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. POLITIŠKOS ŽINIOS
VIDURINE AMERIKA.

Meksike užgimė maža revoliuci
ja. Ją randas tikisi lengvai su
valdyti ir bent šiuom kartu jis 
ima viršų ant revoliucijonierių 
Kadangi revoliucija užgimė šiau
riniuose Meksiko apskričiuose, tai 
jos randas kreipėsi į Suvienytų 
Valstijų randą su prašymu savo 
kareiviais apstatyti Texaso rube- 
žių, kad revoliucijonieriai negaiė- 
pabėgti į Suvienytas Valstijas. 
Prezidentas Roosevelt 
rando prašymą išpildė ir 
kariumenę į Del Rio, EI 
kitus Texaso parubežinius

Respublikoj Panama 
ną berželio atsibuvo 
cipališkiejie rinkimai, 
daugumą šalininkų Obaldios, kan
didato ant prezidento. Todėl ga
lima tikėti, kad jis bus išrinktas 
šitos respublikos prezidentu.

Terp Venezuelės ir Suvienytų 
Valstijų užgimė teip dideli nesuti
kimai, kad likeri pertraukti diplio- 
matiškiejie terp tų kraštų susinėsi
mai : Venezuelė nepasiduoda. Ne
sutikimai tie gali ir kąrą 
dyti.

Meksiko 
pasiuntė 
Paso ir 
miestus. 
24 die- 

muni- 
Išrinko

pagini

Po 
liškoji

masko- 
leidimą 

200 mi-

MASKOLIJA.
ilgų prieštaravimų, 
durna davė randui 

užtraukti vidurinę paskolą 
lijonų rublių uždengimui laukiamo
iždo nepritekliaus. Klausymas tikf 
ar tiek pinigų atsiras pačioj Mas- 
kolijoj ir ar jos didžturčiai, lai
kanti savo pinigus užrubežių ban
kuose, panorės skolinti. Jeigu na
mie jie pinigų nesiras, tiek kiek rei
kia. tąsyk paskolos reikės j ieškoti 
užrubežiuose, bet ir čia mažai jau 
yra. norinčių skolinti caro randui.

milijonų rublių tai ne maži pi
nigai, o jų atliekamų,'išėmus Pran
cūzijos, mažai kur yra. Prancūzi
ja gi, bent kol Maskolijoj nėra tik
ros tvarkos, kol valdymo būdas 
neužganėdina žn mių, nenori Mas- 
kolijai daugiau skolinti. Dabar 
Prancūzijoj ant rando didelę įtek
mę turi soctjalistai, o jie nepritars 
drjitinimui caro sosto Prancūzi
jos žmonių pinigais. Tai ką caro 
randas darys, jeigu nė namieje, 
nė užrubežiuose. negaus tiek pini
gų, kiek palaikymui caro sfcsto rei
kia?

Po garsiam Krimo karui, kurioj 
Maskolija likosi prancūzų sumušta, 
Maskolija atsirado tokiame padė
jime, kad užrubežiai jai neskolino 
pinigų,o namieje jų ir gi ne bu
vo. Tąsyk randas išleido asigna- 
cijas su priverstinu kursu, bet už
rubežiuose tų asignacijų nieks im
ti nenorėjo; ir namieje jų vertė 
nupuolė iki 25 kap. už rublį. Varg
šams žmonėms atsėjo daug žudyti. 
Tas pats gal atsitikti ir dabar, jei
gu nė naminiai didžturčiai, nė už-
■cubežių bankininkai nepanorės ca
ro rando traukti iš to purvyno, į 
kurį jis nuklimpo.

Vilniuje, gegužei 22 d., vakare, 
policija užtiko uždraustą susirin
kimą namuose prie Kijevos gat
vės/ Suimta 40 žmonių: keturi 
vyrai, daugiau vis( i^toterįs.

Vilniaus komercijos mokyklos 
globėjų taryba apturėjo žiną .jog 
baigusiejie komerciją mokyklą bus 
priimami pinu reafinių mokyklų 
ir gimnazijų auklėtinių į politech
nikas esančias po prekybos ir pra
monės ministerijos valdyba.

Yra žinia, jog tarp Rymo ir ru
sų valdžios įvyko susipratimas su- 
lyg paski rimo naujųjų vyskupų: 
vyskupas Vnukovskis skiriamas į 
Mogilevąpralotas Antanas Novo- 
veiksis Plocko vyskupu; Kielčių 
kanauninkas ir Peterburgo dva
siškosios akademijas profesorius 
Jon. Cicplakas Molįilevo pavysku- 
piu; pagaliaus prajotas Dcnisevi- 
čia vyskupo vietininlcu, kuriam Pe
terburgas skiriamai kaipo gyve
nimo vieta.

>radėjo Visų Šventųjų litaniją lie
tuviškai. Žmonių buvo apie dve- 
atą šimtų. Viena mergaitė pra

dėjo visu labsu šaukti: “molsia 
za narni”; į ją prisidėjo dar dvi,— 
ir taip trijose norėjo užrėkti visą 
jųrj žmonių. Bet suužus visiems, 
turėjo nabagės nustoti; eidamos 
)cr bažnyčią, šukavo: “wsziska 
edna, zabijem organistego”. Tai 

girdėdamas, sakau joms lenkiškai: 
‘‘Jei Tamistoms rupi Dievo garbė, 
tai kam gi kelti maištas bažny
čioje?” Jos, net drebėdamos, at
kartojo: “Vis viena, duosime var
gonininkui!” Išėjusios iš bažny
čios, susirinko jau 7 mergapalai- 
kės vargonininko palangėje ir ėmė 
jį kolioti. Gal gi būryje buvo 
daug lenkų? Kur tau! Nedau
giau kaip 15. Bet kur susirenka 
ir 15 lenkų, turi paimti viršų ant 
šimtų. Kitaip jaučiasi esą “nu
skriausti”. Lietuviai 
butų tūkstančiai, apie 
das negali atsiliepti.

Tikriejie maskoliai veikė Balsto-ltapo sužeistų. Maskolija, neva 
gėj arba Odesoj. Tas jų veiki-1 gynimui savo ukėsų, į Persijos 
mas suerzino žmonės. Parlamen- uostą Enzieli, ant Kaspiškų jūrių, 
tas stojo už žmonės. Jame buvo I atsiuntė kariškąjį skraiduolį “Kras- 
pakeltas jau klausimas numetimo I nojarsk”. 
nuo sosto žmonių nekenčiamo ša- Tabrizc revoliucijonieriai pa- 
cho; žmonių pusėj stojo net veik I ėmė viršų, jie čia išvaikė šacho 
visa žemesnėj! dvasiški ja. laik
raščiai drąsiai pradėjo išrodinėti 
negražius šacho darbus, aikvojimą 
savo naudai viešos naudos pinigų, 
šachas vieną laikraštį, už neva jo 
ypatos įžeidimą, apskundė teisman, 
bet kad Persijoj teismai, matyt, 
teisingesni negu Maskolijoj, o laik
raščio redaktorius pagarsino, jog 
jis pristatys teismui davadus, kad 
jo mesti ant valdono galvos ap- o miestą ir jo aplinkines plėšia 
kaltinimai yra teisingi, tai šachas pergalėtojai, žinoma, neatskirdami 
pabūgo pasekmių bylos, nes galėjo kaltų nuo nekaltų, 
aikštėn išeiti dar negražesni jo Gyventojai atsišaukė, nežinodami 
darbai, savo paduotą skundą atsi- kur kreiptiesi, į Vokietiją melždami 
ėmė atgal. Rodėsi, kad tuom vis- pagelbos, bet čia jos, turbut, 
kas pasibaigs. Į gaus.

Bet reakcijonieriai veikė toliau, 
erzino tyčia žmonis, provokavo

> juos, kad tik šachui suteikti progą 
išbandyti ginklus. Ir tas pasisekė. 
Pereitą sanvaitę žmonių minios 
apstojo šacho rūmą, o kas ten, gal 
pats provokatoriai, 
dvi bombi, kurios 
neužgavo, pasiekė 
sargybos kareivius.

šachas pabūgo pasekmių savo.
darbo. Jis pakvietė pagelbon Te- <»»»■«’»•«*• F11* bu<i ‘»>P »•’ 
herane stovinčius maskoliškuosius slriri iraooė4- U‘P ir k«»Po». ><“• 
kazokus. Jie gi teip stojo apgy- H 5U5,dč)’’ I"494 Pe
nime šacho, kaip Maskolijoj stoja Kiekvienas {nešėjas gauna bendro- 
apgynime caro sosto. Su kazo- «*«"«•» « pus? karnos, jne- 
kais ėjo išvien ir dar ištikima ’»*>ie <*"<''<”*" P'"'kai P1'1 but 
Persijos kariumenės. reakcijonierių Įgrązmami tik tuomet, kuomet da- 
suorganizuota su pagefba kazokų b;1“4 duo4 P*ln’- ,r. <,ęk'
olicierų, dalis. Kazokai kanuolėms | k‘ck K*i’,na h“4 grizinti iš atsar- 
apstojo šacho runų ir pradėjo šau- 8°s k»Pi,iJO- kuris »usi'laro M 
dyti j minia:, kurių daugumas bu- «Ono l*lno- Ka,P° P11"14)1' bcn- 
vo be ginklų. Kanuoles nustatė j <lrov4s pastrasi-pnsicknsio- 
parlamento tridų ir j namus žv-|>» advokato pagelb.nn.kas M. Ba
rnesnių laisvės šalininkų. Prasi- riška ir inžinier.us-tcvhnologas V1. 
dėjo bombordavimas miesto. pa,_ Seirutavičius.
lamento trioba likosi iš dalies ka- 
nuolių Šnviaiš sugriauta, užmušė I ViI,,iau4 rumu4 i"4“04 
daug parlamento žmonių rinktų politiškos b>los dv.ejų kun.gų: 
atstovų; dar daugiau jų suarešta- »> Kun. J. Boro.lz.oo, kurs ne- 
vo. Kas galėjo, pasislėpė j sve- s4niai buvo •>» te,4mo F'b"nato- 
timų kraštų ambasadas. Visos ri»»’ ifciM4W4 K»si)on; kalt.na- 
ambasados priiminėjo pabėgėlius. n»4 du Panoksiu, kunuos ).s 
vien durys Vokietijos ir Amerikos pasakęs 1<X>7 m-. hepos mėnesyj, 
pasiuntinių buvo uždarytos pabėgę-Įta*9 pamokslais jisai kurstęs žino
tas. Ant galo, kadangi daugelis «» P*’ »**dii».
žvmesnių laisvės karžygių pasi- tikiu tikėjimų, kėlęs neapykantų 
slėpė angliškoj ambasadoj, kazokai |Prwi ’taėiat.k.ų dvasiškius ir |ze.- 
apstojo ir angliškų ambasadų. To d?s 1° pideny bę. ... 
buvo jau per daug. Angliškasis 21 Kun. Aleks. Dulkis, kurį 
ambasadorius pakėlė protestų prieš kaltina už pamokslų, pasak, tų rug- 
tokj priešingų terptautiškoms tie- *1° ® d*t m* .P44 
soms pasielgimų, pagazdino par- 
traukimų j Persijos pakrantes savo 
laivyno, jeigu kazokai ne pasi
trauks nuo ambasados. Tas pa
gelbėjo.

Laike mūšių ant gatvių užmuš
ta net keli šimtai žmonių. Sua
reštavo visus laisvės reikalaujan
čius, kas tik nespėjo pasislėpti sve
timose ambasadose. Daugelį su- 
imtinių, šachui prisakius, be teis
mo pakorė.

Taherane kazokai paėmė viršų 
ant sukilusių žmonių, bet ir čia 
nežinia, ar šacho sostas ilgai ga
lės laikytiesi; dabar juk jį palaiko 
ne Persijos gyventojai,, bet masko
liškiejie kazokai.

įtaikė atsilankymo Anglijos ka
raliaus Revelyj likosi padaryta su
tartis terp Maskolijos ir Anglijos, 
sulyg kurios — Anglijai palikta 
laisvė veikti pietinėj Persijoj, 
Maskolijai gi šiaurinėj, 
tuodu kraštai ne vienodai elgiasi* 
Maskolija, žmonis skerzdama, sten
giasi palaikyti jai spangai atsida- 
vusio šacho sostą, pietinėj gi Per
sijoj Anglija remia laisves reika- 
kalaujančius revoliucijonierius. 
Toks nevienodas susitarusių vieš
patysčių pasielgimas gali privesti 
iki pasidalinimo Persijos į dvi dali I Prekybos ir pramonės mi- 
ir tos dalys pastotų jau tik provin- nisterija žada netrukus pradėti ra
cijoms Maskolijos ir Anglijos, pinties, kad komercijos mokyklų 
Užtai 
joj 
n*j|Č 
liejimai ir abidvi kovojančios pu
sės prisilaiko vienodo kovojimo bu- to, žieminių javų laukai Vilniaus 
do — naikina ir plėšia savo prie
šininkų turtus, skerdžia žmonis. -

Mieste Rešt, 29 d. berželio buvo 
ant gatvių gana smarkus susirėmi
mai revoliucijonierių su besilaikan
čiais su šachu reakcijonieriais, ku
rie bandė uždaryti politiškąjį Kliu- 
bą. Iš abiejų pusių daug žmonių

šalininkus, apvaldė arsenalą ir iš 
jo paėmė ginklus. 28 d. berželio 
jie parengė skerdynę šaclio 
šalininkų ir nej>rigulinčių prie 
revoliucijonierių. Jie paėmė ne
laisvėn bankierių Inorudjoulį, iš
plėšė jo namus, kadangi jis, nors 
ir nepriguli prie reakcijonierių, bet 
jiems kiek ten pinigų paskolino, 

j \ isos pardavinės mieste uždarytos,

Iš LIETUVOS

ne-

Iš VILNIAUS.
metė į kiemą Į
vienok šzcho G'P“’4 d. įsikūrė uisiukė-

vien kelis jo )imo b4ndrov4 v"du "L4^!*4’’
I laikraščiams ir knygoms leisti.
Pajus (įnešimas) 25 rub.; įnešė-

Kas 
taip 
kokių

dėl 
pinigo,

visiems
prie

jau

Tuo pamokslu jis sakęs, kad Duni- 
lavičių bažnyčia buvusi atiduota 
priešininkams, paversta čerkve, iš
niekinta, ir kad Dievas dabar žmo
nes baudžiąs užtat ligomis, neuž- 
derėjimais ir tt.

Prieš keletą dienų Vilniaus ka
ro apygardos teismas buvo pas
merkęs mirtim valstietį Grinevičių 
už tai, kad jis norėjęs uriadninka 
nužudyti, ir Jovlevą už tai, kad 
jis apiplėšęs pirklį Frenkelį. Vil
niaus karo apygardos viršininkas 
tą teismą patvirtinęs ir juodu abu
du pakorę.

Vilniau* kepėjai kreipėsi į mie
sto valdybą reikalaudami vėl pa
kėlimo kainos už duoną. Javams 
pabrangus, jie neišsigali duonos 
ta pačia kaina pardavinėti, kaip 
ligšiol.

(I

gi, nors jų 
savo skriau-

Pcrkunas.

gavęs raštą, jog busiąs tenai pri
imtas nors ir didžiausias būrys. 
Tad ir susitaisė ištikrųjų “didžiau
sias būrys” senatikių iš visos apy
linkės, išsipardavė viską, ką tik tu
rėjo, iki paskutinės vištos. Gavo 
ir iš žemiečių viršininko tam tik
rus paliudijimus, ir jau rengėsi 
apleisti Lietuvos žemę. Bet vos 
kelios šeimynos tesuskubo išvažiuo
ti ; kitus vyriausybė sulaikė ant 
vietos, įkalbinėdama, jog čia jiems 
esą geriau, o Sibire tikra pražūtis. 
Kad rusai iš Lietuvos nesikrausty- 
tų, buvo net gubernatorius atva
žiavęs.

Visi skundžiasi ant vagių. Bet 
musų apygardoje vagių visų dau
giausia. Vagia net vidurdienyje, 
dažniausia senatikiai. Prieš san
vaitę pėdomis atsekė Vikėnų sena- 
tikius, arklius parsivedusius, 
sekė su uriadninku. 
mįe nerado 
jie pasiliko

At-
Bet kad na- 

vagių, tai tam laikui 
liuosi.

O. Radžiunienė.

PERSIJA. ‘
Persijos sostapilėj Teherane pe

reitą sanvaitę maskoliškiejie kazo
kai, ten stovinti neva apgynimui 
maskoliškojo ambasadoriaus, pa
rengė žmonių skerdynę. z

Mat Persijoj užėmė sostą žmo
nių nekenčiamas valdonas,
pirma, kaipo gubernatorius pro
vincijos Ajcrbeijan atsižymėjęs 
savo žiaurumu. Pirma vienok val
dęs šachas apdovanojo Persiją 
konstitucija, todėl naujasis atvirai 
negalėjo konstitucijos panaikinti, 
bet žmones jį iš syk patiko su ne- 
užsitikėjimu. Naujasis šachas, už
ėmęs sostą, savo manifeste pagar
sino, jog jis pasirengęs godoti vi
sas gyventojams mirusio šacho 
pripažintas laisves, bet ištikro el
gėsi slapta visai teip, kaip Masko
lijos caras. Jis susijungė su re- 
akcijonicriais biauriausios veislės, 
tokiais kaip Maskolijoj Puriškevič 

- ir Lyga tikri!jų maskolių. Reak- 
cijonieriai ne kartą jau parengė 
provincijoj žmonių skerdynes, bet 
skerdynių rengti krašto sostapilėj 
ilgai nedryso, kadangi joje gyve
na ir džfctai ukėsų svetimų krąštų, 
todėl čia parengtos skerdynės ga
lėjo priversti kitus kraštus įsi
kišti, o to šachas bijojo. Bet re- 
akcijonieriai ir čia veikė teip, kaip

dabar - pietinėj 
. gana 
nepasiliovė

Bet ši apskričio viršininkas ul- 
karo teismo pasmerkimą

Karo 
tvirtino 
Grinevičiaus ir Jevalevo pakorimu. 
Vienas pesmerktasis už užpuolimą 
ant uriadninko, kitas už ginkluotą 
užpuolimą ir plėšimą.

Gegužės 26 d., naktyj, abudu 
i Į buvo pakartu

Prekybos

Persi- auklėtiniai butų priimami į uni- 
ramu, * šiauri- versitetą. Tik lotynų kalbos kvo- 

kraujo pra- timus reikės jiems Tuomet laikyti. 
Pagal žinių iš statistiško komite-

gubernijoje gana gerai išrodo tik 
Vilniaus ir Disnos pavietuose; 
Kauno gubernijoje visur pusėtinai 
išrodo, Gardino gub. tik viename 
Sokolo paviete, gerai, kituose vi
suose labai nuo šalčio yra nuken
tėję.

Vasarojus jau visur išdygęs.

IS TRAKŲ, 
Vilniaus gub.

- daroma 
reikalingo
biaurių prasižengimų gali 

nuvesti tas pinigo noras, aiškiai 
matomas iš neseniai, gegužės 19 
d., Trakuose nagrinėtos Juozo 
Diljanio ir Mendelio šabailo by
los. Jaunas ūkininko sūnūs, Juozas 
Diljanis ir žydas Aabailis, buvo 
kaltinami už. pasikėsinimą nunuo
dyti žydą Breitbordą. Buvo taip: 
Trakų pavieto miest. Namonai- 
čiuose gyveno du žydu; abudu tu
rėjo savo sankrovas, abndu parda
vinėjo miltus, geležį ir kitas pre
kes, abudu varžinėjosi, kad tik 
daugiau* prie savęs pirkėjų pri
traukus. Dėlei tokių varžytinių 
tarp abiejų krautuvninkų nuolatai 
kilo barniai, pyktis ir net vienas 
kitam žadėjo galą padaryti. Vie
nas iš tų sankrovininkų, Breitbor- 
das, pradėjo miltus pardavinėti 
taip pigiai, kad nebuvo netik jokio 
uždarbio, bet ir gerokas nuostolis 
ant kiekvieno puda Žmonės pra
dėjo pirktis tik pas Breitbordą. 
Tuomet nuveiktasai kitas sankrovi- 
ninkas, .^bailis, sumanė visai pra
šalinti Breitbordą ir prikalbina 
ūkininką Diljanį pabarstyti duotų 
jam kokių ten miltelių ant taisomų
jų valgių Breitbordo virtuvėj. Už 
tokį darbą ūkininkas gauna tris 
rublius ir jeigu pasiseksiąs darbas, 

Į apturėsiąs dar nuo šabailio 47 
rub. Milteliai tikrai buvo ant ke
pamos žuvies pabarstyti; paraga
vę kiek tos žuvies, tuoj suserga. 
Tačiaus nelaimės neatsitiko, nes 
mažai buvo ragauta. Nuo tos 
žuvies išdvėsė tik trįs katės, ku
rioms buvo duota ėsti tos žuvies. 
Pasirodė, kad žuvis buvo apiberta 
nuodais. Taip skambėjo apkalti
nimas. 

* f

Patrauktas prie atsakomybės 
Diljanas iš pradžios prisipažino, 
apsakydams, kad taip viskas ir bu
vę, bet paskui ir teisme tvirtino, 
kad prisipažinęs taip vien tik dė
lei to, kad norėjęs šabailį įkišti, 
kad buk buvo žadėta už tokį jo 
parodymą jį visai paleisti ir tt. 
Advokatas, kurs gynė Diljanį, da- 
rodinėjo, jog nėsa prirodyta, kad 
Diljanis butų pabarstęs tų milte
lių, kad nieks jo bematęs virtuvėj, 
kur turėjo būti tarnaitė, kad pa
galiaus per apsirikimą išnetyčių 
buvo galima vietoj cukraus paber
ti tų nuodų ant žuvies juo labiaus, 
kad tų miltelių buvo šėpoj pas 
Breitbordą, kad ant "juos slapta 
pardavinėjo. Tą patį prirodinė
jo ir Šibailio apgynėjas.

Po neilgų tarybų prisiekusiejie 
teisėjai išnešė nutarimą, kad nesą 
prirodyta, kad kas nors butų tuos 
nuodus pabarstę^ ir tokiu budu

• abudu apkalbamuoju, kuriems 
1 grūmojo keliolikos metų katorga,

tapo paliuosuoti.
Teisėjai patei 

kad galėjo būti ir taip, kaip buvo
• kaltinama, darosi baisu už žmo- 
1 gaus gyvenimą, ^kursai prie šios

dienos tvarkos gili but parduotas 
už keletą rublių, .

(Iš “X- 2 ”)
Iš Ž.ČSLIŲ, 

' Trakų pavieto. 
Gegužės 20 d., Kryžiaus 

išėjo procesija.

IS KAUNO.
Iš Kauno kalėjimo neseniai ban

dė pabėgti keli žmonės, keliems 
tikrai pavyko ištrukti. Nuo to 
\aiko kalinių padėjimas virto blo
gesniu. Nuolatos šaudo sargai į 
kalinius, jeigu tie užsilipa ant lan
gų. Neseniai du katorgon pas
merktuoju atsidarė langą, gėrėjo
si atgijančios gamtos grožybėmis; 
abu nušauti. Abu nušovė tas pats 
sargas Sobojevskis. Po antro at
sitikimo politiškiejie buvo nutarę 
badauti, bet pribuvusiam tą patį 
vakarą gubernatoriui prižadėjus 
išpildyti daugumą reikalavimų, ba
davimas neįvyko. Tačiaus sargas, 
nušovusia anuos kalinius, gavo 
pagyrimą ir nuo vietos neprašai m 
tas. Šaudymas į langus nesiliau-

IS
Gegužės

sodžiuje du ūkininku užmušė An
taną šaltenį ir primušė dar du. 
Priežastis tokia: vienam iš ūkinin
kų pavogė arklius, spėjo ant savo 
darbininko ir ėmė mušti, tas nu
rodė tuomet ant kito, o tas ant 
trečio, šį negyvai užmušė. Patįs, 
nežinodami kaltininkų, spirdami 
kaltininką, kankhia žmogų.

Žyla iš Pakelės.

ANYKŠČIŲ.
2 dienų, Vai vadi škių

K. B.

ino. Pamanius,

(Ii “Ž.”)

gubernatorius sugražino 
iš 300 bausmės, uždėtos 

redakto- 
už 

pra-

Kauno 
200 rub. 
"Nedėldienio Skaitymo 
riui kunigui Dambrauskui
straipsnį apie vyskupo Roppo 
šalinimą. <>

dar 
ku- 
El- 
Čia

Šiais laikais pražuvo kur 
Kauno gimnazijos mokiniu, 
nas teisdario, antras iždo rūmų 
valdininko sūnūs — abu iš ketvir
tos gimnazijos kliasos.

Pamažu pradeda aikštėn kilti, 
jog jie išsirengė Orenburgan. Kįla 
gandai tarp mokinių, kad kitas 
mokinių būrys, jau didesnis, yra 
pasirengęs net Ameriką pasiekti....

Paklausite, kuo tikslu kelia spar
nus tokiam išsidanginimui j pa
sviečius musų mokyklų jaunuome
nė?

Vis tai vaisiai naujos literatū
ros srovės, giliai šaknis leidžian
čios į tamsius musų gyvenimo san- 
tikius.. ..

Leidžiama dabar knygų daugy
bė,. aprašančių kokių Amerikos 
šnipų karžygiškus darbus. Tų pra
garsėjusių šnipų vardai: Pinkerto- 
nas, Holmes, Karteras, Putilinas 
ir tt.

Tokios rųšies knygose aprašoma 
dagi ir mokykla, esanti Amerikoje 
ir tobulinanti jaunikaičius šnipų 
amate....

Netik Kauno, -bet beveik visos 
Rusijos jaunuomenė dabar įsigili
nusi į tas knygas.... Kaip jos 
veikia ant jaunikaičių sielių, mi
nėta jau sykį dienraščių 
skiltyse. Kijevo mokiniai būriais 
.prisirašo prie šnipų.... iš savo 
valios ima pildyti žmogų taip bai
siai žeminančias pridėtinės....

Kauno mokiniai tuo pačiu tik
slu Orenburgan išsidangino, o bū
rys besirengiąs kelionėn
pasiekti Ameriką, idant galėtų 
vo amate tobulumą pasiekti.

du 
ie-

ketina
sa-

. IŠ UTENOS, 
Ukmergės pavieto.

Musų apylinkės senatikiai, 
girdę, jog Sibire jiems žemė 
pradžios 
jokio 
užvedant 
mi kuotik neveltui, 
vieną iš savųjų vietos apžiūrėti 

Vargonininkas Pasiuntiniui vieta labai patikusi.

esanti 
mokesnio, 

ūkį

is-
iš-
beduodama

sušelpiami 
ir nuveža- 

i, — pasiuntė
dienų

IS PANEVĖŽIO.
Gegužės 23 d. jau galima bu

vo matyti, kad šių metų Paroda 
bus pilnesnė už pernykštę. Neap
rašinėsiu tų skyrių, kurie gali rū
pėti tik didžiuliams dvarininkams. 
Aš paminėsiu tuos tik skyrius, ku
rie tinka vidutiniam ūkininkui.

Kauno Sindikatas pastatė maši
nas, varomas gani, arkliais ir 
rankomis: plaunamąsias, kuliamą
sias, minamąsias, arpus, plugus, 
akėčias ir labai daug visokių ki
tų mašinų. Plaunamųjų mašinų 
sodiečiai dar nevartoja, nes 
jų laukai tebeina rėžiais, bet 
liatnosios mašinos, Šiaulių ir 
vorto fab., jiems žinomos.
Parodoje galima jos visos apžiū
rėti, sulyginti, paderėti ir pasi
klausti žinovų nuomonės. Stanio- 
nis dar atvežė mašinų ir arpų Mo- 
ritzo iš Liublino ir /\uk> iš Rygos. 
Zavadzkio plūgų iš Varšavos pri
statyta labai apsčiai su visokiomis 
vertyklėmiš.

Spižinčs minamosios mašinos li
nams minti, dvien* trimis velenė
liais, gali tikti sodiečiams ūkinin
kams: rankinės, jos labai maža 
vietos teužima, jų kaina (25—30 
rublių) irgi prieinama. Dvylikos 
velenėlių mašinos, arkliais varo
mos, 450 rublių, švirkšliai gais
rui gesinti, nuolat varomu vande
niu ir 80 pd. augštumo, labai naudin
gi butų didesniemsiems sodžiams. 
Jų kaina nuo 130 iki 200 rublių.

Tamprios amerikietiškosios akė
čios visokioms kainomis, visokio 
kokio didumo. Girti akėčių tokių 
nėra reikalo: musų apylinkės so
diečiai gerai jas pažįsta. -Nemaža 
tokių akėčių išplatino pernai me
tais Panevėžio 
gija-

Nors sodiečiai 
naudojas arpais,
rėti grynų grudų vasarojui sėti, 
nuvalytų nuo žirniukų ir visokių 
šiukšlių, privalytų pradėti naudo- 
ties vadinamomsiomis Trijero Mo- 
roths mašinomis. Grudai, perlei
sti per tą mašiną, išsiskirsto pa
gal didumą ir svarumą į kelius 
sortus ir sėklas, pasilieka tik ge- 
riejie grudai; Vadi namie jie “fuch- 
teliai” to darbo gerai neatlieka.

Yra Parodoje nemaža dailidžių 
dirbinių: lovų, indaujų (šėpų) ir 
kitų. Lacis iš Rygos (Derptskaja, 
Noi 26) pastatė tris labai puikius 
uolos paminklus (kaina 275—400 
rublių) ir dvi akmens lenti. Dar
bas labai geras. Špižiniai kryžiai 
kapams labai dailus (kaina nuo 
5—25 rublių).

Maizelis iš Rygos, pabrikų ko- 
misijoneris per parodas, atvežė la
bai daug visokių pramonijos nau
jienų: bevielių (be dratų) tele
grafų, iš plieno vielos tinklų sie-

Vartotojų Drau-

dabar dažniausiai 
bet norėdami tu-

tams arpams, vinių, čebafrų, dra
bužių, ir tt., bet apie juos kitame 
laiške, kada visi jau stovės savo 
paskirtose vietose paaiškinsiu.

Kitam laiške ir apie arklius ir 
gyvulius pranešiu.

Skyrėjaa.
‘ ’ (Iš ,/V.“)

IS JONIŠKIU,
Kauno gub. ‘

Gegužės 10 ir 11 d. siautė baisi 
audra ir perkūnija. Daubarų ako- 
licoje uždegė namus ir nutrenkė 
18 metų mergaitę; Raseiniuose 
sudegino klojimą ir Sviliuose irgi 
klojimą. Nuostoliai visur nemaži.

šnipštukas.
(Iš “V.Ž.")

Iš TAURAGĖS, 
Raseinių pav.

Praėjusiais metais musų mieste
lyje buvo surengta keletas vaka
rėlių. Buvo susitaisęs ir gana di
delis choras, kuriame dalyvavo 
apie 30 dainininkų ir dainininkių. 
Mergaitės vaikščiojo tautiškuose 
rūbuose. Tokie vakarėliai įnešda
vo nemaž įvairumo į musų kas
dieninį gyvenimą.

Sceniški veikalėliai supažindydavo 
mus su viešuoju gyvenimu, iš da
lies ir su istorija. Gražiai padai
nuotos dainelės žadindavo musų 
jausmus, o mergaitės vainikuotos,, 
tautiškuose rūbuose, primindavo 
prabočius, jų kultūrą, jų papro
čius.

Dabar virto kiti laikai!.... Vie
na mergina jau pardavusi tautiš
kuosius rubus, kita pastogėn nu
metusi .... ir kitos besirengiančios 
tą pat padaryti.

Užklausus, kpdėl jų nederi, at
sako:

Tai “vicilikų’’ pramanymas!
Vakarėliai, spektakliai pražuvo. 

Vyrai — vieni prie kortų staliuko 
praieiužža kiauras naktis, kiti gi 
prie buteliuko.

Tokie tatai laikai pas mus! 
Tauragės Vabalėlis.

(Iš ‘V. Ž/)

IŠ SENAPILES.
Neseniai Suvalkų gub. liko už

tvirtinta darbininkų pašalpos drau
gija. Ta draugija neduoda kiieri- 
kalams miegoti. “Kaip tai gal 
būti, kad patįs darbininkai, kuni
gų nepaklausę, tvertų savo drau
gijas? Ar negirdėjo jie, kad “Ži
burys” nori darbininkams draugi
ją sutverti, draugiją krikščionišką, 
dievobaimingą? Ar negirdėjo jie, 
kad jau liko sutvertas tam tikras 
komitetas, į kurį įeina siuvėjas, 
krautuvninkas ir keli ūkininkai? 
Ir kas geriausiai darbininkų reika
lus pažįsta, kaip nedarbdaviai ?” 
.Bet veltui — draugija tveriasi ir 
be klierikalų pagelbos. “Ne, šau
kia jie: to męs nedaleisim. Drau
gija tur būti musų!”

Ir prasidėjo agitacija tarp klie
rikalų, kad į įsteigiamąjį susirin
kimą jų prieitų kuodaugiausiai, o 
tuomet galima bus išrinkti davat
kų ir buržujų valdybą, ir visa 
draugija bus perdirbta pagal nau
ją kurpalių. Dar prieš užtvirtini
mą draugijos, jie kvietė pas save 
įsteigėjus ir klausinėjo^ kokius tu
ri jie įstatus, ar nėra juose nieko 
prieš tikėjimą, nes ir “katalikai” 
tuomet prie draugijos prisidėsią. 
Bet nieko nesužinojo, laukė užr 
tvirtinimo.

Dabar daro susirinkimus, renka 
savo šalininkus, bet darbas neina 
pirmyn. Taip, Senapilėj buvo 3 
susirinkimai; į pirmąjį pribuvo 
apie 50 ypatų, į antrąjį jau tik 15, 
o trečiąjį vos keli. Vienam iš su
sirinkusių nurodžius klierikalains^ 
kad toji draugija bus darbininkų, 
o ne kunigų, tai klierikalai atsakė, 
kad kunigų galima bus nepriimti.

Veltus jūsų darbai! Ne tam 
darbininkai tvėrė savo draugiją, 
kad paskui ją atiduoti į savo prie
šų rankas. Geriau butų, kad jus 
tvertumėt savo draugijas, o dar
bininkams paliktumėt jų 
draugijas. Darbininkų ir daib^ 
davių reikalai priešingi, ir viena 
draugija jų visų negal vienyti.

Darbininkai, tą matydami, turi 
viltį neatiduoti savo draugijų į 
svetimas rankas, bet jas pasilikti 
sau.

(Iš “Ž.”>



t

š
i

Plunksna.

valdžia

2

bai

T

IŠ AMERIKOS

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Šapelis.

(Iš “L.U.”)

RADO

NELAIMES

ii-

J. B km p.

i

IS DARBO LAUKO.

at-

:■ v..

jsteigti Garle- 
gubernijoj)

bai 
Prie

sto-
lan-

Elevator Co. 
padarytus skai- 
milijono dolia-

kokso pečius, kurių parengi- 
atseis 5 milijonus doliarių.

Cianykščiose 
prasidės tuo- 
seniau dirbę

Hanas j 
ir Jaun- 
Samaros

f Californija, Pa. Monctagahela 
Consolidated Coal & Coke Co. 
atidaro čia naujas kasyklas, kurio
se ras darbų apie 200 darbininkų.

f Connelsville, Pa. Prasideda 
darbai prie kokso pečių. Pereitų 
sanvaitę uždegė 1500 pečių. Prie 
darbo patilpo su viršum 2000 dar
bininkų.

Cleveland, O. 
mako namai, 
t re j a ta s vaikų, 
mirtinai.

. Port Chester, N. Y. Siautė čia, 
vidurmiestyj gaisras, kuris pridir
bo nuostolių ant pusės milijono do- 
liarių.

f New Castle, Pa, Shenango 
Fumace Co. rengia naujų tarpi- 
nimo pečių, prie kurio ras darbų 
keli šimtai darbininkų.

f Pittsburg, Pa. Geležies dirb
tuvės šitame distrikte dirba, prasi
deda darbai ir plieno dirbtuvėse. 
Prie darbo patilps nemažai darbi
ninkų.

Washington, D. C Cianyk- 
ščios laivų dirbtuvės paleido nuo 
darbo 350 darbininkų.

rub. 
o du

PULASKY, WIS.
apygardose pirm 20 me-

SVAIGINANCIUS GĖ
RIMUS.

Rouge, La. CianykšČios
teisdarių butas priėmė

Laukia dabar tolesnių su- 
baltparvių su negrais.

megžti. Mokytojų tos 
nutarta pakviesti tokių, 
“Saulės,” kursus išėjusi, 
samdyti esą ir namai,
patilpsią kokios 45 mokinės.

f Sharpville, Pa. 
geležies dirbtuvėse 
jaus darbai ir visi 
darbininkai bus priimti

Thrce Rivers, Queb. Siautė čia 
baisus gaisras, kuris išnaikino 300 
triobų. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito į pusantro milijono 
doliarių.

fl Carnegie, Pa. Prasidėjo dar- 
Idlewood anglių kasyklose, 
darbo patilpo 200 darbininkų.

KELEIVIAMS UŽDRAUDĖ 
GERTI

f Omaha, Nebr. Varstotuose 
Union Pacific gelžkelio pradėjo 
dirbti pilnų laikų; iki šiol dirbo tik 
pusę laiko.

IŽDO NEPRITEKLIUS.
Washington, D. C. Sulyg 

skaitos iždo ministerio, šįmet lau-

Uniontovvn, Pa. Frick Coal 
ant Coke Co. Hogsette stato nau
jus 
mas

Prasi- 
visų augštųjų

West Middlesex, Pa. 
dės čia darbai prie 
pečių.

f Blairsville, Pa. Columbia 
Platc Glass Co. dirbtuvėse pradė
jo dirbti su dviem darbininkų at
mainom. Darbo yra čia ilgesniam 
laikui.

.______ Iš GARLIAVOS,
Senapilės pavieto.

“Žiburio” norima
voje (Suvalkų

Duluth, Min. Sudegė čia įtai
so* Consolidated 
Nuostolius gaisro 
to ant pusantro 
rių.

Clinton, Min. Pereitos suba- 
tos dienų siautė čia smarkus tor
nado, kuris sugriovė 25 namus. 
Prie to 7 ypatos likosi užmuštos, 
o 60 tapo sunkiai sužeistų.

Springfield, O. Nuo žaibo 
sudegė dirbtuvės Snyderville Rub
ber Co. ir per tai daug darbininkų 
neteko darbo.

Sudegė Čia Kli- 
Ugnyje pražuvo 
Tėvas gi apdegė

Susimušė ant 
St Paul 
su tavo- 
likosi la- 
sužeistos,

laikraštį į rankas paimt 
Nemokytas.

Vėjelis.
(Iš “L.U.”)

PAVOGTA KRASOS 
SIUNTINI.
City, Mo. Ant čia-

Bradfurd, Pa. Perkūnas užde
gė čia kerosi no valymo įtaisas. 
Sudegė jose 100000 bačkų kerosi- 
no. Nuostolius padarytus skaito 
ant pusės nu U jono doliarių.

IS ŠEN BERGO, 
Kuršo gub. 

Dvarininkas baronas 
dvarus: čeraukst 
atsikvietė net iš

kolonistus vokiečius su vi
jų šeimynomis. Barono 

dvarai ant pat Lietuvos sie- 
Darbininkų čia niekados ne- 

Kasžin,

vos 6 lig 7 tūkstančių gydymojo 
vandens, dabargi galės lig 20 tūk
stančių kibirų.

Dakt Pr. Grodeckis.
(Iš "V. 2.“)

Sharon, Pa." Prasidėjo dar- 
pric Fannie pečių. 200 dar

bininkų gavo darbų.

Gegužės 28 d., 4 vai. ryto, pas 
•d v. Karolkevičių atėjo žandaras 
Feodorovas, “starša” Doroščenko 
ir kiti. Įėjo į kambarį, tyli, mat 
nežino, ko atėjo; galu gale pra
bilo, kad tai revolverių įieško.- 
Krėtė apie dvi valandi; nieko ne
radę, išėjo sau.

Mokytojas Samborskis gavo 
grasinantį mirtimi laįškų su ant- 
spauda: “Suvalkų mokinių kariš
koji kuopa”. Viri mokiniai ste- 
biasi, o kad tokiam geram moky
tojui grasinama mirtimi.

Jonas.

mergaičių mokyklų. Ten 
mokysią skaityti ir rašyti, siūti ir 

mokyklos 
kuri butų 

Jau pa
kurtuose

Berželio 11 d., musu bažnyčioje 
buvo nepaprastos apeigos, kokių, 
turbut, čionai dar niekados nebu
vo: permaldavimas Dievo už iš
niekinimų sakramento Kūno ir 
Kraujo Jėzaus Christaus, lotyniš
kai depijatio. Mat prieš Velykas, 
turbut Verbų nedėldienį, vienas 
gimnazijos mokinys, priėmęs Ko
munijų, neprarijo josios, bet parsi
nešęs namo, kartu su kitais darė 
su šventenybe bandymus: badė, 
piaustė, žiūrėdami, ar eis kraujas 
iš plotkelės, ar neis. Sužinoję 
apie tai kunigai, pranešė vyriausy
bei ; na ir prasidėjo tarp svietiškų 
ir “dukaunų“ biurokratų judėji
mas, kaltininkų jieškojimas ir per

buvo ant 
Dienoje, 

“Šviesos” 
Tarp kit- 
komedija

IŠ VILKAVIŠKIO, 
Suvalkų gub.

Gegužės 26 d., Kauno ligonbu- 
tyje pasimirė Pijus Oleka, uni- 
vesiteto studentas, 22 metų. A. 
a. nabašninko kūnas su didžia iš
kilme buvo palaidotas Alksnėnų 
kapuose. A. a. Pijus Oleka bu
vo darbštus vyras, tikras tėvynai
nis, didis neapkęstojas neteisybės 
ir skriaudimo l dažnai svajojo apie 
naują tvarką ir kitiems pasakoda
vo. Visada mokėjo kitus nulink- 
sminti; tai pasakodamas juokus, 
tai užvezdamas kokią nors kome
dijų. Didis buvo mylėtojas lietu
viškų laikraščių ir knygelių, taip 
pat ir kitiems nesigailėdavo pa
skaityti — sėjo naujų sėklą, kaip 
galėjo.

Dabar paskutiniu laiku prie ku
rios partijos prigulėjo, negaliu pa
sakyti, tik tiek žinau, kad 1904 m. 
buvo prie socijai-demokratų parti
jos ir nemaža darbavosi visuome
nės labui. Jis ligų gavo Maskvos 
universitete.

Juozas Kaksas.

savo 
šaulį 
gub. 
somis 
H ano 
no*,
stinga, ypač vedusiųjų, 
ar kų pelnys baronas Hanas iš sa
vo vokiečių darbininkų. Viena, 
jie nepripratę prie šio krašto dar
bų ; padėkime, jie nemoka nuo 
kelmo nuleisti sienojo: taip apka- 
poja iš visų pusių, kad nukirstas 
sienojas išrodo, kaip nusmailin
tas baslis. Antra, vokiečiai negali 
priprasti prie latvių valgymo “ska- 
baputros” (rugščiaputrės)/ o rei
kalauja baltos duonos ir kavos. 
Pagyvensime, pamatysime.

‘ sekiojimas. Mokiniai 
švenčių namo iškeliavę, 
kada jie turėjo sugrįžti, 
buvo surengtas vakaras, 
ko turėjo būti vaidinta
“Musų Gerasis”. Nors leidimas 
buvo gautas nuo gubernatoriaus, 
bet viršininkas, eidamas prieš įsta
tymus, tą vakarą uždraudė, nes 
jam, kaip dabar patirta, vienos 
ypatos buvo įkalbėta, kad kome
dija "Musu Gerasis” mokiniams 
netinkanti. Viršininkas, nepersitik
rinęs. kiek tame teisybės, paklausė 
to įskundimo(denuncijacijos). Ka
pelionas, kun. daktaras Motiejus 
Gustaitis, vienam išsitarė, kad ta 
komedija ypač dabar netinkanti 
Marijampolėje, nes joje išjuokia
mas kandidatas į kunigus, o čia 
artinasi laikas, kada mokiniai, iš
davę ekzaminus, važiuoja į Seinus 
stoti į kunigų sYminariją; tad pa
matę tą komediją, gali dar kas ir 
nuo seminarijos atkristi. Čionai, 
žinoma, pripinta ir tai, kad “švie
sa tvirkinanti mokinius, kad per 

platinasi bedievystė, knri, girdi, 
priveda, net prie tokių baisenybių, 
kaip Komunijos išniekinimas. Dė
lei tokių tai sąprotavimų buvo už
draustas “šviesos” vakaras. Tai 
buvo pirmas dėlei to dalyko vai-

| dinimas. Mokiniams suvažiavus, 
persigandusi gimnazijos valdžia, 
isgynė iš gimnazijos 4 mokinius— 
A. Blaževičių (Seinų praloto bro
lėną), Sąjoną, Jušką, Užupį; vie
ną gi DaiŲdavičių gimnazijoje pa
liko, bet kitaip nubaudė. Nors, pa
gal priežodį, dviejų kailių vienam 
avinui nelupa, bet tiems moki
niams dar reikės ir prieš teismų 
atsakyti, nes 178 dalis Kriminali- 

. nio Kodekso už tą prasikaltimą 
baudžia suaugusius ištrėmimu į 
Siberiją. Apsirūpinus su moki
niais, pradėta daugiau kaltininkų 
jieškoti. Gimnazijos valdžia (di
rektorius, inspektorius, kapelionai 
ir kiti mokytojai), matomai, nusi
mano, kad tame tų vaikų prasikal
time ir gimnazijos valdžios yra 
dalis kaltės — nes mokinių, išėjus 
šiems iš gimnazijos mūrų, visai 
neprižiūrėta. Kapelionas, kun. M. 
Gustaitis, per paskutinį “Žiburio” 
delegatų susirinkimą prisipažino, 

Z kad jisai ikišiol permažai buvo 
J mokinių dorai dirbęs; manydamas 

daugiau atsiduoti kėlimui mokinių 
doros, jisai ir nuo “Žiburio” valdy
bos buvo beatsisaką*. Taigi gim
nazijos mokytojų dalis jautėsi kal- 

• tais. Bet toksai jau žmogaus bū
das, kad nesinori pačiam kaltu 
likti, bet j ieškai, ant ko kaltę nu
versti. Kitas kaltininkas greitai 
buvo surastas, tai bedieviai, tai
šviesa . Jie, girdi, bedievystę 

platiną, jie tyri ant mokinių įtekmę, 
jie esą kalti, kad mokiniai Komu
niją išniekino. Ta mintis visiems 

I c biurokratams Ir dvasiškiemsiems 
labai patiko ir ji girdėt ne tik 
Mariampolėje, bet ir Sutalkuose 
ir turbut Varsavoj ir dar toliau, 
“šviesos” vardas tokiu budu do
vanai plačiai rekliamuojasi ir gar
sinasi. Kada kunigai vedė tardy
mą, kaip tai atsitiko tasai Komu
nijos išniekinimas, tarp kitų da
lykų klausinėjo mokinio, parsine
šusio Komunijų, ar jisai neužėjęs 
nrieš tai į Grinius?
-R. D. 7 

(Iš “L.U.”)

Gegužės 29 d. pėstininkų oficie- 
ras iš brauningo peršovė V klia- 
sos mokinį-gimnazistą, o paskui 
dviem kulkom ir pats save mirti
nai sužeidė.

Juozas Kapsas.

IŠ RYGOS.
Rygos karo teismas nagrinėjo 

77 žmonių bylą, kurių daugelis 
1905 m. Hazenpoto paviete atsta
tinėjo nuo vietų senuosius vals
čiaus “ponus”, užpuldinėjo ant 
kariumenės ir apiplėšė 7 dvarus. 
4 pasmerkė miriop, 1 — katorgon 
lyg gyvai galvai, 4 — 15 metų 
katorgon, 12 — 6 inetams kator
gon, 14 — ištremti, 37 — išteisin
ti. 5 neatėjo teisman. Pasmerk
tiems miriop gyvastis paskui do
vanota.

(Iš •2/).

krašte degtinės ^Irdavinėjimas bu
tų visiškai panaikintas”. Prašy
mas lietuvių kalba parašytas ir at
leistas man; beto, daug moterų 
aiškino, kad tai čia nesant vienin
telė viso piktojo šaknis; kitos ro
dė, pasirašydamos po prašymu, 
kad, žinoma, geidžiama butų, kad 
ir visoje Rusų valstybėje girtuo- 
klybė butų išnaikinta, bet, — sako, 
męs neturtine teisės reikalauti ki
tų vardu, o prašome užtarti musų 
kraštų. Apie tų prašymą daug 
kas galima butų pasakyti. Kai 
kurios, pasirašydamos pavardę, ro
dė, kiek nelaimių ištiko moteris 
ir šeimynas dėl girtuoklybės ir 
perdidelio alkoholio vartojimo. 
Bet, žinoma, dabar ne laikas tatai 
aiškinti. Prie pasakytųjų žodžių 
pridėsiu dar, kad aš labai dažnai 
gaudavau prašymus kuo greičiau
sia įvesti įstatymą, kad valsčių ir 
gminų sueigų nutarimai uždaryti 
vienur ar kitur monopolio sankro
vas nebūtų trukdomi. Dabar gf 
pas mus toksai valsčiaus nutari
mas pasibaigia tuo, kad policija 
pradeda tardyti, kas agitavęs, kas 
pakurstęs taip padaryti? Tai Čia 
yra priežastis, kad pas mus dau
gelyje vietų daužė monopolius ne 
politikos tikslu, bet dėlto, kad nuo 
jų atsikračius. Daužymo pasek
mė — žmonės ėjo už tai katorgon, 
o valstybės pinigynas turėjo nuo
stolius (plojimas kairėj pusėj).

(Iš • L.U.”)

kianias įždo nepriteklius suviršum 
60 milijonų doliarių, taigi 75c, ant 
kiekvieno gyventojo. Nepriteklius 
Ui ne mažas, tokiu gali pasigirti 
tik caro su šnipų rujoms valdoma 
Maskolija. Išlaidos auga milžiniš
kai kas metai, o surinkimai nesidi- 
dina. Pereituose metuose surinkta 
iš mokesčių mažiau negu tikėtasi 
(net 64 milijonai doliarių. O iš
laidos ant armijos ir laivyno au
ga, jau šiųdien tokiems reikalams 
Amerika išleidžia daugiau negu 
Prancūzija. Kam Amerikai rei
kalinga skaitlinga kariumenė? Juk 
drūtų, apšarvuotų priešų nėra. 
Matyt musų kraštą valdanti im- 
perijalisUi rengia užpuolimą ant 
kitų.

. LEDAI.
New Ulm, Min. šitose aplinki

nėse siautė smarki audra su ledais. 
Ledai išnaikino kornus ir bulves 
ant didelių plotų. Vėtra išvartė 
daug triobų. Perkūnas pagimdė 
daug gaisrų. Nuostolius vien ledų 
padarytus skaito ant milijono do
liarių.

TORNADO.
Mitchell, S. Dak. Smarkus tor

nado veik su visu išgriovė netoli 
čia buvusį miestelį Pulvvana. Vi
same miestelyj neišliko nė viena 
ncjjagadyta trioba. Stebuklingu 
budu vienok žmonių nepražuvo.

du Sv. Bonaventūro, kurioje da
bar mokinasi daugelis ant pranciš
konų kunigų. Toje kolegijoj yra 
teipgi keletas lietuvių — vienas ii 
jų yra teologas. Dabar naujų bažny
čių pradėjo mūryti, kuriai funda
mentų pradėjo statyti praeitais me
tais. Teip umu laiku tas mieste
lis auga, kad šiądien jau skaito 
apie 4000 gyventojų. Pulaskyj at
siranda keletas sankrovų, iš jų 
viena, Propokovičius lietuviška 
drapanų sankrova yra didžiausia.

Skaitytojas.

IS PHILADELPHIA, PA.
21 d. berželio, New Academy 

svetainėj buvo surengtos prakal
bos. Žmonių prisirinko pusėtinas 
būrelis. Kalbėtojais buvo: K. Jo
nelis, A. Žagaras, J. Gaigalas. 
Kalbėta buvo apie senų laikų tvar
kų, mašinas ir tt Vienas kalbėto
jas aiškino, jog dešimtis metų at
gal darbininkų algos buvo du kar
tu didesnės, o darbo tik trečdalį 
atlikdavo (dešimtį metų atgal al
gos buvo mažesnės, o daugely) 
išdirbysčių darbininkai dirbo il
giau. Ar tik čia korespondento 
ne klaidžiai suprastas kalbos turi
nys? Red.), nes dabar daugiau 
darbo atlieka mašinos. Nors su 
joms darbo atlieka daugiau, bet 
už darbų mokama mažiau. Kal
bėta toliau apie dabartinę bedarbę 
ir jos priežastis. Dekliamavo eiles * 
Bridžius. Buvo ir dainos. Solo 
dainavo Bujavičius. Aukų surink
ta 4 dol. 14c. gelbėjimui Jono 
Paureno iš New Yorko kalėjimo.

Lclionis.

Iš VIŠTYČIO VALSČIAUS, 
Vilkaviškio pa v.

Gegužės mėn. liko iš čia ištrem
tas į Orenburgo gub. Serg. Matu
laitis. Jis ištremtas iki nepasi
baigs čia karo stovis ir sustiprin
toji apsauga. Pirmiau buvo jis 
Kalvarijos kalėjime; palaikę jį te
nai šešias sanvaites, ištrėmė.

Gegužės 23 d. atsibeldė Višty-j 
čio starša su sargybyniu pas M. 
Matulaitienę šautuvo ir revolverio 
jieškoti. Nieko nerado, nors la
bai uoliai kratė. Bet musų sar 
gybiniai tuščiomis rankomis neiš
eina. Kerdžiaus toroje, krepšely
je, rado rublį su kapeikomis, tuos 
ir “suareštavo“. Išeidami, prižadė
jo dar aplankyti.

IŠ ŠEŠKINŲ. 
Vilkaviškio pavieto, 

šeškinių kaimelyje yra 10 
kuzių (trobelių) nuplyšusiais 
gaiš, iškrypusiomis sienomis;
gai taip maži, kad vos kumštė 
lenda. Čia yra 40 daržų po pu
santro margo, šiuos daržus žmo
nės gavo iš Grabaukos ganyklų 
1863 m. Tuo laiku, kaip rėžė tuos 
daržus, buvo ten tik karklų krū
mai. Vieni, pamatę tokių dova
nų, pardavė jų už degtinės pus- 
kvortę, o kiti ^išplėšę krumus, pa
state bakūžes ir apsigyveno. Ži
noma, iš tokio ūkio išmisti sunku; 
reikia duona pirkti, bet tik nėra 
už ką. Žiemos laike uždarbio kaip 
ir nėra, o vasarų reikia eiti į dva
rų dienas: už karvę 14 dienų, už 
avį 3 dienas, už arklį 20 dienų, 
už 1000 durpų 7 dienas, už ropu
čių (bulvių) 3 pudus — 4 dienas, 
už linų gorčių 3 dienas, o da rei
kia atidirbti už pašarų žiemai; 
taip per visų vasarų led tik žmo
gus suspėji atidirbti už viską dva
rui. Savo ūkį galima tik apžiūrė
ti ar rytmečiais, ar vakarais. Ge
rai, jeigu kas turi sūnų ar dukterį 
Amerikoje, tai atsiunčia kokį rub
lį. Ir vargsta čia žmonės, neku- 
rie net miežinę duonų valgo. Tam
sumas musų kampe baisus; jokių 
laikraščių nieks neskaito, dagi lais
vės metu nekurtos ypatos atsižy
mėjo šnipinėjimu ir buvo liudinin
kais pasmerktojo katorgon J. No- 
vickio ir kitų.

KONKURSAS MOKSLO KNY
GAI APIE LIETUVĄ.

Lenkų “Varšavos Mokslo Drau
gija” apskelbė neseniai kelis kon
kursus, kurių vienas ir mus ar
čiaus interesuoja. Tosios draugi
jos, būtent antropologijos, visuo
menės, istorijos ir filozopijos sky
rius skelbia konkursų šitokiam dar
bui parašyti:

“Znaczenie žywiolu etnieznego 
litewskiego w ewolucji polityczno- 
spolecznej W. Ks. Litewskiego 
przed uniją litewskų”.

Kaip patsai darbo pavadinimas 
ir tam tikras to konkurso paaiš
kinimas rodo, darbas tasai turi 
remties taip lietuvių etnografijos 
tyrinėjimais,' taip ir faktais iš lie
tuvių politikos, visuomenės ir 
kultūros gyvenimo evoliucijos, at
kreipus ypatingąją atidžią į lietu
vių apsireiškimą įstatymdavybėje, 
būtent Lietuvių Statute.

Darbas turi būti paties konkur
sam© tyrinėjimų vaisius, ne kom
piliacija, ir parašytas turi būti 
lenkų kalba.

Konkurso laikas baigiasi gruo
džio 31 d. 1909 m.

Premijos skiriama 1000 
Jei butų atsiųsta ne vienas,
geru, vertu premijos, darbu, tai 
tie 1000 rub. gali būti padalyti, 
lygiai ar ne lygiai, tarp abiejų kon- 
kursantų.

Apie smulkesnes konkurso są
lygas paskelbta yra lenkų laik
raščiuose, — jos galima patirti ir 
iš pačios draugijos, konkursą ap
skelbusios.

PAS1M1RE BUVĘS AMERI
KOS PREZIDENTAS.

Princeton, N. Y. 24 d. ber
želio pasimirė čia buvęs Amerikos 
prezidentas Gro^r ęievcland; pa
simirė ps savo namuose Wrstlandc 
nuo širdies ligos. Jis gimė 1837 
metuose. 1884 m. jį išrinko Ame
rikos prezidentu, 1892 m. jį antru 
kartu išrinko prezidentu.

. PRAPUOLĖ BANKU-RU S.
Cleveland, O.. Prapuolė iš čia 

bankicriu* Antupio Donelti, turė
jęs bankų ant kertės Woodland 
avė, ir E. 9 str. Tame banke 
veik vien italijouai turėjo savo pi
nigus. Depozitų vargšų iulijonų 
buvę ui icnouo dol.

LYNCAI.
Houston, Tex. 22 d. berželio 

baltveidziai čia lynčiavo šefe* ne
grus. Mat čia negrai, laike ne
grų susirinkimo, užmušė du balt- 
parvių, atėjusių pas juos degtinės. 
Užtai baltparviai nužudė šešis ne
grus. Dabar abidvi pusės apsigin
klavo.
sirčmimų

GAISRAI.
Milwaukee, Wis. Gyvenime dar

bininko Kruegrro užgimė gaisras. 
Motina ir 3 vaikai visai -su
degė, tėvas gi ir vienas vaikas 
teip sunkiai apdegė, kad nėra vil
ties juos išgydyti.

f Butler, Pa. Čiarrykštč Stan
dard Steel Co.t 23 d. šio mėnesio 
išmokėjo algas darbininkams ir 
juos paleido. Neteko darbo 4700 
darbininkų.* Daugumas darbinin
kų išvažinėjo j senąją tėvynę.

IS FAXCROFT, ME.
Darbai čia 3iaip /teip eina, bet 

darbai sunkus, daugiausia giriose. 
Už darbų moka mažai: po 75c. ant 
dienos ir duoda valgį. Dirba čia 
lietuviai susimaišę su anglais, bet 
kur vieni lietuviai dirba, kadangi 
jie nuolankus, tai juos čia labiau 
išnaudoja, jie daugiau valandų dir
ba, negu reikia. Negana, kad 
darbininkus išnaudoja darbdaviai, 
bet patys nesusipratę darbininkai 
savo spėkas išsklaido.

21 d. berželio čia buvo parengtos 
prakalbos Aušuros svetainėj. Susi
rinkimų atidarė Petronis. Paskui

Kansas
nykščio gelžkelio stoties rado pa
mestų, pavogtų pirmiau krasos 
siuntinį vertės 100000 dol. 50000 
dol. pinigų prapuolė, dalis gi bran
genybių buvo dar siuntiny;.

Iš PAWNEE, ILL.
Anglių kasyklose dirba po 3—4 

dienų sanvaitėj. * Uždarbiai ne blo
gi. Iš kitur pribuvusiam darbas 
ne sunku gauti.

Lietuvių čia yra: 14 vedusių ir 
36 pavieni. Visi sutikime gyve
na. Laikraščių čia ateina: 2 egz. 
"Lietuvos”, 1 “Vienybės”, 2 “Ke
leivio”^ I “Tėvynės“, 1 “Saulės“ 
ir 1 “Dilgelių“. Yra čia keli, ku
rie bijo

* w w 
ir apie religijų. Aviečiutė iš Bos
tono aiškino, jog lietuviams reikia 
mokslo. Jos kalba ypač didelį 
įspūdį padarė ant moterų. Petro
nis aiškino apie sunkų gyvenimų 
brolių darbininkų Lietuvoj; toliau 
aiškino, kas darbininkus pastūmė 
prie revoliucijos. Eiles deklia- 

Nucius ir 5 metų mergaitė 
Tomašiutė. Aviečiutė dekliamavo 
eiles, kuriose išrodinėjo, kaip mu
sų broliai tėvynėj kenčia prispau
dimus.

Kalbos ir dekliamacijos publikai 
labai patiko. Paskui susitvėrė čia 
L. S. S. kuopa, prie kurios prisi
rašė 12 draugų.

Iš BIRŠTONO.
Tose -dienose Birštone atrastas 

naujas gydomojo vandens šaltinis. 
Dabar švirkščia nuo 12 lig 15 
tūkstančių kibirų kasdien minera
linio vandens. Analizes dar nėra 
padarytos, bet reikia tikėties, jog 
susidės vanduo iš tokių pat dale
lių, kaip ir kituose gydomosiuose 
čia šaltiniuose, kurių vanduo yra 
maudymui vartojamas. Tokio šal
tinio atradimas yra neišsakomai 
svarbus birštoniečiams, nes sukelia 
vilti, J*°g daug daugiau svečių-li- 
gonių galės čia vykti gydyties. Lig- 
šiol Birštono šaltiniai suteikdavo

LIETUVIŲ MOTERŲ PETICI
JA DŪMOJE.

Gegužės 23 d., per vakaro po
sėdį, musų atstovas Bulota pranešė 
durnai apie lietuvių moterų peti
ciją šiais žodžiais:

“Aš labai neilgai teužimsiu 
atidžią, ponai Valstybės Durnos 
atstovai, šitame klausime nuo 
šios sakyklos jau pakanka, kiek 
buvo kalbėta apie tą kenksmumą, 
kad pas mus degtinės sankrova 
(monopolinė) prieinamesnė yra už 
mokyklą, ir apie neteisingumą, ap
skritai, musų . finansų politikos 
monopolio reikaluose, — apie tat 
aš dabar nebekalbėsiu. Norėčiau 
tiktai papasakoti, kaip musų žmo
nės, tariant lietuviai, žiuri į degti
nės monopolių. Turiu garbę Val
stybės Durnai paskaityti vienų pe
ticiją (prašymų), kurių čia man 
yra atleidusios lietuvių moterįs. Po 
peticija yra pasirašiusių 12961 mo
teris, daugiausia valstietės. Ma
nau, kad Valstybės Durnai bus įdo
mu žinoti, ko jos prašo. (Bal
sai: prašomi). “Į Valstybės Du
rnų lietuvių moterų reikalavimas. 
Degtinė — tai didžiausias motery 
skriaudų šaltinis ir svarbiausia 
priežastis kulturGko ir ekonomiš
ko viso krašto sumenkėjimo. To
dėl moterų lietuvių suvažiavimas, 
buvęs Kaune, nutarė reikalauti per 
savo atstovus durnoje, kad musų

ŽMOGŽUDYSTE.
Houston, Tex. čia iš upės 

traukė skrynių, kurtoj rado kūnų 
37 metų moteriškės, Alicijos Mca- 
dows. Skrynioj buvo Chlorofor
me pavilgytas laikraštis. Paskui, 
kaipo nužiūrėtas, likosi suareštuo
tas koksai C. B. Meadows. Jis ap
reiškė, jog negyvėlė buvo jo nu
mylėtinė. Nedėlioj jis radęs jų 
negyvų, iš baimės, jų įdėjo į skry
nių, nugabeno ant laivo ir išmetė 

upę-
SUAREŠTAVO BANKO 

KLERKĄ.
Pittsburg, Pa. Suareštavo čia 

buvusį klerkų First National Ban
ko, H. W. Tkrs.i Jis mat pasisa
vino sau 5tdbo dol. banko pinigų.

|nr Ii*
PRIGIRDĖ SAVO VAIKUS.
Ida Grovė’,1' lai*1 Matyt įgavusi 

proto sumai^mų, •* netoli nuo čia 
gyvenanti farrherienė P. Johnson 
prigirdė ketvertų savo mažų vai
kų. Vyriausias vaikas turėjo šešis 
metus, o jauniausiasis buvo vie
nų metų. Prigirdžiusi vaikus ir 
ji pati šoko į prūdų, bet subėgę 
kaimynai dar į laikų’ jų išgelbėjo.

ANT GELŽKE- 
LIU.

Tottenham, Ont. Netoli nuo čia 
iššoko iš relių Winnipeg expresinis 
traukinis. Prie to 2 moteriškės li
kosi mirtinai apkultos, apkultų 
sunkiai, nors nemirtinai, yra 15 
pasažierių.

St Paul, Min.
Chicago, Milwaukee & 
gelžkelio cirko traukinys 
riniu. Prie to 8 ypatos 
bai sunkiai, gal mirtinai
o 20 ypatų tapo lengviau sužeistų.

Norfolk, Nebr. Netoli nuo Čia 
susidaužė gelžkelio traukinys. Prie 
to penkios ypatos likosi užmuštos.

Boston, Mass. Darbai čia 
labai silpnai eina, labiausiai kriau
čių. ^Todėl iš kitur tegul čia nieks ne
keliauja darbo jieškodamas, nes 
dėl stokos darbo iš čia daug žmo
nių išvažinėjo kitur, daugiausiai 
važiuoja j sena jų tėvynę.

Iš
Šitose 

tų nė vieno balte* rasos gyven
tojo nebuvo, tik kai kur raudon
veidžiai indijonai buvo išsiblaškę 
po miškus, kadangi vieni miškai 
tebuvo. Tų žemė su miškais, ne
tikusi žemdirbystei, buvo savybe 
p. Hoff’o.

Bet ta visai netikusi žemė per 
išdirbimų pasidarė derlinga. Kas 
gi padarė tų žemę derlinga? 
Žmones-ukininkai, kurie apipirko 
tuos plotus, susitelkę, pradėjo, po 
biskutį apdirbinėti. Teip besidar
buodami, štai ir susilaukė vaisių: 
dabar jau vieni šneka, džiaugda
miesi: kasgi galėjo pamislyti, kad 
ta visai nederlinga žemė atneš to
kius gerus vaisiu?! Štai šiais me
tais surinkau daugiau javų, negu 
praeitais metais ir daugiau pifiįgų 
apturėjau už pienų.... Kiti de
juoja: tai apsigavau, kad daugiau 
nenusipirkau žemės, buvo pigi, o 
dar žmogau, kad ir norėtum pirkti, 
niekur nebegausi, dvigubai mokė
dama!.

Cianykščių aplinkinių gyvento- 
i džiaugiasi ne tik že- 

derlingumu, bet * teipgi 
jie visi lenkai. Atė-

Buton 
valstijos 
sumanymą, kuris keliaujantiems 
gelžkeliais vagone uždraudžia ger
ti svaiginančius gėrimus. Suma
nymas priimtas ir. senato.

f Cleveland, O. Pasibaigt strei
kas tarnaujančių ant čianykščių 
gatvinių karų, bet manoma, kad 
streikai neužilgo atsinaujį*, ka
dangi tikro sutarimo dar vis nėra 
terp kompanijos ir tarnaujančių.

jai
mes 
kad 
ję pirm keturiolikos metų, susivie
niją užpirko didelius žemės plotus, 
uždėjo kolionijas ir išgavo 
teises praminti tas kolionijas var
dais savo didvyrių, kaip tai: So
bieskio, Pulaskio, Kosciuškos ir 
Krokavos ir tt

Atvažiavę čia, pakvietė pranciš
konus ir pastatė bažnyčių ir 
vienuolynų, paskui pastatė ant tri
jų lubų mokyklų parapijos vai
kams, kurioje mokinasi suviršum 
200 vaikų ir mergaičių, prie mo
kyklos pastatė namą seserims mo
kintojoms. 1903 metuose tėvai 

| pranciškonai pastatė kolegiją var-

I Iš BAJ.TIMORE, MD.
Į Lietuvių svetainėje ant Barre st 
I atsibuvo 2-ra prelekcija, parengt* 
Į Lietuvių Tautiško Knygyno. Pre
legentas A. Galinaitis, teisių stu- 

I dentas, savo prelekcijų pašventė 
i vien tik kritikavimui sodjalizmo.
I Apie prigulėjimų visų turtų val
stijai ir jų atėmimą nuo privatiškų 
ypatų, ir apie lygybę visų ypatų 
užstojus socijalizmui buvo svar
biausia tema prelekcijos. Prele
gentas sakė:-“Valstija, paimdama * 
į savo rankas žemės turtus, papil
dytų didžiausių vagystę, nes ji 
atimtų nuo ypatų privaiškų turtų, 
kų dabar daugumas turi įgijų savo 
sunkiai uždirbtu skatiku. Jeigu ne 
butų leista turėt privatiškų turtų 
ypatoms, tai ne turėtų turėt tiesos 
nė valstija pririšavint sau“. — So- 
cijalistai sako: kas nedirbs, tai 
ne valgys, atvirai sakant, negy
vens; gaus bizūnų, jeigu norės 
kiek pasilsėt šiųdien .daug žmo
nių, dirbdami, susičėdija keletą 
centų ir ant toliau* jau lieka 
laisvas nuo darbo visiškai, arba 
jei ir dirba, tai lengviaus; teipgi 
sau nusiperką ūkę arba kų kitą, 
jau tokiam nieks ne sakys, kad turi 
dirbti, jei nedirbs šiądien, ne gaus 
pavalgyt. Socijalizmo laikuose 
žmogus bus pajungtas į valstijos 
jungą, kurį turės traukt, o jei jis 
bus per sunkus, neturės kur ištrūkt, 
nes neturės savasties, bus priver
stas valstijinę baudžiavą atlikti, 
kad ir butų ji sunkiausia.

Įvykus socijalizmui, valdžia 
atims privatišką savastį nuo žmo
nių, o išmėčiusi, pavers žmonės į 
vergus ir tie žmonės turėtų kęsti 
vargą ir dirbti vėl iš naujo tik ne 
sau, bet pačiai valstijai, už kų gau
tų pavalgyt ir apsidangt, o 
vastis prapultų ant amžių, 
nėra baudžiava?

jau »a-



A ;

• Publika ploja. Prelegentas stab- 
“Neplokit, ba socijalistai

■
K- Toliaus tęsė apie lygybę, kurią 

; «.?<ijalistai skelbia, įvykus jų val- 
dži^i; buk visi busią !yęus, i.». 

J anot jų, visi turi pilvą, kad vai 
tų ir tt.

U*Padėkim, girdi, Petras 
&‘4arh;tus, ne tinginys ir da mokin- 

t«js: jis atlieka savo darbą grei- 
? čiau ir geriau; o Jonas tinginys, 

be mokslo (ba tingi toks mokytis, 
0 kam jam to, juk ir be to jis 

I vra lygus mokslinčiui) ir mažiau 
L ir net da prasčiau atlieka savo 
f darbą; bet pagal socijalistiškas 

tiesas, turi būt lygus; hgiai -ap- 
4 mokamas, nes Petras nori teip ly

giai valgyti kaip ir Jonas, abiejų 
t pilvai lygus. - Kur čia teisybė? 

B- Daug panašių faktų privedė.
Po prelekcijos, kaip buvo gar- 

ant cirkuliarų, jog galės

įKat; buk visi busią lygus, nes

v ra

ii.-'

ja

Į

• i

*■■■

Kovos už panaikinimą privatiš-apvėlė-ir pasakė tiek, kaip kad nie
ko nepasakytų. Abclnai imant, vi- kos nuosavybė*. Nežiūrės, kad ir 
sa prelekcija, ta rimtoji kritika, daug sutiks .priešų, bet žengs prie 
tiek turėjo rimtumo, kaip kun. Lie- laisvės.
tuvninko priešpamoksliai. Teip Lietuvių socijalistų revoliucijo- 
tai praslinko baisi diepa socijali- nierių šauksmas į nuskriaustuo- 
stams: ar žūt, ar būt.

P. Grinius.

Aprašymai buvusios prelekcijos 
atsiųsti dviejų autorių, bet kad jie 
viens kita papildo, tai talpiname 
abiejų. x

Red.

t’AGELBA BŪTINAI REIKA-

■■ 3

g? sinta
B kiekvienas ^užklaust, kas ką norės, 

teip ir buvo. Vienas užklausė:
P. kokia bus valstija socijalizmui įvy

kus? Prelegentas atsakė, kad ne 
galima žinot, kas ateis, tik kas 
praėjo galima- patėmyt. Girdi, 
Jurgis Washingtonas paliko gana 
gerą konstituciją, o ar męs pil
dome? \ iskas palengva iškryp-

| sta. Dvltogi ir socijalizmui įvy- 
1 kus. negalima sakyt, kad bus la

bai gerai, neš viskas su laiku mai-
S 'nosh

Kitas užklausė: kaip tai yra, 
kad jeigu męs padarom kokį daig
ią. o męs jo nevaldom, tai yra ne
priguli jis mums. Prelegentas at
sakė, kad męs gaunam užmokestį 
už tai, ką padarom ir tokiu budu 
mums jis nepriguli.

Toliaus užklausė vėl kitas: dėl- 
ko dabar tiek daug armijų turime 
šert, kurių ne reiktų užlaikyt. Pre
legentas atsakė, kad jos tam, kad 
turi apsigint viena viešpatystė nuo 
kitos, armija teip yra reikalinga, 
kaip reikalinga policija, 
žmones ne butų godus, tai 
sipuldiifėtų ant viens kito

- kiu budu nereiktų armijų.
? Toliaus socijalistas aiškino, 

socijalizmui įvykus, bus paduota 
programą ir valstiją galės valdyt 
jeib kas. Prelegentas užklausė: 
o jeijp* paduosi programą padaryt 

\ draKfzi ne kriaučiui, ar jis jį pa
daras ar ne? Užklaustasis ne at- 

y. sakė. Dėlto reikia mums mokslo 
ir jeigu šiądien kur patys žmonės 
save valdo, renkasi viršininkus, 
jeigu viskas butų be tvarkos, tai 
kas tam kaltas? Patys žmonės. 
Todėl jie turi apsišviest. Socija
lizmui įvykus be mokslo, kol žmo
nės ne turės apšvietimo, rojus, kokį 
skelbia 
Mokslo

Prieš
Skorko 
eiles Vaičaičio.

Publikos susirinko ne per daug, 
nes didelis karštis būro tą vakarą.

Nuo jškaščių liko tik $1.20 pel
no naudai knygyno.

Publika užsilaikė ramiai laike 
prelekcijos, tik laike diskusijų pra
dėjo tūli nerimaut, o vienas tai 
net iš karščio su kumščia grūmojo 
prelegentui, nors jis nesivadina so- 
cijalistu; patys socijalistai, nors 
prelegentas ir gana juos kritikavo, 
ramiai ir tvarkoje sėdėjo.

Aš vardan Baltimorės Lietuvių 
Tautiško knygyno ištariu ačiū už 

- pasidarbavimą musų prelegentams 
už pirmąją teip ir už antrąją pre
lekciją, p. V. Nagurnoskui ir A. 
Galinaičiui. Daugelis norėtų 
nuo pirmutinio prelegento iš
girst toliaus apie Lietuvių Istori

ni ja, kadangi dabar jau šilta, tai ant 
rudens galima butij surengt.

Dabar lauksime pikninko, kuris 
atsibus 1 d. rugpiučio, West-End 
Parke, naudai minėto knygyno.

Knygyno sekretorius,
K. J. Baltrušaitis.

Jeigu 
ne už-

to-

kad

socijalizmas, ne įvyks, 
mums reikia.
prelekciją ir tarpuose J. 

ir R. Karaliūtė dekfiamavo

n.

Ant galo pagalios - sulaukėme 
2-sios prelekcijos parengtos “Vie
tinio Knygyno”, kuri teip trumpu 
laiku buvo rengiama vasaros kar
ščiuose, kad tik greičiau galima 
būt išdėstyt to socijaiizmo klai
das. Tą viską apsiėmė išdėstyt, 

1 kaip ant delno, garsus Baltimorės 
mokslinčius, A. Galinaitis, kurs 

\ daugiau kaip mėtai visur gy rėsi, 
j jog socijaiizmo fundamentali skus 
/ principus galys lengvai sukritikuo- 
[ ti. Laukėm visi tos valandos, visi 
y norėjo matyt, girdėt, kaip išvers 
Į pamatus socijalistų skelbiamus ne- 
I išgriaunamais. Labiausiai laukė 
Itos baisios dienos socijalistai, kai- 
I po mirties ar gyvasties dekreto, 
I nes daugumas visur šaukė, jog 
I 'au bus po socijalistų (socijąliz- 
1 nui).
i 23 d. berželio Lietuvių svetainėj 
/susirinko 100 suvirs žmonių, nors 
/ ir labai karšta buvo. Pinnsėdis, 
[ J. Vasiliauckas, atidarė susirinki - I

cijalistus, mokina to — ko pats ne
supranta, tai, rodosi, bus leista ir 
man atsiliepti per “Lietuvos” špal- 
tas.

Laukis sako, jog darbininkas 
negali būti laimingu, jei jis netu
rės nieko savo, bet neišaiškina ko
dėl. .Ką gi šiądien darbininkas tu- 

Nieko. Tiktai tas rankas 
dali, turčių ir beturčių. I darbui, kurias pati gamta jam su- 

Tų kliasų reikalai skiriasi, dėlto ir teikė; bet jo rankų triūsas neten- 
verda kova, kuri pasibaigs pasku- ka jam vienam; vaisius jo rankų 
tiniujų laimėjimu. darbo tampa padalytas šios dienos

Vienur nuskriaustiejie kovoja “gerosios” kapitalizmo sistemos į 
smarkiau prieš neteisybę, kitur lė- kelias dalis, o darbininkui tenka 
Čiau, nužudę viltį laimėti. mažiausia dėlto, kad jis dabar turi

Siądieninė pasaulės tvarka žmo- savastį, tai jam daug nereikia, ki
nių draugijoj, tai tvarka neteisy- tos dalys eina kapitalizmo sa- 

l bės, skriaudos, nelaisvės. • vastin.
Vieni valdo turtus sugrobtus per Socijalistai sako: netik darbinin- 

suktybę, išnaudojant kitus, ir nau- kas, bet ir p. Laukio neišskiriant 
dojasi jais, vieni, apsipylę auksu, socijalistų laikuose neturės nie- 
Ta saujalė linksmai, puikiuose ru- ko savo, bet ką turės, tą
muose praleidžia savo amžių, var- visi sykiu, ne teip kaip kad 
go nematydama. šiądien: dabar vienas viską turi,

Kiti paskendę varge, neturi nė o šimtas — nieko. Taigi, jeigu 
tai dienai prasimaityti: gyvena su- jau darbininkams nebus geriau, 
lūžusiose,, surukusiose grinčiose, tai nebus nė blogiau.
didelėms šeimynoms susikimšę, ar- Valdžia didumos, sako liaukis, 

Įtinuo pabriko, kokiame mėšlyne, negali suteikti laimę žmogui su 
Anksti išeina, vakare pareina iš idealais, trokštančiam siekti ko 
fabriko surukę, nuvargę namon, nors augrtesnio. Kokį žmogų p. 
kur nieks jiems nebemiela. Laukis vadina “siekiančiu augšte- 

lr teip padeda savo vieką, svei- snio”, — sunku įspėti. Turbut vis- 
Tkatą fabrike, kraudami kitiems gi kokį tirinėtoją gamtos, dangaus, 
turtus; netekęs jiegų, darbininkas arba rengėją geresnės žmonijai 
nebereikalingas, gali eiti sau šunų ateities. Štai ir vėl išlenda klau- 

Į lodyti. simas, lyg yla iš maišo: kas šią-
Darbininkas, būdamas tamsus, dien darosi su žmonėmis su ide- 

užsėstas kapitalo ir carizmo, vėl-jalais ir siekiančiais augštesnio? 
ka tą jungą, nežinodamas dėlei Juk tie, kurie skelbia idėjas, kurie 
ko, nė už ką. v siekia ko nors augštesnio, tie žmo-

Maty darni tai, apsišvietę varguo- nės kirmy j a kalėjimuose, arba ne- 
lių broliai, stengiasi parodyti kelią ša naštą vargo!.... Ar gali to- 

j kuriuo jie galėtų eiti prie laisvės, kiems žmonėms būti blogiau prie 
stengiasi parodyti, jog ir jie lygtis socij ai ištiško* valdžios? Teip
turtuoliams, kad ir jie turi tiesą jiems, kaip ir darbininkams — ne
naudoti* gamtos suteiktoms gėry- gal būt blogiau, nes didesnio skur- 
bėms, juk ir varguoliai turi tiesą do neturės, negu dabar kenčia, 
gyventi be jokių valdovų ant 
vo sprando, turi turėti laisvę.

Bet šiądien viešpatauja dar 
laisvė, dėlto męs darbininkai

1 rime panaikyti nelaisvę, susivienyti I jo....
į tvirtą susipratusiųjų armiją, v' Juk vargšui žmogui uždarytos 

Dėlto Lietuvių soči j ai irtų revo- mokyklos; jis neturi nė laiko, nė 
liucijonierių organizacija . stengsis lėšų mokslą pasiekti. Na, ir kaip 
apšviesti savo brolius lietuvius, ku- tas žmogus gali apsišviesti ? Gal 
rie dabar yra tarnaus ir auorgani-1 skaitydamas apie dangaus kanka- 
žuoti į organizaciją susipratusių jų, lėlius, apie kuriuos jis tiek išma- 
-idant drauge su visų kraštų nu- no, kiek liaukis apie sočijalizmą! ? 
skriaustaisiais galėtų įvesti naują Gal p. liaukis sakys, kad reikia 
surėdymą žmonių draugijos, pa- skaityt kitokias knygeles, kurios iš- 
remtą ant komunizmo. o iavįs skurdžiaus protą, padarys 

Lietuviai socijalistai revoliucijo- jį liuosu? Teip. Bet kiek Lau- 
nicriai kovos ne už respubliką de- kis parašė ir praskleidė tarp mi- 
mokratišką. kuri pasirodo teippat nios tų knygų ? Gal su < Jakuliais 

Į despotiška kaip ir monarchijos, mano apšviesti liaudį ? Ar -gal su 
bet kovos už nuvertimą despotiz- Moteris ir jos vieta žmonijoje, 
mo, jo vieton stengsis įvesti ko- kurioje p. Laukis, sekdamas Broo- 
munizmą, panaikinimą privatiškos klyn.o Progreso ratelio prelekci- 
nuosavybės, nuo ko ir paeina netei- jas (kame tų prelckcijų blogumas? 
sybė. G Ar jos ištikro visai nenaudingos?

Socijalistai revoliucijonieriai ma Red.) drįso užsilipti 
no, kad darbininkams nėra ko ant tribūnos ir 
laukti nuo parlamentų, nes tikros išganymą rodyti — 
laisvės iš ten nesulauksime. time (jo knygoj

Lietuvių socijalistų revoliucijo- daugiau moterims nurodymų. Su 
nierių organizacija veiks sulyg gy- jais galima nesutikti, bet nevisi 

Red.). Argi 
Iš visko 

matyt, kad p. Laukis, savo išva
džiojimu nori apdumti visuomenei 
akis savo mokslu, kurio neišmoko. 
Sako miniai: apsišviesk! Apsi- 
šviesk, o busi Išganyta; bet kaip 
apsišviest, tai nepasako. Ir tokią 
tai nesuomonę p.Laukis kiša kaipo 
būdą ir iliuosaviino. Te tau Ora- 
kulis, busi kapitalistu, nes monus, 
svietui bęrodydams, iš aklų žmo
nių prisirinksi pinigų ir.... pasto- 

Į si' savininku, pastosi laimingu, nes 
turėsi savastį.... Tokia tai Lau 
kio suomonė.

Dabar, skaitytojau, atsižvelg ; 
kitą pusę, į tą pusę, kurią p. Lau 

kad kis į dumblyną varo. Toji pusė,

sius: “Kovoj jus įgysite sąvo tie
sas”! ‘
Žmonija yra pasidalinus į dvi prie-1 ri ?
šingi

gi yra tautiečiai? 
vadina savę ir carai 
kapitalistai ir liaudis

mą ir pranešė, jog išneš rimtą, tei
singą kritiką socijaiizmo funda- 
mentališkų principų — panakinimo 
privatiškos savasties ir lygybės. 
— prelegentas A. Galinaitis.

\ čliaus kiek pasirodė pats pre
legentas, persistatė gana išdidžiai: 
kaipo geriausias darbininkų drau
gas ir pasirengęs už juos galvą 
paguldyt, dėlto parodysiąs soči j a- 
lizmo visas klaidas, griebsis už pat 
pamatų, nes visoki mažmožiai kri
tikuoti užimtų perdaug laiko. Ir 
pradėjo nuo šauksmų: “Socijalistai 
nori ’išgriaut pragarą, o nuleist 
dangų, jie sako, jogei šios bedar
bės priežastvs, tai privatiška sa-,
vastis, kad jos nebūtų ir bedarbės I ijaua.
nebūtų. Bet toki sakymai yra I draugės ir draugai.! Neperseniai 
tušti, be vertės, neteisingi, beveik I n4te*stas dviem metams ka- 
beprotystė. Netikėkite tokioms1^’™" svarbiausias veikėjas revo- 
šnekoms! Toliaus jie sako, jogei p*uc*iO!) Lietuvoje. Bet caro yal- 
visi turtai turi prigulė^ valstijai, I dar nepakanka sunaikinti 
o žmonėms nieko nereikia. Ar teip *nioKaus sveikatą ji nori jį pa
gali butu? Sakau, kad ne! Grei- karti- ar uikasti Siberijos le- 
čiaus vanduo tekės prieš kalną. Į d.viy’os^’ todėl valdžia rengia tam 
žmogus bus gyvas be maisto, ne
kaip privatiška savastis < 
YpatiŠkas turtas buvo nuo pat

. pradžios svieto ir bus, tas yra įsta-
1 tymuose svieto ir Dievo: “negeisk, ne^a^nie leisti, kad valdžia žudytų 

kas ne tavo”, ir Sv. Tamošius sa- evoliucijos veikėjus, negalime lei-
■ ko: “kas ant svieto pirmutinis už- ka^ valdžia nužudytų iitq vei-

grėbs žemės kraštą, kitam to nė- kW turime suteikti jam pa-1 
ra". Žmonės ant svieto teip pat nniu ^a*^lk
nelygus: viens gabesnis, greitesnis, Kadangi L. S. D. P. iždas gry-
kits lėtesnis, užtat turtai įgyti ga. haiJšsekęs, o draugai tojo veikėjo 
bumu, suktumu yra tikrai jojo sa- neįstengia besudėti tiek, kiek 
vasčia ir socijalistai tegul nė ne- ^kalinga pasekmingam bylos va- 
mano to atimt. Ar jums rodos, rymu*» todėl kreipiasi L.S.D.P., 
kad fabrikantas lengvai atiduos besimokinančios jaunuomenės biu- 
fabrikus, karaliai sostus, kunigai ro nar’a* 1 nn,s amerikiečius, pra- 
bažnyčias, kad socijalistai fabrikus darni greitos pagelbos.
užvestų? Reiks ant to revoliucijos. tinome męs kiekvienas, kad no- 
o revoliucija priešinga krikščiony- r‘nt išgelbėti tą veikėją nuo kar- 
tjei” ’ tuvių, reikalinga pasamdyti geri

Teip šaukė prelegentas, nusi&tvė- aP^neiai ’ advokatai. Juk nė Hay- 
ręs už pat pamatų socijaiizmo, o wo°d nebūtų buvęs išgelbėtų nuo 
nepatėmijo, jog užsilipo ant kokio Į kartuvių, jeigu nebūtų turėjęs ap- 
4 ar 5 augšto ir ten įieško pamatų. ^aro"°» Richardsono ir ki- 
Nepamiršo pridėt gražių žiedelių Kars*M advokatų, o tai dar 

i apie valkatas, kurie atiminėja tur-1 laisvoje” Taigi, nuo geru 
tus nuo žmonių ir jais kloja so ,no aPR*2^ priguli išeiga bylos, 
cijalizmo pamatus. Ir daugiau jis pasatndymui gerų apginė jų 
gana keistų ir juokingų privadžio- rc,kalin^ Pin‘Sa‘ ir tie rei- 
jimų turėjo, ypatingai valstiją kahnK* tuoiaus> įdėjimo. Vai 
perstatė kajpo kokį baisiausią žvė- P^*a skubmasi rengti bylą, užtai 
rį, kuris viską surys, suės, ką tikl'r ,n^s Jur’n,c duoti pagelbą tuo- 
tftrbininkas padarvs. Tiek apie Pau’
privatišką savastį. ' Draugės ir draugai! Neleiskime

Antram atvejyje kalbėjo apie Iv- caro vadžiai - nužudyti šitą svar- 
gybę ir išrado: jogei žmonės 'iš blausią veikėją! Ištraukime jai iš 
prigimimo nevisi lygus: viens sto-|nars^ auką! Jisai pakliuvo į 
resnis, kits laibesni*, trečio nosis tuo* nasrus tiktai dėlto, kad dirbo 
ilgesnė; tai, pagal socijalistų skel- Unijos labui, kad kovojo už jos 
biamą lygybę, turėtų karpyt žmo- ra*^'T- Ar gi botume męs tokie 
nis panašiai sodininkui karpant me-1beširdžiai^ ir atsakytume pagelbą 
džių ugius. Teip pat negali buti|tain’ kur’s dirbo musų gerovei.' 

į lygtis tėvas su sunura, senas su Į Nędaleiskime to! Duokime savo 
jaunu, ligonis su sveiku, o mote- Pa£dbą tuojau, o taip darydami, 
ries — visai negalima prilvgint: pėduosime energijos Lietuvos veL 
argi eis, girdi, moteris kast anglis, Hams! Rlnkl™ aukas greitai, nes 
o vyras ar gimdys ir žindys ktrtli- kiekviena valanda brangi. Nelau- 
kiu *.♦» _ ' kime, kol bus pervėlu. kol tasai

Tokius argumentus prelegentui draugas kabos ant kartuvių ar bus 
statant, retas iš susirinkusių išken- Pridėtas Sibire! Mirtis ar gy
te nesijuokęs, nors ir labai buvo veni,nas svarbiausiam revoliucijo- 
žmonės šilumos nuvarginti. Neži- n‘cr’u* ’ Atsaky kitę draugai 
nau, ar prelegentas tyčia, vietoj klausimo! Tuojau! 
garsintos prelekcijos, sulošė kome- Jonas Ilgaudas, 
diją, ar ištiktųjų jis teip mano! 3312 So. Halsted St., 
apie socijalizmą. Jeigu tyčia gar- Chicago, III.
sina vienaip, o daro kitaip, tai
nors laika butų vėsesnį paskvrf,- P S- malonėkite siųsti
tad ant tokios kotnedijėlės būt ne- Rcv- R' K <’«>'««>
blogas daiktas pasijuokti, bet jei P- J S.rvydtn, tao Grand st.. 
ištikrųjų teip mano prelegentas, Rr0°khn. N.V, pažymėdami: by
lai gana apgailėtina, kad tokia P’* revot — 4 ta kuopa
mokyta ypata, •‘lojeris . teip žemai L- S- S- A- aukauja tam tikslui 
slenka ir bando tamsyt protą žmo-PS0' Manau, kad *ir kitos kuo-

pos neatsisakys paaukauti. Ka-
Po to prelegentas pranešė, jogei dangi pinigai reikalingi tuojau, o 

prelekcija užsibaigė ir iš prelek- k"°Pa ™ ne,uri s’vo .“*• ,ai Į' 
ei jos temos galima statyt užklausi-1 natrauke paskolą, kurią sugrąžjs 
mai, o jis paaiškvsiąs. Pirmas Pelijusiems draugams bėgy je rne- 
klausvmas buvo Matytas apie vai-P Argi negalėtų ir kitos kuopos 
stiją, bet prelegentas atsisakė tą ir taip pasielgti? Da-
išrišt, nes tai darbas ateities, nors r> kilę! 
prelekcijoj nuolatos apie tai mi
nėjo ; tai nebuvo darbu ateities.
Paskui vienas vaikinas bandė kriti-1 
kuot prelekciją, bet prelegentas iš
tiesė rankas ir liepė nutilt, buk ne 
apie dalyką kalbą, bet vaikinas už- 
sikarščiavo ir kalbėjo toliaus, o 
prelegentas teip užsidegė, kad jei
gu būt pasiekęs nuo pagrindų že
miau stovintį vaikiną,^butų stumęs 
į sėdynę, ar tėškęs per žandą. To
kiam susirėmime jau aršiau kome
dijos buvo: vieni plojo delnais, 
kad vaikino kalba patiko, kiti plo
jo,* kad nebūtų girdėt, ką vaiki
nas kalba, treti, matydami iškeltas 
abiejų kumščiai, šaukė: nesimušk, 
nesimušk! Salėj buvo toks uži
mąs, kad nieko nesigirdėjo. Tik 
karščiui praėjus, atsidarė viešos I priešais, kurie laiko darbininkus 
diskusijos. Prelegentas dabar jau nelaisvėje, jeigu jie geruoju neno- 
davė kalbėt kiekvienam, manda- res pasitraukti iš “guštų”.
giau atsinešė į žmonės ir neminėjo Lietuviai socijalistai revoliucijo
jau, kąip laike prelekcijos, kad nieriai, eidami sykiu su kitų tautų 
publika delnais neplotų, nes soči- Į revoliucijonieriais, kovos už įvedi- 
jalistai pyksta, bet klausymų visgi 
neišrišo, griebėsi yvairių prilygi- 
mų, kuom nuo dalykų visai nukry
po, tik kupeta tuščių žodžių viską

" I veikėjui antrą bylą. Kas jai ne
dings P*8**^* atsiekti ikišiol, tą nori ji 

dabar atsiekti su antraja byla. 
Vienok męs, draugės ir draugai,

sa- P. laukis nurodo, kad tik per 
apšvietimą žmogus laisvę apturės, 

ne bet kaip žmogus gal apsišviesti, tai 
tu- Laukiui, turbut, nė j galvą neatė

ant

J. Ilgaudas.

LIETUVIŲ SOCIJALISTŲ RE- 
VOLIUCIJONIERIŲ PARTIJA.

šiais metais susitvėrę nauja so- 
cijalistiška organizacija lietuvių tar 
pe, pavadinta “Lietuvių socijalistų 
revoliucijonierių organizacija’’

Lietuvių socijalistų revoliucijo
nierių organizacija veiks tarp visų 
lietuvių, kur jie ne gyventų, ko
kiose šalyse; jų tarpe tvers kuopas 
ir organizuos j tvirtą susipratusių 
darbininkų armiją kovai su netei
sybe, kur ji neatsirastų.

Lietuvių socijalistų revoliucijo
nierių organizacija kovos žodžiu 
ir raštu su visokiais darbininkų

mą vietoj dabartinio surėdymo, 
kooperatyviško (socijališko), pa
remto ant laisvės, lygybės ir tei
sybės.

■ ■ ji

siekiančiais ko nors
Tie žmonės, kurie

, P. Laukis sako, jog socijalistų 
gali vadintis kiekvienas. Tas tie
sa. Bet juk ir Laukis, kaipo pa
triotas, vadina savę tautiečiu ir 
skirsto tautas. Socijalistai* vadi
nasi žmonės, kurie kovoja už ge
resnę ateitį, kiti, kurie to nedaro, 
o vadinasi socijali štai s, arba prisi
dengę socijalisto vardu, dirba 
niekšystes, tie nėra socijalistais. 
Norint socijalistų būti, reikia pil
nai ir* socijaiizmo principus su
prasti. Kas

Tautiečiais 
ir karaliai ir
sekanti savo prispaudėjus. Na, ir 
tiejie tautiečiai, carai, kapitalistai 
ir tt., kurie myli savo tautą, savo 
tėvynę, bet tik dėl svieto akių ir 
teip mylėdami, veda liaudį į am
žiną tautų antagonizmą, paverg
dami kiekvieną, kas tik yra sveti
mo. Toks nėra tautietis, tai veid
mainys, toki susipratusios liaudies 
vadovus kankina kalėjimuose, arba 
varo ant kartuvių. Kiti, negalėda
mi pasirodyti tarpe minios, numir
šta badu girioje, ar kur kitur, kaip 
kad dabar Rusijoj darosi.

Teip atsitinka su žmonėmis ide
alistais ir 
augštesnio.
miršta už idėją, kurią stengiasi 
palengvinti žmonijai gyvenimą, yra 
daugiausia socijalistai!

Ir p. Laukis, išbaręs tuos plikius 
— bekelnius socijalistus, ant gak> 
vėl už juos užstoja. Apgailestau
ja, kad paskui, kada didumos ran
kose bus valdžia, jie negalės plėtotis. 
Bet reikia atminti, kad paskui ir 
tų nenuoramų socijalistų jau, tur
but, nebus, nes jų ir nereiks, teip 
kaip dabar p. Laukiui nėra reikalo 
iš Chicagos į Valparaiso pėkščiam 
eiti, nes yra traukinys, kuris greit 
nuveža. Kuomet žmonija galės 
laisvai mąstyt, protaut, plėtotis, 
kiekvienas turės progą lavintis, mo
kintis, — nereiks savo darbo vai
siais šerti kitą, — tuomet nereiks 
nė socijalistų su idealais ira p. 
Laukio Orakuliai mažai turės ver
tės, nes žmonės šviesti bus tam 
tikri išlavinti mokytojai, kurie ir 
moterims paskirs daugiau ką veik
li, ne vien bulves skusti.

Ir laukiui linkiu pirma pačiam 
išmokti, o paskui kitus mokyti.

JL Stasiulevičius.

Chicagoje 
moterims 

bulvių sku- 
yra ir

koks

nie- 
užsi-

venimo sanlygų, nurodinės, jog moterims vodingi. 
darbininkai visi nuskriausti, turi-1nejuokinga p. Lauki!? 
me susivienyti į tvirtą armiją, su
griauti nelaisvę, pastatyti laisvės, 
lygybės ir teisybės rūmą ant že
mės, įvesti žmonių draugijoj tikrą 
laisvę, tiktai tikra laisvė mums rei
kalinga.

Tuo skiriasi šitoji partija nuo 
Į kitų socijališkų parlamentariškų or
ganizacijų.

Dabar 20-me amžiuje kova ver
da Smarki prieš priespaudą ir tik 
ta partija laimės, kuri turės dau
giau pritarėjų, kurios siekiai 
geriau prie gyvenimo reikalų 
taikyti.

Męs darbininkai turime 
pratimą, galime suprasti, 
mums niekas nieko geruoju neduo-ltai tavo, tavo draugų, kvailių, anot 
da ir kad tik per kovą męs galime Laukio. Ir štai tie kvali socijali- 

Į laimėti tą, kas reikalinga mums štai drysta už savo kruvinai už- 
gyvenime. dirbtus centus išleidinėti knyge-

Yra daug visokių partijų teip- les, kuriose nurodo, kad ir tu esi 
pat ir terp lietuvių, ir kitų kraštų žmogus kaip ir visi; kad ir tau 
darbininkų su y vairiomis progra- reikia džiaugtis gamtos suteiktoms 
momis, bet męs turime žiūrėti, kat- gėrybėmis, kad tu sunaudotum 
ros organizacijos siekiai geresni, savo darbo vaisius sau, c ne šer- 

Mikas Audrius. tum gaujas dykaduonių, kurie, pri-
* " ' kimšę savo neprisotinamus pilvus,

juokiasi iš tavo paikumo. Socija-
LAUKIS VISUS IŠMOKYS, listai ne tik per knygeles, bet ir 
Paskutiniu laiku p. Laukis pra- gyvu žodžiu aiškina tau, ji kur 

dėjo duot pipirų socijalistams.ypač atsiranda, tavo vargai, iš kur atsi- 
pamėgo pavienias ypatas; bet ant rado tavo prispaudėjai ir kaip tu 
galo nuvyko ir ant Markso teori- gali nuo jų išsiliuosuoti. Socijali- 
jos. 24 N r. “Lietuvos” užsimanė 
visus pamokyti teisybės. P. Lau
kis, perstudijavęs knygelę “Dok- 
trini Marksizma”, pradėjo pasako
ti, kaip kvaili tie socijalistai!.... 
Pirmiausia ou^gį^yk dar- 
bininkas negali nc‘
turėdamas nieko > d val
džia daugumos žm»'^tavo 5 Realais 
teipgi negali laimė: Juos ar į

Kadangi p. Lau?nkas Putoms 
besibardamas, užklp1‘v>rskuPCi ®°~

bus 
pri-

su-
i

PAVOJUS RAŠTININKAMS!
Norėčiau išreikšti visus pavo

jus, koki gresia Lietuvos raštinin
kams, bet baisu.... šiurpas ima, 
dreba mano gyslos.... ant galvos 
plaukai šiaušias.... dairausi į 
šonus, ar nemato kas manęs, ar 
ne stūkso kur po langu 
judošius.... išdavėjas....

Bet nieko nematyt Gal 
kas neužeis, bet argi galima
tikėt? Verčiau užsitiest langą, 
paėmus štai, kad ir staldengtę nuo 
stalo.... nes pas manę ne gerai 
užtaisyti langai, vienu šniūrelio 
patraukimu neužsileidžia ant lan
go roletos, ar kaip jas vadina.... 
Jau visur aptyko, nustojo barškė- 
ją ratai, jau ir už sienos nutilo 
balsai davatkų, kurios per ištisus 
vakarus traukė be perstojimo savo 
vienodą liūdną gaidą....

O Viešpatie apsaugok manę vie
ną dabar likusį! Jau pradėsiu; 
gal ir niekas neišgirs apie mano 
šio vakaro darbą, bet vis dar bai
su....

Baisu man.... Baisu.... Jau 
buvau padėjęs priešais rašalą ir 
popieros laiškelį.... sulujo kai
myno šunes ir be perstojimo, juo 
tolyn, juo smarkyn, rodos jau jų 
dešimtįs, subėgę, loja, kaukia vi
sokiais balsais it vis aidas traukia 
artyn musų namų — artyn trio- 
bų, štai ir musų šunelis, išgirdęs 
balsą savo sėbrų kaimynų; paki
lęs iš miego, nusistaugė ir nenu
girdęs balso, iš kurio krašto jį 
pakėlė, per kitus vartus išbėgęs, 
loja, o man per visą tą laiką klau
sius, baisu, rodos jau girdžiu ir 
balsą anų vado:.... eikim, sku
binkimės, dar šiądien jį 
prakeiktąjį, 
atsilenkime 
visi sykiu, 
jame!....

Pamečiau
ant stalo, savo žiburėlį, kuris teip 
mažai man švietė, visai prigesinau 
ir, užlindęs į kampą, klausau. y . 
gyslos pradėjo smarkiau plakt, šal
tis perėjo per visą mano kūną, 
nubudau.*... nuleidau rankas že
myn ir mislijp apie galą savo jau
nų dienų.... apie praėjusį laiką, 
ir nieko, rodos, nerandu ant savo 
sąžinės, nieko tokio pikto, už ką 
šiądien teip drebu, bijau; užlindęs 
kamputin, jau pradėjau tyla atsi- 
sveikinėt su savo gimtine tėvyne

štai išaiškina ir iš kur atsirado so- 
cijalizmo priešininkai, didiejie ir 
mažiejie. 
kiekvienas 
ir nurodo 
šviesti.

Ne vienas gal tą, kas p. Laukio 
buvo rašyta Nr. 24 “Lietuvos”, 
priėmė kaipo teisybės aidą! Ap
svarstykite tą, nes čia apie darbi
ninkų kailį eina. 1 
rasite teisybę.

Socijalistai nori, kad 
žmogus butų mokytas 

būdą, kaip galima apsi-

.. užtiksim 
peilius, kad 
neliks sveikos

plunksną iš

jau buvau bepradedąs leist iš akių 
ašaras. Nė nepajutau, kad šunes 
nustojo Joją, viskas nutilo, tik ten 
toli.... toli.... gal už kelių kai
mų girdėt vaikinų balsai, bet la
bai neaiškus, ir tie nutilo....

Užmiršau pradėtą darbą, iškiū
tinau palengva laukan ir paėjąs 
keletą žingsnių sodan, apsidai
riau, ar kas manęs nemato ir at
sisėdau ant sauso kriaušės kelmo, 
atsisėdęs, vėl pradėjau mąstyt: 
kodėl šiądien mari teip liūdna, 
dėlko man nemiela šios nedėlios 
vakaro šokiai, nors net mano drau- 
gai. gavę ant užkvietimo nuo ma
nęs atsisakymą, tikrai dabar sukas, 
aplink šokinėja lik padūkę, kau
kia, dainuoja, o aš sau sėdžiu 
ant sauso kelmo.... Dėlko aš 
negaliu miegot, nors visas mus 
namas jau seniai ilsisi, nes visi 
žino, kad ryt, saulei tekant, vieni 
turės grėbt, antri vartyt nuplautą 
sieną, o aš, vargdienis vienui vie
nas, nes nieko aplinkai nematyt, 
sėdžiu, laukiu ir ko?.... Gal sa
vo priešų, kurie žada padaryt man 
galą!.... Ne.... pats negaliu to 
išreikšt, nes aš pats nežinau už 
ką aš savę teip kankinu!....

Suvaitojo gale sodo apuokas,. 
pradėjo šnabždėti lapai, papiltus 
vėjui. Puikus oras, kvepia gėlių 
žiedai, bet viskas nemiela, pradė
jus mąstyt, apie mano padėjimą.

Už tą menką korespondenciją, 
kurią rašydamas, maniau sukelti 
terp tų ištvirkusių (juk ne ant' 
amžių) vaikinų susipratimą, mei
lę, maniau, kad paliaus galandę 
peilius ant nekaltų žmonių svei
katos, maniau, kad daugiaus ne
bematysiu apsitaškiusių žmonių 
krauju rankų, bet veltui!.... 
Aniems tas nieko nepagelbėjo, dar 
aršiaus pakėliau jų tokią dvasią, 
jog šiądien galanda peilius, keti
na piaut manę.

Rašydamas, žinojau, jog jie ne
paims to dienraščio egzemplioriaus 
į rankas, kratysis, bijos, kaip sako 
musų protėvių patarlė: “kaip žy
das kryžiaus”, bet nė į galvą ne
atėjo, jogei teip urnai dasižinos 
kas parašė ir persekios manę, kaip 
kitkart polu irtai lietuvišką žodį.

Gaila ne mano sveikatoj ir gy
vasties, bet tų ištvirkusių vyrukų 
“cicilikų juodašimčių”.

Gal jau pabodo klausyt mano 
aimanavimo? Tad štai prieš save 
turiu visą tą kaltę, už kurią varg
stu čion, atsisėdęs ant kelmo ir it 
kiškis, ausis pastatęs, dairausi į 
šonus, ar nesusitiksiu su savo prie
šais: tai “Vilniaus žinių” N. 44, 
1907 m. tilpusi korespondencija. 
Ir kasgi ten yra? Nenusigąsk, o 
skaityk drąsiai. Ten yra kores
pondencija iš Sintautų. Ten pa
rašyta, jog Sintautai nuo senų 
laikų pagarsėją “žulikais”. Čio
nai šventadienio vakare, kada dau
guma žmonių, išklausę bažnvtinių 
pamaldų, išvažiuoja, išvaikščioja 
namon, liekasi vien girtuoklėliai; 
žmogus, nors ir su sveiku protu, 
neragavęs degtinės, atsargiai turi 
vaikščiot, apsižvalgy ti į šonus, kad 
nepapultų į rankas teip vadinamų 
“žulikų”; papulsi. užsispeis kur į 
kampą ir nežiūrėdami ar tu, žmo
geli, kaltas, ar nekaltas, — šauks: 
duok gorčinę arba buteliuką: ne
duosi, pasiteisinimo nėra — lazdos 
ir plytgaliai pradeda švilpt 
ausis.

Nėra tos šventos dienos, 
ant rytojaus neišgirstum: čia
nam nosį numušė, kitam galvą su
skaldė, trečią tik kiek apkūlė; ir 
teip pragarsėją juodašimčiai-žuli- 
kai, varo savo darbą, prisižiūri iš 
mažų dienų į savo vyresniuosius 
vadus, kurie ilgai teip pat varyt 
negali. Daugiausia dalyvauja toj 
kuopelėj vokiečiai, kurie šventą 
dieną prieš vakarą tiktai susiren
ka, geras lazdas nešini, vaikščio
ja visi drauge ir teip mat prižiūri 
tvarką, kad įgėrusį žmogų išleist 
namo pratuštinus kišenes; priside
da keletas ištvirkusių jaunų vyru
kų ir katalikų.

Teip, 4 d. kovo, Sv. Kazimiero 
dienoje kun. Žemaitis skelbė žmo
nėms iš sakyklos, kad tokiems iš
tvirkėliams pareikalavus buteliuko, 
neduot (žinoma, kaip įpratina vie
nas antras, tad gauna drąsos ir 
papranta), o jeigu neatstotų, pa
prašyt (už apikaklės) laukan pro 
duris iš savo draugystės. Bet 
nuo ko draudžia, tai yt pasityčio
dami, to ir nori: tą dieną susirin
ko priešais kleboniją į aludę p. Ž. 
keli “garsus vyrukai”, na ir pra
dėjo savo paprastą darbą, — vie
nam vaikinui apdraskė ausis, kitą 
gi, sugriebę, atėmė "gorčinę” ir 
pareikalavo dar daugiaus, bet dau
giaus negavę, užstojo duris; ne
laimingas vyrukas ištruko iš kil
pų ir išbėgęs gatvėn, kokiais tik 
žinojo žodžiais, pradėjo plūst ir

apie

kad 
vie-

... tą 
namie, 
dursim 
vietos

rankos

Skaitydami, su- Lietuva, tėvučiais, broliais ir se
selėms.... graudu pasidarė, jau,]



F?

11

H

i

7

R

I

ir pranešti broliams Amerikiečiam* 
apie revoliucijos stovį tėvynėje 
(feljetone rašyta kas kitas: ten 
parašyta, kad minėta ypata nebuvo 
partijos įgaliota ją atstovauti Ame
rikoj, bet buvo vien tūlo jos vir
šininko prg>y ta, jeigu galima, pa
sidarbuoti. Tas juk ne tą PaŪ 
reiškia. Red.). Koki tos pasa
kos motyvai — nežinau. Bet kad 
jie yra nešvarus, tą galima numa
nyt

Aš nebuvau tokiu atstovu, kad 
bučiau galėjęs į VVashingtono kon
gresą patekt, arba kokias derybas 
su valdžioms ar su partijoms at- 

Bet kad buvau įgaliotas
D. P. atstovauti ją revoliu

cijos metu, ir skelbti kovos už 
laisvę bėgį, turiu savo rankose 
partijos dokumentus, offidjališkai 
paliudytus partijos antspauda ir 
parašais. Tuos dokumentus matė 
tuolaikinis Lietuvių Socijalistų 
Partijos Amerikoje centro komite
tas ir redakcijos: ‘'Kovos”, “Vie
nybės” ir.... pačios “Lietuvos”. 
Kaip “Lietuvai” ir jos sandarbi- 
ninkui dabar parėjo manę šmeižti, 
nesuprantu. Turbut užsigeidė sen- 
sacijinių naujienų, kad skaitytojų 
daugiau tuomi patraukti (na, o 
jeigu ne? Red.).

Kita apie mane pasaka dar 
btauresnė. Ponas Janonis sakosi 
negirdėjęs, kad aš, parvykęs į Ru
siją, buvau patekęs į valdžios ran
kas (feljetone irgi kas kitas pasa
kyta. Red.). Ir jis tik savo au
sims pasitikėdamas, meta drąsiai į 
manę purvus. Paprašyčiau p. Ja
nonį ir tokius purvus talpinančią 
“Lietuvą” pasiteirauti (ne redakci
jos pareiga teirautisi, ji užsitiki 
pranešančiam. Red.) Kijevos, Vil
niaus ir Kauno gubernijose, kur 
sėdėjau kalėjimuose ir esu po- 
daug sykių įtrauktas j administra
cijos raštus bei policijos pa j ieško
jimus. Jeigu to negali ir nenori 
“Lietuva” su savo sandarbininku 
padaryt, tai meldžiu kuogreičiau- 
siai mestus ant manęs purvus pa
siskubinti susisemt Būva kartais 
tarp susibarusių ypatų trečiųjų 
teismai. Čia aš nematau reikalo 
prie to pagarbaus įrankio griebtis 
su ypata ir laikraščiu, kurie norė
dami nepaprastomis naujienomis/ 
savo skaitytojus nudžiugint; —\ 
ima, ir vaišina juos 
savo išmislais.

Nežinau, 
daryti, bet 
bėjau, jog 
kia būtinai 
ino, kaltybės savyje pa j ieškoti už 
miršo. Principų kabanoti nemoka, 
negali; turi su j ieškoti ypatos ant 
kurios galimą nuversti visą kaltę.

Blogai su tuomi; matyt kitokių 
argumentų neturi. Įpykimas šne
ka (o už ką? Red.).

Aštriai parašiau; nes matosi, 
kad su tokiu laikraščiu ir tokiais 
jos sandarbininkais kitaip nėra 
galima susi šnekėt Švelniau kal
bėsi, teisinsies, spaviedosies, — tai 
sakys: aa, matai, kaip prisivertėtn 
nusipakaryt! Tai musų tiesa — 
męs jį taip uždrožėm, o jis sau 
gražiai ir nužemintai 1....

Ne, “Lietuva^’, p. Janoni ir kiti! 
Jus galite y patas šmeižt nors už
slėpdami jų vardus iš baugštumo 
įstatymų rankosna nepatekt. Bet 
nuo visuomenės teismo neišsisuk
site.

Esate profesijonališki šmeižikai.

Gadyne šlėktos viešpatavimo ĮDOMUS TIKSLAS.
Keista ir nuostabu, jei tūli musų 

rasėj ai užsiima ne principais, bet 
ypatų dorybėmis, kur išbujojusifan- 
tarija gali rasti plačią dirvą, ir tame 
dalyke Amerikos laikraščiai žiba, 
tviksi. Keista teipogi, jeigu laik
raščiai, kurie teip, rodos, yra šva
rus, padorus, palaiko šmeižimus.

šmeižimas — biaurus polemikos 
Į būdas. lengva sutveri pasaką;

keikt savo ką tik buvusius nepa- ( 
žįstamus sėbrus. Aš tuo tarpu, 
pro šalį praeidamas, perspėjau 
aną vyruką, kad gatvėj rėkt, kiek 
nasrai leidžia, • neprivalo ir jeigu 
kuo užgautas, patariau kreiptis 
teisman. Ir vyrukas manęs pa
klausęs, nudūlino savais kėliais. 
Kada pasibaigs tokios piktadary
bės, sunku atspėt vyra*’ 
teip darydami, netik teršiate sa
ve, bet podraug gėdą visiems sin- 
tautiečiams darote, jog iš saky
klos turi persergėt žmones, idant 
saugotus ir nepapultų į rankas 
Sintautų ištvirkėlių-*ulikų-juoda
šimčių. Gėda, vyrai, gėda!....

Galim pasigirt sintautiečiai alu- 
dėmis, nes pas mus jų daug yra. 
Nemažai atsižymi daugumas sen
mergių davatkų, taip pat siuvėjų, 
kurios, nors į karčiamas ir nesi
valkioja, bet neturėdamos kuo už
siimti, per dienų dienas savo lie
žuvėliais ilgais.... ilga‘s • • • • 
kurių nors peštynės neišeina, bet 
šiaip jau visokį terp žmonių ne
susipratimai.

Ilgai feip būti negali!.... Bet 
tikiuosi, sulauksim dienelių^ kada 
viskas kitaip čionai stos!....”

Na ir kasgi čia yra blogo ? kam- 
vgi bereikalo aušyt bumas? Ne

nori klausyt, lai sau gyvuoja, kaip 
gyveno, man rodos, rėžyt sienas 
peiliais ir griežt dantimis nėra uz 
ką.’ Ar čia yra bent jų pavardės 
išreikštos? Ar galėjo ‘Vilniaus 
Žin.” tolymesniejie skaitytojai ži
not, kas tai toki tie musų juoda
šimčiai; o kad ir pavardėmis bu
tų iššaukti, tai irgi aniems vis 
tas past.

Teip bemąstant, pasidarė man 
ant širdies lengviau. Matau jau 
šviesą, kuri reiškia, kad neužilgo 
išlys iš tarpo medžių šviesi sau
lutė, apdengs aiškiais spinduliais 
visą pasaulį ir visai nuslinks ta 
bereikalinga baimė. Ėmiau grėblį 
ir į pulką, darbininkų įsimaišęs, 
maniau visai nustumsiu tohm tą 
savo nubudimą, bet ne ant ilgo. 
Sulaukęs vakaro, aš vėl negaliu 
užmigt, netai bijatu-anų juodašim
čių, bet mastau, ar niekad tokiems 
laikams nebus galo, ar ilgai priseis 
laukt, kada pasirodys terp žmo
nių šviesa, Lida pamatysime žmo
nis, pabaigus kasdieninius darbus 

'*^ypač šventadieniais, su laikraščiu, 
ar knyga rankoj, vietoj šokių, 
peštynių, biaurių kalbų; kada vie
ni skaitys, kiti klausys, svarstys 
savo reikalus, kad kaip nors pa
kelti terp savo tamsesniųjų bro
lių apšvietimą: kada kiekvienas 
mylės savo prigimtą šalį Lietuvą, 
kalbą, vietoj dabartinės degtinės, 
už kurią atiduoda savo paskutinį 
priegalvį, o laikraštį sunku ir do
vanai įbrukt į rankas.

Norėčiau matyt visus dabarti
nius juodašimčius apgailestaujant 
praėjusį laiką, savo drąsiais dar- ( 
bais pragarsėjusį, norėčiau anuos 
matyt, vietoj užpuldinėjančius ne
kaltai ant žmonių ir lupant berei
kalingai pinigus, maukiant degti- į 
nę ir alų, griežiant dantimis ir 
piaustant peiliais kunus žmonių iš 
netyčių į jų spąstus įsprudusių,— 
platinant terp žmonių apšvietimą.

Norėčiau matyt, vietoj p. 2. 
aludės, kuriai ant tos'vietos (prie
šais kleboniją) stovėt netinka, lie
tuvišką knygyną; ir ištiesti daug 
puikiau atrodytų ii* žmonėms ar- 
tymesniems, o ypatingai kelei
viams ; kiekvienas, pamatęs iškabą 
iškeltą vietoj gudiškomis raidė
mis, lietuvišką knygyną, labai ste
bėtųsi.

Juo tolyn, vis drąsiau ėmiau 
mąstyt. Eruko visa baimė iš gal
vos; bučiau jau gal drąsiai ėmęs 
plunksną į ranką, bet.... pasiju
tau, kad esu silpnas, atsiminiau 
žodžius Adomo Jakšto “Pasikalbė
jime su nykštukais”; pasijutau, kad 
ir aš toks jau nykštukas ir nieko 
negaliu gero padaryt savo tėvy
nei. Nors paėmiau plunksną, pa
rašiau porą žodžių, kaip mokėjau, 
bet vis drebėjau, kad nepakliučiau 
į rankas tų, kuriems norėjau pa
rodyt kelią, kuriuom turėtų vaik
ščiot.

šiądien, nors . silpnas, bet jau 
ne drebu.

Nėra ką drebėt prieš tą, kurį 
galima prilygint prię gyvulėlio, 
neturinčio nė jokio supratimo....

Šiądien drąsiai bučiau išvadinęs 
visus vardais, pavardėmis, paaiš
kinęs sodžius, valsčius ir apskri- 

- čiūs. Bet gaila. Per ilgai prasė
dėjau ant kelmo, o dabar jau sau
lutė pasirodė iš už medžių, laikas 
varytis į lauką. Ir mama jau at
sikėlus, kelia vyrus iš miego, rei
kia pro kampą kluono kiutyt. Lai 
nemato, kad čia naktį persėdėjau.

Mikų Dėdė.

Lietuvoje
(1569—1795m.)

Paraše Jonas Šliupas, M, D

tvaxkin° brukus. Per tatai miestai kilo, daugelyje 
pramonė: gelumbinė, odininkystos, aludarinė

Am&o į taipgi pirklybą, nors jų stabdė Prūsija, užde
dama ant ir kitų pardavinių, einančių į Gedana, 12% 
muito. Pirlflyba kreipėsi link Juodųjų marių, kur 1783 m. 
canen^i užėmus K rimų, įteigus Chersoną ir pirkliška lai- 
vyrtę ant Jųodmario, atsidarė pirklybą javų rusiškoms vai- 
vadystoms. j Per triūsų Mat. Būt ryma vyčiaus, šlėkta liet. 
Brascių, vaivadijos užsiėmė išdžiovinti Pagirėnų balas ir 
dirbo tiaktus: pinsk-slonimiškį ir pinsk-volyniškį. Daryta ,------ —® - ------- *
kanalus. Lėšomis did. liet, hetmano Mikolo Kazio Ogin- lengva purvais ypatas apdrėbti, 
skio, kanalas vadinamas Oginskio sumezgė ščarų, įpuo- G vienok atsiranda tokie rašė- 
lančių į Nemunų su Jasiolda, įtekančių į Pripetę, per kų ia‘» kurie lieja paplavas ant sveti- 
įvyko komunikacija tarp Baltijos ir Juodųjų marių. Tų" galvų; gal būti ilgai rinko 
patį siekį turėjo karališkas kanalas, rišantis Pinų, įte- jas, jieškojo progos, kur išpilti, 
kančių į 1 ripetę, su Muchava, j puolančia į Būgų. Pirklvba 
labai pasidaugino. Kuomet 1/76 m. į Lenkijų atėjo sve- 
timžemių produktų už 48000000 auksinų, o iš šalies į užru- 
bežį išėjo tik už 22000000, — tai prabėgus keliolikai metų 
išvežimas pasiekė. 150000000 ir perviršyje vertybę atvežimų.

Augo taip-gi skaitlius gyventojų. Po pirmo padalini
mo Lenkija skaitė vos 7400000 gyventojų, praėjus kelioli
kai metų turėjo jau 8800000, arba priaugimų ant 19%. 
Iš viso skaitliaus pripuola ant šlėktos ir kunigijos 800000, 
ant miesčionių krikščionių 600000, ant Žydų 900000, ant 
valsčionių 6400000, kiti ant Totorių, Čigonų ir tt.

z Nors protiškas išsiplėtojimas ėjo pirmyn, bet ir prieš
gynumo konservatyvų netruko: dvasia fanatizmo neguo- 
dojo laisvės persitikrinimų. Radikališki laikraščiai spaus
dinami buvo ar slapta ar užrubežyje, taip-pat veikalai Vol- 
taire s. Prof. K roką vos akademijos, Juozas Bogucickis, 
už peikimų fanatizmo ir gynimų husitizmo neteko vietos, 
šlėkta priešinosi mokymui zoologijos mokyklose, ir skun
dėsi ant mokyklų už platinimų netikystos! . Siuntė vaikus į 
užrubežį ar pakampines mokyklas..........
sija priversta buvo mokinti sugadintų lotynų kalbų ir versti 

‘mokintojus su mokintiniais eiti ant mišių ir atlikti mėne
sinę išpažintį’ Tamsybė viešpatavo dar terp šlėktos, mies
čionijos ir valsčionių.*...

Apšviestesni ąugŠtesniejiei sluogsniai buvo patvirkę, 
neisimant nei moterų. Perskiros moterystėje buvo pa
prastu dalyku. Daugelis nesigėdijo tarnauti ambasadoriui

•(Tąsa).

pasėkimo. Į istoriją ir tiesas Lenkijos 
vpatu ir įstaigų. Iš gamtos mokslų išmėtė ‘ ..
blijos ir metaphyziką, k. a. ginčus apie pradžią nia eri. , 
bet už tatai mokino apie ypatybes aPs,r®lsk,,?’’Į .......ajį 
tinkamas praktiškam pritaikinimui. Profesorns p yzt^ 
mokino įrengimą perkūnsargių ir theoriįą - 
laivių; mineralogas atrodinėjo naudingumų jL?’ii»nė 
tanikas gelbingumą augalų medicinoje. N0*?”*?' 
guodoti žmones mokslo, nežiūrint į jų religiją ir philozopli 
j£ popularizavo pažvalgas Cartėziaus, Voltatrea, Rous- 
seau ir tt. ...

Komisija taip-gi miesteliuose ir kaimuose steige 
mentariškas mokyklas. Be skaitymo, rašymo ir s 1 
mo mokino ten jaunuomenę daržininkystes, žemdirbystes, 
h>gIKOTtrolavo išpildymą įstatų Komisijos Vizitatoriai, 
periodiškai aplankanti mokyklas ir išduodanti raportus vy
riausioms mokykloms. Prorektorius lankė parapijines 
mokyklas savame apvade, o Rektorius visas mokyklas skry
tyje. Generališki vizitatoriai, daugiausiai profesoriai vy
riausių mokyklų, po du ant Lenkijos ir Lietpyos, kas met 
apvažinėjo visas aprubes. Darbą Komisijojrėme karalius, 
dalyvaudamas mokyklų abiturijose Varšavdje ir apdovano
damas medaliais geriausius mokintinius. 1 aip-gi presą , 
gyrė naująjį būdą mokymo. Ir galima buvo tikėtiesi nau
jų pastangų valstijai ir jos geresnės ateities. .

Taip-pat privatiškos draugystės laisvųjų mulionų arba 
masonų stengėsi įgy vendinti humanitariškas idėjas. 1 o* 
draugystės ėmė Lenkijoje platinti valdant Augustui III, 
bet jas kunigija persekiojo. Jas platino jau tai svetimže- 
miečiai, jau tai jauni magnatai: Mnišchai, Oginskiai. Po- 
tockiai. Prie St. Auguste masonai dalinosi į podalas: 
vokišką, franeuzišką ir lenkišką; visatini suėjimai apspren- 
dimui visatinių ginčų \adinosi "\vielka loža \varszawska.. 
Padalinus Lenkiją, Lenkai atsiskyrė nuo svetimžemių ir 
įsteigė ložą "Prszyjaciol dossviadczonych , vėliau vadinamą 
J^Katarzyna jmx1 gwiazdą potnoeną”. 1784 m. galutinai 
tapo suorganizuota laisvoji muliorystė Lenkų. Didžiu 
mistfu iš pradžių buvo gen. Andrius Mokranovskis, potam 
Ščęsny Potockis ir Kaz. Nestor Sapieha. Be vyriškų, buvo 
taip-gi ložos moterų. Priiminėjo tiktai krikščionis. Mieriu 
laisvam uliorystės buvo kova Su neapikanta, naikinamas 
prietarų, platinimas naudingų žinių ir steigimas labdarin
gų įrėdnių.

Tauta ėmė kilti taip-gi ekonomiškai: pasididino lauk- 
darbystė ir gerovė žmonių, ugterėjo pramonė ir miestai, 
atsigavino pirklyba,.pasidaugino gyventojai.*) Tūli ponai 
ėmė naikinti baudžiavas. Po senesnių: kn. Sviniarskio, ku
nigaikštienės Jablonovskos, kanclerio Zamoiskio ir Prztben- 
dovskio^ atėjo pilna eilė reformatoriškų bandymų. Ks. 
Brzostovskis, liet, referendorius. dvaruose Merkinės, kū
rins palei savo vardą praminė Pavlovo, baudžiavas apmai
nė ant čyžės, mokestis natūroje ant piniginių mokesčių; 
suteikė valdiniams savivaldystę, stengėsi pakelti dvasią 
ukėsystės. Jo paveizdą pasekė kunigaikštis Stasys Ponia
tovskis dvaruose Korsuniškių. kur gyveno 400000 gyven
tojų. Liet, pakancleris Joakimas Chreptavyčius savo dva
ruose vaivad. Novogrodko: Ščorse ir Višniev, suteikė 1 

’ valsčionims ypatišką laisvę, panaikino baudžiavas, be lažų 
(šarvarkų) ir patvadų; už žemės vartonę ėmė tik D dalį 
javų. Ščęsny Potockis, rusiškas vaivada, savininkas 3000- 
000 margų žemės, sumažino baudžiavą, ir ėmė 12 gralių 

1 čyžės už darbo dieną. Pagarsėjo meile valsčionių: Au
gustas Čartoryskis, sūnūs jo Adomas, kunigaikštienė mar- 
šalkienė Liubomirskienė su žentu savo Stasiu Kostka Po- 
tpekiu, Jackus Jczierskis kaštelionas Luko ir tt. Iš karčia- 
mų varinėjo laukan Žydus, kaipo alintojus ir demoraliza- 
torius valsčionių. Laudutn vaivadijos Sieradžiaus grėsė 
didele pinigine bauda ir keletu savaičių bokšto tam, kurs 
laikytų Žydus ant arendos ir sinkiuose.

Brangumas užrubežinių pirkinių spyrė užsiimti nami
ne pramone. Karalius pats Belvederoje pas Varšavą įstei
gė fabriką fajano, Kožienicuose — kalvę, ir liejynę ka- 
nuolių; kada Austrijai teko Bochnija ir Vielička, rėmė 
jieškojimą druskos. Iš magnatų buvo veikliausiu .Antanas 
Tyzęnhaus, priedvarinis liet, payždininkas. Lietuvos mie
stuose jis steigė fabrikus: drobės, gelumbės, popieros; prie
miestyje Gartino — Horodnicoje — jis įsteigė dideles 
trobas prie upės Lososinos ir didelę pramonę, kuri darė 
viską, pradedant nuo špilkų, adatų ir kortų, baigiant ve
žimais ir mezginiais bei audimais. Vadais fabrikuose buvo 
parveždinti iš užrubežių svetimžemiečiai: franeuzai, vo
kiečiai, belgai ir škotai; darbininkais karališki valsčionys. 
Taip-gi kunigaikštis Juozas Čartoryskis, liet, stalininkas, 
turėjo Korce, Volynijoje, fabriką gelumbės, skrybėlių ir 
fajanso; tą pat darė: Protas Potockis Machnovkoje, Ukrai
noje, Ščęsny Potockis Tulčyne, Sapieha Rožannoje; pramo
nėje veiklus buvo taip-gi: Malachovskiai, kunigaikštis Sta
sys Poniatovskis, Joakimas Chreptavyčius, Jackus Jezier- 
skis ir daug kitų. Paveizdą magnatų pasekė taipgi tur- 
tingesniejie šlėktos miestuose ir kitur.

Įstatymdavystė seimų bėgije pirmų 12 metų viešpatau
jant St. Augustui nebuvo prielanki miestams. Taip admi
nistracijoje, kaip civiliškoje tiesdarystėje miesčionys buvo 
atiduoti mylistai starastų, garsių savo plėšimais, kurie kerš
tavo, jeigu kas apeliavo į asesorių teismą. Karti buvo 
taip-gi konstitucija 1776 m., kuri nuo visų miestelių Lie
tuvoje atiminėjo magdeburgijas, t. e. panaikino vokiškus 
įstatymus: panaikinant magistratus, valdžia miestelių per
ėjo į rankas starastų. Neretai starastos liepė miesčionims 
eiti baudžiavas, nežiūrint į čyžės, mokamas respublikos 
yždan. Neatlygino tų skriaudų konstitucija 1775 m., lei
džianti liet, miesčionims pirkti žemes, kas turėjo pamasinti 
svetimžemiečius apsigyventi kaimuose ir įsteigti fabrikus. 
Taip-pat bėgyje antrų 12 metų įstatimdavystė miesčionims 
nebuvo prielanki: patvirtino senas tiesas, o konstitucija 
1786 m. atstume nesiektas nuo aficieriškų funkcijų. Rods 
karalius įvairiems miestams paskyrė komisijas geros tvar
kos (boni ordinis), susidedančias išl vai vados ir starastos 
kaipo pirmsėdžio ir iš aplinkinės šlėktos; jų užduotimi buvo 
sutvarkinti miesto ūkę. Yždinės komisijos ėjo miestams 
pageibon, keldamos pramonę, amatus ir pirklybą. Depar- 

Įtamentas policijos apsergėjo miestus nuo gaisrų, nušancavo

likt.
L. S.

o gal kitaip ir nemoka varyt dar
bo? Gal tik šmeižime išsipylė vi
sa energija?.... <

Neiškenčia mano ypatos nepa- i 
gavę. |

Iš pradžių nebuvo noro atsakyti j 
ant ypatiškų užpuldinėjimų. Bet 

[pagalios, nors šaltinis užpuolimų 
— šmeižimai, savotiški išmistai,— 
matau reikalingu atsakyti visiems.

“Lietuva”, savo 23 N. atspauz- 
dino tūlo p. Delegato straipsnelį; 
jis rašo, buk aš L. S. S. susivažia
vime prieš visus Telegatus išvadi- 

Įnau “Kovą” juodašimčių organu su 
Į J. Baltrušąičiu red., kaipo provo
katorių, šnipu ir tt.

Matomai p. Delegatas laike su- 
Isivaziavimo mąstė apie dangiškus 

Apšvietimo Komi- Į migdžius.
Ponas Dubickas šaukė visais 

nasrais prieš delegatus: “Žagaras 
prelekcijose, parengtose subatoj. 
balandžio 25 dieną, išvadino J. 
Baltrušaitį šnipu, provokatorių, o 
“Kovą” juodašimčių laikraščiu”.

___  ir tvirtino, visai
Maskolijos taip patenkančioje Dūmoje, kaip rinkimuose plos neatkreipdamas, jog visi bu- 
pasiuntinių ir seime. Šlėkta dar lėbavo kaip prie Saksų ir vųsiejie prelekcijose visai to ne
tarnavo galingesniems'.... • |girdėjo. Kada paprašiau p. Du-

bicko nurodyti tokią ypatą, kuri ga
lėtų patvirtinti tuos “mano” išsi
reiškimus, jis iššaukė A. Baltru
šaitį; A. B. labai suprantamai pa
aiškino, kad girdėjo, kaip žydai 
tose pačiose prelekcijose, kalbėda- ] 

Imiesi tarp savęs, išnešė mintį, — 1 
jog red. J. Baltrušaitį Už jojo iš
sišokimus “Kovoj” galima pava- ’ 
dinti augščiau minėtais žodžiais. 1 
Tą girdėjo ir visas susivažiavimas, 
bet visai negirdėjo, jog J. B. bu
čiau kuomi išvadinęs. Man papra
šius p. Dubicko paantryt, jis tą. 
neužsimerkęs, atkartojo; tąsyk me
čiau į jojo purviną veidą žodį 
“podlee” (Rusijoj su panašiais ele
mentais už panašius pasielgimus 
tankiausiai tuomi atsilygina). O 
p. Delegatas, bemąstydamas, nu
važiavo “Lietuvon” su kloakų sta
tine: “podlee, šnipas, juodašimčių 
organas” ir tt ir tt.

Iš p. Dubicko ir jam panašių 
nėra ko dyvitis. Norėdami truk
dyti darbą, įieško visokių sofiz
mų — čia šmeižimas, o čia soči j a- 
lizmas. Ponui Dub. net nesunku, 
kaipo L. S. S. sekretoriui ir sąjun
gos nariui pakvailint — čia bliz
gantis stovis, o Čia 900 doliarių 
skolos.

Bet iš ko reikia pasidyvit, jęigu 
ne iš jųsų redaktoriaus J. Bal
trušaičio. Pats nebūdamas pre
lekcijose, visai nežinodamas kame 
dalykas, sulipdė ant manęs 19 N. 
‘K’ovos” tokią simfoniją, jog ir 
jam pačiam dabar nesmagu. Jis 
savo pranešime apreiškia visuome
nei, kad aš, kaipo prelegentas, 25 
d. balandžio išvadinau “Kovą” ir 
jį patį tais pačiais žodžiais, kokiais 
p. Dubickas prieš delegatus šaukė. 
Matyt ir p. J. B. įieško sofizmų
— čia konkurencija, o čia kri
ti*.... galvoja.

Toliau “Lietuva” 25 N. išspauz- 
dino “feljetonėlį” (jeigu tokius ra
šinius galima feljetonėliais pava
dint), kuriame rašė jas, p. Janonis, 
j>aėmė sau tikslu pastatyt Ame
rikos visuomenę ant kelio ir no- 
rodyt, kokio* ypatos yra geros, 
kokios ne. “Feljetonėly j” taip 
aiškiai, nors ir be vardų, yra įvar
dyta tos “negerosios” ponui Jano
niui ypatos, kad kiekvienas mo
kantis skaityti supras, apie ką ten 
einasi. Vardas nepaminėta vien 
tik dėlto, kad rašėjo ir laikraščio 
negalima butų patraukti teisman 
už “libel”.

Ir taip, “Lietuva” su savo san
darbininku užsiėmė ypatas šmeižt,
— tas ypatas, kurios nieko blo
go jai ir visuomenei nepadarė. 
“Lietuva” gali būt nuo valdiško 
teismo tuomi išsisukti, kad vardus 
pralenkė. Bet nuo visuomenės 
teismo neišsisuks. Nes.... užsi
ėmė purvinu difemacijo* darbu.

Ji šmeižia mano ypatą prieš vi
suomenę. Netiktai pradėjo mano 
ypatą kaišioti. Jos sandarbinin- 
kas sutvėrė sau pasaką, ir sako ją 
per “Lietuvą” visuomenei, kad ma
no pirmesniame apsilankyme Ame
rikoje aš nebuvęs L. S. D. P. 
prašytas atstovauti ją Amerikoje

Ir ekonomiškame gyvenime, šlėkta be apšvietos, turėjo 
brangiai mokėti svetimzemiečiams, ir truko kapitalo page
rinimui produkcijos. Daugelis pamččiojo pramonę; suma
lusia Tyzenhaus subankrutijo 1780 m. Ir valsčionys ne
mokėjo išsiristi iš senų vargų. Progresui reikėjo reformų. 
Tatai pažymėjo politiškoji literatūra.

\ irėjas \\ ielhorski, pasiųstas generališkumo tarp pa
siuntinių j Paryžių, kreipėsi patarmės jieškodamas patai
symui respublikos prie garsių Europoje raštininkų: Rous- 
seau ir kn. Gabrieliaus Mably. Rousseau parengė: Consi- 
deration sur le governement de Pologne et sur reformation 
projetec; jis gyrė seną rėdą įlenki jos: rinkimą karalių, li- 
berum veto ir konfederaciją: siūlė vidurinius pagerinimus 
ir išliuosavimą valsčionių. Mably aplankė Lenkiją ir Ju
raše veikalą Du gouvernament et dės loix de la Pologne; 
velijo valsčionis išliuosuoti, nupeikė liberum veto ir patarė 
įvesti paveldėt imtiną sosto. Pats \\ ielhorskis išleido kny
gą: O przywr6ceniu davvnego rzųdu uedtug pienviastko- 
wych rzcczy postolitej ustaw (r. 1775), kur reikalavo su
grąžinimo į ritinių į padėjimą, buvusį prie Popielidų ir 
Piastų. Juozas \Vybickis, knygoje Usty patryotyczne do 
J. W. cx-kanclerza Zamoyskiego. pra\va ukladajacego, pi- 
sane (r. 1777), sprendė apie reformas reikalingas užvesti, 
yi>aėiai-gi reikalavo paliuosavimo valsčionių: reikalavo chlo- 
pams ypatiškos laisvės, savasties žemės ir valdžios globos jų

miętnik polityczny i historyczny nuo 1782 m. išeinančiame, 
ra>č apie priežastis nupuolimo ir apie pakylėjimą respublikos. 
Svarbiausiu-gi buvo veikalas kn. Stasio Stačyso: Uwagi 
nad zyciem J ana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wiel-

sušlavinėtais

ar seniai
paskutiniu
tūliems veikėjams ' rei-
pa j ieškoti ožio atleidi-

tai pradėta 
laiku paste-

suraukiantį seimą, teikimą įstatymų didumu balsų, suly
ginimo liesos su šlėkta miesčionių, apčyžinimą ir apšvieti
mą chlopų. užvedimo 100-tukstantinės armijos. Bet.... 
reformatoriškos užmačios buvo theorijomis, kurių neleido 
įgy vendinti gvarantija, budinti apie nepalytėtinumą formos 
valdžios 1775 m., kaip rodo likimas kodekso, parengto An
driaus Zamoiskio. . *

Zamoiskis drauge su kitais juristais (J. Wybickiu ir 
tt.) parengė savo triūsą 1778 m. po vardu Zbior praw sų- 
dotvych, kurs apimų kodeksą civilišką, kriminališkų ir 
procesą; jis projektavo reformą prietikių valsčionių ir mie
stų. Jis dalino chopus į 2 kategoriji: apsigyvenusių ant 
dvaro žemės be inventoriaus (zalogos) ir be sutarties, ir 
apsigyvenusių su savo zaloga palei kontraktą. Pirmieji^ 
negali apleisti žemę, antriejie turi pilningų ypatišką lai
svę. Sūnų chlopo pirmos kategorijos tiktai vyriausias 
ir trečias turi pasilikti ant žemės; kiti turi laisvę užsiimti 
amatu ir apsigy venti miestuose. Išleidžiant dukteris už vyro, 
nieks negali varžyti valią tėvo. Chlopas, sėdintis po kon
traktu, ginčuose su ponu eina į miestišką teismą. Tą pa
čią tiesą turi chlopas nelaisvas tuomet, jeigu ponas atimtų 
nuo jo turtą, sužeistų, kalintų ilgiaus negu 24 valandas ir 
pasisavintų ant jo kriminališkąjį teismą. Ponas už užmu
šimą chlopo turi būti baudžiamas mirtimi. Kiekvienoj pa
rapijoj turi būti mokykla, kurią vaikai chlopų turi lan
kyti per visą žiemą. Miestams Zamoiskis grąžino tiesas, 
randamas vietinėse privilegijose. Miesčionys vaivadijos 
miestų turi tiesą pirktiesi žemes aprubėje 3 mylių. Toliaus 
Zamoiskis proponavo valdžios kontrolę ant bullių popie
žiaus, apvertimą */ą dalies lobių po mirusių kunigų labda
rystes siekiams, paskyrimą amžiaus ypatoms einančioms į 
klioštorius ir tt.

Stackelbergis pranešė Peterburgui, kad projektas ex- 
kanclerio pereina rybas konstitucijos valdžios ir neturįs 
gauti selino sankcijos. Imperatorienė liepė konstituciją 
1775 m. nepakuštinti. Stackelbergis apie tai pranešė ka
raliui prieš seimą 1780 m_ ir rengė sau prielankius pasiun
tinius. Seime Volynijos pasiuntinys Kamienskis įrengė at
metimą projekto Zamoiskio su pridėjimu, kad niekad ne
taptų atnaujintas. St. Poniatovskiui, pasiuntiniui Varša- 
vos, reikalaujant peržiūrėjimo triūso ex-kanclerio, tarnai 
Stackelbergio rėkė: “nesutinkame!” ir draskė lakštus kny
gos ir mėtė ant žemės. Viename suėjime po įtekme Sta- 
ckelber™'' **—*stas tapo projektas modifikuoti konstitu
ciją L DTTi?Jataisant prietikius chlopų ir miestų. Taip 
tai pastojo trukdytoja naminio išsiplėtojimo,

įkvė wn]

Žagaro atsiliepi- 
kol jojančios for- 
atmesti. Vienok

tai g?'PRITEI\ pastojo trukdytoja naminio 
nors^’.įbolitikos palengva įvykę buvo dalykai, kurie 

^°įteities geresniems laikams respublikai.
^Toliaus bus).

Talpiname p. 
mą. nors dėl jo 
mos priderėjo jį 
turime iš savo pusės šį tą paaiš
kinti. Delegatas, aprašęs L S. S. 
susivažiavimą yra vienas iš žy
mesnių socijalistiškų veikėjų Ame
rikoj; prie tokių veikėjų turime 
priskaityti teipgi partijos organo 
redaktorių ir jos sekretorių. Au
torius tilpusi© “Lietuvoj” feljetono 
ir šiądien gyvena Europoj, daly
vavo pats revoliucijos judėjime, 
yra, turbut, ir Lietuvos socijalistų 
partijos nariu. Kodėl todėl “Lie
tuvos” redakcija turėtų jiems ma
žiau tikėti negu ponui Žagarui? 
Visumeniškų veikėjų ypata teip 
kartais rišasi su viešais darbais, 
kad tokių ypatų net prtvatiški dar
bai sunkiai atąkiriami nuo viešų. 
Todėl tai ir patilpo teip p. Žaga
rui nepatinkanti raštai Delegato ir 
Janonio, Jeigu Janonio raštas 
neteisingas, jis gali jį “išsemti”, 
bet tą tik jis gali padaryti, “Lie
tuvos” redakcija nežino ir negali 
žinoti visų p. Žagaro Lietuvoj per> | 
gyventų laikų. j

Kaslink gi principų, rašto for- L 
mas, p. Žagarui galime atsakyti 
tik sena patarlę: <gydytojau! gydyk 
pats savę!



(Tąsa).

AIRIJA.
Lapai iš Istorijos Airijos

Parašė A. Janulaitis

Ramiejie airiai sutvėrė draugiją “Home- 
Rule” (Savyvalda arba autonomija), kuri no
rėjo per įstatymus įgyti Arijai autonomiją 
arba savyvaldą. Varė ji toj dvasioj agita
ciją parlamente per deputatus, susirinkimuose, 
laikraščiuose. Bet jos veikimas įgavo vertę 
vėliaus, pradėjus plačiaus veikti neramiem- 
siems.
• Neilgai tęsėsi tas ramus laikas. Atmainos 
1869 m. davė nedaug, visai mažai, skurdas 
slėgė po senovei. Ir vėl atsirado fenijai. Jie 
atgijo tais pačiais laikais, kada ėmė veikti 
Home-Rule’s partija ir nieko negaudavo, kuo
met atsirado ir ėmė darbuoties “Artojų San
dora” (apie ją žr. žemiaus); tatai buvo po 
1880 m. Jų virbe buvo nebe Amerikoj, o pa
čiame Londope. Iš fenijų draugijos išėjo vie
nas tam tyčia sutvertas būrelis •‘Nenuveikia
mųjų” (Invincibles), kurie atsirado pirmą 
sykį Dubline 1881 m. Sodžiuj, dvaruose at
virai jie veždavo boikatą (žr. žemiaus), o 
slapta — žudydavo. 1882 m. 6 geg. Dublino 
mieste krito iš jų rankos vyresnysis Airijos 
ministeris ir jo pagelbininkas. 1882-85 m. 
Anglijos mestuose jie griaudavo ir ardydavo 
valdžios namus. Valdžia stengėsi susekti siū
lą tos draugijos, šnipai ir judošiai padėjo 
jai tad padaryti. Pagaliaus ji pasirūpino už
imti jiems kelią, kur jie galėtų pasislėpti, pa
sirūpino išgauti juos atgal iš Amerikos, jeigu 
pabėgtų. 25 birž. 188b m. Anglijos valdžia 
suderėjo su Jungtiniais \ aisčiais Amerikoje, 
kad šie išduos fenijus Anglijai, O ta jau žino
davo, ką su jais daryti.

Teip pasibaigė fenijų darbai.

Airiai po senovės buvo tik nuomotajais, 
priklausančiais pilnai nuo pono valios. Rei
kalinga buvo, kad žemės ūkininkams nuosavai 
prigulėtų. Tokie norai ir pirmiaus buvo iš
reiškiama, tik vėliaus jie priėmė tam tikrą 
rimtą formą. Atsirado draugija vardu ‘‘Ar
tojų Sandora” (Agrariška Lyga), kuri plati
no po žmones nuomonę apie reikalingumą 
atimti iš ponų žemes. Prie sutvėrimo jos 
daug darbavos Mikolas Davitt (Dėvitt) 1846- 
1906 m.

Buvo tai ūkininko sūnūs. Iš mažens jis 
matė vargus; jo tėvą išvarė ponas. Jau jau- 
ąš’stėj tapo Teniju, dalyvavo užpuolime ant 
vieno palociaus. Iš pradžių jam sekėsi slėp- 
ties ir išsprukti iš policijos rankų, bet 1870 
m. jį išdavė jo draugai. Teismas nubaudė 
15 metų karo (katorgos), atsėdėjus jam 7‘S 
m. ir gerai užsivedant jį paleido 1877 m. 
Paskui persikraustė į Ameriką ir varė agita
ciją, tarp Amerikos airių. Tenai atsirado 
mintis, jog visa priežastis vargų yra tame, 
kad airiai neturi savo žemės. Reikia sako 
jas atimti iš anglų ponų ir pavesti airiams; 
bet tas neįvykdomas dalykas, kol nebus Airijoj 
nepriklausomos demokratiškos respublikos. 
Čia buvo surišta žemės klausimas su politika. 
Pagrįžęs į' tėvynę Davitt pradėjo tą pačią 
skelbti. Atsirado nemaž šalininkų iš inteli
gentijos tarpo, kuri prisidėjo ir varė agitaci
ją. Darydavo susirinkimus ant rinkų, laukų, 
kartais tyčiomis ant tokių vietų, kurios ža
dino airiuose neapykantą anglų savo atmini
mais. Pagaliaus tapo įkurta 1879 m. “Arto
jų Sandora” (Agrariška Lyga). Būriais įsto
ja į ją ūkininkai. Jos spėkos augo. Jau pra
sideda kova: sumanymas dalinis įvykinamas. 
Ponai atkeršydavo tuom, kad varydavo lau
kan nepatinkamus ir jiems atžagarius nuo
motojus. “Artojai” apsvarsto ką daryti to
kiuose atsitikimuose. Čionai atrado naują ko
vos įrankį, kuris vėliaus visur praplyto po vi
są pasaulę. Viename susirinkime (Enneri) 
parlamento deputatas Parnell klausia susirin
kimo. , Ką daryti su tokiu žmogum, kuris pa
samdo išvarytojo nuomotojo gyvenimą?

— Nušauti! — atsiliepė keli “iš pulko.
— Girdžiu, sako Parnell, jus norit nu

šauti. T6 permažai. Aš nurodysiu geresnį 
kelią, ir žmoniškesnį; šalinkitės jo lyg rau
puoto, neduokit jam nieko, niekinkit jį ir jis 
stips badu.

Pirmą sykį teip padaryta su vieno pono 
kamisoriu Boikotu, ir nuo to tas būdas kovos 
įgavo boikoto vardą.

Fenijai. dalyvavo toj “Artojų Sandoroj”, 
buvo jie ten karščiausiais gaivalais. Kur ne
galima buvo padaryti ko per tą draugiją, kuri 
buvo įstatymų leista, ten jie veikdavo slapta.

Artojų Sandora varė darbą tarp ūkininkų 
ir vedė ekonomišką kovą. Politišką gi varė 
parlamente deputatai. Jau seniaus parlamen
te airių atstovai rūpinos išgauti daugiaus tie
sų. Atstovai buvo tokiais, kurių reikalavo 
pati Airija. Nesant stiprios organizacijos 
namie, negalėjo jie ten drąsiai elgties ir ko
voti: daugiausiai stengėsi pakalbėti į anglus 
ir prašyti palengvinimų. Parlamente buvo at
stovais tokios ramios draugijos, kaip Home- 
rule (Autonomija), atsiradusi apie 1870 m. 
Ši nesvajojo apie atsikėlimą Airijos, nenorė
jo parlamento namie, pasikakindavo savyval
da išrišimui kaikurių vietinių dalykų. Šiems 

f nepatiko fenijai, kad erzina valdžią ir jiems 
kelią užkerta. Neturėdami drąsos, negalėjo 
daug ko nuveikti parlamente. Berods buvo 

, tik geros valios žmonių, bet nebuvo darbščių, 
j energijos pilnų. Nesant vienybės, nes nebuvo 

bendro pamato, negalėjo užtarti airių reikalų, 
col tarp jų vėl neatsirado bruzdėjimas. Skait-

ius nusidėjimų dėl žemės augo. Žmonės pa
tys, be jokios organizacijos, o kartais ir feni- 
ų vedami, padegdavo dvarus, nudėdavo po

nus, jų komisorius, spirdavo atgal priimti iš
vytuosius •nuomotojus. 1872 m. tokių nu
sidėjimų skaičius daėjo iki 255, 1873 — 254,
1874 — 263. Valdžia norėjo išleisti naujus 
Statymus airių persekiojimui. Jų deputatai 
jarlamente priešinas tam, bet silpnai, nedrą
siai. Kaikurie norėjo ardyti parlamento dar
bą, bet dauguma taikunų airių atmetė. Keli 
bandė vieni tai daryti, bet nieko iš to neišėjo. 
Nauji ajisunkiniinai turėjo tik išjudinti airius. 
O jų bruzdėjimas turėjo prispirti deputatus 
elgties kitaip parlamente: turėjo ir jie kovoti 
o ne vien maldauti ir plepėti. Ir neužilgo airiai 
parlamente įgijo tokią spėką, kurios niekuo
met nebuvo turėję. Daug tame dalyke yra 
padaręs Parnell, deputatų vadas, todėl reikia 
biskį pažiūrėti į jo gy venimą.

Karolis Parnell, turtingo anglo, protestan
to pono sūnūs, gimė 1846 m. Augo namie, 
atsiskyręs. Nuo mažų dienų susipažino jisai 
su airių reikalais, nes jo vyresnėji sesuo, dir
busi pagal išgalę jų judėjime, padarė nema
žą įtekmę. Išaugo jisai, bet prie jokio darbo 
pats neprisidėdavo. Reikėjo • daugiaus, kad 
jį išjudinti. 1867 m. fenijai išardę buvo 
Mančesteryj kalėjimą, norėdami paleisti drau
gus. Juos nutvėrė ir ant vietos tuojaus pa
korė. Tasai sujudino ir Parnellį. šiaip jau
nystėj užsiimdavo jodinėjimu, medžiojimu, 
mokslu mažai, o į visuomenės dalykus visai 
nežiūrėjo. Po tokio baisaus atsitikimo nori 
jisai pats veikti prieš anglų valdžią, nepasika- 
kina tuomi, ką darė taikus airių deputatai. 
Pasisiūlė į deputatus, šie nelabai noriai jį 
priėmė, nes visai nebuvo žinomas, o atmesti 
prijaučiantį poną nenorėjo. Po įvairių kliū
čių ir nepasisekimų pakliuvo į parlamentą,
1875 m. Ir čia pasirodė puikiu kalbėtoju, 
perdaug karštai ir narsiai ginančiu airių rei
kalus, kad net tikriejie airiai išsigando. 
Karštesniejie padarė siauresnį ratelį ir kar
tais varė vieni kovą. Jau buvo minėta, jog 
tūli norėjo ardyti parlamento darbą su įstaty
mų pagelba. Dabar, šiek tiek išaugus tų žmo
nių skaičui. galima buvo plačiau pradėti dar
bą. Parnell buvo pirmoj eilėj. Neužilgo su
sitarę ėmė ardyti, pradėjo teip vadinamąją 
obstrukciją. Parlamente ėjo kalba apie įsta
tymą, neturintį jokio sąryšio su airių reika
lais. Parnell ėmė kabinėtis prie niekniekių, 
reikalauti balsavimų, laikė ilgas kalbas. Jo 
draugai padėjo jam. Kalbose dar tyčiojos 
iš anglų, jų godumo, išmetinėjo skriaudas, 
airiams padarytas. Parnell ir draugai tuomi 
sakė anglams: jeigu neduosite mums autono
mijos, negalėsite sau išleisti įstatymų, nes męs 
trukdysime.

l aikiejie airiai Ir jų vadas Butt (Bjut) 
pyko ant Parnellio už erzinimą anglų. Bet 
prie atviros kovos nedaėjo airių deputatų tar
pe. Mirus Butt ui vadu tajio išrinktas Par
nell. Ir dabar kitaip pradėta elgties parla
mente. Airiai pradėjo ten kovoti. Pačioj 
Airijoj kruta ūkininkai. . Įnirtimas iš abiejų 
pusių auga. 1880 skaitlius nusidėjimų dėl 
žemės daėjo iki 2590. Parnell pats darbavosi 
parlamente. “Artojų Sandoroj” turėjo pa
žintis su fenijais, jiems padėdavo ir.jais nau- 
dodavos. Nėra ko stebėties, kad valdžia no
rėjo jį kaip nors prašalinti. Apspito jį šnipai 
iš įvairių pusių, sekiojo kiekvieną jo žingsnį, 
buvo net provokatoriai pas jį atėję, bet su-

IŠ VISUR.
|| Latvijoj, laike revoliucijos li

kosi sušaudytas latvys Lust. 12 
kareivių šovė j jį ir jis, kulkų per
vertas, puolė ant žetnės. Prasišali
nus kariumenei, Lust atsigavo. Jis 
rado prieglaudą pas vieną seną kai
mietę, kuri jį prižiūrėjo, kol su- 
visu neišgijo. Bet kada apkido 
senutės ūkę, jį pažino ir suarešta
vo. Lust pateko vėl į kariškojo 
teismo nagus, kuris nusprendė 
dviem metams kalėjiman. Advo
katas norėjo kreiptis prie caro 
prašyti atleidimo, bet teismas nelei
do. Taigi sykį sušaudytam žmo
gui reiks dar du metu kalėjime 
sėdėti.

|| Persijos sostapilėj Teherane, 
23 d. berželio buvo kruvinas su
sirėmimas minių su kazokais. Per
sijos šacho kariumenė gelbėjo ka
zokams. Kanuolių šūviais sugrio
vė parlamento rūmą. Žmones per 
langus į kariumenę mėtė bombas. 
Laike to susirėmimo daug žmonių 
likosi užmuštų, o dar daugiau su
žeistų. Suareštavo daug žymių per
sų, tame ir parlamento atstovų. 
Užmušė 70 ypatų, tame ir kelis 
parlamento atstovus.

| 200 ginkluotų plėšikų, 26 d. 
berželio, užpuolė ant miesto Viesea, 
Meksike, ir miestą, po kruvinam 
mušiui, kuriame 3 ypato* likosi 
užmuštos, o Jo tapo sužeistų, 
paėmė. Nupiaustė telegrafų 
vielas, išardė gelžkelį, išgrio
vė tiltus ir miestą išplėšė. Bet 
išbėgdami, sutiko miestui pagelbon 
atsiųstą kariumenę. Užgimusiame 
mušyj .50 ypatų likosi užmuštų.

|| Londono laikraščiai praneša, 
jog Persijoj reakcijonieriai pa
ėmė viršų ant laisvės šalininkų. 
Namai laisvė* reikalaujančių ir 
laikraščių redakcijos išgriautos ka- 
nuolių šūviais. Parlamentas išvai
kytas ir paskirti nauji rinkimai.

Į| Vok iškošė valdybose rytinės 
Afrikos, kolionijoj Luederitz, už
tiko naujus deimantų laukus, kurie 
užima plotą dešimties ketvirtainių 
mylių.

|| 25 d. berželio, mieste Soissons, 
Prancūzijos kariškosios valdžios 
atliko pasekmingus mėginimus su 
naujai padirbtu karišku orlaiviu 
*La Republiųuc”,

|| Austrijoj, Vindobonos prie- 
miestyj Florisdorf gaisras išnaiki
no Mayfartho mašinų dirbtuves. 
Nuostolius gaisro padarytus skai
to ant 3 milijonų kronų. Gesinant 
ugnį, daug žmonių likosi sunkiai 
sužeistų.

|| Į. Prancūzišką valdybą Senegal, 
vakarinėj Afrikoj, nuo šiaurių 
įsiveržė ginkluotų arabų pulkai. 
Jie išskerdė jau du mažu prancūziš
kų kareivių pulkeliu — vieną iš 
32, kitą iš 47 kareivių.

Į| Laike antrųjų ir galutinų rin
kimų Prūsų seimo atstovų, Ber
lyne likosi išrinktas dar vienas so- 
vi j abatas; dabar Prūsų seime bus 
7 soči j ai istai.

APGARSINIMAI.
PASKUTINE PROGA.

Norintiems pirkti laukus lietu
vių kolionijoje “Žinyčia“, prane
šame, kad jau daug laukų yra iš
parduota ir neparduotų neperdaug 
teliko. Kas nori nusipirkti plo
tą gero* žemės, geroj vietoj, lietu
vių kolionijoje, tegul nelaukia il
gai, kad nepasivėlytų, tegul ktio- 
greičiausiai kreipiasi pas Genera- 
lišką Managerį “Žinyčios”,

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

su stiprins tuosius organus ir su
teiks tau pajiegas atlikimui dau
giau darbo be nuoalsio. ŠĮrdžiąi 
pykstant, vemiant, nuo užkietėji
mo, blyškumo, silpnumo, perdide- 
lio prakaitavimo ir visų ligų peni- 
monijo kanalo Trinerio Ameriko- 
niškasis Eliksyras Karčiojo Vyno 
yra vieninteliu užtikrinamu vai
stu. Nepriimk falsifikatų savo pa
ties labui. Gaunamas aptiekose. 
Juozapas Trineris, 616-622 Sa 
Ashland a v., Chicago, III.

|| Italijoj, mieste Turine, laikant 
mišias Turino archivyskupui Rich- 
ny, expliodavo bažnyčioj nežinia 
keno pamesta bomba. Persigandę 
žmones, ypač motery*, pradėjo 
veržtiesi ant *yk iš bažnyčios, 
sigrudime daug žmonių tapo 
kiai sumankytų. Manoma, 
norėta archivyskupą užmušti.

Su- 
sun- 
kad

U Persijos sostapilėj dar vis 
traukiasi kruvini mūšiai ant gat
vių. Šachas prisakė kas dieną bom- 
borduoti po vieną rando priešams 
prigulinčius namus. Netoli Tabris 
per visą dieną traukėsi mušis re- 
akcijonierių su didesnės laisvės 
reikalaujančiais. Mūšyje krito su 
viršum šimtas ypatų. Teherane 
revoliucijonieriai metė kelias bom
bas į šachą, bet jos jo neužgavo, 
expliozija užmušė vien šešis karei
vius. Daugelis parlamento pasiun
tinių pasislėpė svetimose ambasa
dose. Anglišką ambasadą apsto
jo kazokai, bet nežinia, ar jie ją 
ginti nori, ar šaudyti į norinčius 
ambasadoj pasislėpti revoliucijonie- 
rius.

|| Bavarijoj, mieste Muenchene, 
teismas pasmerkė metams kalėji
man du maskolišku studentu ir 
vieną studentę už dalyvavimą už
puolime ant banko mieste Tiflise, 
Maskolijoj.

" Gvineos pakrantėse, Portuga- 
jos valdyboj, sukilo čiabuviai. Iš
vaikė jie Portugalijos kareivius, 
išskerdė daug europiečių. Gyni
mui prancūzų, Prancūzija atsiun
tė vieną karišką laivą, laivus siun
čia ir Anglija.

Į Prancūzijoj, anglių kasyklose 
St. Etienne atsitiko dujų expliozi- 
ja, kurio* 9 darbininkai likosi už
mušti.

ĮĮ Mieste Manilėj likosi išplatin
ti atsišaukimai išrodanti visas ame- * 

kviečianti išskersti 
jų bandas.

rikonų kaltes, 
amerikonas ir

“ŽINYČIOS“ VALDYBOS NU
TARIMAI.

Dieną 28 birželio buvo susirin
kimas “Žinyčios” valdybos “Lie
tuvos“ redakcijos name, ant ku
rio pribuvo visi valdininkai.

Apsvarsčius dalykus pardavinė
jimo žemės, valdyba nusprendė 
neparduoti nė vieno akerio pigiau, 
kaip po $15.00, dėlto, kad kita 
kompanija, kurios laukai rube- 
žiuojasi su laikais “Žinyčios”, ne
parduoda nė vieno akerio pigiau 
kaip po $16.00, $18.00, $20.00 ir 
$22.00 už akerį. Taigi pardavi
nėjant po $12.00, $15.00 ir $18.00 
už akerį, kaip pirmiau buvo nu
spręsta, “Žinyčia“, vietoje pelnyti, 
turėtų dar pridėti, norėdama dau
giau žemės pirkti, nes turėtų mo
kėti brangiau, negu ji pati savo 
laukus pardavinėja.

Jeigu iki ateinančiai žiemai, *“^i- 
nyčia” neišparduos savo laukų, 
tai atėjus žiemai, nuvalys laukus 
ir ateinantį pavasarį išars, užsės 
dobilais ir motiejukais, ir pati val
di*. Pastatys reikalingas triobas, 
ir tie draugai, kurie norės dirbti 
ant ūkės galės gauti “Žinyčioje“ 
darbą.

"Žinyčia” pasitiki per vieną žie
mą išvalyti nuo 400 i|p 500 akerių 
žemės, taigi užsėjus SUe tokį plo
tą, turės iš to daugiau naudos 
kaip pardavus laukus. Motiejukai 
ir dobilai auga ant tos žemės teip* 
gerai, kaip, gal, niekur kitoj vie
toj teip neauga, ir žmonės šie
nauja 2Žkartus į metus. Užsėjus 
vieną sykį nereikia sėti per 7 me
tus, o iš vieno akerio galima gauti 
žolės ne mažiau kaip 2 tonus, 
skaitant po $15.00 už toną, akeris 
turėtų atnešti ne mažiau kaip 
$30:00 metais. Taigi nuvalius

_ , . kokius 500 akerių, “Žinyčia” ga-
terp Bomb.5»u» ir skaitant pa $3OOQ

nuo akerio, į metus nemažiau kaip 
$15.000. Tas butų didesniu pel
nu negu pardavinėjant žemę po 
$15.00 už akerį.

Bet prileiskime, kad akeris ne
išduos 2 tonų į metus, prileiski
me, kad išduos tiktai pusantro to
no, ir už toną tegul gautume tik
tai po $12.00, taigi ir tame atsi
tikime vienas akeris atneš $18.00 
į metus, arba tiek kiek dabar “Ži
nyčia“ reikalauja parduodama sa
vo žemės geriausius plotus, su 
mišku. Prileiskime toliau, kad 
nuvalymas ir užsėjimas tos žemės 
atsieis pirmą metą po $15.00 ake- 
riui, tuomet gryno pelno nuo 500 
akerių, skaitant po $3.00 nuo ake
rio, bus $1500.00 pirmais metais, 
o per išgyvenimą žemės, jos kaina 
pakils tąsyk iki $35.00 akeris, ir 
potam, kitus metus ir toliau didin
si* pelnas, o kaštai nesididins. 
Taigi iš tos priežasties, “Žinyčios” 
valdyba nepardavinės žemės teip 
pigiai, kaip buvo pirmiau pagar
sinta; visi gi sutiko sudėti dau
giau pinigų išvalymui žemės ir 
jos išgyvenimui. Akcijos “Žiny
čios” yra iki tam laikui pardavinė
jamos po $12.00, o potam kaina 
jų bus pakelta iki $15.00 ir auk
ščiau . Kas nori pasinaudoti iš 
pigumo akcijų “Žinyčios“, tegul 
kreipiasi pas jos Generališką už- 
veizėtoją, A. Olszewskį, išleistoją 
“Lietuvos”, 3252 S. Halsted 
Chicago,* III., arba užsirašyti 
susirinkimo “Žinyčios”.

Su

Draugysčiųjeikalai.
KETVIRTAS PIKNTNKAS. ’ 
Chicago. Liet. Evan. Dro Mar

tino Dr-tė parengė pikninką ne
dėlioję, 5 d. liepos 1908 m. Schultz 
darže, Riverside, III. Prasidės 9 
vai. ryto; įėjimas 25c. porai. Bu* 
gera muzika ir grieš visokius šo
kius, teipgi kiekviena* galės pri
siklausyti daug gražių linksmų 
dainelių. Svečiai bu* vaišinami 
visokiais gėrimais ir užkandžiai*. 
Važiuokite 12 gat. karais iki 
Desplaines River, nuo ten paeiki
te du blioku skersai upę. Kvie
čia visus kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti. ,

Komitetas.

PIRMAS DIDELIS PIKNIN- 
KAS
Chicagos Lietuvių

Bergmano 
pikninką. 

bus puiki 
Ed. Bak-

Chicago.
Neprigulmingas Kliubas parengė 
nedėlioję, 5 d. liepos 
darže, Riverside, III. 
Prasidės 9 vai. ryto; 
muzika, po vadovyste
ševičiaus, teipgi bus visoki vėdi
nanti gėrymai, kvepianti cigarai 
ir skanus užkandžiai. Bus lenk
tynės vyrų ir merginų. Greičiau
si gaus dovanas. Pelnas eis kny
gynui. Širdingai kviečia visus 
atsilankyti

Komitetas

nijais reikalus'turi, tik reikia jį nutverti ir 
nubausti. 1880 m. Parnellį apkaltino dėl kur
stymo prie maišto, ką minįsteris Gladstone pa
matė keliose Jo kalbose Airijoj. Teismas jį 
išteisino. O jis toliaus važinėjo po Airiją, 
kartais atfikęs nuvykdavo į Ameriką ir agi
tavo tarp Amerikiečių airių. Jo įtekmė An
glijoj išaugo neišpasakytai. Jisai pats buvo 
protestantas. Popiežius, prašant anglų val
džiai, buvo uždraudęs katalikų kunigams šelp
ti jį. Tas negelbėjo. Augštesniejie kunigai 
šalinos, mažesniejie kartais darydavo tat slap
ta. Anglai apjuokdami vadino jį nevainikuo
tu karalium, nes jį visur sutikdavo su iškilme 
ir džaugsmu, kurios karalius niekuomet ne
matydavo. Vėliaus kiek anglų valdžiai pavy
ko nutverti Parnellį. Teismas nusprendė jį 
į kalėjimą. Glamone pamatė, jog kovoti il- 
giaus nebegalima, nuvyko į kalėjimu ir pasiū
lijo dermę. Iš kalėjimo paleido. x Iš ten tikrai 
karalių po laimėtos karės pagrįžo.

Parnellio gadynėje airių deputatai parla
mente įgijo tokią galybę, kurios jie nė pir- 
miaus, nė vėliaus neturėjo. Padarė vieną, 
gerai ir stamantriai organizuotą būrelį, turėjo 
aiškų tikslą. Anglai gi,dalijos parlamente į 
liberalus ir konservatyvus, iš kurių nė viena 
partija be airių pagalbos neturėjo viršaus, 
jeigu liberalai duodavo palengvinimus, tai 
juos palaikydavo, o konservatyvams tai duo
dant, juos palaikydavo. Ministerijos likimas 
prigulėjo pilnai nuo airių. O prireikus truk
dydavo darbą su obstrukcija. Todėl kiti va
dindavo parlamentą — parnellmentu, nurody
dami Parnellio, airių vado, įtekmę. *

Parnell buvo žmogus kieto budo, atka
klus, mokėjo tylėti ir laukti. Buvo tarp airių 
deputatų mokytesnių už jį, gabesnių, bet jis 
vienas temokėjo teip sukišti visus į kuopą.

Parnell nebuvo socijalistu; bet jis stovė
jo arčiaus prie jų, negu kiti deputatai anglai. 
Ir artimiausi jo draugai labiaus palaikė dar
bininkų pusę. 1888 m., pačiame augštume 
Parnellio galybės, anglakasių atstovai buvo 
aplankę įvairių partijų atstovus, prašydami 
užtarimo parlamente dėlei įstatymo apie 8 
vai darbo dieną. Iš visų deputatų vienas 
Parnell teprižadėjo ir davė gerą atsakymą.

1( 24 d. berželio, pietinėj Austri
joj, Insbruko apskrity), veik su 
visu išdegė miestelis Zierl. 1400 
gyventojų neteko nė turtų, nė pa
stogės. Sudegė 164 namai. Ug
nyje pražuvo ir daug žmonių.

[| Ant Filipinų salų, stovyklose 
Camp ę»regg, terp Amerikos karei
vių apsireiškė cholera ir siaučia 
ganą smarkiai. Ypač smarkiai 
cholera siaučia provincijoj Panga- 
sinan. Didesnė apsirgusių 
miršta.

pusė

|| Ispanijos pakrantėse, i 
miesto Corunna, paskendo 
niškas pasažierinis garlaivy* 
Rocho”.
žmorųų, nors tikro z prigėrusių 
skaitliaus dar nežino.

netoli 
išpa- 

1 “La 
Prigėrė prie to ir daug 
nors

(Pabaiga bus)

| Brazilija užsteliavo Angluos 
" laivų dirbtuvėse 27 kariškus lai

vus. Laivai tie vienok dirbdinami 
ne Brazilijai, bet Japonijai, Bra
zilija tik tarpininkauja. Jeigu pa
ti Japonija ant syk tiek laivų butų 
užsteliavusi, tas butų pakėlęs ne- 
užsitikėjimą ypač Amerikos;

' '■
|| Meksike, aplinkinėse Motuma- 

rus sukilo gy ventojai, arba, ameri
koniškai kalbantį čia užkilo revoliu
cija. Revoliucijopieriai užėmė 
miestą. Mieste Torrean sutraukta 
daugiau rando kareivių. Dalis 
Coaknila gelžkelio yra revoliucijo- 
nierių rankose.

| Montenegro sostapilėj Cetini- 
joj pasibaigė byla 36 ypatų, pas 
kurias rado bombas. Iš jų teis
mas 6 ypatas pasmerkė nužudymu, 
3 kalėjiman ant viso amžiaus, kitus 
2Q metų kalėjiman.

Į| Tiflise suareštavo 5 popus, ir 
daug diakonų. Juos apkaltina, 
buk jie pridėjo rankas prie užmu
šimo Gruzijos aichivyskupo.

|| Indijose, 
Baroda,susimušė du traukiniai. Prie 
to 15 ypatų likosi ant vietos už
muštų, o 270 sunkiai sužeistų.

| Ant Kaukazo, mieste \1adi- 
kaukaze, likosi užmuštas perdėtinis' 
kariško apskričio Guliavskyj.

DIDELIS METINIS 
PIKNTNKAS.

Chicagos Susivienijimas Lietu
viškų Draugysčių surengė piknin
ką nedėlioję, 12 d. liepos, Schutzo 
darže prie 22 gatvės, Riyęrside^ 
III. Prasidės 9 vai. ryto. Įėjima* 
25c. porai. Bus puiki muziica, gar
dus vedinanti gėrimai ir visokios 
žaismės. Visas pelnas eis statymui 
Lietuvių svetainės, kurios stoką 
Chicagos Lietuviai seniai jau at
jaučia. Todėl visi lietuviai priva
lo kuoskaitlingiausia atsilankyti 
ant šito pikninko. Važiuoti rei
kia iki 22 gat., taja iki 48 Avė., 
o paskui La Grange karais iki 
vietai. Su pagarba,

. Komitetas.

VIETINĖS ŽINIOS.
X PIKNTNKAS.
VVest Pullman, III. Jaunų Vai- 

kinų Neprigulmingas Klmbas pa
rengė pikninką s ubą to j, 4 d. liepos 
mėn. Pauls’o darže, 123 gat W. 
Pullmane. Prasidės 9 vai. ryto ir 
trauksis iki vėlai. Visus širdin
gai kviečia atsilankyti.

Komitetas.

Rai
šavo kilpas

dieną, poli- 
greitai va- 

au-

— South Chicagoj, prisakius 
maršalui, suimta daug savininkų 
namų. Suareštuotus apkaltina už 
prekiavimą merginoms. Išviso su
areštavo 18 moterų ir 10 vyriškių. 
Terp suareštuotų yra merginos 
ateivės. Jeigu pasirodys, kad jos 
dar negyvena Amerikoj 3 metus, 
bus jos iš Amerikos išgabento*. 
Bet čia ne jos kalčiausios, 
tesni tie, kurie jas į 
įtraukė.

— Pereitos nedėlios 
cistai gaudydami per
žiuojančius, South Chicagoj 
tomobiliu pervažiavo moterį Marę 
Tomošauckienę ir užmušė ant vie
tos. Automobiliaus vedėjas. likosi 
suareštuotas, o neatsargus polici- 
stas užtai nuo vietos prašalintas.

— Pn. 176—178 Huron str. lai
ke gaisro, pereito ketvergo dieną 
atsitiko smarki e.rpliozija, kurios 
penkios ypatoS likosi užmuštos, dvi 
mirtinai sužeistos, o apie 30 yra 
nemirtinai sužeistų. Nuo explio- 
zijos sugriuvo trioba Pabst Che
mical Co.

— Ant kertės 12 ir Johnson str. 
nuo pliatformos greitai bėgančio 
12 gatvės karo nupuolė du važiuo
janti pasažieriai. Vienas iš jų 
nusilaužė du šonkauliu, o kitas, 
maskoliškasis žydas Irsovitz, pavo
jingai užsigavo nugarkaulį.

Redakcijos atsakymai
Braz. Kenosh. Tai menkas at

sitikimas, lietuvius mažai apeinąs/ 
Todėl korespondencija nepatilps.

Palulauckas. Eilės j spauldą 
netinka. Norint eiles rašyti, rei
kia gerai kalbą pažinti, teipgi jos 
gramatiką ir taisyklas eilių rašy
mo. Rašyti eiles to visko nežinant 
yra tik bereikalingu laiko žudymu.

St., 
ant

guodone,
J. J. Hertmanovič, 

Pirmsėdis.

BUK ATSARGUS DABAR.
Kritiškas laikas metų, kuriame 

kiekviena šeimyna turi būti labai 
atsargi su užlaikymu sveikatos sa
vo narių, yra pas musų duris. 
Męs primename tą, nes šiame lai
ke daugybės niekverčių dalykų 
yra siųloma žmonėms ir įgiriama 
kaipo 
turėtų 
stams, 
gelio.
giausios ligos šio laiko yra ligos 
pilvo ir vidurių, męs gi galime 
užtikrinti savo skaitv^ojus, kad 
jiems nėra geresnio vaisto per 
Trinerio Amerikoniškąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno. Ji* sutaisis ir

geriausi vaistai. Žmonės 
patikėti savo seniems vai- 
kurie* išlaitė tyrumą dau- 
Papraščiausios ir pavojin-

PIKNTNKAS.
Chicago. Šv. Jono Krikštytojo 

draugystė parengė pikninką nedė
lioję, 5 d. liepos Schutzo darže. 
Prasidės 9 vai. ryto. Įėjimas 25c 
porai. Nuvažiuoti bile kuriais 
rais iki 22 gat., taja iki 52 Avė., 
o paskui La Grange karais iki 
vietai. Bus gera muzika ir viso
kių gėrimų. Kuoskaitlingiausiai 
užprašo visus atsilankyti.

Komitetas. , ;

FARMERIŲ BALIUS.
Didžiausias balius, kokio dar 

niekad nebuvo pas lietuvius ant 
farmų, bus 5 d. liepos Rhinelen- 
deryje, Wis. Prasidės 9 vai. ryto 
ir trauksis iki 6 vai. vakare. Įėji
mas dykai. Užprašome visus lie
tuvius ir lietuves suvažiuoti iš vi
sų aplinkinių. Su pagarba, 

Juozas Kundrotas, j

Pajieškojimai.
Pa j ieškau Antano Rušinsko 

Kauno gub., miestelio Jurbarko, 
apie 10 metų kaip Amerikoje, gy- , 
veno Chicagoje, bet 16 d. gegužio 
apleido miestą. Yra 6% pėdo* 
augštas, eina pasilenkęs, palei no- 
sį apgamas, juosvų striukai kirp- 
tų plaukų, kalba angliškai, lenkiš
kai ir lietuviškai, sveria 220 sva
rų. Kas apie jį praneš gaus "do
vanos $15.00.

Vincas Stankus, 
2934 W 29th St, Chicago, I1L

Pajieškau savo švogerio Jono 
Juknevičiaus, Kauno gub., Pane
vėžio Kupreliškių par* i

iš
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Teriesdvario vienasėdžio, apie 7 
metai kaip iš.Lietuvęs; turiu į jį 
labai ^varbų reikalą. Jis pats ar 
kas kitai teiksis duoti žinią ad
resu;
€ Jonas Januška,
I<X‘37 Michigan av., Roscland, III.

Pajieškau Stanislovo Kairio, du 
metai atgal gyveno Los Angeles, 
Cal. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu: 
r ' Pov. Pliaškus, 
Box 138^ Graniteville, Vt.

Paj ieškau savo pusseserės Mo
nikos Labiutės, po vyrui Buinevi- 
čienės. Ji pati ar kas kitas Teik
sis duoti žinią adresu:

Į s‘ | Jonas Buinickas, 
Box 243, i Haverhill, Mass.

Paj ieškau savo brolio Andriaus 
Naujalio, Suvalkų gub., Marijam
polės pav;, Vcselavos kaimo. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresų :

I [Mik. Naujalis, 
Box 112, Towerhill, III.

: . ■
Pajieskąu savo tėvo Vinco Ka- 

lakausko, Suvalkij gub., Marijam
polės pav., Antanavo gm., Pilviš
kių parap., Brastos kaimo, 16 me- 
tii kaip Amerikoje; pirimau gy-1 
veno Malianoy Cityje, Pa.; turiu 
į jį labai svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Jonas Kalakauskas, 
76 Fullum St., Montreal, Canada.

Louis Wiflovitcho, 
kuris per 15 metų gyveno apie 
Canal gatvę Chicagoje, paeina !r 
Kauno gu 
dainos m i 
svarbų reikalą iš Afrikos, 
gos lietuviai ar jis pats teiksis 
duoti žibių adresu:

Antanas Andrulis, 
General Delivery, Boston, Mass.

Pajieškau savo vyro Pranciš-1 
kaus Vyturio, Vadinamo teipgi 
Kazlaucku1; paeina iš Kauno gub. 
ir pavieto. Stakių parap., Kibartų 
kaimo, 5 metai kaip Amerikoje,- 
gyveno New Havene, Conn., išva- 

- :tvo iš namų sirgdamas 22 d. 
pereito mėnesio. Jis yra 30 me- 
tų amžiauĮ, 6 pėdų augščio juod
bruvas, juodais plaukais, mažais 
ūseliais. Jis pats ar kas kitas 
teiksis dubti žinią adresu:

1 is 
, Raseinių pavM Kvie
telio; turiu į jį labai 

Chica-

Jis pats ar kas kitas

Ona Vyturicnė,
103 James St., New Haven, Conn.

Pajieškųu savo sūnaus Andriaus 
Steponavičiaus, Kauno gub., Šiau
lių pav., "Vaiguvos parap., Laugi- 
riškių kaimo, 16 metų kaip Ame
rikoje, angliškai vadinasi Andrevv 
Miller, pirm 3 metų gyveno Chi
cagoje, paskui išvažiavo į Alle- 
gheny, Pa. ir ten prigulėjo prie 
šv. Kazimiero 
pogi paj ieškau Juozo Daukšos, to 
gaties kajmo ir parapijos. Atva
žiavau iš 
rėčiau su 
kas kitas 
su:

Eleonora Steponavičienė, 
184 W. i8th St., Chicago, III,

draugystės. Tei-

Lietuvos 3 mėnuo ir no- 
jais sueiti. Jie patys ar 
teiksis duoti žinią adre-

Ant Pardavimo
Parsidi 

boms trir 
mas ir m

mos. 
bu r n

oda pigiai trejoms lu- 
,i gyvenimais mūrinis na- 
irinė grinčaitė užpakalyj.

Išlygos prieina- 
po nr. 3405 Au-Atsišauk 

avė.

iki $3.00 per dieną ir busi pats 
sau bosas. Ateik ir pamatysi. F. 
Mitchell, 3428 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

25-TINES sukaktuves 
AMERIKOJE.

Paminėjimui 25 metų buvimo 
Amerikoje p. Vinco Juodviršio 
pana Ona Kučinskiutė iškėlė va
karą 28 d. birželio, 1908 m. savo 
namuose po nr. 24 W. 23-Č106 
gat. Chicagoje. Iš svečių buvo 
artimi giminės ir draugai, vyrai: 
Juodviršis, Petruškevičiai — Pet
ras, Vincas it Jonas, Vitkevičius, 
Kučinskas, Katkevičius, Juška, Si- 
ratavyčius, Andriukaitis, Novaka, 
Juodviršis Antanas.

Moters: Ona Kučinskiutė, pp.— 
Juodviršienė, Ručinskienė, Matu
levičienė, Vizijienė iš Shenandoah, 
Pa., Katkevičienė, Novikicnė, lia
na Katauckiutė ir p. šleužiutė.

Reikalavimai
Reikalauja 50 kompetentiškų 

anglekasių ilgos sienos sistemai. 
Unijistai anglekasiai, 
mokestis, 5 metams 
darbo.
Chicago, Iii.

geriauria 
vien valinio 

Benson 330 Clark St.,

LOTAS LABAI PIGIAI.
Parsiduoda lotas už $500 leng

vomis, mėnesinėmis išmokestimis, 
'po $10 per mėnesį, geroje vietoje 
terp 34 ir. 35 gat. prie Emerald 
avė., 25 pėdų per 125. Gatvė as
faltuota. Savininkė našlė, gyvena 
kitame mieste ir. dėlto nori par

aduoti. Pasinaudokite iš tokios pui
kios progos. Artesnėms žinioms 
reikia kreiptis pas A. Olszewskį, 
3252 S. Halsted St.

ATIDARYMAS NAUJOS 
SALES.

Aš prie savo saliuno įrengiau 
naują, puikę salę, tinkamą didžiau
sioms susirinkimams, baliams, ve
stuvėms ir šokiams, ir subatoje ir 
nedėlioję, 27 ir 28 šio mėnesio da
rau jos atidarymo balių, ant kurio 
bus gera muzika, dainos ir šokiai. 
Todėl visus savo draugus ir kai
mynus ir abelnai visus lietuvius 
kviečiu virš minėtose dienose pas 
mane atsilankyti; visi busite kuo- 
gražiausiai priimti.

Su pagarba
Juoz. Kawarskas,

S. Westem av., Chicago, III.1191

TEMYKITE LIETUVIAI!
Jei kas, turėdamas namus Chi

cagoje, III., vertės $8000.00 norė
tų mainyti ant farmos lygioms, 
tai čia yra gera proga. Farma 
yra 345 akrų didumo; 120 akrų 
dirbamos žemės, o likusi yra po 
giria ir ganykla. Visa žemė ap
tverta vieline tvora. Drauge su 
žeme atiduodama penketas arklių, 
10 karvių, 8 kiaulės, 50 vištų ir 
visi ūkiški padarai 
trobų ir kalvė; 
Farma 
tesnėms 
adresu:

verta yra 
žinioms

ir mašinos; 10 
viskas užsėta. 
$15.000. Ar- 

reikia kreiptis

Box
J. Sneider, 

132, Rhinelender, Wis,

SAKAU!
gerai nepadaro pa- 
lietuviškas fotogra- 

darbą artistiškai; 
perdirba iš mažų j 
sutartos kainos; už 
Taigi Tautiečiai ir

Niekas teip 
veikslų, kaip 
fa$: Atlieka 
kuopuikiausiai 
didelius sulyg 
darbą atsako. 
Tautietės kviečiam atsilankyti paa 
J. Drižą, Portrait Studio, 500 S. 
2-nd St., Philadclphia, Pa.

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.

pasakos: 
ckmenys. 
Dienynas 
Valdulys,

Alluma Ir kLo* pasakos, Guy de 
Maupassant'o, vertė J. Laukis. Ši
toj knygelėje telpa šios 
Alluma, Netikri brangieji* 
Baimė, Du maži kareiviai, 
padūkėlio. Mėnesienoje,
Užšalusio) padangėj, Atsikirtimas, 
Vienatvė, Tėvas Ir sūnūs ir Rože, 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra vienas iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių 
gyvenimo, pusi. 126. Kaina .... 35c.

Angliškos Kalbos Vadovėli*. Tiem*, 
kurie nori trumpu laiku pramokti 
angliškai susikalbėti kasdieniniuose 
reikaluose. Sutaisė J. Laukia. Se
niai pageidaujama tokia knygelė, da
bar yra jau gaunama, ir kiekvienas 
turi progų pasinaudoti, ypatingai kas 
nemoka angliškų kalbų, tai dabar 
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90. 
Kaina ...............    25c.

Apsakymėliai. Telpa čia šios 
sakos: 1.) Raštininkas, 2.) Tėvo 
gytojas, 3.) Kaimo našlaičiai. 4.) 
mo tiesa, 5.) Paskutinė Judo*
tl* ir 6.) Pats kaltas. Yra gražios ir 
pamokinančios iš gyvenimo apysa 
ko* 
Pusi.

apy- 
slau
Kai- 
nak-

verta kiekvienam perskaityti.
85. Kaina ............................  15c.

Ar bus geriau*, kad socijaUstai 
gaus viršų? Parašė D. Dnrobrė. Ant
rasis išleidimas, pertaisytas ir žymiai 
padidintas. Jei nori žinoti, 
tyk šitų knygelę. Pusi. 13.

pe rakai 
...10c.

Aritmetikos uidavlnynaa.
lis aritmetikos pradžiai; antroji da 
lis.

šita knygutė — antroji ir paskuti
nė dalis uždaviny no, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
su skaičiais visokio didumo.
šyta Pr. Mašioto. Pusi. <8.
na ..................................................

Vadovė

Kai

Astronomija, parašė pagal 
Flamarijonų Ir Lockyerų, A. 
ras. Telpa: Dangaus apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatą. Saulė, Planėtoa, Komėtos, 
krintančios žvaigždės, šėmės padėji
mas pagaulėje, Mėnulis, Pasaulės 
įstatymai. Su daugeliu paveikslė
lių. Pusi. 62. Kaina .............. 40c.

K.

Auka, apysaka* paradyta M. Lastau
skienės. iš žmonių gyvenimo; naudin
ga perskaityti kiekvienam. Pual. 71. 
Kaina ............................................. 29c.

Ar geras katalikas gali būti soclja* 
lietu? Knygelė aiškina kaip Lietuvos 
kunigai užslpuldtnėja ant eoc. balny- 
tiese per pamoksiu*, laikraščiu* Ir tt. 
Pusi 15. Kaina................................. 5c.

Bolealovaa arba tolesnis Genovaitė* 
gyvenimas. Morališka* pasakojimas 
žmonėms. Pusi. 86. Kaina..........20c.

Cholera ir Kova su j*. Vertė D-ras 
A. V. Pusi. 16. Kaina........................5c.

e*nstachavo* Apgynimas. Apysaka 
iš Jalkų švedų karės Iš Henriko 
Sinkievlčiaus apysakos “Tvanas* 
perdirbo 8. J. Vertė Adolfas Vėgė
lė, Pusi. 139. Kaina .................. 30c.

Dėl Tėvynė*. Parašė Šatrijos Raga
na. Vaizdelis paimtas iš 
šmonių gyvenimo. Puslapių 
na ............................................

Lietuvos 
•5. Kai 
... 20c.

Dievo žvaigždė, Istoriška apysaka 
iš Kristaus laikų pagal VVallace’o 
veikalų "Ben-Hur”, Iš lenkų kalbos 
vertė Karolis Vairas. Pusi. 210. 
Kaina ............................................. 40c.

apysaka

Difteritą*, Parašė D ras A. V. Dtfte 
rita* tai /a Ubai sena liga, pirmiau
sia pasirodo gerklėje pas vaiku*. Pų*l. 
7. Kaina ......................................... Re.

Karė.. Ar ji ^inoiųjal reikalinga? 
Parcšė Kemėža.' Al Knygeli aprašo 
klok nuostolio U kar6i žmonėms Ir 
kas | Ją žmonių atitolta. Puslapių 
47. Kaina .................   15c.

i-y jr » a» 'G*
Koka privalo būti vaikų auginimas 

Ir auklėjimas? 4 Rantote* raštų, p*; 
rašytų Dr. šliupo. Kožnam žingeidi 
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
vams auginantiems valkus, suslpa 
žintl su šia knygele. Puri. 91. Kai
na .................................................... 25c.

•
Kaip žmonės su ponais kovojo? 

Sodiečių sukilimai Išpanijoj XV, am 
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė 
A. J-tia. Pual. 34. Kaina..........10c.

Kiškeliai. Apysaka vaikam*. Pa
gal Kukliu#, parašė A. Agaras. 
Grašiai aprašo apie kiškius (suikiua), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena Ir kaip su jajs valkai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c

Klebono Karčiams. Atsitikimas Iš 
neseno* Šiaulių praeities. Parašė 
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina..5c.

Kas iš ko gyvena? Parašė Dikšteln, 
Pusi. 32. Kaina....................................5c.

Kišenini* Ruslškai-Lletuvlškaa žody
ną*. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai
na

demokratai Ir tauta. Parašė Juras. 
Pusi. 16. Kaina .................  5c.

Moninlnkas arba Maglkas. Pa
gal Panovg, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški pavelkšlėlial tr 
kaip padaryti visokias štnkas. Pus
lapių 32. Kaina .................  19c.

Malūnas. Apysaka; iš rusų kal
bos vertė Pranas 8-lis. Puslapių 23. 
Kaina ..................................   10c.

Marija musų Viltis arba švenč. 
Marijos stebuklai, iš šv. Alfonso de* 
Ligcri raštų surankiojo J. Baltrušaitis. 
Pusi. 63, Kaina ............................. 15c.

*
Nutruko. Vieno veiksmo komedija. 

Parašė Bmalstys-Smolskis. 
Vaidintojų Būreliui paskirta 
Puri. 20. Kaina .................

Nuolatinė karlumnė 
Pusi. 17, Kaina ............

Oras, Vanduo, šviesa ir šiluma. 
Lekcijos Prof. Blochman’o. 
šernas. T“ ‘ ________
šyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui yra 
daugeli* tam tikrų paveikslėlių Pusi. 
138. Kaina ....................................  40c.

Sutaisė
Visiems suprantamai apra-

40c. i dainomis.
' kun K

Kaip kunigas virto socijaldsmokra- 
tu. Parašė Gėrė. Teipgl prie toa pa
čios yra: Revoliucija ir Kunigai, para
šė ėermukšnė. Puslapiu 31, Kaina 10c.

Koks mum* reikalinga* “Valskas" 
Vertė M. Pusi. 15, Kaina .................5c.

Pasakos, Prityrimai Ir Vaaclljoa au 
, Suderinimais parašyta 

kun, K. Aleknos. Yra tai nekurtos 
pasakos, nuotikiai, žaislai, giesmės, 
veselijos, najiviškai išpasakotos, vis- 

‘ 142.

Komunistų Manifestas. Prakalbos 
K. Markso tr F. Engelso prie vokiško 
spaudimo 1872 m. ir tt. Ka* nori su
sipažinti su socijalistų tėvų Markso Bpyaaili 
tr Engelso teorija link 80c. par11 joa, g|aUlėniški* 
lai perskaito šitų knygelę. Puri. 52, 
Kaina ............................................... 20c.

Laikrodininke atminimai. Pasak 
Erkman-šatrianų. sutaisė 8. M. Pa 
veikslas iš Napoleono 1 paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44. Kaina... ,15c.

Laisva Valandėlė, Broliams dova
nėlė (Eilės). Parašyta K. Stiklelio. 
Telpa šios eilės Dainius — Pieva
— Upelis. — Giria — Vėjas - Ra 
sa. — žaibas. — Audra — Perkūnas
— žemė. — Baaieiė. — žmogus. —
Reginy* Lietuvoje ant gražaus aug- 
ėto Šešupės kranto. Pusi 22. Kai
na ...........     10c.

Lietuva Ir jos reikalai. Tautiškas 
Lietuvos Katekizmas Kas męs esą 
me? Ko mums reikia?- Kų privalo
me daryti, kad visiems mums butų 
gerai, kaipo valkams vieno*, bendros 
aiųsų motino* 
Kaina ............

kas eilėmis sutaisyta. Pusi. 
Kaina ................... .........................

Piotro C s rus o, Vieno velkamo Dra
ma parašė R. Bracco, vertė K. Puida 
Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų 
atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c.

Pilėnų kunigaikštis. Tragedija V 
veiksmuose, sutaisyta pagal Krašev
skio apysaka "Kunigas". Parašė M.

___ Pusi- 91. Kaina..35c.

Ponaiti*. Apysaka iš anglų vaikų 
gyvenimo. Parašė Lida. Graši apy
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvan.. 
Puri. 27. Kaina ......................... 10c. |

Popullariško* Rankvedls Fizikos. 
Parašė P. Neris. Knygelė susideda 
iš 5 skyrių: I. skyrius: Svarybė, 
Pajlega. Svarumas, svarstyklės ir tt 
II skyrius: šiluma. Gatų išetskėti- 
tuas, Tirštumo atsimainymas. Termo
metrai. 'tii urnos jausmas, šaltis ir 
tt. *111 skyrius: Balsas, Balso grei-I 
tuma*. Baiso atsimušimas. Balso ypa
tybės IV skyrius: šviesa, šviesos 
šaltiniai, šviesos greitumas, šviesos 
atsimušimas Ir tt. V skyrius: 
Elektra, Pritraukimas Ir atstūmima*. 
Prigimtinė Elektra, Budus elektros 
Išriplatinimo ant daiktų, elektros ki
birkštis Ir tL Yru labai naudinga 

Tėvynės?’ Puri. M. knygelė kiekvienam žmogui ypatingai 
10c. visokiem* amatininiakams. Pual. 100. > 

Kaina .   40c.
Lietuvaitė. Dramatiškas veikalėlis

Iš senobiško lietuvių , gyvenime. Peu-1 Papauakojimai lė Prancūzų ravollu- 
kiaoue veiksmuose. (Turinis pagal Į cljoc. -“Ateitie*" išleidimas Nr. 2. 
Lermontovo poėmų 
Parašė Jonas Raila

“Uetuvaltė"). I’uri. 7J. Kaina 
Puri. 24. Kai ‘

15c.

Parmazcnas arba Dievo Rūstybė* 
Baisumas. Parašė šventmlkfs H lei 

Labai akyva ir kožnųm nau- 
Nuoėlrdus atsiliepi dingą perskaityti šita knygelė Pusi, 

visuomenę D-ro 40, Kaina ....................a..... 10c.
sutrauka kalbų. 
Cnra 25 gruo Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėlial 

Cit v Cona lė aP,e Uetuvių žmonių pasninkus, yra 
i kelių rąžytų straipsnių 

Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos 
sutalsč K. Stkls. Pusi. K. Kaina 5c.

Polacy I Lltwinl. Od R 1228 do 
Lietuvos Virėja. Aiškus pamokini- 1420. Kritiškasis atsižvelgimas sulyg 

rnal ir parodymai, kaip virti, kepti ir lenkiškų istorikų. Parašė Qab. Lands- 
talsyti visokius puikius valgios su bergi*. Pusi. 75. Kaina....................30c.
mėsa, sviestu ar pienu arba su pas
ninku; kaip daryti skanius Ir nebran- Rankų šašeliai Ir Parinktieji* žal 
gius naminius gėrimus Ir tl Sudėjo laL Surinko A. Agaras. Praleldlm 
Aldonė V Pusi. 256, Kaina..........90c. vakarui* liuoeo laiko; šitoje knyg

lėje talpa paveikslėliai, koktus i 
Lietuvos virėja. Parašė V. A. L. rankų šašeliu galima parodyti Ir ta 

Zsvadzkleuė. Seniai geidavo musų tinkami apskaitymai. Puslapių 3 
šeimininkės tokio* knygos, dabar ga- Ka|Ba ............................................. 10
11 pasinaudoti, telpa čia šimtai įvai
rių nurodymų 
Pusi 555.

Lietuvi*!! ar gerais kaliai* žangia- Į dimas. 
ms prlskyn? 
eaa | lletuviisųjų 
Joao 11 lupo. Arba 
laikytų Waterbury. 
džk> 1906. Uaioa _ ________ „
gruodžio 1906, Bdarardsville, Pa., 81 j , 
gruodžio 1906 Ir Scranton, Pa. vaaa 
ryju 1907 m. Pual. 47. Kaina 15c.

pataisymui valgių.
Kaina ...................... gijų

Llstuvoa Istorija. Su kunigaikščių 
paveikslai* ._______

Rašliavos apžvalgai. Parašė Mairo
nis (š. M-lls). Trečių kartų atspau
sta ir pertaisyta. Pusi. 259. Kal- 

. 75c.

tr žemlapių. Lietuvos

Ratelių spėjimai. 7ra llnksm 
žaislas (žabota) šelmyUžkuose 
rinkimuose. Parašė D. Spė 
Puslapių 16. Kaina ..................

Lietuvių tauta senovėje Ir šlųdien. 
Parašė J. šliupas M. D. Antras to
mas. šitas 2-ras tomas apglėbia 
Lietuvių tautos veikalus nuo XIU-jo 
Iki pabaigai XVI šimtmečio. 
563. Kaina ...............................

Raistas — The Jungi*. Par 
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon 1 
sta iš angliško*. Išleido Jonas N 
joks*. Apysaka paimta Iš lietu 
gyvenimo, pasiremiant tikrai* fakt 
Iš Chięagos skerdyklų; naudinga 
{domi knyga perskaityti kiekvieni 
Puslapių 355. Kaina

Mare Lauklene
Atsakanti AkuŠerka 

3232 S. Halrted St. Chicago, 111.
THsphens* Ysrds 11 St

Duodu vtaokls r«l» Ir gerlamiu pagellM raot*- 
rlxc Jiį ligose. VsaeKmlngsi stlkess darbg pri* 
Bliūdy mo ir dailun sUslcsnCisi po gimdymai OflJ- £
m ir gyvenimas Oiazeeskio name 3ZMI.BetotH *L •

w i

Naujas Išradimas
Su.tlrrmimul ir uitalkyrcuf plaukų.
1 ukttauČUl pJikų tmrmiu stgsso pri- 

lyti įdedant kraaotf tinklelį.
FltGF. J. M. BRUNDZA____ __

Didelis Specijališkas
ISZPARDAVIMAS! CENT5

Kamajų 
Autorius. 
.... 10c.

milicija.
.....5c.

Wartelskio Oepart. šioje
3641-43-45 So. Halsted St.

Dvigubos Prekybos Stempos šitą 
Ketvergą ir Petnyčią, Liepos 2-3

5000 Puikių Moteriškų Skrybėlių, parsiduodančių 
paprastai po $5.00 iki $12.00 

dabar po $2.95 $3.45 $3.95

lin
CENTS

IU

CENT5

Specijališkas Išpardavimas:
Moterišką skalbamų Siutų;
Moteriškų viršutinių Sijonų;
Vyriškų Siutų;
Moteriškų Jekių ir^ųtų daiktų.

Tamista rasi nužemintas kainas kož- 
name Departamente musų Krautuvės 

laike šito išpardavimo.

CENT5

the 1905
^URROUGHS

190S m. Burroughs sudėjimo ir sutraukimo, 
mašina yra išeiga šešiolikos metų nenuoal- 
ssus darbo ir išlaidos tūkstančių dolerių.

Dabar v ra tokia tobula, kokių Išradingas protas, mechaniškas lavumas 
Ir dldysal kapitalas, išauklėtas iki 1909 metų galėjo padaryti.

retą tumi kiek V'ikmfe aut tarft. Fkt geriausiai būda* auiiu^ti tikrai kaip 

Burroughs sudėjimo ir sutraukimo mašina 
**li par>!lA<l Ui ypatUkai. teifeikka mat, U ję aavooė^ ir painiau savo darbe.

Gali t| radarjrtl be likaKię ar pasižadėjimo. Tik žodi* nao tave. at*abM malina U- 
mėxii>tmai —aluti t ima* apmokėtas iki ktekvtamai vietai S«v. Va).tijo»e |r K.na&fe.

rcVfhfl K<>nktur» įraiinAjiui abu d; kai ir abu pareikši uoli pav^idiraU aktwahiko
darbo.

BURROUGHS ADDING MACHINE COMPANY
J. F. Glllen Sake*

4th FLOOM MAjaSYtC aUlLDtHG, CHICAGO, ILL.
4 Nsmluls <»IUm ir dirbt.vė: DetrHt, Michigsa. U. S. A.

Pirkite pas savą.
Kam eini į kitas sankrovas ir moki 

$25.00 raikrodfcliui, jeigu pas mane 
gali gauti tokį pat laikrodėlį už $15?

Prisiųsk savo adresą, o gausi lietu
višką Kataliogą su paveikslais ir kai- 
nomis dykai.

P. K. BRUCHAS
3316 S. Morgan St., Chicago, III.

Pusi. 
•1.50 tmonia, parašė 

▼erti K. Puida.
Revoliucijos 

Niemojesrski, 
pa čia devynios gražios apysakaitė: 
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at 
•Įtikimų Varšuvoje laikuose rusų ka 
rėš su japonai* ir Įvykusios po ja 
pairtuvės rusų viešpatystėje. Kny 
gėlė (domi kiekvienam. Puslapių 76 
Kaina ............................................. 20c

Edgaras arba nuo atelsmo prie 
pilnos teisybė*. Pagal L Hammers- 
teiną parašė Kun. Dr. Yuodyšlns.

Visas raštas perstatyta* formoje 
ginčų arba disputų terp proteato- 
nlškos ir katalikiško* šalies, kaipo 
jo* viena kitai yra priešingo* Ir tt. 
Pusi. 214, Kaina ..................... 75c.

FARMOS!
Jei nori geros žemės farmai, 

geroje vietoje, terp savo žmonių, 
arti miesto, arti bažnyčios, arti 
gerų geležinkelių ir kelių, tai 
važiuok pažiūrėti “Žinyčios” že
mės, Clark Co. Wis., o rasi tą 
ko jau seniai jieškai. Daugybė 
žmonių apvažinėjo daugybę vie
tų, ir niekur žemės nenupirko, 
bet kada čia atvažiavo, luojaus 
nupirko, nes čia rado tą viską, 
ko kitur rasti negalėjo. Dabar 
yra geriausias laikas žemę pirk
ti, nes yra vasara, gali matyti ir

FLATAI ANT
RANDOS “LIETUVOS” RE

DAKCIJOS NAMUOSE. 
Du puikus, po 7 ruimus, flatai 

ant įsrandavojimo “Lietuvos” 
redakcijos namuose, šituose Ba
tuose daktarai nori turėti 3 rui
mus savo ofisui ir mokėti už

B juos pusę viso flato raudos. To
dėl, kur nedidelė šeimyna, gali 
drąsiai nusisamdyti visą flatą, 
pasilikti sau 4 ruimus, o 3 rui- . . _ .
mus parsamdyti daktarui ant \r u^s^us javus ir žolę,
ofiso, kuris užmokės pusę flato ..." — ----- ■-
randos. Flatai puikus, štymu i ‘ . .. - - ------

DU PUIKUS

Lltvomanal. Drama keturluoee 
smuoee. Parašė- Dvi Moterį, 
spausdinta ii “Varpo". Pusi. 
Kaina .............................................

velk- 
At 
58.

20c.

Rašyk mums kada nori va
žiuoti, o męs paskirsime Tami-

apšildomi, elektriką ir gazu ap-|stJ“ dien*’ kurioie m»«’į agentas
šviečiami, visada yra šiltas ir 
šaltas vanduo ir tt

-
Parsiduod-- puikus kampinis sa- 

liunas, įšpafduodantis 100 bačkų 
. Cper mėnesi, nominališkaja kaina. 

Atsižinok Citizens Brewery, Ar
cher Avė. ir Throcp St., mieste.

' gali su Tamista važiuoti. Adre- 
suokie:

“Žinyčia” A. Olszewski Mgr.
3352 S. Halsted St., Chicago, III.

ir 
ir 
J. 

ina, 532 W. i8th St. arti 
land Avė.

Nuomtuojasi didelė krautuvė 
trys kambariai, kampas i6tos 

i Nutt igžt., tinkama valgyklai, 
'■ F. StepĮn;___
Blue Ii

Žemė i yra linksmoje vietoje, lie-
I hįn 60; uždirbsi nuo $2X0

FARMOS!
New Yorko valstijoje Lietuvių 

kolionijoje randasi dar daugybė 
farmų pardavimui. Daug musų 
brolių jau čia apsigyvenusių ir 
gerai besilaikančių. Norėtume 
daugiau savo tautiečių turėti sale 
savęs, taigi atsišaukite, kurie tu
rite kiek kapitalo. Artesnes ži
nias gausite pas George Kleek, 
Poolvillc, N. Y. Įdėkite už 2c. 
krasos ženkleli atsakymui.

Gabija. Rinktinė knyga, Paaukota 
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- 
ranaucko atminimui. Knygų sutaisė 
Juozapas Garbačauskli“ Pusi. 77 Kai
na .................................................... $1.35

G*rsl atlikta Išpažinti*. Iš italų 
kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pusi. 55,’ 
Kaina ............................................ 15c.

Liūdna Pasaka. Parašė J. B-na*. 
Tu manęs nelaimėje neapleidl, nu
liūdusį palinksksmlnl. nuvargusiam 
rankų paduodi.... Dėkingas ui atsi
dėjimų Ir šlrdj gerų, aš Tau nors 
apsakymėliu* rašysiu Skaityk t.... 
Jeigu patik* Tas ir gyva* busiu. — 
ir daugiau papasakosiu..,. Teip pra
deda raštininkas, kun Iš bado be 
laiko atsiskyrė iš šios . pasaulės 
Pusi. 31. Kaina ......................... 10c.

Rugitasal Plenaa, Įranki* liaudiei 
sveikatos užlaikymui, vertė D-ras A 
V. Autorius nurodo kaip plačiai yrs 
vartojamas rugėtasai pienas kaipo vai 
*ta* nuo ivgiriy ligų. Pusk 22, Kai 
na ......................................................

Dovanos su kiekvienu Pirkiniu
Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa

rašė Dr. J. Kulis, Su daugeliu pa
veikslėlių iš embrloliogijos. Pust. 
12 Kaina .....................  10c.

(stori Jos-Pasakos, Aprašyme telpa 
Iš Lietuvos Istorijos: 1) Lietuvė- 
dldvyris, 2) žemaičiai-drųsuoliai, 3) 
Pilėnų apgyvenimas, 4) Lietuvių krik
štas, 5) Vytautas mųsų didvyris, 
6) Mušis ties žaliagiriu, 7) Lenkų 
gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku
nigaikštytė, 9), Biruta, gražioji vai
dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap
gynėjas. Puslapių 54. Kaina.. 15c.

Ligonių Draugas, Romeopatiškasls, 
pagal Dr. med. Q. Pultnano. Vertė 1* 
latviško 8. t. P«f. ••/‘Kaina .... 10c.

Litwinl w Litwl*. Otton Zawlsza. 
Laida trečia žymiai ‘padidinta. Pusi. 
53. Kaina......................................... 25c.
.»- i*". .'iof
Moteris Ir jo* vieta žmonjjoje. Pa

rašė J. Laukis. Šita knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterims Ir 
vyrams. Anot autoriaus: “Teisybė 
yra tokia prasta, kad męs tankiai ne
matome jos tlk^ dėl jos prastumo". 
Kalbėtojai daug atras sau medžiagos 
joje. Pusi. 47. Kaina 15c.

Janita, drąsusis Japoniškasis Ka
reivis. Tikras atsitikimas iš karės 
japonų su chinais. Iš vokiečių kal
bos vertė K. 8. Pust 23 Kaina ..5c.

Japonų Pasakos.. Pagal rusišką 
vertimą sutaisė 8. „ Valtiekupiunas, 
telpa čia 7 trumpos pasako*. Puri. 
21, Kaina ......................................... 5c.

Mokykla 
rašė Alfa. 
Praneusijos, Vokietijos ir kitų vieš
patysčių, potam kokia mokykla mums 
reikalinga, ko męs turime tiesų nuo 
mokyklos tikėtis, Ir koks, apskritai 
imant, mokyklos uždavinys. Puslapių 
69. Kaina .....................   25c.

ir Jos uždsvlninys. Pa- 
Aprašo apie mokykla*

Scenišklsjlo vaizdeliai. Para 
Vaižgantas. Telpa šitoj knyge 
sekanti veikalai: 1) Nepadėjus 
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
dija, 2) Negryna sanžinė, Monolo
gas, 3) Paskutini Kartų, Monologas, 
4) Tiktai niekam nesakyk! Scena 
iš 3 ypatų, 5) Namai pragarai, sce
niškas vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c.

•taurės Karžygiai, keturių veiksmų 
tragedija H. Ibsen’o. Iš rusų, lenkų 
ir vokiečių vertimų vertė K. Puida. 
Veikimas atsibūva Norvegijos Šiaurė
je, Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir
vio laikuose. Pusi. 77 Kaina 25c.

Sparnai, Drama IlI-juose aktuose. 
Į Parašė V. šiaulėniškis; yra geras 
Į au naujomis Idėjomis perstatymas. 
Pusi. 44 Kaina ’.......................... 30c.

Svarbi priežastis, vieno veiksmo 
komedija. Parašė P. Bayard su kai- 
kurlomls permainomis iš lenkų 
bos vertė K. žegota. gusi. 62

Kiekvienas, kurs pa* mus Drapanas perka, visada gauna puikias Dovana*.
Šiose dienose prie kiekvieno $15.00 ar didesnio pirkinio bvs duota dovanų dide

lis pulkus šv. Tėvo Pijaus X paveikslu, gražiame auksuotame rėme, pe stiklu, ver

tas $4.00. Todėl pasiskubinkite pirkti šiose dienose, o gausite dykai puikų paveikslų, 
kuris bus gražiausiu papuošalu jūsų namuose.

Męs laikome tiktai pirmos kliasos Drapanas ir todėl nesigėdime jas 
rekomenduoti ir augščiaurios kliasos žmoniems.

Męs savo drapanas patys dirbame, todėl ir galime 
jas parduoti pigiau už visus kitus.

Už kurias Drapanas kituose Storuose 
moki $20., pas mus jas pirksi už $15.00.

Jeigu netiki, tai ateik ir persitikrinsi.
Jus gyvenanti kituose miestuose ir fermose, nemo

kėkite ui savo Drapanas brangiai. Rašykit* mums, 
o męs jums prisiusime musų drapanų prabas, mieras 
ir prekes, iš kurių sau paslskirsile daug geresnes 
Drapanas ir už daug pigesnę prekę kaip jūsų Štaruose.

Rašykite mums adresu:

The Bridgeport Clothing Co.

Jonukas Muzikantas. Parašyta Hen
riko Sinkievič’io,' vertė Adl. V. ir 
Juros švyturio sargas, vertė J. Mar- 
Mvjčiua. Pual Žfi Kaioa----------- lOa.

Męs Ir Lietuvos, socljaldemokra- 
tai. I, Musų srtin 
kelia*. U, Lietuve 
tai ir kultun. III.

ausiaa tikslas ir 
socijaldemokra- 

Lietuvo* socliol-

kal- 
Kal
15c. 

at<l-Sulaukė, Iš tautiško serbų 
jimo pasakojimas. Parašė Terezija 
Jadvyga, iš lenkų kalbos vertų Bal
tru* Virpa. Pust 132 Kaina .į

K. 0L8ZEWSKI, Prezidentas

3246-48S. Halsted st., Chicago,III.
Musų Moras atdaras iki 9 valandai vakar*: Panadiltaia, Utamlnkais, Ketvarfais ir 

Subatomis Iki 10 valandai.



LIETUVA

šventas Petr*« Ryme, Apysaka 1* 
krikščionių persekiojimo Nerono lai
kuose. Perdirbo Iš Henriko Sinke
vičiaus apysakos “Quo Vadls’ H. M., 
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 Kai- 
„ ............................... 40c.

Svarbus Klausimas, Ar yra Dievas? 
Ar reikia tikėti? Kuri tikyba yra tik
ra? parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi. 
71 Kaina ............................  2°°-

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

(Kampas 82-ros gatvės.)
Gydo visokias ligas: vyrų, motorų Ir vai
kų, specialilkal gi atsidavęs yra slepia
moms ir odos ligoms.

šventoji Istorija temesniamjam llaa- 
dies mokyklų skyriui, trumpai apsakė 
kun. J. Suster T. D. Vertė Ad. Vėgėlė, 
pusi. 88. Kaina......................  15c.

žv. Pranciškaus Iš Anyžiaus gyve
nimas pagal kun. A. Beltramio. Su
taisė J. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kai- 

.............   15c.

Trumputė Lietuvos Istorija. Antms 
pataisytas išleidimas. Knygelė gera 
pradinėms lietuvių mokykloms Pusi. 
79, Kaina ..................................... 20c-

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

Tarpe Pauliu* ir Wood gatvių

nėra užsakymo.
6) Visada ant caro laiškų pasirašy

kite savo pravardę Ir adresų. Norų 
ir tūkstanti kartų mumis rašę, visa- 
da reikia pasirašyti pravardę Ir ad
resų kiekviename laiške, nes męs 
radę laiškų terp 100 ar 200 laiškų 
be parašo ir adreso, nežinosime keno 
jie yra ir negalėsime atsakymo duo
ti

Su visokiai* reikalai* rašydami 
pas mas visada adresuokite telp:

A. 0L8ZEW8KI,
3252 8. Halsted 8c, Chlcago, lik

16 Kristau* kūnų toa kryžiau*.
17 Kristų* kellaal U (Sabo.
18 Kristus žengia j dangų.
19 Regykla Mgdleuinio Betiejaua.

Kaip Kigdlen terodo Suuneiė, ku- 
kurioje Kristus gimė.

Bažnyčia apreiškimo fiv. P. Marijos.
Bažnyčia būdavot* ant grabo flv.
P. Marijo*.

Kaip šlųdlen išrodo Kristau* gra
bas.

Kaip ėlųden išrodo Kalvarija, kur 
Kilstus mirė

Ulytšlė po vardu Jėzau* “Štai Žmo-

21
23

13

24

36

BOOI.30UU 11 tiktai. Teiefeaaa Ceaal 1*7U.

TrĮ* Mylimo*. Komedija trijuose 
aktuose. - Parašė žemaitė. Pusi 44 
Kaina ................................   25c.

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: stenografijos, spaudi narnos mi- 
ši Dėlės spaudiniui o, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, s pelini m o, 
istorijos, geogrnfijo* ir U.

SęecilaiikkM instrukcijos aaęlikkes kalbos
tiems, kurie pradeda mokytis tę kalbų 
ir kurie nori joj* ilsi lavinti.

Mes įlaviname vyrus ir moteris jg^ti 
geras vietas. Kliaso* atdaro* dienomis

FIRMOS! FAEMOS!
Lietuviszkoje “Zinyczios“ Kolionijoje

Prie pat miesto Thorp, valstijoje Wisconsin

Tautiškos Politikos knygynėlis. 
Telpa čia Rusi los policijos viešpata
vimas, persekiojimas ypatos laisvės, 
draugijų ir suairinkimų, laisvės žo
džio ir sųžlnės, ir kame išganymas! 
Pusi. 47, Kaina....... . ................... 10c.

Atsišauk ar rašyk klausdamas plato* 
smų informacijų. Katei toga* dykai.

W. H. Hirmon ir W. I. Tinus.
Pru><-ip*l*L

Shlller Bldg.. 109 Randolph Street, 
CHICAGO, ILL.

arba Teleskopai

Teismas, Parašė V. Reymont, iš 
lenkų kalbos vertė Adl^ V. Apysaka 
iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi. 
22 Kaina ........... *•••• 10c.

Teismas Ir jo nepriklausomybė, A. 
Leontjev’o. Iš rusų kalbos vertė 
Alfa. Pusi. 32, Kaina .................. 10c.

Tiesų lygybė. A. Leontjev’o, vertė 
PI. Veikalėlis aiškina žmonijos Tiesų 
lygybę, kurių linkui eina žmonija 
šaukdama ‘laisvės ir lygybės”. Pust 
19, Kaina ..................................... 5c.

Tikri Ir netikri šventieji*. Paveik
slėliai iš gyvenimo kankintinių ir 
kankintojų. Išleista’ Susiv. Lietuvių 
laisvamanių. Pusi. 61, Kaina 15c.

Valkai. Parašė Oktavas Mlrbo, ver
tė J. V: Telpa čia šios apysakos: 
D Vaikai, 2) Virvelė. 3) Klodas Go, 
Akyvos ir vertos perskaitymo kiek
vienam. Busi. 48, Kaina .#.... 15o.

Vaišės Jėzaus Kristaus pas Popie
žių Pijų 4X. Parašė Vlctor Hugo. 
antra laida. Prekė .........................10c

Žcm€ yra derlinga, guli terp dviejų geležinkelių, Sale bėga upe “Black 
River”, oras sveikas, vanduo tyras ir sveikas, aplinkui gyvena farmeriai lie
tuviai ir lenkai, lenkų katalikų bažnyčia ir miestas su turgviete ir geležinke
liais arti, vieškeliai geri. Žemes kaina $15 už akrą ir daugiau. Įmokėk ketvir
tą dalį, likusius gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems “Žinyčios” Dr-te pa 
statys ir trobas išmokesčiui, iškas šulinį ir tt. už pigiau negu pato farmerys 
galėtų tą padaryti.

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

Tikietai iš Chicagos į Thorp prekiuoja $6.25, į abi pusi $12.50. Kas nuo 
mus perka žemę, tam keliones lėšas sugražiname. — Lietuviai atvažiuoja 
iš visų Amerikos šalių ir kada šitą vietą pamato, kožnas žemę perka. Čia 
žemes kaina yra $15.00 akras, ir aukščiau. Todėl, kurie norite gauti že
mę tikrai lietuviškoje kolionijoje, tai pasiskubinkite, nes žmones kasdien 
čia fermas perka ir todėl kaina žemes umu laiku gali pakilti.

SERIJA f V.
Susideda 16 100 Sterooakopiikų paveik- 

•lėlių bakselyje. Prekė >240 cž 
bakMl|.

Bitoje serijoje yra 4 ayklus tiek pa 
▼efkllllų kų pirmutinėse serijose. Ir 
Štai kų juose galite pamatyti;
101 Bemaitinanti audra ant ežero Erie.
103 New York. Tavorų krovimas j di

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

Osrden).
Boston. Ežeras viešame daria
Atlantic City, New Jersey. Pama. 

ryj.
Niagara. Patkavinis vandenskri- 

tys nuo orinės salos. (Horse 
8hqe Falls irom Goat Island).

Chlcago. Auditorium viešbutis ir 
kflchlgan Avenue.

108 Kaskados Ir pokyllnė svetainė. L*

103

104
105

10<

107
Storeoeaopaa arba Teleskopą* yra tai ■. 

prlete'sa arba žiūroną* su padidinan
čiai!) stiklai*, per kuriuo* kad žiūrai 
ant abrosėllo, abrozėlls pa -Irsta j na- 
turallškų paveikslų, kuriamo matai Me
las grupes žmonių, triobų, visų mie
stų, plačius lauka*, miškus, daržu* Ir 
telp toliau, telp kaip kad pat* tojo v Įe

ito j* būtumei Ir viskų savo *Mml m* 
Labai, Žingeidi ^nyga! tytumel. Teleskopą* paverčia I neto 
D . . , . . x. 4 . . rali Akų ėarbę. padidina Jj at*klr»to
Reikalaujant ir Slunčiant pinigus nuo žmogaus Ir Išrodo jau ne 
ant iŠleisfojaus vardo, adresuok: I pa ve įkalu, bot tikru atsitikimu.

1 NAUJOKUS M<* d*bar ant pardavimo gr» 
Siaustos atoreoskoplšku* paveiksiu*. 

MadiSOfl Sg. Boi 189, NEW YORK, N. Y. kaip matot* žemiau surašyta

‘RAISTAS’(‘The Jungle’)
Garsioji knyga perguldyta ii angliško originalo 

| lietuvišką kalbų. Prekė Ūktai

108
110
111 
1U

113

114

116
116

117 
UI

Moki Indtjonas namieje.
Moki indtjonų gyvenimas.
Stoni indljonų vadas, He-No-Frald
Vartininkai (The Sentinels) 8,043 

pėdų augėėlo. Yoaemlte, Cal.
Motina girių. 63 pėdas apėmto. To- 

semite Klonyj, Cal.
Magdeleuua Kolegija. Orford. Ang 

lijoj.
Airija. Klllarney, pilis Ross.
Įėjimas į Muckroes Klložtorių. Al 

"•Joj.
Siaurinis miestas. Gibraltar.
Barlynan Bondier lovta ir Kate-

Norinti pamatyti “Žinyčios” žemę, rašykite arba asabtškai atsišau- 
kitę pas

A. OLSZEWSKI, ‘‘Žinyčios“ Mgr
3252 South Halsted Street, Chicago, Ui

Vikrus Vaikinas.. Apysaka iš nor
vegų gyvenimo, sekant RJersonų. 
Apysaka užimanti kiekvienų, su gra
žiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10_c.

Vincą* Stoni*. Apysaka iš žmonių 
gyvenimo. Parašyta Šatrijos Raga-

143, Kaina.................. 35c.• DOS. PUSI.

ir vlever*ėli*. Eilės Mar-Volungė
galio, yra daug {vairių eilių. Tėvy- 

meiliškų, muzikai, eakmėm*. ir 
čektrramacijoma. Pusi. 170, Kal
ta ........... 60c.

Užkapotas Žvirbly*. Apysaka V. J. 
Nemirovič — Dančenko. Pusi. 24, 
Kaina ..........................   10c.

Kozminsky & Ycndorft iė 12 st*r«o*kopiėkų paveik-
73 Dearborn Street. 

Bankierlal.
Mp akoll>m« Rni*M **» turiesyMų i» jei 

ta tenetmi turte n y Bę pirkti. tnf» •* diUragra* 
p*akoli*d*mi ta* d*lj plrktato pT

Farmos!
Norėdamas pirkti tarmę, kreipkis pis 

mus. Męs turime daugelį pigių ir gerų 
fermų visose valstijose, ypač valstijose 1 
Ulinoia, IViscousin ir Micbigau, kuria* į 
galima pirkti su javais, trobomis ir gy- : 
valiais, k

Turime teipgi namų ir lotų pzrdotei

218 Vokia 1 ja. Griuvėsiai viduramžinė*, 
pilie*.

aiėlių pundelyje. Prekė 60o. už jo Vokietija. Laivas spleldtlantls Ko- 
pundei|.

Štai kų Juose gnll pamatyti:
į Stebėtini griovai Ye!tow-8to«e Par. 

ko. 122
I Kvietllnė paroda, mieste Sarato 1J3

gos, N. Y. 124
I Bowery gatvė New York e. 125
I Didysis vandens puolimas, Yeito 

stone Parke.
Typlška tabako farma. Kaboje.
Budo butas mieste Honolulu. ant s*, 

tos Havail.
Žuvų rinka, mieste ManUėa, aat Fi

lipinų salų. 128

131
blenc’ų, ant Rbeino upės.

Švedija. Slockholma* nuo vandens

P. 8. Męs turime pardavimui ir pigesnių laukų Wisconsine ir kitose val
stijose. Parašykite mums kur jums yra maloniau, o męs pranešime jums pla
čiau. Žinoma, kur kaina mažesne, ten ir žeme ir vieta prastesne.

3

5 
6

Rtockholmaa. Karališka* patoeiua» 
Švedija. Ant kelio j Odde. 
Švedija. Lejouo pilie. Goteborga. 
Šveicarija. Mouut Btono žiūrint 

nuo Chamoulz.
126 Tbun. Šveicarijoj.
127 Žluvlnl* kiemas, Alhambr*. Grana

da. Išpeni joj.
128 Katedra Notre Daine, taakada. Pa-

Žibutė arba pirmiejie pavasario žie
dai, eilės Jovaro. Telpa 17 įvairių 
eilių parašytų vieno ii gabiausių 
eilių rašė jo Jovaro; laikraščiuose kri
tika šių knygelę augs čia u s iškėlė, 
negu kokias kitas eilės, Pusi. 15, 
Kaina ................................................ 5c.

žmonių Savivalda Naujoje Zelan
dijoje. N. Cumakov"o. ĮŠ rusų kaiboe 
vertė A- žuvis. Pusi. 35, Kaina 10c.

žodynas lietuviškai - angliškos kai
boe. Sutaisė Antanas Lai i s. Pusi, 
iki šiol turėjome tik su apdarais po 
82.00. dabar kas nori pigiaus nusi
pirkti, tai popieros virtais, kaina 81.00

332.

174 Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtoja*, rodanti* a*-.□ 
turtų.

176 Japoniški kūdikiai ledinė* • m e to
ry žiu J. Francuzijoj. I **troj, Yokohama.

Tullertaų daržas. Paryžiuje, Fraa- *T8 Japoniška* žvejys prieplaukoj. Yo- 
cijaj. „

Paloclal tautų npėo Setna’o* 177 
Parylteu* Paroda. 1900m.

Venų* do Milo Louvre, Paryžiuj*, 
Frandjoj-

de* Champo Eiyeeee, Paryžiuj* Į

Porto Rlco. - ’*0
Puikiausia pilie mieste Rhelnstola.

. . _ . _ Prūsuose,
visose dalyse Chicago* ir Gary, Ind. Tei- Puikiausia* Žurandelta Batone de 
pogi išmainom* mieste nuosavybes anl 
f arui ų; skolijame pinigus statymui ir n 
pirkimui namų, peržiūrime abstraktu* 
visų valstijų ir miestų. Norintiems pla- u 
čiau ataižinoti reikia kreiptis į musų ofi
są y panikai, ar per lėlikę. įdedant ui 2c. 
krasos ženklelį atsakymui.

Walshim & Peterson,
101 Washington St. R. 308, Chicago, III

JeneU. urieete Vienoje.
Švento Mykolo palodua, Peterbur
ge, Roeljoj*

Švento Petro bažnyčia Ir pllaelu*
Rymo.

UI

132

178

178

Japontečlų bodas eiti pailsiu.
Trepsi 1 Klgrmlz, tlnjr—Kyo- 

to. Japonijoj.
Kyote, Japonijoj. Klgomlzų žlny-

Apsižiūrėk ką darai?
Tu moki po’ 810.00 randos ant mė

nesio už savo flatų- Tai per 
tu išmoki 8120.00, o per 10 
>1200.00, Ir tie. tavo už radas 
kėti pinigai jau niekada tau 
nesugryž.

Už

metų 
metų 
limo
nitai

2

33rd Piace, terp Halsted St. > 
Ir Auburn avė.

lubų, 2 flatų mūrinis na
mas

35th

3310000

Francljej. 
Didžiosios opero* paloclu* Pa

ryžiuje, Fraeeijoj. >
Tvfrtynė S v. Jono ir Katedra,Mar- 

eeil'eo, Francljoj.
SERIJA IU Ltolvų užplauk* Ir ežeras, Vllletran-

Susįdeda Iš 26 St*reo*kopl4kų psveik
alėlių b*k*ely> Prekė 76c. už ~ 
baksėti-

Štai kų juose gali pamatyti: **

133

134

81200.00, kuriuos tu per 10 
r? "4a išmokėsi, gali nusi- 
mažų nameli, kuriame galė- 
gyventi ne 10, bet 50 metų.

namelis tau kaštuos 81200.00,

2

žodynas Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
braziejaus Laikoaščio redaktoriaus 
“Šviesa“. Pusi. 552 Kaina .... >240 v

Ze stosunkėvv litew«ko-polsklch, Gkr 
sy Litwindw. Audlatur et altera para. 
Išleista rupėsčia J. K. rybotame skalt- 
liuje egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
das. Pusk 231. Kaina....................81.50

Užprašydami virš minėtų knyge
lių. adresuokite:

133vana Glen, N. Y.
2 Grandžių soda*, Floridoje.
3 Didžiau*!** pačto budink a* Ne*

York*. 140
d Stebėtina* vanden* puolimą*, Nia

gara Falla, New York.
6 Puikiau*!* svetainė United States 

Kotelyje, miesto Seratogoe. N. Y.
8 Kapčlška gatvė. Obiapo, mieato Ha- 

vanos, Kuboje.
Ūkininko namai, Kuboj*. J44
{plukdymas galvijų miesto Manllės, 

ant Filipinų *alų.
Geležinkeli* ant salo* Haw*ll.
Gatvė miesto Maniiš*, ant aaioo FL 146 

lipinu.
11 Kapehja “Souaa” ant Paryžiaus pa- 147 

rodos. Francuzljoje.
13 Paimu daržas miesto Frankfort, 

? rusuose.
Mergino* parduoda kvietka* m
•te Kopenhagen. Danijoj-

Puikiausia*
•te Monto

Hustoenval 
vegljoj.

141

142

8

18

186 Auksini* pariliona* ant ežero Kln- 
kakujL arti Kyoto, Japonijoj.

121 Senoviška žinyčte Fujlyizaa, ML 
Fuji. Japonijoj.

183 Teatro gatvė, ilgio vienų mllię, 
Oanka, Japonijoj.

cbe. Francijoj. jgj H<r*, Japonijoj. Tūkstantis tlbta-
Carnlche kelias ir ežerėlis Vili*- člų prie Ka-«ugan*1o-Myla žlay-

franche, Francljoj. čio*.
Pajūrinis krašto* Castaą, Monto 84 Nlkko, Japonijoj. 8< Jovė* akmenl-

Carto. oi* šuo. sergtantla Nlkko žinyčių
Vatikano daržas ir ftv. Petro k» nuo Piktojo.

todra, Ry-ao. Italijoj. 136 RavraliAkl mokyklos kūdikiai
Ryma* žiūrint nuo bokšto 8v. P* 1M Paimu daržas ant kranto Monotoa 

tro katedros.
Didžioji galerija Coiona p*locluj% lg7 

Ryme, Italijoj.
Skliautą* beitinlo Severo, Rym* 

iialDoj.
Kolooeumaa. Ryme, Italijoj.
Neseniai atkasta* palodua. Pam

pėjo. Italijoj.
Sonata* ir Kanalas, Milano, Itali

joj-
Kelias (Iv. Juozapo, Venodjoj, Ita

lijoj.
dėrimiu karvelių ant piečiau* Saa 

Marco, Venecijoj.
Kelia* Šv. Andriejaus, Venecijoj, j9J

Italijoj. ui
Mahometonų bažnyčia Omam 1195
Oceanlnl* pakraštį*, parodanti* ko- x9ų

lio užuolankų, Alglere. m
Gėrymo fontane* ir gatvė genamo 19g 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gama* EI

138

upės, Honolulu. HawaL
Daktilinių paimu kelias, Honolulu. 

Ha ura!.
HavraiUka moteris, gaudanti Pee- 

keal, mali ūke kriaukllnę žluvaL 
tf-

Chlnlečlai renkanti ryžiu*, HavaL188
190 Gyvenimas Pretorljoj. Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka ir plaukltntl laivų taisymo 

dlrbuvė Valparalso, Chlle.
Tstaai^0* Brookllne gatvė, Port

pirkti 
tumei 
Tolu 
o laikys ant 50 metų arba ir ilgiau; 
o mokėdaiųas kitiems randų po >10.00 
ant mėnesio tu per 50 motų išmoki 
>6000.00, ir kodėl tada neperki sa
vo namo?

Męa turime daugybę namų ant 
pardavimo pigių ir brangių. Pirk 
vienų namų ir nustok mokėjęs ki
tiems randas. Męs tau galime par
duoti gerų namų už >4000.00, j kurį 
tu gali {leisti 4 šeimynas po >10.00. 
Taigi 10 metų randa tau pilnai už
moka už tavo namų. Pasirink sau 
bile namų. įmokėk mums pusę pini
gų JI viršaus, o likusių pusę išmo
kėsi mums per 5 metus iš to paties 
namo randos.

Męs šių savaitę pardavėme šiuos 
namus t

3210 
302/ 
3516 
4601
Turime ant pardamo žemiau su

rašytus namus, iš kurių gali plrtrti 
kurj nori. Įmokėsi pusę pinigų pirk
damas. o reštų išmokėsi 5 per m. :us.

A. Otszewskis .1 
3252 S. Halsted St., Chlcago, III.

Auburn avė.
Quinn St.
VVallace St.
Union avė.

131

182

A. OLSZEWSKI,
3252 S. Halsted St., Chicago, III-

“LIETUVOS ŪKININKAS”.
Laikraštis skiriamas darbo žmo

nėms, eina kartą per savaitę iš 
Vilniaus, Lietuvoje.

“Lietuvos Ūkininke” rašoma 
apie įžymiausius Lietuvos reika*- 
lūs, apie žemės valdymą, apie vals
čius, mokyklas ir žmonių laisvę 
apie vyriausybės darbus ir politi- 

ir tt.
Lietuvoje metams ................ $x-75
Amerikoje metams .............. $2.50
Užsimokantiems už metus iš kal
no, duodu Vilniaus Kalendorių 
1908 m. dovanų.

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

koje po adresu:
M. J. Damijonaitis,

3252 So. Halsted str., Chicago, IU.

Pinigu Preke.
Iki 600 rublių, rublis po............«>.62JA
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .U 
Virš 1000 rubLų. rublis po.......... 61%

Prie klekviouu .luntlato reškia pri- 
dėti 25c. ant pačio kaštų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
tai siųskite jer “Lietuvos’’ redakcijų, 
adresuodami telp: >

-- A. OLSZEWSKI, 
ąaįa S Hą>eted St., Chicago, III.

lubų, 
lubų 1 

mal .,
lubų, 

ma*
2

Piace, terp Auburn avė.
Ir G*ge 8t a

4 flatų ir užpakalyje 1 
flato abu mūriniai na- 

......................................Į5300XK>
5 flatų mūrinis na-

35th Piace, terp Halsted Ir Gege ui.
2 lubų. 6 flatų mūrinis na

mas .................................. 8400040

Poplar avė., arti 31moe ui.
6 ruimų mūrinis namas ir 9 pėdų 
augitas base m en tas ............. >22004*
8 ruimų medinis namas ....32500.80

2

2

1

Union avė, terp 31 ir 32 ul.
lubų. 2 flatų mūrinis na

mas •.................................... 8900040
lubų, 2 flatų mūrinis na

mas ...................................... 8570040

Auburn ave^ trep 33 Ir 34 ul. 
lubų, 1 flato murini* namas 

ir 2 lotai ............................ >400040
lubų, 2 flotų medinis na

mas ....................................>250040

Morgan St., terp 32 Ir 33 ui. 
lubų, 6 flatų ir štonts, mūri
nis namas ............................ 81800.00

Morgan St, terp 63 Ir 64 ui. 
lubų, 2 flatų mūrinis namas.

akmenio pryšakis ir trepsi.. >6200.00
2

13

146
148 

r
150

mle-
161

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1) Kada reikalauji permainyti ad

resų, dėl slutinėjlmo laikraščio, visa
da paduok ir senųjj savo adresų. Jei
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad
resų duok kitam, geriau mokau* tom, 
parašyti.

2) Pinlg < geriausiai siųsti pei 
Uoney Orderj arba registruotame 
laiške. Nedėk | laiškų smulkių sida
brinių, nė auksinių pinigų, nes jie 
kelionėje kopertų praplėš, išpuls Ir 
prapuls. Geriau, vietoje smulkių. |- 
dėk pačtinlų markių už tų sumų. 
Pačto markes priimame tiktai vieto
je smulkių, kur suma mažesnė už 
81.00. Jei suma siekia 81-00 ar dau
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki
te pinigus arba Money Orderj. Jeigu 
suma bus 81-25, tai galima dėti 81-00 
pinigais, o 25 centus markėmis. Vie
nok markės turi būti visame sveikos,
nesolipusies viena su kita, nė prie į< 
laiško neprillpintoA telp kad męs ga
lėtume jas panaudoti savo laiškams. 15 
Sulipintų markių nepriimame. Mar
kes priimame tiktai Suvienytų Val
stijų Siaurinės Amerikos, jokių kitų 
viešpatysčių markių nepriimame.

3) Jeigu Išpirksi Money Orderj, 
tai nelaikykie j| pas save, bet pri- 
siųsk redakcijai, nes be “Orderio’’ 
redakcija negali pinigų Iš pačto gau- 
tL Pasilaikyk sau tik mažųjų bal
tųjų korčiukę, o didesniajų, mėlynų 
prlslųsk ' prastame laiške, registruoti 
nereikia.

4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
gas ar kitokius tavorus, niekada ne
rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve: 
k espondencijų, apgarsinimų, ar kų 
kitų, kas su užsakytais ta vorais nesi
riša, nes pas mus tavorų (knygų) 
siuntiniai yra atliekami viename de
partamente, apgarsinimai kitame de
partamente, o korespondencijos tre
čiame departamente ir kiekvienas 
departamentas yra po priežiūra ki
tų ypatU- Tad jeigu jue ant vieeos 
popieros surašysite keletu reikalų, 
tai jūsų laiškas turės laukti pirmame 
departamente kol tas jj apdirbs ir 
nusiųs antram, ten vėl laukti kol 
šis jj apdirbs ir pasiųs trečiam. To 
kius laiškus negalima nė j laikų at 
sakyti, nė gerai atlikti; nes pas plr 
mųjj departamentų likus laiškui, ant 
ram nelieka davadų. Geriausiai yn 
rašyti kiekvienų reikalų ant atskiro* 
popieros, tada kiekvienas reikalas 
bus perduotas tam tikram departa
mentui ir visi reikalai tuom patim 
laiku liks atlikti greitai ir gerai.

5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
ney Orderio atskyrėme 
užsakymo. Visada dėk 
Money Orderj j tų patj 
riame tavorus užsakai.

18

kvietkų darželis. 
Cerio.
vandens puolimas, Nor-

Prancūzijoj.
17 Moterų duelės su kardais.
18
18

Moterys prie arbatos.
Motina kūdiki prausia.
Kai; labai dtoell tie maži n kai.

21
Ir keturi kitokį paveikslėliai.

313

153

154

155

156
157

laiške nuo 
pinigus ar 
laiškų kn
atai Jeigu

užsakymas ateis be pinigų, męs ne
galėsime jo išpildyti, vien todėl, kad 
ploUn B*r*» o jei ateis pinigai be

Mahometonų bažnyčia Sultano Ha- 
aan, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kairo, Egipte.

Pyramidos ir Arabų villja, žiūrint 
nuo Ghiaeh kelto, Kaire, Egiptą.

Arabija. Daržas lAdžluvuslamo

ŠITIE NAMAI ANT PARDAVIMO:

198
200

San štancisco gatve, Mexico City. 
Didysis pllactuA Meaico City. 
“Jojimas šauliais”.__  *
Mano apginėjas. 
Kalėdų rytas. 

“Tėve musų, kuris esi danguose“. 
Pagalvėlių kerė, 
gėrimas kačiukų.

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

100 tų pačių paveikslų bakselyje 
be teleckopo ....................... >2.08

25 paveiksi-- Iš Jesaus gyveni
mo ........................................ 81-00

“tots vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja >1.00.

Illinois Court, terp 32 Ir 23 ui. 
ruimų mūrinis namas ....81200.00

SERIJA III.
Susideda i* 2b bter*o«koplėkų paveik

slėlių Iš Kristaus gyvenimo. Pre
kė >140 už bakselį su 22 paveik
si ii i u.

Štai kų juose gali pamatyti:
1 Kristaus užgimimas Betlejau* Stal- 

• nėlėja
Trys Karaliai atlanko gimus} Kri
stų ir dovanas jam kloja.

Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktarus Jeruzollaus bažny
čioje.

Kristus 
lojau*.

Kristus
Judošlus savo pabučiavimu 
Kristų žydam*

Simona* pagelbsti Kristui 
nešti.

II venta Veronika apšl uosto 
3MBcaL

8 «H«u» ramina moteris, kad

3

5 
6

ant svodbos, Kainoj Gali-
Permaino vandeni | vynų, 

ant kalno kalba

1

158

158
160

161 
1U2

Įėjimas j paloclų, Slngapore, Indi
joj.

Turgaus diena Slngapore, Indijoj.
Tautiškasis greitasis trukia, Slnga- 

pore, Indijoj. * .
Pollcijo* stacija Žįong Konge, Chl- 

nljoj.
Žibinčius Hong Kongo, Chlnljoj.
Cblniečlų vlenbaorinlai laivai | 

plaukoj Hong Konget Chlnljoj.
Gražusis kelias ShanghaJ, Chlnljoj. 
Žvilgis ant viešos turgavietės, 

Bhanghal, Chlnljoj.
168 Tautiškas priešpiečių namas ant

Emerald avė.
Terp 32-ros Ir 33-člos ui. ....Prekė
2 lubų, 4 flatų medinis na

mas ...................................>350040
3 lubų, 3 flatų medinis na
mas ........................................ >350040
2 lubų, 4 flatų medinis na

mas 83500.00
2 lubų , 2 flatų medinis na

mas    .8180040
2 lubų, 2 flatų medinis na

mas   83500.00
Emerald av*. terp 36-toa Ir 37-tos ul.
2

2

2

priekale 
išduoda

kryžių

▼•1d#

164 Tokyo, Japonijoj.' Iriso gražybė* 
laukai

166 Yokohama, Japonijoj, grūdas eglp- 
tlškų lotu* kvietkų, pilname žy
dėjime

Junltų ttnyčla Honmoku, Yokoha
ma, Japonijoj. e K

Yokohama, Japonijoj. Siaučia* dir
banti* lytines kurpes.

Yokohama, Japonijoj. Krlaukllnlų 
tuvių pardavinėtojau* atotl*.

Paroda ugnageeinių atletų, Yok»> 
Mama, Japonijoj.

A78 Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar-

168

167

168

168

Fiak St., terp 33 Ir 34 ui. 
lubų, apačia medžio, viršus 

muro, Storas Ir vienas flatas 200040

Canalport avė. arti Union ui. 
lubų, ir ant 3 lotų mūrinis na
mas, apačioje 3 storai viršuje 
12 flatų .............................>30.00040

Leavltt St, terp 23 Ir 24 ui. 
lubų. 3 
namas

flatai ir žioras, mūrinis 
................................. >700040

29th 8t. 
5

terp Quinn Ir Throop ui. 
mūrinis namas ....>1200.00ruimų

lubų, 2 flatų medinis na
mas ............................................ 81600.00SERIJA V. " ‘

Susidedanti Iš 12 maišyto gatunko pa- 
veikalėlių pundelyje. Prekė 35* 
už pundelj.

Šitoje serijoje, fclekvlename punde
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, tai 
yra maišyti iš vkokių gatunkų. Juose 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir 
kitų begotų triobesių paveikslai, taip
gi ir komiški paveikslėliai, ši serija 
yni. f;era tiems, kurie nori pinigus uš- 
Oėdyti. nes ji kaštuoja tiktai 35 c, o 
Įjoję galima tiek daug pamatyti tatfi) 
#r serijoje L -

SERIJA VI.
H2 taip oat maišyto gatunko paveikslė

lių pundelyje. Prekė 75c. už pun
deli.

Šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dlrtti gabiau
sių artistų, brangaus darbo.' Į juoe 
žiūrint matai vilkų telp aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, krd virt parodytos pro- 
kės yra tik ui paveikslėlius, be Tele- 
skopo. Pato Teleskopas kaštuoja 81- 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir 
visokių paveikslėlių turėti, tol vienas 
Teleskopas užtenka jiems visiems.

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai 
gali iūstl paveikslus kokius tik nori ir 
visi tiks | tų patj teleskopų.
. Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite* 

A. OL8ZBW8KI,
•252 80. Halsted tų dUcagOb K

Wallace St., terp 28 Ir 29 ui.
3

18th Stn arti Union avė. 
lubų, 4 flatai ir štoras mūrinis 
namas ................................ 810.50040

8

3

3

lubų, 3 flatų mūrinis na
mas .......................... 85300.00

Wallace St., terp 29 Ir 30 ul. 
lubų, 4 flatų mūrinis na

mas ..................................... >8000.00

Wallace St, terp 30 Ir 31 ul. 
lubų, 6 flatų mūrinis na

mas ..................................... $5500.00

VVallace St., terp 21 Ir 32 ui. 
lubų, 9 flatų ir du štorai mūri
nis namas .......................... 81600.00

Wallace 8t., prie 37 ui. *» 
lubų, 3 flatai ir 1 štoras mūri
nis namas 87500.00

31st St. terp Emerald Ir Union avės 
3 lubų, 6 

mas ....
lubų, 8 flatai ir štoras, murini^ 
namas ................... .

flatai mūrinis na- 
........... .i....*... 810000.00

2 .84000.00

Halsted St., terp 31 ir 32 ui. 
lubų, 2 flatai ir štoras, mūrinis 
namas ...................................86800.00

Burlington avė., terp 154 ir 155 ul. 
2

2

2

3

2

lubų, 2 flatų mūrinis na
mas ....................................... >3300.00

Chriatiana avė., arti Milwaukee 
Ir Campbell avea 

lubų, 1 flatas ir 1 Storas, me
dinis namas ....................... 83500.00

5th avė., terp 42 ir 43 ui.
lubų medinis namas ..........84500.00

Grant Works ant 14 ui. 
lubų, ant 2 lotų, 6 flatai, 2 

Storai, medinis namas, parsi
duoda su itoro flxtures... 8850040

Grant Work* 49 av*. 
lubų, 8 flatai ir 1 štoras, me
dinis namas ............. . .........85200.00

Teipgi turime daugybę viso
kių kitoniškų namų ir lotų ant 
pardavimo visose pu®ė«e miesto 
Chicago*.

A.OIszewski 
3252 S. Halsted St.

Piace torp Auburn ava. 
ir Morgan St. 

2 flatų mūrinis na- 
....................82200.00 

flatų mūrinis na- 
84600.00

31*t

nukry-Jėzus prie kalno Golgotos, 
žlavojimo vietos.

11 Žalnieriai ir 8v. Petrą* prie kalno 
Golgotos.

Kristus paved* savo motinų JonuL 
Skaito Kristui myrio dekretų ant 
kalno Golgotos.

14 Žydai ruošia* tolti Kibtų prie kiX*

10

12
18

<71 Yokoham*. Japonijoj. Altorius, *•> 
šamas jaunų gerbėjų Matouri 
procesijoj.

172 Japoniški valkai, nešanti pokyliui 
Matouri altorių, Yokohamoj.

173 Matouri pokylis, muzikos pastotes
ir iokėj*!. Zokobuna. JgffonUoj.

1

1

lubų, 
mas 

lubų, 4 
ąias

r 81M Plsos, terp Morgan 
Ir Musprat ul.

lubų, d............. mūrinis, namas * ............  8300040



"ŽIMY^Otf ’ DR-tTES
Prezidentas—Jai. HsHmsnsvIčis, 

3252 South Hatstoė IfroM

Vioe-Pres— Imtinas takavlčta,
1512 W. Y9th strmt

1- mas Raitininkas—R. N. Juška,
581 W. 22nd Strooi

2- ras Raštininkas—Msksandra Oiuewskls,
1418 W. 2H| piam

Kasterius -MMoras žilsvičia, 

GenerabUžveitttojM-A. Otszswtkls, 
3252 South Halsted Strmt 

Visi CHICAGO, ILL.
Su visokiais reikalais prie “Žinyčlos”, 

kaip tai apžiūrėjimui žemės farmai, ar 
prisirašyme prio Dr-stės “ŽinyČios” ir 
nusipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės 
visada ar tai raliu ar asabiškai prie jos 
generaliiko užveizėtojo adresu: 

“Žinyčia”, A. Oltzewskl, Mgr. 
8252 80. Halsted Itrmt, CHICAGO, ILL

IR VĖL 100 TUKSTANCZIŲ ĮSILEISTA
VADOVAS

IN
SVEIKATA

LIETUVIS-

Daktariszkos

KNYGOS
Didžio 208 

puslapiu

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje I
lt- Ridii nnciIr Didžiausias Ofisas

Szifkc cziu ir Pinigą Siuntimo
3252 So. Halsted St., kampas 33čios, Chicago, III

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.

F-~--x-=.-r=-i Banka. i -4=1
Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 

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

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

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

Per čia siunčia pinigus ne tik lietuviai, bet ir amerikonai ir kitos tautos, 1* ne 
vien aplinkiniai, bet atvažiuoja nėr iŠ kitų miesto kraštų čia pinigus siųsti, 
todėl kad Šios, bankus siunčiami pinigai greičiausiai nueina.

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

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

Real Estate.
* * «

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

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

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

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

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

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

- “LIETUVOS” AGENTAL
Baltlmore, Md. 

Jonas Želvls, 
J. Diemedis, 
V7m. J. LIo.._n,

8. E. ccr. Sharp and Camden Str.
Luis, 521 Lombard
Gaw!is, 1834 N. Castle

Brooklyn. N. Y.
73 Grand

97 Grand 
73 Grand

Ohio.
3707 E. 63rd St

Eiizabeth. N. J.
Wm. Bočkns, 211 First 8L

E. SL Louis, Iii.
Juoz. Rainis, 452 Coilinsville, Av.

711 W. Lombard St
521 Columbfa Ar?

J-
L.

St. 
st.

Froomea, 
A. Diržulaitis? 
Btan. Rinkevičius,

' Cleveland, 
 Ppvllas Sukis

E. SL
St. 
st

G!lterton, Pa.
9. Ambrazevičius, Boz 4.

REIKALINGAS
yra tau mu«ųNo3 KATALKMlAS 
didtiauaiaa liet u vii k oje kalboje ir 
bua utieiųatas dykai kuinam k tina 
prisius aavo tikrą vardą, pravardę, 
adieeą ir porą maikių. Baigiaai 
2&tas tūkstantis, pasiskubink su 
pareikalavimu. 64 dideli pusią jei. 
JAME TELPA teisingi apr&iy- 
inai apie auviri 200 visokių kliniš
kų nesveikumų, vyrų, motetų ir 
vaikų. Ikaikkina pradiią, piteiast) 
ir pasekmes lirų ir pasako kokias 
gvduules naudoti. Telpa paveik
slai ir prekės visokių naujausių 
•lectro-gydančių aparatų, Kobe 
riniu daiktų, Magiškų Aparatų, 
Drukuoiamų ir Kakomu Mašinų, 
Storeoaaopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų, Hntvų ir 
daugel kitokių kuinam Reikalingų 
daiktų.— Joh.r 1. Hagdiiunas, Pi p.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
P1LSEN STATION, CHICAGO, ILL

Dr. O. C. MEINE DCMTISTAS
OTUĮUMps 31 k h pi.
įlnw«U VVtfifIMM j a ci«QW ILL

Mee pirmesnės po 50 tukatanėią laidas; kaip bitė* UctnvtaI iAneiiojo — po vteą pe«<nU
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

I šaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apslscrgėt, teal- 
gydyt Ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADO^ AR IN R\ EIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
T4 KN YG4 yr* naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
RITA KN perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergėti, bet ir daktariškam mok-i 

sle apsišvies, o ir žinosi kur ir ka£» išsigydyt sergantis.• ,,Vad. in Sveikata" ’ apart moksliškų išajikiuimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyru ir moterų lytiškas gyvenimas 
iŠ abiejų pusių, kaip darosi ir kajrSuti laimingu. •

KAD VADOVAS'IS SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 ceutų 
markėniH priNiuntlmo kaštus.

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai OOLLIN- 

įN. Y. MEDU AL INSTITl TAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gy duoles, pergalėjimui ligos, — su-< 
teikia sveikatai pagalbą, atsišaukus arabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligu-nesveik u mus, per lanką.

Kad apsiima, Ui Ir^išgydo: VYRIS ir MOTERIS, senas ir Jaunus nm> visokių Ilgų.
KAD TAS IJiKTlTL'TAS pasekmingai visekU* Ilgas, papra<ta% užseadiUs ir pasiautas utslkrečšanKS išgydo; 

Ui liudija pačiu gydyaių laiškai, palei daleidimą iš daugelio talpiname nore keletą.

Išgydyta nuo ui- 
Į aeudintok ligrn 
'.kausm ingos mė
nesinės, baltųjų,

I tr dieglių, vidu- 
ruoae ir strėnosę ki
li daktarai nepten- 
ge išgydyt.

Agnieška Daškene
■ New Rockford, N, Dabota.

Mylimas Dr. RPElTALIŠTAS.
Dėkingas esu ui vaisius, ku

rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimu ir jaunystes gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikš! vi
są buvusį nelaimingumą, bet 
lydamas d*l brolių slaptinguose ai 
likimuose apturėt tykrą iŠgydimą 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem bo pašaukimo daktaratus 
pinigų be naudos ne mėtytų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas am 
visų dalių kūno - jus vardą visiem 

1 garsinsiu laikydamas pagodun^.
8. A. Kasiulis

1719 0‘FaUun st. 8t. įsmils, Mo,

t
 Ilgai nirgias inkstų 

vidurių liga, akatsdė! 
jlmo kojose, runi.o- į 
•e ir sau anuose plau

• učiu nesveikumų-! 
kosėjimu mi skrep- 
Havimu.

Ilgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
sią.

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstown Pa.

Gyduolė* visada tampa pritaikytos kiekvienam aergam iam aperialBkal — alėjos aaabiškal ar laišku aUišas- 
kaa. <;j d italė. Įšalu bčiames, po visą Ameriką Ir kitas dali* pagaulė*. Slaptybė užlaikoma. Rašant adritinoU

The Collins New York Medical Institute
140. WEST J4 STR. <— |j£W YORK N. Y.(arti Broadway)

Dėlei atsllankaa/iiį arabiškai Of!<as sdarsn kasdien nuo 10 iš ryto Iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vaL
Dr. M. MIKLOK, ruplntojaais lydiniais Institute.

Kataliogas Dykai! Dr. J. KULIS 
Lietuvių Gydytoja* ir Chirurgą* 

.» 3255 So. Halsted St., Chicago, III. j ISGYŪAUIN 5 DIENAS
f * R.

dtfelna ir mase*, galima drukuotl Visokiose

.krinuU* ta M 1a La u r Mrl 
iabftulą >r .n t i. ų r enk u tu«.»ika> ♦

grvmaioui* viatkiųkur* 
fie. kr**-* ten k »D, ap<u 
a»ują ksisliogą. rfitllcrtu 
p tltK* rąl e*, o > ai»*o* pi 
sskvmu- itelmčlo gra lak 
nyt ą Valstijų Kanados ir 
K. Vilkfivlch. 112 Orand Slraat. Brochlyn, N.Y.

>a* i ria ų. 
ll dideli S
įso [4«kė»

Kožna liga išgydoma
At* Jaukite | »u*ų ofisą Ued Cros* PtMrnMcy i 

4332 So. A.hh*nJ Ava., o Lu.lte sveiki

Dr. Kazimieras Butkeviczia 
prieinama* nuo 3 valsu po pietų iki C vai isk»ra 
šj. moterų ir vaiką Urą. »r- jaunuose sV
kltikiiniKiea fitauLUsr tu*t<tutų pr<>fe*ariti« ant

k K prieinamo* Apneka atdara diena ir nakų.

Red Cross Pharmetcy
V ir |*suhais 5*v>a*nh.' ♦

4552 S. Ashland Avė., Chicago
T.ioptsan* Yarda 1106

eitas puikus Laikrodėli* Vienatine Lietuviška Sankrova 
|| O tik Sd.75 

Pirma k<»l plr 
prta:ų». *ato u 

>*i'rr>uei: ir| 
h ■ p***“ Riiuiatt.

u 9 <)g'im anktuot*

’ 9 l**r^»*|>>ė>raan , _____ _

tu<kėk Ekpre^i agentai Miu.ą 
Ts netMiuraatą kitu) K.7K Ir laik

iid'lbaugiandloėllubuataio

ir sgentnra litrraturo* ant "North Stde" <hteagoj 
čion g*:ima rauti mokslttkų, svieukkų ir dva.l- 
*kų knygų. rakančių. llraplterlų. abrosėhų. vlsok^iJŠdr'irerd^ifto k‘M A menko* ir Eumpo. ir poplerą

lainuėti. Jei mali II n Ftomatom*. Telpal užlaikau eitoklo ta roto: juo- 
ijrnn. anktnotam la'.krtdėhul ' <jylo, paltelių, plunksnų.druknojamųtnaJmuki^ 

ai* <o .... , i . »terro*kopų ir daugelio kitų daiktų. Na- 
uioiirėkltt atsilankyti, o btf*He uigauMintL 

Petras M. Kaltis 
tt1 W*»ąn*i* Ava. , Chieaga, III.

. sa> Lietui liko* Bažnyčios).
I rub.nsi* !*M><ti»tBls viduriai*. lHcx1«iatna lyga > ___ t.a «.^4 .ai ,.il.U«ina*M k i*lbn

i rln>» 1 r bru*lotliUu ^rAMiinėhavvmin*. Mą*ų ut-i v
! **»««. 4jntiJ d.kt,r«

M. f. FIHEB. 223. 211 Burkara Ii.. CMICABO ILL A J. Zimontas (lietuvys) 
------------------------------------  ■ —---------- 3252 So. Halsted st., Olsxewskio name.

♦ . Traukia dantie l« •k*u*m«. iėpde Sknrboto,Iš Vilniaus eina Naujas K«jraifua. »ud<iU nauju* vlaton r*|>uolu«lų. prl-
* pildo ukirmijuti ■ ‘

Laikraštis rus dienoms nuo 8 t»to iki lt 
Nedėliota*; nu<> 9 r. iki b vak-

Ilgydau kiekvieną *ergantį Varteoeele. Strlktura, nfiaikrėtualn* kraujo užnuodyjimn, 
*u»llpnėjimą nervų. Uydroualą arba vyrų y t lik a* liga*. Tokia* garvia* ofer*a« telkUme vi- 
,lc|B* tiem* kurie buvo gj4<tai nuo kcik'llko* visokių daktarų be jiaaekmėa ir iėdavė savo pini
gu* dykai, kad p .rodyti, jog ai turiu vieaiutclį bodą, an kurio pagalba ant visados Jtu iigfaytia.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą
Skaudėjimas skilvio keperų ir inkstų, ners labai užatse nė josiąs, isgydsu falu tinai

PLAUČIAI.
bt-rgantieju- dusulis, bronchitu 

arba džiova U'jdotni galutinai

Privatiškas vyrų

viaado* ir dslaiaiuioj paslapty]

Visokios patar
mės dovanai!

Iksydau galutinai

Specialistas mo
terų ir vyrų ligų.

Moteriškas ligas.
Patinimu* glmdoa. skaudėjimo* 

pečių, haltitgg i«gal mano meto
do* «utal.ytu* vaistu* ižgydan > 
sėkmingiausiai.

Kraujo užnuodys 
Jimus

ir od^ liga*, paveudsn: Jbžrt. 
m u*, skaudulius, plaukų uusllnki- 
Dut ir tt
■A iigydau ant visados.

Kalbu lietuviškai.

Dr, L. E. ZINS.4I S. Clark Street, X"3HICAG0, ILL,
Priėmimo valaodoa: m* • ni. ryto Iki t vai vakar*. NedėUomla; aas S mi. ryt* Iki 4 saL y* gUą.

5G,000“!!DYKAIpX
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

‘EŽYS’
Pašaipos, pajuokos ir pakalbo? 

, mėnesinis su juokingais paveiksle 
j liais laikraštėlis, skiriamas visienu 
Lietuvos žmonėms. Kaina me 

1028 Ko. 2-nd 8t tams: Amerikoje41.00. Lietuvo;» 
, 1 rublis. Adresas:. I Plttaburg, p«. i

Box 6211 Jonas A .Ignotas 46 So. 22nd St. Russia, Vilnt), Antokol, V
Gospit. No. 1, 3 “Ežys ’

Montello, Mass. ' Phiiadaipma, pa.
B. P. Miškinis, 775 Montello »t., X 1<nouu‘* 

Millinocket, Me.
Jurgis Tumosa

MInerevl He, Pa.
Juozas Ramanauskas.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at UW 
Chamber oi Commerce BMg., Room 709 
8. E. Comer La Kalle and Wa»hin«ton Streets 

CHICAGO, ILL. 
TELERHONE MAIN 3642

RODĄ DYKAI. Urėdiškoc valandom nuo 9 iki 5; nedėliomia nuo 9 iki ia.
DR. JOS. LISTER C.

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

Idt. Carmei, Pa.
Jonas Banls.
F. Baubonis,

Bes
136 So. Locust 

t a New Brltain, Conn. t
M. J. Chepcnls, 21 Pleasant

And. Jasinskas, ‘ 217 Ferry 
.. New Haven, Conn. .

New York, N. Y.
A. Lesnicvvskis, 347 Rodney

N«wark,
V. Ambrazevlčia,

A. Staniulis,
82 Jackson st,

N. J.
178 Ferry

St.

St 
St?’

St.

8t

Scranton, Pa. 
Joe. Petrikis, 1514 Ro„ ąts>

80. Boston, Mase. *(

N. Gendrolius, 224 Athens st. 1'
Shenandoah. Pa.

Andrius Mačis, 138 S. Main St. '

Turner FalU, Mass. 
P. šimkonis,

Waterbury, Conn.

Lietuvys advokatai, baigęs mokslę 
jurisprudencijos Čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina- 
1 iškas, visuose teismuose (suduose). 
Gyv. 3112S. Halsted St., arti 31 mos gatvė* 

Talaehoa* Yartis 60<8

K.

Jonas

!F. e.

Reikalaujanti yvalrlų d a i k l ų 
kaip tai: Laikrodėlių, Žiedų, 
Brltvę, Armonikų, Koncertinų, 

Smulkų, Kiemotų, Brukuojamų ir šnekamų ma- 
! kinu, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 

Box 6l7 visados kreipkitH pas DAMIJONAiTI Chicago, 
o ik-čia gausite por pačią lietuvikkoje kalboje 
KATALIOG4 No- 7 ^ka*> kaframe yr* kimiai• _____ ■ įtrlAklvUR liv. f •"■’f miiishiv j*m

Žemantauckas, 39 W. Porter St. ^gtų paveš ksIMiai Ir |ų k a I a o ». (j

VVastvlIle, IIL
Kreivėnas. • { ; j 4 •

Juozas šlikas, ■
Worcester, Misa.

Chicago’t m nesluačlu)
Taipgi čia gacncmas ftm Daukanto L. I. 

paveikslas mlera t2 x28colių kaina. ...25c 
Perkupčiai gauna nuošiaitin. Adrossat:

M. J. DAMIJONAITIS
Chicago, IIL?<ewark, N. J. g^tanan Bernotas, u Mariem St ’ 3*56 Union Avs.

• • I

Tcteton Yaruo 4 71.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legališkas popierių, 
kaip ta': Plenipotencijas, Kontraktus, 
Dili of Balo, Testamentus, Affidavils ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas

A. Olssevvskl’o
32S2 So. Hilrtoi, Cor. 33rd St 

" Chicago, IIL

Sveikata Vyrams už $5
Eik pas Žinovus Specialistus 
Męs užtikriname, kad išlydysime

Ligotus - Silpnus 
Nerviškus Vyrus.

Išgydoma greitai, g?ral h- tikrai

Lytišką gyslaplerą, Strikt urą, 
Uznuodijimą kraujo, Užkrečia m as ligas. 
Lytiškąsias ligas, Nuopludj sėklos.Spėri v.:kki3

Mf» nrikaitoK. nieko ui pMlklai>*in>| ar patarimą. Telpo;i galt pamatyti tavo padėjimą 
ant v n«ko musų didelėje Ga)< rijoje Anatomija., kuri yra atvira rUtoma vyram* dykai. Mg. 
it()d< m 9 be atkritimo. Bgydom. daugiau vyriĮ nėgu koks nors specialistas Chioagvj.. 
Nusi| kainos yra per putg to, ką kiti šinoral skaito. Nelauk. Ateik tuojau.

Ofiso valandos: • Nsso 8 ryto Iki ė vaL vakare. NedMl.mls, mse Įtiki 3 vaL

Dr. Grant ir Ko., 329 State nl., Chicago, III.
(Arti Congrets gatvės.)

-
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