjau j tą mergę, 
juo ilgiau mąsčiau apie jos ateitį, 
tuo labiau augo manyje gailistis 
jos. Mąsčiau aš apie jos liūdną 
ateitį, kuris.be abejo, jai paskirtas, 
mąsčiau apie pastoginę kamarai
tę, kurioje gyvena be duonos, 
šyiesos ir apdangalo šitos mergės 
mylimos ypatos. Mąsčiau apie jos 
materiališką apleidimą, kuris pri
verčia ją elgetauti duonos kąsnio; 
mąsčiau apie jos morališką apvie- 
nėjimą, kuris neužilgio privers ją 
parduoti savo kūną ir vėlę. Ma
čiau mintyse, kaip šitą vargingą, 
ilgai alkio suvargintą kūną atiduo
da iš “pasilinksminimo namų“ į

■ ligonbutį, kuriame jis palengva be 
pagelbosfbe pieilės užbaigia savo 
dienas! Ir aš vėl pažiurėjau į 
auksu apipiltą ploščių ir Jdomų 
pasielgimą1 draugijos, kuri išlei
džia neapsakomus turtus papuoši
mui medinio paveikslo, bet neiš- 
gelbia nuo pražūties savo sąnarių, 
savo pavidalo! Ir kada mano min- 
tįs teip lekiojo, pamačiau, jog ši
ta mergė elgetos drabužiuose yra 
daug šventesnė už tąjį medinį pa
veikslą, apsiaustą tuom auksuotu 
ploščium. Bet kuomet minia kas
kart labiau grūdosi prie lango, 
kad pamatyti brangų ploščių 

( švenčiausios mergės, žibančio kai- 
pi saulė, tuomet pradingo tamsu- 

' me šalinės gatvės gyvoje mergė, 
apsiausta skurdo ir alkio....

RAUKA.
Suprantatna; mudu be jo — tai dvi buri. 
Turtingo, kiekvienas ir klauso ir bijos. 
Jo žodis — šventybė; mus žodžiai — šunijos.... 
Ir ką čia dar zaunyti Tokis mus likimas...M 
Viskas Dievo rankoj....

(Ičsit raukia i f kičeniaus bonką degtinės ir geria).
t į Vis Dievo davimas....

Mus Dievas tam leido, tat turim ir pildyt.... 
Klausyti augštybių, ir nieko negvildyt....

(Dageria iki pusei, likusį pušį paduoda Lopui, ku- 
ris ičbaigia).

--------- . ■ V !t V • ■**

LOPAS.
A, gėryme mielas! Tu viską suturi,
Ir viską priduodi, ko žmogus neturi!....

RAUKA.
E! trisdešimts kartų drąsesnis pastojau!..... 
Nė to nebijau jau, jei ko dar bijojau!

i
LOPAS.

Ei, šitai, kaip aiškų! o murgnu juk buvo....
Ir gale atbudo, ir niekis pražuvo!

1
RAUKA.I

(trypdamas)
Kaip linksma man daros! Nė graužis nebado! 

šoktj, giedoti gėbums atsirado!

ABUDU.
(!oka ir girda) 

Ei-ei! ar matei,
Ką gale padaro?

Bim-bam! ji kožnam 
Gomerę uždaro!

I Tik lok, ncatbok, 
Liežiuvį nutrauksim!

Imk, peik, priešais eik —
Į augštį patrauksim!....

Kiek daug jau męs lauk
Žarnelių išleidę!

O kiek, sykių tiek.
Iš kailių išskleidę!....

Dailės, pagailės
Galinčiai neturi!

Jie lups, ką užklups.
Kas luptas būt turi!....

Jei šoks mulkis koks.
Męs ginklus atkišim:

Kirst, kult! jis tur pult! —
Jj balon sukišiml.....

Net

I NAUJI RASTAI.
Kaip atsirado Jungtinės Amen 

j kos Valstybės. Išguldė P. B. Chi 
ęago, III. 190701. 35 pusi.

čia trumpai aprašyta kolioniza- 
cija šiaurinės Amerikos plotų. 
Kolionizavo juos: rytinius pajū
rius holandiečiai ir anglijonai, vi- 

• dūrinius prancūzai, o pietinius ir 
vakarinius išpanijonai. Aiškina
ma toliau, kokiu budu dabartinės 
Jungtinės Valstijos pasiliuosavo 
ir išsiplatind. Vienu žodžiu, yra 
čia trumpa Jungtinių šiaurinės A- 
merikos istorija.

T. Višniauckas. Trįs keleiviai. 
Krikščionis, Žydas ij Turkas. Pa
mokinanti apysaka. Vertė P. B. 
Antra Laida. Chicago, 1907 m. 
92 pust ■

' Antra laida yra ištikro tik pen- 
spaudinimu pirmosios, nė jokių 
pridėjimų nėra. Yrą tai krikščio
niškoj dvasioj parašyta vaikams 
apysakaitė. Parašyta ne blogai.

LOPAS.
Kaip ragan pust eina!

RAUKA.
(patėmijąs ateinančius)
Matai — kas ateina!...

Tad
LOPAS.

reik pasitraukti!....

RAUKA.
( nueidamas)

Nėra ko čia laukti.
(abudu išnyksta)

SCENA II. ,
Ant scenos užeina trys vyrai: Dar gis, Staugelis ir 

Varas.

DARGIS.
Oi gaila mus brolio ir draugo tikriausio,
Doros apginėjo, bičiulio geriausio!....

STAUGELIS.
Jis kaulu gerklėje skriaudėjų mus buvo 
Už mumis jis vargo, mus labui jis žuvo

Apginti jį iurim! Išgelbėt jį reikia! — 
Te kožnas

VARAS.
turimi Išgelbėt jį reikia! — 
iš musų pagelbą jam teikia!

“ -
DARGIS ir STAUGELIS.

Mylėk artymą savo. Pagal F. Apginti jį turim! Išgelbėt jį reikia! — 
Hoffmann. Parašė P. B. Chica- Te kožnas iš musų pagelbą jam teikia! 
go. 1907 m. 131 pusi.

Yra tai apysakaitė iš laikų pran- Jis visad ti 
cuzų karės Algiere, kuri pasibaigė Mums keli; 
visišku užėmimu Algiero ir paver
žimu jo į prancūzų valdybą. Ak

- pysakaitė parašyta gerai, gana už
imančiai, paskirta ji priaugančiai 
jaunuomenei.

Ir viską pal 
Mums pajie;

Tikrai jis di 
Jo labui lai

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Ignotui MunasuL * Su skundu

reikėjo kreiptis į teismą ar poli- Tikrai jis d 
ciją, bet ne į laikraštį, jeigu tami- jo labui lai 
sta žinai, kad nuskriaudė ir kur 
jis gyvena. Laikraščiai ne tei
sia, bet perkratinėja viešus vien Tad eikim,
reikalus, privatiškais neužsiima. Kuriai jis aukavo jo gyvasčio saulę, 
Už apkaltinimus ypatų redakcija Naikinančią marų, biauriausįjį melą, 
turi teipgi atsakyti, todėl be da- Gabenančią niekšams niekiausįjį galą!., 
vadų, ant jeib pasiskundimo, ne- Sukeikime vlšką prieš musų skriaudėjus, 
gali apkaltinimų ypatų talpinti ir Apaštalus nuodų, dieles, nidcadėjus, 
d?.gi teip svarbių apkaltinimų. Kuriejie žmonijai, kaip votys ant kūno,

IiIKTUTl
Naikina sveikatą ir kuni Jos Jlino*!. 
Sukeikime viską už jojo-Huosybę, 
Išgriaukime visą jo priešių galybę! 
Jis liuosu tur būti, nors vlska^ čia lutų, 
Nors priešiai drūčiausiai uždaię jį butų!.. 
Kad jis mums pražūtų, męs liktum be vado, 
Turėtum numirti nuo vafgo, nuo bado, 
Turėtum išdžiūti kaip kūnas be peno, 
Nes jis tik mus dvasei karštybe kūreno.... 
Jis viens tik tikrai mus vargus pažinojo, 
Kaip galint mus šelpė, ir labą guodojo....

(Prisiartina prie ją kitas vyras, Vikis). . I

vikis;
Labs vakars, brolyčiai!

ANIE TRYS.
Labs vakars, miels drauge!

oc . VIKIS. ‘
Tai ką gi, mus priešiai, kaip šunes, tik staugė.*!

VARAS.
Teip, staugė, kad gautų ką norins prar

VIKIS.
Ką reikia mums griebtis?...

DARGIS. ę
Sakai, ką daryti?*

VIKIS.
Taigi, ką daryti, ko tvertis, ką veikti?....

VARAS.
Kaip norins juk reikia pagelbą jam teikti!....

VIKIS.
Jį turim išgelbėt!....

VARAS.
1 Už draugą pražūsim!

Už draugą kariausim, kol gyvi tik busim!

VISI.
Už draugą pražūsim! Už draugą kariausim!
Už draugą kovoti, kariauti neliausim!

VIKIS.
Klausykit: ėjau pro kalėjimą dartės; 
z\plinki:i liėr nieko, nė mirę nevartės....

Su

STAUGELIS.
Aplinkui nėr nieko?

VIKIS.
Vien tvoros ir medžiai.

DARGIS.
Kaip šitas gal būti? ,

1 1 p. • u
VIKIS.

Nueitų jį* skradžiai!
Kam jųjų ten reikia? Gal velnias nujojo!....

■ Man teipgi yr dyvai....

VARAS.
štai laikas užstojo!

Ei, broliai, pats laikas atėjo pribūti
Mus draugui pagelbon!

VIKIS.

Sargyba juk
Kas.gali tai būti? 

visad tenai bestovėjo....

baimęAš prijaučiu 
Brangiausi mųs laiką!

Neleiskim ant vėjo

STAUGELIS. Į . nATTi^A
Kas baimę tą duoda?.... RAUKA.

Mums tave išaugštyt nėra ką skubėti,
DARGIS Mat męs dar negavom gerai užmokėti:

Kas gali tai būti.... ' l^d bu,u"’e ^avę. kiek yr prižadėta.
Būt tavo danguje, iksiplei, sėdėta!

VIKIS.
Man tamsu ir juoda...

Vis eina baisyn.... štai lyg šmėkla nor tverti

DARGIS.
O, varge! kas daros? ar žutin reiks nerti?

VARAS.
Aš atjaučiu blogą....

STAUGELIS.
Ateina nelaimė!

DARGIS.
gerą žmonijai bedarė, — 

j laimę praskynė, atdarė!

STAUGELIS.
>ė, apšvietė, pakėlė, 
s davė, ir melą suvėlė!

VARAS.
ižiausios mus meilės yr vertas, 
ožnas iš gyvasties kertas!

*GIS ir STAUGELIS. 
ižiausios mus meilės yr vertas, 
:ožnas iš gyvasties kertas 1

VARAS.
sukelkim nedėkos pasaulę,

DARGIS. .
Iš čia pasitraukim.... * I

šb .
VIKIS.

Ką reiškia ta baimė?....
čia vien prijautimas....,

- ųi '!• 
DARGIS.

Ką jis pranašauja?.... 
. P

VIKIS.0 ,fi
z •• , A1(prtjausdatnaSJ r ii g .Mus draugas kančiose nuo mus reikalauja

Pagelbos!... * Jaučiu savyje* nesmagumą.....

ANIE TRYS.
Ir męs tą pat jaučiam.... *

VIKIS. ’
(jo akys žaibuoja; ’

Ei, šiąte smarkumą!....
Surinkim draugus! Teužkrįntam kaip trenksmas!
Kaip žaibas! Kiap nuodai!

ANIE TRYS.’
Ant amžių jiems kenksmas!

VISI. :
Ant amžių jiems kenksmas! Ant amžių Jiems kenk

smas fUžkrintam kaip nuodai, kaip žaibas, kaip trenksmas!

VIKIS.
Tad eikim! negaiškim nė vienvalandėlę, 
Išgriaukime viską, mus brolius sukėlę, 
Sutrinkime seną, supuvusią tvarką, 
[vilkim pasaulę į naująjį švarką, 
Apsaugotą, liuosą nuo melo bjaurybių, 

• t sPilnutį visokių gražumų, dorybių! 
Išgriaukime kalinius, karčiamas, sudus, 
Išgriaukim bažnyčias, neliaujančias grudus 
{ galvą žmonijai biaurias melagystes, 
Kvailumą, nemeilę, visokias niekystes! 
Išplėšk im visas niekadėjų bu vykias, 
Išvykimjuos tyran, į tigrų gulyklas! — 
Te žvėriai su žvėriais gyvena miškuose. 
Te dūksta, te ėdąs, kur tyruos, laukuose, 
Ne tarpe žmonijos! Te niekšai terp musų 
Neturi sau vietos, neardo mus triūsų’.... 
Tad eikim! išgriaukim supuvusią tvarą, 
(siauskim pasaulę j tikrąjį švarką! 
Išaugštykim gerą, jam laimę suteikim, 
O blogą užmuškim!.... Tat eikime! Eikim!

VISI.
Tat eikime! Eikim! Įveskime tvarką! 
(siauskim pasaulę į gražųjį švarką!....

SCENA III.
Kalėjimas. Svajus, nukankintas, guli be žado ant 
žemės; aplinkui jį stovi keturi, jį kankinanti, val

katos: Rauka, Lopas, Gilas ir Vilkus.

RAUKA.
Daugiaus pasekėjų negausi matyti,
Negausi jau žmones prieš žmones pjudyti!

LOPAS.
Tai, šitai, mokytojau, vaisiai pasėlio, 
Kokių nė šuva nebetrokštų šešėlio!

GILAS.
Parodyk, parodyk, kur tavo galybė?
Išaiškyki mumis, kas tokia dorybė? 
Juk, rodos, gabumą neblogą turėjai, 

’Tik šiądien, kur norins, po noglais, nudėjai!

RAUKA.
Męs mylime tave, dorasis, kiek stengiam, 
Tau blogą daryti męs bijomės, vengiam: 
Tau kančios suteikia auštybę, gabumą — 
Męs teikiam tau jąsias, už tavo gerumą! 
Nenickyk mus doro troškimo, mielasis!

IPalaimyk mus, labui veikėjus, šventasis!

VILKUS.
Nebyli, kalbėk! savo priešginoms vodyk! 
Kalbėdams, tą veidą patogų parodyk, 
Kuris teip prie tavęs kiekvieną patraukia, 
KurS žavina, kerštą ant niekšų užtraukia!

LOPAS.
Štai, prieteliau, viską turi, ką pasėjai! 

Į Ir tą ragavai, ko sapne neregėjai!

GILAS.
Ištikro, man tavęs, kiltdvasi, pagailo: 
Tau skirtis padėsiu iš būvio teip kvailo!

VILKUS.
Nulėkęs augštybėn, apleidęs šį svietą, 
Padirbki ir mumis ten tinkamą vietą!

Męs tave išvystom, augštybėn nuvarom!

GILAS.
Atmyki, jog tave teisybė naikina;
Ji tau atsimoka, pagieža kankina!

LOPAS.
Męs gelbim tau blogą naįjcyti, suvelti: 
Juk miręs nestengsi nesutikmių kelti!

VILKUS.
Duok mumis išgirsti tas žodžių augštybes, 
Su kokioms didžturčių išrodei niekybes!

GILAS.
Nors aiktelk, duok balsą išgirsti!
Kadi reikė teip greitai nebyliu pavirsti I 
Duok tavo sekėjams žodelį nors vieną: 
Juk jie negirdėjo tavęs per šiądieną!

RAUKA.
Sakyk, — tas beprotis, kas tavęs neklauso, 
Kas gerą suprasdams, niekais apsiblauso! 
Juk męs beprotystės visai neapkenčiami 
Uz protą, teisybę tikrai pasišvenčiam! 
Męs stojam kaip žaibas įvykdyti protą! 
Męs mūsam ir spardom niekystę paklotą! 
Ir to neužtvenksi, kaip upės bėgimo! 
To nesulaikysi, kaip saulės švietimo!
Męs, šitai, tau plaukus ir barzdą nuraunam, 
štai, odą, kaip avei, kaip ožkai numaunam, 
štai Rauka tau ausį, liežiuvį nutraukia, 
Ir jį už tai turtai, paaugštinims laukia! 
Mokykis teisybės, kurios teip norėjai, 
Bet kokios suprasti, kvaily, nemokėjai I

VILKUS.
Aš jamjam liežiuvį prigydyt norėčiau, 
Kad antrą kart jįjį ištraukti galėčiau! 
Pažiaunės dar sveikos: aš jąs išnarysiu, 
Potam, štai akis su vaizdu išbadysiu!

I CIL'AS.
Tuojau* gal palptips, reiks išnešus užkasti

Xauka.
Dar reik jį užkąst! gal vietą surasti^ 
Šunis reik mėsa, teip šventi,
Kam peną be naudos numesti, gaišyti’

LOPAS.
Teisybė, jis gyvas gerumo nedarė, 
Piktumai), nemeilėn žmoniją įvarė. 
Tat norins nudvėsęs naudingu te būva, 
Te nekelia vaidų; te kūnas nežūva!

GILAS.
Ištikro, jis šuniui gal naudą atnešti:
Reik koją ir mano šunyčiui parnešti 1

VILKIS.
Te žuvis to niekšo mums naudą suteikia, 
Te pasekmę duoda, te duoda, ko reikia!

LOPAS.
čia aiškus dalykas, męs blogo negausi™: 
Tik laimę, tik naudą, gerovę ragausimi

SCENA IV.
Kalėjimas U lauko. Pulkas vyrą, apsiginklaomią 
vaizdais, peiliais, {autuvais, stengiasi įsiversti į kt- 
įėjimą; pirmaisiais: Vikis, Varas, Dargu, Slt*. 

gelis.

vikis.
Sargų daugiaus nėr; tiktai du, turbut, buvo.

DARGIS. K 1
Ir tie. netikėtai, nabagai, pražuvo. . ' 1
Matyt, užpuolimo nė vienas nelaukė. I 1

STAUGELIS. S 1
Tikrai, nes kareivių, kaip sakė, netraukė. I

1 
VARAS.

Tikiu, nusiseks mumis Svajų paleisti. I
' I 1vikis. 1
Nors reiktų pražūt, jį negalim apleisti!.... ,
Tuoj laužtis j vidų! Nėra ko bijotis! 1
Kas turi įvykti, tas turi juk stotis! |
Greit vaizdą paduokit, reik spyną nusukti.... Sį j 
Jau, šitai, nutruko.... neturim užtrukti.... I 
Visi su manimr! Pasiskubyti reikia! Į

‘Visi su manim kas gerovei tik veikia? I
(girdėtis tuviai) I

STAUGELIS.
Į vidų su peiliais! Skubėkit, kas gyvas!

PETRAS.
O! Vikis, štai guli nušautas, negyvas!....
Į vidų!....

O,

MIKAS.
Girdėtis baisiausias šaukimas 

koks nemalonus augštybės siekimas!..
(įeina į vidų)

...vF ■

SCENA V.
Kalėjimas. Rauka, Lopas, Gilas ir Vilkus guli 
negyvi ant žemės. Ii žmonių du azmutti ir keli su
žeisti. Kiti, apstai' apie negyvą Svajy, tylėdami 

žiuri.

VARAS.
(klaupdamasis )

Draugai, atsiklaupkim.... Aš tave bučiuoju...
(pasilenk įs bučiuoja Svają, potam ii kelia ranką 

su ginklu) '
Aš gyvastį, kraują už tave aukuoju!....

MIKAS. į
Ar šitas yr Svajus?.... Ar šitas, tai žmogus.jB 

fpasilenkįs žiuri) H

VARAS. |
’eip, šitas yr Svajus.... yr Svajus patogus.. 
eip — šitas yr Svajus.... S

MIKAS.
Baisybė.... baisybė. J ♦

DARGIS. 
į žmonės kankino!

VARAS.
Teip, žmonės, teisybė

MIKAS.
Jį žmonės.... kankino..., ne žvėrys, bet žmonės

VARAS.
Teip, žvėrys tur širdį, tur jausmą malonės....

STAUGELIS.
Išeikim iš šičia, gal priešiai užklupti...

DARGIS.
Juk niekas dvi odas negali nulupti!

VARAS.
Pražuvo mus draugas.... už mus nukentėjo..
Už mus jis baisybėse mirti turėjo....
Bet jojo idėja negali pražūti!
Jį turi žydėti, per amžius tur buti!...«
Viens stulpas nugriuvo, tuoj kitą statykim!
Viens aržuols išdžiuvo, penkis pasodykim! ..J

MIKAS.
Teip, broliai! aš pirmas į pryšakį stoju! 
Kol gyvas, šį ginklą prieš niekšus vartoju!

kuris.be


GALAS.

iin:

Alluma

■> buvo.

VISI.
pagi«», " kerštf baisybės!...

^^nipaina a"* ***** Svajį, kili suieistur ir 
t grogusA.-

J gM^)
Ežal PaS’eza! tur žut* b‘auryb*sl

___  ij nemesti
Kofsvictan nestengsim teisj^ įvesti j

^ftklasyusiĄ 
i ke- 

gis, Slau-

VISI.
Ptficža, pagi”3- ko1 iaučiamas buvis!
^Jiežs, atkeršymas! niekšams pražuvis!

VIST.

Prisiekiam, tuos ginklus is

Stikti 
■ųkti.

imas

Vilkus guli 
i ir keli su- 
jf, tylėdami

DUČiuojd . . . «
Ha ranką

žmogus, .«
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APGARSINIMAIjrazumu Ir mandagumu, kurie yra didžiausiomis 
graznomis jūsų lyties."

Bet ji nusišypsos, būdavo, saldžiai ir sako:
“Ką galiu daryti? aš teip myliu brangius ak

menis. Tai yra mano vienintelis silpnumas. Męs 
negalime permainyti savo prigimimų."

Paskui, apsivynios, būdavo, ant pirštų perli
nius karolius, atkiš žėrinčius brangius akmenis pa
sigėrėti savo vyrui ir sako:

“Žiūrėk, ar gi jię negražus? Sakytų kas, kad 
jie tikrai yra tikri.”

M. Lantin tad, nusišypsodamas, atsakydavo:
“Tu turi čekų pamėgimus, mano miela.”
Vakarais tankiai, jiemdviem bešnekučiuojant 

prie žydinio, ji pasidėdavo, šikšninę dėžę su 
“šiukšlėms,” kaip M. Lantinas vadindavo. Žiūrės, 
būdavo, ji j netikrus brangius akmenis su karštu 
atsidavimu, lyg kad jie kokiu nors budu butų su
sirišę su gilum ir slaptingu džiaugsmu; ir ji tan
kiai užsispirdavo uždėti karolius ant kaklo savo 
vyrui, po ko gardžiai nusijuokdama, sušukdavo:. ........ 
"Koks tu juokingas!" Paskui puldavo jam j glėbį UIPult? nuo pers.- bet la.psniškai pilnai išgydo jj
ir meiliai bučiuodavo jį |gėr,mo ind.v.duumy, nes karta.s naudojančius; jis suteiks jį nau-

Vieną vakarą žiemos laike ji buvo ant operos v‘“i net*kė,li «ali l«™dyti dojančiam apetitą, sureguliuos 
ir, pareidama namon, visa peršalo. Ant rytojaus ji *v‘“8*dukę. Kuom tas užs.ba.gs, žarnas ir audruty. žlebčiojimo or- 
kosėjo ir po astuonių dienų pasimirė nuo uždegimo > r nca,wa* ifanus’ drauge su pataisymu žlcb-
plaučių. (čiojimo, jis atnaujins kraują, su-

Nuliūdimas M. Lantino buvo teip didelis, kad — By'oje Standard Oil Co.. bu-.teiks naujas pajiegas raumenims

15914279

■!»' I t 
ji

— 19 d. rugpiučįo, Noble gatve, 
nežinomas gjrtas f žmogus, vijosi 
jauną vaikiną be pertrūkio į jį

SKAUDI NEŽINft.
Atsitikime ligos vieno iš jūsų 

šeimynos sąnario, visi rūpestingai

širdingai, tegul Jis pats ar kas ki
tas duoda man žinią antrašu: 

Misa Augustine Bertuliča,
2211 — 5th avė., Pittsburg, Pa.

iityi ar Ea* kitas teiksis duoti žl> 
rią adresui

S. Eaukionis,
m .W. ląth PI., ’ Chicago, I1L

parašė Guy de Maupassant
Vertč J. Laukis.
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šaudydamas. Pamątęs Ui p. Bžo- galvojate apie jo pagelbėjimą, 
zauskis pribėgo prie girto drąsuo- ĮiViskas esti daroma palengvinimui 
lio, nuginklavp ir pąpasakojo apie jo skaudėjimų, būva prisiulomos 
tai surastam policiptui. Pasirodė,'gyduolės. Jus skubinatės į ap- 
kad girtasis šaudytojas yra nc kas įtieką ir atgal pilni skaudaus ne- 
kitas kaip (jętektyvas. Bžozau- (tikrumo ar jūsų nupirktos gyduo 
skis liko areštuotas už sutrukdy- .lės atneš ligoniui teisingą pagel- 
mą valdžios darbo ir tik po sūdė-(bą. Čia,lik vienas yra tikrumas, 
jimui $1.000 kaucijos daleista jam kaslink teisingumo rezultatų, ir 
eiti namo ir ten išrišti klausymą [tas yra tai Trinerio Amerikoni- 
kam valia Chicagoj medžioti žmo- škas Elixiras Karčiojo Vyno, ku- 
nių esant perdaug įsikaušusiam. ris tikrai gelbsti visokiose skilvio 
Persitikrino p. Bžozauskis, kad it žarnų ligose. Jis ne vien, ne- 
nevisados galima užstoti žmogų, nuolaidžiai, pagelbsti, palengvina,

Pajieškau savo sesers duktės, 
Zosės Klapatauskiutės. Pirmiau 
gyveno New Jersey City, o dabar 
girdėjau, persikėlė Chicagon. Ji 
pati ar kas kitas teiksis duoti ži
nią ant adreso:

Jos. VVitart,
South Park, Wash.

Pajieškau savo " draugo Juozo 
Redeckio, Kauno gub., Raseinių 
pavieto. Pirmiau gyveno Chica
go, III. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu!

Pranas Waitkus,
50 James st., VVaterbury, Conn.

plaukai jam pabalo su vienu mėnesiu. Jis verkė be vo liud/'°i“ Pa,s J- D- Rockefel- ir nervams, pajiegum, smegenims 
................. - > leris. Lžsibaigus teismui, pada- ir rožės parvą odai. Sveikiems

* Jisai išėjo, nusistebėjęs iš mano nepaisinimo. 
.<š atsistojau, atidariau langą ir kvėpiau šviežią orą 
— troškų pietinį orą, kadangi putė sirokko. Paskui 
tariau sau: “Mon Dieu, ji moteris, kaip ir daugelis 
kitą. Ar gali kas sužinoti, kas verčia jas ką dary
ti, ar vyrą mylėti, arbą nuo jo bėgti ?”

Teip, kartais žinai, bet labai tankiai ne. Mo
teris paprastai yra paslaptim.

Dėlko ji išėjo su tokiu nelemtu žvėrim? Dėl
to? Gal kad paskutinį mėnesį vėjas putė iš pietų. 
U'tenka pūtimo vėjo iš jeib kurios pusės.
į- “Ar žino geriausia moteris, kam ji daro tą ar 
kitą? Nedaugiau kaip malūnėlis, kuris su vėju ap
sisuka aplink. Moterys visos vienokios, ar jos yra 
iš miestų, kaimų ar tirlaukių.”

Gal paskui, jei paklausia savęs, ir supranta, 
kam tą, ar kitą padarė, bet tuo tarpu jos nežitao, 
kadangi jos yra žaisliu savo pačių ūpo, apsvaigu
sios vergais valandinių savo aplinkybių, vyrų jų 
Mtinkanių ir visų susijudinimų perėmusių jų vėles 
F kūną.

M. Auballe atsistojo. Paėjo kelis žingsnius, 
itsisuko į mane ir tarė juokdamasi.

“Tokia tai meilė tirlaukyj!”
Aš jo paklausiau: “O jeigu ji sugryžtų?”
“Netikęs daiktas, aš norėčiau, kąd ji sugryž- 

ią,” sumurmėjo jis.
“Ar tamista dovanotum jai?”
“Mon Dieu, žinoma. Su moterimis vis teip, 

irba turi joms dovanoti, arba apsieiti be ių.”

Netikri brangiejie akmenys. !
M. Lantin per vakaruškas namuose vyresniojo 

pagclbininko savo raštinės susitiko su jauna mer
gina ir iš pirmo pasimatymo drūčiai įsimylėjo į ją.

Ji buvo duktė kaimo daktaro, pasimirusio 
pirm kelių mėnesių. Atvyko ji apsigyventi į Pa
ryžių su savo motina, kuri lankėsi tankiai per savo 
pažystamus tikėdamasi gerai išleisti už vyro savo 
dukterį. Jos buvo prie vargo ir teisingos, lėtos ir 
be nudavimo.

Jauna mergina buvo tikru pavyzdžiu padorios 
moters, kokią kiekvienas protingas jaunas žmogus 
svajoja surast visam gyvenimui. Jos nedailinamas 
gražumas turėjo malonumą aniuoliško mandagumo, 
o lengva^ šypsonė, niekuomet neišnykstanti nuo jos 
lupų, buvo, tarytum, atspindžiu grynumo ir pato- 

, gurno vėlės. Išgyrimai jos girdėjosi iš visų pusių. 
Žmonės vis kalbėjo: “Laimingas bus vyras, kuris 
laimės jos širdį! Jis negalės rasti geresnės pa

nčios/’
Taigi M. Lantin, turėdamas vidutinę įeiga 

3000 frankų ir manydamas be baimės galįs priimti 
ant savęs atsakomybę vyro, pasipiršo šitai pavyz
dingai, jaunai merginai ir likosi priimtas. ,

Su ja jrM buvo neišpasakomai laimingas; ji su 
spulumu užlaikė jo namą teip gudriai, kad jie, sa
kytum gyveno, pertekliuj. Ji rodė savo vyrui di
džiausią prisirišimą, glamonėdama ir paikindama 

* jį; ir jam buvimas su ja teip buvo malonus, kad 
šešiems metams prabėgus po jų apsivedimui, M. 
Bastin jautė mylįs savo, pačią labiau net, negu 
pirmose dienose jų medaus mėnesio.

Norėjosi jam tik papeikti josios dvi ydi: pa
mylėjimą teatro < ir pamėgimą netikrų akmenų. 
Jos draugės (buvo ji susipažinusi su kaikurioms 
oficierų pačioms) neretai paimdavo jai ložą teatre, 
tankiai pirmutiniams vaidinimams naujų žaismių; 
ir jos vyras, ar jis norėjo, ar ne, turėjo su ja eiti į 
šituos pasilinksminimus, kur jam be galo nusibos
davo po jo dienos darbui raštinėje.

Po kokio laiko M. Lantin ėmė prašyti savo 
> pačios pasijieškoti sau vieną iš pažystamų moterų 

,r eiti su ja. Iš pirmo ji priešinosi tokiam daly
ki bet paskui, po daugelio pertikrinimų iš vyro 

j Pusės, ji sutiko gabaus ant neišpasakomo džiaug- 
'mo savo vyro.

Dabar su josios pamylėjimu teatro atėjo teipgi 
toras papuošti savo ypatą. Teisybė, jos parėdai 
mvo kaip buvę be jokių priedarkų ir teisingiausio 
‘konio, bet ji tuojaus ėmė puošti savo ausis dide- 
ais reiniškąis akmenimis, kurie blizgėjo ir spin- 
ėjo tartum tikri deimantai. Ant kaklo ji nešiojo 
cs netikrų perlų, o ant rankų apyrankų nuduo

to aukso.
J°s vyras tankiai graudeno ją, sakydamas:
Mano miela, jei tu negali nusipirkti tikrų dei- 

tai turi pasirodyti pasipuošusia vien savo

į

paliovos; širdis jo buvo spaudžiama nuliudimo, o 
protas vaidomas atminimo, nusišypsojimo, balso-— 
kiekvieno malonumo jo gražiosios pačios.

Laikas, gydytojas, nesumažino jo nuliudimo. 
Tankiai laike užsiėmimo valandų, jo draugams be
šnekant apie dienos nuotikius, jo akys apsilieja 
ašaromis ir jis, apimtas liūdnumo, ima graudžiai 
verkti. Jo pačios kambaryje viskas pasiliko teip |,r ceni^ nc l,an’,rM‘ Pare.Kaiaui.. 
kaip buvo pirma jos mirimo ir čion jis užsidaryda-p lž*spirtas sargo kur gi dings ir 
vo ir galvodavo apie tą, kuri buvo jo lobiu, jo gy- |ccntas nia’onu’ 
vastim, jo džiaugsmu.

Bet gyvenimas veikiai pavirto į kovą. Jo įei- 
gos, kuri rankose jo pačios uždengdavo visas narni 
nes lėšas, dabar neišteko butiniausiems jo reika
lams ir jis stebėte stebėjosi, kaip ji išgalėjo pirkti 
tokius puikius vynus ir nematytus smalstumynus, j 
kurių jis negalėjo įpirkti savo vidutiniškais pelnais. |

Jis užtraukė skolą ir neužilgo pasijuto galuti
name varge. Vieną rytą, likęs be cento kišeniuje, 
jis sumanė parduoti ką - nors ir tuojaus mintis atė
jo jam iškišti savo pačios netikrus deimantus, ka
dangi jis savo širdyj gaivino tūlą neapykantą tiems 
netikriems brangiems akmenams, kurie pirmiau 
visuomet jį erzino. ’ 
iš dalies atminimą jo mirusios mylimos.

Iki paskutinių dienų savo gyvenimo ji vis pir
ko, parnešdama namon kuone kas vakaras vis nau
jus deimantus. Jis tarėsi parduosiąs storus karo
lius, kuriuos ji, tarytum, mėgo ir kurie, jis manė, 
turėtų būti verti kokių šešių, septynių frankų, ka
dangi, nors tai buvo nuduoti, vienok laitai puikaus 
darbo.

Įsidėjo jis į kišenių ir išėjo jieškoti auksinių 
daiktų kromo. Įėjęs j vieną, kurį pirmiausiai pa
matė, kaip ir susisarmatijo ir nenorėjo rodyti to- 

, kius niekus ir siūlyti niekam nevertą daiktą pirkti.
“Meldžiamas, tamista,” tarė jis vaisbiui, “aš 

norėčiau žinoti, ką jie yra verti.”
Vyras paėmė karolius, apžiurėjo juos, pasi

šaukė bardožininką ir pusbalsiu kalbėjo ką; paskui 
padėjęs grazną atgal ant skaitliuotu vės, žiūrėjosi į 
ją iš tolo, idant matyti, kaip išrodo. M. lumtiną 
visos šitos ceremonijos erzino ir jis jah norėjo pa
sakyti: “E! aš žinau gana gerai, kad tai niekai,” 
kuomet auksininkas pasakė: “šitie karoliai, tami
sta, verti huo dvylikos iki penkiolikai tūkstančių 
frankų, bet aš negaliu jų pirkti, kol tamista nepa
sakysi, kur juos ėmiai.”

Našlys plačiai išplėtė savo akis ir žiopsojo, ne
suprasdamas vaisbio žodžių. Ant galo jis pramur
mėjo: “Tamista sakai — ėsi tikras tame?” Tas 
atsitiko sausai: “Gali eiti tamista pas kitus ir pažiū
rėti, ar kas duos daugiaus. Aš skaitau juos dau
giausiai ant penkiolikos tūkstančių. Sugrįžk tami
sta atgal, jei negausi geriau.”

M.,Lantinas, įsigilinęs savyje iš nusistebėjimo, 
paėmė karolius ir išėjo. Jam reikėjo laiko atsi
peikėti.

Išėjus laukan, norėjosi jam juoktis ir jis tarė 
pats sau:

“Tai kvailys! Tai kvailys! Ogi kad aš bu
čiau sutikęs ant jo žodžio! Tas auksorius nemoka

vė Rockefelleris vietiniam teisė- jis užlaikys ir padidys energiją, 
jui, reikalavimą, kad butų jam iš- Gaunama aptiekose. Jos. Triner, 
mokėta $74-45 kelionės lėšų ir 799 'S. AshlancĮfave., Chicago, III. 
$1.50 kaipo liudytojui. Nors jau 
kerosino karalius ir senas, bet at
mintis jam dar tarnauja gerai, nes 
ir centų ne panaršo pareikalauti.

Pajieškau savo draugų: Mateu- 
šo Stasonaičio ir Stanislovo Lau- 
rynizo ir dar pajieškau savo kai
mynų: Jono Kavalasaus, Petro 
Mikelaičiuko ir Jono Vainausko. 
Jie gyvena apie Chicagą. Visi pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Eržvilkio vol., Elžugų kai
mo. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

George Blažis,
8 Moore st., Cambridgeport, Mass.

Ant Pardavimo.
Pigiai ant pardavimo 2 pentrų 

mūrinis namas su lotu, ant Hal
sted Street, arti “Lietuvos” redak
cijos. i-mas pentras — štoras ir 
gyvenami ruimai; 2-ras pentras 
— gyvenimai dviems šeimynoms 
Prekė $4200.00. šis namas stovi 
int svarbiausios biznio ulyčios, 
ietuvių apgyventoje dalyje, tinka 
visokiam bizniui. Gera vieta lie- 
uviui. Randa jo atneša nuo $50 
ki $60 ant mėnesio tai yra 16% 
procentas nuo įdėtų pinigų. Į to
kį namą įdėti pinigus yra geresnis 
pelnas negu aukso mainos. i6%" 
pamislyk sau. Dasižinokite “Lie
tuvos” redakcijoje.
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Draugysčių reikalai,
LABOR DAY PIKNINKAS.
Chicago, III. Visi Apveizdos 

Dievo ^arapijonai užprašomi ant 
Didelio Labor Day Rikninko, ku
ris atsibus I’anedėlyj, 2 d. rugsė-

Berg
Pra- 

vyrui

— Šiose dienose būrelis lenkų 
su iškilme apvaikščiojo dieną pa
didinimo naujos lenkų dirbtuvės 
Travelers Supply Co., kuri yni P (Septcmber), 1907 m. 
apžiūrėta geriausia šviesą ir ven- man’s darže, Riverside, III. 
itiliącija, užtat ir dirbti joje bus siilės 9 vai. ryto. Inženga 

... r. . .. 1...__ __ _ _daug sveikiau. Pas lietuvius, pa- su motere 25c. Bus puiki muzi- 
ol kas dar to nėra.... Vieton pana-. ka. tai ir pasišoks invales tas, ku-
ių įstaigų.jie turi po keturis ir dau j r*s atsilankys ant šio pikninko.

giau saliunų bltoke. Saliune rasi 
tautiečių su geriausiais projektais.
Kaip ^pradeda kalbėti net šiurpu-

Viens tik matymas jų gadino I1“* kra,°- l>" su mieKu
.viskas ir žūva. Nors tai skaudu, 
bet teisybė.

— Ant kampo 45 ir Paulina gat
vių. Town of Lake, laikė prakal
bą ant gatvės socijalistas Jasin
skis. Keli politikieriai, biauriais 
žodžiais ir šauksmais, norėjo kalbą 
sutrukdyti, bet kad tas jiems nepa
vyko, atvedė poiieistą No. 2925. 
Jis pasirodė save iškarto kaip Sto- 
lypinas laike dttmm posėdžio ir 
nepaisydamas ant parodyto dalei- 
dimo policijos viršininko norėjo 
Jasinskį nuo vietos nustumti. Tik 
rimti žodžiai kalbėtojaus, kad neis 
nuo toa vietos kitaip, jeigu tik jį 
'areštuotų, atšaldė nervūs repre
zentanto nepaliečiamybės y pa tos. j 
Nudūlino “Ponaitis” su žvai| 
nuleidęs nosį ir negavęs parodyti 
[savo valdžios ant neapkenčiamų 
socijalistų.

Skaniais gėrymais, ir gardžiais 
' užkandžiais bus pavaišinti visi 
' svečiai, kurie atkeliaus į Berg- 
1 man's Grove, Labor Day dienoj. 
Bus šimtai visokių zobovų, ištu
riu kiekvienas bus užganėdintas. 
Dėltogi atminkit visi tą ateinančią 
valandą.

Pajieškau savo draugo, Rapolo 
Yoškos, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Triškių parapijos. Jis pirmiau gy
veno Nashua, N. H. ■ miestelyj, 
dabar girdėjau, kad gyvena Chi- 
cagoj. Turiu prie jo labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią ant adreso:

Zigmont Gaižauskis, 
609 S Canal st., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Teodoro 
Kemmelio, kuris gyveno Bostone 
pirm dviejų metų. Paeina iš Giv- 
delių kaimo, Varnių vol., Kauno 
gub. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

Adolf Kemmel,
951 — 34th place, Chicago, III.

o kada 
lietuviai 
parduoti 
lietuvių.

Ant pardavimo ar išrandavoji- 
mo didelis biznis. - Grosernė ir 
bučernė, su namu ir tvartu. Biz
nis apie 20 metų senas, gerai iš
dirbtas. Storas didelis, puikiai 
įrengtas ant Halsted ulyčios, ne
toli “Lietuvos” redakcijos. Sis 
biznis yra airių savastis, 
Halsted ulyčia didumoj 
užgyvena tai airiai nori 
ir pasitraukti iš tarpo
Parduoda viską už $8000.00. Treč
dalį reikia iš viršaus užmokėti, o 
reštą 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 į 
darbą į savo storą, o ten padirbė
jęs Igęles dienas persitikrins, ką 
biznis vertas. Biznis yra tikrai 
geras. Dasižinokite “Lietuvos” 
redakcijoje.
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Komitetas.

DIDELIS PIKNINKAS.
Susivienyjusiu Liet. Draugys

čių nuo Union ir 18-tos gatvių, 
Chicago. III.

Bus nedėlioję, 8 d. rugsjo, 1907 
m. Bergmans Parke, Riverside. 
III. Prasidės 9 vai. iš ryto. Bus 
gera lietuviška muzikė, skanus 
gėrymai. Baigiantės . vasarai, 
kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites skaitlingai ant šito Susivie- 
nyjusių Draugysčių pikninko, o 
persitikrinsite, kad bus didžiausias

Pajieškau Antano Antanavi
čiaus, girdėjau, kad atvažiavo A- 
merikon; paeina iš Kauno gul>er., 

‘ Telšių pavieto, Tirkšlių vol. Tu
riu labai svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

Jonas Mažeika.
1100 W. i6th st., Chicago, III.

žvaigžde *r £ra*‘aus‘as pikninkas. kokis ka- 
oaroHvti ,la nors buvo* Męs stengsimės vi-*

— J. AVorkheiser iš Champainc. 
II. atvažiavo Chicagon nusifoto

grafuoti, iš priežasties užbaigimo 
106 metų gyvenimo.

— 21 d. rugpiučio didelis gais
ras sunaikino namą American 
Corn Milling Co., ant kampo 81 
ir Wallace gatvių, nuostolių pri
darė ant $200000. Viduje buvo 25 
darbininkai ir jie vos spėjo iššok
ti per langus kaip namas užgriu
vo.

čiau sutikęs ant jo žodžio! Tas auksorius 
atskirti tikrų deimantų nuo nuduotų.”

Už kelių minutų jis įėjo į kitą kromą
la Paix.
“A, parbleau! Aš žinau juos gerai; 

buvo pirkti.”
M. Lantinas susirūpino ir paklausė:
“Ką jie verti yra?”
Gi, pardaviau aš juos už dvidešimts 

čių frankų. Aš gi apsiimu tamistai duoti atgal 
aštuonioliką tūkstančių, jei tamista pasakysi, su- 
lyg musų legališko formališkumo, kaip jie pateko 
į tamistos rankas.”

Šiuo kartu M. Lantinas pakvailo visai. Jis afl- 
•akė: į.

“Bet — bet žiūrėk tamista gerai. Ikišiol aš 
aikiau juos už netikrus.”

Auksorius paklausė:
"Kaip tamistos vardas?”
“Lantinas, — esiu ant tarnystos ministerijoje 

vidurinių dalykų. Gyvenu po num. 16 rue dės 
vfartyrs”.

Vaisbius pažiurėjo į savo knygas, atrado užra
šyta ir tarė:

“Šitie karoliai buvo pasiųsti poniai Lantinienei 
adresu, 16 rue dės Martyrs, liepos m. 20, 1876 m.”

Abudu vyrai žiūrėjosi vienas kitam akysna — 
našlys be žado iš nusistebėjimo, auksorius, nužiū
rėdamas vagį. Paskutinysis pertraukė tylėjimą:

“Ar gali tamista palikti šituos karolius čion 
dvidešimts keturioms valandoms?“ tarė jis, “aš ta
mistai Išduosiu raštą.”

M. Lantinas ūmai atsakė: “Teip, galiu." Pa
skui, įsidėjęs raštą ] kišenių, išėjo.

de
ant rue

jie čion

tukstan-

— Chicagoje pradėjo mėtyti ne
žinomos ypatos explioduojart- 
čias medegas. Visos expliozijos 
įvyko namuose ar šalę namų teip 
vadinamų “karalių” Chicagos lo
šėjų. Tųjų “karalių" yra keturi 
Tennes, O’Malley, Candon ir 
O’Leary. 21 d’, rugpiučio, apie 
11 vai. nakties exp)iodavo dinami
tas prieš namą Tennes; nuo 
xpliozijos išbyrėjo visi šalimųjų 

namų langai. Nedėlios rytą, 25 d. 
rugpiučio, apie 5 vai. expliodavo 
bomba 
Range 
gatvės, 
smarki,
pryšakį; ji buvo girdima visoj 
apylinkėj. Mena, kad ta bomba 
teipgi buvo taikyta:] namą O’Mal
ley; bet metėjas^ nežinia, dėlko 
metė bomba į kit^, šalę esantį. 
Pirm kelių dienų tapo atrasta 
bomba prieš O’Malley namą, kas 
minimą kaip! ir patvirtina.

(Toliau* bus.)

sus širdingai pavaišinti.
Komitetas.

BALIUS.
Pirmas didelis balius su prakal

bomis ir dainomis ir dekliamaci- 
joms, kuri parengia Dainorių Lie
tuvių Ukėsų Kliubas. Atsibus 2-rą 
dieną rugsėjo, ant kampo 6-tos 
gatvės ir Mackinaw avė. Prasidės 
2 vai. po pietų ir trauksis iki vė
lybai nakčiai. Uprašome visus bro
lius lietuvius ir lietuvaites, vieti
nius ir iš aplinkinių kaimelių. Į- 
ženga vyrams 50 c., moterims ir 
merginoms dykai. Užprašo,

Komitetas.

Pajieškau šių ypatų: Juozapo 
Gureckio, Jeronimo Gureckio,Vik- 
torino Gureckio, Pranciškaus Bu- 
bino ir Marės Milašaitės. Visi iš 
Kauno gb., Telšių pavieto, Narin- 
dačio kaimo. Kur gyvena, neži
nia. Teipgi pajieškau Rapolo Nu
vaiko, Kauno gb., Raseinių pavie
to; 3 metai kaip Rolands, Mass. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią ant adreso:

A. Gurcckis, 
Box 71, Montello, Mass.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
Laikraštis skiriamas Lietuvos 

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

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

M. J. Damijonaiti*, 
3252 80. Halsted St, Chicago, IIU

Pajieškau 4 vyrų: pusbrolio Jo
no Yuškos, draugo Jurgio*’Daniu- 
no, pirmiaus gyveno Wenter, Pa. 
švogerio Juozapo Aušros ir brolio 
Antano Yuškaus. Gyvena Ply- 
mouth, Pa. Turiu svarbų reikalą. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Povylas Yuška,
25 VV. 22nd str., Chicago, III.

priešai* Carmichael
Co. namą. ,977—9 Kinzie 

Expliozija buvo toki 
kad išdraskė visą namo

Linksma naujiena lietuviams!
Siuom apgarsiname visiems 

tautiečiams, jog męs ant West 
Side uždėjome naują tautišką 
draugystę po vardu Lietuvos Bro
lių Amerikoj. Norinti įstoti j tą 
draugystę, dabar turite geriausią 
progą, nes įstojimas yra labai že
mas, tiktai $1.00. Mitingai atsi
būva kas Subata, 8 vai. vakare p. 
L. H. Getz hallej, 147 Canalport 
avė. Norinti dažinoti apie tos 
draugystės' įstatus, atsilankykite 
ant mitingo, o visiems bus pilnai 
išaiškinta.

Su guodone,
Komitetas.

Pajieškojimai

Biz-

Ant pardavimo iš priežasties iš
važiavimo j kitą miestą. Parsi
duoda už labai prieinamą prekę 
saliunas su visais rakandais.
nis gerai išdirbtas. Vieta gera. 
Netoli nuo lietuviškos bažnyčios, 
kur daug lietuvių gyvena. Dasi
žinokite adresu:

Joseph VVeipert,
1076 S. VVestern a v., Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Kazi
miero Kamarausko, Kauno guber., 
Vilkmergės pav., Givakarų sodž.. 
Turiu labai svarbų reikalą. Jis 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso.

Joe. Žekonis, *
Box 345, Walpole, Mass.

Pigiai ant pardavimo nauju te- 
liai mebeliai (furniture). Savinin
kas išvažiuoja į Lietuva. Atsi
šaukite pas:

Jokūbas Malevičia,
90 W. 191h str., Chicago, I1L

Ant pardavimo nauji naminiai 
rakandai (furniture), 3329 AtS- 
burn avė. Parsiduoda pigiai. Sa
vininkas išvažiuoja j Lietuvą. Pa-' 
siskubinkite, kas reikalaujate.

Pranciškus Mikolaitis.

Didžiausia ir seniausia kilbasų 
dirbtuvė visame Mass. ant par- 
davimo. Biznis labai geras, buvo 
darytas per 12 metų. Prie dirb- 

- ----- — ... tuvės randasi visos mašinerijos, 
Ji gyvena Chicagoje, 'reikalingos dirbimui kilbasų. Prie 

1 tam dar yra naujas boileris 25 
arklių pajiegos, inžinas, 3 dvi- 
arkliniai vežimai mėsai vežioti, 
rogės ir visi reikalingi pakinky
mai. Drauge parsiduoda ir dvi- 
pentrinis namas. Priežastis par-

Pajieškau Agotos Sutkaitės, Su
valkų gub., Vladislavovo pav., 
Zyplių gm. . _ _ .
apie Bridgeportą. Nuoširdžiai 
meldžiu atsiaukti ant adreso: 

Wm. Goudish,
tW. M. Camp 4, Labranch, Mich.

Pajieškau savo diktiarečios,
Palminos Tamuličios, Kauno gb., [davimo yra savininko nesveikata, 

kuris nori pardavęs važiuoti į 
Lietuvą. Norinti pirkti, meldžiu, 
tegul atsišaukia sekančiu antrašu:

Michel Czekowich,
6 Siegel str., Worchester, Mas.

Panevėžio pavieto., Biržių parap., 
Klausučių sodos. Ji pati ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Krisis Klibus, 
2091 W llth str., Cleveland, Oh.

M

— Pereito] sanvaitej pasimirė 
išviso Chicagoje 684 žmonės; ta
me skaitliuje buvo: 387 vyriškos 
lyties ir 297 moteriškos. Daugiau
siai žmonių mirė nuo: vidurių li
gų, džiovos, ir plaučių uždegimo. 
Užpereitoj sanvaitej pasimirė iš
viso 670 žmonių. Pereitame me
te tame pat laike tiktai 589 žmo-

Pajieškau Juozapo Ragažin- 
skio, turiu labai svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią ant adreso:

And. Rasimas,
Box 187, South Fork, Pa.

Aš Augustinė Bcrtuliča, pajie- 
škau &vq brolio Kazimiero Bar
tuly Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
Ratkunų kaimo, Gruždžių par. 
Pinniaus gyveno Chicagoje, o da
bar nežinau kur. Meldžiu labai

Pajieškau Jokūbo Sydlo. Jis at
važiavo į Chicago iš Lietuvos apie 
14 dieną Augusto, ant Union de- 
pot. Iš ten jį išvedė kasžinkokis 
žmogus. Jeigu kas žinote kur jis 
dabar yra, duokite žinią adresu:

Petras Sydla,
74 Canalport avė., Chicago, III.

Pa j ieškau Petro Petraucko, Si- 
mano Andriko ir Jurgio Šleinio. 
Pirma gyveno Merril, ,Wis. Jie

Reikalavimai
Reikalaujame visokių darbinin

kų ir mechanikų arba suprantan
čių staliorišką darbą. Mokestis 
nuo $15 ir augščiau ant sanvaitės. 
Atsišaukite nedėliomis nuo 10 iki 
11 :jo vai. iš ryto ir vakarais nuo 
6 iki 8 vai. (Ne agentas).

45 La Šalie st., (Room 8) 
Chicago, Ilk
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Reikalingas korektorius ir ver

tėjas prie apgarsinimų, kataliogų, 
ir knygų darbo. Turi gerai pa
žinti lietuvišką ir lenkišką kalbas 

_ ir galėti literatiškai išversti iš 
lietuviškos į lenkišką. Butų ge
rai, kad ir iš angliškos galėtų ver
sti į lietuvišką ir lenkišką. Atsi- 

' šaukite “Lietuvos” redakcijon.

Reikalauja 4000 darbininkų ant 
farmų ir prie geležinkelių valsti
jose: Kansas, Nebraska, Wash- 
ington, Montana, North Dakota 
ir Minnesota. Mokestis nuo $2.50 
iki $3.00 ant dienos. Pigi kelionė. 
Teipgi reikalauja 800 darbininkų 
prie girių kirtimo VVisconsin ir 
Michigan valstijose. . Mokestis 
nuo $28 iki $35 sąvai^ėje, su pra
gyvenimu ir guoliu. Kelionės ka
štus uždedame. Ateik arba atsi
šauk tuojau 'laišku įdėdamas už 
2c. markę atsakymui. (Lietuviš
kas agentas). Adresuokite:

J. Lucas,
128 S. Clark st., (Room 3), 

Chicago, III.

Rugsėjo 10 vai. ryto išplauks Į 
iš New Yorko į Bremą laivas 
BREMEN. Perplaukia mares } 
su 10 dienų, šifkortės pre
kė ................................$30.40

5 Rugsėjo 10 vai. ryto išplauks iš 
New Yorko į Bremą laivas

. GOEBEN. Perplaukia ma
res su 10 dienų, šifkortės 
prekė.................. $30.40

4 Rugsėjo 2 vai. po pietų išplauks 
iš Baltimorės į Bremą laivas 
CASSEL. Perplaukia mares 
su 10 diepų. šifkortės pre
kė .......................... $3040

12 • IC. Perplaukia mares su 7 
dienom, šifkortės prekė $36.30

Rugsėjo 12:30 vai. po pietų iš
plauks iš Bostono laivas 
CYMRIC. Perplaukia mares 
su 8 dienom, šifkortės pre

kė , ..........................$35-8o

AMERICAN LINE.
14 Rugsėjo 9:30 vai. ryto išplauks 

iš New Yorko laivas ST. 
LOUIS. Perplaukia mares su 
6 dienom. Šifkortės pre
kė .... ...............   $37.80

karu čadra. BudcnJV DvldeMmt. U»l daudaa. »P"Jna artėto U- -656 Istorija abelna.. Dalis pirma. 
I laikų Chinijoe —

17 Rugsėjo 10 vai. ryto išplauks iš 
New Yorko į Bremą laivas 
KRONPRINZESSIN CECI- 
LIĘ. Perplaukia mares su 7 
dienom Šifkortės prekė $39.40

Rugsėjo 10 vai. ryto išplauks iš 
New Yorko į Bremą laivas. 
KAISER WILHELM II. 
Perplaukia mares su 7 die
nom. šifkortės prekė $39.40

3

pranešimas: -- į
Laikome už garbę pranešti ‘lie

tuviams, kad męs atidarysime pa- 
nedėlyj, 26 d. rugpiučio, 1907 m. 
pirmos kliasos aptieką po nr. 1408 
49th avė., Grant Works, III. Qūo- 
dotini lietuviai! turėdami kokį at
sitikimą ligoj, ateikite pas mus, 
o iš musų aptiekos gausite kokį 
tik norėsite daktarą, o receptai 
buš išpildyti kuogeriausiai. Pas 
mus gausite visada šviežias gry
nas gyduoles. Teipgi pranešame 
kad neturtėliams lietuviams turi
me už dyką daktarus kožną ket- 
vergą nuo 2 iki 5 vai. po pietų.

Su guodone,
A. Belavski, J. Kozlovskį.

RED STAR LINE.
14 Rugsėjo 8:50 vai. ryto išplauks 

iš Ncw Yorko laivas ZEEL- 
AND. Perplaukia mares su 
8 dienom 
kė ......

šifkortės pre-
...............$39-8o

7
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Rugsėjo 5:30 vai. ryto išplauks 
iš New Yorko laivas 
KROONLAND. Perplaukia 
mares su 8 dienom, šifkor
tės prekė .............  $39.80

HAMBURG AMERICAN 
LINE.

2 Rugsėjo 8 vai. ryto išplauks iš 
New Yorko laivas BLUECH- 
ER. Perplaukia mares su 12 
dienų. Šifkortės prekė $29.80

7

UŽPAŠYMAS.
Broliai lietuviai Kevvoniškiai, 

naloningai užprašau atsilankyti j 
na no saliuną, kuris randasi ant 
kampo Fremon ir Trečios gatvės. 
Užlaikau saldžią ir maenią, viso 
tių gatunkų degtinę, šaltą alų kve
piančius cigarus. Pribuvusiems iš 
kitų miestų parodysim kur lietu
viai gyvena, viską patarnausim už 
dyką. Mano saliunas randasi ne
toli stoties.

Rugsėjo 5 vai. ryto išplauks iš 
Nevv Yorko laivas PATRI- 
CIA. Perplaukia mares su 
12 dienų, 
kė.........

Šifkortės pre- 
............ $29.80

14 Rugsėjo 9:30 vai. ryto išplauks 
iš New Yorko laivas PRESI-

• DENT LINCOLN. Perplau
kia mares su 10 dienų. šif- 

kortės prekė J........ $29.80

5 Rugsėjo 3:30 viii, po pietų iš
plauks iš Ncvr Yorko laivas 
KAISERIN ĄUG. VICTOR- 
IA. Perplaukia mares su 12 
dienų, šifkortės prekė $29.80

J. Kairis.

7
CUNARD LINE.

Rugsėjo 9:30 vai. ryto išplauks 
iš New Yorko laivas NEW 
YORK. Perplaukia mares 
su 6 dienom, šifkortės pre
kė ..............................$37.80

Virš parodytos prekės yra nuo 
Nevv Yorko iki Tilžės. Prekės 
j Eydkunus yra 5c. brangesnės 
kaip į Tilžę, o j Bajorus 55c. bran
gesnės kaip į Tilžę. Tikietas iš 
Chicagos į Nevv Yorką kaštuoja 
$16.00, į Bostoną $i6.ou, į Mont
real $15.00, į Philadelphia $15.50.

vaikams šifkortės.
Už vaiką nesenesnį kaip 1 me

to šifkortė ant laivo $2.00. Už 
vaikus nuo i.iki 12 metų šifkor
tė ant laivo kaštuoja pusę to ką 
dideliam, o virš 12 metų pilna šif
kortė.

7

t •

GELEŽINKELIO tikietai 
VAIKAMS.

Amerikos geležinkeliai vaikus 
iki 5 metų veža dykai; nuo 5 iki 
12 metų, ima pusę tikieto, o nuo 
12 metų pilną tikietą.

Prūsų geležinkeliai veža vaikus 
už dyką tik iki 4 metų; nuo 4 iki 
10 metų ima pusę tikieto, o nuo 
10 metų pilną tikietą.

Laivai Linijų NORTH GER
MAN LLOYD, RED STAR ir 
HAMBURG AMERICAN plau
kia stačiai į kontinentą, o laivai 
visų kitų linijų plaukia į Angliją, 
o iš Anglijos kiti laivai perveža į 
kontinentą.

Didžiausias Szifkorčiy Ofisas
A. OLSZEWSKIO

3252 So. Halsted St.. Ckicafo, III.

Knygų Katal togas

* t. į Igul perskaito šitą knygelę. Chicago,
90 Olltipa. Gliti lysaka iš laiką III. 1906, pusi. 135 ............................35c

savitarpinės k»#s šiaurinės Amerikos .......................... . —
indijonų. Vertė Ą. jOlševvskis. Antra 515 || kur atsirado musų naminiai 
pataisyta laida, chlcago, III. 1906, gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal
pusi. 95............. f. .P.{.............. .....25c Lunkevyčlų sutaisė šernas. Su pa

veikslėliais. Chlcago, I11.U901, pusią 
100 Pasaka kantria Aleną. Dūk- plų 73 ....................................... * ..,.20c

terj turkų cieęprlaus Antoniaus, kuri 
per 22 metu vaikščiodama po svietą. 526 Kaip gyvena augmenys? Pagal 
daugybę bėdų ir vargų Iškentėjo. An- Lunkevyčlų ir kitus sutaisė šernas, 
t ra laida. Iš lenkiško vertė A. Olšew- gl| paveikslėliais. Yra tai aprašymas 
skis. Chicago, 111. 1902, pusi. 66 ..20c y vairius musų žemės augalus, jų 

sudėjimą ir atmainas, gyv) Ir plėtoji-
114 Ponas Ir bernas.. Apysakėlė L Imąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki 

Tolstojaus iš gyvenimo maskolių aaL [didžiausių ir tobuliausių. Chicago, III. 
mlečių. Žingeidi, norintiemo susipa- įgąi, pu*]. 129........ . .................... r.35c
žinti su buvlu ir eaniygoms maskolių
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skalty 526 Kada Ir kokiu budu svietas su 
toją drauge jausti su vargo prislėgtai* .Hvšrš Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer 
žmonėmis. Chicago, Iii. 1904, pusią- 14 vokiečių kalbos vertė J. Ilga ūdas. 
PiU 50................... .................. . •-15® Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi

) škl kūnai ir kaip musų žemė susitvė-1
120 Po priedanga ftventlnybėa. Isto- rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jos | 

Tiška apysaka Iš Rymo laikų. Parašė gyvybė. Bu paveikslais. Chicago, 111. 
E. Posteri. Vertė K. J. Odesoje, 1905, 1906, pusi. 140 ............................... 35c j
pusi. 100 .............   25c

Chi-
35c

548 Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
124 Robinsoną* Kruzlus. Graži mo- Lekcjjo* Profesoriaus Blochmano. Lie- 

rališka pasaka. Antra pertaisyta lai- tuTlfckon kalbon Tertė j. gerna*. Spau. 
da. Chicago. 111. 1903. pusi. 83 ... .25c tuvl4kon kalboil vertė J. Šernas.

185 Žmogų* ncplluėkia Vertė iš caao ni. 1907, pual. 138..............
švediško Nėris. Labai graži apysakė-l ' 
lė, kaip turtingo prekėjo budus apsl-f m. . , , , , I 553 Paėjimas organiško svieto. Pavedė su varginga mergina ir lalmin- , J ... a „ .... . . , gal Bltnerj sutaisė šernas. Knyga diliau gyveno ui kitus, apsivedusius iu ;,. • .... __ .turtingom. Siu uilm. H* -J“1“11*1“-* ’*"*■• *P~*»
rtekrteo. J.UUU .nikiu, nr mergių. Ir r*,° T“
mokiu, tmoglkko. doro., Chle.go, III. *“ “‘TLn •»
1899 pusi 23 10c niausius ir giliausiu* žemės sluogsnius,

.................................... daug milijoną metų atgal gyvenusius

. 1M eiMbrlnl. Kryk.ll. .rbu 0,11^1.
i. N„.r,to. Apyuku 11 Irtk, k.»k> Chk
nlmo Krt.Uu., Bugrnlu. Su, Vert, r**0, n1, 1M5- *“•*- 137...................3S«
J. Laukis. Chlcago, III. 1906, pusi. 169. Į 
(šitą knygelę Vilniaus vyskupas ui 566 gadynių Išnykę gyvi sutvA 
draudė lietuviams įkaityti)............. rimai. Pagal Hutchinsona sutaisė šer

nas. Bu paveikslėliais. Aprašo se-
200 Akis ui ak(, dantis ui dant). klausių gadynių yvairius sutvėrimu* 

Juokai viename akte. Perdirbta iš vo- fFvenuslus ant iemės dar prieš atsl 
klško. Chlcago. Iii. 1907, pusi 29,.10c rBd,m» Uogaus, šiandien tų sutvėrl 

mų kunus žmonės kasdami gilius šull-
210 Dėdė atvažiavo. Komedija vle- Q,UB‘ imdami U žemė*

name akte. Pagal lenkišką sutaisė K. randa 
B a ir M. P-ls. Chicago, Iii. 1902, pu Tul'* »tr*do člelus, neauga
slapių 62 ............................................  20c d,ntu* kunua« užklotus keliolikos siek-

anlų storio žemė* eile. Jie yra ftlan
225 Geriau* vėliaus negu niekad. d,eD ****** Įvairiuose muzėjuose, iš 

Komedija viename akte. Pagal lenki - kur1’» mokinasi pažinti kaip
šką sutaisė K. B a ir M. P-is. Chica- H“* yra klek to*
go, m. 1902, pusi. 48.......................... 15c H metv re,k**o pakol ant mirusio

žvėrio kūno užaugo eilė žemė* kelioll 
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa 
gal storumą ir senumą žemė* sluog 
snlų, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran 

1906 I*1*' k* apsirikimo spręsti, kaip se- 
na yra musų žemė ir kaip seniai žmo- 

'gus ant jo* atsirado. Chicago, III. 1900,1 
post. 370 ..................................81.00

.. .Ta pati apdaryta......................... 81^5aktuose

257 Kun. Gramulos Raštlnyčlojs. Ko
medija viename akte. Parašė kun. Fr. 
Hodur. Gražiai parašyto komedija, tin
kanti perstatymui. Chlcago, Iii. 
pusi. 14.......... ....  .........................

mul Imperijos Aleksandro Makadonl- 
škojo 146 m- pr. Kr. Surašė Dras A. 
Baceviče. Su paveikslais, parodan
čiais tų laikų piramldus, sienas pylių, 
tvlrtynlų; typus kunigų Ir kareivių. 
Hieroglifus Akkadų rašto ir tt Chi 
cago, Iii. 1904, pusi. 498 ...............91-00

657 Istorija Suvienytų Valstijų šiau
rinės Amerikos. Nuo atrsdimo ir dar 
prieš atradimų Amerikos iki 1896 m. 
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 mo
tuose; kiek buvo prezidentų, kokie ir 
klek 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 .................................*91-00
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, aukso literos ant nugaros ir 
šono ................................................... 91-25

i Metropolitan geležhfa. 
i>-to8 ui. karais. Svcj_ 

kaJ\r Vystas oras, kaip ant (ar, 
mos.
Lotų prėkei po S350 iy augjji

Toje vietoje *ipet šimtąją 
statosi, tad lotų prekės fe 
kyla augštyn.

Pirkęs Čia lotą už $350x50 ■ 
meto laiko lengvai gaosi U2 b 
patį lotą $450.00. Reik^ sUp/ 
sti, kad kur teip gausiai naujini 
mai statosi, ten k>tų pre^Ą, 
dien kyla augštyn.

Pirkite kol pigus.
Atsišaukite pas

A. OLSZEVVSKI, 
3252 So. Halsted St, Chicago, n,

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIK8LA1 
Dabar tik išėjo iš po spaudo* 

gražus tautiški paveikslai (abrosfcn
1. Didis Lietuvos KunigalMtto T» 

Lietuvos Kunigaikštis
į tauta*.

658 Istorija Chicago* Lietuvių, jų pa- tutl> 
rapijų Ir kunigo Krtaučuno prova bu I 3 ’Dldig 
laikraščiu "Lietuva", buvusi balan- glrdaM 
dilo mėnesyje 1899 m. čia telpa ap- 4 Didis 
rašymas: kiek yra lietuvių Chicagoje, dPTnįrsaB

Paveikslų miera 22X28 colių.

Lietu vos Kunigaikštis AL

Lietuvos Kunigaikštis e

klek lietuviškų draugysčių, su kokiais 
vardais ir siekiais; chronologiška per
žvalga Chicagos lietuvių darbų nuo 
pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1900 Nusipirk po vieną šių pavaikšto - 
metų; istorija jų parapijų ir prova ko- gražiai papuošti savo rrhįT^ 
nigo Kraučuno su “Lietuva". Chicago. i Prlslųsdamas pinigus adresuok- 
III. 1901, pusi. 580 ...........................  81.00 Į
Apdaryta ••••■•,, «... 81*50 ‘ OU8ZEW6KI,

8252 80. Halsted 8L, Chtcag*, |ft.
678 Lietuvių Pratėvlal Mažoje Azi

joje. Nuo senovės iki jie pateko pt 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė
tojas (D-ras J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius Ir 4 didelias mapas, pa 
rodančias vietas kur senovėje gyveno 
lietuvių protėviai. Aprašo lietuvių pa
dėjimų dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimų. Chlcago, 111. 1899........... ..50c

PINIGŲ PREKĖ.
Iki 600 rublių, rubli* po......... .'to.Ulfc
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po..M 
Virš 1000 rublių, rublis po......... fiijį

Prie kiekvieno siuntinio reikt* pri
dėti 25c. ant pačto kaštų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtą, 
tai siųskite per “Lietuvos" redakcijį 
adresuodami teip:

A. 0L6ZEW8KI
Chlcago, III,

708 Rašto Istorija. Pagal A. B. 
Schnltzerj sutaisė šernas. Aprašo ko
kiu budu žmonės rašyti išmoko, kaip 
Išdirbo sau raštą kiekviena žmonių, 
tauta, kokie buvo raštai senovėje daug 3252 80. Halsted 8L, 
metų prieš Kristų, kada žmonės vie
toje rašto vartojo mazgelius ant šniū
rą. Išplaustymus ant medžio. Iš kapoji 

[mus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
tik neseniai daėjo iki šiandieninio ai 

Įfabeto (litarą), su kurluom dabar ga j 
U parašyti kiekvieną žodj Ir viską ap; į 
kalbėti teip gerai, kaip Ir gyvu žodžiu I 
Yra tai knyga, kuri Ištikro žmogų in- Į 
teresuoja, parodydama kaip tobulinosi ' 
sviete raštas. Chicago, III. 1905. pu
slapių 304 ........................................81.00
Apdaryta  ......................................81.25

Stereoskopai arba Teleskopai.

Viengenčiai! jeigu norite išbėg
ti nuo bądo ir šalčio per ateinan
čią žiemą, tai išvažiuokit tuoj j 
valstijas: Californią, Oregon ir 
VVashington; ten męs turime už
tektinai visokių darbų, kur nėra 
žiemos, ir darbas nuolatos yra 
4000 žmonių, prastų darbininkų. 
Mokestis nuo $2.50 iki $3.00 ant 
dienos; amatininkams nuo $4.00 
ant dienos. Kelias iki 1 lapkri
čio kaštuos po $33.00 vienai ypa- 
*ai iš Chicagos. Valstijoj WasH- 
•ngtono turim darbo prie buda- 
ygjiųKj gelžkelio. Mokestis .nuo 
$2.2^ iki $3.00 ant dienos; kelias 
iš Chicagos po $14.00. Teip-pat 
turim užtektinai darbo Wiscon- 
sino ir Michigano valstijose priė 
girių kirtimo; mokestis nuo $28.00 
iki $35.00 su pragyvenimu ir guo
liu, ant fnėnesio. Kelionės ka
štus uždedame. Teipgi turime 
visokių darbų Chicagoje ir aplin
kinėj. Prašom ateiti arba atsi
šaukti tuojaus laišku, įdedant už 
2c. markę atsakymui.

Adresuokite: .
Emmigrant Information Bureau 

(Room 8) 128 So. Clark st. 
Chicago, III.

Sittomi pranešu visiems, kad Dr. 
J. Kulis išvažiavo iš Chicagos ir
dėlto bus savo ofise tik apie pra
džia Septemberio mėnesio 1907. •

Laivu Kalendorius
A —-- - ----

Kas nori važiuoti į 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:

NORTH GERMAN LLOYD 
LINE.

k) Rugsėjo 7 vai. ryto išplauks iš 
Nėw Yorko į Bremą laivas 
kronprinz WILHELM 
Perplaukia .mares su 7 die-

. nom. šifkortės prekė $39.40

Rugsėjo 6 vai. ryto išplauks iš 
New Yorko laivas COMPA- 
NIA. Perplaukia mares su 
7 dienom. _ 
kė............

Šifkortės prc- 
............... $39-8o

27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oris- 
son Svett-Marden. Lietuviškon kalbos 
išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, UI. 
1907 ................................................. 91A0
Apdaryta.......................................... 92.00

262 Mlndaugis Llctuvo* Karalius.
Istoriškas pavelksiaa 5-ee
Lenkiškai parašė Julius Sloveckl. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (Dras V. Ku- Į 545 Nematomi priešai Ir draugai, 
dlrka). Chlcago, 111. 1900, pusi. 86. 25c [įmonių. Pagal Bltner| sutaisė Šernas 

Aprašymas smulkiausių bakterijų gim
881 ŽUS gatve® — velnias vuodegon. |dančių vliokia* ilgas pas žmonis, jų 

Komedija vienam akte. Pagal lenki?
šką sutaisė M. P-ls. Chlcago, III. 1901, 
pusi. 31..................ė............................10c

susekimas, vystymusi Ir tt. Su pa
veikslėliais. Chlcago, III. 1905, pusla
pių 113................................................. 30c

539 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė 
Pr. Siūlelis. Kas nori dasižinoti ka

io

U

Rugsėjo 8 vai. ryto išplauks iš 
New Yorko laivas CARMA- 
NIA. Perplaukia mares su 
"J dienom. Šifkortės pre
kė ............................... $39-80
Rugsėjo 10 valandą ryto iš
plauks iš Nevr Yorko laivas 
ETRURIA. Perplaukia ma
res su 7 dienom, šifkortės 
prekė .........J............. $39.80

3 Rugsėjo 5:30 po pietų išplauks 
iš Bostono laivas SAXONIA. 
Perplaukia mšres su 8 die
nom. šifkortėfe prekė $39.80

CANADIAN PACIF. R. R. CO. 
LINE.

M 3 vaL po pietų iš- 
iš Montreal laivas 
MAN1TOBA. Per- 
mares j su 8 dienom.

$37-8o

Rugsėjo 
plauks 
LAKE 
plaukia
Šifkortės prekė

6 Rugsėjo 3,val. po pietų išplauks 
iš Montreal laivas EMPRESS 
of IRELAND. Perplaukia 
mares su 6 dienom. Šifkor
tės prekė .... .. $37.80

DOMINION LINE.
14 Rugsėjo 5 vai. ryto išplauks iš 

Montreal laivas CANADA. 
Perplaukia mares su 8 die
nom. Šifkortės prekė.. 33.30

Rugsėjo 5 vai. ryto išplauks iš 
Montreal laivas SOUTH- 
WARK. Perplaukia mares 
su 8 dienom, šifkortės pre
kė :.............. $33-3°

7

WHITE STAR LINE.
Rugsėjo 8130 vai ryto išplauks 

iš New Yorkq laivas CED- 
RIC. Perplaukia mares su 7 
dienom, šifkortės prekė $36.30

19 Rugsėjo 3:30 vai. po pietų iš
plauks iš New Yorko laivas 
CELTIC. Perplaukia mares 
su 7 dienom, šifkortės pre

kė ............  $36.30
pietų išplauks 
laivas BALT-

12

5 Rugsėjo 4 vai. po 
iš New Yorko

35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti 
iš devynių sekančių gražių pasakai
čių: Atsisveikinimas. Vagis. Kas kal
tas, Gatvės vaikai, Paporčio žiedas. 
Miško sargas. Signalas. Keleivis, Bu 
vio ėsybė. Chlcago, III. 1902, pusla
pių 99 15c

43 Iš 
Velnių. 
Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
kelt šimtai gražių pasakų, apie rojų 
dangų, čyščių, peklą; apio giltinę, ma
rą, chollerą; apie dvasias (dūšias) 
velnius, jų valdinlmąsl ir tt. Pasakos 
užrašyto* tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy] — pagal ta r 
mę panėvėžlečių, Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal Urmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt. 
Chicago, Iii. 1903, pusi. 470. Popie- 
ros apdaruose .................................81.50
Audimo apdaruose ...................... 92.00

63 Karė* laukuose. (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevo’.od Garšln. 
Vertė A. L-le, 
laikų 
cago,

gevinimo lietuviškų Vėlių
Pasakos surinktos Dro

bei

Užimantl pasaka iš 
karės maskolių su turkais. Chi- 
III. 1906, pusi. 81 ..................20c

67
Surinko Dr. J. Basanavičius.
I. čia telpa 141 labai gražių, juokiu- 
kingų, išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chlcago, III. 1903, pusi. 280 91.25 
Drūtai apdaryta........................... 91.50

Lietuviškos Pasakos Yvą i r los.
Dalis

68 Lietuviško* Pasako* Yvalrlo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
II. Čia telpa 205 labci gražių Ir juo
kingų pasakų, beryjančių kiekvieną 
skaitytoj) ir klausytoj) Ir labai naudin
gos. Chlcago, III. 1903, pusi. 330 81.25 
Drūtai apdaryta........................... 91.50

69 Lietuviškos Pasakos Yvalrios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
III. Čia telpa 202 dar gražesnės Ir
juoklngesnės pasakoe. Chicago, III. 
1904, pusi. 333 ....................  81.25
Drūtai apdaryta..............................81.50

70 Lietuviškos Pasakos Yvą irios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
IV. Chlcago, III. 1905, pusi. 299. Šio
je knygoje teip kaip ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Baauūavfčiaus surinktų 
pasėkų, telpa keli šimtai užimanččių 
ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
pirkęs Iš paminėtų 4 knygų I, IĮ, UI 
ar IV dal|, turės per visų savo am
žių neišsemiamų pasakų turtų .. 914*5 
Drūtai apdaryta ..............................94,50

76 Maxlm Gorkljl Pasakojimai. Iš 
rusų kalbos vertė A. Lris. Turinys:
Siesmė anie sakalą, Nenaudėlis, Ma-

722 Trumpa senobės istorija. Pagal 
prof. R. Vipper vertė iš rusų kalbos 
IX Su paveikslais senoviškų liekanų 
ir 5-ets spalvuotais xemla pi sis (mapo- 
tnls). Yra tai tikriausia svieto istori
ja nuo seniausių laikų, daug metų 
prieš Kristaus gimimų iki nupuolimo 
Rymo viešpatystės. Chlcago, m. 1904, 
pusi. 305  ..................................... 81-00
Apdaryta...........................................81-25

471 Akyvi spslrsiškimsl svlcts, ant
kurių žmoni* nuolatos šiuri, bet Jų 
nesupranta. Su 7 paveikslėliais. Len•|d* bus svieto pabaiga, tegul perskaito 
kiškai parašė Promyk. Pirmą syk) Iš- knygelę. Chicago, III. 1902, pu- 
versta j lietuvišką. Laba! naudinga »l*pių 31 ....................    10c
knygelė tiems, kurie nori sužinoti Iš
ko darosi žaibai, griausmai, lietus Ir 597 Žvlry* Ir Žmogus. Sutaisė pa- 
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie 6*1 Schmehl') šernas. Mokslas apie 
laikosi Ir tt. Chicago. III. 1894, pu. subudavojtmą kūno, visokių žvėrių, 
slapių 79 ............................................. 30c paukščių, sanarkojų, žarnapilvių ir

.| žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy-
472 Apairelšklmal Atmosferoj arba ds aprašytas pavieniai su visomis jd

Meteorologija. Pagal profesorių Vojel- ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę jis 
kovą sutaisė Šernas. Aprašo Iš ko tveria. Bu paveikslais. Chicago. III. 
susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 1906. pusi. 313..................................91-00
nuo ko atsiranda ant dangaus (vairios Apdaryta ................................. ....91-25
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla Ethnologija arba mokslas apie
člal ir laba! suprantamai paaiškinta temš* tauta*. Pagal D-rą M. Haber 
kaip galima sužinoti oro permainas Ir h*ndtą parašė šernas, 
daug kitų įdomių dalykų, 
aprašymas, dėl aiškesnio
parodomas ant paveikslo. Norintiems Į n|y veisles. Ji parodo visų viešpaty- 
arčiau susipažinti su oro
verta perskaityti. Chlcago, III. 1907, Į*ių salelių žmonės ir jų paveikslus, 
pusi. 238 .........  75c Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa-
Apdaryta..........................................81.00 pročius, užsiėmimą ir abelnai viską.

> Kas nori pilnai pažinti žmonių latori-
473 Apie žemę Ir kitus svietus, jų ją, tegul perskaito šią knygą. Chica-

buv| Ir pabaigą. Pagal Heilperną. Fal go. III. 1903, pusi. 667 .................. 82.00
bą Ir kitus, sutaisė šernas. Aprašo Apdaryta gražiuose Ir drūtuose audi
kas yra žemė, iš kę ji susideda, ant Įmo apdaruose................................. 82.50
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, kod M1 Geografija arba žemės a prašy
me toe ir kitos retai matomos žvalgi Pagal Gelklei Naikovskj ir kb
dės. Su 30 astronomišką paveikslų. tug BUtaisė šernas. Bu pa veikalais. 
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo- Aiškiai ir suprantamai aprašo musų 
gus tikrai galt apsišviesti. Chlcago, temę, jos pavidalą, dldum* ir platumą; 
Iii. 1896, pusi. 225./...........................75c jo* kalnus, jų vardus, augšt), vulka-
Ta pati apdaryta ..... ......81 00 nu8 metančius iš savęs ugnj; iš kokių 

sluogsnių susideda lėmė, kur ir klek 
480 Biologija arba mokslą* api* gy- joje yra anglių, geležies, aukso, dro

vus dalgtus. pg^l jitof. Nuabaumą. gkOs ir kitų gėrybių; kiek marių, eže- 
sutaisė Šernas. Mokslas kokiu budu Ly, uplU( Jy vardai, plotis, gylis; kokie 
radosi gyvi sutvėrimai-ant musų že-|kur]uo8e vandenys: sūrus, prėski, kar
inės, kaip jie vystosi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki 'daėjo lig paukščių, 
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
slėliais. Chicago, I1L 1901, pusla
pių 147...............T;.../............ 40c

856 Aukos karė* Dievui. Parašė Jo
nas Gražys, ši knygelė aprašo kokios 
kada buvo karės, kas buvo jų prieža- 
sčia, klek blėdės padarė Ir daro žmo
nėms ir kas | jąs stumia. Chicago, UI. 
1902, pusi. 40......................................10c

1632 Gyvenimas Šv. Tėvo, Popie
žiaus 
llšką 
metų

Benedikto IX, valdžiusio apašta- 
sostą Ryme nuo 1033 iki 1044

St?reo8copas arba Teleskopas yra tai 
prietaisa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta | na
tūrai iškų paveikslų, kuriame matai Ote
las grupes žmonių, triobų. visų mie
stų, plačius laukus, miškus, daržus Ir 
tefp toliau, teip kaip kad pats toje vie
toje būtumei ir viskų savo akim! ma
tytume!. Teleskopas paverčia ) natų 
rališkų esybę, padidina j| atskirs to 
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau ne 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius stcreoskopiškus paveikslui, 
kaip matote žemiau surašytus.

Dras J. Basanavyčlus. Lenkai

Kiekvienas Hale, 
supratimo knyga

Su paveikslė- 
Yra tai svarbiausia moksliška 
apie visas musų pasaulės imo

861
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. Gin
tautas. nurodymai kaip lenkiška kal
ba sunaikino ir sudemoralizavo Lietu 
vų ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyg 
šiai dienai. Chicago, III. 1903, pusla
pių 41.............................. .............. 15c

ypatybėms, »člų. visų žemės kraity Ir net mažlau-

507 Gamtos Istorija- .Pagal P; Bert, 
vertė Dras A. Baoevyšia., Knyga su 
daugeliu gyvuliųį ^vabalų, žuvlų, žmo
nių, medžių ir akmens^ paveikslėlių; 
trumpai aiškiai lę suprantamai Išaiški
na gamtos istorijų, ypač tuos dalykus, 
ant kurių žmonės(^lur|* bet jų gerai 
nesupranta. Chlcago, Iii. 1903, pu
slapių 238 .......................  50c

508 Gamtos pajlėgos Ir kaip Iš Jų 
naudotis. Pagal Bltner) sutaisė šer
nas. Svarbios moksliškos vertės kny
ga, su daugybė paveikslų yvairių ma 
šinerijų ir kitokių prietaisų ant išnau 
dojlmo gamtos pajlegy. Chlcago, III. 
1904, pusi. 2b4l ,«*«•« «,,*«• 50c

527 Kada Ir kokiu budu gali svieto* 
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. WIlh. 
Meyer. U vokiečių kalbos vertė J. II

946 Priedelis prie lietuviško klausy
mo. Raštelis gvildenantis lietuvystės 
reikalus po valdžia Rusijos ir po j tek 
me lenkystės. Chlcago, Iii. pusla
pių 38 .........   15c

1176 Pamatas Visokiai Reformai. 
Vadovas sveikatai, turtui Ir laisvei. 
Populiariškas raštas apie klausimų 
valgybos. Parašė Otto Cardue. Su 
raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo kad mėsa ir kal-kurie 
kiti teip pavadinti dilginanti valgiai, 
yra netinkančiais žmonėms maistais. 
Chicago, I1L 1907, pusi. 113.............30c

1420 Tikyba ar mokslas? Tikėjimi 
škl, moksliški ir draugiškai • politiški 
tyrinėjimai, surankioti Dro J. Šliupo. 
Antras pataisytas Ir padidintas spaudi
mas. Chlcago, III. 1901, pusi. 211 50c

SERIJA I.
Susideda Ii 12 Stereoskoplškų paveik

slėlių pundelyje. - Prekė 50c. už 
pundelį.

Štai kų juose gali pamatyti:
1 Stebėtini griovai Yellow-Stone Par

ko.
Kvietkinė paroda, mieste Sarato 
gos, N. Y.

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

Typiška tabako farma, Kuboje.
Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa

los Havrail.
Žuvų rinka, mieste Manilės, ant Fi

lipinų salų.
San Jose gatvė, mieste San Juan, 
Porto Rico.

Puikiausia pilis mieste Rheinstein, 
Prūsuose.

Puikiausias Žurandelis Salone de 
Jenets, mieste Vienoje.

Švento Mykolo palocius, Peterbun- 
ge, Rosijoje.

švento Petro bažnyčia ir pliaciul 
Ryme.

2

3

5 
6

7

8

9

10

11

12

kunl- 
Kiek 

kokie 
užsiė-

tųs; kokie juose gyvena gyvūnai ir tt. 
Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos 
visos viešpatystės, karalystės, 
galkštystės, respublikos Ir tt 
kurioje žemėje yra gyventojų; 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai,
mimai, pramonės, išdarbiai ir tiesos; 
kokie miestai, su kiek gyventojų, fa
brikų, pramonių; kur kokių orai: šal
čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur 
koks ilgis dienos ir nakties; kur visa
da yra lygi diena ir naktis, kur saulė 
per keletu nedėlių nenusileidžia arba 
neužteka ir tt. Knyga didelė 6x9 colių, 
ant geros, standžios popleros spaudin- 
ta. Chlcago, III. 1899, pusi. 469. 92.00 
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, auksinėmis litaromls atspau
sti parašai ant nugaros Ir šono.. 92.50

851 Apie turtų išdlrblmų. Parašė 
8c h mm. Vertė S. M. Veikalas gvil
denantis politiškų ekonomijų. Kokiais 
keliais išsidirba turtai, kaip jie susi
krauna ir kaip atsiliepia ant gyvenimu 
draugijos. Chlcago, III. 1900, pusla
pių 139 .................................................35c

1210 Aritmetika. Sutaisė S. škač- 
kauskas. Lesgvas būdas išmokti skai
tliuoti (rokuoti). Knyga padalyta j 
penkis skyrius. Skyrius I — apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky
rius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky
rius IV — Prilyginimai ir proporcijos. 
Skyrius V — Proporcijų prievadlnės. 
Chicago, III. 1897, pusi. 104 ..........  25c

Pinigus prislųsklt per Money Orderi) 
ar registravotoje gromatoje adresuoda- 
damas:

A. Olszevvski
3252 S. Halsted St, Chlcago, III.

LOTAI! LOTAI!
Prie pat viršutinio Metropolit

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

tric Works.
Gera ir pigi komunikacija. Už 

5c., su 20 minutų gali atvažiuoti

> • -JT /

i - -
........................................

SERIJA Ii.
Susideda ii 25 Stereoakopiiky paveik* 

aiilių bakselyje. Preki 75c. ut 
bakselj.

štai ką juose gali pamatyti:
Gražiausias vandens puolimas, Har 

▼ana Glen, N. Y.
Grandžių sodas, Floridoje.
Didžiausias pačto budlnkas, New 

Yorke.
Stebėtinas vandens puolimas, NiR 

gara Falls, New York,
Puikiausia svetainė United States 
Kotelyje, mieste Saratogos, N. Y.

Kupčlika gatvė, Obispo, mieste Ha
vanos, Kuboje.

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

Geležinkelis ant salos Hawail.

3

5

6

7 
8

9 ________m1_
10 Gatvė miesto Manilės, ant salos Fi

lipinų.
Kapelija "Sousa” ant Paryžiaus P* 
rodos, Francuzljoje.

Paimu daržas mieste Frankfort, 
Prūsuose.

Merginos parduoda kyletkas mio- 
, ste Kopenhagen, Danijoj. 
Puikiausias 

ste Monte 
Rustoenval 

vegijoj.

11

12

13

14

15

kvietkų darželis, ml* 
Cario.
vandens puolimas, Noi*



K Opera avenue gatvė, Paryžiuje, 

Francužljoj.
*U kaIW

Prte »rb»r

tie mažiukai.
?5ksrt> diskusijos.

kitokį paveikslėliai

BERIJA III.
g 25 8tereoskopiškų pavelk- 

gUIlų ii Kristaus gyvenimo. Pre- 
u už bakseij su 22 paveik-
_taal*ų _ ■ *žtžHU-

Ką Juose gali pamatyti:
• Kristaus užgimimas Betiejaus Ste.l- 

nėlėje-
jTry8 Karaliai atlanko gimusi Kri- 

Ir dovanas Jam kloja.
j Kristus, dar kūdikiu būdamas, mc* 

yna, daktarus Jeruzollaus bažny
čioje

4 Krirtus ant svodbos. Kainoj Gali- 
lejaus- Permaino vandeni j vyną.

j Kristus ant kalno kalba
tinonių minią.

ęjudošius savo pabučiavimu
Kristų žydams.

fSuDoaas pagelbsti Kristui
MM-

j;b-enta Veronika apšluosto 
•jistul.

I u'uni ramina moteris, kad

priešais

Išduoda

kryžių

veidą

jo ne-

nukry-UJšius prie kalno Golgotos, 
fiavojlmo vietos.

H Žalnieriai ir šv. Petras prie kalno 
Golgotos

ggrirtus paveda savo motiną Jonui.
U Skaito Kristui myrio dekretą ant 

kalno Golgotos.
M Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry

žiaus.
H Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
H Kristus keliasi iš grabo.
U Kristus žengia | dangų.
U Regykla šiądien i n io Betiejaus.
p Kaip šiądien išrodo Stainelė, 

karioje Kristus gimė.
H Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos.
S Bažnyčia budavota ant grabo šv. 

P. Marijos. *
fi Kaip šiądien išrodo Kristaus gra-

ku-

M Kaip tiądeu išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

S riytė,e P° vardu Jėzaus “Štai Žmo-

už

pa-

114

115
116

117
ŠIS

.9

SERIJA IV.
Sus deda IŠ 100 Stereoskopiškų paveik

slėlių bakselyje. Prekė >2.00 
bakseij.

Eltoje serijoje yra 4 sykius tiek 
Teftlėlią ką pirmutinėse serijose. 
Štai ką Juose galite pamatyti:
101 Besiartinanti audra ant ežero Erie.
102 Nevr York- Tavorų krovimas į di

delį oceaninį laivą.
103 New York. Pilies darias (Casttle 

Garden).
104 Boston. Ežeras viešame darže.
105 Atlantic City, New Jersey. Pama- 

ryj-
106 Niagara Patkavinls vandeuskri- 

tys nuo ožinės salos. (fforse 
Shoe FaHs from Goat Island).

107 Chicago. Auditorium viešbutis ir 
g; Michigan Avenue.
19S Kaskados ir pokyiinė svetainė. L.

P. Parodos 1904m.
109 Moki indljonas namleje.
110 Moki indljonų gyvenimas.
111 Siouz Indijonų vadas, He-No-Fraid.
112 Vartininkai (The Sentinels) 3,043 

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

semite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Ozford, Ang

lijoj.
Airija. Kiliarney, pilis Ross.
Įėjimas į Muckross KHoštorių, Al- 

<Joj.
Šiaurinis miestas, Glbraltor.
Berlynas. Bondier lovis ir Kate

dra.
Vokieija. Griuvėsiai viduramžinės, 

pilies.
20 Vokietija. Laivas ap’eidžlantls Ko 

blenc ą, ant Rheino upės.
*121 Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
122 Stockholmas. Karališkas palocius.
123 Švedija. Ant kelio Į Odde.
124 Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrint

nuo Chamonhr.
126 Thun, Šveicarijoj.
H7 Žiūrinis Alhambra, Grana

da, Išpanijoj.
123 Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Francuzljoj.
129 Tullerln'j daržas. Paryžiuje, Fran- 

djoj.
120Palociai tautų ant upės Seina’os, 

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

Francijoj.
■2 dės Champs Elysees, Paryžiuje, 

''T Francijoj.
Didžiosios operos palocius, Pa- 

n’žluje, Francijoj.
•SlTYirtynč Šv. Jono ir Katedra,Mar- 

■ellles, Francijoj.
® Laivą užplauks ir ežeras, Villefran- 

che, Francijoj.
Carntche kelias ir ežerėlis Ville- 

franche, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, Monte 

Carlo.
^'Vatikano daržas ir Šv. Petro ka

tedra, Ry-ue, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšte Šv. Pe

tro katedros.
Didžioji galerija Colona palociuje, 

J Ryme, Itolljoj. v *
41 Skliautas SetUnio Severo, Ryme, 

Italijoj.
^otoseumas, Ryme, Italijoj.
"•®Rial atkastos palocius, Pom 

i*Jo, Italijoj.
ttenataa ir Kanalas, Milane, Itali-

K«U*a Sv. Juozapo, Venecijoj, Ita- 
. nJ°J-
Šėrimas, karvelių ant piečiau* San 

« co; Venecl^J-
- J1** Sv. Andriejaus, Venecijoj, 

į Italijoj.
i»i^°metOny balnyeia Omare, 

eanlnia pakraštis, parodantis ke- 
«o užuolanką, Algiere.

°*rymo fontanas ir gatvė Sename 
JaJre, Egipte.
geidžianti dervišai kieme ma 

metonų bažnyčios Gamoa Ei

151 Sultono Ka
ulelio sienų

153 EXKURSIJA IN FARMAS
156 •“
157 Tautiškasis

Mahometonų bažnyčia 
aan. žiūrint, nuo C! 
Kairo, Egipte.

Pyramldoa tr Arabų Vilija, žiūrint 
-nuo Ghlzeh kelio. Kaire, Egipte.

Arabija. Daržas išdžiūvusiame 
upės take.

įėjimas | paloclų, Singaporo. Indi
joj-

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

t54

155

158

159
160

161
162

163

164

165

166

167

163

169

170

71

172

173

174

175

176

177
178

179

180

181

pore, Indijoj.
Pollcljoa stacija Hong Konge, eti

ni joj.
Žibinčius Hong Konge, ChlnljoJ.
Cblnlečlų vienbuorlndai laivai | 

plauko] Hong Kongė, ChlnljoJ.
Gražusis kelias Shanghal, ChlnljoJ.
Žvilgis ant viešos turgavietės, 

Bhanghal, Chinljoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 

salos Java.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 

laukai
Yokohama, Japonijoj.:Prūdas egip- 

tiškų. lotus kvletkų pilname žy
dėjimą

Junitų žinyčią Honmpku. Yokoha- 
ma, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj, šlaučius dir- 
bantla lytines kurpes.

Yokohama, Japonijoj. K Ha u kilnių 
tuvių pardavinėtojau* stotis.

Paroda ugnagesinių atletų, Yoko 
hamn, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj. Kvletkų dar-

Yokohama. Japonijoj.* Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matouri 
procesijoj.

Japoniški vaikai negauti pokylinį 
Matsuri altorių, Yokohanioj. 
Matsurl pokylis, mužikos pastotas 

ir šokėjai. Yokohama, Japonijoj. 
Joj.

Yokohama. Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama

Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo
kohama.

Japoniečių būdas eit| pailsi n.
Tropai į Kigomlzų žinyčią. Kyo 

to, Japonijoj.
Kyoto. Japonijoj. Kigomlzų žlny-

182

84

185
186

187

188

189
190

183

Auksinis pavliionas ant ežero Kln- 
kakuji, arti Kyotę. Japonijoj.

Senoviška žinyčią Fujiyama, ML 
Fuji. Japonijoj.

Teatro gatvė, ilgio vieną miltą. 
Osaka. Japonijoj.

Nare, Japonijoj. Tuk s’antis žibin
čių prie Ka-bugai-No-Myla žiny- 
čioa. i

Nik ko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo, sergi&ntl* N ik ko žinyčią 
nuo Piktojo.

Havraiiški mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant Kranto Monoloa 

upės, Honolulu. Hawai.
Daktilinių paimu kėlias, Honolulu. 

Katrai.
Havrąiiška moteris, gaudanti Pee-

Hawal. 
nėj Af-

191

192

193
194
195
196
197 
198 
199 
200

tę-
Chinlečiai renkanti
Gyvenimas Pretori, 

rikoj.
Įplauka’ir plaukimai laivų taisymo 

dirbuvė ValparaBso, Chlle.
Jamatcos Brookline gatvė, Port 

Zntonio.
San Francisco gatvė, Mezico City.
Didysis pilsčius, i|ex!co City.
/‘Jojimas šėnlmis’l 
Mano apginėjas. 
Kalėdų rytos. 

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

Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja ..................>3.00

100 tų pačių paveikslų bakselyje
be teleskopo ...J..................... >2.00

25 paveikslai iš Jėzaus gyveni
mo .......................J../............... >1.00

Pats vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja >1.00. ' Iš Havanos, olšsigg 

CrJtak r*^ nrRm njg gauni žmogus 
puikų užkandį kiokvienf dieną, tei įau 
negaliu ilgiau *u tamtsia kalbėti. Lik 

Kenosha, Wis. ' aveikaa, tunu akubintia. Prie to Ji* turi
M. Petrauskas, 3aa C.ledonia st. 
—kalbėti angliškai. Ateikit* paa mane, o 

aš j urna patarnausiu ui dyka viaokiuoee
M V /V * ____ reikaluose Ir provoe* Atvažiavę iš kitų

rai«lų. ir Dr. A.L. uraiczunas "yt1*
3202 «•’ cu^*.nl* 33.1 a^^L, CM’k ta.

8ERIJA V.
Susidedanti I* 12 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pundelj. .

Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik via kitokį 'paveikslėliai, tai 
yra maišyti iš visokių gatunkų. Juose 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir

gi ir komiški paveikslėliai, ši serija 
yra gera tiems, kurie* nori pinigus už- ____ ____ ____
čėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 35 c., o mo valandos kasdien ir nedaliomis. Nuo 
joje galima tiek daug pamatyti kaip “ '** ‘
Ir serijoje L

SERIJA VI.
12 teio o*t maišyto gatunko paveikslė

lių pundelyje. Prekė 75c. už pun
deli-

Šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
sių artistų, brangaus darbo. Į juos 
žiūrint matai viską teip aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtu Jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, k?.d virš parodytos pre
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja >1. 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir 
visokių paveikslėlių turėti, tol vienas 
Teleskopas užtenka jiems visiems.

Vienas teleskopas užtenka visokiem* 
paveikslam. Kada turi teleskopą, tai 
gali imti paveikslus kokius tik nori ir, 
visi tttf t tą pati teleskopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OL8ZEW8KI,
3252 So. Halsted 81, Chicago, III.

“LIETUVOS” AGENTAI,

Juozas šilkas, 
Vietinis agentas,’Chicagoje.

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

New York, N- Y- 
E- HoustonA. Leaniewskis, 144 St.

So. Boston, 
Nik. Gendroliui,

Mas*.
224 Attens st.

$2.50 iŠ Chicagos | Manistee, M ich.^JĮcurRietuvių ir 
lenkų apgyventos farmos. Laivai išeina iš'' Chicagos 
kožną pčtnyčią.

$25.00 j Texas ir atgal, kur yra gražiausios farmos 
ir daugiausiai dabar perksmos. Exkursijds taikiai eina 
pirmą ir trečią seredą kiekvieno mčnesio.^ n|v

Valstijoje Michigan, laukų prekčs ftuo »$6.oo iki 
$15.00 už akrą. Ant lengvų išmokesčių.1

Valstijoje Texas, laukų prekč po $15.00 už akrą. 
Ant lengvų išmokesčių.

Pasiskubinkite šįmet žemę pirkti, nes kitąmet bus 
brangesne. 1

Norinti pamatyti laukus Michigane, pribukite pas 
mus pčtnyčioj, o norinti pamatyti laukus Texase, pribu
kite pas mus 3 ir 17 Septemberio, o musų agentas Anta. 
nas Kiedis važiuos su jumis ir jumiems viską aprodys. 
Pribukite stačiai j musų offisą.

A. OLSZEWSKIS, 1
Real Estate Dep’t.

3252 S. Halsted St., Chicago, 111.

Nowark» N. J. Brangintinas Racaptaa

, „„ - PRISIUNČIAMAS dykai
Sllpnloma Ir Narviėldama Vyrama

Al turtą savo aso**vyM> rnopt* brangtatiaan 
Vaistui, pnriuotnsiu g*r*«u* duktaro, kurui aluu- 
anfflMMt atlankydama* »euf jų **)į. Al Alna* U 
patyrimo kad v*l»ta* padirbta* p*gai «ttų roospt^ 
yrallydirn grrtaualu atlpairm*. r^mlkk-m* ir 
btavrikaėtam* vyram*. AS tinau dūlto, kad JI* 
man *ugr|*ino *v«Utatų po ilgu sirgimo nusllpn*- 
Jlmu, nervltkumu ir ateina nesveikata ir tL AS 
pirma to Gmėglnaa * poetai L* t u* tr įvairina vaistu* 
tei gydymu* te matomo pagvrėjimo. "taipgi ti
nau, kad daugvll* kitų. •lrgul'( ta arba kita liga 
nuo per*įdirbimo, jauny*v4* paklydimu, pruaiten- 
girnų ar pmdAjiną, kaip tervtakumo, nuobfgį. 
sunykimo vyrybla, blogo* atmintie, (nusikloto 
guvumo, »toko* ambicija*, Ainurknyld*. nrdr^su 
tno, tkaudljiato atrSno**, atelno nesveikuoto ir 
tu, kurt* raU man. taipgi ttaųrter. kaip k a4 pau 

Žinodamas,, kaip sunku Usigydyti Bitoj* Baly)*, 
aB uAsimaniau pagelbėti kitiem* ir koSuam rotka 
laujaoėtam lokio valeto parsAualam pa* man*. *1

Ston.
Brooklyn, N. Y. 

Rinkevičius, 73 Grand St.

Bhenandoah. Pa.
Andrius Mačis, 138 S. Main St.

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis. 1514 Ross Avė.

Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter 81

New Brltaln, Conn.
M J. Cheponia. 21 Pleasant

E.
Brooklyn, N. Y. 

73 Grand 
155 Metropolitan

Bt.

BLFroomes, 
Diržulaltis.

Baltlmore, Md.
2018 N. Washlngton. St 

711 W. Lombard SI 
26 80. Green St. 
521 Columbia Av.

L. Gavrlls, 
Jonaa Želvi*.
J. Luls,
J. Diemedi*,
Wm. J. Moran,

8. E. cor. Sharp and Camden Str.

M. A.
Phlladolphla. Pa.

Ignotas. 1028 80. 2 nd St.

Pittsburg, Pa.
Jonas Ignotas. 13 Diamond Sguare 8.8.
I. M. Maskeliūnas. 2134 Forbea 81 

Elizabsth. N. J.
Wm. Bočkus, 211 First 8L

V. 8.
W«stvllle, III. 

Kreivėnas.

Mlneraville, Pa.
Juozas Ramanauskas.

Bprlngfield, III.
J. Klembauskaa, 7 Mlllrov

Worce«t*r, Mas*.
12 Harlem 8LAntanas Bernotas.

Gilberton,
J. Ambrazevičius, Boa 4

Pittsburg, Pa.
F. J. Bagočius, 2216 Tustin st.

New Haven, Conn.
K. Blažaitis, 217 Fcrry St.

ML Carmel, Pa.
Jonas Banį*. Boa 541.

E. 81 Loula, III.
Fellx J. Gal m Inas, 537 Collinsvllle Av. į

Brockton, Mase.
K. Balčiūnas, 571 N. Malu St.

Gydo visokia* ligas be skirtumo: Vy
riškas Moteriškas Ir Valkų. Priėmi-

vaL 8 ryto Iki 9 vai. vakaro. 
Telefonas Varde 7388

Ant 17 Akmena
Railroad 

Laikrodėlis
Patentuota* regultato-

ir I
. į.

• .' ■«-. 'ivigi.iy n .i,-
H i. .k-’ni sra/lH!!*- 

T ,kr»lr.
r»i lalky rodo. Vl*ur 
vartojama* g«l«sln- 
Aolio tarnu kaipo t*i- 
teialngnl laika rodo n- 

—' - tie; gvarnirtvetee otri 
K motu. Bita laikrodėlį pasiilsime C.O.D. ant 

kvleno adn-»o, *u pavėly)*n>’> iB*S«aminaotL 
Jeigu bn* tok* kaip raHmo. užsimokėk eipreaut 
M.78 tr atvežimo kaita* ir paimk laikrodėlį, y t 
no. nemokėk nė vieno oento. Ątmink kad užtakį 
pat laikrodėlį kitur mokėsi S» 00. Prto laiktodėlM 
pridedame 14K auksintą labai gražų lenciūgėlį su 
kompasu dykai.

Excelsior VVatch Co.
BOO Central Bank Bldg., Chicago

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

81-mot Ir 
8outh Oatulu ntttt

CHICAGO, ILL. 
GYVeHIUA8 VIR8ZUI APTI£K08 -r

Traukia dantis ib jokio 
SKAUDKJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
NORI. Darba gvarantuoja. u

rituu» užv«ėėtviame išlik. dykai. Heo-ptų galt 

ta vi.iikai *cp**iUi*y»L' idant paskui geriau ga- 
(ilutn braug lnl4 mano pataraatltnų u u. Al t* 

kalauji, o >1 tu ra*l maaa nvteisiagu. tai ttaatag 
gali man* apskelbti per litų tatkmlcį.

kul n«pa**vik*L Adr***»: I
C. Benlžan, P. M. Be* 655, Cblcaga, IIL

NAUJAUSIAS 1SZRA0IMAS
DMMATOLOOIJOS MOKSLE.

r.-4vsr.u, u*,il*lkyn>« ir ut.>kn- 
Ūmo taipgi ir auo viduriniu lig<t- 
Dangumsg gauna pužkua, >*M0- 
■Maa, slinkimu smafeta plfirtma 

Kapaiteldlssa. Gydmt yna voeiaakan«lu* 
tarus ar agentu*, k-r-e tik ptetaus lOrl- 

hoja. o pu*kuira*ota mams kad ėmėte daugy-

ta*). Tartas* t.k*ta*rfia* crtgtaantaą

mo prt*i*prrr tavo lebtngM (lakta
ra* to nė viena* tedaro Kas nori panitikrtn- 
U tegul taėo pa* mu*. Adr**a*
.T M BHl’NDZA C o .Cheml.t

Rautai kur tu begi?
Nugi pas Petrą 

mTA Sziakl, ne* labai iL

T*l*f*n** Yard* *011

MICHIGAN PAEŽERIO Ž

vai spdtrbsm*. Arti p<v^t n o ml**to. S*v*l 
t>*ta *k*k«r*i)o* k** ataratak* 7:4b vsl. v*k*r«; 
9H.M> aplinkini* tiki*t*«. >a*ir*lyk m*p* irl*- 
formaeL** nuo

Davld S. Mlllor
18S K. MaSinon St. CMssgo Ml.

Ar kalbi Tamiata Angliškai?
Jeigu ne, tai rašyto fanasrfs, o męs pa
rodysim tomistai kaip tasaista gali iš
mokti angliškai trumpam* laike neek 
danas mokyklon, be jokių knygų ir moky- 
tolaus. Tomisto išmoksi gerai angli
škai teip trumpam*laitoėi' kad nuste
binsi savo draugu*.*— Tnmisto gali 
gauti geresnį darba. Jeigu kalbi šio 
krašto kalba; mes pagclbėsime tami- 
stoi įgyti geresnį darba. Atsiųsk 2c 
markę informacijėl.

L. J. SAN K AR ’ 
388 W. 18th Street -CHICAGO, ILL.

APSAUGA NUO UGNIES
(Flrs Insurance)

Apsaugoj u namus, rakandu* ir gyvu, 
liūs. Sudegus daiktams gauni tiek už
mokėta kiek yra apsaugota. Atlieku 
viską atsargiai, užtai lietuviai ateikite su 
tokiais reikalais pas lietuvį C. P. Stre- 
ber ir F. B. Gambte, seniausių Insu
rance Co. agentai.

Jeigu nori pirkti namus, tai aš turiu 
daugybę namų ant pardavimo.' Gali iš
sirinkti kokoje tik miesto dalyje nori ir 
ant visokių įmokėjlmų.

Pas mane gausite geriausio* ledinė* 
6 m e tono*, saldžių gardžių eukerkų. Ci
garus geriausiai pirkti vestuvėms pas

C. P. Streber
Cor. Bth Ir Burr si. KewanM^ III.

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje 
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

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

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

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

i— i Banka. i - ---n
Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

šifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidėjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau
pote (ulčCdyti), prisiųsk Šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę 
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

’ Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEW5KI
Chicago, III3252 So. Halsted St

Lietuvių Daktaras

Dr. Marija Dowiatt-sass
723 W. 18tkSt. CHICAGO, ILL

Talafonaa Ganai 1478. .
Telefonuott galimai! kiekvieno* aptieko*.

Gydo pasekmingai visokias liga* be skirtumo.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearbom Street.

Bankieriai.
Mp *koli>m* Pinigu* titfenybių lr H 

ta rvngle*! turte a y bf pirkti, my» su džlaogamu 
prtgelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pT 
nigų. Greita* veikimą*. Lengvo* IBlygo*. Agenr 
tai apmokami dosniai. '.

Geriausias lietuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted sU, Olsxew»kio name.

Trinkt* (Unli* be skuustSo, llgydo Skorbuta, 
Neurelglj*. sudeda nauju* vt*ion lipuolu*ių, pri
pildo iifclrmljMta* *uk*n. sidabru. amalgama. 
Vslandoti Šiokiom* dienom* nuo • ryta Iki 1S, 
nuo 1 Iki 9 v*k. Nediliom*: nuo 9 r. iki D v»k.

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas 

3255 So. Halsted SU Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir 

vyru. Taipgi turi didelę praktikų ir 
gydo pesekmingai visokias limpančias 
užslsenejusias ir paslaptingas vyru li
gas. Daro operacijas pasekmingai.

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka

3246 S. H*l*te4 St Chicafo, 01.

rims jų ligose, 
gimdymo ir dsth 
*a* U gyvenime*

Štai po glnd' tno. Ofl- 
name.bMI. MMsL

Mačui! kur bėgi?
Btau i valstijų Washington, nes ten yra daug darbo ir‘uždarbi!) geri, o pas Dom. MUtį salima 

užeiti tr gauti visokias geras rodK» t betoAfl gauti 
laitų alų ir kitokių geriausių gėrimu ir taškinių. 
Jo Karčiam* yra vos du Lloku kuo uaioų stotie*.

“Standard Saloonn
U3 WmN«|U« tų Swtth» W**K

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra literaturoe ant ”North Side" Chicagoj. 
Čion galima gauti mokslilkų. »vieiitkų ir dvasi
škų knygų, rėžančių, Škaplierių, abrozSlių. viso- 
kių laikraMių. Amerikos ir Europos ir popierų 
gromatoms. Teipgl užlaikau visokio teroro: juo
dyto, paišelių, plunksnų,drukuojamųmaiinukių, 
britvų, stereoekopų ir daugelio kitų daiktų. No- 
užmirškite atsilankyti, o busite užganėdinti.

Petras M. Kaltis
111 Wsb«n*i* Aro. ■ Chicago, IIL(Jale Lietuviuos BažnyČHM).

:: UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės utailiki mums ir musų 1 

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausiu rodj per Išlikę dykai.

Kaip Išsigydyti Rupturę, Akių liga. 
Galvos Ugi Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Puikus, Saulės įdegimą. Didervi- 
nel Niežus ir lytiškąjį brudę. Gydso- 
|*| (juo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
jų užtrinų tik 10c. M js turime apie pu- 
v ~g padekavonėmis 

u tautysčių. Rašyk 
lUNDZA CO ,

Brooklyn, M.Y.

ęųotnrat 
pi] m u«!



Farmos! Parmos!
Nėra geresnio daikto už Farmą.

F

Žmogus, turįs farmų nebijo straikų, bedarbės, boso, nes 
pats yra bosu, nebijo vagių, plėšikų, nes ant farmų jų nė

ra, nebijo ligų, kurios miestuose smaugia vaikus ir didelius, 
nereikalauja mokėti daktarų bilas, nes ant farmos yra ty- 
ras oras, sveikas maistas iš ko ligos negali veistis; nebijo 
pražudymo pinigų biznyje ar bankoje, nes jo pinigai sudė
ti farmoje, kurios nė vagis nepavogs, nė ugnis nesudegins, 
o žemės prekės kasmet kyla augštyn, už kurią vėliau jis 
gali gauti dvigubus pinigus. Nebijo nė suirimo šeimyniš
kame gyvenime, nes ant farmų nėra saliunų nė gembler- 
nių, kuriose vyras galėtų pasileisti ir pamesti savo pačią ir 
vaikus, nėra nė burdingierių, kurie galėtų jo pačią pavilioti 
ir išvesti. Taigi tik ant farmos* žmogus gali ramiai ir lai
mingai gyventi ir džiaugtis šios šalies liuosybe.

Męs turime ant pardavimo daugybę Farmų, mažų 
ir didelių, pigių ir brangių, su triobomis ir 

be triobų, grynų laukų ir miškų, 
kas tik kokių nori.

Musų farmos randasi valstijose Michigan, Wisconsin, 
Missouri ir Alabamoje. Laukų prekės nuo $5.00 ir aug 
ščiau i5ž akrą.

Norinti pamatyti musų farmas atsišaukite į musų ofi
są, o musų agentas, Antanas Kiedis, važiuos drauge su 
jumis ir viską jumsišrodys. Jeigu jums nėsidabos vienoje 
vietoje, ar valstijoje mus agentas nuvež jtis j kitą, j trečią 
ir tt. Męs turime visokių vietų ir tikrai galime jums da- 
rinkti tą ką jus norite. Nepirkite tol kitur kol nepamaty
site musų parduodamų farmų.

Pinigų pirkimui farmos daug nereikalauji; įmo
kėsi mažą dalį iš viršaus, o reštą ant 

mažų ir lengvų išmokesčių.
Kiekvienas sveikas darbininkas privalo pirkti sau far- 

ną ir dirbdamas gali ją lengvai išmokėti. Pirk farmą šį- 
net, nes kitą metą jos bus brangesnės. Žemės prekė kas
dien kyla augštyn.

Kur šįmet pirksi akrą už $10.00, kitą metą ta pa
ti žemė jau gali kaštuoti $15.00. Taigi tavo

, įdėti Harmą šįmet pinigai, už poros 
metų gali pasidvejoti, kadteip „ 

yra, tai patys matote.
Wisconsine lietuviai, 10 metų atgal, pirko akrą po 

$6.00, šįmet už tą pačią žemę jau moka po $40.00 už ak
rą. Taigi per 10 metų žemės prekė pasiseptyneriopojo. 
Kas tada pirko žemę už $100.00 ji šiandien verta $700.00; 
kas pirko už $1000.00, šiandien verta $7000.00. Ar gali 
rasti nors vieną biznį, kuris per 10 metų vertėje butų pa- 
siseptyneriopojęs? I

Nėra ant svieto nieko geresnio nė saugesnio 
už Farmą.

Lietuviai gyvenanti kituose miestuose ir norinti pama
tyti musų farmas, rašykite mums, o męs jums prisiusime 
pilnus aprašymus musų farmų, ir pranešime kur galite 
susitikti su musų agentu, kurs jums viską aprodys.

Kas pas mus farmą perka, tam kelionės kaštus męs 
sugrąžinamu. A

Rašydami adresuokite:

•r 20 metų

ĮKALBU LIETUVIŠKAI.

Kad visokios Ilgos tampa Išgydyto*, tai 
norą, nors kalėtą 1 ‘

llgydau kiek Tiaug sergantį Vaneocele, Btriktura. leipų! uikreėtentiu* kraują uZuikkIt- 
Jlnn>, nurilpnėjlmg narvų, ilydroe.1, arba vyrų lytilka* 11***. ToMaa gania* oferte* tei
kiame vilkais Uam* kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokią daktarą be paeekroės ir tedavė 
tavo pinigus dykai, vardan parodyti Jog ai toriu vienintelį būdą su kurio pagelta ant visados 
Jus ilgydysiu

MOTERIŠKAS LIGAS.

Patinimas rimdoe. skaudėjimu* 
poetų. baiSilrę pagal mano meto
de* eutatoytu* vaistus iSgydau pa

KRAUJO UŽNU00YJIMU8. 
ir ado* ligas, paeaiadan: l*l*ri- 
urna, skarulius, plauką nuun- 
kimus ir M.

PLAUČIAU

Sergantieji* dusuliu, bronchitu 
arba džiova iigydomi galutinai 
naujausia mano tneuvia per įtrau
kimą O 1 a 1 i ao gasą.

PRIV AT IŠ KAS VYRU LIGAS.

▲i l*<ydau kiekvieną greitai ant 
visadoa ir dkUiaualoj paslapty}

VISOKIOS patarmes
DOVANAI!

Tunm oalbetoium nuo visokių ligos • kankynių - silpnybių, yra Dr. CoMlng 
New YoPk Ked Cll Institutą., nes tą In.tltutą visuomenė vadina gyvasties gėlu, 
tojum ir griausiu prlet.llu, už išgydymą daugiausia ir nuc visokių ligų, ne kaip kokie 
tojum ir p ’ . . ir tokias lia a s. kurių kitur ne isteno*

„Vadovas į Sveikatą”
Tas Institutas n* tik yra gelbėtojum sveikatos Ir gyva

sties, bet kad yra g*ri*u*lu prlatallu žm*nių, tai 
iidavė labai naudingą daktariiką knygą „Vadovas Į Svei
katą", suviri^ZOO didelių lapą didžio. Kuris tą knygą 
perskaitys, no tik mokės nuo visokią nelaimią ir ligą 
apsigint bet Ir kitus galės pamokyt Tol knygol teip- 
pal yra plačiai apralyta, apie vyrą Ir motorą lytliką gy. 
vonimą Ir tt, su daug paslaptybių atidengimo. Ir tą 
nauiąją didesnią knygą trečio itdavimo, kožnas ^apturės, 
kuris atsiųs 10 centų stampomis už atsiuntimą ir savo 
adresą. Visiems Dovanai!

Kur mokuTu. vlunyb* - ten yr galybė; per tai Institutas, gydyme turi ger, 
pasekme kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai ir tamlnsti- 
tu “yra daugiau daktarą, ne kaip rokuojant visus, j krūvą, kurie »tam laikraštyje p,,ar. 
s?nti Vaistai, kurie tik-žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos p„aol„ 
yra pargabent ; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojas! išrandant naujausm, 
cistas! kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai yvainos ligos ir tampa peų,. 
lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.

Jeigu nesveikas?tai nesivargyk ligoms, neatidėliok!
K.d ss sttHUal. tai .prstol llH slsltaaš,«,>“»Į iSgyOjtas sus 

kaus kvėpavimo, gralio pailsimo, kosulio, koponą Ir ®
ramų slogos ir skaudėjimo vidurh 
bol kurtumo. Kraujo nočystumo, 
tirpimo kūno. L------- ------ - --— . . . . , ...
ant sveikatos ir lytiftkal (nojlogumą-nemollo). Blogus sapnus ir sekios i 
sėkmėms sugriovimo sveikatos. Priepuolio, nuomario, nerv ikumo, gi 
t slaptų) ligų - kokio jo* vardo ar skyriaus nebūtų, j trumpa laiką liekasi 
mosi. Patrukime Hemoroldų. Nemiegojimo, sunkumo koloso, rankos*, 
slaptų Ilgų vyrą, kaip ir motoru: skausmingą Ir neregullarllkų mėnesinių, 
lifl/sa umrasinimul šmflniti atiiranda. Po ištyrimui. kad apsiima išgycvti ir

Rašant knygos bei pagelbos sveikatai pas Daktarus, visados reikia adresuot teip

Dr. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
140 West 34 5t. (arti Broadvvay) NEW YORK, N. Y,

Priėmimo valandos kasdiena: Nuo 10 iki 5 vai. po pietų.
šventom* dienoms: Nuo 10 vai. ryla iki 1 vai. po pietų.

GERIAUSIAS PRIETEL& 
>*, kure pegelbl nelaimėj; bet ar gali raati* aunkeųni nelaime tmpgui, 

a ***** epim am i i I i £F Ct _

DR. JOS. LISTER & CO., 
ROOM 604 L. 40 DKARBORN 8T. CHICAOO, ILL. U. S. A.

Kataro, plauč.ų nesveikumo, dusulio, trvmpaaaiir 
i dyspopsijos, vidurių Ilgos, nevirkime, užkl*gfa 

ionu«š«, tuiiymuo** ir pė krūtie*. Galvos sk.udėjimo, svaigimo, užima ir spiegime 
bėrimo souooals juodgalvėms ir parkoms, niežais. Akių Ilgos. Neuralgijos, neumtaijev 

Reumatizmo skaudėjimo po visą kūną smegenių, kaulus Ir gyslas bei Šaitanus, sutinimo. Geltliges. Nusilpę.^ 
neumaiizmo. »aauu.ji » U Nuo saužagystės su jos visoms baisiems

ireito ir didelio piktumo. Nuo lytišką p ktų užstkreCkam 
ligydytos. Pūslės ligos, skausmingo ir ia-.kaus Ueptač 

, Lenkimąsi draugijos, neturėjimo vaiskus ir kitų visokių 
neturėjimo andrapanių. kenkimo baltąją ir kuries tik 

nu ..... ________ r______duoda vaistus, tai užtikrin'a sveikata ir itgydynag.
’ Slaptybd šventei užlaikoma!

- - - - j pats darbai už aava kalba ir Iš daugybė* išgydytą, pagal Ją
patalpinam pad«kavonlą; ką kiti daktarai negali padaryt Sitai ką Išgydyt; kalb«

Ouodotin** Prof**urtau!li»stltv1o!
Nora daug daktarų perleidau, bet Jie tik mano Ilgą iteeendino bt-gytUiit, nnr. ir rerai. vadina.! buk HovphiUa tm

tavo Ofiso p*di»otoae vakndoae. nuo ryto iki vakaro namieje a£di. H< t kaip į Jų» gl“b| *t«idavlau. apnOfi>li*ą. ir pHmųMa* gyduole, 
tuvartiijau, tai prapuolė skaudėjimai .tr*n<Me, r.nkoae, kojote, pečiuoti ir vi»a liga, kurią buvau įgavp per ueiAndnUngf pailgi** faj, 
yra apralyta Ju. knygoje „Vadove* | •veikatą" aut IM pu.lapto. D-bar eau ateita* kaip nieirad Braidą ir dfkinga^ <u knygą, g^ 
rudą o labiausiai uz genu gryna* gyduole*. GALVNAfi, Uo» III Mullberry, Kauaa*.

Miela* Dr. PrefeeeriaM Ir Npeelall*tai! u „
Nora fl*lu» metu* prUlkankinau teip labai skaudei* hg*. bet kad Jut Įttengėte mane llgydytl nuo to g»lvo* skaod tm< ridamą 

ir gumbo gėlimo, laukaut akautmlngo llapiulmoti ir ballųjųjUkAJImo. tu tkaudėjimu kruti*** ir vituoae tananuoae Nort b-g,tui>a. karta 
norą ilgy*1-net koė*a» daktaraa pagydgs apleido, nieko nepairi bedamai. Bet kaip Į Jut garbingą Institutą aUiaaukuu ir t.< uuiltteatal 
dėl mano tvnlkato* darbavotė*. tai tai Jau po tuvariojimo tų patkutiulų gyduolių persitikrinau, kad eau pilnai ilgijea; už ta! tiram tio*. 
člu didele padėkavon*. Tuo* keli* Sodžių* noriu, kad p*g*r*int*m*t Į laikraštį, k: d reikalaujanti ii uotų, kur tikrą pagclbą tvcdami 
gali raati Ura- P. BOSEL1E5E. 10S6SicoU*t Avė , MUmeapOia, Alina.

' Dauggel'ngaft Dr. Cellin* Med. In*t,1
Kaip pirmiau tkundiiauai per ilgu* varginimu*: tunkau* kvėpavimo Ir tkandėjimo Sonnnae. krūtinėj, tkrep'.iavimo ir valk<fk>J*aBą 

di*gllų po Vita kūną, lai per Jut 11 oro n f ir geraa gyduole*, kuria* tuleikėt, likausi Jau Ugdytas. Nors i* pradzio* vartoja*! gydratm 
jaufiau* savyje kaip revoliuciją, bet toliau* via ir via darėsi geriau, o dabar patilikau pilnai sveika* ir laimingai, ne* liga t > atuaaujįa* 
daugiau; ui tai labaidėkavoju. T * ■ ■ ■■■
giriasi: netrukus gal ir 9 pa* i gira, 
prieisiu ir gelbėtoja* gyvastie*.

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?
Jeigu jauna*, *anaa ar viduramži* 

j Męs Tave išgydysi me.
'Smil Patl»rt!me speciidi&kumą begydydami ypatl-

t Skitą,nerviėlt**lrchntniėka*vyriįliga»prr20m«ių.
TĮjBMbjR* J T* ėak* medicinos tapo musą gyvenimo studija.

f f Sergantiems neduodame auviliojantį nusprendi-
/ ma ją ilgo*. Vlaada. priimdami gydyti, duodame 

pilną ir pasiliekantį išgydymą; musą prekėslemos. 
IAIIMIIC UVDIIC kenkiančiu* nuo jaunyste* lidy- 
JAulIUO v l nUw kurną, pilnai iAi-ydome.
VYRAMA v*r* kurie jaučia, kad ią paji<p* 
* • nAInO nyksta, suteikiame galutiną iftgydymn.

Išgydoma greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodijimą, varicocelą, inkstą ir pū
slės ligas, reumatlimą. neurahrija, skilvio ir keponą liga*, raudonąją gyslą, volia, 
pasididinusia* giles ir visas odo**)iga*.
ATMINA r**ome pacijentams y pat ūkai Ir ją pačią kalboje ir niekados
Al mlnA neišduodamo ją paslapčią.

Męs pristatomo visas gyduoles musą pacijentam* ir lisiunčiame į visą svietą. 
Prašyk dykai Išpildymo Blanko*, jeigu negali pats pribūti mąsą ofisam 
Joj* išaiškintos Įvairios Ilgo*, ir kaip nuo ją gali ii*igydy ii namleje.

RODĄ DYKAI! ' ' VALANDOS:,3.

Pirmiau ėlrt>t 
ntgalėjo.kan* 
kino ko*u« 
lys, narviė- 
kurna*, abal- 
na* nuailp- > ¥ ffl
nė j ima* nuo 
slapto* Ilgo* z
nuo ilgo lai- 
ko; pasek- 
minga! liko- 
si išgydyta*. z 

SI Bakajus, 
Box 335, Prvcior, Vt.

Bereikalo vargintis ligoms ir silpnybėms, kad atsakančiai gali būt išgydytu, atsilankant 
asabiŠkai ar parašant (lietuviškai) kas kenkia. Gyduolės išsiuntinėjamos po visą 

Ameriką ir kitas dalis svieto.

Ilgyėytesnuo 
reumatizmo, 
d y *pep*i jo*, 

j kataro, gal.
k vo* kkaudą.

' f >f jimo Ir svai.
gimo; per 

_ kitus buvo
pripažintas

A >>< žindomu,
Dr.Collins

y Institutą*
VV į trumpą lai

ką ūgyd4 
P. Vasiliauskas, c

Bvx 116 ^Grampian, Pa.

THE WEST SIDE IRUSI & SMINGS BANK
I2U IR HALSTED GATVES - - CHICAGO 

VIRŠININKAI
' S. R. Flynn, prezidentas, Ira N. Morria, vic*-prezidentas, 

Cha*. F. Hoerr, kasteriu*, G N. Stantou, kaaieriaus pagelb.
DIREKTORIAI

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

BANKOS VALANDOS
Nuo 9 ryto iki 4 po pietų Panedėlyj nuo 9 ryto Iki 8 vakare 
Subatoj nuo 9 ryto Iki 12 pietą Subatoj nuo S po pietą iki 8 vak.

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 panedčlio vakarais. Taupinl- 
mą (čedijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Už sudėtus 
pinigus mokame 3%.

Dabarjaikas naodokites*visi!
Geri***!* vl*t* dėl pirkimo *u *rail*is b*J**i* Armosyks, 

SkTtpk* koacorti*!*, KllaraUl*, Tylu b* Ir d*u*jrb* vUokl* 
mutilrahiku in»trum*nt*. G* r u Dziasorėii* >ak*inl*iu, visokis 
žiedu. Lenciūgėlio, geru Britvu Albumu dėl fotofratijo. Revol- 
V*rlu, Strielb*. F.lekuikiniu Lizmpukiu. Rūbinio Litera, Adre- 
s*m Peėėėlo, Plok*a« kriste (r***tei* pen]. Gramatikų, žo
dynu. Iriorlik* ir MaMa knygų* vlt*kis jraiiu Popter* dėl ra
ly mo (romaiu *i< visokiais ap«k*>tym*i* Ir dainoai* tusi*** *ė 
Be. I tutinai ui H OU Odeli drukaojama maėinukė gana gra

žiai tr greitai drokuoja, iltaro* Ir Vtea maria ūkė padaryta H gerte**to plieno. Prekė Uk H. M.
Uėlalkau kitokiu Mdarbiu maėinuki* keliu tetunka Ir daugy b* n**- 

dipgu vltokte daiktu. Ka* nor apturėt katologa tegul prlsteatia uita, 
markf Ir tritiag* ėdri**, o aptarė* M puslapiu dideli llo meto N A UJA 
KATULOGA DYKAI! Kuriam* yra įimtai* visokiu daiktu, •* virė du 
gimtai allkte paveikslu ir 11 kurio matysit Jog mano tavoras pirmo* 
kllatos. prekes pigiasnea kaip kitur, štornykam. Agentam ir Perloriam 
parduoda visokiu* tavoru* labai pigiai, duodu dideli rabate adrrauokiU 

K. WILKEWICH 112 GRANO ST.. BROOKLTN, N. r.

Gera Naujiena Kencziantiem 
Musu Draugam Lietuviam!

A. OLSZEVVSKI
Real Estate Dep’t

3252 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Męs teipogi turime ant pardavimo daugybę gerų lotų 

ir namų mieste Chicagos. Norinti namo ar loto atsišauki
te musų ofisan, o męs kožname laike esame gatavi jums
juos aprodyti.

VISIEMS DOVANAI: karmos as
Jam* yr* šimtai visokią daiktą, p*v*l*lšllai Ir ją prekė* kaip tai: 

VISOKIU ti*dų, laikrodėlių, lunelugėlų, špilkų, laikrodžių, britvų, armunikų, 
keneurtinkų, klarnetų, ak ripkų, bubnėllų, mandolinų, vargonų, fonografų, auk- 
alnių plunksnų, dnikuojamų maėinulių, plaktrikinių įtampų, llot. knygų Ir tt.

LIK TUVIAI NESIDUOKIT IŠNAUDOTI SAVĘS VISOKIEMS APGAVIKAMS.
Vi»oki po yv&iriom firmą vardais garsinasi ir apgaudinėji lietuvius. Todėl rei
kalaujanti viri minėtą daiktą, visados kreipkite* pa* M. J. Dami|enaltĮ prisiąs- 
damiiji 2 centus marką, o gausite dovanai KATALIOGA No» 7 ir busite aprūpinti 

 

gerais-teisingais daiktais. _ir —-jji 11^7*1 1

Vi natinė lietuvTėka prekystė Amerikoje, kurį lėaiunėia visokiu* daiktu* a pato- 
luojant per (atikus, Į visus Amerikos i r Gonados miestu* Ir Nlieotėlius. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS,
OHIOAGO, ILL.

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės 
tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatre 
Building, priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir lai
kanti iszgydyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerviszkasir 
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes, 
lengviai nuvargstantis, 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, pie
niai, ar koki kitoki iszberimai ant odos, nemoraliszki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas
| 9 I nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas; 
3 g skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, L žsen- 
jį 8 ? dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles,,.Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia 
f i I • gėdinga, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube. žymus rupesezio isz- 
g \ reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurdo- 

sias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir 
■ ll teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve
Guodotinom* tautiszkoms ir baž

nytinėms Draugystėm* iggdirba:- 
Karunas, Atnerlkoui*zk*s 
Woilawas, Szarpes, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszalku' 
parėdus. • - i_____________
darbas butu prideraneziai atlikta* ir tuom suszelpti **wo tautetn, p«we*kite ii tikrai 
lietuwaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & GO.
115 W. Division 8t, ♦ Chicago, III.

Uuodotiniems Kunigam* iazdir* 
ba:-K*p**p Arnotas, Dalmati
kų*, Alnas, Stulas ir wiau* baž
nytini** paradu. Visokį darbą at
lieka arti*ti«zk*i in laiką.

Noredamo* miodotino* Dr-tea, 
arba guodotiai Kunigai, kad Jusu

užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad ta* 
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgio atrasi 
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikioa 
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slapti11' 
gas nubegirnas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darbft 
že n atves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavi®0*

F* P. Bradchulis
ATTORNEY & COŪNSELOR at LAW 
Chamb*r oi Commerc* Bldg., Room 709 
S. E. Coraer La Baile and Wa*hlagton Street* 

CHICAGO, ILL. 
TELEPHONE M Al N 3642

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas Ir krimina
li Akas, visuose teismuose (guduose). 
Gyv. 3112 8. Halsted Si., arti 31 mos gatvė*

Teiephęae Y*rd* 6046^

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: stenografijos, spaudinamos ma
linti e* spaudinimo, knygą vedimo, arit
metikos, skaitymo, raėvmo, spelinlmo, 
istorijon, geografijos ir lt.

SpecHaliikos Instrukolie* asglikkos kalbos 
tiems, kurie pradeda mokytis tą kalbą 
ir kurie nori joje ihllavlntl.

Mes išlaviname vyrus ir moteris įgyti 
geras vietas. Kliasos atdaros dienomis 
Ir vakarais.

AtslUuk ar rųšyk klausdamas plate
snių informaciją. Kataliogas dykai.

W. H. Hirmon Ir W. I. Tlnu*.
P rl nei palai.

Shlller Bld<.. 109 Randoiph Otreet, 
CHICAGO, ILL-

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
Iii MeS ^o,m ’r iszffydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puletek) 
III pe’LaJ’įrahs.zkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas 
III LIGAS. Visos .kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. TukstanCE>ę1S| 
I | ■ nu ir pusamžiniu yyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykatnai, p. 
m I ■ tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženkli1, P 
m ■ ■ rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA,
o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: 
ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes di«n 
nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:

MADISON MEDICAL INSTITUTE
161 West nądįson St.i„„„Chicago, Uj-
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