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Metas XVII

POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA. •

Prancuzijon atkako Maskolijos 
ministerių pirmininkas Stolypin ir 
iždo ministeris Kokovcev. Aišku, 
kad Maskolija jieškos vėl Prancu- 

Ministeriai be rei- 
užrubežius.

rūšies ministerai kaip 
Kokovcev, nes ne jų 
užrubežiniai Maskoli-

ja labiau patąrnavo Vokietijai ne
gu - Prancūzijai. Tą suprato ant 
galo prancūzai ir jų viltys, kad su 
Maskolijo* pagetba galėtų atsiekti 
kokius -nors savo mierius, išnyko. 
Uitai Prancūzija ne parėmė Mas- 
kolijos jos kovoj su Japonija; at
mokėjo mat tUom pačiu.
• Jeigu dabar Prancūzija duos 

vėl Maskolijai pinigus, tai tas bus 
ženklu, kad Prancūzijai pasisekė 
išgerėti aiškesnę pagelbą politiš- 
kuo«e -siekiuose. Ištikro dabar -ka
ras kad ir su Vokietija ne butų 
jau teip pavojingas, nes prie ry
šio Prancūzijos su Maskolija pri
stojo ir Anglija, kuri savo kariš
kuoju laivynu gali padėti Europos 
sausžemio viešpatystėms.

Caras prašalino iš komiteto ap
gynimo Maskolijos didi j į kuni
gaikštį Mikalojų Mikola j ievičą, 
prieš kurio blogą ant kariumenės 
įtekmę teip smarkiai protestavo 
durna. Bet prašalindamas, caras 
jam karštai dėkavojo už jo pa
sidarbavimą sudrutinimui Maskoli- 
jos kariškų pajiegų.

IŠ LIETUVOS
zijoj pinigų.- 
kalo ne važinėja į 
ypač gi tos 

| Stolypin ir 
rankose yra 

- jos reikalai.
Ne ilgai 

laukė po išvažiavimui iš Maskoli
jos Prancūzijos prezidento. Mas- 
kolijos ministeriai maiKs kad 
karštas prezidento priėmimas su
šildė nors kiek ir atšalusias jau 

h’ 'prancūzų širdis ir jie užlaikymui 
caro rando nesigailės pinigų, o jų 
Maskolijos viduriuose nepasisekė 
tiek gauti, kiek jų caro randui rei
kia ne žmonių labui, bet sosto pa- 
laikvmui. Bet ar prancūzai duos 
pinigus to sosto palaikymui, neži
nia. Jeigu spręsti iš laikraščių 
atsiliepimų, tai išpultų, kad caro 
randas ne lengvai ’ Prancūzijoj 
gaus pinigus. Laikraščių balsai 
neprilankus maskoliškai paskolai, 
o ant žmonių laikraščiai ne mažą 
turi įtekmę, jie gana , tankiai mo-. 
ka pakreipti žmonių nuomonę į 
tą pusę, kur nori. Perkeitimui 
laikraščių nuomonės atseis nema
žai jų papirkimui pinigų išleisti.

Ir Prancūzijos randas ne kartą 
išsitarė net parlamente, jog be 
naudos Prancūzijai nepritars nau
jai paskolai palaikymui caro so
sto; jeigu duos žmonių užčėdytus 
pinigus, tai vien tąsyk, jeigu iš to 
Prancūzija turės sau naudą, bet 
vien dėl gražių maskoliškų mini
sterių akių jau pinigų ne skolys. 
Kokios todėl naudas nuo caro ran- 

' gali Prancūzija laukti?
Ant pirmos vietos stovi vaizbos 

reikalai. Iš visų Europos kraštų 
gal Maskolija ima nuo svetimų 
išdirbinių didžiausius muitus, mui
tais Maskoliją pralenkia vien Ame
rika. Taigi už paskolą Prancūzija 
gali nuo caro rando reikalauti nu
mažinimo muitų ant prancūziškų
jų išdirbinių, nes dabar, dėl dide
lių muitų, ne daug brangių pran
cūziškų išdirbinių eina Maskolijon.

Be abejonės Prancūzija iš Mas
kolijos laukia ir politiškos sau 
naudos; išnaudoti savę Maskolijai 
jau Prancūzija ilgiau nesiduos. 
Kada terp Pranęuzijos ir Maskoli- 
jo$ tapo užmegstas politiškas ry
šis, kada šituodvi viešpatysti ka- 
ntose su dviem priešais pasižadė
jo remti viena kitą, lygiai Mas
kolija kaip ir Prancūzija turėjo 
didelius nesutikimus su Vokietija; 
Prancūzija dar tikėjosi su Masko
lijos pagelba atkeršyti Vokietijai 
už nepasekmingą karą 1871 m. ir 
atgauti atgal Vokietijos paveržtas 
dvi provincijas. Bet Maskolija 
susirišimą su Prancūzija išnaudo
jo vien savo politiškiems siekiams, 
Prant|izijos niekur tikrai neparė
mė ; todėl jai atsiėjo ne kartą nu
silenkti ne tik prieš Vokietiją, bet 
ir prieš kitus. Pasinaudodama iš 
ryšio, Maskolija Prancūzijoj leido 
vieną po kitai paskolą, o prancū
zus vis viliojo pažadėjimais pa- 
gelbos, bet jos niekur nedavė.

Kada Prancūzija už F’ašodą Af
rikoj teip buvo susierzinusi su 
Anglija, kad karas kybojo vos ant 
plauko, Maskolija su savo kariš
koms pajiegoms atsisakė paremti 
Prancūziją. Dėl to atsisakymo, 
likusi viena. Prancūzija turėjo ati
duoti Anglijai jau prancūzų už- 
imtąFašodą. O vienok Maskoli
jai lengva buvo paremti prancu- 

• žus vienu sutraukimu didesnių 
pajiegų ant Afganistano rubežiaus, 
iš kur nesunku butų buvę masko
liams įsiveržti į Indijas; Maskoli- 
jii ne sunku Angliją Azijoj 
įgriebti su žemės kariumene, Pran
cūzija gi su savo kariumene nė į 

, A igliją, nė į jos valdybas negali 
įsiveržti, nes jas apgina tvirčiau
sias ant žemes Anglijos laivynas. 
Bet Maskolija Prancūzijos ne pa
rėmė.

Kada tik užgimdavo didesni ne
sutikimai Prancūzijos su Vokieti
ja, Maskolija vis perserginėdavo 
*andraugę, kad iki karui ne tęstų 
savo nusutikimų, nes Maskolija | tus darbininkus. Skaitlių prašalin- 
negalinti jos savo kariškoms pa- tų darbininkų jau dabar apskaito 

' jiegoms paremti. Taigi Maskoli- ant 30000. nesutikimai

niat caro ministeriai

IS VILNIAUS.
Vilniaus žemės tvarkomoji 

misija teturinti 1200 dešimtinių, 
kurias galinti valstiečiams skirti 
pardavimui. Tuo tarpu tiek žmo
nių kreipiasi į jų, prašydami pas
kirti jiems žemės, jog vargiai be
užtektų jai ir 20 tūkstančių de
šimtinių.

ko-

Vyresnysis Vilniaus gubernijos 
pabrikų insepktorius apturėjo iš 
pramonės departamento nurodymų, 
kad pabrikantai galį darbininkus 
krėsti tik suusitarus su šiais dėlei 
to dalyko, valdžia gi į tat nesi- 
kišianti.

siškąją marijavitų seminariją. Kal
bėjo tiktai lietuviškai. Ii kalbos 
jau patėmijau silpną klieriko išsi
lavinimą ir supratau, jdgei “klie
rikas" — persirėdžiusi Jypata.

Nežiūrint to, aš sutikau jį pri
imti nakvynėn, norėdaifias ištirti 
tą visą dalyką. Kada ai jam už
mečiau, jog negražu n)eluoti, jis 
man prisipažino,. buk esąs Varša- 
vos vyskupo siuvyklos siuvėju ir, 
šiam paskutiniamjam leidus taip 
pasirėdyti, atvažiavę* tam tikslui, 
apie kurį inan jau anksčiau sakęs. 
Taip jis man sakė vienam. Visų 
gi akise jis vėl tvirtino, kad esąs 
tikru klieriku. Užklausus, iš kur 
paeinąs, paaiškino, buk iš Augšto- 
sios Panemunės (Senapilės pav., 
Suvalkų gub).. 1 tiom^ 
nau jame merginą iš ' 
Panemunės, kuri mėni 
kelis sykius buvo kasztl

aš paži- 
kug šiosios 
a ui atgal 
kam ap-

Aš ir 
e susirin

ka d jis

pasku- 
šachas

PERSIJA.
Kaip galima manyti iš 

tinių telegramų, Persijoj 
ima viršų ant revoliucijonierrų, o
drauge su tikim įgauna daugiau 
drąsos, naikina seniau gyvento
jams suteiktas laisves.

Veik visų pereitą sanvaitę ant 
gatvių mieste Tabriz traukėsi kru
vini mūšiai, kuriuose iš abiejų pu
sių žuvo ne mažai kariautojų. 
Mūšiai tie vienok pasibaigė lai
mėjimu šacho šalininkų. Jų ran
kose dabar yra miestas, kuriame 
iki šiol revoliucijonieriai tvirčiau
siai laikėsi.

Sulyg gautų mieste Baku, ant 
Kaukazo,. telegramų iš Persijos, 
šachas panaikino konstitucijų, su
šaukimas naujo parlamento atidė
tas neaprubežit:otam laikui. Par
lamento vietoj šachas iš 500 re- 
akcijonieriškų urėdninkų sutvėrė 
viešpatystės rodą, kuri dabar 
dys neaprubeziuotai Persijoj.

val-

TURKIJA.
Nauja tvarka Turkijoj ii 

lengvo ima viršų ant senosio*, sul- 
tanas, ir nenorėdamas, turi pasi
duoti jaunųjų turkų reikalavimams. 
Jis turėjo prašalinti augščiausius 
savo rūmo urėdninkus; kas iš jų 
nenorėjo greitai iš rūmo prasiša
linti, tuos suareštavo. Vieni iš 
jų pasidavė greitai, kiti ilgą lai
ką gynėsi.

Jauniejie turkai Konstantinopo
liu j rodo užsitikėjimą sultanui, 
bet už tai Macedonijoj, kur pir
miausiai kįlo naujos tvarkos rei
kalavimai, jie stato 
naujus reikalavimus:
jie reikalauja, kad sultanas pa
naikintų savo haremą, paleistų mo
teris 
kaip

pa-

sultanui vis 
terp kitko,

ir gyventų tik su su viena, 
ir krikščioniškiejie valdonai.

į Kauno "Dainą”, ji, turbut, butų 
į musų prašymą kitaip pažiūrėjusi 
negu savitarpiečiai.

A. Barškalas.
' \ (Ii “V.2.”)

jų kas bebus, taip pabalo, kad jau 
išrodo piautini.

(Ii “V.2.”)

Liepos 7 d. Vilniaus teismo rū
mai pradėjo nagrinėti 8 žmonių, 
daugiausiai rusų ir žydų, bylų ap
kaltintųjų, buk jie 1906 ir 1907 
m .prigulėję prie socijalistų-revo- 
liucijonierių partijos, turėję savo 
komitetą, spaustuvę, ir platinę at
sišaukimus ir draustinas knygeles 
Vilniuj ir Vilnau* paviete. By
la negrinėjama prie uždarytų du
ry*

Naktį į liepos 18 d. Vilniaus ka
lėjime pakartas Jaseneftas, pas
merktas ui sargybinių užmušimų 
Minske.

Liepos 5 d. Vilniuj buvo sugau
tas pabėgėlis iš katorgos, Jasiu- 
lianis. Vedama* gatve, jis mė
gino vėl pabėgti, bet buvo sustab
dytas.

Vilniaus socijalistų - revoliuci- 
jonienų byla taip pasibaigė: 1 pas
merkta* 4 metams katorgon, 5—2 
metams 8 mėnesiams, 1 (mote
riška) — išsiuntimui, t išteisin
tas.

JAPONIJA.
Japonija pagarsėjo atsidavimu 

savo sūnų tėvynei. Japoniečiai 
nesigailėjo aukauti savę tėvynės 
naudai, parsidavėlių ten pirma ne 
buvo. Dabar vienok ,ir ten pra- 
dade gesti doriškiejie principai ir 
ten jau atsiranda parsidavėlių. 
Tik dabar likosi pagarsinta, kad 
20 dieną liepos mieste Tokio li
kosi suimtas japoniškojo laivyno 
urėdninkas, Ishe Yara Shinischiro. 
Jis minėtą dieną atėjo pas vertė
ją maskoliškosios ambasados Su
zuki ir apreiškė, jog už 5 mili
jonus yenų nori maskoliams par
duoti plianus Japonijos laivyno sta
cijų ir prašė Suzuki patarpinin
kauti. Suzuki vienok, vietoj apie 
tą pasiūlymą pranešti maskoliškam 
ambasadoriui, pranešė perdėtiniui 
japoniškų žandarų. Suareštavus 
norinti plianus parduoti urėdnin- 
ką, pasirodė, jog jis juos 
nuo vieno augštą užimančio 
laivyno oficiero.

VVestinhouse kompanija žada tar
ties su Vilniaus miesto valdyba dė
lei įvedimo elektros tramvajų.

apreiškiau “klierikui p 
kusiųjų ir pareikalavai 
išeitų; šis, biškį parausvęs, kad ir 
protestuodamas, apsisukęs, išėjo.

Poto aš nusivijau paskui jį (ją?) 
ir atidaviau ’lį policijos H nuova
do rankas. į

Policijoj ji* vis tvirtino, kad 
esąs Kauno, paskui kad Suvalkų 
dvasiškosios seminarijos* klieriku 
Juozu Grajauskiu, bet ant galo pa
tirta, jog tai beturtė tarnaitė Zu- 
zanna Poplauskiutė, iš Augštosios 
Panemunės paeinanti.

Neišaiškinta klausimų: kokiam 
tikslui ji norėjusi įsiprašyti na
kvynėn ir iškur ji gavo klieriko 
rublis.

Ar šiaip ar taip, labai negražu 
buvo žiūrėti, kaip policija vedė ją 
per gatves klieriko rūbuose.

P, Savoms.
(B “V.”) ,

Kauno vice-guhem.itorms leido 
įrengti spektaklius: K. Sviontec- 
kiui liepos 13 d. Panemunėlio 
miest. (Zarasų }>av.) statomosios 
tenai bažnyčios naudai; Švėkšnos 
klebonui kun. Maciejanskui liepos 
25 ir 26 Švėkšnos tenykščius drau
gijos pavargėliams šelpti naudai, 
Rokiškio gaisrininkų kuopai lie
pos T, 26 ir 27 Rokiškyj, minė
tosios draugijos naudai; “Saulės”

IS ŠIAULIŲ.
Sv. Petro dienoje pusiau dešim

tą vai. vakare atėjo pas kun. J. 
Maciejevskį kapų sargas pranešti, 
kad ant katalikų kapų susirinkę 
policistai girtuokliauja ir kad, sar
gui perspųjus, šoko ant jo mušti, 
paskui klausę pravardės, kad su
statyti protokolą. Kun. Maciejev- 
skis, nuėjęs persitikrinti, rado ant 
kapo neseniai palaidotos policijos 
sekretoriaus žmonos begeriančius 
įlegtinę, sekretorių F.lksėjevą, du 
taip vadinamu “raspariažencv”, 
(kandidatu ant pagelbininko pri- 
stavo), pristavo sekretorių ir trįs 
moteriškes. Kun. Mac., nenorėda
mas su girtais turėti rokundų, 
nuėjo pas pristavą, reikalaudamas, 
kad girtuokliaujančius policistus 
nuo kapų prašalintų. Pristovas 
išsiuntė savo pagelbininką, idant 
jis išpildytų kun. Mac. reikalavi
mą. Drauge su pristovo pagel- 
bininku ant kapų nuėjo ir kun. 
Bet žmonis patarė kun. prasiša
linti, nes policistai žadą jį nušau
ti. Namo eidamas, kunigas už- 
tėmijo paskui save sekantį polici
jos sekretorių. Tai užžvelgęs, ku
nigas Mac. į kleboniją įbėgo ir 
greitai užsidarė duris. Sekreto
rius ilgai beldė į klebonijos duris, 
visaip šaukdamas, — kam, girdi, 
kunigas užvedė policiją ant polici
jos ! Kaip tas pasibaigs—nežinia; 
tik girdėti, buk policija bijosi, kad 
kun 
riui.

Mac nesiskųstų guhernato-

Povilas Alkūnė.
(Ii -v. t")

gavo 
vietų

VOKIETIJA.
Vokietijoj laivų dirbtuvėse už 

‘gin.ė^ideli nesutikimai su darbi

Duonkepių byla jau pasibaigė. 
Poplavskis pasmerktas 12 metų 
katorgon, Likša 2 metam tvirto- 
vėn, Ptaško, Latvys, šolochas ir 
Ilgevičia met. tvirt., Jacevi
čia ir Aževskis 1 metams. Ažcv- 
skiui užskaityta, kiek jis sėdėjo li
gi teismo (daugiau 2 metų), ir 
jis paleistas.

Vilniaus miesto valdyba norinti 
įsteigti Vilniuje vakarinius mon
terių ir mašinistų kursus. Vil
niaus gubernatorius paklausęs mie
sto ‘ valdybos, kurią kalba eisią tų 
kursų mokslas. Miesto valdyba 
jam atsakiusi, kad tusų kalba, bet 
gubernatoriaus sutikimo dar nega
vusi.

Vilniaus miesto valdyba buvo 
nutarusi įkurti keptuvę, kurioj be- 
turtėliai pigiai duonos gantų nusi
pirkti. Tam tikslui ji žadėjo pa
skolinti* 10 tūkstančių rublių iš 
miesto kapitalo maitinimui. Ta
čiau valdžia neleido. -

Liepos 9 d. Vilniaus teismo rū
mai pradėjo nagrinėti bylų, prie 
kurios patraukta A. Poplavskis, B. 
Jacevičia, J. Ptaško, J. Liška, A. 
Latvys, K. Aževskis, A. šolochas 
ir F. Ilgevičia. Jie kaltinami da
lyvavime socijalistų - revoliucijo- 
nierių partijoj ir slaptoj duonke
pių profesijonalinėj sųjungoj. Gi
na advokatai Vrublevskis ir 
laitis.

Janu

muzikos ir dainų vakarų.

Įstojamiejie egzaminai į “Sau
lės ’ mokytojų kursus Kaune šį
met bus rugpiuČio 4/ 5 ir 6 d. 
Prašymai iš norinčių įstoti į “Sau
lės“ kursus bus priimami lig 4-tos 
rugpiučio dienos. Liuesų vietų 
yra visose kursų kliasoM?.

“Saulės” kursų prižiūrėtojas, 
J. Vokietaitis.

Įsakius policmeisteriui, liepos 18 
d. policija suėmė Kaune ant gatvių 
70 elgėtų, 24 jųjų, kurie pasirodė 
esu ne kauniečiai, tų pačių dienų 
buvo įkišti kalėjiman. ir bus iš
siųsti etapu gimimo vieton; visi- 
gi kiti buvo paleisti,

Vyriausioji žcmdirbiystės val
dyba leido Panevėžio sodininkų 
draugijai rudenį surengti Panevė- 
žyj vaistų ir daržęvių parodų, 
Kauno ūkio draugi ja į — Ukmer
gėj arklių ir galvijų paroda.

Berželio 16 d. Kaune apiplėštas 
bankicriaus Altmano fcafrtoras. Plė
šikai rado 
ir ant 100

tiktai 45 rub. pihįgais 
rub. knpopų.
(“V.Ž.”) >

IS SĖTOS, 
Kauno gdb. 
ilgai galiojo, kaip 
įrengus. ^Neseniai

čia 
tin- 
per

ninkai*. Mat čia pirmiausiai su
streikavo nituotojai, reikalaudami 
didesnių algų. Ant to dirbtuvių 
savininkai atsakė paieizdami ir ki-

IS KAUNO.
Liepos 2 d., apie 10 vai. vakaro, 

atėjo į marijavitų melstuvę klieri
kas. Pasidairęs koplyčioje, įėję 
prieškambarin ir pasivadinęs Var- 
šavos dvasiškosios seminarijos au
klėtiniu, panorėjo pasimatyti su 
marijavitų kunigu. Pranešus, jo- 
gei kunigo dabar nebėra, klicri* 
kas išreiškė pasigailėjimą ir, pa
mąstęs, pasiprašė manęs priimti jį 
nakvynėn,- prijungdamąs, jog ne
turįs Kaune pažįstamų ir atvažia
vęs pasiteirauti, kaip įstoti į dva-

IS PLUNGĖS, 
Telšių pav.

Berželio 12 d., Plungės parapi
joje Plungės pristovas su žemsar- 
giais sugavo miškelyj netoli Bu- 
kontiškės garsų plėšiką Bernotą; 
rado jį bemiegantį. . Bernotas no
rėjo pabėgti — 10 šūvių buvo iš
šauta pro šalį, kad sustotų;'2 šū
viais pašautas 4 kojas, apsistojo ir 
davėsi suimti. . \’ienas iš kunigų 
buvo nuėjęs prikalbinėti Bernotą, 
kol jo žaiždų kraujas nebuvo dar 
sustabdytas, kad atliktų spaviednį. 
Gan įdomus buvo tas pasikalbėji
mas. Bernotas nepripažįsta savo 
kaltybės tame, kad jis buvo plėši
ku. Sako: aš esu svieto lygintojas. 
Kiti daug turi, o aš nieko, tai ar 
aš negaliu nuo jų pasiimti 
reikalams.

tų agitacijų kaikurie darbi- 
pradėjo manyti, kad ir Su- 
gub. “Sav. Pas. Dar. Dr.” 
jei ne “žiburiniai”, tai uki-

savo

IS PALANGOS, . 
Kuršo gub.

Jau šimtas metų čionai apdirba
ma išmetamas juros gintaras tam 
tikroje dirbtuvėje, kurioje dirba 
100 darbininkų; jie uždirba 

ligi 12 rub. į sanvaitę.
nuo

5

at-

Iš LAPISKIŲ,
Gulbinų v., Pan. pav.

Berželio 8 d. Pobiržėj buvo 
laidai. Ant rytojaus, grįždamas
iš atlaidų, apsinakvojo pas vieną 
ūkininką I^apiškių sodžiuje uba
gas. Matydamas, jog šeiminin
kas išėjo pas arklius, ubagas atsi
kėlė 
kės, 
kei 
nią
arklių, ubagas išsidangino iš so
džiaus.

naktį ir, priėjęs prie šeiminin- 
pareikalavo raktų. šeiminin- 
pasi>ckė ištrukti ir duoti ži- 
vyrui. Bet kol jis parėjo iš

niai ’ nenorėjo prisipažinti, kad 
jie neturi atsakančios įtekmės ant 
darbininkų. Reikia pripažinti, kad 
jokios “priešingos agitacijos” ne
buvo^ nes ^'priešingi agitatoriai” 
apie “žiburinių" nepasisekimus 
sužinojo jau post factum (po at
sitikimui). Bet reikia pasakyti, 
kad “žiburiniai” patįs neužtėmijo, 
kokį pasisekimą jų agitacija turė
jo. Taip, beagituodami už krik
ščionių darbininkų draugiją, jie 
suklaidino tamsesnius darbininkus 
ir po 
ninkai 
vaikų 
tveria
ninkai. Taip bemanydami, darbi
ninkai pradėjo tarties, kad never
ta prisidėti prie pašelpos darbi
ninkų draugijos, nes ūkininkui no
rį uždėti darbininkų kasą. Dar
bininkai turės kasą, turės pinigų. 
— tai tuomet ūkininkai kreipsis 
prie valdžios, nurodyk jai, kad 
darbininkai jau turtingi ir dėlei 
to jų algų jau nereikės kelti. 
Laike streikų valdžia dabar vi
suomet apgįs ūkininkus nuo pra
turtėjusių darbininkų.

Geri išvedimai 1 Tai ve kokia 
pasekmė “žiburinių" agitacijų!

Nors ta agitacija šiek tiek truk
dė draugijos pasisekimą, bet pats 
gyvenimas pamokįs tamsesnius dar
bininkus, kad darbininkų draugi
jas turi tverti patįs darbininkai, 
ir kad jos bus naudingos ne ūki
ninkams, bet patiems darbinin
kams.

Liepos 23 buvo Marijampolėje 
“Šaltinio” leidėjų visuotinas susi
rinkimas

IS KLIKOLIŲ, 
kiaulių pav., Akmenės parap. 
Pereitą žiemą Klikoliuosė atsi

tiko baisi žmogžudystė: iš nakties 
rasta išpjauta visa žydų šeimyna, 
4 žydės. Vietinė policija žmogzu 
džių j ieškojimui pasiprašė talkon 
Mintaujos policijos šunį ,tik ką 
už kelis šimtus iš užsienio nu
pirktą. Apuostęs .užmuštųjų la
vonus ir jų drabužius, šuo nuve
dė policiją į vienus namus, kuriuo
se gyveno rusas “poselencas" Me
lodijas Žemosivkovas su motina. 
Krečiant, rasta čia kraujo dėmės 
ir keletas pavogtų daiktų. Motina 
buvo tuoj aus suimta, sūnūs gi pa
spėjo jiasislėpti, — paliego į Ame
riką. Vienok Amerikoje, Kew 
Y’orkc, žernosiekovas liko suimtas 
ir neseniai pargabentas Liepojun 
ir Kaunan. Kaune Žernosiekovas 
prisipažino užmušęs žydes.

IS TELŠIŲ, 
Kauno gub.

Liepos 8 d., 4 vai. po pietų, Tel
šiuose ištiko didelis gaisras. Su
degė 30 gyvenamųjų namų ir 40 
šiaip budinkų ir 4 žydų sinagogos. 
Telšiuose atvyko vice-gubernato- 
rius Griazevas.

Antanas Lapiškietis.

IS SUVALKŲ.
Prasidėjus nx>ksląeivių 

mui KJ05 metuose, Suvalkų gim- 
nazistai-lietuviai taipgi neatsiliko 
užpakalyj kitų.

Įsitaisė knygynėlį, išsirašė kęlis 
laikraščius, susirinkdavo į sanvai
tę kartą (kaip kada ir tankiau ) 
10—16 ypatų ir lavinosi. Na, ir 
gal tik ačiū tokiam 
dar< galima daug iš 
dorų, rimtų, darbščių 
tarnaut liaudžiai.

Šįmet baigė gimnaziją trįs lie
tuviai ; du įstos į universitetą, vie
nas į politechniką.

judėji-

lavinimuisi, 
jųjų matyt 
ir manančių

Nunys.

Draugija “Vienybė” jau suvis 
užmigo. Buvo manyta tuoj po 
Naujų Metų įtaisyti knygynas- 
skaitykla; pradėt mokinti analfa
betus (nemokančus skaityt nė ra
šyt), kurių yra labai daug (tai 
vis tarnaitės) ir tt. Bet nieko pa
našaus nematyt. 7 ik šokių šita 
draugija neužmiršo; tame ji spar
čiai “lavinasi”. Tarnaitės pasi
piktinę ; kelios išstojo iš narių skai
čiaus.

šėt iečiai 
spektaklių 
karnų žmonių buvo kreiptasi 
“Vilniaus Žinias” į \ ilniaus savi- 
tarpiečių artistų kilnpą. kad ši at
vyktų, arba duotų' rfikalingas pa
tarmes, bet praėjo Trefvbės atlai
dai ir prekymetis, ir j nieko nebuvo 
sulaukta. Jokio a|š5kymo! 
tuotarpu štai kokui;
jatrus”: vienas su g rvais paveiks 

, lai*, a kitas su scezrii kais šiukšlais 
gyvuosiu* paveikslus 
iš Mažeikių ir gryn i pelno turėjo 
Apie 150 rublių, o i 
xjs atmatos, kurio?

O 
gavome "ti-

IŠ DARBĖNŲ, * 
Telšių pav.

Jaunesniajam Darbėnų liaudies 
mokyklos mokytojui Ignui Augu- 
stinavičiui nuo ateinančio rudens 
daleista atidengti prie liaudies mo
kyklos suaugusiems vakarinius 
kursus. Mokykloje galės moky- 
ties suaugusiejie be lyties skirtu
mo (vyrai ir moters), nuo 17 me
tų amžiaus ir vyresni. Bus moko
ma lietuviškai ir maskoliškai skai
tyti, rašyti, aritmetikos ir gra- 
žiaraštis. ‘ Mokslas bus neapmoka
mas, tiktai mokiniai patįs turės 
pasirūpinti šviesą lekcijų laike ir 
priveizėti mokyklos švarumą. Mo
kslo vadovėlius kiekvienas turės 
savo. Taigi dabar ir suaugusiems 
atėjo gera proga pasimokyti 
t»ti ir rašyti. Tiktai reikia 
noro.

Nunys.
(Iš “L.U.”)

SENAPILĖS.
Senapilyje susitvėrė 
pašelpos draugija, 

jauna, bet jau savo 
Taip, kada -“žiburi-

rodė lietuviai
J*

(Iš ‘V.2.’)

skai-
gero

li

rusų gi tru- 
>s lošė cirko 

'•motelius, neturėjo nuostolio. Kad 
nitų buvęs lietuvių spektaklius, 
beabejo butų gerai uždirbęs. Ku
rie ne kurie gailisi, kam nesikreipė

IS TELŠIŲ PAVIETO.
Parapijose Kretingos, Darbėnų, 

Kartenos. Linkimų 26 ir 27 ber
nelio nakties šalnos nuvirino bul
ves žemose vietose ir prie smil
tynų ir nušaldė rugius. .Vargu iš

Neseniai 
darbininkų 
Nors ji da 
praeitį turi, 
niai” sužinojo apie tai, jog įstaty
mai jau yra paduoti valdžiai už
registruoti, tai jų vadai kvietė pas 
save draugijos įsteigėjus ir norė
jo per juos susipažinti su draugi
jos pakraipa. "Jeigu nebus nieko 
prieš tikėjimą, tai ir męs prisidė- 
sim”, kalbėjo “žiburiniai”. To
liau ir pats “Žiburys” nutarė įkur
ti krikščioniškas darbininkų drau
gijas. Tam tikslui liko sutvertos, 
žinia, ne iš darbininkų tarpo dvi 
komisijos: viena Senapilyj miesto 
darbininkams, kita Vilkaviškyje 
laukų darbininkam’s. Komisijų už
davinį* buvo prirengti dirvą krik
ščioniškoms darbininkų draugi
joms. Komisijos neturėjo pasi
sekimų — tą patvirtina “Žiburio’ 
visuotinas susirinkimas. Komisijų 
prižiūrėtojas visą kaltę savo ne
pasisekimų metė ant "priešingos 
agitacijos” sprando. Mat "žiburi-

SASNAVOS PARAPIJOS, 
Senapilės pavieto.

Nė vienas- Lietuvos kampelis 
nekenčia tiek nelaimių nuo įvai
rių ištvirkėlių, plėšikų ir kitų tos 
rųšies garsių amatininkų, kaip 
musų nelaiminga Sasnavos padan
gė. Tais juodais darbeliais užsi
ima veik didžiuma jaunimo. Tie
sa, yra čia saujalė ir gerai susi
pratusių jaunų vaikinų, kurie 
įvairiais budais stengiasi sulai
kyt chuliganų gaujas, bet veltui: 
jų spėkos’ per mažos ! Tam tiks
lui čia buvo susitvėrusi kuopelė 
jaunimo “bausti” chtihganus na- 
gaikomis ir nevienam chuliganui 
sukirto gerai per kelines, bet ir 
iš to rfieko gero neišeina. Prie 
to jr būdas malšinti chuliganus 
yra labai papeiktinas. Ne nagai- 
kos bet apšvietimas tegali tik išto
bulinti žmogų, atsakančiai pakelti 
jo kultūrą, kad jis suprastų žvė
riškumą tokių darbų, kaip beturčių 
žmonių plėšimas, vogimas, palei
stuvystė, girtuoklybė ir kiti. Ne
žiūrint į plakimą nagaikomis, pa
vasariui atėjus, chuliganai pradė
jo vėl siausti. Štai girdisi, kad 
ten ir ten užpuolė nakties laike 
ūkininką, ten susipiaustė peiliais, 
ten langus išdaužė! Ateina su- 
batvakariai, visur girdisi staugi
mas it alkanų vilkų! Baugu da
rosi. _  Baisu, nes toki žvėrįs-
žmonės nebrangina žmogaus gy
vybės. Keletas sanvaičių atgal 
trįs ginkluoti piktadariai nakties 
laiku įsiveržė į Nendrinių kaimo, 
našlės §. surukusią grintelę, 
ir pareikalavo nuo jos pinigų 1 
Kad daugiau įbauginti savo auką, 
jie pradėjo šaudyti į lubas; bet 
nieko pas varguolę neradę, priža
dėjo ateiti dar kartą. Mat jie gir
dėjo, kad našlei vaikas atsiuntęs 
iš Amerikos kelis rublius maistui.^ 
Našlė pažinus visus tris piktada
rius, bet bijanti išduoti juos, nes 
chuliganai 
bausme”, 
ir sakyti 1

IS

pagrasinę jai “mirties 
Gražus darbeliai ? Ką

Nukentėję'
(Iš “L.U.”)

IS KROKELAUKIO, 
Kalvarijos pav., Suvalkų gub. 
Nors aplinkiniai ūkininkai mažai 

įkaito laikraščius ir knygas, bet 
msipratimas šiek-tiek pakilęs. Kož- 
ias laikosi savo kalbos; vaikus į 
pradedamąją mokyklą, kurioj mo
kytojas lietuvis, pasimokyt leidžia} 
/alsčiaus “ponams" skriaust ne
siduoda ; tarpu savęs nesivaidija, 
K> teismus nesitąso.

Visi gyvena išsiskirstę į vien-



kinas 52, Kovalevskis 50, Sinadi 
no 50, Lerche 46, Miliukovas 45 
episkopas Eulogius 43. Bennigsi 
nas 41 ir tt. 150 atstovų nė kart 
neprasitarė, tarp jų kauniškiai Pi 
žėla ir Keinys.

(Iš ‘V. Ž/)

POLITIšKASAI PRŪSŲ LIE 
TUVIŲ PADĖJIMAS DABAR 

IR ATEITYJE.
Nors ir seniai jau yra panai 

kinta Prusnose baudžiava, tačiai 
vergijos dvasia vis dar lietuviu1, 
apsupusi tebelaiko, neleisdami 
jiems laisve naudotis, štai aiš
kiai matyti iš tik ką buvusiųjų 
Prūsų seiman atstovų rinkimo. 
Aštuoni lietuvių valsčiai išrinko 
tik vieną savo atstovą, — kun. 
Dr. Gaigalaitį ir tai su laisva
manių vokiečių pagelba!

Prisižiūrėkime tiems rinkimams 
arčiau. Kuomet prasidėjo į reich
stagą (vokiečių seimą) rinkimai, 
lietuvių partijos suvis nebuvo į 
rinkimus prisiruošusius. 1 ik Klai
pėdos ir šilokarčiamos valsčiai įsi
traukė į rinkimų kovą, bet nemo
kėjo to priderančiai atlikti, šilo
karčiamos valsčiai išrinko į kandi
datus lietuvių partijos pirmininką 
Strėkį. Kai kurie klaipėdiečiai su 
tuo nesutiko; “Naujoji Ceitunga 
kalbino, kad Prūsų sei
mo atstovas Dr. Gaigalaitis butų 
išrinktas reichstago atstovu. Pa
galios Strėkiui nuo kandidatūros 
atsisakips, Gaigalaitis jo vietą už
ėmė. Vokiečiai atžagareiviai (kon
servatoriai) kandidatu į atstovus 
apsirinko dvarininką K rausė. So- 
cijaldemokratai Brauną. Laisva
maniai vokiečiai patįs vieni nė jo
kio kandidato neįstengė aprinkti. 
Bet su vokiečių tautininkų pagel
ba išrinko milijonierių Dr. Schwa- 
bachą. Kiekviena partija agitavo 
už savo kandidatą. \ okiečiai atža
gareiviai agitavo prieš lietuvius 
Laisvamaniai gi bandė su jais su
sitarti. Pirmuose rinkimuose tapo 
išrinkta lietuvių ir sociiaklemo- 
kratų kandidatai/ Lietuvių parti
jų pirmininkai ragino lietuvius pa
duoti balsus už laisvamanį Schvva- 
bavhą. Dr. Gaigalaitis, nežiūrint 
į lietuvių su laisvamaniais sutartį- 
kvietė savo rinkikus lialsuoti už 
konservatyvą Krauze. Bet lietuviai 
Dr. Gaigalaičio neklausė ir iš
rinko Sclnvabachą.

Vokiečiai atžagareiviai ir Dr. 
Gaigalaitis reichstage protestavo 
prieš Schivabacho išrinkimą. Jie 
aiškino, kad jis rinkikus papirko, 
ką įstatymai draudžia. Prūsų Lie
tuvoje pasirodė sujudimas. _ Atža
gareiviai pradėjo užmėtinvti lietu
vių partijų pirmininkams, kad 
ir jie esą papirkti. Mat atžagarei
viai norėjo sukelti nesutikimus 
tarp lietuvių. Jie siūlėsi lietu
viams į pagelbą karalijos seiman 
atstovą renkant. Atžagareiviai 
kalbino lietuvius su jais susidėti ir 
vieton Schvvabacho, rinkti Dr. Gai
galaitį, bet už tat lietuviai po 5 
metų turėsią vokietį atžagareivį 
rinkti. Laisvamaniai vokiečiai ke
tino į karalijos seimą rinkti abu
du lietuvių kandidatu; už tai jie 
norėjo, kad lietuviai, jei jų pagel
tos reiktų, padėtų jiems į reich
stagą išrinkti Schwabachą.

Lietuvių partijų vadovai palai
kė ląisvamanių pusę. Atstovas į 
seimą reikėjo rinkti 5 metams. 
Ar atsiras koki nors protestai, ar 
Schvvabacho rinkimas nueis per
niek — jie apie tat nežino. Tik 
nutarė atiduoti balsus už Schwa- 
bachą.

Šitoji lietuviškai - laisvamaniška 
sutartis kai kuriems lietuviams ne
patiko. Labiausiai ant jos širdo 
kun. Dr. Gaigalaitis ir jo drau
gai. Prie jų dar prisidėjo ir “Nau
ja Ceitunga” (laikraštis). Jų tiks
las buvo — vietoje laisvamanių, iš
rinkti Dr. .Gaigalaitį su vokjęčiais 
atžagareiviais. •

Kun. Dr. Gaigalaičiui nors nevi
siškai pasisekė Klaipėdos valsčiaus 
lietuvius patraukti, bet visgi jis 
tarp pasėjo nesutikimą. Tuo 
tarpu ir vok.-laisvamaniai pasi
šiaušė. Jie pareikalavo, kad kara
lijos seiman, šalę lietuvio, butų iš
rinktas ir vokietis laisvamanis. 
Dėl susivaidymo tarp savęs, lietu
viai noroms nenoroms turėjo su
tikti. Ir pastatė lietuviai iš savo 
pusės Dr. Gaigalaitį, o vok.-lais
vamaniai Schvvabachą. Vokiečiai 
atžagareiviai, norėdami lietuvius 
suklaidinti, pastatė nuo lietuvių tą 
patį Dr. Gaigalaitį, o iš savo pu
sės dvarininką Krause. Dabar 
“Nauja Ceitunga” agitavo už lie
tu viškai-laisvamanišką susidrauga
vimą. ’

Vokiečių kandidatai viską išnau
dojo, kad tik sau daugiau balsų 
susitelkti; Schwabachas ėjo į kiek
vieną. karčituną, aiškindamas savo 
programą; tą patį darė ir Krause. 
Tik vienas Dr. Gaigalaitis, ku-

Bėdžius. Dirbamas mašinas turi, 
aria plūgais (to anaiptol nėra pas 
džukus Seinų pavieto). Gyvena 
beveik visi pasiturinčiai .samdinin
kai retai kam reikalingi..

Nunys.
, (Iš “L. U”.)

IS NAUMIESČIO.
Kalbama, buk privatinė vokiečių 

draugija ketinanti tiesti gelžkelį 
nuo Naumiesčio per šakius, į Gel
gaudiškį ir nuo Sakių į Kazlų- 
Rudą. Jeigu tasai sumanymas 
įvyktų, tai musų darbininkams ne
būtų ko eiti į Prusus uždarbiau
ti, nes ir prie gelžkelio pelningą 
dari'ą galima butų gauti. •

("V. 2.”) . < !

” .. Iš VEISĖJŲ, - * 
Seinų pav.

Musų miestelis nedidelis turi 
apie 4 tūkstančius gyventojų. Vi
sas miestelis apsuptas Juodosios 
Ganoos ežeru. Miestelyje yra: ka
talikų bažnyčia, valsčiaus teismas, 
ij sankrovų, 5 aludės, bravoras, 
valsčiaus mokykla, puikus mūri
niai rūmai, kur gyveno 1798— 
1844 m. kunigaikštis Oginskis. 
Aplink rūmą auga puikus senas 
sodas (parkas).

Žmonės išsirašo sau šiuos laik
raščius: “šaltinio” 12 egzemplio
rių, “Vilties” ir “Vienybės” po 2 
egz. ir “Vilniaus Žinių” 1 egz. 
Iš užsienio parsisiųzdina “Lietu
vą”, “Kataliką” ir “Saulę”.

Įsikūrė blaivybės draugija. 1 ai 
jau kun. Šeškevičiaus nuopelnas. 
Beto per valsčiaus sueigą kunigė
lis išsirūpino, kad šventadieniais bu
tų uždaroma visos aludės ir monopo
lis, kas ir daroma nuo lapkričio 
I d. praėjusių metų. Už tą užpy
ko ant kunigo visokie valdininkai 
ir girtuokliai. Gubernatorius aptu
rėjo skundą ant kun., buk jis 
žmonės prieš valdžią kurstąs. 1 a- 
čiau skundikai nieko nelaimėjo.

Labiausiai buvo užpykęs ant ku
nigo Veisėjų viršaitis, kurs nėra 
degtinės -priešu. Todėl valsčiaus 
sueiga berželio 12 d.- nutarė jį 
prašalinti ir išrinko jau blaivų 
žmogų, kas sekančioj sueigoj, lei
dus viršininkui, ir buvo padaryta.

J. R.
(Iš “V. Ž.”)

GELŽKELIS IŠ MAŽEIKIŲ— 
PER ŽEMAIČIUS — KRETIN- 
—--------- GON.

Vokiškuose laikraščiuose kįlo 
gandas apie rupinimos užsienių 
pramonės draugijų pratęsti kelią 
iš Mažeikių į Kretingą arba į Klai
pėdą. Liepojaus pramoninkai (gil
dė) išsiuntė net savo atstovus Pe
terburgan patirti apie šių žinių 
teisingumą. Mat, bijos, jog prave- 
dus gelžkelį per Žemaičius, nu
puls Liepojaus stovis kaipo uo
sto ir pramonijos miesto prie Bal
tijos jūrės, fį

Laikraščio “Viestnik Libavi” N. 
155 randam sekančią telegramą 
Kuršo gub. atstovo durnoj Nisse- 
lavičiaus.

“Ką tik gavau žinias iš gelžke- 
lių departamento direktoriaus prie 
finansų ministerijos, jog dabarti
niame laike anaiptol nėra jokio 
sumanymo statyti gelžkelį iš Ma
žeikių — Kretingon. Ateitis vie- 
nam Dievui težinoma. Atsiradus 
sumanymui, ministerija gerai žino 
jo svarbumą Liepoj ui visuose at
žvilgiuose”.

Gildės (berife) komiteto nariui 
Kuršo gubernatorius (viešėdamas 
tada Liepojui) taip atsakė apie tą 
dalyką: “aš manau, jog dabar tas 
tik tuščias gandas (pusti j e sluchi). 
Ateityj gi Dievas žino, ko gali 
pareikalauti politiškiejie santikiai. 

v Vis tiek, aš padarysiu viską, kas 
priguli nuo mano mažų spėkų, kad 
tas sumanymas neįvyktų. Ar šiaip 
ar taip, toks sumanymas greitu 
laiku gali atsirasti. Taip, štai ką 
rašo “Chlebnoje Dielo”. “Vokiečių 
imperatorius Vilemas II, apsilan
kydamas neseniai Klaipėdoje, pri
žadėjo padėti įkūnyti Klaipėdos 
pirklių sumanymą pravesti gelž
kelį nuo Mažeikių ligi Klaipėdos.

Galima tikėties, jog tasai suma
nymas, įnešus dumon, atras ne
mažai priešų ir bus atmestas, kai
po nenaudingas Liepojui”, priduria 
nuo savęs laikraštis.

O ar nereikėtų ir mums subru- 
sti ir gerai pagalvoti apie šį, ro
dos, “ne kenksmingą” Lietuvai su
manymą.

(Iš “V. Ž.”)

“Novoje Vremia” suskaitė, kiek 
kuris atstovas kalbų durnoj pasa
kė. Pasirodė, jog daugiausiai kalbė
jo Puriškevičia—131 kartą, toliau 
Markovas Antrasis — 119, Uvaro- 
vas — 107, Krupenskis 98, Bob- 
rinskis Antrasis 98, — vis dešinie- 
jie, Kapustinas 72, šingarevas 67, 
Rozanovas 67, Bulota 54, Timoš- 
U:

io išrinkimas buvo užtikrinta, 
amie sau sėdėjo, stiprindama dva 

■ios maistu savo parapijoms.
Išrinkus rinkikus, pasirodė, ka< 

Jaigalaitis su Schvvabachų tur; 
lidesnį rinkikų skaitlių, kaip kad 
Krauze. Dėl tos priežasties Krau 
e atsisakė nuo kandidatūros. Jo 
.ieton lietuviai apsirinko sau atža
gareivį šilokarčamos ūkininką 
Grigaitį, tikėdamiesi daugiau rin

kikų savo pusėn 'patrauksią. Bet 
Apsiriko. Atstovų rinkimų dieno
je gavo:
Dr. Gaigalaitis .............. 3^
Dr. Schwabach ..............  255 bal.
Grigaitis .... ..................... *34

Tokiu budu Klaipėdos ir Šilo
karčiamos valsčiai išsirinko atsto
vus Dr. Gaigalaitį ir Schwabachą.

Gvaizdikas.
(Ii “V. Ž.”J

Tilžės ir Pakalnės valsčių lietu
viai buvo pasirįžę lietuvį atstovą 
siųsti į seimą, bet to nepadarė, nes 
pasivėlino su agitacija.

Lietuvių kandidatais: garsus tau
tietis Vokaičių ūkininkas Laimai 
gavo tik 6 balsus, o jo giminaitis 
Reidys — tik 2.

Tapo išrinkti vokiečiai: advoka
tas Meyris (atžagareivis) ir Glat- 
zelis (tautininkas-lais varnams). 
. Kituose Lietuvos valsčiuose lie
tuviai ant tiek dar nesusipratę, 
kad rinkimų laike jų nebuvo nė 
žymu.

draugaudami su laisvamaniais, ga 
aisvdHfta pSRiuras ir lietuviai jgyi 
) tuopet gal ir vergovės jung; 
ausi Matys. n

i aigi yra viltis, kad, su laisva 
mantų) pagelba, stiprių iletuvių at
stovų fttsilaitksime.

y Gvaizdikas.
,L (M “V. Ž.”) 

»->vl

g AMERIKOS.
PASIMIRĖ NUO PASNIKA-

‘ • VIMp.
Lima, O. Pasimirė čia po še

šių sanvaičtų pasntkavimo apimta 
tikėjimiškos beprotystės mergina 
Amanda Murphy. Ji su sykiu 
paliovė valgyti ir apreiškė, jog 
tol nevalgys, kol Dievas jai val
gyti ne palieps. Matyt Dievo pa
liepimas ne atėjo.

NAMAI 62 LUBŲ.
New York. Eųuitable Life 

Insurance Co. gavo leidimą pasta
tyti čia savo biurams namus ant 
62 lubų. Pastatymas jų atsieis su 
viršum 10 milijonų doliarių.

PASKENDO LAIVAS.
Halifax. 2vejų laivas Thuggie 

šitose pakrantėse susimušė su vo
kišku garlaiviu Forya ir pasken
do. Ant paskendusio laivo buvo 
19 žvejų. 3 išgelbėjo vokiškasis
garlaivys, z likusiejie, turbut, pri
gėrė.Karalijos seimo rinkimus užbai

gus, Klaipėdiečiams ir Silokarčia- 
miečiams reikia ruoštis prie naujų 
rinkimų. Laisvamaniai stato į at
stovus Schvvabachą ir pataria lie
tuviams dabar savo kandidato ne
statyti; už tai laisvamaniai priža
da balsuoti po pusketvirtų metų 
už lietuvių kandidatą ir savo kan
didato nestatyti.

Vokiečiai - atžagareiviai, norėda
mi laisvamaniams trukdyti, buvo 
bestatą Dr. Gaigalaitį kaipo vo
kiečių ir lietuvių kandidatą, ir 
reikalavo, kad po pusketvirtų me
tų lietuviai atsisakytų savo kandi
datą statę, o jo vieton vokietį at
žagareivį rinktų. Lietuviai neno
rėjo su atžagareiviais vokiečiais 
draugautis. Žiūrint į dabartinį lie
tuvių padėjimą, galima spėti, kad 
Schvvabacho išrinkimas į reichsta
gą yra užtikrintas.

Lietuviams atsitaiko proga tik 
praėjus pusketvirtiemjj metams, 
įgyti savo atstovą.

Dr. Gaigalaitis Prūsų karali
jos seime lietuvius atstovauja jau 
penki metai. Dabar vėl 5 metus 
bus jis lietuvių atstovu. Ar lietu
viai po penkių metų siųs jį į reich
stagą, negalima žinoti.

Dr. Gaigalaitis ne vien kunigu 
yra, — jis dar mokėsi Berno ūkės 
mokykloje. Gaigalaitį, kaipo kuni
gą, parapijonai labai myli. Ūkinin
kai sako, kad kaltos kun. Gaiga
laičio apie ūkį Prūsų seime jiems 
labai tinka. Nėra ko stebėties. 
Prūsų lietuviai kito mokslinčiaus, 
kurs lietuviu prisipažintų, neturi. 
Bet ir Dr. Gaigalaičiui trūksta tik
ro lietuviško jausmo. Kad jis vi
siškai ant lietuvių dirvos nedirbtų, 
to pasakyti negalima, bet jo darbas 
tiek pat Lietuvai atneš naudos, 
kiek šv. Kazimiero draugija Kau
ne. Jo leidžiamasai laikraštis “Pa
galba” užimtas tik tikėjimo daly
kais. Jo įsteigtos draugijos “San
dora” tikslas — lietuvius “dva
sišku maistu” aprūpinti. “Sando
ra” įsitaisė sau knygyną, bet jame 
tėra tik kelios dvasiško turinio kny
gos: Biblija, Jono Amolo pamoks
lai apie kirkščioi.ystę.... Tame 
knygyne yra iš viso 10 dvasiškų 
knygų ir viena moksliška, vokiška, 
būtent: Gisevijaus biografija. Apie 
moksliškas knygas lietuviams Dr. 
Gaigalaitis nesirūpina, nes jis yra 
mokslo priešininkas. Kuomet 
“Prūsų LietuviųSusiVienijimas” iš
leido a. a. Biliūno parašytus “Ap
sireiškimus iš žemės gyvenimo”, 
tai Gaigalaitis draudė tuos raštus 
platinti.

Gaigalaitis buvo sumanęs įsteig
ti mergaičių mokyklą, kur, moky
damosi virti ir ūkio įvairių darbų, 
mergaitės išmoks “krikščioniškai 
misijonarius” priimti. Bet šis jo 
sumanymas ir pasiliko sumanymu. 
Beto Gaigalaitis savo parapijoje 
turi įsteigęs lietuvių jaunikaičių ir 
mergaičių draugijas, kur krikščio
niška dora išguldinėjama.

Iš šitos trumpos peržvalgos ga
lima šiek tiek numanyti, koks yra 
Prūsų lietuvių padėjimas ir kokį 
jie turi atstovą Dr. Gaigalaičio 
asmenyje.

Lietuviai, nors jų yra dauguma, 
be svetimos pageltos ligšiolaik 
neįstengė išrinkti nė vieno atsto
vo į seimą

Pertraukę ryšius su vokiečiais 
atžagareiviais, nieko jie nenustojo, 
tačiau nieko nė nelaimėjo. Tik

UŽDRAUSTA SMARDYTI 
ORĄ PARKUOSE.

New Yorke likosi išduotas pa- 
davadyjimas, kuriuomi uždrausta 
automobiliams smardyti parkuose 
orą visokiais smirdančiais gazais. 
Užtai pereitą nedėlios dieną su
areštavo jau tūlą ' automobilių 
skaitlių. -

I arentum, Pa. Stiklo dirbtu
ose Pittsburg Plate Glas Co, Ne 
2 jau prasidėjo darbai; neužilge 
pradės dirbti ir No. 3 dirbtuvių 
i‘radėjo dirbti teipgi dirbtuvės^ 
Mlegheny Steel Co.; dirba jau ii 
dirbtuvėse Interstate Steel Co. Ne
užilgo čia pradės dirbti teip, kaip 
dirbo prieš užstojimą krizio. t

f Pittsburg, Pa. Browno gele
žies dirbtuvės ant 10 gatvės dirba. 
Zug & Co. geležies dirbtuvės dirba 
prie penkių pečių. Crescent gele
žies dirbtuvėse pradėjo dirbti, bet 
nežinia kaip ilgai dirbs. Park- 
house dirbtuvėse AUeghenyj šiuom 
kartu clirba ,bet nežinia, kaip ilgai 
užteks darbo.

f McKees Rocks, Pa. I^ck- 
hardto dirbtuvės priėmė unijos al
gų tabelę ir pradėjo dirbti. De
ga 18 pečių. Puddlerių dalis dir
ba, užbaigimo dalyj dirba tik iš 
dalies.

f Pottsville, Pa. Dėl stokos 
vandens buvo pasiliovę darbai ka
syklose. Bet po paskutinių lytų 
vėl pradėjo dirbti.

Fayette City, Pa. Streikas 
Amold kasyklų darbininkų tapo 
atšauktas ir visi darbininkai sugrį
žo prie darbo.

f Middleport, O. Prasidėjo dar
bai čianykščiose geležies dirbtuvė
se. Minėtose dirbtuvėse ne dirbo 
nuo lapkričio mėnesio pereitų me
tų.

f Harrisburg, Pa. Varstotuose 
Pennsylvanta gelžkelio pradėjo jau 
dirbti ir subatoins.

Elgin, III. Tarnaujanti ant 
Elgin ir Belvedere gelžkelio iško
vojo fiakėlimą algų.

f Monaca, Pa. čianykščiose 
geležies dirbtuvėse dirba, bet dar
bo yra mažai.

bai ne prasčiausi, bet kad dabar 
mažai dirba, tai iš kitur pribuvu
siam darbas sunku gauti.

Lietuvių yra „čia diktas būrelis; 
jų supratimas stovi ne augščiau- 
siaų beveik visi paskendę fanatiz
mo bangose. Laikraščius mažai 
kas skaito, o svietiškų, moksliškų 
knygelių beveik nieks neskaito; 
jeigu pamatai ką tdrint knygą ran
koj, -tai iš kalno žinai, kad tai 
pašvęsta, perėjusi per cenzūrą vė
lių piemens, su visokiais atlaidais; 
skaityti kitokias esanti didelė nuo
dėmė. .

Žinoma, tokiose sanlygose apie 
tautišką supratimą nėra ką nė 
kalbėti. Iš čia dar ne buvo au
kų kokiems nors tautiškiems reika
lams; rinkti aukas tautiškiems rei
kalams dar, turbut, ne greitai čia- 
nykščiai lietuviai susipras. Skaity
mų, tautiškų darbų ne mėgsta, už
tai net per daug mėgsta alų ir 
degtinę. Suprantama, kad pralei
dimas laiko girtavimo urvuose ge
rų vaisių neišduoda? Terp girtų 
užgema vaidai ir susivaidiją be 
teisėjo neįstengia susitaikyti, o tas 
juk, suprantama, ne apsieina be 
didesnių ar mažesnių išlaidų.

Iki šiol lietuviai čia neturėjo 
bažnyčios, tik dabar žada pradėti 
statyti. Čia atvažiuodavo airių 
kunigai iš Brazil ir vasaros laike 
laikydavo mišias Burgėto halėj. 
Tokiu budu kunigai pažino čia- 
nykščius katalikus, o geriausiai 
pažino lietuvius, pamatė, kad su 
lietuviais kunigams geriausiai, nuo 
jų lengviausiai pinigus iškaulyti. 
Dabar čia kunigas vaikščioja po 
lietuvių namus ir užrašinėja de- 
šimtdoliarines; jeigu kas žada ma
žiau, tai kunigas tuojaus rodo ne
užganėdinimą. Juk tai, sako, sta
tymui bažnyčios! Pas kitų tautų 
katalikus retai kunigas lankosi, 
nes kiti neteip dievoti, nelengva 
nuo jų pinigus išgauti. Kunigas 
ndri, kad lietuviai tik pinigus duo
tų, o bažnyčią jau jis savo vardu 
pastatysiąs. Taigi aišku, kad ir 
pastatyta bažnyčia bus ne lietuvių, 
bet airių vyskupo.

Sedyvilletis.

Iš EASTON, PA.
14 d. liepas, penki draugai čio- 

nykščios 42 L S. S. kuopos už
simanė nubausti buvusį kuopos 
draugą J.V., kuris dėl kokių ten 
ypatiškų nesutikimų atsimetė 
nuo kuopos, neklausė jos prisa
kymų. Užtai minėtiejie vyrai 
bandė jam atkeršyti. Jie sutarė 
laukti J. V. gryštant jam po dar
bui iš sankrovos ir duoti gerai 
pipirų. Susirinko prie namų, kur 
J. V. gyvena ir laukė savo aukos 
pareinant. Girdėt buvo balsai: 
“męs jį išmoksime socijalizmo! 
Jam to ir reikia“! J. V. nemanė, 
kad socijalistai galėtų ką nors ne 
jau mušti, bet net kolioti, manė, 
kad kolioti tai vien kunigų privi
legija. Ant galo ko čia bijoti sa
vo locname kambaryje! Bet ki
taip manė įėjąs į savo kambarį, 
kada išgirdo koliojimus tokiais 
žodžiais, kokių nevartoja nė ku
nigų pasekėjai. Ant to dar 
nepasibaigė: vienas garbus soci- 
jalistas pašoko mušt, bet kad na-t 
mų gaspadorius ne leido, tai pa
žadėjo jam kitu kartu šonkaulius 
sulaužyti. Gazdinimai ir mušimas 
tai, rodosi, netikęs būdas platini
mo soči j ai i z mo (bet gal užpuoli
kai tuom budu nė ne manė pla
tinti socijalizmą? Čia išrodo vi
sai privatiški terp ypatų vaidai, 
nieko bendro su socijalizmu ne
turinti. Panašiuose atsitikimuo
se geriausia butų, vietoj į laik
raščius, su pasiskundimu kreip- 
tiesie į kuopą; ji juk geriau iš
tirti gali keno yra kaltė negu laik
raščių skaitytojai, kuriems visai 
nerupi tarp ypatų asabiški vaidai. 
Red.)! Na, o socijalistai mano, 
kad jie ne klaidingi, kad jie nė 
klaidų negali daryti, nė nedorai 
pasielgti, kad viskas, ką jie daro, 
yra doru ir vien pagyrimo vertu, 
o ką daro kiti, tas viskas yra 
peiktinu (gal ir socijalistai ne visi 
teip mano? Nuomonė kelių dar 
nėra nuomone visų. Red.).

Neslepiąs.

Iš SCRANTON, PA.
24 d. berželio tapo nupuolusio 

akmens užmuštas Kaz. Stakcliu- 
nas Vonstorch kasyklose. Pa
ėjo jis .iš V ilniaus gub., Trakų pa
vieto, Žaslių parapijos, 18 metų 
amžiaus, apie 8 mėnesiai gyveno 
Amerikoj.

7 d. liepos prigėrė Scrantono 
ežere besimaudydamas Kastantas 
Banevičius. Paėjo iš Vilniau* 
gub., Trakų pavieto, Punios mie
stelio, apie 21 metų.

Tapo užmuštas anglekasyklose 
Cayuga nupuolusio akmens Klia 
ras Gaiau>kis. Paliko pačią su

THAW NUSIBANKRLTINO.
Pittsburg, Pa. Garsus milijo

nierius • Thaw, kurį be mažo, už 
užmušimą architektoriaus \\ hite, 
nepatempė, padavė reikalavimą, 
kad jį pripažuitų bankrotu. Mat 
byla jo pinigus suėdė. Turtai jo 
dabar siekia $123012, o skolos 
$40314a

NELAIME BAŽNYČIOJ.
Porth Amtov, N. J. Vienoje 

itališkoj bažnyčioj, susirinkus žmo
nėms, įgtjuro tuom tarpu, matyt 
netvirtai įtaisytos, grindys, o apa
čioj butą vaikų. 3 vaikai likosi 
užmušti, o 2 sunkiai sužeisti.

r J
GAISRAI.

Minneapolis, Min. Namuose 
Lendbergo, ant 19 avė. užgimė 
gaisras. Ugnyje pražuvo t re ja ta s 
vaikų.

Bisbec, Aria. Sudegė čia pač- 
to romas ir krautuvės vienoj gat
vės pusėj. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant 150O00 dol.

Kansas City, Mo. Sudegė čia 
dirbtuvės Monarch Vinger Co. 
Nuostolius gaisro padarytus skai
to ant 150000 dol.

New York. Namuose ant E. 
12 str. siautė čia gaisras. Ugnyje 
pražuvo 4 vaikų.

LIETUYIAHMERIKOJ.
18 STEGER, ILL.

Daugelis lietuvių protiškai stovi 
ne augščatiMai. čia mat daugu
mas ne skaito nė laikraščių, nė 
lavinančių protą knygų, čia yra 
daug parsidavusių carizmui. Vie
nas iš tokių, V. B., patėmijęs “Ka
talike” Nr. n koresjiondenciją, 
pra«lėjo šnipinėti, sutarė su keliais 
panašiais sau ir susekęs, kas rašė, 
apskundė Jurgį Valiuką ir tąsė po 
teismus per 6 dienas už kelis žo
džius parašytus į laikraštį. Kur 
čia teisybė, jeigu už koresponden
ciją reikia po teismus valkiotis 
(o vienok teip jra, tą ir korespon
dentai privalo žinoti, už kolioji- 
mus ir apšmeižimus teismai bau
džia korespondentus. Red.). Da
bar svetimtaučiai iš mus juokiasi, 
vadina mus tamsunais, nes męs 
nešame sunkiai uždirbtus pinigus 
teisėjams. Pas mus rinko net au
kas bylai, kad pasodyti Jurgį Va
liuką į kalėjimą nors ant ro metų 
už rašymą korespondencijos (už 
rašymą korespondencijos negalima 
pasodyti, bet tik už apšmeižimą 
melagingus apkaltinimus ar kolio- 
jimus korespondencijoj tilpusius. 
Red.)’. Bet skundėjas su aukų 
rinkėjais bylą pralošė.

Bet tas išėjo ant gero,; nes da
bar net ten, kur nieks laikraščių 
neskaitė, galima jį patikti; mat te- 
mija, ar kur nors nėra korespon
dencijos iš Stegero. : Gal tas ir 
nenuoramas pripratys prie skaity
mo, o skaitydami, apsišvieę ir su
pras, jog sėjantis vėją, renka pa
prastai audrą. Laikas jau mesti 
vaidus, o suėjus kur, visiems pa
sikalbėti apie mus visus apeinan
čius reikaĮus, apie musų brolius 
tėvynėj vargstančus už geležinių 
grotų.' Ar negeriau butų, vietoj 
nešti pinigus teisėjams, sudėti jų 
kiek gelbėjimui kankinių vietoj ko- 
lektuot pinigus byloms teismuose, 
ant ko išmesta mažiausiai 500 dol. 
Kiek už tuos pinigus butume ga
lėję prisipirkti laikraščių ir kny
gų ; galima būt s^elpti ir kovojan
čius už geresnį būvį Lietuvos bro
lių! Dabar gi tuos, kurie ne au
kavo bylai pinigų, apšaukė cici- 
likais ir kitokiais vardais. Sako, 
kad tie nėra katalikais, nes neužta
ria už įžeistą kunigą. Bet musų 
doriejie ne mato, “gerų” musų 
kunigų darbų, negirdi jų keik
smų I Jie juk keikia ir šmeižia 
visus, kas į jų dūdą ne pučia.

J. Vilis.

Iš SEDYVILLE, IND.
Čianykščiose anglių kasyklose 

dirba 3—4 dienų sanvaitėj. Dar

Hayniam, Wash. Netoli nuo 
čia, nuo išmesto iš gelžkelio trau
kinio degančio briežiuko, užsidegė 
girios. Gaisrai tie pridirbo nuo
stolių ant 300000 dol. Sudegė 
teipgi 13 milijonų kubiškų pėdų 
supiaustytų medžių.

NELAIMES ANT GEL2KE- 
LIU. ...

Imlerden, Ąrk. Netoli nuo čia 
iššoko iš relių, gelžkelio traukinys. 
Prie to: 3 ge|žkelio tarnai likosi 
užmušti, . Q fceli pasažieriai su- 
žeisti- t m \

-i-

Iš DARBO LAUKO.
_ —(Hr—

f Winpipegr . Manitoba. Komi
tetas varstotų darbininkų Kanados 
Pacific gelžkelio pakvietė darbi
ninkus streįku^ti. Pakvietimas tas 
lytisi 509% daębininkų.

Cff Irvin, Pa. Darbai kasyklose 
aplinkinėse. Irving ir Greensburg 
pasigerino ir yra viltis ,kad nuo 
antros pusės rugpiucio dirbs jau 
su pilnu darbininkų skaitliumi. 
Kasyklose Edna Nr. I ir 2 dirba 
pilną laiką.

Cleveland, O. Carrigan, Mc- 
Kinley & ’Co. pastatys čia neužil- 
gio du dideliu tarpinimo pečiu, 
prie kurių gaus darbą 800 darbi
ninkų.

keturiais mažais vaikeliais. Paėjo 
iš Kauno gub., Panevėžio pavieto. 

26 d. liepos tapo užmuštas ant 
Central Amonio N. J. gelžkelio 
Ignas Petrulionis, einant namon 
skersai šėnių. Traukinio ratai su
kaustė į šmotus. Apie 20 metų 
išgyveno Amerikoj. Užmuštojo 
niekas nepriėmė į namus. Priėmė 
jį Jonas Ševokas ir palaidojo, kiek 
sukolektavęs pinigų. Velionis pa
ėjo iš Suvalkų gub., Seinų pavieto, 
Ūdrijos parapijos.

Lietuviškoj švento Juozapo pa- - 
raptjoj beveik visi triukšmai nuti
lo, vienok iki šiol da negavome 
kunigo.

Mat kokia gera lietuviams Ry
mo katalikiška dvasiška valdžia! 
Kada lietuviai buvo vadinami pa- 
gonais, tai apšarvuotus kryžiokus 
siuntė į ramiai užsilaikančių lie
tuvių kraštą; kryžiokai kapojo 
kardais ir degino viską vis neva 
labui .katalikystės, nežiūrėjo, ar tas 
buvo reikalingu ar ne. Dabar 
atėmė kunigą. Argi tuom never
čia mus gržįti į stabmeldystę? Kur 
čia teisybė? Jau prižadėjo keli 
lietuviški kunigai užimti musų pa
rapiją, bet vis neišdrysta Rymo 
valdžiai pasipriešinti. Mat kaip 
apeina dvasiškai valdžiai katalikų 
vėlių išganymas!

Jeigu šitą mėnesį nė vienas ku
nigas neišdrys musų parapiją už
imti, tai atsi šauksim į .seną tėvy
nę ir iš ten parsitrauksim kunigą. 
Jeigu kartais iš Amerikoj gyve
nančių kunigų kas norėtų užimti 
musų parapiją, tai meldžiame atsi
šaukti ant šito adreso: J. Aponas, 
2216 Golden str., Scranton, Pa._ _ A

Bacių Juozas.

IS TAMAQUA, PA.
Darbai pas mus ne per geriau

siai eina: anglių kasyklose dirba 
5 dienas sanvaitėj. Neturintiema 
darbo sunku čia uždarbis gauti.

Lietuviai ypač ajišvietime žemai 
stovi. Pirmeiviškųjų laikraščių 
ateina čia tik keli, daugiausiai turi 
skaitytojų “Saulė” ir “Žvaigždė”. 
Užtai girtuoklystė labai prasipla
tinusi: geria vyrai, neatsilieka nuo 
jų moterįs ir merginos. Nė jokių 
apšvietimo draugovių iki šiol ne 
buvo. Teisybė, yra čia D. L. K. . 
Gedimino Ukėsų Kliubas, bet ja
me apie apšvietimo reikalus nega-' 
Įima nė užsiminti. Mat jame dera 
apšviestų sąnarių, o gyvenime, kas 
pats ko neturi, to ir neapkenčia. 
Bandyk terp tamsunų aiškinti rei
kalą apšvietimo ir mokslo, tai 
išgirsi tą, ko gal savo gyvenime 
ne girdėjai.

2 d. rugpiucio buvo čia pareng
tos pirmą kartą prakaltos ir su
sitvėrė L. S. S. kuopa iš 7 sąna
rių. Tikimės, kad kuopa augs, 
nenupuls. Po prakalbų jau ant 
rytojaus jų parengėjai tamsunų li
kosi apšaukti šliuptarniais, cicili- 
kais, ? bedieviais ir kitokiais gra
žiais vardais. T amsimai žada net 
kunigui skųsti ir reikalauti, kad 
prakalbų rengėjams išrišimo ne
duotų. Bet su tuom tai dar nedi
delė bėda. Ką kunigas darys su 
prakalbų rengėjais, tai tas jau jo 
reikalas. Svarbesniu už tą kuni
go botagą yra tas, kad dėl nesu
pratimo ir fanatiško nekentimo 
šviesos musų atžagarių dievuočių 
teip sunku yra skęstančius tamsy
bėse žmonis apšviesti. O vienok 
krikščioniškas mokslas liepia ne
mokantį pamokai. Bet kaip čia 
galima mokyti, jeigu to krikščio
nybės prisakymo nesupranta tie, 
kurie savę tikrais jos pasekėjais 
vadina? Viskas mat pas juos at
žagariai suprantama, tie teip kaip 
Christus mokino.

S. Kt

IS BROOKLYNO, N. Y.
Pasibaigus sutarimui terp dar

bininkų ir kriaučių darbdavių, 
paskutiniai atsisakė suteikti darbi
ninkams senąsias išlygas. Nors 
darbininkai iščiulpti krizio, bet 
jie, jausdami savo spėkas, nutarė 
ne pasiduot darbdaviams, apšau
kė streiką. Sušaukė darbininkus 
pn. 101-103 Grand str., Pakvietė 
kalbėtojus vietinės 19 R. L. S. S. 
(ką tas turi reikšti? Red.) kuo
pos. Bet darbininkai apsivilė ant 
kalbėtojų, nes jų kalbos galėjo 
policijai suteikti progą išvaikyti 
^.i^irinkimą, uždrausti streikuo
jantiems darbininkams kur nors 
rinktiesi. Vienas iš kalbėtojų, ne
seniai iš Lietuvos pribuvęs, rėkė 
visa burna:“ vyrai, nepasiduokite 
tiems kraugeriams, bet kariauki
te teip, kaip kariauja Lietuvoje 
socijal-demokretai. ‘ Išgriaukime 
vietinę valdžią.” Kitas, pats tu
rintis 20 lotų, šaukė: “Kiekvienas, 
kas tik turi kokį biznį, namus, 
krautuvę, yra buržuas, jo reikia 
saugoties, toks negali būt darbi
ninkų draugu ir užtarėju.” Tre
čias vėl šaukė: “S*ai jau ant gat-



vių ištiesti paveikslai kraugerių 
(kandidatų ant augščausių urė
dų)”. Smarkavo teipgi žinomas 
čia nešiojantis maskolišką pravar
dę revoliucijonierius, aiškindamas 
savotiškai lytiškus prietikius, buk 

lytiškų susinėsimų suges musų 
sveikata, išdžius smegens ir tt. 
Sulvg to rcvoliucijonieriaus mok- 
skj išpultų, kad męs, vietoj šeimy
nų, turėtume parengti dar dau
giau paleistuvystės namų negu tu
rime šiądien karčiamų.

Blogai pas mus einasi. Jeigu 
kas pas mus bando aiškinti rei
kalą mokslo ir apšvietimo, apskri
tai kultūriško darbo, tai musų teip 
savę vadinanti apšviestunai ir 
pinnžengiai salėse liarmą kelia, 
užpuola besistengiančius žmonis 
apšviesti ir da j laikraščius mela
gingas korespondencijas rašo, Lai 
prasmenga sykį iš musų tarpo vi
si šviesos naikintojai!

Brooklynietis. 

IŠ KEARNEY, N. Y.
Gavo čia proto sumaišymą lie

tuvis saliunininkas G. Jis mat 
pirmiau turėjo saliuną mieste 
Wcchanken ir ten terp juodpUrvių 
gerą darė biznį; manė, kad ir nau
jojoj vietoj bus teipgi gerai. Bet 
sustojus darbams,, biznis pradėjo 
eiti blogai, lietuvių į savo saliuną 
neįstengė patraukti. Nepasiseki
mas ir sumaišė jam protą. 7 d. 
rugpiučio, įbėgęs su kirviu ran
kose į savo saliuną, pradėjo viską 
daužyti ir kapoti, kas tik jam pa
puolė po ranka, ne aplenkė vištų, nė 
tvorų; vos neužmušė vieną moterį. 
Subėgę kaimynai jį surišo ir nu
gabeno į ligonbutį. Gydytojai ra
do, jog jo protas susimaišė iš rū
pesčio, vilties jį išgydyti neturi jie 
didelės.

J. Gurbas.

IS BAYONNE, N. J.
Ilgai snaudė čianykšČiai lietuviai 

nepažino vienas kito. Pernai at
vyko čia kunigas Sedvydis, suor
ganizavo parapiją ir nupirko baž
nyčią. Čia jis gyveno sau links
mai, kaip pridera lietuviškų vėlių 
ganytojui. Dėl to linksmo gyve
nimo tūli lietuviai pradėjo šnai
rai žiūrėti, o geriau ėmėsi prižiū
rėti savo centus. Tas kunigui 
fltįpatiko. Parapijos trustisų ne
norėjo nė artin prisileisti, kada tie 
užsimanė peržiūrėti parapijos kny
gas. Žmonės neužsileido, bet pra
dėjo rašinėti pasiskundimus į laik
raščius.

Dabar kunigas šedvydis jau ne 
Bayonnoj, jis Elizabethe, užėmė 
vietą kun. Žindžiaus, nes tas iš
važiavo Europon, o Bayonnon at
ėjo kitas kunigas, kurio pravardės 
niekas nežino. Naujas kunigėlis, 
26 d. liepos per pamokslą perser- 
ginėjo žmonis prieš netikrus pra
našus ; jais, girdi, yra cicilikai, ma
sonai. Jie laiko prakalbas, apsi
velka ėriuko kailiu, kalba apie ar- 
tymo meilę, įkalbinėja darbinin
kams, kad juos čia skriaudžia. 
Masonai, girdi, nori, kad darbi
ninkai uždirbtų po IO dol. ant' 
dienos. Neklausykite jų! Ne
skaitykite jų laikraščių, nes jie ve
da jus į amžiną prapultį. Cici
likai, girdi, ir masonai yra gir
tuokliai, pasileidėliai (ar teip kaip 
daugelis kunigų?), jie neina į 
bažnyčią. Ir dabar, girdi, jų daug 
yra karčiamoj prie kazyrų. Bet 
tas, turbut. nesutinka su teisybe. 
Juk pirma pats kunigas pamoksle 
sakė, kad jie rengia prakalbas iš- 
leidinėja knygas ir laikraščius. Jei
gu jie laiką praleistų karčiamose 
prie kazyrų, nebūtų laiko nė pra
kalboms rengti, nė laikraščius ir 
knygas išleidinėti. Tai matyt ir 
pamokslas kam kitam buvo sa
kytas, o ne apsaugojimui socija- 

Jistų nuo kazyrų ir gėrymų.
Pastaruoju laiku susitvėrė čia 

S. L. A. kuopa. Į ją iš syk prisi
rašė 14 sąnarių.

Darbai čia eina dar vis nege- 
riausiai.

M. S.

IS BEATTYVILLE, KY.
3 d. rugpiučio, nupuolusios nuo 

viršaus uolos likosi sužeistas Beat- 
tyville Black Coal Co^ kasyklose 
lietuvis Vincentas Latuvaitis. Su
žeidė jam kojas ir krutinę. Yra 
vienok viltis kad pagis.

L.

IS BANGOR, ME.
Lietuvių čia yra: 2 vedusių šei- 

myni ir 80 pavienių. Terp jų 
nėra sutikimo.! Jiems nerupi nė 
apšvietimas, nė tautystės reikalai. 

. Liuesas nuo darbo valandas jie 
praleidžia smuklėse. Čia daugiau
siai yra dzūkelių iš Vilniaus gu
bernijos. Netrūksta, terp lietuvių 
nė peštynių, kuriose laksto akme- 
nai. Aniuolai sdtgai paskui gau

do akmenų mylėtojus ir gabena į 
šaltąją, kur nakvynė gana brangiai 
atseina. Laikraščius čia mažai kas 
skaito. Ateina čia vienas egzem
pliorius “Lietuvos”, i “Kovos”, i 
“Vienybės”, i “Kataliko", Jeigu 
ką iš neskaitančių pakalbini už
sirašyti laikraštį, tai atkerta: “aš 
ne cicilikas”, aš “palokas”, nors 
lenkiškai ne moka, daugelis nė ne
supranta, koks yra skirtumas terp 
lenko ir lietuvio, nesupranta nė 
darbininkų reikalų. Jeigu kas 
bando traukti juos prie ko nau
dingo, tai tą apšaukia bedieviu, 
šliuptamiu, arba kitokiu jų ankš
toj smegeninėj išmislytu vardu.

Tcrp čianykščių lietuvių nėra 
nė jokios organizacijos, nė pa- 
šelpinės draugovės. Rodosi lai
kas liautiesi laukus Dievo malonių 
ir stebuklų, bet reiktų pradėti pa
tiems rupintiesi savo reikalais. 
Stebuklai jau seniai dingo nuo že
mės paviršiaus, o Dievas rodo sa-_ 
vo malonę tik ant jos užsipelnu-
siems. Patarlė juk sako: “rūpin
kis pats savo reikalais, tai ir Die
vas- tau padės”. Nuodėme yra 
visko nuo Dievo laukti, norėti jį 
į musų vežimą pakinkyti, kad jis 
tą, kas mums patiems pridera at
likti, už mus darytų.

Darbai čia yra daugiausia gi
riose ir lentų piovykloe; dabar 
jie eina labai blogai. Iš kitur pri
buvusiam sunku darbas gauti. 
Tegul todėl dabar čia nieks ne
keliauja darbo jieškodamas, nes jo 
neras. Kaip kitur sumažėjo dar
bai, teip atsitiko ir čia.

L. Prūsaitis.

IS BALTIMORĖS, MD.
Ant atsišaukimo į visas lietu

viškas tautiškas draugystes, idant 
susivienytų, Baltimorės Lietuvių 
Tautiška pagalbinė draugystė Si- 
mano Daukanto, apsvarsčiusi tą 
atsišaukimą, nutarė prisidėt prie 
virš minėto užmanymo.

Vardan draugystės Simano Dau
kanto,

Prot. Sekr. J. J. Denkevyčius.

PATEMIJIMAS.
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Rutkauskaitė bando perstatyti M. 
L. S. A. vedėjų mierius, bei tiks
lą. kokiu jos organizuoja Ameri
kos moteris.

Kadangi męs. kurių pažiūros yra 
skirtingos, ir kiekviena savaip su
prantame apšvieta, bei moterų ge
rovę, todėl paduosiu ir aš savo 
nuomonę.

P. A. R., atkartodama žodžius 
straipsnio, tilpusio Nr. 28 “Lietu 
vos”, kur yra pasakyta: “kadangi 
musų įeikalai yra skirtingi" 
klausia — “apšvietoje ar politiko
je?” Aš manau, kad apšvietoje 
negali būti jokio skirtumo, nes 
lietuvės tokios jau vergės darbi
ninkės kaip Amerikietės, irgi tam
sios, kaip vienos teip ir kitos, to
dėl apšvietą suprantame kai|K> įna
gį pakeliantį dorą, kiltumą, bei 
supratimą motinos auklėtojos ir 
šeimyninkės pareigų. Bet gyveni
me darbininkių, kur rišasi ekono
mija bei politika yra didelis skir
tumas. Rodos turi būti aišku 
kiekvienai nors kiek apsišvietusiai 
moterei, kad Amerika skiriasi nuo 
Lietuvos, kad čia jau kitokia tvar
ka, kitoks ir darbininkų bei dar
bininkių padėjimas, todėl aišku, 
kad ir skirtingi reikalavimai.

A. R. su ironija pataria M. L. 
S. A. suversti į lietuvišką ameri- 
konizmą moterų programą: "kam 
kamuotis išguldinėjant lietuviškoje 
kalboje, geriaus išmokti anglišką 
kalbą, ir visą medegą turės parū
pintą, su viena gentkarte bus ly
gios amerikonėms moterims”.

Aš paklausčiau, kame toks di
delis blogumas veikt pagal ameri- 
konių darbininkių moterų progra
mą?" Man rodos, jeigu lietuvė 
moteris dirba vienoj dirbtuvėj su 
amerikone už tokį pat užmokestį, 
ir teip pat, o gal da labiau išnau
dojama, tai kodėl ji negalėjo pa
našiu amerikonei budu j ieškot iš
ėjimo iš to sunkaus padėjimo?

Kasžin, ar lietuvė moteris ne
jaustų, arba nemokėtų / naudotis 
iš pagerinimo teip vargingo savo 
būvio? Aš manau kad teip.

P. A. R. apgailestauja, kad “mo
tinai auklėtojai kudykių siūlo eko
nomiją ir politiką, šeimininkei tą 
patį, ir.... dorai moteriškei..,, 
siūlo ekonomiją ir politiką!”

Tai rodosi, lyg kad politika ga
li dorą moterį sudemoralizuoti 
Prisižiūrėjus arčiaus, argi ištik- 
rujų jau teip yra? Ikišiol da ro
dos moterys nesikišo į politiką, 
o kokią męs matome draugijoj 
dorą ? n Kiek žmogžudysčių, api
plėšimų, ir iš tų pačių moterų 
vis dauginasi aukos, jos priverstos 

I pačios pasiaukaut, per tamsumą,

------—------- - „ ----- ----------  
o daugiausia palaikymui gyvasties 
Tai politika, kurioj moterįs dar ne
dalyvavo.

Teipgi, aš manau, jei dora mo
teris dalyvaus politikoje, tai ji ją 
stengsis pataisyti; kadangi tai da
rys ne su blogu tikslu, bet gero 
draugijai geizdama, nes draugija 
perdaug yra bloga... u

Įdomus dalykas, kodėl męs bi
jome toa ekonomijos ir politikos, 
jei su viena ir kita musų gyvenimas 
teip arti sujungtas, jei ir ateinan 
čios gen t kartės (kalbu apie darbi
ninkus) likimas nuo ekonomijos 
priguli? Kodėl męs turėtume bi
joti susipažinti su tos draugijos 
surėdymu, kurioj męs esame kaip 
ir kita pusė žmonijos?

Be pažinimo surėdymo, man ro
dosi, negalima statyt pamatų nė 
ateičiai. Geresnė ateitis paeina 
vien nuo moterų, kaipo motinų 
ir vaiki; auklėtojų. Blogai, kad 
męs nenorime suprast blogos pu
sės gyvenimo bei draugijos su
rėdymo.

O, moters! stengkitės kartą su
prasti tikrą savo, ir savo draugių 
vargdienių padėjimą. Negana per 
tautiškus akinius žiūrėt. Moterei 
per dieną gėrusiai fabriko durnus, 
alkstant ir šalant, parėjus na
mon, ne “tautišką, hymną” liepkite 
gietloti, nė tėvynės kalnelius, bei 
sraunius upelius likusius už jūrių 
apverkti, bet nuplėškit tinklą mo- 
nų ir apgavystės, kuriuom dengia 
nuo jos akių šaltinį, iš kurio pa
eina vargas, ir ašaros; moteris 
dabar jį tik jaučia, bet jo nema
to. Parodykite joms šviesą, su 
kurios pagelba pamatytų ir rastų 
įšėjimą iš tos ašarų pakalnės 1 
Tai ne išgamų vardą užsipelny
site, bet palaimą, laisvę su pilnoms 
teisėms. O to' be pažinimo eko
nomijos ir dalyvavimo politikoje 
(pridėsime ir be daugelio kitų 
dalykų. Red.) negalima atsiekt!

Marė Alyta.

Visi musų ginčai sukasi vis už
burtame rate. Ne bandant iš to 
rato nė vienai pusei išeiti, nė mo
terų klausymo ne galima pirmyn 
pastūmėti. Reiktų sykį giliau į vi
są klausymą pažiūrėti, o tąsyk ne 
sunku bus patėmyti, kad abiejų 
pusių nuomonėse yra dalis teisy
bės, bet užtai monopolizuoti sau 
teisybę nė viena pusė ne turi tikro 
pamato.

1 » Red.

Į LELIJAS IR JURGINIUS.
Ilgai jus degino saulė. /Xpvyto 

ir jau pradeda džiūti jųsų lapai. 
O lytaus da nė ženklo nėra. Ant 
dangaus da nematyt nė vieno de
besėlio, kuris, paleidęs iš savo gau
sybės šaltus vandens lašelius, su
vilgytų skirstančią žemę ir jųsų 
šaknis ir išgelbėtų iš to, jums 
mirtį gresiančio pavojaus. Bet 
ar žinote jus, kvietkeliai. jog čio
nai tokia šalis, ką lytaus visai re
tai tekrinta ? Todėl aš norėčiau 
jus išvesti iš tos netikusios vietos 
ir persodinti ten, kur augsite ir 
bujosite, o jųsų kvapu ir žiedais 
praeivis gėrėsis. O ta vieta yra 
Valparaiso Universitetas. Tenais 
nežiūrint to, kad kaip kada kirmi
nai pakerta šaknis, žydi šimtas žie
dų. Tiktai gaila, kad tik trįs le
lijos, o kiti visi jurginiai. Mat, 
lelijų, turbut, šaknįs opesnės. O 
jus “kirminai”!

- šito mano piešinėlio užduotis 
yra parusint! tą kibirkštį jaunimo 
krutinėję, kuri jau gal bando gesti 
ir uždegti tą, kuri da visai šalta. 
Nevienam jau, man rodos, pra
skambėjo pro ausis "Valparaiso 
Universitetas”. Tai puiki moky
kla. Miestelis nedidelis, nes gy
ventojų skaito tiktai apie 7000. 
Žemės paviršis gana gumbuotas. 
Aplinkui miestelį gyvena ūkinin
kai (farmeriai), kurie apdirbinė- 
ja didelius žemės plotus. Apie 
mokyklą ir abelnai visame mieste
lyje medžiai netik eilėmis, bet ir 
gojais auga. Biskį į šalį — guli 
didelis ežeras. Jo augšti krantai 
puikiai papuošti šimtamečiais ar- 
žuolais ir kitokiais lapų medžiais. 
Dirbtuvių, apart ką išdirba blekį 
ir vandenį varo, nėra, todėl ir 
oras nesuterštas, tyras, sveikas.

Mokykla didelė: susideda ar iš 
dešimties namų. Namai nekurie 
jau seni, kiti nauji. Visi švariai 
užlaikomi. Mokytis čia galima 
ant teisdario, gydytojo, mokytojo, 
aptiekoriaus, inžinieriaus, teplio
riaus, knygvedžio, kunigo ir taip 
toliaus. Taipgi mokina visokiu 
kalbų, kaip antai: angliškos, vo
kiškos, franeuziškos, ispaniškos, 
lotyniškos, grekiškos, lietuviškos 
ir kitokių. Per vienuoliką mėne
sių išeina apie $200.00.

Taigi draugės ir draugai, ap
svarstykite savo žingsnius dabar, 
kol da laikas yra ir naudokitės iš

progos, atminkite, jog proga tai 
tik iš pryšakio teturi platokus ir 
jeigu už jų paspėjai nutverti, tai 
gerai, bet jeigu praleidai,; tai su
diev! Jeigu nori, kad tarpe musų 
visuomenės prasmegtų visokios šu
nybės, nesutikimai, vaidai, viens 
kito šmeižimai ir aludėse pinigų 
ėidimai, — tai ne kiek nelaukęs, 
brolį arba sesuo, spraustys į tą 
musų būrelį ir padėk nešti šviesos 
žydinėlį,’ kuris, laikui bėgant, ir 
musų surukusią padangę apšvies. 
Ko mums trūksta kasdieniniame 
gyvenime? Ko mums trūksta tuo
se susirinkimuose, kurie taip atža
gariai užsibaigia? Ko mums trūk
sta vadovavime visokių draugysčių 
ir draugystėlių? Ko mums trūk
sta?! — Trūksta tyro mokslo!!....

Ei, broluži ir seseles! 
Musų viltis ateigos! 
Nors per ašaras ir kraują 
Griebkimėsi męs šviesos!

Važiuoti butų geriausiai apie 
5—6—7— rugsėjo, nes 8 rugsėjo 
jau prasidės mokslas. Važiuoti 
arba kreiptis su laiškais galite ant 
šio antrašo:

V. A. Greičius, 
Stiies Hali 7, » 

Valparaiso, Ind.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ, 
Gerbiamoji Redakcija!

Meldžiu patalpinti savo skiltyse 
šį mano laišką.

Kuomet aš parašiau savo felje
toną apie porą didvyrių socijali- 
stų, mane ėmė sanžinė graužti. 
O jei aš tikrai be Reikalo jiems 
nukėliau nuo galvos garbės vaini
kus? Ponas Žagaras už tą feljeto
ną mane vienu užsimojimu nori 
sunaikinti: aš, girdi, esu profesi- 
jonal iškas šmeižikas (stipriai!), 
rašiau “feljetonėlius” (jeigu to
kius rašinius galinu feljetonėliais 
pavadint)” (Cituoju žinomą ir 
tikrą rašytoją p. A. Žagarą), bi
jau išvardyti ypatas, kad nejiakliu- 
ti teisman. Ponas A. Žagaras la
bai protingai rašo ir jo raštai su 
“sofizmais” (ar nepaaiškintų p. A. 
žagaras, kaip jis supranta tą žo
dį?) tai ne bon marche!

Taip, aš pravardžių nepaminė
jau, o keistas dalykas! Kalti
ninkas ;ats sau griebiasi a* de
gančios kepurės. Tas jau daug 
reiškia!

Mano sanžinė po to pusiau nu
rimo. ,

Bet dokumentai?.... Juk did
vyris nusivežė j Ameriką doku
mentus su antspaudais ir ten ro
dė redakcijoms ir žmonėms. Na, 
teatsimena pats didvyris tų doku
mentų trumputę istoriją, o jei už
miršo. aš apsiimu papašakoti....

Kad nešaudyti tuščiais šoviniais 
ir nebūti proferijonališku šmeiži
ku, greitai viską bus galima pa
tvirtinti dokumentais ir liudininkų 
parodymais.

Reikia truputį tik palaukti, aš 
savo rankąse dar nevisus reikalin
gus dokumentus turiu.

O jei mano didvyris (čia jau 
kalbu apie vieną, nes nežinau ką 
mano apie mano feljetoną antra
sis) yra storai apsikrėtęs purvais, 
tai ne žurnalisto kaltė ir ne jo 
pareiga gramdyti tiaos purvus ir 
“susisemti”.

Su pagarba,
K. Janonis.

ATVIRAS LAIŠKAS Į VADO
VĖLIŲ KONKURSO ĮSTEIGĖ

JUS. •
Negalėdamas kreiptis ypatišku 

laišku į kiekvieną iš gerbiamųjų 
“Vadovėlių konkurso” įsteigėjų, 
kreipiuos šiuomi j visus minėto 
konkurso įsteigėjus ir į plačiąją 
Amerikos lietuvių visuomenę.

Balandžio 17 dieną š. m. “Vado
vėlių konkurso” komitetas pripaži
no mano geografijos vadovėliui 
pusę premijos, kurią jus teikėtės 
teip maloniai paaukauti'

Parašyti vadovėj, 1— tai tik 
pusė darbo; atsakančiai jį išleisti— 
tai antroji darbo dalis, kasžin ar 
ne sunkesnė už pirmąją.

Sunkumas išleidimo mano ge
ografijos vadovėlio4 labai pasididi
na tuomi, jog jisai yra labai gau
siai iliustruotas (apie 80 iliustra
cijų su 10 spalvuotų žemlapių).

Aš nesigailėjau žemlapių ir pa
veikslėlių, viena, pildydamas pe
dagogijos reikalavimus, antrą, sek
damas konkurso įsteigėjų patari
mą: “Paišinėlių juose (t y. ge
ografijos ir istorijos vadovėliuose) 
tebūna užtektinai: tenesulaiko ra- 
šėjų vadovėlių su paišimais išlei- 
dimo brangumas: Amerikos lietu
viai apsiima išduoti premijuotus 
vadovėlius savo lėšomis, arba duo
ti pinigišką pašelpą jų išleidimui.

(Žiur.: “Vita. Žin.” gegužės 9 d. 
1906 m.) ,

Žodžiu, stengiausi sutaisyti tokį 
geografijos vadovėlį, kad jisai nie
ku neatsiliktų nuo geriausių tos 
pačios rūšies vadovėlių vakarų Eu
ropos mokyklų.

Bet visas . tas nepaprastai pa
brangina vadovėlio išleidimą. Be 
jūsų pageltos, garbus tautiečiai, 
neįstengsiu priderančiai išleisti šį 
vadovėlį. Tikiuosi, vienok, jog 
garbingi konkurso Įsteigėjai nepa
liks pradėtą darbą pusiaukelėj ir 
padės davaryti jį iki galui.

Baigdamas šį laišką, skaitau rei
kalingu priminti, jog prider kuo- 
greičiausiai išrišti šį klausimą, nes 
Lietuvos mokykla skursta be va
dovėlių.

J. Gabrys.
Paryžius, u rue du Sommerard, 

liepos 24 dieną 1908 m.

P. S. Kiti laikraščiai teiksis at
kartoti.

ŠERNO MUZIKALISKO FON
DO IŽDININKO ATSKAITA.

Įplaukė:
Už praėjusius trejus mėne

sius, pridedant dieną įkūrimo 
“S. M. F.”, beje, 19 d. ber
želio 1908 m., svečiai sume
tė (aukų rinkimas likosi su
stabdytas kaipo ne savo vieto
je laike paminėjimo ir tiktai 
apie penkta dalis svečių su
metė minėtus $17.95) .... $17.95

28 d. berž., 1908 m. rengė- • 
jai pominėjimo p. šerno 30- 
metinių literatiško triūso su
kaktuvių likučius aukavo .. 14-40

27 d. gegužės, 1908 m. nuo
J. Naujoko.............................. 2.00

15 d. liepos, 1908 m. nuo 
S. L. A. XXIII seimo skirtų 
iš tautiškų centų.... per J. 
Skritulską ........................... 100.00

20 d. liepos, 1908 m. nuo
Dr. J. Kulio................ .......... 2.00

25 d. liepos, 1908 m. nuo
Dr. A. L. Graičuno.............. 5.00

Iš viso iki 26 d. liepos, 1908
m. įplaukė .............. .. $141.35

Lėšos:
10 d. liepos 1908 m. A. Ol- 

ševskiui užmokėta už spaudin
ius laiškus ir vok® s.............. 9.10

Viso labo lieka ižde .. $132.25 
Antanas Rutkauskas M. D. 

Iždininkas S. M. F. 
3252 S. Halsted st., Chicago, III.

Mažas Feljetonas.
Senapilės atsitikimas sukėlė ne

mažą trukšmą. Gimnazistai suba
dė komuniją, o su ja drauge ir 
Dievą.

Kunigai, išsijuosią. šaukia, kad 
tai bloga. bedievių įtekmė.

Gaila, kad Dievas nebedaro 
stebuklų. Kuomet gimnazistai ba
dė komuniją, iš jos netekėjo krau
jas, o kunigai sako, kad užtenka 
mažumei; durstelėti kumunijon ir 
iš jos ima sriovėti kraujas, mat, 
girdi, joje yra pasislėpęs Christus.

Gaila, kad kraujas nepasirodė, 
tuomet rasi ir nevienas bedievis 
butų atsivertęs.

Visai blogi popieriai!
Seniau ar taip buvo, kuomet 

liepsnojo šventos inkvizicijos lau
žai, kuomet kartuvėmis buvo iš
puošti miestai ir keliai, kuomet 
veikė mašinos, kuriomis trupino 
žmonių kaulus, o tuomet kunigai 
su savo Dievu buvo labai galingi 
ir stebuklas eidavo už stebuklo. 
Užtekdavo kunigams pasakyti, kad 
žmogus vaikščioja ne kojomis, bet 
galva — ir visi turėdavo tikėti. 
Kas netikėdavo, tą į šventą ugnį, 
— mat jis tikėjimą griaudavo, 
bedievis buvo.

Dabar nebe tas. Stebuklų ne
bėra. Kunigai kaip nešaukia prie 
savo Dievo, o jis bedievių nebau
džia ir tiek.

Bedieviai iš Dievo silpnybės ne
sijuokia, jie tik šaiposi, kad kuni
gai pasidarė blogi štukmeistriai.

Su inkvizicijos pagelba buvo 
galima įvairiausias štukas ir žaiž- 
das rodyti, nelyginant kaip musų 
mugėse rodo monus visokie svie
to parėjunai.

Skauda kunigams širdį, kad ne
bėra inkvizicijos. Dabar jie Se
napilės gimnazistus ir •visus be
dievius taip pamokintų, kad žinotų, 
kur pipirai auga.

-Nors bažnyčios palaimintų ir 
pašventintų laužų nebėra, bet ku
nigai bedieviams už Senapilės at
sitikimą žada nedovanoti.

Savo laikraštyje “Šaltinis” ap
skelbė, kad bedievius patrauks teis
man.

Bus labai interesingas teismas— 
juk policistas ar žandaras riš teo

logijos klausimus, — ir dar koks 
policistas, ne katalikas, bet pravos 
lavas, kurio tikėjimo taip labai ne
kenčia musų dvasiškiejie tėveliai.

Čia man prisimena vienas daly
kas. Kuomet mane policistai, tan 
kiai nežinia už ką, traukdavo į 
policiją ar areštuodavo — aš jų 
klauzdavau:

— Už ką?
— Ten, policijoje, viskas bus ži

noma, viską ištirs, — atsakydavo 
antstolis ar žemesnysis policistas.

Dabar -kunigai tą patį sako be
dieviams.

— Ten, policijoje, viską ištirs, 
ten bus žinoma ar yra Dievas 
šventoje komunijoje ar ne.

Kunigai paverčia policijos nuo
vadą į augščiausią instanciją rišti 
teoliogijos klausimus!

Puikus bus teismas. Kad tik 
jis greičiau įvyktų!

šit iš vienos pusės žandarai, ku
nigai su savo davatkomis, polici
stai, iš kitos — bedieviai ir jų 
laikraščiai — “Žarija”, “Lietuvos 
Ūkininkas” ir “Vilniaus Žinios”.

— Ar pripažįstate savo kaltę?
— klausia teįdarys žandaras.

— Kokią kaltę? — stebisi be
dieviai.

— A, matote, matote, jie jau 
nori užsiginti! — Sušunka nekant
riai kunigai.

— Clgi j V* Dievą, komuniją “iš- 
nevožijote”, Dievą ir “apibrozijo- 
te”! Taip ir mieli kunigai sako!
— tęsia toliau žandaras.

— Męs ir nemanėme tyčiotis iš 
religijos, jei kalbėjome, tai kal
bėjome rimtai.

— Na, na, męs viską žinome!— 
atkerta policistas.

— Ar neturi pusbutelio- — 
šnibžda į ausį žandaras kunigėliui,
— geriau seksis teisti.

Kunigėlis žino ko trokšta jo 
draugo žandaro širdelė — išsi
traukia butelį, pasistiprina. Teis
mas tęsiasi.

Kunigai bučiuoja žandarams 
rankas ir maldauja:

— Meldžiamiejie, smarkiausiai 
nuteiskite bedievius, matote, švie- 
siausiejie ponai, kad jie ir tam
stoms nenori tikėti.

— Męs bedievių nekenčiame! 
sušunka žandarų, policistų, kunigų 
ir davatkų choras. Kalėj iman 
juos, kalėjiman! Žių£>s tuomet 
jog komunijoje yra Dievas!

Klausimas išrištas. Kunigai 
ploja — bravo! Policistai piktą
ją sėklą gabena į kalėjimus! Ka
talikybė išgelbėta! Ir kas po to 
išdrįs nebetikėti, juk teismas iš
blaškė visas abejones, žandaras su 
;x>licistu darodė neklaidingumą ku
nigų ir bažnyčios....

O jie tokie stiprus autoritetai!
K. Janonis. 

DRAUGIJA IR YPATA. 
Parosi Maksim Dubinski, verti 

Rastenis.
Prietikiai draugijos ir ypatos 

yra vienas svarbiausių ir kebliau
sių klausinių, kurie atsirado ir iš
ėjo į aikštę su įsikurimu pačios 
draugijos ir kurie dar ilgai ju
dins žmonių protus. Kaip toli 
męs nežvelgsime j praeitį žmo
gaus, kokiame laipsnyje išsiplėto- 
jimo netyrinėsipre jo — visur 
ir visuomet jis veda bendrą bū
dą gyvenimo, vengdamas vienat
vės, telkdamas! tolydžio į draugi
ją. Tas prigimtas palinkimas žmo
gaus prie santalkos gyvenime pa
siaiškina nepaprastai sunkiomis 
sanlygomis jo pradinio būvio: 
jis toks silpnas, beginklis, sulygi-’ 
nūs su kitais gyvūnais, su ku
riais jam parsieina grumtiesi ir 
lenktyniuoti, jis teip mažai tenu
vokia nesuskaitomus ir išnašius 
apsireiškimus gamtos, kurie savo 
paslaptingumu ir nesidavimu jų 
atspėti teikia jam kokią tai baisią 
ir siaubįą išgąstį, jis teip silpnas 
fiziškai kaipo ir proto srityse, kad 
vienatvė butų jam lygi mirčiai. 
Pajauta savisaugos sako jam, kad 
susidėjime su kitais, tokiais jau 
atskirais ir beginkliais kaip jis 
pats gyvūnais, yra joje išsigelbė
jimas; kasdieninis patyrimas paro
dė, kad tuotarpinis susitelkimas 
keletos pajiegų duoda nesulygina
mai* geresnius rezultatus, negu vei
kimas tų pačių pajiegų skyriumai 
ir viena nuo kitos neprigulmin- 
gai.... Be abejonės, pajautimas 
ir patyrimas žmogaus neapgavo: 
visą savo “žmoniškumą”, visą sa
vo pastebėtiną išsivystymą, visus 
savo medžiagiškus ir dvasiškus 
turtus, — visą tą jis kaltas ben
dram budui gyvenimo, leidusiam 
jam pažinti ir užkariauti gamtą, 
pavertusiam jį iš silpno ir bai
laus sutvėrimo į dabartinį žmogų, 
puikų, drąsų ir narsų sutvėrimą, 
kuone pusdievį!....

Greta su šitomis geromis ypa-

<ybėmis, draugijinis gyvenimas tu
rėjo y pa tai ir blogas puses; jis 
įprubežiavo ir varžė josios lais
vus pasielgimus, spraudė ją į ne
paprastai siaurus rėmus, priversti- 
nai slopino josios bu joj ančių dva
sią.... Jau iš pat pirmo įsikūrimo 

1 raugi jos jinai užmiršta kaip prie
žastį, teip ir tikslą savo buvimo, 
T silpnumą ir nenuojiegą vieno 
žmogaus, kad tikrasai jos tikslas 
y ra saugoti žmogaus reikalus, 
kelti jojo pajiegas, būti jam or
ganu apsaugos ir pagalbos jojo 
kovoje su gamta, žodžiu, tarnauti 
jam. Jisai žiuri į save kaipo į sa
vistovią esybę, kaipo į pilną; prie- 
žasčia ir tikslu savo gyvenimo ji 
skaito tik pati save.... Draugija 
draugijai, o ne draugija ypatai! 
žmogumi, ypata ji rūpinasi tik 
tiek, kiek šita ypata gali būti jai 
naudinga, kiek ji sugiebi bus pa
dėti jai pražydėti, išplatinti ir pa
didinti jos išgalę gyvuoti. Vieto
je tarnauti ypatai, ji pavergia ją, 
vietoje prie jos prisitaikyti, ji ver
čia pritaikyti ypatos reikalus prie 
savų reikalų. \ įsomis pa j jėgo
mis ir mieriais draugija stengia
si .skiepyti tokias pažiūras, kad 
draugija — tai organizmas ir kad, 
neva, ji, ypata, pastojusi nariu to 
organizmo, nėra kas kitas, kaip tik 
josios, draugijos, narys, svarbiau
sia ir vienatine role visokio or
ganizmo yra tarnavimas organiz
mui ; jis turi jam dirbti, rūpintis 
jo reikalais ir siekiais. Žinoma, 
ypata gali turėti ir savo siekius 
bei norus, savo svajones, bei kan
čias; draugija prieš ui nieko ne
turi .... tik viena: kad tie ypatos 
reikalai sutiktų su reikalais drau
gi jos ; priešinguose atsitikimuose 
draugija persekioja ir baudžia 
ypatas kuožiauriausiai. Čia su
prantama: išsilaikymas visokio or
ganizmo pilnai priklauso nuo ašt
rios grasos jojo organų, nuo jų 
organiškos lygsvarybės, nuo har- 
motiiškojo susirišimo jų įvairiau
sių funkcijų. Tegul koksai nors 
organas savo veiklume, nors per 
nago juodymą iškryps iš kelio, 
pažymėto abelnais reikalais orga
nizmo, ir į aikštę išeis visoki pa
tologiški apsireiškimai, organizmas 
menkės, žudys jiegas ir jeigu nu
krypimas neatsiuisys, neišvengia
mai žus. Suprantamas dalykas, 
kad draugija, jei ji tikrai save 
laiko organizmu, su atkaklumu 
draus ypatai tokius palinkimus ir 
pasikėsinimų, kurie piaute piautų- 
si su josios: toksai draugijos ap- 
kantojimas savo dalių, vadinas, 
ypatų, trupintų jos organišką lyg- 
svarybių^ir ją pačią galų gale su- 
gniuždintų. Dėlto ve draugija 
visuomet ir visur stengiasi nai
kinti ypatiškumus ir sulyginti juos 
iki laipsniui specializuoto įnagio 
draugijinės gerovės; dėlto ji ve 
teip griežtai atsineša prie visako, 
kas skiriasi iš gaujos, prie kiek
vieno vaiskiai žybtelėjimo, atna- 
šiai aiškaus, pavieniaus. Lygesnei 
aigai draugijos gyvenimo genijus 
yra perdaug neramus ir baisus 
elementas; draugijai labiausiai rei
kalingi paprasti žmonelės; ir drau
gija prie to tik ir siekia, kad žmo
gų paversti į paprastą žmogelį; 
jeigu dar to lygšioliai neatsitiko, 
jeigu, nežiūrint į tai, žmogus vis
gi išsivystė ir tapo tuomi sutver
to ju-pusdieviu, apie kurį buvo 
augščiau minėta, tai tas atsitiko 
dėlto, kad jis tik naudojosi pato
gybėmis draugijinio gyvenimo, 
bet niekuomet visoje žmonijos isto
rijoje nepripažino draugijos val
džios ant savęs. Ypata visuomet 
kėlė maištą! Draugija ją perse
kiojo, išrasdinėjo jai visokias kan
čias, žiauriai kankino ir baudė ją, 
ji gi neklausė, kėlė maištą ir išei
ga to maišto yra visa žmonijos 
kultūra!....

Ir teip, negalima nepripažinti, 
kad terp ypatos ir draugijos eina 
gana smarkus ir aiškiai matomas 
antagonizmas; bet ar tas antago
nizmas parodo ką neišvengiamo, 
fanatiško? Ar jis išeina tikrai iš 
gamtiškos besantaikos abiejų prie
šingų pusių? Ar jis greičiau yra 
pasekmė kokio nors klaikaus li
kimo? — Kad atsakyti ant teip 
dideliai svarbaus klausimo, pa
žiūrėkime arčiau, kokios prieža
stys pairtu vės terp draugijos ir 
ypatos, kokie motyvai verčia juos 
į nuolatinę nesiliaujamą kovą, kas, 
teip sakant, gimdo ir iššaukia to
kią kovą?

Priešais mus yra dvi paralėliški 
’veikmi: iš vienos pusės maištinin
kė ypata, iš antros — besisten
gianti tą ypatą nuslopinti draugija. 
Nėra nė mažiausios abejonės, kad 
tarpe šitų dviejų veikmių yra 1»- 
bai artimi ryšiai ir kad jie vienas 
iš kito išsiveja; visas klausima® 
yra tik tame, kuri iš tų pusių dau
giau atstovi pirmutinę, pirmynei-



ginę veikmę ir kuri antrąją, kitais 
rodžiais; ar maištas ypatos yra 
priežasčia draugijinės priespaudos, 
ar jos pasekme? Mums rodosi, 
kad leistinu yra vienintelis many
mas, — antrasis, ir teip: maištas 
ypatos nėra niekas kitas kaip 
vaisius draugijos slėgimo ypatos; 
priešingoje dėstyje butų visai ne
suprantama, kam ir vardan ko 
ypata kelia maištą, nesuprantamas 
butų ir patsai įsikūrimas draugi
jos: kaip gelėtų susivienyti ir su
sidėti į stiprią organizaciją gaiva
lai “nepaisantiejie”, teip sakant, 
maištiški jau iŠ savo prigimties! 
Tokie gaivalai nesuteiks organiza
cijose ir draugija, susidėjus iš jų, 
jokiu budu negalės gyvuoti. Aiš
ku tad, kad maištas ypatos turi bū
ti kaipo atsispyrimas visuomeniš
kai priespaudai, visuomeniškam pa
vergimui. Kam gi draugija ver-| 
gia ypatą? Buvo nurodyta į tą 
dalyką, kad draugija žiuri į save 
kaipo į ką tokio savimi stovin
čio ir tik vardan to ji stengiasi 
ypatą pavergti, pritaikyti ją sau, 
nesidrovėdama tam, sutikus pasi
priešinimą, žiauriausios prievartos; 
toksai atsakymas pavymui stato 
naują klausymą: ar toksai drau
gijos įsikainojimas turi kokį nors 
pamatą? Męs manome, kad ne.

Yra teorija, kuri stengiasi pri
rodyti, kad draugija — tai tikras 
organizmas.... Jeigu toji teorija 
butų teisinga, tai draugijos besi- 
stergimas aprėpti paveldėjybės ro
lę butų šiek tiek gamtišku, orga 
niška ypatybe, priderančia visuo
meniškam organizmui, teip lygiai, 
kaip kiekvienam kitam. Kiekvie
nas organizmas gyvena sau, kiek
vienas organizmas atstovi gamtiš
kai ir savo pajautimais savistovy
bę; viskas kas gyvena, žiuri į sa
ve kaipo į ašį visatos, kaipo į cent
rą pasviečio ;tai yra abelnas bio- 
liogijos įstatymas, kurio klauso 
ir visuomeniškas organizmas. To
kiu budu, atkartojame, jei virš mi
nėta teorija butų teisinga, tai ver
žimuose draugijos prie paveldėji
mo teisės reiktų įžiūrėti tik apsi
reiškimas organiškos ypatybės, 
bendros visai gyvuosenai. Di
džiausia kliūtis tik tame, kad ši
ta teorija nėra teisinga ir kad 
visuomenė nėra organizmas. Bię- 
liogija tokių organįzmrrų nežino, 

"kt!rtč~irdolafoy-restų kovą su savo 
sudėtiniais gaivalais; žmonių drau
gija beveik nuo pat pradžios savo 
įsikūrimo be paliovos veda kovą 
su ypata. Dėlto ve jos negalima 
pripažinti organizmu, dėlto josios 
įsikainojimas yra visai sauvališkas, 
dėlto ve, galų gale, įsikainojimas 
tas ir bus atsakymu ant klausimo 
“Kam draugija spaudžia ypatą?’ 
kuris šeip ir liekasi atviru.

Visokia žmonių draugija turi 
savas juridiškas normas, savas etiš
kas ir tikėjimiškas pažiūras, kurių 
jinai prisilaiko gyvenime ir ku
riomis remiasi, kovodama su ypa
ta. Norint tos normos ir pažiū
ros skaitosi turtu visos draugi
jos, nors normaliskai tikslas ir 
jų yra — apgynimas reikalų 
visuomenės pilnai čielybei, ištikro 
gi josios apsaugoja reikalus tik 
kaikurių visuomenės luomų, ken
kiant kitiems luomams. Todėl pa- 
siganėdinsime bent nurodymais, 
kad visos, gyvavusios iki šių laikų 
žmonių draugijos visuomet skir
stėsi į luomus, kad iš tų luomų, 
tai vienas, tai antras užimdavo vieš
pataujantį ekonomiškuose bei poli
tiškuose santikiuose padėjimą, pa
vergdamas sau visus likusius luo
mus ir kad, galų gale, juridiškos 
normos ir etiškos pažiūros drau
gijos nuolatos mainė išveizdį, pri- 
gulmingai nuo pereidinėjimo val
džios iš rankų vieno luomo į ran
kas kito.

Tokiu budu, visuomeniška ide- 
aliogija, skyrium paimtos kiek
vienos gadynės, tikriausiai parodo 
idėaliogiją viešpatavimo pažymė
tame laike luomo, idėaliogiją, ku
rios svarbiausiu tikslu yra nuo- 

* dugniai ir teisiai užganėdinti vieš- 
I pataujantį luomą. Pavergtiejie 

luomai nayviškai galvoja, kad iš- 
dirbime ir pagaminime tos idėa- 
liogijos jie dalyvavo, kad jinai 
yra jų savastis, ir ve dėlko jie 
noriai sutinka su jos visais išve
džiojimais, net ir tuomet, kada 
tie išvedžiojimai griežtai prieši
nasi jų reikalams. Visa galybė vi
sų tų gyvavusių iki šiam laikui 
viešpataujančių luomų rėmėsi ši
ta psychologiška klaida pavergtųjų 
luomų. Nebūk jos — nė jokis 
luomas negalės viešpatauti nė vie
nos dienos, kadangi nėra tokio luo
mo, kuriame butų užtektinai savų 
pajiegų pavergimui visų kitų luo
mų. Teip ve, buržuazijai jau se
nų seniai valdymo vadžios butų 
išsmukę iš rankų, jei jai nebūtų 
Pasisekę įskiepyti savo idėaliogiją

proletarijatui ir įkalbėti jam, kad 
šita idėaliogiją yra jo paties, jei
gu jinai nebūtų primokinusi jo 
klausyti įstatymų, to stipriausio 
ramsčio karalijos mašinos, jei ji 
nebūtų išdirbusi jame jausmo gi-

išaugs visai kitokia, nauja ypata 
su sveika ir atnaujinta psichika, 
su tikru ir teisingu supratimu lais
vės, nieko bendro neturinčias su 
ištižusią ir kartais labai keista 
“laisve” teip vadinamųjų pavienių.

lauš gerbimo nuosavybės, to ne
sutrupinamo vergijos pančio luo
minio galingumo. Tą patį galima 
pasakyti ir apie kitus užmirštus ar 
nusigyvenusius viešjiatavimo luo
mus, kaip aristokratija, dvasiškija, 
ir tt.; visi tie luomai žydėjo ir 
viešpatavo teip ilgai dėlto tik, kad 
gabiai slėpė savo luominį skirtumą, 
paviršutiniai (tiktai paviršutiniai, 
žinoma) jungė savo reikalus su 
reikalais visuomenės ir mokindami 
paveldėtuosius luomus į viską žiū
rėti savo akimis, nuolatos juos 
pavergdami į luosanorius vergus, 
visai nepastebiančius savo retežių; 
tuosius gi, kurie patėmydavo tuos 
retežius ir kurie šeip ar teip sten
gėsi juos traukyti, spaudė ir per
sekiojo neva už tardymą sanly- 
dumo visuomeniško gyvenimo, po 
teisybei gi, už ardymą sanlydumo 
jų luominio viešpatavimo.

Dabar nesunku bus suprasti, 
kam draugija teip aštriai, teip 
žiauriai atsineša prie ypatos. Ypa
ta — tai žmogus, asmuo, kuris, 
nors ir gyvena draugijoje, lygsva- 
rybe visų savo siekių ir veiksmų 
skaito vien savo “aš”; ir tas 
“aš” kelia maištą ir negali nekėlęs 
maišto būti akyvaizdoje visokių 
pasikėsinimų sulyginti joje asmenį 
ir ištirpinti abelname kakalyje, 
akyvaizdoje—visokio pasikėsinimo 
sunaikinti jojo čielybę ir padaryti 
jį paprasta dalele kokio tai gre
mėzdiškai didelio ir painaus me
chanizmo.' t i-

Toki tai nenuoramos pavieniai 
dideliai pavojingi viešpataujan
tiems luomams: jųjų nebegalima 
paversti į liuosanorius vergus, kas 
yra butiniausiu daiktu viešpatau-1 
jaučiam luomui ir, be to, jie savo 
nepateikumu ir pasirengimu vien- 
val kelti, maištą, gali užkrėsti tuo- 
mi ir kitus, atidaryti akis ir dau
gybei kitų.... Dėlto tai .idant 
juos prislėgti ir judaryti neken
kiančiais, viešpataujantiejie luo
mai sukelia priešai juos draugiją: 
keliu vy liaus, į kurį męs augščiau 
nurodėme, jai įkalba, kad tos ypa
tos jai kenkia, kad jos ardo jos 
pamatus, graižosi ant josios gy
vybės..:. Ir apvilta, be nuovokos 
draugija tampa įrankiu pavergimo 
ypatos, pavergimo, kurio jinai pati 
visai nereikalauja ir kuris neišven
giamai pasitinka su griežtu aš- 
trum pasipriešinimu.

Jei teip yra, jei tikrai maištinin
kė ypata, pasikėlė prieš juridiškas 
bei etiškąsias normas kokios nors 
gadynės, tai ištikro tasai pasikėli
mas nebuvo prieš draugiją, tik 
prieš viešpataujančius luomus tos 
gadynės — tai apie antagoniz
mą draugijos ir ypatos nė kalbos 
negali būti; tokio antagonizmo nė
ra, ir, išsireiškus aiškiaus, jis, jei
gu it būva, tai tik per nesusiprati
mą. kaipo klaida, o ne kai]» fa
tališkas Būtinumas, kaipo išeiga 
nesutikimo reikalų būvio abiejų* 
pusių. Dar daugiau; labai tan
kiai, jei ne visuomet, ypatos maiš-1 
tas atstovi kovą ne su draugija, 
tik už draugiją, kovą už pagerini
mą formų visuomeniškos organi
zacijos, kovą už pilnesnį pražydė- 
jimą ir prakilnesnę visuomenišką 
gerovę, kuri, ačiū pastalei rtymui 
draugijos į luomas, ačiū kovai 
luomų savitarpėj, negalėjo pilnai 
ir laisvai plėtotis. Prasmegk luo
mai, prasmegk jųjų buviu gamina
ma kova ir draugi j iškurnąs, vadi
nas, tas gilus iš šiltas jausmas, ku
ris verčia žmogų vienytis su savo 
artimais, išsiplėtojimuose savo ne
sieks rubežių. Teprasmenga luo
mai ir draugija liausis buvusi aklu 
įrankiu to pavergimo ypatos, kokiu 
ji buvo ikišioliai, ir netik ypata 
nukentėjo dėlei to, bet ir ji pati, 
tuomet jinai supras, kad paverg
tiejie gaivalai nesuteiks jai savo 
išeigoje laisvo kolektyviškumo ir 
kad todėl josios tikras pašaukimas 
yra ne rubežiuoti, ne siaurinti 
ypatų laisvę, bet priešingai, didin
ti ir platinti ją dėlei savo ypatiškos, 
visuomeniškai draugijinės gerovės; 
jinai supras, kad terp jos reikalų 
ir reikalų ypatos nėra ir niekad 
nebuvo prieštaravimų, kad su ugiu 
ypatos laisvės ankštai yra surištas 
ir ūgis jos kylimo bei išsilaikymo, 
kuris bus svarbiausiu buklu visuo
meniškai pirmvneigai. Tepražuva 
luomai, žus su jais ir visos buvu
sios iki šam laikui juridiškos ir 
etiškos normos, kurios įvairiausio
se metaformozose ir visokiose at
mainose visgi visur ir visuomet 
buvo nukreiptos prieš ypatą ir jo
sios laisves. Ant griuvėsių begė
diškos ir vergiškos praeities gims 
naujas visuomeniškas atsinešimas,

TAISYMAS DARŽOVIŲ VAL-
> GUJI.

Visokios daržovės tiekiamos val
giui turi būti visai šviežios, ką 
galima pažinti iš to, kad jos yra 
trapios. Namie auginamos dar
žovės, tokios kaip salotos, špina
tai, žirniai, pupos ir tt. reikia 
rinkti iš ryto, kuomet rasa ant jų 
tebestovi. Daržovės būva geres
nės, jei pirm virimo jas užmer
kiama šaltan vandenin.

Trupučiukas turkiškųjų pipirų, 
įdėtas į vandenį, atmaino negardžią 
kvapsnį, kįlančią verdant svogū
nus, česnakus, ir tt.

Daržovės reikia virti kuoma- 
žiausiame vandenyj ir virti grei
tai, pridėjus truputį aliejaus, kad 
greičiau užvirtų; indas turi būti 
uždengtas nuo pat pradžios.

Žaliosios daržovės reikia- virti 
vandenyj, kuris tik ką pradeda už
virti ir yra truputį pasūdytas, de
dant vieną arbatinį šaukštelį į dvi 
kvorti vandens. Vanduo, kuris il
gai virė, yra nusistelbęs ir sugadi
na skonį ir išveizdį daržovių .

Pirmą vandenį nuliek, pavirus 
dešimtį minučių, paskui užpilk 
šviežiu, užkaitintu iki verdant 
Šitas procesas prašalina nuodin
gas rūgštis, kurios kitaip galėtų 
užkenkti.

Daržovės, kurios auga viršuj 
žemės, yra geriaus tinkamos mai
stui, kadangi jos turi didesnę dalį 
gyvastį duodančių ypatybių; tos 

j kurios sirpsta po žeme, reikia var
toti mažai, kadangi jos turi dau
gelį žemės sudėtinių, kurios ken
kia organizmui.

Daržovės nėra grynai maistais; 
jos skaitomos greičiau kaipo va
lančios ir reikalingos gerai sutai
sytam valgiui kaipo išmetamoji 
medžiaga kietonierns grudų ir 
riešutų valgiams, be to suteikia 
vertinamas druskas ir rūgštis.

BALTYLAI ODAI.
Pašuko* (maslionkos) yra pui- 

kum baltylu odai, agurkų gi sky
stimas yra teipgi geras tam tiks
lui, jei ne geresnis dar. Sudary
mui agurkų skystimo, sutarkuok 
agurkus, išspausk skystimą ir pri
dėk lygią dalį alkoholio, idant ne
sugestų, arba surink iš palengvo 
su lygia dalia spermaceto (kaša- 
loto galvos taukai) kol pasidaryt 
krėmsa. Aptcjik bumą pašuko
mis ar agurkų skystimu einant 
gulti. Ant rytojaus nuplauk. Jei 
oda iš prigimimo sausa, arba jei 
reikia eiti ant vėjo tuojaus po- 
tam, nusiprausk muilu.

Actas nuima šlakus ir rudumus 
teip gerai kaip ir citrinos' rūgštis 
ir tuomi yra geresnis, kad gal 
greičiau randasi namuose. Valgo
mas šaukštas sutarkuotų krienų 
ismirkintų dvyliką valandų pu
sėje puodelio pieno ir paskui iš- 
košus ir supylus į bonkutę, esąs 
geriausiu baltylu odai. Reikia 
tepti du kartu per dieną.

Gadyne šlėktos viešpatavimo
Lietuvoje

(1569—1795m.)

Paraše Jonas Šliupas, M. D.
—

(Tąsa).

IŠ TOTO. |
| Vokietijoj, mieste Echtendin- 

gen, 5 d. rugpiučio expliozijos li
kosi su visu išnaikytas geriausia
sis galintis prieš vėją palėkti or
laivis grafo Zeppelin. Nuo ko 
užgimė expliozija, tikrai nežinia, 
bet mano, kad batone gazą užde
gė žaibas. Keturi mašinistai ir 
keli kareiviai likosi expliozijos 
sunkiai sužeisti. Pamatęs savo 
orlaivį išnaikytą, Zeppelin pradėjo 
verkti. Ne įstabu tai, juk jo 
padirbimui jis apvertė visus savo 
turtus. Buvo tai ketvirtas jau jo 
orlaivys ir jį padirbti galėjo tik 
su Vokietijos rando pašelpa, nuo 
kurio gavo $125000. Išviso su 
dideliais kaštais padirbto orlaivio 
išliko tik metaliniai rėmai. Nerei
kia užmiršti, kad Zeppelin turi 
jau su viršum 70 metų. Dirbti 
dar penktąjį orlaivį jau, turbut, 
gamta ne duos jam laiko.

| Buvusiems Turkijos ministe- 
riams ir *urėdninkams, nors iš 
Konstantinopolio ir pasisekė pa
bėgti, bet ir kitur nesiseka. Su- 
lyg laikraščių suteikiamų žinių, 
perdėtinis sultano rodos, Fehni pa
ša, pabėgęs į Maža ją Aziją, mie
ste Yenishais likosi įpykusių gy
ventojų nudurtas. Konstantino- 
lij likosi suareštuoti buvusiejie 
Turkijos ministeriai: Memduh pa
ša, Hassan Renni paša ir Rechid 
paša ir keli kiti urėdninkai.

Delegacijai, susidedančiai iš dignitorių, paskirtų karaliaus, 
ir is pasiuntimų išrinktų seimo delegacijoje buvo vysku- 
1^*7" 1,.'* Kossakovskis, Vilniškis Massalskis, Chel- 
miskis Skarysevskis, Ožarovskis ir keliolika pasiuntinių, 
gatavų ant visko pasirašyti, kas jiems taps pakišta. 
Siet ers įteikė projektą padalytino traktato ir neleido jo
kių atmainų traktate. Kad seimas velijo mirti negu tokią 
gėdą apturėti, SieVers suėmė vėl keletą pasiuntinių ir ap
skelbę, kad konfiskuoja lobius, turtą ir gyvenimus tų pa
siuntinių,^ kurie priešinasi reikalavimams dorų žmonių 
ir tautos . I ada įnešimas Lobarzevskio, pasiuntinio čer- 
nicho viskio, kad delegacijai duoti įgaliojimą, remiant vys
kupui Kossakovskiui, pereina didumu balsų. Tad 22 dieną 
liepos delegacija pasirašė po traktatu, atiduodama Masko- 
lijai žemes, .pagal okupacijos publikaciją. Seimas traktatą 
ratifikavo 17 d. rugpjūčio 1793 m. Rossija gauna Inflan- 
tus, vaivadiją Minsko, Užgirius anąpus Pinsko, didesnę 
dalį Volynijos, Podolijos ir Ukrainos — 4000 □ mylių. 
Rossija galvojosi už nepaliečiamybę katalikų religijos ir 
bažnytinių lobių užimtoje šalyje ir nepaliečiamybę likusių 
žemių respublikos.

Dabar Buchholtz reikalavo nuo seimo delegacijos trak
tavimui su Prūsija kaslink padalinimo. Seimas Sieverso 
prašė, kad carienė respubliką gintų nuo užmačių Fridrikio 
Vilimo, nurodydamas į traktatą su Prūsais 29 d. kovo 
1790 m., j pagyrimą Fridrikio Vilimo konstitucijos 3 d. 
gegužio, ir sumušinėdamas skundus dėl jakobinizmo. Sei
mas pasiuntė pasiuntinį Simą Kossakovskį, d. liet, hetma- 
ną į Peterburgą. Sieversui remiant pasiuntinį Prūsų, sei
mas tą pačią delegaciją, kuri pasirašė po traktatu su Mas
kolija, paskyrė tartiesi su Buchhohzu, bet tiktai kaslink 
pirklybos reikalų, o ne territoriališkų cessijų. Seimui ra
tifikavus traktatą su Maskolija, Sievers ėjo su Buchholtzu 
ranka rankon. Oppozicija išmetinėjo karaliui Prūsų velt- 
vylystą; Adomą Podhorskj, pasiuntinį Volynijos, kurs ve
lijo taikytis prie Buchhohzo, išvadino vyliugiu ir privertė 
jį apleisti trobą. Tad Sioers griebėsi už nepaprastų įran
kių. Pirm posėdžio, 2 d. rugsėjo jis pranešė liet. did. mar
šalkų!, Tiškevyčiui, kad, gavęs žinią apie suokalbį ant gy
vasties karaliaus Stasio Augusto, įvesdins į pylies kiemą 
maskolių kariumenę su kanuolėmis; apstatys langus ir du
ris svetainės svarstymų; padarys reviziją pasiuntinių ir 
tuos, kurie turės prie savęs ginklus, paduos j teismą už 
ketamą slaptažudystą. Sievers išpildė pagrasinimą ir 
žadėjo pasiuntinių neišleisti iš seimo trobesio, iki seimas 
nenutars traktato padalinimo. “Karalius nepasijudins nuo 
sosto, o pasiuntinnuns ir senatoriams liepsiu atnešti šiaudų 
nakvynei ’ — yra žodžiai amliasadoriaus Rossijos. Seimas 
galiaus liepė delegacijai pasirašyt ant padalinimo traktato 
su Prūsais, bet ratifikaciją težadėjo po nutarimo sądermės 
pirklybų ir po jos gvarantavimo per Maskoliją. Buchholtz 
protestavo, ir jo protestą parėmė Sievers. Tad įvyko “ne- 
bylis” posėdis seimo 23 d. rugsėjo. Per keletą valandų 
tylint trobai, maršalkas liepė perskaityti projektą paliepimo 
delegacijai pasirašyti jx> padalinimo traktatu su Prūsais be 
pirklybos sądennės. Maršalkui, 3 syk klausiant, ar sutin
ka, niekas neatsiliepė. Tad Kroką vos pasiuntinys, Juozas 
Ankvičius, nusprendė, kad tyla trobos yra vienbalsiu pri
ėmimu projekto, ir 25 d. rugsėjo 1793 m. delegacija Prū
sams atsižadėjo nuo žemių, užimtų okupacijos patentu.

Dabar Targovįcos konfederacija pastojo Maskolijai 
nebereikalinga, ir carienė Sieversui prisiuntė paliepimą ją 
išsklaidyti, o kitą, šeiminę, įsteigti. Tai buvo lengva, nes 
kas butų mylėjęs konfederaciją, begarbią, terrorizuojančią 
ir plėšiančią? Kalbinant Sieversui, 15 d. rugsėjo 1793 m. 
būrys senatorių ir pasiuntinių atėjo pas Stasį Augustą su 
protestu, sudarytu pagal mislį caricnės ir velijimą didumos 

• seimo: išskirsčius konfederaciją Targovicos, sutverti Gar- 
tino šeiminę konfederaciją po lazda maršalko Bielinskio: 
prie religijos katalikų, laisvės ir atvangumo susiaurintų so
dybų respublikos. Be vyskupo Kossakovskio, visi ten 
esanti senatoriai ir pasiuntiniai pasirašė, ir tokiu budu 
neblikus konfederacijos Torgovicos, 15 d. rugsėjo prasi
dėjo konfederacija Gartino.

Seimas, susispietęs į naują konfederaciją, paskyrė de
putaciją, kuri daugelį sancitų Targovicos, kaipo vienpu
siškų Jr plėšiančių, pasiskundžiant ypatoms nuskriaustųjų, 
panaikino. Delegacijai, pasirašiusiai ant padalinimo traktatų, 
seimas liepė sądorą padaryti su Maskolija ir įsteigė naują 
formą respublikos valdžios.

Aktas sądoros su carięne — pactum subjectionis — 16 
d. spalių 1793 m., patikrino valdybas abiem valstijom, gelb
stint visomis ginkluotomis spėkomis; komandą suvienytų 
armijų pavedė valstijai, kuri pastatys daugiaus kariumenės; 
leido įvesdinti maskolių armiją į Lenkiją; uždraudė respu
blikai savo dėka dipliomatiškus susinėsimus su svetimomis 
viešpatystėmis ir gvarantavo busintį jos valdžios surėdymą. 
Padėkavoti už tą traktatą seimas į Peterburgą pasiuntė 
did. liet, maršalką Liudviką Tiškevyčių.

- Pagal įnešimą Lobarzevskio, Černiechovo pasiuntinio 
sumažintai respublikai seimas nutarė armiją iš 15000 belai
kyti, o kas viršaus to skaitliaus, paleisti namon. Projektas 
naujos formos valdžiai, užmanytas Sieverso su keletu mas
koliškų šalininkų, tapo priimtas paskutiniame seimo posė
dyje 23 d. lapkričio 1793 m. Naujoji konstitucija buvo pa- 
naujininju Štackelbergiškės iš 1/75 m., su tūlomis atmaino
mis, 'paimtomis iš įstatymų 4-metinio šerno. Tačiaus jai ne
teko įsigyvęnti dėlei atsitikimų, įvykusių veikiai po uždary
mo seimo ir išsisklaidymo konfederacijos Gartino.

tyeįgijo garbės Gartino seime nė Maskolija, nė Prū
sija. Tiek bjaurumų, vyliaus, melagysčių ir prievartų, kiek 
sukrovė tiedvi viešpatysti bėgyje tik keletos mėnesių, ne
lengva bus rasti dėjose žmonijos kur-nors kitur. Galiaus 
juk nė Lenkija su Lietuva, nė-gi civilizuotas svietas nieka
dos nepripažino nutarimų Gartino seimo svarbiais ir pri
verstinais. Užsiliko jie istorijoje tiktai kaipo liūdnas mi
nėjimas. ...

Štai pavardės vyriausių parsidavėlių Rossijai, paduotos 
Sieverso memuaruose: abudu broliu Kossakovskiai, ZabieL 
la, Zaluskis, Ožarovskis, Ankvičius, Bielinskis, Drevnnv- 
skis, Vlodek, Lobarzevskis, Podhorskis, Miąčynskis ir kiti. 
Šuiskis stengiasi apvalyti nuo užmetinėjimų parsidavimo 
Mošynskį, 4. lenk, maršalką, ir Skarševskį, Oielmo vyskupą. 

e. KASCIUšKOS MAIŠTAS IR DINGIMAS 
RESPUBLIKOS.

Užsidarius Gartine seimui, karalius su atnaujinta ne
siliaujama durna sugrįžo į Varšavą. Drauge pribuvo bie- 
verso įpėdinis, baronas Otto Igelstroem^ visagalintis pon^ 
susiaurintos respublikos. Turėjo po savo komanda 30.00U 
maskolių kariumenės* kurių 8000 stovėjo Varsavoje, o hku- 
siejie išmėtyti buvo po miestus provincijos. Po žvalgia 
akimi Igelstroemo ir maskoliškųjų generolų brendo susi-% 
vienijimas sukilimui ■ ’ e

Jau laikuose seimo Gartine dagesni patrijotai manė 
apie sukylimą. Varsavoje ruošėsi kurpius Jonas Kilinskis, 
mėsininkas Juozas Sierakovskis ir miesčionis bankierius 
Ąndrius Kapostas, susinešęs su generolu Dzialynskiu; Lie^, 
tuvoje liet, abazininkas Karolis Prozoras, Pranas Jelskis, 
pasiuntinys į 4-metinį seimą, ir keletas kitų. Jie susinešė 
su lenkiška kariumene (gen. Madalinskiu), taip-gi su iš
eiviais Saksonijoje: Kollątajumi ir Ignotu Potockiu. Dar 
prieš pradedant maištą, imta buvo jieškoti užsieniuose pa
ramos ir pagelbos, nes netikima buvo savoms spėkoms. 
“Ignotas Potockis, Kollątajus, Malachovskis, Tadas Mo- 
stovskis, Kasciuška, persiliudiję, kad lankai negali išsi
veržti iš priklausybės be pagelbos kokios svetimos viešpa
tystės, stengėsi visokiais budais rodyti Europai liūdną jų 
tėvynės padėjimą ir persvarą, kokį Rossija ir Prusai įgijo 
po paskutiniam padalinimui Lenkijos”. (Oginskis). Jie- 
škojo vilčių Austrijoje, kuri nedalyvavusi paskutinia
me padalinime, lyg su nepasitenkinimu žiurėjo į stembi- 
mą savų kaimynų; jieškojo globos Turkijoje ir Švedijo
je, kuriomis grėsė antpuoliai Maskvos. Persigėrę senais 
šlėktos prietarais, jie nė nepatėmijo, kad Europoje gvilde
nami buvo kitokį klausimai. Iš vienos pusės ten ėjosi apie 
sostų būtybę, iš kitos — apie išsiliuosavimą liaudies. I^en- 
kija, kapo priešgyna absoliutizmo, tramdanti sugaubimą 
visų sfiėkų nutroškinimui revoliucijiško židinio, buvo sostų 
mirtin pasmerkta. Todėl prieš mintį laikymo tautą nelai
svėj, reikėjo ir Lenkijoje pastatyti mintį žmonių išliuosa- 
vimo, nesibijant visotinos kovos. Tuomet butų turėta visur 
talkininkai: namie keliolika milijonų tikrųjų heliotų; kai
mynuos šalyse visa prispaustųjų minia; vakaruose didelė, 
drąsi ir jau apsiginklavusi tauta Prancūzų, kurie imdamiesi 
su Lenkijos priešais, jau tuomi pačiu rėmė maištą. Jų 
turtai, jų ginklai, jų kumščios I^enkijoje nereikalingi buvo. 
Čia buvo gana savų spėkų, o pats maištas butų pagelbingu 
buvęs Prancūzijai. Kitokios pagelbos nė nereikėjo tikė- 
ties. Su judinimui emigrantai apgarsino Lcipzige knygą po 
antgalviu: O ustanowieniu i upadku kųnstytucyi polskiej 
3 maia r. 1791, kur nupiešė piktadarystas konfederatų 
Targovicos.

Bet vis-gi ir čion, šalia vyriausios minties: reikia pa- 
' judinti liaudį, stojo kita: nereikia palytėti spcijališkus tarp 

gyventojų prietikius! Norėta viešpataujančiai luomai pa
tikrinti, kad keliavedžiai tautiškojo judėjimo nežada nai
kinti privilegijas ir palytėti savastį. To dėlei ir pačioje 
pradžioje maišto pagrąžino konstituciją 3 d. gegužio ir 
prisiekė ją ginti visomis pajiegomis. Taip tad šlėktai tą 
perstatinėjo. O vienok reikėjo patraukli ir liaudį, ir tokiu 
budu, nors nė nenorint, prisiėjo atšaldyti šlėktą. Stengėsi 
žadinti liaudyje atjautimą laisvės ir siuntinėjo sumaniui 
kareivius po šalį slaptai propagandai, jog taps baudžiava 
panaikinta ir jog bus geriaus gyventi išliuosuotoje tėvynė 
je. Bet ką ženklino prižadėjimai lupose prispaudėjų ne* 
apšviestiems didžiausiame varge paskendusiems žmonėms! 
jeigu netaps jiems tiesa lygybės suteikta ir pagrobtoji sa* 
vastis sugrąžinta? Tušti tik žodžiai, ir todėl visatinas mi* 
nių sujudimas pasiliko negalimu. “Visur — rašo Zająček 
— matėsi ant veidų ir kalbose chlopų išreiškimas vidujinės 
tužlios ir abejingumo: matoma pasekmė ilgos vergijos ir 
terioniškumo šlėktos besijungiančios su priespauda patiriama 
nuo svetimžemiškų kareivių".

Viršininku maišto susivienyjusiejie 'aprinko generolą 
Tadą Kasciuška. Kasciuška (1746—1817) gimęs Merki- 
niškiuose, Lietuvoje, iš bėdinos šlėktų šeimynos, įgijo ka
rišką apšvietimą korpuse kadetų, kurį Varšavoje įsteigęs 
buvo Stanislavas Augustas. Jaunas dar apleido savo šalį 
dėl privatiškų reikalų ir vyko drauge su Kaziu Pulaskiu j 
Ameriką laike, kada naujai gimusi Amerikos respublika 
ėmėsi ant žūt ar būt su Anglija. Toje karėje jis greitai 
avansavo dėlei nepaprastų gabumų ir gerumo budo. Pasi
baigus karei Amerikoje, sugrįžo namon jau kaipo pa garse 
jęs kareivis ir draugas Jurgio \Vashingtono. Karėje 1792 
m. jis buvo vadu korpuso po kunigaiščiu Juozu Poniatov- 
skiu ir atsižymėjo mūšyje pas Dubienką. Pasidavęs į di 
misiją drauge su Juozu Poniatauskiu išvažiavo į užsienį. 
Dabar susivienijimas laisvės jieskotojų pašaukė jį netik 
prie komandos kariumenės, bet kaipo diktatorių: jis buvo 
tuomet vienintelis tikras žmogus!

“Tas nepaprastas žmogus, dviejų pasviečių karžygis, 
kurio vardą su garbe ir išdidumu Lenkas pamini, kuris net 
tarpe musų liaudies paliko minėjimus, šiądien, kada ant 
svarstyklių aštraus teismo praeitį sverti turime, visai nau
joje persistato šviesoje. Padorus, tikrai tėvynę ir laisvę 
mylįs, sumanus vadas, drąsus kareivis, atviras ukėsas, jis 
turėjo visas ypatybes reikalingas vedimui maišto; truko jam 
tiktai vieno daigto — energijos. Silpnumas budo, pastū
mėtas iki pilningam politiškam nerangumui, niekados jam 
neleido drąsiai prieiti prie jokios didelės minties; visados 
jam liepė pasirinkti netikiausius kelius, nes vedančius tolyn 
nuo tikslo jo paties pastangų. Drebantis tik užsiminus 
apie naminę karę, jis buvo vyriausia priežastimi to, kad 
maištas negalėjo pavirsti į revoliucijos judėjimą. Jokit 
patarmė, vedanti prie energiškesnių žingsnių, jojo vėlėje 
nerado patvirtinimo. Savais jausmais matuodamas jaus
mus kitų, jis norėjo visose širdyse sužadinti gryną pasi
šventimą; suvienyti, sutaikinti, prieš bendrą priešą nu
kreipti priešgyningiausius sau gaivalus: minią prispausto
sios liaudies, abejingą šlėktą, net šalininkus Maskvos. To
kie jausmai gaivino lyginai visą pusiautinąją partiją, beje 
tą, kuri vedė maištą. Jis suypatino savyje visas gražias 
ir pražūtingas jos ypatybes; buvo tikru" jos minties, jos 
jausmų, jos reikalų atstovu....

“Vieša opinija ir aiški susivienijusiųjų valia, dar priei 
prasidedant judėjimui, pakvietė Kasciušką būti vyriausiuoju 
vadu. Aktas maišto (24 d. kovo 1794 m.) patikėjo jam 
vyriausią valdžią. Toji valdžia, per visą bėgį maišto pa-i 
tekti turinti, niekuomi aprubežiuota nebuvo. Augščiau 
šioji durna, kurios sąnarius pats Kasciuška parinko, ne
galėjo nė jo veiklumų kontroliuoti, nė niekame priešintiesi 
atbulai, paliepta jai aiškiai: išpildyti visus jo paliepimus 
ir padavadijimus, be mažiausio trukdymo ir tramdymo. 
“Musų nusiminimas”, sako su doru užsidegimu apskelbėjai 
maišto, “atėjo iki augščiausiam laipsniui, musų meilė tė
vynės neturi ribų. Didžiausiosios nelaimės ir nepergalimos 
sunkenybės neįstengs apsilpninti nė sumažinti musų prisi
rišimą prie šalies. Prižadame ir sau ir visai Lenkų tautai 
trivalnumą apsiėmime, atsidavimas principams ir klausybc 

t (Toliaus bus).
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reikalinga protekcija. Ar nestebėtina, kad ta
me dideliame mieste, kur varoma milijonai, 
kur žiba puikybės ir perteklius, žmogus jieško 
darbo, kad užpelnyti duonos kąsnelį, ir neran
da jo — ir pasilieka alkanu? Pati pasilieka 
be valgio, vaikai verkia iš bado. Ir štai pra
sideda juoda ubagystė, sužvėrėjimas, užgim
sta neapikantos ir prieštaravimo jausmai* visi 
socijaliniai ryšiai sutrūksta nuo skaudaus ne
teisingo slėgimo, kuris nuramina silpnuosius 
alkana mirtimi. Ir štai sulaužytas darbinin
kas, sumenkėjęs per penkias dešimts metų prie 

' sunkaus darbo, negalėdamas sudėti nė kelių 
skatikų juodai dienai, pasilieka be pastogės, 
be šeimynos. Kur priglaus jis savo galvą 
mirties valandoje? Argi jau nieko nebepa- 
silieka, kaip užbaigti jį kūjo smugiu, tą dieną, 
kuoniet, netekęs dirbo, jis neturi ką valgyti ? 
Beveik visi, kuriuos matė Pierre, mirdavo li- 
gonbučiuose, kiti pražūdavo be žinios, nunešti 
nešvariomis gatvės sriovėmis. Vieną rytą, at
karioje lūšnoje, ant supuvusių šiaudų, Pierre 
atrado vieną mirusį iš bado; lavonas ten gu
lėjo jau daugiau savaitės laiko, veidai jau bu
vo pusiau pelių nuėsta.

Bet kartą vakare, paskutinę žiemą, vargų 
paveikslas, kurį jis pamatė savo akimis, ką tik 
neišvarė jo iš proto. Žiemą tų nelaimingų 
kančios pasidaro ypač skaudžios; lindynės ne- 
kurianamos, sniegas tolydžio nešamas per 
plyšius. Siena apsidengia ledu, žemė sušąlą, 
nekurios pramonijos šakos priverstos sustab
dyti darbus. Kvartaluose, apgy ventuose sk^r- 
malininkais; kurie ilsisi, iš prievartos, krūvos 
bėgioja vaikų, jie neapauti, tik pridengti ry- 
zais, alkani, sunkiai kosti ir krima suimti 
džiovos, kuri naikina juos dešimtimis. Pierre 
atrazdavo visas šeimynas, moteris su penkia- 
tu ar šešiatu vaikų, susimetusių į vieną 

‘ vietą, kad butų šilčiau, — jie nevalgę jau tris 
dienas. Ir štai, tame baisiame vakare ir jis 
įeina į rustų namą, kuriame kątik nusižudė 
moteriškė su penkiatu savo vaikų, prispirta 
bado ir vargo: “nelaimingas atsitikimas ”, ku
ris kelioms valandoms iššauks pasibaisėjimo 
drebulį visame Paryžiuje. Nė rakandų, nė 
baltanibių, viskas; turbut, parduota, daiktas po 
daiktui, kaimynui vertelgai. Kambaryje ne
buvo nieko, tik matėsi krosnelė, kurioje dar 
ruko anglys. Ant šieniko, kuriame matėsi tik 
vienos liekanos šiaudų, gulėjo motina, pavir
tusi, negyva, matyti, tame momente, kuomet 
ji penėjo krūtimi savo paskutinį trijų mėne
sių vaiką; nedidelis kraūjo lašas dar drebėjo 
ant jos krūties, kurioj tartum jieškojo užšalę 
mirštančio kūdikio lupos; dvi mergaitės, trijų 
ir penkių metų, dvi gražios šviesplaukės mer
gaitės miegojo taip-gi amžinu miegu šalymais, 
viena prie kitos; o iš dviejų vyresniųjų ber
niukų, vienas paskutinį kartą sualsavęs, pri
siglaudę prie sienos ir suspaudę galvą abiem 
rankom, kitas-gi mirė, gulėdamas ant žemės, 
matyli, gynėsi nuo mirties, tartum, stengda
masi prišliaužti keliais prie lango, kad atida
ryti jį ir tuo išgelbėti save nuo užtroskimO. 
Subėgę kaimynai .pasakojo begalinę, baisią 
istoriją: vyras neteko darbo, rasi — pradėjo 
girtuokliauti, namų savininkas nebenorėjo il
giau laukti, grūmojo, išmesiąs visą šeimyną 
ant gatvės, ir motina, su sukvaršinta galva, nu
sprendė nusižudyti kartu su visais savo vai
kais, tuo tarpu tėvas, paryčiu išeidamas iš 
namų veltui bėgiojo po miestą j ieškodamas 
kokio nors darbo. Kuomet policistas atėjo į 
atsitikimo vietą, nelaimingas tėvas sugrįžo 
namo, ir, pamatęs, kas atsitiko, pargriuvo, 
kaip pašautas žvėris, pradėjo kriokti, grau
džiai vaitoti, klykti tokiu baisiu šauksmu, kad 
visa gatvė, apimta baimės, verkė drauge su 
juo.

Tas žmonių baisus vaitojimas, žmonių, pri
slėgtų bado, toly'džio skambėjo Pierre’o ausy
se, graužė jo visą sielą, ir tą vakarą jis nega
lėjo pietuoti, negalėjo užmigti. Ar-gi ga
limas yra tokis baisumas, toks didis skurdas, 
tokia juoda begėdystė, marinanti žmones, ta
me dideliame Paryžiuje, pilname turtų, viso
kių pasilinksminimų, ant kurių išmetama čieli 
milijonai? Kaip! iš vienos pusės — tokie di- 
J ,‘ * * ’ užganėdinantiejie pačius menkiau
sius ir bereikalingiausius panorius, iš kitos 
pusės — bjauri elgėtystė, trukumas, neturė
jimas duonos kąsnelio, ir jokios vilties; moti
nos, užmušančios save kartu su savo mažu
tėliais kūdikiais, kuriems jos nieko negali duo
ti, tik savo sudžiuvusios krūties kraują! Jį 
apėmė jausmas 'pasipriešinimo, ir buvo va
landa, kurioje jis atjautė visą labdarybės tuš
tybę. Kam tą viską daryti, ką jis darė, rinkti 
vaikus, gelbėti, jų tėvus ir ilginti alkanųjų 
kančias? Visuomenės namas supuvo nuo 
pačių pamatų, viskas svyruoja ir paskęs pur
ve ir kraujuose. Tiktai vienas teisingumo 
darbas gali panaikinti senąjį pasaulį, pasta
tymui ant jo griuvėsių naujo. Ir tame mo
mente jis taip stipriai ir aiškiai suprato neiš
gydomojo pikto spėką, visuomenės susiskal
dymą į luomus, suprato tironijos šalininkų 
psichologiją; — ir jis pasirengė sutikti drąsiai 
griaunančią ir valančią audrą, kuri atnaujins 
pasaulį kardu ir ugnimi, panašiai, kaip IdĮ tei
sia Dievas nusiuntė ugnį ant vietų nusikal
usių.

Bet tą patį vakarą kunigas Roz, kurti iš

girdo Pierre’o raudą, nuėjo pas jį ant vir
šaus, kad suteikti jam tėvišką sivstiprinimą. 
Tai buvo žmogus šventas, su mylinčia širdžia 
ir bėgaijniu tikėjimu į geresnę ateitį. Dieve, 
pasiduoti susikrimtimui, kuomet yra evange
lija! Nejaugi dieviško išsireiškimo: “My
lėk artimą savo, kaip pats save neužteko pa
saulio išgelbėjimui? Jis atkariai biaurėjosi 
iš prievartos, jei sakė, kad, kaip nebūtų didis 
piktas, su juo, visgi, pasiseks greitai užbaigti, 
kaip tik žmonės pažvelgs atgal, sugrįš prie 
praeities, gadynės nusižeminimo, švarumo, su
grįš prie tų laikų, kuomet krikščionys gyve
no vienas su kitu, kaip broliai. Kokį puikų 
evangeliškos draugijos įveiksią jis piešė; 
apie kurio atgijimą jis kalbėjo taip ramiai, 
taip persitikrinęs, tartum tokia draugija tu
rėjo įvikti ant rytojaus! Ir Pierre nusišyp
sojo, ant galo, džiaugdamos ta puikia nura
minančia perspektyva, stengėsi išsiveržti iš 
baisaus slogučio replių. Jie prakalbėjo lig 
vėlos nakties, tankiai sugrįždami prie to da
lyko, kuris buvo brangus seno kunigo širdžiai; 
— jis priminė vis naujas smulkmenas, sakė, 
kad greitai įvyks meilės viešpatija; jis, tei
singas žmogus, buvo tvirtai persitikrinęs^ kad 
nenumirs, nepamatęs Dievo viešpatystės ant 
žemės.

Pierre’o mintys tuomet pradėjo veikti nau
joje pepkraipoje. Užsiėmimas labdarybe toje 
neturtingoje miesto dalyje sužadino jame gi
lų meilės jausmą ir pasigailėjimą; jo serganti 
širdis drebėjo ir skendo kraujuose, žiūrint į 
kančias, kurių negalima išgydyti, — ir jis 
liegaliniai susikrimzdavo. Kartais jis jautė, 
kad protas pradeda pasiduoti, ir jis grįžo prie 
kudikybės, prie meilės, kurią motina įkvėpė 
jam; išrazdavo išsvajotus vaistus, laukė pa- 
gelbos nuo nežinomos jiegos. Bet su laiku 
abejonės, svyravimai, ir biaurių atsitikimų ne- 
apikanta sužadino jo širdyje norą išgelbėti 
pasaulį meile. Atėjo laikas prašalinti neiš
vengiamą katastrofą, brolžudišką luomų ko 
vą, kurį paėda supuvusį pasaulį, kuris turi 
pražūti nuo jo paties prasikaltimų.

čiausią laipsnį ir artinasi atkeršijimo valan
da, kuomet vargdieniai privers turčius pasi
dalinti su jais gerybėmis, jis pradėjo džiaug
damos svajoti apie ramų klausimo išrišimą, 
apie visuotinos santaikos pradžią, apie sugrį
žimą prie šviesios evangelijos doro*, kurią 
skelbė Jėzus. Iš pradžios jį kankino abejo
nės; ar galimas senos katalikybės atnaujini
mas, ar galima į jį įkvėpti jaunybę ir pir
mosios krikščionybės didybę? Jis pradėjo 
perkratinėti, skaityti, teirautis, vis labiau įsi
gilindamas į painų katalikiškojo socijalizmo 
klausimą, apie kurį tiek daug kalbėjo paskuti
niais metais; ir po įtekme neapribuotos mei
lės prie nelaimingųjų, persiėmęs visuotinos 
brolybės idėja, jis pamažu užslopino proto 
balsą; 4— jis vis labiau pradėjo tikėti, kadjis vis labiau pradėjo tikėti, kad

žmoniją. Su laiku viskas tas aiškiai žiedėsi 
jo galvoje, kad atnaujinta ir atgijusi katali
kybė gali būti vienatiniu ryšiu, vienatiniu 
augščiausiu įstatymu, kuris gali išgelbėti da
bartinę draugiją, prašalinti grasinančias jai 
kraujuotas permainas. Du metu tam atgal, 
kuomet jis atsisveikino su I-ourdes, pasipik-

Iš, visur.
% »

|| Paėmę į savo rankas valdžią 
Turkijoj jauniejie turkai suareš
tavo dar neprašalintus sultano rū
mo urėdninkus, tame ir buvusį 
karo ministerį Riza pašą. Jaunie
jie turkai Macedonijoj, terp kitko, 
nuo sultano pjfcikalavo panaikini
mo jo haremo, taigi prašalinimo 
moterų. Sultanas turi turėti vie
ną tik moterį, kaip krikščioniški*- 
jie Europos valdonai. Suareštuo
tas tapo teipgi armėniškos bažny
čios patriarchas vyskupas Orman- 
dian. Gyvenimuose suareštuotų 
urėdninkų paimta ir $2500000 pi
nigų.

— Pasilinksminimo vietoj White 
City dabar atgieda ir operas. Ži
noma, ne duoda čielų operų per
statymų, scenų, bet jas atgieda 
teip kaip operose. Giesmininkai 
pusėtinai atgieda operų arijas, net 
chorus gerai. Atskiro užmokesnio 
nėra, todėl mylinti muziką lietu
viai turėtų tankiau lankytiesi. 
Nauda bus visgi didesnė negu lan
kant kitas vietas. Juk tų dorų 
pasilinksminimų Amerikoj teip 
mažai 1

daug bus rašto, tai Dilgelių nume
riai bus du syk, tris syk stovesni. 
Tautiečiai, broliai ir sesers, drau
gai ir draugės, nepraleiskite i 
progos! Raštus siųskite šiuo 
resu:

Dilgėlės,
1815 Moyamensing a v., 

Philadelphia,
P. S. Rankraščiai turi būt 

tikrais parašais ir adresais.

TOje JI HU ir bu kita. Litą, 
duoti žinią adresu;

šios
ad-

Pa. 
su

523 Wheller 8 L,

U Revoliucijos draskomo} Per- 
yPa^ pietinėj jos dalyj, gy

ventojus pasiekė badas. Šachui 
trūksta pinigų. Jis užstatė savo 
brangenybes maskoliškame banke, 
ir gavo ii jo pusę milijono rublių. 
Bet tai tik lašas vandens jūrėse. 
Daugiau jam nieks ne nori sko
linti.

f| 5 d. rugpiučio pas Prancūzi
jos ministerių perdėtinį Clenicn- 
ccau atsilankė jaunųjų turkų de
putacija ir išreiškė padėkavonę 
už Prancūzijos suteiktą pageltu 
laisvės reikalaujantiems Turkijos 
gyventojams. Kad tai Prancūzija 
panorėtų teipjau padėti ir Mas- 
kolijos laisvės kariautojams I

ĮĮ Kaip paduoda “Exchange Te- 
kgraph Co., 5 d. rugpiučio, Kon
stantinopoly) koksai pačto urėd- 
nikas bandė nudurti Turkijos sul- 
Aną. bet peilis atšoko nuo metali
nių marškinių, kokiais sultanas bu
vo apsivilkęs. Užpuoliką suareš
tavo.

Algierk>j,i aplinkinėse Kon
stantinoj 4 d. rugpiučio siautė že
mės drebėjimai, kūne labai daug 
nuostolių pridirbo. Pražuvo ir 
tūlas žmonių skaitlius.

SuMdauziu* orlaiviui grafo 
Zq>pelin, Vokietijoj žmonės pra
dėjo dėti auka* padirbimui kito. 
Zeppelin rengiasi dabar dirbstinti 
du nauju orlaiviu dar labiau pa
gerintu. Tam tikslui žmonės su
dėjo apie pusę fallijono doliarių.

|| Kongrese stačiatikiškųjų misi- 
joniertų, atsibuvusiame Kijeve, po
pų nutarta uždrausti visiems sta 
čiatikiams dalyvauti apvaikščioji- 
me 80-metinių sukaktuvių gimimo 
grafo Tolstojaus. >.

Maskolijoj apsireiškė azija- 
tiškašis maras. ' Peterburge pasi-

tinęs žema stabmeldyste, kurių jis ten matė, n,ir® darbininkas, kurio li-
jam rodėsi, kad tikėjimas nuo jo atstojo ant 
visuomet, nors jis kankinosi, troško kas-žin- 
ko prakilnaus, Dieviško, kurie piesta kiekvie
no sutvėrimo širdyje, ir jo sielos gilumoje iš
kilo šauksmas: naujo tikėjimo! naujo tikė
jimo! Dabar jam rodėsi, kad jis atrado tą 
naują arba, teisingiau, atnaujintą tikėjimą, 
pasiremiantį ant vienatinio doriško pamato ir 
toks tik tikėjimas gali užtikrinti visuotiną iš
ganymą.

'Tame laike du žmonės, l>e kunigo Rozo, 
turėjo stiprią įtekmę į Pierre’ą. Viename 
abelname labdari>kame darbe jis susitiko su 
vyskupu Beržero, kurį popiežius neseniai 
įšventė j kardinolus, kad atlyginti už visą jo 
teisingą gyvenimą, nežiūrint į tai, jog jo prie
šai tam prieštaravo, nes nemėgo franeuzo 
praloto už jo liuosą mintį, nors labai tėviškai 
ganė aveles; ir Pierre dar labiau užsidegė, 
susitikęs su tuo pamokslininku, prastu ir ge
ru viršininku, apie kurį Pierre sakydavo,- kad 
tik tokie žmonės ir gali būti busimųjų krik- 
ščiotiių draugijų galvomis. Bet susitikimas 
su vikontu Filiberu Delašu, su kuriuo jam 
prisiėjo susipažinti katalikiškose darbininkų 
draugijose, turėjo ant jo didesnę įtekmę. 
Vikontas, labai įstabus žmogus, kareivišta 
stovyla, ilgu ir teisingu veidu, kurį tiktai ga
dino labai maža ir susikreivojusi nosis, buvo 
vienas veikliausiųjų agitatorių franeuziškojo 
katalikiškojo socijalizmo. Jis valdė didžiau
sius dvarus ir buvo labai turtingas, nors kal
bėjo, kad nepasisekimas suėdė jau didesnę pu
sę jo gerybių. Savo dvaruose jis stengėsi 
įvesti paveikslingas fermas, ir čia jis pritai
kė savo krikščioniškojo socijalizmo idėjas; ir 
čia pasisekimas, rodos, ne labai jam nusidavė, 
vienok, tas jam pagelbėjo pakliūti į atstovus, 
ir jis išdėstė bute ilgose kalbose savo partijos 
programą. Karštas ir nenuvargstąs, jis bu
vo pasiuntinių galva, kurie keliavo nusi
lenkti popiežiui, pirmininkavo susirinkimuose, 
rengė konferencijas; dirbo daugiausiai tarp 
liaudies, kuri tiktai viena, kaip sakė arti
miems žmonėms, gali užtikrinti bažnyčios 
viešpatavimą. Ir, tokiu budu, jis padarė stip
rią įtekmę į Pierre’ą, kuris vaikiškai lenkėsi 
prieš jo ypatybes, kurių jis pats neturėjo, 
prieš organizatorišką talentą, aktyvišką, vik
rų temperamentą, stiprią valią, nukreiptą į 
krikščioniškos draugijos atnaujinimą Francu- 
zijoje. Jaunas kunigas išmoko nuo jp daug, 
bet jis, vis tik, pasiliko sentimentališku sva
jotoju, kuris nekentė politiškos dipliomatijos

yTcNlb“— Imi*).

gą daktarai laiko maru. Carici- 
ne iki 5 d. nigpiučio buvo 85 ap- 
sirgimai ir 49 mirtys. Taigi mat 
miršta didesnė apsirgusių dalis.

Britiškos Columbios pakran
tėse maskoliškasis kariškasis skrai
duolis paėmė su 32 žvejais japo
nišką žvėjų laivą Meye Maru ir 
žvejus atgabeno į tvirtovę Petro- 
pavlovsk. Japonija pakėlė prote
stą prieš tokį maskolių pasielgimą.

Į| 9 d. rugpiučio Paryžiuj atsi
buvo mėginimai padirbto ameriko
no VVrighto orlaivio sunkesnio už 
orą arl>a teip vadinamo aeroplano. 
Mėginimai buvo su visu pasek
mingi.

|| Vengrijoj, mieste Szegedin 
nugriuvo verpyklų dūmtraukis. 
Prie to 7 darbininkai likosi užmuš
ti, o 13 tapo sunkiai sužeistų.

Caras prašalino nuo vietos 
perdėtinį apgynimo rodos, kuni
gaikštį, Mikalojų Mikalajevičą, 
Padarė mat tą ant durnos reikala
vimo.

|| 5 d. rugpiuČio sugrįžo namon 
iš savo kelionių svetimuose kraš
tuose Prancūzijos prezidentas Fal- 
lieres.

Londono laikraštis “Daily 
Express” praneša, jog pradžioj 
ateinančių mėtų Vokietijoj 
lankys Anglijos karalius.

VIETINES ŽINIOS.

atsi-

— Garsus teisėjas Landis pasi
rodė ypač teisingu skunduose prieš 
visokiais didžturčių kompanijas; ir 
pereitą sanvaitę uždėjo bausmę 
ant Atchison, Topeka & Sante Fe 
gelžkelio 7000 dol. už visokius 
didžturčiams daromus nuleidimus. 
Teisme teisėjas pripažino, kad kom
panija darė nuolaidas Garden Gty

— Šią sanvaitę išėjo Chicagos 
gyventojų surašąs. Sulyg to sura
šo, mieste yra 2425000 gyv. 
Imant pravardes, daugiausiai Chi- 
caK°j gyvena Johnsonų, nes 
7024, Smithų yra 5115, Sčhmidtų 
(vokiečių) 1348, Andersonų 4677, 
Nelsonų 3977.

— Pereitos nedėlios dieną, sa
vo gyvenime pn. 276 E. Huron 
str., nuo priėjusio į kambarį gazo 
užtroško 21 metų moteris, Marė 
Mathews. Ar ji tyčia j kambarį 
gazo prileido, ar gal ne jutoms, 
užsukusi gazą, jį vėl atidarė, ne
žinia ir to jau nieks nesuseks.

— Pereito* nedėlios dieną sude
gė arklidės pn. 123 Rush str. 
Ugnyje pražuvo ir trejatas arklių. 
L’gnagesiai, gesinę gaisrą, mano, 
kad ugnis užgimė nuo padegimo, 
bet kas galėjo tyčia arklides pa
degti, dar nežinia.

— Gyvenantis pn. 3607 Robey 
str. Gustaw Schoenbeck, pralošęs 
kazyroms visus savo Sunkiai už
dirbtus ir sučėdytus pinigus, išvi
so $750 dot, įvarė iš nusiminimo 
sau kulkų į galvą ir atliko ant vie
tos.

— Teisėjas Kersten 11 d. rug
sėjo paskyrė pakorimui dviejų 
žmogžudžių, Dovido Andersono, 
kurs užmušė policistą Calahan ir 
juodparvį Andrew Williamsą,kuris 
užmušė savo pačią.

Redakcijos atsakymai.
P. Sks. Kdemikų, ypač tuščių, 

nieko neišaiškinančių, turime per 
daug. Polemikas galime talpinti 
vien tąsyk, jeigu jose svarbus iš- 
motyvaviinai. tuščioms gaila laik
raštyj vietos. Kur Strazdas pri
valė siųsti savo feljetoną, tas vi
suomenei ne svarbus dalykas, kaip 
nesvarbus ir tas, kaip tą raštelį 
pavadinti. Geriausiai Strazdą pa
mokinti tiesiok, be laikraščio tar- 
pininkystės. Su feljetonais nieks 
polemikų ne veda, vis tiek, kaip 
tas polemikas nepavadintume, nors 
jas pavadintume ir “Nepolemi- 
koms”. Oriau butų, jeigu Ta- 
mista, vietoj polemikos, pavidin- 
tos Nepolemika, ką nors svar
besnio parašytum. Juk musų 
laikraščiai jau kimšte prikimšti 
tuščioms polemikoms. Teip ilgiau 
trauktieji negali. Tuščioms pole
mikoms męs skriaudžiame tik žmo
nis. Kodėl to Tamsta nenori su
prasti ? \ e '

GERBIAMA REDAKCIJA.
Meldžiu gerbiamą Redakciją pa

garsinti laikraštyj apie tai, kad ver
čiu vieną geriausių ir naujausių 
Maksimo Gorkio veikalų po ant- 
galviu “Išpažintis” (Ispovied’).

Račkauskas.

DILGĖLĖS PAŠVĘSTOS YPA- 
TISKIEMS REIKALAMS.

Kas ką nori, tegu rašo — patilps 
be pasargtf, teip kaip bus parašyta.

Kadangi visi laikraščiai atsisa
ko talpinti ypatiškumus (asabišku- 
mus), tai Dilgėlės pašvenčia du 
numeriu vien ypatiškiems reika
lams. Kas ant ko ką nors turi, 
tegu tuojaus rašo į Dilgėlės.

Gali rašyt visokių organizacijų 
nariai ant savo viršininkų, virši
ninkai ant narių, moters ant vyrų, 
vyrai ant moterų, merginos ant 
vaikinų, vaikinai ant merginų, 
skaitytojai ant laikraščių, laikra
ščiai ant skaitytojų, rašytojai ant 
redaktorių, redaktoriai ant rašyto
jų, parapijonai ant kunigų, kunigai 
ant parapijonų; broliai ant brolių, 
sesers ant seserų, parapijonai ant 
parapijonų, kunigai ant kunigų, 
redaktoriai ant redaktorių, drau
gystės ant draugysčių, socijalistai 
ant socijalistų — žodžiu: — visi 
ant vieno, venas ant visų. Tik ma
lonėkite nenžkabint svetimtaučių, 
kurie negalės atsakyt; rašyt ir at
sakyt galės viena ypata tik vieną 
sykį. Kas norės, tai ir netaisytas 
raštas patilps. Geistina, kad raš
tas būt trumpas, o storas, bet ta
me duodama pilta* laisvė. Jei

APGARSINIMAI.
SKAITYTOJAIS.

Skaitytojams, kurių prenumerata 
už "Lietuvą” pasibaigė ir iki šiol 
jos neatnaujino, šį “Lietuvos” nu
merį siunčiame paskutinį. Kurie 
tad norite, kad nebūtų “Lietuva” 
sulaikyta, tai pasirūpinkite prisių
sti užmokestį tuojaus. *

A. Olszewskis.
“Lietuvos” išleistojas.

SVARBUS NUSPRENDIMAS.
Buvo pranešta gerai žinomam 

išdirbėjui 1 rinerio Amerikoniško 
Eliksyro Karčiojo Vyno, kad tū
lose dalyse šalies ypatingi mokes
čiai yra reikalaujama už pardavi
nėjimą šito vaisto. Jis tuojaus 
davė žinią valdžioms ir gavo nu
sprendimą, kad Trinerio Eliksyras 
Karčiojo Vyno ir Trinerio Abge- 
lica Kartusai Tonikas abu yra pri
pažinta vaistais ir gali būti par
davinėjami be jokių ypatingų mo
kesčių. Musų žmonės žino šitą 
per keturias dešimtis metų, nes li
gose gromuliojimo organų šitie 
vaistai visuomet duoda ge
riausią uzganėdinimą. Dirbtuvė 
pono Juozapo Trinerio yra pa
vyzdžiu švarumo ir žolės bei vy
nas vartojamas padirbimui jo vai
stų yra geriausios rųšies. Vartok 
frinerio Eliksyrą Karčiojo Vyno 
visuose atsitikimuose nužudymo 
noro valgyti ir kūno stiprumo. 
Gaunamas aptiekose. Juozapas 
Trineris, 616-622 S. Ashland Avė., 
Chicago, Iii.

Draugysčių reikalai.
DIDELIS PIKNIKAS.

Chicago. Liuosybės Draugystė 
parengė didelį pikniką Bergmano 
daržė, Riverside, III., 16 d. šio 
mėn. Ant pikniko bus visokių 
vėdinančių gėralų, gardžių cigarų 
ir žaismės, kaip bėgimas maišė ir 
kitos. Kas atsižymės iš vyrų, 
gaus dovanų dėžutę cigarų. — 
iš moterų, gaus lietsargį; muzika 
pirmos kliasos. Tikictas porai 
25c. Visus kuoskaitlingiausiai 
kviečia atsilankyti.

Komitetas.

"BIRUTES” PIKNIKAS.
Chicago, III. "Birutės" Dr-stė ren

gia savo pirmutinf pikniką, 23 d. 
rugpiučio (August), Stikney Parke, 
Stiekney, UI. Ant pikniko sudainuos 
choras graiiaa lietuviškas dainas, o 
gera muzika grajys lietuviškus šo
kius. Bus tai, be abėjo, gražiausias 
ir linksmiausias piknikas. Įžengs 
25c. y pa tai. , Didesnė dalis pelno eis 
išleidimui p. M. 
relės “Kaminakrėtls 
kas”.

Nuvažiuoti galima: 
paskui Lyons karais
tada paeiti apie 5 mlnutas | pietus.

Komitetas.

Petrausko ope-
ir Malunlnin-

22ra iki galui, 
iki Stickney ir

Dr-tė L. K. Vytauto 8t. Charlese, 
III. turėjo savo papraatą susirinkimą 
savo salėje 26 d. liepok Po apšne- 
kėjfmui draugystės reikalą buvo pa
kviestas k nuo s viršininkas Rockvell 
sutelkimui tūlą pastebėjimui kas- 
link kandidatūros senatoriaus Hop- 
kins’o ir kongresmano Snapp per rug
piučio mėn. pirmuosius rinkimus. Po
nas Volteris Grabovskis kalbėjo po 
jo trumpai, Išreikšdamas prielanku
mą pp. Hopktns'ui, Snapp’ul Ir bu
vusiam governorul Yates. Abieją 
kalbos buvo maloniai priimtos, entu
ziastiškas palaikymas Hopkins’o, 
Snapp'o ir Yates tarytum buvo vie
nu Ir tuo patim jausmu visą susirin
kusią. 8t. Charles turi dlktoką skait
lių lietuvių gyventoją, kurie yra lai
komi vienais iš tvarkiausią, teisin
giausiu, darbščiausią ir pageistinlau- 
sią valstiečių.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo draugo Juozapo 

Vri!kišiaus, Vilniaus gub., Trakų 
pav., Valkininkų parap., Pirčupių 
sod., apie 15 metų kaip .Ameriko
je, pirmiaus gyveno Pennsylvani- 
joje; turiu pas jį labai svarbų rei
kalą. Jis pas ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Stanislovas Noreika,
42 W. 2nd St., S. Boston, Mass.

Pajieškau saro gerai paiystamoe 
Barboros Jakužaitės, Kauno gub., Ra
seinių pav-, Konstantinavo vol. da- 
kSnų kaimo, pribuvo | Am*rik* 5

Scranton, Pa.

Pajieškau savo pažystamo Kazio 
Januševlčlaus, Suvalkų gub., Senapl- 
ės pa v., Gudelių gm., Skriaudžia 

Parap., B ubautl iki y kaimo, pirmiau 
gyveno Scrantone, Pa., 4 metai kaip 
Amerikoje; iunu f „ 111Md „

Jl» P.U .r k.. UU. 
ais duoti žinią adresu:

Laurynas Serbentą, 
»31 - 154 pi., w Hammond. Ind.

Pajieškau apelvedlmul mergino* 
nuo 20 iki 30 metų amžląna be skir- 
tumo tikėjimo, ne fanatikės, mytln- 
člos laisvę ir suprantančios gyveni
mą. Eslu 30 metą senumo, susipra
tęs darbininkas. Artesnėms žinioms 
reikia kreiptis adresu:

P- Z. Kalnckasys,
Ml Clare, W. Va.

^Pajieškau Juozapo Bubullo, su kts> 
- _----J metus draugavome apie

Box 121,

rluo kelis metus draugavome api* 
Clarksburgą w. Va., keli gi mžne. 
šiai atgal jis gyveno Waterbury, Con. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

‘ Pov.
121,

Zemkus, ’
Mt. Clare, W. Va*

Pajieškau savo brolio Juozo Rakš
telės, buvo Išvažiavęs | Lietuvą Ir 
apie metai kaip sugryžo atgal Ir 
apsigyveno Brooklyne, N. Y. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žiną ?.dr*- 
su:

40 Wl
Jonas Ruk Stelė,

24th Si., Chicago, IIL

Pajieškau savp kaimynų Petro Ir 
Jono Beleckių ir Kazimiero ValuntS» 
no, vtsl trys Iš Svirnlčių sod, Trito 
kią vol., Šiaulių pav„ Kauno gub, 
pirmiau gyveno Chicago)*. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ad
resu:

Box 85,
Chas Matutis.

Mostelio Sta., Brockton, Mas*.

Pajieškau Baltraus Petrausko rei
kale i A radi tuo •Perpetuum Mobil***, 
apie septyni metai atgal gyveno Met> 
chester, Conn., Waterbury ir aplin
kinėse. Jis pats ar kas kitas teito 
sis duoti žinią adresu:

J. P. Ginnus,
1204 8t. Clair ar., N. E. Cleveland. a

Pajieškau savo brolio Aleksandro 
Zansičio, Kauno gub., Raseinių pav^ 
Vainotos miestelio, girdėjau, kad gy
veno apie Ken&ingtoną, III.; turiu 
pas Jį labai svarbų reikalą. Jie pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ad
resu:

Juozas Zansitls, 
452 CoHInsviM* Avė., E. St

Ant Pardavimo.
DU PUIKUS PLATAI ANT 
RAK DOS “LIETUVOS” RE

DAKCIJOS NAMUOSE.
Du puikus, po 7 ruimus, flatal 

ant išrandavojimo “Lietuvos” 
redakcijos namuose. Šituose Ra
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 flatą, 
pasilikti sau 4 ruimus, o 3 rui
mus parsamdyti daktarui ant 
ofiso, kuris užmokės pusę flato 
randos. Flatai puikus, štymu 
apšildomi, elektriką ir gazu ap
šviečiami, visada yra šiltas ir 
šaltas vanduo ir tt.

Parsiduoda saliunas arti Illinois 
plieno kompanijos dirbtuvės. Dė
lei išvažiavimo į tėvynę savinin
kas priverstas parduoti. Kreiptis 
adresu: 8757 Superior avė., So. 
Chicago, III. į

LOTAS LABAI PIGIAI. 1
Parsiduoda lotas už $500 leng

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

* Parsiduoda pigia kaina dėlei iš
važiavimo į Lietuvą sankrova val
gomų daiktų su arkliu ir vežimu, 
ir naminiai baldai. Vaizba gerai 
išdirbta lietuvių apgyventoje vie
toje. Artesnėms žinioms reikia 
kreiptis adresu: M. Narvid, 121 
W. Huron St., terp Noble ir 
Centre Avė.

Parsiduoda dvejom lubom murinta 
namas; vienas gyvenimas apačioj* 
ir du gyvenimai ant viršaus. jRte*» 
nėms žinioms reikia kreiptis adresas 

Joseph Snider,
3600 Lowe Avė., Chicago, Ilk

Parsiduoda pigia kaina saliunas 
lietuvių apgyventoje vietoj*; vieta 
gerai Išdirbta, parsiduoda dėlei ne 
sveikatos savininko. Reikia kreipti*, 
adresu: 56 W. 25th St., Chicago. HL

Parsiduoda maža kaina rakandai 
Galima pamatyti kas vakaras nuo ( 
vai. ir šventadieniais iki pietų. Adra 
saa: Ben. Lubio, 712 9o. Halstad 8U 
Chicago, III
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Neužginčyjami faktai!
Tai ne pačit^ pasigyrimasi, kaip kitį daktarai apie savą bub- 

nija; vienok štai paties gydinio rašytą žodžiai ir, tik reikia jais 
pasigerėti, ką rašo dėkavojant The COLLINS NEVV \ORK MEDI- 
CAL INSTITUTUI, viešai už genis vaistus ir pasišventimą bei ru- 
pesiinjuiną, labui nesveikųjų. Originališkas laiškas:

Parsiduoda laba! pagiai: 1) elektri- 
kinės žibyklos naujausio išradimo bu 
garantuota baterija 150 dienų žibi- 
nimo tiktai už 13.00. Šviečia toli, 
atsispindi gerai ir su trumpa pakaba 
kišenių] nešiotis.

2) Oddell Type Wrlter Nr. 4 ma
šinėlė, geriausia spaudimui laiškų ir 
pigiausia, nes tik $7.50. šitas atpi
ginimas neilgai tetrauksią, nes tik 
15 dienų, paskui vėl parsidavinės se
nąja kaina. Pinigus siųskite per M. 
Orderj arba apdraustame laiške ad
resu:

Chas Matutis,
Boa 85, Monteilo Sta., Brockton.Mass.

tysite ką perkate, nepirksite katę 
maiše.

“Žinyčios” žemė VVisconsine 
dabar oarsiduoda po $15.00.

Apart “žinyčios” laukų męs 
turime ant pardavimo šias išdirb
tas fannas: ■>

r
Reikalavimai.

Reikalauja 500 darbininkų prie 
valymo laukų Pietinėje ir Siauri
nėje Dakotose ir Minnesotoje, mo
kestis nuo $2.00 iki $2.50 dienai 
ir valgis su kambariu; kiekvienas 
turi užsimokėii už kelionę iš Chi- 
cagos nuo $10 iki $14. Teipgi 
reikalauja 200 vyrų j 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- 
cago, III.

Reikalauja išlavinto pardavinė
tojo valgomų daiktų sankrovoje 
miesto prekybai. Turi mokėti ge
rai skaityti ir rašyti angliškai. Ge
ra proga padoriam,darbščiam vaiki
nui; kas nori gerą vietą gauti te
gul pasiskubina atsišaukti adresu:

S. Peterson & Co.,
Randolph & Desplain St.

i

Reikalauja lietuviško Ir lenkiško 
korespondento. Turi būti gerai iš
silavinęs. Vienvalinis darbas Ir ge
ra mokestis geram darbininkui.

Dr. Josepb Lister & Co., 
Room 500, 22 6th avė., kertė Lake st

Reikalaujame duonkepio; yra Čia 
arklys, vežimas ir visos {taisos, gali
ma pirkti labai pigiai, 800 žmonių 
kg reikalauja lietuviško duonkepio, 
reikia turėti keli centai pradžiai. 
Atsišaukti reikia adresu:

Fel. Narankevlčla,
2 Winter »t., C 00 r bu t PI., Lowell,Mas.

Reikalauja kelių vyrų mokančių 
skaityti ir rašyti gražiai lietuviškai 
Gera alga, vienvalinis darbas. Ne
atsiliepk ypatiškai, tik parašyk sa
vo kalboj adresu: IX Murphy, 143 
N. Clark SL

4

Valstijoje Michigan.
40 akrų Lake Co. Michigan, visa 

išdirbta, su trobomis, šuliniu ir sodu. 
Kaina ...........................   1700

120 akrų išdirbta farma, 30 akrų 
pelkės) 7H mylios nuo Benton Har- 
bor, Mich., mylios nuo Coloma. 
Visos reikalingos trobos, sodas, pa
darai, gyvuliai, vėjinis malūnas, ve
žimai ir tt. Telefonas ant farmos. 
Kaina ........................................ >10.000

Tai yra kaina šių dviejų farmų. 
Kas jas pirks šj mėnesi, gaus jas 
pigiai.

160 akrų Išdirbta farma,, 120 akrų 
ariamos. likusi po ganykla ir mišku. 
17 mylių nuo Muskegon, 2 mylios 
nuo stoties Holton, 50 akrų užsėta 
rugiais. Sodas, visokį vaisiai, trobos, 
gyvuliai, reikalingi padarai. Arti ma
žo. bet gražaus ežerėlio, daug tuvių. 
Išlygos: i j dalis iš kalno, likusios 
dvi ant išmokesčių per 3 metus. 
Kaina ........................................ $8.000

80 akrų išdirbtos žemės, arti 
Lawton, Mich. Gera žemė. Mažas 
sodas. 30 akrų vynuogių, likusi šj- 
met kornais apsėta. Mažas obuolių 
sodas. Parduos po 40 akrų. Kaina 
po $50.00 už akrų.

160 akrų neišdirbtos žen^C^VAny. 

lios nuo White Claud. Mich., Newago 
Co. Gera, lygi žemė. Kaina $15.00 
akras, mokant iš kalno $12.00 už 
akrą.

VIEŠNAMIS.
Atsakančiausia vieta ir nakvynė 

atkeliavusiems iš kitų miestų yra 
Petro J. Jonaičio viešnamyje prie 
pat redakcijos “Lietuvos”. Teisin
gas patarimas ir širdingas priėmi
mas.

P. J. Jonaitis, 
3240 S. Halsted st., Chicago, Iii.

Valstijoje Wi*con*in.
40 akrų Juneau Co., Wisconsln, 

30 akrų išdirbtos žemės, 10 gi akrų 
dykos tinkamos ganyklai, gera nauja 
stuba, mažas tvartelis ir šulinys. 
Kaina ............................................ $600

80 akrų Išdirbtos žemės, Portage 
Co., Wis., 2 mylios nuo Btevens 
Point. 50 akrų ariamos, 15 pievos, 
15 ganyklos su mišku. Visos reika
lingos trobos, mašinos ir tt. Skolos 
yra $2.500. Reikia įnešti $1.500. 
Kaina $50 akras ...................... $4.000

40 akrų išdirbtos žemės, Portage 
Co., Wis. .4 mylios nuo Stevens 
Point Visos reikalingos trobos. Ge
ra žemė. Skolos $1.300. Reikia {neš
ti $1.200. Kaina ...................... $2.500

80 akrų, Portage CoM WIs. 1% 
mylios nuo miestelio Dewoy, 7 my
lios nuo Sevens Point 60 akrų aria
mos žemės, 10 akrų pievos, 10 akrų 
ganyklos su mišku. * Visos reikalin
gos trobos. % iš kalno, likusi dalis 
ant išmokesčių. Kaina .......... $3.500

90 akrų neišdirbtos žemės, Portage 
Co., Wis. Gera žemė. Pusė iš kal
no, likusi dalis ant išmokesčių. Kai
na ................................................. $2.000

40 akrų ariamos žemės. Portage 
Co., Wis. 4 mylios nuo Stevens 
Point Troba ir daržinė. Skolos $1.300. 
Reikia {nešti $1.200. Kaina $2.500

60 akrų ariamos, 20 akrų ganykla. 
Visos roik ai ingos trobos, mašinos, gy 
vuliai, ir kiti fanuos padarai žemė 
gera, geri aplinkui keliai. WHd Rose 
yra lenkų bažnyčia, { kurių priguli 
net 1000 šeimynų. Kaina visais 
farmų padarais ir gyvuliais $4.000. 
Kaina tiktai už žemę ir trobas, be 
gyvulių ir mašinų .............j... $3 00©

160 akrų Adams Co., Wis., 4 my
lios nuo miestelio KUlbourn City. 2 
mylios nuo Wlsconsin Rlver. žemė 
neišdirbto. Kaina $20 už akrų, arba 
160 akrų kaštuos ..................... $3.200

136 akrai Juneau Oo., Wls., arti len
kiškos bažnyčios. 7 ir % mylios nuo 
miestelio Mouston, Wis. 80 akrų 
ariamos, likusi ganyklos. Gera že
mė ir visokį javai yra sėjami ir gra
žiai auga. Gori keliai ir visur aplink 
gyvenamos farmos. Visos reikalin
gos fermai trobos ir mašinos, te i po- 
gi ir gyvuliai yra parduodama drau 
ge su farma. Arti trobos bėgantis 
upelis. Išlygos: $3.060 iš kalno, ly
kis ant išmokėjimo su 5 nuošimčiu. 
Kaina tos farmos su gyvuliais ir vi
sais padarais ................................$5-500

100 akrų Juneau Co,, Wls., arti 
miestelio Mouston, Wis. 28 akrai 
dirbamos, likusiejte 78 akrai po gi 
ria. Trobos ir gyvuliai. Kaina su 
gyvuliais ..............................    • • $3.600
be gyvulių .................................... M-000

40 akrų neišdirbtos žemės Portage 
Co., W1s. H mylios nuo Btevens 
Point Mažas namelis. Upelis bėga 
per laukų. Dalis išvalyta, likusi ap
augusi medžiais, bet lengva išvalyti. 
Kaina ....................................į-... $400

80 akrų 8bawano Co., Wis 5 my 
Uos nuo Cecil, 5 mylios nuo Under- 
hlll, 9 mylios nuo Bhavrano. 70 akrų 
ariamos, 10 akrų ganyklos ir miško. 
Visa aptverta. Visos reikalingos tro
bos. Delis iš kalno, likusi ant limo 
kestine. Kaina $40.00 akras.

80 akrų netoli Green Bay, Wis. 
35—40 ariamo* žemės, likusi apaugu 
si mišku. Arti bažnyčios. Reikalin 
gos trobos. $1.000 iš kalno, likusi 
dalis ant išmok ėst les. Kaina $2.700

/
100 akrų, H mylios nuo Krakow. 

W18. 70 akrų dirbamos žemės. Rei 
kalingos trobos. Kaina .......... $6.500

80 akrų, 5 mylios nuo Krakow, Wls. 
50 dirbamos žemės Upelis bėga per 
laukų. Visos reikalingos trobos, tna 
žinos, gyvuliai ir tt. Kaina.. $4.500

92 akrai, miestelyj FlitvUle, Wis. 
10 mylių nuo Green Bay, Wls. 65 
akrai ariamos žemės, 12 akrų mieste 
lyj, padalintų | lotus. Trobos, maži 
nos, gyvuliai ir tt. Upelis bėga per 
laukų. Kaina ...............  $6.500

106 akrai terp Puiaskl ir Kreko*. 
IV* mylios nuo Krakow, 4 H mylios 
nuo Puiaskl. 70 akrų dirbamos 
Juodžemis. Geros trobos, mašinos, 
gyvuliai ir tt. Kaina .............. $8.000

64 akrai, netoli Green Bay. Wls. 
20 akrų dirbamos žemės, likusi po 
mišku. Geros trobos. Gyvuliai ir 
padarai. Kaina su padarais ir gu 
valiais .........    $3.000
Kaina be gyvulių ir padarų .. $2.500

120 akrų, 2 mylios nuo FlitvUle. 
Wis., 12 mylių nuo Green Bay, Wls. 
35 akrai išvalytos, likusi'po mišku. 
Kaina $25.00 akras

80 akrų, 5 mylios nuo Abrams, Wls. 
6 akrai išvalytos, gera žemė. Su tro 
boms. Pusė iš kalno, lykis ant lš- 
mokesties. Kaina $18.00 akras.

40 akrų, terp Sobieski Ir Pulaaki. 
6 akrai išvalytos. Sienojų grjčia 
Kaina ............................................. $750

80 akrų. 2 mylios nuo Tremble, 
2 >4 mylios nuo Flltville, Wis. 10 
mylių nuo Green Bay. Wls. 35 iš
dirbtos, likusi po mišku. Daržinė 
ir tvartas. Upelis bėga per laukų. 
Pusė iš kalno, likusi dalis ant išmo- 
keeties. Kaina ...............   $3.000

KARMOS!
Jei nori įjJros?\emės farmai, 

geroje vietoj, terp savo žmonių, 
arti miesto, .arti/bažnyčios, arti 
gerų geležiyjceh^ ir kelių, tai 
važiuok pažiurėtL“Žinyčios” že
mės, Clark *£0. \Vis., o rasi tą 
ko jau seniaj jieųkai. Daugybė 
žmonių apvaginėjo daugybę vie
tų, ir niekui žtfjpės 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 Temi
ntai dieną, kurioje musų agentas 
gali su Tamista važiuoti. Adre- 
sųokie:

“Žinvčia” A. Olszewsld Mgr. 
395a S. Halsted St., Chicago, III.

ranaucko atminimui. Knygų sutaisė 
Juozapa* Garbačauskls. Pusi. 77 Kai-

DABAR GERIAUSIAS LAI
KAS PIRKTI FARMOS.

' Dabar yra geriausias laikas 
pirkti farmos, kuomet visokį ja
vai lauukose auga. Tiktai dabar 
gali pažinti kur yra gera, o kur 
prasta žemė, kolai javai nenukir
si. Todėl, norinti žemę pirkti, 
važiuokite dabar apžiūrėti, tai ma-

80 akrų Clark Co., Wis., Woodville 
Township,3 mylios nuo miestelio Co 
lombia, 8 mylios nuo miestelio Nelll- 
sville. 20 akrų dirbamos, o likusi 
kelmynė. Rųšis žemės smiltis su mo
lių, kalnuota. Ant tos farmos stovi 
troba, staldas Ir vištlnykas. Ant iš- 
mokesčio $1.200. Kaina už grynus 
Pinigus ..................................  g8o0

80 akrų Wawshara Co., Wis., 2 ir 
H mylios nuo miestelio Wild Rose.

' Indiana.
80 akrų Starke Co., Ind., 5 mylios 

nuo Hamlet, 5 mylios nuo Walker- 
town, 10 mylių nuo Knox. 60 akrų 
smilties su šlyną, 10 akrų miško, 5 
akrai kalvos, 5 akrai sodo. Visa ap
tverta. Trobos. Kaina $45 akras. 
Iš kalno.

115—117 akrų. Išdirbta farma, Jas- 
per Co., Ind., prie pat Kniman, Ind. 
65 mylios nuo Chicagos, III. Kaina 
$50 akras.

320 akrų Jssper Co., Ind. % my
lios nuo miestelio Kniman, visa iš
dirbta. Puikios trobos, visos reika
lingos mašinos, didelis sodas. Kai
na .............................................  $20.000

Minnesota.
160 akrų, Grant Co., Minn., 4 my

lios nuo Herman, Minn. Juoda prai- 
rinė šlyną. Gerai išdirbta. Visos 
reikalingos trobos, stovi ant kalno. 
Šulinys. Skolos $2.000. Reikalauja 
pasiulljimo, arba išmainytų ant ki
toniškų nuosavybių. Kaina .. $8.000

21 Mkrai. Oneida Co., arti Freeport, 
N. Y. Išdirbta, gera, lygi žemė. 
Trobos, mašinos, padarai, gyvuliai. 
Prūdas. Kaina ......................... $1^00

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

A. Olszewski,
3252 S. Halsted st., Chicago^ III.

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.
Alium* Ir kitos pasakos, Guy de 

Maupauiant'o, verti J. Laukia. Ši
toj knygelėje telpa šios pasakos: 
Alluma, Notlkri brangieji* akmenys. 
Baimė, Du maži kareiviai. Dienynas 
padūkėlio, Mėnesienoje, Vaidulya. 
Užšalusio j padangėj, Atsikirtimas, 
Vienatvė, Tėvas ir sunua ir Rože, 
viso 12 labai gertj pasakų. Guy de 
Maupassant yra vienas iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių 
gyvenimo, pust. 136. Kaina .... 35c.

Airija. Lapai Iš Istorijos Airijos 
Parašė A. Janulaitis. Pusi $3. Kai 
na .........................   16c.

Angliškos Kalbos Vadovėli*. Tiems, 
kurie nori trumpu laiku pramokti 
angliškai susikalbėti kasdieniniuose 
reikaluose. Hutais* J. Laukta. Be
niai pageidaujama tokia knygelė, da
bar yra jau gaunama. Ir kiekvienas 
turi progų pasinaudoti, ypatingai kaa 
nemoka angliškų kalbų, tai dabar 
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90. 
Kaina ............................................ 25c.

Anatemos knygelė. Telpa čia: Po- 
piežijos prakeikimas; Pravoslavljos 
prakeikimas; Poplezijos prisakymai 
Apie Kelpų ir'jos gyventojus. eilėmis 
rašyta, ir Atdlšauktenas | žmogų — 
Eilės Pusi. 20; Kai A .................. 10c.

Apsakymėliai. Telpa čia šios apy
sakos: 1.) Raštininkė;. I.) Tėvo alau 
gytoju, 3) Kųimo M^a'-čial. 4.) Kai
mo liesa. &.) Paak utinė J ūdos nak
tie ir 6.) Pats kaltas. Yra gražios ir 
pamokinančiai iš gyvenimo apysa
kos verta klekvlsgani perskaityti. 
Pusi. $5. Kaina ................ 15c.

Ar bus geriau*, kad aocijalistal 
gaus viršų? Parašė D Dumbrė. Ant
rasis išleidimą*, pertaisyta* ir žymiai 
padidinta*. Jei nori žinoti, perskai
tyk šitų knygelę. Puri. 83.............10c.

Ar garas katalikas gali būti nocija- 
I totai T Knygelė aiškina kaip Lietuvos 
kunigai užalpuldinėja ant soc. bažny
čiose per pamoksiu*, laikraščiu* ir tt. 
Puri 15. Kaina....................................$c.

Aritmetikos uidavlnynas. Vadovė
lis ari t me tiko* pradžiai; antroji da
lia

Bita knygutė — antroji Ir paskuti
nė dali* uždavinyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip p* p ra 
atai yra daroma, surinkta uždavinių 
au skaičiais visokio didumo. Para
šyta Pr. Mašioto. Pusi. 68. Kak 
na ...r...................   20c.

Astronomija, parašė pagal K
Flamarijonų Ir Lockyerų, A. Aga
ras. Telpa: Dangau* apžvalga,
žvalgždynst; žvaigždžių kelionė per 
visatą. Saulė. Planėtoj, K o mėtoti,
krintančios žvaigždė*, šėmės padėji
mas pasaulėje, Mėnulis, Pasaulės 
{statymai. Su daugeliu paveikslė
lių. Pusi. 62. Kaina .............. 40c.

Attslea Princeps. Vertimai Pr. Siu 
lėlio, telpa Čia šios apysakos: 1) 
Atteiea Princeps. 2) Kas pergalė*. 3) 
Plemenukaa, 4 Kraujas. 4) Du pa
veikslėliai iš baudžiavos. 5) Auns li
kimas, ir 6) Skrandos Istorija. Pusi. 
C9. Kaina ....................................... 20c.

Gerai atlikta Išpažintis. Iš italų 
kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pusi 55 
Kaina ...............   15c.

Gyvybė (kantata*) ir kitos trum
po* poėmos, parašė J. Viskoška. Tel
pa čia eilės: Gyvybė, Ištvirkėlis, Vy
liu*, S sonet-.i, Pro verbai ir Jautimai. 
Pusi 41, Kaina ............................. 15c.

Išsivystymas vslsiaus gyvūnų. Pa
rašė Dr. J. k2ulto, Bu daugeliu pa
veikslėlių iš embrioliogtjos. Pusi. 
12 Kaina ......................................... -jOc.

istorljoe-Pssskos, Aprašyme telpa 
Iš Lietuvos Istorijos: 1) Lietu vė- 
dldvyri*. 2) žemaičial-drųsuolial, 8) 
Pilėnų apgyvenima*. 4) Lietuvių krik
štą*, 5) Vytaute* mųsų didvyri*, 
6) Muši* tie* taliagiriu, 7) Lenkų 
gudrybė, 8) Al don 6, gailiaširdė ku
nigaikštytė, 9) Birute, gražioji vai
dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap
gynėja*. Puslapių 54. Kaina.. 15c.

Jani ta, drųausis Japoniškasis Ka
reivi*. Tikra* atsitikimas Iš karė* 
japonų su chinais. Iš vokiečių kal
bos vertė K. B. Pusi. 23 Kaina ...5c.

k

Japonų Pasako*. Pagal rusiškų 
vertimų sutaisė s. Vaitlekupiunas, 
telpa čia 7 trumpos pasakos. Pusi. 
21, Kaina ...\................................ 5c.

Jonukas Muzikantas. Parašyta Hen
riko Binkievtč’io, vertė Adl. V. ir 
Juros švyturio sargas, vertė J. Mac- 
gevlčlus. Pusi. 39 Kaina..........10c.

Karė.. Ar ji žmonijai reikalinga? 
Paraėė Kemėša. 6l knygelė aprašo 
kiek nuostolio Iš karės žmonėms ir 
kas 4 jų žmonijų stumia. Puslapių 
47. Kaina ............................  15c.

Koks privalo būti vaikų auginimas 
Ir auklėjimas? Ranklua raštų, pa
rašytų Dr. tltupo. Kotnam žingeidi 
ir naudinga knygelė, ypatingai TA 
varna auginantiems vaikus, susipa
žinti au šia knygele. Pusi. 91. Kai
na ..................................................... 25c.

Kaip žmonės su ponai* kovojo? 
Sodiečių sukilimai išpantjoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė 
A. J-tta. Pusi. $4. Kaina..........10c.

Katschstlškl pamokinimai iš de
šimties Dievo Ir penkių bažnyčios 
prisakymų. Paraše kun. J. Rymelkls, 
Knyga 11 Pusi. 191, Kaina .... $1.00

Kiškeliai. Apysaka vaikams. Ta- 
gal K u kilnų, parašė A. Agaras. 
Gražiai aprašo apie kiškius (culkluS), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena ir kaip au jai* vaikai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c

Klebono Karčiame. Atsitikimas iš 
nesenos žiaulių praeities. Parašė 
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina..5c.

Kišenini* Rusiškai-Lietuviškas žody
ną*. Paraėė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kal
as ..............................’..................... 40c.

Kaip kunigas virto soči jai demokra
tu. Parašė Gėrė. Teipgi prie to* pa
čio* yra: Revoliucija Ir Kunigai, para
šė ėertnukėnė. Puslapiu 21, Kaina 10c.

Koks mum* reikalingas "Valakas” 
Vertė M. Pusi. 15. Kaina..............5c

Komunistų Manifestas. Prakalbo* 
K. Markso ir F. Engelso prie vokiško 
spaudimo 1872 m. ir tt Kas nori su
sipažinti su socijailstų tėvų Markso 
Ir Engelso teorija link 80c. partijos, 
lai perskaito šitų knygelę. Pusi. 52. 
Kaina ............................................... 20c.

Kraujo sėja. Apysaka Iš laikų ka
rė* Maskolljo* su Japonija. Parršė 
Waclaw žmudskl. Lietuviškai išvertė 
V. Stabaras. Dviejuose tornouse.

Apysakoje aprašyti mūšiai ant že
mės ir ant jurtų, aprašyti telp aiškiai, 
kad. rodos savo akimis viską matai 
beskaitydamas. “Kraujo Sėja“ yra 
viena iš nedaugelių knygų, kurios yra 
ir naudingos ir smagios perskalttyti, 
dėl to ją teikiame kiekvienam per
skaityti.
Pirmas tomas Pusi. 289. Kaina $1.00. 
Antras tomas pusi. 24G. Kaina $1.00

Labdarybė pirmiau* ir dabar. Para
šė P. Ijrtargua, Vertė M. N-a*. Telpa 
čia: Į Senovės p šonų labdarybė,
II Vyskupų ir vienuolių labdarybė, ir
III Buržuasų labdarybė. Pusi. 36.
Kaina ............................................... 10c.

Laikrodininko atminimai. Pasak 
Erkman-ftatrianą. sutaisė 8. M. Pa
veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44. Kaina... .15c.

Auka, apysrk* parašytą M. Lestau- 
sklenės, iš žmonių gyvenimo; naudin
ga perskaityti kiekvienam. Pusi. 72. 
Kaina ............................................. 20c.

ė
Boleslovas arba tolesni* Genovaitė* 

gyvenimas. Morališkas pasakojimas 
žmonėm*. Pusi. 86. Kaina ...... 20c.

Cholera Ir Kova au Ja. Vertė D-ras 
A. V. Pusi. 16. ......................$c-

Censtachavoe Apgynimas. Apysaka 
iš laikų iš Henriko
Sinkievičiaus apysakos “Tvanas" 
perdirbo S. J. Vertė Adolfas Vėgė
lė, Pusi. 139. Kaina .................. 30c.c

Daktaro kabinete, Komedija viena
me akte. Pagal1 ^lenkišką sutaisė K. 
M-s. Pusi. 39, Ktftha ..t................ 15c.

D*l Tėvynės. Itarašė Šatrijos Raga
na. Vaizdelis paimtas iš Lietuvos 
žmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai
na ......................i.?....1.. ............. 20c.

3 4 x «
Dievo žvaigždė,, Istoriška apysaka 

iš Kristau* laiicų pagal Wallace’o 
veikalą “Ben-Hur”, iš lenkų kalbos 
vertė Karolis Vairas. Pusi. 210. 
Kaina ......................... J............. . 40c.

Difteritas, Parašė D-ras A. V. Difte
ritas tai yra labai sena liga, pirmiau
sia pasirodo gerklėje pas valkus. Pusi. 
7. Kaina............ ................................ 5c.

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 
Lėatavos dainiau* vys tpo Antano Ba-

Lalsva Valandėlė, Broliams dova
nėlė (Eilės). Parašyta K. Stiklelio. 
Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva.
— Upeli*. — Giria. — Vėjas — Ra
sa. — žaibas. — Audra. —* Perkūną*.
— žemė. — Saulelė. — žmogus. —
Reginys Lietuvoje ant gražaus aug- 
što Šešupės kranto. Pusi. 32. Kai
na .................................................. 10c-
• Lietuva ir Joa reikalai. Tautiškas 
Lietuvos Katekizmas. Kaa męs esa
me? Ko mums reikia? Ką privalo
me daryti, kad visiems mums butų 
gerai, kaipo valkams vienos, bendros 
mųsų motinos • Tėvynės? Pusi. 20. 
Kaina ............................................. 10«-

Lietuvaitė. Dramatiškas veikalėlis 
iŠ senobiško lietuvių gyvenimo. Pen
kiuose veiksmuose. (Turinis pagal 
Lermontovo poėmą ‘‘Lietuvaitė’’). 
Parašė Jonas Ralis. Pusi. 24. Kai
na .................................................... 20c-

Lietuviai 1 ar gerai* keliai* žengia
ma prieky n? Nuoširdus atsiliepi
mą* | lietuviškąją visuomenę D-ro 
Jono šliupo. Arba sutrauka kalbų, 
laikytų Waterbury, Conn., 26 gruo
džio 1906, Union City, Conn., 26 
gruodžio 1906, Edward*vllle. Pa., 21 
gruodžio 1806 ir Scranton, Pa. vasa 
ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.

Lietuvos 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
giu* 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
li pasinaudoti, telpa čia šimtai {vai
rių nurodymų pataisymui valgių. 
Pusi. 5«. Kaina ...................... $1.25

Lietuvos Istorija. Su kunigaikščių 
paveikslais Ir šemlapių. Lietu vos 
Rašliavos apžvalgai. Parašė Mairo
nis (š. M-lis). Trečią kartą atspau
sta ir pertaisyta. Pusi. 259. Kai
na . . .........................  75c.

Lietuvių tauta senovėje Ir šiądien. 
Parašė J. šliupas M. D. Antra* to
mą*. šitas 2-ra* tomą* apglėbia 
Lietuvių tauto* veikalu* nuo XIlI-jo 
iki pabaigai XVI šimtmečio. Pu*l. 
563. Kaina ................................. $1-M

Lltvemanal. Drama keturiuose veik
smuose. Parašė Dvi Moterį. At
spausdinto iš "Varpo”. Pu*l. 5$. 
Kaina ...................  20c.

Ligonių Draugas, Homeopatiškasis, 
pagal Dr. med. G. Pulmano. Vertė iš 
latviško 8. ž. Pusi. 22. Kaina ....10c.

Litwinl w Lltwl*. Otton Zawlsxa. 
Laida trečia žymiai padidinta. Pusi. 
53. Kaina........................................... 25c.

Liūdna Pasaka. Parašė J. B-na*. 
Tu Bnanęs nelaimėje neapleidi, nu
liūdus] pallnksksmini, nuvargusiam 
ranką paduodL... Dėkingas už atsi
dėjimą Ir šlrdj gerą, aš Tau nors 
apsakymėliu* rašysiu. Skaityk!.... 
Jeigu patiks Tau ir gyva* busiu, — 
ir daugiau papasakosiu,... Teip pra
dedam raštininkas, kurs iš bado be 
laiko atsiskyrė iš šios pasaulės 
Pusi. 31. Kaina ......................... 10c.

Moteris Ir joe vieta žmonjjoje. Pa
rašė J. Laukis, šita knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterim* ir 
vyram*. Anot autoriaus: ‘Teisybė 
yra tokia prasta, kad męs tankiai ne- 
m c tome jo* tik dėl joe prastumo“. 
Kalbėtojai daug atras *au medžiagos 
joje. Pusi. 47. Kaina .............. 15c.

Mokykla Ir Jo* uždavininya. Pa
rašė Alfa. Aprašo apie mokykla* 
Prancūzijos, Vokietijos ir kitų vieš
patysčių, potam kokia mokykla mums 
reikalinga, ko męs turime tiesą nuo 
mokyklos tikėti*, ir koks, apskritai 
imant, mokyklos uždavinys. Puslapių 
69. Kaina ..................................... 25c.

Męs ir Lietuvos soči Jaldemok ra
tai. I, Musų artimiausia* tikslas ir 
kelia*. II, Lietuvos aocijaJdemokra
tai ir kultūra. III, Lietuvos socljal- 
demokratal ir tauto. Parašė Jura*. 
Pusi. 16. Kaina .......................... 5c.

Menininke* arba Maglka*. Pa
gal Panovą, parašė A. Aitvare*. Te! 
pa visokį magiški paveikšlėllal ir 
kaip pedarytl visokia* št-ika*. Pus
lapių 32. Kaina .......................... 15c.

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

Marija musų Vilti* arba tvsnč. 
Marijos stebuklai, iš šv. Alfonso de' 
Llgorl raštų surankiojo J. Baltrušaitis. 
Pusi. 63. Kaina ...................  15c.

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

Nuolatinė kartūninė Ir milicija. 
Pusi. 17, Kaina ..................................5c.

Oras, Vanduo, šviesa ir šiluma. 
Lekcijos Prof. Blochman'o. Sutaisė 

j šernas. Visiem* suprantamai aj)ra 
i šyta ypatybės chemiško ir fiziško 

proceso, aiškesniam parodymui yra 
daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi.

1138. Kaina.......... . ...........................40c.

I
 Pasakos, Prityrimai Ir Vsselijo* su 
damomis. Suderinimai* parašyta 
kun. K. Aleknos. Yra tai nekurtos 
pasakos, nuotikiai, žaislai, giesmės, 
veselijo*. najlviškal išpasakotos, vis
kas eilėmis sutaisyto. Pusi. 142. 
Kaina ........................................... 35c.

Pistro Caru*©, Vieno veiksmo Dra
ma parašė R. Bracco. vertė K. Puida 
Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų 
atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c.

Pilėnų kunigaikštis. Tragedija V 
veiksmuose, sutaisyta pagal Krašev
skio apysaka "Kunigas“. Parašė M. 
šiaulėniški*. Pusi. 91. Kaina..35c.

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

Populiariška* Rankvedl* Fizikos. 
Parašė P. Neris. Knygelė susideda 
iš 5 skyrių: I, skyrius: Svarybė. 
Pajiega, Svarumas, svarstyklės ir tt 
II skyrius: šiluma, Gazų fšsiskėti- 
mas, Tirštumo atsimainymas. Termo
metrai, šilumos 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 atstūmima*. 
Prigimtinė Elektra, Budas elektros 
išsiplatinlmo ant daiktų, elektros ki
birkštis ir tt Yra labai naudinga 
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai 
visokiems amatinininkams. Pusi. 100 
Kaina ................................   40c.

Papasakojimai Iš Prancūzų revoliu- 
cijoc. “Ateities” išleidimas Nr. 2, 
Pusi. 73, Kaina ..........................  15c.

tinkami apskaitymai. Puslapių 31 
Kaina .............................................

Ratelių apėjimai. Tm Uaksmi*Mt« 
žalaiaa (zabova) šeimyniškuose susi
rinkimuose. Parašė D- Spėjlka*. 
Puslapių 16. Kaina .................. 1®*

Raistas* — The Jungi*. Parašė 
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
sta iš angliško*. Išleido Jonas Nau
jokas. Apysaka paimto iš lietuvių 
gyvenimo, pasiremiant tikrai* faktai* 
iš Chicago* skerdyklų; naudinga ir 
{domi knyga perskaityti kiekvienam. 
Puslapių 356. Kaina ........ $100

Revoliucijos Žmoni*, parašė A. 
Nlemojevvski, vertė K- Puida. Tel
pa čia devynios gražio* apysakaitė* 
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
sitikimų Varšavoje laikuose rusų ka
rės su japonai* ir {vykusios po ja! 
pairtu v ės rusų viešpatystėje. Kny
gelė {domi kiekvienam. Puslapių 70. 
Kaina .........   20c.

Rugštassi Plona*, Įrankis liaudie* 
sveikatos užlaikymui, vertė D-ras A. 
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra 
vartojamas rugštasai pienas kaipo vai
stas nuo {vairių ligų. Pusi. 22, Kai
na .. .........................................  5c.

Sceniškieji* vaizdeliai. Parašė 
Vaišganta*. Telpa šitoj knygelėj 
sekanti veikalai: 1 ) Nepadėjus — 
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
dija, 2) Negryna sanžlaė, Monolo
gas, 3) Paskutin] Kartą, Monologas, 
4) Tiktai niekam nesakyk! Scena 
iš 3 ypatų, 6) Namai pragarai*, sce
niška* vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c.

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

Sparnai, Drama ITI juose aktuose. 
Parašė V. Šiaulėniškis; yra gera* 
su naujomis idėjomis perstatymas. 
Pusi. 44 Kaina .............................. 30c.

Svarbi priežastį*, vieno veiksmo 
komedija. Parašė P. Bay ar d su kai- 
kuriomi* permainomis iš lenkų kal
bos vertė K. žegola. Pusi. 62 Kai
na ........................   15c.

Sulaukė, Iš tautiško serbų atgi
jimo pasakojimas. Parašė Teresija 
Jadvyga, iš lenkų kalbos vertė Bal
tru* Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c.

šventa* Petras Ryme, Apysaka iš 
krikščionių persekiojimo Nerono lai
kuose. Perdirbo iš Henriko Sinke
vičiau* apysakos “Que Vadi*’’ H. Sl.« 
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 Kai
na .............................................U.. 40c.

Svajų*, arba vaizdas siekimo auk
štybės. Tragedija-Poėma, V aktuose. 
Parašė J. Viskoška.

Yra tai fantaziška* pieėynėlis, pa
rašytas dramatyškame pavidzd* 
Pusi. 135, Kaina ....t................ 40c.

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

šventoji istorija žemesniam jam liau
dies mokyklų skyriui, trumpai apsakė 
kun. J. šuster T. IX Vertė Ad. Vėgėlė. 
Pusi. 88, Kaina ............................. 15c.

šv. Pranciškaus iš Ass/žisus gyve
nimas pagal kun. A. Beltrami'o. Su
taisė J. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kai
na .........   15c.

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

Trjs Mylimo*. Komedija trijuose 
aktuose. Parašė žemaitė. Pusi. 44 
Kaina ... f..................................... 25c.

Tautiško* Politiko* knygynėli*. 
Telpa čia Rusi los policijos viešpata
vimas, persekiojimas ypatos laisvės, 
draugijų ir susirinkimų, laisvės žo
džio ir sąžinės, ir kame išganymas? 
Pusi. 47. Kaina............................. 10c.

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

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

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

Tikri Ir netikri ėvsntlojto. Paveik
slėliai iš gyvenimo kanklntlnlų Ir 
kank.ntojų. Išleista Susiv. Lietuvių 
Laisvamanių. Pusi. 61, Kaina 15c.

Vaikai. Parašė Oktavas Mirbo, ver
tė J. V: Telpa čia šios apysakos: 
1) Vaikai, 2) Virvelė, 3) Klodas Ge, 
Akyvos ir vertos perskaitymo kiek? 
vienam. Pušį. 48, Kaina ...........15c.

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

Pasninkai Lietuvoj*. Aprašymėliai 
apie lietuvių žmonių pasninkus, yra 
ištraukos kelių rašytų straipsnių 
Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos 
sutaisė K. Stkls. PusL 16. Kaina 5c.

Polacy i Lltwini. Od R. 1228 do 
1420, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg 
lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Lands
bergis. Pusi. 75. Kaina....................30c.

Revoliucijos Dainos. Surankiotos 
iš visu” ir atspaustos knygelėje, 30 
puslapių; telpa 24 dainos naujos ga
dynės, visiems Iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pa* mus gau 
tt .................................................... 15c

Rankų šašeliai ir Parinktieji* žais
lai. Surinko A. Agara*. Praleidimui 
vakarais liuoso laiko; šitoje knyge 
Įėję telpa paveikslėliai, kokius su 
rankų šašeliu galima parodyti ir tam

Vikru* Vaikinas., Apysaka iš nor
vegų gyvenimo, sekant Bjersonų. 
Apysaka užimanti kiekvieną, su gra
žiais privedimais. Pusi. 20 Kaina 10c.

Vincas Stonis. Apysaka iš žmonių 
gyvenimo, Parašyta Šatrijos Raga
nos. Pusi. 143, Kaina .................. 35c.

Volunge Ir vieversėli*. Eilė.; Mar
gelio, yra daug {vairių eill> Tėvy
niškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, Ir 
C.ekliamacijoms. Pusi. 170, Kai
na ..................................................... 60c.

Užkapotas žvirbly*. Apysaka V. J.
Nemirovič — Dančenko. Pusi. 24.
Kaina ............................................. 10c.$

žibutė arba pirmieji* pavasario žie
dai, eilės Jovaro. Telpa 17 {vairių 
eilių parašytų vieno iš gabiausių 
eilių rašė jo Jovaro; laikraščiuose kri
tika šią knygelę augščiaus iškėlė, 
negu kokias kitas eilės, Pusi. 15, 
Kaina'................................................. 5c.

žmonių Savivalda Naujoje želan. 
dijoje. N. čumakov'o. Įš rusų kalbos 
vertė A. žuvis. Pusi. 35, Kaina 10ą



EIK PAS SAVA>'™»lWliraMLLE6EW ■ Į Ke|(ina: stenografijos, spaudinamos ma 
šioMės sęaudlnimo, knygų vedimo, arti 
metiko*, skaitymo, rašymo, •pelinlmo, 
istorijos, geografijos ir tt.

8ęsci|ališkė8 Instrakeljo* uiglllko* kalba 
riems, kurie pradeda mokytis tą kalb 
ir karia nori Joja Išsilavinu.

Mąi išiav įname vyrus lt moteris įgvi 
garai vieta*. Kliaaos atdaro* dieno s r 
Ir vakarai*.

Atsišauk ar rašyk klausdama* pati 
anių informacijų Kata Uoga* dykai.

Norėdamas pirkti pigiai laikrodėlį, eik pas 
savą laikrodininką. Prisiųsk savo adresą, o gau- 
•i'Kataliogą laikrodėlių lietuvių kalboje dykai.

Kaikurių čia yra kainos:
, paauk*t>u<aa iaikrocMll*, uitlkrlaama* 90 Risią ar Walth

A pro*y ** Žled^. Špilkų. GrandieMtą rasi K»udl<>*« H«t*vUUtMB

P. K. Bradra, 3316 S. Nsitti 9t„ Chki?o, OI. •hlllar B Idą.. 106 Randai?* Dtree 
CHICAGO, ILL.

ATTORNEY t CODKSBLOB »t UW

CHICAOO, ILL. 
T8L8F8e$8 į^llt »*»

Lietuvy* advok»ta*v baigę* mokslą 
iri* prūde nei joęčla Amerikoj. Veda 
šoki** provss., civiliška* ir krimina-

llškas, visuose telamikrae (*uduoee). 
6yv. $112 S. HaltM 6L, arti Sime* gatvės

PARMOS! FIRMOS!
Lietuviszkoje “Zinyczios“ Kolionįjoje

Prie pat miesto Thorp, valstijoje Wisconsm.

OVOYHMMI RODĄ DYKAI!
Ateikite pas ekgpertus-specialiatus

Nesveiki Vyrai—Silpni Vyrai 
Nerviszki Vyrai 

Hgydoml greitai, saugiai Ir tikrai.
VARICOCELE, STRIKTURA, KRAUJO 
UŽNUOOIJIMAS. UŽKREČIAMOS LIGOS, 
PRIVATIŠKOS LIGOS. NUBEGIMAI Ir tt

kitų eksportų. Naauddk. AtaUauk tuojau.

Dr. Wells <3. Co., 298 State St, Chicago

Neužilgio apleis Spaudą
“LIETUVOS”

Kalendorius
1909 Metams

z Sutaisytas J. llgaudo
Rengėjai Siomelinio Kalendoriaus atspėjo ko 2monims rei

kia: naudingų žinių, statistikų ir pamokinančių straipsnių, o 
ne vien šventųjų vardų ir išmisla* apie or*. Rengėjai, mat, 
manė, kad imonims reikia duoti tokių žinių. iŠ kurtų jie turė
tų nauda, o ne lašėtų saunų. V ištiek ir Kalendorius yra kay- 
gėlė, o kadangi jisai pasiekia plateanią minią, lai ji* Ir turi tu
rėti savyje dvarišką peną; ji* turi būti tukiu, kad skaitytojas 
galėtų juo m pasidžiaugti imdamas jį kasdien rankosna. Kad 
rengėjai neapsiriko su šiuometiniu Kalendorių, tai tą parodo 
Jo didelis prasiplatinimas. Trumpame laike tapo išleisto* dvi 
spaudos! Taigi, Šitas parodo, kad tasai teka* yra tikrasis, ku
riuo pradėjo rengėjai eiti. Tse lake ei* leiy» if ateinaaėlą amtą 
Kalenšertu*! Ir ateinančių metų Kalendoriuje tilps tiktai nau. 
dingos žinios, statistikos ir pamokinanti straipsniai ir tai daug 
daugiau negu šių metų Kslsudoruajs. Rengėjai, mat, tiki, kad 
Kalendorius, nors ir kasdien vartomas, neturi nusibosti, bet, 
priešingai, visada padaryti naują įtekmę’ Ir Kalendorius tari 
boti viena iš tų knygų, "iš karių išeina paslaptį n* psjtaga, 
kuri, lyginai palaiminimas veikia ant vaikų ir ainių**.

Užtai ateinančių metų Kaiendonujs tilps daug daugiau 
visokių naudingų žinių Ir todėl bu* reikalingesnių kiekvienam 
lietuviui Ir lietuviai: paprastam darbininkai, amatininkui ar 

biznieriui.
Visiems ‘'Lietuvos*' skaitytojams šitas Kalendorius bus 

duodamas DYKAI! Todėl, koris nori gauti šitą Kalendorių 
tegul tuojau užsirašo ••Lietuvą”, kurio* kaina yra: metams 

fž.00.
Pasarga. PerkupČial ir krautuvės malonės mums laika 

pranošli kokį skaitlių keta paimti, kad tinolums klek spausti.

Žodynae lietuviškai - angliškos kai j m f
bo*. Nutaisė Antanas Lalia. Pusi. 383. 1111 U 1 V IX
iki šiol turėjome tik su 

43^0«\ dabar kas nori ,.w-_ 
pirkti, tai popieros viriais, kaina $14X)

Žodynas Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
siškas. L *
braziejaus

.'d<raIL?? Od 6<» rublių, rublis po...................ttfe
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po..53 
Virš 1000 rublių, rublis po ........... 51)$

-------------------- ------ Prie kiekvieno siuntinio reikia pr$ 
Sutaisytas kun. Juesapo Am 4411 25c. ant pačto kaštą.

-------- ,__j Laikraščio redaktoria'is jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
Šviesa . Pusi 552 Kaina .... $2.80 gerai suvaikščiotą ir niekur nežūtą.

Ze *toeunk6w llteweke-pelekich, Gkr 
sy Litwlnčw Audtatur et aite r a par*. 
Išleista rupėsčia J. K. rybotame skalt- 
liuje egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
das. Pusi. 231. Kaina......................$1.50

Užsiprašydami viri minėtą knyge
lių, adresuokite:

A. OLSZEWSKI, 
3252 S. Halsted St.*, Chicago, Iii.

tai siųskite per “Lietuvos" redakciją 
adresuodami taip:

A. OLSZEWSKI.
3252 S Halseted St., Chicago, III.

“RAISTĄ” (Tto Wi) DUODU DOVANAI

Mluri *«*• patyria* -14Wr A*,rtat kay *s patyri m ip -V %
PBrvkBltm 'RAiyrA" tvl»*s‘ Aiaort vl>a Butvarkym* dokarUBŠs pmaoeljM Ir kodll 

bedarbe* kŪA o tuoml ir kaly raliroa t nė 11 darftaa ir ryveBU IMmĮaęaL 
„RAISTAS ’ <MI MoUm 

viaa<VBiba».
■;JUl»Til", keru tad 

pit| knjn» Ir atarti tuoml.
• KAISTO-’ kaina |t * Pv«—i»r>f i»lkr*Mių “Urto*’' m 

ki« "LtotiiV|” ar "Vlaa. Ltoi.“ maumą

Ktokv mum lietuvy* lataltpenlaa pripatlas didelę vertf knyga* - Baletas“,

IŠGYDAUIN 5 DIENAS ~

Nemokėkite už neiigydymą, tiktai už Išgydymą

PLAUČIAI Moteriškas Ilgas.

Privatlškas vyrų

visados ir diėžteuttaj paslapty)

Visokios patar
mės dovanai!

Išgydęs galutinai

Kraujo užnuody
simus

si ligydsu ant visados.

Kalbu lietuviškai-

Dr. L. E. ZUIS, 41 S. Clark Street, CHICAGO, ILL

Kenčiantiems

toblyčia 
keliais ir

■u num.

dalyvau-

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos-

Gaunami "Lietuvos" Redakcijoj.
Dangus, šeimyniškas žaislas, pa

rūpintas doram Ir patogiam pasi
linksminimui. T ra tai
22x24 colią su nupieštais 
tinkamais išreiškimais 
pradedant nuo 1 iki 121.

Siame žaisle kiekvienas 
ją s turi mėtyti kaulelį; dalyvauti 
gali 2 ir daugiau* ypatą. 
ypata apslrenka sau vieną kupstelį 
(yra 5 yvalrlą spalvą) kuriuo m 
uždengia tam tikrą numerį kaulei) 
metus. Toblyčia susilenkia J 
Ils, su skrynute prisiunčiamo 
mus per pačtą. Prekė ..........

kiek viena

4 da

$1.50

ir losimas, 
Yra skrynute su 

colią, su yvairiais

Žemė yra derlinga, guli terp dviejų geležinkelių, šalę bėga upė “Black 
River”, oras sveikas, vanduo tyras ir sveikas, aplinkui gyvena (armėnai lie
tuviai ir lenkai, lenkų katalikų bažnyčia ir miestas su turgviete ir geležinke
liais arti, vieškeliai geri. Žemės kaina $15 už akrų ir daugiau. Įmokėk ketvir
tą dalį, likusius gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems “Žinyčios” Dr-tč pa
statys ir trobas išmokesčiui, iškas šulinį ir tt. už pigiau negu pats farmerys 
galėtų tą padaryti,

. Kol vasara ir kol dar javai nuo laukų nehuvalyti, tai važiuokite šią 
žemę apžiūrėti, kad pagal javų augimą pažinti jos vertę.

Tikietas iš Chicagos į Thorp prekiuoja $6.25, į abi pusi $12.50. 
Kas nuo mus žemę perka, tam kelionės lėšas męs sugrąžiname. Norėda 
mi važiuoti, rašykite mums, o męs jums nurodysime kur ir kaip važiuoti 
ir kas žemę Jums parodys.

A. OLSZEWSKI, “Žinyėios“ Mgr.
3252 South Halsted Street, Chicago, III.

P.8. Męs turime pardavimui ir išgyventų farmų WisconBine ir kitose val
stijose. Parašykite mums kur jums yra maloniau, o męs pranešime jums pla
čiau.

Kožna liga išgydoma
pto'ą Iki 8 vai »ak»ro. 
“tu; ao« yxx«uo*« •*- 

ptd««aeiu» ant

n«ri*4 U Fala/g ♦.

Dr. Kazimieras Butkeviczia 
p-.-|.»m*. «u»J valas mį 
SpeouLUii** mou rų ir valkų IU5 
•iiiklM«oa* iMaukiam* taaU'al 
r>xi«a Vaistai importuoti ii 
uri*ik<>r *“----‘ “------ *•------
V* totai___ _______ _____________ I
But*l»<*tu> jo tpeelal&ku nZnaų ui*1ur*)tn>u 
K*» yrtotaaBo* * pU»ka atdara diena ir nakt^

ChicagoMUSUf
DRAUGAMį NotaZy' p’ublIc 

Lietuviam! iiB §
 Skaitytojau, jeigu esi apimta* kokios ligos ar painiai* jąesvaikumaia U

nžsimokė* tau aisHanktl į Chloago Modlcal Cllnlc, 344 Do. State 8L N| 
prieš ėjimą gydytis kur kitur, ne* jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- 
gydymą koėnos ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nen Iškas Ir nualmi- 

i nęa, silpnas Ir nuilsęs, pavargo* rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
\ vai nuvargstant:* Ir neramiu? Ar atmintis tavo praus, gėdyti d-augijoa, N

O trūksta 0nvrgi;o* Ir tvirtuma, skyi įdubusios ir nečydoe, pajuodavę paakiai, KR 

H apaugai, plėtmal ar kiloki Išbėrimai ant odos, ne morali Ik i ir Aį

9 Niitilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkunu, Sekliszka Silpnybe jį 
■r neeuaugusioe ir šaltos dalys, nuiistojlmaa šlapume paliktame per naktį, M plenėta* šlapumas, skausmai strėnose, tari nesveikumą pūslės ar inkstų? fe i M lisiputimą Gyčių Maišely j; Uiaeudintą Puletekį; Užakimą Varpskylės; Sy- R 41 tidti^ką Uinuodyjimą Kraujo, *r kokią klioktą gėdingą nervų, odos, kraujo M K ar užsendintą Ilgą? Ar skruostai įdubą, tymus rūpesčio išreiškimas ant ra 8 veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi uikurdu- 0 

sės dalia, priešlaikinį nykimą, skausmas kauluose, puolimą plaukų, skau- fe 

damą gerklę ir tt. T M
_ Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinio J N| uitlknne tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad fe 
fe tave liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą Iš pirmos dienos. Ir neuillgio ra 
B atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne M 
B sunaikina jaunu* Ir puiamžlnlua vyras kaip išbėginiai sėklos naktini laike, fe 
B arba slaptinga* n u bėgt m a* sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų Delio- B 
M kančių prie darbo, ienatvėo ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar ta* paeina fe 

ra duo jaunystės blogų darbų, naturalilko silpnumo ar nuo pertankaus užga- 0
n Minimo lytiškų geidimų. fe

fe Męs tikrai tave išgydyslme.
Ui M{* gyden ir tlęydom aakloa nub4<i«i«». nerv^ nuBlipnėjls^, n*B«a4)«*į puleioių. (ytl^ M 
fe Bsa^valMnu M*ta*a». patSasystą. inkstą ir pa»Ma liga*, teUybg Boksai, visas Vyrų fe

Reda tau nieko sekaštuoj*. e gali uHMytl daug keatijimą.

(Lictuviškas Notaras)
išdirba visokias lec*115k*« popieras, 

kaip lai: Plenipotencijas, Kontraktus. 
Billuf Bale, Testamentus, Affldavila ir 
ki'.onilkuą. Inkorporuoja draugyste*.

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

A. Olszew*kl’o
3252 S*. H.l«te4. C.r. 33r4 SL 

Chicago, III.

pirkti mažą nameli, kuriame galė
tumei gyventi ne 10, bet 50 metą. 
Toks namelis tau kastuos $1200.00, 
o laikys ant $0 metą arba ir ilgiau; 
o mokėdamas kitiems randą po >10.00 
ant mėnesio tu per 50 metą išmoki 
>6000.00, ir kodėl tada neperki sa
vo namo?

Męs turime daugybę' namą ant 
pardavimo pigią ir brangią. Pirk 
vieną namą ir nustok mokėję* ki
tiems randas. Męs tau galime par
duoti gerą namą ui >4000.00, | kur| 
ta gali įleisti 4 Šeimynas po >10.00. 
Taigi 10 metą randa tau pilnai at
moka ui tavo namą. Pasirink sau 
bile namą. įmokėk mum* pusę pini
gą iš viriau*, o likusią pusę 
kėši mums per 5 metus U to 
namo rando*.

Męs Šią savaitę pardavime 
namus:

3043 Quin SL

išmo- 
patles

šluos

64$ 29th BL
Turime ant pardamo ietnlau su 

rašytus namus, 14 kurią gali pirkti 
kurį nori, (mokėsi pusę pinigą pirk
damas. o rėžtą Išmokėsi 5 per metus.

A. Ol*zewskie
3252 S. Halsted St., Chicago, Hi.

2

2

mal .. 
lubą.

33-d

lubų.

flatą murini* na- 
.............................$430080

Plact, terp Halsted SL 
ir Auburn avė.

2 flatą mūrinis na-
$31004)0 -

Poplar avė, arti 31moe 
ruimą marinis namas ir 9 pėdą 

augštas baaementas ...............>2200.60
ruimą medinis namas ....>2560.86

Union avė, terp 31 Ir 32 u), 
lubą, 3 flatą mūrinis 

mas ................................... ..
lubą, 2 flatą mūrinis na

mas ........................................... $57004)8

6

8

2

3

ui.

na- 
$9000.06

Auburn avė, trep 33 Ir 34 ui. 
lubą, 1 ūato mūrinis namas 

ir 2 lotai ............... .............$4000.00
lubą, 3 notą medinis nar 

mas ..................... $25004)0

Aubur Avė, terp 31 Ir 82 ui.
tūbą mūrinis namas, nauja* $5.901

LIETUVOS ŪKININKAS.
Laikraštis skiriamas darbo žmo

nėms, eina kartą per savaitę iš 
Vilniaus, Lietuvoje.

"Lietuvos Ūkininke” rašoma 
apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymą, apie vals
čius, mokyklas ir žmonių laisvę 
apie vyriausybės darbus ir politi
ką ir tt.
Lietuvoje metams ................. $i-75
Amerikoje metams ...............$2.50
Užsimokantiems už metus iš kai
no, duodu Vilniaus Kalendorių 
1908 m. dovanų.

! Ant pamatymo vienas num. 5c. 
I Pinigus siųskite atstovui Amcri- 
! ko j c po adresu:

M. J. Damijonaitis, 
13252 So. Halsted str., Chicago, III.

B
Į Valanda* priėmime nuo iv rpev —• — p* p.— . „ „„ w — . _
l ReSėliomie Ir kitam! a Svevrteme dleneme: ase 10 ryte Iki 18 vai. pietą tikta*.

8 CHICAGO MEDICAL CLINIC K
344 SO. STATE STREET CHICAOO. ILL. S

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 Ss. State St CHICAGO, ILL

arti Harriaoa gatvia
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijo* 
Žingeidumai Osteologijos 

Žingeidumai Gromuiiavlmo Organų

Tyrinėk pradrią ir iŠBivyvtymą 
žmogiško* rasot nuo lopiio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mu* ir nulžiniškumu*.

Tyno8k ) tekiny ligos ir pa.eis tuvy st ša. 
pevatatytaa gvv didum figarota, svatkaooe 
ir ligotuose padėjimuos*. Litui lirodiattoja* 
atšakia*ja vtackiu* klausimus Didžiausia pro
ga tavo gymiai*.

INŽENGA DYKAI!
AtMaryta kasdien nuo 8 valandas ryto iki 

vidurnakčiui. *

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. State St. Chicago, III.

•ITIE NAMAI ANT PARDAVIMO: 
Emerald avė.

Terp 32-ros Ir 33-čioe ui. t... Prekė 
lubų, 

man 

lubų.

2

3

2

lubą.
mas k

lubą , 
mas

lubą.

4 flatą medinis na- 
$3500.00

3 flatą medinis na- 
$35004)0

4 flatą medini* na- 
$3500.00

S flatą medinis na- 
$1800.00

3 ftetą medinis na-
mas ........................................$3500.00

Emerald avė. terp 36-toe Ir 37-toe ui. 
lobą, 3 flatą medinis na

tas ....................................$16004X)
3

3

3

3

Wallnc* St., terp 28 Ir 29 ui.

lubą. 3 natą mūrinis na
mas ..........................................$5300.00

Wallace 
lubą. 4 

mas ....

Wallace 
lubą, 6 

mas ....

Vienatini Lietuviška Sankrova
ir agvatnra lltrraturo* ant “h'orth Sida” < Tilcagoj. 
Ci«n ealia* gauti mokilllkų. avtetlikų ir draal- 
Ikų ksygų, rašančių, Ikapliartų, abroiėlių, viso- 
kių laikraKlų. Amerikos ir Europos ir poplerą 
aromatams. Taipgi užlaikau visokio tavo**: jis*. 1 
dyk*, painių, plunksnų,drukuojamų mašinukių 
britvų, slarvotkopų ir daugelio kitų daiktų. 
■imuikite atsilankyti, o busite užganšdlnti.

Petras M. Kaltis
*21 W*bf!**ia Avė. , CMcaga,

tBala Li-iuvMkoa Bažnyčios?.

St, terp 29 Ir 30 ui. 
flatų murini* na- 

...............................'.$8000.00

SL, terp 30 Ir 31 ui. 
flatą mūrinis na- 

.................................$55004)0

Wallace 8t, prie 37 ui. 
lubą, 3 natai ir 1 Storas mūri
nis namas $7500.00

31at SL terp 
3

Emerald Ir Union avės 
flatai mūrinis na- 
............................. 110000.00

3

lubą, 6
mas ....

lubą. 3 flatai ir Storas, mūrinis
namas $4000.00

31st Place terp Auburn avė.
Ir Morgan St 

3 flatų marinis na- 
.........................................$2200.00

Arti bažnyčios. 2 lubą marinis iMk 
mas. vlrtuje gyvenimui ruimai, apa
čioje grosernė Ir bačerni parsiduo
da

na
ui

su vicu bizniu. su arkliu, vežimo 
visomis prietalsomia. Namo kal- 
$2200, o btxnlo >1000, viskas sykiu 
.............................................. $320048

Morgan 8L, terp 32 Ir 33 ui. 
lubą, 6 flatą ir Storas, mari

nis namas................................. 818 000.08

Morgan St, terp 63 Ir 84 ui. 
labą. 2 flatą murini* namas, 

akmenio pryšakis ir trepsi.. $6200.08
2

3

2

lllineie Court, terp 32 Ir 33 uL 
ruimą marinis namas .... $1200.0$

Flsk 8L, terp 33 Ir 34 ui. 
tūbą, apačia medžio, virtus 

muro, Moras Ir vienas natas 20004)8

Canalport avė. arti Union ui. 
lubą, ir ant 3 lotą mūrinis na
mas. apačioje 3 Storai vtrtuje 
13 fUtą ................................$30.000.00

Leavttt St, terp 23 Ir 24 ui. 
lubą, 3 flatai ir Storas, marinis 

.....................................$7000.00

29th St..
ruimą5

3

2

terp Quinn Ir Throop uL 
murini* namas ....$1200.08

18th St, arti Union avė. 
lubą. 4 flatai ir Storas mūrinis 
namas ....................................$10.500.00

Halsted St, terp 31 Ir 32 ui. 
lubą, 2 flatai ir štoraa. marinis 
namas ......................................$68004)8

Burlington avė, terp 154 Ir 155 ui. 
lubų, 2 flatą mūrinis na

mas ................. .............. $33004)6
2

Christiana avė, arti Mlhvaukee 
ir Campbell avės 

lubą. 1 natas ir 1 Storas, me
dinis namas ..........................$3500.00

lubą,
mas

lubą, 4 flatą mūrinis na
mas ....................................... $4500.(Clearing Sale) T

Kad atituštinti vietą rudeniniams tavorams, męš nusprendėme 
išparduoti visas vasarinius tavorus už sumažintą šitaip: 

Vyriškų drapaną siutai, verti $10.00 bu* Išparduoti po ,^.,$$.00 
Siutai verti $15 00 bus Išparduoti po..................   18.50

Siūlai verti $18.00 bes Išparduoti po.........................................15.00
Siutai verti $22.00 bu* išparduoti po...................................  16.00 ir tt.

Ši* pigu* išpardavimas bu* tiktai Rųgpiu- 
(Augusto). Todėl reikalaudami gerų drapanų, 

\ pirkite dabar, o gausite geras drapana* pigiai.
ffijnfftayįT Musų paprotys yra Išparduoti vlsft vi&rine* dra-

pana* dabar, kad jo* •nepasiliktų'ait kito meto ir 
kad sUtusiintiį viela naujom drapanom*. Todėl 
męs nusprendėme jas išparduoti žemiau jų vertės,kad 
pripildyti savo štorę naujomis rudeninėmis ir iieml- 
nėmis drapanomis

Taigi, naudokitieei kol yra iš ko išsirinkti.

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

Tarpe Paulina Ir JVood gatvių
Ofl«o valandas: Buo 8:80 iki 10:30 ryto; nuo* 

ik!3:30 po pietų; nuo 7 iki 1:80 vak. Nedėliotus 
nuo 8;30 UI 11 tūtai. Telefonas CanaI 1478.

31*t

1.00
3

5th avė, terp 42 Ir 43 ui.
lubą medinis namas ........ .$45004)0

3 lubą. 
mas

35th

Place, terp Morgan 
Ir Muaprat ui.

I flatą mūrinis na- 
................................. $3000.00

Grant Work« ant 14 uL 
lubą, ant 2 lotą, 6 flatai, 2 

Storai, medinis naman, parsi
duoda su Storo fixtures... $8500.00

Place, terp Auburn avė.
Ir Gage St.

4 flatą ir aipaknlyje 1 
flato abu murintai na-

Grant Work« 49 avė.
lubą. 3 flatai ir - Storas, me
dinis namas .......................... .$5200.00

3lubą, 
lubą 1

Lowe Avė, terp 36 Ir 37 ui. 
lubą medinis namas, 4 gyve

nimai,

3
Kozminsky & Yondorf,

73 Dearborn Street.
Bankieriai.

tkolijauM Pinigus ant turUaybių ir j«l 
•u rengiSBl turtenybę pirkti, mgi ata dilsugama 
origslMslin««, psikolindsaii tsu dalĮ pirkinio 
nlgų Greitai veikimas. Lasgvo* Ulygot. Agsa* 
-ai apmokami dosaML

2 luboms. 2 gyvenimais, po 5 rui
mu? medinis namas ............... $2.000.2 $2.200Totofonas Y arda 3162

Dr. A. L Graiczunas
33I2 S. Halsted Strset:: Chicago

susu-

9
Lowe 

ruimą

16 ruimu

Avė, terp 38 Ir 39 
medini* namas ....

ui.
$1.700

Mrdikallškss miesto Inspektorius.

Flirtas, žaislas 
gusiems pavestas. 
55 kortelėmis 3x4 
klausymais; ant kiekvienos kortelės 
yra po t atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
yarduodaml vienas kitam kortelę ir
klausdami, kuris numeris jo atsaky aertaasia, lletuviškaS dantų daktare* 

yra paaiškintmas kaip žaisti. * i A. J. ZonoRtas (lietuvys) 
to« ......................................... >125 3252 So* Halsted sL, (MžZ9wakio name,

t Trauki* dastto be ikaaimo, il«' d* Skorbuta,
, HearalKlja. sud«di naujus v ketau UptK>luii«t, PVt-A. Olszevvski VskMHeB:11 ftlok1* “• ėkisnaBR^seo1^ r\tofkl !*, • s J?;, z. ’ t” Z..!;m. “ ssįdss'ssi; ».’.i “* ‘ **

The Bridgeport Clothing Co.
A. 0L8ZEWBKI, Pregldentas

3246-48 S. Halsted st., Chicago,III.
Musų šlorsž atdaras Iki 9 valandai vakare: Panodšllala, Utamlnkalt, Ketvergalj ir 

Sabatemt* HU 10 valandai.

Ipsižiurek ką darai?
Tu moki po >10.00 rando* ant mė-

< šio už savo flatą. Tai prr metą 
* 1 išmoki >120.00, o per 10 metą 
. 1200.00, ir tie tavo už radas Išmo

kti pinigai jau niekada tau atgal 
esugryš.
Ui >1200.00. kuriuos tu. per 10 

jOtą randa išmoki, galį mu nusl-

Laflin

6 ruimą

Farrel
5 rūmą

St., terp 68 Ir 69 ui, 
Ogden Perk, 

medinis namas ......

arti

$2.000

8L, terp Lymau Ir 81 SL 
medinis namas «...«• $S>00

Emerald Avė., terp 30 Ir $1 ui. 
3 labą murinta namas, 8 gyve

nimai ............ ................... . $3.500

Lotai!
Ant We*tern avė. bulvaro terp 43- 

čioe ir 45 ui. puikus lotai ant resi- 
denclją. Kainos nuo >250.00 ir aug
ėliau. Pirk ėloos lotus dabar, nes 
kainos ją netrukus pastovėjo*.

Telpgl turime daugybę visokią ki
toniškų namą ir lotą ant pardavimo 
visose pusės j miesto Chicagos.

A.OIszevvskl 
3252 S. Halsted St



Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga .Vadovas in Sveikata’REIKALINGAS

<MUI

Dr. O. C. MEINE

BRUKUOJAMA MASINA

Aimooikų. KoncsrtUĮ, Britvų it 
daugel kitokių kornaiu reikaliugų 
daiktų.—Joh.i J. Hagdžiun**, Prp.

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje 
Ir Didžiausias Ofisas 

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

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

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

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

Pinigų Siuntimas.
Šita banka iSsiunčia j svietų daugiau pinigų negu kokia nors kita banka. 

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

Šifkortes.
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų, čia galima 

gauti šifkortes ant kiekvienos linijos j kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šif- 
korčių prekes Čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų o Asuose. 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 prel šioje 
bankoj e.

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 nč vagis ne ugnis prie 
jų neprieis.

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

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

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

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

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

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

Ltolavlų Gydytaj** pCblrurg**.

Mare Lauklene
Atsakanti Akuterka 

3252 S. Kalstei St Chicago, III.
Tolopteoisno Vare* Sl«

Duoda visokis rodą Ir gesbuisi* uai 
rtra lultroM. Pa*efmurai atliek*

Naujas Išradimas 
testertai.m lr „stalk) 
l akstančiai pliku Žmoni 
Kiti* plaukus, sulaiko *11* 
galvos labai tmmpaia* is

MtOF. J. M. IRU N OZĄ

yra tau musą No3 KATALIOGAS 
dnižiaaaiM liet u vii k oje kažboųe ir 
bu* uu»ių*taa d v k*i kožnaui Ituii* 
prisius savo tikrą vardą, pravardę, 
adresą ir po<ą oui kių. Baigiasi 
25taa tvkatantis, pasiakubsn* au 
pareikalavimu. 64 dideli pualapei. 
JAME TELPA teisingi apvaly
mai apie auviri 2U0 visokių kunii- 
kų nesveikumų, vyrų, moterų ir 
vaikų. Uaiikina pradžią, prtežastį 
ir pasekmes lirų ir pasako koksas 
gvduolee naudoti. Telpa paveik
slai ir prekė* vigeli jų naujausių 
eleetro-gydanėii^ aparatų, Kobe- 

Aparatų.

JOHN’S SUPPLY H0U5E
PILSEN STATIDN, CHICAGO, ILL

SVEIKATA IR LAIME

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.
AltsJ ksjfsJ rasiu visokių li<ų vardus. kaip jos prasideda ir kaip Jas graibiausia galima pergalėti, apralyta vyrų 

ir motorų visokio* ir lytMko* uisikre&amee paslaptingu* Ilgo*.
m CmiAitl •PrB^° »«nagumą. Ir paslaptis, atidengiant ienybtnio lytiiko gyvenimo susituo-

s "MSvnl ■ JVC1K311 Kims Ir kaip mokėt apsivesti, kad būti laimingu. Lygiai daug pamokinimų jaunimui, 

kad per lytilką iidykumy nepaaigadytų, nenupultą protlikai, lytiHia* ir ant sveikatos
Kiekvienas skyrius Uitos knygų* yra iingeidu*. Sergantiem* męs rūdijame skaityti apie Dispepsiją. Reumatizmą, 

Planėlą ligas širdie* ir Inkstą, Kepenę, visokias Vyrą Ir Moterą ilgas. Kuriam rupi sveikata ir laimingas gyvo
ms*. tegul pasiskubina if knyga. ..VADOVAS Į SVEIKATĄ" parsitraukti, ne* netrukus ir ii paskutinė spauda tarp 
3 milijoną lietuvią tuojau* iisiaklaldy*. T| knygą reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavienioms ypatoma.

NORI PASKUTMU LAIDOS DAUG TUSSTANČIU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS, 

bet kad JI Hdaota viMomeaei, tai kiekvienas aptarė* Ją dovanai, karia tik ataląs 10 centą markėms ai prt- 
aiealiatą ir saro aiškiai paraivtą adresą „VADOVAM į SVEIKATĄ** gaaa (tą knygą), kari jaa daag gyvaačią 

ligelbėjo Ir gere padarė; ui Ui Ji ir naudinga visiems.

visada adhesuot Rašyk tuojaus, kadangi ir šita paskutine laida netrukus išisbaig*.

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

•
■ ...................  " ■ 'lll.'»1111 "■ ... 1 ■ "■ ■ ■' L 1 O ' J’B <

The Odeli No. 4

ODELL TYREWRITER yra viena Ii geriausią pigiųjų drt»- 
kuojamų mažiną. Ji drukuoja teip gražiai, kaip mažina ui 1100.00. 
Via* mažina plieninė, o raidės varinės, ižlletoa ant plieninio volo. 
Visos didesnės ir mažesnė*, su visokiais raitižkais ženklais ir 
numeriais. Ji nlcaad negenda, nes nėra kam joje pa gesti JI gali 
laikyti 100 metų, arba ilgiau. Drukuoti su jaja gali kiekvienas 
žmogus, net ir mažas vaikas, jokio mokslo prie jos nereikia. 
Jos slst?ma teip paprasta, kad kiekviena* paėmęs ją | savo ran
kas, iž pirmo sykio supras kaip su jaje drukuoti. Jeigu nori turėti 
drūtą, pi<ę Ir gerą mažiną, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o 
niekada nesigaUėai. Altų mažinu kainos buvo 120.00, vėliau buvo 
315.00, o dar vėliau 810.00, o kad męs jų ižpardavėme didelę dau
gybę, tai gaunam nuo fabriko pigesnę kainą, ir dabar jas par

duodame su prisluntimu po........................................................................
Su gražia audimo apvilkta skrynele .................................. ....................
Su gražiaskuros apvilkta skrynele......................................................... ..

Pinigus siunčiant adresuokite:

, A. Olszevvskis
O2S2 Halsted st* Chicago, III

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiniai 

Vyrai, kurie kenčiate 
nuo Ligų-Nenusimin- 
kite! Prasidrasinkite! 
GELBĖKITE SAVE!

Atsišaukit pas mane!
Eik ten kur busi sąžiniškai gy

domas Ir tapsi greitai SVEIKU, 
čėdysi laiką ir pinigus eidamas 
pas Dr. Tillitson. Rodą Dykai)
• aotiotmai Ir kitokį oo*veikum*l ys* iia.rdooal trumpam laike — Mgyje k*lių dien^. 

•u mano inatltku g tdymu. Ataakaoč jai pritaikinta*, yra lai rreičlauata* būda* ant įvirto 
įiuijlnil *ui4u;iih lijrdfan. Ketrotyk laiko tr nrriiikuok uro treikatoa kiaaadanui* no. 
du* apOkorUa* arba *avo dratifo. Jeifu t*mUU mėti po ataakao&u gydymu, tai gali būti 
tikra*, kad turėil ty hgy per tavo vi*y amiių Ir vUado* atgabeni tamli'ai n*ialnrj U iu»ikn*s- 
timy. Ai iigrdiiau tttkitaaėlM tokių ligų dilia, kad turtu y pa t ilk f jom* gydymu.

UkalkimkiM** arba vtakima* varpa* skylutė*. Kadaro ak irt ūmo kaip ilgai tam iata 
kruti *ao oSaklmo Varpa*kylės, ir aeiiurint kiek daktarų tamutų prigavo te luvedttojo, mano 
gydymas tami*t| tikrai iAgydya Prie ma»o gydymą aaralkia jokio plausi y ma. Maoo gydy
mą* yra geriausiai aut vmo* paša u 4*. be jokio (kausmo Ir prašauna nesveikumu ant Vi*i.<lo*.

Kraujo UAnuodyjima* Syflli* arba Prastosi I. Jeig* vartoje i auodlngu* vaisto* ir 
tebetari skausmu* skauduliu* tronas) burnoj* ir gerklėj*, nona* ari* pratruk imu* ant bik ko 
klos dslM-s kun<>, tai tai yra kraujo uinuodyJUn**. kurį gali«*gydyU Dr. TUloUon. Aš jteška* 
sunkiausiai iAgydomų ligų praačiaa*iame padėjime. AA itčyatysiu grynai Uvo kraujf ir pra
kali nsl u H vi*o kūno yvairiu* aečjstumu* ir auodu* į trumpesni laikg negu kas kita* kitoj 
kokioj dal» j pasaulės. s

Dūsuoto* ir *u*i*ukg gyslo*. Ai tAgydan tokį pa-UJimg gyslų be nuotrotoa laiko, be 
jokio skausmo Ir aat ayk. Mano gydymą* praAalina t Įsuktu* ligotu* padėjimu*, pagamina 
pilną bėgimų kraujo, *ugnLiiu* tamutai graliai norn>allik| sveikatų ir tvirtumą. Skausmai

96.93
*8.95
*9.95

AŠ IŠGYDAU KADA KITIEMS NENUSISEKA.
Al taipgi iėgydsu trumpam laike visas ligas, kurio* apsireUkm tarp jaunų, senų ir p i*- 

amlinių vyrų.
Pasirodavlma* ir egsaminas dykai. Viską uilalkau slaptybėje. Jeigu busi po mano gy. 

d yni u. Diskas neilno* kodėl. Al turiu tam tikrą gydymų kuinai ligai.

910.00-VERTES X-RAY EGZAMINAS DYKAI.
Vyrai, mananti ap*ive*tL privalo atsltauktt pas mane ir pasiduoti egzaminui, idant iš

tirti ar yra tinkami apsivedimol ar ne. Kitąsyk gsdi būt kūne koki lig*, kuri kliudytų laimin
gam gyvenimui * p* Įvedu siems.

Jei.ru lamina turi kokį nesveikų padėjimą kūne, paeinantį nuo perdengime gamtos tiesų, 
kaipo tai. Aagimo*! savų*, tai nemėgink užslėpti Aenatva, nes senatvė tiktai gelbėti ligai įielstl 
lakui* giliau ir giliau į kūną, o tada tavo sveikata galutinai aunyk*

AUilauk dėl egzamino į Dr. Tlllot*ono ofisų ir užsitikrink sau, kad esi tikį* apelvodimuL

EGZAMINAS IR PASIRODAVIMA8 DYKAI!

“LIETUVOS” AGENTAI |

Vietinis Agentas. 
fonas Janusas, 843 — 32nd Place. I

Baitimore, Md. Miškinis, 775
521 Columbla Av.

1834 N. Castle st

E. SL Louis, IIL Plttgbura, Pa.
zjuoz. Rainis, 452 Coliinsville, Av. Jotim A. Ignotas 46 So. 22nd St 

Montello, Mass.
Montello st

Kataliogas Dykai!

L Diemedis, 
L. Gavviis,
J. Luis,

- Millinockct,

8o. Boston, Maso.
N. Gendrolius, 224 Athens st

Brooklyn* N. Y.
Froomet,

A. Diržuiaitis,
A. LesnicAvskis,
SUm. Minkevičius,

B.

521 Lombard St. -Jurgis Tumosa

Mlnersville,

Me.
Box 621

73 Grand St
97 Grand St.

347 Rodney St.
73 Grand St

Cleveland, Ohio.

Povil. Šūkis, 6524 Fortnan av.S.E.

Canibridgeport, Mass.
C. Kavalius, 19 Harrison St.

K-
New Brltaln, Conn.

M. J. Cheponis. 21 Pleasant St

New Haven,. Conn. ‘ 
And.- Jasinskas, 217 Ferry St

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

Turner Falls, Mass.
K. P. šimkonis. Box 617

Wat*rbury, Conn.
Jonas Žemantauckas. 39 W. Porter St

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis, jj]

ADRESAI VIRŠININKU
“tlNYČIOS" DR-STES

Prezidentas—J. L Hertmanavičia, 
3252 South Halsted Street

Vice-Pres.—Justinas JakavIBIa,
1512 W. 19th Street

1-mas Raitininkas—M. R. Juiks,

DR. TILLOTSOH, 91-93 E. Washington St., CHICAGO, ILL
VALANDOS MUKMIMOt m»o 10 ryto Iki 4 po R**tų, ir nuo 4 Iki 7 vakar*. 

Modiliosni* Ir šven<*d ienom nu* 10 ryta Iki 1 pa pietų.

Elizabeth. N. J. ' »
STm. Bočkua, 211 First 8tj

Newark. N. J.
V. Ambrazevlčla. 178 Feiry BL 

Philadcipnia, Fa.

Woroeeter( Mase.
SAtanas BeraoUe. M Hariem «L

Westvllle, ||L

American Dmkuo}*m* Malina tart 73 raides, 
didele* ir matas, galima drukuoti visokiose kal
bose greitai Ir gerai kaip su geriausi* malina. 
VUur parsiduoda po 11000, bet mano kaina tik 
*7.00, su metaline skrytį*!* *0 0J. Laikau telpgl 
visokių sidabrinių Ir auksinių prekių, mualkall*- 
kų instrumėntų. skustuvų. revolverių, albumų, 
guminių spaodyklų. kiloeinlų iibyklų. pop erų 
gromatom*. visokių knygų, ir tt. Kas prisius ui 
5c. k rase s ženklelį. apturės dykai didelį Kr. 3 
naujų kataliogų. Uitikrlau, kad mano prekės yra 
p nuo* rųl es, o balnos pigesnės kaip kitur. Uisi- 

• sakymus ilahmėiu greitai į visus k raitus guvia- 
I nytų Valstijų Kanados ir Anglijos Mane adresas:

581 W. 22nd Street 

j-ras IUS t Įninkąs—Aleksandra Oluraskls, 
MIS W. 21sl Mace

Kasierius— Nlceforas Žilevičia,

Gener*l-UtveixetojM—A. 0luewskis, 
3252 South Halsted Street 

Vist CHICAGO, ILL.
Su visokiais reikalais prie “Žinyčio*”, 

kaip ui apžiūrėjimui žemės fermai, ar 
prisirašyme prie Dr-stės “Žinyčioa" ir 
nusipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės 
visada ar Ui raitu ar asabiikai prie jos 
generaliiko užveizėtojo adresu: 

“Žinyčia”, A. Olszew*ki, M g r. 
*252 Be. Halsted Street, CHICA60, ILL

50,000i“DYKAIp™Ą
PASLAPTINES VYRU LYGOS

nare^rV^®^

RODĄ DYKAI* Urėdiikoe valandos nne 9 fki 5; nedėliomis ubo 9 iki it.
DR. JOS. LISTER C.

J.40 Dearborn Street. _ La. 8 CHICAGO, ILL., U. 8. A»

Jei.ru
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