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„ETIŠKOS ŽINIOS.
BLolIUCIJA MASKOLIJOJ.

caras tai tikras 
skarnfalas, užkeltas kur

Jis pats nežino, ką rei- ‘̂.no.

laikysis, kad jai Stolypin neduos tanas išsiuntė j Paryžių 30 paslun- 
ftieko svarbesnio užgirtj, kad ją iš- tinių protestuoti prieš prancūzų |-

lErti. todėl savo darbuose 
į gana tankiai prieštarau- 
, griauja šiądien tą. ką vakar 
0 * mylimiems pavaldiniams” 
sdėjo. Todėl jis negali tokiais 
utiniais šokinėjimais tai j vie
tai j kitą pusę, užganėdinti

is vyrų

iai apra
uni m ui,

leuma- 
s v ei kata
šios pa

nčiams ir

i išduota 
&iams ir

Maištų laike, kada rodėsi, kad 
Iriš žmonės,kįla prieš randą, kada 
įfūdtSi. kad ir ant armijos randas 

Begali užsitikėti, nes buvo sukili- 
ir kariškoj lai\ ynėj ir armijos

• rrgimentų. caras išleido manifes-
nors gudriai biur<•kratų susta- 

tTtą. bet visgi jaute buvo parody-
• ta gana daug laisvių, buvo pasaky

tu kad nė jokios paskolos, nė jo-
- įios naujos tiesos negali būt iš- 
^.’uotos be durnos, taigi be žmonių 

atstovų pritarimo, teipgi kad urė- 
dtunkai turi atsakyti prieš žmo
nių atstovus. Taigi caras savo 

■ namfeste pažadėjo.tikrą konstitu-

Bet caro tarnai to manifesto ne 
priešingai, kada žmonės 

nogėsi, iš džiaugsmo kėlė de 
Baonstracijas. tiki darnieji sulaukę 

tikrą laisvę, daugel y j vietų, o ta- 
[ me ir Lietuviškame Minske, gu

bernatoriai parengė besidžiaugen- 
ėją žmonių skerdynes ir užtai dar 

įjfos caras pagyrė. Ką caras da
vė žmonėms, jo tarnai tą naikino 
k jiem* pritarė- tas pats caras. 
Taigi aišku, kad jis savo norų, sa- 

| to valios neturi, kad jis yra tik 
rbisrokratiĮ įnagiu. Ką jie nori, 

tam vien caras pritaria, bet ne pri
taria žmonių norams.

Kįlant maištams visoj ■ viespa- 
ėj. teipgi kariumenėj. net dau- 

Hs biurokratu nusigando ir pri- 
■Kejo carą išleisti garsų manife- 

su pažadėjimais visokių lai- 
bet vėliau, atėjus gubernato- 

KBą raportams, kad nėra tein blo- 
| gai. kada pasirodė, jog kareivių- 

sukilimai yra ne politiškiejiė, bet 
|perriš eina a>6e mažmožius, ijkad 

ncsun^u užganėdinti ir 
Į |0|g| |kaė terp pačių zuuuiių nėra nė ti- 

Kfo supratimo laisvės, nė pliano 
'kovos, nė vienybės ir pastcAmmo 
— ir caro baimė išnyko, jis vėl pa- 

Mrrypo į biurokratų irjų sauvalios 
»usę. Mat vėjas vėl papūtė iš ki
to šono. Ir prasidėjo siaurinimai 

manifeste pažadėtų tiesų. Caras 
paleido kitą manifestą, kuriame 
Kfusakė, jog žmonės klaidžiai su- 
; prato jo pirma išleistąjį: ir ant 
Ltoliau. girdi, caras turi būti neap- 
Įrnbežiuotu valdonu Maskolijoj, 
Lurėdninkai už savo darbus privalo 
rttsakvti ne prieš žmonių atstovus, 

bet vien prieš carą, kuris vien galii 
bausti ir prašalinti nusidėjusius 

L Uvo tarnus, o ne iš žmonių susi- 
F dedanti durna.
^Prasidėjo aprubežiavimai du- 
KMm tiesų. M misteriai apdirbo pa- 
ij Bitines tiesas, kuriose surinkta 
įriskas apgynimui biurokratų sau

valios. Jie manė mat, kad jeigu 
j terp žmonių nėra nė pliano, nė 

vienybės, nė tikro supratimo, tai 
žmonėms nusibos netvarka ir terp 
H užstos reakcija prieš revoliuci
ją Iš tikro teip ir atsitiko. Ne- 

J.jTsrica mat žrrtonis paalsino. Ran
das to ir laukė.

Užstojus terp žmonių reakcijai, 
’l^Pagelba baudžiamųjų burių nu- 

, įminus žmonių sukilimus Latvi
joj h ant Kaukazo, dar didesniam 
augazdinimui žmonių, caro tarnai 
parengė dar tūluose miestuose žy- 

inteligentijos skerdines,kurio 
žinoma, kareiviai turėjo progą 

■Pripelnyti — biurokratai vėl at- 
S1griebė, atgavo drąsą, kurios bu1- 
*0 netekę ir pradėjo elgtiesi vis 
^iau, senovišku budu.
' Tąsyk tai caras išdryso išvaiky- 

P’mmtinę durną, kuri ištikro nė 
žmonių labui tiesų užgirti 

I įgalėjo. Bet dar visgi tikro ra- 
I amo ne buvo, todėl likosi paskir- 
I naujos durnos rinkimai. L 
I J.n<^as darė viską, kas buvo jo ga- 

dumon patektų vien jo ša- 
i|'J-*1**** kitaip išpuolė. Susi-
Kdurnai, iš syk buvo 

p* Permatyti, kad įi neilgai

gerų 
m In-
Dak- 
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laišką

ižsimokei 
: Theatre 
kni ir lai* 
viszkas ii 
; gyvybes, 
gastantis, 
5, trūksta 
togai, ple*

niurnas
szlapuma^ 
lyj, L’žsen- 
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sumai, Pe.r 
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5: nuo 19 
j dienosCt

vaikys teipjau, kaip ir'pirmutinę. 
Teip ir atsitiko. Į

Bet žmonis tuom talpu viešpa
taujanti netvarka dar labiau paal-

Todei tai Stolypin trečiosios 
durnos rinkimą atstovų pastatė ant 
visai naujų pamatų. . ’Į'iesos ne
turtingų žmonių ir ne maskoliikų- 
jų tautų likosi labai susiaurintos, 
o išplatintos tiesos dvarponių, ktf- 
rie mat yra rando šalininkais, išėt- 
mus Lenkijos, kur lenkiška tautiš
ka dvasia ir lenkus dvarponius yra 
apėmusi. Todėl tai Lenkijai pa
likta tik trečdalis atstovų.

Pirma jau, nors caras ir jo val
džia tankiai naudojosi,iš pagelbos 
suorganizuotų "Lygosjtikrujų ma
skolių” juodašimčių, Kurie* nuro
džius caro tarnams, rengė žydų 
skerdynes nedaleidimųi susiartini
mo žydų su krikščionėms, bet at
virai visgi ne dryso juodašimčių 
darbų pagirti, pagyrė; žydų sker
dynes ir juodašimčius (atvirai vien 
Odesos jeneral gubernatorius 
Kaulbars. Dabar vienįok jau caras 
galutinai numetė lyčdną nuo vei
do ir atvirai pagiria garbus “Ly
gos maskoliškosios tautos”. Pe
reitą sanvaitę lyga nesiuntė carui 
telegramą išgiriantį jp valdžią ir 
išreiškiantį geismą, k^d dabar du- 
mon galėtų patekti vidn “Tikriejie 
maskoliai pravoslavai!’, kuo ma
žiausiai ne maskolių, ę> jau kad jo
je nebūtų nė vieno indo. Caras 
ant to telegramo parašė: perskai
čiau su džiaugsmu. Reikia many-

siveržimą ir jų reikalavimą urnai 
jcesti visas užgirtas Algeciras kon
ferencijos reformas. Sulyg kitų 
vienok žinių, sultanas iUiuntė j 
Casablanca savo kariumenę padė
ti prancūzams suvaldyti sukilu
sius maurus.
r Pasikėlę aplinkinių miesto Mo
rokko gyventojai atsisakė klausy
ti dabartinio sultano. Jie valdonu 
apšaukė dabartinio sultano broli 
Mulai Hafizą,

Svare. Policistai nenukentėjo, 
tik kai kurių peršauta rūbai.

Vilniaus mokslo apskričio glo
bėjas pranešė liaudės mokyklų 
direktoriams, kad žmonių švieti- 
mo ministerija leidusi katali
kams, lietuvių ar rusų (?) kilmės, 
užimti mokytojų vietas tose Vil
niaus mokslo apskričio liaudės 
mokyklose, kuriose mokinasi mo
kiniai - katalikai.

Veršnėnų pr. mokykloje — mo
kytojo pagelb.;

Sutkunų mok. — mokytojo vie
ta;

Anykščių dvikliasėje ministeri
jos mokykloje — jaunesniojo mo
kytojo vieta;

Kurklių mok. — mokytojo vie
ta;

CHINAI.
Atėjusios iš Shanghai žinios pa

tvirtina, jog pietiniuose Chinuose 
rengiamas žmonių sukilimas; gali 
čia užgimti dar didesnės svetimže- 
mių ir apskritai krikščionių sker
dynės, negu buvo laike bokserių 
sukilimo.

Chiniškiejie urėdninkai užtikri
na, jog svetimtaučių miesto dalyj 
yra daug pasislėpusių revoliucijo 
nierių. o čia jų ne gali gaudyti 
chiniški policistai. Revoliucijo- 
nieriška dvasia apsireiškė ir plati
nasi teipgi terp kareivių.

Chinų sostapilėj Pekine susekė 
jau kelis sukalbins. Sukalbinin- 
kai buvo pasirengę išskersti visą 
ciecoriaus šeimyną ir visus čia gy
venančius Mandžurus.

Dabartinė Chinų ciecorienė, val
danti kraštą vardu jos laikomo ne^ 
laisvėj ciecoriaus, pagarsino, jog ji 
nuo Chiniškų Naujų metų atsisa
ko nuo sosto ir atiduoda jj cieco- 
riui, kuris turi daugiausiai šali-

Sustreikavo žydiškai - voki
škos Sabsajo artistų trupes arti
stai.

Vietiniai laikraščiai praneša, 
kad neužilgo visuose Lietuvos ir 
Baltgudijos miestuose busianti 
įvesta tam 
ja-

mokytojo pagelbininko vieta;
Kretingoje — mokytojo pagel

bininko vieta;
Rokiškyje — mokytojo pagelbi

ninko vieta.
Nuo rugsėjo i d. Radviliškio 

(Šiaulių pav.) mokykloje reikalin
gas mokytojo pagelbininkas.

tikra gtlžkelių polici-

Vllniuje 
streikavo 
ir siuvėjos ir įdavė dirbtuvių šei- 
myninkas sekančius reikalavi
mus: 1) padidinti užmokestį ant 
20—40%, pagal san vairinio už
darbio; 2) paskirti kiekvienoje 
dirbtuvėje nuolatinę kainą už 
siuvimą; 3) neprašalinti darbi
ninkų be kitų jų draugų sutiki
mo; 4i užmokestis už 
nius ir 5) pagerinti 
rių būvį.

šiomts dienomis su- 
moterų. rūbų siuvėjai

PAKVIETIMAS IN PIRMĄJĮ 
LIETUVIU MOKSLO DRAU

GIJOS SUSIRINKIMĄ.
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ti, kad ir ministeriai takios jau yra ninku terp liberalų, reikalaujančių
nunmonės, nes kitaip jie nebūtų to 1 
telegramo laikraščiuose pagarsinę. ' 
Taigi rinkimuose trečiosios durnos 1 
randas atvirai eis iš Vien su rert 
giančiais žydų skerdynes sąna
riais "Lygos tikrųjų maskolių”.

Kadangi abidvi išvaikytosios 
durnos nieko gero žmonių labui 
užgirtt negalėjo, tai žinonės rinki
mus trečiosios durnoj priima la
bai šaltai. Ir agitacijos nevaro
mo^ teip karštai kaip pirma ir tu
rinčių tiesą rinkti užsirašo, labai 
mažai; smarkiau agituoja vien 
"Lyga tikrųjų maskolių”, prie ku
rios priguli biurokratai ir kitoki 
niekiausios vertės reakcijonieriai, 
fanatikai! Žmonės ’ mat netiki, 
kad trečioji durna gąlėtų ką gero 
Nuveikti, nors ir norėtų, nes gero 
užgirti durnai neduoslcaro valdžia. 
Visos vienok partijoj, neišskiriant 
soči jai - demokratų, j nutarė daly
vauti rinkimuose, nes jeigu boyco- 
tuotų durną, jon patektų dar dau
giau reakcijonierių Murie pasirū
pintų kalti naujas pančiojimui 
žmonių tiesas. Apatt to, durna 
yra tai vienaitinė viėta, kur lais*- 
vės reikalaujanti gali liuosiau va
ryti agitaciją. Durnos kalbas 
laikraščiai gali talpinti.

MOROKKO.
Prancūzai dar vis stovi mieste 

Casablanca, kadangi traukimui į 
krašto vidurius per mažai turi kar
eivių. Orane surinkta 1000 karei
vių, kurie tuojaus bus išsiųsti į 
Morokko.

19 d. rugpiučio ilideli jnilkai 
maurų užpuolė ant prancūzų sto
vyklų, bet jų užpuolimą prancū
zai atmušė. Paskui prancūziškas 
jenerolas pasiuntė 50 raitų alge*- 
riškų arabų tarnaujančių prancū
zams ištirti aplinkines. Maurai 
leido tą mažą pulkelį joti pusę 
mylios, bet paskui užpuolė su sy
kiu iš krūmų. Viepam raiteliui 
nukirto galvą, tūlą raitelių skaitlių 
ir juos vedantį ofitierą pašovė. 
Bet aficierui pasisegė surinkti sa
vo žmonis ir su jais palengva 
trauktiesi atgal, kol neatėjo pasti
prinimas ir su naujoj kareivių par 
gelba ir šūviais nuo kariškų laivų 
pasisekė niaurus atgal nuvyti. 
Prancūzai nužudė vieną kareivį, o 
tūlas jų skaitlius Vra pašautų; 
maurų nuotrotas skaito šimtais. 
Iš prancūziškojo konsuliato, sto
vinčio ant kalno, mątyt buvo terp 
užpuolikų ir apsirėdę raudonais 
ploniais, kokius nešioja sultano 
kareiviai. Nežinia vienok dar tik-

jvedimo Chinuose europinės tvar
kos. Ciecorienė turi su viršum 70 
metų.

IŠ LIETUVOS.
Iš VILNIAUS.

“Vil.Viestn.” paduoda V ilniaus 
gub. gyventojų valdiškąją statis
tiką. Pagal tą statistiką: Vilniaus 
gubernijoje lenkų yra 61,576 vy
rai ir 68478 moters; lietuvių — 
137,274 vyrai ir 141,858 moters; 
žydų — 97,034 vyrai ir 105.340 
moters; rusų — 46,286 vyrai ir 
32,337 moters; baltgudžių — 443,- 
028 vyrai ir 448,875 moters.

8 d. liepos, Jurgio prospekte, 
name No. 22, ant 3 augšto, neži
nomas žmogus padėjo prie pirklio 
§1. Baranovskio durų bombą, kuri 
nesprogo. Priežastis ligšiol neiš
aiškinta.

Vilniaus gubernijoje prieš Lie
pos mėnesį buvo žieminiai javai: 
Disnos paviete — vidutiniai, Vi
leikos pav. — apyprasti, .Ašmenos 
pav. — prasti, kituose pavietuose 
— gana geri.

Vasarojus, išskiriant Vilniaus 
pavietą, kur gana blogas, visuose 
kituose pavietuose — geras. Žolė 
pievose tanki ir gera.

Žmonių švietimo ministerija lei
do mokėti iš specijališkų Senapi- 
lės ir Suvalkų vyrų gimnazijų lė
šų bent .ligi 100 rub. per. metus 
lietuvių kalbos mokytojų užlaiky
mui.

Nors- rai, ar upuolime ant prancūzų da-
lyvavo sultano kareiviai, ar tie 
raudon-ploščiai buvo vien pabėgė
liais iš sultano arm^oe.

Paryžiaus laikraštis “Journal de 
,Debats” i _ ‘ /

šventadie- 
terminato-

Liej os 17 d., 2 vai.
vintis prie 27-tos artileristų bri
gados eeichhauso (Piramonto 
pergatvyje) vartininkas pamatė 
du piktadariu, norinčiu apiplėšti 
ceichhausą. Viehas piktadarys 
puolė ant vartininko ir drožė jam 
lazda per galvą, tuomet vartinin
kas kardu su/enre į kaklą plėši
ką. kuris ir jubėgo. Paskiau* 
antras piktadary* puolė ant var
tininko; vartininkai dviems 
viais iš revolverio ’ užmušė 
vietos piktadarį.

(Iš • V.Z“)

naktį, sto-

šu- 
ant

Iš VILKAVIŠKIO, 
Suvalkų gub.

Nuo pradžios šių mokslo metų 
\’ilkavyškyje atsidengia privatį- 
ška 8-kliasė su tiesoms mer
gaičių gimnazija, apie vyrišką 
gi — pakol dar nieko tikrai neži
noma. Galime tikėtis žymiai 
pakilsiant musų krašto apšvieti
mui.

Liepos 9 d., apie 3 vai. ryto, 
policija nuėjo į Lurje’s namus 
(Rudninckoje gatvėje) daryti 
kratą. Tame name yra du butu, 
kiekvienas susidedąs iš vieno 
kambario; abudu kambariu per
tveria siena ir į kiekvieną kam
barį padaryta atskiras įėjimas. 
Priėjusi prie vieno kambario du
rų, policija pradėjo belsties. Iš 
vidaus išsigirdo balsas "tuo- 
jaus;” kuomet gi urnai niekas 
durų nedarė, policija išlaužė du
ris ir įsiveržė vidun. Iš vidaus 
pradėjo šaudyti į policiją; tuo
met policija išėjo iš prieangio ir 
apsupo namą. Esantiejic viduje 
pradėjo šaudyti policistus pro 
langus; policistai irgi šaudė. Iš 
abiejų pusių išleista apie 30 šū
vių. Pagalios apgultiejie pasi
davė. Tuo pat laiku atvyko po
licmeisteris su puse rotos karei
vių. Bute rasta 6 brauningai, už
taisyta bomba ir nelegališka lite
ratūra su anarchistų - komunistų 
antspauda. Suimta du žydu.

Bešaudant į namą, užmušta

IŠ

Lietuvių Mokslo Draugijos ko
mitetas šiuomi kviečia visus 
Draugijos narius, taip-pat prano 
susius komitetui apie savo norą 
įstoti Draugijon žmonės, pagalios 
svečius, kuriems rupi Lietuvių 
Mokslo Draugijos reikalai, atvyk
ti \ dniun — 6 rugpiučio d. 
pirmajin Lietuvių Mokslo Draugi
jos visuotinąjin susirinkiman.

Apie pirmosios dienos susirinki
mo vietą ir valandą bus pranešta 
laikraščiuose keliomis dienomis 
prieš susirinkimo dieną.

Pirmoji susirinkimo diena ketu 
narna skirti įvairiems Draugijos 
sutvarkymo dalykams apmąstyti, 
antroji gi diena skiriama mokslo 
pranešimams.

Visi Lietuvos mokslo žmonės 
kviečiami prisidėti j Draugijos 
darbą ir suteikti jai mok»k> prane
šimų. *

Be to sumanyta susirinkimo 
metu padaryti keliatas mokslo ek
skursijų, taip antai Vilniaus mt»- 
zejun ir knygynan, Gedimino kal- 
nan, Trakuosna, Verkuosna ir ki
tur.

L. M. II jos komitetas nurodo 
šitokią'pirmojo visuotinojo susi
rinkimo tvarką

sąrašą, tai ten rasime atbulai; ten 
dažnai randame: į lietuviškas pa
rapijas paskirti kn. lietuviškai ne
mokanti, o j lenkiškas par. paskir
ti kun. lietuviai. Si biurokratija 
ir nemano žmonių meldimų ir tei
singųjų reikalavimų išklausyti, 
nes jaučiasi stipria esanti, užtekti’ 
nai turinti tamsos šalininkų.- Tie 
šalininkai dar smarkiaus darbuoja
si dabar, nekaip darbavosi samdy
ti tarnai svietiškosios biurokrati
jos. Būdavo, žandaras, radęs ele
mentoriuje savo valdžios parašą: 
"dozvoleno cenzuroju,” nuo vaikų 
neatimdavo, o šios biurokratijos 
tarnas, kun. Sperskis, pernai Asa- 
vos par. atėmęs nuo vaikų 10 ele
mentorių,sunaikino juos, nors ant 
jų buvo vyskupo pasirašyta "Ap- 
robatur. Vilnae die ao.mensis De- 
cembris 1904 anno Eduardus 
Ropp”,. Tėvai meldė sugrąžinti 
jiems elementorius ir leisti mo
kinti vaikus poterių, bet jis ele
mentorių negrąžinęs, tik už jų 
vertę užmokėjęs po 8 kap. Kun. 
Grybovskis nuo žmonių malda
knyges "Šaltinis” atiminėdavęs ir 
degindavęs kaipo “pagoniškas** *).

Visi faktai sunku butų čia su
rašyti. Išklausyti teisingiausių 
žmonių prašymų Vilniaus dvasiš
koji vyriausybė visai nemano. 
Prašė Vilniaus lietuvių savitarpi
nės pašalpos Draugija. Sv. Rapolo 
bažnyčios parapijonai. Vilniaus 
lietuvaitės tarnaitės ir kiti, kad 
Vilniaus bažnyčiose butų skaito
ma lietuviškai nors evangelijos ir 
mokinami vaikai katekizmo... bet 
veltui.

Dvasiškoji Vilniaus vyskupys
tės vyriausybė nė nemano pildy
ti teisingų lietuvių reikalavimų, ji 
ir toliaus, matyt, pasirįžusi yra va
ryti lenkinimą per bažnyčias.

lis, sodžius, dvaras, viensėdis}, 
kur lietuviškoji mokykla vra?

21 k a*, ją įsteigė (ar valdžia,,ar 
popai (‘’cerkovno-prichodskoje0),’ 
ar dvarininkas, ar šiaip jau žmo
gų*)?

3) keno pinigais mokykla užlai
koma ?

4) kiek seniau (pirm laisvės die
nų) buvo mokama algos mokyto
jui (arba mokytojai, jeigu yra to
kia) ? ir kiek dabar mokama?

5 berniukus ar mergaites moky
kloje mokina?

6) kas mokina — vyras ar mo
teriškė (pana)r Jeigu vyras, tai 
ar baigęs mokytojaus mokslus? 
Vedęs moteriškę, ar ne?

7) kur užsilaiko mokytojas-ru- 
sas ?

8i kokia kalba mokytojas (ar 
mokytoja) šneka su vaikais (Irę- . 
tuviskai, lenkiškai ar rusiškai)?

9) geras mokyklos butas ar ne? 
Ar netamsu mokykloje? Lubos 
ar ne kiauros?

10) kur vaikai 
tėvus, ar yra tam 
Jeigu pas tėvus.

gyvena — pas 
tikras namas: 

tai kiek verstų 
jiems reikia eiti lig mokyklos? — 
Ir kitokius dalykus, jeigu yra. Ži
nių lauksiu greitu laiku ir todėl 
prašau, ilgai neužtraukiant, rašy-

Adresas:
Vilnius Redakcija “V.lnians Ži

nių (arba "Lietuvos Ūkininko"). 
Elžikoniui.

Elžikonis

IS AMERIKOS
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Kaune įsteigta nauja draugija 
“Palestina,” kurios tikslas — vis
pusiškai ištirti Palestiną ir sutver
ti tenai žydų valstybę. Veikimo 
ribos — Kaunas ir visa Kauno gu
bernija.

Rugsėjo mėnesyje Kaune bus 
atverta vidaus dalykų ministerio 
patvirtinta muzikališka mokykla. 
Mokyklos direktorium bus p. Vo- 
lovič’ius —'su augštesniu muzika- 
lišku išsilavinimu (smuikininkas).

I.
1. Susirinkimo atidarymas. •
2. Nuo įsteigėjų susiripkimo iki 

visotinojo susirinkimo Draugijos 
darbavimos apyskaita, D-jbs ko
miteto vardu sutaisyta. z

3. Patvirtinimas komiteto tei
kiamųjų Draugijon narių ir priė
mimas naujų narių.

4. Įstatymų pertaisymas,kad ko
mitetas savaimai galėtų priiminėti 
naujuosius narius.

5. Draugijos bustas, knygynas, 
muzejus ir Draugijos organas.

6. Naujo Draugijos komiteto, 
revizijos komisijos ir literatinės 
komisijos išrinkimas, jei tat bus 
reikalingu daiktu išrasta.

7. Draugijos narių sumanymai.

Iš LIEPOJAUS.
Ties Liepojum jūrėse nuskendo 

laivas su 50 žvejų. Nuskendusių 
šeimynos vargingame pasiliko pa
dėjime.

MOKYTOJU ATYDŽIAI.
šiuo laiku, kaip praneša “Siev. 

Zap. Tel.”, reikalingi yra mokyto
jai j šias Kauno gub. liaudės mo
kyklas :

1) - Pagirių ir Žemaitkiemio 
(Ukmergės pav.) mokyklosna rei
kalingi vyresniejie mokytojai.

2) Panedėlio (Ežerėnų pavieto) 
mokyklon reikalingas mokytojo 
pagelbininkas. *

3) Skrobatiškių (Panevėžio pa
vieto) mokyklon reikalingas 
resnysis mokytojas.

4) Gruždžių (Šiaulių pav.) 
kyklon reikalingas mokytojo 
gelbininkas.

5) Sėdos *(Telšių pav.) mokyk
lon reikalingas mokytojo pagelbi
ninkas.

Be to dar nuo rugpiučio 1 d. at
sidengia šios vakanaijos: .t

Batakiuose — mokytojo pag.;
Kražiuose.— jaunesniojo moky

tojo;
Kelmių Jvikliasėje ministerijos 

mokykloje^- jaunesniojo mokyto-

II.
Pažadėtiejie mokslo pranešimai:
1. D-ras Basanavičius. Žalvario 

kultūra Lietuvoje.
2. Aug. Valdemarąs. Lietuvos 

historijografijos užduotis.
3. Ed. Volteris. Iš kun. Myk. 

Daukšos gyvenimo.
4. Kaz. Būga. Kun. Myk. Dauk 

šos kalba.
5. Kiti mokslo pranešimai, apie 

kuriuos Draugijos komitetui bus 
pasakyta prieš susirinkimą.

Lietuvių Mokslo Draugijos ko
mitetas.

"TIRRUJU RUSU” RINKIMO 
PLATFORMA.

. “Tikrųjų rusų žmonių” sąjun
gos vyriausioji taryba išdirbo 
sekančią Lenkijos, Lietuvos ir 
Latvijos rinkimams - rusams(tos 
organizacijos ‘sąnariams) rinki
mų platformą, kuri priverstina 
yra visiems rinkikams.

t) Rusija pasilieka viena ir ne 
dalinama, jokios pakraščių auto
nomijos būti negali; 2) vyriausio
ji pakraščių valdžia turi būti pa
vesta stačiatikių tikėjimo ir "tik
rųjų rusų” persitikrinimo ypa- 
toins: 3) administracijos įstai
gose, kariumenėje, teisme ir mo
kyklose oficijališka kalba turi į 
būti rusų kalba: 4) uždavinys 
rusų mokyklos pakraščiuose turi 
būti — platinimas tarp kitatau
čių rusų valstybės idealų; 5) tei
smas turi būti išimtinai rusiškas; 
6) civiliškos ir bausmių teisės tur 
ri būti pakraščiuose tos pačios, 
kaip ir visoje Rusijoje; 7) stačia
tikių cerkvė pakraščiuose turi 
naudoties ypatingomis teisėmis if 
privilegijomis; 8) prie visų cerk
vių pakraščiuose turi būti orga
nizuotos ir valdžios šelpiamos 
tikėjimiškos brolijos; 9 ) valdžia 
turi stengtis, kad pakraščiuose 
žemė pereitų į rusų žemvaldžių 
rankas; 10) valdininkams - ru
sams pakraščiuose turi būti pa
skirta didesnė alga ir tam tikros 
privilegijos; n) gyvenančių pa
kraščiuose rusų reikalų apginl- 
mui turi būti įsteigta Peterburge 
specijališka augštesnioji valdžios 
įstaiga.

NAUJAS GELEŽINKELIS.
Springfield. III. Likosi išduoti 

inkorporavimo dokumentai naujai 
kompanijai, kuri padirbs nuo Chi- 
cagos naują elektriško geležinke
lio liniją. Nauja linija eis j>er 
Harvey. South Uoland, Tovvn of 
t alumet, I hornton. Chicago 
Heights. Hege, Creta; nuo čia j 
Jolietą. Blue Island. Calumet. R i 
verdale. Dalton ir atgal į Chica"51 
g?

MOKESČIAI UŽAUGO. t
Iš vidurinių mokesčių Ameri 

kos iždas, nuo 1 d. liepos pereitą 
metų iki tokiam jau laikui bėgan
čių metų, turėjo $269664022. arba 
ant $20561254 daugiau negu ne
pereituose metuose. Didžiausi į- 
ėiniai buvo už degtinę, nes $156- 
33691 arba ant $12942845 dau
giau: už tabaką $51811069, arba 
ant $3388072 daugiau.

MOKESTIS NEVEDĖLIAMS.
Absecon. N. Y. Mokesčių už- 

veizda šitame miestelyj uždėjo 
mokestį 100 dol. visiems turtin
giems nevedėliams ir tai be. jokio 
persergėjimo. Tokiu budu vienok 
už nesipačiavimą 
siduoda, visi jie 
protestą.

nubausti nepa- 
pakėlė smarkų

GARLAIVIU

vy-

mo- 
pa<-

rašo, buk Morokko suL gyvenusi gretimame Jbute žydi. jo vieta;

KUR TEISYBĖ?
Neseniai “Vii. Žiniose” skaitė

me paskirtųjų liaudės mokyklų 
mokytojų sąrašą su džiaugsmu, 
nes j lietuviškąsias mokyklas škil 
riami mokytojai lietuviai. Nuo 
mokyklų direkcijų kaskart vis 
prielankesnės musų kraštui ąi- 
nios galima išgirsti. Galėtumėm 
pasidžiaugti, kad trukdantis liau
dės apšvietimą debesys nuo musų 
krašto sparčiai slinksta. Bet, ant 
nelaimės, iš kitos pusės gręsia mu
sų žmonėms tame dalyke nemažas 
paojus: tai dvasiškoji biurokrati
ja. Skaitant paskyrimo kunigų j

ATSILIEPKITE!
Nuo laisvės dienų pradėjo 

mus Lietuvoje atsirasti lietuviš
kos mokyklos. Bet kiek dar to
kių mokyklų turime, niekas neži
no, o žinoti reikėtų! Vienas žmo
gus to darbo negali atlikti, bet jei
gu visuomenė užjaus sumanymą, 
tai ir vienas atliks: reikia tik, kad 
toji visuomenė padėtų jam, sutei
kiant žinias iš savo apylinkės. No
riu tą darbą atlikti ir todėl krei
piuosi j visuomenę, prašydamas 
atsakyti ant sekančių klausymų:

1) kaip yadinasi yieta (mieste*

pas

ŠIMTMETINĖS 
SUKAKTUVĖS.

17 d. rugpiučio amerikonai ap
vaikščiojo šimtmetines sukaktu
ves pirmutinės kelionės garlaivio 
Clermont, padirbto amerikono 
Fui tono. Žinoma, dabartiniai 
garlaiviai labai skiriasi nuo ano 
pirmutinio, bet varymui laivų 'fca- 
ro pajiegą pirmutinis pritaikė 
amerikonas Fulton.

SMARKI AKTORĖ.
\Vatertown, Mis.

trukyj, aktorė "Prince of Stvedet 
Co.”. apdaužė antausius profeso- 
riąus Johno S. \Vilsono tik užtai, 
kad jis, aktorei pasitraukus, užė
mė jos sėdynę vagone. Gintiesi 
nuo tolešnių antausių profesorių’ 
atsėjo su lietsargiu.

Geležinkelio

PABĖGO DANIŠKAS VICE- 
KONSULIUS.

Omaha, Neb.r. Prapuolė iš čia 
buvęs Danijos vicc-konsulius Th. 
Olsen, ir kaip sako, su juom pra
puolė ir 15000 dol. pas jį buvusių 
Danijos rando pinigų.

VĖTROS.
iagle, Mis. šitose aplinkinė 
teipgi aplinkinėse Brookfield



JblBTU VA
Junction, 16 d. rugpiučio, siautė 
audra ir vėtra, kurios labai daug 
nuostolių pridirbo. Vėtra sugrio
vė daug farmų, o kornus visus iš
guldė, išlaužė ant dirvų.

LEDAI.
» Grand Forks, N. D. 15 d. rug
piučio šitose aplinkinėse puolė 
dideli ledai, kurie didelius laukų 
plotus su visu išnaikino. Ledai 
cjo gana plačia juosta nuo Kana
dos rubežiaus pietų link.

čia staliai. Valdžioj bijodamos ^ficierai ir 52 kareiviai sužeisti 
darbininkų, sutrauk* miestan 4 
milicijos kompanijas.

- t I

H Stratford, Ont. Žalvario kal
viai išlošė čia streiką. Pakėlė 
jiems algas ant 3c. už darbo va
landą.

1f Clifton, Ind. Ter. Darbinin
kai Arizona Cojpper Co. dirbtuvių 
reikalauja 50c. daugiau už die
nos darbą.

GIRIU GAISRAI.
Hyannis, Mas. šitose aplinki

nėse išdegė 1500 akrų girios ir 
ugnis dar vis platinasi. Gaisras 
užgimė nuo kibirkšties, išlėkusios 
iš geležinkelio trūkio lokomo- 
tivos.,

fl New York. Žiburių degioto- 
jams pakėlė algas: gauna jie po 
5 dol. daugiau mėnesyj.

---------------------- r-------- —— — 
no p. Skirgcla Chopino Palonezą 
A-dur. SupjTjintajpti muziką, atsi
dėję klausėsi, bej gaila, kad tokių 
buvo ne daugiausiai, daugelis mu
sų brolių ir seserų dar nepratę 
klausyti gerą muziką, jos dar ne
supranta. Jiems gabiau patinka 
garsi, girdima gatvėse muzika, 
kur net langai daryba ir dainuoja
mos ant bąlių angliškos dainos, 
bet ne tok 19^ k^pnpozicijos kaip 

|| Schwerino kunigaikštystėj, Chopino A-dur polonezas arba 
metoli Dormitz išlėkė į padanges Laidojimo maršas; tokių kompo- 
dinamito dirbtuvės. Prie to 8 ypa- zicijų musų žmonės negirdėjo ir 
tos likosi užmuštos, o 75 sunkiai 
sužeistos, trūksta 4lar 4, su ku
rioms nežinia, kas atsitiko.

susirėmimuose su revoliucijonie- 
riais.

Į| Telegramai, atėję iš Lietuviš
ko Brasto, paduoda, jog terp to 
miesto žydų apsireiškė epidemija, 
kuri, kaip mano, yra tai cholera. 
Buvo čia jau 40 apsirgimų ir 2 
mirtys.

, EXPLIOZIJOS.
Boston, Mass. Katilų dalyj 

South End Gasometer Works 
Boston Consolidated Gas Co. at
sitiko expliozija. Expliozija su
griovė tą dirbtuvių dalį ir užbėrė 
7 čia dirbusius darbininkus. Vi
si jie likosi baisiai apdeginti.

H Denver, CoL Sustreikavo tar
naujanti ant Couorado & Southern 
geležinkelio. Gfležinkeljo kompa
nija netiki, kad,' streikai galėtų iš
siplatinti ant kitų geležinkelių.

jų nesupranta. Žiurėjo jie, akis 
šputę.į persiėmusį tonais,juose pa
skendusį artistą. Jis pats kalbėjo 
su stygoms, o iš jų ėjo tonai tai 
smarkiau, tai tyliai, tai vėl ėjo|| Londonan atėjo žinia, buk.

nuo Chiniškujų naujų metų, Chi- |smarkiau, lyg kildami į padan 
nu ciecorienė pasitrauks nuo so
sto, atiduos jį dabar jos nelaisvėj 
laikomam ciecoriui.

- NELAIMES ANT GELEŽIN
KELIU.

New York. Ties Cooney Is- 
land avė., Brooklyne, užbėgo dar
bininkiškasis Long Island trūkis 
ant pilno žmonių gatvinio karo ir 
karą sudaužė. Prie to 3 ypatos 
likosi užmuštos, o 16 tapo sunkiai 
sužeistų.

U Oyster Bay, N. Y. Kadangi 
telegrafistų streikai išsiplatino 
veik visoj Amerikoj, tai visokį 
pramoiiininkai reikalauja į strei
kus įsikišimo prezidento Roose- 
vėlto, bet, kaip; žinovai užtikrina, 
prezidentas bijosi čia kišti savo 
nagus: jis bijos) darbininkų ir ka
pitalistų.

|| Mieste Stuttgarte likosi, 18 d. 
rugpiučio, atidarytas terptautiškas 
socijalistų kongresas. Dalyvauja 
jame 900 delegatų, kurie atsto
vauja 25 tautystes.

Į| Ant salos Kubos apsireiškė 
geltonasis drugys. Apsirgimai 
buvo jau Havanoj, Matanzas, Cel- 
ba, Mocha ir Cienfuegos.

2i-

fl Marinette, Wis. Sitų aplin
kinių fahneriaiį negalėdami gaut 
nuvalymui laukų pakaktinai vyrų 
darbininkų, priėmė moteris.

Bristol, Conn. Netoli Ashley 
Falls, greitasis NewYork & Pitts- 
burg geležinkelio trūkis užbėgo 
ant automobiliaus ir jį sudaužė. 
Prie to trįs ypatos likosi užmuš
tos, o dvi mirtinai sužeistos.

U White Plains, N. Y. Duder- 
mano dirbtuvėj sustreikavo dar
bininkai. Jie rfikalauja sutrum-, 
pinimo darbo laiko, nes jiems at
sėjo tankiai kelti t vai. ir dirbti 
iki 9 vai. vakaro; reikalauja jie už 
savo darbą 12 dol. sanvaitėj.

GAISRAI.
OFd Orchard, Me. Sudegė čia 

keli vasariniai hoteliai. 
liūs gaisro padarytus skaito 
pusės milijono doliarių.

Nuosto-
ant

IŠ VISUR.

čiaCattondale, Ala. Sudegė 
Tuskaloosa Cotton Mills. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito 
ant 300000 dol.

|| Kaselyj, pokietijos 
riaus rūme ( AVįilhelmshoehe 
sitiko Anglijos Karalius su Vokie
tijos ciecorių. : Abudu valdonai 
užtikrino viens kitą, jog geidžia 
terp jų valdomų tautų palaikyti 
draugiškumą.
sivažiavimo btno Vokietijos kan
cleris Buelow iii Anglijos ministe- 
ris Hardinge. Čia buvo ministe- 
rių apkalbėti viki politiškiejie rei
kalai. i f

cieco-
su-

.aike valdonų su
Blind River, Mich. Sudegė čia 

lentų piovykla Dominion Lumber 
Co. , Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant 150000 dol.

St. Joseph, Mo. Laikė audros 
trenkė perkūnas į krautuves Na
tional Packing Co. ir krautuves 
uždegė. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant 100000 dol.

Binghampton, N. Y. Sudegė 
frachtų; šopa Erie geležinkelio 
Susquehannoj,z Pa. Nuostolius 
ugnies padarytus skaito ant 200- 
000 dol.

Baltimore, Md. Pn. 307 West 
Baltimore st. siautė gaisras, kuris 
pridirbo nuostolių ant 100000 dol. 
Gesinant, sugriuvusios sienos šeši 
ugnagesiai sunkiai likosi sužeisti; 
vienas tuojaus pasimirė.

Orchard, Me. Siautė čia dide
lis gaisras,kuris nuostolių pridirbo 
ant 150000 dol. Sudegė teipgi 
dvi ypati.

New York. Sudegė čia cigarų 
dirbtuvės Kaufman & Co. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito 
ant 100000 dol. Keli šimtai dar
bininkų neteko darbo.

Cumberlažhd, Md. » Dirbtuvėse 
Cumberland Steel Co. Siautė gaisi- 
ras, kuris pridirbo nuostolių ant 
350000 dol.'

IŠ DARBO LAUKO:
fi New York. Telegrafistų strei

kas apėmė veik visą Ameriką. Su
sitaikyti, nesutinkančioms pusėms 
iki šiol nepasisekė. Vietoj orga
nizuotų telegrafistų, kompanijos 
įieško neorganizuotų seabsų, bei 
neranda tiek, kiek reikia. Todėl 
streikieriai 'turi viltį streiką išlo
šti.

fi Pereitą sanvaitę Amerikoj iš
viso buvo 146 nusibankrutinimai; 
pereituose metuose tą pačią san
vaitę nusibankrutinimų buvo 143.

H Newark, N. Y. Clak—Out 
dirbtuvės bus uždarytos nuo 24d. 
rugpiučio iki 10 d. rugsėjo. Mat 
darbininkai norėjo turėti vasaros 
atilsį.

f Indianopolis, Ind. Streikuoja

4 d. rugpiučio, krikštynose pas 
Nik. Federavičių, bešnekučiuojant 
svečiams, tapo užmanyta sudėti 
kiek aukų. Surinkta $8.60. Ati
traukus pasiuntimo kaštus, lieka 
$8.50. Skiriame juos: $4-25 rcvo" 
liucijonieriams L.S.D.P. ir $4-25 
moksląeiviams (Aušros dr-tei). 
Siunčiam “Lietuvos” redakcijon.

10 d. rugpiučio, vakare, 103-čia 
kuopa S. L. A. parengė viešą susi
rinkimą su prakalboms. Kalbėjo 
studentas Pittsburgo Akademijos, 
Bagočius.

Publika užsilaikė ramiai.
Kalba F. Bagočiaus žmonėms 

patiko.
Pinigų suaukavo $15.70, kuriuos 

paskyrė pusiau revoliucijai ir li
teratūros fondan, jie pasiųsti j 
“Kovos” redakciją.

A. Bajoras.

ti advokatams savo sunkiai už
dirbtus doliarius!

Eržvilkietis.

sų tėvynėj Lietuvoj, tai fam 
pinigai turi guiėti -ioM. J 
Jiem. vi^reJJj 
menų ižde. 'l^uTt^ĮT 
nai ir keliauja, kur jiem, 
visuomenei te būna apieZi 
nešta.

Kalbėdamas apie viena 
tą. negaliu užmiršti neprij^': 
apie kitą, būtent vietini ChiT* I 
Revoliucijos šelpimo 
Tas komitetas susideda ii Z/* 
ypatų: Rudausko prez A t J1 
month «lcr., ir Golubicfa, iždi * 
ko. Pernai rudenį buvo “ 
skelbiamos prakalbos ir bttvo“ ' 
siuntinėti atsišaukimai į dra, 
stes, kad prisidėtų su auk(?f 
bet iki šiol nieko, o nieko apie 
siuntimą pinigų nepranešė. 
man teko girdėti, visgi yra 
tiek visuomenės suaukautų pirfr- 
ir iki šiol tie pinigai guli pas 
ninką be naudos. Taigi, ar ne 
verta ir juos pasiųsti j reColiad. 
jonierių iždą — L. S. D. p.

Aš, kaipo maža dalelė visuotn.. 
nės, išreiškiau savo nuomonę, 
ko blogo nemanydamas, atpenį 
trokšdamas labo visai nuvargintai 
žmonijai.

Iš MONTREAL, CANADA.
Darbai čia eina labai gerai’ 

ypač geležinėse ir vagonų dirbtu
vėse. Namų daug stato kompa
nijos ir lietuviai turi pasistatę 
ketverius namus. Didinas mie
stas, didinas ir uždarbiai. Visi 
lietuviai gerai uždirba, kas pribū
va, greitai darbą gauna.

čia gyvenanti lietuviai skirsto
si į dvi dali: didesnėji dalis šali
nasi nuo darbininkų ir jų organi
zacijų, šalinasi nuo šviesos, nesu
pranta darbo musų brolių, kurie 
aukauja savo spėkas labui visų 
lietuvių; neskaito gerų raštų.

4 d. rugpiučio, atsibuvo Kliubo 
Vitauto mitingas. Pirmsėdis V. 
Mask vytis perskaitė programą 
visiems broliams, ir paragino už
simokėti mėnesines mokestis.

S. Kvietkauskas pradėjo aiškin
ti revoliucijos bėgį, despotiškus 
ir barbariškus 
džios. Ragino 
liucijonieriams. 
dė du draugai:
gystės šv. Kazimiero ir J. Jusai
tis, sąnarys Kliubo, šaukdami: 
mes priešingi šitam užmanymui, 
nes musų Kliubas turi mažai ka
pitalo, reikia čia taisyti, kas rei
kia. Geriaus parsitraukti malda
knygių, tai bent apsišviestume, 
geriau negu S. L. A. 148 kuopa, 
kuri renka aukas revoliucijai 
kiekviename susirinkime, ir siun
čia pinigus išleidimui socijalisti- 
škų raštų. Užmanymas S. Kviet- 
k-au.sko liko be vaisių.

Sąnarys S. L. A.
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Iš THORP, WIS.
4 d. rugsėjo buvo pas mus p. 

Hertmanavičia su dviem kitais 
lietuviais apžiūrėti žemės draugy
stei “Žinyčiai” Chicagoje. Aš bu
vau drauge kaipo expertas. • Dvie
jose vietose matėm, o trečioje vė
liau apžiūrėsim, kada atvažiuos 
pats Komitetas iš Chicagos. Apie 
pasekmes apžiūrėjimo bus pagar
sinta vėliau. Mėgstanti ant farmų 
gyventi, lai prisirengia pirkt. “Ži- 
nyčios" draugystei užbaigus su 
pirkimu žemės, bus visiems žino* 
ina, kur kuoptis norintiems žemę 
apdirbti. .

Męs čia gyvenam nuo 13 metų, 
kiek sužinojom, 28 farmeriai yra 
lietuviai šitoj aplinkinėj. Męs už
ganėdinti. čionaitiniaL farmeriai, 
susidraugavo ir pasistatė sviesto 
dirbtuvę už $4000.00. Namas mū
rinis ir mašinerijos naujausio si- 
šteino. -Matomai ir farmeriai 
praregėjo, ir jau nesiduos savę už 
nosies vadžioti visokiems pirk
liams.

pasielgimus val- 
paaukauti rėvo
je kalbą sustab- 
pirmsėdis drau-

Chicagos — tas.
Ištikro, laikas jau ką nors su se- 

nuoju Komitetu padaryti. Dabar 
ir atskaitų jis jau savo laike ne 
pagarsino.

ges, plaukdami j tolį; tai vėl ėjo 
silpnin, kol ant galo visai neišny
ko. ne užmirė paskutinis stygos 
balsas. t •. •

Paskui išėjo ant scenos p. M. 
Petrauckas ir uždainavo “Arioso” 
iš Leoncovallo operos Pagliaci. 
Dainavo itališkai. Balsas daino- 
riaus gražus, matyt, kad jo išdir- 
bimui daug darbo pašvęsta,
noma, daugeliui ne patiko, kad 
lietuvis dainuoja fatališkai. Tūli 
neišmanėliai bandė net pamegž- 
džioti, bet kad nieks jų nepaisė ir 
nepritarė, turėjo nutilti.

|| I ietinėj Amerikoj, netoli I un-Į Artistai prie programo dar 'ši 
ta Arenos, paskendo amerikoniš- pridėjo (o koks buvo tas pro- 
kas laivas Prussia . Pne to prv gramas? čia paminėti tik 3 nu
gėrė 18 ypatų, o laivo kapitonai !int.riaįj o jų, į*, abejonės, buvo 
pats nusišovė. daugiau ir tai tokių, kokius ir lie

tuviai galėjo suprasti. Red.). Po 
|Į l aryžiuj, 16 d. rugpiučio, 8U’ Rjckvienam numeriui publika dė- 

areštavo du amerikonu, Bailey ir kavojo gausiais deJnų plojimais. 
Bucklow. Juodu mat užpuolė vietinė “šviesos” Dr-stė dovano 
amerikoną Reesned ir atėmė nuo jo artistams du Rraziu vainiku, 
jo tooo dol. ,, .. . ,Pasibaigus koncertui, p. Pe

trauckas pakvietė publiką sekantį 
i vakarą susirinkti. Pažadėjo per
skaityti šamo surengtą melodra
mą. pa. “Kaminkratis ir malūni
ninkas.” Apreiškė, jog įženga bus 
visiems dykai. '

U z tikietus įplaukė $91.07.; už 
atvirus laiškus su artistų paveiks
lais įplaukė teipgi keletas doliarių 
(o kiek buvo išlaidų? Red.).

Panedėlio vakarą dar daugiau 
prisirinko zmomų. Pradžioj p, 
Petrauckis paaiškino įturį "Ką- 
minkračio ir malūnininko’*, kad 
žmonės geriau suprastų. Pradėjo 
skaityti, bet tuojaus atsirado se- 
niejie pamėgadžiotojai (kas ko 
nesupranta, tą išjuokia, to neken
čia! l ai paprastas neišmanančių 
darbas! Red.). Petrauckui tas 
nepatiko ir jis prašė publikos an 
ba nustoti, arba išeiti. Mat jiems 
rodėsi, kad jie yra susirinkę Jac- 
cpies ()pcrallouse.kur publika ak
toriams padeda dainuoti arba 

(švilpti. Geri dainoriai, vienok, 
lokių kvailų padėtojų nercika-

|J Prūsuose, Kieliuj, atsibuvo Į 
ant jūrių terptautiškos jachtų 1 
lenktynės. Kadangi keturiuose 
bėgimuose amerikonai nė sykį ne 
laimėjo, tai juos reikėjo su visu 
išskirti nuo tolesnių lenktynių.

|| Anglijoj, mieste Cambridge 
atsibuvo terptautiškas esperanti- 
stų (šalininkų terptautiškos kal
inis Dro Esperanto < Zamenhofo) 
išmislytos) kongresas.

[ l| Kriokavo j likosi suareštuotas 
lenkiškas aristokratas, grafas Po- 
tocki. Jis mat išleido už 100000 
kronų niekam ne vertų vekselių.

|Į Mieste HaĮgoj. kur atsibūva 
terptautiškasis Santaikos kongre
sas, 14 d. rugpiučio likosi atida
rytas žydų sijonistų kongresas. 
Maskoliškuosiui santaikos konfe
rencijos sąnarius, ypač gi jos pre
zidentą Nelydrivą, apėmė baimė, 
kad jų žydai nenužudytų. Saugo
jimui maskoliškųjų delegatų liko
si paskirta Hblandijos valdžių 
specijališka policija.I

Į| Laikraščiai paduoda, jog “Ly
ga tikrųjų maskolių” padavė carui 
telegramą su reikalavimu, kad pa
tekę trečiojon dumon žydai atsto
vai butų išvaikyti, kad trečioji 
durna butų tikrįi maskoliška. Ca
ras ant to telegramo parašė: “per
skaičiau su tikru džiaugsmu”.

’Į 15 d. rugpiučio Berlyne pasi
mirė garsus skripkorius. Jonas 
Joachim, Turėjo jis 76 metus.

Į| Socijalistų kongrese mieste 
Nancy, 251 bal$u prieš 41 nutarta, 
jog visų kraštų socijalistai 
privalo ginti sąvo tėvynę. Mie
ste Stattgarte vokiškųjų socija- 
listų susirinkime, jų vadovas Be- 
bel, teipgi apreiškė, jog vokiškie- 
jie socijalistai, kaip ir visi ukėsai, 
stos apgynime savo tėvynės.

|| Anglijos pavergti būrai, nors 
karėą pradžioj Įsmarkiai gynė lai
svę, dabar pradeda garbinti pa
vergėjus lyg supratę, kad laisvė 
buvo nereikalifiga, o verguvė tai 
tikra geradėjyStė. Dabar būrai 
rengiasi už $1000000 nupirkti Ca- 
linen deimantą ir jį pa
dovanoti savo pavergėjui, Angli
jos karaliui.

|| Iš angliškų pietinėsAfrikos val
dybų pabėgo vddovas sukilusių 
juodparvių vokiškų valdybų, Ma
rengo ir su 40O pasekėjų įsiveržė 
į vokiškas valdybas. Jam pasise
kė jau užmušti net kelioliką vo
kiškų kareivių.

|| 15 d. rugpiučio atkako į Ischl 
Anglijos karalius ir čia atlankė 
Austrijos ciecorių. Pirma Angli
jos karalius priėmė Austrijos už- 
rubežinių dalykų ministerį. Ap
kalbėti buvo bėgantiejie politiš- 
kiejie reikalai. 1

|| Liepos mėnesyj Maskolijoj 
274 ypatos už politiškuosius pra
sižengimus tapo ištremtos iš gim
tinio krašto. Per tą patį laiką 54

Dari”

LIETUVIAI AMERIKOJ
IS AMSTERDAM, N. J.

Lietuvių čia yra diktas būrelis. Į 
Apšvietimas jų vidutinis. Viskas\isiems labai patiko, 
butų gerai, jeigu terp lietuvių bu-! 
tų mažiau peštynių. Bet čia sa-' 
liūnų netrūksta, o kur jų yra 
daug, ten ir peštynių netrūksta. 
Saliunai žmonių prikimšti; netu
rėdami ką veikti, susipeša, o kar
tais ir susipiausto. Besipiausty- 
mo madą mat lietuviai perėmė 
nuo italijonų.

Darbai eina čia vidutiniškai.
R. St.

IŠ BALTIMORĖS, MD.
Čianykštė Teatro Mylėtojų Dr- 

stė laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Musų draugystė nutarė į- 
rengt knygyną Baltimorėj. Męs 
turime jau daug knygų, tai pra
džia knygynui jau yra. Yra viltis, 
kad prie knygyno prisidės ir dau
giau čianykščių draugysčių teip- 
jau, kaip jos, susidėjusios krūvon, 
sutvėrė Vietinį Revoliucijos Rė
mimo komitetą.

A. Valinskas.

I§ CHICAGO. ILL.
10 d. rugpiučio buvo viešas su

sirinkimas ir prakalbos parengi 
.tos socijalistų, tarpe 45 ir Paulina 
gatvių. Kalbėtojais buvo: J. Šver- 
nickas ir Puskunigis. Pradėjus 
ka!l>ėti J. Švernickui, susirinko 
aplinkui didelis buri$ žmonių ir 

. _ r klausė su atida. Kalbant drg. š.
antai: liejyklų, geležies dirbtuvių, išbėgo vienas saliuninkas ir pa- 
attdyklų, automobilių, kurpių, ru- gazdino.net policija, bet kad kal
bų siuvimo, išdirbinių iš medžio ir bėtojas nenusigando, tai priešgi-

F. M i kolai uis.

___ IS RACINE. WIS.
ra čia visokių dirbtuvių, kaip

NAUJAS “CHARTER’IS“ CHI. 
CAGOS.

Lietuvių reikalai rišasi su kitą 
tautų darbininkų reikalais. Dar
bininkų laikraščiai ragina vargo 
žmonės atmesti naują “charter*į,’ 
kaipo pavojingą liuosybei ir ge
rovei. Tas “charter’is” teip pai
nus ir pilnas t. v. “jokers," kad 
tiėsdariai bei teisėjai galės jį tan> 
pyti ir vartyt, kiek tik norės pini
guočiai. Varžančios darbininkui 
dalys yra aiškios.

1) Tik vienas 
bus renkamas 
“uard’os, 
ukėsų

lieji m
jau g

turčių 
viliu# 
Balsu 
meski 
kitę b 

į kit Pr 
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do de< 
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Kaminkratis ir Malūnininkas”
Petrauckas 

jį tai skaitė, tai dainavo, pats a- 
kompanijavo ant piano. Keturios 
valandos teip greitai prabėgo, kad 
publika to nė ne pajuto^

Meliodra teip publikai patiko, 
kad. vieni prašė pastatyti ją ant 
scenos, kiti, kad pavestų- jiems ją 
išsimokyti.

Dar Petrauckas pagriežė ant 
smuiko ir teipgi parodė, jog ir ta
me turi gabumą ir gerai išsilavi
nęs. Išmokino du lietuvišku šo
kiu šokti: suktinį ir klumpinį.

Ant galo apreiškė, jog melodra
mą “Kaminkratys ir Malūninin
kas” jis nori išleisti. Kas nori 
gauti, turi pirm laiko užsirašyti, 
užprenumeruoti: užsirašę gaus 
pusę (Soliario*pigiau negu tie, ku
rie pirks jau išėjus. Visą tą rei
kalą pavedė J. Pruselaičiui.

Mums rodosi, kad visuomenės 
pereiga sušelpti tuos vyrus (Skir- 
gela jau išVažiaVo atgal Paryžiun. 
Kaip iki šit#, mttsų visuomenė ne 
sušelpė atkakusių artistų: jie 
daugiau saėo pirtigų išleido, negu 
iš koncertų surinko. Red.). Jie 
musų jauną- sceną dabina ir dabys 
savo veikalais. Mes • privalome 
prenumeruoti Petrauckio išlei
džiamą melodramą, lankyti jų 
rengiamus* koncertus, o išgirsime 
tą, ko dar negirdėjome. Autorius 
pirm laikd turit'žinoti, koks bus 
skaitlius prenumeratorių, kad ži
notų, kiek egzempliorių išleisti, 
šelpkime todėl,' kaip galėdami, 
garbingus artistus 1

Vladas Lazdynas. •'

kitokių. Iš kitur pribuvusiam dar
bas nesunku gauti 
blogi: nuo $1.50 - 
nos darbą. I Paskui

Lietuviai čia pradėjo atsirasti plačiai Rusijos revoliucijos, bėgį, 
penki metai atgal, dabar jų yra kalbėjo apie išgamas ir tamsunus, 
apie 40 šeimynų ir 250 pavienių; kurie už doliarius gali savo brolį 
merginų yra vos kelios. Iš kitur peiliu nudurti. Kalbėjo teipgi 
pribuvusios merginos greitai apsi- apie reikalus darbininkų, kvietė 
veda. \ ienas vaikinas buvo pasi- rašytiesi į darbininkišką organi- 
rengęs vieną merginą vesti, bet ją žariją. J. švernickas dar kartą 
sunkiai revolverio šūviais pašovė aiškino, kas tai yra socijalizmas 
vienas lenkas užtai, kad ji neno- ir ko socijalistai nori. Žmonių 

susirinko pilnos gatvės. Matyt 
visiems kalbos patiko, nes minioj 
girdėt buvo šauksmas: šalin .ka
pitalistai! lai gyvuoja laisvė! Pra
kalbos pasibaigė 6 valandą vaka
re.

na, susigėdęs, sugrįžo į saliuną. 
Uždarbiai ne J. švernickas kalbėjo apie neti- 
$3.00 už die- kusį kapitalistišką - surėdymą., 

š Paskui F. Puskunigis aiškino

rė-jo už jo tekėti.
Apie 20 lietuvių turi savo na

mus. Yra čia 4 lietuviškos aludės. 
Kitokių pardavynių nėra, kadangi 
ir teip čia lietuviai pusėtinai už
dirba. Butų gerai, jeigu koks lie
tuvis uždėtų čia drabužių ir čevo- 
rykų krautuvę, mėsos ir apskritai 
valgomų daiktų kromą.

čia yra viena bažnytinė §v. Ka
zimiero Dr-tė. Su dvasiškais rei- 
kąlais čianykščiai lietuviai kreipia
si prie vokiečių. Jų kunigas. Me- 
yer, dabar mokinasi lietuviškai. 
Prisipirko daug lietuviškų žodynų. 
Dabar jis gali Lietuviškai surišti 
apsivedančias ' jaunavedžių pore
les. Tautiškas čjanykščių lietuvių 
supratimas stovi ne augščiausiai. 
Laikraščius mažai kas skaito. 
Ateina čia: “Lietuva”, “Vienybė", 
“Katalikas" ir “Saulė”.

Svečias.

K. Delnickas.

IŠ WATERBURY, CONN.
Darbai pradėjo eiti čia blogai: 

vienos dirbtuvės sustojo, kitos 
dirba keturias dienas sanvaitėj. 
Vieni lietuviai važiuoja į kitus 
miestus geresnės duonos jieško- 
dami, kiti gi čia atvažiuoja, tikė
dami pyragus rasti.

Pasklydus čia gandui, jog pas 
mus atvažiuoja iš Lietuvos gar
sus artistai, Mikas Petrauskas 
ir Zigmas Skirgela,visi susivieny- 
jo: ir socijalistai, ir katalikai, ir 
laisvamaniai ir tautiečiai, visi sa
vo partiškas pažiūras padėjo į ša
lį, visi susirišo krūvon, kad galėtų 
gražiau priimti svečius. Pasam
dė svetainę, pardavinėjo tikietus. 
Darbą varė iš vien visi.

28 d. liepos, 7 vai. vakare, žmo
nės pradėjo rinktiesi, prisipildė 
pilna svetainė. Koncertas prasi
dėjo 7)4 vai.

Pirmiausia ant piano paskambi- reikalų sušelpimd.

Iš JOHNSTON CITY, ILL.
Linksma darosi, matant, kaip 

musų broliai įgauna geresnį su
pratimą. Vietoj girtavimų bei 
vaidų,pradeda užsiiminėti gražes
niais pasikalbėjimais, stengiasi 
apsišviesti, nepamiršta ir tautiškų

Iš SCRANTON. PA.
Kaip visi žino, Scrantono lietu

vių prova su vyskupu Hobanu ir 
kunigu Kaupu užsibaigė, 12 d. šio 
mėnesio, tapo išduotas teismo nu
sprendimas, jog Lietuviška šven
to Juozapo bažnyčia, su visu jos 
turtu, priguli vyskupui, o ne lie
tuviams. Taigi bylą parapijonai 
pralošė. Tiek doliarių reikėjo nu
mesti advokatams ir viskas ant 
šuns uodegos nuėjo. Kunigas su 
vyskupu dievnamį įvarė į skolas, 
o dabar ir patįs parapijonai krūp
čioja iš baimės, kaip reiks išmokė
ti užtraukta skola. Mat avelės 
pusėtinai apkirptos. Tuom tarpu, 
kada laikraščiai, kaip varpai gau
dė ne užrašinėti airių vyskupams 
bažnyčių, už savo sunkiai uždirb
tus skatikus pastatytų, teipgi su
sirinkimuose, prakalbose buvo ne 
sykį sakyti persergėjimai savo 
turtą ne perduoti airiams, tai ti
kinti žmonelės ne klausė, sakė, 
kad laikraščiai yra bedieviški, no 
ri mus atitraukti nuo tikėjimo. 
Tokiu budu žmonės užsitraukė 
ant savo sprando svetimtaučius

įir turi vaikščioti po sudus, mokė- 1
* ' ■ , I

KUR DINGO?
Triukšminga buvo diena 

.Amerikos lietuvių, tai 22 d. vasa
rio, 1906 m., kada buvo visuome
niškas susivažiavimas Philadel- 
hijoj, Pa. Kaip tenai buvo, teip; 
bet pagaliaus tapo išrinktas Re
voliucijos šelpimo Komitetas, vė
liaus buvusio prezidento pava
dintas: Tėvynės šelpimo Komi
tetas, (ar kitaip kaip ten, gerai 
neatmenu). Taigą aš čionai ir 
noriu truputį apie pakalbėti, — 
arba pasiteirauti, kur jis dingo.

Berods pasirodė keletą kartų 
atskaitos to komiteto, buvo gar
sinta ir kviesta žmonės, kad au
kautų, bet kaži kur dabar jis yra. 
Argi išbluko pats per save?

Man rodos, kad visuomenė, iš
rinkusi, visuomenė aukavusi, vi
suomenė tur pilną tiesą apie tą 
komitetą ir pasirūpinti. Jeigu tas 
komitetas nemano toliau egzistuo
ti, tai pagal manę, išrinkti tris (3) 
ypatas tame mieste, kur gyvena 
iždininkas, jei galima pakviesti ir 
sekretorių, ir peržiurėjus knygas 
ir kvitas, apskelbti visuomenei 
viešai, kaip stovi dalykai. Jeigu 
gali, tegul susivažiuoja ir visas 
komitetas. Nes, ar šiaip, ar teip, 
— matyt iš šalies, kad tas komi
tetas mažai ką galės benuveikti, 
nes yra kitas, kuris darbuojasi, ar
ba kuriam dabar daugumas siun
čia pinigus revoliucijos reikalams.

Komitetas, veikęs visuome
niškoj dirvoj, jei išbluktų tykiai 
niekam nieko nesakęs, keistai iš- 
rodytų. Gal būt, kad prie to ko
miteto dar yra šiek-tiek pinigų. 
Dabar, kada vėl pradeda smarkiau 
bruzdėti — jeigu išsiveržtų revo
liucija Maskolijoje, drauge ir mu-r

tarpe

”alderman’as; 
iš ‘ kiekvienos 

nepaisant skaitliauJ 
ward’oje."

2) Kiekvienas “alderman’as*
renkamas ant keturių metų, vie
ton dviejų metų, kaip dabar ren
kamas.

3) Kiekvienas “alderman’as** 
ims metinės algos $3500, vieton 
$1500, kaip sulyg šiol buvo.

4) Rubežiai “ward’ų” bus per
keisti teip. kad darbininkų apgy
vento]’ miesto dalyj reikės 13000 
ukėsų išrinkimui vieno “alder- 
man o, o dalyje apgyventoje 
didžturčių reikės vien 4000 bal
sų išrinkimui vieno “alderman’o.**
1 okis nelemtas padavadijimas su- • 
siaurina darbininkų tiesas. Didž
turčio balsas trįs syk svarbesnii 
už darbininko! Jeigu “charter’is9 
liktųsi priimtas, darbininkų nu- 
skriaudimas balsavime nebūtų'at
mainytas pirm 1920 m.

5) Visose dalyse (departamen
tuose) miesto valdžios “mayor’o** 
valia žymiai padidinama: jis tam
pa teismo bei militarizmo dikta
torių, užgimus ginčams tarpe pi
niguočių ir samdininkų, jam duo
ta valia priverst visus vyrus, virš 
18 metų, jam tarnauti milicijoje ir 
policistais; jis turės valią šaukti 
miliciją, kada užsimanys, žinoma, 
su žinia gubernatoriaus, bei pre
zidento.

6) Atima tiesą nuo gĄ'vcntojų 
šio miesto kontroliuoti saliunus, 
teatrus, žaislų daržus ir tt, bet 
miestelių atstovai, už šimto my
lių nuo Chicagų galėš uždaryti 
teatrus nedėldilūais ir visas k?- 
tas žaislų vietas, ir tą galės dary
ti kas antra diena, šiokioms die
noms teip, kad urėdninkai turėtų 
progą pritaikyti patarlę: kas tep»» 
tas važiuoja.

7) Atima tiesą ukėsams užma
nyti kokį nors padavadyjimą, 
ba balsuojant reikalaut per
mainų teisme ar miesto valdžioje, 
šis naujas “charter’is” panaikina H 
svarbiausią tiesą ini«ijatyvos tf ! 
referendum, ir varu verčia pasi
duoti naštai tiesų, išduotų keleto 
valdymui draugijos.

8) Panaikina tiesas t. v. | 
Service” ant tiek, ant kiek tos t^ | 
sos dabar saugoja darbininko* I 
miesto tarnystėje: juos naay- 
or’as.” ar jo vietininkas galės p** 
varyt be jokios priežasties, 
prasikaltimo. Dabar to negali d** ’ | 
ryti be teismo.

9) Rūpinasi, kad viešų
oficijalistų algos nebūtų j
tos, be sumažinimo vienk>rtjja| 
mokintojų skaitliaus. Toom
pu pasirūpinta, kad niokint>°Jt|^^« 
gos gali būt sumažintos be 
derančio sumažinimo algų E
•• ,• • * *
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:k tos ti&- 
rbininkus 

►s “may- 1 
galės pa- 
sties, be 
negali da-

mokyki# 
sumažin* 

ienkart ir 
’uom tar- 
intojų *1"

rų oficij**

r 10) “Mayor’as” taps visogalin- 
git ponu viešų mokyklų, taigi bu
mas mokinimo gali tokiu tapti, ko- 
|cio geidžia įtekmingos korporaci 
įos. trustai, ir vaikai darbininkų

O^bbystės Kči vaizbos.
fI) Daleidžia pakelti mokesčius.

,ft didžturčiai ir korporaci- 
*f»h£ana lengvai išsisukti nuo 

priderančiu uio- 
o maža t u rčia m s pakels 

^sčius nuo 30% iki 40%. Pa- 
£ Beraščiai turės hm -inrnik- 
pakeliant randas ir kaina- \a!

daiktų, drabužių — iš dar-r

Daleis t. v. “City Council” 
brauti mokesčius ant kiek\iem> 
^įno, amato ir xaixl»os ir 
prasti visus darbininkus tokiais 
jlesčiais (license tax 1.
y) Atima tiesą Visuomenei pa- 
|iati privilegijas didžturčių, 
[drieidzia vandens ir ugnage- 

* sistemas teip kontroliuoti, 
jos pavirstų į privatiško pei

se
l|) Patvald)'tė. taigi žmonių 

fMtii visuomenė- paskirta vi- 
labui, panaikinta. Ne- 

įvykdinta ir darbininkai 
^vergti mažumos valdančiųjų.

"ie«a inicijatyvos ir refe- 
panaikinta ir darbininkai, 

g dalies, nustoja lygaus balsavi- 
po tiesą, priėmus šį “charter į.” 
{Jarbininkų tiesa įvykdinti atmai- 

jame sumažinta. Tiesa ly- 
balsavimo įg\ta kraujo pra- 

nu vargo pelių! Nedarykit 
|td»s priimdami tokį \harr 
’ Nepaleiskit įgytos liuosy- 

Neklausykit meklerių didž- 
ą, kurie melais, prižadais ir 

paikina darbininkus!. 
Bilsnodami rugsėjo 17 dieną, at
neškit naują “charter į.“ Visi ei
be balsuoti iki vienam ir prisidė- 
bprie atmetimo negeistino juil- 
įd, teip pašalei mums aut spran
gi dedamo. Atsiminkit, jogei vi- 
snkčsai, persikraustę į kitą vietą 

nuo pereitų rinkimų; tu- 
neatbutinai “registruotis“ vie-1 

^vadinamoje ’^Registration 
Polling 1‘lace”.

Gabesni raštininkai, klabinkit šį 
‘ ne per vėlu.

Altanas K. Rutkauskas M. D.

Mažas feljetonas.
Prašaliečio laiškai iš Rusijos.

ra*giau>ia Felicija!’
į Stebėtina Rusijos . žandarų iš- 

ontis’ Čia aš tau paduosiu vie-
* Žandarų viršininko paliepimą 
edis į žodį. Iš to tu suprasi, ko-
* gudrus vyrai’t ar,nauja tėvynei. 
Mt tas paliepimas:
“Paliepimas atskiram žanda- 
| Korpusui. No. 135. Peterbur- 
jt. berželio 27 d. 190710.

1 K daugelio pranešimų apie y-, 
Kingus atsitikimus, labai aiškiai

1 utyti, kad žandarai, išskiriant 
etas ypatas, labai blogai šaudo.
Meldžiu tą apsireiškimą grei- 

iausia prašalinti ir apskelbiu, kad 
įmokančių tiksliai šauti žandat-

I Iferdėtiuitis prašalinsiu nuo tar- 
■ystos už nemokėjimą įkvėpti sa
lo pavaldiniams stropio veikimo 
teiiralingumą.
^Prasikaltėlių gaudymą pliko
mis rankomis griežtai meldžiu su- 
ftabdyti. Per daug brangus mu-

Pasirašė, komenduojąs korpu- 
tfenėral-ma jotas baronas Tau-

Pinkus supratimas apie revoL

B Kiek čia žandaro proto. Koks 
tėvynės sūnūs!

1 Tiktai vieną dalyką galima už- 
l^i šviesiam baronui: jis sako, 
l«d žandarai maištininkus garnio 
lakomis rankomis. Kur jis to- 
1®^ žinias ištraukė, nė Ivanas 
■Kronštadskij, nė Sarovo Serafi- 

neįspės, o tie žmonės jau la- 
ir labai šventi, apie, jų stebu- 

l^unią aš tau seniau rašiau, ra- 
B* limeni.
■Jntne punkte baronui ar.protas 
l^išo, ar janl prisisapnavo, 
■^žandarai eina medžioti pliko-
■ Tink-.ini^,
B Bu kas, kas. o aš tuos dalykus 
B/41 Kcrai žinau, neveltui’ prigu- 
rMte tikrųjų rusų sąjungos ir 
Bn Syl<’V man. jau prisiėjo 
■- Bi fcvoliucijonierius.
■Bj^kosiu tau vieną atsitiki- 
Į pamatysi, kad žandarai pli-
■ ra’ikomis nevaikščioja.

’r keli žandarai, norė- 
prasiblaškyti, išė- B ^miesto patnędžioti, žino-

ma ne ant zuikių, bet did 
tvėrimų, kuriems vardas 
ninkai. Einame ir vis r—v 
sutinkame, ką butų galima griebti 
už apikaklės.

sni# 8U- 
maišti- 

ieko ne-

matome 
vaikai var- .*1 tosi. po smiltis ir kažin-ką.kasinė

ja. Priėjome ir klausiame 
— Ką. jus velniūkščiai, 

rote?
— Męs nieko.

po /ėmės?
— Męs nieko..
M a I ? > l

cia da-

Ko įknysatės

Mums visiems dingtelėjo į gal
vą. kad tai tikriausiai maištinin
kai ; kas buvojcad ir maįr.i.juk re- 
voliucijonieriai tardymuose vi
suomet sako:

— Męs nieko.
Išsitraukėme revolverius ir, 

prikišę prie jų kaktų, perkūnijos 
balsu sušukome; 1

— Sakykite, ko čia jieškote, vė
sus, kaip varles, iššaudjsime!

V ienas [ jų, lupą pakabinęs, 
zvembdamas, ir sako:

-— Męs nieko, męs I. 
męs urvus po žemes kasi

ijamės. 
lėjame..

-........   VytM,
juk tai baisiausi maištininkai, jie 
mano pravesti pakavimą po caru, 
po valdžia! Jie, įvaliqję į tuos 
urvus minią, mus visu} išplęškįs 
į padanges.

— Tiesa! Tiesa!
— Sušaudyti
— Ura! Ura!.
Ir kad imsime iš 

pleškinti, kad imsime 
nekurie žandarų iš aulų? išsitraukė 
kiaulių skerdžiamuosius peilius ir 
prasidėjo.... Nė viend velniūkš
čio neliko, košelyną iš jų padarė
me !

Na. ir kur čia plikoj rankos? 
Yra ir revolveriai ir peiliai....

Sugrįžę, pranešėme, kam reikia, 
apie atsitikimą ir gavome už

irevoiverių 
į pleškinti;

ŽMONIŲ BALSAI.
Dėl p. Antonovo prakalbų.

New Haven, Conn. buvo pra- Irevoliucijoiųeriams teismties dė 
kalbos; kalbėtojais buvo draugai: |to. 
Antonov, atstovas rusų social-de- 
mokratų partijos ir Fort. Bago- 
čius.

.............. . ..[likusius tėvynėje? Faktų tokių (patinka. Po XXII seimu! *S. U 
buvo, net “N. Gadynėje?* prisiėjo ĮA. aptilo vaidai ir‘užsiouldin*;;.

Uraugas Antonov kalbėjo 
mums ne su visu aiškiai, mums 
rodėsi, kad trūksta jam atvirumo, 
kad jis stengiasi ką nors paslėpti.

Ant rytojaus, kelių draugų-dar- 
bininkų privatiškame (privatiški 
pasikalbėjimai nelabai tinka vie
šai kritikai, viešai kritikuojami tik 
vieši darbai, bet ne privatiški pa
sikalbėjimai. Red.) pasikalbėji
me p. Antonov buvo daug iškal
besniu ir atviresniu. Priėjome 
prie tautiško klausimo.... P. An
tonov bandė išjuokti tautiečius, 
net kvailais juos vadino. Tūli 
draugai jam prieštaravo, išrodinė- 
jo, jog visų tautų tautiečiai sten
giasi visus savo tautos žmonės su
vienyti, kad suvienyjus, lengviau 
butų apsišviesti ir iš visų atžvil
gių augščiau kultūriškai iškilti, 
[jeigu neaugščiau — tai nors susi
lyginti su kitomis kultūriškomis 

[tautomis, nes prie to verčia pri- ' 
gimta tautai ambicija, lyginai • 

|kaip ypatiška ambicija verčia 1 
žmogų tapti prakilnesniu, dore- ’ 
sniu, geresniu ir iš visų atžvilgių 1 
tobulesniu; žmogus, nustojęs am
bicijos, yra niekšas.

Antonov ypatiškąją ambiciją 
pripažįsta, bet tautiškąją atmeta. 
Sulyg jo manymo, ji turinti būt 
išnaikinta. Kas link apšvietimo, 
p. Antonov stengėsi darodyri, 
jog apšvietimas darbininkams vU 
sai nereikalingas; 1 .

darbininkams tik vienas susipra-ĮĮ’Į diasią 
įima* 
škas).
monė

i: to.
P. Antonov priftažįstk, jog tik

rai Lietuvos žino^ėfc tainsųs; val
stiečiai, anot jo, visi bėVeik juo
dašimčiai ir atžagareiviai, o kas 
link Lietuvos socijal - demokra^ 
tų, tai p. Antonov randa, kad ir 
jie labai mažai ap^išviėtę ir ma
žai |xditiškai susipratę, net nela
bai protingi, nes Iki šiol dar ne- 
susivienyję su Rusijos social
demokratais, iš ko turėtų sau di
delę naudą.

P. Antonovo męs prašėme, kad 
jis teiktųsi viešai žmonėms papa
sakoti visą Lietuvoj dalykų sto
vį iš politiško atžvilgio. Ponas 
Antonov prižadėjo, lx*t savo pri
žadėjimo neišpildė.

P. Butkus.

Nesusipratimas, bet ne užvydė- 
jimas.

No. 32 “Lietuvos” patil|»o 
straipsnis drg. J. Jurgelaičio. Jis 
nurodo negražius pasielgimus va
dovų S. L. A. ir L. S. S. su uždė
jimu ir perkėlimu laikraščių 
Brooklynan, kadangi “Vienybė“ 
ten kraustosi. Tas, esą, bėgimu 
už akių.

Aš, prigulėdamas maž - daug

A. aptilo vaidai ir ‘užsipuldinėji- 
l mai ant socijalistų, bet kur tu 

žmogus iškentėsi nedavęs jiems 
“peklos.” Jau No. 32 “L.” tūlas 
Matukaitis griebėsi to, ir tai nė iš 
šiokios, nė iš tokios pusės, visai 
be pamato, vien tik kad socija
listams “neduot giliuot.” Kvai
lu daiktu yra meluot laikraštyj ir 
siundyt tamsias minias ant soci
jalistų neva už dergimą patrijo
tizmo ir užlikrinėt, buk “Kovoj“ 
nuolatai kas yra daroma, nors ten 
to nebuvo: jei telpa koks raštelis 
nurodantis musų “patrijotėlių^ 
nesąmonę, jų apsirubežiavimą ir 
nekentimą kittaučių, tai tas dar 
nereiškia, kad socijalistai prakei
kia meilę tėvynės ir prigimto krA 
što! Netik socijalistai, bet kiek- 
ųpnas doras žmogus, matydamas 
kokį bepamatinį agitaviiuą prieš 
ne lietuvius, užstot už juos, kai
lio neteisingai užpultus. Tai ne 
reiškia, kad socijalistai prijaučia | 
svetimtaučiams labiau negu ta- ( 
viemsiems. Socijalistai prijaučia | 
visiems skriaudžiamiemsiems, kas 
jie nebūtų, nors butų jie kitokios 
parvos, 
lenkai;

. 'fbutų išvijęs visus cicilikus, kur 
pipirai auga. Kaip jus, girdi4 ci- 
cilikpalaikiai, išdrystat teršti tau
tiečius, neaplenkdami net visų 
“gerbiamųjų*,, ir dar po visam 
tam, begėdiškumu apsidengę, ti
kitės jų paramos savo laikraščiui! 
Tai kokie ištiktųjų begėdžiai tie 
cicilikai!

Ne teisybę kalba p. Matukai
tis! Reikia žinoti, kad cicilikai 
po vardu tautiečiai kolioja, ir tai

bet eina išvien (durnoj, apart len
kų ir mahometų, teisybė, nebuvo 
tautiškų partijų, bet sukilę latvi# 
armėnų, net ir lietuvių būreliai 
buvo iš latvių, armėnų, gruzinų, 
taigi laikėsi tautystėms. Red.). 
Todėl valdžia ir parengė garsias 
skerdynes žydų, armėnų, latvių, 
gruzinų, tikėdama išardyti jų vie- 

’nybę, nes manė, kad be jos leng
viau bus nuslopyt revoliucijonie- 
riška banga. Darbininkų vieny- 

ne kolioją. neimeiėia. tik nurodo |«*» bijo ne i* kapitalistai, bet ir

, jeigAi gi pasiskirstysime 
tautomis, kaip nurodo M., tai vie
nybės nebus,o ji neatbūtinai rei
kalinga. Todėl visų šalių darbi-

~ , nežiūrint tau
tos, nė tikėjimo!

Ant paskutinių M. žodžių, kur 
jų |jis sako, jog kokios tautos ėsame,

i. • i,..- _ , , ' - lin, palengvinimu g v-
ieną ga vą dovanta po pen- venime. bet nesuteikiąs darbinio- atK’i°

vertę tautiečių kai|x> politiškos |<*arai, 
partijos (mes tautiečius kitaip 
suprantame. Tautiečiai, tikroj to 
žodžio prasmėj, yra tie, kurie ru- .vmci vi

pinasi auklėjimu ir palaikymu ninkai vienykimės, 
tautiškų lietuvių ypatybių. To- tc>s» nė tikėiimoi 
kiais gali būti visi, kam brangios 
tautiškos lietuvių vpatvbės, j- _ _ 
kultūra, teip gerai darbininkai, turime ją mylėti,nėra ką atsakyti’ 
kaip ir kiti. Rašėjasgi, mą- nes tas teisybė.bet neniekinant ki- 
tyt. po vardu tautiečiai, supranta, tų tautų. Todėl dar sykį atkartoju • 
Lietuvių demokratų partiją. Rd.) musų papročiai ir kalba per am- 
besiremiančios ant tautiško pa- žius nepražus (bet tik tąsyk eih 
mato, o savo veikimuose nieko gu juos mylėsime ir auklėsime 
bendro neturinčios su apgynimu kitaip jie pražus. Red 1 Darb ’ 
darbininkiškų reikalų. Tų tau- ninkai visų šalių turime vienatis 
tiečių partijai priklauso tik keli Atskiriame tautiečius kapitalistus 
nesusipratusiejie darbininkai, ku- ir buržuazus 
riuos tautiečiai švelniais ir mei
liais žodeliais, vardan tėvynės la
bo, tėvynės gerovės, jos pakėlimo, 
prisiviliojo.

Socijalistai. prisipažindami p^ 
tįs tautos auklėtiniais -ėsą, kovo
dami prieš kiekvieną prispaudimą, 
kovoja ir už laisvę,kiekvienos tau
tos savorankiškumą gyvenimui 
reikalingą. L.S.D.P. programe ai
škiai pastatytas reikalingumas 
Lietuvai plačios auatonomijos. su 
seimui Vilniuje, už ką ir stovėjo busime palikti 
socijalistų atstovai paskutinėje ;.............
durnoje (tas klausymas durnoj ne 
buvo pakeltas. Rd.).

Socijalistai kovoja 
plačios laisvės 1 
tautai kokia ji nebūtų, 
gu męs norim sau ką nors gere
snio. tai reikia suprasti, kad ir ki> 
ti to paties geidžia. Reikia dar 
pridurti, kad prie tautiečių parti
jos prik laso iš didesnės dalies 
buržuazai ir stambiejie ūkininkai, 
(ne prie tautiečių, tik prie Lietu
vių Demokratų partijos.. Rd.), 
kurie išnaudoja darbininkus ne
blogiau* negu svetimtaučiai. Kas- 
žin. ką užgiedotų p. Matukaitis. 
jeigu likimas jam nutartų pasidar- 
buot po priegloba tokio tautiečio, 
kuris plėšia nuo darbininko po 
trįs kailius? Ar jam ne teip 
skaudėtų, kuomet tą operaciją at
liktų tautietis, o ne koks vokietis, 
ar rusas.

ar patriotų prakeikiami 
socijalistams visi lygus, 

[nes visi žmonės, jie peikia kiek
vieną tautų persekiojimą. Matu- 
kaičiui velyčiau skaityti knygeles, 

„ kuriose išaiškinami prietikiai *0- 
prie abiejų organizacijų ir jų or- cijalistų su pairi jotais.
tranu ------- . Negražus siundymas, nors jis

butų ir teisingas, bet biauriausiai.
Br<M>klynu jei siundymo įrankiu paimta melą-, 
A. tūlose gystė. O augščiausias Jupiteris 
jog butų žino, kad musų raštininkai be to 

, ka neapseina. Štai ir Matukaitis sa- 
!—: “Nuolatos” primetinėjama 

nebūtos kaltės ir 
jie išnaudoja žmo

nės \ardau tautystės.... (turbut 
apie Collinsą. Kobrę. 
visokius “tautiečius“ 

ir agiiavimas už tą daktarus, kurie nuo mirties išgy- 
Įprasidėjo, vienok nieko galutino <|<> į penkias dienas, ir tt.). 
nėra nutarta, nė rtferendum pa- Toks niekinimas tautiečių, kurie

~ir socijalistai gei- ( 
denimas to klausymo eina toliau: <jii,- -

S. L. A. organą tarta ir seime pasitaiko 
bet

ganų reikalų, išreikšiu savo nuo
monę tame dalyke.

Atsisveikinus su T 
“Spinduliui,“ L. S. P. A. 
kuopose buvo tariama, j _ 
geriau “Kovą” perkelti ten, I

reikalingas |danK* ’«‘eMa’ didesnis ir ji pakel- ko:
i tenaitinių lietuvių, tautiečiams __

(politiškas ir ekonomių ' ’ ^'itvriant. niekšystės, buk ji
Apšvietimas - jo nuo- '« i***)!”“’ --l........... -

- mokėjimas rašyti, skai- iin>ku# «<’"’#« lr _><» ne, «•» ka">» 
«MI tik palenRv.nimu gy- K""'' Shnitrer;,
1»— ♦ —---*—*----. . ........... . ..■va n«;*ulClKiąS liaFD

kius rublius; o ralvų buvo de- kams laisvės, reikalingų tiesų 
šimts.... -r 1 mechanikos, <* • 1------

teoliogijos, filiozophijos, istorijos pIu°T*s iki šiai dienai, ir vien g'il-jgal teipjau kaip iNe. jenęral-majoras į apsirinka. 
Žiūrėk, žandarai sugauna maišti
ninką. nėkuomet pliką kmnščia 

(netrenkia jam į dantis! bet revol
verio rankena kad pasaka, dantys 
išbyra kaip žirniai. 1$ tų dantų 
butų galima pylimą supilti per 
oceaną iš Europos į Ameriką, ne
bereikėtų laivais važiuoti, butų 
galima sausomis nukeliauti.

Arba kiek šonkaulių išbarstyta 
Rusijos obivateliams! |— Suver-Į 
tus visus į krūvą, pasidarytų kal
nai didesni už Alpus.

O .šonkaulius ir nej plikomis 
rankomis trupiname, yra tam tikJ- 
ri įnagiai, kokius seniau vartoda
vo šventi Rymo tėvai, kada jiems 
eretikus reikėdavo atversti ant ti
krojo kelio. Tuos įnagius jau vi
sur buvo užmiršę, bet męs pasta
ruoju laiku vėl pradėjome vartoti , 
ir pasirodo, kad tai Ubai geras ( 
dvasiškųjų tėvų išradimas. Pade- ; 
Sime, yra ypatingos replės, kurio
mis spustelėji maištininkui liežiu- , 
vį, jis kaip gyvatė, in|a raityties. 
Žadame savo įnagius siųsti į Ry
mą. kad pašventintų, iįekmingiau 
veiks ant maištininkų!

Baronas Taubė tiesa sako, kad 
žandarų kraujas perdaug brangus. 
Žandarai ne katinai! 1

Atvirai pasakius, mus žandarų 
kraują ir branginame j už kiek- 

, vieną jų pralieto kraujų lašelį val
džia išpila maištininkų kraujo 
bosus. Teip ir reikia!

Pas vieną žinomą valdininką 
galvoj išdygo net toks sumanu 
mas: maištinikų kraują pilti j 
vieną vietą, o kadangi jo dabar 
neapsakomai daug vartojama, tai 
už trumpo laiko pasidarys jūrės, 
kurias reikia pavadint? “Raudono
sios Rusijos jūrės”. O tai bus 
puiku! Iš visų pasaulio kraštų 
važiuos stebėties iš tokių jūrių. ] 
Žinoma, męs už dyką neduosime < 
žiūrėti, pinigus imsim!, nemažai 1 
iždas uždirbs. Parodysime visam 1 
pasauliui, kaip augštai pakilus 
Rusijoj kultūra. Dabar visi šau
kia, kad Rusija laukinė šalis. 
Na, tepadaro kita valstybė tokius 
stebuklus — iš kraujd supila jū
res! Ne, tik Rusija tą te gali pa
daryti !

Gerai baronas Taubę sako, kad 
žandarai turi tiksliai šąi 
vienu šuviu iškarto 
turi nudėti penkius ni 
Reikia mat gailėtis patronų. Sau
gok Dieve, gal vėl atsitikti kokia 
karė ir męs neturėsime kuo šau
dyti į priešius. Prisieitų vėl va
žiuoti į Portsmouthą.

O. žandarų majoras 
ringas, neveltui jis nešioja barono 
titulą!

I; pa* 
įZimmas mechanikos, chemijos,

ir tt. negali darbininkų išgelbėti 
nuo skurdaus ir blogo' gyvenimo.

P. Sks.

[ Duodame vietą Žmonių Balsams, 
bet nenorėtume, kad tame skyriuj 
užgimtų tokia maišatis, asabiški 
užsipuldinėjimai, tušti ginčai, koki 
buvo e sivienyjimo

[ūdyti, kiek- 
mažiausiai 

aištininkus.

Taube pro-

Tavo grafas Kuku.

[skyriuj. Tod<
>110 klausymo imsime tik geriau ap
rašytus, geriau dalyką išaiškinan
čius raštus, visus gi tuščius, nieko 
ne aiškinančius ginčius priversti

Ne daugumas ra^ 
štų aiškinančių tą patį klausymą 
turi svarbą, bet tas, kaip tie raštai 
parašyti: vienas gerai parašytas, 
gerai klausymą išaiškinantis raš- 

tiesas kiekvienai tas daug daugiau gali naudos at- 
—• — gabenti negu šimtas netikusiai 

parašytų.
(leistume, kad “Žmonių Balsų“ 

skyriuje tilptų gvildenimai svar
besnių klausymų, o ne, kaip mę,s 
pratę kelti, koki menkniekiai, ne
turinti nė jokios svarbos.

(ieistume, kad straipsniai su už 
metinėjimais ir pateisinimais pra
vestų, jeigu jau ne prie susiprati-' 
mo, tai bent prie galėjimo sugy
venti, įsilėkti. Bet straipsniai toki 
turi būt. kaip galima, trumpai ra
šyti. reikia juose vengti tuščių žo- ' 
džių ir visko to, kas su pakeltu 
klausymu nesiriša, arba nuo jo at
sitolina.

Daugybė raštų, aiškinančių tą 
patį dalyką, niekada prie susipra
timo nepriveda ir nieko neišaiški- . 
na. nes kiekvienas kitaip, o jeigu 
ir ne kitaip, tai visgi kitais žo
džiais tą patį dalyką aiškina ir 
tokiu būdu dar labiau, ypač men
kiau išmanantiems, jį aptemdo. u 

Del Matukaičio rašto jau per o 
daug turime Atsiliepimų, o iš jų 
tik vienas vertas patalpinimo. Ko
dėl? Tegul parašę Atsiliepimus ir 
skaitytojai perskaito tilpusius da
bar ir sulygina vieną su kitu, o 
pats to priežastį suras: drg. Bago 
čiaus Atsiliepime, nors ir ne vis
kas išaiškinta, bet visgi išaiškinta 
daugiau negu kituose Atsiliepi
muose drauge paimtuose.

Rašykime todėl ne vien kad ra
šyti, bet apsvarstykime pirma ge- 
'rai pakeltą klausymą ir apsvarstę 
’visopusiškai. aiškinkime, rašykime 

tik tą, ką gerai žinome, be spėjimų 
tankiai su teisybe nesutinkančių. 
[Tąsyk raštai bus geri, kitaip bus 
tai laistymas iš tuščio į sausą, kas 
niekam naudos ne gali atgabenti.

Red.

už tokia
parašyti:

d

nes jei-

Ižia geresnės ateities lietuviams, 
ne kada ne ka- 

nuolatos, vardas 
mylinčio savo tėvv-

_   •-—« -------- •—••••» t—
[ l ik darbininkų susipratimas gali ir komisijos narių krivūlėj. įkurti da. U. 
juos padaryti laimingais (bet jis ten, kur nėra nė jokio lietuviško tautiečio, ...... ..

laikraščio, o lietuvių gvvena dau- nę. kalbą, socijalistų iškeltas ant 
giau. Tokiomis vietomis komiai- smaigo lyg baidyklė amžinai pa- 
ja surado: Brooklyną, Pittsburgą juokai. Čia jau tikras faktas, kad 
ir Baitimorę. Vienok ir tas daly- musų Amerikos socijalistai, nieko 
kas nėra galutinai nutartas, bet nesupranta, dar Lietuvoj, tai kas 
diena po dienos bus atiduotas S. kitas!” Sutikėta su tuom, bet pir- 
L. A. nuspręsti. ma norėčiau žinot bent vieną so-

“Vienybės“ išleistojas nieko cijalistų raštą niekinantį tautišku- 
viešai apie' savo laikraščio į tilpusi “Kovoj.“ kitaip p. Ma> 
Brooklyną kėlimą nepranešė, vie- tukaitis atlos gražią rolę suva
nok “vadovai“ S. L. A. ir L. S. džiotojaus žmonių neskaitančių 
S., dažinoję privatišku keliu apie Kovo* ir gabaus melagi<»-mtri- 
“\ .” išleistojaus mierius, užklau- Ka,,to.
sė per laišką, bet nė laiškuose
apie savo mierius jis negalėjo jalistų kaipo priešų ____
pranešti, nes dar nebuvo galuti- yra !*c pamato, iš pirštų išlaužti, 
nai apsirokavęs. Ir teip tas ret> Mes lietuvius socijalistus ncgali- 
kalas lieka iki šiol. Brooklyniečiai me pavadinti kosmopolitais, nes 
visgi turės vieną iš šių laikraščių: jie tankiausiai yra patys patrijo- 
“Vienybę,** “Kovą,“ arba S. L. A. tais, ir tokiais patrijotais, kad sa

vo patrijotizmą kartais stato 
nuopelnus augščiau negu socijalizmą. taigi 

lietuvių juos 
viso pasaulio Į

įgyjamas tik per apšvietimą; be 
to, juos vis vadžios visokių parti
jų politikieriai, kokių ir terp dar
bininkų ne trūksta. Rd.).

Argi mums darbininkams mok
slo. apšvietimo nereikia.... bukli

ame tik susipratę (tokia tik Anto
novo nuomonė.
ištarta nuomonė
niekam nėra dar evangelija. Rd.). 
Bet ką reikštų tas susipratimas?

Ar ne reiktų tą teip manyti: 
bukime spangi ir tamsus, kaip I 
jčebato aulas, be prieštaravimų ir 
ginčų klausykime vadovų, be 
trūkčiojimo ir žvalgitnosi į šalis 
eikime tais keliais, kuriais ves va
dovai, darykime ir pildykime tą 
ką jie mums palieps!

Toliaus užklausiau p. Antono
vo: ar yra Lietuvoj revoliucija? 
Nes aš, nesenei pribuvęs iš Lie
tuvos, tvirtinu, jog Lietuvoj dar 
nėra revoliucijos; yra tik pavie
nių žmonių besistengimai pada
ryti Lietuvoj revoliuciją!....

Iš augšto žinojau, ką p. Anto
nov atsakys. Balandžio 21 d. š. 
m., viešoje prakalboje aš, kaipo 
neseniai iš Lietuvos pribuvęs, 
aiškinau, jog Lietuvoj dar nėra 
revoliucijos, nes ji ir negali dar 
būti ir tt. Už ką vietiniai soci
jalistai buvo baisiai ant manęs 
įširdę. Ir Antonov atsakė: “tik
rai Lietuvoj revoliucijos, kaip ir 
nėra, ir negali būti: ar gali koks 
tūkstantis Lietuvos socijal - da 
mokratų padaryti revoliuciją?

Bet privatiškai 
vieno žmogaus

užsipuldinėjimai ant soci- 
tautiškumo

organą.
Mes visi žinome

"Vienybės” ir nėra abejonės, jog reikalai 4 milijonų
S. L. A. teip ir L. S. S. neis su ,abiau aPdna nc«u 
“V.” konkurencijom jei ji ten likimas.
nutartų persikraustyti. Socijali- Ir S. L. A. narių

voliucijos negali būti: 1) lietuviai 
pergyveno revoliuciją 1863 m. ir 
dėl jos labiau nukentėjo negu 
tikriejie revoliucijos sukeltojai 
lenkai: 40 metų iš musų buvo at
imta spauda; 2) visas beveik Lie
tuvos proletarijatas, tie tikriau- 
siejie revoliucijojrieriški rezervai, 
liko aplinkybių išmesti iš Lietu
vos ir išsiblaškė po svetimas ša
lis; 3) Lietuvos žmonės tebėra 
dar tamsus, jie dar neįstengia su
valdyt naminių šnipų ir juoda
šimčių, negali atskirti draugų 
nuo savo tautos priešų..........
Lietuvos soc. - demokratų atsto
vai ir jų sėbrai, Amerikos lietu
viai - socijalistai, renka pinigus 
revoliucijai — ginklams pirkti, o 1 
aukautojai neužklausia, ar yra 1 
Lietuvoj prirengti žmonės, ku- I 
riems galima butų įsitikėti ir su
teikti revoliucijonieriškajį ginklą, 
kad paskiads to ginklo (už musų 
sunkiai uždirbtus pinigėlius nu
pirkto) neatkreiptų prieš savo tilusių, negali 
tikrus tautiečius, tėvus, brolius, |nejudinę.

(tūlų) tusi*-
štai to nepadarys, o be abejonės ir puolimai ant socijalistų buvo že- 
S.L.A. draugai, susirinkę apsvar- miau kritikos. \ isi žinom, j<’g 

( styti organo reikalus, nenorės iš 1500 narių L. S. S. mažiausiai 
kenkti “V.” Bet jei p. J. J. Patik- 1200 yra nariais S. L. A., t. y. M 
štiš nepraneš viešai apie savo 
mierius, ir S. L. A. diduma balsų 
nutartų organą uždėti Brooklyne, 
o jis į tą tarpą nusikrauatytų ten, 
aš manau, kad vistiek organo ten 
nekelsime, bet perkelsime į sekan
čią daugiausiai balsų gavusią vie
tą, nes S. L. A. micriu buvo už
dėti organą ten, kur dar nėra nė 
jokio lietuviško progresyviško 
laikraščio. Bet jei J. J. Paukštis 
duotų viešai apie savo mierį žino
ti visuomenei, be abejonės S. L. 
A. nariai visai nebalsuot organą 
uždėti Brooklyne, kad nekenkti 
tam, kuris daug pąsidą^bavo ir 1 
materijališkai nukertėjo už labą . 
S. L. A. Socijalistąį irgijapie jo ' 
nuopelnus atsimins.,, u

F. įt Bagočius.

socijalistų priklauso prie tauti- 
1 škojo Susi vieny j i mo. S. L. A.

narių tik 1200 iš beveik 8000 
tepriklauso prie L. S. S., t. y. tik 
viena septinta dalis Susiv. narių. 
Taigi katrie katruos geriau prilai
ko? Bet tai dar ne viskas. Iš 
160 kuopų S.L.A., didesnė jų da
lis yra prilaikomų, didinamų ir 
vedamų socijalistų. Kiek S. L.A. 
socijalistų kuopų sutvėrė? Jeigu, 
S.L.A. didvyriai teip pasidarbuo
tų socijalistų labui, kiek socijali
stai S. L. A. labui, išnyktų ir tie 
tušti pliauškalai ir siundymai lai
kraščiuose ir abidvi organizaci
jos turėtų pakaktinai lauko dar- 
bui ir kovai su priešais ir be terp- 
savinių besieržinimų.

Taigi v^rai! bent sykį gėdyki- 
mės meluoti ir tai dar viešai, lai
kraščiuose !

F. J. Bagočius.
Pakilus bent kiekinius# tauti

škam ir politiškam, supratimui, 
įsivyravo po draug-^ir Nelemtas 
apsireiškimas užsipuiduMčti vie
ni ant kitų. Nepakanka dar, kad 
pavieni korespondentai rpatiškai 
išsidergia laikraščiuose, prirašo 
“protestų,“ “Atšaukimų“ ir tt., 
bet prasideda ir siundimai tūlų 
lietuviškų frakcijų viena ant ki
tos. Tas paprotys teip įsi
gyveno, jog tūli nerangus rašyto
jai, matydami porą laikraščio nu
merių liuosų nuo vaidų S. L. A. , , , ------- 1 -------------
su L. S. S., paskutiniame laike ap- kad tai, gelbėk Viešpatie, kur ki- 

• ••

No. 32 “Lietuvoj,” p. A. Matu- 
kaitis, apsiginklavęs dangai inga 
jo rankose plunksna, ir pasiėmęs 
pagelbon šiurkščių žodžių (tų 
šiurkščių, nieko nepertikrinančių 
žodžių, pas mus nieks neaplenkia. 
Rd.), kad duoda, tai duoda pipi
rų "cicilikams,” dėl jų prieštaiv- 
tiškų prasižengimų. Laimė dar 
cicilikų, kad tuos prasikaltimus 
Ijie papildė laisvoj Amerikoj, o

Mat
iškentėti, vėl jų tur, tai jau, turbut, pons autorius 
jiems tas labai straipsnio “Nespiauk vandenin”

J. Rudminas.

No. 32 “Lietuvos.” p. A. Matu 
kailis kaltina socijalistus, kad jie 
ne godoja patrijotizmo (jis kal
bėjo ne apie godojimą, tik apie 
nesutikimus ir niekinimus, o žo
džiai tie ne tą patį turi reiškimą.. 
Red.).

Ar gali socijalistai užsiimt pa 
trijotizmu. jeigu kapitalistiška si
stema baigia slogyt darbininkus? 
Socijalistams rupi visų tautų dar 
bininkų gerovė, socijalistai sten
giasi kiekvienam savo tautiečiui 
ir svetimtaučiui atidaryt akis, kad 
paregėtų visas skriaudas kapitali
stų daromas darbininkams. Mu
sų kalba ir papročiai per amžius 
nepražus (jeigu bus kam apie 
jos pakėlimą rupintiesi; kitaip ji 
žus. Rd.). Socijalistai turi pa
duot draugišką ranką darbinin
kams, nežiūrint kokios tautos, ar 
tikėjimo jie nebūtų. Tautiečių gi 
pareiga rupintiesi palaikymu ir 
kėlimu tautystės (jeigu teip būt 
manoma, ne butų nė nesutikimų, 
nė stabdytume vieni kitų darbų, 
bet reiktų vien darbu pasidalinti 
ir vieniems ir kitiems sėti sa
vo dirvoj. Pas mus, bent dabar, 
tokio pasidalinimo nėra, mes, mu
su partijos.stengiamėsi sumonopo- 
lizuoti visą darbą, todėl ir peikia
me. niekiname viską, kas ne musų 
partijos daroma, nors ir pats pri- 
pažystame, kad viena partija ne 
gali aprūpinti visus žmonių reika
lus. Red.).

P. M. sako, jog socijalistai teip 
drebia paniekos žodžiais ant tau
tiečių, kalba, buk jie, tautiečiai,iš
naudoja lietuvius vardan tauty
stės, kaip kunigai vardan tikėji
mo. Tas teisingai, teip būva da
roma. Lietuvoje jie teip ne daro, 
bet ne todėl, kad socijalistai 
apšviestesni, bet todėl, kad 
tuvoj visai kitokios sanlygos 
gu Amerikoj (bet Amerikoj 
tiečiai su socijalistais labiausiai ir 
piaujasi už Lietuvos, 
Amerikos tvarką ir 
Red.).

Maskolijoj kovotojai 
valdoj ne tautoms pasiskirstę,

NAUJI RAŠTAI
M. Socijalistai ir masonai (ai 

jie mums priešai?), Vilnius, 190C 
m. 16 pusi.

ten
Lie-
ne- 

taub

o ne už 
sanlygas.

su caro

Čia aiškinama, kas yra maso
nai, aiškinami jų siekiai, teipgl 
aiškinama, kas yra socijalistai ii 
ko jie nori, teipgi skirtumas ma
sonų ir socijalistų mokslo. Yri 
tai teip sakant, atsakymas kunigi 
plovonėms jų raštpalaikyj p. a. 
Didžiausi musų priešai socijali
stai ir masonai.

Tikri ir netikri Šventieji*. Pa 
veikslai iš gyvenimo kankintinių 
įr kankintojų.. Chicago.. tųoym. 
No. 8. Bibliotekos Susiv. Lietuvių 
Laisv.. 61 pul.

Telpa čia aprašymai gyvenimo: 
Hypatijos, Šventos Ermenegildos>



5v. Stanislovo, Flagellantų, Miko- 
!o Servetus, Giordano Bruno, Ka- 
timiero LyšČynskio. Gyvenimai 
tie, žinoma, parašyti ne bažnyti
nėj, tikėjimiškoj dvasioj.

Svajus
Tragedija Poema

'Atskaita Centro Komiteto Su- 
nvienyjimo Lietuvių Amerikoj. 
No. ai.. 47 pust

Tragedija Poema 

Vaizdas siekimo augštybės 
Parašė Jonas Viskoška.

Kat nori atsiekti augitumą, teisybę, 
k Tur burįtf iikįsti didžiausių sunkėtą.

VIETINĖS ŽINIOS.
I TEISĖJAS.
(žiuri į lakštą)

Sakei tu — tlutų ir kalbų mums nereikia?

•— Tramvajų kompanijos žada 
visur dėti naujas reles. Koroneris 
Hofman reikalauja, kad daugiau 
vietos paliktų terp relių. Parėmi
mui savo reikalavimo paduoda 
Statistiką nelaimingų atsitikimų, 
kuri ištikro labiau panaši į statis
tą karės lauko, negu ramaus 
niesto. Į 19 mėnesių, t. y. nuo 
gruodžio I904 m. iki 1 berželio 
>906 m. 222 žmonės užmušti.

Suvažinėtų ant kryžkelių 121. 
Numestu karų nuo vežimų 20. Su- 
u-aškintų terp dviejų karų 16. Nu- 
rrito 34. ’ Prie įlipimo ir išlipimo 
nžsimušė 17. Besikabinant į pil
nus karus užmušta 3. Nukrito 
nuo trepu urnai karui pasijudinus 
8. Prie susidaužymo karų užmu
šti 6. •

Nuo 1 berželio 190601. iki 1 rug
piučio 1907 m. užmuštų tramvajų 
yra 183.' Nepriskaityti čia sunkiui 
sužeisti ir primušti.

Gal Koronerio reikalavimas ir 
sumažintų skaitlių užmuštų?

I SVAJUS.
Sakau: jų skirtumai tik blėdį mums teikia!...
Ir kuom gi męs skiriamės sviete terp savęs?
Kam žmogus skirtumo sau prasmę yr gavęs?...
Kodėl gi negalim visi teip kalbėti,
Kad kožnas suprastų, nereiktų perdėti?
Kodėl gi negąlim męs teip parašyti,
Kad kožnas, paėmęs, galėtų skaityti?
Kam pajiegasjleisti be naudos ant vėjo?....
Kiek darbo dėl šito ant niekų nuėjo?!

j II. TEISĖJAS.
Bet tautai juk dirbti šventa priderystė?

SVAJUS.
Žmonių tik tdkia, sul^g to, trumpregystė... 
Kodėl męs negalim dirbt visai žmonijai. 
Ne grupai tik-vienai, kaip sakant, “savijai”?

— Dėl streiko telegrafistų, vai
sių ir daržovių pardavinėtojai ant 
South Water stc. turėję jau nuo
stolių $670.000.

Pasirodo, kad streikas telegrafi
stų žymiai atsiliepė ant vaizbos. 
Mat laiškais negalima to atlikti.ką 
atlieka telegrafas.

j II. TEISĖJAS.
Bet dirbant savijai, męs dirbam žmonijai?

1 I
SVAJUS.

Ncsuvis! Męs dirbam tik mažai jos daliai!

III. TEISĖJAS.
Bet viskas iš vieno negali juk būti —
Energija musą galėtų suputi:
Patsai juk pasakęs: “lenktynių mums reikia!
O kitos mums# tautos juk tokias įteikia.

SVAJUS.
Aš atmenu sacęs — “lenktynių prie gero!” — 
Bet tokių muįns tautos nė vienos nedaro!

SU. TEISĖJAS.
Ne tautos tat kaltos, bet kaltas yr blogas!

*— Lenkų piknikas ant 39 ir 
Harlem avė., perdaug pakrapytas 
degtine, užsibaigė gana nemalo
niai. Yra 28 ypatos -sunkiau ar 
lengviau sužeistos ir dalis jų liko 
nugabentų j ligonSutį. Tą garbę 
įgijo lenkai per tai, kad pikniko 
komitetas (kaip ir visi komitetai) 
stęgėsi kuodaugiausiai pelnyti iš 
degtinės ir alaus ir tuom teip pa
mylėjo savo draugus - tautiečius, 
kad ne vienas atsirado su suskal
dyta makaule.

SVAJUS.
Jei lyja per stogą, nekaltas tad stogas?.
Kodėl męs ne jalim, ką vieton berautis, 
Visi, susidėję;
Kam mėtyt er
Uždyką juk re
Ateis kada laikas, kad kožnas, kaip žmogus. 
Atmes skirtumus, ir beskirstančius stogus.. 
Juk žemė tik musų tikroji tėvynė!....

su priešiais*) tik kautis? 
įergiją tuščiui, ant vėjo? • 
umis jinai neatėjo!....

II. TEISĖJAS.
Kas toji, kur ^sentėviai musų vis gynė?

— Vietoje paskirtoje parkui ar
ti Chicago avė., pradėjus griauti 
namus, neteko ' gyvasties ke
lias ypatos. Išgriovus namus ap
link, liko dar namas, kuriame gy
veno žmonės. Naktį iš 15 ant 16 
rugpiučio, papūtus vėjui, namas 
pats nugriuvo, palaidodamas pen
kias ypatas: motiną, du vaiku ir 
du bordingieriu. Tas jau nuo se
niau žinoma, kad darbininkams 
samdomi namai, kol neperliriksta 
“šakaliai” ir ne sugriuva krabutė 
panaši j namą, kur žūva nekalti 
žmonės.

Mus sentėviai
SVAJUS.

i liko gadynėj senovės....
Ir kur gi tie plotai už kokius jie kovės?

TEISĖJAS.

Sakei, kad mtams garbint nereikia nė vieną ?

SVAJUS.
Kas garbina Mitą — naktis jis prieš dieną!....
Mislinčium gįrbiuoklis negali būt niekad:
Jis protui tuom tampa, kuom dorai jus liekat....

— Jubilierius ant State gatvės 
pagarsino, jog reikalauja naktinio 
•argo savo krautuvei. Per sąvai- 
tę laiko atsilankė pas jj 49 ypatos, 
jieškodamos darbo. “Geri laikai” 
neduoda apie savę užmiršti.

Į TEISĖJAS.
Kuom dorai iš musų kuris nusidėjo?

SVAJUS.
Naktis nesuprianta, kuom dienai kenkėjo.... 
Tik tiesą sudekim esybei teisingą, 
Ne garbę senjovės vergijos>iickingą....

TEISĖJAS.
Augštąsias bc$t ypatas garbinti reikia?
Ko žmonės n^garbin — ir mokslą to peikia: 
O tas tik nenaudą atnešti turėtų.

PRANEŠIMAS.
Rinktinė Knyga “Gabija”, vys

kupo Antano Baranaucko atmin- 
I čiai paaukauta, jau išėjo Krokavs. 
) Kaina 3 kron. austr. vai. Visas 
pelnas paskirtas draugijai “Žibu
rėlio”, Vilniuje — kaipo atskiras 
stipendijališkas, A. Baranaucko 
vardo, fondas. Kreiptiesi reikia į 
“G. Gebethner & Co.” firmos kny
gyną, Krokave.

Buvo užmanyta išleisti Rinkti-* 
nę knygą su geriausių Lie
tuvos Dailininkų veikalų re
produkcijomis, bet tam tikslui su
rinkti pinigai, “nežinia” kur, pra
žuvo. P. J. Niedzialkowski, drau
govės “Rūtos” yice - pirmsėdis ir 
iždininkas staiga pasimirė, o po 
jo mirio susekta, kad “Rūtos” iž
das (arti 180 fl.). išties nežinia 
kur dingo \it akmuo jūrėse). Aš, 
kaipo Rinktinės knygos užmany- 
tojas ir redaktorius, mano prie
dermę išpildžiau, ir už tai negaliu 
būti apkaltintas. De mortuis 
nihil, aut bene! Kur dingo1 “Rū
tos” iždas, tik vienas V.^ Dievas 
žino.

Draugovė “Rūta” taip staiga ir Jll jausmuos, 
taip skandališkai numirė (pergy-. 
venus 2 metu), kad, rasi, ir per 
anksti butų apie jos istoriją (ypač 
paskutinių laikų) ątvirai kalbėti.

Juozapas Gerbačauskis.

SVAJUS.
Tik pavyzdžius imti žmonėms priderėtų;
Tik mokslą tyriausią mums perimti reiktų, 
Pik imti teisybę, — nors niekšas ją keiktų.... 

Aklai ką sekidti neaklas nemoka.
Tik toks, kurs nuo “šulo”, kaip sakant, nušoka..

į TEISĖJAS. 
faiurėdams į lakštą)

Tu gundini moteris keltis prieš vyrus?

SVAJUS.
Jas kelia pats vyrai ir protas jų svyrus. 
Pagiežos nuo moterių vyrai tur laukti: — 
Negali vergystė per amžius teip traukti!.... 
Apsunkinta poteris gimdymo styru 
Nestengė įgyji lygybę su vyru, 
Nepančiubtu lokių gamtos aplinkybių. 
Todėl jis, dėl savo bjaurumo, niekybių. 
Naudodamas josios begalę, silpnybes, 
Pavergęs, jai darė visokias šunybės.... 
Ateis, vienok, laikas, kad moters bus lygios. 
Kad sėklos jtj 
Ir tą jos atsii 
Kovone, gabi 
Ir vyrams atl 
Teip, reiks ji 
Juk musų a v

Beprotis gyvį 
Nedoras, beja 
Juk žinom, au

laimės teipjau gi bus dygios; 
ks! Jos atsieks tą sunkumais, 
imais, darbais, pastangumais.. 
:eršys už jų niekšiškumą! 
ims atkęsti už savo biaurumą! 
gštumas gimdėjoms priguli, 
jų kūne gerovė mus guli: 
linas negimdo protingų, 
usmis negimdo jausmingų, 
igštesnio skyriaus autvėrimas

Tikru ųs priešių yra musų neiio*.

BIBTV
IŠ lokio Jau laipsnio gimdytojų imas. 
Kokią gi mus moters pas Hus Wr lygybę? 
Kas moteris niekšėms vadilT už iflpnybę, 
Kuomet jų jaunikiai dorais prastfhano? 
Koks dydis doros tų, ką mbleriš fcano ?.... 
Ar moterims būvis pigiaus atsieitas ? 
O kiek gi joms moka, jei dirbti jos eina? 
Ar darbus prasčiau jos ųž> vyrus įveikia? 
Ar rūpintis buviu mažiaus'jomsioms reikia? 
Teip.... moters pasaulėj'neturi lygybės — 
Ir tokioj draugijoj nebus!tjoms teisybės...* 
Kad josios teisybę turėti galėtų;
Joms reikia, kad niekšus įveikti mokėtų: 
Teisybė pasaulėj yra tik galingiems, 
Ji niekad nebuvo bejiegiams, vargingiems. 
Kiek vyrų atboja ant moterių labo? 
Kiek moterių vyrai nuvarė prie grabo? 
Kiek moterių jiejie apvylę paliko?.... 
Visur, visame, jei gerai tik nutiko. 
Žemiausiame laipsnyj jie jąsias pastatė. 
Teip, moters nuo vyrų niekysčių daug matė!...

WTEISEJAS.
Bet moters juk pačios tam kaltos, kenksmingos: 
Nieks jų nepavergs, jei jos bus išmintingos.
Negali juk vyrai už jas atsakyti.
Negali juos moters kaltais padaryti.
Kaip nieks, neatsako už vyrų kvailumą, 
Kaip jiems nėr ką kaltyt už būvio sunkumą.
Juk vyrai .jas apgina, stengias guodoti:
Jos savo teisybę negali nustoti!
Antraip, jos daugybėj daiktų galingesnės, 
Daugybėj dalykų joms tiesos geresnės.
Jei tamsta manai, kad augštumas pas vyrus 
Paeina nuo moterių, — šitą patyrus 
Reikėtų gardžiai mums tik nusikvetoti: 
Jei vyras gal augštu nuo motinos stoti. 
Jei motina turi ant kūdikio galę. 
Jei gali jam skirti patinkamą dalią. 
Jei gali jį tinkamai pasigimdyti, 
Tat gali juk jį ir vergu padaryti/ 
Ji viešpačiu sviete gal visko palikti, 
Gal elgtis, kaip norams jos gali patikti!....

SVAJUS.
Sulaukti turėsim ateinant tą laiką.
Kad svarstis silpnybės jau perviršis saiką....
Kas galei perdaug įtikėja — sugriuva, 
Silpniejie, tuom tarpu, vien bręsta, ne žūva, 
Nes vargas tik galę, ir protą suteikia, — 
Jis perviršyj viską, ir viską apveikia.
Bet, nauda duod* tam tik. kas jieško pragumų 
Kas kenčia jį mokslui, — kas trokšta guvumų.

TEISĖJAS.
Sakyki ant klausymo: laužiai tu tvarką?

SVAJUS.
Aš laužiau tik melą, niekystę, ne tvarką.

TEISĖJAS.
Jei tave priverstum teisybę sakyti?

SVAJUS, , .
Sakiau aš teisybę.

TEISĖJAS.
Meluoji, brolyti!

Tu maištą, vaidus terp žmonių vien sukėliai!

SVAJUS.
O vargšai, vargšai — jus, juodi katinėliai!
Kad piovėt peles, tad juk maištų nedarėt...
Nes pelės mat jūsų.... jus teisiai jas valėt!

TEISĖJAS.
Kaip rodos, tau trūksta ko tokio galvoje.... 
Sakyki: — piudei tu prieš tiesą -— kalboje? 
Kiviršinai kilt>i ukėsus prieš valdžią?
Sukėliai neapkantą biaurią ir ardzią?....

SVAJUS.
Teip, viską sukėliau prieš dorišką melą.
V isokiai bjaurybei priartinau galą.

TEISĖJAS.
Priartinai teipgi ir savo nelaimę

SVAJUS-
Grąsinimai jūsų nedaro man baimę....
Etai žmonės jau bruzda.... darbai įgalioti....
Teisybei viršus!.... Ir priešiai sudilgioti!...•
Užmušit mane.... ką manoji gyvata....
Man džiaugsmas!.... Priešiai štai į pragarą skata!

TEISĖJAS.
Paaiškink dar teipgi ir šitą mums, doriau,
Ar doras bankrute, teisybės bankoriau..., 

(ironiškai)
Parodyk, galvočiau, kaip šoksi per rėvą: — 
Kam kūdikius kėliai prieš motiną, tėvą?

SVAJUS.
Vien vergą aš kėliau, retežiais surištą....
Aš kėliau kiaušius prieš juos lakančią vištą!.... 
Sukėliau aš vaiką prieš tėvą nedorą. 
Kurs vaikui į galvą vien bėkalė. tvorą, 
Kurs vaiką galėdama ką gero mokyti, 
Vien stengės jį bernu, be mokslo, laikyti....
— Vaikai yr dalimi gimdytojų savo:
Jei blogu yr vaiks — nuo tėvų jis; tą gavo;
Nė viens, išmintingš, nėr už blogą dėkingas, 
Nė viens nesidžiaugs, jei /jisai Ht- nelaimingas. 
Tėvai cenzūruoti perdaug vaikus myli: 
Už kožną naujausią idėją.nttyii;
Toki jų tėvai tik užkenkti jiems gali. 
Nes tėvas vaikams nebemoka skirt dalį!.... 
štai mane mažiuką kaip motiųa mokė. 
Kad “idėją0 pančiu įkrėsdama tvokė:
Aš mat “Dievo baimės”, kaip toks, neturėjau, 
“Ausinę” atlikti teip pa t — nenorėjau;
Už tą nelabumą mane nugabeno — 
Pas kunigą, gauti man šventojo peno; 
Tą “peną” suteikė “tėvelis” man gerą, 
Įdėjo “jo mokslą”. į mane, kaip dera: 
Ištąsė ausis ir plaukų priravėjo*

O dar Ir “pamokslą** Įduot nebgailėjo: 
Pasakė, kad — “gero žmogaus iš to vaiko . 
Negalima laukti, — prasergiu iš laikoI” 
Ir tiesą pasakė: — tas kunigs ne varna 
Iš manęs mat nieks nesulaukė sau berną..•• 
Pargryžus namon, kaip tat mamai reikėjo, 
Beskaičiaus ji pančių j mane įdėjo.
Tas viskas dar niekis, — ką vaiks gal daryti? 
Bet kam gi reik Dievą mylėti mokyti?....

(Ine i na per duris kasžinkoks vyras).

TEISĖJAS.
Čion laiko nėra su tavim ginčus vesti;
Už darbus tuos reikia tau bausmę surasti. 
Ant kožno tu žingsnio vien tiesą belaužiai, 
Ir viską sumindei, suspiaudei, sugniaužiai.<

Vyskupo pagelbininkas.
Teisėjau! dar liudininks vienas atėjo.

TEISĖJAS.
Kur truko ikšiol, kad pribut negalėjo?

LIUDININKAS.
Keli maištininkai man kelią užstojo....
Kaip tik išsprukau.... jie pavyt nevaliojo..

TEISĖJAS.
Ką gero paliudyt turi tu atnešęs?

LIUDININKAS.
Ne gero, bet blogo aš saujas pripešęs:
Tą žmogų girdėjau beskelbiant gėdybes — 
Kaslink lytiškumų.... visokias šlykštybes.

TEISĖJAS.
Kas tokio?

LIUDININKAS.
Jis mokė, kaip vyrui sueiti

Į krūvą su motere.... teipgi apseiti..

VISI.
(sujudu)

Toksai nemoralas!

LIUDININKAS/
Kad nieko nebūtų

VISI.
Tai šitoks jis paukštis!..

LIUDININKAS.
* Kad viskas pražūtų!.

VISI.
Gėda ir biaurybė!... •

LIUDININKAS.
. Ir šliubų neimti!

VISI.
Pasiutėlis tikras!

LIUDININKAS.
Vaikams nebegimti!

VISI.
Pavojus žmonijai!

LIUDININKAS.
Teip viską mokino...

Ir sėj nemoralų, ir viską naikino....

VISI.
Mirties jisai vertas!....

LIUDININKAS.
Užtvirtymui visko, 

štai laiškas jo mokslo.... jo doriško blizgo 
( Teisėjas skubiai peržiūri paduotą laišką).

TEISĖJAS.
( suerzintas)

Čia rašoma apie vaisiaus nebuvimą....
Toki nešvankumai.... biaurumas net ima!..
Kur laišką gavai tą?

LIUDININKAS.

Radau jį stuboje....
Tai esti.... tas šiteip ve, buvo: anoje....
Aš mat nuėjau pas kaimyną į ramus....
Ne tai pas kaimyną.... pas tolimus kumus.
Tai mat ir radau. Mat jisai jiems parašė...•
Tai aš pagavau jiems nematant.... ką rašė.

TEISĖJAS. - 
Kalbi susimaišęs.

LIUDININKAS.
Man viską supainioj.. 

Užpuolėliai baisiai išgązdė.... sutrainioj

Vienas vyskupo pag. sėbrų 
(pats sau, šypsodamasis) 

Išmislymaš laiško, teip puikiai pritiko. 
Jog jojo išteisymui nieko neliko.

TEISĖJAS.
( Svajui)

Ar tavo tas laiškas?

SVAJUS.
Aš jo nepažystu.

LIUDININKAS.
Meluoji! visai jau meluoji! neklystu.

TEISĖJAS.
Tikiu aš, kad tu jį parašęs.... Nėr dyvų —
Nes visas tas mokyms — kaip kvapsnis negyvų.... 
Tat klausiu aš tavęs: na, meldžiams, nurodyk. 
Kam šitos biaurybės?.... Žmonėms nors ncvędyk, 
Nežiūrint jau musų, bent tiems, kur užstoji!....

SVAJUS.
Tas laiškas ne mano — vis t kk, kaip nemoji... 
Aš žmones viešai mokinau: tą girdėjo,
Ir matė, kiekviena, kas matyti norėjo.
Kaslink gi to mokslo, — aš dirbau vien gera: 
Mokiau pažinimo — if visko, kas
Dėl to nežinumo tik sviete blogumas
Dėl to — kad jį žemin toks svieto
Kaip gali žmogus blogumus sviete peikti
Prieš kokius nepaiso, jiems gemant, 
Kaip gimti sveiks vaikas gal ypatoj lavo^^ 
Iš gedusio kūno jei gyvastį gavo?
Kam vyrų ant svieto teip daugel bėfciišįi
Jei jiejie, užaugę, ant karių išžuva?.. 
Kam motinos pajiegas ugdinant deda,
Jei josios ant niekų, be naudos, nuskręda? 1

TEISĖJAS.

Kas mumis do darbo!.... Kam mumis žinotu 
Kam mumis reik raižyt, rubežiai klampoti! " 
Męs turim tiesas! Su joms teisą męs daromi 
Sulaužo kas jas — kalinin tą uždarom!

IO tamista laužiai visas jas be gailio_
Ir bausmę tad verta tau tikro nebailio!.,

■ (teisėjas stojasi, o su juom ir kiti drauge).
Męs tave apkaltinam vardan teisybės 
Ir vardan Sutvertojo, Dievo augštybės 
Ir vardan palaimintų Dievo danguose 
Ir vardan žmonijos, pasaulio varguose, 
Ir vardan to visko, kas tiesą tik myli, C 
Kas bloga matydams — už blogą netyli... 
Męs tave pasmerktam per amžius kalėti — 
Nė svietą regėti, nė tiesą turėti....

I Per Dievą, mus Viešpatį —

VISI KARTU.
Amen!

TEISĖJAS.

Kad butum, už nus >nus tavo, 
Bet męs tau malonę padarėm.

Tu vertu, 
pakartas;

SVAJUS.

Nekaltas, ką siurbiat.... už labą aukaujas.... 
Nors kūną nužudot, bet dvasią negalit!.... , 
Ji kels visą svietą’..;. Kels melą prašalyt!.., 
Ji bus pagieža! Ji bus kartuvėms jumis!....
Ji viską išgriaus’.... Ji į dangų ves mumis!.., 

(Sugryita vyskupo pagelbminko sėbras, uždusęs).

SĖBRAS.
Maištuolių govėda.... visai.... Dieve brangus 
Išdaužė visus namų vyskupo.... langus!.... 
Išlaužė -tvoras.... ir žirgus išganiojo....

Vyskupo pagelbininkas.
(rūsčiai)

O kur yr policija?!.... Velnio galvijai!!.

SĖBRAS.
j Jau buvo polaik!.... Gal papūst maišatijal... 
Policija kol beatėj — ji iškriko,

j Vien žymės jos darbo nežmoniško liko.... 
Bet vyskupui jokis blogumas nekliuvo. 
Nes jojo tuom tarpu namieje nebuvo. 
Atbėgau prasergėt, jog jie, apginkluoti; 
Jie šitą nenaudėlį nor išliuosuoti, 
Jų galima greitai ir šičia sulaukti....

TEISĖJAS.
Tuojaus bus kareiviai, žandarai sutraukti.

AKTAS V.
• SCENA I.

Pilies gatvė nakčiai temstant.
Du valkatos, R auk a ir Lopas, užeina ant scenos, be

šnekėdami.

RAUKA.
(rodydamas raktą)

Štai raktas tasai.... jis tikrai tiks į spyną. 
Pagelbininks turi galvelę —ne dyną: 
Jis viską surand.... kaip Saliamonas....

LOPAS.
Kaj ’:S

RAUKA.
Tu jo nežinai? Visame jis tikrasis!....

Į Tai vyskupo.... kam bet žinoti tau reikia....
Jis tuom mums yra, kurs gerovei mus veikia..•< 
Matai, štai, čeraslas, kaip kuju prigrūstas, ! 
Dėl jo tik gerumo!.... Jo žodis nepūstas: — . 
Jisai man pasakė: “gerai jei atliksit, 
Ir pėdsakių jokių jei tik nepaliksit, 
Dar gausit čeraslą, primintą, brangybių, , Įm 
Ir saujų apglėbius kitokių saldybių.”

LOPAS.
Bet kalinį saugi sargyba gal kokia?

RAUKA.
Neverki, mums kliūtis nerasis nė jokia: 
Kur yr pinigų, ten sargyba tik niekis. 
Ten kliūtys, sunkumai ir painės — rnažniekis- 
Tasai, kur mus siuntė, tur aukso, kaip šieno. 
Jisai neapleis juk dalyko nė vieno 
Tikrai neištyręs. Pirma tur aptriusti, 
Ištirti, paskui jau veikėjus tik siųsti....

(imdamas pinigus)
Tad viskas gerai bus.... Štai pinigus imki.--*

LOPAS.
Ak, žmogus varguolis, be pinigo rimki..-- 
Tai tik gerai tam, kuris pinigo turi! .

(Toliaus bus).



Alluma ant

Man 
ir aš

Parašė Guy dę Maupassant 
f v -Vertč J. Laukis.

ėst Jog ji nemeluoja, todėl pagailo man jos, 
lausiau:

Kodėl tu nesakei man, kad tu nori eiti 
trumpo laiko?”

tu ncl?utum leidęs.”
"Tu butum prižadėjus man sugryžti ir aš

čiau geidęs.”
jTu butum netikėjęs.”
Pamačiusi, jog aš nepykstu, ėmė juoktis.

APGARSINIMAI

bu-

iiamaciusi, jog as nepykstu, ėmė juoktis, sa- 
cydaifia: “Matai, viskas perėjo dabar. z\š sugryžau 
ir šta| čia esu.^ Aš tik norėjau pabūti keletą dienų 
ten 
Aš 
Tu

Prasidė-

I F‘ AŠ negalėjai susilaikyti nenusišypsojęs, kadan- 
I abavo tokia iuok,nga ir nusiniinusi« ir leidau I Iti jos P®ėios ruime. Už valandos po to, man
■ jlf® >ant j lOvą, išginiau du lengvu subarškini- I ^mano duris, bet teip lengvu, kad vos girdėjau. B •‘Eik šian”, atsiliepiau ir Alluma įėjo, nešdama I Tdek su dau^rbc arabiškų cukrinių ir smagu- I 1 e Rodydama savo gražius dantis, ji juokėsi ir sa- I padarysime Ramadaną drauge”.
Įt Tomistą žinai, jog pasninkas Ramadan, praside- I brėkštant ir pasibaigiantis saules nusileidimu.I vakaras yra užbaigiamss mažomis šeimyni- I a^nis vaišėmis, per kurias valgymas nesiliauja I iki rytui. Tokiu budu besanžiniškiems čiabu-

Ramadanas padaro dieną naktim, o naktį die- 
Bet Alluma visgi laikėsi didesnio sanžinišku-

■ ji padėjo tacą terp mus ant sofos ir paėmus I |tve ilgais> pl°na’s pirštais mažą apibarstytą sma- I ftfį. įdėjo į burną, sakydama, “Gardus, valgyk.”
■ 1 /^.atkandęs, pamačiau, kad puikus ir- paI Hausian jos, “Ar tu juos darei?”I Ji linktelėjo galva. 1/

I “TeiP”’I “Padėti tau praleisti Ramadaną ? ’I “Teip. tik nepyk, aš tau atnešiu kas vakaras."I Ė,'kokį baisų mėnesį praleidau aš! Mėnesį
■ g^tfurių, pagundų, piktumo ir kėsinimųsi be nau-I dos prieš nepergalimą spirtį. Bet atėjus trims die- I notns Beiramo, aš švenčiau jas savotiškai ir Rama- I danas buvo užmirštas. ->I Vasara perėjo, o .buvo labai karšta.I jus rudeniui, Alluma išrodė kasžin.fcuo užimta, su I mišusi ir apie nieką nepaisanti. Vieną vakarą ašI pasaukiau ją, bet jos nebuvo. Maniau, kad ji švy- I trinėja kur apie namus, ir paliepiau jieškoti. Jos

1 nebuvo. Atidariau langą ir pašaukiau Mahometą.
- Jo balsas iš šėtros atsiliepė. "Tuojaus, tamista.”

“Ar nematei, kur yra z\Uuma?”
“Ne, tamista,” atsakė ir, iškišdamas galvą, su

šiko: “Negalimas daiktas — prapuolė Alluma!”
Už valandėlės mano arabas atėjo teip susijudi

nęs, kad vos galėjo pašnekėti. Jis paklausė: “Ar 
Alluma prapuolė?”

“Teip, Alluma prapuolė.”
“Negalimas daikths!”
“Jieškok,” pasakiau jam.
Jis stovėjo tyliai, galvojo ir stebėjosi, negalė

damas išmanyti. Paskui įėjo jis į tuščią kambarį, 
kur Allumos drabužiai buvo išmėtyti rytėniškoj 
netvarkoj. Jis dairėsi aplinkui, kaip policijos agen
tu, ar greičiau uodė kaip *uva, paskui, išgrozdęs 1 
viską. pramurmėjo su persitikrinimu: “Išėjo.”

Aš bijojau kokios nelaimės — sakiau, gal įpuo
lė kur į riavą ir -išsisuko koją, todėl sukėliau visus

; stovynės vyrus ir liepiau tol jieškoti, kol nesu
ras jos.

Jieškojo jie visą naktį, visą sekančią dieną, vi
lą tą sanvaitę. Jokio pėdsakio negalėjo surasti. 
Jos prapuolimas padarė mane nelaimingu; rodėsi

i man. lyg kad ko truko. Mano namas, tarytum, 
buvo tuščias, gyvenimas gi apsitraukęs migla; pa
ėmė mane rdpestys. Ėmiau baimytis, kad ją gal 
kas nustvėn? ir nugalabino. Bet man užklausus 
Mahometo ir^papasakojus jam savo spėjimus, jis 
griežtai atsakė:

“Ne, ji išėjo.”
Paskui jis pridūrė arabišką žodį r’ezale, ku

ris reiškia gazelė, lyg norėdamas pasakyti, jog ji 
urnai išėjo ir jau bus toli nuėjus. Praėjo trys san- 

į vaitės ir aš nustojau* vilties matyli kada nors dau
giau savo arabišką mylėtinę, kaip vieną rytą Ma- 

I hometas įeina su nušvitusiu nuo džiaugsmo veidu 
I ir sako:

“Alluma parėjo.”
Aš šokau iš lovos ir paklausiau: “Kur ji?”
"Nedrysta eiti. Ten už medžio,” ir ištiesęs 

ranką, parodė jis man per atdarą langą baltą dėmę 
- po alyvos medžiu.

Aš atsikėliau ir išėjau. Atėjęs prie pundo
I drabužių ar drapanų, kurios kaipi buvo sumestos 

prie medžio gumbruoto kamieno, pamačiau dideles, 
juodas akis, tatuiruotas žvaigždes, pailgą, nutikusį 
veidą laukinės merginos, kuri mane apsvaigino. 
Prieidamas prie jos, pradėjau pykti ir sakiau: at?- 
monysiu aš jai sudavimu.

Ištolo sušukau: "Iš l^r tu pareini?”
Ji neatsiliepė, tūnojo be pasijudinimo, tary

tum vos gyva, atsidavus viskam, pasirengusi pri
imti smūgius.

Priėjęs artyn jos, žiurėjau apdvokęs į skarma- 
> his, kurie ją dengė — šilkinius ir vilnonius skarma-

ir* man pakako. Viskas perėjo ir aš išgydyta, 
siįgryžau. Aš vėl sveika ir visiškai pakakinta, 
esi labai geras”.
“iLik šian į butą”, tariau jai.
Ji atsistojo. Aš paėmiau ją už rankos — mink»- 

štos, plonais piršteliais, ir ji, linksma, savo skar
maluose, skambančiais žiedais, apyrankėmis ir ka
roliai!, rimtai nuėjo link mano namo, kur Mahome
tas nįųs laukė. Aš jai dar sykį pasakiau:

“Alluma, jeigu tik tau užsinorės gryžti pas gen- 
tes, tiri tu pasakyk man ir aš tave paleisiu”.

Ji su neišsitikėjimu paklausė, "Ar tu prižadi?”
‘Teip, aš prižadu”.
‘{Tai ir aš prižadu ir, jeigu aš pasijusiu nege

rai—-j’ ir ji pridėjo abi ranki sau prie kaktos su iš
didžiu gestu, — "tai aš sakysiu tau, "Aš turiu eiti 
ten”,|ir tu mane paleisi”.

Aš įėjau su ja į jos kambarį, Mahometui sekant 
paskui su vandeniu, kadangi nesuspėjo pasakyti pa
čiai AbdelKKader-el-Hadaras, jog jos žiuponė su- 
gryži. Alluma, įėjus savo kambarin, pamatė veid
rodį ir jos veidas nušvito džiaugsmu. Pribėgo ji 
prie įo, lyg radusi pamestą kūdikį. Žiūrėjosi į save 
keliai minutas, tampė zubus, paskui, lyg supykusi, 
tarė (veidrodžiui:

" Palauk, aš turiu šilkinius drabužius šėpoj. Aš 
tuojąus busiu graži”..

Ir aš palikau ją vieną žaisti meiliotę. KĮusų gy
venimas prasidėjo senoviškas ir aš daugiau negu 
pinria jaučiau įdomių fizišką prisirišimą prie šitos 
merginos, bet podraug turėjau tikrą tėvišką panie- 
kinijną. Per šešis mėnesius viskas ėjo gerai, paskuti 
aš pradėjau nužiūrėti, jog ji darosi nerviška, arži ir 
beveik nesmagi. Vieną dieną paklausiau:

“Ar nenori eiti atgal?”
"Aš neišdrysau”.
“Neišdrysai man sakyti?”

SPECIJALISKAS SUSIRINKI
MAS "^INYCIOS”.

Atsibus nedėlioj, 25 d. rugpiučio 
i. m. 2-rą vai. po pietų. Svetainė
je Northwestera L’niversity Set- 
tlement, kertė. Augusta ir Noble 
gatvių. — (Atvažiuoti galima ka
rais Halsted Street iki Milvvaukec 
Avė. Mihvaukee avė. iki Augusta, 
arba karais Ashland avė. iki Au»- 
gusta, nuo čia. iki bięble.)

Ant to susirinkimo kviečiami 
visi dalininkai ir sąnariai "Žiny
čios”, kurie kokiame nors laike 
sudėjo aplikacijas; teipogi nauji 
sąnariai norinti užsirašyti. Įženg- 
tiniai mokesčiai dabar $5.00, pa
kui reikės mokėt daug brangiau.

Dalykai, kokį bus atlikti tame 
susirinkime: 1) Patvirtinimas Į- 
statų; 2) Užsimokėjimas už dalis;
3) Nuspredimas pirkimo žemės;
4) apkeitimas kvitų išduotų už už>- 
mokėtas dalis certifikatų (dyplo- 
mų) ’» 5) apsvarstymas uždėjimo 
plovyklos lentų "Žinyčios”, ir 6) 
Parodymas visiem: a) Charterio 
"Žinyčios”, b) bondsu, išduotų 
American Surety Company of 
New York pirmsėdžiųi, iždinin
kui ir raštininkui "Žinyčios”; c) 
perperžiurėjimas knygų, rokundų 
ir kvitų ir 'd) bankavų knygų 
"Žinyčios”.

Turime suderėję Imotą žemės 
su dale naujo miesto ir jeigu tą 
nupirksime, tai visiems dalinin
kams, kurie tuojaus užsimokės de
šimtį dofiarių, duosime vieną Jotą 
50x150 pėdų veltui.

Pribukite visi ant laiko.
J. J. Hcrtmanowicz.

Pirmsčdis.

neži

Ji pagriebė mano rankas ir pabučiavo, ką ji vi
suomet darydavo išsiveržimuose savo dėkingumo, ir 
ant‘rytojaus ji vėl pranyko.

Sugryžo ji teip, kaip ir pirmą kartą, už kokių 
trijy sąvaičių, vėl skarmaluose, pajuodus nuo dul
kių! ir saulės, pailsusi nuo valkijoziško gyvenimo, 
smfčių ir laisvės. Į du metu ji gryždavo šiteip pas 
saviškius keturis kartus. Aš su džiaugsmu priim- 
da\įau ją atgal, be užvydėjimo, kadangi mano protu, 
užMydėjimas gali gimti tik iš meilės, kaip męs ją 
sukrautame. Rods, aš ją galėjau užmušti, pamatęs, 
jogj ji mane apgaudinėja, bet tas užmušimas butų 
tokį* jau, kaip ir užmušimas neklausančio šunies. Aš 
negalėjau jausti skausmo, baisaus protiško kankini
mosi šiaurinio užvydėjimo. Mylėjau aš tikrai teip, 
kaib mylėtum labai nepaprastą gyvulį — šunį, ar 
arklį — kurio negalima apkeisti kitu. Ji buvo myv 
limfas gyvulys, jausmiŠkas gyvulys, gyvulys sma
gumo su kunu moterių. Aš negalėdavau išaiškinti 
neišmatuojamą tolį, kuris skiria mudviejų vėles, 
nošs kartais musų širdys gal jautėsi suvienytomis. 
Ji buvo kuomi tai mano namo; mano gyvenimo — 
smagiausiu papročiu, prie kurio aš prisirišau ir ku
ris užganėdino visus mano instinktus. Vieną rytą 
įeiįia Mahometas su ypatingu veidu — su susirūpi
nusia i>veizda paprasta arabams, panėšia išveizdai 
kajės, pamačiusios šunį.

Pamatęs jo išveizdą, užklausiau: "Kas atsiti
ko?”

"Alluma išėjo”.
Aš ėmiau juoktis, "Kur išėjo?**
"Išėjo visai, tamista”.
"Kaip — išėjo visai ?”
"Teip, tamista”.
“Tu kvailas ėsi!”
"Aš ne”, atkirto jis karštai**.
"Dėlko? Kaip? Išaiškink”.
Be pasijudinimo stovėjo jis, nenorėdamas kalbė-
Paskui staiga išsiveržė viena iš tų ekspliozijų

pabėgo 
Vyrams 
jis bak- 
pinigus.

PERSERGĖJIMAS.
Kazimieras Maslauskis 

iš čia 10 d. rugpiučię. 
išėjus j darbą, išplėšė 
sus, kiek rado, sugriebė
Iš Lietuvos atvažiavo tik 15 d. 
berželio. Jis turi savo tikrą bro
lį Chicagoj, III., turi apie 21 me
tą. Turbut Išvažiavo ant šito ad
reso: 2401 Kensington ave.f Chi
cago. Pcrsergsčiu lietuvius, kad 
pasidabotų. Paeina jis iš Kauno 
gub., Raseinių pavieto, Kvedainių 
parapijos. Kas jį patiktų, mel
džiu pranešti adresu:

Stanis Danauskis,
1731 Vonštot^h avė., 

Scranton, Pa.

ATVIRAS LAIŠKAS.
Kadangi netikęs buvau atlikti 

ir lengviausį fizišką darbą, ka
dangi ir protiškai buvau nusilpnė
jęs iki žemiausio laipsnio,
nystė ir jaunystės klaidų dėlei, 
suardžiau sau sveikatą.

Kadangi nors daugelį gydytojų 
visokios rųšies aplankiau ir net 1 
ištisus metus jų vaistus vartojau, 
vienok be pasekmės ne tik nepa
gerėjo sveikata, bet jaučiausi 
kaip trepais slenku žemyn.

Jau buvau manęs, kad reikės 
persiskeisti į kitą paveikslą gam
tos, nes skausmai surėmė iš vi
sur.

Plakimas širdies ir suirimas 
nervų įkiriai kankino, kaip ir 
graužimas strėnose, svaigimas ir 
skaudėjimas galvos, kad net akįs 
temo. Lytiškos dalys buvo bai
siam padėjime sulyg pajiegų, su
vytęs. Ant krutinės kaip akmuo 
gulėjo, o gerklėj kaip pilna klijų, 
trumpas ir sunkus kvėpavimas, 
vidurių nedirbimas, diegliai kojo
se ir inkstuose lygei gyslose, kaip 
į žemę mane traukė . nusimi
nimas; iš tikro velijau sau ge
riau numirt ne kaip teip gyvent. 
Tokiame stovyje ėsant kreipiausi 
prie Profesorių Dr. Collins Medi- 
cal Instituto, aprašydamas savo 
ligos kenkimus kaip viršui ir kaip 
iš ten apturėjau atsakančius pa
mokinimus ir tikrus man pritai
sytus vaistus, tad vartojant juos, 
pasijutau esąs, kad mano orga
nizmas atgauna pajiegas ir visos 
suvytusios dalys priima- savo pil
ną išsivystymą, o praslinkus ke
lioms sanvaitėms, pasilikau pilnai 
sveikas kaip naujai pasaulę išvy
dęs, tad ir laikau sau už prievo
lę ištarti savo širdingą ačių už 
gerą ir sanžiniškai pamatišką su
grąžinimą sveikatos ir visų vyri
škų pajiegų per šį atvirą laišką, 
kad panašiai draugai varginami li
gomis, žinotų kur rasti pagelbą 
sveikatai, leiduos viešai pranešt. 
Dr. E. C. Collins, vertas didžiau
sios paguodonės, už moksliškus 
daktariškus darbus.

Su pagarba
M. Papavičia,

1539 Beak štr.,
Terre Houte, Ind.

Draugysčių reikalai

Pajieškau savo pusbrolio, Petro Pajieškau Juozapo Rigažin 
Viščynio, Vilniaus gub., BartnL * .......................
čių kaimo. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

S. Laukionis, 
m W. ląth PI., Chicago, III.

Pajieškau Antano Antanavi
čiaus, girdėjau, kad atvažiavo A- 
merikon; paeina iš Kauno guber., 
l eisiu pavieto, Tirkšlių vol. Tu
riu labai svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

Jonas Mažeika, 
1160 W. i6th st., Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Vincen
to Besąspario, Suvalkų gub., Se
napilės pavieto, Jevaravo gmino, 
Kermušinės (Strolių) kaimo. Ge
gužės mėnesyj šių metų atvažiavo 
Amerikon ir apsigyveno Montre- 
al, Canadoj. Siunčiau jam tris 
laiškus, bet visi sugrįžo. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso: |

Jurgis Ožialis, 
309 Franklin st., Joliet, III.

Pajieškau draugės apsivedimui 
nuo 18 iki 23 metų amžiaus / mo
kančios rašyti ir mėgstančios skai
tyti; pažystančios maž-daug ži
nybinį gyvenimą; prigulnčios prie 
S. L. A. arba L. S. S. Žodžiu tu
ri būti liuosa ne fanatikė. — Apie 
kitką susirašysime laiškais. Gali 
rašyti visokias paslaptis, niekas 
laiškų neskaitys kaip tiktai aš, 
laiškus siųskite savo ranka rašy
tus. Kurios turi savo paveiks
lus gali prisiųsti, o patinkančioms 
prisiųsiu savo.

6. F. Lietuvis, 
3248 S. Halsted st., Chicago, III.

sklo, turiu labai svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią ant adreso:

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

Pajieškau 10 — 12 metų mer
gaitės kaipo auklės. Tegul atsi
šaukia ant šio adreso:

Vincent Navicki, 
Box 370, Virden, III.

Pajieškau Jono Riškaus, Kau
no gub., Telšių pavieto, Alsiedžių 
parapijos, Dišlių sodžiaus. Per
eituose metuose atvažiavo iš Lie
tuvos. Teipgi pajieškau Agotos 
Sutkaitės, Suvalkų gub., Naumie
sčio pavieto, Ziplių gmino, Kerų 
sodžiaus. Ji pribuvo 1904 me
tuose Amerikon ir gyveno apie 
Bridgėport, Conn. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

Wm. Goudish, 
Camp 1111, Labranch, Mich.

AUKOS

Nik. Federavičius, J. Kaminskas, 
V. A. Markevičius, J. Andžialis 
po $1.00; J. Valekunas, Elzė Mar
kevičienė, J. Skaržinskas po 50c.; 
S. Sinkevičius 30c.; S. Šimaitis, 
Ona Bajorienė, J. Menkevičius, 
P. Pavasaris, J. Petrauskas, A. 
Markevičius po 25c. Smulkių 30c. 
Atitraukus kaštus lieka $8,50. 
Skirtos $4.25 revol. L. S. D. P. ir 
$4.25 moksląeiviams.

Pajieškau savo švogerio, Mo
tiejaus Petraičio, Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Batakių vol., Ge- 
miečių kaimo. Pirmiaus gyveno 
Chicago, III. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:

Juoz. Midveickis,
411 N. 5th st., E. St. Louis, III.

Kurie jį uenge siiKinius ir vilnonius 
lūs, apneštus dulkėmis, suplėšytus, sunaikintus.

Iškėlęs ranką, kaip ant šunies, atkartojau: "Iš 
kur tu pareini?”

Ji praniurnėjo, "Iš ten.”
■9"Iš kur?”
f . “Nuo gentės“

“Nuo kokios gentes?”
“Nuo savo.”
Matydama, kad aš jos nemušu. atsipeikėjo ir 

‘•arė žemu balsu:
“Aš turėjau — aš turėjau! Aš negalėjau il

giau gyventi name.”
| - Pamačiau ašaras josios akyse ir mano piktu

mas tuojaus atsileido. Pasilenkiau prie jos ir be
rengdamas atsisėsti, pamačiau Mahometą, žiūrin
ei į mus ištolo.

Aš vėl paklausiau jos labai švelniai: "Nagi, 
Pasakyk, ko tu išėjai?”

Čion ji papasakojo man, jog nuo seniai ji jau- 
« savo bastuniškoj širdyj nesulaikomą norą gryžti 
at?a! po šėtromis, mięgoti ir trankytis, voliotis po 
Sm‘ltis, sekti paskui kaimenes iš lygumos į lygi> 

neturėti viršui savo galvos, terp geltonų 
I ant dangaus ir mėlynumo ant jos nieko
^giau, kaip išdėvėtą ir sulopytą maršką, per ku- 

pabudęs nakčia, matai ugnies grudus. Išpasa- 
°j° ji man tą savo nayviška ir ypatinga kalba.

ti
arabiško piktumo, kurios verčia keleivį čiabuvių kai
muose apsistoti ir dairytis priešakyje dviejų besi
barančių čiabuvių, kurių rytėniškasis tylėjimas ir 
rimtumas staiga persikeičia j didžiausius mosavi
mus ir smarkiausius riksmtis.

i Terp šito išsiveržimo aš sugraibiau, jog Alluma 
išbėgo su vienu piemeniu. Mahometą turėjau nu- 
mąlšinji ir išgauti smulkmenas po vieną. Tas ėmė 
ilgą laiką, vienok aš dasižinojau, jog per aštuones 
dięnas jis sekiojo mano mylėtinę, kuri susieidavo 
už netoli esančių kaktuso krūmų su valkata, mano 
u4veizdo paimtu, piemeniu pereitą mėnesį.

Paskutinę naktį Mahometas matė ją išeinant ir 
negryžtant ir jis, įširdęs, kartojo: "Išėjo, tamista, 
išėjo”.

! Nežinau dėlko, bet jo persitikrinimas apie jos 
pabėgimą su piemeniu tapo persitikrinimu absoliu
tišku ir neužginamu. Tai buvo kvaila ir netikėta, 
bet labai galima, žiūrint į niekystas, kokias padaro 
visos moterys.

Nusiminęs ir širšdamas, aš mėginau atsiminti 
vpidą to vyro ir staiga man toptelėjo, jog aš jį ma
čiau pereitą sanvaitę stovint ant kalnelio terp pulko 
savo avių ir dabojant mane. Jis buvo augštas bedu- 
jlnas, spalva gi jo plikų sąnarių vargiai buvo atskiX 
riama nuo jo škarmalų, typas žiauraus žvėries su at
sikišusiais žandais, užlinkusia nosia, riestu smakru, 
teivoms kojoms, augštas stipena, škarmaluose su ne

doroms akims šakalo.
Nebuvo jau abejonės; ji išbėgo su tuo niekšu. 

t>ėlko? Dėlto, kad ji buvo Alluma. kūdikis tirian
čio. Paryžietė jos rųšies butų išbėgusi su mano 
Vežėju ar gatvės valkata.
j “Tesižino”, pasakiau Mahometui. "Jei ji išbė
go, tai jai tas juo aršiau. Aš turiu rašyti laiškus. 
Duok man pateiką”.

Gera Proga
Trumpame Laike!

Visiems žinoma didžiausia krau
tuvė ant Bridgeporto, The Bell, 
dar turi 100 neišparduotų akcijų; 
Akcijos parsiduos dar - per labai 
trumpą laiką tiktai po $10.00. Biz
nis gana gerai išsidirbo ir kiek
vienas nori prigulėti prie korpo
racijos, kadangi įdėti pinigai at
neša labai didelę naudą. Jeigu 
biznis eis ir toliau teip (o be abe
jonės jis eis dar geriau!), tai po 
naujų metų bus akcijos po $25.00. 
Taigi, užtai pasiskubinkite! Ypa
tingai pranešame tiems, kurie gy
vena už Chicagos ir* mums rašo 
su užklausimu apie ąktijas, kad 
pasiskubintų užsirašyti akcijas. 
Pinigus siųskite Money Orderiu 
žemiau padėtu adresu:

K. Služinski,
Assist. Manager. 

3246 S. Halsted St., Chicago, III.

LABOR DAY PIKNINKAS.
Chicago, III. Visi Apveizdos 

Dievo parapijonai užprašomi ant 
Didelio Labor Day Pikninko, ku
ris atsibus Panedėlyj, 2 d. rugsė
jo (September), 1907 m. Berg 
man’s darže, Riverside, III. Pra
sidės 9 vai. ry^p. Inženga vyrui 
su motere 25c. Bus puiki muzi
ka, tai ir pasišoks invales tas, ku
ris atsilankys ant šio pikninko. 
Skaniais gėrymais, ir gardžiais 
užkandžiais bus pavaišinti visi 
svečiai, kurie atkeliaus į Berg- 
man’s Grove, Labor Day dienoj. 
Bus šimtai visokių zobovų.’iš ku
rių kiekvienas bus užganėdintas. 
Dėltogi atminkit visi tą ateinančią 
valandą.

Pajieškau draugo Jokimo Ku- 
nickio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Nemakščių parapijos, Legotiškių 
kaimo. Penki metai atgal gyveno 
ant Wood gatvės, Chicago, III. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

- John Meištinikas, 1 
413 N. 5th st., E. St Louis, III.

Pajieškau savo pusbrolio Cipri- 
jono Radvilo, Kauno gub., Šiau
lių pavieto, Triškių parapijos; 4 
metai kaip Amerikoje. 2 metai 
kaip vedęs su Barbora Auksorai- 
te. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią ant adreso: 

W. RadviloviČ, 
n Burleigh st.,

Gambridgeport, Mass.

Jono
Kal- 

para- 
Jis pats

Komitetas.

(Toliaus bus.)

CITO, TŪLO ET. JUCUNDO!
Greitai, tikrai ir linksmai! Ši

tas išsireiškimas šios dienos me
dicinoje padaro linksmu kiekvie
ną, kuris turėjo gerti visokias gy
duoles biauriausio skonio. Nėra 
sviete geresnio už gero skonio 
vaistą, kuris veikia greitai ir tik
rai. Gamintojai Trinerio Ameri
koniškojo Eliksyro' Karčiojo Vy
no turėjo šitą mąstyje ir mano, 
kad tiktai ačin tam, vaistas teip 
labai prasiplatino po pasaulj. Ser
gant skilvio ligomis šitokis vaistas 
būva labai primniu ir kiekvienas, 
kenčiantis nuo tų iurėtų būtinai 
vartoti Trinerio Amerikoniškąjį 
Eliksyrą Karčiojo'Vyno ir įtikėti, 
jog vaistas jį tikrai išgydys. Vai
stas išgydo Užsidegusias plėves, 
kuriomis būva išklotas skilvis ir 
žarnos; sutvirtina gyslas, sutvir
tina raumenis gromuliojimo siste
mos ir tokiu budu pagimdo veik
lumą visų organizmo organų. Ne
nustok vilties, nors liga seniai jau 
tave kankina. Grynumą vaisto 
gvarantuoja S. V. Serijinis No. 
346. Gaunamas aptiekose. Jos. 
Triner, 779 So. Ashland Avenue, 
Chicago, III.

BALIUS.
Pittsburg, Pa. 136 kuopa S. L. 

A. parengė balių 2 d. rugsėjo 1907 
m. (Labor Day), Odd Fellovvs 
Hali, r8-ta ir Sarah gatvė S. S. 
Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis 
2 nakties. Muzikantai iš Vilki
jos Strakauckio. Dainuos lietu
viškas choras po vadovyste J. V. 
Grajaucko ir sakys eiles mažos 
mergaitės. Visa nauda skiriama 
S. L. A. Tautiškam Prieglaudos 
Namui. Užtai kviečiame visus 
lietuvius atsilankyti ir pasilinks
minti.

Pajieškau savo dėdės, 
Kuzmickio, Suvalkų gub., 
varijos pavieto, Rumbonių 
pi jos, Navickų kaimo, 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

J. Pilukas,
% Deposit Nail Bank,

Du Bois, Pa.

Pajieškau savo draugų: Vinco 
Latvaičio ir Jurgio Radvilio; 3 
metai kaip Amerikoje. Girdėjau, 
kad gyvena Scranton, Pa. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti ži
nią ant adreso:

Jurgis Stankevičius, 
(VVestmorland Co.)

Yokogheny, Pa.

Komitetas.

Paj ieškojimai
Pajieškau draugo Juozapo Tu- 

toraičio Suvalkų gub., Vladislava- 
va pavieto, Lekieęių kaimo. Pir
miau gyveno Davis, W. Va., da
bar Chicagoje. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Frank Rakovski,
3259 3, Halsted St., Chicago, III.

Pajieškau savo giminaičio Ma- 
tejošiaus Mikluševičiaus, Suval
kų gub., Senapilės pavieto, Vei
verių gmino, Papilvio kaimo. 16 
metų kaip Amerikoje; pirmiau gy
veno Shenandoah, Pa. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

12 Meadqw st.,
Northampton, Mass.

Pajieškau savo Sesers Elzbietos 
Kunickiutės, 3 mėnesiai kaip A- 
merikoje; Suvalkų gub., Senapi
lės pavieto, Klevinės kaimo. Aš 
ką tik atvažiavau iš tėvynės ir 
pamečiau jos adresą, užtai neži
nau, kur ji yra. Ji pati ar kas ki
tas teiksis duoti žinią ant adreso:

Juoz. Kunickis, ..
Box 445, Sag Harbor, N. Y.

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

Jos. Witart,
South Park, Wash.

Pajieškau savo dėdės Griga
liaus Vosiliaus ir Juozapo Abro
mavičiaus ; abu Kauno gub., Šiau
lių pavieto, Užvenčio parapijos, 
Daugvietų sodžiaus. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

Wm. Yarutis,
Box 325, Spring Valley, III.

Ant Pardavimo.
Pigiai ant pardavimo 2 pentrų 

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

Ant pardavimo ar išrandavoji- 
mo didelis biznis. Grosemė ir 
bučernė, su namu ir tvartu. Biz
nis apie 20 metų senas, gerai iš
dirbtas. Storas didelis, puikiai 
įrengtas ant Halsted ulyčios, ne
toli "Lietuvos” redakcijos. Sis 
biznis yra airių savastis, o kada 
Halsted ulyčia didumoj lietuviai 
užgyvena tai airiai nori parduoti 
ir pasitraukti iš tarpo lietuvių. 
Parduoda viską už $8000.00. Treč
dalį reikia iš viršaus užmokėti, o 
ręstą ant ilgų išmokesčių. Jei ne
nori pirkti gali randavoti; už na
mą, tvartą, štorą su geriausiais 
įtaisymais randa $55.00 ant mėne
sio. Kas nori persitikrinti apie šio 
biznio gerumą, storo savininkai 
priims jį ant nedėlios ar dviejų į 
darbą į savo štorą, o ten padirbė
jęs kėlės dienas persitikrins, ką 
biznis vertas. Biznis yra tikrai 
geras. Dasižinokite "Lietuvos* 
redakcijoje.

Parsiduoda už prieinamą prekę 
mūrinis namas ant vieno gyveni
mo. Name randasi bučernė ir 
grosernė. Norinti pirkti atsišau
kite pas:

F. Palionis,
70 W 25th st., Chicago, Ilt

Pigiai ant pardavimo dviejų 
šeimynų po 6 ruimus medinis na
mas su lotu miestelyje Grant 
VVorks, III. Parduos už pinigus 
arba išmainys ant kito loto. At
sišaukite pas:

Ole C. Jensen, 
1410—49th av, Grant VVorks, I1L

"LIETUVOS ŪKININKAS”
Laikraštis skiriamas Lietuvon 

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

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

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



Reikalavimai
Reikalaujame visokių darbinin

kų ir mechanikų arba suprantan
čių staliorišką darbą. Mokestis 
nuo $15 ir augščiau ant sanvaitėš. 
Atsišaukite riedėliomis nuo 10 iki 
U 130 vai. iš ryto ir vakarais nuo 
6 iki 8 vai. (Ne agentas).

45 La Šalie st., (Room 8) 
Chicago, 111.

dr-stė vardu “Keistutis” pradės 
pardavinėti akcijas 25 serijos 15 
rugpiučio, 1907 m. Sąnariu virš- 
minėtos dr-tės gali būti kiekvie
nas, neskiriant tautos, lyties ir 
amžiaus. Norintį prisirašyti gali 
tą padaryti kas ketvergo vakarą 
nuo 8 vai. vakare L. Ažuko salėje. 
3301 Auburn avei, Chicago, III.

3

su 7 dienom. šifkortės pre
kė .............................  $44-4°

Rugsėjo 10 vai. ryto išplauks iš 
Nevv Yorko j Bremą laivas. 
KAISER WILHELM I I. 
Perplaukia mares jgu 7 die
nom. šifkortės prekė $44*40

31

Viri parodytos pt^kės yra nuo 
New Yorko fct Tilžės. Prekės 
į Eydkunus yra 5<- brangesnės 
kaip j Tilžę, o pBajtl'ns 55c. bran- 
Įgesnės kaip j Tilžęb Tikietas iii 
Chicagos j N«w Yorką kaštuoja 
$16.00, j Bost$pa $x6.oo, j Mont- 
real $15.00, į Niiladelphia $15*50.

lyse Dro J. Basanavičiaus surinktų 
pasakų, telpa kelt šimtai užlmanččlų 
ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I. H, III 
ar IV dal|, turės per visą savo am
žių neišsemiamą pasakų turtą .. $1*25 
Drūtai apdaryta ...........................81 50

60$ Gamtos pajltgcs Ir k«’P ’• N 
naudotis. Pagal Bitaarj ėuUlaė šer 
aas. Svarbios moksliškos vertės kny 
ga, su daugybė paveikslų yvalrių m* 
šlnerijų ir kitokių prietaisų ant Išnau 
lojimo gamtos pajiegų. Chicago, III 
1904, pusi. •••••• 800

Ta pati apdaryta audimu. kJatnoaa ap. 
dažuose. auksinėmis Utaromie atspės- 
atl parakai ant nugaros ir šono $260

Reikalingas korektorius ir ver
tėjas prie apgarsinimų, kataliogų, 
ir knygų darbo. Turi gerai pa
žinti lietuvišką ir lenkišką kalbas 
ir galėti literatiškai išversti is 
lietuviškos į lenkišką. Butų ge
rai. kad ir iš angliškos galėtų ver
sti j lietuvišką ir lenkišką. Atsi
šaukite “Lietuvos” redakcijom

REIKALAUJA 100 ANGLIA
KASIU.

Davis Colliery Kompanija rei
kalauja 100 angliakasių mieste 
Bowers, W. Va. prie anglių ir 
koksų geležinkelio, tarpe Elkins ir 
Charlestown.

R. D. Edwards, Supt., 
Bowers, W. Va.

Atkreipiame atidą savo skaity
tojų aut to kad , Lenkiškas Ban
kas po priežiūra ivalstijos Illinois 
randasi po No. 8io - 814 Milwau- 
kee avė., kampas Haddon avenue, 
Chicago, III.

Lenkiškas Bankas turi privile
gijas Chicago Clęaring House As- 
sociation (Bankų Bendrovės) ir 
yra prižiūrimas ritinėtos instituci
jos.

Tas privilegijas gali turėti tik
tai tvirtai finansiškai stovintis 
bankas.

7

RED STAR LINE.
i Rugpiučio 10:30 vaal. ryto iš

plauks iš New Yorko laivas 
VADERLAND. Perplaukia 
mares su 8 dienom, šifkor
tės prekė.................$3980

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

tės prekė ............. $39-®°

VAIKAMąjIĘ^ORTfiS.
Už^yaiką nasrnesnį kaip 1 me

to šifkortė ant lai$2.00. Už 
vaikus nuo 1 iki i^smetų šifkor
tė ant laivo k'aštucjja pusę to ką 
dideliam, o virš 12 metų pilna šif
kortė. i. *

76 Maxlm Gorki j. Pasakojimai. Iš 
rusų kalbos vertė A. L-is. Turinys: 
Giesmė apie sakalą, Nenaudėlis, Ma 
karas Čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši 
ir viena. Chicago, III. 1906, puslapių 
103.................................. •................. 25c

90 Olitipa. Graži apysaka iš laikų 
savitarpinės karės šiaurinės Amerikos 
indijonų. Vsrtė JU Olaewskis. Antra 
pataisyta laida. Chicago, Iii. 1906, 
pusi. 95. ............................ 25c

527 Kada ir kokiu budu gali sv!o^» 
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. Wllh. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. ll
gaudas. Knygelėje aprašyta aviete 
pabaiga. Kas nori daslžinotl kada ir 
kokiu budu gal svietas pasibaigti, te
gul perskaito šitą knygelę. Chicago, 
I1L 1906, pusi. 135............................3*

655 Istorija abelna.. Dalia plnsa. 
Nuo seniatra/a^^Ulkų Chlnijos — 
2600 m. pr. Kr., Iki ga,4^»Įni«mUg|^| 
mul ImjH-rljrB
Akojo 146 m. pr. Kr. Sąrašą 
Baceviče. Bu paveikslai. A

Hieroglifus Akkadų rašto ir tt r? 
cago, Iii. 1904, pusi. 498 L J"
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Reikalauja 4000 darbininkų ant 
farmų ir prie geležinkelių valsti
jose: Kansas, Nebraska, Wash- 
ington. Montana, North Dakota 
ir Minnesota. Mokestis nuo $2.50 
iki $3.00 ant dienos. Pigi kelionė. 
Teipgi reikalauja 800 darbininkų 
prie girių kirtimo \Viscorisin ir 
Michigan valstijose. Mokestis 
nuo $28 iki $35 sąvaitėje, su pra
gyvenimu ir guoliu. Kelionės ka
štus uždedame. Ateik arba atsi
šauk tuojau laišku įdėdamas už 
2c. markę atsakymui. (Lietuviš
kas agentas). Adresuokite;

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

Chicago,

Jeigu turi kur litur padėjęs pi
nigus, tai atimk iš jos ir padėk j 
šitą banką, nes bankas moka tokj 
pat nuošimtį ir gausi meilų patar
navimą.

Kitose vietose, pors ir turi nau
dą iš lietuvio ar lenko, patarnauja 
jiems tiktai, kad gera loska, o tan
kiausiai iš jo arba jo pravardės pa
sityčioja. Laikas jau mums pa
tiems stoti už savi ir jeigu turime 
jsteigas savųjų, tai vertėtų mums 
savo reikalus pas juos ir atlikti.

HAMBURG AMERICAN 
LINE.

Rugpiučio 11 vai. ryto išplauks 
iš New Yorko laivas PRE- 
TORIA. Perplaukia mares 
su 12 dienu. Sifkortės pre
kė ............................... $29.80

GELEŽINKELIO TIKIETAI 
VAIKAMS.

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

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

100 Pasaka apie kantrią Aleną. Duk
terį turkų clecoriaus Antoniaus kuri 
per 22 metu vaikščiodama po svietą, 
daugybą bėdų ir vargų Iškentėjo. An
tra laida. U lenkiško vertė A. Oišew- 
skis. Chicago, III. 1902, pusi. 66 ..20c

516 Iš kur aUlrado musų naminiai 
gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal 
Lunkevyčlų sutaisė šernas. Su pa
veikslėliais Chicago, III. 1901, pusla
pių . ........................................................20c

7 Rugsėjo 5 vai. ryto išplauks iš 
Nevv Yorko laivas PATRI- 
CIA. Perplaukia mares su 
12 dienų. Sifkortės pre
kė .............................. $29.80

29

III.

lie-
pa-

PRANEŠIMAS.
Laikome už garbę pranešti 

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

Su guodone,
A. Belavski, J. Kozlovskį.

Lenkiškas Bankas, 810-814 Mil- 
waukee avė., Chicago, III. Priima 
depositus nuo $i dp ir augščiau ir 
moka po 3 nuošimčius nuo šimto 
dolierių. Depositįis gali sudėti į 
Lenkišką Banką iąe vien Chicago
je gyvenanti, bet visose Suvieny
tose Y’alstijose arba visoje Ame
rikoje. Depositusj gali prisiųsti 
pačtu arba expresįi arba banki
niais čekiais. Adresuoti reikia: 
Lenkiškas Bankas, 810 - 814 Mil- 
waukee avė., Chichgo, III.

Atmink lenke ar lietuvi, kad į- 
steigimas Lenkiško Banko, tai 
pirmas didelis jušų užinteresavi- 
mas Amerikoje. Bankas vertas 1 
ir bertainį milijono dolierių. Pa
dėkite ir jus jame j. savo pinigus. 
Tegul Lenkiškas Bankas išaugs 
trumpame laike iki dešimtį milijo
nų dolierių kapitilo. Tada sve
timtaučiai negalėsi mums primesti, 
kad lenkai ir lietaviai nemoka į- 
steigti savo finanriškų institucijų. 
Laikas atsikratyti 'nuo senų ir už
kastų idėjų ; pakelkim galvas aug
štyn. dirbkime sai(. tada apie mus 
kitaip spręs ir kitdip mus guodos.

5

7

Rugpiučio 9 vai. ryto išplauks 
iš New Y'orko laivas 
DEUTSCHLAND. Perplau
kia mares su 10 dienų. Sif
kortės prekė...............$3780

Rugsėjo 3:30 vai. po pietų iš
plauks iš Ne\v Y’orko laivas 
KAISERIN AUG. VICTOR- 
IA. Perplaukia mares su 12 
dienų. Sifkortės prekė $29.80

CUNARD LINE.
Rugsėjo 6 vai. ryto išplauks iš 

Ne\v Y’orko laivas COMPAJ 
NIA. Perplaukia mares su 
7 dienom. Sifkortės pre
kė ................................. $41.80

27

3i

3

Rugpiučio 8:30 valn ryto iš
plauks iš New Y’orko laivas 
CORONIA. Perplaukia ma
res su 7 dienom. šifkortė» 
prekė...........................$41.80

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

Didžiausias Szlfkorily Ofisas
A. 0LSZEWSKI0

3252 &. Balitri St., Ckic**., UI.

114 Ponas Ir berną*. Apysakėlė L. 
Tolstojaus 1A gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems susipa
žinti su buviū ir aanlygoma maskolių 
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
toją drauge Jausti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chicago, III. 1904, pusla
pių 60 .................................................,.15c

120 Po priedanga iventlnybėe. Isto
riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė 
E. Poateri. Vertė K. J. Odesoje. 1905, 
pusi. 100 .............................................  25c

an

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

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

525 Kaip gyvena augmenys? Pagal 
Lunkevyčių ir kitus sutaisė šernas. 
Su paveikslėliais. Yra Ui aprašymas 
apk* yvairius musų žemės augalus, jų 
sudėjimą ir atmainas, gyvj ir plėtoji 
mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki 
didžiausių ir tobuliausių. Chicago, III. 
1901, pusi. 129 .....................................35c

526 Kada Ir kokiu būdu avletao su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. 
Iš vokiečių kalbos vert* J. Ilga udaa. 
Aprašyta kokiu bud u tveriasi dangi
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė
rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jos 
gyvybė. Su paveikslais. Chicago, III. 
1906, pusi. 140 .........................  35c

548 Oras, Vanduo, šviesa ir šiluma.
Lekcijos 
turiškon 
tuvišken 
cago, III.

LOTAI! LOTAI!
Prie pat viršutinio Metropolit- 
geležinkelio.

Prie didelių fabrikų.
Arti Grant \Vorks fabrikų.
Netoli nuo Northuestern Elec- 

Itric Works.
Gera ir pigi komunikacija. Už 

5c., su 20 minutų gali atvažiuoti 
j miestą Metropolitan geležinke
liu, arba 12-toe ui. karais. Svei
kas ir čystas oras, kaip ant far- 
mos.
Lotų prekės po $350 ir augščiau.

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

Pirkęs čia lotą už $350.00/ už 
meto laiko
patį lotą $45(100. ^Reikia Stipro

134 Sidabrinis Kryželis arba Dallydė 
iš Nazareto. Apysaka iš laikų kanki
nimo Kristaus. Bugenius Sue. Vertė 
J. Laukis. Chicago, III. 1906, pusi. 169. 
(Šitą knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti).. .. ..50c

200 Akla už ak), dantie už dantj. 
Juokai viename akte. Perdirbta Iš vo
kiško. Chicago, III. 1907, pusi 29.. 10c

Rugpiučio 10 vai. ryto išplauks 
iš Nevv Yorko laivas UMB- 
RIA.» Perplaukia mares su 7 
dienom. šifkortės prekė $41.80 Įsti, kad kur teip gausiai nauji na-

Rugsėjo 5:30 po pietų išplauks 
iš Bostono laivas SAXONIA. 
Perplaukia mares su 8 die
nom. šifkortės prekė $37 80

už tą

667 Istorija Suvienytų Valstiją || 
rinės Amerikos. Nuo atradfao 
prieš atradimą Amerikos iki 
Aprašo kaip Kolumbas atrado AžsJl 
ką, kokie čia Ūda žmonės gyveno ko- 
kle žmonės pirmiausiai iš Europos —. 
dėjo plaukti | Ameriką, kakim 
buvo, už ką kariavo ir kokuos 
tuose; kiek buvo prezidentų, kokie b 
klek kuris gero dėl Alos šalies padar( 
Prie galo knygos telpa 8urieayta 
Valstijų Konstitucija, kuri yra reiks* 
tingiausia žinoti klek vienai 
gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, tą 
1696, pusi. 364 ...............................gyg
Ta pati apdaryta audimu kietuose 
dažuose, aukso Ittaroe ant nucarm 1. *ono ........................................T7|i£

656 Istorija Chicagos Listuvių, ją 
rapijų ir kunigo Kriaučuno prov* n 
laikraščiu "Lietuva”, buvusi balas, 
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek yra lietuvių Chlcagoją, 
kiek lietuviškų draugysčių, su koku^ 
vardais ir siekiais; chronologišku psr*> 
žvalga Chicagos lietuvių darbą auo 
pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 196$ 
metų; iatorija Jų parapijų Ir prova ku
nigo Kraučuno su "Lietuva". Chicago, 
III. 1901, pusi. 580 .........................$iją
Apdaryta........................ $(jg

678 Lietuvių Pratėviai Mažoje Azi* 
j®j«* Nuo senovės iki jie pateko pi 

Ji aprašo Persų. Parašė Lietuvos Myli.
. tojas (D-ras J. šliupas). Knyga turi 

tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se- " purpiu* ir 4 dideliai mapas, pe
niausius ir giliausius žemės sluogsnius, j vietas kur senovėje gyveno
daug milljoefc metų atgal gyvenusius Sėtuvių pratėvlal. Aprašo lietuvių pa. 
mmt aii*mAn(« vahalno dAjllDH (13 F SCK) K

Profesoriaus Blochmano. Lie
kai bon vertė J. šernas. Speu 
kalbon vertė J. šernas. Chi- 
1907, put>l. 138 .............  . .35c

' ' i
553 Paėjimas organiško svieto. Pa

gal Bltnerj sutaisė šernas. Knyga di
delės moksliškos vertės. . ,__
tvėrimąsl viso sutvėrimo lf visų gam-

ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, 
paukščius ir tL Su paveikslais. Chi
cago, 111. 1905, pusi. 137 .................. 35c

dėjimą dar 800 metų prieš Kristau' 
gimimą. Chicago. III. 1899 ........... 50c

708 Rašto Istorija. Pagal A. K"; 
Schnitzerj sutaisė šernas. Aprašo ko
kiu budu žmonės rašyti išmoko, kaip 
Išdirbo sau raštą kiekviena rmonią 
tauta, kokie buvo raštai senovėje daug 
metų prieš Kristų, kada žmonės vie
toje rašto vartojo mazgelius ant šniū
rą. išpiaustymus ant medžio, iškapoji-

PAAIŠKINIMAS PAJIEŠKOJI- 
MUI.

32 num. “Lietuvos” patėmijau 
pajieškojimą manęs. Ona Maci
jauskienė pajieško manęs kaipo 
savo vyro. Tuom tarpu nebeesu 
jos vyru: jau suvirs 3 metai kaip 
persiskyriau su ja pagal Suvieny
tų Valstijų tiesas, ką ir ji pati ge
rai žino. Jeigu gi ji pamiršo tą. 
tai pranešu, kad jau neesu jos vy
ru. 4 metai atgal buvau sugrįžęs 
ir norėjau geruoju persiskirti, bet 
kada tas nepavyko, tai aš, žinoma, 
atsiskyriau su byla. Jeigu ji turi 
kokį reikalą pas mane, tai gali at
sišaukti žemiau padėtu adresu, 
bet ne kaipo pas vyrą, nes jos vy
ru neesu ir daugiau nenoriu bebū
ti, ir aš nenoriu, kad žmonės ma
nytų, jog aš teip labai nusikaltęs, 
kaip pajieškojime rašoma.

Su guodone, 
Motiejus Macijauskas,.

Box 245, Collinsville,

Lenkiškas Bankks, 810-814 Mil- 
waukee avė., Chicago, III., visada 
turi sądėlj ir ant pardavimo'pir
mas hipotekas (iiortgages) nuo 
$500.00 iki $5000.90 auksu, kurios 
atneša 5 ir 6 nuošimtį. Norėda
mi gauti artymes^es žinias atsi
šaukite ypatiškai $r laišku į Len
kišką Banką.

Užkavojimas piiigų Lenkiška
me Banke yra vienas iš geriausių 
ir saugiausių vištoje Chicagoje. 
Skrynelės parsamHomos žmonėms 
po $3.00 metams.

Laivu Kalendorius
——

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

III. šioms dienoms išplauks šitie 
lai vali:

CANADIAN PACIF. R. R. CO. 
LINE.

[ Rugpiučio 3 vai. po pietų iš
plauks iš Montreal laivas 
LAKE ERIE. Perplaukia 
mares su 8 dienom, šifkor
tės prekė...........   . .$37.80

Rugsėjo 3 vai. po pietų išplauks 
iš Montreal laivas EMPRESS 
of IRELAND. Perplaukia 
mares su 6 dienom, šifkor
tės prekė................. $37-8o

mai statosi, tąjį lotų prekės kas
dien kyla auguty n.

Pirkite kol pigus.
Atsišaukite pas

A. OLSZEWSKI,
3352 So. Halsted St., Chicago, IU

31
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toMINION LINE.
Rugpijčlo 5 vai. ryto išplauks 

iš Montreal laivas KENS- 
INGTON. Perplaukia ma
res su 8 dienom, šifkortės 
prekė . . . . ...................$33*30

Rugsėjo 5 vai. ryto išplauks iš 
Montreal laivas SOUTH- 
WARK. Perplaukia mares 
su 8 dienotu, šifkortės pre

kė ..............................$33-3°

Knygų Kataliogas
. 27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oris 
son Svett M arde n bietuviškon kalbos 
išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago. UI. 
1907 ................................................ $1.50
Apdaryta ..........................................$2.00

GERA PROGA.
Ingyti lengvesnį gyvenimą.

Dirbdamas dirbtuvėje niekada 
nepalengvįsi savo būvio, o pinigai 
sudėti bankoje teipgi neatnęš di
delės naudos. Bet pinigai įdėti į 
gerą biznį atneša žmogui dešim
teriopą naudą ir suteikia lengvą 
pragyvenimą. Aš parduodu savo 
grosernės ir bučernės biznį. Vie
ta apgyventa daugiausiai lietuvių, 
lenkų, slovakų ; ant šąvaitės darau 
biznio nuo 600 iki 700 dolierių. 
Jeigu geras lietuvys stos į tą biz>- 
nį, tai iš karto gąli turėti lengvą 
pragyvenimą, bet nę. girtuokliai 
ar kazyrnykai. Tegul atsišaukia 
geri lietuviai blaivus ir tegul pa
rašo su kokiu kapitalu, o aš malo
niai duosiu rodą kiekvienam. Į- 
dėkite markę už 2 c. atsakymui.

'' Alex. A. Jocis,
S. 2nd st., Philadelphia, Pa.

NORTH GERMAN LLOYD 
LINE.

10 Rugsėjo 7 vai. Įryto išplauks iš 
' New Yorko į Bremą laivas 

KRONPRINŽ WILHELM. 
Perplaukia mares su 7 die
noms. Sifkortės prekė $44.40

Perplaukia ma- 
dirnų. šifkortės

• I........... $38.40

1421

PRANEŠIMAS.
Pranešame visiems, lietuviams, 

kad pirma paskolos ir budavojimo

566 Senų gadynių išnykę gyvi sutv6 
rimai. Pagal Hutchinsotu sutaisė šer
ną* Su paveikslėliais. Aprašo ae- 
niauslų gadynių yvairius sutvėrimus 
gyvenusius ant žemės dar prieš atal- 
radimą žmogaus, šiandien tų sutvėri
mų kunus žmonės kasdami gilius šuli
nius. kanalus, arba Imdami iš žemės mu8 *nt akmens, piešė paveikslus, ir 
anglis, randa giliai palaidotus žė'mėje. neseniai daėjo iki šiandieninio ai- 

fabeto (Ii tarų), su kuriuom dabar Ru
dintus kunus, užklotus keliolikos siek- ” Parašyti kiekvieną žodj ir viską ap* 
snių storio žemės eile. Jie yra šian- kalbėti teip gerai, kaip ir gyvu žodžiu, 
dlen Išstatyti įvairiuose muzėjuose, iš Yra kn-vga kurt lštikro zmo^ in* 
kurtų žmonės mokinasi pažinti kaip dresuoja, parodydama kaip tobulinosi 
sena yra musų žemė, klek Ui mllljo- 8vlete rai;,a8 Chicago, III. 1905, po
nų metų reikėjo pakol ant mirusio slaP*V 304 .........................................$14)0
žvėrio kūno užaugo eilė žemės kelioli- Apdaryta ..........................................$1J$

210 Dėd< atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkišką sutaisė K. _ . _
B a ir M. P is Chicago, Iii. 1902, pu 'Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga- 
llapių 62 ..............................................20c

225 Osrisus vėliaus nsgu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
šką sutaisė K. B a ir M P is. Chica 
go, B! 1903, pusi. 48............  15c

257 K ui. Gramulos Raštinyčioje. Ko
medija viename akte. Parakė kun. Fr. 
Hodur. Grąžą! parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chicago. III. 1906, 
pusi. J4 *......................  10c

262 Mindaugis Lietuvos Karalius. 
Istoriškas paveikslas 5 se aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Skrvecki. lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). Chicago, III. 19t)0, pusi. 86. 25c

331 ŽIU galvon — velnias vuodegon. 
Komedija vienam aktą. Pagal lenki 
Aką sutaisė M. Pis. Chicago, IU. 1902, 
pusi. 31 ...........................r................10c

kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
gal storumą ir senumą žemės shiog- 
•nlų, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
da, gali be apsirikimo sprąsti, kaip se
na' yra musų žemė Ir kaip seniai žmo
gus ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. 370 ..........................................$1.00
Ta pati apdaryta ................... $1.25

545 Nematomi priešai ir draugai 
žmonių. Pagal Bltnerj sutaisė šernas. 
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim
dančių visokias ligas pas žmonis, jų 
susekimas, vystymąsi ir tt. Su pa
veikslėliais. Chicago. 111. 1905, pusla
pių 113 .................................................30c

722 Trumpa senobės istorija. Pagal 
prof. R. Vlpper vertė iš rusų kalbos 
D. Su paveikslais senoviškų liekanų 
ir 5-eis spalvuotais žemlapiais (mapo
rais). Yra tai tikriausia svieto istori
ja nuo seniausių laikų, daug metų 
prieš Kristaus gimimą iki nupuolimo 
Rymo viešpatystės. Chicago, III. 1904, 
pusi. 305 ................................  $140
Apdaryta......................................... $125

851 Apie turtų Išdirbimą. Parašė 
Schram. Vertė S. M. Veikalas gvil
denantis politišką ekonomiją. Kokiais 
keliais išsidirba turtai, kaip Jie susi
krauna ir kaip atsiliepia ant gyvenimo 
draugijos. Chicago. III. 1900, pusla
pių 139 .............................................  35c539 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė 

Pr. Siūlelis.
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito 
šią knygelę.
slaptų 31 ...

Kas nori dastžinotl ka-471 Akyvi apslrsišklmal sviete, ant 
kurių žmonės nuolatos žiuri, bet jų 
nesupranta. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Promyk. Pirmą sykj iš
versta j lietuvišką. Labai naudinga 
knygelė tiems, kurie nori sužinoti Iš 
ko damai žaibai, griausmai, lietus ir 
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie 
laikosi Ir tt. Chicago, III. 1894, pu
slapių 79 ............................................. 30c

856 Aukos karės Dievui. Parašė Jo* 
nas Gražys. Ši knygelė aprašo kokios 
kada buvo karės, kas buvo Jų prieža- 
sčia, kiek blėdės padarė ir daro žmo
nėms ir kas j Jąs stumia. Chicago. III. 
1902. pusi. 40..................................... 10c

Chicago, III. 1902. pu-
10c35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti 

iš devynių sekančių gražių pasakai
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal
tas. Gatvės valkai, Paporčlo žiedas. 
Miško sargas, Signalas, Keleivis, Bū
vio ėsybė. Chicago. III. 1902. pusla- 

iplų 99 ..................................................15c

43 Iš gsvtnlmo lietuviškų Vėlių bei 
Velnių. Pasakos surinktos Dro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
dangų, čyščių, peklą; apie giltinę, ma
rą. cholierą; apie dvasias (dūšias) 
velnius, jų valdlniinąsl ir tt. Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Pone vėžy j — pagal tar 
mę panėvėžlečių, Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt. 
Chicago. 111, 1903, pusi. 470. Popie- 
ros apdaruose ................................ $1.50
Audimo apdaruose ...........   $2.00

WHITE STAR LINE.
Rugsėjo 8:30 vai. ryto išplauks 

iš Nevtr Y’orko laivas CED- 
RIC. Perplaukia mares su 7 
dienom. Šifkortės prekė $37.80

29 Rugpiučio 10 vai ryto išplauks 
iš New Y’orko laivas ARA- 
BIC. • Perplaukia marės su 
7 dienom. Šifkortės prekė.. 
...............................$37*8°

5 Rugsėjo 4 vai. po pietų išplauks 
iš Nevv Yorko laivas BALT-* 
IC. Perplaukia mares su 7 
dienom, šifkortės prekč$37.8o kingų, išmintinąų Ir,pogeidžių pasa-

Rugpiučio 2 vai. po pietų iš
plauks iš Bostono laivas RE- 
PUBLIC. Perplaukia mares 
su 8 dienom. Šifkortės pre
kė.................................$37.80

12

28

29 Rugpiučio to vii. ryto išplauks 
iš New Yorkd į Bremą laivas 
FRIEDRICH DER. GROS- 
SE. Beplaukia mares su 10 
dienų. Šifkortės prekė $38.40

5 Rugsėjo 10 val.jryto išplauks iš 
New Y’orko į Bremą laivas 
GOEBEN. 
res su 10 
prekė ....

iRugpjūčio 2 vai. po pietų iš
plauks iš Bailtimorės į Bre
mą laivas M AINz Perplaukia 
mares su 13 dienų. Šifkortės 
prekė ........į............$30.40

27 Rugpiučio 10 vai. ryto išplauks 
iš Nevv York*į Bremą laivas 
KAISER WILHELM DER 
GROSSE. Perplaukia mare*

28

AMERICAN LINE.
Rugpiučio 9:30 vai. ryto iš
plaukia iš New Yorko laivas 
ST. PAUL. Perplaukia ma
res su 6 dienom, šifkortės 
prekė ......................... $37.80

7 Rugsėjo 9:30 va!, ryto išplauks 
iš New Yorko laivas NEW 
YORK. Perplaukia mares 
su 6 dienani. šifkortės pre

kė .......................... $3780

31

63 Karės laukuose.' (Kareivio at
siminimai). Pajy^ft ^sevo’.od Garšin. 
Vertė A. L-is, . Užimanti pasaka iš 
laikų karės maskolių Aju turkais. Chi
cago, III. 1906, $hWl. 8! .................. 20c

a? SS

67 Lietuviškos, Paąskos Yvairlo*. 
Surinko Dr. J. , Basanavičius. Dalis 
I. Čia telpa 14J labai gražių, Juokin-

kų. Chicago, Ilh .jlSOa, pusi. 280 $1.25 
Drūtai apdarytaęV., 4............. $1-50

af
68 Lietuviško^4' PėŠakos Yvalrlos. 

Surinko Dr. ,J. Basanavičius. Dalia
II. Čia telpa gražių ir Juo
kingų pasakų, pžuyjaįičlų kiekvieną 
skaitytoji ir klaOytofjir labai naudin
gos. Chicago, III. 1903, pusi. 330 $1.25 
Drūtai apdaryta .........   $1*50

69 Lietuviškos Pasakos Yvalrlos. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia
III. Čia telpa 202 dar gražesnės Ir
juoklngoanės paaukos. Chicago, III. 
1904, pusi. 333 ........................  $1*25
Drūtai apdaryta..............................$1*50

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba 
Meteorologija. Paftal profesorių Vojel- 
kov’ą sutaisė šernas. Aprašo iš ko 
susitveria ore žaibai Ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus {vairios 
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų, 
aprašymas, dėl aiškesnio 
parodomas ant paveikslo, 
arčiau susipažinti su oro 
verta perskaityti, 
pusi. 238 ..............
Apdaryta .... ..

597 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė 
gal Schmehl'l šernas. Mokslas apie 
subudavojlmą kūno visokių žvėrių, 
paukščių, sanarkojų, žarnapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
vis aprašytas pavieniai su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę jis 
tveria. Su paveikslais. Chicago. III. 
1906. pusi. 313................................ $1.00
Apdaryta .........  $1.25

pa-

tautas. Pagal D-rą M. Haber- 
parašė šernas. Su paveikslė- 
Yra tai svarbiausia moksliška 
apie viens musų

1632 Gyvenimas šv. Tėvo, Popie
žiaus Benedikto IX, valdžiusio apašta
lišką sostą Ryme nuo 1033 iki 1044 
metų   .................. ...................... .25c

Pinigus prisiųsklt per Money Order’J 
ar registravotoje gromatoje adresuoda- 
damas:

A. Olszewski
3252 S. Mslsted St, Chicago, III.

pasaulės tmo- 
vIsų viefipaty- 
ir net mažiau- 
Jų paveikslus.

630 Ethnologija arba mokslas apie 
žemės 
landtą 
Ilsis, 
knyga
nlų veisles. Ji parodo 
sčių, visų žemės kraštų 
šių salelių žmonės ir 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnsi viską.

Stereoskopai arba Teleskopai,
Kiekvienas 
supratimo 

Norintiems 
ypatybėms,

Chicago, III. 1907, 
........................75CI*'---------- —v .. **^v 

.................... $1.00 Kas nori pilnai pažinti žmonių istori-
Įją^ tegul perskaito šią knygą. Chica-

473 Apie žemą Ir kitus svietus, jų-go, III. 1903, pusi. 667 .................. $2.00
buvj ir pabaigą. Pagal Heilperną, Fal- Į Apdaryta gražiuose ir drūtuose audi- 
bą Ir kitus, sutaisė šernas. Aprašo 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 
saulė,’žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago, 
111. 1896, pusi. 225........................... 75c
Ta pati apdaryta......................,..$1.00

mo apdaruose $2.50

480 Biologija arba mokslas apie gy
vus daigtus. Pagal prof. Nusbaumą, 
sutaisė Šernas. Mokslas kokiu budu 
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, 
žvėrių Ir paties žmogaus. Su paveik
slėliais. Chicago, III. 1901, pusla
pių 147....................................  40c

641 Geografija arba žemės aprašy
mas. Pagal Geikie, Nalkovsk] ir ki
tus sutaisė šernas. Su paveikslais. 
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų 
žemą, Jos pavidalą, didumą ir platumą; 
jos kalnus, jų vardus, augštj, vulka^ 
nūs metančius iš savęs ugnj; iš kokių 
sluogsnių susideda žemė, kur ir klek 
joje yra anglių, geležies, aukso, dru
skos ir kitų gėrybių; kiek marių, eže
rų, upių, jų vardai, plotis, gylis; kokie 
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar
tus; kokie Juose gyvena gyvūnai ir tt. 
Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos 
visos viešpatystės, karalystės, 
gslkštystės, respublikos ir tt 
kurioje žemėje yra gyventojų; 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai,
mimai, pramonės, išdarbiai ir tiesos; 
kokie miestai, su klek gyventojų, fa
brikų, pramonių; kur kokie orai: šal
čiai ar karščiai, lytos ar giedros; kur 
koks ilgis dienos ir nakties; kur visa
da yra lygi diena ir naktis, kur saulė 
per keletą nedėllų nenusileidžia arba 
neužteka ir tt. Knyga didelė 6x9 colių, 
ant geros, standžios popleros spaudin 
ta. Chicago, III. 1899, pusi. 469. $2.00

kuni- 
Klek 

kokie 
užslė-

70 Lietuviškos Pasakos Yvalrlos.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia 
IV. Chicago, IU. 1905, pusi. 299. Sio- 
fe knygoje teto kala ir pirmesnėse da-Jilanlu 238

507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert 
vertė D-.ras A. Bacevyčla. Knyga su 
daugeliu gyvulių, vabalų, žuvių, žmo
nių, medžių ir akmenų paveikslėlių; 
trumpai aiškiai ir suprantamai išaiški
na gamtos istoriją, ypač tuos dąlykus, 
ant kurių žmonės žiuri, bet jųr gerai 
nesupranta. Chicago, III. 1903, pu- 

60<

StsreotiKopas arba Teleskopas yra tai 
prietaisa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta Į nsr 
turališką paveikslą, kuriame matai čia-' 
las grupas žmonių, triobų, visą mie
stą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
teip toliau, telp kaip kad pats toje vie
toje būtumei ir viską savo akimi ma
tytume’.. Teleskopas paverčia | nata- 
rališką ėsybę. padidina JI at skirsto 
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau ne 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius stereoskopiAkus paveikslui* 
kaip matote žemiau surašytus.

BERIJA I.
Susideda Iš 12 Stereoskopišky P***’* 

•lėlių pundelyje. Prekė 50c. 
pundelį



121

Sarato-
122
123
124
125fl ^sry PtT* New Yorke' „ n

I puo,,nias- u’llow'I 4 park«-I -Sks tabako farma, Kuboje.I mieste Honolulu, ant sa-

I Man",s' a“‘ Fl 

fl * Hninų salų*I ta.* ratvė, mieste San Juan,
■ t ga* J0*
^fl Porto
■ l“ Pllis mieste R-helnstein.

i ZZ^Xs Žurandells Salone de

■ uaK«. “I®81* Vlen°Jc-I ąZato Mykolo pąlocius. reterbur-
■ J te Rosljole-

I imto Petro ba2n>'?ia lr Pllacius
■ Ry®e

I 8ERUA II.
; iš 25 Stereoskopiškų paveikei įglių bakselyje- Prekė 75c. už

I bak*1!- ~I ĮulMJuose gali pamatyti:
H . orojtausias vandens puolimas,

I 1 rasa Olen. N. Y. -I i ona^l »oda8’ Floridoje.
I j panuu-das pačto budlnkas. New 

Torte.
. stebėtinas vandens puolimas, Nia-

ETŲ VA° 
jj=_—.T*n=*B

Ha-

126
127

128

pn Talis. New York.
5 puikiausia svetainė t’nited States 

gaidyje, mieste Saratogos, N. Y. 
įlgupčlšks gatvė- Oblspo, mieste Ha- 

yiDOs. Kuboje.
y Vynioko namai, Kuboje.
| frĮukdymas galvijų mieste Manilės. 

aut Filipinų salų.
I geležinkelis ant salos Hawall.
g Gatvė miesto Manilės, ant salos 

lipiną-
U Kspelija "Sousa" ant Paryžiaus pa 

rodos, Francuzijoje.
U paisą darias mieste Frankfort, 

Prusnose.
g Merginos parduoda kvletkas 

(te Kopenhagen. Danijoj, 
g pilkiausias kvietkų darželis, 

tte Monte Carlo.
15 Bastoenval vandens puolimas, 

vegijoj-
U Opera avenue gatvė, Paryžiuje. 

Prancūzijoj
17 Moterų duelės su kardais.
11 Moterys prie arbatos.
19 Motina kūdikį prausia.
|t Kaip labai dideli tie mažiukai.
fl Vakaro diskusijos.

Ir keturi kitokį paveikslėliai.

FU

SERIJA V.
Susidedanti Ii 12 maiiyto gatunko pt 

veikalėlių pundelyje. Prekė 35c 
už pundelj.

Šitoje serijoje, kiekviename punde 
lyje, bevelk vis kitokį paveikslėliai, UI 
yra maišyti Iš visokių gatunkų. Juose 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių Ir 
kitų bagetų triobesių paveikslai, telp 
gi ir komiški paveikslėliai. Si serija 
yra gera tiems, kurie nori pinigus už- 
čėdytl, nes ji kaštuoja tiktai 35 c., o 
joje galima tiek daug pamatyti kaip 
ir serijoje I.

Dr. A.L. Graiczunas
3202 So. Habted St.f Chlcuo, UI.

Gydo visokias ligas be skirtumo: Vy
riškas Moteriškas 4r Valkų. Priėmi
mo valandos kasdieh ir nedaliomis. Nuo 
vai. 8 ryto iki 9 vai. vtfįaro.

Seno K raja W Gydytojas

Dr. P. (u Wiegner (iš Rjfgoe).
Atidarė ofisą ant a^tįękopjJ. I^szczynsko
3315 So. noitan St., Chicago, III.

Gydo visokias Ilgas.

Švedija. Stockholmas aao vandens 
pusės.

Stockholmas. Karališkas paloclua.
Švedija. Ant kelio į Odde.
Švedija. Lejono pilis, £oteborge.
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint 

nno Chamonlz.
Thun, Šveicarijoj.
Žluvinia kiemas, Alhambra, Grana

da, IšpanljoJ.
Katedra Notre Daine, fkskada. Pa- 

ryiluj, Francuzijoj.
129 Tulleriną darias, Paryžiuje, Fran- 

cijoj.
Paloclal tautą ant upds Seina’os, 

Paryžiaus Paroda, 19C0m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 

Francijoj.
I dės Champs Elyseea. Paryžiuje, 

Francijoj.
t Didžiosios operos pąlocius, Pa

ryžiuje, Francijoj. ,
I Tvirtynė Šv. Jono ir Katedra.Mar- 

seiiles, Francijoj.
i Laivų užplauka ir ežeras, Villefran- 

che, Francijoj.
Carniche kelias Ir ežerėlis Ville- 

franche, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casftno, Monte 

Carlo.
Vatikano darias ir šįr. Petro ka

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

tro katedros.
Didžioji galerija Colona palocluje, 
* Ryme, Italijoj.
Skliautas Settlnio Severo, Ryme, 

Italijoj.
Koloseumas, Ryme, Italijoj.
Neseniai atkastas paloclua 

pejo. Italijoj.
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali

joj.
Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita

lijoj.
146 šėrimas karvelių ant pleelaus San 

Marco, Venecijoj.
Kelias šv. Andriejaas, Venecijoj, 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Oceaninis pa kraitis, parodantis ke

lio užuolanką, Alglere.
Gėrymo fontanas Ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamos Ei 
Ain.

Mahometonų bažnyčia Sultano Ha- 
san, žiūrint, nuo Vladelio sieną 
Kairo, Egipte.

Pyramldos ir Arabą Vilija, Tburint 
nuo Ghizeh kelio, kalre>

Arabija. Daržas išdžiūvusiame 
upės take.

Įėjimas į palocią, Smgapore, Indi
joj.

Turgaus diena Singžpore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis; trūkis, Slnga- 

pore, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chl- 

nijoj.
Žibinčius Hong Konge, ChlnljoJ.
Chiniečią vlenbuorihiai laivai į 

plaukoj Hong Konge, Cblnijoj.
Gražusis kelias Shanįghai. ChlnljoJ.
Žvilgis ant viešoj turgavietės. 

Shanghal, Chlnijotf.
163 -Tautiškas priešpiečiu namas ant
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142
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mle-
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Nor-

SERIJA III.
luskleda iš 25 Stereoskopiškų paveik

slėlių iš Kristaus gyvenimo. P rė
ki 81.00 už bakselj su 22 paveik- 
sHliu.

Pom-

SERIJA VI.
12 telo oat maišyto gatunko paveikslė

lių pundelyje. Prekė 75c. už pun
deli.

šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti gailiau
sių artistų, brangaus darbo. Į juos 
žiūrint matai viską telp aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, krd virš parodytos pre
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja |1. 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir 
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas 
Teleskopas užtenka jiems visiems.

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopą, tai 
gali imti paveikslus kokius tik nori Ir 
visi tiks | tą pat| teleskopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OL8ZEWSKI,
3262 So. Halsted 8t, Chicago, IIL

CENTRAL BUSINESS GOLLEGE 
Mokina: stenografijos, spindinamos ma
šinėlės spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, spelinimo, 
istorijos, geografijos ir tt.

Speci|alilkos lnstrukci|es angtilkoi kalbės 
tiems, kurie pradeda mokytis tą kalbą 
ir kurie nori joje iiailavinti. ■

Mjs išlaviname vyrus ir moteris įgyti 
geras vietas. Kliasoe -atdaros dienomis 
ir vakarais.

Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Kalelioga* dykai.

W. H. Harmon Ir W. |. Tinus.
l‘rl ne I palai.

Bhlller Bldg., 109 Randolph Street,

Brangintinas Receptas

PRISIUNČIAMAS DYKAI
Silpniems Ir Norviikloma Vyrama

“LIETUVOS” AGENTAI.

Juozas šlikas, 
Vietinis agentas, Chicagoje.

148
149

150

151

153

153

154

155

156
157

158

Montello, Mass.

B. P. Miškinis, 775 Montello

New York. N. Y.
A. Lesnlewskls, 144 E. Houston

Nik. Gendrolius,

St.

SU

80. Boston, Mase.

224 Attens st

N*w*rk.
V. Ambrazevičia,

N. J.
178 Ferry 8L

8tan.
Brooklyn, N. Y.

Rinkevičius, 73

ąhanandoah. Pa.

Andrius Mačis, 138 S.

Orand

Main

SL

St.

ratotui. prlrUomam ganau* dūk turo, kario altai, 
raraual atlankydama* *eng)ą Aalį. Al tinau U 
palynatokad raUUa padubta* pagal luąraoaptą 
yrallfdlea gerUaalu alIpBUuu. aertlAklema ir 
beevelkaliama vyrama. Al lluau dilio, kad jis 
man augrąaino a velkat| pu Ilgo augimo nuailpnt- 
jtmu, nervllkuma ir aMtm neevelkata ir U. Al 
pirma to Umlglnau apnolaljatua ir įvairiu* rauta* 
bei gydymu* ba matomo pagerljimo. Taipgi ši- 
nau, kad daugeli* klt^. airgu*m ta arba kita liga 
nuo penldlrblmo, jaunyatAa paklydimu, praaiten- 
girnų ar perdljimų, kaip narvllkumo. nuublgį, 
nunykimo vyryMa, blogo* atminti**, auna ik Into 
guvumo, atoku* ambicija*. SmarknyMt, nedvąau- 
■o, akaudljtmo gtrtao**, abeino eraveikumolr 
tt., kurie raM man telpciltolgydl, kaip ir ai pata

Žinodama*., kaip atrak u llalgydvtl litoj* Šalyj*, 
U atolmanlau pagalbi 11 k!t>m* ir kalnam raiką- 
laujanflam lokio vaisto paralualam pa* matu, ai

Mm ui uApeMt v taute laUke djkaL Krcrpty gali

daugiau ui litą malą »un>ą Ir Uralkalaaju )ua kol 
tu vUilkai napaaiiaujrvt. Idant paakal geriau g*.

gali mane apakelbli per litą laikraš*|.
RaAyk llądran. kadangi litą rfu >a gal aeaUlkar-

C Bsstsoa, P H. Boa 655. Cbicaęo, IIL

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje r •
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

c_____ 1 Banka. i -~i
Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 

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

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

Štai ką juose gali pamatyti: •
1 Kristaus užgimimas Betlejaus Štai- 

nėlėje, .
J Trys Karaliai atlanko gimus) Kri

stų ir dovanas jam kloja.
3 Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo

kina daktarus Jeruzoliaus bažny
čioje.

4 Kristus ant /vodbos, Kainoj Gali
lėjaus.-’ Permaino vandeni j vynų.

i Kristus ant kalno kalba * priešais 
žmonių minių.

I Judošius savo pabučiavimu išduoda 
Kristų žydams.

S monas pagelbsti Kristui 
nešti.

Urenta Veronika apšluosto 
oristui.

.rivue ramina moteris, kad 
tlak-.ų.

Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

Žalnieriai ir Šv. Petras prie kalno 
Golgotos. '

Kristus paveda savo motinų Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretų ant 
kalno Golgotos.

Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
žiaus.

16 Kristaus kanų ima nuo kryžiaus.
17 Kristus kelinei iš grabo.
18 Kristus žengia j dangų.
1> Regykla šiųdienlnio Betlejaus.
30 Kaip šiądien išrodo Stainelė, 

kurioje Kristus gimė.
R Bažnyčia e^reiškimo Šv. P. Marijos.
23 Bažnyčia budavota ant grabo Šv. 

P. Marijos.
33 Kaip šiądien išrodo Kristaus gra

bas.
Kaip šiųden Išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

25 t’lytelė po vardu Jėzaus “štai Žmo- 
tos”.

kryžių

*

10

12
13

14

159
160
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164
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166
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ku-

8ERIJA IV.
•usideda iš 100 Stereoskopiškų paveik

slėlių bakselyje. Prekė $2.00 
bakselj.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek 
’eiklėlių ką pirmutinėse serijose. 
Štai ką juose galite pamatyti: * 

Besiartinanti audra ant ežero Erle.
192 New York. Tavorą krovimas | di

delį oceanln| laivą.
H3 New York. Pilies daržas (Casttle 

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

1 w ’71’Niagara. Patkavinis vandenskrl- 
tys nuo ožlnės salos. (Horse 

Falls from Goat Island). 
" Chicago. Auditorium viešbutis

- Michlgan Avenue- ’
? 01 Kaskados Ir pokylinė svetainė.

p- Parodos 1904m.
, indljonas namieje.

Moki indijonų gyvenimas.
jį 8loux indijonų vadas, He-No-Frald.

2 Vartininkai (The Sentinels) 3,043

112 au8ščlo, Yosemite, Cal.
« Motina girių, 63 pėdas apėmio. Yo-

I' •’tohe Klonyj, Cal.
Mžgdelenos Kolegija, Oxford, Ang-

rx~*V Klllarney. pilis Ross.
tolimas Į Muckross Klioštorių, Ai- 

inUi rhl18 ro,estas- GibraJtar.
"blynas, Bondler lovis ir Kate-

i <!nU
|S ^^Melja. Griuvėsiai viduramžinės.
K Pilies.

yivas aPleid^antls Ko- 
|gį. nc 4, aZt Rheino upės.

už

pa-

Ir
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Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.

Junltų tlnyčla Honinoku, Yokoha

ma, Japonijoj.
Yokohama. Japonijoj, šiaučlus dir

bantis lytines kurpes.
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Bcrsnton, Pa.
Jos. Petrikis. 15:

Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Portor

New Brltaln, Conn.
J. Cheponls, 21 Pleasant

E. Froomes, 
Dlrtulaltls,

Brooklyn, N. Y. 
73 Grand

vauviu ajuuvo nutiko. . ——------------------- ’

Yokohama, Japonijoj. Kriaukllnių Jonas Želvls,
šūvių pardavinėtojus stotis.

Paroda ugnageslnių atletų. Toko 
hamn, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar-

Yokohama, Japonijoj Altorius, n«. 
šamas jaunų gerbėjų M a tauri 
procesijoj.

Japoniški vaikai, nešauti pokyliai 
Matsuri altorių. Yokohamoj.
Matsurl pokylis, muzikos pastotas 

Ir šokėjai, Yokohama. Japonijoj, 
joj.

Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama

Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo
kohama.

Japoniečių būdas eiti pailsln.
Trepal | Klgomizų žinyčią, , Kyo 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Ki&omizų tiny-

Auksinis pavillonas ant ežero Kin- 
kakujl, arti Kyoto, Japonijoj.

Senoviška žlnyčia Fujiyama, ML 
Fuji, Japonijoj.

Teatro gatvė, ilgio vieną milią, 
Osaka, Japonijoj.

Nara, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-siiga-No-Myla tlny- 
čloe.

Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo, sergiantts Nikko žinyčią 
nuo Piktojo.

Hawaiiški mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monoloa 

upės, Honolulu, Hawai.
Daktilinių paimu kelias, Honolulu, 

Hawai.
Hawaitška moteris, gaudanti Pee- 

heai, mažiukę krlaukllnę žluval- 
tę. .

Chiniečlai renkanti ryžius, Hawai.
Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka Ir plaukir.ąti laivų taisymo 

dlrbuvė Valparaiso, Chile.
Jamaicos Brookllne gatvė. Port 

Antonlo.
San Franclsco gatvė, Mezico City.
Didysis pilsčius, Mexico City.
“Jojimas šėnlmis",
Mano apginė Jas.
Kalėdą rytas.

“Tėve musą, kuris esi danguose".
Pagalvėlių karė.
Šėrimas kačiukų.
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Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja ,.|......................I300

bė teleskopo .... i.....................12.00
25 paveikslai iš Jeaaus gyveni

mo ...........................I..................... Ii®0
Pats vienas teleskopas be faveikslą 

kaštuoja $1.09.

BU

SU

8L
155 Metropalltan Av.

Bsltlmorc, Md.
2018 N. Washlngton. St

711 W. Lombard St.
26 80. Green St.
521 Columbia A v.

J. Luta,
J. Diemedis. 
Wm. J. Moran.

S. E. cor. Sharp and Camden Str.

Fhlladelphla, Pa. ,
M. A. Ignotą*, 1028 8o. 2-nd St.

Plttsburg, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuare 8.8.
I. M. Maskeliūnas, 2134 Forbea SL 

Ellzabeth, N. J.
Wm. Bočkus, 811 First SL

S.
Wsctvllle> IIL 

Kreivėnas.

Mlneravllle, Pa.
Juozas Ramanauskas.

8pringfleld, III.
J. Klembauskaa,

W o re ėst* r, Mass.
Antanas Bernotas,

Gilberton,
J. Ambrazevičius,

7 Mlllrovr

12 Harlem SU

Box 4.

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

New Haven, Conn.
K. Blažaitis, 217 I

Mt. Carmel, Pa. 
Jonas Banis, Box 541.

E. SU Loyls, III.
Fellz J. Gal minas, 537 Colllnsville Av.

Brockton, Mass.
K. Balčiūnas, 571 N. Main St.

Kenosha, Wis.
M. Petrauskas, 322 Caledonia st.

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo Iš po spaudos labai 

gražus tautiški paveikslai (abrozdai).
1. Didis 

tautas.
2. Didis 

tuUs.
3. Didis

girdas.
4. Didis 

demlnas.
Paveikslų miera 22X28 colių.

Lietuvos Kunigaikštis Vy

ki et u vos Kunigaikštis Kels-

Lietuvoe Kunigaikštis

Lletuvos Kunigaikštis

Al-

Ge

Prekė 35c. kožnas.
Nusipirk po vieną šių paveikslų, 

galėsi gražiai papuošti savo ruimą.

Prlsiųsdamas pinigus adresuok: 
A. OL8ZEWSKI, 

$252 60. Halsted 8L. Chicago, IIL

Geriausias lietuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted sU 0Ucewskio name.

Traukia <U*tl* b* ^uraarao. iA**< 
h’raraialte. **«fc*Vtoton Up 
pikio ilkir*')M»tu* auk**, *Mt*he«,

Ant 17 Akmena
Railroad 

Laikrodėlis
Pa u a t uotai ragu) Into

lukMal. grafui 
>tkuotaa Tikrai

krad«l| *m
" p*v«lni*« ta*raMlB»o«L 
rab«« *t*tiDokėk eiyraast

Excelsior Watch Co.
000 Central Bank Bldg., Chicago

MICHIGAN PAEŽERIŲ ŽEME

M) aalrakiai* Ukl*t*'. llanMyk map* irla- 
tormacl.a* auo 

Davld B. Mlllor
1SS B. MaMiaaa •«. Chiaaga III.

F. P. Bradchulis
ATT0BNET & COUNSELOR at LAI 
Cbambsr of Comsistm BMfl.. Roem 709 
A E. Coraar La žali* and Wa*hl«fto* Straet* 

CHICAGO, ILL.

Lietuvys advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina
li Įkas, visuose teismuose (suduoee). 
Gyv. 8112 8. Hslslsd 81., arti 31 mos gatvės 

T*l*ph*n* Ysrds 604S

Ar kalbi Tamista Angliškai?
Jeigu ne, tai rašyfc mų^s, o m pi pa
rodysim tamistai kaip tamista gali iš
mokti angliškai trumpame laike suei
damas mekyklon, t>e lokiu %ny|ų ir msky- 
loįaus. Tamista tėmoasi gūrai angli
škai teip trumpame laike. kad nuste
binsi savo draugus —Tsmisis guli 
gauti geresnį darbe, Jrigu kalbi šio 
krašto kalbą; mes pagelbėsime tami
stai įgyti geresnį darbą. Atsiųsk 2c 
marką informacijai.

. L. J. SAN K AR
888 W. 18th Straet w CHICAGO, ILL.

u >

APSAUGA NUO UGNIES
(Flrs Intsrsncs)

Apsaugoj u namus, rakandus ir gyvu. 
Ilus. Sudegus daiktams gauni tiek už
mokėta kiek yra apsaugota. Atlieku 
visk} atsargiai, uitai lietuviai steikite su 
tokiais reikalais pas lietuvį C. P. Stro- 
bor ir F. B. Oamblo, seniausių Insu
rance Co. agentai.

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

Pas m.'ine gausite geriausios ledinės 
Smetonos, saldžių gardžių cukcrkų. Ci
garus geriausiai pirkti vestuvėms pas

C. P. Streber

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St

Lietuvių Daktaras

Dr. Marija Dowiatt-sass
723 W. 18th St. CHICAGO, ILL

Telefonas Cenal 1479.
Telefoauotl galima 11 kiekvieno* aptiek o*.

Gydo p**ektulngai viaokia* lira* be aklrtumo.

PINIGŲ PREKE.

Iki 500 rublių, rublis po.....................52^4
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po..51 

Virš 1000 rublių, rublis po........... 51%
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri

dėti 25c. ant pačto kaštų.
jeigu norite, kad . pinigai greitai ir 

gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
tai siųskite per “Lietuvos" redakciją, 
adresuodami teip:

A. OL8ZEW8KI
8252 So. Halstsd tų Chlcsgo, IIL

Chicago, III

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodotiniems Kunigams iudir* 
u-Kapas, Arnotas. Dalmati-

Guodotinom* tautiukoms ir baž
nytinėms Draugystėms Uždirbs:-; 
Karst aas, Amerikotriszkas 
Weliawas, Bzarpas, Juos-1 
tas, Kukardae, Ženklelius,; 
Kepures ir dėl Marsralku, 
parėdus. . ..
dartjas butu prideranezisi atliktai ir tuom suszelpti s*wo tautetą, p*weskite ji tikrai 
lietu vaitiai, . ____

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Dirision 8t-, Chicago, 111.

! □ y tini u* parėdus. Visoki darbą at
lieka artistiukai in laiką.

Noredamo* guodotino* Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad J ūso

Mačuli kur begi?
užeiti Ir rauti vUokl** rodsa; bato rali rauti

“Standard Saloon”

Kozminsky & Yondorf, 
73 Dearbom Street. 

Bankieriai.
Mm akolUsiM Pinigus bbi tottonylM<i ir H 

ta r",W teraybf Pm. m|».« dži»w*mą 
prlgelbtalm*. pMkollndauni ta* dalį pirkinio pt



THE WEST SIDE TRUST & SAVINOS BANK 
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VIRŠININKAI
S. R. Flynn, prezidentas, Ira N. Morris, rice-preiidentas, 
Chas. F. Hoerr, kasterias, C N- Stanton, kasicriaui pafelb.

DIREKTORIAI
Nelson Morris J. A, Spoor Ira N. Morris L. H. Heymann 

Arthur G. Lconard S. R. Flynn Charles F. Hoerr 
BANKOS VALANDOS

Nuo 9 ryto Iki 4 po pietų PanedėlyJ dm 9 ryto iki 8 vakare 
Subatoj nuo 9 ryto iki IJ pietų SubatoĮ nuu S pu pietų iki 8 vak.

Parduodame laivakortes ant geriausių linijų ir siun
čiame money orderius ir chekius į visas dalis svieto už 
pigiausią prekę. Perkame ir parduodame kitažemiškus 
pinigus. Atdara subatos ir panedėlio vakarais. Taupini- 
mą (Ččdijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Ui sudėtus 
pinigus mokame 3%.

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?

Farmos! Farmos!

Jeigu aal Jaunas, senaa ar viduramžis 

Męs Tave išgydyslme. Mųe padarėme speciališkumą begydydami ypati- 
škss, nerrllkas ir c h ron i Akas vyrų ligas per 90 metų.

Ta šaka medicinos lapo musų gyvenimo studija. 
Sergantiems neduodame suviliojanlį nusprendi

mą Jų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodamo 
pilną ir pasiliekantį iAgydymf; musu prekės temos.

JAUNUS VYRUS
VYDAMA v,r* kurie jaučia, kad Jų pajiega 
V I nAmo nyksta, suteiktame galutinu išgydymą.

J GERIAUSIAS PRIETEI£ S Tas, kurs pagalbi nelaimėj; bet ar gali rastis sunkesnė nsialms Į
* kaip būti varginamu Ilgos? (w- i

STuom gelbttojum nuo ■ visokių ligos įtfjynjj - silpnybių yrs Dr. Ce|||ft, 
New York Medical Institutu, nes tą Institutą Visuomene vadina gyvaahei gelb? I 
tojum ir goriausiu prlsteliu, už išgydymą daugiausia ir nuc visokių ligų, ne kaip ko^' I SS kiti daktarai, Institutai, ar Ligonbučiai,' ilgydant ir tokias ligas, kurių kitur nejitenge^ I 

H gydyt, tuos ir pagelbėjo. , . ... . ’
Kur mokslas, vienybė - ten y r galybė; per |ai Institutas, gydyme turi aėj 

pasekmę, kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai įr tam 
m tute yra daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, į krūvą, kurie šiam laikraštyje pag^ j S U sinti. Vaistai, kurie tik žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos pasaufa I 
SI yra pargabenti; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojasi, išrandant naujtMius 
uH vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai y vairios ligos ir tampa petga 

H lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai Vartojami. I
Jeigu nesveikas, tai neaivargyk ligoms, nestidėliokli |

Kai na asabiUst lal.praiant Ilgų atsitauk, • busi iigy4yUs "«>: Katara. ptaMjų kūmą, dusaHa. IrMagmięųJ 
HE kava kvėpavime, greita pailsimo, koaullo. koponų Ir inkstų kidnoys) Ilgos dyspapsi os. viduriu ligos.^ navlrtai»e, vzkiata|HM 
|H žarnų slogos Ir skaMd4|lmo vidurio, Ioomooo. tudtymooM Ir po krutiao. Galvos Jf MMMo Mtam
Jį Imi kurtum? Kraujo aočystomo.TlMrimo spuogai, loodgahšms ‘rparUm s. niežais. Aklų lipęs. NeuraHMos, 
W tirpimo kūno. Reumatiimo, skaudėjimo po »lsa kūnų smegenių, kaulas Ir gvslas boi sanariat, sutinimo. Galtiigia. .Millgiiįg 
kl anroaolkates Ir lytlikal na|logxmų-namailg). Slogus sapnus Ir išklos nubėgi m o. Nuosauiagystes su jos visoms kaMem» 
M sėkmėms sogfMvImo sveikatos. IMeopollo nuomyio. norvĮĄkumo, yrotte^ irdldeHe ptttitmo. Nao lytiškų alkt| Mttkąilaa.

__ _ sapnus Ir sėklas nubėfima. Nue aatižafyaiM u Jes vi 
______  ____ _______ i, nuomari*. nerv4kume, arsite Ir KIKetle ptthrme. N»« lytMAų 
(BtaptM) llR - Mile les varde ar skyriaus nebūtų, J trumpa laikų Mekas! ttfyšytes. FjsJšs
_’.rn' .X? .. ’_____M 1 -u—-. ~ »—T-.,- I ullmm denuailaa aatiirėb■>« »l

slaptų ligų vyrų, kaip k motnru: skausmingų k noroguliarlikų mėnesiniu, notordjime sadrupsalų. kenkimo bsNųta Ir femtsigį 
lipęs varginimui žmonių atslrida. P» Mbr<mel. kad apsiima lUydyti Ir duoda vaistus, tai užfikrinta sveikata ir tkgyOym^ 

' BlaptyM šventai užlaikoma!

Kad visokios Ilgos tampa Išgydytos, tai pats darbai aš save kalba Ir Iš daugybše Išgydytą, pagg| j- 
norą, nore keletą patalpinam pedškavonlą; ką kiti daktarai negali padaryt Batai ką Išgydyti kalba;

Nėra geresnio daikto už Farmą.
Žmogus, turįs farmą nebijo straikų, bedarbės, boso, nes 

pats yra bosu, nebijo vagių, plėšikų, nes ant farmų jų nė* 
ra, nebijo ligų, kurios miestuose smaugia vaikus ir didelius, 
nereikalauja mokėti daktarų bilas, nes ant farmos yra ty
ras oras, sveikas maistas iš ko ligos negali veistis; nebijo 
pražudymo pinigų biznyje ar bankoje, nes jo pinigai sudė
ti farmoje, kurios nė vagis nepavogs, nė ugnis nesudegins, 
o žemės prekės kasmet kyla augštyn, už kurią vėliau jis 
gali gauti dvigubus pinigus. Nebijo nė suirimo šeimyniš
kame gyvenime, nes ant farmų nėra salįunų nė gembler- 
nių, kuriose vyras galėtų pasileisti ir pamesti savo pačią ir 
vaikus, nėra nė burdingierių, kurie galėtų jo pačią pavilioti 
ir išvesti. Taigi tik ant farmos žmogus gali ramiai ir lai
mingai gyventi ir džiaugtis šios šalies liuosybe.

Męs turimi ant pardavimo daugybę Farmų, mažų 
ir didelių, pigių ir brangių, su triobomis ir 

be triobų, grynų laukų ir miškų, 
kas tik kokių nori. I

Musų farmos randasi valstijose Michigan, Wisconsin, 
Missouri ir Alabamoje. Laukų, prekės nuo $5.00 ir aug- 
ščiau už akrą.

Norinti pamatyti musų farmas atsišaukite j musų ofi
są, o musų agentas, Antanas Kiedis, važiuos drauge su 
jumis ir viską jumsišrodys. Jeigu jums nesidabos vienoje 
vietoje, ar valstijoje mus agentas nuvež jus j kitą, į trečią 
irtt. Męs turime visokių vietų ir tikrai galime jums da- 
rinkti tą ką jus norite. Nepirkite tol kitur kol nepamaty
site musų parduodamų farmų.

Pinigų pirkimui farmos daug nereikalauji; įmo- 
' kėši mažą dalį iš viršaus, o reštą ant 

mažų ir lengvų išmokesČių.
Kiekvienas sveikas darbininkas privalo pirkti sau far

mą ir dirbdamas gali ją lengvai išmokėti! Pirk farmą šį
met, nes kitą metą jos bus brangesnės. Žemės preke kas
dien kyla augštyn.

Kur šįmet pirksi akrą už $10.00, kita metą ta pa
ti žemė jau gali kaštuoti $15.00. Taigi tavo 

Įdėti Į farmą šįmet pinigai, už poros 
metų gali pasidvejoti, kad teip 

yra, tai patys matote.

Išgydomo greitai ir pasekmingai: kraujo uŽDuodijimą, varicocelj, inkstų Ir pū
slės ligas, reumatiimą. neuralgija, skilvio ir kepenų ligas, raudonąją gyslą, votis, 
pasididinusias giles ir visas odos ligas.
ATI1IMK pacijentams ypatilkai ir jų pačių kalboje ir niekados
AI MINK netiduodame jų paslapčių.

Mus pristatomo visas gyduoles musų pacijentams ir iAsiunčiame į visą svietg. 
Prašyk dykai Išpildymo Slankos, jeigu negali pats pribūti mų»ų o f Įsa n. 
Jojo Išaiškintos Įvairios Ilgos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti namteje.

RODĄ DYKAI! VALANDOS: IX

DR. JOS. LISTER & CO.,
ROOM 804 L. 40 DKARBORN 8T. CMICAOO, ILL. U. M. A.

Iszgydau in 6 dienas HYDBOCELE
_________________________________________________________________________ (t ,

B* įsėda saruaka Ir lėauėaji—
Htydau kiekvienų sergantį Varieocste, Strlktur*. taipgi usUrsSsaMui kraujų užntsodv- 

jinus, ansllpnėjunų nervų, Hydrocelę arba vyrų lytlikaa ligas. Takias gantas ofortas tal
kiame visiems uems kurie buvo gydosi nuo keliolikos visokių dtartarų b* pasekmės ir išdavė 
savo pinigus dykai, vardan parodyti Jug *ž turiu vseaiatalį būdų su kario pagalba aat visados 
Jus llgydysiu

Nemokėkite už Mllgydymg, tiktai už Ikgydyisą.
6kaąd*jlmus skilvio, k«p*aų ir lakštų, nors laba: uSsiseaėjuaiua, Mgydau galutinai.

PLAUČIAI

Sergantieji* dusuliu,- bronchitu 
arba dsiova i*od<'U>i galutinai 
naujausia mano metodą per prau- 
kliu| O s a 1 i no gasų.

PRIVATIŠKAS VYRU LIGAS.

Al LAgydau kiekvienų greitai ant 
visados ir didžiausio) paslapty y

VISOKIOS PATARMES 
' DOVANAI!

BOTERIŠKAS LIGAS.

Patinimus gimdos, skaudėjimai 
pečių batuier pagal mano nseto- 
doa sutaisytus vaistus Hgydau pa 
sekusia gtaoalal

KRAUJO UŽNU00YJIBU8. 
ir odos ligas, pavulsdaa; itbėat 
mus, skaudu nūs, plaukų nuaita- 
kastini

KALBU UfiTUVliKAL

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Straat, ŽUV CHICAGO, ILL.
Priėmimo volandoc aas B vai. ryto M 8 vai. vakare. Nodėilosnis: sės B įsi. ryte Bt 4 vd. *a stota.

Dabar.laikas nandokites,visi!
Geriausia vieta dėl pirkimo su gražinta balsais Armonyka, 

Skvlpku kooeerttalu. Kliaraiata. Triubu ir daugine visokiu 
musikallAku Instruments. Geru ItatogorSliu askslnintu. visokiu 
žiedu. Lenciūgėlis, geru Brltvu Albumu dėl fotografijs. Revol
veriu. Strtel bs. Etetetrikinta Lismpukiu. Kobiniu Litam. A dren
as m Pečėčta. Pluk«nu auksiniu [tasntaln p-a], Gramatikų, to- 
dyuu, 1 stori Ik u ir Maldų knygų, visokiu gralis Popiet u dėl va
lymo griausiu sv visokiais apskaitymais ir dainomis tutinas už 
Bk-. » lesinai uA 11.01 Odeli drsktsojama Kalmukė gana gra

šiai Ir greitai draknoja. Hiato* Ir visa maėinukė padaryta ii geriausio plieno. Prekė tik
Užlaikau kitokiu išdarbiu mslinukiu keliu gatuuku ir daugybe nau

dingu visokiu daiktu. iKssnor apturėl kst. logs tegul prlsiusči* utie, 
tnarkf Ir U-i.iugs adrisa, c apturės M puslapiu dideli Mo meto bAŪJA 
KATVLOGA DY'KAl! Kurtame yra įimtais visokiu daiktu, su virėdn 
įimtai silkių paveikslu Ir ii kurio matysit Jog mano tavoras pi rašo* 
kliasos, prekes pigiasneo kaip kitur, štornykam. Agentam ir P-rlorteas 
parduodu visokius tavoms labai pigiai, duodu dideli rabatu adresuokit;

Wisconsine lietuviai, 10 metų atgal, pirko akrą po 
$6.oo, šįmet už tą pačią žemę jau moka po $40.00 už ak
rą. Taigi per 10 metų žemes prekč paaiseptyneriopojo. 
Kas tada pirko žemę už $100.00 ji šiandien verta $700.00; 
kas pirko už $1000.00, šiandien verta $7000.00. Ar gali 
rasti nors vieną biznį, kuris per 10 metų vertėje butų pa- 
giseptyneriopoj ęs?

Nėra ant svieto nieko geresnio nė saugesnio 
už Farmą.

Lietuviai gyvenanti kituose miestuose ir norinti pama
tyti musų farmas, rašykite mums, o męs jums prisiusime 
pilnus aprašymus musų farmų, ir pranešime kur galite 
susitikti su musų agentu, kurs jums viską aprodys.

Kas pas mus farmą perka, tam keliones kaštus męs 
sugrąžiname.

Rašydami adresuokite:

A. OLSZEVVSKI
Real Estate Dep’t

3252 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Męs teipogi turime ant pardavimo daugybę gerų lotų 

ir namų mieste Chicagos. Norinti namo ar loto atsišauki
te musų ofisan, o męs kožname laike esame gatavi jums

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

OFFISASi—Kampas 81-mos ir 
South Halatod Gatvių ::::::

CHICAGO, I L I
GYVENIMAS ViRSZUi APTIEK08

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

I Rautai kur tu begi?
Nugi pas Petrą 

Jg4 Szlaki, nes labai iŠ- 
troškęs, o pas jį ga- 

alsivėdyti, nes 
jis turi puikų, 
ba v ars k j alų, gar- 
džia ruska očišČena 

a k arielką, cigarus net 
iš Havanos, oišsigė- 

I iilBtefll II 'im rug gaunį žmogus
puikų užkandį kiekvieną dieną, tai įsu 
negaliu ilgiau su tatnista kalbeli. Lik 
sveikas, tunu skubintis. Prie to jis turi 
puikią salę vestuvėms, mitingams ir pa
klauso kiekvieno, b ypač už vertėją susi
kalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o 
aš jums patarnausiu už dykj visokiuose 
reikaluose ir provosa. Atvažiavę iš kitų 
miestų gali gauti geriausią nakvynę.

Petras Szlakis,
3321 Auburn Av«., Chlcago, III* 
Tarpa 33-mIm gatveo Ir 33-eaia Haato

•918.

K. WILKEWICH 112 GRANO ST., BROOKLTN, N. T,

Męs mokame 3 nuošimtį už visus pas mus padėtus pinigus 
. " nuo vieno dolerio augščiau. _

THE STOCK YARDS SAVINOS BANK
Naujas Banko Namas, 4170 So. Hslstsd Street 

Union Stock Yards, Chioago
Veda Abelną Bankinį Biznį
„ w „ ---------------  VIRŠININKAI---------------
S. R. Flynn, presidentas J. A. Spoor, vics'prssidentaa T. J. Fitsgeraid, katacrius
„ . . --------------- DIRBK TORI Al----------------
P. A. Valentine Louia F. Swift Nelson Morris Janfts H. Asbby J. A. Spoor 
Arthur G. Lconard Frederick S. Win*ton S. R. Flynn Samnei Cossens

PASARGA. Banka atdara nuo 9 iki 4. Serodoms nuo 9 Iki 6. Sukatoms nuo 9 Iki 9.
Išdavimas bankčoklų. Taupinlmaa pinigų. Apoa«goa skryneles.

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS ! MJr dermatologijos moksle.
Daugybė odos Ilgų jiaeins nuo 

neHnrHus užsilaikymo ir užaikrė- 
tltbo taipgi ir nuo vidurinių Ilgų. 
Daugumas gauna pučkus, pteis- 

.. ,^k*n»ž, slinkimų plaukų, plikimą 
per apsileidimų. Gydosi pas neaUakančlui 
daktaras ar agentus, kurie tik pinigus lėvi- 
lioja. o paskui rąžote mums, kad ėmėte daugy-

meldžiame mimu aarodyti, 
kokte žmogių likosi musų gyduolėmis apgau
tas). Turim* tūkstančius ortglnallėkų padė. 
kavonių ir tų galime ant indo priaiektl?Tegul 
bent vienas daktaras parodo mums t ta k p«dė. 
«»onlų. o męs duosim* didelį allvglūlm,. 
Hn ranku ardyti Jeigu senas ir galva 
žvilgK tai to pagelbėt! negalima.bet Jeigu jau- 
naa.o turi retus plaukus, o ant odos matytis 
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti pa- 
jelbų; plaukai nėra grybai viena diena mTė- 
ąigs. Atsmaukiantiems nusiųsime dyka in- 
lormscilas su plačiu anraėymu. Mes nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių teisingas dakta
ras to nė vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul ražo pas mus. Adresas
.EM BRUNOZA Co .Chemist 
New York Ar Hrooklyn, V.H.A.

Vienatine Lietuviška Sankrova
ir agentūra literatūros ant “North Side" Chleajroj. 
Čion caliisa gauti mokililkų, svtetiikų ir dvasi- 

, fkųkuypt. rąžančių. Škaplierių, abro.-ėljų. viso 
| kių lalkraėčių. A mankos ir Europos ir po;.ie.-ų 

promatomi. Teipgi užlaikau visokio tarom: Juo
dyto, paiėellų, plunksnų.drnkuojamųmašinukių, 
Lritrų stercoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne- 
užmirškit* atsilankyti, o busit* užganėdinti.

Ftetrda M. Kaltis
121 Baivėtojį*****

Dr. J. (KULIS
Lietuvių Uytysojau Ir Chirurgas 

3255 80. HatatsdMBt., Chlcago, III.
Gydo visokia* Dgns lŲoteru, velku ir 

vyru. Telpgl turt didelę praktikų ir 
gydo peeekmlngal visokias limpančias 
užaiaenejustop ir ųmalapttngaa vyru Il
gas. Daro operacijas pasekmingai.

Mare. Laukiene
Atsakanti Akušerka

3246 S. HsbteėSt. Chicyo, UI.
V.r*. ?•••

D'x‘>d* visokis rodą Ir geriausia pagelba mote
rį -rs Jų ligos*. ra*eK>nin«ai atlieka darbų prie 
Simdyino ir dažisri atsakančiai po sindvmo. Ofl- 
«as ir g\ senimas Olszesrskio name. 3241 S. Mslsteė st.

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Via! žmonės užailiki mums ir musų 

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausių rodą per iaiikg dykai.

Kaip ilslgydyli Kupiūra, Akių liga, 
Galvos ilgą. Slinkimą plaukų ir Pliki
ni}. Puikus, Saulės įdegimą, Didervi- 
nes, Niežus ir žyUikajį bruda. Gyduo
lės nuo dantų goriausios už 90c. Nuo ko
lų užtrinų lik lOo.: Męs turime apie pu
se milijono laiškų su padėkavonimla 
nuo žmonių viaakių tautysčių. Rašyk 
pu mus; J. ■. BRUNDZA C0-, 
m-888 BrukM, ■mšlpų M.Y.

Nors daug daktarų pasaldau, bet Jte tik mano ligų užveodino begydaat, nors ir gerais vadinaaI bok RnspltaMs algų ■aka.tot 
savo Ofiso paduotose valandose, bm ryto iki vakaro nsmieje sMi. B-1 kaip į Jus globų atsidaviau, apraibs ligų. įr pristųaies gydetoo 
suvartojau, tai prapuolė skaudėjisaas sirSoose. raakoee, kojose, peniuose ir visa liga, kurtų buvau Įgavęs prr neilauatingų pMielgtasų taip 
yra apvalyta Jas knygoj* „Vadoves | Sveikatų" ant 110 puslapio. Dabar esu sveikas kaip niekad nesirgęs ir dėkingas, už knygų r-. 
rodų o labiausiai už geras gryaas gyduoles. . CH GALUNAS, Bok Ui. Mullberry, Kansas.

Mielas Dr. ProfoeortaM Ir Bpoeialietsi!
Kova ėielus metus peisikaukiaau teip labai skaudžia liga, bet kad Jus įstengėte mane iėgydyti nuo to galvot sicandljUta, vMsrtų 

ir gumbo gėlimo, tankaus skausmingo Šlapinimosi ir baitųjųjtekėjlmo, tu skaudėjimu krutiisės ir visuose sąnariuose. Nors nesitikėjau, tada 
nors ilgyti, asa kodnaa daktarus pagydęs apleido, nieko uepagelbMamas Bet kaip į Jus garbingų institutų ataUaukiau ir ueuaiistaaėta 
dėl naao sveikatas darbavatės. tai tai Jau po suvartojimo tų paakutiutų gyduolių persitikrinau, kad esu pilnai iėgijus; už tri Htvui liną 
Ciu didelę padėkavonę Tuos kelis Sodžius soeiu, ksd pogsrsHitumėt į IsikraStį, ksd reikalaujanti žinotų, kur tikrų pageltų ivtiksui 
gali rasti Mrs P. ttObELIEKE. 1006 Nscollet Ate , M Atneš polis M*as.

Deuggallngas Dr. Gailine Med. Imt.!
Kaip pirmiau skundžiauti per ligos varginimus sunkaus kvėpavimo Ir skandAjisso tonuose, krūtinėj, skrepliavimo ir valkiho>nt;| 

dieglių po visų kunf. tai per Jus storos, ir geras gyduoles, kurias suteikėt, likausi Jau Ugdytas. Nora ii pradžios vartojantgydooim

giriasi: netrukus gal irt pasigirs, o >1 viso tik Vienas Daktaras yru. Dabar tik persitikrinau, kad Dr. B. C. Collins M. I. yru geriat ės 
prieteUs ir gelbėtoja* gyvastiėa. J ŽEMAMAUCKAb, BIS First St, Jersey City. S J.

Pirmiau dirbt

kino kotu* 
lys, nerviA- 
kumaa, abel- 
nas Dtuilp- 
nėjimaa nuo 
ai aplos ligos 
nuo ilgo lai-

m ingai liko
si iAfydytea.

•t Bakalus,
Box 336, Proctor, Vt.

„Vadovas į Sveikatą”
Tas institutai ne tik yra gelbėtojom sveikatas Ir gyva

sties, bet kad yra geriausiu prleteilu žmonių, tai 
lidavė labai naudingų daktariikų knygų „Vadovas Į Svei
katų”, suviriJŽOO didelių lapų didžio. Kuris tų knygų 
perskaitys, ne tik mokės nuo ^visokių nelaimių ir ligų 
apsigint bot Ir kitus galės pamokyt Toj knygoj toip- 
pat yra plačiai apralyta, apie vyrų ir moterų lytižkų gy. 
vonlmų ir H., su daug paslaptybių atidengima. Ir tų 
naujųjų didesnių knygų trečio iidavimo. kožnas 'apturės, 
kuris atsiųs 10 oentų įtampomis už atsiuntimų k savo 
adresų. Violoms Dovanai!

ligydytu nuo 
metimo, 

clyspepujoa, 
kataro, gal.

- vos skandė- 
j;mo ir svai
gimo; per 
kitus buvo 
pripažinus 

neišgydomu, 
Dr. Collins 
Institutas 

tente’ į trumpą lai- 
ką išgydė.

P. Vasiliauskas,
Box 116 Grampian. Pa.

Bereikalo vargintis ligoms Ir silpnybėms, kad atsakančiai gali būt išgydytu, atsilankant 4 
asabiškai ar parašant (lietuviškai) kas kenkia. Gyduolės išsiuntinėjamos po visą Q

Ameriką ir kitas dalis svieto.
Rašant knygos bei pagelbos sveikatai pas Daktarus,- visados reikia adresuot teip:

Dr. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
140 West 34 St. (arti Broadvvay) NEW YORK, N. Y.
PrIšminto valandos kasdiena: Nue 10 Iki 5 vai. po pietų. f.

Žvontoma dienoms: Nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Gera Naujiena Kencziantiem 
Musu Draugam Lietuviam!

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės 
tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatre 
Building, priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir lai* 
kanti iszgydyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerviszkas ir 
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes, 

' lengviai nuvargstantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis, 
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta 
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neezystos, pajuodavę paakiai, spuogai, pie
niai, ar koki kitokį iszberimai ant odos, nemoraliszki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas
III nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapunras, III skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, l'žsen- III dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia III gėdinga, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube, žymus rupesezio isz- III reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurdęs III s‘as da^s’ prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir III teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE
užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad ta
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgio atrasi 
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikiat I 
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptiO“ 
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darbft 
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavinuL I

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
III MeS *r iszgydom sekios nubepimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky, syf®t j III nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas V YRU | I I B LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus prasąalintos. TukstancziiĘ 1 I I I nu *r pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai, P* [ III tankus sus*^uoP*n*ma* *r kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, p*51' "II rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.
o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo 1 | 
ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dienosi 
nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:

MADISON MEDICAL INSTITUTE J
161 West Hadison St.iunuu" muiEsuuMsChicago, «
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