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sanlygose, kuriose žmogus, tei
singai pasakius, neturi nė jokių 
tiesų, kur jis gali būt išnaudoja
mas ir persekiojimas užsimanius 
cad ir žemiausiam policijos tar
nui, ilgai trauktiesi negali. Visi 
Maskolijos žmonės turi reikalau
ti pataisymo netikusių sanlygų. 
Sanlygų gi pataisyti negalima, 
kol valdžia sudemoralizuotų biu
rokratų rankose, kurie vien kazo- 
<ų kančiais moka kraštą valdy
ti. Kad Maskolijoj užviešpatau
tų tikra tvarka, reikia pi.miau- 
siai išgriauti dabartinę valdžią, 
nes jai valdant nepasiliaus laužy
mas tiesų, beprotiškas pančioji- 
mas ir išnaudojimas žmonių.

Pereitą sanvaitę likosi nudėtas 
ant Kaukazo kunigaikštis Cavča- 
vadze. Jis turėjo didelę pas carą 
įtekmę. Buvo gruzinas. Už ką 
jį nudėjo, tikrai dar nežinia. 
Terp savo vientaučių, Kaukazo 
gruzinų, jis buvo gana godoja
mas. Pereitą sanvaitę nudėti ir 
keli menkesni caro tarnai, o ta
me poras užveizėtojų politiškųjų 
kalėjimų.

Važiuojant carui ant puikiai į- 
rengto garlaivio “Standard” Fin- 
landijos pakrantėse, jo laivas už
bėgo ant ne.paženklintų ant žem- 
lapių uolų ir likosi išardytas. Ca
ro laivą eskortavo kariškiejie lai
vai, tai jis, su savo šeimyna, nuo 
“Standardo“ ir likosi ant kito 
kariško laivo perkeltas. Dėl to 
atsitikimo Maskolijos cerkvėse ir 
bažnyčiose buvo parengtos diev- 
maldystos padėkavojimui, kači 
Dievas išgelbėjo caro ypatą nuo 
pavojaus. Ypač Peterburge vie
nok ant dievmaldystos mažai su
sirinko žmonių. Perėjo mat jau 
tie laikai, kada carą tamsi žmo
nelės garbino kaip dievaitį, vi
sai nematydami, kiek jis, su ru
joms savjs tarnų, daro blogo vi
sos Maskolijos žmonėms. Dabar 
jau ir tamsiausi, išėmus juo
dašimčių, pratrynė akis; to
dėl caras ir ne dryšta pasirodyti 
savo sostapilėj, nes bijosi “mei
lės“ locnų pavaldinių. ,

Prie tų visų carą pasekusiu 
nelaimių, vįs aiškiau apsireiškia 
svarbiausia stoka pinigų. Be 
paskolos svetur apsieiti negalima, 
o svetimi bankininkai ne siūlo 
jau ir ant didelių palukų carui 
pinigų, priešingai, jie drūčiau už
veržė savo mašnas ir iš jų neno
ri pinigų išleisti. Iždo ministeris 
iškeliavo dabar u.žnibežin pini
gų jieškoti. Prancūziškas randas 
pirm laiko janU pranešė, kad į 
Prancūziją bereikalo keliautų, nes 
prancliziškiejie bankininkai pini
gų ne skolys. Todėl caro iždo 
ministeris aplenkė Paryžių; at
lankys jis Berlyną, Vindoboną, 
Amsterdamą, Londoną, o gal ir 
New Yorką. Ar gaus kur pasi
skolinti pinigų, nežinia. Iždo mi
nisteris tikisi gauti paskolą nuo 
New Yorko žydų bankininkų, 
turbut tikisi, kad bankininkai 
duos jam kyšį už rengimą žydų 
skerdynių Maskolijoj.

Artinasi jau laikas rinkimų 
trečios 1 durnos atstovų. Kaip 
išpuls rinkimai, tikrai dar nega
lima įspėti. ' Nėra vienok abe
jonės, kad kairiųjų partijų atsto
vų dumon pateks mažai, bet ro
dosi, kad ir randui tarnaujančių 
konservatyvų bus per mažai at
svėrimui kitų partijų balsų. Ma
noma, kad durnoj persvers de
mokratų balsai. Demokratai Pe
terburge savo kandidatu pastatė 
redaktorių laikraščio “Recz ”,
profesorių Milukovą ir tikisi jį 
išrinkti. Milukov buvo išrinktas 
pirmon ir antron dumon, bet 
randas vis surado priežastis ne
leisti jį dumon. Jis vienok vis
gi buvo demokratų vadovu, da
vinėjo jiems nurodymus nuo 
laikraščių tribūnos, įcur jis du
rnos susirinkimuose 
kaipo redaktorius 
“Recz“.

Lietuvoj, , renkant 
durnos atstovus, ne bus liuosų 
rinkimų. Čia kiekvienoj guber
nijoj priverstinai turės išrinkti 
po vieną maskolių atstovą. Ren
kant liuosai, nė vienoj iš trijų 
lietuviškųjų gubernijų negalėtų 
būt išrinktas maskolius. Aiškų 
todėl, jog, caro randas vėl grie-

POLITIŠKOS žibios.
REVOLIUCIJA MASKOLIJOJ. 
_ Revoliucijos judėjimas Mąs
liojoj eina silpnyn. Netvarka, 
fnat sunkiai atsiliepė ant visų 
Maskolijos gyventojų luomų, vi- 
gįa nusibodo netvarka, visi 
gtidži* nusiraminimo, revoliuci
ja neturi terp gyventojų tiek pa
ramos. kiek jos palaikymui rei- 
įia. Klausymas tik, ar tas ne
va nusiraminimas ilgai trauksis. 
Juk ištikro visą revoliucijinį ju- 
dėjimą pagimdė pati valdžia, 
nors ji visokiais išmistais ir me
lais stengiasi kaltę ant kitų 
sprando sukrauti. Revoliuciją pa
gimdė anarchija užgimusi rando 
eilėse; nepasisekimų mete biuro
kratai nežinojo pats ką daryti. 
Gubernatoriai, net policijos virši
ninkai kiekvienas elgėsi sulyg 
savo paties nužiūrėjimo ir kiek
vienas elgės’i kitaip, visai nepai
sė tiesų.

Kekvieno krašto tvarka rėmia- 
si ant tiesų, juo kokiame krašte 
žmones augščiau kultūriškai pa
sikėlę, juo labiau jie godoja tie
sas, nes jų svarbumą supranta. 
Ten pats žmonės per savo atsto
vus taiso arba ir visai panaikina 
netinkančias gyvenimui tiesar.pa- 
naikintų vietoj įveda tinkames
nes, labiau atsakančias gyvenimo 
jeikalan> Žmonės godoja jų 
pačių išdirbtas tiesas ir daboja 
randą, kad jis pildytų tas tiesas 
ir dabotų, kad visi jas pildytų.

Niekur gal kitur nėra tiek tie
sų, kiek jų yra Maskolijos tiesų 
kodekse, bet terp tų tiesų daug 
yra prieštaraujančių; vienos tie
sos naikina arba .perkeičia kitas, 
■et vienos ir kitos yra tiesų ko
dekse ir vienų ir kitų prisilaiko 
bylose teisėjai teip, kaip jiems 
■krinka.

To dar negana. Apart abelnų 
tiesų, yra Maskolijoj dar nepa
prastos. išduotos pančiojimui at
skirų tautų, tikėjimų ir luomų; 
yra dar daugybė administraty- 
viškų padavadijimų kartais visai 
į niekus paverčiančių tikrąsias tie
sas, baudžiančių žmones už tą, 
už ką nė jokios tiesos bausti ne- 

:gal. Dar to negana. Adminis
tratoriai ir augščiaųsi uredninkai 
niekur gal kitur ant plataus že
mės paviršiaus nelaužo teip tie
sų, kaip tai daro Maskolijos ad
ministratoriai: jie laužo pamati
nes tiesas, laužo net savo išduo
tus administratyviškus padava- 
dijimus, nors jų ir nepanaikina. 
Taigi valdžios tarnai Maskolijoj 
nepaiso nė jokių tiesų, net pa
ties caro paliepimų. Tiesos Ma
skolijoj yra vien pančiojimui 
žmonių, bet ne jų apgynimui nuo 

Į racijos nuo, biurokrati
jos sauvalios.
I Jc*gu pati valdžia laužo, per
žengia tiesas, tai argi jas gali go- 
4<>ti žmonės, kurių vien pančioji- 
mui valdia taiko tiesas. Todėl tai 
žmonės Maskolijoj tiesų nego- 
doja, nes -jų negodoja ir valdžia. 
Laužo tas tiesas visi, kas tik ga- 

Įrjjj- Niekur gal kitur, išėmus gal 
Turkiją, kur urėdninkai kartais 
P° kelis metus negauna algų, už 
pinigus teip negalima nuo" tiesų 
paženklintų, už jų peržengimą 
bausmių išsisukti, kaip tai gali
ma padaryti . Maskolijoj. Ten 

Į^fagas prasižengėlis visada ga- 
li nuo bausmės išsipirkti, o ne
turtingasis ir ne prasižengęs gali 
būt nubaustu. Kur nepažiūrėsi, 
▼isw matai netvarką, laužymą 
tiesų, tikrą valdžios pasielgimuo
se anarchiją.

Tokios saulygos negali užganė-
nė menkai reikalaujan- 

cnb o jau apie užganėdi- 
nimą tikros laisvės reika- 
kujančių negal būt nė kalbos, 
nes tokioj netvarkoj, viešpatau- 

nieke no ne aprubežiuotai 
biurokratų sauvalei, apie laisvę I 
ne gal būt nė kalbos. Jeigu 

kartu paalsinti netvarkos 
**Oa^s ’r nusiramintų, ramumas 
negal viešpatauti ilgai, žmonės 

-Reikalauti pataisymo sanly- 
turi reikalauti tikros tvarkos, 

**®tmstratorių sauvalios panai- 
^mo- Taigi ir nusiraminimas j 

tik laikinis, bet tokiose 

sėdėdavo 
laikraščio

trečiosios

biasi savo politikos — siundymo 
maskolių ant nemaskolių. Ar ta 
jo politika išduos tokius vaisius, 
tokių jis geidžia, tas paeis nuo 
lietuvių ir maskolių supratimo.

Pereitą sanvaitę Odesoj antru 
kartu juodašimčiai parengė žydų 
skerdynes. Muštynės prasidėjo 
laidojant vieną ant gatvės ne
žinia keno užmuštą policijos 
urėdninką. Juodašimčiai su gin
klais rankose vaikščiojo gat
vėms, užpuldinėjo patiktus žy
dus, plėšė jų namus ir krautu
ves. Laike tų muštynių užmu
šė rods tik du žydu, bet užtai 
daug jų tapo sužeistų. Pana
šios žydų skerdynės buvo ir ki
tuose pietinės Maskolijos ir Be
sarabijos miestuose.

MOROKKO.
Pereitą sanvaitę prancūzai, ap

linkinėse Casablanca, vėl turėjo 
smarkų mūšį su maurais- Di
delės maurų pajiegos metėsi ant 
prancūzų stovyklų su savo se
nais ginklais. Nors jie mušėsi 
su neišpasakytu narsumu, bet to 
ne pakako pergalėjimui mažo 
prancūzų pulkelio, turinčių nau
jausius ir kuo geriausius gin
klus. Vieno narsumo šiądieni- 
niuose mūšiuose ne pakanka, 
reikia ne vien geresnių ginklų,bet 
ir vadovų sumanumo. Seniau 
tas mušius laimėdavo, keno ka
reiviai buvo drutesni ir narsesni, 
šiądien mušius laimi protas ir 
ginklų gerumas. Maurai , nu
žudę daug kariautojų, turėjo 
nuo mūšio lauko pabėgti; pran
cūzai gi nužudė vos porą karei
vių sužeistų ir užmuštų.

Paskutinis nepasekmingas už
puolimas atėmė bent tūloms 
pradėjusioms su prancūzais ka
rę maurų giminėms drąsą. Jos 
atsišaukė prie prancūzų jenerolo 
Drude su prašymu apstabdyti 
kraujo praliejimus, sutiko pradė
ti tarybas susitaikymui. Jenero- 
las Drude davė maurams laiką 
ir pastatė jiems Prancūzijos rei
kalavimus, kuriuos bent didesnė 
maurų giminių dalis priėmė ir 
pasitraukė nuo Casablanca, su
sitarti su kitoms neprilankioms 
prancūzams giminėms, pažadė
jo maurų pasiuntiniai sugrįžti 
ketverge dieną ir pranešti apie 
pasekmes tarybų su kitoms gi
minėms.

Tokiu budu karę prancūzų su 
maurais galima laikyti bent 
šiuom kartu už pabaigtą, bet 
prancūzai visgi rengiasi toliau. 
Dabar iš Paryžiaus jencrolui 
Drude išsiuntė kelis orlaivius, 
kurie galės būt išmėginti tole
snėj karėj, jeigu ji vėl atsinau
jintų. Jenerolas Drude vienok 
netiki, kad ji galėtų atsinaujinti, 
kadangi jo pastatytus reikalavi
mus priėmė skaitlingiausios 
maurų giminės ir kad šiuom tar
pu kariavusiems reikia javus nuo 
laukų nuvalyti. Jenerolas Drude 
todėl rengiasi savo kareivius iš 
Casablanca paskirstyti, jų dalis 
išsiuntinėti į kitus Morokko por- 
tus.

1S LIETUVOS
Iš VILNIAUS.

Šįmet, Vilniaus mokslo apskri
čiui rūpinantis, direkcijos lėšos 
žmonių apšvietimo reikalams ta
po žymiai padidintos, šįmet vi
same mokslo apskrityje apšvie- 
tos reikalams paskirta ant 23,- 
000 rub. daugiaus, negu papras
tai būdavo skiriama. Kiekviena 
direkcija dabar turės savo ranko
se apšvietos reikalams 10.000 rb. 
kasmet. Pinigai skiriami para
pijinėms ir liaudies mokykloms, 
o taip-pat pašalpoms ir dova
noms mokytojams, kiekviena sy
kį atskirą iš mokslo apskričio lei
dimą gavus. , - z. '

Sužinojome, kad Pagirių gelž
kelio valdyba gavo iš kelių mi
nisterijos pranešimą, kad nepri
iminėtu tarnauti studentu x s

Liepos 29 d. j M u te rn i cho kep
tuvę, Ukmergės gatvėje, atėjo 
keli peiliais apsiginklavę žmonės, 
apstojo keptuvės savininką ir jo 
samdini ir grąstndami peiliais, 
liepė visiems nesijudinti iš vie
tos ir nešaukti pagelbos; pas- 
kiaus pareikalavo iš šeimininko 
pinigų. Muternichui užtikrinus, 
kad jis pinigų neturi, liepė pa
kelti visiems rankas augštyn, 
paskiaus apgraibė visų kišenes, 
iškratė spintą ir rado 30 rb., ku
riuos paėmė ir pabėgo.

“Kur. Lit.” praneša, buk neužil- 
gio Vilniuje pradėsiąs eiti dvisą- 
vaitinis lietuvių kalba laikraštis, 
vardu “Musų laikai".

Vilniaus mokslo apskričio 
globėjo taryba leido atver
ti šįmet vienkliases gelžkelių mo
kyklas šiose Liėpojaus-Romnų 
gelžkelio stotyse: Berezine, Za- 
liesiuje, Panenitinke ir Mažei
kiuose.

Žmonių švietimo ministerija 
pranešė Vilniaus mokslo apskri
čio globėjui, kad dėlei pinigų 
trukumo, negalįs užganėdinti mo
kytojų šelpimos draugijos pra
šymo apie padidinimą parapiji
nių mokyklų mokytojams algų.

Apie emeritūros padidinimą, 
tai šis klausymas esąs dabarti
niu laiku apdirbamas ministerijo
je (Dabar mokytojai gauna e- 
mcriturą po 90 rb. metams).

Naktį į Liepos 31 d1. policija 
darė kratą Literatiškame skers
gatvyje No. 5 ir rado malkų 
sandėlyje bombą. Suimta še
šios ypatos — trįs moters ir trįs 
vyrai. Vyrai nugabenta guberni
jos kalėjiman, moters gi tuo tai* 
pu sėdi “belangėje* prie polici
jos.

Liepos 30 d., į gr. Tiškevičiaus 
rumus, Panerio gatvėje, išmušė 
langą, įlindo du plėšiku, kurie 
paėmė daug brangių senobinių 
daiktų ir jau rengėsi tuo pačiu 
keliu (išmuštųjų langu) grįžti at
gal. bet tuo laiku pamatyta jie 
ir pradėta vyties; vienas jų, kaž
koks Jonas Miškevičius, suimta, 
antras su visais pavogtaisiais 
daiktais pabėgo. Kadangi grafo 
Tiškevičiaus čia nėra, tai ir nuo
stoliai nežinomi, tačiaus spėja
ma, kad dideli.

(Iš “V. 2”)

Zavadzkio spaustuvėje, "kur 
spauzdinamas “Lietuvos Ūkinin
kas”, atėjusi policija paėmė visus 
tik ką išėjusius iš spaudos “L. 
Uk.“ No. 31 ekzempliorius.

(Iš ‘2.’).

Iš KAUNO.
Lietuvos moterų susivažiavimas.

Rugsėjo 23 — 24 d. rengiamas 
Kaune Lietuvos moterų susiva
žiavimas. Busią ten svarstoma 
kai-kurie klausimai, paliečianti 
moterų gyvenimą, kaip viešąjį, 
taip ir naminį. Rengiami esą re
feratai (pranešimai):

1) Apie tam tikrą, moterims 
skyriamą, laikraštį (p. Voitkevi- 
čienės pranešimas).

2) Apie mokyklas (p. Petkevi
čaitės praneš.).

3) Apie profesijonaiinį moterų 
apšvietimą (p. Kobelinskytės 
praneš.).

4) Apie naminį moterų amatą, 
būtent audimą (p. Lebkauskie- 
nės).

5) Apie daržovių ir vaisių pra
monę (p. Rubasauskienės).

6) Apie dt%ugijiską moters 
padėjimą Lietifvoj ir jos kultū
riškąjį uždavinį (p. Leonienės).

Prašymas dėl to esąs jau pa
duotas gubernatoriui, kuris, sakė
si, kliūčių iš savo pusės nedary
siąs, ir užtarsiąs prieš augštes- 
niąją valdžią, tariant vidaus da
lykų mirfisterį, nuo kurio pride
rąs to susivaziaviino leidimas.

.... : “Nėd. Sk.”

Kaune, “Balkano“ ir “Etnos“ 
dektukų fabrikai išstatė ekono
miškuosius reikalavimus. Gavę 
neprielankų atsakymą, apskel- 

be nuo rugpiučio i d. streiką. 
Dirba tiktai “Etnos“ fabrike me
džių skyriuj išviso 20 žmonių.

Netoli Mintaujos buvo pada
rytas užpuolimas ant Auromindo 
valsčiaus. Sunaikinti dokumentai 
ir paimti pasportų blankai. Ne
seniai prieš tai, už 15 verstų 
nuo Mintaujos, nežinomi žmo
nės buvo užpuolę ant Branden
burgo valsčiaus ir apšaudę iš 
mauzerių.

(IŠ “2”)

KAUNO PAVIETO.
durna darbavosi, sodžius

Iš
Kol 

nesnaudė: prie atstovų kreipėsi 
atskiri žmonės su visokiais rei
kalavimais, kreipėsi sodžiai, net 
valsčiai, reikalaudami laisvės ir 
žemės, kad būt atimta žmonių 
naudai iš iždo, vienuolynų (klio- 
štorių), bažnyčių ir didžiųjų dva
rininkų. Valstiečiai, bežemiai ir 
mažažemiai, meldė atstovų kie
tai stovėt už tuos reikalavimus, 
žadėdami reikale paturėt. Bet 
2-ji durna buvo paleista, kada ji 
nuo žodžių ir kalbų perėjo prie 
įstatymų leidimo, žmonėms nau
dingų ir seniai reikalingų. Dar: 
bininkų atstovai patraukti teis
man už kaltes durnos nepripažin
tas kaltėmis. Rinkimų įstatymai 
iš pamatų permainyti, kad kaip 
nors suteikti viršų senosios tvar
kos šalininkams. Žemės tegali 
gauti tik tada, jeigu turi pilną , .. ,, ..,1, ..kišenę nevertai dvarininkui uz že
mę mokėti. Po senybei tebevieš
patauja karo teismai: karia, ir 
karia....

Vienu žodžiu, nė vienas žmo
nių reikalavimas neišpildytas.

O ką gi sodžius? Tyli.... Ty
li bežemiai, mažažemiai, sunkų 
jungą vilkdami; tik kada nekada 
jie sujunda prieš savo išnaudoto
jus, bet savo tamsumo ir nesu
sipratimo nuveikti, vėl aprimsta. 
Tyli ūkininkai nusigyvenę, besi- 
knizdami savo griųvančiame u- 
kyj. Tyli jie, kasdieniniais rū
pesčiais užsiėmę, ir sunku atspėti, 
ar jie pametė viltį geresnės atei
ties ir skenda nusiminimo ir ap
mirimo balon, ar tik ilsisi, pail
sę, auklėja savo širdyse atkerši
jimo jausmus ir rengiasi prie to
lesnės atkaklesnės kovos.

Artinasi rinkimai į trečiąją du
rną.... Ar bus boikotuojami tie 
rinkimai, ar ne, kila klausimas, 
ypač dabar, kada rinkimų įstaty
mai sulaužyti ir kada dėl jų per
mainymo, eina miniose garsas, 
buk reiksią, rinkt tik ponus. /\t- 
skiri valstiečiai seniai nustoję vil
ties į ramų kovos būdą, stovi už 
boikotą; bet jų minios rinks, kito 
išėjimo iš dabartinio padėjimo, 
nejauzdamos ir nesupraždamos. 
Tokį bent įspūdį daro ant paša
liečio J—is.žiurėtojaus.

(Iš ’2.’).

IŠ BARZDŲ, 
Tamošbudžio vai.

Ūkininkas Dovidaitis buvo nu
sipirkęs rugiams piauti mašiną. 
Keli tamsus, nesusipratę darbi
ninkai sumanė ją sugadinti: mat, 
dėl jos, galvojo jie, nebegausią 
darbo. Išėmę iš akėčių visus a- 
kečvirbalius, jie sukaišiojo juos 
į nepiautają pievą ir rugius: ma
nė tokiu budu sulaužįsią mašiną, 
bet ji surinko visus akečvirbalius, 
nėkiek nenukentėjusi. Negražus 
tai darbas. Reikia atminti, kad 
susipratusiųjų darbininkų kovos 
įrankis ne užmačios, bet tik vie
nijimąsi, streikai, boikotas.

Mažas darbininkas.

Iš JONIŠKIO, 
Šiaulių pavieto.

Liepos 25 d. pasklydo garsas 
po miestelį, buk atvažiuos žanda
rų aficieris ir prokuroras dary
ti kratos pas Milvidžių Vilimą. 
Tačiaus tas gandas buvo paleis
tas tik suklaidinti Joniškiečiams, 
buk Joniškyj kratos nedarysią. 
Apie 4 valandą . pavakarėj jau 
traukė per miestelį žandaras, pro
kuroras su keletu policijos, vado
vaujami Bartkaus ir jo padėjėjo 
L. Leparsko, visi su vėjo pas 
Balzarį. Pirmas įėjo į vidų 
Bartkus, grūmodamas Balzariui, 
kad buntovčikas, vagią esąs, buk! 

jis, Balzarys, išvogęs pačtą su 
savo vaikais. Krėtė visur aty- 
džiai, vartė mažiausią daiktelį, 
bet nieko priešingo nerado. Ra
do tiktai “N. Gad.”, “Skardo“ ir 
“Liet. Ukin.” numerius, “Dar
bininku Kalend.” ir Markso pa
veikslą. Bartkus buvo apsidžiau
gęs, tik prokuroras paaiškino, 
kad nieko draudžiamo čia nėra. 
Klausinėjo apie Mažonj, ar ne
pažįsta jo kas, paėmė jo seną 
adresą. Tačiaus, nežiūrint to 
laikraščius ir kelias knygutes iš
sinešė pas pristovą, turbut no
rėdami parodyti, kad neveltui bu
vo žygis....

Šnipas.

Musų pristovas gana uoliai pil
do savo priedermes, bet jį dar 
stengiasi perviršyti uriadninkas. 
Tarp jų kurį laiką ėjo varžyti
nės už pirmenybę. Uriadninkas, 
tikėdamasis gauti medaliuką, per 
savo trumpą viešpatavimo laiką 
(kokius 3 — 4 mėnesius) sura
šė apie 90 protokolų. Pristavas 
gi sumanė jį prašalinti iš vietos; 
ir uriadnikas buvo atstatytas: 
sako, buk apskųstas buvęs kaipo 
revoliucijonierius. Uriadninkas 
tačiaus vilties nenustoja vėl at
gauti senąją vietą ir dargi sva
joja, “suėdęs“ pristovą, jo vietą 
apgyventi. P-kas.

apy-

IŠ ŽAGARĖS, 
Šiaulių pavieto.

Liepos mėnesį Žagarės 
lenkėje vidudienį kelių ginkluo
tų vyrų buvo apiplėšti monopo
liai Šakynoje (10 rbl ), Vegerėj 
(šimtas su viršum rubl.) ir Al
kiškių protestantų kunigas (25 jau vienas vaikinas turėjo urnai 
rbl.). \ ienas tų plėšikų suimtas išvažiuoti, bijodamas kratos ar 
Žagarėje. Žagarės “nadzkateli-” 
po tų plėšimų vieną naktį iškrė
tė visą miestelį ir ypatingai ka
mantinėjo tuos, kurie tam kartui 
neturi kokio nuolatinio užsiėmi
mo.

Pabaigoje liepos mėnesio Na- 
riškino dvare buvo apsilankęs 
koks vaikinas pamokyti darbinin
kų, kaip reikia savo padėjimas 
pagerinti. Kažinkas pranešė po
licijai. kuri, kaip širšės įgeltc, 
ėmė lakstyti po palivarkus, tiri- 
nėdama apie apsilankiusį vaikiną. 
Tuojau nakčia iškrėtė ir suėmė 
Mintaujos gimnazijos mokinį 
Pranciškų Kvedarą ir išlaikė jį 
pusę dienos policijoje, bet su- 
šauktiejie darbininkai nepripaži
no jo.' Tuokart suėmė mokinį 
Marcinkų ir dar kelis vaikinus 
iš Žagarės miestelio, bet visų jų 
darbininkai nepripažino. “Nadzi- 
ratelis“ iš kailio nėrėsi, bejieško- 
damas, anot jo, “žuliko“, bet nie
ko nelaimėjo. Žmogus savo uo
lumu begalo’ stengiasi įsitikti 
ponui ir vyriausybei, tik jam Ža
garėje nevyksta. Sako, Ukmer
gėje būvant, tik jam sekęsi ge
riau. Tenai sujudimų metu net 
galva buvus jam perskelta.

Gr.

IŠ PAŠVINTINIO, 
Šiaulių pav.

Vietinė policija įgijo sau naują 
tarną, žmonės gi naują išdaviką 
— judošių. Žeimiu uriadnikui 
vieną dieną įskųsti buvo šitie 
žmonės: 1) Vileris, buk laikąs 
daug ginklų, kurie esą socijalis- 
tams paskirti; 2) Štraumanas, 
buk užtariąs socijalistus ir ne
gerai dainas dainuojąs, jo sūnūs 
gi net esąs socijalistu; 3) Au- 
gustauckas, kad turįs šautuvą, 
kad pirkęs jį iš socijalistu, kad 
tas šautuvas labai toli nešąs ir 
4) Jonas Liakis, kad vaikščiojąs 
po laukus ir mokinąsis šaudyti, 
kad buvęs vieną kartą pas Štrau- 
maną ir dainavęs kokias ten'dai
nas ir tt. Žeimės uriadnikas, 
pasiėmęs tris sargybinius, pada
rė kratą pas visus įskųstuosius 
ūkininkus, išskiriant J. Liakio: 
mat, tasai nebloguoju gyvena su 
uriadninku, taip kad ir šnipo ne
paklausė, norint užvis bjauriausia 
buvo įskųstas. S

Kaipo skundikas, visų žmonių 
nurodomas Uibalių Cernauckas. 

♦ < * < 1 i ” Lietuvaitis.

Iš ŽARĖNŲ, 
Telšių pa v.

Vieno dvaro užveizda (komi- 
sorius), truputį jau metęs burne
lę, pavadino sargybinius “pašu- 
nokais“. Tie pranešė tuojaus 
Telšių ispraunikui, ir dabar pra
dėta dėl to tardymas: reikia, ži
noma, užstoti vyriausybei už sa
vo tarnus ir neduoti taip niekin
ti augštos valdžios vardo.

is Skapiškio, 
Ukm. pav.

Liepos 25 d. Šimonių uriadnin 
kas su sargybiniais krėtė Pupo- 
nių Merkį ir Gudą. Pas Gudą 
rado kokių ten supelėjusių kny
gučių ir suėmė Joną Gudą, išsi
vežė. Regimai, jie buvo apskų
sti Puponių Vaitiekūno, kaipo ■ 
šviesos platintojai. Dar prieš 
kratą jis kalbėjęs, kad Merkiui 
ir Gudui žinąs vietą, tiktai tre
čiam tai negalįs vietos gauti. 
Kaip sako žmonės, jis įskundęs 
ir savo sūnų, kuris jau antri me
tai kaip sėdi Panevėžio kalėjime.

Karas.
. , (tt 'ž ’)-

Iš ALEKSANDRAVĖLĖS, 
Zarasų pavieto.

Nors ir maža musų parapija, 
bet visgi męs turime net du.... 
skundiku. Vienas jų, Vincas 
Balčiūnas, atsidėjęs, tarnauja 
kunigui: kur nučiupęs kokią abe
jotiną knygutę, velka pas klebo
ną, įduodamas tą žmogų, pas ku
rį knygutę atrado. Kunigas tuo
jaus šaukia “nusikaltėlį” pas sa
ve, baugina ir 11 Kitas skun
dikas, .Vincas Pitrėnas, turi rei
kalus su pačia policija. Dėl jo

' suFmimo.
(kaip 
kviečia
stovas.

Kitą gi kažin -kam 
girdėti, už prakalbas) 
pas save Rokiškio pri- 

Baslys.
(Iš ‘2.’).

PANEVĖŽIO,
Kauno gub.
17 dieną apie 10 va..

IŠ

Manydami, kad tai 
siuvėjai suskato 

Bet pasirodė, butą 
Prisiviję juos, pri-

Liepos
vakare grįžo iš Panevėžio namo 
siuvėjas Rožanskas su savo mo
kiniu. Vos tik pusę versto nuo 
miesto paėjo, pamatė, kad per. 
vasarojų iš užpakalio juos veja
si du vyru.
plėšikai, 
greičiau eit. 
miestsargių.
kibo, buk pavogę ką ten piieste, 
kad ką tai įmetę į vasarojų. 
Tvarkadariai iškratė siuvėjus ir, 
radę pas juos 45 kap. pinigų, 
peilį, du cigaru, atėmė iš jų. No
rėjo taip-pat užvaldyti ir laikro
dėlio, bet užprotestavus siuvė
jams, piliko. Iškratę, sargybiniai 
buvo bevedą siuvėjus į policiją. 
Jie prašėsi netąsyti jų po polici
ja, bet geriau eiti su jais į Ste- 
tiškius, kur . jie galėsią patirti 
apie juos nuo ūkininkų. Bet 
miestasargiams nerūpėjo patirti, 
kas jie yra. Pastumę į javus mo
kinį jieškoti neva pamestų daik
tų, jie nugarmėjo sau į miestą 
su atimtais nuo siuvėjų daiktais. 
Tokie atsitikimai pas mus nebe 
naujiena. Arelis.,

(Iš “2.")

IŠ ALENKSANDRAVĖLĖS,
- Zarasų pavieto.

Musų kunigo nuomonė, kiek
vienas maž daug pirmeiviškas, 
šviesesnis apsireiškimas žmonių 
gyvenime — tai “bedievybė , 
verta iškeikime. Taip antai, per
nai kai-kuriems musų parapijos 
vaikinams sumanius įrengti va
karėlį su lošimu “Amerika Pir
tyje“, kunigas apskelbė neduosiąs 
jiems išrišimo. Žmonės pabijojo 
“Dievo bausmės“, ir vakarėlis ne
įvyko. Dabar gi kai-kuriuos vai
kinus už platinimą knygų, pasi
vadinęs pas save, žadėjo įskųsti 
policijai, jei jie nesiliausią ir to- 
liaus platinę “bedievybę”. Ma
tomai, musų kunigai nori pasek
ti būdą “nekaltų, mergelių“, ku
rioms liežuviai iki kelių- Baslys.

(Iš ‘Ž.’).

Iš TAMOŠBUDŽIO, 
Naumiesčio p^.

Dauguma musų jaunūomenėi
' J



labai pamėgusi gardųjį skįstimą. 
Iš to kila dažnai pykos ir pešty
nės. Pastaruoju laiku jie ėmė 
taisyties dargi ginklus viens ki
tam šaudyties. Sužinojusi apie 
tai policija, pradėjo jieškoti -tų 
ginklų. Rugpiučio 3 d. Mažiš- 
kių kaime krėtė Baltrušaitį. Ra
do paprastą šautuvą ir revolve
rius. Vaikinus, kiek apmušę, bu
vo besivarą į Griškabūdį, bet pa
galvoję, kad šlapias kelias, nepa
togu su jais tąsyties, paleido.

Bij”nas. 
(Iš ‘Ž.’).

Iš PAJEVONIO, 
Vilkav. pa v.

“Kas lietuviška, tai mužikiška. 
Lietuvis tik gali arti ir malkas 
kirsti”. Taip kalbėjo ir kalba 
musų kulturiškiejie broliai len
kai, ir taip rtianė patįs lietuviai, 
kada musų Tėvynė buvo apimta 
lenkiškumo liga. € Bet prašvitus 
“Aušrai”, o teipgi atgavus spau
dą, lietuviai nustojo taip klaidin
gai manyti, nors tiesa, dar užsi
liko daugelis lietuvių išgamų, 
kurie, paniekindami savo brangią 
Tėvynę, prisilaiko lenkų nuomo
nės, patvirtindami tą ne tik žo
džiu, bet ir darbu. Taip, Paje
vonyje reikėjo atnaujinti bažny
čios vidus. Klebonas nepasisten
gė surasti sau tapytoją lietuvį, 
bet persikvietė lenką Skibski iš 
Lomžos su visais lenkais darbi
ninkais. Teisintis tuo, kad lie
tuvių tapytojų nėra — negalima, 
nes Igliaukos, Skriaudžių ir ki
tose bažnyčiose dirbo lietuviai ir, 
kaip girdėjau, atliko savo darbą 
gerai.... Lietuviai dėlei stokos 
darbo privalo keliauti į svetimas 
šalis, tuo tarpu, mųsų klebo
nai pasikviečia sau svetimtaučius. 
Sakytų, kad parsikvietė delei to, 
kad jis, Skibskis, geniališkas tep
liorius, bet ir tas ne tiesa: jo dar
bo Rutkų, Zambravo bažnyčiose 
nepagyrė nė patįs kunigai.

* Tokiu pasielgimu Pajevonio 
klebonas dar labiaus nužemino 
lietuvius akyse lenkų, nes pada
vė progą manyti, kad lietuviai 
ligšiol neturi savo tapyjų ir pri
valo skolinti juos pasilenkus.

M. Kruopelės.
(Iš “V.Ž.”)

IŠ GIŽU, 
Vilkaviškio pav.

Neseniai atkeltasai čia naujas 
Sargybinis Steponas ėmėsi labai 
stropiai darbuoties. Tasai Ste
ponas, 1905 metais Gižuose bū
damas, nežmoniškai sumušė du 
vaikinu, P. Stanelį ir J. Dobrilą. 
Dabar diena iš dienos važinėja 
su savo pagalbininku Strunavicku 
po valsčių, šniukštinėdami, ar ne
suras kur kokio “ciciliko”. Bet 
lig šiol dar vis nieko nelaimėjo. 
Iš to apmaudo, tur-but, užsipuo
lė ant ūkininkų, pas kuriuos pa
matė kieme prikirstų medžių. 
Jau šaukė dėl tų medžių apie 15 
žmonių iš trijų sodžių. Valstie
čiai iš to viso labai pasipiktinę.

— Adomavinos ir Gmariškių 
sodžiuose pradėjo siausti chuli
ganai. Rugpiučio 3 d. naktį jie 
išdaužė Samsono langus, suvil
ko į durpines akėčias, žagres, iš
draskė ir išvalkiojo po laukus 
vežimus. Žmogelis, neturėdamas 
ko bedaryti, pasiskundė savo ne
laimė Steponui. Tasai suėmė vie
ną iš tų išdykėlių, bet greitai vėl 
paleido, patardamas Samsonui, 
kad dovanotų jam: tokie, mat, 
jiem nereikalingi. Užtat, kaip 
stropiai gaudomi ir jieškomi va- 
d i namie jie politikos nusikaltėliai. 
Štai kad ir šis pavyzdis. Kaziu
kas pakorė malūnininko šuniuką. 
Vienas vaikinas, jodamas prošalį, 
juokdamasis, pasakė: “geriau vie
toj*'šuniuko butų pakabinę sargy
binį kokį, kuris skaudžiau kanda 
ir už šunį”. Tuojaus ant ryto
jaus atvažiavo iš Vilkaviškio 
du žandaru, ir pradėjo klausinė
ti, ar nepažinę kas to piktaliežu
vio vaikino. Paskui su sargybi
niais nusibaldė į valsčių gązdy- 
ti kokio tai Tomašaičio, tiktai iš 
ten tuščioms išvažiavo....

Bevardis.
(Iš ‘2-3*

IS BARZDŲ, 
Senap. pav.

“N. G.” jau buvo rašyta apie 
chuliganų veikimą Barzduose. 
Dabar jų vienas, Bernotas, sėdi 
kalėjime, kiti slapstosi. Išdavė 
jį viena žmona, iš kurios buvo 
atimu apie 20 rub. ir T-is, ku
riam nedavė ramumo, užpuldinė- 
dami ant kelių ir namuose. Da- 
I)ar T-čiui sakosi keršysią mirti
mi. Draugams reiktų pasirupin- 

ti, kad tie naujos rūšies juoda
šimčiai negalėtų ramiai veikti 
Barzdų apylenkėj.

Vandupaitis.
(Iš ‘2.3.

t___________

IŠ RYGOS.
Lengvųjų vežėjų išviso čia bu

vo .apie 1500 žmonių. Tūkstan
tis suvirs yra lietuvių, visi kiti— 
latviai rusai ir tt. Vienok nerei
kia manyt, kad vežėjai visi, kiek 
tik jų yra, “prakaite valgo duoną 
savo”. Priešingai, kaip visur, 
taip ir tarp vežėjų yra dvi rusi. 
Vieni valdo nuosavius namus, 
turi ne vieną porą gerų arklių 
ir vežimų (karietų), samdosi-per- 
ka žmogų už kelias grivinas per 
dieną, žodžiu sakant, naudojasi 
“Šventosios nuosavybės vaisiais. 
Antriems tokios gėrybės, jei ir 
•tenka turėti, tai tik sapne; ap
sivertus gi ant antrojo šono, jų 
nė pėdsakio nelieka. 2odžiu, yra 
vežėjai - šeimininkai ir jų samdo- 
miejie darbininkai. Nėra ko 
daug aušinti burnos apie pirmuo
sius, kaip ten jų dalykai nesiver
čia/ visgi šeimininkai lieka šei
mininkais. Jiems nereikia nė nak- 
čių šalti ant gatvės, kuomet ge
ras žmogus dargi šuns nevaro iš 
šiltos trobos, nereikia kęsti lie
taus, karščio, saulės spindulių, 
neprisieina turėti dalykų su po
licija ir tt. To neišmėgina 
šeimininkai, šeimininkų nedaug, 
gal prisirinks arti šimto. čia 
reikia pastebėti, kad beveik Aisi 
šeimininkai — lietuviai - katali
kai. ...

Teisybė,. yra ir tokių vežėjų, 
kurie turi vieną, antrą arklį, ve
žimuką, patįs dirba nuo ryto iki 
vakaro, išnaudodami tik gyvulį.

Darbo diena vežėjams-samdi- 
ninkams prasideda nuo 7 vai. ry
to, baigiasi 12 — 1 vai. nakties. 
Tuo laiku samdininkas turi iš
važiuoti jųjestan du kartu pelny- 
ties, t. y. pirmiausia vienu arkliu 
išvažiuoja; kada tas pailsta, ima 
kitą & važiuoja tol, kol abu šei
mininko vergu, nuilsę, nušalę, 
prakaituoti, grįžta namon atgau
ti kvapą, bet tai jau tik gai
džiams nekartą aušrai savo gie
smę pagiedojus. Be to, samdi
ninkas turi darbo prie gyvulio, 
prie vežimo ir tt.

Mokesties samdininkui už triū
są menkas: 10% (procentų) nuo 
rublio, šeimininkas pasiima liku
sias 90 kap. nuo1 rublio. Tas mo
kestis seniaus buvo dar mažes
nis. tik dėlei streikų jis buvo pa
keltas iki 10 kap. nuo rub. To
kiu budu samdininkas per mė
nesį vargiai uždirba 8 — 10 rub. 
Teisybė, samdininkas naudojasi 
šeimininko valgymu ir butu. Val
gymu samdininkai niekur nėra 
užganėdinti: dažnai pasninkas 
(ant naudos, žinoma, šeiminin
ko kišenės) ir šiaip blogas valgis 
duodamas samdininkams, 
čiaus juk .butas duodamas, 
toks, kokiu nesinaudoja ir 
kuomet nesinaudos nevienas 
sikaltėli? kalėjime.

Dar viena ypatybė, šeiminin
kus daugiausia išrašo iš Lietu
vos; žmonių, dirbusių fabrikuose 
nekaip nenori priimti. Aišku, 
kaimo vaikiną gali geriaus iš
naudoti, apgauti ir tt.

Dar porą žodžjų apie butą. 
Kambariai, kuriuose samdinin
kai gyvena ir miega, labai maži. 
Lovos — ne lovos, bet iš lentų 
sukalti loviai. Kadangi kamba
riai maži, tai pas tuos šeiminin
kus, kurie turi nemažai samdi
ninkų, lovos, it namai, statomi 
keliais gyvenimais — viena ant 
kitos. Vieni guli pirmoj, apati
nėj eilioj, antri ant jų, antroj ei- 
lioj, treti — trečioj. Oras kam
baryje troškus; atsikėlęs, kiek
vienas jaučia nemažą galvos 
skaudėjimą.

Vežėjui samdininkui nėra liuo- 
sos dienos. Nori atsitraukti ant 
dienos, turi samdyti savo vietoj, 
kitaip šeimininkas tokį tarną pa
siunčia į visas keturias šalis.

Daug dar įvairių sunkenybių 
gyvenime samdininko, bet apie 
tai kitą kartą. Dar šį tą apie 
vežėjų susipratimą. Susipratimo 
tarp samdininkų nesimato, yra 
žmonės, kurie mėgsta laikraštį 
paskaityti, bet tas skaitymas dau
giausia atliekamas ant gatvės, 
kuomet nemato budri policisto 
akis. 1 Namuose po tokiam il
gam darbui, pasihis taip reikalin
gas, kad skaityti nepalieka laika 
Paskui, tarp samdininkų labai 
išsiplatinęs girtuokliavimas. Ko
dėl? Aišku: juo sunk i aus žmo
gus vargsta, juo tam vargui ne
simato galo ir neifrtp, kaip jį 

Ta- 
bet 
nv- 
nu-

prašalinti, vienas kelias užmiršti 
apie jį — tai degtinė, alus.

Reikia tikėtis, kad vežėjai ne 
pasiliks tokiame padėjime, kokia
me jie dabar yra. Atsiras tarpe 
jų žmonių, kurie ir kitus ragins 
telktiesi į vienybę, kels tarp jų 
susipratimą; tuo patim, žinoma, 
mažinsią ir girtuokliavimas. 
Tuomet tik vežėjai-samdininkai 
galės tikėtis pagerįsią savo būvį, 
tuomet tik susipras, žmonėmis 
esant. Todėl, samdininkai, grieb
kitės prie darbo, jungkite savo 
jiegas.

Kirvuks ir Baltruks.
(Iš ‘2.’).

VADOVĖLIU KONKURSAS.
Rugpiučio 7 d., Vadovėlio Kon

kurso Komiteto sąnariams susi
rinkus, konkurso sumanytojui, k. 
J. 2ilinskiui pirmininkaujant, bu
vo nutarta:

Nes L. M. S. per savo pasku
tinę susivažiavimą Birželio m. š. 
m., kuris neįvyko, teisėjų neiš
rinko, kad pastūmėti užsitraukusi 
darbą — j teisėjus kviesti: P. J. 
Jablonskj, kun. J. Tumą ir p. J. 
Žilinskj (amerikiečių atstovą) 
ir du mokytoju praktiku: p. J. 
Vokietaitį ir Grabauską (iš Sei
nų). Bet, kadangi L. M. S. bu
vo pavestas teisėjų išrinkimas, 
išskyrus vieną p. T. Žilinskį, ir 
tos tiesos pasilieka dabar, paskir
tas laikas ligi Sausio I d. lęoCm., 
jeigu ant čia išrinktų teisėjų ne 
tiktų, paskirti naujus kandidatus. 
Nesulaukus ligi minėto laiko 
kandidatų, išrinktiejie teisėjai 
pildo pavestas jiems pareigas.

Kviečiami taip-pat visi auto
riai, kurie arba nesuspėjo pri
rengti veikalų ligi paskirto lai
ko, arba jų neprisiuntė, — prista
tyti konkursan įeinančius veika
lus ligi Sausio i d. lęoSm.

Prisiųsti meldžiame ir atspau
stus jau veikalus ant vardo p. 
T. Žilinskio, Kaunas, Mykolo 
prospektas, No. 8.

Kun. J. 2ilinskis, 
Tomas Žilinskis, 
Felicija Bortkevičienė, 

Ona Pleirytė-Puidienė.

veikalai: 
skaitymo

skaitymo

Konkursan įeina šie
1) Pirmųjų metų 

knygelė.
2) Antrųjų metų 

knygelė.
3) Aritmetikos ir skaitliavimo 

vadovėlis.
4) Pirmųjų metų geografijos 

vadovėlis.
5 Lietuvos istorija ir
6) Trumpa lietuvių kalbos gra

matika.
(Plačiau apie konkursą ir mi

nėtus veikalus žiur. “V. 2.” No. 
74, 98 ir 121 (190601).

Konkurso Komitetas.
P. S. Visus lietuvių laikraščius 

meldžiame perspauzdinti.

TRUPINIAI.
ii.

tauta turėti privalo,

Noli tangere.
Gyvename, vadinasi, viešu, vi- 

sumenišku gyvenimu. Turime 
savo literatūrą — ergo turime 
savo literatus ir įvairias prie li
teratūros šakos priklausančias 
sroves ir tų srovių atstovus. 
Turime politišką šalies gyvenimą 
—ergo turime politikos ir visu- 
menės veikėjus. Vienu žodžiu 
—turime viską, ką kiekviena ci
vilizuota
nors tas viskas pas mus minia- 
turoje — bet 
faktas, kad tą viską turime»

Veržiamės iš-po cariškojo de
spotizmo, reikalaujame prideran
čių žmogui teisių ir žmonių lais
vės draugai gyvybę už tas laisves 
kloja, bet jeigu įgyjame tūlą tų 
laisvių (laisvę laisvai skelbti sa
vo nuomones) — neilgai trukus, 
atsiranda žmonės, kurie skaito 
savo pareiga tokiems drąsuo
liams, savo nuomonę laisvai skel- 
bentiems, parodyti lazdą arba 
pagrūmoti.... tautos paniekini
mu.

1 Netiki, mielas skaitytojau, ma
no žodžiais, tai pasiimk rankon 
“Lietuvos” No. 29, susijieškok 
p. Vilniečio korespondenciją iš 
Vilniaus. Paskui paimk “Vil
niaus 2inias” Na 116 (752) ir 
ant antro puslapio rasi begaliniai 
įdomų ir keistą p. J. G. straipsnį 
“Naujas p. Vilniečio pranašavi
mas". Joų tame straipsnyje, p.

neužginčinamas

J. G* p<*ykunflis ir labai 
pigia) nauja {^evoliucijoniška 
sprogstančia j a medžiaga, daug 
opesne už dinamitą — “tautos 
paniekinimu” grūmoja p. Vilnie
čiui už tą, kad jis pasakė, t. y. 
išreiškė sata nuomonę, — jog 
“Vilniaus žinios’4,' kiek pagyve
nusios, mirs.1

Už ką čia galima butų grūmo
ti “tautos paniekinimu”, man sta
čiai nesuprantama I.... Paimkim 
tokį faktą: “Vilniaus Žinios” mir
šta. Ką tuomet daryti su p. J. 
G? Juk jo pranašavimas, kad 
jos gyvęs — (atvirai jis to nesa
ko, bet iš viso straipsnelio tas 
kuoaiškiausia matyti) neišsipil
do?, Kam tuomet teks tasai 
“tautos paniekinimas”?

Aš bent nė kiek neabejoju, 
kad visi gyvena apribuotą laiką, 
o paskui miršta. Kodėl gi “Vil
niaus Žinios“ negali mirti? Juk 
jos ir gi ne amžinos, nes tai 
žmogaus tvarinys. Bet gana to. 
Tokie straipsniai, kaip p. J. G. 
straipsnis, negali užgauti p. Vil
niečio ir jo replikos pagimdyti, 
nes ant tokių “nervų suirimo ir 
susierzinimo” žodžių nėra ko ati
džios atkreipti. Užtat tokie 
straipsniai iš kitos pusės duoda 
gausią medžiagą.

Tat pažvelgkime, ką to straip
snio dvasia mums sako?

Pirmiausia konstatuojame vi
sišką svetimos nuomonės tole
rancijos trukumą. Ir tai kovos 
dienose už tą paprasčiausią, iš 
prigimties žmogui priderančią 
teisę. Pas mus ligšiol taip bu
vo: jeigu kas ką dirba arba se
niau dirbo — to nedrįsk paju
dinti. Tarytum musų veikėjai 
tai kaž kokia šventenybė, kurios 
jokiu budu paliesti negalima.

Žinoma skaitytojams žinutė 
apie garsų, geometrą Archimedą, 
kuris, įsiveržusiam į jo butą prie
šininkų kareiviui, sušuko: Noli 
tangere circulos meos! Bet bar
baras, nepaklausė didžio matema
tiko ir nudurė jį kardu.

Taip išeina ir pas mus. Ne
drįsk pajudinti nė vieno musų ra
šytojų, veikėjų arba žmonių guo- 
dojamų žmogaus. - Gaila, kad ne
turime tokių nors dešimties ar dvi
dešimties „“lietuvio” prisakymų, 
nes šisai prisakymas, man rodos, 
nebe paskutinę vietą užimtų.

Viską, ką žmonės sutveria, vi
skas, ką žmonės daro ir tie patįs, 
kurie daro — yra kritikuojami. 
Rodos, kad ši įprasta gyvenimo 
aksioma turėtų būti aiški ir 
kiekvienam suprantama Bet 
reikia skirti kritiką nuo papras
tų koliojimos žodžių, nuo grū
mojimo lazda, nuo perkūnų svai
dymo ir nuo drapstymo “tautos 
paniekinimo“.

“Tautos žodis“ nėra toksai pi
gus daiktas, kaip tas gal p. J. G. 
išrodo. Ir tauta — tai dar ne p. 
J. G. Ir dėlto, man rodos, reikė
tų atsargiau elgtis su tokiais o- 
piais ir svariais žodžiais, kaip 
“tauta”. Nė aš, nė trečias, nė 
dievai žino kelintas neturi tautos 
įgaliojimo kaip koksai Tautos 
Pontifex Maximus davinėti vie
nam pagarbos ženklus, o kitam 
paniekinimą.

Viskas ir, visi, kurie viešame 
gyvenime viešus darbus dirba— 
yra kritikuotini. Dėlto reikia pa
žinti estetikos įstatymai, 
padoriai, švariai kritikuoti, 
vyzgoti kiekvienas gali.

Bet pirm viso ko reikia 
pagarbą svetimų 
svetimų minčių, 
mų nuomonių negerbia, jų ne
gerbia, jų neapkenčia, niekuomet 
negali tikėtis, kad kuomet nors 
jo nuomonės bus gerbiamos ir 
kenčiamos-v Galų - gale papras
čiausia gyvenimo logika reika
lauja — šiądien atsinešti su pa
garba ben|,j tuqs dalykus, už ku
riuos kovojame, K j

Saukiame; kad prisiųstų Lietu
von cenzdrių mums nereikia, 
stengiamės, išgauti iš despoto lai
svę, bet vos tik išgavome spau
dą, o jau patįs niaujame apinas- 
rį ir svaidome ^tautos panieki
nimais”, kuomet dar valdžia to 
apinasrio nuo mus nenuėmė. Ko 
gi, tokioms sąlygoms esant, ga
lime tikėtis iš pilnos laisvės ?

Atsimenu kokį nemalonų įspū
dį padarė ant manęs visų musų 
gerbiamo Maironio atsiliepimas 
ant p. Voldemaro straipsnio, ku
riame jis kritikavo ką tik išėjusią 
Maironio Lietuvos istoriją. Ir 
daugelį tokių faktų galima butų 
privesti, kurie kuoaiškiausia pa
liudytų, kad musų veikėjų nelei
džiama judinti, bent jie patįs bai
siai įniršta ir supyksta, kuomet 

kad
Ble-

įgyt* 
nuomonių. 

Kuris sveti-

kį “didvyrį”. Jeigu jie suprastų 
visą neliogiškumą ir nepatogumą 
tokių kontrkritikų, jeigu pano
rėtų pripažinti nepajudinama tei
se, kad visi viešai dirbą priklau
so viešai kritikai, tuomet tokių 
atsiliepimų, kuriais jie patįs sa
ve žemina, nebūtų..

Vienodos dvasios su anais at
siliepimais yra ir čia apkalbamas 
p. J. G. atsiliepimas. Daugiau 
tolerancijos svetimoms nuomo
nėms, daugiau tolerancijos sve
timoms pažiūroms ir atsargus 
ir gerbtinas vartojimas tokio ter
mino, kaip “Tauta” ir Jos žodžio 
ir Jos valios išreiškimo. Tuomet 
apsieis be “neteisių” pranašų be 
akmenų svaidymo į savo nuo
monę išreiškiančius koresponden
tus, be tokių didžios svarbos 
pajautimų, kaip grūmojimas 
“Tautos paniekinimu”. Tuomet 
ir mažiau kartaus humoro bus 
tokiuose nerviškuose atsiliepi
muose. Ramota.

IŠ AMERIKOS.
6 DARBININKAI PRIGĖRĖ.

Pittsburg, Pa. Ant Allegheny 
upės prigėrė šeši darbininkai 
Drava-Construction Co. Atplau
kus jiems rando valtyj į upės vi
durį, valtis pradėjo skęsti. Dar
bininkai šoko j vandenį, bet neį
stengė išsigelbėti, visi prigėrė. 
Visi jie, išėmus vieną, buvo ita- 
lijonai.

AZIJATIŠKAS MARAS.
San Francisco, Cal. čianykštė 

sveikatos užveizda pagarsino, jog 
mieste apsireiškė azijatiškas ma
ras, kuriuom apsirgo jau kelios 
dešimtys žmonių. 13 d. rugsė
jo pasimirė nuo maro vienas chi- 
niečių vadovas ir grekonis darbi
ninkas. Nuo 24 d. gegužio čia 
maru apsirgo 24 ypatos, o 13 pa
simirė.

DIENINIS LAIKRAŠTIS ANT 
GARLAIVIO.

New York. Ant Holandiško- 
sios garlaivių linijos greitojo gar
laivio ‘Nieuvve Amsterdam’, plau
kiant jam iš Europos Amerikon 
ir atgal, pradėjo išleidinėti kas
dieninį laikraštį. Žinios gauna
mos bevieliniu telegrafu.

TRŪKSTA 240000 0OL.
New Orleans, La. Kasoj čia- 

nykščio mokesčių kolektoriaus 
trūksta 240000 dol. rando pini
gų. Kasierius Letten tarnauja 
jau 17 metų ir turėjo didelį savo 
perdėtinių užsitikėjimą.

JAPONAI IR CHINIEČIAI 
GAVO PERSERGĖJIMĄ.

Bcllingham, \Vash. Dirbanti 
žuvių konservavimo įtaisose ja
ponai ir chiniečiai gavo laiškus 
su prisakymu tuojaus išsikraus
tyti, kitaip žadama juos išskersti. 
Japonai apsiginklavo ir laukia 
užpuolimo. <

NAUJA LIGA.
New York. Terp čianykščių 

vaikų apsireiškė nauja, paliegimo 
liga. Ligonbučiuose yra apie 400 
paliegusių vaikų ir kaip daktarai 
mano, daugumas jų liks paliegu 
siais ant viso amžiaus. Daktarai 
mano, jog tą ligą gimdo kokia 
dar jiems nepažystama bakterijų 
veislė.

NELAIMĖ KASYKLOSE.
Rock Springs, Wyo. Oloj No. 

10 kasyklų “Union Pacific Coal 
Co. 13 d. rugsėjo atsitiko baisi 
expliozija, kurios 40 darbininkų 
likosi sužeistų, o pusė yra sužei
stų labai sunkiai. Explioziją 
pagimdė liampa, nuo ku
rios užsidegė anglinės dulkės ir 
expliodavo.

NAUJAS MASKOLIŠKASIS 
VYSKUPAS.

Maskoliai stačiatikiai laukia at
plaukiant vyskupo Platono, kuris 
likosi paskirtas vietoj dabartinio 
stačiatikiško vyskupo Tichono*

MATYT KERBTAS.
Chippewa Falls, Wis. Kuli ant 

kviečius ant farmos Petro Peter- 
sen, expliddavo nežinia keno į 
šiaudus įdėta dinamito štanga. 
Expliozijos penki vyrai likosi la
bai sunkiai sužeisti* o kuliamoji 
mašina likosi išardyta. Matyt 
dinamitą įdėjo tyčia koksai nedo
ras karštuoli*. Y

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIU,

Canaan, VL Pereitos nedėlios 
dieną, pasažiennis trūkis su grįž
tančiais iš Kanados pasivažinė- 
tojais, netoli nuo čia susimušė su 
kitu, priešais atbėgusiu trukiu. 
Prie to 27 ypatos likosi 
užmuštos. Skaitlius sužeistų dar 
didesnis.

EXPLIOZIJOS.
Augusta, Ga. Columbia Auk

so kasyklose atsitiko expliozija, 
kurios daug darbininkų likosi už
muštų ir sužeistų, nors tikro pra
žuvusių skaitliaus dar nežino.

GAISRAI.
Boise, Idaho. Beveik su visu 

išdegė turintis 1500 gyventojų 
miestelis Glenns Ferry, gulintis 
prie Oregon Short geležinkelio.

IŠ DARBO LAUKO.
f New York. Streikuoja čia 

kailių išdirbėjai. Dirbtuvių savi
ninkai nutarė uždaryti visas dirb
tuves ir per tai 7000 darbininkų 
neteks darbo.

Įį CleVeland, Oh. Tūlas skait
lius streikavusių telegrafistų, o 
tame ir prezidentas vietinės uni
jos, sugrįžo prie darbo.

f Butte, Mont. Darbai vario 
kasyklose sumažėjo, kadangi mat 
net per daug iškasa vario.

f Telegrafistų streikai dar vis 
traukiasi, galoJų nematyt. Rods 
kaip kur streikavę telegrafistai 
grįžta prie darbo, bet tokių yra 
mažai, daug didesnė dalis palai
ko streiką.

f New York. Vežėjai mėsinin
kų vežimų, streikavę 19 d., sugrį
žo prie darbo ant sekančių išly
gų : darbo laikas sanvaitėj 65 va
landos; algos visų vežėjų turi 
būt lygios, dirbti gali unistai ir 
j uniją neprigulinti.

f New Orleans, La. Streikuo
ja čia frachtų iškrovėjai.

f Rock Springs, Wyo. Susi
tvėrė čia kalnakasių unija, kas 
kompanijoms nepatiko, jos dėlto 
uždarė 4 kasyklas, tikėdamosi 
darbininkus nugazdinti, bet ne
pasisekė, darbininkai laikėsi vie
nybės. Dabar kompanijos ati
darė kasyklas ir pripažino, jog 
visi darbininkai gali grįžti į dar
bą, pakėlė jų algas ant 10%. 
Darbininkai vienok reikalavo ne 
tik pripažinimo unijos, bet 8 vai. 
darbo dienos ir pakėlimo algų 
ant 20%. Kompanijos ir ant to 
turėjo sutikti. Dabar už 8 vai 
darbo darbininkai gauna po 3 
dol. ir 40 centų.

f Cherry, III. Darbai čianyk- 
ščiose kasyklose eina gerai, dir
ba jose pilną laiką.

f Kamloops, Brit. Col. Dar
bai eina čia pusėtinai; darbinin
kai uždirba po 3 — 4 dol. per 
dieną.

f St. Louis, Mo. 40 streika
vusių telegrafistų sugrįžo prie 
darbo.

VVest Seneuca, N. Y. Dar
bai eina čia gerai, darbininkų be 
darbo nėra. Daugiausiai darbi
ninkų dirba Čia Steel Plant dirb
tuvėse, kurios Čia tapo perkeltos 
iš Scrantono.

f Vancouver, Brit. Col. Dar
bų yra čia daug visokių ir uždar
biai geri, bet darbas nelengva 
gauti, nes visur dirba daugiau
siai japonai.

Harrisburg, III. Darbai ka
syklose eina gerai. Iš kitur at
važiavęs darbą Ir stubą gali len
gvai gauti, nes kompanija pri
statė daug naujų namų. Lietu
vių yra čia vedusių 70, o pavie
nių dešimts kartų daugiau, bet 
kokiais nors naudingais darbais 
neužsiima. Nors ne seniai lietu
viai čia pradėjo apsigyventi, bet 
keli turi jau savo locnus namus, 
tik trūksta čia lietuviškų vertel
gų; ypač uždėjęs groseriją ar mė
sos pardavyklą gerą turėtų čia 
pelną.

J. Skinderis.

f Greensburg, Pa. Streikuoja

500 darbininkų Westmoreland 
Coal Co—Claridge, Pa. Strę^ 
kas užgimė todčMįjd k 
aUisaU prašalinti 
smgai sveriantį išk...., 
svėrėją. ’

f La Crose, Wis. TirniU) 
čia ant gatvinių karų 
streikuoti. Jie reikalauja 
daugiau už valandos darbą *

f New Orleans, La. Darba? 
eina čia vidutiniškai, bet iš ^C 
pribuvusiam nelengva 
gauti.

IŠ VISOR.
|| Maskoliškas statistikas Zda®. 

kov surinko žinias apie revol«. 
ei jos aukas. Sulyg tų žinių, 
020 žmonių tapo užmuštų, iš 
skaitliaus, mirtim pasmerkta > 
381 ypata, 1350 kalinių pate nu- 
sižudė, 12953 žuvo susirėmiintjo.' 
se minių su kariumene ir polici
ja. Revoliucijonieriai nužudė 83 
jenerolus, 61 policijos perdėtinį, 
8079 urėdn inkus. Europinėj Ma- 
skolijoj pražuvo 20611 žmonių, 
ant Kaukazo 7391, Finlandijoj ir 
Latvijoj 4929, Lenkijoj 4385; 
Mažrusijoj 7433, Siberijoj 2268.

ĮĮ Angliško rando pasamdytas 
garlaivys “Monteagle” atgabeno 
į Vancouver 114 japonų, 149 chi- 
niečius ir 941 indietį ir norėjo 
juos išsodyti, ant kranto, bet 
miesto majoras apreiškė kapito
nui, jog darbininkai pasirengę y- 
ra pasipriešinti ir jų neleisti; to
dėl "Monteagle” nuplaukė atgal 
į Victoria, kur nori azijatus išso
dyti. ;

|| J6 d. rugsėjo Odesoj vėl bu
vo žydų skerdynės ir plėšimai 
žydų krautuvių ir namų. Juo
dašimčiai šaudė į žydus, užmu
šė du žydu, o daug sužeidė. 
Žydų skerdynės buvo ir kituose 
pietinės Maskolijos žydų apgy
ventuose miestuose-

|| Skerdžiami žydai iš Odesos 
ir Kišinevo, su savo šeimynoms 
stengėsi perbėgti į Rumuniją, 
bet to krašto rubežiaus sargyba 
gavo prisakymą bėgančių nelei
sti; grąžina juos atgal skerdė
jams. Tai juk tikrai ne žmoniš
kas pasielgimas!

|| 10 d. rugsėjo, mieste Kišine- 
ve, Besarabijoj (pietinęj Masko- 
lijoj) buvo “Lygos tikrųjų ma
skolių surengtos žydų skerdy
nės. Lygos suorganizuoti ‘ju<> 
dašimčių“ pulkai užpuolė ant žy
dų apgyventos miesto dalies, iš
plėšė žydų krautuves ir namus, 
užmušė mažiausiai 80 žydų. Vi
si miesto ligonbučiai pripildyti 
sužeistais. , - \ j

|| 2ydų organizacijos Amerikoj 
gavo žinias, jog paleisti paskalai 
apie buvusias Kišineve, pietinėj 
Maskolijoj, žydų skerdynes yra 
neteisingi: daba^_žydų skerdynių 
ten nebuvo.

ĮĮ Amerikonas Wellman, kuris 
ant orlaivio rengėsi keliauti prie 
šiaurinio žemgalio, išsižadėjo šį
met savo kelionės ir nuo salos 
Spitzbergen grįžta į Ameriką, 
cadangi mat atliekant mėgini
mus, smarkus vėjas pagadino jo 
orlaivį-

|| Likosi suareštuotas vadovas 
maskoliškų mažai reikalaujančių 
demokratų, kunigaikštis Trubec- 
koj, už apgarsinimą straipsmo 
viename Maskvos laikraštyj, ku
riame jis nupeikė randą už išvai
kymą antrosios durnos.

U Maskoliškoji niinisterių rodą 
nutarė uždaryti visoj Maskolijoj 
augštesniujų mokyklų studentų 
gyvenimus. Per tai keli tūks
tančiai studentų atsirado be p*' 
stogės, kadangi jiems privais
kų namų savininkai ne nori TV 
venimų parsamdyti.

D Pakovė, Siberijoj, likosi už
muštas perdėtinis Atkatui kalė
jimo Borodulin. Jis buvo perda
riniu kalėjimo, kuriame 
buvo politiškiejie prasižengėli*1*

U Vokietijoj, aplinkinėse F*r- 
bach, anglių kasyklose 
dujų expiiozija, kurios 4 dariu 
ninkai likosi užmušti, o 3 
jingai, gal mirtinai sužeisti* _



'LIETUVA)
i

i.į. S.S* buvo
rJ-D^ptliuosavirno nuo mir- 

užmušėjo 12 metų 
mergaitės Soleillanto. žmonės Pa 
rvžiuj kėlė neprilankjas apkeitu- 

teismo uždėtą bau- 
5inę ant kalėjimo, Prancūzijos 
yĮgUęntni Fallieres demonstra- 
fjjas. Terp demonstrantų buvo 
lygiausiai moterų, turbut no- 
rirffy matyti, kaip nukirsta žmo
nos galva ritasi ant žemės.

| | Belgijos sostapilėj, 15 d. 
Higsėjo. atsibuvo terptautiškos 
balionų (orlaivių) lenktynės, ku- 
pose dalyvavo 34 balionai: n 
belgiškų, to prancūziškų, 2 vo- 
jnški, 2 angliški. 1 brazilijoniš- 
kas, 1 šveicariškas ir 1 itališkas.

| Vokietijos rando paduotas 
parlamentui sumanymas tiesų, 
solyg kurių nuo 9% vai. vakaro 
$ vai. ryto uždrausta bus 
dirbti moterims ar tai pardavy- 
a^se, laikraščiuose, ar dirbtuvė-

| Washingtone likosi padirbta 
Susibroliavimo sutartis terp pen
kių, tankiausiai vedančių apereti- 
ies kares vidurinės Amerikos is
paniškųjų respublikų.

[j Finlandijos pakrantėse už
bėgo ant uolų caro laivas "Stan- 
tferd" Ant laivo yra caras ir jo 
šeimyna.

K Mieste Kantone (pietiniuose 
Chinuose) siautė gaisras, kuris 
išnaikino šimtų didelių chiniš- 
kų krautuvių.

I Anglijos valdyba Naujoji Ze- 
hadija (Australijoj) įgavo nuo 
Anglijos tokią jau savistovystę 
kaip Kanada.

| Ant Kaukazo likosi užmuš
tas kunigaikštis Czavczavadze. 
gruzinas, turintis pas carą didelę 
įtekmę.

I Maskvoj ir aplinkinėse ap 
škė cholera. Cholera prade 

jo jau siausti ir Viatkos guberni
joj-

| Mieste Lodz, Lenkijoj, liko- 
K užmuštas savininkas didelių 
fedvjlnės dirbtuvių, žydas Mar
kas Silbefstein. ,

!| Grodne likosi mirtinai sužei
stas policijos perdėtinis Macevič.

IfflUYIAl AMERIKOJ
IŠ KENSINGTON, ILL.

2 d. rugsėjo visokių tautų dar
bininkai šventė darbo dieną. Mi
nios darbininkų su paroda trau
kė gatvėms; dalyvavo parodoj ir 
vertelgos, parodymui, kad ir jie 
minta iš darbininkų triūso.

Lietuviai už tai kėlė kitokią 
iškilmę: jie laukė vyskupo Mool- 
dono, kuris atkako čia pašventin
ti savo bažnyčią, pastatytą už 
lietuvių sunkiai uždirbtus pini
gus. Ir lietuvių net 4 draugys
tės parodavo ant gatvių. Ar tik 
jiems, kaip tai atsitiko jau ne 
vienoj Vietoj, bažnyčioj už jų pi
nigus statytoj kunigo sutraukti 

»-policistai ne skaldys kada nors 
galvų! Gerai būt, kad nors be
lo galėtų apsieiti.

Sermunėlis.

, Iš KENSINGTON, ILL*
fia lietuviai, už savo sunkiai 

uždirbtus pinigus stato bažnyčią, 
bet žinoma, ne sau tik vyskupui. 
Kunigas Serafinas su savo drau
gu ir dudoriumi vaikščiojo po lie- 
tiivių gyvenimus ir renka aukas. 
Pasitaiko, kad ne gauna aukų, 
tai tąsyk bara namų savininkus, 
*ad laiko pas savę bedievius. 
Kunigas Serapinas valdo bažny
čią ir jos turtus pats, be jokių 
komitetų; be jokios kontrolės. 
*as, žinoma, negali rasti pritari- 
®o apšviestesniųjų parapijonų.

Juozas Gavrilavičius. 

15 WATERBURY, CON.
Čia lietuviai kruta, darbuojasi 

v*cni ant tautiškos, kiti ant po- 
‘"i'kos dirvos, bet ne trūksta ir 
Wctų,. kurie savo protą gaivina 
Augalu.

Netoli Waterburio yra mieste-
Naugatuck. Čia 1 d. rugsėjo 

huteronų kunigas Brustaitis, 
nenorėdamas apsileisti katalikiš- 
kiemsiems, keikė socijalistus, ni
hilistus, revoliucijonierius, norin- 

||jy sugriauti Dievo leistą val-

džią. Jis daboja gerai savo para
pijomis, kad jie ne draugautų su 
socijalistais, kurie buk iš žmonių 
širdžių stengiasi meilę Dievo iš
rauti. Ar tik pastorius Brustai- 
tis už savo pamokslus nesulauks 
nuo caro dovanų, gal orderį iš 
bulvės?’ Bet žmonės iš jo ble- 
vizgų mažai naudos gali sulauk
ti.

Krikščionis.

IŠ WAUKEGAN, ILL.
Darbai eina Čia šiuom tarpu 

gerai, bet iš kitur pribuvusiam 
nelengva darbas gauti.

Neseniai čia ir musų lietuvių 
republikonų kliubas atlaikė susi
rinkimą. Žmonių susirinko ne
mažai. Kalbėjo jiems Elijošių 
Juozas apie politiką (ar republi
konų? Red.), gyrė VVaukegano 
lietuvius (už ką? Red.).

25 d. rugpiučio buvo čia vėl 
parapijos susirinkimas. Kunigas 
perskaitė įplaukas ir išlaidas, po
rą parapijonų išbraukė iš gerų 
parapijonų skaitliuos. Apreiškė 
teipgi, jog jis išsirinkęs, be žmo
nių pritarimo, bažnytinį komite
tą. Ant to ir pasibaigė susirinki
mas. Daugeliui parapijonų ne
patinka toks kunigų' despotiškas 
parapijos valdymas.

Parapijonas.

ne mažas 
bet jie 
žmonijos

IŠ BALTIMORE, MD.
Kaip visur žmonės kruta, bru

zda. teip ir čia lietuviai paskuti
niais metais pradėjo veikti, kru
tėti, vieni labiau, kiti menkiau, 
vieni apsilpsta, jų vietoj atsiran
da energiškesni.

Nors čia ir pirma 
buvo lietuvių būrelis, 
nieko nė tėvynės, nė 
labui nenuveikė, sutverė vien ke
letą pagelbinių draugysčių ir 
kuopelių, kaip antai S. L. A., 
Tėvynės Mylėtojų. Teatrališko 
ji draugystėlė yra jau keUtas 
metų, bet dabar ir ji vos laikosi, 
eina vis silpnyn. Ji tikėjosi tra
gedijoms lietuvius iš miego pri
kelti, bet tas nelabai sekėsi, nes 
lietuviai nepratę prie teatrų; 
jiems ^reikia vis ko naujo, nors ir 
seno negali ant tvirtų kojų pa
statyti. reikia jiems, kaip ma
žiems vaikams, vis naujos zobo- 
vos, nes senoji, nors ir geriau
sia. greitai nubosta.

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės kuo
pa visai susilpnėjo, net mitingus 
apleidžia, arba kur ant gatvės 
kertės prezidentas ir sekretorius 
apkalba draugystės reikalus ir 
tuom viskas užsibaigia. S. L- 
A. kuopa teipgi rūpinasi tik apie 
savo kailį. Susirinkę ant mitin
gų, sąnariai šaukia vien, kad rei
kia priimti vien jaunus ir svei
kus sąnarius, o silpni ir raiši ga
li, girdi, eiti pas socijalistus. 
Kriaučių unija teipgi pakrikus: 
vieni traukia į uniją, kiti gi 
traukiasi iš unijos, tvirtindami, 
kad ji visai nereikalinga.

Bet negalima sakyti, kad visi 
lietuviai butų čia visai apsileidę: 
ir draugystėse netrūksta darbščių 
vyrų, mylinčių ne vien savę, yra 
ir besirūpinanti apie visų labą. 
Paskutiniuose laikuose susitvėrė 

j čia Revol. Šelpimo komitetas iš 
yvairių lietuviškų draugysčių, 
apie kurį buvo Jau laikraščiuose 
rašyta. Vasaros laike jis rengia 
pikninkus ir visokius pasilinksmi
nimus, prakalbas, renka centus 
sušelpimui revoliucijos Lietuvoj, 
kur tik proga ' pasitaiko. Nors 
komitetas gyvuoja vos du mėne
siai, bet jau surinko kelis dešet- 
kus doliarių naudai kovojančių 
už Lietuvos.Jaisvę.

Socijalistai teipgi šiuom kartu 
pradėjo karščiau darbuotiesi. 
Laike rengiamo Revol. šelpimo 
komiteto baliaus revoliucijos nau
dai, kuris atsibus 30 d. rugsėjo, 
14 kuopos L. S. S. A. teatrališ
kasis ratelis apsiėmė perstatyti 
ant scenos komediją: “Vienas iš 
musų turi apsivesti”. Perstaty
mas bus Lietuviškoj svetainėj 
ant Barre str- Socijalistai ren
gia prakalbas netik Baltimorėj, 
bet ir aplinkiniuose miesteliuose, 
kur tik darbininkai gyvena, pra
kalboms jie bando pakelti darbi
ninkų supratimą. L. S. S. A. 
kuopa žymiai sustiprėjo. Mitin
gai būva tankiai ir rimčiau atsir 
būva negu pięma. Njebuva nė 
vieno mitingo, kad neprisirašytų 
.po kelis naujus sąnarius. Jau ir 
tūlos merginos priguli į kuopą. 
Nereikia tik mums apsileisti. 
Vieniems apilsus, ar iškeliavus 
kitur, netrūksta jau naujų veikė
jų, kurie gali apilsusių vietą už
imti.

IS WATERBURY, CON.
Po koncertui pp. M. Petraucko 

ir Skirgėlos, atsibuvusiam 28 d. 
liepos, M. Petrauckas užprašė 
susirinkti ant kito vakaro pasi
klausyti jo sutaisytos operetės 
“Kaminkretis ir Malūnininkas”. 
Veikalas tas teip susirinkusiems 
patiko, kad visi reikalavo persta
tymo. Tam tikslui musų gerbia
masis dainius, su dideliu vargu, 
surinko aktorius,** ir chorą, ku
ris susideda iš 40 ypatų vyrų ir 
merginų. P. Petrauckas baigia 
mokyti “Kaminkrėtį ir Malu- 
ninką", kurs antrą tik sykį bus 
perstatytas ant scenos Suvieny
tose Valstijose pilnoje formoje.

Minėta operetė bus perstatyta 
rugsėjo 26 d. City Hali svetai
nėje, Waterbury, Conn.

Maišytas choras išmokytas p. 
M. Petrausko, dainuos daug ori
ginališkų tautiškų dainelių sutai
sytų M. Petrausko.

Garbiamiejie tautiečiai, nepa
mirškite pasinaudoti iš progos, 
atsilankykite.

A. J- Povilaika.

IŠ SPRINGFIELD, ILL. t
Lietuvių yra čia gana diktas 

skaitlius: vienų šeimynų apie 
400, vienstipių bus kur kas dau
ginus. Nors jie visi vieno kraš
to žmonės, iš Lietuvos atkelia
vę, vartoja vieną kalbą, gyvenimo 
reikalai teipgi visų vienodi, visi 
esam rankpelniais, įnagiais kapi
talistų, kurie siurbia visų spėkas 
ir kruviną prakaitą, bet čianykš- 
čių lietuvių nuomonės ne vieno
dos. Cianykščiai lietuviai dali
nasi į du neužsikenčiančiu viens 
kito skyrių: susipratusiųjų darbi
ninkų, kurie darbuojasi labai 
energiškai, platina apšvietimą 
terp savo brolių, rengia susirin
kimus su prakalboms, organi
zuojasi ir kitus brolius prie to 
ragina. -Antroji, didesnėji musų 
brolių dalis tuno tamsybėj, nie
ko gero neveikia ir dagi kitų dar
bą stabdo. Terp tų viešpa
tauja tamsybė, girtuokly
stė, peštynės ir tt. Jie 
liuosą nuo darbo laiką praleidžia 
karčiamose prie raugalo arba ka- 
zyrų, nuodina savę alkoholio nuo
dais. Juos sunku prikalbinti prie 
kokio nors naudingo darbo.

1 d. rugsėjo pasimirė čia lietu
vis Antanas Giraitis. Paėjo iš 
Suvalkų gubernijos, prigulėjo 
prie Susivienyjimo Liet. Ameri
koj. Paliko moterį su trejatu 
mažų vaikučių.

3 d. rugsėjo, Illinois Compani- 
jos kasyklose užmušė lietuvį Juo
zą Bcnikį. Velionis paėjo iš 
Vilniaus gub. Paliko moterį su 
trejatu mažų vaikučių. Nelaimė 
atsitiko iš ryto: beeinant po že
me nupuolė ant jo uola. Veik 
tris valandos laiko reikėjo jį at
kasti iš po uolos. Velionis dirbo 
15 metų tose kasyklose, bet ka
pitalistai nesirūpino apsaugoti jo 
gyvastį-

Senas Krivaitis.

ŽMONIŲ BALSAI.
“Lietuvos” No. 34 atradau 

tikrą rubriką, paskirtą žmonių 
balsams (bet tik aiškinimui svar
besnių klausymų, ne tuštiems 
ginčams. Red.). Todėl ir aš iš
tarsiu keliatą žodelių. Aš noriu 
darodyti p. Bagočiaus nesuvisai 
teisingai išvestus prietikius tarpe 
S. L. A. ir L. S. S., jis paskuti
nei per daug nuopelnų pripažįstą, 
o S. L. A. sąnariams (jau ne šu
lams) primeta, buk tie kada tęn 
prirašė visokių užsipuldinėjimų 
ant socijalistų net žemiau kriti
kos. Kaip skaitytojai žino, S. L. 
A. nariai neužsipuldinėjo ant so
cijalistų, tik kaip konstitucija rei
kalauja, gynėsi nuo užpuolikų, 
kurie jį alina ir slegia netik ti- 
kėjimiškai, bet ir politiškai; tą 
juk S. L. A. nariai privalo dary
ti; jie gynėsi ir nuo kitokių par
tijų, neveizint ar jos kapitalistų, 
ar socijalistų. Juk ir paukštelis 
-savo namus gina, jeigu juos kaš 
gadina, p. Bagočius apsigynimą 
vadina užsipuolimu. Tai ištikro 
žemiau kritikos. Toliau jis sten
giasi parodyt, kiek gero L. S. S. 
suteikė S. L. A.: ėsą, iš 1560 nat
rių L. S. S. priguli prie S. L. A. 
net 1200, o iš 8000 narių S. L. 
A. vos tik 1300 priguli prie L.S. 
S. Apskaitęs teip, klausia, katrie 
katruos geriau prilaiko?! Kad 
ant to klausymo atsakyti, reikia 
pažvelgti į tą dalyką iš kito šo
no, o tąsyk gausime atsakymą 
aiškų ir visiems gerai supranta-

tam

mą. Iš išoo
menkiausiai 1000 S7 L. A. sąna
riais kurkas phrmiju negu L. S. 
S. buvo Amerikos Wetuviams ži
noma.

iiti . b
Didesnė dahs L.<.£>. S. kuopų 

bei agitatorių ouvo^ vadovais S. 
L. A. kuopų, dėlto per jų pasi
darbavimą greitu hųku susitvė
rė ir L. S. S.' kuopos ir dabar 
tie visi vyrai vadovauja socija- 
listų kuopoms'. Tai aišku kaip 
ant delno, kad'S. L. A. vyrai 
pasidarbavo labui socijalistų. P. 
Bagočius net klausymą stato, 
kurie kuriems (langiaus pasitar
davo? Kur čia išskaitysi tas 
visas geradėjystes socijalis
tų! Juk ir ant buvusio XXII 
seimo jie daug geradėjysčių S. 
L. A. suteikė, pervarydami savon 
pusėn geriausius nutarimus, pas
kirstydami visas aukas teip kaip 
geriau negalėjo būti ir išrinkda- 

Įmi centro komitetą. Juk kaip 
L. S. S. nebuvo, tai nebuvo nė 
kam jų kuopas tvarkyti. Ant 

| seimo niekas nepadarė jokios do
vanos, o L. S. S. 3-čia kuopa net 
vainiką padovanojo, kurį pa
tys socijalistai “Dilgelėse1 
niui ant uodegos užmovė (hu- 
moristiškų laikraščių straipsniai 
netinkanti medega aiškinimui 
partijų kovos. Red.).

Iš tiesų juk negalima visų ge
radėjysčių suskaityti, o S. L. A. 
nariai vis nesupranta, kas pirmiau 
atsirodo: — višta ar kiaušinis? 
vis tyčia bando įkalbėti, kad 
L. A. išsipėrėjo socijalistus!

A. B. Strimaitis,

šu-

S.

Kaip tautiškąjį Susivienyjimą. 
teip ir socijalistų sąjungą išpe
rėjo gyvenimo sanlygos ir labiau 
pakilęs apšvietimas ir susiprati
mas. Ginčai todėl apie tai kas 
katrą išperėjo nieko nepertikri
na. Norint pertikrinti ir išaiš
kinti, reikia siekti toliau. Iš- 
pradzių lietuvius jungė bažnyčia, 
todėl ir pirmutinis Susivienyji- 
mas buvo paremtas ant tikėji- 
miško pamato; paskdi, kada pa
kilo tautiški lietuvių jausmai, at
sirado. ar atsiskyrė nuo kuniginio I i°i» laike revoliucijos, parašytos 
tautiškasis. Dar toliaus darbiniu-1 
kams apsišvietuit ir supratus sa
vus reikalus, atsirado, sočiai, san- 
junga. Tie dalykai visiems žmo- 
mi ir be ginčų. Nuopelnai di
džiausi yra apšvietimo.

Red.

Mažas Feljetonas
Prašaliečio laiškai iš Rusijos.

15-
Brangiausia Felicija!

Juo toliau, juo daugiau valdžia 
įgyja savo šalininkų. Ligšiol, 
žinai, męs turėjom šnipų, nekurie 
iš jų labai daug gero padarė tė
vynei — nievieną maištininką 
suuostė ir paprašė užlipti ant 
kartuvių. Bet su tais . šnipais 
buvo mažas neparankumas — 
jiems reikėjo mokėti algos, ne- 
kuriems net labai didelės, o šiuo
se laikuose su pinigais labai 
mums sunku. Be šių šnipų bu
vo dar iš tikrųjų rusų sąjungos 
žmonės, atsidavę sostui su kunu 
ir vėlė, bet šie daugiausiai veik
davo kumščiais ir kuokais ir kar
tais jais taip energiškai užsimo
davo, kad net valdžiai už sąjun- 
giečius prisieidavo žibinti akimis. 
Dabar Varšavos general-gubema- 
torius išgalvojo naują būdą turė
ti neapmokamus šnipus. Išleido 
jis net tam tikrus įstatymus, mat 
dabar Rusijoj tokie geri laikai, 
kad netik kiekvienas general-gu- 
bernatorius gali leistinkokius no
ri įstatymus, be^Sr uriadninkai ir 
sąjungiečiai. m

Varšavos general -J?'gubernato
riaus įstatymai skamba taip:

“Visi gydytojai irr-ftlčeriai tu
ri kuo greičiausiai pranešti į arti- 
miausį policijosncirkuią apie pa
cientus, kurie atsikreipė į juos 
prašydami pagclbos ^oiuo pašau
tų žaizdų. Kam gydytojų ir fel
čerių to įstatyrffc) neifcpildys, tas 
bus baustas trintis mėnesiais ka
lėjimo arba trintis '"tūkstančiais 
rublių.” n 4. 1

Na ką, ar negudrus general 
gubernatorius?

Trumpai ir aiškiai.
Dabar , kiekvįenjas . gydytojas 

turės įtaisyti savo namuose kalė
jimą. - l-

Ateina ligonis • it. skundžiasi, 
kad jam tas ir tas yra, o gydy
tojas išklauso ir sako:

—Meldžiu eiti čia.
Įveda j savo kalėjimą, šmakšt, 

uždaro durįs ir be dvasios, kiek 
iškerta, bėga j policiją.

Nubėga ir sako: * ; »
— Ponai!

— Sugavau.
- Ką?
— Žaizdas.
— Kur jos? ....
— Mano kalėjime užrakinau, 

bijojau....
— Vyras esi, vyras, geras tė

vynės tarnas, — glosto gydytoją 
policijantas.

— Reikia būti geram, — atsi
dusta gydytojas.

— A, taip, taip reikia....
— Bijau.
— Ko?
— Trijų tūkstančių rublių, tri

jų mėnesių kalėjimo.... reikia 
būti geram.

— A, taip, taip, reikia.
Staiga gydytojas puola polici- 

jantui po kojų maldaudamas.
— Išgelbėk manę, paliuosuok!
— Nuo ko?
— Nuo mano tarnybos ir 

reigų?
— Jei nenori, gali nebūti 

dytoju.
— Aš ne apie tą.
— Mulki, ko nori?
— Meldžiu paliuosuoti?
— Nuo ko?
— Nuo žaizdų skundimo.
— Ką, tu nenori tėvynei tar

nauti, aš tave už liežuvio galo 
pakarsiu!

— Oi, oi skusiu, skusiu žaiz
das !

— A, taip, taip, reikia būti pa- 
klusnam ir geram!

Ir tokiu budu valdžia įgyja 
neapmokamus šnipus. Kaip bus 
gerai 1 1

Tavo grafas Kuku.

pa-

gy-

AKMENINIAME MAIŠE.

(Ištrauka iš knygos: “In der 
russischen Bastille waehrend der 
Revolution”, “Rusiškoj bastili-

Parous’o).

“Literatiškas veikimas buvo 
pasidaręs mano gyvenimo tikslu. 
Jis buvo mano darbu. Bet da
bar buvau nuspręstas neveikimui, 
man buvo uždrausta dirbti.

"Mintįs, regyklos, ūpai ėjo ir 
sukosi mano smegenyse; vienok 
negalėdamas jas sulaikyti litera
tiškame veikime, tvėrime, liko 
jos neužbaigtos, liko jos be for
mos, išlekiojo jos lyginai žarijos 
iš mašinos, iš žėrinčios geležies, 
pranyko kai pi debesėliai padangė-

"Veikimą. darbą mano minčių 
galima prilyginti prie stiklinės 
kulkos vandens srovėje, kuri nuo- 
latai keliasi ir grimsta, kuri per
laužo ir atmuša saulės spindulius 
tūkstantinėms šviesomis, ir kuri 
šitą darbą amžinai atkartoja.

“Gyvenimas suteikia mums ne
suskaitomus įspūdžius. Musų 
atidą riša žmonės ir daiktai, o 
nuolatiniame dalykų bėgyje, be- 
simainyme, prabėga laikas. Bet 
vienok, jeigu nesukoncentruoja
me savo veiklumo ant tam tikro 
tikslo, būva gyvenimas sukimu 
be patraukimo.

“Darbąs, sako, yra prakeiki
mu ! Ne, prakeikimu yra neveiki
mas, tiginiavimas!

“Pažiurkime tiktai į tuos varg
šus, kurie niekur neranda ramu
mo, kadangi nepažįsta darbo!

Jie bėga per kalnus ir jūres, 
per visas žemės dalis, jieškodami 
naujų įspūdžių. Jie, kaipi amži
nas žydas, nuteisti amžinam bė
gimui, amžinam ištrėmimui, am
žinam vijimui naujų įspūdžių. 
Jie bėga nuo savo pačių tuštu
mos. Jie neturi savotiškos ug
nies, neturi savotiško susilaiky
mo. Jų vėlės suaižytos. Jų 
mintys supuva. Jie gali tiktai 
reikalauti, bet niekada pasiekti- 
Niekas neuždega jų, o mažiausio 
žiogo čirpimas pakartina jiems 
gyvenimą. Jųjų mintys ir at
jautimai nesukoncentruoti į vie
ną gyvenimo tikslą, iš kurio ko
voj ir gyvenime išsivysto darbas; 
jie išsiskirsto 
pelai giriose 
giai, lyginiai 
ant dugno.

“Bet kaip stovi dalykai čionai, 
kur nematyti jokio pašalinio svie
to, kur nėra jokių laukinių įspū
džių,. apart burkavimo karvelių, 
švilpimo garlaivių, plaukiojančių 
Neva ir varpų gaudimo kalėjimo 
laikrodžio, kuris pradeda kiek
vieną jiaują valandą sm “Garbin-
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ir išlaksto lyginai 
ir nugula bepajie- 
pelai, ant žemės,

pa-

kad
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ga» Dievas Sijone”?
Skaitymas knygų nėra teipjau 

darbu, kaip lyginai nėra juo be- 
simankštymai. Musų veikimas 
turi turėti sulyg musų žmogiška 
logika, kokią nors apčiuopiamą, 
matomą išeigą, kokį nors patve
riamą rezultatą. Jeigu musų 
veikimas to nepadaro, tai jaučia
mės! nepakakintais ir pajiegos 
musų pačio organizmo kovoja su 
mumis. O sukilimas musų 
čių organizmo pajiegų gali pa
siekti tokį augštą laipsnį, 
męs jieškome nusiraminimo 
sisvaiginimuose. Vienok noras 
apsisvaiginti gali būti ir dėl kitų 
priežasčių, paveizdan, dėl pcrdi- 
delio susierzinimo, susijudinimo, 
nuvargimo ir kitų. Man rodosi, 
kad apsvaiginimuose ir neveiklu
me smegenų slepiasi dailumas 
daugelio religiškų mokslu; ap- 
svaiginimus vartoja* prie savo 
procesijų fakirai rytinėse Indijo- 
se ir kiti; išskirti nuo to negali
ma nė krikščioniško mokslo, ku
rio yvairios sektos dar ir šiądien 
vartoja apsvaiginimus.

lankiai norėjosi man pabėg
ti, užmiršti bešokinėjančias min
tis, fantazijas, kurios tvėrė prieš 
mane koleidoskopiškus paveiks
lus ir regyklas, norėjosi man 
nuo jų pabėgti, nors tai butų 
ir minčių sumaišymu. Tokiu bu- 
du kaipi tekinas vaikščiojau kokį 
tūkstantį kartų po kambarį ir, 
padaręs 1400 žingsnių, jausda
vausi pailsusiu, apimdavo mane 
malonus nuovargis. Tuomet iš- 
sitiesdavau ant lovos ir ant va
landėlės neturėdavau nė jokių 
minčių, nė jokių velyjimų, apim
davo mane tiktai noras atsilsėti, 
o tas būdavo man labai maloniu.

"Bet aš turėjau savo kambary
je nors knygas. Ir aš pradėjau 
mąstyti apie padėjimą tų. kurie 
neturi nė knygų, kurie neturi, 
taip sakant, literatūros ir mokslų 
karalystės, to antrojo svieto, ku
rį pats žmogus sau susitvėrė! 
Ir dabar tiktai, mąstydamas, su
pratau, kodėl net didžiausi prasi
kaltėliai bijosi būti vienais.

"Vienok aš pamačiau ir ką ki
tą. aiškiai ir pertikrinančiai, pa
mačiau kvailumą mąstymo, kad 
žmonės nedirbtų, tinginiautų, 
jeigu juos nepriverstų kas, jeigu 
juos neverstų badas, jeigu jie bu
tų liuosais! Ištiesę, nėra kvai
lesnio, beprotiškesnio manymo, 
nėra didesnio nepažinimo žmo
giško budo, kaip šitame tvirtini
me!

"Ir bevaikščiojant ola, sukasi 
man smegenyse visokios mintys 
apie neteisingumą tokio tvirtini
mo.

“Neveiklumas, tai didžiausia 
bausmė, kankinanti ir žvėriškiau- 
sj prasikaltėlį".

“Pcrsistatykite sau žmogų su 
suraišiotomis kojomis ir ranko
mis. ir užrištomis akimis. Argi 
gali būti didesnės kankynės, nors 
tas žmogus gulės geriausioje vie
toje ir bus geriausiai valgydina
mas? Bet kasgi lAitų pikčiausias 
dalykas tame? Neveiklumas!" 

• “Visi musų jausmų organai, 
aplinkbėgis kraujo musų kūne, 
molekulariški širdies judėjimai 
verčia mus veikti, pagimdo veiki
mą — o čia, žiūrėk, žmonės ma
no, kad žmogiškoji mašina susto
tų, neveiktų, jeigu ją kas nors ne
varytų varu su kančium?”

“Ne, priešingai, ne liuosybė, 
bet prievarta ir vargas padarė 
darbą kankyne!”

“Darbas yra gamintojas, sutvė
rėjas musų turtų ir musų kultū
ros; darbas yra kaipi šaltinis, iš 
kurio žmogus semia pajiegą ir 
patraukimą besitobulinimui; dar
bas yra šaknis musų laimės, be 
kurio laimė negali išsivystyti. 
Darbas suvienyja tūkstančiais 
gyvų ryšių šeimynas, tautas ir 
abelnai visą žmoniją. O vienok 
gi atsiekėme, padarėme tą, kad 
vietoj sutikimų, gema iš darbo 
nesutikimai ir palaiminimas dar
bo būva mums prakeikimu!”

“Visoje draugijoje pasidarė di
delė spraga, dalinanti draugiją į 
kliasas, sudėtas viena ant kitos- 
Dabar galime kultūrišką tolyn- 
žengimą sulyginti su lyčių ėji
mu ant jūrių, kada lyčių kalnai 
ant viens kito griūva, susimuša, 
susistumia, sutveria augštus ly
čių kalnus, ir kuomet viršutinė 
suaižyta lyčių dalis šildosi saulės 
šilumoje, apatinės masos skęsta 
tamsume ir šaltyje”.

“Darbu tapo darbininkai ver
gais. Tokiu budu tapo darbas 
šaltiniu išnaudojimo”.

“Išnaudojimas pavertė 
darbo gerumus, visus jo 
minimus i priešingą pusę.

visus 
palai- 
Dar-

bas pakelia gyvenimą, padailina 
jį, bet išnaudojimas neduoda dar
bininkui laiko gyventi, atima jam 
laiką gyventi. Išnaudojimas 
padaro, kad darbas atskiria dar
bininką nuo jo šeimynos. Išnau
dojimas pagimdo kovą už būvį 
tarpe vyro ir moters, tarpe tėvų 
ir vaikų. Išnaudojimas įvykdina, 
kad darbas padaro darbininką 
atbukusiu, vietoj įo jausmus ir 
dvasią padaryti kilta, išvystyti. 
Išnaudojimas pagimdo neapikan- 
tą, neužsitikėjimą, pavydumą, ak
lą pasižeminimą, nusiminimo be
protystę ir žiaurumą.”

Išnaudojimas apgėdino dar
bą”.

“Skarose susisiautęs, suliesėjęs 
kaip žmogus, sausomis, pūslė
mis rankomis, sulinkusiai, vilk
damas kojas žeme, eina darbas 
gatvėmis o gyvenimas, apsi
taisęs, išsitepęs mostimis, pra
važiuoja pro jį ąnt guminių ra
tų ir žiuri su pažeminimu, pašai
pa per petį į darbą. Šunimis ve
ja darbą nuo rūmų, užtrenkia 
jam duris nuo piliečių namų; 
darbą atstumia, išveja pas nus- 
kurėlius, vargšus priemiesčiuose, 
į priemiesčių purvyną, kur vieš
patauja skurdas, šaltis ir drėg
numas”. b

Išnaudojimas, kliasų skirsty
mai, kliasų viešpatavimas padarė 
mus pačius savo priešais, supju
dė mus; sumaišė, perkeitė musų 
socijahškus supratimus. Kfcip 
bepročiai raujamiesi per gyveni
mą. Męs nepažįstame vienas ki
to. Pažiūrėkite, štai, ant šito: 
jis užsikaria ant krosnies, užside
da ant galvos plunksnuotą ar 
kerčiuotą kepurę ir liepia, kad jį 
kareiviškai sveikintų. Kaujamė- 
si su peiliais, durtuvais, siunčia
me vienas kitam švino kulkas į 
mėsas, išrandame ginklus, kurie 
s\iedžia kulkas per dvidešimts 
kyliometrų ir tai tiktai dėlto, kad 
galėtumu vienas kitą sužeisti nuo 
tokio tolumo. Męs išmetame 
savo turtus per langus, metame 
juos j jūrių vilnis. Męs pagami
name neapsakomus turtus; męs 
sunesame tuos musų pagamintus 
turtus į vieną krūvą, sukraujame 
kalną, siekiantį net iki debesių; 
ant viršaus to iš turtų sukrauto 
kalno padedama akmenis iš auk
so, ant šitų auksinių akmenių 
pasisodiname keletą pasiputusių 
ypatų, o tos rėkia pilna gerkle, 
kad tai mano!' — bet męs 
patįs alkani ir drebėdami nuo al
kio, pastatome apačioj dideles 
kazarmes, kad galėtume patįs 
save ir visą svietą atginti nuo 
mus pačių pagamintų, sutvertų 
turtų, nuo valgių ir drabužių. 
O jeigu mus kas paklausia, “ko
dėl męs tą darome?” Tai atsako
me : ‘kad męs alkani ir mums 
šalta’’ Ir męs pradedame sva
joti. kad žmonija nedirbtų, kad ji 
tinginiautų, jeigu ją niekas ne
išnaudotų"-

"Prašalinkite išnaudojimą iš 
svieto ir darbininkai išeis iš 
skurdo, iš vargo, darbas išeis iš 
gėdos, bus guodojamas, o žmoni
ja atsiliuosuos iš beprotystės na
mo".

"Išsiliuosavimas darbininkų iš- 
liuosuos kultūrą iš jos pančių. 
Tada tiktai pasikels ir išsivystys 
visame dailume žmoniškoje vieš
patystė darbo.”

“Tokios tai buvo mano mintys. 
Bet ir daugiau panašių susiriši
mų ir priešingumtj sukosi mano 
galvoje. Kaip žuvytės vandeny
je, bėgo mintįs prie viena kitos, 
nėrė į gilumą, šovė į augštį. Ta-, 
da jos susitvarkė lyginai pulkas 
paukščių, gryžtančių vakarais po 
savo šiaudiniu stogu. Ir mane 
apsupo jau vakaras. Tamsa pa
salomis lindo į mano kambarį. 
Tamsa, paprastai, ateidavo pas 
mane keliomis valandomis anks
čiau negu pas kitus ant svieto.

Tamsa turėjo čionai pas mane, 
bastilijoj, savo tvirtovę, čionai ji 
turėjo savo užlandas, savo šunta
kius, čionai tamsa susirinkdavo, 
susitaisydavo, kad iš čionai ga
lėtų apkariauti visą miestą. Ne 
toli, per Nevą, kuri tykiai bėgo 
pro bastilijos šalį — aš negirdė
jau, bet jaučiau jos bėgimą — 
girdėjosi nutęsianti kaukimai fa
brikų švilpimų, šventvakaris — 
arba tiktai pakeitimas darbinin
kų! O, kad aš tik galėčiau savo 
rankomis sugriebti, kad galėčiau 
—dirbti! Vistiek kokiose nebūk 
sanlygose! . J. lig.
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Kaip jis galėjo nužiūrėti manetis išlėkė.

Turiu užmušti žmogų!rugpiučio.
riu!

rugpiučio. men
kas

velionių, kurių žmonės

uzmu

suimti.

me
.Verkė.

Rankraščio buvo dar ir daugiau puslapių, bet 
toliau nebuvo naujų piktadarysčių. .

Svetimų šalių daktarai, kuriems šita baisi pa
sako buvo pasakyta, sako, jog sviete yra daug neži
nomų padūkėlių, tokių jau gabių ir baisių, kaip 
šitas baisusis lunatikas;

2-rą rugsėjo. Tėvai buvo pas mane, 
ha!

Danilai. Rašte Budr. nėra teip 
labai svarbių melų ir apsirikimų, 
ypač nėra tokių melų, dėl kurių 
verta būt net ilgus protestui 
kelt, daug ilgesnius pataisymui 
negu jo korespondencija.

3-čią liepos. Turi būti smagumu, nesulyginamu 
ir pilnu saldumo, mušti; turėti priešakyje savęs 
gyvą, manantį daiktą; padaryti jame mažą skylu
tę, matyti, jog raudonas skysčius teka, kuris yra 
krauju, kuris padaro gyvastį; ir turėti priešakyje 
savęs krūvą gležno kūno, atšalusio, beveiklio, be- 
minčio!

a6tą spalio. Kvotėjas tikrina, jog giminaitis 
kaltas. Kiekvienas garde tiki tam. A—ha!

28-tą lapkričio. Yra persverianti davadai prieš 
giminaitį, kuris buvo dėdės palaikėju. Aš. pirmi
ninkausiu posėdžiuose.

s 31-mą rugpiučio. Kūną surado: J ieško 
šiko. A-ha!

5-tą rugpiučio. Aš, kuris perleidau savo gy
venimą teisdamas, pasmerkdamas, galabindamas 
ištartais žodžiais, galabindamas guiliotina tuos, ku- 

galabino peiliu, aš, aš, jei aš tą padaryčiau, 
ką visi užmušikai yra padarę, kuriuos aš nudėjau, 
aš, aš — kas tą žinotų?

egz 
egz 
pirko už savo pinigus 5 egz.

vienas, mano vaikeli?” paklausiau.

Ten jis apsigyveno,* 
nusiminęs ir liūdna^ 
sunykęs, kad vienval

lešinio šono rašyklos, nuq 
<_Jis pridūrė:

to pereiga turėjo tą 
bučiau kraują matęs tekant, 'tai, fjarytum, 
ramus dabar!

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
'• Bilakojo Kvietkui. Korespon
dencijoj naujo nėra. Polemikas 
gi vesti su “Kataliko” korespon
dentais neverta.

xo-tą spalio. Dar vien|. Vaikščiojau pau
piu po pusryčių, po gluosnių pamačiau žuvinin
ką bemiegant. Buvo pietų metas. Mentė, lyg 
tyčia, man styrojo bulvių lauke pėtolymais.

Nuėjęs, paėmiau ją, sugryžau, iškėliau kaip 
plauską ir vienu kirčiu perskeliau žuvininkui gal
vą. E—-he! šitas apsiliejo krauju. Radastinio da
žo krauju. Jis tekėjo į vandenį palengva ir aš 
nuėjau sau ramiai. Tai kad mane butų užtikę 1 
A—ha! tai bučiau išėjęs puikum užmušiku.

ant svieto? Kam šitie 
sujudinimas vėlės, šitas

30-tą berželio. Mušti yra įstatymu, nes gam
ta niyli amžiną jaunybę. Ji, šaukte šaukia visus 
savo besažiniškais veiksmais: “Greičiau! greičiau! 
greičiais!” Juo daugiau ji išnaikina, juo daugiau 
ji atsinaujina.

15-tą spalio. Atsitikimas su žuvininku daro 
didelį triukšmą. Jo giminaitis, žuvavęs su juo 
drauge, yra kaltinamas užmušime.

Atskaita knygynėlio.
Iš Mahanoy City, Pa. 1) A. 

B. Strimaitis 112 egz. 2) J. Men- 
kevičius 14 egz. 3) T. D- Bač- 
kauckas 1 egz. Iš Shenandoah, 
Pa. 4) V. J. Sliakys 18 egz. 5) 
A. Banešauskas 15 egz. 6) A.

—7) B.
8) A. Vience-

9) B. Revinskas 
10) A. Česnavičius 4 
“Žvaigždės” Bendrija 

12) M. Vakrina 8 egz.
14) A.

15) V. Mar
is Minersvil- 
Mikalavičienė

galėtų žinoti? Kas 
mane, ypatingai jei 
aš neturėčiau reika-

27-tą spalio. Giminaitis prastai save teisina. 
Jis sakosi nuėjęs j kaimą pirkti duonos su suriu. 
Jis prisiekė, kad jo dėdė likosi užmuštas jam ne
būvant! Ir kas jam tikės?

Prezidentai”.
toptelėjo į galvą: “Ar nereikia jį už

įlinkiais upelio vingiavo didelis ruožas 
Augščiaus krantų ir pakrantėmis, užklo

dama viską vingiuotą upelio vagą kaip ir su kokia 
šviesa, skaidrum užklodalų, dunksojo skysta mig
la, baltas ūkas,kurį pakirto mėnulio spinduliai si
dabruodami ir žėrindami jį.

Kunigas vėl apsistojo, perimtas iki gilumai 
savo vėlės stiprum ir besididinančiu jausmu. Ir 
abejonė, nesuprantamas nesmagumas, apėmė jį; 
jis jautė, jog vienas tų klausimų, kuriuos jis kar
tais užduodavo sau, pradėjo dabar veržtis.

Kam Dievas davė tai? Jeigu naktis yra leista 
miegui, besužiniškumui, pasilsiui viso ko, tai kam 
ją daryti gražesne už dieną, mielesne už šviesą ir 
saulėleidį?

Argi šita palengva viliojanti žvaigždė poetiš 
kesnė už saulę ir teip atsargi, kad, rodosi, ji yra 
skirta šviesti daiktams, perdaug dalikatniems, per
daug paslaptingiems didžiamjam švietalui — kam 
ji ateina apaiskinti visus šešėlius?

Kam puikiausia giesmininkė neina silsėtis su 
kitais? Ir kam ji imasi giedoti pilnoj, neaiškumo 
tamsoj?

Kam šitas pusšydris 
drebėjimai širdies, šitas 
nuovargis kūno?

Kam šitas rodymas
niekuomet nemato, miegodami lovose? Kam buvo 
skirta šita prakilni regykla, šitas tvanas poezijos, 
liejamas iš dangaus ant žemės?

Abatas neišmanė nieko.
Bet štai ten, palaukėje pasirodė du šešėliai, 

eidami greta po sugaubtu skliautu medžių, prisi
gėrusių žibančios miglos.

Vyriškis buvo augštesnis ir laikė ranka apka
binęs savo numylėtąją apie kaklą? Jie tuojaus 
apgaivino begyvį žemvaizdį, kuris apsiautė juos 
tartum dieviškas rėmas tam tyčia padarytas. Jie
du abudu buvo lyg viena esybė, kuriai buvo skirta 
šių rami ir tyki naktis; ir jiedu ėjo linkui kampo

Viso 395 egz
A. B. Strimaitis, 

Schuyllkill Haven, Pa

savo širdies, kuomet jis nenoroms stengdavosi 
ištrukti iš jos glėbio, kas vienok priversdavo jį 
paragauti tūlą smagų džiaugsmą, išbudusį giliai 
jame, tą jausmą tėviškumo, kuris tuno pas žėdną 
vyn-

Jis dažnai šnekėdavo jai apie Dievą, žinoma, 
savo Dievą, eidamas greU su ja Ūku per laukus, 
bet ji vargiai tegirdėdavo, žiūrėdama į dangų, j 

į gčles, linksma iš gyvenimo, kas galima bu
vo matyti iš jos akių. Kartais ji sprukdavo prie- 
šakyn, kad pagauti kokį lekiojantį sutvėrimėli ir, 
atsinešdama pas jį, sušukdavo: “Žiūrėk”, dėde, 
koks gražus; man norisi jį pabučiuoti”. Ir šitas 
būtinumas “bučiuoti muses” ar bezdvuodeges rū
pino, erzino ir pykino kunigą, kuris net tame matė 
neišnaikinamą jautrumą, visuomet trykštantį iš 
moteriškos širdies.

Vieną gi dieną zakristijono pati,' užlaikanti na
mą abatui Marignan, išpatolo užminė jam, jog jo 
giminaitė turi jaunikį!

1 Jis visas pastyro ir stovėjo lyg nudiegtas su 
muiliniais žandais, kadangi tąsyk skutosi.

Atsipeikėjęs tiek, kad galėjo galvoti ir šnekėti, 
I jis sušuko: “Tai neteisybė, tu meluoji, Melani-

it gyvas atsakymas, duotas Viešpaties ant . 
klausimo.

Jis stovėjo kaip stiebas, visiškai pergalėtas, 1 
plakančia iirdžia. Bet jis manė pamatytoj 
kokią biblijinę pasaką, panašią 
Boazo, išsipildymą valios Viešpaties vienoje iš Z 
didžių regyklų, minimų šventraštyj. Ir jo 
ėmė skambėti eilės Giesmės Giesmių, karšti 
mai, šauksmai kūno, visa aitrioji poezija tos p©, 
ėmos, kuri dega jautrumu ir meile. «

Ir jis tarė sau, “Gal Dievas davė tokias 
tis, kaip šitą, apdengimui idėališkumu žmo^į 
meilės”.

Jis pasitraukė prieš šitą porą, kuri ėjo 
ėmus už rankų, o juk tai buvo ištikro jo giminai. 
te; bet dabar jis užklausė savęs, ar tik ji* 

| priešina Dievui? Ir argi Dievas ištikro nevežt 
i meilės, jeigu Jis apsiaučia ją reiškiai su tokia po. 
žybe, kaip šita?

Ir jis bėgo susimaišęs, kuom susigėdinęs, lyg 
kad jis butų įėjęs į šventnamį, į kurį jam nebuvo 

I valia eiti. . .

30-tą
daiktas! Išėjau

Nemąsčiau apie nieką, grynai apie nieką. 
Žiuriu, gi vaikutis ant kelio, mažas vaikutis valgo 
riekę duonos su sviestu.

Jis sustojo pažiūrėti į mane ir sako: “Labą 
dieną ponas

Ir man 
mušti ?”

“Ar tu
"Vienas, tamista”.
“Vienas girioje?”
“Teip, tamista”.
Noras užmušti jį apsvaigino mane kaip vy

nas. ’ Priėjau prie jo labai švelniai, įkalbinėjau, 
kad jis norėjo pabėgti ir staiga čiupau aš jį už 
gerklės. Jis laikė mane už rankų, savo mažoms 
rankytėmis, o jo kūnas raitėsi, kaip plunksna 
ant ugnies. Paskui jis liovėsi krutėti. Kūną nu
mečiau į griovį ir užmečiau žolėms, sugryžau na
mon ir gardžiai valgiau pietus. Koks tai menkas 
daiktas buvo! Vakare buvau labai linksmas, sma
gus, atjaunėjęs; praleidau vakarą pas Prefektą. 
Jie išrado mane juokaunu. Bet aš nemačiau krau
jo ! Esiu ramus.

10-tą kovo. Atlikta. Jie guiliotinavo jį šį ry
tą. Jis mirė puikiai! Labai puikiai! Tas padarė 
man smagumą! Kaip puiku yra matyti žmogui 
galvą kertant!

Dabar aš susiturėsiu, galiu palaukti. Toksai 
mažniekis gali kartais nuvesti prie sugavimo.

atsakė visokiems reikala- 
ir jam anaiptol negalėjo 

niekuomet į galvą ateiti, jog gamta neturi pakei
timų ir jog, priešingai, viskas, kas gyva, pasiduo
da sunkioms sanlygoms įvairių laikų, klimatų ir 
medegos. ,

Bet moterų jis neapkentė; neapkentė jų, pats 
nežinodamas dėlko ir niekino jas instinktyviškai. 
Jis tankiai atkartodavo žodžius Christaus: “Mote
riške, kas man darbo su tavim?" ir pridurdavo: 
“Beveik galima sakyti, kad Dievas pats nesidžiau
gė tuo ypatingu darbu savo rankų”. Moteriškė 
jam buvo, ištikro, “dvyliką kartų susitepusiu kū
dikiu”, apie kurį pasakoja dainius. Ji yra gundy
toja, kuri įpainiojo pirmutinį žmogų ir varo pra
žūtingą savo darbą po šiaidienai; ji, tas silpnas, 

Į pavojingas, įdomiai kliutingas sutvėrimas. Neken
tė jis jos pražūtingo kūno, bet dar labiaus vengė 
jis jos mylinčios vėlės.

Jis tankiai jautė moterų* jautrumą besigreti
nant prie jo ir, nors jis žinojo savo neįveikiamumą, 
bet jį erzino tas būtinumas meilės, kuri visuomet 
plasnojo jų širdyse.

Dievas, anot jo, sutvėręs poterį tik gundymui 
ir ištyrimui žmogaus. Prie jos niekuomet nega
li artintis be tų atsargybių, kurias turėtumei, ir 
tų baimių, kokias jaustumai arti žabangų. Ji, iš
tikro, ne kas daugiau, kaip žabangai, išskėstoms 
į vyriškį rankoms ir atviroms lupoms-

Jis kentė tik minykes, tapusias nekenk
smingomis per savo apžadus; bet jis apsieidavo 
su joms aštriai, nes būdamas visuomet gilumoj jų 
prikaltų, pataisytų širdžių, jis patyrė tąjį amžiną 
jautrumą, kuris vienval dvelkė į jį, nors jis buvo 
kunigu.

Jis matė tą iš jų akių, dievotume drėgnesnių, 
negu akys minykų, pagavime dvasios joms perke
liant savo meilę ant Christaus’ ir tas jį pykino 
dėlto, jog tai buvo moteriška meilė. Jis matė tą 
prakeiktą jautrumą teipgi iš paties švelnumo jų 
balso, joms bešnekant su juo, iš jų nuleistų akių 
ir gailių ašarų, jam stačiokiškai graudinant jas.

Jis pagrūmodavo savo lazdą, išeidamas per 
vienuolyno duris ir sprukdavo dideliais žingsniais 
lyg nuo kokio baisaus pavojaus.

Jis turėjo giminaitę, kuri netoli gyveno maža- 
namelyj su savo motina. Užsivertė jis pada
is jos seserį mielaširdystės. Ji buvo graži, 

lengvo budo ir didelė erzininkė. Abatui duo
dant jai pamokinimus, ji juokdavos; jam supykus 
ant jos* ji bučiuodavo jį karštai* spausdama prie

ir staigų 
kvėpuoti 
buose.

Ten, 
jievarų.

man į 
giaus 
gas 1 
damas vietą, priima 
nuo senojo knygiaus, ir pasirašo 
senasis ir naujasis knygiai, kiek 
knygų pasilieka ant rankų nau
jojo knygiaus. Padarius pradžią 
knygynėliui, kaliniai patys pra
dėjo atsišaukti į visuomenę per 
laikraščius, kad paaukautų jiems 
daugiau dvasiško peno. Geros 
valios tautiečiai suaukavo tiek 
knygelių, kad dabar randasi ge
roj tvarkoj diktokas skaičius kny
gelių, o kaliniams iš to didelė 
nauda, nes daugumas nemokėju
sių skaityti — išsimokino. Tie, 
kurie mokėdami, neturėjo patrau
kimo, dabar skaito su žingeidu
mu. Aš, kaipo sutvarkytojas to 
knygynėlio, laikau už pareigą 
atiduoti atskaitą kas ir kiek kny
gelių paaukavo.

25-tą sausio. Myriui! myriui I myriui I aš pa
smerkiau jį myriui! A—ha! Visuomeniškasis ap
gynėjas kalbėjo it angelas! A—hal Dar vieną! 
Eisiu pažiūrėti, kaip jį nudės!

Prakapavičius 15 egz. 
Mockaitis 1 egz. f, 
vičius 8 egz.
U egz 
egz. 1 
10 egz: 
13) F. Balčiūnas 6 egz 
Baltrušaitis 41 egz. iįJ 
cinkevicius 9 egz. 
les, Pa 16) M 
10 egz. 17) J. Ramanauckas 9 
egz. 18) A. Cerkevičius 5 egz. 
19) J. Siupaila 15 egz. Iš Phila- 
delphia, Pa. 20) Dilgėlių Ben
drija 1 egz. Iš Plymouth, Pa. 

‘ 21) J. J. Paukštis 30 egz. Iš 
Chicago, III. 32) A. Olszewskis 
3 egz. 23) M. Tananevičia 3 eg. 
24) M. Damijonaitis 10 egz. 25) 
M. Valackas, 1 egz. Iš Boston, 
Mass. 26) V. K. Gedeminas 3 
egz. Iš Worcestėr, Mass. 27) 
M. Paltanavičia 4 egz. Iš New 
York, N. Y. 28) Dr. Collins 5 
egz. Iš Girardville, Pa. 29) J. 
Pauliukaitis 1 egz. Iš Tower 
City, Pa. 30) K. Gustaitis 1 egz. 
Iš W. Penn. Shaft, Pa. 31) J. 
Valaitis 4 egz. Iš Mahanoy, 
City ir Shenandoah, Pa. 32) 
Menkevičius ir Banišauskas 1

Surasta nuo 1901 metų 8 
Sąvastis kalinių, kurie nu-

Bet kaimietė pridėjo ranką prie širdies: “Te-1 
gul mane Viešpats teisia, jei aš meluoju. Mon
sieur. Ji eina pas jį kas vakaras, tuojaus 
tamistos seseriai nuėjus gulti. Jiedu susieina pas j 
upę. Tik nueik tamista terp dešimtos valandos ir , 
vidunakčio, o pats persitikrinsi”. \ .

Jis liovė gramdęs smakrą - ir ėmė smarkiai Į 
vaikščioti po kambarį, ką jis darydavo visuomet, 
apimtas rūsčių minčių. Pradėjęs vėl skustis, įsi
pjovė tris kartus nuo nosies iki ausiai.

Visą dieną tylėjo jis pilnas piktumo ir ap
maudo. Prie jo kunigiškos uolybės prieš galingą 
pajiegą meilės, prisidėjo doriškas pasipiktinimas 

į tėvo, mokytojo, ganytojo vėlių, kuris likosi ap- 
j gautas, apiplėštas kūdikio. Jam užėjo tas saumy- 
1 liškas smaugiantis koktumas, kokį jaučia tėvai, 
jų dukteriai pasakius, jog ji pasirinko sau vyrą 
be jų ir prieš jų patarimą.

Po pietų jis mėgino kiek skaityti, bet nega-1 
Įėjo tiek nusimalšinti ir vis pyko kas sykis labiau. 
Išmušus dešimtai valandai, jis pasiėmė lazdą, bai
sų aržuolinį kriukį, kurį visuomet nešdavosi, ei
damas nakčia pas ligonį. Besišypsodamas, žiurė- 

| jo jis j milžinišką kūčių, laikydamas jį savo tvir- 
Į toj sodiečio rankoj ir kirsdamas juom grūmojančiai 
1 skrituolius ore. Paskui iškėlė jį ir, sukandęs dantis, Į 
kirto j kėdę, kurios atlaša, trukusi pusiau, su 
trenksmu nupuolė ant žemės.

Jis pravėrė duris eiti laukan ir sustojo, nu
stebintas tokiu puikumu mėnesienos, kokį retai 
tenka matyti. ....

Būdamas prakilnios dvasios, kokia turėtų pri
klausyti svajotojams dainiams, Tėvams Bažnyčios, 
jis susimaišė, susijudino dėl didelio ir patogaus 
gražumo blykstveidės nakties.

Jo sodnelyje, lyg kad paskendusiame minkšta
me blizgėjime, vaisiniai medžiai, visi paeiliui mete 
šešėlį ant tako savo plonais, mediniais sąnariais, 
vos pridengtais žalumu, kuomet milžiniškoji sau- 
skunė, riesdamasi ant namo sienos, leido gardų cu
krinį kvapą ir, tarytum, skleidė šiltoje, šviesioje 
naktyje kvapsningą vėlę.

Jis pradėjo giliai kvėpuoti, gerdamas orą, kaip 
girtuokliai kad geria vyną, ir ėjo pamaži apkerė
tas, nustebęs ir beveik užmiršęs apie savo gimi
naitę. /

Išėjęs j laukus, jis Sustojo apžiūrėti visą ly
gumą, gausiai aptvinusią, paskendusią švelniame 
ir pasiilgstamame skaistume šviesios nakties. Var
lės be atvangos skleidė oran savo trum
pus metališkus garsus, tolumoj gi lakštingalos 
maišė su viliojančia mėnulio šviesa tą savo pa
togią muziką, kuri gimdo ne mąstis, bet svajo
nes, tą lengvą ir skambią giesmę, sudėtą pasibu
čiavimams.

Abatas ėjo toliau; bet jo drąsa mažėjo, jis 
pats nežinojo dėlko, Jis, tarytum, jautė silpnumą 

nuilsimą; jam labai norėjosi atsisėsti, 
čion, pagarbinti Dievą visuose Jo dar-

Atlikta. Bet koks tai 
pasivaikščioti į Vernes’o gi

rime teipgi mušti žmogų. Seniaus šitas reikala
vimas buvo nžganėdinamas žmogiškais pasiaukoji
mais. Dabartės, reikalingumas gyventi draugijo
je, padarė užmušystę prasižengimu. Męs nukaiti
name ir nubaudžiame užmušiką. Bet, kadangi 
męs negalime gyventi be pasidavimo šitam gam
tiškam ir verstinam institutui myrio, tai męs pa- 
liuosuojame save kartas nuo karto karėmis. Tą
syk visa tauta skerdžia kitą tautą. Tai yra puota 
kraujo, puota, kuri siutina kareivijas ir svaigina 
civiliškus žmonis, moteris ir vaikus, kurie skaito 
prie žiburio nakčia .karščiuotą pasaką apie pio- 
vynes.

Ir reikėtų tikėti, jog priderėtų neapkęsti 
žmonių, išrinktų atlikti šitas skerdynes! Ne, jie 
yra apkraujami guoliais. Jie puošia save auksu ir 
puikia drapana; jie dėvi plunksnas ant savo gal
vų; ir jiems yra teikiama medaliai, dovanos, viso
kį užvardžiai. Jie yra iš didus, guodojami, mylimi 
moterų, sveikinami minios vieninteliai dėl savo 
pasiuntinystės lieti kraują žmogaus! Jie velka gat
vėmis savo pabūklus myrio, į kuriuos praeivis, 
juodai apsitaisęs, žiuri su skaudėjimu, nes mušti 
yra didelis įstatymas, įdiegtas gamtos į širdį bu- 
vystės! Nėra nieko gražesnio ir garbingesnio, kaip 
mušti!

22-rą rugpiučio. Negalėjau trivoti ilgiau. Nu
žudžiau mažą sutvėrimėlį, kaipo išmėginimą pra
džiai. Jean, mano tarnas, turėjo dagilėlį klėtkoje, pa
kabintoje mano biuro lange. Aš jį išsiunčiau su 
reikalu, o mažą paukštelį paėmiau į savo ranką, kur 
jaučiau 'širdį plakant. Jis buvo šiltas. Nuėjau į 
savo kambarį. Kas kartas aš jį vis labiau spau
džiau; jo širdis plasnojo taukiaus; tai buvo ir 
žiauru ir malonu. Aš kuone smaugiau jį. Bet ne
galėjau matyti kraujo.

Tąsyk paėmiau žirklaites, trumpas, nagines žir- 
klaites ir prakirpau jam gerkliukę trimis kirptais, 
gana lengvai. Jis išžiodino snapelį, purtėsi, stengėsi 
ištrukti, bet aš jį laikiau, o! kaip aš jį laikiau — 
bučiau galėjęs pasiutusį šunį išlaikyti — ir aš 
pamačiau kraują trykštant.

Paskui padariau kaip ir visi užmušikai — ti
krieji*. Numazgojau žirklaites, nusimazgojau ran
kas. Palaiščiau vandeniu, nunešiau kūną, lavo
ną paslėpti daržan. Pakasiau jį po žemvuogių 
krumu. Jis niekuomet nebus atrastas. Kasdieą 
valgysiu žemvuoges nuo to krūmo. Kaip tai gali 
gyvenimu gėrėtis, jei žinai kaip!

Mano tarnas žliumbė; jis manė, kad jo paukš-
Aha!

suradau dabar”, tarė 
man svarbų reikalą. Nu-

POTTSVILLES KALĖJIMO I 
KNYGYNĖLIS.

šiame kalėjime 1901 m. buvo 
įkurtas knygynėlis, bet nesant 
geros tvarkos, knygelės viena po 
kitai sunyko. Kaliniai, atbuvę 
savo lail^ą, išeidami, išsinešdavo 
ir knygeles. Buvo galų gale už- 
silikusios kelios knygelės. Per
nai, atvažiavus man pasiteirauti 
apie knygynėlio stovįs kaliniai 
visai nė nežinojo, kad kada nors 
čia buvo knygynėlis, todėl pasi
ryžau jįjį atnaujinti. Pirmiau
siai paaukavau knygynėliui kny
gelių ir užvedžiau šiokią tvarką: 
Vienas iš kalinių yra perstatytas 
knygium, kurio užduočia yra lai
kyti visas knygas geroj tvarkoj. 
Norintiems skaityti duot knygas 
pasirinkti, o perskaičius pamai
nyti kitokia. Nenorinčius skai
tyti pakalbyti, pamokyti. Gau
tas nuo aukautojų knygas užra
šyti jų vardus ir skaičių, o kiek
vieno mėnesio gale prisiųsti man 
atskaitą nuo įplaukusių knygų. 
Atsitikus, kad kurią nors knyge
lę negalėtų surasti, teipgi tur 

pranešti. Besibaigiant kny- 
1 laikui, perduoda visas kny- 
kitam kaliniui, kuris užim- 

visas knygas

10-tą rugpiučio. Kas tą 
galėtų nužiūrėti mane, mane, 
aš pasirinkčiau esybę, kurios 
lo nudėti?

buvo sutverta su 
ohsoliutiška ir pastebėtina liogika. “Kodėl” ir “to
dėl” visuomet svėrė lygiai. Aušros buvo links
mam prabudimui, dienos nokimui javų, lietus 
laistymui jųjų, vakarai 
tamsios naktys miegui.

Keturi meto laikai 
vimams žemdirbystės;

Vardas Dievo kareivio labai jam tiko, abatui 
Marignan. Jis buvo augštas, laibas kunigas, tru
putį fanatiškas, su išdidžia, bet atvira vėle. . Visi 
jo įtikėjimai buvo tvirti be mažiausio svyravimo. 
Jis manę, jog jis suprato Dievą pilnai, jog jis 
permanė Jo siekius, Jo noras, Jo paliepimus..

Jam besivaikščiojant dideliais žingsniais taku 
sodno mažos klebonijos, kartais- užeidavo klausy
mas: “Kam Dievas sutvėrė tą?** Ir mintyje at
sistodamas j Dievo vietą, jteškojo jis uoliai prie
žasties ir kuone visuomet rasdavo ją. Tai ne jo 
budui buvo dūsauti su dievobaimingumu, nusiže
minimu : “Viešpatie, tavo 
priežastį jo veiksmo, arba 
spėti jį”.

Viskas gamtoje, anot

Dienynas padūkelio,
Vertft J. Laukis.

i-mą rugsėjo. . Du valkatos likosi 
Trūksta davadų.

tarnas ir turiu žinoti 
jei nežinau* turiu at-

Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios dieną 35- 

coo Chicagos gyventojų atlaikė 
susirinkimus. Visoki kalbėtojai 
protestavo prieš priėmimą nau
jo charterio, kuris suteikia mie
sto majorui diktatorišką valdžią.

Besišnekučiuojant mums apie paskutinę byį 1 
parėjo į šneką dalybos ir zednas iš mus turėjo i 
tam pasaką — pasaką užtikrinamai tikrą. Masą 1 
kuopelė susidėjo iš artimų draugų, praleidžianfių I 
vakarą smagiai jau slenkantį galop senoje šeitny, I 
niškoje būklėje prie rue de Grenelle. Galiaus pa. 1 
kilo senis markyzas de la Tour Samuel, sulinkę I 
po našta astuonių dešimčių dviejų žiemų, atėjęs, I 
pasirėmė ant kaminėlio ir tarė kaip ir drebančiu R 
balsu:

— Aš teipgi žinau šį-tą įdomaus, tiek įdoman^ i 
kad per visą mano gyvenimą tas neišdulkėjo iš maa< 
atminties. Dabar yra penkios dešimtys šeši metai, 
kaip tas atsitiko, ir bet nėra to mėnesio, kuriam< 
aš nesapnuočiau apie tai; toks didelis įspūdis bai< 

i mės likosi mano galvoj. Per dešimts minutų 4 
turėjau tokią baisią išgąstį, jog. potam vienva( 
baimė mane varė drebutm prie netikėtų balsui 
daiktai, neįmatomi tamsoje nakties, įkvepia ma< 

; pa-ėllisį norą bėgti. Žodžiu sakant, aš bijausi tam« 
I SOS? -A

Prisipažystu, aš neišpažinčiau to pirm pasie
kimo mano dabartinio amžiausj Dabar aš galis

I pasakyti viską. Aš niekuomet nesitraukiau tikraą 
pavojui, žiuponės, todėl, lai būna leista amžyj< 
astuonių dešimčių dviejų metų būti be drąsos aky 
vaizdoje manomo pavojaus. * I

Tas atsitikimas teip galutinai mane sumaišą 
padarė tokį vienvalinį ir nesuprantamą ne’ 
smagumą, jog aš niekuomet apie tai niekam ne< 
išsitariau. Dabar aš jums papasakosiu, kaip tik
rai atsitiko, be jokių aiškinimų.

Liepos mėnesyje, 1827 m. aš buvau garnizone 
Roueno garde. Vieną dieną, eidamas antkrante, 
sutikau žmogų, kurį lyg kad pažinau, negalėdama* 
tikrai atsiminti, kas jis toks yra. Instinktyviškai! 
pamojau jam sustoti; nepažystamas pastebėjo tų’ 
ir tuojaus pratiesė man savo ranką.

Buvo tai draugas mano jaunų dienų, prie ku
rio aš labai buvau prisirišęs. Per penkerius metus 
aš jo nebuvau matęs; jis tarytum ant pusės šimto 
metų per tą laiką paseno. Jo plaukai buvo žili, 
ėjo jis sulinkęs, tarytum, visai pasibaigęs. Jis 
matyt suprato mano nusistebėjimą ir išpasakojo 
man nelaimę, kuri sunaikino jojo gyvenimą.

Karštai įsimylėjęs į jauną merginą, jis apsi
vedė su ja, bet po metų didesnės negu žemiška 
laimės, ji pasimirė staiga nuo širdies ligos. Jis 
apleido savo rūmą tą pačią dieną josios pakasynų 
ir nuėjo gyventi į Roiieną. 
daugiau miręs negu gyvas, 
suvargintas tužbos ir teip 
manė apie nusižudymą.

“Jau kad aš tave sykį 
jis, “tai prašysiu atlikti 
eik ir gauk iš mano namų, iš rašyklos mano mie
gamame kambaryj — musų miegamame kambaryj 
— tulus popierius, kurie man reikalingi. Aš ne
galiu siųsti tarną ar apmokamą žmogų, kadangi 
reikalingas yra užsitikėjimas ir pilna slaptybe. 
Aš gi už nieką ant svieto nekalčiau kojos daugiau 
į tą namą. Duosiu tau raktą nuo kambario, kurj 
pats užrakinau, išeidamas, ir raktą nuo rašyklos, 
teipgi įduosiu kelis žodžius savo sodininkui, idant 
jis atidarytų tau rūmą. Bet ateik ant pusryčių 
pas mane rytoj, tai suruošime viską”.

Aš prižadėjau jam padaryti tą menką daiktą, 
kurio jis prašė. Kelionė, juk, buvo menka, ka
dangi jo nuosavybė buvo tik už penkių .mylių to
lumo nuo Roueno ir raitam lengvai galima buvo 
nukakti į valandą laiko.

Ant rytojaus dešimtą valandą pusryčiavau su 
savo draugu, kuris beveik nešnekėjo.

Jis perprašinėjo manę; sakė, kad mintis apie 
mano rengiamą atsilankymą į tą kambarį, regyklą 
jo mirusios laimės, apveikė jį. Ištikro, jis išiodfl 
įdomiai sujudintas ir užimtas tartum kokia dva
siška kova sžvyje. |

Ant galo jis išaiškino man, ką aš tikrai turiu 
padaryti. Buvo tai menkniekis. Aš turėjau pa
imti du pakeliu laiškų ir truputį popierių iš pir
mutinio stalčiaus, nuo 
kurios aš turėjau raktą.

“Nereikalauju prašyti tavęs nežiūrėti į juos”.
Šitas patėmijimas įžeidė mane ir aš jam pasa

kiau tą truputį aštriai. Jis sumiksėjo:
“Dovanok man, aš tiek kenčiu”, ir akys jo ap

sipylė ašaromis.
Apie pirmą valandą po pietų aš jį apleidau, 

idant atlikti savo pasiuntinystę.
Oras buvo puikus ir aš jojau per laukus, 

besiklausydamas giedojimo vyturių ir Čarškėjimo 
mano kardo į čebatą. įjojęs į girią, lei
dau arklį žingine. Medžių šakos braukė man 
per bumą jojant ir aš retkarčiais sukandau lupų 
dantimis vien iš džiaugsmo širdies, jog esiu* gyvai 
ir stiprus tokioje giedroje.

(Toliaus bus.)
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ta jaunuomenė, “kuri svajoja apie atsižymėjimus 
karėse, vietoj stengtis dorai dirbti ir pagelbėti 
savo tėvams, turi žinoti, kas dedasi karo laiku. 
Tegul jie įsivaizdina, ką turi mislyti tie nelai- 
mingiejie, kuomet jie, gulėdami ant gatvės arba 
ant vieškelio su peršauta krutinę arba su nutrauk
ta ranka ar koja, girdi pavirš savęs trenksmą 
bombų sveriančių po 12 ar 15 svarų ir bėgimą ir 
žvengimą arklių geležim pakaustytų. Taigi, tokioj 
valandoj jie, be abejojimo, mato savo nelaimingus 
senius, stovinčius duryse ir su verksmu prašan
čius juos pasilikti. O jie nenorėjo klausyti anų 
prašymų. Užtai dabar mato, kaip patrankos ir ve-: 
žimai, pilni kulkų ir bombų, pasiekia juos; jie gir
di aplinkui savę dejavimus ir šauksmą, girdi, 
kaip triuška kaulai draugų, su jais greta gulinčių; 
karšto kraujo sriovė užlieja juos; kraujas tyška 
jiems į veidą, patrankos su skambėjimu ir trenks-1 
mu artinasi prie jųjų ir pervažiuoja per jų kūną, 
tarsi per purvyną.

Senam ir turinčiam vaikus žmogui šlykštu 
pamislyti, kad žmonės negali apsieiti be tokių 
baisybių! Aš atiduočiau viską iki paskutinių mar
škinių, kad tik suturėti juos nuo šito! 1

ATGAL IN SENOVE
Biurokratija, 7 “tkaiškindama“ 

ir betobulindalna 'pati rinkimų 
; aiški- 

troš-

V primuškitel — tarė mums seržantas Pinto.
i Ošdamas šautuvą, aš pamačiau ant savo pikės

ii ir plaukus, kas parodo, kad smūgiai mano 
baisiu- Męs buvome panašus į mėsininkus.

.balandėlės seržantas Pinto pasakė:
™ — Pulkas išblaškytas.... męs atrasime jį vė- 

njabar reikia rūpintis neleisti priešins į kai- 
E&ime kairėn pusėn pirmyn!
ųį itsidurėme kasžin kokiame darže ir suė- 
į namus, kurių duris iš lauko seržantas Pinto 

bitė dideliu stalu. Po to męs suėjome į didelę 
du jos langai buvo į gatvę, o du į mūšio 

visą aptrauktą durnais, kur dar vis šaudė iš 
jautuvų ir patrankų. Grinčioje stovėjo lova ir pa- 
lįlovą lopšys, bet namuose, žinoma, nebuvo jokio 
i-ocaus, visi gyventojai pasislėpė dar pradžioje 
aušio. Kampe, prisiglaudęs, tupėjo tik mažas gra-

Įjynehs ir drebėdamas, žiurėjo į mus. Seržan- 
^atidarė langą ir šaudė į gatvę, kuria jojo prūsų 

t» jau daugiaus negalėjau šauti; man bu- 
jlyįjtu ir gėda. Baisus įnirtimas, kuris buvo 

^■. 8 mane laike mūšio pikėmis, perėjo ir aš dau- 
jįans jau nebegalėjau užmušti. Priešai atėjo į kai- 

bet į Juos pradėjo šaudyti per langus ir jie grei
tai atgal išėjo. .Tada męs suėjome į vietą ir pasi- 
Įadome toliaus. Palei kaimą Kajį mus suskaitė ir 
pasirodė, kad iš rotos liko tiktai 42 vyrai. Klipfel, 
Zebede ir aš išėjome laimingai.

Bet palei kaimą Kaji prusai vėl mus pavijo ir 
vėl prasidėjo mušis. Sunku apsakyti, kas čionai 
dėjosi! Bešaudydami ir rėkdami, męs pradėjome 

į Geršen, kur mušėsi pikėmis ir kardais. 
Visa gatvė buvo pilna žmonių. Per sumišimą ir 
domus negalima buvo atskirti žmogaus, nematyt bu
vo nė vieno žmogaus veido; tai buvo kas žin kokia 
baisi neperskiriama judanti masa ir tik pavirš jos 
matėsi iškeltos šautuvų kulbės ir raiti jenerolai su 
grynais kardais rankose. M

Bet štai prūsams atėjo nauja pagelba ir męs 
šokome bėgti į Kajį. Męs, tarytum, lėkte lėkėme; 
peršokdami per tvoras ir pinučius. Nubėgęs už 
kampo, aš pakėliau galvą ir pamačiau ant kelio nuo 
Leipcigo apie 50 raitų musų oficierų, o paskui juos 
kaip tik galėdama, lėkė barškėdama ir griaudama 
artilerija. Pirma visų jojo karalius. Jisai, kaip ant 
tafis, sėdėjo ant savo baltojo arklio,—aš jį puikiai 
aačiau, jis ramiai žiurėjo per žiūroną į mūšį, tary- 
tan, prieš jį buvo didelis, gražiai nupieštas paveiks
las, o ne gpi žmonės pagal jo užsimanymą mirštą 
ir užmušą viens kitą. Aš supratau, kąd tai sku
bina pagelba mums iš Leipcigo. \ isi aplinkui 
sabnizdo ir suriko “tegyvuoja karalius!” Pasida
rė didelis sumišimas. Durnai ėjo per stogus, ply
tos. atskilusios nuo stogų, su trenksmu puolė i 
ant gatvės, o bombos, permušę sienas, su baisiu 
trenksmu laužė balkius. Ant gatvių buvo bruz- I 
dėjimas: kaimo gyventojai — vyrai, moters ir vai- 1 
kai — išsigandę, skubino pasislėpti kelnorėse ir toli manęs, kurio alsavimą aš girdėjau visą naktį, 
ihnbėse. Tuom tarpu į kaimą iš visų pusių ėjo pamatęs šunį, pradėjo baisiai prunkšti ir blašky- 
musų kareiviai atsigrįždami, idant iššauti paskji- tis, turbut, palaikęs jįjį už vilką. Visos šitos 
taį kartą. Jie lipo per tvoras, šoko per pinučius, smulkmenos tvirtai pasiliko mano atmintyj, dėlto 

šę, kruvini, su piktais veidais, su raudono- kad mirdamas žmogus girdi, mato ir pastebi šmul
is akimis, nors visi jie buvo dar visiškai jauni kiaušius mažmožius; tuomet, tarytum, sakai sav

i, beveik vaikai. “žiūrėk!.... klausyk! greitai nieko negirdėsi ir
Dvidešimtis ar trisdešimtis vyrų, o terp jų ir nematysi šitame sviete!

iš, sustojome klėties pasienyje; prusai bėgo prie Bet vienas dalykas dar geriaus užsiliko mano 
mus, stumdydami viens kitą; mus skyrė neaugšta atmintyj ir jo aš neužmiršiu, kad pragyvensiu nors 
siena. Prusai vienas paskui kitą pradėjo kopti ant ir 100 metų, tai ta valandėlė, kuomet aš atsipeikė
tos sienos, o męs ėmėme šaudyti, bėgdami už jęs, išgirdau ištolo balsus, “gelbėkite”. Buvo dar 

ies primušti šautuvus. Penki ar šeši iš mus tamsu ir vos tik pradėjo švisti. Toli per lytų, lauko 
užmušti, bet męs buvome taip įnirtę, jog viduryj vaikščiojo žiburėlis; jis, sustodamas, pasiro- 

nepalsėme.
štai, šautuvai išslydo iš mano rankų. Aš pa

jau pakelti jį ir staiga kasžin kas nudegino 
kairįjį petį ir aš parpuoliau. Aš jaučiau, kaip 
, tarytum, karšto vandens tekėjo per mano 

(Ritinę; aš supratau, kad tai kraujas ir kad aš
. Aš pabandžiau atsistoti, ir su pasibai- 

u pamačiau, kad aš jau neįstengiu atsistoti; 
Į galėjau tik klūpodamas priglausti galvą prie 

o kraujas bėgo dar smarkiaus ir jo karšta 
ovė pasiekė net mano kojas. Aš mislinau, kad 
rstu ir sustingau iš baimės; numirti dabar, taip 

etai, toli nuo gimtinės šalies ir savo žmonių, 
i šitoj baisioj skerdynėj, kada ant manęs 

jas mano rankomis užmuštų žmonių ir kada 
f teip neseniai širdis buvo pilna piktumo ir ne- 

imo. Draugai šaudė per mano galvą, o pru- 
atsakė. Supratęs, kad kokia nors kulka 

pribaigti manę, užmušti, aš norėjau nušliaužti 
klėties kampo; pastatęs visas pajiegas, nusitvė- 

■to už sienos kertėj, bet pajiegos manę apleido 
i43 uupuoliau į negilų griovį, kuriuom vanduo 

g® gatvės bėgo į sodą. Kairėji ranka išrodė man 
^kaip švinas, o galva sukosi ir viskas ir vis- 

I* aplinkui manę, tarytum, plaukė ir drebėjo;
8 girdėjau, tarytum, per miegus. Kada ati- 

akis, jau temo, o prusai bėgo gatve. Jų 
® buvo pilnas kaimas, o prieš manę sode sedė- 

arklio žilas jenerolas. . Jo ranka buvo per- 
0 palei jį, ant mažos sienelės, užverstos la- 

» stovėjo daktaras ir perrišo jam sužeistąją
Tas jenerolas garsiai rėkė, kad vežtų pa- 
ir oficieras, kaip galėdams, nulėkė pasa- 

Jo paliepimą. Koki 500 žingsnių toliaus aš 
ę*au musų kareivius. Šaudyti jau nešaudė, 

aplinkui rėkė ir bruzdėjo; štai subarškėjo 
? 11 ts už kertės pasirodė patrankos, ratai ri- 

užmuštus ir sužeistus teip, jog kaulai 
J°» o sužeistiejie baisiai rėkė. Iš po ratų 

Ęj1* tysko. o purvynas ant gatvės pasidarė 
purvynas iš mėsos ir sulaužytų kaulų, 

įgalėjau į tai žiūrėti ir apalpau.
Aš.niekuomet negalėjau užmiršti to reginio, 

a^ar kraujas stingsta gįslose ir širdį sopa, 
pamislinu apie tai! Dabar daugio

♦ aušti, — jau senas, ir ačiū Dievui!

VIII.
Aš pabudau naktyj. Buvo labai tyku. Viršu

je bėgo debesėliai, o mėnulis ramiai švietė. Aš 
negalėjau pasijudyti ir jaučiau labai didelį sopė
jimą. Tiktai dešinėji ranka galėjo šiek tiek judė
ti. Tačiaus man šiaip taip vyko pakilti ir pasi
remti ant alkūnės. Aš mačiau tiktai lavonus mė
nulio apšviestus. Aš norėjau sušukti, bet vietoj 
šauksmo, iš krutinės išėjo balsas, panašus į kū
dikio šauksmą. Bet tas silpnas šauksmas pažadino 
ir kitus sužeistuosius. Jiems pasirodė, kad eina 
pagelba ir kiekvienas, kas tik pajiegė, pradėjo 
šaukti. Tas šauksmas tęsėsi kelias valandėles; 
poto viskas nutilo. Netoli manęs buvo girdėti tik 
alsavimas arklio už tvoros, ir griaudus kareivio 1 
verksmas.

Man pasijudinus, mano žaizda atsivėrė ir aš 
vėl apalpau. Aš, tarytum, klejojau; mano galvoj 
pakildavo įvairus atminimai iš mano jaunystės; 
man rodėsi, kad aš vėl tapau mažu Juozuku ir 
sėdžiu namie prie motinos, mokinančios manę li
teras. Paskui aš pradėjau mislyti; ką darys namie, 
dažinoję apie mano mirtį. Poto man atėjo į gal
vą, kad 30 ar 40 tūkstančių šeimynų Prancūzijo
je, Rusijoje ir Vokietijoje gaus tokią pat žinią ar
ba dar blogesnę, dėlto, kad pa^. daugumą vargšų, 
pražuvusiųjų mušyj, buvo gyvi dar ir tėvai ir 
motinos ir viskas tas išrodė man šlykščių ir bedie
višku. Aš atminiau, kaip nelaimingos motinos mel
dėsi Pfalcburge už savo pražuvusius vaikus ir aša
ros ėmė bėgti iš mano akių.

Iš ryto pradėjo lyti ir vanduo pripildė grio
vį, kuriame aš gulėjau. Tik mano galva ir deši
nėji ranka buvo neapsemta vandens. Karts nuo 
karto girdėti kaip kasžin kur griūva siena, nu
puola stogas. Gyvuoliai, mūšio išgązdinti, o dabar 
įsidrąsinę, pradėjo išeiti iš užkampių, kuriuose buvo 
pasislėpę iš baimės; šalimais tvarte užbliovė ož
ka, praėjo didelis šuva, nukoręs uodegą ir uosty
damas lavonus. Sužeistasis arklys, ką gulėjo nc-

dydavo tai vienur tai kitur, o aplinkui jj vaikščio
jo nuolatos pasilenkdami koki tai tamsys šešėliai. 
Tie šešėliai buvo vos jžiuromi, bet juos mačiau 
netik aš vienas, nes iš visų pusių girdėjosi deja
vimai, gailus šauksmas, balsai taip silpni, kaip 
balsai mažų kūdikių, šaukiančių motiną, 
beslankiodamas j visas puses, palengva 
į duobę ir išnyko, o aš vėl apalpau.

1 IX.
Atpierkęs akis, aš pamačiau esąs 

klojime. Senas kareivis su žilais ūsais, stovėjo 
prie manęs, viena ranka laikė man galvą, o kitoj 
turėjo vandens stiklą.

— Na k# geriaus? — paklausė jis.
Aš linksmai nusijuokiau, kad dar esu gyvas. 

Mano krūtinė ir petys buvo stipriai surišti ir aš 
jaučiau, kad jie, tarytum, nudeginti. Aplink ma
nęs ant šiaudų gulėjo sužeistiejie; klojimo vidu
ryj stovėjo didelis stalas, ant kurio daktarai per- 
raišiojo sužeistuosius, o penki ar šeši kareiviai da
vinėjo jiems gerti. Iš daktarų kalbos aš sužinojau, 
kad sužeistų 18 tūkstančių.

Neilgai trukus, atvažiavo vežimai sužeistiem- 
siems- Visus mus susodino arba suguldė į juos ir 
išsiuntė į ligonbutį, į miestą Liutcen. Mums at
važiavus į Liutcen, pasirodė, kad ten nėra vietos 
mums, nes visi ligonbučiai pilni sužeistųjų. Par
siėjo važiuoti toliaus j Leipcigą.

Mus sergančius, sukankintus, pusgyvius vėl 
vežė sunkiu, nelygiu kdiu. Baisu pamislyti kokia 
tai buvo kelionė. Nuo kratymo beveik pas visus 
mus opos atsivėrė, ėmė sopėti ir vežimai buvo pil
ni šauksmo, dejavimo, verksmo; kaikurie prašė, 
kad nors ant valandėlės sustabdytų vežimą ir duo
tų jiems tykiai numirti. Daugelis iš baisaus sopė
jimo pradėjo klejoti ir štai vieniems berėkiant ir 
bedejuojant, kiti kalbėjo ir juokėsi, klejodami iš 
sopėjimo ir karščio: vienas kalbėjo su savo gimi
nėmis; kitas pliauškė kasžinką ir kvatojo; aš at
simenu vieną vargšą, kuris dainavo klejodamas. 
Kas tai buvo per daina! Jis sėdėjo vežimo ker- 

išbalęs ir be galo tęsė vis ta patį graudų bal-
Kol atvažiavome į Leipcigą, visi ligoniai bu- 

apalpę ir klejojo. ;
(Toliaus bus.)

tvarką (sistemą), podraug 1 
na ir rodo visuomenei savo 
kimus, savo politiką.

Kad biurokratija remia 
rininkus, jau 1>uvo “Liet, 
ninke** ne kartą kalbėta, 
skutinės rinkikų Matymų, 
puinn, rla,. ___ j,
minystę 1 
dvarininkų*). / ‘ r,i

Bet naujoji rinkikių tvarka iš
kėlė aikštėn dar vieną biurokra
tijos rūpestį — skelbti pakraš
čius ir siaurinti tiesas Rusijoj 
gyvenančių tautų.

Naujiejie rinkimų įstatymai, 
kaip žinoma, sumažino visos Ru
sijos atstovų skaičių sulig 442 
(pirma buvo 524). Bet maži
nant atstovų skaičių nukentėjo 
ne visos Rusijos gyventojai ly
giai, bet ypač pakraščiai: vie
nur Ūpo visai panaikinta tiesa 
gyventojų rinkti sau atstovus, 
o kitur ta tiesa dikčiai susiau
rinu. Antai, Lenkijoj skaičius 
atstovų tapo sumažintas sulig 14 
(pirma buvo) 36. Suvalkų gu
bernijoj, kame yra daugiau kaip 
pusė milijono gyventojų, įstaty
to rinkti tiktai vieną atstovą. 
Jei biurokratija visoj Rusijoj 
lieptų rinkti vieną atstovą nuo 
500.000 gyventojų, tai durnoj ga
lėtų susirinkti vos 280 atstovų 
(nuo 140 mil. gyventojų), tuo 
tarpu durnoj bus 442 atstovu. 
Iš to matyt, kad biurokratija ne
pripažįsta lygių tiesų rusams ir 
kitoms tautoms ir tokiu budu 
pati prilaiko pakraščiuos dvasią 
separatizmo, dvasią tolinimos pa
kraščių nuo centro (vidurip).

Maža to. Biurokratija visai 
perkreipia atstovybės tikslą, liep
dama rusams būti atstovais gy
ventojų ne-rusų. Atstovas tai 
yra žmogus, kuris atstoja reika
lus vietinių gyventojų. Rusai gi 
nė Lenkijoj, nA Lietuvoj, nė ki
tuos pakraščiuos neprigul prie 
vietinių gyventojų, bet daugiau
sia yra valdiniakai-ateiviai. To
dėl teikimas gyventojams varu 
atstovų rusų ui yra ne tik pa
niekinimas gyventojų tiesos _
rinkti atstovus, kurie daugumai 
patinka — bet da sakėlimas ne
apykantos tarjt viešnių gyven
tojų ir rusų. Taip pasielgdama 
biurokratija tik dar aiškiau vi
siems parodo, kad ji ir toliau 
ketina eiti Muravjovo praskin
tais takais, t. y. ketina laikyti 
tos politikus, kuri yra įgijus ne
lemtą vardą — rusifikacijos.

Kadangi Muravjovo politika 
Lietuvoj yra'aukurus priešingą 
valdžiai dvasią ir judėjimą, to
dėl ir nedyvai, kad biurokratija, 
prilaikydama tą politiką ir to
liau, pati ima ant savęs ir atsa
kymą už 
mes-

dva- 
Uki- 
Pa-

. _ Per
mainos dar aiškiad1 parodė gi- 

j tarp biurokratijos ir

— Byla Apveizdos Dievo baž
nyčios sargo Chicagoj, kuris dar 
pernai nušovė besimeldžiantį prie 
bažnyčios durų lietuvį darbinin
ką, pasibaigė kriminališkame 
teisme. Teisėjai išteisino baž
nyčios ir kunigo sargą. Jis tei
sinosi, kad vartojo ginklą vien 
atsigynimui ir jo besiteisinimui 
teisėjai įtikėjo; užmuštasis gi 
jau seniai geresniame sviete, jis 
negalėjo sargo besiteisinimams 
prieštarauti. Byla traukėsi porą 
dienų. Užmuštojo liudininkų 
nebuvo, už jį stojo vien teismo 
skundėjas.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj 
pasimirė 570 ypatų, arba ketu
rioms ypatoms mažįiau negu už- 
pereitą sanvaitę- • Terp pasimi
rusių buvo 325 vyriškiai ir 245 
moterys; vaiky iki 5 metų am
žiaus pasimirė 209, senelių virš 
60 metų 93. įSaugįausiai mirčių 
buvo nuo žarnų uždegimo, nes 
132. ’ ,

— Priemiestyj Blue Island, 
greitojo Rock Island geležinke
lio trūkio pereitos nedėlios die
ną likosi pervažiuotos dvi Jau
nos merginos: 18 mėty duktė 
kontraktoriaus, Ida Foss ir jos 
17 mėty draugė, duktė alaus lei
dėjo Lydia Tierman. Viena mer
gina atliko ant vietos, kita gi 
pasimirė atgabenta ligonbutin.

I — Ant kertės Randolph ir cija parodįs Teatrališkas persta- 
Halted str. policistas Lillis per- tymas su dainomis. Bus lošto 
šovė vaikiną George Louia. Ne- drama trijuose veikimuose p. v. 
žinia, ar peršautasis išgis. Po- ~ 
Įleistas mat tikėjo, kad tai va
gilius, o tuom tarpu buvo tai 
vaikinas susivaidijęs su karo 
konduktorių ir dėlto nuo karo 
nušokęs. Per greitai ir per tan
kiai policistai savo revolverius 
prieš žmonis vartoja.

tymas su dainomis. Bus lošta

“Paskutinė Banga**. Po persta
tymo balius, skrajojantis pačtas 
ir daug kitokių pasilinksminimų 
kurie trauksis iki vėlybam laikui, 
(ėjimas su drapanų padėjimu tik 
25 centai. Visus kuoskaitlin- 
giausiai užkviečia 19 kuopos L. 
S. S.

i PaJIeslcatf savo pusbrolio Mat* 
tino Vaitkevičiaus. Paeina iš 
Kauno gub., Kauno pav., Sarvi- 
liakio vol. Trys metai kaip Ame
rikoj- Gyvena Chicago, I11-, tai
gi meldžiu duoti žinią man ant 
adriso: 1

Antanas Vaitlęevičia, 
Throop Sack Co., Pa.

Komitetas.

APGARSINIMAI
PLĖŠIKAI.

“Sutik drąsiai plėšiką ir ne
duok jam progos užpulti iš neži
nių“ — tai yra patarimas “Me- 
dical Journal” redaktoriaus, jo į- 
žengtiniame straipsnyje. Kiek
viena liga yra plėšiku, visada yra 
gatava užpulti ant musų kūno, 
vienok geras atsargumas lengvai 
jai pasipriešys, neduos jai pro
gos. Jis patėmys ypatingus pri- 
klumus, silpnumą, pagynimą, nu
puolimą apetito, galvos skaudėji
mą; jis nesijaus gerai. Tada tai 
laikas urnai naudoti Trincrio E- 
lixirą Karčiojo Vyno, kuris urnai 
prašalys visokius ligos sunkumus- 
Kiekviena doza gelbsti, šis su
stiprinantis vaistas greitai sudru- 
tys visus valymo organus ir su
teiks kiekvienam ilgesį valgio; jis 
malimą padarys lengviu ir greitai 
suteiks kunui naujas pajiegas ir 
energiją. Visokiuose nusilpnėji
muose skilvio ir žarnų, nuo by 
kokios priežasties, Trinerio A- 
merikoniškas Elixiras Karčiojo 
V'yno yra vienatine gyduole, ant 
kokios galima tikrai pasitikėti. 
Aptiekose. Jos. Trinet, 799 So. 
Ashland Av., Chicago, I1L

Pajieškojimai.
Pajieškau trijų giminaičių: Jur

gio Jurgaičio, Sikštonų sodžiaus, 
Martino Gasuno ir Onos Pipenai- 
čos, abu iš Klausučių, 
Biržių. Turiu svarbų 
prašau 
so:

duoti žinią ant

sodžiaus 
reikalą, 

šio adre*

Jonas Gribas, 
Box 828, Aberden, Wash.

Pajieškau savo brolio Konstan
tino B. Pradžioj liepos mėne
sio, šįmet, gyveno Columbus, O. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinią ant adreso:

Joe. Bizas,
6th Co. C. A. F. Monroe, Va.

Pajieškau darbo bučemėj. Es
mių dirbęs ilgus metus bučernėj 
ir todėl su tuom darbu esu gerai 
susipažinęs. Moku kalbėti lietu
viškai, lenkiškai, maskoliškai ir 
kitoms slovėniškoms kalboms ir 
angliškai; žinau visus ęlsėlius 
(\Vhole Sale) ir marketus Chica- 
goje. Jeigu kam tokis darbinin
kas reikalingas, meldžiu atsišauk
ti ant tokio antrašo:

Step. Vasiliauckas,
4500 Justine St., Chicago, III.

Draugysčių reikalai
Linksma naujiena lietuviams!

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

Su guodone.
Komitetas.

BASKET BALIUS.
West Pu!Įmano jauni vaikinai pa
rengia basket-balių, kuris atsibus 
nedėlioj 22 d. Scptemberio, 1907 
m., Paul’s Grove, 123 Str., West 
Pullman, III. Užprašome visus 
musų pažystamus vaikinus ir 
merginas ant musų, jauny vaiki
nų, baliaus, nes tai bus paskuti
nis rudeninis basket - balius. Į- 
ženga lietuviams dykai. Užpra
šo Komitetas.

18-tas DIDELIS BALIUS!
Parengia Jauny Amerikos Lie

tuvių Pasilinksminimo Kliubas. 
Atsibus nedėlioj, 22 d. rugsėjo, 
1907 m., Freiheit Turner Salėje, 
3417 So. Halsted st. Muzika 
ferio. Tikietas 25c. ypatai. 
liūs prasidės 5 vai. po piety, 
sus užkviečia

i EIKITE IR PAMATYKITE!
1 Visi girdėjote apie revoliuciją, 

visaip jums apie ją pasakoja ir 
jus patįs visaip apie ją manote. 
Daugelis iš jūsų kalba, arba nors 
mislina, kad revoliucija kelia iš
dykėliai - studentai, sukčiai - žy
dai, arba koki vagįs ir valkatos; 
kad revoliucija — tai plėšimas 
svetimų turtų, užmušinėjimas ne
kaltų žmonių ir skriaudimas be
turčių, arba kaip tankiausia kal
bama, griovimas švento tikėjimo 
ir persekiojimas tikinčių ir tt.

Bet jei norite arčiaus pažinti ir 
teisingai persitikrinti kas tai yra 
revoliucija, dėl kokių priežasčių 
ji kyla, kas ją kelia, koki yra tie 
revoliucijonieriai ir kaip ir už ką 
jie kovoja — tad ateikite j Lie
tuvišką svetainę Tautiškojo Na
mo 101-103 Grand Str., Brook- 
lyn, N. Y. 28 d- rugsėjo (Sept), 
Subatoįj 8 vai vakare, o pamaty
site revoliuciją su jos priežas
tims, vargais ir nelaimėmis, o < 
teipgi revoliucijonierius pasi- ' 
šventusius dėl žmonijos labo ir 
atiduodančius savo gyvastį už 
pagerinimą visų būvio. Revoliu-

Pajieškau savo pusseserės Zo
sės Jakaičiukės, Kauno rėd., Uk- 

* mergės pav., Raguvos par., Sto- 
tiškio kaimo. Pabaigoj pereitų 
metų pribuvo Amerikon, girdė
jau, kad yra Scrantone, Pa. Te
gul atsišaukia ant šito antrašo:

Antanas Zakarevičia, 
1551 Gardner avė., 

Scranton, Pa.

Pajieškau savo pusbrolių Jono 
ir Jurgio Grabauskių, Kauno gu
bernijos, Mankunų vol., Beligalos 
parap., Milašaičių sodos. Dirba 
kur nors mainose. Atsišaukite, 
nes yra svarbus reikalas.

Jonas Šauklys/
317 N. Gideon St..

Philadelphia, Pa-

Pajieškau savo švogerio Petro 
Jagmino. Paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Kaltinėnų parap., 
Lingeniškčs sodos. 18 metų A- 
merikoj. Pirmiaus susirašiau, jis 
gyveno Naubune, Conn.; dabar 
nežinau kur. Jis pats ar kas ki- 

tlHksis duoti žinią ant adre-tas
so:

Antanas Metrikis,
4600 So. Paulina st., 

Chicago, III.

Pajieškau savo pačios Zabelijos 
Butkevičienės, po tėvais — Ba- 
kužiutės; Vilniaus rėd., Trakų 
pav., Užovočio par., Medžionių 
kaimo. Man išėjus į darbą ji 
apvogė ir išbėgo nežinia kur su 
bulium, Pranu ^Bumbuliu, teipgi 
Vilniaus rėd-. Kazokų kaimo. 
Mano pati yra bako veido, 29 
metų; pasiėmė su savim vaiką 2 
metų ir trijų mėnesių. Jeigu kas 
žinote, kur ji randasi, meldžiu 
duoti žinią ant šito adriso:

Martinas Butkevičius, 
170 Vilbur str,.

Scranton, Pa.

Pajieškau savo dviejų giminių: 
dėdės Domininko ir Onos Franc- 
kevičiutės. Domininkas jau 20 
metų Amerikoj; Onai 10 metų. 
Paskutinį laišką kaip parleido 
Lietuvon jau 5 metai, męs jo ne
žinome antrašo ir negalime su
rasti. Jie paeina iš Kauno gub., 
Telšių pav., Skuodo vol., Satių 
parap., Kaukoliekų sodos. Turiu 
labai svarbų reikalą- Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
ant-adreso:

Izidor Bernoth, 
59 \Vexford Str.,

Brighton, Mass.

Aš Jurgis Steckis pajieškau 
savo sunaus Antano Steckio, 
Kauno gub., Telšių pav., Biraky 
sodos. 6 metai Amerikoj. 3 me
tai atgal, buvo Chicagoj, 111. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinią ant adreso:

Jurgis Steckis,
527 So. Canal st., 

Chicago, III.

AŠ Kazimieras Mažrimas pa
jieškau Wil!iamo Rudincko. Pir- 
miaus jis gyveno \Vaterbury, 
Conn.; o dabar gyvena Pittsbur- 
ge. Pa. Meldžiu atsišaukti ant 
tokio antrašo:

Kaz. Mažrimas,
19 Ruble str.,

Chicago, III.

Pajieškau savo tetos Rozalijos 
Šinkūnienės, Kauno gub-. Kauno 
>av., Rumškių miesto. Meldžiu 

atsišaukti, nes turiu labai svarbų 
reikalą. Pirm trijų metų gyve
no Franklin, N. J., o dabar neži- 

kur. Atsišaukit antrašu:
Adosis Keršiaučius, 

547 Cottage st., 
Athol, Mass.

Pajieškau Vlado Drauginio pa
einančio iš čyčkos kaimo, Alvi
to par., Suvalkų gub. Girdėjau, 
jog pribuvo iš Lietuvos į Chica- 
gą. Meldžiu, tegul jis ar jo pa
žystami duoda man žinią antra
šu :

Pajieškau Stanislovo Jusus ir 
Leonardo Palievikio, kurie būda
mi ant burdo išplėšė trijų vyrų 
baksus ir pavogė 134 dolierius. 
S. Jusus turi metų 16, žvairoms 
akimis, lupos atsikišę, šviesaus 
veido ir plaukų. L. Palievikis, 
turi apie 20 metų senumo, balto 

1 veido, šviesių plaukų, iš amato 
mašinistas, vidutinio ūgio, labai 
švepluoja. Jiedu kalba lenkiškai, 
latviškai, rusiškai ir pusiau mai
šytai lietuviškai. Paeina iš Liu-1 
bavos. miesto, Kurlandijos gub. 
Kas apie juos patyręs duotų man 
žinią, tas gautų ' atlyginimo 
dol.

Aš Vincas Balčiūnas pajieškau 
Milės Gudaitienės, po tėvais Mi
lė PaulaičiiNė. Paeina iš Suval
kų gub., Kalvarijos pav., Aštrios 
Kirsnos gm., ir gimimo Kirsnos. 
Jos vyro nėra gyvo, paliko pas • 
mane du vaiku; jeigu ji neatsi
šauks, priverstas busiu vaikus a- 
tiduoti j pavargėlių namus. Jei 
kas žino, kur ji būna, ar ji pati, 
tegul

Pajieškau savo brolio Liudvi
ko Papševičiaus, Kauno gb., Ra- 
seiniy pav., Koravų par., Linkau- 
Čių sodos. Gyvena Chicago, III. 
Teiksis duoti žinią ant antrašo: 

Vincas Papševičia,
3 Rodges Court, 

Cambridgeport, Mass.

Aš 
j ieškau savo tikro 
Juozapo Valinškio; 
metai Amerikoj- Paeina iš Kau
no gub., Šiaulių pav., Gruzdžių ' 
par., Pilviškių kaimo. Girdėjau 
gyvena Scranton, Pa., dirba ang
lių kasyklose. Girdėjau, kad jau 
nėra gyvo, bet galbūt ne teisybė. 
Todėl meldžiu lietuvių tautiečių 

I arba jo pačio jeigu jis gyvas, kad 
man praneštų apie jį, o aš labai 
busiu dėkingas. Aš neseniai at
važiavęs iš Lietuvos ir norėčiau 
su juomi susižinoti, nes turiu 
svarbų reikalą, apie Lietuvoj na
minius reikalus pasikalbėti. Duo- 

žinią antrašu:
Frank Valiuškis,

98 Mulberry Ali., 
Pittsburg, Pa.



SKAITYKIT “SVIETO ATEI
TI r

Tai yra, moksliškas magazinas, 
talpinantis (domiausius aprašy
mus, kaip tai: raštas grafo L. N. 
Tolstojaus “Mano Religija” ir 
kitus romantiškus ir moksliškus, 
apskaitymus, kuriuos skaityda
mas gali apsišviesti, įgyti supra
timą, kurio mums visiems reikia-

Gera pasekmė apsigarsinto- 
jams!

U

M. G. Valackas.
Išleistojas.

2464-66 Kensington Av., 
Chicago, III.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda bučernė ir grosernė 

North Sidėj, arti bažnyčios, už 
labai pigią prekę. Nauji barai, 
aisbaksis (ice box), vežimas, ark
lys ir tt. Naujas, geras namas 
ant ilgo lyso (lease). Biznis yra 
kiaš (cash), knygučių nėra, sko
lų teipgi nėra. Atsišaukite pas: 
P. M. Kaiti, 221 VVabansia avė.,

Maža kiandžių (candy) ir ta
bako krautuvėlė parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite pas: P. M. 
Kaitį, 221 VVabansia Avė.

Ant pardavimo Barber Shop’č, 
geroj vietoj, tarp lietuvių išdirb
ta vieta, geri rakandai. Atsišau
kite į “Lietuvos” Rėdystę.

Ant pardavimo, iš priežasties 
išvažiavimo į kitą miestą, geri 
naminiai rakandai (furniture). 
Parsiduoda pigiai. Artesniam su
sižinojimui adresas:

Peter Okocki,
4501 S. Paulina St., Chicago, III.

GERA PROGA REIKALIN
GAM.

Parsiduoda labai pigiai didžiau
sias saliunas Chicagoj, kuris ran
dasi ant trijų kampų ulyčios Di
džiųjų Stokjardų. Biznis gerai 
eina. Apgyventa lietuvių ir len
kų. Čia yra daili mitigams ir 
pasilinksminimams salė, teippat 
galima patalpinti restauraciją. 
Parsiduoda iš priežasties kito 
didelio biznio. Trumpame laike 
atsišaukite ant šito adreso:

Paliulis Bros.,
4501 Gross Avė.

near 451h Street,
Chicago, m.

Ant pardavimo mūrinis namas 
su lotu, 8 rūmai, maudyklė ir 
lavatorija viduj. Viskas pirmos 
kliasoę padėjime. Randasi pn. 
326 W. 24th str. Prekė $2200.00 
Atsišaukite pas Joną Bagdžiuną, 
1149 S. Oakley avė., Chicago, III.

Reikalavimai
Reikalaujame darbininkų - me

chanikų. Mokestis gera. Atsi- 
. šaukite:

45 La Šalie st. (Room 8) 
Ne agentas.

Reikalaujame anglies mainie- 
rių, unijistų J musų mainai Far- 
mersburge, Ind. 17 mailių nuo 
Terre Haute, ant Evansville ir 
Terre Haute geležinkeliu. Geros 
stubos gyvenimui pastoviai dir
bant, ir gražios mainos dirbimui 
jose.

Hudson Coal Mining Co.
^arinersburg, Ind.

Reikalaujame darbininkų į gi
rias Michigano ir Wisconsino 
valstijose. Algos 28 dol. iki 
40 dol. ant mėnesio, ir burdas 
(užlaikymas). Pastovus darbas 
vasarą ir žiemą. Geros, valios 
stovyklos. Teippat reikalaujame 
darbininkų prie geležinkelio dar
bo Wisconsine, Dakotoj, Michi- 
gane, Illinojuj, Indianoj ir Mon
tanoj. Algos 2 dol- iki 2.50 dol. 
ant dienos. Kelias dykai. Ar
tesnėms informacijoms atsišauki
te pas Asping & Sweet, 81 S. 
Canal ir 20 W. Madisoh Str., 
Chicago, III.

Reikalauja darbininkų prie tai
symo Freight Karių. Darbas ant 
visada. Gera mokestis. Atsišau
kite prie superitendento:

RYAN CAR CO, 
HEGEWISCH, ILL.

Ant 
mentu 
ment)

randos. Bekernė su bais- 
(Bakery Store and Base- 
ir didelis pečius.
40 Canalport avė., 

Chicago. III

i ,<■

.35cP<M 139Meyer. H vokiečių kalbos vertė J. D- 
gauda*. . Knygelėje aprašyta svieto 
pabaiga. Kas nori dasižinotl kada ir 
kokiu budu gal svietas pasibaigti, to
gai perskaito šitą knygelę. Chicago, 
III. 1906, pusi. 135............................35c

rusų kalbos vertė1A- L-is. Turinys: 
Giesmė aple,gąka&. Nenaudėlis, Ma
karas čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši 
ir viena. Chhiago,,a!ll. 1906, puslapių 
103 .. ...................................................25c

ANT RANDOS.
Didelis kromas, arba storas, su 

ruimais, geras lietuviui arba len
kui, uždėjimui grocerio ir bučer- 
nės. 15 dol- randa.

717 Gostlin st, Cor. Ash st., 
Hammond, Ind.

AUKOS KANKINIAMS.
$1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

•75 
. .50 

•50 
•50 
-50 
•50 
•50 
•50 
•50 
•50 
•50 
•25 
JĮ5 
•25 
.25 
•35 
•35 
•35 
•35 
•35 
.10 
.10

M. M. Juška....
M. Cinikas .. .. 
A- Stakevičiuke . .
J. Balčas .........
J. Krotkus...........
S. Sveikinas .. 
S. Anicikavičius 
J. Andrišiunas . 
M. Paliliunas ., 
A. Zalatoris ... 
O._ Zalatorienė . 
S. Masiokaiči .. 
F. Narsutis ... 
J. Kaminskis ... 
J. Bieže .........
J. Bučinskas ... 
M. Dūda .........
A. Dirkis .......
M. Kodis .......
M. Masiliunaiči
B. Krotkitė .... 
J. Narsutis .... 
P- Samsonas ...

M. Marozas 
Maždnis .... 
,Duda..........
Marozas ....
Bučas .........
šiauliukė ...
Pukienė ...

P.
P. 
J- 
A.

u.
Viso $16.68

Aukos surinktos, dėl kaliniu už 
laisvės jieškojimą, per pasidarba
vimą Mikolo M. Juško.

REVOLIUCIJAI.
Iš Manifold, Pa.:

Ignas Birgunas...............
Albert Harbought .. ..
Will Piken ......................
Vunaviče ........................
Antanas Pačius.............
Lietuvninkas ...............
M. Ramanauckas...........
D. B ra w foras...............
Ab. Statuo ...................
S. Wiltrakis ....................
F.
M-
W.

A.

Milauskas .. 
Miliauskienė 
Munkevicze 
Kvedera ... 
Bomeika ...

M. Caskudis ... 
M. Kurauskas .. 
M. Juozupaitis .... 

Juozupaičiutė .. 
Simonaviče .... 
Jhreviče .........

Barbora Jurevičienė 
M. Antaviče .... 
W. Stolgaitis.........
A. Ramanauckas .. 
W. Mulerdu...........
K. Juozapaitis-----
A. Savickis...........
J. Viįtrakis............
B. Josie .................
S.
J- Mikulauskas ..

Visunas .... 
Vitkus .... ,. 

Lušunas.......
Ramanauckas 
Lučiunienė .. 
Yusus........

Kraris

A.
A. 
F.
O.
W.
J. Lusts ....
S. Lewowns 
J. Kupinkas 
L- Dralaus .

$1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
-35

x -35 
35 
•50 
50 

•50 
•50 
•50 
-50 
-50 
•50 
•50 
•50 
-50 
•50 
-50 
-S© 
•50 
•25 
25 

•25 
•25 
•25 
•25 
•25 
•25 
•25 
25 

•25 
.25 
•25 
25 

•25 
•2S 
•25 
-25 
-25 
•25

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos labai 

gražus tautiški paveikslai (abrozdal).
1. Didis 

tautas.
2. Didis

tutls.
3. Didi*

girdas.
4. Didis 

deminas.
Paveikslų miera 22X28 colių.

Lietuvos Kunigaikštis Vy-

Lietuvos Kunigaikštis Kels-

Lietuvos Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

Al-

Ge-

Prekė 35c. kožna*.
Nusipirk po vieną šių paveikslų, 

galėsi gražiai papuošti savo ruimą.
Prisiųsdamas pinigus adresuok:

A. OLSZEWSKI, 
8252 80. Halsted 8t., Chicago,

o

>, UI.

“LIETUVOS ŪKININKAS“
Laikraštis skiriamas Lietuvos 

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

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

M. J. Damijonaitis, 
3252 So. Halsted St, Chicago, IB.

Viengenčiai! jeigu norite išbėg- 
nuo bado ir šalčio per ateinan-> ti

• čią žiemą, tai išvažiuokit tuoj j 
' valstijas: Californią, Oregon ir 
' Washington; ten męs turime už-
• tektinai visokių darbų, kur nėra
• žiemos, ir darbas nuolatos yra 
1 4000 žmonių, prastų darbininkų.
> Mokestis nuo $2.50 iki $3.00 ant
• dienos; amatininkams nuo $4.00 
1 ant dienos. Kelias iki 1 lapkri

čio kaštuos po $33.00 vienai ypa- 
tai iš Chicagos. Valstijoj Wash- 
ngtono turim darbo prie buda- 

vojimo gelžkelio. Mokestis nuo 
$2.25 iki $3.00 ant dienos; keltas 
š Chicagos po $14.00. Teip-pat 
urim užtektinai darbo Wiscon-

sino ir Michigano valstijose prie 
girių kirtimo; mokestis nuo $28.00 
iki $35.00 su pragyvenimu ir guo
liu, ant mėnesio. Kelionės ka
štus uždedame. Teipgi turime 
visokių darbų Chicagoje ir aplin
kinėj. Prašom ateiti arba atsi
šaukti tuojaus laišku, įdedant už 
2c. markę atsakymui.

Adresuokite:
SEmmigrant Information Bureau 

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

ii ,ot’
90 Olltlpa. Graži apysaka iš laikų 

savitarpinės karės šiaurinės Amerikos 
indljonų. Ve^tė A. Olševrski*. Antra 
pataisyta laimią. Chicago, . I1L 1906, 
pusi. 96............   25c

100 Pasaka apie ^ntrlą Aleną. Duk
terį turkų clecoriaus Antoniaus, kuri 
per 22 metu vaikščiodama po svietą, 
daugybę bėdų Jr vargų iškentėjo. An
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olšew- 
akls. Chicago, III. 1902, pusi. 66 ..20c

516 Iš kur atsirado musų naminiai 
gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal 
Lunkevyčių sutaisė šernas. Su pa
veikslėliais. Chicago, III. 1901, pusla
pių 73...................................................206

114 Ponas Ir bernas.. Apysakėlė L 
Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems susipa
žinti su buviu ir sanlygoms maskolių 
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
tojų drauge jausti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chlųago, Iii. 1904, pusla
pių 60 ...................................................15c

120 Po priedanga ivsntlnybšs. Isto
riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė 
K. Posteri. Vertė K. J. Odenoje, 1905, 
pusi. 100 ............................................. 25c

124 Robinsonas Knislus. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, Iii. 1903, pusi. 83 ... .25c

186 Žmogus neplluškla. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ar merginų ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, Ui. 
1899, pusi. 23 ..................... 10c

PINIGŲ PREKE.
Iki 500 rublių, rublis po................. 52 H
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po..53 
Virš 1000 rublių, rublis po..........51M

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
g o. Halsted St, Chicago, III.3252

Knygų Kataliogas
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oris- 

son Svett-Marden. Lietuviškon kalbon 
išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, 1)1. 
1907 ................................................ 31-60
Apdaryta .........................................32-00

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

gevinimo lietuviškų Vėlių
Pasakos surinkto* Dro

43 Iš 
Velnių. 
Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
dangų, čyščlų, peklų; apie giltinę, ma
rų, cholierų; apie dvasias (dūšias) 
velnius, jų valdinlmųšl ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — 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, III. 1903, pusi. 470. Pople
ros apdaruose ............................... 31.50
Audimo apdaruose ..................... 32.00

bei

63 Karės laukuose. (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevolod Garšln. 
Vertė A. L-is, Užimanti pasaka iš 
laikų karės maskolių su turkais. Chi
cago, UL 1906, pusi. 81 ..................20c

67 Lietuviško* Pasakos Yvalrlo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dali* 
I. Čia telpa 141 labai grašių, juokin- 
kingų, išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, III. 1903, pusi. 280 81.25 
Drūtai apdaryta........................... 31-50

68 Lietuviškos Pasakos Yvalrlo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
II. Čia telpa 205 labai gražių ir juo
kingų pasakų, bovyjančlų kiekvienų 
skaitytoji ir klausytoj} ir labai naudin
gos. Chicago, Iii. 1903, pusi. 330 31.25 
Drūtai apdaryta..............................31.50

1635 Lietuviškas Lementorlus dėl 
mažų vaikelių. Bu poteriais, katakiz- 
mals ir minstranturu. Vilniuje 1863, 
pusi. 52...........    .... 15c

1102 Auginimas Ir maitinimas mažų 
kūdikių. Parašė J. Kulia, M. D. Chi
cago, m. 1907, pusi. 28 .................. 10c

69 Lietuviškos Pasakos Yvalrlo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
III. Čia teU?a 202 dar gražesnės ir 
juoklngosnės pasakos. Chicago, Iii. 
1904, pusi. 333 ............................. 31.25
Drūtai apdaryta........................... 31.50

70 Lietuviškos Pasako* Yvalrlo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
IV. Chicago, IU£ 1905, pusi. 299. Šio
je knygoje tetp kaip ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų 
pasakų, telpa keli šimtai užlmanččių 
ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
pirkęs Iš paminėtų 4 knygų I, II, III 
ar IV d*l(, turės per visų savo am
žių neišsemiamų pasakų turtų .. 31.25 
Drūtai apdaryta..............................*1.50

76 Maxlm GorkIJ. Pasakojimai. Iš

134 Sidabrinis Kryželis arba Dallydė 
Iš Nazareto. Apysaka iš laikų kanki
nimo Kristaus. Bugenius 8 u e. Vertė 
J. Laukis. Chicago, Iii, 1906, pusi. 169. 
(šitą knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti)............. 50c

200 Akis už akf, dantis už dant|. 
Juokai viename akte. Perdirbta iš vo
kiško. Chicago, Iii. 1907, pusi 29.. 10c

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkišką sutaisė K. 
B-a Ir M. P-ls. Chicago, Iii. 1902, pu
slapių 62 .............................................20c

225 Geriau* vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
šką sutaisė K B-a Ir M. P-ia. Chlcsr 
go, Iii. 1902. pusi. 48..........................15c

257 Kun. Grumulo* Raštinyčloje. Ko
medija viename akte. Parašė kun. Fr. 
Hodur. Graž'al parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chicago. Iii. 1906, 
pusi. 14.........    10c

262 Mlndaugls Lietuvos Karalius. 
Istoriškas paveikslas 5-*e aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Stovėki. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). Chicago, 111. 1900, pusi. 86. 25c

331 Žilė galvon velnią* vuodegon. 
Komedija vienam akte. Pagal lenki
škų sutaisė M. P-is. Chicago, Iii. 1902, 
pusi. 31.................................................10c

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant 
kurių žmonS* nuolatos žiuri, bet Jų 
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Promyk. Pirmų syk] Iš
versta | lietuviškų. Labai naudinga 
knygelė tiems, kurie nori sužinoti Iš 
ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir 
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie 
laikosi ir tL Chicago, 111. 1894, pu
slapių 79 ............................................. 30c

472 Apsireiškimai AtmoaferoJ arba 
Meteorologija. Pagal profesorių VojeL 
kov'ą sutaikė Šernas. Aprašo Iš ko 
susitveria ore žaibai Ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus Jvalrioa 
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių 
kitų (vairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų (domių dalykų, 
aprašymas, dėl aiškesnio 
parodomas ant paveikslo, 
arčiau susipažinti su oro 
verta perskaityti, 
pusi. 238 ..............
Apdaryta............

Kiekvienas 
supratimo 

Norintiems 
ypatybėms,

Chicago, III. 1907, 
...........................75c

473 Apie žemę Ir kitus svietus, jų 
buvj Ir pabaigų. Pagal Heilpernų, Fal- 
bų ir kitus, sutaisė šernas. Aprašo 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, aot 
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. 226.r,..................... 75c
Ta pati apdaryta ..3..................... 31.00

otri « b •
480 Biologiją* arbų mokslas apie gy

vu* dalgtus. T&gaU prof. Nusbaumą, 
sutaisė šernas*;> Mokslas kokiu budu 
radosi gyvi s^Yėrlnųil ant musų že
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių M daąjo lig paukščių, 
žvėrių ir patKSFžTnnpius. Su paveik
slėliais. Chictifto, 'Hll. 1901, pusla- atupių 147. .. Jti ...s*...................... 40c

- OJt MI
ŠO? Gamtos MtorijlK Pagal P. Bert, 

vertė D-ras Aj.'Bac*iiyčla. Knyga su 
daugeliu gyvulį vį^alų, tuvių, žmo
nių, medžių Itf’aknjJnų paveikslėlių; 
trumpai aiškiai ir įprantamai išaiški
na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus, 
ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai 
nesupranta. Chies^o, III. 1903,' pu
slapių 238 ..........r.; ..............50c

608 Gamtos paklego* Ir kaip Iš Jų 
naudotis. -Pagal Bltnerj sutaisė Šer
nas. Svarbios moksliškos vertės kny
ga, su daugybė paveikslų yvairių m* 
šinerijų Ir kitokią prietaisų ant išnaii 
dojimo gamtos pąjiegų. Chicago, III. 
1904, pusi. ••>»*•& *••• •«•••• 50c

527 Kada Ir kokiu budu gali svies— 
pasibaigti. Parašė ProL Dr. M. Wllh.

526 Kaip gyvena augmenys? Pagal 
Lunkevyčių Ir kitus sutaisė Šernas. 
Bu paveikslėliais. Yra Ui aprašymas 
apie yvalrius musų žemės augalus, jų 
sudėjimų ir atmainas, gyvj ir plėtoji
mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki 
didžiausių Ir tobuliausių. Chicago, Iii. 
1901, pusi. 129.....................................35c

526 Kada Ir kokiu budu svietas su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. 
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. 
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė
rė, teipgi kokiu budu atsirado ant joe 
gyvybė. Su paveikslais. Chicago, Iii. 
1906, pust 140 ............................... 35c

666 Istorija sbslna.. Dalis pirma. 
Nuo seniausiųjų laikų Chlnljos 
2800 m. pr. Kr., Iki galutiniam išdalini
mui Imperijos Aleksandro Makadoni- 
škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Draa A. 
Bacevlče, Bu paveikslais, parodan
čiais tų laikų plramidus, sienas pylių, 
tvirtynlų; typus kunigų ir kareivių. 
Hieroglifus Akkadų rašto ir tL OM

UI. 1904, pusi. 498 ...............3t00

Istorija Suvienytų ValatIJų 4lau- 
Amerlko*. Nuo atradimo ir dar 
atradimą Amerikos iki 1896 m.

bos mokytojo. Chicago. III. 1906, 
slapių 307 ........................................91
Apdaryta......................................... |1

1326 Žodynas lietuviškai -ai 
kalbos. Dalis I.

cago,

657 
rlnė* 
prieš 
Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
ką, kokie čia tada žmonės gyveno, ko
kie žmonės pirmiausiai iš Europos pra
dėjo plauku I Ameriką, kokios karės 
buvo, už ką kariavo ir kokiuose me
tuose; klek buvo prezidentų, kokie ir 
kiek kuris gero dėl šios šalies padarė. 
Prie galo knygos telpa Suvienytų 
Valstijų Konstitucija, kari yra relkar 
tingiausia žinoti kiekvienam žmogui 
gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, UI. 
1896, pusi. 364 ...............................
Ta paU apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, aukso literos ant nugaros Ir 
šono ...................................................31-25

tus angliškai Kuinas z<xiis p*š**ą« 
tas kursyvoms literom* prie kak" 
gramatikos skyriaus jis prigult 
gos formatas 6x9 colius. Kieti, m//' 
šaunu *ęn|jqvpis jsjspds 
ant nugaros. Chicago, UL i>qi 
•lapių 382 .......................................

548 Oras, Vanduo, ftvlesa Ir iilums. 
Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lie- 
tuviškon kalbon vertė J. Šernas. 8pau
tu viškon kalbon vertė J. Šernas. Chi
cago, III. 1907, pusi. 138 ....................35c

553 Paėjimas organiško svieto. Pa
gal Bltnerj sutaisė šernas. Knyga di
delės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimų*! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausiu* žemė* sluogsnlus, 
daug milijoną metų atgal gyvenusiu* 
ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, 
paukščiu* ir tL Su paveikslais. Chi
cago, Iii. 1905, pusi. 137 .................. 35c

658 Isto-IJa Chicago* Lietuvių, jų pa
rapijų ir kunigo Kriaučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek yra lietuvių Chicagoje, 
klek lietuviškų draugysčių, su kokiais 
vardais ir siekiais; chronologiška per
žvalga Chicago* lietuvių darbų nuo 
pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1900 
metų; istorija jų parapijų ir prova ku
nigo Kraučuno su “Lietuva". Chicago, 
Iii. 1901, pusi. 580 ...........................31-00
Apdaryta........................................... 31-50

1327 Žodynas lietuviškai - anaiij^ 
kalbos. Dalis II. Sutaisė ą, 
Čia rasi visu* anglišku* žodžio* iigg, 
dytus lietuviškai. Prie kiekyj— 
liško žodžio kabėse yra pridėta ts—T 
kaip žodžius angliškai tarti, teipgi 
kiekviena* žodis paženklinta* kurty, 
voma literoms prie kokio grsmsHktią 
skyriaus ji* priguli. Knygos fomuta* 
6x9 coliu*. Gražiai* drūtai* apdar*^ 
nugara ir kampai drūtos, gražio* tnon>. 
ko skuros, šonai audimo, ant tiugarot 
parašas aukso literoms, lapų kn^M 
marmuruotl...................................
Ta pati knyga popleros apdaruos* 334)

1328 Žodynas lietuviškal-angllėk** 
angllškal-ilstuviško* kalbų. (Abi daly* 
— I ir II, t y. Nu. 1326 Ir No. ujjy 
vienoje kn y goję/ Yra tai relkalioųUa. 
•i* knyga norintiems gerai pažinti a» 
glišką kalbą. Formatas ir apdarai to
kie pat kaip No. 1327 ................. |ų,ęų

1329 Žodynas. Tas pate kaip Nq, 
1328, tik pilnai apdaryta* brangia, gr> 
žia moroko skūra. (Čia audime nėr* 
nė biskio) .......................................3?jų

566 Senų gadynių Išnykę gyvi sutvė
rimai. Pagal Hutchinson* sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių yvalrius sutvėrimus 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus, šiandien tų sutvėri
mų 4cunus žmonės kasdami gilius Šuli
nius, kanalus, arba Imdami iš žemės 
anglis, randa giliai palaidotus žemėje. 
Tufų sutvėrimų atrado čielua, nesuga
dintus kunus, užklotus keliolikos siek
snių storio žemė* eile. Jie yra šian
dien išstatyti (vairiuose mažėjuose, iš 
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip 
sena yra musų žemė, klek tai milijo
nų metų reikėjo pakol ant mirusio 
žvėrio kūno užaugo eilė žemės kelioli
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
gal storumą ir senumą žejnės sluog
snių. kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
gus ant joe atsirado. Chicago. IU- 1500, 
pusi. 370 .................'.......................... 31-00
Ta pati apdaryta......................... 31-25

678 Lietuvių Protėviai Mažoje Azi
joj*. Nuo senovės iki jie pateko pi 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė
tojas (D-ras J. Šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 didelis* mapas, pa
rodančias vietas kur senovėje gyveno 
lietuvių protėviai. Aprašo lietuvių pa
dėjimų dar 800 metų 
gimimų. Chicago, Iii.

prieš Kristaus
1899.............. 50c

1498 Lietuviška* Sapnininkas. Su
rinktas iš daugelio svetimų sapnininkų 
ir sutaisytas nagai tikrų jK-raiškai-eglp. 
tlškų sapnininkų, su 310 abrozelią, tu 
aprašymu planetų ir paslapčių, koki** 
senovė* žmonės vartojo dėl stepė jin** 
ateities. Geriausiai išguldo visokius 
sapnus, kokie tik žmogui pnsisapnuot 
gali. Chicago, 111. 1895, pust 205..50* 
Tas pats drūtai apdarytas ;.......65c

708 Rašto Istorija. Pagal A. B. 
Schnitzerj sutaisė šernas. Aprašo ko
kiu budu žmonės rašyti Išmoko, kaip 
išdirbo sau raštą kiekviena žmonių 
tauta, kokie buvo raštai senovėje daug 
metų prieš Kristų, kada žmonės vie
toje rašto vartojo mazgelius ant šniū
rų, išpiaustymus ant medžio, iškapoji 
mus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
tik neseniai daėjo iki šiandieninio al
fabeto (literų), su kuriuom dabar ga
li parašyti kiekvieną žodj ir viską ap
kalbėti teip gerai, kaip ir gyvu žodžiu. 
Yra tai knyga, kuri ištikro žmogų in
teresuoja, parodydama kaip tobulinosi 
sviete raštas. Chicago, I1L 1905. pu
slapių 304 ........................................31-00 !
Apdaryta .........................................31-25 l

1515 Orakulas. Naujas pilna* Oraku
las arba knyga bartų, monų ir visokių 
paslapčių ir praktiška Č- C. St Ger- 
main Delnažinystė, su 4 paveikslėliai*. 
Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir prakti
škiausia monų knyga, burtų ir delną- 
žlnystės mokslo. Formatas 6x9 colius, 
ant viršaus apdarų kolort uotas paveik
slas burtininko ruimo. Chicago, UL 
1904, pusi. 412...................... 53-00
Drūtuose apdaruose................ ,6150

546 Nematomi priešai Ir draugai 
žmonių. Pagal Bitn*r| sutaisė šernas. 
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim
dančių visokias ligas pas žmonis, jų 
susekimas, vystymusi Ir tt. Bu pa 
veikalėliais. Chicago, Iii. 1905, pusla
pių 113.................................................30c

539 8vloto pabaiga. Iš rusiško vertė 
Pr. Siūleli*. Kas nori dasižinotl ka
da bus svieto pabaiga, tegu! perskaito 
šią knygelę. Chicago, III. 1902, 
slapių 31............................................

pu 
10c

597 Žvėrys Ir Žmogus Sutaisė pa
gal Schmehl'j šernas. Mokslas apie 
subudavojimų kūno visokių žvėrių, 
paukščių, sanarkojų, žarnapilvlų ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
vis aprašytas pavieniai su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę Ji* 
tveria. Su paveikslais. Chicago, Iii. 
1906, pusi. 313..........................  ...31.00
Apdaryta .......................................... 31.25

Ethnologlja arba mokslas apie 
tauta*. Pagal D-rą M. Haber- 
parašė šernas. Su paveikslė- 
Y ra tai svarbiausia moksliška 
apie visas musų pasaulės žmo- 

visų viešpaty- 
ir net meilau
ju paveikslus.

630 
žemės 
iandtą 
llals. 
knyga
nių veisles. Ji parodo 
sčlų, visų žemės kraštų 
slų salelių žmonės ir 
Aprašo jų kilmes, parvą. tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnai viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių Istori
ją, tegul perskaito šią knygą. Chica
go, III. 1903, pusi. 667 ..................32-00
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audl- 
rno apdaruose............................... 32.50

641 Geografija arba žemė* aprašy
mai Pagal Geikie, Nalkovsk) ir ki
tus sutaisė dernas. Su paveikslais. 
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų 
žemę, jos pavidalą, didumą ir platumą; 
jos kalnus, jų vardus, augšt], vulka 
nūs metančius iš savęs ugn(; 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,' kuni
gaikštystės, respublikos ir tt Kiek 
kurtoje žemėje yra gyventojų; kokie 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai, užsiė
mimai, pramonės, išdarbiai ir tiesos; 
kokie miestai, su kiek gyventojų, fa
brikų, pramonių; kur kokie orai: šal
čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur 
koks ilgis dienos ir nakties; kur visa
da yra lygi diena ir naktis, kur saulė 
per keletą nedėlių nenusileidžia arba 
neužteka ir tt. Knyga didelė 6x9 colių, 
ant geros, standžios popleros spaudin
is. Chicago, Iii. 1899, pusi. 469. 32.00 
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, auksinėmis literomis atspau
sti ner.4.1 «nt nugaros ir šono.. |2.50 
' ■ .

B51 apie turtų įsairtjimą. rarase 
Schram. Vertė S. M. Veikalas gvib 
deuantis politišką ekonomiją. Kokiais 
keliais išsidirba turtai, kaip jie susi
krauna ir kaip atsiliepia ant gyvenimo 
draugijos. Chicago, I1L 1900, pusla-

Pagal 
kalbos 

liekanų 
(mapo-

722 Trumpa senobės Istorija, 
prof. R. Vlpper vertė iš rusų 
D. Su paveikslais senoviškų 
ir 5-eis spalvuotais žemlapials
mis). Yra tai tikriausia svieto istori
ja nuo seniausių laikų, daug metų 
prieš Kristaus gimimų iki nupuolimo 
Rymo viešpatystė*. Chicago, III. 1904, 
pusi. 305 ...... ................................ 31M
Apdaryta...........................................31-25

856 Aukos karės Dievui. Parašė Jo- 
na* Gražys. Ši knygelė aprašo kokios 
kad* buvo karės, kas buvo jų prleža- 
sčla, kiek blėdės padarė ir daro žmo
nėms ir kas ( jąs stumia. Chicago, III. 
1902, pusi. 40......................................10c

1521 Paslapty* Magijos bei Spiritiz
mo Šviesoje Mokslo. Pagal svetimus 
šaltinius sutaisė J. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo. Šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap
rašytos ir paveikslais parodytas visos 
slaptybės ir budai jų darymo. Chica
go, III. 1903, pusi. 262 ...................... 50c

1525 Rankvedis gromatų rašymui. 
Knygelė pamokinanti kaip rašyti gro- 
matas ( firmas, pažįstamus, gimines, 
prietellus, mylimus ir milimas prieš 
apsivertimų, | ponus, kunigus, vysku
pus ir kitas augštos luomo* ypatus. 
Pasveikinimai ant naujų metų, dienoje 
varduvių, gimimo, ir kituose atsitiki
muose. Chicago, III. 1895, psl. 115 40o

A. Olszewski
3252 8. Halstod S L, Chicago, III.

1632 Gyvenimas šv. Tėvo, Popie
žiaus 
liškų 
metų

Benedikto IX, valdžiusio apašta- 
808tą Ryme nuo 1033 iki 1044

861
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. Gin
tautas. nurodymai kaip lenkiška kal
ba sunaikino ir sudemoralizavo Lietu
vą ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyg 
šiai dienai. Chicago, 111. 1903, pusla
pių 41...................   15c

Dr** J. Basanavyčlus. Lenkai

946 Priedelis prie lietuviško klausy
mo. Raštelis gvildenantis lietuvystės 
reikalus po valdžia Rusijos ir po įtek
me lenkystės. Chicago, III. pusls- 
pių 38...................  15c

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

1420 Tikyba ar mokslas? Tikėjimi- 
ški, moksliški ir draugiškai • politiški 
tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo. 
Antras pataisytas ir padidintas spaudi
mas. Chicago, III. 1901, pusi. 211 50c

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

Pinigus prislųskit per Money Orderį 
ar registravotoje gromatoje adresuoda- 
damas:

1135 Hyglena arba mokslas apie už
laikymą sveikatos. Pagal Bernesą, 
Drą Noll ir kitus, sutaisė Šernas. Yra 
tai nauja daktariška knyga. Kas ją su 
atyda perskaitys, pataikys apsisaugoki 
nuo visokių ilgų, užlaikyti čielybėje 
savo sveikatą, pailginti savo amžių Ir 
ižaugintl sveikus ir tvirtus savo val
ku*. Chicago, Iii. 1897, pusi. J32..35c

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 kiek šifkortės ka
štuoja.

šioms dienoms išplauks šitie 
laivai:

I

1300 Rankvedls angliškos kalbos. Pa
gal Ollendorf’ą, Harvey, Maxw«ll ir ki
tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti 
ški&usia knyga išsimokinimui anglį

NORTH GERMAN LLOYD 
LINE.

Spalio 11 vai. diena išplauks 
iš New Yorko į Bremą lai
vas KAISER WILHELM 
II. Perplaukia mares su 7 
dien^m.Šifkortės preke$38.4O

i Rugsėjo 10 vai. ryto išplauks 
iš New Yorko į Bremą lai
vas GROSSER KURFU- 
ERST. Perplaukia ająret 
su 10 dienų, šifkortės pro* 
kė ........... j-........... $2840

Spalio 10 vai. ryto išplauks iš 
New Yorko į Bremą laivas 
FRIEDRICH DER GROS- 
SE- Perplaukia mares su 10 
dienų, šifkortės prekė$28-4°

Į Rugsėjo 2 vai. po pietų iš
plauks iš Baltimorės į Bre“ 
mą laivas BRESLAU. Per
plaukia mares su 12 dieną- 
šifkortės prekė.....

Spalio 3 vai. po pietų išplauks 
iš New Yorko į Bremą 
vas kronprinz wilh- 
ELM. Perplaukia mares su 
7 dienom, šifkortės pre- 
kė........................ .

1 Rugsėjo 10 vai. ryto išplauk* 
iš New Yorko i
vas KAISER WILHELM 
DER GROSSE. PerP'=“^ 
mares su 7 dienom. 0 
tės prekė.................
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RED STAR LINE. 7 
ugsėjo 8:30 ryto išplauks 

Yorko laivas VA- 
(ND^erplaukia ma- 
8 dienom, šifkortes 

........$39*80res 5U

1 vai- po Piety i-;Plauks
• - New Yorko laivas 
. į^NLAND. Perplaukia

su 8 dienom, šifkor-

..................

įAMBURG AMERICAN
line.

,ttfSėio 8 vai. ryto išplauks 
‘R S NCW Yorko laivas

IBUTSCHLAND. l’erplau- 
> m,res su 8 dienom. Sif- 

kortės prekė ....... $37-8o

j-lto 2 vai. po P''^ išplauks 
' iš New Yorko laivas KAI- 

ggRlN AUG. VICTORIA. 
perplaukia mares su 10 die
ną Siikortės prekė .. $29 80

« Raęsėjo 9:30 ryt.0 iSPl’l’k’‘š 
N-ew Yorko laivas PENN- 
SYLVANIA. Perplaukia ma- 

■ res su 12 <
prekė ..................

* Spalio 4 vai. po pietų išplaukę
.1 .. t-,:..-.,

Chicagos į Ncw Yorką kaštuoja 
$x6.oo, į Bostoną $16.00, j Mont- 
rea! $15.00, j Philadelphia $15.50.

VAIKAMS ŠIFKORTfcS.
Už vaiką nesenesnį kaip 1 me

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

GELEŽINKELIO TIKIETAI 
VAIKAMS.

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

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

Laivai Linijų NORTH GER- 
MAN LLOYD, RED STAR ir
HAMBURG AMERICAN pląu-, 
kia stačiai j kontinentą, o laivąi h 
visų kitų linijų plaukia j Angliją, 22 
o iš Anglijos kiti laivai perveža j 
kontinentą.
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dienų, šifkortės j]j(jjjausia$ Szifkorčiy Ofisas
A. OLSZEWSKIO

3252 So. Halsted St, Ckicųo, m.1
iš New Yorko laivas PRE- 
SIDENT GRANT. Perplau
kia mares su 10 dienų. šif- 
kortės prekė.......... - - $29-80

CUNARD LINE.
/ Rugsėjo 10 vai. ryto išplauks 

iš New Yorko laivas UM- 
BRIA. Perplaukia mares su 

kv dienom, šifkortes pre
kė ............................ $36-30

5 Spalio 2 vai. po pietų išplauks 
iš New Yorko laivas COM- 
PANIA. Perplaukia mares 
su 6 dienom, šifkortes pre

kė ......................  $37-8o

24 Rugsėjo 8 vai. ryto išplauks 
iš New Yorko laivas CAR- 
0NIA. Perplaukia mares su 

v7 dienom, šifkortės pre
kė .............. $3Mo

165

168

kryžių

veidą

nukry-

etų Ir dovanas jam kloja.
Kristus, dar kūdikiu būdamas, tnr, 
kiną daktarus Jerusoliaus bažny
čioje.

Kristus ant svodbos, Kainoj Gali 
lejaus. Permaino vandeni j vyną

Kristus ant kaino kalba prlešaL 
žmonių minią. , *

Judošlus savo pabučiavimu išduoda 
Kristų žydams.

Simonas pagelbsti Kristui 
uešU.

8 iiventa Veronika apšluosto
Iristui.

9 Jlaus ramina moteris, kad
vtrklų.

Jėzus prie kalno Golgotos, 
šlavojlmo vietos.

Žalnieriai ir šv. Petras prie kalno 
Golgotos.

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

Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
žiaus.

Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
Kristus keliasi Iš grabo.
Kristus žengia | dangų.
Regykla šlądieninlo Betlejaua
Kaip šiądien Išrodo Stalnelė, ku- 
kurioje Kristus gimė.

Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos.
Bažnyčia budavota ant grabo šv.
P. Marijos.

Kaip šiądien Išrodo Kristaus gra-

Kalp šląden išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

25 Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai Žmo-
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'dKjl 
autlškas priešpiečių namas ant

Tokyo, Japonijoj Iriso gražybės 
laukai

Yokohama, Japonijoj Prūdas eglp 
tlftkų lotus kvletkų pilname šy 
dėjime.

Junltų tinyčla Honmoku, Tokoha- 
ma, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj, šlaučlus dir
bantis lytinei'kuries.

Yokohama, Japonijoj Kriaukllnių 
tuvių pardavlnėtojaus stotis.

Paroda ugnagasinlų ktletų, Yoko
hama, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj. Kvletkų dar-

Yokohama, Japonijoj. Altorius, n«- 
šamas Jaunų gerbėjų Matoun 
procesijoj.

Japoniški vaikai, nešanti pokyliu} 
Matsun altorių. Tokohamoj. 
Matsurt pokylis, muzikos pastolas 

ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj. 
Joj.

Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj. Yokohama.

Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo

Japonlečių būdas eiti pailsiu.
Trepsi | Klgomisų ttoyčią, K y o- 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Klgomlsų tlny-

'HHL

Stereoskopai arba Teleskopai

St3reo»Kopas arba Teleskopas yra tai 
prietaisa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrozėllo, abrozėlis pavirsta | na- 
turališkg paveikslą, kuriame matai čie- 
las grupas žmonių, triobų. visą mie
stą. plačius laukus, miškus, daržus Ir 
teip toliau, teip kaip kad pats toje vie
toje būtumei.ir viską savo akimi ma 
tytumel. Teleskopas paverčia | natų 

, padidina j| atsklrsto

1 Spalio 4:30 vai. ryto išplauks 
iš Bostono laivas SAXO- 
NIA. Perplaukia mares su raližką ėsybą.
8 dienom. šifkortės pre- žmogų nuo žmogaus Ir Išrodo jau nt 
ke $35-8o

CANADIAN PACIF. R. R. CO. 
LINE.

28 Rugsėjo 3 vai. po pietų iš
plauks iš Montreal laivas 
.LAKE CHAMPLAIN. Per
plaukia mares su 8 dienom.

Į Šifkortes prekė .. . $37.80

Spalio 3 vai. po pietų išplauks 
iš Montreal laivas EM- 
PRESS OF IRELAND. 
Perplaukia mares su 7 die
nom- Šifkortes prekė $37.80

DOMINION LINE.
1 Rugsėjo 5 vai. ryto išplauks 

iš Montreal laivos DOMI
NION. Perplaukia mares su 
8 dienom, šifkortes pre- 

kė .............................$33.30

Spalio 5 vai. ryto išplauks iš 
Montreal laivas KENS- 
INGTON. Perplaukia ma
res su 8 dienom, šifkortes 

Prekė ..................... $33-30

: IVRITE STAR LINE.
2:30 vai. po pietų iš 

^^uks iš. Nevv Yorko lai- 
I vas BALTIC. Perplaukia

su 7 dienom. Šifkor-
*« P^ė......................$36.30

Spalio 7 vai. ryto išplauks iš 
Ntw Yorko laivas CEDRIC. 
Petplaukia mares su 8 die
nom. Šifkortes prekė $36.30

26 Rusėjo 8:30 vai. ryto išplauks 
iš N«w Yorko laivas ARAB- 
*C- Perplaukia mares su 8 
<lienom. šifkortes prekė $36.30

*5 Rugsėjo 1 vai. po pietų iš
plauks iš Bostono laįyas 
REPUBLIC. Perplaukia ma
res su 8 dienom, šifkortes 

Prelt'....................... $35-80

AMERICAN LINE.
28 Rugsėjo 9:30 vai. ryto iš

plauks iš New Yorko laivas 
ST* PAUL. Perplaukia ma- 
res su 6 dienom.* šifkortes 

Prek*...................... tvvBo

paveikslu, bet tikru atsitikimu.
Męs turime dabar ant pardavimo gre

ita u sius stcreoskopiikus pavelkalm 
kaip matote žemiau rurašytus.

SERIJA I.
Susideda Iš 12 Stereoakoplškų paveik

slėlių pundelyje. Prekė 50c. už 
pundelj. A

Štai ką 1uo5e gal! pamatyti:
Stebėtini griovai Yellow-Stone Par
ko.

Kvietklnė paroda, (mieste Sarato- 
gos, N. Y.

Bowery gatvė Nevr Yorke.
Didysis vandens puolimas, Ycllovr 

stone Parke.
Typiska tabako farma, Kuboje.
Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa

los Hawall.
Žuvų rinka, mieste Manllės, ant Fi
lipinų salų.

San Jose gatvė, mieste San Juan. 
Porto Rico.

Puikiausia pilis mieste Rhelnsteln, 
Prūsuose.

Puikiausias Žurandells Salone de 
Jenets, mieste Vienoje.

švento Mykolo palocius, Peterbur
ge, Roeijoje.

švento Petro bažnyčia ir pilsčius 
Ryme.

1

2

5 
6

7

8

9

10

11

12

SERIJA II.
Susideda Iš 25 Stereoakoplškų pavelk- 

eiėlių bakeelyja- Prekė 75c. už 
bakeell.

Štai ką juose gali pamatyti:
Gražiausias vandens puolimas, 

vana Glen, N. JY.
Grandžių sodas, Floridoje.
Didžiausias pačto budlnkas, New 

Yorke.
Stebėtinu vandens puolimas, Niar 

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

Kupčižka gatvė, Obispo, mieste Ha
vanos, Kuboje.

Ūkininko namai, Kuboje.
Iplukdymu galvijų mieste Manllės, 
ant Filipinų salų.

Geležinkelis ant salos Havrali.
10 Gatvė miesto Manllės, ant salos Fi

lipinų.
Kapelija “Sousa" ant Paryžiaus pa 
rodos, Francuzijoje.

Paimu daržas .mieste Frankfort, 
Prūsuose.

Merginos parduoda kvletkų 
ste Kopeniragen. Danijoj.

Puikiausiu kvletkų darželis, 
ste Mante Carlo.

1

2 
3

4

5

6

7
8

11

18

13

14

is

16

Ha-

mie-

mle-

Nor

9:3° val- ryto išplauks 
iš New Yorko laivas NEW 
YORK, Perplaukia mares 
su 6 dienom, šifkortes pre- 

..............  $37-80 
Virš parodytos prekės yra nuo 

New Yorko iki Tilžės. Prekės 
^lEydkunus yra 5c. brangesnės 

j Tilžę, o j Bajorus 55c. bran- 
kaip į Tilžę, Tikietas iš

17
18
19
80
21

vegijoj.
Opera avenue gatvė, Paryžiuje 
Francuzljoj.

Moterų dhelės su kardais.
Moterys prie arbatos.
Motina kudfkj prausia.
Kaip labai dideli tie mažiukai.
Vakaro diskusijos.
Ir keturi kitokį paveikslėliai.

f Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

iąo Auksinis pavillonas ant ežero Kln- 
kakujl, arti Kyoto, Japonijoj.

Senoviška žlnyčla Fujiyama. ML 
■ Fuji, Japonijoj.
Teatro gatvė, ilgio vieną mlllą, 

Osaka, Japonijoj.
Nara, Japonijoj. Tūkstantis žibin

čių prie Ka-suga-No-Myia žlny- 
čioe.

Nlkko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo, žergiantis Nlkko tlnyčlą 
nuo Piktojo.

Hawaitžkl mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monoloa 

upės. Honolulu, Havral.
Daktilinių paimu keltos, Honolulu 

Havral.
Havraiiška moteris, gaudanti Pee 

heal, mažiuką krlaukliną žiūrai

181

182
SERIJA IV.

Susideda Iš 100 Stereoekoplikų paveik- 
slillų bskeelyj*. Prekė 82.00 už, 

188
Sltoje serijoje yra 4 sykius tiek pa 

velklėllų ką pirmutinėse serijose. Ir 
Štai 
101 
102

103

104
105

106

107

108

109
110
III
112

113

114

115
116

ką juose galite pamatyti: 
Besiartinanti audra ant ežero Erle. 
Nevr York. Ta vorų krovimas | di

deli oceanlnl laivą.
Nevr York. Pilies daržas (Casttle 

Gsrden).
Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City, Nevr Jersey. Pama- 

ryj.
Niagara. Patkavinis vandenskri- 

tys nuo ožlnėa salos. (Korte 
Shoe Falls from Gost Island).

Chlcago. Auditorium viešbutis Ir 
Michigan Avenue.

Kaskado* ir pokyilnė svetainė. L 
P. Parodos 1904m.

Moki indljonas namieje. »
Moki Indljonų gyvenimas.
Siouz indljonų vadas, He-No-Frald. 
Vartininkai (The Sentinels) 8.043 

pėdų augščio, Yosemite, Cal.
Motina girių, 63 pėdas apėmio. Yo

semite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija. Oxford, Ang

lijoj.
Airija. Killarney, pilis Ross.
Įėjimas į Murk ros* Klloėtorių. Al 

"IjoJ-
šiaurinis miestas, Gibraftar.117

118 Berlynas. Bondler lovts ir Kate-

112

121

122
123
124
125

126
127

128

122

130

131

132

133

134

135

136

137

138

132

140

141

142
143

144

145

146

147

148
149

Tokie J ja. Griuvėsiai viduramžinės 
pilies.

Vokietija. Laivas apleidžlantls Ko- 
blenc'ą, ant Rhelno upės.

Švedija. Btockholtnas nuo vandens 
pusės.

Btockholmas. Karališkas palocius.
Švedija. Ant kelio | Odde. 
Švedija. Lejono pilis. Goteborge. 
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint

nuo Chamooix.
Thun, Šveicarijoj.
Žiūrinis kiemas. Alhambra, Graną 

d a. IšpanljoJ.
Katedra Notre Daine, faskada. Pa 

ryžiuj, Francuzljoj.
Tullerlnų daržas, Paryžiuje, Fran- 

Gijoj.
Paloclal tautų ant upės Belna’os, 

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

FrancljoJ.
dės Champs Elyseea. Paryžiuje, 

FrancljoJ.
Didžiosios operos palocius, Pa 

ryžiuje, FrancljoJ.
Tvirtynė šv. Jono ir Katedra,Mar- 

sellles, FrancljoJ.
Laivų užplaukė ir ežeras, Vlllefran- 

che. FrancljoJ.
Carniche kelias ir ežerėlis Vllle- 

franche, FrancljoJ.
Pajūrinis kraštas Caslno, Monte 

Carlo.
Vatikano daržas ir šv. Petro ka

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

tro katedros.
Didžioji galerija Coiona palocluje, 

Ryme. Italijoj.
Skliautas Bettlnio Severo, Ryma, 

Italijoj.
Koloseumas, Ryme, Italijoj.
Neseniai atkastas palocius, Pom 

pejo, Italijoj.
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali

joj.
Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita

lijoj.
šėrimas karvelių ant pleciaus San 

Marco, Venecijoj.
Kalias šv. Andriejaus, Venecijoj. 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Oceanlnls pakraštls, parodantis ke

lio užuolanką, Algiere.
150 Gėrymo fontanas ir gatvė Sename

151

158

84

185
186

187

188

189
190

121

122

Chlnlečial renkanti ryžius, Havral 
Gyvenimas PretorijoJ, Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka ir plaukianti laivų taisymo 

dirbuvė Vai paraižo, Chlle.
Jamalcos Brookllue gatvė. Port 

.JltoBlO.
San Fnpcisco gatvė, Mezico City. 
Didysis pilsčius, M«xico City. 
"Jojimas Aėnfmls“.
Mano apginėjaa.
Kalėdų ryta*.

“Tėve musų, khris esi danguose".
Pagalvėlių karė.
Šėrimas kačiukų.

193 
194 
195 
196 
197 
198 
199
200

Teleskopas Ir 100 viri paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja

100 tų pačių paveiksiu baksalyje
be teleskopo ......... ...........8200

25 pa veikalai Ii Jėzaus gyveni
mo .............................................81.00

Pats vienas teleskopu be paveikslų
kaštuoja 11.00.

8ERIJA V.
Susidedanti II 12 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pundelį.

Šitoje serijoje, kiekviename punde- 
lyje, bevelk via kitokį paveikslėliai, Ui 
yra maišyti iš visokių gatunkų. Juose 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir 
kitų bagotų triobesių paveikslai, taip
gi Ir komiški paveikslėliai. Si serija 
yra gera tiem*, kurie nori pinigus už- 
čėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 35 c, o 
joje galima tiek daug pamatyti kaip 
Ir serijoje L

SERIJA VI.
12 telo oat maišyto gatunko paveiksią 

llų pundelyje. Prekė 75c. už pun
deli.

šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Laibai aiškus, yra dirbti gabiau
sių artistų, brangaus darbo. Į Juos 
žiūrint matai viską teip aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla

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

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopą, tai 
gali imti paveikslus koktus tik nori ir 
visi tiks | tą pati teleskopą.

Siųsdami pinigus aat teleskopų ar 
aat kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OL8ZKW8KI,
3252 80. Halsted 8t^ Chlcago, UI-

MICHIGAN PAEŽEfflO ŽEME
*0 .kr» m*: t kt*l M* !■ mokiu. S* akru 

M00; tiktai|R0 inmokčti. &Ut» •>< mžoa- 
■iaia UmokaoCln, b. a*e«haėto;9emė lygi, >*n«-

nito* ku «tariu n, 
:>■:* tiktaisa« >liat

David ». BHlHr 
lissn ®t. ’VV ChlMgo m.

..JONAI, KO VERKIT" 
Naklaa*k emėf* to. **•<> rt

Kaire. Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma 

hometonų bažnyčios Gamos EI

Mahometonų bainyCla Sultono Ha 
san, žiūrint, nuo Ciadello sieną

pyramidos Ir Arabų Vilija, žiūrint 
auo Ghleeh kelio. Katra, Egipte. 

154 Arabija. Daržas išdžiūvusiame

SERIJA III-
Susideda B 25 StarecakorUkų paveik- 

aiėlių Iš Kristaus gyvenimo. Pre
kė 81-00 už bakaelj su 22 paveik
slėliu.

štai ką juou gali pamatyti:
1 Kristaus užgimimu Betlejaus Stal- 

nėlėjc.

153

8 Trys Karoliai atlanko ®Unus| Krl-

■si į >US kaNlams." No, si į 
kkaiteMŽUKSK nsroru siti, ns* 
■SfSl ėfiž tokio gftrjmų

Joa. J. Kovarskas

Joj.
156 Turgaus diena Btngapora, Ind joj.
157 Tautiškasis greitasis trūkis, Binga- 

pore, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chi- 

nljoj.
Žibinčius Hong Konge, Chlnljoj.

?G0 Chiniečtų vlenbnorinlal laivai | 
plauko J Hong Konge, Chlnljoj.

161 Gražusis kelias Shanghal, Chlnljoj.
162 Žvilgis ant viešos turgavietės,

158

182

Ar kalbi Tamlata Angliškai?
Jeigu ne, tai raiyk mums, o m js pa
rodysim tamistai kaip ta mis u gali ii* 
mokti angliukai trumpam* laika neel- 
daiaas Bekyktos, b* |okh| kam * ••h" 
tolaus. Tam i*ta iimokai gerai an< Įt
ikai taip trumpame Įtikę, kad nuste
binai savo draugus. — Tsmista gali 
gauti geresnį darbe, jeigu kalbi iio 
k raito kalba; mes pagelMsime tomi
stai įgyti geresni darbą. Atsiusk 2c 
markę informacijai.

L J. 8ANKAR
888 W. 18th Street CHICAGO, U-L.

3252 So. Halsted St., kampas 33čios, Chicago, 111.
A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

U____________________________ _ ______ -f
1—-- 1 Banka. 1 ■■■—1

Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 
namų, lotų ar farmų už prieinamų procentą ir ant lengvų išmokesčių. Teipgi 
kiekvienas lietuvys gali čia pasidčti 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.

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 I 
vien aplinkiniai, bet atvažiuoja net iš kitų miesto kraštų čia pinigus siųsti, I 
todėl kad šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

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

-LIETUVOS” AGENTAI.

Juozas šlikas, 
Vietinis agentas, Chicagoje.

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

Wsterbury, Conn.
Jonas Žemantaucku, 39 W. Porter SL

New Britaln, Conn.
M. J. Cheponte, 21 Pieasaat St

Westvllle, IIU 
▼. 8. Kreivėnas.

Minersvllle, Pa

IIL

A. DirluUitla,

Brooklyn, N. Y.
n Grand SU

155 Metropolitan Av.

144 E. Houton St.

Nik. Gendrolius, 224 Attens st.

•sltbnore, Md.
L. Gawlis, 8018 N. Washlngton, St
Jonu Želvio, 711 W. Lombard 8U

Sprlngfleld,
J. Klembauaku, 

Worce*ter, Mses.
Antanu Bernotas, 12 Harlem St

Gllberton, Pa.
J. Ambrazevičius.

7 Minrou

Boa 4

Jos. Petrikis.

V. Ambrasevlčla, 178 Ferry St.

Brooklyn, N. Y.
Stan. Rinkevičius, 78 Grand St.

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

Mc Kees Rocks, Pa.
į Bagočiių* 5^

Wm. J. Moran,
B. K oor. Sharp and Camden Str.

K. Blažaitis, 217 Fen

M.
Philadelphia, Pa.
otų, 1028 80. 2-nd St.

Jonu Ignotas, 12 Diamond Sųnare S S. 
L M. Mukeliunu, 8184 Forbes SL

Jonu Banis, Bes

fuoz- Rainis, 537 Collinsvili,
Brockton, Mase.

K. Balčiūnu, 571 N. Mato
w , J Shensndoah, Pa.

m First SL į Andrius Mačis* 138 S, Main



DENTISTAS

Vienatinė Lietuviška Sankrova

Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve

NuoSO 
tiktai vn

identas, 
i pagelta.

KBAUJB UŽNUOOYJMIVS. 
ir a*o* liana, pareini**; itbėrl 
mus, akas** ii u*. plaukų auaUa- 
klane U tt. -

■OTHI&KAS LIGAS.
PaUaiaintlmd.-a, 

peči*. talittcf. pagal doo atrlo- 
do* manytai valtim lėgjdau pa-

Išcjritaii kiekvieną sargastį Varieocsie, Buiktura. teipgi uikTtRknflut kraują nknoodr- 
jlmu«, nurilpnėjinią nervų, Hydrocelą arba vyrų lyriška* liga*. Tokia* garstoa of»rta* tol- 
klane visiems Urme kurte buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmė* U išdarė 
savo pinigus dykai, vardan parodyti Jog ai turiu vienintelį būdą n knato pagvlba ant visados 
Jus ll^ydytlu

lografi jo«, spaudinamo* ma- 
įnimo, knv 
itymo, ra' 
įgrafijos lt

kalbėti angliukai. Ateikite pas mane, o 
1 dyka visokiuose

PASARGA. Banks atdara nuo 9 Iki 4. Šaradoms nuo 9 Iki 6. Sukatoms nuo 9 iki 9. 
Išdavimas bankč*klų. Taupinlmaa pinigų. Apsaugos akrynolia.

vedimo, arit- 
io, speTinrinO,

Skaitykit ką kalba 
IR. LANDĖS

Instltatas 
į trumpa lai
ką iigyde.

CENTRAL BUSINESS C0LLE6E
Mokina: steni 
liūčlft* spaudj 
metiko*, akai 
istorijom, preoį----- .

SoeciĮaiiikos iasirukoi)o« aiiflHko* kalbėt 
tiems, kurie pradeda mokytis tą kalbą 
Ir kurie nori joje iiailavinti.

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Ckambar of Commarca Bldg., Room 709 
8. t. Csmar La Salio and Wuhm*ton Streets 

CHICAGO, ILL. 
VELIPHONE MAIM 3042

Pirmiau dirbt 
negalėjo,Lan- 
kit.o kotu- 
lys, norviA- 
k urnas, abel- IR Ja
naa nusllp- ■ -i W 
uėjimaa nuo v 
slapto* ligos 
nuo ilgo lai- y" L 
ko; pasek- A
mingal liko, >7r//'r/jY “-r 
si išgydyta*. *

SL Bakaiti*, 
Box 335, Pructor, V u

Rautai kur tu begi?
Nugi pas Petrą 

Szlaki, nea labai i&- 
treškąs, o pas jį ga- 

atsivėdyti, nes

J. ŽEMANTšUCKAS, M First SL, Jerrey City, V. J.

išgydytas nuo 
reumatizmo, 

, dyspepsijns, 
katare, gal- 

. vos skaudt-
I jimo ir svai

gimo; per 
kitus buvo 

ky» pripažintas 
domu,

Traukia dantis bi jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba gvarantuoja.

Rcal Estete Dep’t.

3252 So. Halsted Si., Chicago, III,

džią rus ką očiščeną 
žVV ” arielką, cigarus nei 

iš Havanos, o iAsigA- 
HVM U-WJH ■ rug gauni žmogus 
puikų užkandį kiekvieną dieną, tai jan 
negaliu ilgiau su tamista kalbėti. Lik 
sveikas, tunu skubintis. Prie to jis turi 
puikią sale vestuvėms, mitingams ir pa
klauso kiekvieno, o ypač už vertėją susi
kalbėti angliškai. A“1'----------------— * -

aš jums patarnausiu už , 
reikaluose ir provoee. Atvažiavę iš kitų 
miestų gali gauti geriausią nakvynę.

* Petras Szlakis,
3321 Auburn Avė., Chicago, III. 
Tarpe 33-csloo gatves Ir 33-osio Ha*** 

Telefonas Yarda *011

Kozminsky & Yondorf, 
73 Dearborn Street.

BankieriaLf
Męs skoiljsme Pinigus *nt turienybių ir Jei 

tu rengiesi turtenybą pirkti, męs su džiaugsmu 
prigelbėrime, paskolindami tau dalį pirkinio pr 
nigų. Greitas veikimas. Lengvos išlygos. Ag«u* 
tai apmokami dosniai.

PLAUČIAL
Sergantieji* dusuliu, bronchitu 

arba džiova ligydomi galutinai 
naujausia n.ano m«u«la per įtrau
kimą O s a 1 i n o gajų.

PRIVATlŽKAS vyru ligas.
Ašišgydau kiekvieną greitai ant 

visados ir dlditaasioj paslapty}

VISOKIOS patarmes 
DOVANAI I

Lietuvys advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provaa, civiliškas ir krimina- 
liškas, visuose teismuose (suduoae). 
Gyv. 3112 8. HalstedSI., arti 31mos gatvtg 

Teiaoken* Yarde 8044

„Vadovas Į Sveikatą”
Tas institutas ne lik yra gelbėtolum sveikatos ir gyva

sties, bei kad yra geriausių pristoti u žmonių, tai 
išdavė labai naudingą daktarišką knygą „Vadovas j Svei
katą”, tuvirl'200 didelių Ispų didžio. Kuris tą knygą 
perskaitys, ne tik mokės nu* visokių nelaimią ir ligą 
apsigint, bet ir kitus galės pamokyt To| knygoj teip- 
pat yra plačiai aprašyta, apie vyrų Ir notarų lytišką gy. 
venimą Ir tL, su daug paslaptybių atidengiau. Ir tą 
naująją ddesnią krvgą trečio išdavini*, kožnas ,apturės, 
kuris atsiųs 10 centų s tam po mis už atsiuntimą ir savo 
adresą. Vielom* Dovanai!

dingu visokiu daiktu. K** aor apturėt katolog* tegul prlsiunči* už tn. 
mark; ir Uisinga adnsa, c aptarė* M puslapiu dideli šm arėto NAUJA 
KATULCGa DYKAI! Kuriame j ra įimtais viMJkiu daiktu, *u tirlda 
Šimtai a.I. .j j ar-- «!□ Ir ii kur.o nuli.il j it t:.«n > | rmoa
kliasoa, prekes platesne* kaip kitur. Šlornjkam, Agentam ir P-rl >riam 
parduodu visokius tavorua labai pigiai, duoda dideli rabato adresuotu:

K. WILKEWICH 112 GRANO ST., BROOKLTN, N. T.

MADISON flEDICAL INSTITUTE 
161_West Hadison St. Chicago, II

GERIAUSIAS PRIETEH?
Taa, kurs pagalbi nelalmSj; bet ar gali raatla aunkaan* nelaimi žmogui 

a.^i_ to..Al

Mare Lauklene
Atsakanti Akušerka 

3246 S. Halsted St Chicago, Dl.
Tetephona* Yarda 7**8

Duoda vUoklą rodą ir geriausią pagelbą moto
rinis jų ligose. Paarkmingal atlieka darbą prie 
gimdymo ir dažiori atsakančiai po gindymo. 08- 
ta* ir gyvenimą* OlMaesklo n*me, 1241 S. IsNM «L

Raktu t knygos bei pagalbos sveikatai pas Daktarus, visados reikia adresuot teip

Dr. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
0FFISA8—Kampas 81-mos ir 
South HaJstsd Gatvių ::::::

CHICAGO, ILL
GYVENIMAS ViRSZUi APTIEKOS

Geriausias lietuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted sL, Olsievskio name.

Traukia dantis be skausmo, i£g\do skorbuta. 
Neuralgija, sūdru* naujus vieton iipuolusių, pri
pildo i.klru'ijuslus auksu sidabru, amalgamų, 
valandos: Si'klonis dienotus nuo 8 r-to iki 13. 
nuo 1 iki 9 vak. Nėdėliouis. nuo 9 r. iki S vak

Taiephonaa Yarda 1848

gers* vietas. KHasos atdaros dienomis 
ir vakarais.

Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Kataliogas dykai.

W. H. Harmon Ir W. I. Tlnua.
Prlucl palai.

Shlllar Bldg., 10B Randolph Btrcvt, 
CHICAGO, ILL.

Tuom gelbetojum nuo viaokių ligos 17™ Dr. Col||ni
New York Medical InititutMB, neitą Institutą visuomene vadina gyvsatiss gelbt. 
tojum ir geriausiu prietBlluf ut iigydymą daugiausia ir nuo viaokių ligų, ne kaip kokie 
kiti daktarai, Institutai, ar Ligonbučiai, iigydant ir tokias ligas, kūnų kitur neįstengi 
gydyt, tuos ir pagelbėjo. •

Kur mokslas, vianyba - ton yr galybė; per tai Institutas, gydyme turi gera 
pasekmę, kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai ir tam Inaty 
tute yra daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, į krūvą, kurie Šiam laikraštyje pagar
sinti. Vaistai, kurie tik iinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos pastale* 
yra pargabenti; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojasi, išrandant naujauaioi 
vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai yvairios ligos ir tampa perga. 
Ūtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.

Jeigu ne»veika«?tal neslvargyk ligoms, neatldftliok!
KaS M aubitksi, tai aprašant ligą atslteuk, a busi išgydytas *«*: Kataro, plaučių mmv* i kum*, dusulio, trBwpMI |f 

kaus kvėpavimo, greito pailsimo, kosulio, kop*nų Ir Inkstų (kid**ys) liaos, <fy»pep»ijos, viduriu ligos, nevirkime, nkioMiM 
.....................................................lų, šonuos*, tultymuos* ir p* kruUn*. Galvos skaudėjimo, svaigimo, ūžimo Ir spiogisM aasm'

Kraujo ūečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms Ir parkoms, niežais. Akių ligos. Neuralgijos, nonraataS 
Reumatizmo, skaudėjimo po visą kūną smagmių, kautas Ir gyslas bei sąnarius, sutinimo. Geltligės. Nusilpnėtai 

, Blogus sapnus ir sėklos nubėgimo. Nuo saužagystes su jos visoms baisiom m.
|r*ito ir didelio piktumo. Nuo lytiškų piktų rista
Išgydyto*. Pūslės ligos, skausmingo Ir tankaus ILiyhT

žarnų stogo* Ir skaudėjimo vidurių, šonuose, taštymuose Ir po krutino.
bei kurtumo. ------------- -- — J— ■
tirpimo kūno. ----------------- - - -------- -— r~ —.------ , — ------ r—,
ant sveikatos ir lytiškai (nejlegumą-nemeito). Blogus sapnus Ir sėklos nubėgimo. Nuo saužagystes su jo* visom* baisiom 
sėkmėms sugriovimo sveikatos. Priepuolio, nuomario, nerviškume, 
(Slapta) ligų - kokio |os vardo ar skyriau* nebūtų, | trumpa laiką liek _ ----------
mosi. Patrūkimo Hemoroidų. Nemiegojimo, sunkumo kojose, rankose. Lenkimąsi draugijos, neturėjimo vaisiaus ir kitų 
slaptų ligų vyrų, Kbip Ir motorų: skausmingų ir noregultariškų mėnesinių, neturėjimo andrapanių. kenkimo baltųjų ir ka 
ligos varaialaul tanonlų atsiranda. Po ištyrimui, kad apsiima Išgydyti Ir duoda vaistus, tai užtikrinta sveikata Ir ta 

Slaptybė šventai utlalkoma!

Kaip pirmiau įkandžiau*! per lipo* varginimus: »unkan» kvėpavimo ir akandėjimo Sonuoee, kratinė*, akrepliavimo ir va'kSftojnrfi^ 
dieglią po visą kaną, tol per Jua atorung ir gerai gyduole t, kuriai anteikėt, h katu i jau Ugdyta*. Nora 11 predžioa vartojant gyduoiea 
jaučiau* tavyje kaip revoliuciją, bet toliau* via ir vi* dartoi geriau, o dabar pa*Uikau pilnai • veika* ir laiminga*, ne* liga neauiMsjm 
daugiau; nž tai labai dėka toju. Bučiau IStnintingai padarą*, kad ii kart prie Juaų bočiau kreipia*!*. v*e kaip prie tų, ką* bei S pareikaltol 
giria*!: netruko* gal ir 9 paalgirs, o ii viao tik viena* Daktaru* yra. Dabar tik persitikrinau, kad Dr. C. C. Coihna M. L yra geri*nata* 
priatolls ir gelbėtoj** gyvastie*

Dr. A.L Graiczunas
3202 S*. Halsted St, Chicųo, 111.

Gydo visokias ligas be skirtumo: Vy- 
riškas Moteriška* Ir Valkų. Priėmi
mo valandos kasdien ir nedėliomis. Nuo 
vai. 8 ryto Iki 9 vai. vakaro.

Telefoną* Yarde 73*8

Liatuvlų Daktaras

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

Telefone* Cenal 1478.
Tetefonooti galima 11 kiekvienos antiško* 

Gydo patokmingai visokias ligas be surtmuo.

Guodotinoms tautiszkotns ir bei- < į <
nytinems Draugystėms iszdirba:-1' .^į,'
Karūnas, Amerikouiszkaa? <
Weliawas, Bzarpas, Juo*- ' '
tas, Kukardaa, Ženklelius,1 
Kepures ir dėl Marazalku'* '
parėdus, Vlwvwu-_-'
darbas butu prideranesiai atlikta* ir tuom suszelpti s*wo 
lietu w aidai,

PIRK FARMA KOL PIGi!
Valstijoje Michigan prie portavo M&nistee miesto, 

prie gerų geležinkelių, ažerų ir upių, žemčs prekč nuo 
$6 iki $15 už akrą. Žeme vaisinga ir lengva išdirbi- 
mui.

Valstijoje Texas $15 už akrą. Žeme lygi, be kel
mų, galima visur arti.

Kitą metą žemes prekės pasidvejos, todėl pirk šią
dien, kol pigi.

Už neįgyventą žemę įmokėsi mažą dalį iš viršaus, 
o likusius ant ilgų, lengvų išmokesčių.

Už įgyventas farmas įmokėsi 4 dalį, o likusius ant 
lengvų išmokesčių.

Rašyk mums kada nori važiuoti farmų apžiūrėti, 
o mvs agentas lauks. Arba atvažiuokit stačiai į musų 
offisą bile pėtnyčią, o musų agentas paims jus su savim.

Mfga Ant 17 Akmena 
Railroad

Laikrodėlis
V»",ratentnotai reguli«to-

ir '>-k , .

■' gr.ziHi A-
sn&gKDMvaMv k'? kr„i.-...

r»i luik^ rodo. Viaur 
vartojama* gelenn- 
kel i o t a rn u ka i po t ai - 
teielngei laika rodan- 
tie; gvarantuota* ant 

25 metu, šitą laikrodėlį paaių*in><- C O.D. ant 
kiekvieno adre*o, *u pavelyjlmu iieeiamla.votL 
Jeigu bu* tok* kaip rakėme užsimokėk expre<iui 
85.75 ir atvežimo kailiu ir paimk laikrodėlį. Mi 
ne. nemokėk nė vieno cento. Atmink, kad nž trikį 
pat laikrodėlį kitur mokėsi 835 00. Prie laikrodėlio 
pridedame 14K auksintą labai gražų lenciūgėlį su 
kompasu dykai. .

Excelsior VVatch Co.
900 Central Bank Bldg., Chicago

Męs mokame 3 nuošimtį už visus pas mus padėtus pinigus 
nuo vieno dolerio augščiau. <1

THE STOCK YARDS SAVINOS BANK

Mačui i kur begi?
Bėgu Į valstiją Washington. nea ton yra daug 

darbo ir uždarbiai geri, o pas Dotn. Milių galima 
užeiti ir gauti visokia* geras rodai: betocali gauti 
laitą alų ir kitokių geriausių gėrimų ir rusidnių. 
Jo karčia to* yra vos du bloku nuo Union stoties.

"Standard Saloon”
153 Waahingioa at.t Seattlo, ffaeh.

Brangintinas Receptas 

PRISIUNČIAMAS DYKAI 
Silpniems Ir Nerviškiems Vyrams

Ai turiu tavo nnosavybė> receptą brangintinam 
Vaistui, prirašomam garsaus daktaro, kurio Mi tei- 
ravausi atlankydamas senąją ialį. Ai tinau iė 
patyrimo kad veistos padirbtos pagal litą receptą 
yra Šiądien geriausia silpniems, nerviškiem* ir 
besveikačiams vyrami. Ai žinau dėlto, kad jis 
man sugrąžino sveikatą po ilgo sirgimo nusilpnė
jimu, nerviškumu ir abelna nesveikata ir tt. Ai 
pirma to išmėginau specialistu* Ir įvairiu* vaistu* 
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Teipgi ži
nau, kad daugelis kitų, sirgusių'ta arba kita Liga 
nuo per*įdirbimo, jaunystė* paklydimų, prasižen
gimų ar perdėjimų, kaip nerviikumo, nuobėgį, 
sunykimo vyrybės, blogos atminties, sunaikinto 
guvumo, stokos ambicijos, tmurknybės nedrąsu
mo, skaudėjimo strėnose, abelno nesveikumo ir 
U., kurie rašė man teipgi išsigydė, kaip ir aš pata.

Žinodamas,, kaip sunku išsigydyti šitoj* šalyje, 
aš užsimaniau pagelbėti kitiems ir kožnam reika
laujančiam tokio vaisto parašusiam pa* mane, aš 
pasiųsiu nuorašą lito recepto ir reikalingus pata
rimu* užpečėtytame laiške d. kak Receptą gali 
Sutaisyti geroje aptiekoje už mažu* pinigu* Klau
syk mano rodos ir pamėgink,, o pamatysi, kad tai 
geras vaisto*, nuo kurio busi sveikas, tvirtas ir 
laimingas. Aš už savo patarnavimą reikalauju 
50c tau pasveikus. Niekuomet aš nereikalauju 
daugiau už šitą mažą sumą ir tereikalauju jo* keri 
tu visiškai nepasitaisysi, idant paskui geriau ga- 
jėtnm branginti mano patarnavimą tau. Aš ne 
siunčiu nieko apmokestin ir neturiu jokio sumislo 
Išgauti pinigus ar parduoti vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog 
gali mane apskelbti per šitą laikraštį.

Rašyk šiądien, kadangi lito žinia gal neatslkar- 
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptą ir visu* 
patarimu* dykai ir tu nereikalauji man siųsti 60c 
kol nepasveiksL Adresas:

C. Benfson, P. H. Box 655. Chicaao. III.

J
Į* Jeigu aal jaunas, senas ar vlduramtls

M Męs Tave išgydysi me.
įęsjį Mąa padarome speclališkumg begydydami yputi-

i įkas, nerviškas Ir chroniškas uyrų liga* per 30 nietų.

Ta Šaka medicinos tapo humiį gyvenimo studija.

j Sergantiem* neduodame auvtliojantį nusprendi-

majų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame 
v pifną ir pasiliekantį išgydymą; musų prekė* žemo*.

fik I ilIkilIC l/VDIIO kenčiančiu*nuo jaunyslosiėdy-

JAUNUu v T nu v kūmų, pilnai išgydomo.
wyn* |*o viri 40 m., kurie jaučia, kadjųpajieg* 
V I nnlBo nyksta, *uCeikiame galutiną išgydymą.Išgydoma greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodijamą, varicocelę, Inkstų ir pu- 

«lč» Ilgas, reumathmą, neuralgiją, skilvio ir kepenų ligas, raudonąją gyslą, votis, 
pasididinusias giles ir visas odos ligas.
ATMINV męs rašome pacijentam* ypatiškai ir jų pačių kalboje ir niekados 
AI mln A neišduiMiame jų paslapčių. ■

Męs pristatome visas gyduoles musų pacijentams ir išsiunčiame į visą svietą. 
Prašyk dykai Išpildymo Slankos, jeigu negali pats pribūti mųaų ofisan.
Joje Išaiškintos Įvairios Ilgos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti uamieje.

RODĄ DYKAI! - VALANDOS: . ikl«.

Kad visokios II; 
norą, nors kola

OueSefinaa PrefaaariauIlnatHulol
Nors daug daktarų perleidau, bet jie tik tuaao ligą užrendino begydant, nors ir gerai* vadinasi, bok Ho*pltaiė* algą moka, tat 

•avo Ofiso p^aoioae valandose, nuo ryto iki vakaro namieje ridi. Bet kaip į Jų* globą atsidaviau, aprašąs ligą. Ir prisiųsta* rytant— 
suvartojau, toi prapuolė skaudėjimas strėnose, rauko**-, kojose, pečiuo*e ir Visa liga, kurią buvau įgavg* j»-r tn-iėminungą paiH-lgimą, kaip 
yra aprašyta Ja* knygoj* „Vadovas į Sveikatą" ant 14S puslapio. Dabar esu sveiku kaip niekad nesirpg* ir dėkingu, už knygą, rrą 
rudą, o labiausiai už geru grynu gyduole*. CH UALUNAS, Box 11A Muliberry, Kantas

Miela* Dr. Prafeeeriau ir •peeialiatal!
Yon Cielu* metu* prisikankinau teip labai skaudžia liga, bet kad Ja* Įstengėte mane išgydyti nuo to galvos tkaudėjimo. vidotą 

ir gumbo gėlimo, tankaus skausmingo llsplnlmoei ir bei tųjų, tekėjimo, *u skaudėjimu krūtinė* ir visuose *anarino*e. Nori uesitikėja*. tad* 
nors išgyti, ne* kožna* daktaru pagydp* apleido, nieku nepageiMdagpu. Bet kaip į Ju garbingą Institutą atsišaukiau ir uenuiUtaačtai 
dėl mano sveikatų darbavotė*. tai tai jau po suvartojimo tų pukutiui'ų gyduolių persitikrina*, kad esu pilnai išgijua; nž tai šiuom siu*. 
Mudtoelf pedekevonj. Tuo* kelis žodžiu* noriu, kad pagarsintumėt į laikraštį, ksd reikalaujanti žinotų, kur tikrą pagelbą —rilrskį 
galitaaU. M r* P. BObELIENK, 1085 Nicoliet Avė., M Mineapolis, M ton.

Deuggai nga- Dr. Gailina Mad. Inat.l

Naujas Banko Namas, 4170 So. Halsted Street
Union 8tock Yards, Chicago

Veda Abelną Bankinį Biznį
______ __________  VIRŠININKAI---------------
S. R. Flynn, preridento* J. A. Spoor, vic*-pr«xidentaa T. J. Fit*|erald, kasienus
_ . --------------- DIREKTORIAI--------------- -
P. A. Valentine Louis F. Swift Nelson Morris Jame* H. Aabby J. A. Spoor 
Arthur G. Leonard Fraderick S. Wm*ton M S. R. Flynn Samuel Coaaena

P. Vasiliauskas, 
110 Grampian, Pa.

Bereikalo vargintis ligoms ir silpnybėms, kad atsakančiai gali būt išgydytu, atsilankant 
asabiškai ar parašant (lietuviškai) kas kenkia. Gyduolės išsiuntinėjamos po visą 

Amerika ir kitas dalis svieto.

ir agentūra literatūros ant ••North Side" ChicagoJ. 
Čiou galima gauti mok.li^kų, svietiškų ir dvasi
škų knygų, rąžančių, škaplierių, abrozėlių, viso
kių laikraščių. Amerikos ir Europos ir ponierų 
grotosioms. Teipgi užlaikau visokio tavoro: Juo
dy lo, paišelių, plunksnų drukuojamų mašinukių, 
britvij. stereoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užrauėdinti.

Petras M. Kaltis
321 Wabąnai* Ava. , Chicago, III.

(Sale Lietuiiškos Bažnyčios).

VISIEMS DOVANAI; kaVUToc a*
Jam* yra šimtai visokių daiktų, pavoislšlial Ir Jų prekis kaip tai: 

VISOKIU žiedų, laikrodėlių, lanciugėių, epilkų, laikrodžių, britvų, armonikų, 
koncartinkų, klarnetų, akripkų, bubnėlių, mandolinų, vargonų, fonografų, auk- 
ainių plunkamų, drukuojamų mašinėlių, elektrikinių įtampų, liet, knygų irtt.

LIETUVIAI NESIDUOKIT IŠNAUDOTI SAVUS VISOKIEMS APGAVIKAMS.
Visokį po yvairiom firmų vardais garsinasi i r apgaudinėja lietuvius. Todėl rei
kalaujanti virš minėtų daiktų, visados kreipkite* pas M. J. Darni Jonai t J pr i siųs
dami už2centus markę, o gausite dovanai KATALIOGA No. 7 ir busite aprūpinti 
jerais-teisingais daiktais.

Vinatinė lietuviška prekystė Amerikoje, kurį išsiunčia visokius daiktus apate- 
fuojant per laiškus, j visus Amerikos Ir Canadoe miestus ir miesteliua. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS,
3250 So. HALSTEO ST., CHICAGO, ILL.

DR. JOS. LISTER & CO., 
ROOM 604 U. 40 OEARBORH *T. CHICAGO, ILL. U. «. A.

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas 

3255 So. Halsted 8t., Chicago, III.
Gydo visokia* ligas moterų, valku ir 

vyru. Teipgi turi didelę praktika Ir 
gydo peaekmlngal visokias limpančias 
uisiaenejuslas Ir paslaptingas vyru Il
gas. Daro operacijas pasekmingai.

mBs K*^^ u*. pa*ak*u *nlo to*tvtr*l. O jrigu g*11 bu-
u išgydyta*, *1 tavč išgydysiu. Kenkta k** 

J\ Uto sveikatai, paaakyk ar parašyk man.
Ag \ Gvdau liga* putlė*. lakštų, kraujo ir odo*;

nusilpnėjimą atmintie*. Teip gi ir nuitojlmą 
Vi - ^^BSI^HSm vyriško* pajlego* Ir apėmimo ananljo* ir t.L 
į\ Gydau be skauimo U neatitraukdama* nuo

' l \ darbo. Per metus gydau tūkstančiu* žmonių.
Šimtu* operacijų perleldžiu per mėnesį.

DRa La LANDĖS *
140 llnd st- Rew York» N* Y*

Reikia atminti, kad vienas atsilankymas į offlsą ir pasiteiravimas sn daktaru asablška1 
augiau gelbsti negu SO laiškų, rašytų pacijento.

LdlK tiabarjaikas nandokites.visi!
G- r "u-;» T”-’* d#l l'irk n..> .u gražiai* ba.-a.» Aru., n'ka 

SkT .-u 4 f ••u.-, h ,ri. *'• □. Trtu’ I ir ».„•>!« >» u 
murk. Bu In»tru.i.»r tu t. r u ;<» i»,w< u a A ■, i.i• u. i;u 
žiedu. l.^nc.ug». u. geru Urmu Albumu d-: f«t. grali,u R« v I- 
veriu, Strirlbu. Elektrikinių Liampakiu. Ribiniu l.rtaru. Adre-

*ik utžr I **“ l‘’‘uk>>1“ *už*iniu Įfnuntaiu ;--n , Gramatikų,
'Si HįRP* d) nu. bionikų ir Maldų kn) gu. visokiu gražiu Popieru d-l r»-

mB B tymo g rvmal u *u visokiai* » pakai tymai* tr dainomis tužlna* uš
Mc, Storinai už *1 OI Odeli d r akuojama mašinukė gana gra

šiai ir greitai drukuojs. Utaro* tr vtaa mašinukė padaryta Iš geriausio plieno. Prekė tik |*-M>.
Užlaikau kitokiu išdarbiu mašinukių keliu gatuuku ir daugybe naa-

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 kitoki iszberimai ant odos, nemoraliszki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas
III nesuauK»a ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas, III skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Užsen- 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- | 3 | reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurdu-III s*as d*d*si prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir 
n I I teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE

I
 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 nesunaikina 
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptin
gas nubegirnas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darbo, 
zenatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavimu, 

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME. 
III Mes gydom ir isžgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky, syfili, III i rr^c ir i- £in?u?» patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas VYRU Iii LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus prassalintos. Tukstanczius jau- I I I ?U kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai, perIII Tankm susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, pasi- 
■ ■ ■ rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.
I 0 užezedyti daug kentėjimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo 10 
■ ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dienose, I nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:

Guodbatniesa* Kunigams iudir* 
b*:-H*MH, Arnotas, Dalmati
kų*, Alias. Stalas ir wisus bai- 

! ayunius paredas Visoki darbą at- 
1 lieka artajaahaš in laiką.
* Norėdamos auodotinoa Dr-tos, 
arba guedodm Kunigai, kad Jusu 

tautetę, ^aweskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ čtoCa
115 W. Dlvision St, 3 Cklcago, III.

THE WEST SIDE TRUST & SMUKS BANK 
12 U IR HALSTED GATVES - • CHICAGO 

VIRŠININKAI
S. R. Flynn, preaidentas, Ira N. Morris, 
Cha*. F. Hoerr, kasteria*, G N. Stanton, 1 

DIREKTORIAI 
Nelson Morris J. A. Spoor Ir* N. Morris L. H. Heymann

Arthur G. Leonard S, R. Flynn Ghuia* F. Hocrr 
BANKOS VALANDOS

Nuo 9 ryto Iki 4 po pietų Panedėly j nu* 9 ryto Iki 8 vakar* 
Subatoj nuo 9 ryto Iki 11 pietų Subatoj nua B porėtų Iki 8 vak.

Parduodame laivakortes ant geriausių linijų ir siun
čiame money orderius ir chekius į visas dalia svieto už 
pigiausią prekę. Perkame ir parduodame kitažemiškus 
pinigus. Atdara aubatos ir panedčlio vakarais. Tauplni- 
mą (čedijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Už sudčtua 
pinigus mokame 3%.

nuli.il
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