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POLITIŠKOS ŽINIOS
MASKOLIJA. _

Maudynėse Nauheim, Xokietijojr 
nuo širdies ligos pasimirė staiga 
pagarsėjęs maskoliškasis admirolas 
Raždestvensky. Jis buvo vadovu 
maskoliškojo kariškojo laivyno iš
siųsto prieš Japoniją. Pirmiausiai 
jis pasigarsino Anglijos pakrantė
se užpuldamas su visu maskoli
škuoju laivynu ant ramiai gau-" 
dančių žuvis angliškų žvejų. Tū
lą skaitlių žvejų laivelių paskandi
no kanudlių šūviais, užmušė tūlą 
angliškų žvejų skaitlių. Už tą 
Maskolija turėjo užmokėti žvejų 
šeimynoms gana didelį atlyginimą.

Mūšy j su beginkliais žvejais 
maskoliškam admirolui sekėsi, jis 
jame pergalėjo savo išsvajotus 
priešus. Ir tas buvo vienatiniu jo 
pergalėjimu. Su japonais jam ėjo 
jau visai kitaip.

Plaukiant, jis sif visu savo lai- 
™wnu slapstėsi prancūziškų valdy- 

‘ bų uostuose. Daug reikėjo pran
cūzams darbo, kol iš savo uostų 
jį iškrapštė. Japonai protestavo, 

) prancūziškos valdžios meldė jo 
pasitraukti, o jis nenorėjo klausyti, 
laužė terptautiškas tiesas, sulyg 
kinių: karo metu neutrališkų kra
štų pertuose vedančių kares tautų 
laivai negali ilgiau būti kaip 24 
valandas.

Apleidęs prancūziškų valdybų 
vandenis, Raždestvensky manė pri- 

i sigriebti į Vladivostoką, bet prie 
Cušimos jam užstojo kelią Japoni- 

•' škas admirolas Togo. Užgimė 
mušis, kuriame maskoliškas laivy- 

■ nas likosi išnaikytas. Šeši mūšio 
laivai pateko japoniečiams, kitus 
paskandino. Pats Roždestvensky, 
sužeistas į galvą, pateko į nelaisvę 
drauge su jo vietą užėmusiu ad
mirolu Nebogatovu. Užtai jis bu
vo Atiduotas kariškam teismui, bet 
teisrfias jį išteisino; jo gi vietą 
užėmusį Nebogatovą nuteisė su- 
šaftdyti, bet caras bausmę apkeitė 

j kalėjimu.
Myšyj po Cušima 4000 masko- 

Į lių likosi užmuštų, o 7000 sužeistų, 
21 laivas paskambtas. Japonai 
gi nužudė 116 užmuštų ir 538 pa
šautus; paskambta jų 3 mažus 
torpedinius laivelius.

• Roždesvensky turėjo 60 metų. 
Sveikata jo buvo jau sunykusi ir 
jis užrubežin iškeliavo gydytieji, 
bet vietoj sveikatos, ra<lo mirtį.

Maskolijoj laukia atkeliaujant 
Prancūzijos prezidento. Jis, teip 
kaip 
lįais 
velį, 
tam

Į seks
reikia abejoti.

Maskolija, susitarusi su Anglija, 
apdirbo sumanymą reformų Turki
jos valdomoj Macedonijoj, kur 
jau nuo kelių metų nėra tvarkos. 
Maskolijos ir Anglijos sumanymui 
vienok nepritaria Vokietija ir Au
strija. žinoma, ne pritaria nė 
Turkija. ».

ir Anglijos karalius, su ke- 
kariškais laivais atkaks j Re- 
kur susitiks su caru. Ar po 
atsilankymui Maskolijai pasi

gauti Prancūzijoj paskolą,

1

bliką. Prie revoliucijonierių pri
stojo didesnė dalis' dvasiškijos, 
mullos savo pamoksluose kursto 
žmonis, kalbina juos sukilti prieš 
šacho valdžią.

.Tabrise jau nuo kelių dienų ant 
gatvių traukiasi kruvini mūšiai. 
Paskutinuiose susirėmimuose rods 
ne daug žuvo žmonių, bet revoliu- 
cijonieriai paėmė viršų ir veik vi
sas miestas jau revoliucijonierių 
rankose, šacho šalininkai laikosi tik 
viename priemiesty j. 20 d. lie
pos mūšiai ant gatvių atsinaujino, 
kadangi šachas atsisakė išpildyti 
revoliucijonierių reikalavimus. Mat 
nors jo įtekmė nupuolė visai šiau
rinėj Persijoj,' bet jis dar vis tiki, 
teip kaip ir Maskolijos. caras, žiau
rumu nugazdinti žmonis ir nura
minti kraštą. Žiaurumas vienok 
tik ten nuramina žmonis, kur 
žiaurumo reprezentantų rankose 
yra galybė. Šacho gi galybė šiau
rinėj Persijoj išnyko, sutirpo kaip 
ledas nuo saulės šilumos.

Iš syk maskoliškasis konsulius 
stojo šacho pusėj, jį rėmė, bei 
dabar, matydamas, kad šacho 
įtekmė nupuolė, bent atvirai jo 
neremia, kadangi jis neturi tam 
tikslui nė atsakančių pajiegų, bet 
visgi duoda prieglaudą konsulia- 
te ir savo namuose šacho šalinin
kams, besislepiantiems nuo revo
liucijonierių.

Nors šiltom kartu Maskolija at
virai ir nesikiša į kilusią Persi
joj revoliuciją, bet ant Persijos 
rubežiaus 
riumenės 
įsiveržti, 
laikraščiai 
kad kilusi 
vojinga ir 
sina revoliucijonierių* ir Maskoli- 
joj, ypač Kaukazo apskričiuose. 
Taigi laikraščiai tie kalbina randą 
įsikišti kad 
daryti galą 
Prie tokio 
Maskolija. 
su Anglija 
gal būt, kad randas ir padarys 
teip, kaip sako jam tarnaujantie- 
jie laikraščiai.

Jeigu sykį maskoliškoji kariume- 
nė įsiverž neva tvarką daryti į 
Persiją, jau iš jos geruoju ne pa
sitrauks. Juk įsiveržimas kariu
menės į svetimą kraštą visada reika
lauja išlaidų. Tas išlaidas paskui 
paprastai teip apskaito, kad jų 
išmokėti ne kartą negalima. Per
sija gi kraštas neturtingas. Tai
gi aišku.kad Maskolija įieško vien 
progos Persijos kaštais išplatinti 
savo rubežius, atlyginti, kiek tik 
galima, nuotrotas Mandžurijoj ir 
Chinuose. Pasipriešinti ne bus 
kam, nes Persijoj galingosios Eu
ropos tautos neturi teip svarbių 
reikalų, už kuriuos reiktų karus 
vesti; ant silpnų gi, tokių kaip ne
tvarkos draskoma Turkija, galin- 
giejie nepaiso. Reikia todėl manyti, 
kad “Maskolija griebs sau šiaurinę 
Persiją.

tikrai norinti atsakančioms refor
moms sudrutinti Turkiją; partija 
-ta yra jaunųjų turkų partija. Įtek
mė jos auga, šalininkų jų yra 
ir kariilmenėj. Didžiausią įtekmę 
jauniejie turkai turi Monastero ap
skrity j. Jų klauso jau trečias 
kariumenės korpusas ir didesnė 
dalis antrojo. Revoliucijonierių 
jaunųjų turkų komitetas siunčia 
prisakymus valdininkams ir jie 
negali pasipriešinti, kadangi gy
ventojų dauguma pritaria revoliu- 
cijonieriams.

Monastero apskrity) suareštavo 
daug oficierų už prigulėjimą prie 
.jaunųjų turkų partijos, bet tas 
suerzino tik dar labiau kareivius, 
kareiviai pareikalavo paleidimo su
imtų oficierų, kitaip jie žada trauk
ti tiesiog ant Konstantinopolio. 
Ministeriai pabūgo tolesnių pasek
mių judėjimo ir davė rodą sulta- 
nui paleisti suimtus oficierus, ge
rumu juos bandyti į savo pusę pa
traukti, bet apjakęs sultonas tų iš
ganingų rodų neklauso.

Vyriausias karo teismas atmetė 
Montvilos prašymą dovanoti jam 
bausmę. Montvilas yra Variavo* 
karo apskričio teismu nuteistas 15 
metams katorgom Montvilos byla 
įdomus atsitikimas iš 1^05 metų. 
Montvilas stovėjo Varšąvos mie
sto vartuose. Priėjo prie jo slap
tosios policijos agentai jį krėsti. 
Tamsoje Montvilui pasirodė, kad 
tai vagįs. Ėmė ginties, šaudyti į 
juos, paskui bėgo, užšoko ant na
mų stogo, pagaliau* pasislėpė ant 
viškų.

Ilgai taip gynėsi, 
sužeistas, suimtas ir

paskui likosi 
nuteistas.

Jonas Vižnecovas 
Dudka liko berželio 
sti pagal teismo nusprendimą.

. ir Antanas
17 d. nubau-

Metas XVII

traukia vis daugiau ka- 
ir laukia progos j ją 
Randui taniau j antie jie 
bando jau nurodinėti, 
Persijoj revoliucija pa- 
Maskolijai, nes padrą-

ir su kariumene, pa- 
revoliucijai Persijoj, 

įsikišimo ir rengiasi 
O kad susitaikvmas 
išrišo jai rankas, tai

ANGLIJA.
Anglijos parlamentas priėmė ga

lutinai sumanymą įvesti pensijas 
Visiems negalintiems jau dirbti. 
Nors sumanymui ir priešinosi tūli 
lordai, bet jis likosi galutinai pri
imtas.

Anglijos lordų bute, lordas 
Cramer, savo kalboj nurodinėjo, 
jog randas privalo rengti kariškas 
pajiegas, nes, sulyg jo manymo, 
į porą metų Europoj turi užgimti 
toki kraujo praliejimai, kokių čia 
dar nebuvo. Tas ištikro gali iš
sipildyti, nes visur išsidirbo toki 
ekonomiški prietikiai, kad visur 
žmonėms sunku gyventi. Pataisy
ti tuos sunkius prietikius be krau
jo praliejimų nesiduoda, todėl ir 
tautos bus priversto* kibti viena 
kitai į plaukus.

20 d. liepos Anglijos valdyboj 
Kanadoj iškilmingai prasidėjo ap- 
vaikščiojimas 300 metinių sukak
tuvių uždėjimo miesto Quebeck. 
Miestas tas uždėtas prancūzų. Ant 
iškilmių Anglija ir kiti kraštai at
siuntė savo kariškus laivus: 
cizija atsiuntė du mūšio 
Amerika vieną.

Paskutiniame pedagogiškame ta
rybos posėdyje Vilniaus žmonių 
švietimo apskrityje nespręsta šio
kias atmainas padaryti^

1) Vilniaus dvikliasinėje lietu
vių mokykloje leista atverti vaka
rinius kursus suaugusioms , mo- 
terims-lietuvėms; Rtversmanui ir 
Kuchanovskiui leista įkurti moky
klėlę pagal Froebelio metodo*; 
“Trudovaja pomošč” draugijai lei
sta atverti vakarinę mokyklą prie 
moterų amatų kursu;

2)
įkurti 
diskų

3)
įkurti prie moterų 5 kliasinės pro
gimnazijos dar šeštą, kliasą.

4) Vileikoje Mužuchinitnčs 4 
kiiasinei mokyklai duotos valdiš
kos progimnazijos teisės.

Disnoje Novickaitei leista 
4 kliasinę mokyklą su val- 
progimnazijų kursu;
Lidoje Vojevodzkaitei leista

Policija konfiskavo 135 numerį 
laikraščio “Ruskoje Znamia”.

Pran- 
laivu,

SERBIJA.
Pereitą sanvaitę Paryžiun 

žinia, buk Serbijoj sukilo gyvento
jai prieš karaliaus valdžią. Žinia 
ta vienok jiasirodė ne su visu tei
singa. Ištikro, valdant kraštą se
niems ministeriams, jie butų pri
vertę žmonis sukilti, bet jie, pama
lę pasekmes savo darbo, pats nuo 
vietų pasitraukė. Iš syk nieks ne
norėjo sutverti kitą ministeriją, 
nieks pasiūlymo priimti nenorėjo. 
Ant galo Vilimirovič priėmė pa
siūlymą ir sutvėrė ministeriją iš 
sanirių visokių partijų^ Ar nau
jiems ministeriams pasiseks patai
syti tą, ką pagadino pasitraukę mi
nisteriai, ar nuramys žmonės, tas 
tik vėliau pasirodys.

atėjo

Į Vilniaus teismo runius įnešta 
penkių lietuvių atstovų, prigulin- 
čiųjų prie socijalden.ukratų kuo
pos byla: Vladislavo Stašinskio, 
Antano Kupsto, Povilo Kumelio, 
Antano Povyliaus ir daktaro Pran
ciškaus Gudavičiaus. Visi kaltina
mi už atsišaukimo patalpinimą 
“Echo” laikraštyje vasario mėne
syje ir už atspauzdinimą to atsi
šaukimo lietuvių kalba ant atski
rų lapelių. Cenzūra tame atsi
šaukime mato kurstymą prie ne- 
legaiiško veikimo. Kaltinamuosius 
ginti žada Peterburgo garsiejie 
advokatai ir Vilniaus Vniblevskis.

Kupstas dar yra kaltinamas už 
prakalbą, kurią yra pasakęs išva
žiuodamas dumon iš Panevėžio 
ant gelžkelio stoties.

Atstovo Gudavičiaus sesuo Ka- 
trina yra irgi kaltinama už sumi
šimus Eržvilkuose (Zarasų pav.), 
kurie ten įvyko 1906 m.

nu-

1567 
rub.

PERSIJA.

Iš atėjusių Peterburgan iš Per
sijos telegramų matyt, kad šauti
nėj jos dalyj, revoliucijonieriai 
laikosi gana tvirtai. Šacho raite
lių vadovas Ravhin Khan likosi 
sumuštas, daug jo kareivių ginklų 
ir kanuolių pateko revoliucijonie- 
riams. Dalis šacho kariumenės, 
išsiųsta prieš revoliucijonierius, 
metė ginklus, o kareiviai sugrįžo 
namon. Ginklai tie teipgi pateko 
revoliucijonieriams. Pajiegos re
voliucijonierių šiaurinėj Persijoj 
auga. Šacho tuose kraštuose visi 
nekenčia. Šacho rūmas Tabrise, 
kuriame rinkosi jo. šalininkai, da
bar yra svarbiausia vieta besirin- 
kimo revoliucijonierių. Sumušti 
šacho šalininkai, kurie pirma slėpė-

, si maskoliškame konsuliate ir mas
koliškame banke, dabar slepiasi 
namuose maskoliškojo konsuliaus 
už miesto. Namus tuos saugoja 
maskoliškiejie kazokai Mahome- 
toniškose bažnyčiose renkasi žmo
nes, laikomos būva kalbos, kuriose 
kalbinama sukilti ir su visu išver
sti nekenčiamą šacho valdžią, arbą, 
jeigu tas butų negalimu, tai kad 
“Siaurinė viešpatystės dalis su visu 
Atsiskirtų nuo Persijos ir sutver-

.tų neprigulmingą, savistovę respu- gyventojai,

TURKIJA.
Kaip Persijoj, teip ir kitame ma- 

hometoniškame Jcrašte laisvės rei
kalaujanti vis garsiau ir drąsiau 
stato savo reikalavimus. Pajie- 

,gos jų auga. Iš tikro vienaitinią, 
Turkijos išganymas yra—įvesti kuo 
greičiausiai panašias kitiems Euro
pos kraštams reformas. Kitaip jo-‘ 
je ramumo nebus. Netvarka, ko
kia visokiose Turkijos provinci
jose laikosi jau nuo kelių metų, 
naminiai karai ir kraujo pralieji
mai padrąsys kaimynus ir jie iš
draskys, pasidalys Turkiją teip, 
kiap šimtas metų atgal išdraskė 
Lenkiją ir Lietuvą. Kaimynai no
rinti paglemžti kokį Turkijos kra
štą, sumanydami reformas, nė ne 
mano joms teip Turkiją sudrutinti, 
kad ji pati galėtų laikytiesi, bet 
jie nori joms sau parengti spragas, 
kad per jas įlindę, galėtų netvar
ką kontroliuoti, kad rastų vis pro
gą, kada panorės, kištiesi į vidu
rinius Turkijos reikalus. Visi lau
kia vien laiko, kada Turkiją gali
ma bus išdraskyti. Maskolija ty
ko tik progos, kad galėtų užimti 
Konstantinopoliu, Prancūzija nori 
pagriebti Syriją ir Palestiną, Au
strija geidžia Macedonijos, Italija 
Albanijos ir Tripolio.

Ne svetimi todėl gelbės Turkiją, 
gali tą padaryti tik pats Turkijos

Ir joje yra partija

15 LIETUVOS
Iš VILNIAUS.

Libayo-Romuos gelžkelio 
ninkas apturėjo iš kelių ministeri
jos aplinkraštį, kurs praneša, jog 
ministerija patyrusi apie gelžke- 
lių tarnaujančių sąjungą, kad ji 
vis dar nepragaišusi ir tebegy
vuoja. Sostopilise ir kituose 
didesniuose miestuose beveikiu dar 
"organizacijos komitetai”, o ma
žesniuose miesteliuose “vietiniai 
komitetai”.

Kelių ministerija duoda paliepi
mą tokias draugijas iš šaknų rau

gti, ir apart to uždeda ant virši
ninkų priedermę globėti visas le- 
gališkas sąjungas ir draugijas, veiJ 
kiančias gelzkelių ribuose.

virsi-

Nuo gegužės 1 d. lig 15 d. Val
stiečių žemės ir Valstybos dvari
ninkų žemės bankų taryba 
sprendė valstiečių bankui leisti 
pirkti Vilniaus gubernijoje 
žemės dešimtinių už 43 700
ir Kauno gubernijoje 2.4^4 de
šimtines už 170.550 rub. Apart 
to, pasiremiant ministrų ta
rybos nutarimu, leido su pagelba 
valstiečių banko pirkti atskiriems 
žmonėms Vilniaus gubernijoje 264 
dešimtines, Gardino 33 deš. ir Kau
no 177 deš. (17 ūkininkų —* pa
skolos 16.750 rub.).

Tarp Peterburgo ir . Vatikano 
(popiežiaus rūmai) įvyko santai
ka. Sukilę ginčai dėlei vyskupo 
Ropo užbaigti. .. Popiežius 
Vilniun paskirti vyskupą.

Vilniuje ketina įsikurti nauja 
lenkų draugija vardu “Prieglauda 
Apveizdos Dievo Motinos”, kurios 
tikslas bus kelti dorą,- grąžinti ge- 
ran kelian, prie darbo, išklydu
sias moteris ir mergaites katali
kės.

Draugija ketina įtaisyti toms 
moterims prieglaudą, kur jos ga
lėsiančios gauti dykai gyvenimą, 
valgį, drabužius ir daktaro pa- 
gelbą. Jos užsiimsiu rankų dar
bais: siuviniu, skalbimu, ir tt.

Draugija ketina | aprėjlti Vif- 
niaus, Kauno ir Gardino guber
nijas.

sutiko

miętin 
guber-

Iš Vilniaus karo teismų 
pasmerktųjų trijų Minsko 
nijos valstiečių — Adolfui Badov- 
skiui bausmė dovanota, už jo nuo
pelnus kariumenės tarnystes lai-

ir sutvarkymą; apie pienininkų 
draugijų kūrimą tarp valstiečių. 
Bus rodoma ir mokoma, kaip ap
sieiti *u seperatoriai* (mašinėlė, 
kuri smetoną skiria nuo pieno), 
*u centrifūgą (mašinėlė sviestui 
sukti) ir *u kitais įrankiais, ręika- 
lingais prie pienininkąvimo. Bus 
mokama sviestas sukti, sūriai dėti 
(spausti), ir tt. Tokie paskaity
mai prasidės lapkričio mėnesio 
pradžioje ir tęsis ligi kovo mėne
sio.

To viso mokys ūkio skyriaus 
pienininką v imo instruktoris^ ir jo 
padėjėjas. Paskaitymai bus vieną 
kartą per sanvaitę.

Butų labai naudinga, kad ir 
Lietuvoje greit pradėtų kurti to-, 
kius kursus.

šįmet, Vilniaus pirmojoj vyrų' 
gimnazijoje yra liuosų vietų: įžen
giamojoje kliasoje 40, pirmojoj — 
50 ir šeštojoj — 10. Kas norėtų 
kurion iš tų kliasų įstoti, gali duot 
jau prašymą .

Sekmadienį, berželio 15 d., 5 
vai. po pietų, evangelikų (kalvinų) 
bažnyčioje buvo lietuviškos pamal
dos. Susirinko gerokas būrelis 
lietuvių. Pamokslą sakė kunigas 
Jokubėnas. Kalbėjo apie žmonių 
meilę ir santarvę. Neturi būti da
roma skirtumo tarp lenkų, lietu
vių, latvių ir kitų tautų, tarp ka 
tulikų, evangelikų, liuterių ir kitų 
tikybų žmonių, — išguldinėjo ku
nigas Jokubėnas. Prieš Dievą vi
si ligųs, viri žmonės privalo my- 
lėties, kaipo vieno tėvo vaikai. 
Buvo atėjusių ir katalikų klausy- 
tres tokio nepaprasto pamokslo 
tokioje ypatingoje bažnyčioje be 
jokių apdabinimų, dar gi be kry
žiaus.

Mintįs buvo verste priversta 
manyti apie krikščionybė* pirmuo
sius laikus.

Vyriausioji ūkių .valdyba sutiko 
leisti kurti visuos4 Lietuvos ir 
Baltarusijos apskrič|uose pieninin- 
kavimo kursus. Tuo tarpu tokiuos 
kursus ketina įkurti? Jaroslavio gu
bernijos žemiečiai. Tuose kur
suose bus skaitoma: apie gyvulių 
auginimą; apie pievų pataisymą, 
žolių pašarui sėjimą; apie melži
mą; apie kūčių (tvartų) statymą

Iš KAUNO. • r 
žemiečių konsistorijos sekreto

rium paskirtas Račkauskis.
Jauniaus paminklo sumanymą 

P. Rimšą jau išstatė Kaune dai
lės parodoje.

Pirmosios durnos atstovai-lietu
viai, kurie buvo pasirašę po Vibor- 
go atsišaukimu, sėdi dabar kalė
jime: Kubilius — Peterburge, Lo
pas — Šiauliuose.

Gyventojai Kribaičių sodžiaus 
(netoli Šiaulių) išvažiavo į Šiau
lius į turgų. Tuotarpu sodžiuje 
ištiko ugnis. Visas sodžius su
degė, nes nebuvo kam gesinti.

Rokiškio grovienė Przezdziec- 
kienė atgabeno mokytą audėjį, 
kurs pramokė gerai austi keturias 
merginas. Pramokusioms mergi
noms grovienė nupirko stakles, už 
kurias audėjos turi dvarui pamažu 
atidirbti a ūždamos audeklus.

ir
P-

Iš SEREDŽIAUS, 
Kauno gub.

Kauno “Dainos” rūpesčiu 
triusu, berželio 21 d. šių metų 
Burbos dvare Bclveder, netoli Se
redžiaus, buvo sutaisyta du lietu
vių spektakliu. Tam tyčia “Dai
nos” nusamdytu garlaiviu iš Kau
no atvyko artistai, šiaip žmonės ir 
kariškoji muzika. Smarkus lie
tus išryto ir vėjas atėmė daug 
kam iš kauniškių norą padaryti 
mažytę neva “gegužynę". Pasi
važinėjimas po “kuprą tėvo Ne
muno (anot p. B. D. žodžių “V. 
Ž.” No. 124) nelabai buvo mums 
smagus dėl tos priežasties. Užsi
darę kajutose, negalėjome atjau
sti musų didžiosios upės grožybės, 
negalėjome pasigėrėti puikiais Ne
muno krantais, ošiančiomis girio
mis apžėlusiais, gėlėmis išmargin
tais. Belveder’o dvaras, kame 
buvo surengtas spektaklius, guli 
neišpasakytai dailioje vietoje — 
ant augšto Nemuno kranto, puiku 
dideliu parku apsodinto. Kokį 
smagumą gamintų jo pavėsis, kad 
butų giedri, šiltesnė diena!

Diktas, gražiai išvalytas ir šen- 
ten medžių šakelėmis bei žolynų 
vainikais išdabintas kluonas turi 
kiek iškilmingesnę išvaizdą ir 
šiandien vadinasi “teatras”.

Pirmasai, dieninis spektaklis tu
rėjo prasidėti, kaip buvo apgar
sinta afišose ir spektaklio progra-] 
mose, 3 vai. po piet, mat kad 
kaimiečiai galėtų atvykti, negai-

šii < imi bereikalo brangaus nakties 
posilsio laiko. Tačiaus spektaklio 
pradžia nuslinko net iki 5 vai. 
Tikrai lietuviškai! Bet nėra to 
blogo, kas ant gero neišeitų, sako 
priežodi*. Taip ir šičia. Daugelį 
žmonių ųžtrukdė pamaldos bažny
čiose, todėl tik ant 5 vai. tegalė
jo susirinkti kiek didesnis žmo
nių skaičius. Abelnai-gi, žiūrovų 
neperdaug buvo. Daug prie-to 
prisidėjo ir publikacijos stoka: 
apylinkėse maža kas težinojo apie 
spektaklį. Lošė Sumeliškiečio ko
mediją “Mariutė vargonininko 
duktė” ir Čechovo “Meškiną”.

Antrasai, vakarinis spektaklis 
jau su skaitlingesne publika susi
dėjo iš komed. “Meisteris ir gi
zelis” ir “Knarlfa paliepus” (vie
ton įrašytosios programon. Čecho
vo komedijos “Piršlybos”, kuri 
negalėjo būti sulošta iš priežasties 
vienos artistė* neatvykimo) ir dar 
keleto lietuviškų dainų su Hymnu 
pabaigoje

Komedijoje “Mariute vargoni
ninko duktė” atsižymėjo p. K. Le- 
keckis—vargonininko ir p-lė M. 
Tomytė Marytės rolėje, o “Meš
kinas” — visų suloštas taip sau, 
vidutiniškai. P. K. Lekeckui tru
ko kiek ironiško tono, kuomet jis 
šidija iš Popovienės “ūpo”, “dva
sios stovio”, kuomet juokiasi iš 
jos gedulo, pamėgždžioja poetui- 
sentimentalistui ir - franeuziškais 
žodžiais sarkastiškai niekina “fran- 
euziškąjį” Popovienės delikatišku- 
mą. Toksai, manding, reikalavi
mas (kursai, žinoma, gali pasilik
ti pium desiderium) privalo būti 
kritiko* statomasSmimovui lošėjui, 
kadangi šišai asmuo yra svarbiau
sias trumputėlėje Čechovo kome
dijoje — todėl aš apie tai ir pa
minėjau. Pati komedija “Meški
nas” musų žmonėms nesupran
tama, išdykusi meilė ji 
ma. Bet ne vieta čia' 
tai rašyti.

Komedija “Meisteris ir gizelis” 
pasisekė labai gerai ir ant žmo
nių padarė malonų ir nemažą įspū
dį. Viri lošėjai gerai atliko savo 
roles, ypač atsižymėjo: gizelis (p. 
K. Bobravičius), Barbutė (p. M. 
Tomkytė) ir kurpius Pilkutis (p. 
M. Leškevičius). “Knarkia pa
liepus” labai patiko žmonėms, ma
tant p. Leškevičių labai komiškai 
lošiantį kareivio Dratevkos rolę. 
Šioji menkutė komedijėlė begalo 
prijuokino kaimiečius.

Pasibaigus lošimui, virš progra- 
mo “Dainos” choras dainavo: 
“Sveiki broliai dainininkai”, “Pa
buskit lietuviai”, “Saulė tek”, “Už 
Raseinių ant Dubysos” ir “Lietu
vių Hymnas”. Teisybę pasakius, 
dainos išėjo nekaip, choras, ma
tomai, buvo mažai išmokintas ir 
nepilnas. «

“Daina” turi gerus lošėjus. P. 
Leškevičius seniai jau žinomas, 
kaipo tikras komikas. P. Tomky
tė turi aiškų, skardų balsą, visi 
jos ištariami žodžiai aiškiai atsi
muša klausytojų ausyse ir atsi
liepia jų širdyse; prie dramatiškų
jų rolių atlikimo, matomai, p. 
Tomkytė labai tinkanti artistė. P. 
Lekeckas, manding, turi nemažą 
komišką gabumą. P. Bobravičius 
tinka dramatiškoms rolėms. Yra 
ir dar gabių lošėjų. Tegul “Dai
na”, kaipo dramatiškai - muzikališ- 
koji draugija, pasirūpina pagaminti 
nuolatinius lošėjus, tuomet jos dar
bas eis dar sparčiau*.

Linksma darosi, malonu matant 
“Dainos” draugiją taip besidar
buojant. Nuolat skaitome laikra
ščiuose apie josios naudingus dar
bus, kuriuose apsireiškia josios vei
kėjų energija, pasišventimas dai
lei. Ji visą metą statė Kaune sce
niškus veikalus, darė skaitymus, 
įtaisė lietuvių dailės parodą Kau
ne, surengė spektaklį Kėdainiuose, 
dabar Seredžiuje, o už sanvaitės 
vėl taisys tame pat Seredžiuje. 
Neatsižvelgdama į jokias kliūtis, 
ji eina tiesiu keliu, nešdama žibin
tuvą, kurio šviesa suramina, pa
linksmina žmones, pakutena jų 
jausmus. Garbė tat 
garbė josios artistams, garbė veik- 
liemsiems nariams! Lai gyvuoja 
“Daina”!

apie

“Dainai

Bitinėlis.

(Iš ‘V. Ž.’)

IŠ KĖDAINIŲ.
Kauniškė muzikos draugija

“Daina” nemaža dirba visuome
nės - naudai. Pačiame Kaune 
“Daina” rengia spektaklius, šiaip 
jau vakarus, parodas, pagalios, ne- 
neužmiršta ir apylinkių, suteikia, 
kiek galėdama, ir joms dvasišką 
peną. Štai ir Sekminių pirmą die
ną Kėdainiuose, ugniagesių bute, 
surengė du spektakliu: vieną ski
riamą liaudžiai, papigintomis kai
nomis, dieną, kitą vakare. Dieną 
vaidino Sumeliškiečio trijų veik- 
mų komediją: “Mariutė vargoni
ninko duktė” ir “Meškiną”; vaka
re “Meisteris ir gizelis” ir “Piršly
bos”. Taigi dienini* spektaklis bu
vo rengiamas liaudžiai - kaimie
čiams. Bet ant nelaimės, toji liau
dis dar čionai tautiškai neatbu- 
dus. Miega sau saldžiai, pasken
dusi lenkystėje. Kaip ne apverk
tina, o čia daug ir labai dar daug 
vadina save lenkais ir tebekalba 
lenkiškai. Kaip jie kalba kitas 
dalykas, bet lietuviškai kalbėt per 
daug jau esą “prastai”. Ir štai 
dieną spektaklio neteko, matyt, nė 
vieno sodiečio, o ir šiaip jau ne 
kiek prisirinko svečių, vos ne vos 
suskaitytum 40—50 žmonių. Va
kare suvažiavo šiek tiek “ponybės” 
ir iš miestelio prisirinko daugiaus.

Apie vaidinimą artistų nėra ko 
ir kalbėt: visi puikiai lošė, gal 
šiek tiek truko gyvumo “Piršlybo
se ’, bet abelnai imant, vaidinimas 
padarė labai malonų įspūdį. Rei
kia dar pastebėti, kad buvo ir cho
ras, nors netaip jau išlavintas, bet 
geriaus kad buvo toks, negu jo
kio. Choras ne vietinis, o net iš — 
Krakių, p. Kuprevičienės vedamas. 
Reikia jiems ačiū tarti, kad nepa
sigailėjo triūso ir išlaidų, o pa
judino šiek tiek sulenkėjusias šir
dis Kėdainiečių. Daugiaus tokių 
vakarų! Gal iš vietinių 
kaip nors susidarytų vaidintojų 
būrelis. Tada galinu butų tan- 
kiaus rengt panašius vakr sne-<rt» 
tada gal prasiblaivytų ir KcLsiHiį* 7*3 
čiai 1

(Iš “L.U.”)

Iš PANEVĖŽIO, - 
Kauno gub.

Skaitytojai jau žino, kad Pane
vėžy j yra “Rusų žmonių sąjunga”. * * 
Prie jos priguli visa administraci
ja draug su p. Nagorskiu. Jos 
dūšia ir kunu buvo ilgą laiką dau
geliui čia žinomas Ignatauskas. 
Niekas, būdavo, taip gerai nepa
kalba ant žydų, lietuvių ir lenkų 
kaip jis. Bet ir jis priėjo liepto * 
galą: kasžin kaip jam teko grybš- 
telt sąjungos kasą, visą net 1000 
rub. Teisinosi nutvertas, buk sų- 
važiaviman keliavęs. Bet tai juk 
ne Dubrovinas (sąjungos pirmi
ninkas) — kur jam nusiteisint?

Administracijai po to neva ne
smagu pasidarė: tokia buvo graži 
kompanija, ėmė ir sugadino. At
skubo vienok ir gelbėti ją: na 
kas čia, sako, tokio blogo? Po se
novės gyvenkit. ’ Bet administra
cija (o be jos kokia čia garbė!) 
koliai kas vis da pyksta. Ilgai
niui, žinoma, susitaikįs — negi 
svetimi žmonės, vis saviejie

A. Skitinis.
(Iš “Ž.”)

Gegužės mėn. Lėvenyje, netoli 
Pinavo, atrasta nuskandinta mo
teriškė. Jos sijonas užverstas jai 
ant galvos ir pridėtas akmenų, 
kad ji negalėtų išsikelti į viršų. 
Lavonas gulėjo ant kranto 6 die
nas. Gydytojas ir tardytojas sako, 
jog nuskandintoji buvusi pirma 
užmušta, o paskui įmesta vande
nin. Toliaus paaiškėjo, kad mote
riškės pavardė Vežienė, Panevė
žio miesto gyventoja. — Vežienė 
paliko-dvejatą mažų vaikų. — Pik-, 
tadarys, girdėties, buvęs suimtas, 
bet.... vėl paleistas. Tos bai
sios žmogžudybės priežastis esą 
pinigai. Nabašninkė už parduotą 
žemę gavusi keletą šimtų rublių, 
kuriuos prie savęs laikiusi. Žmog
žudys, kaip parodė jos vaikai, atė
jęs vakare ir išsivedė jų motiną 
pasivaikščioti. Vežiene buvo naš
lė, o šis ketinęs ją vesti, taip kad 
ji nieko blogo nesitikėdama, išėjo 
su juo ir išėjusi, sutiko tokią bai
sią mirtį. — Tardymas galutinai 
dą. nepasibaigęs.

J. Besparnis.
(Iš “L.U.”)

Truskavos klebonas kun. Ra- 
kauskis ir Jcamendorius kun. Bob-
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rauskis paduoti yra teisman už 
įsteigti ną Truskavoj ( Panevėžio 
pav.) parapijos knygyno be val
džios žinios. Bylą sugėlė policija. 
Ištyrinėjęs tardytojas, buvo jau tą 
bylą numetęs, bet iš prokuroro 
gavo įsakomą ištirti ją per naują 
ir paduoti teisman.

Petras Griauža. : 
(B 'V.’J

? SABAČIŲ 
Panevėžio pav. - ,

Prieš Sekmines pristavas su 
'sargybiniais atpyškėjo Gudgalių 
sodžinn kratos daryti. Iškrėtė du 
Ūkininku. B. ir P.; jieškojo ginklų 
it nelegališkos literatūros. Krėtė 
smarkiai, išvertė daiktus, iškniso 
visas pakampes, nepaliko nė daik- 
t?!io nepažiūrėję. Kuomet atra- 
dokeletą, medžioklei šautuvų ir re
volverių, reikalavo parodyti* kur 
yra daugiams ginklų. Bet veltui. 
Ūkininkai neturėjo nieko daugiau 
draudžiamo apart šautuvų var
noms bauginti, kad apsigynus nuo 
jų naminius paukščius, arba nak
ties " laike pliūptelėti kartą kitą, 
gardinant vagis. Abu ūkininku iš
sivežė policija su savim. B. ne
trukus paleido, P. tebelaiko.

Eina gandas žmonėse, jog tai 
tūlas kaimynas svečius užrodijo 
ant tųdviejų ūkininkų.

Akstinas.
(Iš “V. 2.”)

15 RAUDONDVARIO, 
Kauno pav.

Vienas grafo Tiškevičiaus tar
nas. pasikinkęs dvejatą aflklių, įsi
dėjęs du maišgaliu grudų, rengėsi 
važiuoti; tuo tarpu užvaizdą, pa
matęs). paklausė, kur jis Važiuosiąs. 
•Tarnąs atsakęs, kad vakar paėmęs 
ordinariią ir vežąsis mahman su
simalti. Užveizda čiuptelėjęs mai
šą ir supratęs, kad maiše esančios 
avižos, ir pradėjus tarną barti, kad 
meluoją^, nes avižos* ordinarijai 
neduodamos.. Pagązdinęs jį, kad 
už tokį darbą busiąs atstatytas. 
Pabartasai. padėjęs vadeles ir bo
tagą. nuėjęs tiesiog Nevėžio upėn, 
ir prisigirdęs. Paskui jį ištraukę, 
bet jau nebegyvą.

i§ žadžiunų; 
Šiaulių pav.

Iš I į 2 berželio men. dieną, 
naktį Žadžiunų dešimtininkas (bo- 
tylįsj Valantinas pašovė savo 

i t ūkininką Laumakį.
* Dešimtininkai su sodžių jau se
niai bylinėjasi, o galo vis nėra. 
Jau kelinti metai bus, kaip teis
mas pripažino jiems bendras ga
myklas ; paskui ūkininkai padavė 
dešimtininkus teisman už kelią, 
kuris ant sienos nuo senovės yra. 
Valsčiaus teisme dešimtininkai bu
vo prakišę, bet žemiečių viršinin
kas atmainė nusprendimą.

Dabar sodžius nebeduoda kelio 
dešimtininkams per lauką į ben
drąsias ganyklas; iš to vėl kilo 
vaidai

Sekminių naktį Valantinas ben
drosiose ganyklose ganė arklius. 
Tuo tarpu atėjo įgėrę Žadžiunų 
vyrai ir puolė prie Valantino 
mušti. Valantinas šaukė: “Nelį
skit, šausiu“. Anie lindo, tas šo
vė. Dabar Laumakys serga, o 
Valantinas kalėjime sėdžia.
- Antrą Sekminių dieną ūkinin
kas I.anauckas su savo vaiku pri
mušė į jų sodžių atėjusį dešimti
ninką (bobilį) Jokimą Kušlį.

J*
(Iš “L.U.")

15 ALOTŲ VALSČIAUS, 
Ukmergės pav.

Kaip ir visuose plačios Lietuvos 
kampuose girtuokliavimas nesima- 
žina. Daug tamsuolių skubiai ir 
noriai neša savo sunkiai uždirbtą 
skatiką ar tai Svėdasų smuklėsna, 
ar tai į Kunigiškių slaptąją “kar- 
čiamą”, kurią užlaiko Peliksas 
Sklerys. — Tautiečiai! susipraski- 
me, bukime blaivais ir darbščiais 
šios žemės gaivalais!

Trečią dieną Sekminių Kuni- 
gi skiečiai artimiausiame miške su
rengė gegužynę. Gražiai žaidė ir 
dainavo. Joje dalyvavo vietinis 
raštininkas ir mokytojas su šei
mynomis, o taip pat Liepojaus ko
mercijos mokyklos mokinys. Išvi
so buvo apie 6oo ypatų. Gražus 
ir pagirtinas butų pasilinksmini
mas, tik atsirado ir tokių, kurie 
perdaug gėrė tos pragarinės sun
kos. Girdėt, jog degtinei išleista 
12 rub. Gražus pinigai, o skaity
mui laikraščių tik vienas ūkinin
kas išsirašo “Vienybę“, kitas gau
na dovanai “Viltį", o trečias “Ke
leivį". Tai mat toks pasiturintis 
ir nevisai mažas Kunigiškių so
džius (Ipie 30 uk.) palaikymui 
laikrašti jos taip maža teaukauja. 
Vertėtų truputį susiprasti ir ženg

ti kiek pirmyn. Nors iš jraštynės 
ar mokyklos imtų “V. 2.“ ar “L. 
U." pasiskaityti, nes ir musų (Svė
dasų) kunigai nedraudžia ir ne
vadina jų bedieviškais; bet kur 
tau! O skaityt visi moka.

Kurklys.
(“V.2.”)

Iš ANYKŠČIŲ, 
Ukmergės pav.

Pas mus įsikūrė “tikrųjų rusų" 
sąjunga. Joty įsirašė visi musų' 
apylinkės stačiatikiai ir jų ponija: 
K. A. šventikas (popas), žemie
čių viršininkas, rusas mokytojas 
ir visokie rusai raštininkėliai. 
Kiekvienas tos sąjungos narys ne
šioja medalį. Medalyje kryželis 
ir parašas: “za vieni, caria i otie- 
čestvo”. K/'ks sąjungos tikslas 
yra, gali kiekvienas skaitytojas su
prasti ir be paaiškinimų. Mūsiš
kiai čia dar jokr>s draugijos ne
turi.

Onutė.

Iš SUVALKŲ.
Suvalkų miestan atvažiavo akių 

daktarai ir gydys tenai žmones 
per visą mėnesį. Už patarimus, 
ir gydymą nieko neima. L žtat 
kas serga akimis ir arčiaus Suval
kų gyvena, lai pasinaudoja gera 
proga.

(Iš “V.“) *
* ’

Iš SENA PILĖS.
Neseniai vakare į mokytojų ta

rybą kasžin kas metė bombą, bet 
nieko nesužeidė. Kalba, buk bom
ba buvusi mesta tam, kad moky
tojai laike ekzaminų nestatytų 
dvejukių. Beto, kitiems mokyto
jams buvo grasinta tam tikrais 
pranešimais. Apačioj jų stovėjo 
parašas mokinių eserų. .Apie tą 
patį laiką į vieną mokytoją (pran
cūzų kalbos) kasžin kas šovė. Iš 
tų visų atsitikimų matyt, kad dalis 
mokinių teroru nori priversti mo
kytojus statyti genis ženklus. 
Lengva tada butų pereiti iš klia- 
sds į kliasą: per metus nesimokęs, 
ant egzaminų atėjai su bomba — 
ir augštesnėj jau kliasoj. Beto, 
pigu ir neva revoliucijonieriaus 
vardą įgyti. Į policiją, mat, kiek 
pavojinga, nes ji turi ginklą; o į 
beginklius mokytojus — čia ma
žiau drąsos tereikia, o vistik “re- 
voliucijonierius" busi.

Negerą ir nedorą kelią pasirin
ko mokiniai, ką bomba ir revol
veriu jieško sau apšvietimo, kad 
ir popierinio. Geresniejie moki
niai, kur labiau susipratę, pasi- 
biaurėjo tais atsitikimais juo, kad 
dėl kelių ištvirkėlių gali įkliūti ir 
nieko sau vaikinai, kad ir iš eserų 
tarpo. "

Turiu da prisiminti, kad nese
niai Senapilėj pasirodė vienas at
sišaukimas (be parašo), ką kvie
tė visus Rusijos gyventojus prie 
visuotino streiko. Greičiausiai ir 
šitas atsišaukimas — darbas tų 
pačių “avanturistų" (trukštnada- 
riil).

Panašus darbai nė abejoti nelei
džia, kad labiau susipratusiejie 
mokiniai ką bendro turėtų su jais: 
suchuliganėjusių veidas perdaug 
jau aiškus, kad kas pasirinkti be 
galėtų. Vienas praktiškas daly
kas. Žinant, keno tie darbai, rei
kia šalinties nuo tokių ypatų, nes 
dažnai iš jų tarpo vėliau atsiran
da ir šnipai ir provokatoriai.

Z-HL 
(Ii “Ž.")

Iš MARIJAMPOLĖS.
Marijampolės vyrišką gimnazi

ją pabaigė 20 mokinių, terp jų 6 
lietuviai: 1) Ciplijauskas Juozas, 
ž) Dovydaitis Pranys (eksternas), 
3) Kraučunas Vladas, 4) Pridot- 
kas Jonas, 5) Sidaravičius Juo
zas, 6) Valaitis Jonas.

Marijampolės mergaičių Brever- 
niutės privatinę gimnaziją (7 klia- 
sų) pabaigė 28 mergaitės, iš jų 
1 lietuvaitė — Izabelė Josiukiutė, 
1 lenkė, kitos <— žy dės.

K. Gr.
(Iš “V. Z.")

. IŠ ŠILAVOTO, 
Senapilės pav.

Naktį, iš gegužės mėn. 13 į 14 
d., tūlas piktadarys Simanas (jlam- 
ba su savo sėbrais užpuolęs ant 
ramaus Šilavoto ūkininko Jono 
Marazo pačiam įmigyj. Piktada
riai išmušę langą, pradėję šaudyti 
į vidų, reikalaudami 50 rublių. 
Matydamas pavojų savo gyvybei, 
Marazas, išsiuntęs vaikus pas kai
mynu^ bėgęs pats pro duris, bet 
užpuolikai pagavę jį ir labai su-- 
mušę . Pakol kaimynai pribuvę, 
plėšikai ir pasislėpę. Marazas da
bar sunkiai sergąs, taip kad nėra 
žinios, ar beišgis.

Ungurys.
(Iš “L.U.")

Iš SLAVIKŲ, 
Naumiesčio pav.

Gegužės mėn. 31 d. keletas gir
tų vaikiięų ėjo iš bažnyčios namo 
ir ant kelio pasitiko ūkininko I et- 
raičio tarnaitę, kurią jie labai su
mušę ir į gerklę žemių pripylę, 
kad negalėtų nieko pagalbon pa
sišaukti.

Nelaimingosios mergaitės gyvy
bė esanti pavojuje; iš vaikinų kai- 
kuriuos areštavo.

Turiu pridėti, jog Slavikuose 
labai prasiplatinusi girtuoklybė ir 
paleistuvystė. ■ čia yra 4 aludės 
ir vienas monopolis, o kiek slaptų 
smuklių yra, tai ir suskaityti sun
ku. Juk policija tą viską gerai 
žino, bet nieko nesako.

Laikraščius nelabai kas teskaito.
Jonas.

(Iš “L.U.")
.L 

x IŠ LUKŠIŲ, 
Naumiesčio pav.

1004 m. pabaigoje, rūpesčiu gra
fo Potockio buvo įkurta Lukšiuo
se ūkio draugijėlė. Prie jos bu
vo prisidėję apie 30 ūkininkų su 
kapitalu į 300 rub., o grafas vie
nas davė ir dovanojo 300 rub. 
Narių skaičius buvo nedidelis dėl
to, jog daūgumas tą draugiją boi
kotavo už vartojimą per susirinki
mus lenkiškos kalbos. Per rin
kimus pirmojon dumon lietuviai 
nepalaikė Potockio pusės, ir jis 
nustojo ta draugija rupinties. 
Draugija ėmė irti; gegužės mėn. 
17 d. buvo padarytas susirinkimas, 
ir ji galutinai likviduota. Už bu
vusius kasoje pinigus, 237 rub. 50 
kap., nutarta pirkti “Žagrės" pa
jus.

Užkurys.
(Iš “L. U.”)

IŠ LYGUMŲ.
Berželio 4 d. sudegė netoli Šek

ščių dvaro medininkas grafo Zu
bovo Sarokas, katras jau baigė 
pirkti žemę iš jo. Sudegė gyve
namoji troba ir klojimas. Gaisras 
buvo antroj adynoj po pietų. Iš 
ugnies ištraukė tiktai mažą skry
nelę ir dar išgelbėjo vieną karvę, 
antroji gi sudegė. Be to sudegė 
dar šimtas keli rubliai, kuriuo* 
buvo pąakolinęs brolis iš Ameri
kos pabaigti pirkt žemę. Grafas, 
dasižinojęs (nes jis dabar yra ui- 
rubežyje) apie tokį atsitikimą, ne
panorėjo apleisti savo žmogaus/ 
ir padovanojo jam 50 rub. pini
gais ir tiek balkių.kiek reiks nau
jus trobos ir klojimo pastatymui.

Apšvietimas pas mus stovi dar 
ant žemo laipsnio .bet jau, rodos, 
žmones ima po biskį busti iš mie
go. Lygumuose neseniai atkelta
sis kamendorius nori padaryti kny
gynėlį, “kuriame bus dvasiškos ir 
svietiškos knygos", pagal jo žo
džių. Be to jis per pamokslą už
gynė skaityt žmonėms visas blo
gas knygas ir laikraščius, bet ko
kius, aiškiai ne išreiškė.

Gaitonis.
(“V. 2“)

15 VILKAVIŠKIO, 

Gardino gub.
Berželio 18 d. buvo didelis gais

ras. Ugnis sunaikino visą dalį 
miesto, kurioje gyveno beturčiai. 
Sudegė į 200 namų, sinagoga, žy
dų pavargėlių prieglauda, 4 mal
dų namai, pigioji valgykla ir tt.

(Iš “V.”) •

IS PLUNGĖS.

Musų žmonelės labai jautrus 
dėl savo žemės: taip, mat, nuo
savybės įeita kraujan, kad mažiau
sia žinią apie žemės reikalus juos 
baugina. Į Plungės valsčių atva
žiavo iš Peterburgo kasžin kokie 
studentai, tirinėtojaiJ viensėdžių. 
Jie renka žinias maž daug, kiek 
ūkininkai turi žemės, kiek žmonių 
ant žemės gyvena, kiek gauna pel
no, ir tt. Rodos, visai paprastas 
dalykas; tuotarpu žmonės nusi
gando. Visaip mąsto, sanprotau- 
ja: kada vienos našlės sklypelį že
mės kaimynas užrašė, kad ji par
duota esanti, tai ta moteriškė pro
to kuone neatstojo. Gerai butų, 
kad tokie tirinėtojai, prieš va
žiuosiant į žmones, per leikra- 
ščius apsiskelbtų. Tuomet bent 
žmonelės, žinodami tikrą jų tikslą, 
nenusigąstautų taip baisiai.

Plungiškis.

Per pastaruosius dvejus metus 
visur priviso daug visokių vagi
šių. Žmonės ištvirkę, darbo neno
ri dirbti, valgyti gi nori; tai ką 
gi veiks? Eina sau per žmones, 
atranda panašių į save ištvirkėlių, 
ir susispietę kuopon, plėšia žmo
nes. Sį pavasarį pagarsėjo savo 
užpuolimais vagišių būrys su va
dovu Bernotu, pabėgusiu iš ka
lėjimo. Užpuolimas Rietavo pa

rapijoj, lAir nužudė žmogų, norė- 
damt’atimfi iš jo pinigus, Salan
tų parapijoj, kur vėl atėmė iš varg
šų parslcutlftius skatikus — vis tat 
Bernoto ir jo sėbrų darbas. Bet 
prisieina gilas ir tokiems žmo- 
nėmsri Pet*1 vainikus Videikių so
doj vienai'žmogus, vaikščiodamas 
po krūmui,’'užėjo bemiegantį Ber
notą, > Havė (trinią į Plungę. Tuo
jau atkstollM su 4 sargybiniais nu- 
važia4#, apsiautė tą vietą, ir Ber- 
notašf^akKUvo į jų nagus. No
rėjo Ulbai'Išbėgti, dayė sargybiniai 
10 šūvių* tik kai peršovė jam 
abidvi koji — parkrito. Dabar 
guli ligontfutyje. •

Plungiškis.
(“V"). . •

I . •
15 TELŠIŲ IR MOSĖDŽIO.
Gyventojai buvo padavę Kauno 

vicegubernatoriui Grlazevui prašy
mą leisti jiems įrengti spektaklius. 
Abiejuose atvė juose viceguberna- 
torius savo leidimo nesuteikė.

(Ii “V. 2")

15 LIEPOJAUS.
Iš Liepojaus Palangon įtaisyta 

ir jau pradėjo vaikščioti automo
biliai/ Pirmasai automobilis nu
vežė 17 žmonių per 3 valandas. 
Dabar bus lengviau nuvažiuoti 
kam reikiant Palangon.

(“V.2.")
4

15 RYGOS.
Trįs dienas tęsusi byla apie lat

vių socijaldemokratų sąjungą; ka
rės teismas nuteisė du 10 metų, 
5—4 metams į katorgą; 5— ištrė
mimui, 30 kaltinamųjų išteisinta; 
4 į teismą neatvyko.

(Ii ‘V.2.’)

MUSŲ SENOVĖS KAPAI.
Berželio 4 lig 9 d. Jonui Nar

kevičiui prigulinčiam Dimaičių 
dvare, Telšių jiarapijoje, koks vior- 
Stas nuo pavieto miesto, žmonės, 
žvirių kąsdami, užtiko senovės ka
pus. Atkasė pirma du kaulavonu, 
prie kurių rado geležinius kirvius 
ir durtuvus, vieną didelį lanką su
pintą bronzo • vielos. *Rado dar 
prie kiekvieno po vieną molinį in
dą (urną), vingiukais apdabintą.

Prie kitų šerių kaulavonu rado 
bronzines apskritas sagtis, jiems 
ant krūtinių gulinčias. Prie vie
nos tokius sagties rado dar svei
ką išsistovėjus) drobinio audeklo 
gabalėlį ir gęiėzinius peilius. Vi
sus rastuosius dalykus Jonas Nar- 
kevyČia atidavė žinomam Lietu
vos senovės tinrinėtojui Mikolui 
Brenšteinui.

(“V. 2.”)

IS AMERIKOS..
AMERIKOS GEL2KELIAI.
Ant viso Suvienytų Valstijų 

ploto gelžkelių yra 222572 mylių, 
taigi ant 100 kilometrų ploto iš
puola 7,55 metro gclžkcltų. Dau
giau ant tokio ploto išpuola gelž
kelių: Vokietijoj — 16,7 metro. 
Austrijoj 9,5 m., Anglijoj 18,7, 
Prancūzijoj 14,0 m., Italijoj 9,2 
m., Belgijoj 39,6 m., Holandijoj 
15 m., Šveicarijoj 16.7 m., Da
nijoj 13,7. Tarnaujančių ant Ame
rikos gelžkelių yra 1675000 y pa tos. 
Algoms jų pereituose metuose iš
mokėta $1075000000.

J
PAKORĖ KUNIGO U2MU- 

SEJ*.
Canyon City, Col. 15 d. liepos 

čia likosi pakartas italijonas Giu- 
šeppe Alia, kuris užmušė kunigą 
Leoną Henrich, laikantį mišias. 
Dar ant kartuvių Alia keikė kata
likiškuosius kunigus ir šaukė, kad 
jo tėvynė Italija priimtų prote- 
stonizmą. *

U2BERE- DARBININKUS.
Youngstovvn, ^). Dirbant ka

nalą nešvarum^1'* nubėgimui ant 
Grove avė., 'nugriovusi žemė užbė
rė penkis nftHūnlškus darbininkus. 
Keturis ištiekė “jau negyvus, o 
penkto suraštl negalėjo, bet ir tas, 
be abejonės/ yra j^u ne gyvas.

’ot qu
NASdBŲ SKUNDAI.

Pittsburg, IPa. ** 18 našlių, žu
vusių Darr kasyklose angliakasių, 
kadangi laike ,cxpHbzijos kasyklo
se jų vyrai likosi išmušti, atsišau
kė į teismąn reikalaudamos nuo 
Pittsburg Coal Co., kuriai priguli 
minėtos kasykloš, $950000 atlygi
nimo už vyrų užmušimą.

DAUG NELAIMIŲ.
Washington, D. C. Per pirmu

tinį bertainį šių metų ant Ameri
kos gelžkelių buvo 1190 traukinių 
susimušimų ir 1442 traukinių iš 
vėžių iššokimai. Prie to 728 ypa- 
tos likosi užmuštos, o 14713 tapo 
sužeistų.

BANDYS PRISIGRIEBTI PRIE 
SIAURINIO 2EMGALIO.

' Sydney, N. Y. Išplaukė iš 
čia, ant garlaivio “Roosevelt”, pa
garsėjęs šiaurių tirinėtojaš Robcrt 
E. Peary. Jis stengsis prisigrieb
ti prie šiaurinio žemgalio, tik ne
žinia, ar tas pasiseks.

AMERIKOS RANDO IŠLAI
DOS.

Šiems metams kongresas užgy- 
rė rando išlaidas ant $1.008.397- 
543* ‘ Kariumenės ir kariškojo lai-' 
vyno reikalams paskyrė $218.046- 

pensijoms senų kareivių 
$163.053.000, kitokiems kariume
nės reikalams $11.958.088.

NELAIME KASYKLOSE.
Pottsville, Pa. Williamstown 

kasyklose, 15 d. liepos, atsitiko bai
si exp!iozija, kurios septyni darbi
ninkai likobi užmušti, o 10 tapo 
sunkiai sužeistų. Terp užmuštų, 
yra viena lietuviška pravardė — 
Stakunas. Po cxpliozijai kasyklos 
užsidegė ir ugnis iki šiol neužge
sinta. /

EXPLIOZIJOS.
Cle Elum, Wash. Krautuvėse 

Northvestem Improvement Co. 16 
d. liepos atsitiko baisi expliozija, 
kurios devynios yjiatos likosi už
muštos, o daug ta|» sužeistų; Ant 
vienos mylios aplinkui neišliko nė 
vienas langas.

Boston, Mas. ■ Mystic J varsto
tuose atsitiko expliozija, kurios 
dvi ypatus likosi užmuštos, o daug 
žmonių tapo sunkiai sužeistą.

NELAIMES ANT GEL2KE- 
LIU.

St. Ix>uis, Mo. Netoli miesto, 
jiasazierinis traukinys Iron Moun- 
tjiin gelzkelio susimušė su tavo- 
rimu. Prie to du gelžkelio tarnai 
likosi užmušti, o septyni pasazieriai 
sunkiai apkulti.

Johnstown, Pa. 15 d. liepos 
pilnas žmonių gatvinis karas su
simušė su gelzkelio traukiniu. 
Prie to 30 ypatų tapo sužeistų.

Grecnwich, Con. Ant tilto 
Greemvich avė. iššoko iš rėlių 
White Mountain Express trauki 
nys. Prie tn viena 17 metų mer- 
girq likosi užmušta, viena y pa ta 
mirtinai sužeista, o 17 ypatų tapo 
sunkiai sužeistų.

GAISRAI.
New Orleans, I-a. Sudegė čia 

krauųives Ncw Orleans Cafee 
Co. Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant 200000 dol.

Atlanta, Ga. Sudegė čia dėžių 
dirbtuvės ir kelios kaimyniškos 
triobos. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant 100000 dol.

Winnipeg. Manitoba. Sudegė 
katalikiškos misijos namai Atha- 
baskoj. Pražuvo upėj besigelbin- 
ti iš degančių namų du kunigai.

Greemvich, Conn. Gaisras išnai
kino čia Moski/ro atklydęs ir ke
lias kaimyniškas triobas. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
250000.

New Philadelphia, O. 16 d. 
liepos su visu išdegė turintis 500 
gyventojų miestelis Baltic. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito 
ant 200000 dol.

15 DARBO LAOKO.
f VVheeling, XV. Va. Pradėjo 

dirbti Northwood Stiklo dirbtu
vės ir Warwood ' puodų dirbtu
vės, geriau pradeda dirti ir La- 
Bdee geležies dirbtuvės.

i
f Detroit, Mich. Geležies dirb

tuvių darbininkai susitaikė su darb
daviais kaslink a!gt/. Pudleriams 
bus numažintos algos ant $5%, o 
finisheriams ant 2%. Tuojaus 
prasidės darbai dirbtuvėse Repub- 
lic Iron Co. \

Į Martins Ferry, O. Laughlino 
geležies dirbtuvėse dirba pusėti
nai, bet dirbtuvėse x Aetna Stan
dard Co. darbai mažinasi.

Homv^tead, Pa. Čianykščiose 
geležies dirbtuvėse dirba prie 48 
pečių, išviso gi jų yra 60.

Philadelphia, Pa. Baldwino 
dirbtuvės priėmė 1000 naujų dar
bininkų, o neužilgo žada priimti 
tiek jau. Pirmiaus tose dirbtuvė
se dirbo 20000 darbininkų, dabar 
dirba tik $500

UETŪYIAI AMERIKOJ.
DR A. L. GRAIČUNAS MEDI- 
KALI5KU MIESTO INSPEK

TORIUM.
Neseniai Chkagos miesto Svei

katos skyrius nuskyrė vasaros lai
kui, ar gal ilgesniam, medikališkus 
inspektorius, terp kurių yra pa
skirtu ir musų žinomas tautietis 
Dr. A. L., Graičunas.

Tikslu šitų medikališkų inspek
torių bus ypatingai rūpintis svei
kata mažų vaikų. Jie lankysis pas 
žmonės po stubas, tyrinės budus 
užlaikymo vaikų ir, kur reikalas 
l)us, mokins kaip apsieiti, 
arba, jei serga ir tėvai neišsigali 
šaukti apmokamą gydyloją, duoti 
žinią tuojaus į artimiausią betur
čių gydyklą, kad iš ten pasiųstų 
daktarą ir duotų vaistus dykai. 
Bet svarbiausiu uždaviniu šitų dak- 
tarų-inspektorių bus ne gydymas, 
tik mokinimas kaip apsaugoti vai
kus nuo ligų. Kadangi svarbiau
siomis sanlygomis sveikatos yra 
švarumas, tyras oras, saulės švie
sa ir sveikas valgis, tai jie, ką tik 
radę kenkiančio sveikatai vaikų, 
reikalaus prašalinimo. Pinniausiai, 
jie reikalaus, idant stuba butų už
laikoma švariai, idant kūdikis butų 
maudomas tankiai, aprengiamas 
skaisčiai, ar nerengiamas visai, ar
ba labai mažai, jei nėra jiavojaus 
nusišaldymo, ir valgydinamas svei
ku pienu ar kitu kuo, jei nėra žin
domas; teipogi jie pamokins, kaip 
reikia sterilizuoti pienas, kad jis 
butų sveikas ir nurodinės betur- 
čams, kur sveikas pienas pigiai 
galima gauti. Vartojamą pieną 
tyrinės ir, suradę jį netinkančiu, 
jo pardavėjus atidavinės teismui.

D-ras Graičunas, kaipo šalinin
kas gamtiško budo gydymo, daug 
gero galės padaryti žmonėms savo 
naujame užsiėmime. Jisai lanky
sis ypatingai j>as lietuvius. Tiki
nėsi, kad motinos ir šeimyninkės 
pasinaudos iš jo patarimų.

I L-
IS BATAVIA, ILL.

Lietuvių yra čia penkios šeimy
nos ir 8 pavieni. Skaitymais jie

Sharon, Pa. Xrienoje daly j 
Westo dirbtuvių Sharpvillčj pra
dėjo dirbti, o neužilgio žada pra
dėti darbus visose dalyse .

f McKeesport, Pa. Dirbtuvėse 
National Tube Co.,' kuriose pir
miaus dirbo 9000 darbininkų, da- 
1>ar • dirba 6500. Rengia dabar 
naują dąlį. Prie darbo paskui pri
ims daugiau darbininkų.

Monaca, Pa. Dirbtuvėse Co- 
lonial Steel Co. puddlerių dalyj 
pradės dirbti nuo ateinančio pa- 
nedėlio.

f Pittsburg, Pa. Darbai aplin
kinėse kasyklose pradeda eiti ge
ryn. Pereitą sanvaitę priėmė prie 
darbo kelis šimtus darbininkų, bet 
visgi dar yra diktai neturinčių 
darbo. .. * j

Connellsville, Pa. Darbai prie 
kokso pečių eina geryn. Rasney 
ir Fricko Co. pereitą sanvaitę už
degė čia, iš 245431 pečių 10041. 
Masontowne, iš 12828 pečių dir
bo prie 6184.

f McKees Rocks,. Pa. Lock- 
hardto geležies dirbtuvės pradėjo 
dirbti, bet po kelių dienų vėl su
stojo.

f Pittsburg, Pa. Frankstowno 
geležies dirbtuvėse dirba prie 17 
pečių. Dirbtuvėse ant dešimtos 
gatvės nuo pereitos sanvaitės pra
dėjo dirbti. Rodosi, kad darbo 
užteks čia ilgesniam laikui.

Winbtime, Pa. Darbai eina 
čia negeriausiai. Dirba vos pusę 
laiko. Uždirbti galima vien pra
gyvenimui. Yra vienok viltis, 
kad darbai neužilgio pasigerįs.

f Lechrone, Pa. Darbai čia ei
na labai prastai, yra daugybė žmo
nių be darbo. Bet prasideda jau 
darbai prie kokso pečių. Matyt 
visose aplinkinėse neužilgio pasi
gerįs darbai.

• r Mosontown, P1T Prie kokso 
pečių darbai eina geryn. Pereitą 
sanvaitę Frick Coke Co. uždegė 
500 pečių. Oliver & Snyder Co. 
parengė daugiau pečių; dabar de
ga 700 pečių. Republic Iron & 
Steel Co. skundžiasi, kad negali 
gaut pakaktinai angliakasių ka
sykloms ir todėl negali parūpinu 
anglių visiems pečiams. Mat daug 
darbininkų, sustojus darbams, iš 
čia išvažinėjo.

neužsiima, nes nė laiko neturi! 
vieni liuosas valandas apverčia ant 
meškeriojimo, o kiti per daug 
mėgsta gėrimus. Kadangi saliunai 
čia tapo panaikinti, tai mėgstanti 
gėrimus turi gana vargo, kol gal
vas apsvaigina, nes karčiamų nėra 
arčiau kaip Auroroj, 7 mylios 
nuo čia. Xraltzose, kiti maišuose 
velka sau gėrimus ir juokina sve
timtaučius. <

Dirbtuvių yra čia keturios, ku
riose dirba po 200 darbininkų. 
Darbai eina negeriausiai; lietu
viams sunku gaut darbas, nes pri
ima tik mokančius angliškai, gauna 
darbą švedai ir vokiečiai, jie išsi
lavinę visokiuose amatuose, TaF 
jiems gerai ir moka; lietuviai ypač 
geresnio darbo begali gauti.

Terp čianykščių lietuvių yra net 
per didelis sutikimas: jei vienas 
ką užmano, nors užmanymas ir 
butų menkos vertės kiti pristoji 
Yra čia 19 lietuvių, kurie buvo 
sumanę parsitraukti lietuvį kunigą 
išklausyti velykinės išpažinties. 
Nutarę, pradėjo kolektuoti. Surin
ko 25 dol. ir su pritarimu airių 
kunigo, išsiuntė užkvietimą pas 
kunigą Skripką, prabaščių 5v. 
Kryžiaus parapijos Chicagoj. Bet 
dvi sanvaiti negavę atsakymo, 
išsiuntė telegramą prašydami atsa
kymo, bet ir ant teiegramo nega
vo nė jokio atsakymo. Turi>ut 
čia lietuvių per mažai, tai ir maža 
viltis gero pelno!

Kregždė.

' 15 CLINTON. IND.
Čianykščiose kasyklose dirba 3 

—4 dienų sanvaitęj. Darijai ne- 
prasčiausi, bet kad < dabar ma
žai dirba, tai iš kitur pribuvusiam 
ne galima darbas gauti. Todėl lie
tuviai tegul čia nekeliauja darbo 
j ieškodami, nes čia daug yra žmo
nių be darbo.

Lietuvių čia yra dvidešimts šei
mynų. o pavienių daugiau. \ isi 
sutikime gyvena. Yra čia ketu
rios draugu stės: kuopa S. L. A., 
Lietuvos Sūnų Dr-stė, Sv. Kazi
miero Dr-stė ir L. S. S. Icuopa. 
Laikraščių skaitvtojų yra čia ne 
daugiausiai. Ateina čia: “Lietu
va”, “Viltis“, “Keleivis", “Vieny
bė", “Katalikas” ir “Žvaigždė",

St. Tam.

15 KENOSHA. WIS-
5 d. liepos, čianykščių Lietuvių 

ir Lenkų Sodjalistų kuopų buvo 
parengtas pikninkas Reform Pe- 
terson parke. Susirinko daugybė 
žmonių, daug buvo svetimtaučių: 
anglijonų, vokiečių, airių, švedų, 
lenkų, bet lietuvių beveik nebu
vo; tik ant pabaigos, lyg ant juo
ko, atvažiavo vežimuose ir tai daug 
buvo girtų.

Cianykščiai lietuviai tamsybėse 
paskendę; jiems nerupi apšvieti
mas. Užtai dėdės juos tankiai 
areštuoja. Paskui kiekvienam at- 
seina užsimokėti po $8.75. Bet 
kur doresni pasilinksminimai, tai 
lietuvių ne rasi.

Iš pikniko surinkta 60 dol. ir 
55c. Pinigai tie apversti naudai 
Lenkų ir Lietuvių socijalistų kuo
pų.

Čianjrkščiai lietuviai skaitymų 
ne mėgsta, mažai čia ateina lietu
viškų laikraščių.

Kaz. Braževičius.

15 SHEBOYGAN, \VIS.
Darbai čia dar vis nepasigerino, 

dar vis dirba 8 vai. Šįmet buvo 
labai daug švenčių dirbtuvėse: 
Naujus metus šventė čielą mėnesį, 
Velykas — trįs sanvaitės ir teip 
ne trūksta visokių švenčių: veik 
kiekvieną mėnesį atsiranda kokia 
nors šventė. Kitais metais švęs
davo tik didesnes šventes, o šįmet 
švenčia be galo tankiai, o kad dir
ba tik 8 vai., tai galima uždirbti 
vos pragy venimui. Šįmet čia vis
kas pabrango, ypač valgio produk
tai.

Lietuvių čia yra ne mažas buęe- 
lis, bet terp jų nėra gero susiprati
mo. Nėra čia tokių, kurie darbuo
tųsi musų tautos labui, jeigu kas 
rupi, tai vien bažnyčia ir jos palai
kymui visas savo spėkas apverčia. 
Lietuvių bažnyčia yra čia nuo 8 
metų, ji išmokėta, o pinigus nuo
lat bažnyčiai renka ir žmonės duo
da, o skola kaip buvo, teip it stovi. 
Komitetas sako, kad vos gali išmo
kėti nuo ugnies apdraudimą, kad 
kunigas nė algos negauna. Perei- 
tuos metuos buvo čia žinomas kun. 
■Juodišius. Negavo algos už 3 ar 
4 mėnesius. Tas buvo negeras, 
tai paskui atėjo kun. Radavičius. 
Pabuvus kelis mėnesius tr tas pa
sidarė negeras, kadangi nepildė 
Komiteto noro. Komitetas įsakė 
dykai nepriimti nė išpažintin, už tą 
turi žmogus duoti mažiausiai 5 
dol. Kadangi kun. Radavičia to 
įsakymo nepildė, tai negavo algos 
už 2 ar 3 mėnesius. Ir jis pametė
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Kun. J. Halaburda.

Pas vo-

.f

Iš HAZLATON, PA.

neseniai j Clevelandą, 
“Lietuvą". 26 num.

Čianykščią parapiją, Dabar visai 
neturime lietuviško kunigo. Žmo
nės rugoja ir nežino ką daryti, ne
žino nė ką kalbėti. Ištikro gi nė
ra tokios bažnyčios, kur suktybės 
nebūtų: jeigu žmonis ne suka ko
mitetas, tai suka kunigas; o žmo
nėms vis rodpsi, kad fie savo pini
gus Dievui duoda. Dievas vienok 
pinigų ne reikalauja. Dievas rei
kalauja žmogaus širdies, gerų 
darbų ir proto, bet ne pinigų 
Protą žmogus įgauna skaitydamas 
apšviečiančius protą laikraščius ir 
knygas, bet to visko nemėgsta 

*mųsų karštiejie dievočiai. Užtai 
jų nekenčiami, bedieviais vadinami 
skaito knygas, dievočiai tankiau
siai sėdi prie alaus ir stiklelio, o 
protarpiuose makaules sau skaldo 
ir pas teisėją eina melsti, kad san
taiką jiems padarytų.

P. Aleksinas.

I§ BRĄDLEY, OHIO.

Čia yra ♦ tik anglių kasyklos, ki- 
okių darbų nėra. Dirba 2 ar 3 
lienas sanvaįtėj. Sunku tokiose 
anlygose net maistui uždirbti. 
Darbą, kas tokiose- sanlygose nori 
lirbti, gali gaut. Kalnakasių su- 
;ivienyjimas netvirtai laikosi, ii 
i. liepos nežinia kas Susi vieny j i- 
■nui uždaužė visus langus jo bai
lėj. Matyt, tai ne vieno žmogaus 
darbas. Išmušė 14 langų. Susi- 
vienyjimas pašaukė policiją jie
škoti langų daužytojų. Ji atkako 
su šunimis, bet ir šunes nesuranda. 
Policija mano, kad langit daužyto
jų butą važiuotų.

Lietuvių yra čia viena šeimyna 
ir aštuoni pavieni. Gyvena suti
kime, mėgsta laikraščius skaityti. 
Ateina čia “Lietuva", “Kova" ir 

Keleivis”.
J. Lecherauckas.

IŠ CLEVELAND, O.

Ant Atsišaukimo pono Igno La
pinsko prieš mano korespondenci
ją paskutiniu kartu atsakau ir 
daugiau polemikų aš nevesiu.

Ignas Lapinskas, savo Atsišauki
me meluoja: paveikslan, jis sa
ko: mokytojos čia gimusios len
kės. Ne lenkės tik chorvatės (tai 
visgi svetimtautės, ne lietuvės. 
Red.). Ant Popaviėiaus salės kal
bėjo 3-čios kuopos socijalistas, V. 
Serikauskas. Kunigas laikė ir lai
ko zakristijoną ir jam prigulinčią 
algą išmoka. Ignas Lapinskas 
nepriklauso prie Šv. Jurgio para
pijos, kaipo pats prisipažysta, už
taigi ir apie jos reikalus nežino. 
(Tai juos reikėtų geriau paaiškin
ti. Red.).

Pribuvus 
užsirašiau 
radau kunigo J. Halaburdos ko
respondenciją. Pradėjau jieškoti 
bažnyčios. Sulaukus' nedėlios, nu
ėjau pasimelsti. Įėjau. Štai ir 
lupa manę atgal du vyrai. Klau
sia: ar turi tikietą? Aš sakau, 
kad ne. Tai duok 10c. Aš netu
rėjau tiek su savim. Tai, sako, 
negali įeit į bažnyčią. Aš, apsisu
kus, ir einu laukan. Vienas iš jų 
sako: eikie į bažnyčią šiądien, bet 
kitu sykiu neleisim. Aš išėjau 
laukan. Jeigu teip yra parapijom] 
padaryta, tai nėra ką priešintis, 
bet reikia prie durų pastatyti žmo
nis mokančius žmoniškai apsieit. 
Kunigai iš sakyklų plusta žmonis, 
buk jie atsiskyrė nuo katalikystės. 
Tai kaipgi negali atsimesti; jeigu 
pas mus teip atsitinka! Kodėl ki
tų tautų bažnyčiose to ne daro: ne 
drasko žmonių už 10c.
kiečius arba amerikonus pasitaiko 
nueiti ir ant vaikų Mišių, kur ima 
dešimtukus, bet jei neduodi, tai ir 
tai gerai. Kitąsyk žydai draskė 
Christų, o dabar katalikai drasko 
kataliką!

Clevelande baisu biednam žmo
gui. Neperseniai poliemonai su-

\ rinko 300 bedarbių, neturinčių kur 
gulėti. Nugabeno į policijos sta
ciją, palaikė per naktį ir nevalgiu
sius, kaip gyvulius, išvežė į lau
kus, toli ir paleido. Gal'eiti, kur 
nori ir mirti badu. Daugiausiai 
buvo vengrų. Dabar prasidėjo 
byla su policija, užvedė ją ameri
konai. Nežinia kaip byla pasibaigs.

Katalikė.

Liepos 12 d., čia L. S. S. 80 
kuopos tapo sušauktas viešas susi
rinkimas su prakalboms. Žmonių 
susirinko nedaug, apie 50—60 ypa
tų, nes tą dieną buvo didelis kar
štis. Kuopos organizatorius, J. 
Kirtiklis, atidarė susirinkimą. Kal
bėjo : Antonov, V. Svirskis, J. 
Stasiulevičius, neseniai čia atva
žiavęs iš Pittstono. Visų kalbėto
jų kalbos buvo apie darbininkų li

kimą. A. Antonov. kalbėjo dvie
juose atvėjuose; antram atvėjijc 
gvildeno moterų klausimą. Aukų 
surinkta $2.92, jų vos užteko už
dengimui lėšų.

šiuo tarpu šioj aplinkinėj dar
bai blogai eina, anglių kasyklose 
dirba vos po 3—4 dienas j sanvsp-

Knypkis.

IŠ WILKESBARRE, PA. .. •t

3 >r 4 d. liepos atsibuvo čia L. 
S. S. A. VII rajono konferenci
ja. Pirmiausiai rajono organiza
torius atidarė susirinkimą. Paskui 
rinko konferencijos . viršininkus. 
Iš pradžių išrinktas viršininkas 
prakąlbėjo į susirinkusius kuopų 
delegatus apie kokią ten užgimusią 
organizacijoj neapikantą. kuri buk 
kenkia visų draugų darbui ir san- 
jungos stoviui. , Nurodė kokias 
ten ypatas pavojingas sanjungai, 
Isprądžių jų vardų ne minėjo, bet 
paskui, įsikarščiavęs, išaiškino, kad 
los pavojingos sanjungai ypa- 
tos yra tai: Sirvydas. Žagaras xir 
Bernotas.,, Prašė delegatų ne rink
ti tų \patų viršininkais L. S. S. 
A., taigi juos boycotuoti. Taigi 
pirmšėdis kalbėjo į delegatus ne 
apie konferencijos tikslą, bet pra
dėjo nuo kalbinimo boycotuoti jam 
nepatinkamas ypatas. Bet jis ne
nurodė. kodėl tas ypatas reikia 
boycotuoti, kuom jos sanjungai 
pavojingos? Tik įstengė darodyti, 
kad per neatsargumą vienas su
degino Centro sekretoriaus knygas 
ir daiktus išviso vertės 150 do.

Paskui prasidėjo svarstymas 
kuopų įnešimų. Pradėjo svarsty
ti vienas po kitam, o kartai^ net 
keli kartu. Kas garsiau galėjo 
išrėki, to buvo viršus; katrie de
legatai rėkt negalėjo, arba neno
rėjo, tų įnešimai, kaip ant vėjo 
nuėjo, nors jie galėjo būt ir labai 
svarbus. Pirmą dieną nieko svar
baus nenuveikta, nes daug įnešimų, 
dėl karštuolių rėksmo, liko nesvar
stytų.

Antrą konferencijos dieną, taigi 
4 d. liepos, buvo svarstomi visos, 
sąn jungos reikalai. Bet ir vėl, 
kaip ir pirmą dieną, prasidėjo ta 
pati meliodija apie reikalą boyco
tuoti augščiau paminėtas trįs ypa
tas. V ienas patarė, kad reikia 
boycotuoti, kitas, kad reikia su
spenduoti. Sutarta leisti per balsus. 
8 balsai buvo už suspendavimą, 
o 7 priešingi. Reikalauta pasakyti, 
už ką tos y pa tos turi būt boyco- 
tuotos ar suspenduotos, bet ne bu
vo girdėti nė jokių paremiančių 
reikalavimą darodymų. Nežinau, ' 
ar visięms teip kafrp man pasirodė: 
man pasirodė, kad keli musų kar
štiejie per toli nužengė iš socijaliz- 
mo rybų, ar gal jie nė nesupranta 
socijalizmo principų. .

Ir antrą dieną nieko nenuveikta 
visuomenės labui. Bet reikia ti
kėtis, kad ir rėksniai nusimalšys, 
kad ir tiems sėjimas vaidų ir da
rymas netvarkos kada 
bos; tąsyk gal ir bus 
nors gero nuveikti.

IŠ LAWRENEE,

nors nusi
galima k.'}

V. G.

MASS.

no visas prigulėt j draugystė*. 
Daktaras F. Matulaitis, savo kal
boj nurodinėjo padėjimą be mok
slių moterų. Ragino moteris pri
gulėti prie S. L. A., nes jis yra 
naudingiausiu lietuviams. Pas
kui padainavo duetą “Lietuva 
brangi šalelė” O. Ramanauckie- 
nė ir P. M. Damijonaitienė. Ju
zė Januliutė dekliamavo eiles. Ant 
užbaigos bažnytinis choras, po 
vadovyste p. P. Curliano, padai
navo, kas labiausiai publikai pati
ko ir visi plojo delnais ir choras 
kelis kartus turėjo dainuot. Pirm- 
sėdė padėkavojo kalbėtojams it 
publikai ir visi ramiai išsiskirstė.

Ona Ramanauckienė.

MOTERŲ REIKALUOSE,
Moterų susivažiavimas ir visi 

aprašymai to susivažiavimo buvo 
lyg kokiu debesiu paslapčių. Te
nai yra kas nors po apačia to už
dangalo. Ir tas uždangalas turi 
vardą A f svietą. Viena iš veikėjų 
suteikė maždaug paaiškinimą tikslo 
to susivažiavimo ir tos San jungos, 
tilpusj Nr. 28 "Lietuvos“. Apie 
tai aš ir noriu pakalbėti. Autorė 
tilpusio "Lietuvoj“ straipsnio sa
ko:

"Buvo nutarta tu Letuvos Mo
terų Sanjunga nesusijungti, nes 
susijungus, reikėtų arba joms pri
imti musų programas, arba mums 
jų. o kadangi nuisy reikalai yra 
skirtingi, (ar apšvietoje, ar poli
tikoje?) susijungimas ne butų 
praktišku. Reikia mums..., su 
pirmeivėms Amerikos moterims.... 
suvienytomis spėkomis veikti." 
Tai reiškia, kad mūsiškės priims 
Amerikonių moterų programą, ku
rioms labiausiai rupi panaikinimas 
kittaučių šioje šalyje. O musų 
“Apšvietos" vadovės veda pulką 
nepatyrusių lietuvaičių į ameriko- 
nizmo jūres.

Apšvietos reikalai, Lietuvos mo
terų reikalai esą skirtingi nuo 
Amerikoje gyvenančių lietuvaičių. 
Gal musų vadovės neatsižymėtų 
terp Lietuvoje g\venančių lietuvai
čių. bet teip manydamos, taps išga
moms, besidarbuodamos terp ame-’ 
rikonių. Toms patarčiau lengves
nį būdą atsiekti savo tikslą. Kam 
imti amerikonių moterų programą, 
kamuotis, mokintis politikos ir 
ekonomijos, o būti tik amerikonių 
moterų pagelbininkėms, anų įde- 
alus išguldinėti lietuviškoje kalbo
je — ar ne geriau eiti išvien su 
anoms, išmokti anglišką kalbą ir 
visą medegą turės parūpintą; su 
„viena gentkarte bus lygios ameri- 
konėms moterims!

Neva paaiškinime apie kokius ten 
tikslus, kurie apsiausti lyg debesiu 
nepermanomų grožybių, sako: 
"Apšvietą" nepersistatome kokius 
ten augštus mokslus, nė manome, 
kad draugystės ar kuopos, užsiim- 
damos platinimu apšvietos, turėtų 
įsteigti.... universitetą. Pareiga 
draugijos užsiimančios apšvieta— 
yra supažindinti žmogų su daly
kais arčiau aplink jį esančiais, ku
rie rišasi su jo gyvenimu. O ka
dangi.... ekonomija rišasi su 
draugija ir jos surėdymu — politi
ka — tai negalime padėti į šalį 
apšvietimo ekonomijos ir politi
kos dirvoj.” Taigi tikslas apšvie
tos turi būt agitacija ir politika. 
Labai kiltas siekis moteriškės, mo
tinos, auklėtojos vaikelių, prižiū
rėtojos namų!!

"Apšvieta“ ne suvisu svajojanti 
štai kokius turi tikslus: "Ir męs 
moterįs.... turime atkreipti atydą 
ir į ekonomišką padėjimą ne vien 
tik ideališką.... Norint moterims 
įkvėpt idealus, reikia duoti joms 
laiką apsišviesti, aprūpinti jas ge- 
riaus materijališkai.” Na ar ne 
labdaringas siekis “Apšvietos" ? 
Gal manote prirengs prie profesi- 
jonališko pelnymo duonos ir pa
lengvės gyvenimą; platįs augštes- 
nius mokslus?.... Anaiptol ne! jos 
vientik atranda “reikalingu supa
žindinti su ekonomija ir politika ir 
naudotis pilietiškomis teisėmis“.

Visgi Amerikos moterų organi
zacija ne politiką statantį pirmon 
eilėn, žada rūpintis kartu 
suteikti moterims progą apsišvie
sti, kad galėtų pildyti savo* parei
gas I” Koks tas dvejopas apšvie
timas ? Toliau užtinkame tokius 
žiedelius: “idant supažindinti mo
teris su jų pareigoms kaipo mo
tinos, auklėtojos, šeimyninkės ir 
kaipo narės draugijos, tų pareigų 
išpildymui reikia susipažinti su ' 
ekonomija bei politika ir reika
lauti ir naudotis pilietiškoms tei- , 
sems.” Ar Lietuvos motery san- 
jungos ne platesni siekiai?

Amerikos lietuvaičių organizaci
ja aprūpina visokius moteriškės 
reikalus tuomi pačiu vaistu “eko
nomija ir politika“. Motinai, au-

Atėjo gadynėkad visur mote
rys pradėjo krutėti, dalyvauja 
kartu su vyrais visokiuose dar
buose. Ir Lawrenco šv. Onos 
Moterų draugystė, prigulinti prie 
S. L. A., išgirdusi apie susivažia
vimą Lietuvių Moterų Brooklyne, 
sušaukė susirinkimą prieš tą su
sivažiavimą, ir rado, kad reikia 
parengt prakalbas. Nusiuntė už- 
kvietimą P. M. Damijonaitienei. 
P. M. Damijonaitienė prižadėjo. 
Piakalbos atsibuvo 21 Berželio. 
Nors buvo labai šilta, bet žmo
nės nepaisė šilumos, prisirinko 
pilna svetainė, kiti turėjo stovėt 
už durių. Moterų ir merginų bu
vo daugiausia, kas rodo, jog ir mu
sų moterys pradeda protaut. Dau* 
gumas merginų apleido visokius 
važinėjimus dėl tų prakalbų.

Prakalbos prasidėjo 6 vai. va
kare ir traukėsi iki 8:30. Pir
miausia, pirmsėdė P. K. Stravin
skienė paaiškino, kokiam tikslai 
šitos prakalbos parengtos. Meldė 
publikos ramiai užsilaikyt. Pir
miausia buvo perstatyta P. M. 
Damijonaitienė, delegatė iš Chi- 
cagos susivažiaviman Lietuvių 
Moterų Brooklyne. Ji iš pradžių 
buvo nerviška, bet toliaus išsidrą
sino ir gerai kalbėjo. Savo kalboje 
aiškino, jog žmogus ne kiek ski
riasi nuo gyvulio be mokslo, pas
kui apie vaikų auklėjimą, užlaiky- 
kymą švarumo namuose. Tas iš 
tikro yra labai svarbus dalykas, 
nes daugeliui lietuvių moterų ne
rupi nė vaikų auklėjimas, ne šva
rumas namieje. Paskui kalbėjo ,
apie moterų organizacijas, ragi- klėjant kūdikius, “Apšvieta” siūlo

Papratimas aršiau

pavergyną

kalba ,r ji apdainuoja.

S.

ap

mą

pasilsį^arfea

NORIM
TIKRO

. Aukso 
jo galvą 
paprasto 
sparnais 
apkerin-

ekonomiją ir politiką dorai mo
teriškei pataria mokintis politikos 
ir ekonomijos; šeimyninkei siūlo 
ekonomiją ir politiką) narei drau
gijos duoda ekonomiją, politiką 
ir dar pilietiškas teises. Taigi, 
kaip ne žiūrėsime į žmonijos rei
kalus, vis nuo Lietuvių Moterų or
ganizacijos negauname nieko kito 
kaip tik ekonomiją ir politiką-, net 
amatai ir profesijos gali būti ati
dėtos ant toliau, universitetai, anot 
jų, irgi ne būtinai reikalingi, bet 
svarbiausiu, sulyg Lietuvių Mo
terų organizacijos apšvietimų—yra 
ekonomija ir politika.

partijų, jeigu musų ekonomistės 
ir politikierės nesidengtų vardu vi
sų Lietuvių Moterų Amerikoje. 
Tegul jos nusivelka apšvietos 
skraistę ir apsisega raudonu soci- 
jalizmo sijonu ir laimina visuo
menę savo pasišventimais visiems.... 
Viliojimas lietuvaičių vardu ap
švietos yra tiktai vylius ir muili
nimas akių, arba gaudymas žuvių 
drumstame vandenyje.

Aldona Rutkauskaitė.

EITI PIRMYN, O IŠ
LIEKAME užpaka

lyj.
Pastaruoju laiku pas mus labai 

varžytasi už tai: ar yra revoliuci
ja Lietuvoje, ar ne?

Kaip kurie ir dabar dar to klau
simo vis negali išrišti. “Vienybė 
Lietuvninkų”, jeigu jau netvirti- 
na apie tai, kad revoliucija IJetu- 
voje dar “siaučia" (tas žodis la
bai buvo numylėtas, kaipo reiškian
tis didį narsumą), tai Visgi dar — 
abejoja.... No. 29 "V. L.”, at
sakyme tūlam M. Toriui, “Vieny
bė" sako: “Jeigu revoliucija Lie
tuvoje da yra, tai nė “Lietuvos” 
redakcija, nė p. Balevičius, ant ku
rio nusiskundziate, ne galės jos 
užgesint. Gal rasit jie nė nema
no to daryt.”

Męs, amerikiečiai, kaip tūpėme 
ant revoliucijos, teip ir ikišiol ten 
tupime, neužtėmydami, jog tas la
bai jau ne ant vietos, ir kuom kitu 
reikėtų mums užsiimti, liet, pa- 

. gal patarlę — ")>apratimas — ant
ras prigimimas”....

Kaip męs išsižiurime su savo re
voliucija ir pirmeiviikumu žmo
nėms iš šalies, liudaj* ištrauka iš 
laiško vienos žymios Lietuvių ju
dėjime ypatos. Štai ką jis sako 
apie savo įspūdžius, apturėtus 
Amerikoje. B. —- pirma vie
ta, kur jis patyrė ir susipažino 
su amerikiečiais.

“Širdį man skauda, žiūrint į 
B. lietuvius. Juk pamislyk tik: 
tiek lietuvių jaunime, iš kurių dau
gelis dar laike revoliucijos krėtė 
vardan tėvynės meilės savo dar
iais visą Lietuvą, dabar, lyg sun
kia sloga kankinti, miega, arba 
varo biznį nors su pragaištim ki
tų tautiečių. Baisus dalykas! Nė 
vienos mokyklos, nė vienos prie
glaudos, nė kitos tautiškos įstai
gos. Mane tas stačiai apsvaigino, 
kaip kirvepente galvon žiebė. Juk 
tai tautos kapinynas, tai lavonai! 
Teisybė, yra dar ten saujalė čy
piančių karių*)-sočijalistų.... Sa
kau “karių“, nes jie yra teip su- 
karlėję, kad dar ikišiol gyvena 
aidu seniai pergyventos politiškos 
aštrios revoliucijos, neturėdami |>a- 
tįs jokios savo inicijatyvos ir ne- 
daatigę dar iki to, idant suprasti 
šios dienos tėvynės užduotis ir tą, 
kame jos išganymas. Ir kada vi
sa tauta, paslėpusi brauningus, mė
tėsi prie darbo, prie kėlimo savo
tiškos kultūros — taigi mokslo ir 
dailės,—matydama vien tame, ir ne- 
bepamato, savo išganymą, jie dar 
vis, nelaimingiejie, tabaluodami, 
šaukia prie brauningų, prie ko
vos, prie aukų reikalams revoliu 
cijos! Na bet tiek to. Paminėjau 
tik apie tą, kad tikrai, žiūrint, šir
dį skauda. Teisybė, — yra gal 
B. kokia pora žmonių su tikrai 
gražiais prakilniais norais, bet tie 
nabagai išrodo lyg vortinkliu pa- 
kliuvusios musės, ir visgi iš ten 
galvojančios, kaip brolius išgany
ti. Bet ir tos suvargintos ir nu- 
vihisios vos vos silpną balsą išduo
da — ir užtils, rasi,; netrukus — 
gal ant visados.... Tokį įspūdį 
padarė ant manęs B. lietuviai.”

Teip rašo vienas ir vedėjų kul
tūriško judėjimo Lietuvoje. Gali
ma pridėti, jog B. — tai 
geras pavyzdys visos Lietuviškos 
Amerikos.... O męs dar apie 
progresą ir pirmžengystę kalbame.

risj Taigi brangus skaitytojau, 
aš aprašysiu apie savo karčius pa* 
tyrimus gyvenimo jurėje, kuomet 
laivas jaunystės kas-kartą irklavo 
j didesnes bangas sanžinės audrų 
ir degančiu troškimu, stengėsi 
prisigrėbti prie kranto Išminties 
ir Tobulybės. Kuomet mano akįs 
atsivėrė ir ausįs pradėjo girdėti, 
aš naują svietą regėjau ir naujus 
žodžius girdėjau. Ištikto aš gir
džiu yvairius balsus aplink savę 
ore šaukiančius: “Kelkis, sesuo, iš 
lovos tamsybės ir vargo! Eik ant 
kalno šviesos ir palaimos”. Aš, 
beveik, rodos, regiu tą "kalną pa
laimos”, bet mano pirmiejie ap
sirikimai ir mano tamsoj užaugi
mas yra milžinišku akmeniu ky
bančiu ant mano kaklo, kuris 
tvirtai laiko manę varguose.

Aprašysiu mano apgailėtiną pa
dėjimą ir jausmus ir skausmus 
širdies nuo ištekėjimo už vyro, 
nes tiktai nuo tada pradėjau ra
gauti vyno iš kieliko gyvenimo 
kartumų. Tuomet aš patėmijau, 
jog gyvenimas nėra teip laimin
gu, kaip aš sapnavau jaunystėje. 
Aš maniau: kad mano vyras bus 
kiltaširdis didvyris, ir mano na 
mai "ant kalno rūmai”. Bet šią 
dieną aš regiu, kad mano sapnai 
pragaišo kaip durnai vėjo išnešio
ti. šiądieną aš esu varginga mo
teriškė; — motina silpnų ir ne
sveikų kūdikių! Ir dar esu var
gingesnė, kadangi aš matau prie
žastį mano vargingo padėjimo.

Šitokia mano gyvenimo kelio
nė traukėsi jau beveik dešimtis 
metų, ji atvedė manę prie supra
timo mano padėjimo.

Dešimtis metų atgal aš palikau Į

havau į šitą garsingą šalį — Ame
riką, būdama dar jauna mergai
tė. Mano mieris, kaip kiekvie
nos merginos keliaujančios į 
Ameriką, buvo, kad atvažiavusi 
ištekėčiau už turtingo ir protingo 
vyro. Bet mano svajonė visiškai 
neišsipildė ir mano pasitikėjimai 
neįvyko.

Atvažiavusįjį Ameriką, tuojaus 
ištekėjau. Būdama paika, nepa
žindama gyvenimo ^prietikių ir 
tobulos meilės, visur, eidama, pa
sitikėjau laimei. Bet laimė juo- 
kėsč iš manęs I

Mano vyras uždirbdavo po trįs 
doliarius į dieną. Aš maniau, jog 
galėsime su tiek doliarių laimin
gai gyventi.

Laikui bėgant, visokios 
linkybės ir ypatybės 
kilo aikštėn. Aš pastojau
stinga ir progresyviška. kuomet 
mano vyras buvo ir tebyra gy
vūnu, be gilesnių jausmų, be tik
ros meilės. Aš visados laikiau 
atvirą širdį ir protą iškilmingoms 
mintims, kuomet mano vyras ne
turėjo ir neturi noro suprasti, ką 
reiškia "progresas”. Kuomet aš 
sakau jam, jog reikia lavintis, rei
kia tobulintis ir puošti savo pro
tą kvietkomis mokslo, jis man at
sako: “kaip radome, teip ir palik
sime.

Oh! Kaip mano širdį skauda, 
kadangi aš negaliu jo pertikrinti, 
išrodyti jo aklybę!

Skaitydama yvairias „moksliš- 
kas knygas, aš patyriau, jog deg
tinė ir alus ir kiti alkoholiniai 
gėrimai yra pavojingi žmogui. 
Bet jis nei klausyt neklauso ma
no % įkalbinėjimo, skaito mane 
kvaila.

Atsibudusi, aš patėmijau, kad 
tarpe manės ir mano vyro nebu
vo “tikros meilės", nes męs jos 
nepažinojome ir nereikalavome. 
Pragare ir be meilės galima gy
venti. Mudviejų meilė buvo tik
tai patraukimas, kuris perstatė 
teip vadinamą meilę tarpo musų, 
bet ji buvo tiktai šešėliu tikros 
meilės tarpe vyro ir moteries. 
Mano gyvenimas pasirodė tuo
met pragaru.

Mano vyras, aiškiai sakant, yra 
paprastas lietuvis, užlaikantis lie
tuviškus papročius. Musų kūdi
kiai yra silpni fiziškai ir dvasiš
kai, nes jie užgimė ne iš tikros 
meilės, bet iš neišmintingos mei
lės žūnančios su laiku, jeigu dva
siškos ypatybės jos neprilaiko.

Regėdama visas nelaimes, aš 
stoviu šviesoj su kardu išminties 
rankose, kurį aš pirkau karčiais 
kentėjimais.

Paprasto Lietuvio Moteris.
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•) Karlas — nykštukas, 
mažas žmogutis.

Kazys

labai

D.

PAPRASTO LIETUVIO 
MOTERIS. ~

KAS TAS TIKĖJIMAS?
Musų žmonės, apskritai imant, 

drauge auga, dirba, gula, keliasi 
ir viename kambaryje ar bute be
sistumdydami, vienas kito visas 
silpnybes ir ydas žino, o paguo- 
donė ant tiek nupuola, ant kiek 
pažįstame savo artimą. Jeigu 
ypatiški darbai ir pasielgimai bu-

Af “Paprasto Lietuvio” mote-h<J visiems žinomi, jeigu visoki

darbai po akių butų atliekami 
ir visos paslaptys žinomos musų 
gerbiamų kunigėlių arba ir mokslo 
vyrų, musų prasčiokėliai jų teip 
neguodotų ir rankų jiems nebu
čiuotų. ,

Atsitolįnimas, užsidarymas nuo 
žmonių padaro ypatą nepaprasta, 
stebuklinga. Pasivaidymas kuni
gų vien tik tam tikrose, dvasią 
svaiginančiose apeigose ir nurami
nančiose bažnyčiose padaro ant 
musų bernelių ir moterėlių nuo-, 
stabų įspūdį... Jie, negalėdami iš
aiškinti ar suprasti savų pąjautų, 
paeinančių iš puikių regyklų, iš 
draugystės tikinčiųjų, iš raminam) 
qių maldų bei apkerinančios muzi-j 
kos.... viską priskaito ne papra-i 
štai aprėdytai ypatai kunigėlio. 
Jie priskaito tam viską, kuris juos 
žavi, hipnotizuoja, prieš juos ju
da, mosuoja. Išveskite “žadėtoją" 
iš bažnyčios, o visi neteks ramy
bės. Malda padaro žmogų vertu 
dievystės; šventadienės drapanos 
sužadina dvasią, viltis suėjimo, ar 
nors matymo savo mylimųjų ap
svaigina mintis teip, kad žmo
nės rodosi gražesniais, tartum per 
raudoną stiklą matomi. Papratimas 
turi didelę įtekmę ant žmonelių,bet 
galų gale.... tai tikėjimas lyg 
dangčiu uždengia protiškus apsi
reiškimus, o dvasiškas apsvaiginir 
mas yra lygus pasigėrimui. To
kiame padėjime esant, nebūti daig
iai pasirodo aiškiai; beprotiški ro
dosi labai gudriais ir akies mirks
nyj žmonelės pasijunta esą lai
mingais!! Tikė joniškam svaigu
lyje žmogus papranta rasti susira
minimą sopuliuose ir varguose; 
jaučiasi lygiu augščiausiajai ypa
tai arba dar augštesniu.. 
karūna ne perpuiki, kad 
puošti.... Keliaujant, 
sopėjimo kojų nebus — 
nulėks, ir klausys tiktai
čios muzikos ir patsai išduos ma
loniausius balsus.

Yra dar šimtai fanatikų, kurie 
daro tikėjimą pageidaujama palai
ma vargą kenčiantiems žmonelėms. 
Po įtekme tikėjimiško apsvaigimo 
net gyvenimą laiminantis pinigas 
nustoja savo vertės. Už sužadini
mą tikėjimiškų svaigulių, nėside- 
rėdamas, žmogus, paskutinius ska
tikus atiduoda hipnotizeriui, nepai
so alkanos šeimynos, nė vargų. 
Bažnytiniai muitininkai išdirbo 
kainas visų sakramentų. Švente
nybės sakramentų, suprask žmo
geli, neapmokamos žemiškais tur
tais, bet vertelgos juos pardavinė
janti duoda .ir beturčiui tuos 
“dangiškus švenčiausius“ ir tau 
vargdienį.... už mažą kainą.... 
tiktai skubink pirkt!!.... Dar 
derėsiesi?!! Na tai išgirsi kolioji- 
mus tokiais žodžiais, kokiais tu 
pats šunį nedrystum vadinti. Pa- 
mislyk! Už visos pasaulės turtus 
ir gerybes nenupirktum vieną dul
kelę sakramentų, o tu gauni visą 
hostiją už $6.00 ar $8.00. Tavo 
vaiką nuo amžino pragaro išgelb- 
sti su krikštu už doliarį, ar du, 
ar penkis. Krikštyt ir bobutė ga
li, bet geistina, kad žmonės neap
siprastų su šventais sakramentais. 
Taigi reikia tikėjimą dengti debe
siu paslapčių, o per ūkaną visoki 
perstatymai pasirodo sutikmėje su 
vaidintuve, su idealais tikinčiojo, 
su laiptu apsvaigimo. Kaipo pa
lyginimą, parankiausiai galime pri
vesti prie tikėjimiškai apsvaigu
sio, “arielka" pasigėrusį žmogelį, 
kuris, jausdamas savę laimingu, no
riai skiriasi su sunkiai uždirbtais 
skatikais už tuščią pagyrimą, ar
ba besijausdamas galingiausiu ir 
garbingiausiu, nors apsiseiliojąs 
knapso ir ant kojų nepastovi. 
Pamėginkit su girtu protauti, tai 
prieisit prie tokio jau rezultato 
kaip .ir su tikinčiu kalbant 
tikėjimą

Paimkime męs jeib kokį 
jimą, kaip va: braminizmą, 
hometonizmą ar kitokį,
me nors artymus tikėjimus musų 
katalikiškamjam, k. v. protestan
tizmą, ar žydiškąjį ir tuomet gali
ma matyti vertę apeigų, naudą ar 
ne naudą mokinimų, įtekmę ir tt. 
Bet kaip palytim savąjį Romos 
katalikiškąjį, tai žmonių protai 
užsidaro lyg užmerkta akis. Mu
sų žmonelės nieko ne mato, nieko 
ne galvoja, tiktai jaučiasi įžeistais 
už kiekvieną nurodymą blogos jo 
pusės, nes jį laiko ideališku, nes 
jis teip brangiai atsieina palaikyti, 
jis suteikia tokią laimę ir surami
nimą-dvasios kaip degtinė girtuo
kliui, kaip auksas pralobėliui, kaip 
sveikata ligoniui, kaip motinos glo
ba verkenČiam kūdikiui, šimterio
pai labiau tikinčius tikėjimai 
mina. Todėl, mažos dvasios 
stanga atimti tikėjimą tam, 
riam išlavinto proto negalime

Jeigu męs darodysim nie- 
vieno tikėjimo ir žmogus 
pasibiaurės, tai netrukus liau metafyziškos ir 'beprotiškos
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kystę 
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pasisavina sau kitą lygiai alinantį, 
nes nuo amžių žmonių smegenys 
pripratinti prie to svaigulio. Pa
tarlė sako: 
prigimimo”.

Tirinėjant plačiau p___ n.^****
žmogaus proto tikėjimų, kurie ly
giu budu dvasiškai alina žmonės 
ir užtraukia nepermatomą užlaidą 
ir vieton matyti tikrą dalykų sto
vį, jie mato tiktai piešinį ant už
laidos ir tą vadina savo idealu. 
Kaip 
Kaip

puikus tikinčiųjų idealas I 
lengva jiems jį suprasti I 

Dieną ir naktį tą patį ir tą patį 
idealą mato, girdi, apie jį skaito, 
kalba ir jį apdainuoja.

Tikintiejie draugai ir draugės 
rūpinasi, kad tokia užlaidą butų 
prieš akis visos žmonijos. Kad 
nė vienas vyras, nė moteriškė, nė 
vienas kūdikis, nė paaugliai ber
neliai ir mergaitės nieko neišvy
stų anoj pusėj puikiai papieštos 
užlaidos! Pastanga yra daroma 
atspauzdinti kuodaugiausiai lape
lių su vaizdais, panašiais į idealą, 
kuris yra ant kurtinos tikinčiųjų 
ir tuosius lapelius iškabinėti prieš 
akis visos žmonijos, kaip Lietuvo
je buliams kabina lentą ant kaktos, 
ir tuomet viso svieto smegenys pri
pras ir tamsoje matys dvasiškomis 
akimis tikėjimo idealą! Atprati
nus visus nuo geidulio permatyti, 
kas yra kitoje pusėje užlaidos, ar
ba teisingiau, kas regisi gamtiško
je apregėje, tai toks tikėjimas taps 
terptautišku.;..........

O kantrybės, kantrybės! Žmo
nija turi išklausyti užmačias šim
tų panašių tikėjimų, ir visiems 
suteikti pasekėjus.

Antanas Rutkauskas M. D.

DARBININKAI IR BAŽNYČIA. 
Parasč Prof. Dr. Armold D odei.
Tikrasis žmogus — suprastas 

prakilniausioj reikšmėj to žodžio 
— yra tas, kuris dirba ir mąsto. 
Kada žmogus išdirba per dieną 
savo aštuonias ar devynias valan
das, tai tuomet apima jį nuovar
gis: jo kūnas ir protas reikalauja 
pasilsio, vistiek kokio nebūk budo 
tasai pasilsys butų — visiškas ne
veikimas, arba darbas kitokio pa
vidalo negu paprastas, taip sakant, 
atmaina darbo, kas, sulyg apy- 
stovų, taipgi suteikia pasilsi u arba 
ramumą kunui ir protui. Teisybe; 
kad ilgas veikimas vienokio darbo 
labiau nuvargina negu veikimas 
visokių darbų. “Variato deleetat!” 
Pakeitimas palinksmina ir sura
mina: tai yra fiziologiškas faktas. 
Pažinimas šito turi svarbą gam
tos įstatymo, kurį męs, žmones, 
negalime

Jeigu 
patvirtįs 
įstatymo 
ti idėja

perkeisti.
ne anksčiau, tai vėliau 
teisingumą šito gamtos 
pergalinčiai besiplėtojan- 
aštuonių darbo valandų 

dienos; o pritaikymas šito įstaty
mo prie gyveninio suteiks visiems 
dirbantiems begalinę laimę ir 
džiaugsmą.

Bet .ant ko apvers darbininkas 
visas tas liuosas nuo darbo valan
das? Ant šitojo klausinio sku
biai atsako mums su pranašavimo 
mina šiądieniniai bailiai, mažadva- 
siai: "Darbininkai ne tik nieko 
nelaimės iš šitų liuosų valandų, 
bet, priešingai, pražudys. Darbi
ninkai puotuos, valkiosis ir gulės 
po smukles, girtuokliaus ir girtuo
kliaus, grajys ir grajys, dirbs 
visokias niekystes ir ant galo vi
siškai nupuls”.

Vienok męs turime visai kito
kias viltis. Ir męs tikime tvirtai, 
kad darbininkas, dirbąs astuonias 
valandas darbo dienoje, iš naujo 
patvirtįs ir suteiks naują jiegą 
Goethe’s žodžiams: “Sakau tau, 
geras žmogus, ir savo nežinomuo
se j ieškiniuose, visada eis tikru 
keliu.”

Šitas "tikrasis kelias" yra taku 
arba kelvedžiu dabartiniam milži
niškam judėjimui prišakin, jis yra 
taku šios dienos gyvuliniui, lau
kiniui žmogui pasikelti iš žvėrišku
mo ir brutališkumo laipsnio į Spin-„ 
danei a s, saulėtas padanges žmo
gaus ateities, to žmogaus, kuris 
pažįsta pats save tobulai, kuris 
dvasiškai atbudęs, kuris keliasi ne
nuilstančiai, nesiliaujančiai ant 
augštesnio išsivystymo laipsnio.

Tuomet žmogus turės laiką bū
ti kuom nors daugiau negu ber
nu mašinos arba sunkenybės ne
šančiu gyvuliu. Tuomet bus dar
bininkas protaujančiu žmogum, su
prantančiu save ir dabojančiu sa
vo vietą gamtoje ir visatoje.

“Bet — bažnyčia iį surakįs”, 
šaukia bailiausias iš tarpo draugų 
pirmynženginės kultūros.

Tas, draugai, tegul mums gal
ios nesuka I /

Tiesa, didelę dalį liasvos darbi- J 
ninku luomos patrauks ir ant to-



mokina bažnyčios, 
pasikėlimo, išsito-

aug- 
tiesas,

išsivystynie

•pekuliaciįos. Mat proza kasdie
ninio gyvenimo nepakakina nė vie
no giliau protaujančio žmogaus 
ant visada; proza kasdieninio g) 
venimo nepakakina net nė papra
sto žmogaus ant visada, nepaka
kina to žmogaus, kuris visai ne
pratęs' giliau protauti, kurį dar 
reikia išauklėti prie gilesnio, nuo
dugnesnio protavimo. Bet visi 
protaujanti turi taipgi ir geidimus, 
jieškinius. O didžiausi geiduliai, 
troškimai kiekvieno besivystančio 
žmogaus yra — pasiliuosavimas 
iš visokių nepaprastų raiščių, vi
sokių suvaržymų, kurie mažiau ar 
daugiau trukdo žmogų jo besito- 
bulinime, o kartais net ant tiek su
laiko, kad jisai apsistoja, arba — 
kas aršiausia, gryžta atgal ant že
mesnio laipsnio žmogaus išsivvstj- 
mo. Krikščioniškoji bažnyčia pa
vadino šitą didyjį troškimą noru 

• išsiliuosuoti iš pančių prigimtinės 
nuodėmės ir užtatai sutvėrė iš dau- 

. gelio tikėjimiškų sakinių pilną 
mokslą. Paveizdan, arthodoksiš- 
koji protestantiškoji bažnyčia mo
kina, kad nuo prigimtinės nuodė
mės atliuosuoja žmogų tikėjimas 
į Christaus mirtį, į Christaus pa- 
siaūkavimą. Katalikiškoji gi baž
nyčia mokina, kad iš pančių pri
gimtinės nuodėmės įstengia išlmo
suoti ir šventiejie, ypatingai Die
vo motina, Mergė Marija. Ir ši
tas vienintelis troškimas žmogaus 
__ išsiliuosuoti iš pančių prigimti
nes nuodėmės — užsilaikė krik
ščioniškos bažnyčios gyvenime net 
per pusantro tūkstančio metų. Ga- 
lima net sakyti, kad bažnyčia gy
veno jame ~— nejaučiant, instink- 
tyviškai, taip sakant; žmonyse bu
vo supratimas, kad jie negali to
kiais liktis, kokiais jie buvo per 
tūkstančius metų. Ir žmonės jieško- 
jo pagelbos nuo tos prigimtos nuo
dėmės, vienok pagelbą j ieškojo 
ten, iš kur jokios pagelbos sulaukti 
negalima: žmonės jieškojo pagel
bos ne savyje, bet kitur — pas 
dangaus sūnų, pas Dievo motiną si vystymo keliu, lipti augštyn ir 
ir visą eilę šventųjų. O šitasai ; 
neišmintingas pagelbos j ieškoji- 1 
mas ir yra pamatu krikščioniškos ! 
bažnyčios nepasisekimo žmonijos I 
besivystyme, žmonijos besitobuli- 
nime. Mokslui apie prigimtąją , 
nuodėmę netruko gryno metalo, ( 
bet jam truko gryno mokslo. Ir ;

^šiąmen tiktai atidarė žmonėms 
akis vien grynas besivystymo , 
mokslas: šiądien sakome męs, vie
toje “prigimtoji nuodėmė ’, “pri- 
.gimtasis žvėriškumas”, I ir klai
dingas bažnyčios mokslas apie iš
ganytoj ą, apie atpirkėją, persikeitė 
šiądien į gryną teisybę.

Pagelba nėra kur tolimoj, iš
laukinėj pusėj, bet mumyse, musų 
pačių jiegose. Męs nereikalauja
me šiądien kraujinės aukos, kad 
tokiu budu atsipirkti iš Dievo rū
stumo už prasikaltimą pirmutinio 
žmogaus. Nes žinome šiądien, 
kad ant svieto nebuvo pirmutinio 
žmogaus poros, toj reikšmėj kaip 
ją perstato mums bažnyčia. Ly
ginai kaip nebuvo ant svieto pir
mutinio vokiečio, anglo ar lietu
vio, tokiu budu nebuvo nė pir
mutinės poros.

Vienok, jeigu nebuvo ant svieto 
pirmutinės poros, tai tokiu budu 
nebuvo nė pirmutinio prasikaltimo, 
arba žmogaus nupuolimo; tokiu 
budu nebuvo nė prigimtos nuodė
mės, bent tokioj prasmėj, kokioj 
mums šiądien paduoda krikščiony
bės arba žydiškiejie padavimai.

Bet kadangi žmogaus veislė iš- 
sivystė- per milijonus metų iš že
mesniųjų gyvūnų, tai tokiu budu, 
sulyg tiesų prigimimo, turi žmo
gus savyje dar daug žvėriškumo; 
žmogus dar nėra atsikratęs nuo 
žemumo. Juk męs neapkenčiame 
savo priešų, lyginai kaip gyvulys 
arba žvėris neapkenčia savo ri- 
valio; karuose užmušame ir susi- 
žeidžiame vienas kitą lyginai kaip 
ir žvėrys. Męs stovime kaipo 
jfriešiijinkai prieš saulę; leidžiame 
jiegesniam smaugti silnesnyjį, ne
parodydami nė mažiausios žymės 
pasigailėjimo; męs leidžiame silp
nesniam kęsti skurdą, leidžiame 
jam badauti, kuomet męs pertekliu
je puotaujame, — lyg kad būtu
me gyvuliais. Ir ištiesų, męs turi
me savyje dar daug, daug gy
vuliškumo.

Šitas gyvuliškumas yra muši; 
prigimtoji nuodėmė. Ir kas sten
giasi tą nuginčyti, turi būti ne- 
žinėliu, turi būti aklu, turi būti 
kvailio arba žemiausio laipsnio su- 

fvedžiotojn.
Ir aš manau, kad šitą teisybę pri- 

pažįs ir bažnyčia — jeigu ne šią
dien, tai rytoj, arba poryt

Bet nuo šitos prigimtos nuodė- 
mes negalime męs atsipirkti tokiu 

vbudu, kokiu mokina bažnyčia. 
j Nuo šitos prigimtos nuodėmės 

neatpirks mus nė kryžius ant Kai-

varijos, nė mergė iš Bethlehemo, 
nė ta motina, nešanti ant rankų 
nužudytą kūdikį, nė eilė šventųjų, 
ne! Męs patys turime pasikelti iš 
žemumo, iš nežmoniškumo, . męs 
patys turime atsikratyti nuo gy
vuliškumo, kuris prilipęs prie mu
sų nuo gimimo, kuris kankina 
mus dar ir šiądien, kuris stabdo 
mus pasikėlime, ir kuris tveria 
musų mintyse idėjas atsipirkimo.

Męs neniokiname degeneracijos 
ir nusiminimo; nemokiname gryži- 
mo atgal, kaip 
bet mokiname 
balinimo.

Besikeldami
Ščiau, besekdami gamtos 
besekdami teisybę, kuri yra kartu 
gražumas ir gerumas — męs atsi
perkame patys save.

Ar supras šitą kada nors mo
kytojai bažnyčios? Ar mokys jie 
kada nors tą bažnyčiose?

Aš manau, kad taip! O jeigu 
jie' nepadarys to šiądien, tai pa
darys rytoj. Nes bažnyčia turės 
prisitaikyti prie teisybės, ji turės 
prisitaikyti prie mokslo suradymų. 
pire faktų, o jeigu ji neprisitaikys, 
tai ji mirs.

Be abejonės, abi didžiosios baž
nyčios — tiesesnioji, prozaiškoji 
protestantiškoji bažny’čia ir dažuo 
toji, legendose paskendusioji, pa
sakų kupinoji katalikiškoji bažny
čia — dar gana ilgai palaikys per
senusias formas “dievmaldystės“, 
palaikys dar savo apeigas. Apie 
greitą perkeitimą nėra mums nė 
ką sapnuoti.

Vienog męs, kurie žengiame pir
myn, išmokę teisingai žiūrėti j 
praeitį, męs turėsime dievmaldy- 
stę naujos formos: tarnavimą tei
sybei, gerbimą pažinimo gamtos 
įstatymų, gerbimą musų pažinimo, 
kad gamtos ir' visatos bėgis yra 
harmoniškas: ir šitas pažinimas 
tos harmonijos suteiks mums nau
jus budus, prakilnius siekius, pri
duos mums jiegas eiti tiesiai be-

augštyn, iki kol troškimas atsikra
tyti prigimto gyvuliškumo bus ga
lutinai atsiektas, iki kol musų sie
kiai bus įvykdyti.

Tokiu budu bus mano tarnavi
mas teisybei mano “dievmaldyste”. 
O šitas tarnavimas teisybei pada
rys mus visus laisvais ateityje, pa
mosuos nuo viso žemumo ir viso- 

skurdo.
Tegul teip bus!

Vertė J. Ilgaudas.

AR MĘS VALGOME 
PERDAUG?

“Devyni daktarai iš dešimties 
atsako “Teip”, ir jie sako mums 
teisybę. Kiek perdaug?

Luigi Cornaro pasakė, kad visi 
žmonės jo laiko valgė daugiau ne
gu reikia; diduma žmonių valgė 
dvigubai tiek, kiek jiems reikia, 
kiti gi, kurie buvo be galo godus, 
valgė dešimts syk tiek, kiek 
jiems reikėjo, ir Conaro, kuris 
buvo visai be sveikatos amžyje 
keturių dešimčių metų, pataisė 
savo būdą valgymo ir susilaikė 
šimto metų, patvirtinimui savo 
pasižadėjimo. •

Luigi Cornaro gyveno daugiau 
kaip trys šimtai metų atgal. Jo 
neišpasakomai nuoširdi ir įdomi 
autobijografija buvo leidžiama su
virs keturias dešimtis kartų įvai
riomis naujomis laidomis anglų 
kalboje ir niekas neužgynė galy
bės ar tikrumo jo žodžių. Męs 
visi žinome, kad Cornaro turėjo 
teisybę. Męs žinome abelnai, kad 
didysai italų dietetikas ir filozo- 
fas buvo išmintingas ir kalbėjo iš
mintingai ir mums žinoma, kad 
daugumas ligų, jei ne visos, ku
rios mus visaip kankina, paeina 
nuo negromulavimo ar blogo su- 
panašinimo maisto, kaipo išeiga 
perdidelio valgymo.

Lėšos kišeniui, kurių išven- 
giąma ekonomišku besimaitini- 
mti,' mažai tesveria sulyginus su 
tausa naikinamos energijos ir ne
gerumų ligos.

Gamta tikrai niekuomet nelė
mė mums silpninti, spausti ir var*  
ginti save tokiu budu, kuris yra 
abelnas šios dienos gyvenimui, 
kaip duodasi matyti iš nesmagu
mo ir ligos, paeinančių iš musų 
kasdieninio maisto. Gamtos su
manymas išsilankstymo neveikia 
teip abelnai, neina atgal pirminei- 
goje pagerinimo augalų ir gyvu
lių ir tikrai nėra leista, idant žmo
gus, pirmutinis padėjėjas gamtos 
išdirbti daiktus ir jaukinti galin
gas pajiegas gamtos, kęstų ir 
nyktų priešingai abelnai tiesai.

•) VU-gi tekia konenija, beje k*r>l»ikien>*iem» miestams, netari nolirii-
ko* svarbos, ne* miestai tuomet buvo maielyte tauto* dalimi, ypačiai iitkvrus ii 
tojua, prituHnčius prie įtekto*, kunigijos, ir via* iyd* khas*. Anot Kulgarino’ stLuri 
ko*, miestai kongresinės Lenkijos galėjo turėti iki 700 900 gyventoju Baly* 
Hjos atimtos turėjo miestų; bet leidiiant visur vienoki* proporcija. Lenkija 1791 
U viso apie U milijonų gyventojų, ii kurių ap« t milijoną gyveno luictaMse U 
liaus ištrenku* miestus, prigulinčius šlėktai ir kunigijai, kurių jstptysna* 18 
1791 m. neapima (art, I. p. 1) kaip kad ir Žydu* (art, 1. ja 10». b ,
kitas*, tarnaujančius, šeimynykščiu* ir tt„ Įusiliktų vos M0.M0 iraon ų v»ru ir 
vaikų, kuriems valautys. konstitucijos suteiktos, tegalėtų ant naudo* išeH

^Toliaus bus).

Jei męs sutinkame su paminėtu 
augščiau, paklauskime savęs ke- 
liatos klausimų.

Be jokios saumylybės, argi nė-

IŠ VISUR.
Į Naujos Zelandijos sorijalistai 

nutarė pakelti smarkias demonstra
cijas prieš užprašytą atsilankyti 
ten Amerikos kariškąjį laivyną, 
kurio priėmimui iš salos iždo pa
skirti ne maži pinigai.

Į| 16 d. liepos, provincijoje Tac- 
na ir Arica, respublikoj Chili, teip- 
gi pietiniuose kraštuose Peru ir 
Bolivijos buvo smarkus žemės 
drebėjimai, kurie labai daug nuo
stolių pridirbo. Telegrafo vielos 
nuo Arica į Limą nutrauktos.

|| Salų Filipinų pakrantėse, prie 
salos Corregidor, patekęs į taifū
ną, paskendo garlaivys su 75 pa- 
sažierais. Prigėrė 25 ypatos, o 
tame skaitliu j e 3 amerikonai. Ki
tus išgelbėjo angliškas garlaivy: 
Souveric.

S

J| Į Tangerą atėjo žinią, jog pa
garsėjęs Morokko antrasis sulta- 
nas rengiasi ištraukti iš Fezzo, 
kądangi neranda prilankumo terp 
gyventojų, todėl miesto palaikyti 
neįstengia. Daugelis jo pusę lai
kiusių kariautojų pabėgo nuo Mu
lai Hafigo.

ij Honduraso revoliucijonieriai 
prie miesto Ceica likosi sumušti 
rando kariumenės. Ir pietiniuose 
apskričiuose keliuose mūšiuose juos 
sumušė. Todėl jie pabėgo į >al 
vadorą.

ra galimu gentkartei žmonių, ku
ri teip toli nužengė protu, kad 
gali kilnoti daiktus garu, susineš
ti per didmarę net be vielų per
duodančių musų mintis ir matyti 
aiškiai per daiktus, kurie yra teip 
tamsus, kaip naktis nešarvotai 
akiai žmogaus priemoniška švie
sa, pažinti paslaptį priderančio 
maitinimos ir panaudoti ją teip, 
kad nenustumti didžiausio sma
gumo, kurį gamta vusuomet tei
kia kaipo atlyginimą u2 prisilai
kymą prie josios labdaringų rei
kalavimų? Ar męs negalime tikė
tis esybės, išmokusios užauginti 
ir išmokinti arklius eit lenktyn 
su protu žmogaus, nubėgti risčia 
ar žinginia mylią mažiau kaip į 
dvi minuti laiko, negalėtų 
teipgi išmokinti savęs turėti pro- 
porcijonališką atnašą spartos, iš- 
laikybės ir ilgamžybės, kurios yra 
pasiekiama -lenktynių arklių per 
rūpestį žmogaus, ir .džiaugtis 
smagumais gyvenimo, kuriuos 
matome pas šituos lepinamus gy
vulius, nors jie yra tik žmogaus 
įrankiais.

Jei šitas nelygumas žmogaus 
paeina nuo nežinybės, kylančios 
iš apsileidimo, -kuris yra paprastu 
draugu genijaus, tai ar męs da
bar pradžioje dvidešimto šimtme
čio negalėtumėm apsistoti su iš- 
radinėjimais, plėtojimais ir page
rinimais svieto iš lauko musų par 
čių ir atkreipti musų atidžią ant 
valandos į pažinimą ir prižiūrė
jimą savęs? Ar męs negalime 
bent “arklio proto” atidžios at
kreipti į tokį svarbų dalyką? 
(Horace Fletcher).

Privestiejie augščiau samprota’ 
rimai labai yra teisingi. Žmo
nės ištikro nemoka pavalgytų ne
šnekant jau apie ^kitokius princi
pus užlaikymo sveikatos, ir nuo 
čia prasideda jų nelaimės. Žmo
gus negyvenantis gamtiškai, turi 
nusilpnėti ant sveikatos, o nusilp
nėjęs ant sveikatos, jis netinka 
darbui ir yra nustumiamas svei
kesnių į užpakalį. Išeiga to, žino
ma, vargas ir badas drauge su 
kančiomis nuo visokių ligų. Ši
tiems nelaimingiems paprastai 
užjaučiame dėl jų alkimo, bet vi
sai neatkreipiame atidžios į pačią 
pirmutinę versmę jų to alkimo, į 
jų nemokėjimą gyventi ir šaltai 
sau žiūrime, kaip visokį šarfeta- 
nai be mielaširdystėa plėšia iš jų 
paskutinį sutausotą centą ir pa- 
stato juos tik arčiau jų kapo. 
Apie skaitlių šitų nelaimingų ga
lima spręsti iš pasiturėjimo_ jų 
gaudytojų. Jų garsinimai laikra
ščiuose užima dideles vietas ir 
jie išmoka už juos kas metas mi
lijonus doliarų, kuriuos jie suren
ka nuo savo aukų.

Užjausdami padėjimui šitų ap
gaudinėjamų žmonių ir atsižiūrė
dami į nepažinojimą principų 
užlaikymo svekatos žmonių abel
nai, męs pasiėmėme užimti vietą 
šitame laikraštyj aiškinimui to
kių dalykų ir jausimės laimingais, 
jei šitas mus pasistengimas atneš 
pageidaujamus vaisius. Pradėsi
me tą *u  kitu numeriu.

J. Laukis.

Gadyne šlėktos viešpatavimo
m Lietuvoje

(1569—I795m.)

Paraše Jonas Šliupas, M. D,

(Tąsa),

Perdiskutuoti kitus projektus Deputacijos pataisymui 
formos valdžios nebuvo jau laiko iki uždarant seimą 9 d. 
vasario 1791 m. Tad deputacija užrubežiniams reikalams 
perstatė seimui, kad dėl vedamos maskoliškai turkiškos ka
rės ir dėl neužbaigto pirklybos traktato su Prūsais netinka 
konfederaciją išsklaidyti, o neužbaigtus reikalus pavesti 
naujam laisvam seimui, t. e. ant tikslo liberuin veto. Pa
siuntiniai patrijotų partijos reikalavo prorogacijos konfe
deracijos su seimu ir proponavo atlikimą seimelių 16 d. 
lapkričio 1790 m. ir suvienijimą kompleto naujai aprinktų 
pasiuntinių su iktuolaikiniu. Nutarta tapo, kad su iktuo- 
laikiniu kompletu susivienys pasiuntiniai, kokius aprinks 
seimeliuose 16 d. lapkričio. Nauji pasiuntiniai atkaks į 
\ arsavą 16 d. gruodžio, prisidės prie beėsančios konfede
racijos ir drauge su senuoju kompletu toliaus trauks seimo 
darbus.

Seimeliai, sušaukti ant 16 d. lapkričio 1790 m., be ap- 
rinkimo. pasiuntinių, turėjo atsakymą duoti ant universalų 
maršalkų: kas link elekcijos karaliaus, ir kaslink įpėdiny*-  
stos sosto saksiškojo elektoriaus. Karalius Stasys Augu
stas viską darė, kad sektųsi partijai patrijotų. Seimeliai 
atlikti buvo famiai ir davė prielankų atsakymą kaslink įpė- 
dinystos sosto, tik neprielankų kaslink sukcesijos. Visi, be 
Volyniškio, lenkiški bei lietuviški pristojo ant aprinkimo 
įpėdinio sosto ypatoje saksiškojo elektoriaus Fridrikio Au
gusto, nepočio Augusto III. Už paveldėtinumą sosto išsi
tarė tik penketas: trįs lenkiški, 2 lietuviški..

16 d. gruodžio 1790 m. susivienijo nauji pasiuntiniai 
su senesniais ir, karaliui pakvietus, pasirašė ant akto kon
federacijos. Dvigubas kompletas seimo susidėjo drauge su 
senatoriais iš beveik 500 sąnarių.

Tas seimas pradėjo darbą, nupeikdamas valdžios ma
gistratūras už pavalnumą reprezentantui svetiin^giuiško ter- 
rorizmo, Stackclbergiui, kam rado progą pirkime rūmo 
maskolių ambasadai. Mat 1768 m. Repnin buvo privertęs 
yždo komisiją nupirkti'Maskolijos pasiuntinio rūmą ir tąjį 
užlaikyti. Bet kilus mišiniui, tas pasiliko užmirštu, iki 1787 
m. btackelbcrgts pareikalavo nuo departamento svetimže- 
miškų reikalu išpildymo nutarimų seimo 1768 m. ir parei
kalavo Bruchliaus rūmo esančio savasėia kunigaikščio Ado
mo Poninskio. Tad yždo komisija tai padarė ir išleido dau
ginus kaip milijoną auksinų. Nors kaltininkų jau nebe
buvo (nepasiliaujamos Durnos ir Poninskio), pasiuntiniai 
reikalavo atsakymo nuo sąnarių magistratūros už taip di
delį kaštą respublikai padarytą. Seimas paliuosavo nuo 
atsakomumo buvusius sąnarius nepasiliauiamos Dūmos ir 
yždo komisijos, o rūmą liepė užimti yždui. Žinoma, tokiu 
budu seimas paniekino servylizmą Mas kol i jos pasiuntiniui 
ir užstojo už tautos nepriklusnumą. Tol i aus seimas perėjo 
prie triūso jstatymdavystos. 24 d. kovo užgyrė tiesas apie 
seimelius, 18 d. balandžio apie miestus.

Patrijotų partija stengėsi |>ervesti principą, kad tiktai 
šlėkta ant sodybos dalyvauja respublikos valdžioje ir, žino
ma, seimeliuose. Seninus ne|>osesijonatai dalyvavo svarsty
muose pagal Į>aprotį; tik seimas 17<>8 m. |>er įtekmę Repnino 
įtraukė į kardinališkus įstatymus balsavimą visų šlėktų sei
meliuose, kurių girdi klykavimai nepatiko ukėsams ant so
dybų. Dabar galinus tiesa rinkimų pripažinta liko žem
valdžiams ir jų suminis randauninkams ir ikgyvastiniems 
savininkams, mokantiems 100 auksinų aukos dešimtinio 
grašio; taip-gi urlopuotiems kareiviams, turintiems žemiš
ką savastį. Nuo kandidatūros ant urėdų ir pasiuntinių 
tapo prašalinti: neturintiejie 24 metų amžiaus, nebuvę nie
kados viešuose funkcijose, skaltabeltrai ir esanti po kon- 
demnata (po nuteisimu už akių) civiliškuose dalykuose.

Dabar parėjo ant apsvarstymo dalykas miesčionių. 
Deputacija miesčionių reikalams paskirta gruodyje 1789 m., 
nors remiama buvo Varšavos juristų, kaip Męrzeckio ir 
Barsso, savo triūsą trukdino. Dckertas, įgeltas nevelij imu 
gero miesčionijai, iš susikrimtimo įsirgo ir mirė (+4 d. spa
lių 17(X) m.), nesulaukęs vaisių savo pastangos. Prieš patį 
mirimą parašė Malachovskiui laišką, dėkavodamas jam už 
žmoniškumą ir teisingumą, bet podraug skundėsi ant respu
blikos, kam toji raukosi ant prileidimo miesčionių prie ukė- 
systės tiesų. Šlėktą jis vadino akla; jis tikrino, kad miestai 
pakels maištą. Mirus Dekertui, seimas buvo dosnus šlėk- 
tystos miesčionims. Lapkrity j ir gruodyje 1790 m. suteikė 
daugiaus kaip 400 nobilitacijų įtekmingoms ypatoms, ban- 
kieriams ir juristams. “Kalvelė” Kollątajaus sudavė į var
pą alarmo. Kanonikas Jezierskis išleido perkunuojantį 
“Glos naprędce do stanu miejskiego”, kur jis velijo panie
kinti nobilitacijas, o reikalauti lygtiesybės su šlėkta: sutei
kime šlėktystos jis matė vylių, beje nuslopinti nobi Ii t uotuose 
bankieriuose ir juristuose interesą remiant dalykus miesčio
nijos. Bet taip iš tikrųjų nebuvo. Seime buvo daug pa
siuntinių prielankių miesčionijai.*)  Po daug projektų, Jo
nas Suchorzevskis, pasiuntinys Kali šiauš, žinomas kaipo ap- 
ginėjas senų įstaigų respublikos, elekcijos ir dalyvavimo vi
sų šlėktų seimeliuose, įnešė projektą, kurs 18 d. balandžio 
pastojo įstatymu. Miesčionys pasiliko sulyginti su šlėkta 
štai kame: gavo tiesą neminem captivabimus, laisvę pirkti 
žemiškus lobius, prieigą prie augštesnių dvasiškų bei civi
liškų urėdų ir kareiviškų rangų. Užsiėmimai miestiški su
lyginti pasiliko guodoje su žemiškais. Šlėkta, priimantis 
miesto' ukėsystę, pasišvęzdatnas pirklybai ar amatams, ne
praranda prerogatyvų savo luomos. Prieš kiekvieną papra
stą seimą miesčionys išrinks atstovus — plenipotentus, ku
rie sėdės ąssesorių teisme, taip-gi "komisijose: yždo ir po
licijos. Plenipotentai, sėdį assesorijoje ir minėtose komi
sijose, dalykuose, palytinčiuose miestus ir pirklybą, turi vei
klų balsą, o kitur — patariamą balsą. Taip-gi turi balsą 
komunikuoti seimui apie reikalus miestų ir todėl gali mar- 
šalko prašyti balso. Palengvinta tapo miesčionims nobili- 
tacija. Gali reikalauti jos: plenipotentai po 2 metinės viešos 
tarnystės; pirkusiejie žemiškus lobius, o mokantiejie aukas 
dešimto grašio mažiausiai 200 auksinų; kareiviai, įsitar- 
navusiejie rango kapitono ar rotmistro; civiliški urėdnin- 
kai, įgiję laipsnį regento kancelarijos. Be to, kiekvienam
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seime bus 30 miesčionių pašlėktinama iš ypatų, atoižymin- 
čių kokiu nors darbštumu. Patikrinta tapo miestams sa- 
vyvalda ir paliuosavimas nuo šlėktos jurisdaccijos. 
tiesos tapo duotos karališkiems miestams, turintiems 
nes privilegijas. Naudotiesi iš jų gali taip-gi tie privatu 1 
miestai, kuriems ponas duos žemę į savastį ir įgys jiems nuo 
karaliaus taip vad. patvirtinantį diplomą.*)

Miesčionys, nors nesulyginti su šlėkta dalyvume įsta- 
tymdavystos, pasveikino įstatymus 18 d/ balandžio su dė
kingumu. Ant rytojaus susirinko pylyje rimtesni ukėsai 
po vada prezidento miesto Varšavos Lukoševičiaus ir puolė 
karaliui po kojų, maišydami padėkavonę su džiaugsmo aša
romis. Smagumas buvo tuomi gaivesnis, kad kiltesniejie 
šlėktos dignitoriai dėl ženklo brolystės ėmė priiminėti mie
sčionių tiesas. Miesčioni ja veikiai pastojo galingu ginėju 
įlenki jos. '

Nors svarbus, bet tai dar buvo smulkus įstaty mai at- 
mainytos konstitucijos. Dalykai reformos žengė pirmyn J 
po valiai dėlei apsunkinimų iš pusės konservatyvu ir masko- JJ 
liškos partijos: vyskupo Kossakovskio, kanclerio Mala- 
choyskio, hetmano Branickio, kašteliono Petro Ožarovskio t Ę/ 
ir kitų, suokalbiaujančių su Bulgakovu. Sunku buvo per
vesti visas reformas, kada politiški prietikiai ėjo sunkyn. 
Prusai, negalėdami išderinti Gedanos ir Toruniaus, atšalo 
respublikai; Maskolija, pergalinga, jau rengėsi susitaikinti 
su Turkija. Taip dalykams stovint, reikėjo paskubinti re
formas, nors per coup d’etat.

Patrijotai, susirinkdami namuose maršalko Malachov- 
skio, nutarė surašyti konstituciją ir pervesti ją per seimą be 
diskusijos (Ignas Potockis, did. liet, maršalkas; kn. Kollą- 
tajus, kaštelionas Mostovskis, pasiuntiniai Inflantų: Wey- 
senhoff ir Niemcevyčius, kroką viskis Stasys Soltyk, liet. 
Brąsčių Padas Matusevyčius ir kiti). Per kn. Šcipioną 
l’iatolį įtraukė į paslaptį karalių Stanislavą Augustą. Nuo 
to syk suokalbiai atsibuvo pylyje, kabinete kn. Piatolio; ka
ralius ateidavo ant sąeimių slaptu koridoriumi vedamas pa
žo \ ilčevskio. Skaitlius sądraugų veikiai pasiekė 60. Ka
ralius su Ignu Potockiu suredagavo konstituciją, kurią nu
tarta buvo po Velykų įnešti ir pervesti per akklamaciją. 
Daugeliui, išvažinėjus ant vaišių per Velykas, karalius ge
riems patrijotams pasiuntė gromatas, kad grįžtų kuomi 
greičiausiai. Ant įnešimo projekto tapo aprinkta 5 d. ge- • 
gūžės 1791 m. Prieš pat terminą karalius pranešė apie tą 
žingsnį keliems dignitoriams: kancleriui Malachovskiui, pa- 
kancleriui Chreptavyčiui ir did. lenk, maršalkui Mnišechui. 
Malachovskis paslaptį išdavė Bulgakovui, kurs tuojau pa
siuntė pasiuntinius į provincija^-Tdant sušaukti oppoziciją 
į sueigą seimo 5 d. gegužės. Tad patrijotai paskubino įne-*  
Šimą projekto ant 3 d. gegužio. Jieškojo taip-gi paramos 
miesčioni joje, ir 29 d. balandžio Malachovskis su 40 kitų 
ypatų vyko į rotužę Senos Varšavos priimti miesčioniškais 
tiesas. Miesčionys priėmė su didele pagarbe ir atlikus ce
remonijas, praleido namon asistencijoje ciechų su vėjukais, 
prie džiaugsmingų šauksmų. Vakare 2 d. gegužio Radi- 
vilo rūme, K roką vos priemiestyje, įvyko kliubo sueiga“, kur 
buvo užprašyta daug ypatų įvairių luomų. Perskaitymą 
projekto konstitucijos pasveikino tenbuviai su užsidegimu. 
Bet laikomos buvo sutarmės taip-gi namuose Bulgakovo, 
kurs visus draugus pakvietė suparalizuuti |>asirįžimus.. pa
trijotų. Nutarta buvo protestuoti prieš projektą kon«Mtu- 
cijos, ir rolę vyriausiojo opponento apsiėmė Kališiaus pa- ' 
siuntinys Suchorzevskis!....

3 d. gegužio subėgo ant Pylies Pliaciaus tytveikos žmo
nių. Paskilbo girdas, kad posėdyje priims miesčionių tiesas 
I>ats karalius, ir kad konservatyvai vys laukan jš trobesio 
maršalką Malachovskį už rotušinę manifestaciją 29 d. ba
landžio. Idant stoti už karalių ir Malachovskį. grumdėsi 
į svetainę apsvarstymų tytveikos pirklių ir amatininkų: 
pripildė priemenę, užėmė seimo sėdynes, stumdėsi už mar- 
šalko grotų. Miesčionijos kamša perėmė oppozicijonistus 
baime revoliucijos!....

Maršalkui Malachovskiui atidarius susirinkimą su pro
pozicija perskaitymo svarbių depešų iš užrubežių, keletas 
pasiuntinų prašėsi balso, tarp tų Soltykas ir Suchorzevskis. 
Soltykas reikalavo skaitymo depešų ir rūpintiesi ginti res
publiką, jeigu gresia pavojus. Kad ir karalius tam pritarė, 
Suchorzevskis, prilindęs prie sosto, puolė kniūpsčias ir dras
kydamas savas drapanas, rėkė, kad sutarta esanti revoliu
cija sunaikinimui laisvės, ir kad dej>ešos tapusios prama
nytos pagązdininiui ir pervedimui projekto konstitucijos, 
surengto slaptai; jis prieš viską protestavo ir ketino pa
niekinti tėvynę, jeigu joje įsiviešpataus despotizmas. Pu
tam, daugeliui reikalaujant, Tadas Matusevyčius, sąnarys 
Deputacijos užrubežinių reikalų, perskaitė depešas, per- 
sergstinčias apie Prūsijos prisiartinimą prie Peterburgiškio 
dvaro ir apie apviėnėjimą Lenkijos. Tad Ignotas Potockis 
klausė karaliaus, kuomi ir kaip gelbėtiesi ? Stasys Augu
stas matė atvangumą šalies tiktai drūtoje valdžioje, ku
rios projektas, jau gatavas, sutinka su valia daugelio su
muojančių, ir sekretorius seimo Siarčynskis perskaitė tą 
projektą. Dauguma seimo priėmė projektą su džiaugsmu, 
tik Suchorzevskis ir kiti oppozicijonistai jį peikė ir velijo 
atiduoti jį ant deliberacijos. Patrijotai reikalavo priėmimo 
projekto, ir projektas tapo antru sykiu skaitytas prie šauk
smų oppozicijos. Tarpe mišinio Mikolas Zabiella, Inflan
tų pasiuntinys, prašė karaliaus, kad tuojau prisiektų ant 
konstitucijos, kam pritarė arbitrai; senatoriai ir pasiunti
niai grūdosi prie sosto. Suchorzevskis vėl krito ant že
mės ir rėkė: per mano lavoną! Malachovskiui dar 3 svk 
paklausus, ar trobėsis projektą priima ir didumui šaukiant: 
tinkame! ir karalius prisiekė ant konstitucijos pagal rotą, 
perskaitytą Felikso Turskio, neseniai praminto vyskupu * 
Krokavos. Pasirašydamas ant konstitucijos, karalius esąs 
ištaręs: “Tegul man tojė ranka nudžiųsta, jeigu aš pa
sirašau ant priešingo tam akto!” Karaliui kviečiant, bū
rys senatorių ir pasiuntinių traukė ant prisiekos į bažnyčią 

. šv. Jono. Miesčionys, susirinkę ant Pylies Pliaciaus,' pa
sveikino juos šauksmais, ir abu maršalkų seimo nunešė į 
bažnyčią ant rankų. Bažnyčioje maršalkas Sapieha, lai-

- komas įrankiu hetmano Branickio, pasakė, kad dėl nega- 
dinimo vienybės tautos, jis linksta prie konstitucijos, nors 
Joje randąs daug įstatymų priešingų jo persiliudijimams. 
Tad Turskis susirinkusiems perskaitė rotą prisiekos, o vys
kupas Smolensko Timotas Gorzenskis užgiedojo Te Deinn 
tarp trenksmo kanuolių, pastatytų pas pylį. Sugrįžę į sve
tainę apsvarstymų, senatoriai ir pasiuntiniai pasirašė po 
konstitucija ir nutarė, kad visos magistratūros prisiektų 
ant jos.

Iš 150 sąnarių, buvusių suėjime 3 d. gegužio, ant ry
tojaus tik v ienas senatorius, kunigaikštis Antanas Četver-
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Belzebulas — mokino žmones gyventi, kaip 
dangaus paukščiai, ir liepė duoti prašančiam, 
ir marškinių reikalingam atiduoti ir sermė
gą, ir pasakė, kad išganymui reikia išdalinti 
visas savo turtas. Kaip-gi jus šitai girdėju
sius sukurstote plėšti?

— Męs darome tai, — atsakė ustuotasis 
velnias su pasididžiavimu atmesdamas galvą, 
— teip-pat, kaip darė musų tėvas ir valdyto
jas renkant Saulą į karalius. Kaip tuokart, 
męs ir dabar įkvėpiame žmonėms, kad vietoj 
nustoti vienas kitą plėštis, jiems verčiaus duo- 

• tis plėšti save vienam žmogui, visiškai pasi
davus jo valdžiai. Ir šitie žmonės, jų pagel- 
bininkai ir pagelbininkų pagelbininkai visi be 
paliovos ir be baimės plėšia tautą. Be to iš
leidžia dar tokius įstatymus, kurie leidžia* tin
ginių būreliui be bausmės plėsti darbininkų 
minias. Kaip matai, musų vartojamoji prie
monė yra senoviška. Negu tik tiek nauja, kad 
ji paliko visotina, slapta, daug tvirtesnė. Se
niaus žmonės nusilenkdavo geruoju tiems, ku
rį patįs išrinkdavo; męs gi padarėm, kad jie, 
nors ir nenoroms, privalo lenktis ne pačių iš- 
rinktiemsiems, bet kam pakliūva. Dabar, įve
dus ančdėlius, plėšiamieji nebemato savo plė
šikų. Teip vadinamosios krikščioniškosios 
tautos, neva krikščionybę platindamas, plėšia 
visas svetimas tautas, jei tik yra kas plėšti. 
Dabar per įvairias paskolas yra plėšiami ne 
tik gyvieji, bet ir busimos kartos. Ir patįs 
didieji plėšikai yra nepaliečiami; nieks nedrį
sta5* pasipriešinti jiems. Teip, kartą, norėda
mas išbandyti, aš sodinau vieną paskui kitos 
nedoriausias senes, kvailes ir paleistuves, su
lig jų pačių įstatymų neturinčias ne kokių tei
sių, paskutinę netik paleistuvę, bet ir prasikal
tėlę, nužudžiusią savo vyrą ir įpėdinį. Ir 
žmonės- neišdraskė jai šnervių, neplakė bota
gu, kaip darydavo su kitoms savo vyro užmu
šėjomis. Jie dar-gi labai daug metų vergiš
kai lenkėsi jai leizdami jai ir visai jos preikšų 
gaujai varžyti žmonių laisvę. Taigi šiomis 
dienomis vaizdusis plėšimas, kaip štai: pinigų, 
arklio, drabužių atėmimas išrodo visišku niek
niekiu sulyginus su teisuotuoju plėšimu. Plė
šimas teip įėjo į žmonių papročius, kad paliko 
vienatiniu žmonių gyvenimo tikslu.

VIII.
— Nekas, gerai, — tarė Belzebulas, —bet 

kas užveizdi žmogžudystes?
— Aš, — atsakė išlįzdamas iš būrio kru- 

. vinai raudonas velnias, atsikišusiomis ilti
mis, smailiais ragais ir užriesta stora uodega.

— Kaipgi tu prispiri būti galvažudžiais 
mokinius to, kuris pasakė: “nemokėk blogu už 
blogą, mylėk priešus”. Kaip-gi darai tokius 
žmones galvažudžiais?

— Męs darome tat senovišku ir naujuoju 
budu, — atsakė raudonasis velnias. — Seno
viškai męs skleidžiame tarp žmonių neapykan
tą. įkalbame žmonių mokintojams, kad tikriau
sia priemonė atpratinti žmones nuo užmušimo 
yra patiems mokintojams viešai žudyti užmu
šėjus. Kur-kas daugiaus galvažudžių sutei
kia mums naujasis mokslas apie bažnyčios 
neklaidingumą, apie krikščionių moterystę ir 
krikščionių lygybę. Mokslas apie bažnyčibs 
neklaidingumą seniaus suteikdavo mums dau

giausiai galvažudžių. Žmonės, pripažinę save 
neklaidžiosios bažnyčioj nariais, manė esą 
nuodėmė leisti klaidingiemsiems mokslo aiš
kintojams piktinti kitus ir tokių žmonių nu- 
galabinimas esąs Dievui labai tinkamas. To
dėl jie žudė visas tautas, baudė ir degino šim
tus tūkstančių žmonių. Ar j^e juokai, kad tie,, 
kurie žudė ir degino supratusius tikrąjį moks
lą ir mums teip paojingus žmones, laikydavo 
juos velnių tarpais. Patįs-gi žudytojai ir de
gintojai, būdami ištikimiausiais musų tarnais, 
tarėsi esą šventi Dievo valios pildytojai. Teip 
būdavo seniaus, dabartės daug žmogžudžių 
suteikia mums krikščionių moterystės ir ly
gybės mokslas. Vyrai ir moters žudosi viens 
kitą, norėdami išvengti kokio-nors įstatymų 
reikalavimo. Motinos žudo savo kūdikius, 
jeigu vyro bažnyčia nepripažįsta už vyrą. To
kie žudymai daromi nuolat ir vienodai. Žu
dymai gi dėl krikščioniškos lygybės daromi 
ūpais, bet po daug. Šis mokslas skelbia žmo
nėms, buk jie visi esą lygus prieš įstatymus. 
Vienok nuskriaustiejie numano, kad tai netei
sybė, ir iš apmaudo puola ant savo skriaudėjų. 
Ir ima vieni kitus tūkstančiais žudyti.

X. • J
— Nekas, gudriai, — tarė Belzebulas il

gai patylėjęs. — Bet kaip mokytiejie žmonės 
nepasergėjo, kad bažnyčia išdarkė mokslą, ir ' 
nepataisė jo?

— Jie negali tai padaryti, — stačiai atsa- ' 
kė iššliauždamas į pryšakį tamsiai juodas vėl- 1 
nias su apsiaustu, siaura kakta, begįsliais są- 1 
nariais ir stačiomis didelėmis ausimis.

— Kodėl? — paklausė Belzebulas, drą
saus velnio atsakymo įerzintas. '

Nepabūgęs Belzebulo suktelėjimo, velnias 
atsitūpė ramiai, ne tein, kaip kiti velniai, bet 
rytietiškai, kryžmai sumetęs begįslęs kojas, 
ir pradėjo pasakoti vienodai, neinykčiodamas.

— Jie negali tai padaryti dėlto, kad aš 
nuolat atitraukiu jų mintis nuo to, kas jiems 
reikia ir ką jie gali žinoti, ir rodau, ko jiems 
nereikia žinoti ir ko jie niekuomet nežinos.

— Kaip-gi tu tai padarei?
— Dariau ir darau visaip, kaip koks lai

kas, — atsakė velnias su apsiaustu. — Seno
vėje aš įkalbinėdavau žmonėms, kad visų- 
svarbiausia jiems yra žinoti trejj’bės ypatų 
santikiai tarp savęs, iš kur paeina Kristus, 
kokios jo ypatybės, kokios ypatybės Dievo ir 
tolygiai. Ir jie daug ir ilgai svarstydavo, gin
čydavosi ir pykdavo, šitie ginčai teip juos 
užimdavo, kad jiems visai neberūpėjo, kaip 
reikia gyventi. Nesirūpinant gi, kaip reikia 
gyventi, jiems buvo visai bereikalinga žinoti, 
ką mokė jų mokintojas apie gyvenimą.

— Paskiau, kuomet jie teip susipainiojo 
besiginčydami, kad patįs nebesuprato ką kal
bą, aš įkalbėjau vieniems, jog visų-svarbiau- 
sias jų tikslas yra ištirti ir apgalvoti visa, ką 
yra parašęs vienas žmogus vardu Aristotelis, 
gyvenęs pirm tūkstančio metų Graikijoje; ki
tiems įkalbinėjau, jog užvis svarbiausia jų tik
slas yra atrasti toks akmuo, su kuriuo gali
ma butų daryti auksas, ir pramanyti tokia 
sunka, kuri išgydytų visas ligas ir padarytų 
žmones nemirštamais. Ir patįs išmintingiejie 
ir mokintiejie, atsidėję, darbavos šitoje pras
mėje.

—- Bet kuriems šitai nerūpėjo, aš įkalbinė
jau, kad visų-svarbiausia yra žinoti: ar žemė 
sukas aplink saulę, ar saulė aplink žemę? Ir 
atradę, kad žemė sukasi, ne saulė, ir suskaitę, 
kiek milijonų verstų nuo saulės iki žemės, la
bai džiaugės ir ėmė dar stropiaus matuoti ir 
tebematuoja atstumą nuo žvaigždžių, nors ir 
žino, kad galo tiems atstumams nėra ir ne
gali būti, ir kad pačių žvaigždžių skaitlius be
galinis, ir kad žinoti šitai jiems visai nereika
linga. Be to aš įkalbinėjau jiems, kad jiems 
būtinai reikia žinoti, kaip atsirado visi žvė- 
rįs, kirminai, visi augalai, visi mažutyčiai gy
viai. Nors jiems tai visiškai nereikalinga ži
noti ir niekuomet nežinos, nes gyvulių teip- 
pat be galo daug, kaip ir žvaigždžių, tačiaus 
jie atiduoda visas savo proto (>ajiegas ir ste
bisi, jogei kuo daugiaus pažįsta nereikalingų 
sau daiktų, tuo daugiaus lieka neištirta. Jiems 
nė maž nėrupi, kad jų įgytosios žinios prie 
gyvenimo nepritaikinamos. Įtikėję savo už
siėmimo svarbumui, jie be paliovos skelbia, 
rašo, spauzdina, verčia iš vienos kalbos kiton 
visus savo dažniausiai nereikalingus išradi
mus, jerUfcrtais ir reikalingus, tad tiktai pini
guočių saujelės pramogai ir vargdienių būvio 
apsunkinimui.

Jiems vienintelis daiktas yra reikalingas— 
pažinti Kristaus apskelbtus gyvenimo įstaty
mus. Bet kad jie nepažintų, aš pramaniau 
jiems tokį mokslą, vadinamąjį sociologija, ku
ris parodo, kaip blogai žmonių gyventa. Vie
toje jotiems pasistengti sulyg Kristaus moks
lo geriaus gyventi, jie mano reikią ištirti pir
mesnių žmonių gyvenimas - ir ištirus jie pa
žįstą pamatinius gyvenimo įstatymus, kuriuos 
sekdami jie galėsią geriaus gy venti.

Dar didesniam jų suklaidinimui aš įkal
bėjau, jogei mokslo ištirimai yra ncklaidųs. 
Įtikėjusiejie mokslo neklaidingumui, teip va- 
dinamiejie mokslinčiai, kartais apskelbia to
kius niekam nereikalingus niekus, kurių pas- 
kiaus nebegali beišsižadėti. Ir sakau, kolei jie 
teip lenks mano pramanytąjį mokslą, tolei jie 
nepažįs to mokslo, kuris kad kiek butų mus 
pražudęs.

|| Laikraščiai garsina, jog Chi- 
nų ciecorius pavojingai apsirgo. 
Svetimų daktarų prie ęiecoriaus 
neprileidžia. Cieęorienė prisakė 
provincijų gubernatoriams iš visų 
provincijų atsįų*ti garsiausius dak
tarus, bet tie, žinoma, nedaug iš
mano apie tikrą gydymą sergan
čių. -

|| Portugalijos laikraščiai gar
sina, jog veik visi ministeriai ir 
jenerolai Portugalijos prieš kara
liaus užmušimą su viešais pini
gais darė, kas tik jiems patiko, 
ėmė kyšius, iš kur tik galėjo. Jc- 
nerolas Ctma, Costa ir Lopez pa
siskolino ir žinoma, neatidavė, iš 
iždo po 50000 dol. Pasiuntinys 
Portugalijos Chinuose pasiėmė sau 
algą už 20 metų iš kalno.

|| Kubos pasiuntinys VVashingto- 
ne, Gonzales de Ųuesada išva
žiavo į Europą j ieškoti ten gerų 
ir pigių darbininkų Kubos plian- 
tatoriams. Atlankys jis: Italiją, 
Vokietiją, Austriją, Vengriją, 
Skandinaviją; gal užsuks ir į Mas- 
koliją. Lietuviams vienok reiktų 
saugotiesi Kubos, nes oras ten 
jiems neatsakantis ir darbas ant 
pliantacijų nelengvas.

[Į Kaip garsina gyvenantis New 
Yorke maskoliškų rtvoliucijonierių 
vadovas Kaplan, perdėtinis paslap- 
tos policijos Peterburge išdūmė iš 
Maskolijos į Paryžių ir pristojo 
prie revęliucijonierių. Jis paėmė 
su savim raštus ir antrašus svetur 
gyvenančių paslaptų maskoliškojo 
rando šnipų. Kaplanui atsiuntė 
jis antrašus 42 Amerikoj gyvenan- 

maskoliškųjų šnipų.čių

Genevoj 40000 ypatų dalyva- 
susirinkimuose, kuriuose pro

testavo prieš išdavimą maskoli
škoms valdžioms revoliucijonie- 
riaus Vasiljevo, kuris užmušė Pen- 
zos gubernatorių. Žmonės reika
lauja panaikinimo sutarimo Švei
carijos su Maskolija apie išdavimą 
prasižengėlių.

vo

|| Vikietijej, mieste Kiel, pasi
baigė byla tūlų vokiškojo laivyno 
oficierų ir augšiesnėsės draugijos 
moterų ir merginų. Jie visi 
buvo apkaltinti už naikinimą užsi- 
mezgusio vaisiaus. Du laivyno 
ofivierai nelaukė bylos, bet nusišo
vė. Teismas septynias ypatas pas
merkė kalėj i man nuo 7 sanvaičių 
iki šešių metų.

|| Ant salos Terceira, vienos Iš 
Azorų salų, apsireiškė azijatiškas 
maras. Azorų salos priguli Por
tugalijai, jos yra prie šiaurvakari
nių Afrikos pakrančių.

|| Persijoj, mieste Tabriz suki
lėliai paėmė viršų ant šacho kariu- 
menės, jos vadovą Nachin Chaną 
išvijo ir miesto. Dabar 
revoliucijonierių rankose.

|| Varšavoj suareštavo trįs urėd- 
ninkus vienpatystės banko. Jie mat 
padirbo čekį ant 90000 rublių ir 
ant jo pinigus paėmė. Ilgai kal
tininkų surasti negalėjo, bet pasi
traukus nuo tarnystes vienam, jis 
neiškentė ir ant Kaukazo pirko 
dvarą ir tuomi ant savęs atkreipė 
valdžių akis.

| Anglių kasyklose netoli Bor- 
beck, Prūsuose, išlėkė į padanges 
dinamito krautuvės. Iš olos iš
traukė 8 užmuštus expliozijos dar
bininkus ir 8 sunkiai sužeistus, iš 
kurių didesnė dalis turės mirti. 
Trūksta dar trijų darbininkų, ku
rie, kaip mano, yra oloj užmušti.

Šveicarijoj, kantone Graub- 
inden, suvisu išdegė kaimas Bo- 
naduž; išliko tik mokykla ir * baž
nyčia. 900 kaimo gyventojų ne
teko nė turtų, nė pastogės.

miestas

VIETINES ŽINIOS.
— Pereitos nedėlios dieną šiau

rinėj miesto dalyj pasiutusių šunų 
sukandžiotas tapo dvi ypatos: ant 
kertės Carjienter didelis šuo už
puolė vaikščiojantj su savo mer
gina 24 metų Jotų Koslą ir išplė
šė jam iš kulšies mėsos šmotą. 
Kitas atsitikimas buvo kieme pn. 
515 North Ashland avė. 14 metų 
Samuel \Vaters įėjo į savo dėdės 
arklininką, ant jo užpuolė didelis 
šuo ir gana sunkiai sukandžiojo.

yra idėališku vaistu ligose skilvio 
ir vidurių. Jis tuojaus sutaiso 
šituos organus | jų normališką 
veiklumą, • pagamindamas sveiką 
norą valgyti. Tie kurie gali pri
imti ir sugromulioti gana maitingo 
maisto, yra sveiki ir stiprus. Jei 
ėsi išblyškęs, silpnas ir sunykęs, 
be noro valgyti ir jauti sunkų 
skaudėjimą galvos, ta: Trinerio 
Amerikoniškasis Eliksyras Karčio
jo \ yno tave išgydis. Gaunamas 
aptiekose. Juozapas Trineris, 616- 
622 S. Ashland avė., Chicago, III.

Pajieškau gyvenimui draugė*. 
Esi u 25 metų amžiaus, myliu ap
švietimą, nekenčiu senovės prieta
rų ir senos verguvės, taigi ir žmo
ną norėčiau turėti sau atsakančią. 
Mylėčiau, kad butų prasiblaivius, 
nesibaidytų knygų, laikraščių ir 
mokslo ir kad suprastų draugišką 
gyvenimą. Artesnėms žinioms mel
džiu kreiptis adresu:

v Kazys Norkutis, 
General Del. P. O., New York.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj iš
viso pasimirė 526 ypatos: 297 vy
riškiai ir 229 moterys. Vaikų iki 
5 metų amžiaus pasimirė 187, se
nelių virš 60 metų 99. Daugiau
siai įnirčių buvo nuo žarnų užde
gimo, nes 96, nuo džiovos 66,^nuo 
širdies ligų 53. L'žmušystų ir ne-K 
tikėtų mirčių buvo 33.

— Nuo tilto ant Van Buren gat
vės pereitos nedėlios dieną šoko į 
upę 24 metų HaFry Hustsen, bet 
pajutęs šaltą vandenį, stengėsi ne 
Įiaskęsti. Policijai pagelbėjo ir 
dar gyvą iš vandens ištraukė. Mat 
dėl šeimyniškų nesutikimų jis no
rėjo sau galą padaryti.

— Policijos viršininkas pradėjo 
smarkią kovą su chiniečiais ant 
Clark st Pereitą nedėlios dieną 
|x>licijos agentai netikėtai užėjo j 
vhinišką restauraciją pn. 327 So. 
Clark st ir rado ten 16 chiniecių 
prie uždrausto lošio iš pinigų. Vi
sus suareštavo. Kiekvienas turėjo 
užsistatyti kaucijos po 50 doL

— Pereitos nedėlios dieną, ties 
Indiana st. ežere prigėrė 27 metų 
cigarų dirbėjas Povilas Hartman. 
Jis mat, besimaudydamas, užėjo 
ant gilesnės vietos ir nuskendo. 
Rods ne po ilgam kūną jo ištrau
kė iš vandens, bet jau nebuvo gali
ma atgaivinti.

— Ant kiemo namų pn. 179 
Erie st nuo antrųjų lubų nupuo
lė lango stiklai ant buvusios ant 
kiemo Antoninos Rokoš ir veik 
visai nuo veido nupiovč jos nosį. 
D-ras Fortin prisiuvo jai nupiautą 
nosį ir yra viltis, kad ji prigis.

Redakcijos atsakymai.
Juozui Nenukui. Tai mažmožis, 

visai privatiškas atsitikimas apei
nantis tik apsivedusius. Laikra
ščiui netinka.

GERBIAMA REDAKCIJA.
Meldžiu pagarsinti "Lietuvoje”, 

kad užbaigta versti j lietuvišką 
kalbą' Prospero Merime veikalas 
po antgalviu "Baltramiejaus nak
tis”.

OraugysčiiĮjeikalai.
KELIONĖ PAS EŽERĄ ERIE. 

Pittstono, Pa. 6 draugystės: Sv. 
Jurgio, šv. Kazimiero, Sv. Juoza
po, Sv. Antano, Sim. Daukanto 
ir I’agclbinis Kliubas sutarė išva
žiuoti 4 d. rugpiučio š. m. pas eže
rą Erie. Tikietai suaugusiems 
75c., vaikams 40c. Traukiniai iš
eis iš Pittstono nuo \Vatter gat. 
stoties L. V. geležinkelio 7:15 ry
to, stos ant Junction. Antras 
traukinys išeis nuo tos pačios sto
ties 9:15 ryto, stos ant Junction 
9:25 vai. Atgal gryš vakare pir
mas traukinys 5:30, antras 6:30. 
\ ieta puiki, muzika su pučiamais 
ir griežiamais instrumentais grieš 
gražiai šokius. Kviečia visus vie
tinius ir aplinkinius

Komitetas.

Pajieškojimai.
Pajieškau Izidoriaus Jomanto, 

gyvenusio New Yorke, i? Kauno 
gub., Telšių pav., Tirkšlių parap., 
ir draugo Jono Taurinskio, gyve
nusio Philadelphijoje, teipgi Kau
no gub., Telšių pav., Tirkšlių pa
rapijos ir draugo Pranciškaus Po- 
diario, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Vėkšnių parap., Miškelių kaimo. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Antanas Sudintas, 
46 Huntington St, Somerville, 

Mass.

Pajieškau savo brolio Petro 
Rupeikos, Kauno gub., Telšių pav., 
Plungės vol., 6 metai kaip Ame
rikoje, regis pirmiau gyveno apie 
Scrantoną, Pa. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Tadas Rupeika.
306 Ottis Avė., Joliet, III.

Pajieškau savo pusbrolio Juo
zapo Siamo ir savo draugo Vi
limo Žydonio, Kauno gub., Pane
vėžio pav., Rozalino vol., abudu 
Tarvidų kaimo. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Jonas Jonaitis,
Box 238 South St., ' St

Minn.
Paul,

Pajieškau savo pusbrolių Petro 
Budalskio, Vincento ir Jono Ad- 
riekų, visi Kauno gub., Raseinių 
pav., Sartininkų vol., Visbarų sod.; 
turiu į juos labai svarbų reikalą. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žinią adresu:

Petras Vaitiekūnas, 
4533 So. Paulina st., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolių

I a j ieškau savo dėdės Vinco 
Mockevičiaus, pirma gyveno St. 
Louise. Jis pats ar kas kitas teik- * 
sis duoti ąjpią adresu:
> Simanas Pilipaitis,
610 Springvvells avė., W. Detroit, 

Mich.

Pajieškau savo pusbrolio Jono 
Uždavinio, Vilniaus gub., Trakų 
pav., \ alkininkų vol., Pirčiupiu 
sod., penki metai kaip Amerikoje, 
gyveno Maynarde, Mass.; turiu 
į jį labai svarbų reikalą; teipgi 
pajieškau savo pažystamo 1 Jono 
Gudonio, iš tos pačios vietos, treji 
metai kaip Amerikoje, gyveno 
Bostone, Mass. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Juozas Uždą vinis,, • j
Box 15, Greenfield, Mass.

Pajieškau Jono Jurkiuno, Su
valkų gub. ir pavieto, Seinų gm., 
\ aitakiemio kaimo, Punsko parap. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

A. Knyžė,
7006 Minnesota a v., St. Louis, Mo.

Pajieškau savo brolio Antano 
Gumalskio, Kviedainio parap., Ra
seinių pav., Kauno gub. Jis pats 
ar kas kitas teiksis douti žinią ad
resu:

Juozas Gumalskis, 
3317 Auburn avė., Cricago, I1L

PINIGAL
I

Motiejui Vogoniui yra ant ran
kų jo brolio Vincento \ogonio. 
Jis pats ar kas kitas teiksis atsi
šaukti tuojaus paduotu adresu:

Vincentas Vogonis, 
12^7 S. 2nd St Philadelphia, Pa.

Ant Pardavimo.
DU PUIKUS FLATAI ANT 
RANDOS “LIETUVOS” RE

DAKCIJOS NAMUOSE.
Du puikus, po 7 ruimus, flatai 

ant išranda vojimo “Lietuvos”
redakcijos namuose, šituose Ba
tuose daktarai nori turėti 3 rui
mus savo ofisui ir mokėti už 
juos pusę viso flato randos. To
dėl, kur nedidelė šeimyna, gali 
drąsiai nusisamdyti visą Batą, 
pasilikti sau 4 ruimus, o 3 rui
mu? parsamdyti daktarui ant 
ofiso, kuris užmokės pusę flato 
randos. Flatai puikus, štymu 
apšildomi, elektriką ir gazu ap
šviečiami, visada yra šiltas 
šaltas vanduo ir tL

ir

ir 
ir
J.

Ant rendos didelė krautuve 
trys kambariai, kampas i6tos 
Nutt gat., tinkama valgyklai, 
F. Stepina, 532 W. i8th St arti 
Blue įsi and Avė.

IX.-
— Gi karės žudynes? Kaip jus sukursto- 

te kariauti mokinius to, kuris pripažino visus 
žmones vieno tėvo sūnumis ir liepė mylėti 
priešus ?

Raudonasis velnias išsišiepė, išpūtė pro 
burną ugnies ir durnų žiupsnį ir linksmai su
davė sau per nugarą stora uodega.

— Darom męs tai šiteip: męs skelbiame 
kiekvienai tautai, kad ji, toji tauta, yra visų- 
geriausioji ant žemės, “Deutschland ueber 
alles”,*) Prancūzija, .Anglija, Rosija — 
“ueber alles“, kad tik toji tauta privalo val
dyti visas kitas. Kadangi męs visokioms tau
toms įkalbame tą pat, kad jos tomėl bijodamos 
savo kaimynų, be perstojo rengiasi apsigyni
mui ir įpyksta viena ant kitos. Juo stropiau 
rengiasi apsigynimui viena tauta, juo labiaus 
ima rengtis ir visos kitos ir įniršta viena ant 
kitos. Ir dabar visi žmonės, pasekusiejie 
rr!°!cs.l^ kuris pavadino mus galvažudžiais, 
visi jie be perstojo rengiasi žudytis ir žudosi.

•) Vokietija visų-pirmesnė.

— Labai gerai! Dėkui — tarė Belzebulas, 
ir veidas jo nušvito.

— Gi mus užmiršote!.— Sušuko įvairiais 
balsais maži, dideli, kreivakojai, stori, liesi 
velniai.

— Ką jus darote? — paklausė Belzebulas.
— Aš esu teknikos velnias!
— Aš darbo padalinimo!
— Aš — kelių!
— Aš — knygų spauzdinimo!
— Aš — dailenybės!
— Aš — medicinos!
— Aš

| Berlynan atėjo telegramas iš 
Sosnovvicų, Lenkijoj, buk ten val
džios šnipai susekė suokalbį ant 
gyvasties caro. Suareštavo šimtą 
ypatų. Gelžkelio staciją ir rube- 
žių saugoja žandarai.

[ Siaurinės Italijos pakrantėse 
smarki vėtra užklupo ant jūrių 
žvejus. Prigęrė apie 30 žvejų, 
o dar trūksta kelių laivelių, su ku
riais nežinia, kas atsitiko.

|| Turkijoj, Monastir apskrityj, 
susibuntavojo 700 turkiškų karei
vių. Jie žada užmušti jenerolus ir 
traukti ant - Konstantinopolio, 
jeigu nebus palesti valdžių su-

** Su pagarba Rčk.
P. S. Kiti laikraščiai malonės 

perspauzdinti šį mano pranešimą.

Pajieškau savo draugo Vinco 
Kazlaucko, Suvalkų gub., Kalva
rijos pavieto, Krosnos parapijos, 
persiskyrėme mudu Cle Elūm, 
Wash., 1907 m. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žiną adręsu:

Mikas Kasikevičius, 
Box 133, Cle Elum, Wash.

vienu

kultūros! 
auklėjimo!

— Aš — žmonių pataisymo!
— Aš — svaiginimo!
— Aš — labdarybės!
— Aš — socijalizmo!
— Aš — feminizmo — sušuko jie 

kartu, gruzdamies prieš Belzebulą.
— Sakykite pavieniui ir trumpai, — suri

ko Belzebulas. — Tu, — kumštelėjo jis tekni- 
kos velnią. — Ką tu darai?

— Aš įkalbu žmonėms; kad kuo daugiaus 
jie pridirbs daiktų ir kuo greičiaus jie tuos 
daiktus padirbs, tuo jiems bus geriaus. Ir 
žmonės, žudydami savo gyvybę, vis dirba ir 
dirba, nors padirbtiejie daiktai visiškai nerei
kalingi tiems, kurie liepia juos dirbti, ir ne
prisiekiami tiems, kurie juos dirba.

— Gerai! Gi tu ? — paklausė Belzebulas 
darbo padalinimo velnio.

(Pabaiga bus)

PRANEŠIMAS “LIETUVOS” 
SKAITYTOJMAS. ’

Meldžiame visų skaitytojų, ku
rių laikas yra pasibaigęs, kad sa
vo prenumeratą tuojauš atnaujin- 
tumet, prisiųsdami užmokestį. Kas 
neužsimokės į porą sanvaičių, 
tiem? “Lietuva” bus sulaikyta su 
No.

Pajieškau Juozo ir Antano Stok- 
nių, Suvalkų gub., Senapilės pav., 
Prienų parap.; turiu į juos svar
bų reikalą. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu: 

Stanislovas Kižys, 
1102 Blair avė. Scranton,

Pigiai ant pardavimo dviem 
augštais mūrinis namas, kuriame 
yra viešnamis, saliunas ir salė. 
Puiki vieta ir puikus įtaisymas. 
Vieta vidurije miesto;-yra lietu
viškose rankose nuo 25 metų. 
Kaina $25.000, pinigais reikia apie 
$15.00, nes lykis gali pasilikti ant 
hypotekos. Atsišaukti pas Paul 
J. Schmidt, Attomey, VVilkes Bar- 
re, Pa., Laning Building.

Pa.
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APGARSINIMAI
|| Galicijoj 19 d. liepos siautė 

audros su debesų praplyšimais, nuo 
ko užgimę tvanai daug nuostolių 
pridirbo. Mieste Jušerice daug 
vaikų ir moterų prigėrė. Išviso 
prigėrė 22 ypatos.

|| šiaurinėj Italijoj, nuslinkus! vaistu, 
nuo kalno žemė užbėrė kaimą 
Ronco ir daugelį kaimiečių namų. 
Devynios ypatos likosi užmuštos.

|| Cechijos sostapilėj Pragoj, 15 
d. liepos likosi atidarytas visu sla
vų kongresą*. 1

RAUDONAS VYNAS.
. Tuose kraštuose Prancūzijos, 
( kur teip vadinamas Burgundijos 
( vynas auga, ir kur kiekvienas nuo 
; mažystos jį geria, ten nėra gir- 
’ tuoklybės ir vargiai kokios sun

kios ligos gromuliojimo organų. 
Šitas vynas pats yra labai geru 

Musų Kalifornija duoda 
į puikų vyną šitos pačios rųšies ir 

tų pačių gydomųjų ypatybių. Tai 
yra pamatas garsingo viduriams 
vaisto, Trinerio Amerikoniškojo 
Eliksyro Karčiojo Vyno. Geriau
sios karčiosios žoles yra vieninte
liais sudėtiniais ir drauge su vynu

Pajieškau Jono Dymšo, Kauno 
gub., Raseinių pav., Nemakščių 
parap., ir miestelio, laikė saliuną 
ant Canal gat. Chicagoje, ir Juo
zapo Neverdauckio, Kauno gub., 
Telšių pav., dirbo po miškus, ir 
Jurgio Pakalniškio, Kauno gub., 
Telšių pav., Plungės parap. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Ignas Pacevič, 
O.C. Lumber Camp,

Mich.
Vulvan,

Pajieškau savo pusbrolio Kazi
miero, Simano ir Antano Alisau- 
Baus, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Kupreliškių parap.; turiu 
svarbų reikalą į juos. Jie 
ar kas kitas teiksis duoti 
adresu:

Petras Kalviną, 
4537 S. Hermitage a v., Chicago, III.

labai 
patys 
žinią

Parsiduoda naminiai daiktai la
bai pigiai dėlei išvažiavimo į Lie
tuvą; viskas yra supirkta pirm de- 
šimtes mėnesių ir daiktai yra ge
rame stovyje. Artesnėms žiniom* 
reikia kreiptis adresu: Juozas Me- 
lavičius, no Canalport avė., Chi- 
cajjo, III.

Parsiduoda pigiai 6 kambariai* 
mūrinė grįčia, 8 pėdų mėdinis po- 
namis, gazas, didelis staldas, gali
ma išranduoti už $20.00, asfaltuo
ta gatvė, cementinis šalygatvi* 
$1900 gy vais pinigais, arti Chica
go Avė. karų. Adresas; Banret 
155 N. La w n dale, Avė., Chica
go, III.

Parsiduoda 40 akrų žemės, 11 
, dalies išdirbta, be trobų, $25 ak

rui.
53 akrai išdirbtos žemės be 

bų, šalia upės ir Erie gelžt 
kaina $35 akrui

100 akrų gerai išdirbtos žemes, 
geros trobos $35 akrr.i.

t no
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270 akrų gerai išdirbtos žemes, 
dvi eilios gerų trobų, geri sodnai, 
kaina $35 akrui. Visos šitos že
mės yra arti turgviečių ir prie 
žvirgždinių kelių.

XVm. Luken, 
North Judson, Ind.

LOTAS LABAI PIGIAI^ 
Parsiduoda lotas už $500 leng

vomis, mėnesinėmis išmokestimis, 
po $10 per mėnesį, geroje vietoje 
terp 34 ir 35 8^ Prie 
avė., 25 pėdų per 125. Gatvė as
faltuota. Savininkė našlė, gyvena 
kitame mieste ir dėlto nori par
duoti. Pasinaudokite iš tokios pui
kios progos. Artesnępis žinioms 
reikia kreiptis pas A. Olszcivskį 
3252 S. Halsted St.

80 akrų Clark Co., Wis., 
Woo<lville Totvnship, 3 niylios 
nuo miestelio Colombia, 8 mylios 
nuo miestelio Neillsville. 20 akrų 
dirbamos, o. likusi kelmynė. Rų- 
šis žemės smiltis su- moliu, kai
nuota. Ant tos farmos stovi tro
ba, staldas ir vištinykas. Kaina 
už grynus pinigus $800. Ant iš- 
mokesčio ...................... $1200.00

Apsakymėllsl. Telpa čia Mos apy
sakos: 1) Raštininkas, 2.) Tėvo slau
gytojas, 3.) Kaimo našlaičiai, 4.j Kai
mo tiesa, 5.) Paskutinė Judos nak
tis ir C.) Pats kaltas. Yra gražios 
pamokinančios iš gyvenimo *P7«»- 
kos verta kiekvienam pefskaityti. 
Pusi. 85. Kaina ............................. 15c’

Ar bus geriau*, kad socijalistal 
gaus viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant
rasis Išleidimas, pertaisytas ir žymiai 
padidintas. Jei nori žinoti, perskai
tyk šitą knygelę. Pusi. 83.............10c.

slpažlntt su soalja^tų tėvų Markso 
ir Engelso teorija 
lai perskaito šitą 
Kaina ...................

ik 80c. partijos, 
fgelę. Pusi. 52, 
.......... .. 20c.

Pilėnų kunigaikštis. Tragedija V 
veiksmuose, sutaisyta pagal K rašė v 
aklo apysaka "Kunigas”. Parašė M. 
šiaulėniškis. Pusi. 91. Kalna..35c.

Teismas, Parašė V. Reymont, i 
lenkų kalboą. vertė Adl V. Apysak; 
iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi 
22 Kaina ......................................... 10c

13

gvento Mykolo palocius, Peterbur
ge, Rosljoj*.

Švento Petro bažnyčia Ir pilsčius 
Ryme.

akrų Waushara Co., Wis., 
1—2 mylios nuo miestelio 
Rose, 60 akrų ariamos, 20 
ganykla. Visos reikalingos 

gyvuliai, ir kiti 
Žemė gera, geri 
Wild Rose yra

Dabar yra laikas pirkti gerą.
akrųišdirbtą farmą ir pigiai. 80 

žemės, 40 akrų dirbamos sieninės 
derlingos žemės aptverta, 40 akrų 

. P° Pr’a- 800 vaisių medžių; tri
mis kambariais namas, kluonas; 
tekantis šaltinis, 4 mylios nuo ge
ležinkelio stotės Missourėje; ke
lias nuo Chicagos į farmą $7-90, 
nuo St. Louis $2.10. Kaina $1600 
grynais pinigais. Dvi šeimynos 
drauge padaro puikų gyvenimą. 
Adresas: Banret, 155 N. La\vndale 
avė., Chicago, UI.

80 
2 ir 
Wild 
akrų
trobos, mašinos, 
farmos padarai, 
aplinkui keliai, 
lenkų bažnyčia, į kurią priguli net 
1000 šeimynų. Kaina su visais 
farmų padarais ir gyvuliais $4000

1 Kaina tiktai už žemę ir trobas, be 
gyvulių ir mašinų.............$3000.

Aritmetikos uždavlnynaa. Vadovą 
lis aritmetikos pradžiai; antroji da- 
lis.

Bita knygutė — antroji ir paskutk 
nė dalis uždavlnyno, paskirto arlb 
metlkos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždarinių 
su skaičiais visokio didumo, 
šyta Pr. Mašioto. Pusi. 68. 
na ................................................ .

Laikrodininko atminimai. Paeik 
Erkman-datrianą, sutaisė 8. M. Pa- 
veikslas Iš N^polooąo 1 paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44. Kaina... .15c.

Laisva ValAidėlė. Broliams dova
nėlė (Eilės). Paradyta K. Stiklelio. 
Telpa šios eilės; Dainius. — Pieva.
— Upelis. — Giria. — Vėjas. — Ra- 
aa. — žaibas. — Audra. — Perkūnas,
— žemė. — Saulelė. — žmogus. 
Reginys Lietuvoje ant gražaus 
što Šešupės krantą Pusi. 32.

Ponaitis. Apysaka iš anglų vaikų 
gyvenimo. Parašė Ulės. Graži apy
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams 
Pusi. 27. Kaina ..................... 10c

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

Kai- 
20c.

Reikalavimai
Reikalauja 300 lietuvių darbams 

pietuose; geros algos, stovus dar
bas. Turi apsiimti apsigyventi ant 
visados; atsišaukimai priimami iš 
visų kraštų šalies; atsišaukti rei
kia tik per laišką į The Texas Co., 
45 La Šalie st., Chicago, UI.

Reikalauja 500 darbininkų prie 
valymo laukų Pietinėje ir Šiauri
nėje Dakotose ir Minnesotoje, mo
kestis nuo $2.00 iki $2.50 dienai 
ir valgis su kambariu; kiekvienas 
turi užsimokėti už kelionę iš Chi
cagos nuo $IO iki $14. Teipgi 
reikalauja 200 vyrų į Michigano 
girias ir prie plovyklų lentų, mo
kestis nuo $20 iki $30 mėnesiui ir 
užlaikymas. Nerašyk, tik ateik 
pats į mano ofisą. Lucas, Lietu
viškas Agentas, 101 Canal st., Chi- 
Laxu---Ui? --

VIEŠNAMIS.
u Atsakančiausia vieta ir nakvynė 
^keliavusiems iš kitų miestų yra 
Petro J. Jonaičio viešnamyje prie 
fat redakcijos “Lietuvos”. Teisin
gas patarimas ir širdingas priėmi
mas. _

P40
P. J. Jonaitis,

S. Halsted st., Chicago, III.

PRANEŠIMAS.
Knygų ir popierų pirkėjams ir 

įerkupčiams, duodame žinot, kad 
oęs viską išparduodame ttž mažes
nę pusę kainos: knygas iš musų 
Lataliogo imant kiek vienas gaus 
ž pusę kainos, 100 popierų gro
btoms 28 rųšių už 65c. Perkup- 
iams kny gas atiduosime kone už 
-tą dalį, popierų 1000 už $5.00. 
eipgi parduodame 1 Drukuojamą 
resą “Gordon” 9x13 ir su lita
urus, jeigu reikalausite, pigia kai- 
1. Kataliogą ir artesnes žines 

pigumo kainų prisiusime 
ekvienam prisiuntusiam 4c. kra- 
»s lėšoms. Abrozeliai ir atidaro- 
j 'altorėliai labai pigiai. Adre- 
is: M. Zukaitis, 227 E. Main St., 
ew Britain, Conn.

A BAR GERIAUSIAS
KXS PIRKTI FARMOS.

Dabar yra geriausias 1____
rkti farmos, kuomet visoki ja- 
li lauukose auga. Tiktai dabar 
t?i pažinti kur yra gera, o kur 
•a<ta žemi, kolai javai nenukir
si. Todėl,, norinti žemę pirkti, 
ižiuokite dabar apžiūrėti, tai ma
sine ką perkate, nepirksite katę

aug- 
Kai 
10c.

akrų Adams Co., \Vis., 4 
nuo miestelio Killbourn
2 mylios nuo Wisconsin 

Žemė neišdirbta. Kaina

K. 
Aga- 

apž valga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatą, Saulė, Planėtov, Kometos, 
krintančios žvaigždės, žėmės pad^j 
mas pasaulftje, Mėnulis, Pasaulės 
įstatymai. Su daugeliu paveikslė
lių. Pusi. 62. .Kaina .............. «>*•

Astronomija, parašė pagal 
Flamarijoną ir Lockyerą, A. 
ras. Telpa: Dangaus t.'

Lietuva Ir Jos reikalai. Tautiškas 
Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa
me? Ko mums reikia? Ką privalo
me daryti, kad visiems mums butų 
gerai, kaipo vaikams vienos, bendros 
mųsų motinos . Tėvynės? Pusi. 20. 
Kaina ?........................................... 10c.

Populiarllkas Rankvedls Fizikos. 
Parašė P. Neris. Knygelė susidedi 
iš 5 skyrių: I, skyrius: Sverybė, 
Pejlega, Svarumas, svarstyklės Ir tt 
II skyrius: žiluma, Gazų tšstskėtl- 
mas, T1 ritamo atsimainymas, Termo
metrai, šllumoe jausmas, šaltis ir 
tt. III skyrius: Balsas, Balso grei
tumas, Balso atsimušimas, Balso ypa
tybės IV skyrius: Šviesa, Šviesos 
šaltiniai, šviesos greitumas. Šviesos 
atsimušimas ir tt. V skyrius: 
Elektra, Pritraukimas Ir atstūmimas, 
Prigimtinė Elektra, Budas elektros 
išsiplatinlmo ant daiktų, elektros ki
birkštis ir tt. Yra labai naudinga 
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai 
visokiems aniatinlninkams. Pusi. 100. Į 
Kaina

Tiesų lygybė, A. Leontjev’o, vertė 
PI. Veikalėlis aiškina žmonijos Tiesų 
lygybą, kurių Bakui eina žmonija 
kaukdama "laisvės ir lygybės". PusL 
19, Kaina ..................................... 6c.

Tikri Ir netikri Sventlsjle. Paveik 
•lėliai Iš gyvenimo kznklntlnių ir 
kankintojų. Išleista Busiv. Lietuvių 
Laisvamanių. Pusi. 61, Kaina 16c.

Valkai. Parašė Oktavas Mlrbe, ver
tė J. V: Telpa čia šios apysakos: 
1) Vaikai, 2) Virvelė, 3) Klodas G«, 
Akyvos Ir vertos perskaitymo kiek
vienam. Pusi. 48, Kaina ...........15c.

l6o 
mylios 
City. 
Rivcr.
po $20 už akrą, arba 160 akrų 
kaštuos .............................. $3.200.

136 akrai Juneau Co., Wis., arti 
lenkiškos bažnyčios. 7 ir 1—2 
mylios nuo miestelio Mouston, 
Wis. 80 akrų ariamos, likusi ga
nyklos. Gera žemė ir visokį ja
vai yra sėjami ir gražiai auga. 
Geri keliai ir visur aplink gyvena
mos farmos. Visos reikalingos 
farmai trobos ir mašinos, teipogi 
ir gyvuliai yra parduodama drau
ge su farma. Arti trobos bėgan
tis upelis. Kaina tos farmos su 
gyvuliais ir visais padarais $5.500. 
Išlygos: $3.000 iš kalno, lykis ant 
išmokėjimo su 5 nuošimčiu.

100 akrų Juneau Co., Wis., 
arti miestelio Mouston, Wis. 28 
akrai dirbamos, likusiejie 78 akrai 
po giria. Trobos ir gy vuliai. Kai
na su gyvuliais 
be gyvulių

320 akrų 
mylios nuo 
sa išdirbta,
sos reikalingos 
sodas. Kaina

$3.600, 
$3-000.

Jasper Co., Ind. y2 
miestelio Kniman, vi- 

Puikios trobos, vi- 
mašinos, didelis 

... $20.000.

Taigi kaip matote męs turime 
gana išgyventų farmų ir ne iš
gyventų ant pardavimo, ir tiktai 
dabar yra laikas jas pamatyti kol 
javai nenukirsti, kad pažinti že
mės gerumą. Todėl reikalaujanti 
atsišaukite pas mus adresu:

A. Olszewski,
S. Halsted st., Chicago,3252 111.

SERMĄ III.
buslde^a Iš 2a oicreosKOpiėkų paveik

slėlių iš Kristaus gyvenimo. Fr>

slėUu.
Štai ką juose gali pamatyti:

1 Kristaus užgimimas Betiejaus Stai- 
nėiėja

1 Trys Karaliai atlanko gimusį Krt-

6

ant avodboe. Kainoj Oall- 
Permalno vandeni į vyną, 

ant kalno kalba priekale

Auka, apysaka parašyta M. Lastau
skienės. iš žmonių gyvenimo; naudin
ga perskaityti kiekvienam. Pusi. 72. 
Kaina ............................................ 20c.

Ar geras katalikas gali būti socljs- 
llstu? Knygelė aiškina kaip Lietuvos 
kunigai užsipuldlnėja ant aoc. bažny
čiose“ per pamokslus, laikraščius ir tt. 
Pusi 15. Kaina................................... 6c.

Boleslovas arba tolesnis Genovaitės 
gyvenimas. Morališkas pasakojimas 
žmonėms. Pusi. 86. Kaina..........20c.

Cholera Ir Kova su ja. Vertė D-ras 
. V. Pusi. 10. Kaina........................6c.

Csnstachavos Apgynimas. Apysaka 
iš laikų švedų karės iš Henriko 
Sinkteviėiaus apysakos "Tvanas" 
perdirbo 8. J. Vertė Adolfas Vėgė
lė, Pusi. 139. Kaina .................. 30c.

Dėl Tėvynės. Parašė Šatrijos Raga- 
L Vaizdelis paimtas iš 

Puslapiųžmonių gyvenimo, 
na .........................

Lietuvos 
35. Kai 
... 20c.

Lietuvaitė.
Iš senobiško lietuviu 
kiuose veiksmuose.
Lermontovo poėmą 
Parašė Jonas Ralis.
na ....................♦.........

Dramatiškas veikalėlis 
gyvenimo. Pen- 
(Turinis pagal 

“Lietuvaitė”). 
Pusi. 24. Kai 

....... 20c.

Papasakojimai iš Prancūzų revollu- 
cljoc. "Ateities” išleidimas Nr. 2, 
Pusi. 78, Kaina ...J................... 15c.

Vikrus Vaikinas.. Apysaka iš nor- 
I vegų gyvenimo, sekant Bjersoną.

* j Apysaka užimanti kiekvieną, su gra
žiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.

Lietuvis!I ar gersis kslials žengia- 
m» prieky n T 
iras j lietuviškąją 
Jono Šliupo. Arba 
laikytų Waterbury, 
džio 1906, Union
gruodžio 1906. Edwardsvllle. Pa.. 11 
gruodžio 1906 ir Bcrapton, Pa. vasa
ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.

Nuoširdus stslliepL 
visuomeną D-ra 
sutrauka kalbų, 
Conn.. 25 gruo- 

Clty, Conn., 26

Lietuves Virėja. Aiškus pamokini
mai ir parodymai, kaip virti, kepti ir 
taisyti visokius puikius valgius su 
mėsa, sviestu ar pienu arba su pas
ninku; kaip daryti skanius Ir nebran
gius naminius gėrimus ir tt. Sudėjo 
Aldonė V. Pusi. 256, Kaina..........80c.

Lietuvos virėja. Parašė V. A. L. 
Zavadskienė. Seniai geidavo musų 
šeimininkės tokios knygos, dabar ga
lt pasinaudoti, telpa čia šimtai įvai
rių nurodymų 
Pusi 565.

pataisymui valgių.
Kaina ...................... 81.25

Lietuvos 
paveikslais 
Rašliavos apžvalgai 
nls

Parmazonas arba Dievo Rūstybės 
Baisumas. Parašė šventmlkis II lei
dimas. Labai akyva ir kožnam nau
dinga perskaityti šita knygelė. Pusi. 
40, Kama ......................................... 10c.

Vincas Stonis. Apysaka iŠ žmonių 
gyvenimo, 
nos. Pusi.

Parašyta Šatrijos Raga-
143, Kaina .................. 36c.

Ir vieversėlis. Eilės Mar- 
daug (vairių elll;. Tėvy-

Volungė 
galio, yra 
nlškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, ir 
i'Sekliamacijoms. Pusi. 170, Kai
na ................................................. 60c.

7

10

11

kryti*

veidą

jO DO-

nukry*

Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėlial 
apie lietuvių žmonių pasninkus, yra 
ištraukos kelių rašytų straipsnių Nemirovlč — Dančenko. Pusi. 
Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos Kaina .........
sutaisė K. Stkls. Pusi. 16. Kaina 5c.

Polacy I Lltwlnl. Od R 1228 do daT 'Znė*' to 
1420, Kritiškasis atsižvelgimas •uly< et)ty parašyk

Užkapotas Žvirbly*. Apysaka V. J. 
24, 

10c.

žtožibutė arba pirmieji* pavasario
■ ’ovaro. Telpa 17 įvairių

, . ... _ ...... — «...v H..My/ų vieno iš gabiausiųenk škų istorikų. Parašė Gab. Landa-. e|1j m^ėjo /ovaro; laikraščiuose kri-
............**• į tika šią knygelę augščlaus Iškėlė,

1 negu kokias kitas eilės, Pusi. 15, 
Buraaklotoa Kalna ..................................... ąc.

bergls. Pusi. 75. Kaina

Revoliucljos Dainos, 
iš visur |r atspaustos knygelėje, 30 
puslapių; telpa 24 dainos naujos ga
dynės. visiems iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pas mus 
ti

SOe* j tika šią 
I negu

žal

12
13

14

15
17

čioje.
4 Kristus

lajaus.
5 Kristus

Judoėius savo pabučiavimu išduoda
Kristų žydams.

Bimonas pagelbsti Kristui 
nešti.

iiventa Veronika ap*Įuosto 
CrlstuL

9 <Hxus ramina moteris, kad 
vergtų.

J&zu* prie kaino Golgotos, 
žlavojlmo vietos.

Žalnieriai Ir Sv. Petras prie kalno 
Golgotos.

Kristus paveda savo motiną JonuL 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.

Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry« 
žliue. j

Kristaus kūną ima nuo kryžiaus. 4 
Kristus keliam iš grabą

18 Kristus žengia į dangų. ;
19 Regykla šiądieainio Bedėjau*.

21
22

Žmonių1 Savivalda Naujojo Islan
dijoj*. N. čumakov’o. Įš rusų kalbos 
vertė A./ žuvis. Pusi. 85, Kaina 10c.

13

kurioje Kristus gimė.
Bazuyč-z apreitiumo šv. F. Marijos,
Bažnyčia oudavota ant grabo fiv.
P. Marijos.

Kaip šiądien išrodo Kristaus gra-

14 Kalp šiąden išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

Uty lėlė po vardu Jėzaus "Štai Žmo-
kal-
382.

žodynas lietuviškai • angliškos 
bos. Sutaisė Antanas Lilis. Pusi. 
Iki šiol turėjome tik su apdarais po 
82.00. dabar kas nori piginus nusi
pirkti, tai popieros viriais, kaina 81.00

Rankų šašeliai Ir Parlnktlsjle 
lai. Surinku A. Agaraa. Praleidimui 
vakarais lluoso laiko; šitoje knygų 
Įėjo telpa paveikslėliai, kokius su 
rankų šašeliu galima parodyti Ir 
tinkami apskaitymai. 
Kaina .......... ...............

Isterija. Bu kunigaikščių 
ir šemlaplų. Lietuvos 

Parašė Malro- 
(6. M-lis). (Trečią kartą atspau 

Kai 
. 75c.

tani žodynas Lenkiškai v Lietuviškai - Ru- 
--------- Sutaisytas kun. Juozapo Am
braziejaus Laikraščio redaktoriaus 
"Aviesa". Pusi. 552 Kaina .... 82-80

Ze stoeunkėw litevvsko-polskich, ORy 
sy Utwtn6v. Audlatur et litera para. 
Išleista rupesčia J. K. r y botame skait- 

Į liuje egzempliorių. Sutaisė Girų Llu- 
. Raistas — The Jungls. Parašė Pual 231 Kaina.................. »1-M
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver Užsiprašydami virš minėtų knyge- 
sta iš angliškos, išleido Jonas Nau n adreouo|dte.
joki*. Apysaka paimta iš lietuvių j 
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais A. OLSZEWSKI,
Iš Chicago. Skerdyklą; naudinga ir s Hklsted St, Chicago, 111. 
įdomi knyga perskaityti kiekvienam, jJ •* • ’
Puslapių 355. Kaina .............. 81-00 ■ ■ ........■

Puslapių 32. riikaa 
.............. 10c.

BERIJA 'V.
Susideda ’š 100 S-ere^skopiškų paveik- 

•lėlių bakselyjs. Prekė 82J)0 =2 
bakselį.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa 
veiklėiių ka pirmntinėae serijose. Ir 
šiai ką juose galite pamatyti: 
101 
102

apysakaIstoriška 
pagal Wallace'o 

"Ben-Hur", Iš lenkų kalbos 
Karolis Vairas. Pusi. 210. 

..................... 40c.

Dievo žvaigždė, 
iš Kristaus laikų 
veikalą 
vertė 
Kaina

Difteritas, Parašė D-ras A. V. Difte
ritas tai yra labai sena Ilga, pirmiau
sia pasirodo gerklėje pas vaikus. Pusi. 
7. Kaina..........................................  6c.

Lietuvių taute senovėje Ir šiądien. 
Parašė J. šliupas M. p. Antras to
mas. Šitas 2 ras temas apglėbia 
Lietuvių tautos veikalus nuo Xlll-jo 

" . Pusi.
81.50

Ratelių spėjlmaL Tra linksmiausia 
žaislas (žabota) šeimyLtškuose susi
rinkimuose. Parašė D. Spėjlkaa. 
Puslapių 16. Kaina ................ . 10c.

iki pabaigai XXI ‘ šimtmečio.
563. Kaina ...4.....i............ 103

Edgaras arba nuo ateizmo prie 
pilnos teisybės. Pagal L Hammers- 
teiną parašė Kun. Dr. Yuodyšius.

Visas raštas perstatytas formoje 
ginčų arba disputų terp protesto- 
niškoa ir katalikiškos šalies, kaipo 
jos viena kitai yra priešingos ir tt 
Pusi. 214. Kaina ..................... 75c.

Gabija. Rinktinė knyga. Paaukota 
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano B* 
ranaucko atminimui. Knygą sutaisė 
Juozapas Garbačauskis. Pusi. 77 Kai
na .......................................................11-36

Litvomsnsl. Drama keturiuose 
amuose Parašė Dvi Moterį, 
spausdinta iš ’iVarBP"- - pual 
Kaina ................. Z...'.................

veik-
At-

20c.

Ligonių Draugas, Homeopatiėkasis. 
pagal Dr. med. G. Pulroano. Vertė U 
latviėko 8. t. Pusi. 22. Kaina ,...10c.

Lltwlnl w Litwie. Otton Zswlaza.
Laida trečia žymiai padidinta. Puri.
53. Kaina ......................................... 25c.

104
105

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

deli ocean!n| laivą.
New York. Pilies daržas (Castlle 

Garden).
Boston. E te: es viešame da'že.
Atlantic City. New Jersey. Pama-

81M ------------- ■ . ■ ■■ ■■ ,

žmonės, parašė A LIETUVOS ŪKININKAS, 
▼ertė K. Puida. T ei Laikraštis skiriamas darbo žmo-

Kaina 104

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, tuojaus 
nupirko, nes čia rado tą viską, 
ko kitur rasti negalėjo. Dabar 
yra geriausias laikas žemę pirk
ti, nes yra vasara, gali matyti ir 
žemę ir užsėtus javus ir žolę.

Rašyk mums kada nori va
žiuoti. o męs paskirsime Tami- 
stai dieną, kurioje musų agentas 
gali su Tamista važiuoti. -Adre- 
suokie:

“Žinyčia” A. Olszewski Mgr. 
3252 S. Halsted St., Chicago, III.

Gerai attikta Išpažintis. Iš Italų 
kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pusi. 55. 
Kaina .............   15c.

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa
rašė Dr. J. Liūlia, 8u daugeliu pa
veikslėlių iš embrioliogijoo. Pusi. 
12 Kaina ......................................... 10c.

Istorijos-Pasakos, Aprašyme telpa 
Iš Uetuvos Istorijos: 1) Liet u v ė- 
didvyrls, 2) žemaičiai drąsuoliai, 3) 
Pilėnų apgyvenimas, 4) Lietuvių krik
štas, 5) Vytautas mųsų didvyris, 
6) Mušis ties žaliagiriu, 7)' Lenkų 
gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku
nigaikštytė. 9) Biru ta, gražioji vai
dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap- 

Kalna. .15c,gynėjas. Puslapių 54.

Janita, drąsusis Japoniškasis Ka
reivis. Tikras atsitikimas iš karės 
japonų su cblnats. iš vokiečių kal
bos vertė K. S. Pusi. 23 Kaina ,.5c.

Japonų Pasakos. Pagal rusišką 
vertimą sutaisė 8. 
telpa čia 7 trumpos pasakos. 
21, Kaina ...................................

Vaitiekupiunas. 
Pusi. 
. 5c.

Jonukas Muzikantas. Parašyta Hen
riko Sinklevič’io, vertė Adl. V. Ir 
Juros Švyturio sargas, vertė J. Mar- 
gevičlus. Pusi. 39. Kaina..........10c.

Karė.. Ar ji žmonijai reikalinga? 
Parašė Kemėža. Si knygelė aprašo 

uc | nUo»tollo Iš karės žmonėms Ir 
Daug musų k>B j ja žmoniją stumia. Puslapių 
----------- .......................................................... *............. 15c.

FARMOS!
New Yorko valstijoje Lietuvių 

kolior.ijoje randasi dar daugybė 
fannų pardavimui. ]

Ląj brolių jau čia apsigyvenusių ir 47. Kaina
I gerai besilaikančių. Norėtume 

laikas baugiau savo tautiečių turėti sale ,p 
savęs, taigi atsišaukite, kurie tu-1 rašytų Dr. Šliupo, 

rite kiek kapitalo. 4: ir naudinga knv»

Koke privalo būti vsikų auginimas 
auklėjimas? Rinklus raštų, p* 

Kožnam žingeidi 
rite kiek kapitalo. Artesnes ži- ,r bbb*2bbb knygelė, ypatingai Te
mas gausite pas George KleekL*?.’ *u^n*ntlen“ TalkUB> 
o 1 11 v tT. • 14lntl BU 4la Puti. 91. Kai-jPoolvtlle, N. Y. Įdekite už 2c. na 
krasos ženkleli atsakymui.

25c.

Liūdna Pasaka, parašė J. Dnaa. 
Tu manąs nelaimėje neapleldi. nu
liūdusį palinksksminl. nuvargusiam 
ranką paduodi.... Dėkingas už atsi
dėjimą Ir šird| gerą, aš Tau nors 
apsakymėlius rašysiu.
Jeigu patiks Tau ir gyvas 
ir daugiau pa pasakosi u.... 
deda 
laiko 
Pusi.

raštininkas, kurs iš 
atsiskyrė iš šios 

31. Kaina ................

Skaityk!.... 
busiu. — 
Teip pra
bado be 
pasaulės 
.... 10c.

Moterie Ir Jos vieta žmonjjoje. Pa
rašė J. Laukis. Aitą knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterims Ir 
vyrame. Anot autoriaus: "Teisybė 
yra tokia prasta, kad m?* tankiai ne
rti r tome jos tik dėl jos prastumo". 
Kalbėtojai daug atras sau medžiagos 
joje. Pusi. 47. Kaina

Ir Jos uždavlnlnys. Pa- 
A prato apie' mokyklas

“Žinyčios” žemė Wisconsine 
tbar parsiduoda po $15.00.
Apart “Žinyčios” laukų męs 
rime ant pardavimo šias išdirb- 

farmas;

uneau Co. Wisconsin išdirbta 
11a 40 akrų, 30 akrų išdirbtos 
lės, 10 gi akrų dykos tinka- 
5 ganyklai, gera nauja stuba, 
žas tvartelis ir šulinys. Kai- 

..................  $600.00

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

Maupassant’o, vertė J. Laukia, 
toj knygelėje telpa šios 
Alluma, Netikri brangiejie 
Baimė, Du maži kareiviai, 
padūkėlio, . Mėnesienoje, 
Užšalusio] padangėj,

Kaip žmonėa su ponais kovojo? 
Sodiečių sukilimai Išpanijoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė 
A. J-tis. Pusi. 34. Kaina..........10c.

Lake Co. Michigan, 40 akrų, 
a išdirbta, su trobomis, šuliniu 
»odu. Kaina..............$700.00

nSai yra kaina šių dviejų far- 
•į- Kas jas pirks šį mėnesį, gaus 
* pigiai.

61- 
pasakos: 
akmenys, 
Dienynas 
Valdulys,

Atsikirtimas, 
Vienatvė, Tėvas ir sudus Ir Rože, 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra vienas iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių 
gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 36c.

Angliškos Kalbos Vadovslis. Tiems, 
kurie nori trumpu laiku pramokti 
angliškai susikalbėti kasdieniniuose 
reikaluose. Sutaisė J. Laukis. Se
niai pageidaujama tokia knygelė, da
bar yra jau gaunama, ir kiekvienas 
turi progą pasinaudoti, ypatingai kas 
nemoka anglišką kalbą, tai dabar 
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90. 
Kaina ............   25c.

Kiškeliai. Apysaka vaikams. Pa- 
gal Kukllną, parašė A. Agaras. 
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius), 
su daugeliu^ paveikslėlių, kaip kiA 
kili gyvena ir kaip su jais valkai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 ....

Klebono Karčiams. Atsitikimas iš 
nesenos Šiaulių praeities. Parašė 
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina,.5c.

Kišeninis Rusišksl-LIetuviškas žody
nas. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai- 
Ba .................................................... 40c.

Kaip kunigas virto socljaldtmokra- 
tu. Parašė Gėrė. Telpąl prie tos pa 
čios yra: Revoliucija ir Kunigai, para 
šė šermukšnė. Puslapiu 81, Kaina 10c

Koks mums reikalingas "Valakas" 
Vertė M. Pusi. 15, Kaina.............. 5c.

Komunistų Manifestas. Prakalbos 
K. Markso ir F. Engelso prie vokiško 
spaudimo 1871 m. Ir tL Kas nori 5u-

Mokykla 
rašė Alfa. 
Prancūzijos, Vokietijos ir kitų vieš 
pstysčtų, po t am kokia mokykla mums 
reikalinga, ko męs turime tiesą nuo 
mokyklos tikėtis, ir koks, apskritai 
imant, mokyklos uždavinys. Puslapių 
69. Kaina ..................................... 25c.

Męs Ir Lietuvos aocljsldemokra- 
1, Musų artimiausias tikslas ir 

II, Lietuvos soči jai de mok ra- 
111, Metuvos soči jai 

Parašė Juras.

taL 
kelias, 
tai ir kultūra, 
demokratai Ir tauta. 
Pusi. 16. Kaina ..

Menininkas srba Maglkas. Pą- 
gal Panovą, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visoki magiški paveikšlėlial ir 
kaip padaryti visokia* štnkas. Pus
lapių 82. Kaina ..y..j............ 15c.

Malūnas. ' A py s AB: 41 rusų kal
bos vertė Pranas S-lTs. ' Puslapių 23. 
Kaina ....................i;....'............. 10c.

. -Vfc 7‘lt
Msrlja musų Viltis arba Svsnč. 

Marijos stebuklai, iš šv. Alfonso de’ 
Ligori raštų surankiojo J. Baltrušaitis. 
Pusi. 63. Kaina ............................. 15c.

Nutruko. Vieno veiksmo komedija. 
Parašė Smalstys-Smolskis. Kamajų 
Vaidintojų Būreliui paskiria Autorius. 
Pusi. 20. Kaina   10c.

Nuolatinė ksrlumnė Ur milicija. 
Pusi. 17, Kaina .....r-.................... 5c.

Oras, Vanduo, Šviesa Ir šiluma. 
Lekcijos Prof. Blochman’o. 
temas, 
šyta ypatybės chemiško Ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui yra 
daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi. 
188. Kaina.......................... /...T?40c.

Pasakos, Prityrimai ir Vtsslljos su 
dainomis. Suderinimais parašyta 
kun. K. Aleknos. Yra tai nekurtos 
pasakos, nuotiklai, žaislai, giesmės, 
veselijos, najiviškal Išpasakotos, 
kas eilėmis sutaisyta. Pusi. 
Kaina .............................................

Sutaisė
Visiems suprantamai apra-

vis- 
142. 
35c.

Plstro C a ruso, Vieno veiksmo 
K. Puida 
šių laikų 
.... 10c.

ma parašė R. Bracco, vertė 
Veikimo vieta — Neapolis,

Dra-

Revoliucijos
Nlemojevski,
pa čia davynloa gražios apysakaitės' n^ms> einą kartą per savaitę iš 
U lenkv. 71»<lwi u n , Vilniau., Lietuvoje.
sitikimų Variavo jo laikuose rusų ka- . ... . . , „

« T . u Lietuvos Lkminke rašomarėe su japonsis Ir įvykusios po jai 
pairtuvės rusų viešpatystėje. Kny žymiausius Lietuvos reika- 
grlė įdomi kiekvienam. Puslapių 76 lūs, apie žemės valdymą, apie vals- 
Kalna

107

10*

109 
110 
111 

aOe- Čiu», mokyklas ir žmonių laisvę m
apie vyriausybės darbus ir politi- j

113Rūgėtais! Pienas, Įrankis liaudies 
sveikatos užlaikymui, vertė D-ras A.' ką ,r H- 
V Autorius nurodo kaip plačiai yra 
vartojamas rugėtasai pienas kaipo vai 
etas nuo įvairių Ilgų. Pusi. 22, Kai 
na ....................................................... 5c.

Sconlškiejio vsizdslial. Parašė 
Vaišgsntas. Telpa šitoj knygelėj 
sekanti veikalai: 1 ) Nepadėjus j— 
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome 
d i ja, 2) Negryna sanžlnė, Monolo- fcoje po adresu: 
gas. 8) Paskutinį Kartą. Monologas. 
4) Tiktai niekam nesakyk! Scena 
iš 3 ypatų. 5) Namai pragarai, ace 
d Iškas vaizdelis. 6) Lietuvių pavasa
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina 36c.

Siaurės Karžygiai, keturių veiksmų 
tragedija H. Ibseno. I* rusų, lenkų 
Ir vokiečių vertimų vertė K. Puida. 
Veikimas atsibūva Norvegijos šiaurė
je, Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir 
vio laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 26c.

Sparnai, Drama IlI-juose aktuose. 
Parašė V. Šiaulėniškis; yra geras 
su naujomis idėjomis perstatymas. 
Pusi. 44 Kaina ...........   30c.

Svarbi priežastis, vieno veiksmo 
komedija. Parašė P. Bayard su kai- 
kuriomls permainomis iš Jenkų 
bos vertė K. Begota. Pusi. 62 
na ....................................................

kai
Kai-
15c.

•tgi-Sulaukė, Iš tautiško serbų 
jlmo pasakojimas. Parašė Terezlja 
Jadvyga, iš lenkų kalbos vertė Bal 
trus Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 26c.

Niagara. Patkavinls vsndenskrt- 
tys nuo ožiuos salos. (Horae 
Sboe Fa Ils from Gost Island).

Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan A vena e.

Kaskados ir pokylinė svetainė. L.
P. Parodos 1904m. t

Moki Indijonas namieje.
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas. He-No-Frald. 
Vartininkai (The SentinelE) 3.043 

pėdų augščlo, Ycsemite, Cal.
Motin* girių. 63 pėdas apėmia Yo- 

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

* Ujoj.
Airija. Kfllarney. pilis Ros*.

Lietuvoje metams ................ S175
Amerikoje metams .............. $-2-5°;
Užsimokantiems už metus iš kai- 115 
no, duodu Vilniaus Kalendorių I5JJ*1®* I Muckross Klioštorių. Al- 
1908 m. dovanų. n7 miestas. Gibraltar

Ant pamatymo vienas num. 5c. uą Berlynas. Bondler lovį* ir geto 
Pinigus siųskite atstovui Ameri- *

M. J. Damijonaitis,
3252 So. Halsted str., Chicago, UI.'

121

10

Storeoskopai arba Teleskopai, jy
124

117

128

129

130

131

111

Siaurinis miestas. Gibraltar

Vokiejja. Griuvėsiai viduramžinės, 
pilies.

Vokietija. Laivas ap'eidžiantis Ko- 
blenc’ą, ant Rhelno upės.

Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

Stockholmas. Karališkas patacki.
Švedija. Ant kelio 1 Odde. ’
Švedija. Lejono pilis. Goteborge.
Šveicarija. Alount Blanc žiūrint 

nuo Chamonlx.
Thun, Šveicarijoj.
Žiu vinis kiemas, Alhambra. Grana

da. Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada Pa

ryžiuj, Francuzijoj.
Tullerinų diržas, Paryžiuje. Fran

cljoj.
Palodal tautų ant upės Belna’os, 

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

Francio j.
dės Cbamps Elysees. Paryžiuje, 

Francljoj.
Didžiosios operos palociua, Pa

ryžiuje, Francljoj.
Btereosaopas arba Teleskopas yra tai 133 

priets's* arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 134 Tvirtynė Sv. Jono ir Katedra.Mar> 

seiP.es, Francljoj.
Laivų užplauka ir ežeras, VUiefraa- 
- che, Francljoj.
Carniche kelias ir ežerėlis Vilto- 

franche, Francljoj.
Pajūrinis kraštas Caatno, Monte 

Carlo.
Vatikano daržas ir 8v. Petro ka

tedra, Ry-ae, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto šv. P>. 

tro katedra*.
Didžioji galerija Colona palocluje, 

Ryme, Italijoj.
Skliautas tiettlalo Severo, Rym% 

Italijoj.
142 Koioseumas, Ryme, Italijoj.
143 Neseniai atkastas palociua. Pam

pėjo, Italijoj.
144 Senatas Ir Kanalas, Milane, Itali

joj-
Kelias šv. Juozapo Venecijoj, Ita

lijoj.
šėrimai karvelių ant pledaua 8aa 

Marco, Venecijoj.
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
Mahnmainau bažnyčia Omare.

ant abrozėlio, abrozėlis pa zirst* | na-, 
turališką paveikslą, kuriame matai čio- 135 

Šventas Petras Ryma, Apysaka ii |M grvpas žmonių, triobų. visą mie- 
krikščionių persekiojimo Nerono lai- plačius laukus, miškus, daržus ir 136 
kuose. Perdirbo iš Henriko Blnke te]p ic*ip kad pats toje vte- i
vlčiaus apysakos "Quo V’adis H. 8 .. būtumei ir vieką savo akimi ma- 137 
vertė Adolfas Vėgėlė. Pus. * jtytumel.. Teleskopas paverčia | nata i 
na .................. ............................... Fališką ėeybą, padidina jį atsklrsto jgg

-- - žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau na
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius stereoekopiškua paveikslus.

Svarbus Klausimas, Ar yra Dievas? 
Ar reikia tikėti? Kuri tikyba yra tik
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi. 
71 Kaina ......................................... 20c.

Šventoji Istorija žemesniamjam liau
dies mokyklų skyriui, trumpai apsakė 
kun. J. šuster T. D. Vertė Ad. Vėgėlė. 
Pusi. 88. Kaina ............................. 16«-

6v. Pranciškaus Iš Assyžlaus gyve
nimas pagal kun. A. Beltrami’o. Su
taisė J. Baltrušaitia, Pusi. 41 Kai
na .................................................... 15c-

Trumputė Lietuvos istorija. Antras 
pataisytas išleidimas. Knygelė gera 
pradinėms lietuvių mokykloms Pusi. 
79, Kaina ..................................... 20c.

Tr|s Mylimo*. Komedija trijuose 
aktuose. Parašė žemaitė. Pusi. 44
Kaina .............................................

Tautiškos Politikos knygynėlis. 
Telpa čia Rusi los policijos viešpata
vimas, persekiojimas ypatos laisvės, 
draugijų ir susirinkimų, laisvės žo
džio ir sąžinės, ir kame išganymas? 
Posl. 47, Kaina ............................. 10c-

139

140

141
8ERIJA I.

Susideda Ii 12 Stereoekoplškų paveik- 
alėllų pundelyje. Prekė 50c. už 
pundelį,

štai ką juose gali pamatyti:
1 Stebėtini griovai Y*Bow-8tone Par

ka
2 Kvletklnė parota, mieste Barate

141

140

C

Bowery gatvė New Torka.
Didysis vandens puolimas, Y alio w- 

atone Parke.
Typiška tabako farma, Kuboje,
Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa
ltm Havrall.

T tnvų rinka, miesto Manllėa, ant Fi
lipinų salų.

• Bcn Jone gatvė, mieste San Juan. 
Porto Rico.

9 Puikiausia pilis mieste Rholnstetn, 
Prūsuose.

Puikiausias Žurandelis Salono de 
Jenets, miesto Vienoje.

10

147

158
149 Oceaninis pakraštį*, parodantis ke-

lio užuolanką, Algtere.
150 Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
161 Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios (tomas K1

151 Mahometonų bažnyčia Sultano Ha- 
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų, 
Kairo, Egipte. ____ _

seiP.es


B?

bi orėdamas pirkti pigiai laikrodėlį, eik pas 
savą laikrodininką. Prisiųsk savo adresą, o gau
si Kataliogą laikrodėlių lietuvių kalboje dykai.

Kaikurių Šia yra kainos:
P»*uk»*ota» talkrodSU*. uttitettaana* SO Kl*l“ *> W*ltS- 

*n> viduriai* 613. — 8M*brl*i* laikrodžiu. Klfin ar Walthan vidu
riai* S7-SO- — Kiteliai* laikrodMt*. Kieta ar WaUham viduriai* 
SS.SO. — Niteli&i* Islkrodšli* New York Staadard *2.79.

Aprašymg ŽUd«i Špilkų, Grandlušitųraal Katallog* UataviSkam 

P. K. Brachu, 3316 S. N*r|M St., Ckktf*. U!

EIK PAS SAVA!

RAISTĄ” (The Wi) DUODU DOVANAI
Sk«ltyto>ra* “Ltstavo*” te “Vienyte* U", kurk* <tar to* knyga* ns»nr! Ir tars >kalt|.

J*i knygta ‘ R AISTAS“ te.l dar ak*|te*« tai vteal tateat težinai Amsriko* gudrybs*. 
ank tyb* • ir. teip vadinama jo*, gero v g ir negali iiataaugnti nn.> viaoklų pinklių, ne* 
neturi 4*na patyr aax RAbn’Aii“ tai kiuga patyrimų.

P*r*kahe» BAISTĄ“ telppat tino*! sis* autvarkymg dabartinė* pramoui)o« ir kodėl 
bedarbė* kili o t uotu i ir kaip salima turėti visuomet darua* ir gyvenu Inlmiegni.

„RAISTAS ’ dėl itateun o *avo idėjų jra toip pageidaujama knyga, kad yra Urenta į 
visa* kalbas.

"RAISTAS", kuria sudrebino A marike* Ir Europo* t>arlam«ntu*. yr* didelė. 366 pusla
pių knyga ir ararbi tuonsi, kad • prato gyvenini, lietuvių Amerikoje.

■RAISTO • kaina »tOO, perkant pauU* knygg. Pranu merą! a taikrąUių "Lietuvoe" ar 
“Vien. Liet" metama *2 Otk Bet ka» naefci ufateakVi ten. LteE" metam*,
priitųzdamaa man 92.00. apturi* metama rteng ritu lalkraAiį Ir RAISTĄ dykai.

Siuntimui pranumerato* adr**a*: J. Nnaįnkne. Madiaoe Sų- bnn ISO. New York. N. Y.
K *kr *na* lietuvy* inteligentas pripažins dktalg rartg knygos -‘Raistas".

153 Pyramldoc ir Arabų Vilija, žiūrint
nuo Ghtoeh kelio, Kairo, Egiptą.

154 Arabija. Daržas išdžiūvusiame

155

156
157

158

159
160

161
102

įėjima* j paloclų. Singapūre, Indi
joj.

Turgaua diena Singapore, Indijoj.
Tautiškasis greitasis trukia, Singa

pore, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chi

nijoj
Žibinčius Hong Konge. Chinijoj.
Chlniečių vlenbuorinial laivai į 

plauko) Hong Konge. Chinijoj.
Gražusis kelias Shanghai, Chinijoj. 
Žvilgia ant vifmoe turgavietės,

L6S Tautiška* priešpiečių namas ant

164 Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglp- 
tiškų lotu* kvietkų pilname žy
dėjime.

Junltų žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Jr ponijoj.

Yokohama, Japonijoj, šlaučius dir
bantis lytines kurpes. •

YokoLaiua. Japonijoj. Kriauklinių 
šūvių pardavinėtojaus stotis.

Paroda ugnagesinių atletų. Yo*» 
hamr., Japonijoj.

Yokoiuuua, Japonijoj. Kvietkų dar

115

166

117

168

168

170

•71

Tririaga* gydymą*

Dr. Grant ir Ko., 329 State ui., Chicago, III

u*. plauk 14 nusilaki*

Dr. L E. ZINS.4IS. Clark SfrMt,^ CHICAGO, III

Moteriškas ligas.
Patinimus gimdo*. skaudėjimu*

vtesdes ir didžiau* toj paslapty).

Visokios patar
mes dovanai!

PLAUČIAI.
Sargautieji* dusuliu, bronchite 

arte džiova išgydomi galutlaal

Itimg O * alino ga*ų

Privatiškas vyrų

Ii*ydau kiekvienų eergentį Veriooeel*. Striktura, te*tkrštu*ie* kra«)e uin*ody)ima. 
na«llpušJU»ų aervų,* l!ydrocel| arte vyrų ytiška* liga*. Tok ta* gania* oterta* teiktame vi- 
aiema Uem* kurta buvo gydomi nuo kelioUkoe vteokių daktarų te p**ekmš* ir išdavi a*eo pini
gu* dykai, kad paradyti. Jog aš tariu VMteateiį budg, M kurio pagal ta aat vtoado* Ja* išgydytu.

Nemokykite už nelšgydymų, tiktai už Išgydymą.

Sveikata Vyrams už $5

'.į

Chicago, III.

—

SGERA ! Apsižiūrėk ką darai?
Tu moki po 110.00 rando* ant mė-

33rd Place, terp Halsted 8t

2
8310040

35th

2

2

metą 
metų 
limo- 
atgal

Place, terp Aubum avė. 
ir Gege 8L

4 flatų Ir užpakalyje 1 
flato abu mūriniai na*

lubų, 2 flatų mūrinis na
mas

Eik pas Žinovus Specialistus
Męs užtikriname, kad išlydysime

Ligotus - Silpnus
Nerviškus Vyrus

Lytišką gyslcplerą, Strikt urą, c 
Užnuodijimą kraujo, Užkrečiamas liffas, 
Lytiškąsias ligas, Nuoplud| sėklos. |

Mg* apkaltoms sieko te pastai*Mtm, ar patarimų. Telpogl gali pamatyti tavo padSĮIm, 
aat valko mūšų didelėje Geto*i»* Anstomljo*. kart yra atvira vtetem* vyram* dykai. Mg* 
Ugydtm* be atkritimo. Ilgydom* daugiau vyrų nagu koks nors •pectaitata* Clitaagu)*. 
Musų kalnu* yr* p*r puag to, kg kiti šl*OT*i »k*ito. N atauk. Ateik tuojau*.

IŠGYDfiU IN 5 DIENAS =

FIRMOS! FIRMOS!
Lietuviszkoje “Zinyežios“ Kolionijoje

Prie pat miesto Thorp, valstijoje Wisconsin.

Atminkite, kad virt parodytos pre
kės yra tik ui paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja 81 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir 
visokių paveikslėlių tu rėtį, tai vienas 
Teleskopas užtenka jiems visiem*.

▼Ienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopų, ta! 
gali lįsti paveikslus kokius tik nori ir 
visi tiks f t* pat) teleskopų.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OL8ZEW8KI,
3252 So. Hairtcd 8* Chlcaųo. ffl.

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 So. State St. CHICAGO, ILL. 

arti Harrtaoa gatvO* 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijo*
Žingeidumai Osteologijos

Žingeidumai Gromuiiavimo Organų

(to* »ut*l*y tu* vai»lu» H«j<Uu pa- 
•skmingta aslai.

Kraujo užnuody 
Jimus

ai Išgydė u ant visados. 
Kalbu listuvišksl

Yokonama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas Jaunų gerbėjų Matsuri 
procesijoj.

172 Japoniški valkai, neėanU pokyliui 
Matsuri altorių, Yokohamoj.

173 Matsuri pokylis, muzikos pas t ola*
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj. 
Joj.

174 Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis *a.j 
turtų.

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj. Yokohama.

Japoniškas žvejys-prieplaukoj, Yo- 
kohamu

Japonlečių būdas eiti pailsiu.
Trepsi | Klgomlzų žinyčių, 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Klgomlzų

Tyrinėk pradžių ir išsivystymų 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumas gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumns.

Tynnšk įtekmę Ilgo* ir p*l*i»tuTy»tfa, 
pentatyta* gyv didum fi»aro*«, tveiūuoa* 
ir ligotu'M padšųmuo** Lavraišrodinštoja* 
ataakinšja vi*ckitu klausissu*. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI!

vMurnakrtul.

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State St. Chicago, UL

175

176

177
178

179 kiny*

180 Auksinis pa v Ulonas ant ežero Kln- 
kakuJL arti Kyoto, Japonijoj.

Senoviška zinyčia Fujlyama, Mt. 
Fuji, Japonijoj.

Teatro gatvė, ilgio vienų millų, 
Osaka, Japonijoj.

i T-ra, Japonijoj. Tukstantla žibin
čių prie Ka-Buga-Tlo-Myia Ainy-

181

182

183

84

185
186

187

188

Vienatinė Lietuviška Sankrova
I ir a<entsra lltrraturo* aat "North Side" ChtaagoJ. 
. Čion galima gauti moktlUk^. **iettfkg ir dvasl- 
, |kų knygų, raiaačių. Ikaplierių. abroiAhų. viso

kių lauraičių. Amarilio* ir Europo* ir popierų 
gromatota*. Taipgi telaikau viaskio ta turo: )»o 
dylo, paišelių, plunksnų.drukuojamųmašinukių 
britvų. itereoakopų ir daugelio kitų daiktų. M*- 
užmirškite atailankyti, o buaiie užgatedintL 

Petras M. Kaltis 
s Avo. « Chi«*go, U*.
Ltetuvlško* Bažnyčių*).

Nikko, Japonijoj. Sc Jovė* akmeni
nis šuo. sergi&ntis Nikko žinyčių 
nuo Piktoja

Havrailški mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kžanto Monoloa 

upės, Honolulu. HawaL
Daktilinių paimu kelias, Honolulu, 

Hawal.
Havvaiiška moteris, gaudanti Pee- 

heai, mažiukę krlauklinę tluvai-

Chlniečiai renkanti ryžius. Katrai.

^NAUJIENA
š Kenčiantiems

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

Tarpe kauliu* ir Wood gatvių

nuo 8::

189
190 Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af

rikoj.
191 L’auka ir plaukicntl laivų taisymo 

dlrbuvė Valparaiso, Chlle.
Jamaicos Brookline gatvė, Port 

.'-Ktcala
Frunclsco gatve, Mexlco City- 

Didysis pilsčius. Meaico City. 
“Jojimas šėnlml*”. 
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas.

"leve musų, kuris esi danguose**. 
Pagalvėlių kerė.
Šėrimas kačiukų.

Teleskopas ir 100 virė paminėtų po- 
yeikslėiių kaštuoja........ ’............ 83.00

100 tų pačių paveikslų bakselyje 
be teleskopo ........-.............82-00

25 paveiks—- i* Jėzaus gyveni
mo ...........................  ii.oo

3tt* viena* teleskopas be paveikslų
kaštuoja £1.00.

192

193 
.19<

195 
a>6 
197 
198 
199 
200

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: stenografijos, spaudi namo* ma
šinėlės spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, spelinimo, 
istorijos, geografijos ir tt.

Spedlališkos lašt rūke i los angliškos kalbos 
tiems, kurie pradari* mokyti* tę kalbą 
ir kurię nori joje tosilavinti.

Męs išlaviname vyru* ir moteris įgyti 
geras vietas. Kliasos atdaros dienomis 
ir vakarai*.

Atsišauk ar rašyk klausdamas plato- • 
snių informacijų. Kataliogas dykai.

yra derlinga, guli terp dviejų geležinkelių, šalę 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. 2emčs kaina $15 už akrą ir daugiau. Įmokėk ketvir
tą dal|, likusius gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems “Žinyčios” Dr-te pa
statys ir trobas išmokesčiui, iškas šulinį ir tt už pigiau negu pats farmerys 
galėtų tą padaryti.

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

Tikietai iš Chicagos į Thorp prekiuoja $6.25, J 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 farmas perka ir todėl kaina žemes umu laiku gali pakilti

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

A. OLSZEWSKI, “Žinyčios“ Mgr
3252 South Halsted Street

P. 8. turime pardavimui ir pigesnių laukų Wiscon8ine ir kitose val
stijose. Parašykite mums kur jums yra maloniau, o męs pranešime jums pla
čiau. Žinoma, kur kaina mažesne, ten ir žemė ir vieta prastesnė.

Lietuviam! n
^ainiais nesveikumais, U

IT T T kl • Tštotote* •‘Yafd* 1W ■ "[

1 Dr.Med. A.L Graiczonas
DRAUGAMS ' Aaaipas 32-roi gulte* 1

Gydo visokia* ilgs*: vyrų, moterų ir vai
kų. speciališkai gt atsidavę* yra slepta- 
mutn* ir odos ligoms.

Skaitytojau, jeigu esi apimta* kokio* ligo* ar painiai* n ra v ei kūmai*, 
užsimokės tau atsišaukti į Chicago Mcdlcsl Cllnlc, 344 Sa. State SL 
prieš »Jim| gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų Ir laikantį |5> 
gydymu kožno* ligm, kurių prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi
nęs, silpna* ir nuilsęs, pavargę* rytmečiai*, trūksta noro, be gyvybės, leng
vai nuvergsianti* ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 
trūksta energijos ir t virtusio, akys įdubusios Ir nečyatos, pajuodavę paakiai, 
spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, nemoraliaki ir 

Nusilpninanti Sapnai, Patrėtytis Vyriszkimu, Sekliszkt Silpnybe 
ne*uaugu»ios ir šaltos dalyt, nustotoji m a* šlapume paliktame per naktį, 
pienėta* šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumę pūslės ar Inlutą? 
Išsipūtima Gyslų Maišelyj; Užsendintę Puletekį: Užakimę Varpskylš*; Sy- 
AHtiškų Ulnuodyjimę Kraujo, ar kokių kitokių gėdingų nervų, odos, kraujo 
ar užsendintų ligų? Ar skruostai įdubę, tymus rūpesčio išreiškimas aut 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- 
aes dalis, priešlaikinį nykimų, skausmu* kauluose, puoli m | plaukų, *kau> 
damą gerklę ir tt. ?

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic 
užtikrins tau pilnų ir Isikantį ant visados išgijimų, jeigu jie nuspręs, kad 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimų iš pirmos dienos, ir neužiigio 
atrasi save karalium tarp vyrą ant kūno, proto Ir širdies. Niekas taip ne
sunaikina jaunus Ir pusamiinius vyru* kaip išbėgimai tektos naktie* laike, 
arba slaptinga* nu bėgimas tekios su šlapumu. Tas padaru žmogų netin
kančiu prie darbo, žonatvė* ir smagumo. Nedaru skirtumo, ar ta* paeina 
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pert* n kaus užga* 
Didinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave Iftgydyelme.
Mg* gydom Ir Usydom (Stalo* *uta<ima*. nervų nu*ilp«uUim^ teaete)«*į pa temk į. *yflų. 
nenstursiUkiū teginu*, patoagystf- inkstų ir pa»>ė* >*•*. teteybg raksat, visee Vyrų 
Ug«*. Vito* k Hat y* l*lmlnr*n* tenybinisn gyvenime La* ptatalinto*. Tukstaačiu* jsusg 
te putenšini^ vyrų te*met prte* taikg bsšIoo)* į gt*bg >u*y»t«* Iklykum*), per tinku* 
■raikaopinlm*! Ir kraejollge*. J*U« tari nor* vteag i* viri pamltetg šeškių pMiradsvyk 
•u munii* pakol d* nėra per vėlu.

Rodą tau nieks nokaštsoįa, o gali užčėdytl daug koslėįiMų.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL.

a S Geriausias lietuviškas dantų daktaras - 

A. J. Zimontas (lietuvy s) 
3252 So. Halsted sU Obzewskio tume.

Temykite Lietuviai

Smulkų. Klsmetų, Orukeejamųlr knekamųma* 
linu. Liet knygų Ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas OAMtJONAlTj Chicago, 
• iš-čia gausit* per pačių llotovilkoto kalbele 
MTAUOei Mo. 7 dykai, katrame yra įimtai 
visokių daiktų paveiksimailr|ų kalaes. (| 
Cbtcago s m nesiunčia)

Psrkupčlal gauna nuošimtis. Admsas:

M.“ J. DAMIJONAITIS
325S Union Avė. Chicago, UL

Kpžnaligaišgydoma
Alvitauklte į Blusų otlsg Red Crta* Ptermacy 

4*52 S*. AsMaad Avs^ o ta.u* įveiki

Dr. Kazimieras Butkeviczia

nėšio už savo flatų. Tai per 
tu išmoki 8120-00, o per 10 
81200.00, ir tie tavo už radai 
kėti pinigai jau niekada tau 
neeugryž.

Už 81200.00, kuriuos tu per 10 
metų randa išmokėsi, galt nusi
pirkti tnažų namelį, kuriame galė
tumei gyventi ne 10, bet 50 metų. 
Toks namelis tau kaštuos 81200.00, 
o laikys ant 50 metų arba ir ilgiau: 
o mokėdamas kitiem* randų po 810.00 
ant mėnesio tu per 50 metų išmoki 
86000.00, Ir kodėl tada neperki sa
vo namo?

Męs turime daugybg namų ant 
pardavimo pigių ir brangių- Pirk 
vienų namų ir nustok mokėjęs ki
liem* randas. Męs tau galime par
duoti gerų namų už 84000.00, i kurt 
tu gali Jleisti 4 šeimynas po 810-00. 
Taigi 10 metų randa tau pilnai už
moka ui tavo namų. Pasirink sau 
bile namų. įmokėk mums pusę pini
gų iš viršaus, o likusių pusę 
kėši mums per 5 metu* iš to 
namo rando*.

Mę* šių savaitę pardavėme 
namus:

3210 

3027 
35 
4601 
Turime ant perdamo žemiau su

rašytus namua, iš kurių gal! pirkti 
kuri nori. Įmokėsi pusę pinigų pirk
damas, o reštų išmokėsi 5 per metus.

A. Olszewskis 
3252 8. Halsted 8L, Chicago, III.

lubų, 
lubų ] 

mal ..
lubų. 6 flstų murinto na

mas .....................................843C

35th Place, terp Halated ir Gkge uC 
2 lubų, 6 flatų mūrinis na

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

Popiar avs, arti 31mos ui. 
6 ruimų mūrinis namas ir 9 pėdų 
augštas baseraentas ... 

ruimų medinis namas8

3

2

Union 
lubų,, 

tnas 
lubų.

U
aitikimuo** tėtoulAam* tn*titulų i>rob**c>rt«* ai»t 

I rado* Va’ttal Importuoti lė *eno* tėvy nė*; teipgi 
Lažlallcoan* tSvynė* TrajM-ltevyneria* i» Palange*. 
I Vaisiai ataušinimui plaukų gvarsntnoti. Rec-fttal 

*utal»o«nl po • pečiai laku n><»*i| užMurijlmu. Pra 
M* prtelnamo* A pt teka atdara diena ir naktį.

Red Cross Pharmacy
4552 S. Zihltnd Av*.. Chic***

82200.90
82500.00

išmo- 
paties

šluos
1

av*^ terp 31 Ir 
2 flatų mūrinis 
................................. 8900040 
2 flatų murini* na- 
.................................. 8570040

32 vi.

Aubum avė. 
Quinn St. 
WaHace St. 
Union avė.

ŠITIE NAMAI ANT PARDAVIMO:

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

mas ................................... 8350040
3 lubų. 3 flatų medinis

8350040

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

ir 2 lotai .............................8400040
lubų, 2 flotų medini* na

mas ..................................... 8250040

Morgan St, terp 32 Ir 33 ui. 
lubų, 6 flatų ir Storas, mūri

nis namas...............................818000.00

Morgan 8L, terp 63 Ir 64 ui. 
lubų. 2 fintų mūrinis namas, 

akmenio pryšakis ir trepsi.. 8620040
2

2

3

Illinois Court, terp 32 ir 33 u L.
ruimų mūrinis namas ....81200.00

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

muro, štoras ir vienas datas 200040

Canalport avė. arti Union ui. 
lubų, ir ant 3 lotų mūrinis na
mas, apačioje 3 štorai viršuje 
12 flatų ..............................830.000.00

2

2

Iš Vilniaus eina Naujas 
Laikraštis

‘EŽYS’ Dovanos su kiekvienu Pirkiniu

SERIJA V.
Susidedanti Iš 12 maišyto ęatunko pa* 

veikalėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pundel|.

Šitoje serijoje, kiekviename pundą* 
lyje, bevelk vis kitokį paveikslėliai, tai 
yra maišyti iš vloklų gatunkų. Juose 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir 
kitų bagotų triobesių phveikslal, telp- 
gi ir komiški paveikslėliai. Ši berija 
yni nėra tiems, kurie nori pinigus ui- 
09 tyli, nes j! kaštuoja tiktai 35 c, o 
[toje galima tiek daug pamatyti M| 
Ir serijoje L —

Pašaipos, x pajuokos ir pakalbos 
mėnesinis su juokingais paveikslė
liais laikraštėlis, skiriamas visiems 
Lietuvos žmonėms. Kaina me
tams: Amerikoje 81.00. Lietuvoje 
1 rublis. s Adresas:

Russia, Vilno, Antokol, V.
Gospit. No. i; 3 “Ežys”.

BERIJA vi. " * 4* : 
12 telp pat maišyto gatunko paveikslė

lių pundelyje. Prekė 76c. už pun
delį

Šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirtti gabiau- 
Blų artistų, brangaus darbo. Į Juos 
žiūrint matai viską teip aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Mare Laukiene
Atsakanti AkuSerka

3252 S. Htated St. Chicuo.Ul.
T.I.,hOT.« Y.r*. ....

Duoda visokį* rodį ir gerianti* p*K«lb* noote- 
rtzss jų ligos*. Pss*kming*i atiteka darbg pri* 
gimdymo Irdašlurl ateakanCtal po gimdymo. Offl- 
**• U gyvsnlma* Olsx*w*kio name SS5S f. Mrtri M.T c * i’i '

TukatasčlAl plikųiraonlu atgavo pu! 
kita ptaakua, sulaiko alinkitog nlsskų 
galvos tatai trumpame laike. Vietoje

Naujas Išradimas

tormudta'dykal. Arte*n*m* žiniom* reiki* ra
šyti |dedMt kra*oa ženklelį.

K. KRUNDZA

Kiekvienu, kurgjiM mu* Dmpanu perka, visada gauna puikias Dovanu.

ŠIOM dienos* pri* kiakvipnp 815.00 ar didesnio pirkinio bus duoto dovug dido- 
Ita puikus iv. Tėvo Plįaus X p*v«lk«l*». gražiam auksuotam* rėM, po stikls*, ver
tu 84.00. Todėl pasiskubinkite pirkti šio** dtenoie, o g«uslte dykai puik^raikslg, 

kuri* bu* gražiausiu papuošalu įusų namuos*.
Męt laikome tiktai pirmo* klisso* Drapanų ir todėl nesigėdime ju 

rekomenduoti ir augščisusiok kliuoa žmoniem*. oxn :!»»
Mę. savo drapana* patys dirbame, jpdM.M* galime 

Jas parduoti pigiau už visus kitus.

Už kurias Drapanas kituose štoruose 
moki $20., pas mus jas pirksi ui$15.00, 

Jeigu netiki, tai ateik ir persitikrinsi.
Jus gyvenami kituose miestuose ir farmose, nemo

kėkite ni savo Drapanas brangiai. Raskite mums, 
o męs Jums prisiusime muaų drspanųjprabu, mieru 
ir prekes, iš kurių sau pulskirsits daug geresnes 
Drapanas ir už daug pigesnę prekę kaip jūsų štoruose.

. Rašykite mums adresu: > >

The Bridgeport Clothing Co
A. OLSZEW8KI, Prezidentas

3246-48 S. Halsted st, Chicago,III
Musų štoras std*rs* iki 9 valandai vakare: Pnnedeiiais, U tara inkais, Ketvergei* ir 

Suba.CTts iki lO valandai.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

* Išdirba visokias legališkss popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Billof Sale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.
J. J. Hertmanovvicz

s*- Oflsss
A. Olszewski’o

3252 So. Balsted, Cor. 33rd SL 
Chicago, III.

—
Kozminsky & Yondorf,

73 Dearborn Street.
Bcuikieriai.

Mg* »kollj*tn« Pinigą* ant turtaayblų ir jai 
ta rengiesi tartenybg pirkt*, mg* »u džiaugsmu 
prigelbėatme, psskollndami tau dalį pirkinio pT 
algų Greitas veikimą*. Lengvo* lėlygo*. šgsar 
tai apmokami dosnia L

šitas Pulkus Laikrodėlis 
tik *3.75.

Pirm* kol pirkai lalkrodilį. 
pritiųtk »*ro vari* Ir ado***, 
o narį prtolųaime tau litą pul
kų 1» Ik rotai 11 r grandinių »k»- 
pre*u pašiurau. J*l matrai jį 
lygum «uk*uo'a-n laikrodėliui 
pardavinėjamam po *15.0). ui- 
moklk Kxpre»o are u tu 1 musų 
nepaprasta kaina *3.73 ir l*lk- 
re dili* su rrsadlMllu bu* taVo.

jte y» drimbai* nttešloklUksto lukštai* grašiai 
ersvlruotite. bambuu/ukamite ntatatomi.au 
šteinai* lUodintate vištai*!*. iUmditams lygs- 
•vara buominlu Judintoju, uitikriusmHl itin

lubų. 4 flatų medinis
mas 

hibų , 2 flatų medinis na
mas ......................................8180040

lubų, 2 flatų....medinis na
mas  .. 83500.00

Emerald av*. terp 36-to* Ir 37-tos ui. 
lubų, 2 flatų medinis na
mas ...................................81600.00

83500.00

Wallacs 8t., terp 28 Ir 29 ui.

2
Leavltt St., terp 23 Ir 24 ui. 

lubų, 3 
namas

flatai ir storas, murinto 
..... ............................ 8700040

29th St, 
ruimų mūrinis namas5

terp Qulnn Ir Throop ui. 
.8120000

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

Halsted St., terp 31 Ir 32 ul. 
lubų, 2 flatai ir štoras, murini* 
nąmas ................... ...........  8680040

3

3

lubų, 
mes

flatų mūrinis na- 
...........................85300.00

Wallac* 8t., terp 29 Ir 30 ul. 
lubų, 4 flatų mūrinis na

mas ...................................88000.00

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

mas ...................................... 85500.00

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

31*t St. terp Emerald Ir Union avės 
, lubų. 6 flatai , murini* na
mas ...............  .810000.00

lubų, 3 flatai ir štoras, mūrinis 
namas .................v.-84000.00

3

2

31st Place terp Aubum avs.
Ir Morgan St , 

lubų, 2 flatų mūrinis na
mas ......................... ................82200.00

lubų, 4 flatų murini* na
mas  ............ ......................  84500.00

31*t Place, terp Morgan 
Ir Muaprat ul.

lubų. 4 flatų mūrinis na-

Burlington avė, terp 154 Ir 155 uL 
2

2

3

2

lubų, 2 flatų murini* na
mas ................... ....................83300.00<
Christlsna av*., arti Mllwaukeo 

Ir Campbell avės 
lubų. 1 flatai ir 1 štoras, me
dinis namas ....................... 8350040

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

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

štorai, medinis namas, parsi
duoda su Storo fixtures... .8850049

Grant Works 49 avė. 
lubų, 3 flatai ir 1 štoras, me
dinis namas ..........................85200.00
2 luboms, 2 gyvenimais, po 5 

ruimus medinis namas .... $2.000.

Teipgi turime daugybę viso 
kiy kitoniškų namų ir lotų ant 
pardavimo visose pusėse miestą

2

Chicagos.

A.OIszevvskl
83000.00 3252 S. Halsted St.

ntatatomi.au


Dr. O. C. MEINE

JOHN’S SUPPLY HOUSE 
PILSEN STATK1N, CHICAGO, ILL

SVEIKATA IR LAIME

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje

I*
3

A k - 1-4 !■

Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

i Banka
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% aht metų.

Šioje bankoje yra geriausiai ir saugiausiai įtaisytos skrynelės (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kurių ne 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 net iš kitų miesto kraštų čia pinigus siųsti, 
todėl kad šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina.

Šifkortes
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima 

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

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

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

. 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 susiraSymą, kaipo tai: 

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

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St Chicago, III

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

■LIETUVOS” AGENTAI.

Baltimorc, Md. 
fonas Žilvis, 
J. Diemedis, 
iWm. J. M0..J1,

711 W. Lombard St
521 Columbla Ar.

8. B. cor. Sharp and Camden Str.
J. Luis, 521 Lombard St.
L. Gawlis, 1834 N. Castlė

Brooklyn, N. Y.
72 Grand 

" 97 Grand
73 Grand 8c.

E. Froome*,
A. Diržulaitis,
6tan. RinkfcTičius,

C. Karalius, * 19 Harrison St. į 
• Cambridgeport, Mass.

Phlladtiphia, Pa.
M. A. Inouus 1028 bo. 8-od 51

ADRESAI SVIRŠININKU
“tlNYČICS” •R-STES

Prezidentas—J. J. MartHHmavičta, 
8882 South Halsted Street

Vice-Prez.— Jestlnaa JskavIČIa,
1BI2 W. I»th SlrM

1- mas Raitininkas—M. M. Jukks,
M1 W. 22nd Slreet

2- ras Raitininkas—Aleksandra Oi*z*w*klt,
1418 W. Stot Ptaco

Kasteriu*—Mieštom Žlleviils,

Oencral-UivelzRtoju -A. Oluemkls, 
3282 South Halsted Street 

Vlal CHICAGO, ILL.

Su visokiais reikalais prie “ŽlnyČlos”, 
kaip tai * pi turėjimui žemės formai, ar 
priairaiyme prie Dr**tė* “Žinyčioa” Ir 
nusipirkime nuo joe akcijų, kreipkitės 
visada ar tai raitu ar asabiikal prie jos 
generalliko užveizėtojo adresu: 

“Žinyčia”, A. Olszewski, M g r. 
8252 So. Halsted Street, CHICAGO, ILL

REIKALINGAS
yra tau musų Nę3 KATALIOGAS 
didžiausias liet u vilk oje kaltioje ir 
bus nusiųstas dykai kožnam kuris 
prisius savo tikrą vardą, pravardę, 
adresą ir porą markių. Baigiasi 
25taa tukataulia, pasiskubink su 
pareikalavimu. 64 dideli pualapei. 
JAME TELPA teisingi s pražy
la ai apie suvirl 200 visokių kunti- 
kų nesveikumų, vyrų, moterų ir 
vaikų, llailkiua pradžią, priežastį

šiai ir prekės visokių naujausių 
electro-gydaučių aparatų, Kabe
linių daiktų, Magiškų Aparatų, 
Brukuojamų ir Rąžomų Malinu, 
Steiroakopų ir jiasn Paveikslų, 
Armonikų. Koncertinų, Britvų Ir 
daugel kitokių kožaani reikalingų 
daiktų.—Job t 1. Bagdžiunaa, lAp.

OFIUX-I—>1 ir U liteM pt

Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga,Vadovas in Sveikata
8u daug svarbią naulautių apvalymų, apimanti relkiHnjiau»lj$ dalykus, kurie suteikta sveikatą Ir laimę!

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

MEDICAL INSTITUTO ir išleista.
Alfoj knygoj rasite visokių ligų vardus, kaip jos prasideda ir kaip jas greičiausia galima pergalėti, aprašyta vyrų 

ir moterų visokios ir lytlkkoc užsikrečiamos paslaptingo* ligos.
L. Platai apraio smagumą, ir paslaptis, atidengiant žinybinio lytiško gyvenimo susimo

•■®*’** ® OvCttaia kims jr kaip mokėt apeivesti, kad būti laimingu- Lygiai daug pamokinimų jaunimui, 

kad per lytHką ikdykumą nopaaigadytų, nenupultų protlikai, iytiikat ir ant sveikatos
Kiekvienas skyrius lito* knygos yra žingeidus. Sergantiem* męs rūdijamo skaityti apie Dispepsiją, Reumatizmą, 

Plaučių ligas, širdies ir lakstą, Kepesą, visokias Vyrą ir Moterą liga*. Kuriam rupi sveikata ir laimingo* gyve- 
mas, tegul pasiskubina tą knygą, „VADOVAS į SVEIKATĄ” parsitraukti, nes netrukus ir 11 paskutinė spauda tarp 
3 milijonų lietuvių tuojaus išsisklaidys. Tą knygą reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavienioms y pa tom s.

NORS PASKUTINES LAIDOS DAUG TŪKSTANČIU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS,

bet kad Ji Išduota visaoairari, tai kiekvienas aptarė* Ją dovanai, kuris tik atsius 10 ceatą markėms ui pri
sisotiną ir savo aiškiai parašytą adresą „VADOVAM į SVEIKATĄ” gaus (tą kaygą), kuri jau daug gyvasėią 

i&gelbėjo ir gero padarė; už tai JI ir naudinga visiems.

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

The Collins New York Medical Institute,
New York, N. Y.

BRUKUOJAMA MASINA
už NUMAŽINTA KAINA ANT NEPASKIRTO LAIKO!

The Odeli No. 4

Aplalktir.e naują orderį ii fabriko 500 naujų tnailnų, bet kad yra 
dabar sunkesni laikai, todėl per neaprybuot* laiką |>arduositne ja* ui su- 
malintą kainą kaip niekados. Ru prisluntimu tik už 85.75. lipardavus 
atsakantį skaitlių, kainą pakelsime. Nsudekitds ii šios progos!

ODELL TYPEWRITER yra viena ii geriausių pigiųjų dru- 
kuojamų malinu. Ji drukuoja telp graliai, kaip malina ui 8100.00. 
Visa malina plieninė, o raidės varinės, išlietos ant plieninio volo. 
Visos didesnės ir mažesnės, su visokiais raltiikala ženklais ir 
numeriais. Ji nie.tad negenda, nes nėra kam joje pagesti. 
laikyti 100 metų, arba ilgiau,
žmogus, net Ir mažas vaikas, jokio mokslo prie jos nereikia. 
Jos sistema teip paprasta, kad kiekvienas paėmęs ją J savo ran 
kas. ii pirmo sykio supras kaip su jaje drukuoti. Jeigu nori turėti 
drūtą, plgę ir g^rą maliną. Ui pirk ODELL TYPEWRITER, o 
niekada nesigailėsi. Sitų malinu kainos buvo 120.00, vėliau buvo 
115.00, o dar vėliau 110.00, o kad męs jų išpardavėme didelę dau
gybę, tai gaunam nuo fabriko pigesnę kalną, ir dabar jas par- 
duodame-su prisluntimu po.................
Su gražia audimo apvilkta skrynele . 
Bu gražiaskuros apvilkta skrynele ...

Pinigus siunčiu n t adresuokite:

JI gali
Drukuoti su jaja gali kiekvienas

85.75
87.75
88.75

A.. Olszevvskis
3252 Su Halsted st. Chicago, III

Serganti Vyrai
Jauni ir pusamžiniai

Vyrai, kurie kenčiate 
nuo Ligų-Nenusimin 
kitę! Prasidrasinkitelfr 
GELBĖKITE SAVE$

AtsiŠaukit pas manei

Eik ten kur busi sąžiniškai gy 
domas ir tapsi greitai SVEIKU 
čėdysi laiką Ir pinigus eidamas 
pas Dr. Tiilitson. Rodą Dykai

Sutinimai Ir kitokį nosvaikumai yra i^ydotnl trasų-am laike — keltų dn-ną. I 
•u mano orlgiualliku g)dymn. Atsakančiai pritaikinta*, yra tai grebianti** būda, ant avieto | 
įatetctmvi nuodu;rlo Uodi mo. Ketrotyk laiko Ir nerldkuok savo ,v ika’.o* k!aa.-.l 1ro. 
do* apttekortanc arba savo drauyo. Jciga Umiata Msl po aUakasifių j dymn, tai gali būti 
tikra*, kad tuZAii t} ligą per savo visų amžių Ir visados atgabens taaniMai nSiaiiaj ir susikrim
timą. Jki iigydiiau tukttanflus tokių liaų dėlto, kad turiu y patuką joms gydymą.

UžaikimSimas arba užakimas varpo* skylute*. Nedaro skirtumo kaip ll^al tau.i*ta 
kenti nuo užakimo varpaskyiės, ir nežiūriai kiek daktarą tamistą prigavo ir lumlii >jo, mano 
gydymas tamlatą tikrai Ugydya. Prie maao gydimo Bereikia jokio pjaustymo. JUanogydy
mą* yra geriausias ant Tiso* pasanlėa, be jokio skausmo ir pnUaoua nesveikumą ant visados.

Krsujo Užnuodysimas Syfilis srbs Francai . Jeigu Tartoj-1 nuodingus vaistus ir 
tebeturi skausmus, skaudulius (r»ua*) burnoje ir gerklėje, runas arba pratruk imas ant bUc ko
kio, dalie* kuao, lai tas yra kraujo užnuodyjimas. kurĮ gali Ugydyti l>r. Tiilotson. Al jleikau 
sunkiausiai Išgydomą ligą praačlaosiame padėjime. Al IMystysiu grynai toro kraują ir pra- 
Balinsiu M viso kūno yvsirlJF neėyslumus ir nuodus į trumpesnį laiką negu kas kita* kitoj 
.kokioj daly) pasaulės.

Onsuotos Ir susisukę gyslos. Al ilgydau tokį padėjimą gyslą be nuotrožoa laiko, be 
jokio Skausmo ir ant syk. Mano gydymą* prato Ii na visokiu, ligotos padėjimu*, pagamina 
pliuą bėgimą kraujo, augražins tomistai greitai normaliMtą sveikatą ir tvirtumą. Skausmai 
Visai pranyksta.

AŠ IŠGYDAU KADA KITIEMS NENUSISEKA.
Al taipgi iSgydnu trumpam laike visas liga*, kurto* apsireiški* tarp jaunų, senų ir pu»- 

amžinių vyrų.
rasirodavlmas ir egzaminas dykai. Viską užlaikau slaptybėje. Jeigu busi po kuuo gy. 

dymu, nieką* nežinos kodėl. A* turiu tam tikrą gydymą kokliai ligai.

810.00 VERTES X-RAY EGZAMINAS DYKAI.
V yra L mananti apel vesti privalo atsilauktt pss mane ir pasiduoti egaamtoni. idant iS- 

Urtl ar yra tinkami apslvodlmul ar ne. Kitąsyk gali būt kūne koki liga, kuri kliudytą laimin
gam gyvenimui ap*iv«tuslem>.

Jeigu tomisto turi kokį nesveiką padėjimą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesų, 
kaipo tai, žagi mos i savą*, tai nemėgink užslėpti Senatve, nes ienatvė tiktai gelbsti ligai įleisti 
laknis giliau ir giliau į kūną, o tada tavo sveikata galutinai sunyks.

Atsitouk dėl egzamino į Dr. TUlotsono ofisą ir užsitikrink sau. kad esi tlkąa apsiredlmuL 

EGZAMINAS IR PASIRODAVIMAS DYKAI1
Nereikatauįa pinigų dėl pradėjimo gydymo. Jeigu negali ateiti pas mane, tai rąžyk.

DR.TILLOTSON, 9I-93 E. Washlngton St„ CHICAGO, ILL.
VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryto iki 4 po pietų. Ir nesi Hd 7 vakare.

Nadatlomi* ir Švaniadienom nuo 10 ryto iki 1 po pietą.
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Kataliogas Dykai!

American Dm kilojam* MuAln* 11> I 73 raiti * 
dideles ir m*ž*s, galima drukr.ot. Vi oklote kai 
bose greitai ir gerai keis 111 gert.-u.m ms.ln-’ 
V laur parsiduoda po S10.00, bet mano kaina u 
*7.00. su metaline skrynele to Su. Laikau te npi 
visokią sidabrinių ir auksintą prekių, ssntikci f- 
ką instrumentą, skustuvą, revolverių, albumų 
guminiųspaudyklų kiton nių Sibyklų, pope . 
gromatoms. visokią knygų. ir tt. Kas prfsiųa u< 
Be. krasrs Senkieli, aptarSt dykai dtaeil Sr. 
■inja kataliogą. UaUkrlnu. kad aut o prekes rr» 
pirmos rųl es. o lai no* ptgesoSe kaip kitur. U*» 
sakymus Utlunilu greitai į visus kraltna Kove 
nvių Valstiją Kanados ir Anglijos Manoadrvses 
K. V.ikthcli, 112 Grand itresl, Brookiyn, N.Y.

TeL 1843 Yard*.

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytoj** Ir Chlnrtg**.

3255 80. Halstod St., Chicago, III.
Gydo vtvokiaf Us** motorų, vaiką Ir vyrą. 

Teipęl turi dld<*)( praktika ir šydo pn»< kmlnral 
vi tokia* limpančia*. ui»l**nSJ,i»la« ir t*«lapUn>

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at UW 
Chamber oi Commsrce Bldg., Room 709 
t. E. Cemsr La Šalis and Washin*toi> Street* 

CHICAGO, ILL.

Lietuvys advokatu, baigę* mokai} 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, clviliikas irkrimina- 
llikas, visuose teismuose (suduoee). 
Gyv. 8112 8. Hakted Si., arti ęsMs 

Teleakene Y*r«l* *044 

50,000“? DYKAI
PASLAPTINES VYRU LYGOS

RODĄ DYKAI • Urądiikos valandos nuo 9 fki 5; nedėliotais nuo 9 iki 13.

DR. JOS
40 DearDorn Street. La. I

LISTER C.
CHICAGO, IU... U. 8. A,
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