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Metas XVI

šiuom kartu Stolypin gali ’ 
džiaugtiesi ir laukti drąsiai trečio- 1 
sios durnos susirinkimo. Ji jam < 
tiek nemalonumo ne pasakys, kiek 1 
pasakė abidvi pirmutinės. Žinių 
apie išrinktus Lietuvoj durnos at
stovus dar nėra, bet visgi galima 
manyti, kad ir iš čia bus labai ma
žai žmonių reikalų apginėjų, apie 
tai galima jau sprąsti ir iš išrinktų 
rinkėjų. Antai Kaune į rinkėjus 
ne išrinko nė buvusios durnos at
stovo lietuvio Leono, jo vietoj, dvi
gubu balsų daugumu, išrinko lenką. 
Paviečiuose išrinkta daug kunigų, 
o jie juk neina su žmonėms, bet 
tarnauja dabar, paliuosavus šiek 
tiek tikėjimiškus pančius, valdžiai 
ir sulenkėjusiems, priešams žmo
nių dvarponiams. Taigi maža vil
tis, kad lietuviai ir paviečiuose ga
lėtų išrinkti gerus savo reikalų ap
genėjus. Gal dar Suvalkų guber
nijoj išrinks buvusį durnos atsto
vą, Bulotą, bet Kauno gubernijoj, 
turbut, pirmeivių dumon pateks la
bai mažai, o Vilniaus gubernijoj 
dar mažiau. Žmonės mat neužsiti- 
ki jau durnai, todėl su nenoru da
lyvavo rinkimuose. Juk Kauno ir 
Suvalkų gubernijoj buvo valsčiai, 
kurie visai įgaliotinių nerinko. 
Išto ir pasinaudojo atžagareiviai, 
kurie durnoj padės valdžiai kalti 

» naujus pančius pančiojimui žmo- 
, nių, pančius tuos pajus gal ir tie, 

kurie savo balsais padėjo dumon 
patekti atžagareiviams.

Taigi ant galo caras ir Jo tarnai 
sulaukė tokios durnos, kokios gei- 

, dė. Ji valdžią užganėdys, bet var- 
1 giai užganėdys žmonis, pajus jos 

darbus greitai net tie, kurie rinki
mus laikė menkniekiu.

Jeigu valdžia siuto turėdama sau 
neprilankias durnas, bet visgi dar 
bijojo, kad neprilanki durna ne iš
vilktų aikštėn per daug negražius 
jos darbus, tai turėdama nuolan
kią sau durną siųs dar labiau, nes 
nesibijos jau nė jokių nemalonių 
užklausimų, ne reiks prieš . tokią 
durną nė teisihtiesi. Bet galima 
laukti, kad apjakinta pasisekimu 
valdžia greitai įgris žmonėms, 
ir jie gal parodys dar didesnį ne
užganėdinimą, negu pirma. Val
džios siutimo žmones negali ilgai 
kęsti.

Žinoma, su pagelba sau prielan
kios dūmos valdžia gąus gal Pran
cūzijoj paskolą, o tas svarbiausias 
jos reikalas, nes be svetimų pinigų 
nė prilankiausia durna neįstengtų 
sudrutinti griūvančio varo sosto. 
Prancūzijos žmonių, tiek kraujo 
praliejusių suteikimui laisvės ne 
vien savo ukėsams, bet ir kaimy
nams, pinigai padės carui pančioti 
Maskolijos žmonis! Žinoma, pri
lauki caro valdžiai durna ne vilkys 
užgyrimo paskolos, o jeigu ji sy
kį buš neva žmonių rinktų atstovų 
užgirta, jau paskolai ne galės pa
sipriešinti nė Prancūzijos ministe- 
rių pirmininkas Clemenceau. Tam 
vienam, taigi išgavimui užrube- 
žiuose paskolos, Stolypinui ir rei
kalinga trečioji durna, o Maskoli
jos ukėsai, si! lengva širdžia, siun
čia dumon tokius atstovus, kokių 
valdžia geidė ir reikalavo. Žmo
nės paskui turės prancūzams ne 
mažas palukenas mokėti. Juk ne 
caras ir ne Stolypin užtrauktą per
sekiojimui ukėsų paskolą užmokės, 
tik jų nuskriausti žmonės. Ne be 
pamato sena, patarlė sako: kiekvie
na tauta turi tokią valdžią, kokios 
ji verta, kokią savo pasielgimu ir 
darbais užsipelno. .

Londone prapuolė jauna maskal- 
kaitė, Barbora Lapotkin, duktė 
buvusio Estijos gubernatoriaus. 
Aleksandro Lapotkino. Prapuolu
si mergina turi 18 metų. Ji, su se- 
sere ir anglijone guvernante, 21d. 
spalio, buvo viename Londono tea
tre. Išeinant iš teatęo, susispaudi
me žmonių, ji atsiskyrė nuo sesers 
ir prapuolė. Paskui jau anglijone 
guvernantė gavo nuo prapuolusios 
merginos laišką, kuriame pranešė, 
jog ją su prievarta paėmė keli vy
riškiai ir laiko nelaisvėj vienoj 
kelnoTjėj šiaurvakąrinėj dalyj Lon
dono, bet ji nežino namų numerio 
nė gatvės. <

Tėvas prapuolusios merginos 
buvo pirma direktorių Maskolijos 
policijos departamento. Manoma, 
jog merginą paėmė revoliucijonie- 
riai, norėdami į Londoną prisivi
lioti jos tėvą, su kuriuom, be abe- 

| j onės, turi kokias svarbias rokun-

MASKOLIJA. 1
28 d. spalio Peterburge likosi , 

peršautas direktorius vidaus daly- ; 
įų ministerijos, po kurio užveizda 
buvo visi Maskolijos politiškiejie 
kalė'itnai, jenerolas Maximovskyj. 
Peršovė jį jauna moteris. Minė- 

| ta moteriškė, drauge su kitais, atė- 
B^iudijencijos laike į Maximov- 

įdo biurą ir prieškambaryj laukė 
savo kakinos. Kaip tik ją įleido 
į jenerolo kabinetą, ji išsitraukė 
revolverį ir iš jo paleido septynis 
šūvius, iš kurių šeši pataikė. Sun
kiai pašautų jenerolą tuojaus nu
vežė į ligonbutį. -kur jis neužilgio 
ir pasimirė.

Sovėja likosi suareštuota. Ji 
prisipažino, jog yra sanarė socijal- 
revoliucijonierių partijos ir kad 
ji likosi išrinkta atkeršyti Maxi- 
mnvskiui už jo padavadyjimą, kad 
politiškiejie kaliniai butų teipjau 
laikomi kalėjimuose kaip ir papra
sti kriminalistai.

Užmušta>i> jenerolas buvo vie
nas iš žiauriausių caro tarnų; 
svarbesnių politiškųjų kalėjimų 
nžveizdėtojais jis skyrė teipgi kuo 
žiauriausius savo pagelbininkus. 
Keli iš tokių jo išrinktų kalėjimų 
nvžeizėt* • jai likosi užmušti, kaip 
antai: perdėtinis Akatui. Siberijoj. 
kalėjimo Borodulin, teipgi pulki
ninkas Ivanov, perdėtinis politi
škojo kalėjimo Viborge, Finlandi- 
joj.

Policijai jau, bent kaip ji sako, 
pasisekė susekti, kas yra užmušėja 
jenerolo Maximovskio. Ji esanti 
mergina Rogozinnikovą duktė pro
fesoriaus muzikos konservatorijos 
Perme. Atgabenta į policijos sta
ciją, ji stengėsi paliuosuoti savo 
surišta^ rankas ir pasiekti korsetą. 
Tas policijai pasirodė nužvelgtinu. 
Ji padarė kratą jos drabužiuose ir 
ištikro už korseto rado 13 svarų 
labai pavojingos explioduojančios 

*■ medegos. Matyt ji norėjo pagim-
I dyti explioziją, o ji butų netik 
g?merginų sudraskiusi, bet butų ir 
t policijos biurus galėjusi išmesti į 
- padanges su visais čia buvusiais 
F šnipais ir policistais.

27 d. spalio Viborge bandyta 
’ užmušti pagelbininką užveizėtojo 

politiškojo kalėjimo, Bekovą. 
Bekovą paleido kelis šuvius iš re
volverių, bet kulkos atsimušė į jo 
portfelį, jo ne pramušė.

Kijeve likosi suareštuotaw>uvu- 
sios durnos atstovas Chvost, kurio 
policija j ieškojo nuo išvaikymo 
antrosios durnos. Polrcija apkal
tina jį, buk jis buvo vadovu gin
kluotų plėšikų būrio ir kurstė 
žmonis sukilti prieš valdžią ir ją 
išversti.

. Rinkimai dumon jau pasibaigė; 
į pilnų žinių apie visus išrink- 
| tus durnos atstovus dar nėra, bet 
Į jau ir iš to, kiek jų išrinkta, gali- 
I nu rr.až daug spręsti, kokia bus 
I ta trečioji durna. Žinios yra jau 
I apie 327 durnos atstovus. Tame 
Į skaitliujt yra, kaip paduoda ofici- 

g. jališkos, ne (abai ištikimos žinios: 
K 159 konservatyvai, 98 spalininkai,
■ 41 demokratas ir 29 radikalai, tai-
■ gi kandidatai kairiųjų partijų. Tai- 
E gi, jeigu aficijališkos žinios teisin- 
E gos, tai išpultų 257 rando šalinin- 
B kai, o tik 70 jam priešingųjų, 
fe Trūksta dar žinių apie 100 kandi- 
g datų, bet jeigu terp tų butų, ir di- 
I desnė pusė kairiųjų, tai visgi per- 
g švara bus rando šalininkų pusėj.
g Taigi durna bus rando įnagiu, 
E jam prilanki. Keno tai kaltė, jei- 
Igu teip išpuolė? Žinoma, pačių 
i-_ Maskolijos žmonių. Teisybė, nau- 
Į jos rinkimų taisyklės suvaržė labai 
R-valstiečius ir darbininkus, teipgi 

E visus ne maskolius, bet visgi, jei- 
r gu valstiečiai butų karščiau ir su- 

maniau rengę rinkimus, jie su dar-
I bininkais 
Į gu ne 

kad jie butų konservatyvus galėję
į ' atsverti, tai bent tiek, kad su jais 

butų turėję rokuotiesi ir valdžia 
ir konservatyvai. Terp išrinktų 
durnos atstovų, kaip užtikrina ofi- 
cijališkųjų žinių garsintojai, labai 

| mažai yra valstiečių, darbininkų
' ir ypatų be augštesnių mokslų.

Terp iki šiol išrinktų yra: po sep
tinis: kunigaikščiai, grafai ir baro-

1 nai. Daugiausiai yra dvarponių
i ir kunigų, netrūksta ir urėdninkų.
| ' Visi reakcijonieriai, buvę antrojoj 
[ durnoj, ir trečiojon likosi išrinkti J das. Ištikro merginos tėvai* ga- 
L-......

galėjo išrinkti jei- 
tiek savo kandidatų,

vęs žinią apie prapuolimą dukters, 
tuojaus išvažiavo j Angliją. Lon
dono policija gi užtikrina, jog be 
merginos noro, išeinant iš teatro, 
nieks jos negalėjo kur nors nusi
vežti.

ŠIAURINĖ AFRIKA.
Pereitis sanvaitės pabaigoj,dide

lės antrojo Morokko sultano, Mu
lai Hafigo, pajiegos užpuolė ant 
prancūzų stovyklų už miesto Casa- 
blanca. Kadangi maurų buvo ke
lis kartus daugiau negu prancūzų 
ir turėjo jie gerus karabinus ir 
daug kanuolių, tai prancūzams at
sėjo apleisti užmiestines stovyklas 
ir greitai trauktiesi j miestą. Mau
rai bandė užpulti ir ant miesto 
Casablanca, bet jų kelis kartus pa
naujintus užpuolimus prancūzai 
atmušė, paklodami žemę užmuš
tais. Nepasisekus paimti miestą, 
užpuolikai pasitraukė, bet ir pran
cūzai nedrysta eiti j savo užmiesti
nes stovyklas. '

Jeigu ilgai prancūzai nežinojo 
katro sultano pusę remti, tai po 
paskutinių užpuolimų Mulai Hafi
go jie atvirai pradėjo remti Abdul 
Azisą, brolį Mulai Hafigo. Prisi
artinus Mulai Hafigo kariumenei 
prie portinio miesto Magador, 
prancūzai atsiuntė čia du karišku 
laivu ir išsodino tuojaus jurinin
kus ant kranto. Prancūzai, drau
ge su buvusiu Magadęre garnizo
nu, ištraukė prieš Mulai Hafigo 
kariumenę ir ją išvaikė.

girdi, vaikų priežiūrai. Bandė 
jam aiškint, kad tai mokytojo 
pareiga. Antra vėrtus, tikėjimo 
mokytojo dar nė bekviečią. Tai
gi dar nežinia, kas juo bus. Ne, 
būtinai, kad jį paakintų, užsime
tė Kuchta. Kiti kunigai prita
rė jam. Nenorint kokių nesusi
pratimų kad išeitų, Susirinkimas 
pavertė tą komitetą į kitą — 
ekonomini. Bet netikėtai ir ku
nigas Kuchta pateko į jį: ir tik
tai 3-mis balsais. Įdomu. Iš
reiškė jam savo neužsitikėjimą. 
Kaikurie Draugijos nariai pasi
piktino net, kati kun. Kuchta jų 
tarpe. — Juk tas, sako, kurs su 
pol.cijos pagelba įsiskverbė į šv. 
Mikalojaus bažnyčią, tą patį ga
li padaryti ir su mokykla! Kuch
ta ramiai sau atsiėmė, kuo kaltas 
buvo. /

ABISINIJA.
Siaurrytinej Afrikoj,, į 

nuo Egipto, yra, po Morokko, ant
ra neprigulminga viešpatystė Abi
sinija; likusią Afriką pasidalino 
jau Europos tautos, čia vertų mi
nėjimo neprigulmingų viešpatys
čių nėra daugiau. Abisinija turi 
apie 7 milijonus gyventojų, ne 
juodparvių, krikščionių. \ aido tą 
kraštą ciecoritis Menelik. / Jis se^ 
ka buvusio Japonijos ciecoriaus 
pėdoms; be žmonių reikalavimo, 
pats bando savo krašte įvesti eu
ropinę tvarką. Dabar jis išleido į 
savo žmonis dekretą, kuriuom pa
daro Abisiniją konstitucijonališka 
manarchija. Paskyrė ministerius, 
kurie turės atsakyti prieš žmonių 
rinktus atstovus.

Taigi mat ne vien Persija, bet 
ir Abisinija pralenkė Maskoliją, 
gal pralenks ją ir Chinai. Euro
poj, apart Maskolijos ir Turkijos, 
nėra kitos viešpatystės, kur žmo
nės butų valdomi be konstitucijos, 
atiduoti sauvaliai urėdninkų.

pietus

IŠ LIETUVOS
IS VILNIAUS.

rugsėjo d. įvyko Vilniaus

(Iš “2.’^

IS KAUNO.
lietuvių pirmeivių be- 
rinkimų komitetas sta

Kauno 
partijinis 
to kandidatu į rinkėjui nuo Kau
no miesto antrosios kurijos mie
stiečių rinkikų lietuvį, prisiekusį 
advokatą Petrą Leoną, buvusį 
suvalkiečių atstovą antrojoje V. 
Durnoje.

Rinkėjo rinkimai bus , Kaune 
rugsėjo 20 d.

(Iš “V. 2”)

kie, kurie galį nuvažiuoti ir sa
vais pinigais. Bet tuo savo rė
kimu nieko jie nepešė.... taip 
ir nuėjo statytojams perniek jų 
degtinė! /<

Iš PANEVĖŽIO.
rugsėju buvo Panevėžy!I

smulkiųjų žemininkų ir kunigų 
rinkimai. Kunigų suvažiavo 30, 
žemininkų tiktai 18. Iš žemi
ninkų maža tesur^dau susipra
tusių: laikraščių aeskaitą. neži
ną, kas rinkti. Varnas, priėjęs 
prie manęs, Išsitrtaukė iš kiše
nės *Ned. Sk.” ni^ncrj: — Čia. 
sako, yra pasakytu kas rinkti.

Suradome 5 vyrks, labiau Bfr- 
sipratusius, ir niHarčuie juos 
rinkti, bet kunigai tepraleido 
vieną — Marcinkevičių. Išrink
ti 9 įgaliotiniai: kun. Stanevi
čius 44 balsais prieš 3; kunigas 
— Genys, Baronas, Šteinbcrg ir 
Banevičius 42 prieš 5; kun. Vik- 
va ir Šreders — 39’prieš 8; Kor- 
zenevskis — 30 prieš 17.

Alg.
(Iš ‘2.’)

12
fabrikų ir dirbtuvių darbininkų 
rinkimai. Išrinkta: I liet, soc.- 
dem., 3 bundiečiai, 7 kairiejie. 4 
vidutiniai ir I lenkas - tautinin
kas.

— Vilniaus laikinuoju spau
dos komitetu pritraukti prie at
sakomybės šių, einančių Vilniuj, 
laikraščių redaktoriai:

1) “Žarija” — sulyg I ir II 
punktų 130 paragr., už atspauz- 
lihimą N. 8 apie L. S. D. P. 
susivažiavimą.

2) “Vilniaus Žinių“ už tą pat, 
ką ir “Žarijos“.

3) “Lietuvos Ūkininko“, sulyg 
III p. 129 paragr., už atspaudi- 
nimą N. 31 straipsnio “Apie mo
kesčius“.

— Rugsėjo 12 dieną buvo kra
ta M. Kuktos spaustuvėj, /ieš
kojo lietuviškų ginamų spaudi
nių. Rado keletą atmuštų revo
liucijos dainų. Savininką spau
stuvės, Kuktą, areštavo.’ Spė
ja, kad buvo provokacija, įdavi
mas iš tarpo pačių darbininkų.

Rugsėjo 21 d. Vilniaus Lie
tuvių Savitarpinės Pašalpos 
Draugija svarstė mokyklos įkū
rimą, kurios išguldamoji kalba 
— lietuvių. Įdomu, kaip pasielgė 
dalyvavusiejie susirinkime kuni
gai. Užėjus kalbai apie mokyk
los vedimą, kur buvęs, kur ne, 
kunigas Kuchta stačiai pareika
lavo, kad jį, kaipo tikėjimo m(? 
kytoją, irgi paskirtų į komitetą. 
Kam ? — paklausė. —» Dvasiškai,

Ten buvęs.
(Iš

įlys kas į kišenę? Pa- 
geriausia prityrusi, kad 
nesti kartais iš to blo- 
antraip — gerai, ir ji

laimingamjam per galvą. Čie- 
pas tuojaus visas krauju apsipyr 
lė. Žandaras, kiek atsipeikėjęs 
nuo degtinės ir bejodamas, kad 
negautų kąilin, sėdosi ir nuva
žiavo.

čiepas buvo nuėjęs į žemie
čių viršininką apskųsti, ir paro
dė jam savo žaiždą. Viršinin
kas patarė, kad jei nenorįs 
įklimpti, tai tesėdįs geriau na
mie ir su jokiomis skundomis 
niekur nesikreipia. Mat butą 
žandaro sugrįžta pas viršininką 
ir pranešta, kad jisai aptikęs “ci- 
cilikų

Iš ŠIAULIŲ.
Lig šiolei *įvyko 2 priešrenka- 

muoju žydų-rinkikų susirinkimu. 
Pirmasai buvo rugp.. 22 d., ant
rasai gi rūgs. 1 d. Žmonių su
sirinko, sulyginamai nedaug — 
kokie 2-3 šimtai. Nors valdžia, 
kaip visur, taip ir pas mus pa
sistengė suvaržyti rinkimuš, ne
duoti kalbėties prigimtąją kalba, 
dėlto ir musų rinkimuose, ku
rie yra tiktai silpnas laisvųjų 
vakarų Europos rinkimų atspin
dys, gana aiškiai apsireikšdavo 
kliasų antagonizmas (jų reikalų 
priešingumas). Per rinkimus į 
I-ją ir II-ją durnas visur po mie
stus ir miestelius veikė taip va- 
dinamiejie “žydų rinkimų ko
mitetai“. Tie “visuotini žydų 
komitetai” varžė siaurai tautiš
kąją politiką ir nemaža prisidėjo 
prie to, kad abu kartu į durną 
nuo žydų rados išrinkti dešinie- 
jie buržujai. Tautiškasai pri
spaudimas baisiai aptemdė net 
ir žydų tautos pavergtųjų minių 
susipratimą. Tačiaus, dviejų du
rnų praktika ir pats gyvenimas, 
parodė prispaustiems luomams, 
ypač darbininkams, kad politika 
"visų žydų“ — niekam netikus. 
Todėl šįkart ir musų užkampyj 
tiek per I-jį, tiek per II-jį susi
rinkimus, eina smarki kova dėlei 
politiškosios rinkimų komiteto 
fizionomijos. Tiek dešiniejie, 
tiek kairiejie nori pastatyti “ant 
savo’’.... Dar įdomu, kad 1 
rūgs., kuomet “bundiečiai”, pui
kiai kritikuodami žydų atsto
vų pasielgimą V. D. , kvietė en
giamąją minią vienytis be tautos 
skirtumo prie bendro “progresi- 
viškojo“ komiteto, sijonistai soci- 
jalistai visokiais budais, su pu
tomis ant lupų rėmė buržujus 
Susirinkime nekartą įvykdavo 
begalinė betvarkė (ją sukeldavo 
“S.-S.”) ir antstolis, naudodamos 
gera proga, po 3-jų perspėjimų 
uždarė) susirinkimą.... Nors 
rinkimų’^comitctas išrinkti nepa
sisekė, dėlto visų išsiskirstančių- 
jų draugų ūpas buvo geras, nes 
bendra kova pas visus sukėlė 
dvasią.

P. S. Greitu laiku žada būti 
padarytas visų H-osios kurijos 
rinkikų susirinkimas.

ima: 
akis!
gau- 
išto-

nėra: pražūna ji tada. La
bai čia — sako ji — blogas daik
tas, kad 
ti, rasi, 
netiktai 
gai, bet
ramiai sau per pirštus žiuri į tai. 
Nes kokia čia kam baimė? Kas 
kita, jeigu žmonės kitkuo užsi
ima. Duokim, vaikus mokina: 
tai jau blogai. Ir baimė 
juk nebetylės, praplėšę sau 
Pavojus didelis.... Na, ir 
do tokius. Užuodžia tada
lo. Užuodė ir Telšių policija, 
— vietinė, mat, da neišlavintų 
uoslių! 4- kad Plungėj gyvena 
vienas jaunas žydas, aštuonias 
kliasas net baigęs, kad dažnai 
dainuoja ir.... vaikus mokina. 
Gyvent dą sau gali, tarė policija, 
dainuot L- taipat, — tiktai kas 
valdžios leista! Bet mokyt.... 
tai atsiprašau: kas kiršina 
nes, tam kalėjime vieta.

žino

Iš ANYKŠČIU, 
Ukmergės pav.

Šiomis dienomis areštuoti K. 
Justinavičius ir Jonas I^askaus- 
kis, baigęs Vilniaus Chemijos- 
Technikos mokyklą.

Justinavičių rado lauke bedir
bant. Išpradžios policija kalti
no jį, buk jis pristavą Orlovą 
užmušęs, pardavinėjęs laikraš
čius ir revolverius; klausė, kur 
padėjęs revolverį ir šautuvą, ku
riais užmušęs Orlovą ir tt. Bet 
paskui permainė savo protokolą 
ir, kartu su Laskausku ir kitais, 
išvarė rodyti po plačios Lietu
vos miestelius, ar nepripažįs kas, 
kad jie monopolius daužė? Pa- 
varinėję kaip kokius nematytus 
žvėris, rugsėjo 2 dieną vėl nuva
rė L’kmergėn.

Justinavičių paėmė pačiu dar
bymečiu, paliko vieną motiną.... 
ir nežino, koksai protokolas ra
šyti. Ir varinėja tuos “cicili- 
kus" po miestelius, gal pripažįs 
koks šnipas, kad jie kalti, 
o tada, tai jau valdžia žinos, 
su jais padaryti! O šnipas 
rasti nesunku.

Žmonės kalba, buk sargybiniai 
patįs sakė: — Tai, kvaili žmo
nės, nesako, kad daužė monopo
lius — juk tai tik “cicilikų” lie
kanos. Jiems galą padarius ir 
butų tuomet jau ramu. Bet ką 
gi tada “jie”

— Dažnai 
jodinėja su 
isprauninkas, 
liu liežuvėlių 
bosta sėdėti,
Ukmergėje, tai ir bejojąs sau 
“maištininkų” medžioti.

—Neseniai buvo areštavę nė 
iš šio, nė iš to Liabdegėnų so
džiaus 5 žmonės, bet palaikę ke
lias

sueigą” ir 2 jų apdaužęs. 
Genys.

(Iš ‘2.’)

iš Vil- 
i Suk- 
sienos)

IŠ SUKLELIU, 
Vilkaviškio pav.

J. česnavičia, pabėgęs 
kaviškio kalėjimo, atėjo 
lėlių kaimą (netoli nuo
pas vieną ūkininką ir dar su ke
liais vaikynais ant kiemo ir šne
kučiavosi. Staiga Česnavičia pa
mato, kad ateina žandaras su 
žemsargiu. Nieko nelaukdamas, 
jisai pro gryčią leidosi paupėn 
(o už upės Prusai), bet per upę 
neplaukė, nes manė, kad jo čia 
nerasią; pagaliaus ir upe tuo
met gili buvo. Policijantai puo
lė paskui jį į grinčią, bet nieko 
neradę, nusivijo paupėn. J. C., 
matydamas, kad gali išeiti ne
kaip, numetė nagines ir triny
čius ir puolė upėn. Pribėgęs 
žandaras dar šovė į plaukiantį, 
bet nepataikė.__ Tuomet areš
tavo paliktąsias nagines ir tri
nyčius. Keikėsi begalo; sakėsi, 
kad jie jį vistiek paimsią — gy
vą ar mirusį: kam jam, girdi, 
reikėję išgriauti kalėjimo siena 
ir pabėgti....

IŠ

i

K.
(Iš ‘2.’).

M—as.
. ,(I* "V)

6

iš

rinkimais visai nebuvo

pa-

ge-

keli, kurie borėjo už bal- 
buteliuką patekti į rin- 
bet jiems tatai nepavy-

kas 
su-

dienas, paleido.
Marjona iš Anykščių.

(Iš ‘2.’)

ir Jonas Žaltickas. 
Vijurkas A.

(Iš “V. Ž.’O

Rei- 
žinoma, pabaigus darbas,

IŠ PLUNGĖS, ..
Telšių pav.

Ko bijo policija. Perdaug 
rai jau žinom, kad kaip reikia
pagaut yagit| tai policijos

plėšikais.
J. Strazdas.

(Iš “V. Ž.“)

Spindulys.

NOČIUNU VALSO., 
Panevėžio pav.

Musų valsčiuj įgaliotiniais 
pavieto susivažiavimą išrinko:
Ignotą Požėlą (Steigvilių sodž.) 
— pirmeivis ir Pronckuną (vir
šaitis) — atžagareivis.

Eina gandas, buk Ign. Požėlą 
valdžia išbrauksianti ir neleisian
ti jam dalyvauti^ pavieto susirin
kime. Mat vietinė policija stro
piai uostinėja jo poetiškąsias pa
žiūras.

iš JŪŽINTU, 
Ežerėnų pav.

10 rugsėjo čia įvyko valsč.įgalio 
tinių į. III-ją valst. durną rin
kimai. Išrinko Praną Kuzmą ir 
Antaną šutą, kurs ir pereitais 
rinkimais buvo įgaliotinių.

Juo toliaus, juo labiaus valstie
čiai pradeda suprasti rinkimus. 
Didžiuma visais šitais rinkimais 
labai nepakakinta: kam gi esą 
ir rinkti, jei paskui, mėnesiui-ki
tam praslinkus, musų išrinktuo
sius atstovus išvaiko ir pradeda 
kamantinėti; antra, kad šįkart 
valstiečiams labai sunku išvesti 
geri atstovai. Kas kita ponams 
ir kunigams, — jiems platus į 
durną kelias. Todėl, susipratę 
valstiečiai bijosi tekių, kurie daž
nai lanko kleboniją^ Buvo at
siradę 
tosios 
kikus, 
ko.

šiais 
rejesčių; tik matyti buvo tylus 
pasikalbėjimai ir tarimos tarp 
savęs. Spėjo viršaitis pasakyti, 
kad jau reikia rinkti, tuojaus 
jam buvo atsakyta, kad jau iš
rinkti ir kad bereikia į knygas 
įrašyti. Kuomet kas-tai užminė, 
kad išrinktiemsiems reikią sume
sti keletas rublių kelionei į pa
vietą, “degtininkai” ėmė rėkti, 
kad to visai nereikia, kad esą to-

IŠ ŠIAULIŲ.
Ne vienoj s. d.-tų knygutėj ra

sit pasakyta, kad juo darbininkų 
krutėjimas eina didyn, juo ponų 
liberalizmas eina ir turi eiti m*- 
žyn. Tatai pilnai yra pritaiko
ma ir prie musų gyvenimo.

Keletą mėnesių atgal, į brava- 
rą atvyko naujas meisteris Gėda. 
Jisai labai tiko ponams, bet dar
bininkams buvo blogas, — prie 
jo rados įvesta “mada” varyti 
bravaro , darbinikai, reikalui 
atsitikus, prie lauko darbų. Ga
lų gale išgirdom, kad kantora 
prašalino darbininką A. 
Tuomet darbininkai nutarė 
susirinkti ir nuspręsti, kas jiems 
toliaus daryt. Susirinkimas pri
ėmė sekančia rezoliuciją (nuta
rimą) : “Męs, bravaro darbinin
kai, susirinkę 31 rugpiučio ir ap
svarstę savo vargingą padėjimą, 
nutarėme paduoti į kantorą se
kančius reikalavimus:'

1) kad meisteris Gėda manda
giau apsieitų su darbininkais;

2) kad bravaro darbininkų ne
varytų prie lauko darbo, bet kad 
visiems butų surastas darbas 
bravare,

3) kad darbininkas A. pasilik
tų prie darbo ir kad trečiųjų teis
mas nuspręstų apie jį“.

Reikalavimai tuojaus buvo 
duoti į kantorą.

(Iš ‘2.’) ..m•"

veiktų ?
po musų apylinkę 
sargybinių gauja 

garsus savo smai- 
šamatura. Nusi- 
rankas sudėjus,

IŠ PANDĖLIO, 
Ežerėnų pav.

rugsėjo d. važiavo iš Pandė
lio smarkiai įgėręs Kupiškio žan
daras. Čia-pat padvarėj, šalyj 
kelio, ■ sustojo, pabaigę sėti ir 
akėti rugius, 4 kumečiai, 
kia,
kiek atsipusti, nors pypkė užsi
degi. Juokuoja jie sau pypkes 
bedegdami ir jokios atidžios ne
atkreipia į važiuojantį žandarą 
O to suprasta, kad tai būtinai 
iš jo jie taip juokiasi. Sulaiko 
arklį ir, prisividavęs prie vieno 
tų nelabėlių, užsimaniusių iš val
džios “atstovo” tyčioties, visai 
dar jauno vaikino, Petro Čiepo, 
klausia Jo rusiškai, žinoma: 
Ko tu, šioks-toks, juokiesi 
manęs? Žinai, kas aš?

Tas, nieko nesuprasdamas, ei
na sau toliau, kur jam reikia. 
Tuomet žandaras, nieko nebe
laukdamas, tvykst vaikinui per 
galvą — kartą ir kitą.... Neto- 
liesa buvo jo tėvas. Pribėgęs 
prie žandaro, ,ir klausia: — Až 

ponas, mano vaiką muši?
•— Ogi va až ką, — droždamas 

per galvą tėvui, atsakė žanda
ras. čiepas nė nepajuto, kaip 
pastūmė žandarą.

Tu da išdrįsti mane mušti? 
Aš tuojau tau galvą nukirsiu, — 
ir išsitraukę rtyftJYerį, drpžč ne

IS SKUODO, 
Kauno gub.

Paskutiniu laiku Skuode labai 
daug priviso juodašimčių (šni
pų), jie negana ką šnipinėja po 
aludes per “jomarkus” 
kur susirinkimuose, bet 
stoja ant kelio ir plėšia; 
eina pas ūkininkus, su

ar (aip 
dar už- 
taip-pat 

___ r_  ________,_ kuriais 
yra susipykę ir plėšia. Girdėjau, 
kad pas vieną ūkininką latvį, nu
ėję su sargybiniais šautuvo jieš*-* 
koti, bet netiek šautuvo jieškoję, 
kiek mėsos, sūrių ir tt. Kitą sy
kį važiuojantį iš “turgaus” va- .■ 
karop žmogų užpuolė musų šni
pai, atėmė iš jo paskutinį skati-; 
ką ir jį patį dikčiai sumušė. To
kiu tai budu Skuodo šnipai pa
virto

Iš PUMPĖNŲ. 
Panevėžio pav.

' Musų valstiečiai, ypatingai 
kaimų Gegužinės, Dukiškių, Kri- 
klėnų, Maskoliškių, Stamonių, 
Zyzų, Miganių ir Jurgėnų,, visai 
nežinojo apie tai, kad bus su
šaukiama trečioji Valstybės Du
rna ir beveik visi todėl saldžiai 
miegojo, nes laikraščių neskai
to, o kas apie tai praneštų — ne
buvo.

Bet netikėtai, neseniai, visi 
valsčiaus rinkikai gavo įsakymą 
susirinkti į valsčiaus butą rugsė- į 
jo 10 d. sueigon. Kurie nežino
jo,’kokiam tikslui sušaukiama su
eiga, žingeidžiai klausinėjo, kam 
juos tokioje darbymetėje šau
kia sueigon; atsakius, kad bus 
renkama įgaliotiniai į pavieto , 
susivažiavimą, rinkikai nežinojo 
nė ką daryti. Išanksto nesusi
tarę, nežinojo ką rinkti; girdėtis 
buvo balsai: “kam mums reikia 
šiandien rinkti į Durną, kad ją 
vyriausybė vaiko?.... Tegul ren
ka kas nori, o męs nerinksime”...

Po ilgo triukšmo išrinkta įga
liotiniais Jonas Ragažinskis (vir
šaitis)

IŠ MALĖTU, 
Viliaus pav.

Naktį į rugsėjo 14 d. įsigrūdo 
vietinio klebonijon koki plėšikai 
ir, kada visi klebonijoj miegojo, 
padarė eksproprijaciją. Plėšiką/ 
įlindo pro langą j miegamąjį kl*



bono kambarį, kur patsai kle
bonas, po atlaidų nuvargęs, drū
tai miegojo. Plėšikai, niekeno 
nepatėmyti, paėmė klebono iš ki
šenės raktelius nuo visų komo
dos skrynučių ir rašomojo sta
liuko, atidarė jąs ir paėmė pini
gais apie 260 rub., du laikrodė
liu — auksinį ir sidabrinį ant 
100 r. ir sidabrinių indų ant 150 
riub. ir vėl, niekeno neužtėmyti, 
iškeliavo sau kitur.

Ant rytojaus atsibunda klebo
nas ir mato aplink save viską 
betvarkėje, nori autis, žiuri 
batų nėra.

Gerai, kad dar nepaėmė iš pa
lovės palaikių, nes butų atlikęs 
visiškai basas. Pinigų nuosavių 
klebono pavogta į 15° ru^-» 0 ki" 
ti pinigai buvo arba svetimi, ar
ba paaukauti vietinės bažnyčios 
reikalams.

K. V. Z.
(iš “y. 2.“)

Iš KRAKINAVO, 
Panevėžio pav.

Rugsėjo to d. buvo valstiečių 
įgaliotinių rinkimai. Išrinkta: 
Vincas Zacharka, socijal - demo
kratas ir Jonas Zinis, krikščionis- 
demokratas.

Tą pačią dieną per sueigą bu
vo pakviestas mokytojas K. Gi- 
lis. kuris prieš tris sanvaites at
važiavo valdžios paskirtas Kra- 
kinavon mokytojauti.

Rinkinkai ir seniūnai, pasodi
nę ant kėdės mokytoją, su neiš
pasakytu džiaugsmu kilnodami 
aukštyn, sveikino: “Didis, didis 
džiaugsmas, susilaukus lietuvį 
mokytoją’.

Rusas mokytojas apleido rau
dodamas Krakinavą sausio 16 d., 
lig gegužės i d. nebuvo paskir
ta mokytojas. Per tą laįką li
kusius pinigus sueiga paskyrė 
naujam mokytojui lietuviškoms 
knygoms pirkti, kurios bus da
linamos vaikams.

Čia 
kuopa 
mažai 
nių.

buvo susitvėrusi plėšikų 
iš rusų sentikių, kurie ne
apiplėšė ir nužudė žmo- 
Rugsėjo 9 d. zemsargiai

nušovė Pempių ganyklose plėši
kų vadą Pimaną, pas jį rado 17 
patronų ir revolverį. Jis nesida
vė paimti, šovė kelis sykius, bet 
nė vieno žemsargio nesužeidė. 
Kitus jo 
ėmė.

sėbrus Kėdainiuose su-

(Iš “V. 2.”)

IŠ BIRŽIŲ, 
Kauno gub. 
apygardoj nuolat 
bylos ir ginčai valstie-

yra

kaip va: 
seno ve- 
Vištapie- 
dar išlo-

Musų 
vedamos 
čių su grapu dėlei pievų, ser
vitutų ir ganyklų-; gal neatrasi 
sodžiaus, kur žmonės nesiskų
stų dvaro nuskriausti esą, labiau
siai nuo baudžiavos laikų, kuo
met dvarponiai buvo, taip sa
kant, savo žmonių gyvasties ir 
mirties ponai, su valstiečiais ga
lėjo daryti, kas jiems patiko, be 
jokios atsakomybės už tai. Da
bar žmonės pradeda jieškoti iš 
dvaro per teismą, kas jiems se
niaus priklausė, o dabar turi už
griebęs dvaras. Daugybė sodžių 
veda bylas su grapu dėlei ga
nyklų, pievų ir servitutų ; kai-ku
rie sodžiai jau laimėjo, 
Zizonįs, kurie jau nuo 
dė bylas su grapu dėl 
vės ir neseniai tiktai
šė; kiti sodžiai dar tebevargsta 
ir tebeveda bylas;- dvaras kar
tais pasielgia su valstiečiais to
kiuose atsitikimuose visiškai ne
žmoniškai: taip dabar yra veda
ma byla Nastapiškio sodžiaus su 
gr. dėl ganyklos “Beržynės”, kur 
seniaus sodžius ganydavo, bet 
dabar dvaras nebeleidžia gany
ti. Pernai dar, jau apie Visų- 
šventę, kuomet beveik nustojo 
visiškai ganę, iš tos “Beržynės” 
dvaras suėmė šešetą gyvulių gy
vanašlės Pilkauckienės (jos 
vyras Amerikoj) ir nugrtrdo Ac- 
travan, kur šviesi grapo admini
stracija gyvena, daugiaus kaip 
už dviejų mylių, ir atlupo nuo 
karvės po 1 r. 20 kap.; o iš viso 
gi 7 rub. 20 kap. šįmet iš tos 
pačios “Beržynės”, dėlei kurios 
vedama byla, 7 gyvulių Kudukio 
ir 5 Pilkauckienės ir nuvarė Ac- 
travan; dvaras pareikalavo iš jų 
pasirašyti, kad daugiaus nebega
nysią “Beržynėje” Žinoma, 
Kudukis negalėjo ir nenorėjo to 
padaryti, tai yra atsisakyti kas 
jam seniaus priklausė, o dvaras 
už tai nedavė gyvulių, per visą 
vasarą turėjo ir dabar dar tebe
turi tuos gyvulius ir žmonėms 
nesugrąžina; dėlei ganyklos Ku
dukis jau išlošė su ’dvaru, o dėl 
gyvulių dar teismas neužilgo 
‘ is, regis, Kaune.

Tie nelaimingi žmonės per vi-

są vasarą su savo vaikučiais ne
turėjo pieno ir turėjo vargti, o 
musų ponams ne galvoj tas, by 
tik jie butų “sotus,, ir “bagoti”? 
Poneliai, poneliai!.... nedėkite 
malkų ant degančio ugniakurio, 
kad patįs nenusviltumėte...

(Iš “V. 2.”)

su-

IŠ ERŽVILKO, 
Kauno gub.

Rugsėjo 4 d. čia buvo 
šaukti valstiečiai rinkti naują
viršaitį (staršiną). Viršaitis J. 
Jankauskas, išgirdęs, kad žmo
nės tariasi neleisti užsilikti se- 
namjam viršaičiui, kuris spaudė 
žmonės iš visų pusių. Pasamdė 
iš vaisė. 3 bendrus: Joną Gra- 
mailą, J. Zičku ir J. Pūkį, davė 
kiekvienam po 50 rublių, važinė
ti po žmonis. Valstiečiai gerai 
prisilakė baltakės ir alaus. Va
kare susirinko į raštinę, vieni 
kito ne matydami ir vienu bal 
su visi rinko: lai būna viršaitis 
J. Jankauskas! Teip ir liko se
nasis viršaitis, kuris teip bai
siai žmonėlius kankino. Žmones 
mat už degtinės stiklą parduoda 
visą savo laimę.

J. Šimaitis.

gu-

IŠ GARLIAVOS, 
Suvalkų gub.

Dėlei Varšavos general - 
bernatoriaus išsiųsto aplinkraš
čio draudžiančio steigti be val
džios žinios knygynėlius 
ir skaityklas, Garliavos knygy
no ir skaityklos įsteigėjai pada
vė prašymą gubernatoriui “lega- 
gfciizuoti", užtvirtinti ligšiol bu
vusias įstaigas.
- Valsčiaus pradinės mokyklos 
mokytojui Kurauckui mokslo 
valdžia uždraudė šventadieniais 
mokinti suaugusius žmones lie
tuviškai rašyti ir skaityti. Val- 
dža, mat, tame dalyke turi daug 
“priekabių”, tarp kurių svarbiau
sia ta, kad mokytojas neprisiuntė 
direkcijos viršininkui reliacijos 
(atskaitos) iš mokymo rusiškos 
kalbos suaugusių bemokslių.

Tūlos iš Garliavos ypatos iš
dėstė reikalingumą, sumanė pra
šyti valdžios, kad leistų atideng
ti Garliavoje privatišką mergai
tėms mokyklą. Direkcijos virši
ninkas (rodos, Nazarenko) krei
pėsi į vietinius mokytojus (lie
tuvį Kuraucką ir vokietį Bede- 
rį) užklausdamas, ar tikrai rei
kalinga mokykla....

Abu mokytoju pranešė direk
cijai, kad būtinai reikalinga mo
kykla, nes šiose dviejose 
klose negal mokinti virš 
vaikų.

Direkcijos viršininkas
padėjėjas Keslėr, prisidėję Gar
liavos mokytojų atsakymą ir sa
vo patėmijimus su parašais nu
siuntė Suvalkų gubernatoriui, 
neva skundą ant vietinės pa
vieto valdžios už nesirūpinimą 
mokslo ir apšvietimo dalykais. 
Neturėdamas rankoje to skundo 
originalo, negaliu žodis į žodį 
pasakyti; užteks, man rodos, sa
vais žodžiais pasakyti jo turinį.

Direkcijos 
fakto” mato 
turtingu, kad 
išgali leisti į
kad žmonės pilnai užganėdinti 
valdžios mokykloms, kad jos 
grūste prigrūstos vaikų.

“A forciori” reik steigti dau
giau valdžios mokyklų; vietinė 
pavieto valdžia labai kalta, kad 
ikišiol nepristatė valdžios mo
kyklų etc. etc.... Gubernato
rius direkcijom viršininko ir G. 
mokytojų pranešimus su savo 
patėmijimais atspauzdintus at
siuntė viršaičiui, kad šis pra
neštų gubernatoriui tikras žinias 
apie Garliavos valsčiaus stovį, 
kaip iš ekonomiško taip ir 
turiško atžvilgio.

Viršaitis, žinoma, turės 
nešti teisingas žinias apie
valsčių, kad valdžia norėjo pa
statyti net tris (valdžios) savo 
mokyklas ir net savo 
valsčius, nesitikėdamas 

\kios naudos, kaipo iš 
priemonių — griežtai 
nuo siūlomų mokyklų,
mokytojas ir 50 mokinių neturė
davo, o dabar, kada nors kiek 
pradėjo lietuviškai mokinti — 
vaikai nė į mokyklą netelpa.

Matyt, valdžia atbulai supran
ta žmonių reikalus: žmonės rei
kalauja savos mokyklos, valdžia 
bruka savąsias; žmonės įieško 
laisvės—valdžia juos suvaržo ge
ležiniais retežiais; kas prašo ar
ba reikalauja duonos — žemės 
— tam duota — švino kulka....

Nepseudoukininkas.

moky 
šimto

ir jo

viršininkas “de 
Garliavos valsčių 
tiek daug vaikų 
mokslą. Matyt,

kul-

pra- 
savo

lėšomis; 
iš to jo- 
rusinimo 
atsisakė

Pirma,

SUVALKŲ GUB.
Valstiečių įgaliotiniais išrink

ti: Vilkaviškio pav. — daktaras 
Basanavičia, vienas liet, tautie
čių - demokratų partijos vadų; 
Liudvinavos gm. (Kalv. pav.) 
— adv. Bulota, buv. II durnos 
atstovas, vienas svarbausiųjų 
darbo kuopos narių.

(Iš‘2.’)

šviesti savo pro- 
knygas ir laik-

kuo ta skaitykla

IS KALVARIJOS, 
Suvalkų gub.

Nuo rugpiučio 4 d. gyvuoja 
pas mus vieša lietuviška skaityk
la. Žmonių šventomis dienomis 
susirenka daug: vieni skaito, ki
ti klauso, kiti vėl pasikalba apie 
savo reikalus; o ir šiomis die
nomis vakarais sueina po kelio- 
liką.' Dabar ir męs galime pa
sigirti, kad turime vietą susirink
ti, kur galime 
tą, skaitydami 
raščius

Tik nežinia
užsipelnė kai-kurių vietinių len
kų neapykantą. Rugsėjo 16 d. 
padaryta užpuolimas ant musų 
skaityklos: pavakaryje, kada dar 
lietuviai nebuvo susirinkę, o 
sargas išėjo į miestą, du vyru, 
įėję į skaityklą, sudraskė rastus 
ant stalo laikraštius, labiau nu
kentėjo “Šaltinis”. Veikėjai, at
likę karžygišką darbą, išėjo. Tuo 
tarpu dvi lietuvaiti ėjo į skaityk
lą, tai ties durimis vienas len
kas sudavė lietuvaitei į sprandą; 
ta pakėlė riksmą, ir veikėjai tu
rėjo bėgti.

Tą pat vikarą mesta kelis sy
kius akmenimis į skaityklos lan
gus ir išmušta vienas langas. 
Skaitydamas, gal nevienas už
klaus, kuogi nusikalto lietuviški 
laikraščiai arba skaityklos lan
gai? Ant to klausimo ir aš ne
turiu atsakymo, galima manyti, 
kad tai padaryta tik iš neapy
kantos prieš lietuvius.

Po teisybei, jau ne nuo šian
dien matom gerus kai-kurių len
kų darbus.

Rugpiučio 11 d. klebonijos 
kieman atėjo du lenku ir 
taip elgėsi, kad rodėsi, jog jieš- 
ki tik kokios priekabės. Pra
einant, T. Jacunskas, ūkininkas 
lietuvis, pradėjo juos drausti; 
tas lenkams nepatiko, kilo bar* 
nis, ir pasekmės buvo tokios, kad 
Jacunskui lazda skaudžiai pra
mušė galvą. Kada Jacunskas, 
sukruvintas, pasilenkęs stovėjo, 
kad kraujas nors ant akių ne
bėgtų, pribėgęs dar vienas už
puolikas, parstūmė ant žemės. 
Kas butų buvę toliau, nežinia; 
ant riksmo subėgo daugiau 
nių, ir veikėjai spėjo pabėgti, 
dėsiu, kad Jacunsk. yra jau 
gus senyvas, blaivus, buvo
je su turkais 1878 m., fš ten- su
grįžo sveikas ir gyvas, o dabar 
ant senatvės reikėjo pralieti 
kraują, o už ką?! Daktaras 
apžiurėjo žaizdą, surašė abduk- 
ciją, ir Jacunskas ant tų 
lenkų padavė skundą pas 
toją.

O ką, gražus vaizdeliai 
tinių santikių tarp lenkų 
tuvių!

zmo-
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iš vie-
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Aidas.
(Iš “V. 2.”)

rinki- 
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į rin- 
iš tos

Zyplių 
vyrai 

iš da-

IŠ NAUMIESČIO, 
Suvalkų gub.

Rugsėjo 20 d. (n. st.) buvo 
nuo didžemių šakiuose Zyplių ir 
Šilgalių valsčiaus įgaliotinių rin
kimai, iš eilės į trečiąją jau Val
stybės Durną.

Kiek teko pastebėti, valstie
čiai žiuri į šią “durną” gana šal
tai, ir dalyvauja šiuose 
muose visai nenoromis, 
valstiečių dalis neatvyko 
kimus dėlto, kad nemato
durnos jokios sau naudos, antri 
atvyko dalyvauti rinkimuose tik 
dėlto, kad atlikti kaipo priversti
ną kokį valdžios paliepimą, (taip 
bent kai-kurie mano) ir prie 
progos pagirtuokliauti. -

Pažymėsiu, kad visi 
valsčiaus apšviestesniejie 
šiuos rinkimus boikotavo
lies gal ir dėlto, kad tai buvo 
patsai rugių sėjimas, kuris, anot 
jųjų, kur-kas, girdi, valstiečiams 
svarbesnis, negu tos keistos ir 
taip tankiai mainomos “durnos”.

Šilgalių valsčius išrinko iš sa
vo tarpo 39 įgaliotinius į pavieto 
susivažiavimą, o praėjusiuose 
rinkimuose, rodos, apie 60. Kiek 
įgaliotinių išrinko Zyplių vals
čiaus, nuo jų pačių, kaipo pasi
gėrusių, negalima buvo sužinoti, 
ir, matyt, jiems patiems tas vi
sai nerūpėjo; tik potam kitu ke
liu patyriau, kad išrinkta 27, tat, 
palyginant su praėjusiais rinki
mais, yra tik pusė.

"L-gj—m-- —

Kokią? kasi pažiūrų, ir kokiai 
partijai kuris įgaliotinių priklau
so, ar bent užjaučia, taip-pat ne- 
galima>aieko<aiškaus pasakyti, nes 
ir jie pktįs žpie partijas ir po
litiką mažai!ką teišmano ir ži
no. Pasirodę kad musų valstie
čiai politiškai dar visai nesusi
pratę; bet apskritai, kaip iš jų 
kalbos matyti; tai visi 
mo dabartine valdžia 
siganėdinę, ir> galima 
yra valdžios priešai, 
valdžios blogą pasielgimą kai
kurie maąojr savotiškai.'

Tarp įgaliotinių čia iš musų 
krašto yra du ir su augštesniu 
mokslu, t&ivijj Kriaučiūnas Sve- 
tušino valsčiaus ir' Slavikų kle
bonas Strimavičius, šilgalių vals
čiaus, kuriuodu, kaip girdėjau, 
yra skiriami’ir į Suvalkus.

Pastebėjau, kad Zyplių valstie
čiai pervirš mėgsta degtinę! 
Nors rinkimus pabaigė apie 7 
valandą po pietų, bet išsiskirstė 
apie 12 valandą nakties, taip, 
kad net ponas Mauša turėjo ki
tus išvarinėti laukan iš karčia- 
mos. 
lių 
mai 
du: 
kas, 
priklausančiu 
jai, ir 'jokių 
tančių. Gėda 
čiams!!

Rugsėjo 23 
pat šakiuose dviejų valsčių, bū
tent Kidulių ir Tamošbudžio, įga
liotinių rinkimai; pasirodė, kad 
iš turinčių teisę dalyvauti*nnki- 
muose atvyko tik šešta dalis 
valstiečių. Kidulių valsčiaus įga
liotinių išrinko 10, o Tamošbu
džio — 7. Atsižymėjo taip-pat 
dideliu girtuokliavimu, nes kki 
jau su apsv^icusioms galvoms 
atvažia^čS rinkti sau užtarėjus, 
o atlikę’ rinkimus, vėl, prisikam- 
šę kišenes ; degtinės bomkomis 
ir dainuodami rusiškas dainas, .. o’ f grjzo naųio.

Rugsėjo 26 d. buvo Šakiuose 
įgaliotinių rinkimai nuo šių vals
čių: Gelgaudfekio ir Griškabū
džio. 7

Spalių i d., irgi šakiuose, buvo 
Plokščių ^r Siutautų valsčių įga- 
fiotini „ njai.

Spalių |b d,(n. s.) buvo Nau
miesčio ir šakių miestelėnų rie
kėjų rinkimas tiesiok į guberni
jos miestą. Kandidatu yra ski
riamas šakių “šviesos” draugi
jos skyriaus pirmininkas dakta
ras Jonas Staugaitis, kuriuo ša
kiečiai pilnai užsitiki. Naumie- 
stiečiai, regis, jrgi nebus tam prie
šingi, nes praėjusį metą, kaip 
visi lietuviai taip ir žydai, davė 
savo balsus už daktarą Staugai
tį, kuris gavo balsų 360, žydų 
kandidatas 32 ir lenkų kandida
tas 7. . ‘,

be skirtu- 
yra neuž
sakyti, jie 
nors apie

Rugsėjo 15 d. buvo Zyp- 
valsčaūs įgaliotinių rinki- 
nuo mažažemių; išrinkta 

J. Mureika, ir J. Lažaunin- 
taip-pat, rodos, abudu yra 

geriančiųjų parti- 
laikraščių neskai-

Zyplių valstie-

ci. atsibuvo taip-

Pr. Kr.
(Iš “V. 2.”)

NEINVYKO RINKIMAI . 
.. ŠIUOSE VALSČIUOSE: ..

Žagarės, Šiaulių, Lygumų, Jo
niškio, Plungės, Žarėnų, Viekš
nių, Mankunų, Biržių, Pajūrio, 
Vieviržėnų ir Kiburių.

..(Ii ‘2.’)

SMULKIŲJŲ ŽEMININKU 
RINKIMAI.

šįkart smulkiųjų žemininkų 
tiek maža tedalyvavo rinkimuo
se, kad rodosi, buk jie rinkimus 
boikotuotų. Taip. Kauno pa
viete: iš 1179 turinčių teisę rink
ti, rinkimuosna teatvyko 5 kuni
gai, —> išrinko 1 rinkiką; Ežerė- 
nų pav., iš 250 rinkėjų (218 žem
valdžių ir 32 kunigu) teatvyko 
31 (iš jų 4 kun.), — išrinko 4 
žemvaldž. ir 3 kunigus; Ukmer
gės pav.,' iš 306 rinkėjų, atvyko 
56, — išrftlko 16 rinkikų (8 ku
nigus, 5 ! dvarMinkus. 2 sodie
čiu ir 1 miestelėną); Panevėžio 
pav., iš 49^rinHjų, dalyvavo rin
kimuose 48, -2‘ išrinko 9 rink. 
(6 kun., dVĮr.-lietuviu ir 1 
dvar.-lenką); kaulių pav. 
426 rinkėju, dalyvavo 13, -
rinko 2 kdhigtfj Telšių pav., iš 
496 rinkėj’a, atvyko 97, — išrin
ko 24 ririK^T^1 kunigų); 
Raseinių H' 566 rinkėjų at
vyko 47, išrinko 13 rinkėjų 
(jų tarpe 1 kunigą, 2 gydytoju, 

buv. gimnažfcjos mokytoją ir 
žemvaldžius)?1

(Iš “2.”)

iš 
iš-

8

šimtų žmonių. Kaip tik garlai
vis ima judinties iš vietos, tai 
žmonės ant garlaivio iškelia vė
liavą ir uždainuoja marseljietę. 
Išgirdus tatai, policija ima šėl
ti, bet nieko iš to neišeina. Il
gą laiką taip tęsėsi, bet dabar 
jau policija “išgalvojo:” kaip 
tik garlaivis antrą sykį sušvil
pia, tai tuojaus policija apsiau
čia visus atėjusius ii miesto 
žmones ir su nagaikomis gena 
atgal į miestą, ir ligi tol nelei
džia, kol garlaivis visai neprasi
šalina nuo kranto.

Matyti policija bijosi, kad 
amerikiečiai neužkrėstų liepojie- 
čių “kramola”. Velta baime!

Bevardis.
(Iš ‘2 ’).

IS RYGOS.
Hartmano dirbtuvėse darbi

ninkų dirba apie 200, iš jų 
lietuvių bus daugiau negu pusė. 
Fabrike viešpatauja baisios dar
bo sąlygos. Dirbama be paii- 
sio IS vai. Skiriamuoju pie
tums laiku, kurs visuose kituo
se fabr. pridera darbininkams, 
pas Hartmaną dažnai darbinin
kai turi dirbti ir dirbti du darbu 
išsyk: pietuoti ir mašiną valy
ti. Apie pusryčius, kuriems ski
riama kitur pusė vai., nėra ko ir 
bekalbėti: kiekvieno darbininko 
priedermė dirbti pusryčiuojant. 
Ventiliacijos jokios, mašinos vie
na prie kitos, karštis nepaneša- 
mas....

Štai pažvelkit, kokios pasek
mės to viso ir kas daugiausia 
kenčia dėl tokių darbo sąlygų: 
15 rugpiučio mašina sutrupino 
ranką darbininkui Keizmuižui,
— tas žmogus jau nebevaldys 
mašinos ir vianintelė jo penėto
ja bus elgetos lazda; 25 rugp. 
darb. Jarmolavičiui mašina su
trupino kairiąją ranką; a8 to pa
ties mėnesio dingo mašinos na
sruose darb. Beržinskio dešinioji 
ranka. Rankų trupinimas, įvai
rus darbininkų žeidimai pas 
Hartmaną ne naujiena, — nėra 
to mėnesio, kad mašinos nerei
kalautų gyvos aukos. Žūsta jau
nas, tik-ką pražydęs, pilnas spė
kų darbininkas, žūsta šeimynos 
tėvas.... Kas kaltas? Kalta 
toji betvarkė, kaltas tas karštis, 
kurs .nėsant venteliacijos, svai
gina darbininką, kaltos mašinos, 
kurios taip ankštai viena prie 
kitos sutalpintos, kalta visa ta 
nežmoniškoji tvarka, kuri vieš
patauja fabrike. Bet daugiausia 
kalti patįs darbininkai, kad ne
sirūpina visa tat prašalinti. Bet 
kaipgi prašalinti, jei nėra vie
nybės tarp Hartmano darbinin
kų? Nekartą buvo kilę streikai, 
bet hartmaniečių dalis skandino 
ir ardė juos, laužydami streikus. 
Nenuoseklios kovos pasekmės 
dabar - atsirūgsta ant kiekvieno 
žingsnio, kenčia patįs darbinin
kai, o ne kas kitas. Taigi aišku, 
kad reikia -daugiau vienybės, su
sipratimo, šviesos.
— neatidedama 
ninko pareiga, 
šėlimas, rankų 
prašalinti.

Fabrikantas,
tamsumui, tokiuose atsitikimuo
se neparduoda savo kailio, tik
riau — savo aukso maišo. Su- 
žeistamjam darbininkui Vingir- 
skiui jis atmeta 50 rub. į 
metus už tai, kad sveiką iki 
šalto kapo padarė elgetai Nors 
valdžios teismai netikę, nors 
jiems meilesnė pilnoji turčiaus 
kišenė, bet už sutrupintus są
narius butų liepus daugiau už
mokėti. Dabar to nėra, nes 
Hartmanas, žinodamas tat, pasi
stengia apdumti darbininkui a- 
kis, o šis už sveikatą paima jo 
siūlomuosius grašius. To nerei
kėtų užmiršti tiems, kurie nu
kentėjo ; nereikėtų užmiršti to, 
kad visų darbininkų susipratimas 
prašalins baisias darbo sąlygas.

Eikerto fabrike areštai nesi
liauja. Paskutinėmis dienomis 
suimti Vincas Pagelėlė, Jonas 
Butėnas ir viena moteris. Areš
tai iššlavė iš fabriko geresniuo
sius darbininkus, dabar gi ima 
tuos, ką apmelavo ilgas, nekant
rus liežuvis. Kaikurie iš šalies 
sako, kad darbininkai tarp savęs 
piaunasi, t. y. nesusipratę, patai
kūnai, vienas antrą įsiduodą. At
minkit, kas taip daro, kad fabri
kantas nebrangina darbininko, 
kad ir savo bičiulio. Neseniai 
buvo toks atsitikimas. Žinoma- 
sai visiems eikertiškiems patai
kūnas ir įdavėjas Miežis, ilgus 
metus, kaip ištikimas šuo, tar
navo fabrikantui. Tarnavo dū
šia, kunu ir liežuviu.... Nese
niai fabrik. pakliuvo antras, to- 
kios-pat veislės sutvėrimas. Dar-*

bas, rodo., turėjo pasigilinti ir 
prasisplėsti, tačiaus uolus fabri
kanto tarnai viens kitam koją 
pakišo. Miežis, kartą pamatęs 
atsišaukimą, skaitė reikalingu 
tuojaus jį sunaikinti. Bet bepil- 
dant tą šventą pareigą, parupo 
jam žinoti, kas tame lapelyje ra
šoma. Pradėjus jam jį vartyti, 
prišoko koksai-tai meisteris, kurs 
“sudorojo” Miežį, kaip jisai 
pats pirmiaus “dorodavo” savo 
draugus. Dabar Miežis sėdi ka
lėjime už atsišaukimo skaityti 
bandymą, štai tau ir Jurginės! 
Tiek tarnavus.... o kuom atsi
mokėjo 1 Žmonės pasakoja, kad 
tai esąs konkurento darbas.

Verta dar paminėti, kad Tor- 
nekalne gyvuoja dar vienas uos
ius lietuvis, Juozapas Dovidai- 
tis, kurs jau# bene kelinti me
tai užsiimąs “kramolos” naiki
nimu. Bet pastarasis turįs ne
mažą rajoną ir esąs valdžios pa
pirktas.

Iš pupų nevaromas.
(Iš ‘2.’)

dubininkai Ubui imonijo5 1 
hegsu be Uiko tBri £1 
sU. Kiek tokių karštų dva« < 
energiškų veikėjų, labiau.^? i 
lūšių is liaudies, pasibaigė nači^ 
je jaunystėje, per neturtą -TyZj 
gus; džiovos nukamuoti, 1^/ 
mi savo darbuose ne už 
mą spragą.... Niek. nesirZ 
na, nieks neatkreipia atydo, • 
moksląeivius, musų vaikus Tl. 
vai ir artimiejie — tamsus, 
pranta reikalingumo mokslo, dU 
gi už pavojingą laikydami, nebe 
duoda jiems pagelbos; besint 
darni po mokslus, jei kurs 
lenda po žeme, tai 
stoja energijos.

Suprantančių

ne pa. 
nuvargę^.

vert? mokslo

Jieškoti jos 
kiekvieno'darbi- 
antraip mašinų 
laužymas nebus

ačiū darbininkų

pimu neturtėlių moksląeivia 
skaitlius gana mažas.

1 am tikslui įsikūrė draugystę 
“Žiburėlis” jau nuo 20 metą. 
Iš pradžios kelios tik moterįs 
darbavosi slapu, kiek išgalę 
mos, šelpė nemažai visuomenei 
naudingų žmonių. Ilgainiui ra
telis prasiplatino, prisidėjo dao_ 
giau sąnarių, išdirbo įstatui, ga. 
vo daleidnną darbuotis... ? 
kas iš to? Draugystė savo val
dybą laikraščiuose apgarsino, o 
pašelpos kas kart mažiau tegali 
išduoti, vos tik kelioms ypa- 
toms stipendijas išgali, po kele
tą rublių ant mėnesio, ir tai me
tų gale lieka vien tik deficitu 
Kuone visas turtas draugystę 
tai sąnarių įnešami mokesčiai.

Nebėgai iš šalies nieko surink
ti, nebeįplaukia nieko aukų. Bet 
nėra ko norėti; kiekvienas pri
slėgtas, vargais suspaustas, iki 
paskutinio skatiko per valdžią iš
čiulptas, žmogus patsai nuvar
gęs būdamas, nebegali kitais n> 
pinties.

Kad teip butų vienybė, susi
pratimas, daug vargo nereikėtą: 
musų lietuvių skaitosi 3 milijo
nai, kad tik po skatikėlį kiek
vienas mestų, šimtai tūkstančių 
susirinktų! Kiek mokslo įstai
gų įsikurtų, kiek mokintinių į jas 
įstotų ir kaip jų būvis pasigerin
tų?..

Iš to paties lietuvių skaitliais, 
dešimtimis tūkstančių išbėgote 
Amerikon. Jus tenai liuosesm 
ir džiaugiatės geresnį uždarbį 
turį; jus atsiminkite moksiąei- 
vius, subruskite mesti savo da
lies nors po kelis skatikėlius, au- 
kaukite, siųskite “Žiburėliui" 
(Zavalna 13—4, Vilnius, Rus- 1 
sija). Prasišvietę jūsų broliai, | 
Lietuvoje, susipras, pažįs savo I 
spėkas, sustos petys į petį, kaip 
vienas vyras, kibs į prispaudė- • 
jus, sutrupįs jų galybę. Sprogs 
senoji valdžia, nukris jungas nuo J 
musų sprandų, iš to sprogimo, 
trenksmas atsimuš ir Ameriko- • 
je, nubyrės ir jus varžantiejie pan
čiai. Tuomet liuosi, smagus par
keliausite savo gimtinėn šalin, 
nušluostysit ašaras jūsų tėvų. 
Tik ne šykštaukite ir ne drebė
kite ant skatiko! Ne užmirški
te musų neturtėlių moksląeivių! 
Šelpkite juos iš paskutinios, kel
kite jų dvasią. Kuo plačiau 
skleisis apšvietimas, tuo augš- 
čiau kils prakilni dvasia. Iš
ėję toliau, nenustokite mylėję sa- 1 
vo viengenčių 
nes meilėje ir 
galybė.

LAUKAS U LIETUVOS
Su kuomi tik susiėjus 1 

pradėk kalbėti, ' tuo kalba nu
krypsta Amerikon, nes visai ma
ža dalis yra Lietuvoje tėvų, ku
rie neturėtų nors vieną, o dau
gumas ir keleto vaikų Ameriko
je. — “Ar gyvi, ar sveiki, kaip 
jie tenai vargsta, ar bepasimaty- 
sime kuomet?” Tokie ir tam 
lygus klausymai ne išeina iš 
minties; o kas mintyje ir širdy
je, tas tuojaus apsireiškia ir kal
boje.

Ne vieni tėvai dejuoja ir ver
kia nebesulaukdami žinios nuo 
vaiko. “Kodėl nustojo rašinėjęs, 
kokiu 
kokia 
praturtėjęs, .užmiršo 
arba ■ įpuolė į didelį var
gą, drovisi teisybę rašyti, o gal 
nebegyvas?*’ Visokios abejonės 
mušasi mums po galvą, skaus
mas drasko širdį.

Kaip mums kas valandą jus 
mintyje, teip lyginai, turbut, ir 
jums gimtinė šalis stovi akise, 
iš kurios jus išginė baisus li
kimai: vargas, badas, skolos, 
mažas uždarbis. Bėgate už. jų 
rių - marių su vilČia geresnio 
pasisekimo, didesnio uždarbio, 
greitesnio išsigelbėjimo iš var
go; pagerinimo būvio savo šei
mynų likusių tėvynėje. O kiek 
iš jųsų nusivylė — niekas neži
no.

Jauniejie vaikeliai! Tankiau
siai bėgate nuo biaurios kareivi- 
jos, tankiai esate ištrukę iš pat 
nasrų giltinės, jau, jau, užgulan
čios ant jųsų sprando. Išplau
kėte už jūrių, atsikvėpėte liuo- 
si, kitoje dalyje svieto, bet su
grįžti tėvynėn užkirstas jums ke
lias. Ne vienam skausmas per
veria širdį, arba akįs paplųsta 
ašaromis, atsiminus savo likimą, 
savo liuosajį ištrėmimą, be vil
ties kuomet nors sugrįžti ir my
limuosius likusius gimtinėje pa
matyti. Ne vienam gal ir vėjas 
iš tos pusės kvepia; įmanytu
mėte, paukšteliu lėkti, arba žu
vele plaukti, kad tik į savo šale
lę pagrįžti. Galvojate, svajoja
te, jieškote kokio nors budo su
laužymui varžančių jus pančių, 
nusukimui sprando žmonijos pri
spaudėjui. Plazdafe kaip paukš
teliai įpainioti spąstuose; kar- 
ščiuojatės, grobstotės ginklų, ma
note, didžiausią galybę savo spė
ka pergalėti, bet nusiminate ir 
nuleidžiate rankas, mažiausį bū
relį savųjų tepriskaitę. Mažas 
skaitlius kovotojų — menka spė
ka. Nėra kaip stoti, nėra kuom 
atsispirti prieš didžiausią gaują 
žmogžudžių, juodašimčių ir žvė
riška disciplina valdomus 
jonus kareivijos.

Musų žmonių iš liaudies 
pratusių ir kovojančių ant 
tų suskaitoma, o kiti visi

budu 
nelaimė,

ne

gal 
gal

prapuolė,
o

1 saviškius,
didelį

I

likusių tėvynėje, 
vienybėje musų

Tavo motina.

yra su tokiaisIr Amerikoj
mieriais “Aušros” draugystė, bet 
ir ji neturi tiek paramos, kaip 
reiktų.

Red.

IŠ AMERIKOS
mili- NUSIBANKRUTINO.

Pitsburg, Pa. Nusibankrutino 
čia pagarsėjusios kompanijos 
W estinghouse Electric Co., 
Westinghouse Machine Co. ir 
Nernst Lamp Co. Likosi čia 
teipgi uždarytas Iron City Trust 
Co. bankas. Žmonių pinigų ban
kas turi $1.700.00.

susi- 
pirš- 

nuka- 
muoti, prieslėgti, suvargę, tam
sus be jokio supratimo, be ener
gijos, apatiškai snaudžia. Minių 
iš tokios apatijos, nė jokia agita
cija, nė prakalbos nesujudįs prie 
sukilimo, prie revoliucijos; gai
la darbo, gaila triūso mažos da
lies apšviestesnių.

Vienas vienintelis kelias, visų- 
pirmu skleisti apšvietimą, steng
tis kuodaugiausiai jaunųjų moks- 
lan leisti, o labiausiai jau besi
mokinančius neapleisti.

Kiek musų jaunuomenės trok
štančios pasiekti kokią nors ša
ką mokslo kankinasi po miestus, 
pusnuogiai, pusbadžiai stimpa, 
mažai miega, per naktis darbuo
jasi, per tai jaunystėje pakerta 
sau sveikatą. Musų kovotojai,

PERGALĖTOJAS ORLAIVIU 
LENKTYNĖSE.

• St. Louis, Mo. Orlaivių lenk
tynėse pralenkė kitus vokiškasis • 
orlaivys Pommem ir tai tik to
dėl, kad prancūziškąjį orlaivį 
“L’Isle de France” sulaikė prie
šingas vėjas. Ir tai vokiškasis 
nulėkė tik 5 angliškas mylias to
liau. Dalyvavę lenktynėse orlai
viai atliko kelionę: vokiškasis 
"Pommern” 880 mylių; prancū
ziškas “L’Isle de France” 875 
m., vokiškasis “Duesseldorf” 790 
myi.; amerikoniškasis “St.Louis

turi 
kramo- 

Kiekvieną pirmadienį iš

16 LIEPOJAUS.
L i epo j aus policija daug 

darbo ir galvasukio su 
la”. . 
Liepojaus išeini į Ameriką gar
laivis apie 7 vakaro vai. Garlai
vio išleisti susirenka apie porą



^^■Kanerikoniškasis "Ame- ] 
myl Lenktynėse or- : 

7p’iBČi,i lėkti pri<Š J*’* 
" orlaivi, ne buvo, buvo

kj|i amerikoniškiejie. Do- 
'"3 2000 dol. laimėjo Lincoln 
fechy « Toledo, Ohio, kuris 
įkirta keli?, IJ4 angliškos my- 
įoį, atliko į 4 minutas ir 40 ««- 
’iundą-

NAUJA KOMETA, ARBA 
UODEGUOTA ŽVAIGŽDĖ. 
VVisconsino astronomas Nel- 

dangaus rūmuose užtiko 
kometą, kuri artinasi prie 

"lefflės Pavojaus žemei vienok 
•;t0 nebus, nes ji neprisiartįs 

L-ie žemės arčiau kaip 35 
jonus angliju mylių.

bauku BANKRUTINIMAI.
Xew York Pradeda čia griū

ti bankai. [ Vienas iŠ jų. Knt- 
ckebocker Trust Co. paliovė 
mokėjęs pinigus. Turi jis žmo
nių depozitų 60 milijonų dolia- 
riy. Amerikos iždo ministeris 
Ortelioun paskyrė 20 milijonų 
doliarių iido PinigM gelbėjimui 
griūvančių bankų; pažadėjo vė
liau tam tikslui paskirti dar 15 
milijonų doliarių.

pliozijos keturi darbininkai liko* 
si j šmotus sudraskyti.

Youngstown, Ohio. Chemiš
koj laboratorijoj National Ligbt 
& Thoream Co. atsitiko explio 
zija, kurios 14 darbininkų likosi 
sužeistų. Užgimęs nuo expliozi- 
jos gaisras pridirbo nuostolių 
ant 10000 dol.

NELAIMĖS ANG GELE
ŽINKELIU.

Marion, Ohio. Netoli nuo 
čia susimušė pasažierinis Erie ge- 
ežinkelio trūkis su tavoriniu. 
?rie to vedėjas pasažierinio tru- 
cio likosi užmuštas^ o 6 ypatos 
sunkiai sužeistos.

sulmtiejie, davė jiems vyskupy
stės kanclerius Ninsson. Tur
būt visi dalyvavę kokiu nors bu
tų vagystėj, dalyvavo ir pavog
tų pinigų dalybose.

Muncie, Ind. Netoli nuo čia 
iššoko iš relių karas Indiana 
Union Traction Co. Prie to 60 
ypatų likosi sužeistų, o terp tų 
ir buvęs prezidentas minėtos 
kompanijos, George McCulloch.

PUSĖTINAS ATLYGINIMAS.
New York. Daktarai, Pachcr 

ir Wilyn I9°4 m- priP“*00 
prote raštininkę Eilėn Kenigon, 
Ji likosi į bepročių namus paso- 
dyta, bet čia ją pripažino svei
ka Už klaidą ji apskundė į 
teeiną pirmutiniu du daktaru ir 
teismas pripažino jai 25000 
atlvginimo. 1 aigi mat ir 
tarai savo sprendimuose 
būt labai atsargus.

dol. 
dak 
turi

kvos advokatą Prilukovą. Ap
kaltinti jie užmušime turtingo 
dvarponio KomoMVskW. Byla 
atsibus Venecijos teismu

|| 27 d. spalio, kaip garsina 
randas, Maskolijoj išrinko 205 
trečiosios durnos atstovus. Ta
me skaitliuje yra 70 randui pri- 
ankių, 15 demokratų, 6 maho
metonai, 6 socijalistai, 17 sąna
rių kairiųjų partijų. Jeigu to8 
žinios teisingos ir jeigu rinkimai 
teip eitų ir toliau, tai trečiojoj 
durnoj butų didesnė dalis 
randui prilankių atstovų. Bet 
tokia durna negalės žmonių nu- 
ramyti, jų neužganėdys.

Dalias, Tex. Ant Missouri, 
Kansas & Texas geležinkelio, 
netoli nuo čia iššoko iš. relių ge
ležinkelio trūkis. 1‘rie to 20 
ypatų likosi užmuštų, o 25 tapo 
sunkiai sužeistos.

Providence, N. J. Ant Paw- 
tucket elektriško geležinkelio li
nijos susimušė čia, 27 d. spalio, 
du karai. Prie to 48 ypatos li
kosi sužeistos, o tame skaitliuje 

ypatos labai sunkiai.5

IŠ DARBO LAUKO

ĮĮ Paryžiaus valdžios susekė 
terptautišką vagilių trustą, prie 
kurio priguli vagiliai visokių 
eraštų. Centrališka trusto už- 
veizda buvo Paryžiuj. Laikraš
čiai užtikrina, kad prie to trusto 
priguli daug žinomų labai įtek
mingų ypatų; todėl ir tam
sus jo darbas teip ilgai sekėsi.

VAGILIU DARBAS.
Santa Monica. Į biurus South

ern Pacific geležinkelio, 27 d. 
spalio. įsiveržė plėšikai ir pašla- 
vė už 15000 dol. geležinkelių bi
lietų; neužmiršo paimti ir pečė- 
čių ir kitokių instrumentų žen
klinimui tikietų.

|| Lisabonos uoste, imant an
glis, paskendo Hamburgo gar
laivys “Borussią”. Pasažieriai 
vienok visi išsigeilbėjo.in Garlai
vys “Borussią” varioja pasažie- 
rius iš Hamburgo 4 Braziliją.

d
Į| Anglijos parlamentas priėmė 

sumanymą, kad viešpatystė pa
imtų į savo rankas anglių ka
syklas ir anglių pardavinėjimą.

|| Į miestą Santa Cruz, Mexi- 
k>, angliškas garlaivys “Wool- 
wich”, atgabeno 400 chiniečių 
ateivių, bet porto valdžios 200 
jų palaikė kvarantėnoj. Tas teip 
suerzino kasočius, kad jie išsi
traukė peilius ir metėsi ant lai
vo įgulos ir butų gal jurininkus 
išskerdę, jeigu mexikoniški ka
reiviai ir žandarai nebūtų par 
gelbon pasiskubinę. Muštynėse 
daug jurininkų ir chiniečių liko
si sunkiai sužeistų. ,

*[ New Orleans, Pa. Pasibai
gė čia streikas dokų darbininkų, 
o tame ir medvilnės krovėjų. Jie 
sutiko grįžti prie darbo, o nesu
tikimus pavesti santaikos teis
mui. Streike dalyvavo išviso 
10000 darbininkų.

NERAMUS INDIJONAI.
Ute indijonai užsilaiko nera

miai. Juos mat iš jų apgyventų 
plotų Utahoj perkėlė privestinai 
į Cheyenne River rezervaciją, pie 
tinėj Dakatoj. Dabar jie aplei
do rezervaciją. Ute indijonai 
skaito 600 ginkluotų kariautojų.

<Į Kew York. Tarnaujanti ant 
New York Central geležinkelio 
nutarė reikalauti ant 20% dides
nių algų. Jeigu reikalavimas ne
bus išpildytas, 5000 vyrų pakels 
streiką.

DVIGUBA NUOTROTA.
New York. Gyvenanti čia vo 

kietė, Theodora Shultz, nuva
žiavo į nusibankrutinusį Knick-1 
erbocker Trust Co. banką, kur 
turėjo gana daug sudėtų pinigų, 
juos atsiimti, bet laukė visą die
ną ir pinigų negavo. ■ Parvažia
vusi namon, rado kitą nelaimę: 
jos> namuose atsilankyta mat plė
šikų, kurie paėmė visokių bran- Knitting Mills, 
genybių už $2000.

f Morrisdale Minės, Pa. Dar
bai eina čia negeriausiai: dirba 
4—5 dienų sanvaitėj.

f Montgomery, Ala. 
čia uždarytos dirbtuvės 
tie Coast Line”, 
darbininkų atsirado

ir musų tautie^ baisiai sužeidė, 
net galvos kaulus suskaldė. Dak
tarai kaulus sudėjo atgal. bet 
nesitiki, kad sužeistasis galėtų 
išgyti. Paeina jis iš Kauno gu
bernijos, Vilkmergės pavieto. 
Šėtos valsčiaus, Vaiškonių so
džiaus.

S. Sarafin.

Iraugystė. Bandyta buvo su- 
.verti ir tautišką, bet iki šiol dar 
lieko nepadaryta. Gal vėliau 
jeriau seksis.

Yra čia anglių kasyklos. Dar
bai eina ne blogiausiai, bet iš 
citur atvykusiam darbas sunku 
jauti.

Ifi RHINELANDER, WIS.
Darbai eina čia gerai, bet ų 

kitur pribuvusiam darbas sunki 
jauti. Čia yra lentų piovykla 
didelės popieros dirbtuvės. ic 
1. šio mėnesio užgimė čia strei 
kai, bet kad dirbtuvių savinin- 
cai streiklaužių negavo, tai nu 
ulenkė, darbininkai 
sugrįžo prie darbo.

Lietuvių yra čia 
ir 6 pavieniai.

ant rytojau? Tautiesis.

2 šeimynos

J. M. Š

LIETUVIAI AMERIKOJ.

|| Kaip paduoda laikraščiai, 
maskoliškoji policija vėl susekė 
sukalbį ant caro gyvasties. Je- 
nerolas Krisky, girioj aplinkinė
se Carskoje Selo patiko darbinin
kus kasančius pakasą, kuris kaip 
sako, turėjo eiti po caro rumu 
Carskam Sele. Manoma, kad no
rėta iškastame tunelyj padėti mi
nas ir išmesti caro rūmą su vi
sais jo gyventojais į padanges. 
Tunelyj rado ir du darbininku, 
kuriuos ir suareštavo.

parmerkė 
skyriaus 
Novosti”

Likosi 
“Atlan
tai 800Per 

be darbo.

Reading, Pa. 
dėl nusibankrutinimo 
banko, uždarytos

Likosi čia,
Heinze 

dirbtuvės

|| Odesoj, teismas 
redaktorių politiško 
laikraštyj “Odesskija 
Julurą keturiems mėnesiams ka
lėjimam neva už platinimą netei
singų žinių apie valdžios darbus 
ir mierius. Mat dabar Maskoli
joj užstojo toki laikai, kad laik
raščiams beveik negalima svar
bių žinių padavinėti, kadangi 
valdžios tarnai visada gali prie 
jų prikibti.

. Helena, Mont. Cianykščiai
UŽMANĖ RINKIMUOSE NE-1 streikavę telegrafistai nutarė 

grįžti prie darbo. Manoma, kad 
ir Great Falls, Mont. teipgi ne- 

prie

MĖTYTI PINIGU.
New York. Perdėtinis __

nykščio šteto demokratiško k<> | streikuos, bet sugrįš 
miteto, Sudspeth, atsiliepė 
tokio jau perdėtinio republikonų 
partijos su užmanymu laike rin- ' 
kimų nesinaudoti iš pinigų ir ne
duoti niekam balsus pirkinėti. 
Republikonai ant to nieko neat
sakė. Greičiausiai abidvi parti- 
jos, kaip pirkinėjo, teip ir pirki-

| nės balsus. Įsiviešpatavusį, de- 
|moralizuojantį visus paprotį du 
| žmonės neišnaikys.

čia-

I darbo, pne

IŠ VISUR.

|| Ant salos Kubos terp gyven
tojų didinasi nekentimas ameri
konų, kubiečiai mano, kad ame
rikonai juos prigavo, nes žadėjo 
vien paliuosuoti salą nuo išpani- 
jonų, o dabar ne leidžia kubie
čiams laisvai gyventi. Kubie
čiai Nacijonališkame teatre ap- 
švilpino amerikonišką vėlina, 
parodydami tuom panieką ame
rikonams.

|| Sveikata Austrijos ciecoriaus 
ant tiek pasitaisė, kad daktarai 
jam daleido pasivaikščioti par
ke. Jis atlieka jam priderančius 
darbus, peržiūrinėja ministerių 
suteiktus raštus, pasirašinėja po 
dokumentais.

1 Pietinėj Italijoj, provincijoj 
Calabria, 21 d. spalio siautė že
mės drebėjimai, kurie daug nuo
stolių pridirbo, miestelis Fera- 
zano likosi su visu žemės dre
bėjimo išgriautas. Pražuvo lai
ke tų žemės drebėjimų mažiau
siai keli šimtai ypatų; tikras 
pražuvusiujų skaitliaus dar ne
žinomas, ištraukė iš po griuvė
sių 800 negyvėlių. Bažnyčia 
Tosore likosi suvisu sugriauta.

MARAS.
Se.attle, Wash. Čianykštin ju

rininkų ligonbutin likosi atga
bentas vienas jurininkas maru 
sergantis. Vyriausias ligonbučio 
'daktaras VVyman atsišaukė 
į valdžias, reikalaudamas, kad 
visi atkankanti čia laivai butų 
gerai rūkyti nuodingoms mede- j Miestuose Rapalla, Jonica, Cer- 

igoms, kad jų dūmai užmuštų nocc ,r Nurino žemės drebėjimai 
buvusias ant laivų žiurkes, nes teipgi daug nuostolių pridirbo.

®utv^rįma*' yra svarbiausiais Drauge su žemės drebėjimais 
Hnešiotojais maro ir kitokių siautė ir audra su debesų pra- 
gpidemijų. Į plyšimais, nuo ko užgimę tva

nai, sunkino gelbėjimą žmonių.
GAISRAI.

K Marshalltown, la. Sudegė čia 
Varstotai Iowa Central 
kelio ir daug vagonų.

I liūs gaisro padarytus 
Į ant 300000 dol.

Evansville, Ind. Sudegė čia 
didelės departamentališkos krau
tuvės Boston store. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 250- 
000 dol.,

EXPLIOZIJOS.
Ashland, Wis. Dirbtuvėse At

lantic Dynamite Co. expliodavo 
aoo svarų nitroglycerinos. Ex-

| Iš kalėjimo paleido jau ir 
moterį Helsingforso universite
to profesoriaus, Malinbergienę, 
kuri buvo suareštuota drauge su 
amerikono VVallingo šeimyna. 
Citi suareštuotiejie dar sėdi ka
lėjime, bet du iš jų ketina pa- 
eisti.

Macedonijoj, pulkas gin- 
duotų bulgarų, 21 d. spalio, už
puolė grekišką kaimą netoli 
Monastero ir išplėšė ir išdegino 
suviršum šimtą namų; užmušė 
ir tūlą kaimo gyventojų skait
lių.

Iš CHICAGO, ILL.
• Chicagoj lietuvių gana daug 

gyvena. Tarpe jų atsiranda vi
sokių užmanymų ir veikimų.

Draugijos, susidedančios iš 
prakilnesnių, daugiau išsilavinu
sių ypatų, veikia šį-tą labui žmo
nių, o draugijos, susidedančios 
iš mažiau, protaujančių, veikia 
teipgi, bet jų veikimo pasekmės 
ir nauda maža, kartais jų veiki
mas būva net blėdingas. Kas 
do nauda gali būt iš tokių vei
kimų, kaip: suteikimas medalio 
tam, kuris geriau pašoks,* arba, 
suklaupus, dievobaimingai pasi
melsti, ar užpirkti mišias?

Toks veikimas neatneša nau
dos draugijai, yra tik noro už* 
ganėdinimas; progreso nėra. Juk 
sakoma: ‘kas nežengia pirmyn, 
tas žengia atgal”.

Jau praskambėjo garsas, kad 
‘Aušra” rengia iki naujų metų 
penkias moksliškas prelekcijas, 
kas jas lankys, daug ko gero pa
tirs.

Negana to gero darbo ir veiki
mo labui žmonių, gyvenimas 
kalauja, išvelka ir daugiau 
šokių dalykų; paveikslan, 
sirodo reikalas skaityklos.

Soc. Sanj. Am. ąta kuopa 
nuo pusės metų svarsto ir ren
gia programą lietuviškos skai
tyklos ir knygyno. Atsilankęs 
žmogus į skaityklą, atras tą, ko 
jis geidžia: draugą, pažystamą, 
laikraščius, knygas, prakalbas ir 
diskusijas — gėrimo tik neras.

Neaiškysiu plačiau apie tai, 
nes tikiuosi, kad rengimo komi
tetas greitu laiku pianeš, ir dau
giau paaiškys apie knygyną ir 
skaityklą. M

Turiu priminti, kad ąta kuo
pa L.S.S.A. jau turi sutaupinusi 
skaityklai - knygynui $75.00, ir 
10 d. lapkričio 1907 m., Freiheit 
Turner salėje, 3417—3421 So.
Halsted st., yra tam tikslui pa
rengtas balius. Todėl, supran
tanti reikalingumą takios įtai
sęs, prisidėkite kuom kas gali: 
suteikdami tai skaityklai kny
gas ir viską tą, kas butų reika
linga knygynui. Manoma, kad 
draugijos susidedančios 
pratusių sąnarių teipgi 
prie to darbo.

Pakol tas knygynas 
pakol geri norai įsikūnys, visgi 
praslinks nekuris laikas. O gy
venimas stumte stumia mus 
prie progreso ir męs, kiek galė
dami, žengiame prie jo. ąta 
kuopa L. S. S. A. nutarė du kar
tu mėnesyj laikyti skaitymus ir 
diskusijas: pirmame ir trečiame 
nedėldieniuose mėnesio, 1 vai. 
po pietų, Radavičiaus salėje, 33 
gitvė, arti šv. Jurgio bažnyčios. 
Draugas turintis socijalistišką žen 
klą — nieko nemokės įžangos, 
o neturįs to ženklelio, ar drau
gas ar ne, mokės po 5c. įžangos.

Draugai ir draugės I Kviečiar 
me atsilankyti. z

A. Zimontas.

eiles 
“At-

IŠ E. ST. LOUIS, ILL.
čianykštis bažnytinis lietuvių 

choras, 21 d. spalių, parengė lie
tuvišką vakarą. Perstatė veika
lą p. a. “šykštus Raitelis”. Bu
vo teipgi dainos, dekiiamacijos 
ir prakalbos. Roles buvo teip 
paskirstytos: rolę Aleano lošė 
Paspirgėlis; tarno — P. Gurk- 
sas; žydo — J. Jurgelaitiis; Ba
rono — J. Šilingis; Gercogo — 
J. Sereikis. Visi savo roles at
liko užganėdinančiai.

Baltrušiutė dekliamavo 
“Eglė”, O. Gudaitukė —
sigrįžk vėjali iš tos šalies, kur 
mano tėvynė.

Rainis kalbėjo apie revoliuci
ją Rosijoj. Aiškino barbariškus 
darbus caro tarnų, kaip vyrus, 
moteris ir mažus vaikus kazokai 
kančiais kapoja.

12 d. spalio buvo susirinkimas 
Lietuviško Kliubo, kuris tūlą 
laiką visai buvo užmigęs. Ta
me susirinkime išrinko admini- 
stratiją: prezidentu — Jul. Mir 
laševyčia; vice prezidentu — Si
meoną Jocį; kasieriu — 
zapą Tervainį; protokolų 
— Juazapą Rainį; finansų 
retoriu — Jurgį šilingį.
narių Kliubas turi jau suviršum 
šimtą.

28 d. lapkričio, pn. 537 Collins- 
ville avė., S. Jocio salėj, bus pa
rapijos balius. Laike baliaus, 
užmanyta atlošt teatrą. Akto
riai netrukus pradės darbuotis.

Parapijos reikalai eina pas 
mus gerai, dabartinis musų kle
bonas, kun. J. Gadeikis, užga- 

■ nėdina čianykščius lietuvius, nes 
jis rūpinasi ne vien apie savo, 

1 bažnyčios, tikėjimo, bet ir apie 
* tautiškus reikalus.

Žilabarzdis.

IS FRANKLIN, WASH.
Lietuvių yra viena šeimyna ir 

keletas pavienių. Čia lietuviai 
nesilaiko ilgai, nes labai pavojin 
gi darbai. Nuo gegužio mėnesio 
ir 3 musų tautiečius pąjiko nelai
mės: Juozapą Butkų sunkiai su
mankė, Joną Plaškaitį užmušė, 
Stanislovą teip sunkiai sužeidė, 
kad jis devintą dieną mirė, pa
likdamas dideliame varge jauną 
pačią. Apie sušelpimą kovojan
čių už musų tėvynės laisvę nieks 
nekalba, nes nėra kam paragyt 

M. Kalauskas.

rei-

pa

jau

Juo- 
sekr. 
sek- 
Sa-

sa- 
už- 
ga- 
re-

Iš MONTREAL, CANADA.
13 d. spalių čia atsibuvo pa

šventinimas vėliavos šv. Kazi
miero draugystės ir parapi
jos mitingas. Pasibaigus, drau
gai susirinko Vitauto Kliubo 
lėj. Besilinksminant, likosi 
manyta paaukauti, kiek kas 
H, sušelpimui ir palaikymui
voliucijos Lietuvoj. Pirmsėdis 
vienok šv. Kazimiero draugystės 
pradėjo šmeižt ir pekti užmany*- 
mą ir užmanytojus. Bet visgi 
revoliucijai sumetė keletą centų. 

, Mat Sv. Kazimiero draugystės 
Į pirmsėdis, būdamas Philadel- 
phioj, gyrėsi savo pažangumu, o 
dabar, susidraugavęs su kunigu 
šlamu, su juom eina iš vien, jam 
padeda aveliu vilną kirpti.

Kanados girininkas.

iš susi- 
pr i si dės

įsikurs,

Iš SOUTH PARK, WASH.
Buvo čia vestuvės Vlado Va

lentas su Marcele Sitkiute. Su
sirinkę, bekalbėdami apie musų 
tautiškus reikalus, užmanė pa
aukauti, kiek išgalint, tautiš
kiems reikalams. Visi tam pri
tarė ir sudėjo $6.75 c, (aukau
tojų vardai ir jų aukos pagarsin
tos pereitam num. Rd.). Pini
gus tuos siunčiame “Lietuvos” 
redakcijon. Iš jų: $3.00 skiria
me sušelpimui moksląeivių “Auš
ros” draugystės fondan, o $3.75 
tautiškam namui rengiamam S. 
L. A. Butų gerai ir dideję mu
sų tautai naudą atneštų, jeigu 
lietuviai prie kiekvienos progos' 
rinktų aukas kokiems nors svar
besniems tautiškiems reikalams.

Lietuvių yra čia ne daugiau
siai, bet su tautiškais darbais jie 
neatsilieka nuo lietuvių net to
kių vietų, kur jų yra daugiau. 
Jeigu svarbių darbų atlikti ir 
negalime,_ tai bent, aukaudami 
pinigus, tokius darbus palaiko
me.

Darbai eina čia pusėtinai ir 
uždarbiai neblogiausi.

Cianykštė draugystė D. L. K. 
Gedimino ant ateinančių kelėdų 
rengia balių, o pelną ketina skir
ti tautiškiems reikalams.

B. Sitko.

Iš KENSINGTON, ILL.
Pulmano karų dirbtuvėj likosi 

užmuštas lietuvis Pranas Luze- 
vičia. Jis dirbo prie mašinos kil
nojančios sunkenybes. Mašini
stas paleido sukabas ir jos nu
puolė tiesiog ant galvos pasilen
kusio Ltfzevičiaus ir ją sutrupi
no. Gydytojai mėgino dar da
ryti operaciją, bet tas jau negel- 

Ibėjo.
Velionis, persekiojamas mas

kolių valdžios, atkako 5 mėne
siai atgal Amerikon. Paėjo jis 
iš Skuodo valsčiaus, Telšių pa
vieto. Nors jis Rygoj buvo 
miestsargiu, tarnavo kariumenėj, 
dalyvavo ir karėj su Japonija, 
bet neprisigėrė carizmo raugu, 
kaip tai atsitinka su daugeliu 

[menkai išmanančių lietuvių, bet 
priešingai, suprato tas 
kokias žmones kenčia 
kusios caro valdžios 
stengėsi pamokyti. * Ir 
kakęs, veikė savo brolių labui, 
stengėsi nesuprantančius ap
šviesti, pamokyti, traukti juos iš 
tamsos. Savo darbais jis užsi
pelnė guodonę visų prakilnesnių
jų ir doresniųjų brolių.

P. L.

ARGENTINOS, PIETINĖJ 
AMERIKOJ.

Paskutiniuose laikuose čia pra- 
lėjo važiuoti daugiau lietuvių, 
daugiausiai tokių, kokių į šiau
rinę Ameriką neleidžia dėl ligų, 
silpnumo, ar dėl -neturtingumo, 
stokos pinigų. Tokius daugiatv- 
siai Breinos agentas Missler 
siunčia į Argentiną, nes čia įlei
džia visus, kas tik atvažiuoja, 
nors butų šlubas arba visai be 
turtų. Vargas tik, kad ne mo
kant ispaniškos kalbos, sunku 
darbas gauti. Atkakusiems į Bu
enos Aires vieną mėnesį duoda 
šiokį tokį valgį ir pastogę emi
grantų namuose, kur reikia gu
lėti ant grindų. Bremos Missler 
siunčia pulkus lietuvių į provin
ciją Mcndoza. Randas, norinčius 
į vidurius krašto važiuoti atei
vius, veža dykai geležinkeliais, 
kur tik jie nori. Bet nuvažiavę 
ten, nemokėdami kalbos, turi 
priimti niekiausią darbą už men
kiausią užmokestį, kiti grįžta 
pekšti atgal į Buenos Aires. 

„ Blogiausia, kad čia labai ma
žai yra apšviestesnių lietuvių, ku
rie galėtų ką nors padaryti ir 
pagelbėti atkankantiems savo 
broliams. Reikalinga čia butų 
kokia draugovė, kuri rūpintųsi 
atkankančiais lietuviais vyrais 
ir fnoterims, kuri duotų gerus 
patarimus savo broliams. Čia 
kartais pribūva ir moterys su 
mažais vaikais be vyrų, kitos 
turi vyrus šiaurinėj Amerikoj, 
bet jų ten ne leido dėl akių, ar 
kitokios ligos. Tokias garlaivių 
kompanijos, siaurinėj .Amerikoj 
neįleistas, ant vargo čia atgabe
na.

Girdėjau nuo vieno lietuvio, 
jog provincijoj Buenos Aires, 
“Coronel Suaręs ’ galima ne blo
gai įsigyventi, galima gauti ant 
randos žemę, o paskui ir visai 
ją nupirkti, čia sėja visokius 
javus ir klimatas ne blogas. Pro
vincijoj Santa Fe teipgi daug 
yra farmų. Aš gyvenu Chubut 
provincijoj. Ji toli nuo Buenos 
Aires. Klimatas čia šaltas teip

skriaudas, 
nuo neti- 
ir kitus 

čionai atr

nesnė. čia nieko nesėja, nė aria, 
yra dideli tirai, teipgi kalnai ant 
kalnų, o juose daug liekanų 
prieštvaninių laikų. Auga čia 
kieta žolė ir spygliniai krūme
liai žmogaus didumo. Atkanka 
čia ir mokslinčiai tuos tirus ti-~ 
rinėti. Kalnų daugumas kalki
niai. Lytaus būva mažai. Tik 
žiemos laike lyja ir-sniegą. Šį
met labai daug buvo sniego ir 
šaltis buvo didelis. Pražuvo 
daug gyvulių, daugiausiai ave
lių, nes čia bandas ir žiemos lai
ke laiko ant lauko, pašaro gyvu
liams neveža namon.

Chubut provincijoj randas no
rintiems duoda žemę dykai. Au
gina čia daugiausiaLavių, karvių 
ir arklių. Dykai randas duoda že
mės po *4 mylios šeimynai, o 
jeigu kur ir parduoda, Jtai labai 
pigiai. Yra ir geresni# pievų, 
bet tokios vietos yra arčiau Kor- 
dilierų kalnų, užtai ten daug šal
čiau. Yra ir kelios lietuvių šei
mynos kolionijoj Sarmiento.

Juozapas šlapelis.

|| Mieste Aosta, Italijoj, iš zo- 
geležin- kristijos spintos katalikiškos ka- 
Nuosto- tedros bažnyčios, kur laikomi 
apskaito bUvo bažnyčios pinigai, pavogė 

pusę milijono lyrų pinigų. Rei
kia čia pridurti, kad minėtos 
spintos vienu raktu negalima 
atidaryti, bet reikia trijų ir kiek
vieną raktą turi atskiras kunigas. 
Likosi suareštuoti keli kuhigai, 
tame ir kanauninkas Jacod, pas 
kurį rado 7000 lyrų pavogtų pini
gų. Tas išdavė kitus kunigus 
dalyvavusius vagystėj, tame ir 
artymą archivyskupo giminaitį. 
Spintos raktus, kaip užtikrina

ĮĮ Persijoj pasitraukė nuo vie
tų visi ministeriai, kadangi jie 
neįstengė nuraminti neužganė
dintų žmonių. Maskolija ir An
glija tyko tik progos, neva įvedi
mui tvarkos, užimti Persiją savo 
kareiviais.

IŠ NEW
Buvo jau 

kosi įtaisyta 
mokykla.

Mokslas joje prasiėjo 9 d. 
rugsėjo. Mokitinių prisirašė 
apie 30; daugiausiai prie angliš
kos kalbos skyrius. Mokiniai 
už mokslą nieko, {pe p^oka, bet 
prisirašęs turi pądėjj, kauciją, 
kad be priežasties ne pames be- 
simokinimo ir mokykloj elg
sis sulyg komitetu išdirbtų įsta
tų. Pasibaigus mokslo metui,

haven, con.
minėta, kad čia li- 
vakarinė , lietuviška

ira

| Netoli Racatar, Mexike, in
dijonai Maya giminės užpuolė | kiekvienas mokinys apturės sa 
ant stovyklų mexikoniškų karei
vių. Užmušė septynis kareivius 
ir vieną oficierą. Paėmė stovyk
lą ir kareivių ginklus ir amuni
ciją.

vo doliarį atgal, jeigu niekuom 
ne bus prasižengęs.

P. B.

Austrijos valdžios išdavė 
Italijos valdžioms grafienę Tar- 
novską ir jos numylitinį, Mas-

Iš MARION, ILL.
‘T 1 A

19 d. spalio čiąnykščiose lie- 
jinyčiose baisiai tapo sužeistas 
lietuvis (jo pravardė? Red.). 
Mat betekinant, sprogo tekilas

Iš WEST FRANKFORT, ILL.
Lietuviškų šeimynų čia yra 

3, o pavienių lietuvių 26 ypatos. 
Yra čia kuopa S. L. A. ir kuopa 
L. S. S.

Yra čia vienos anglių kasyk
los. Uždarbiai darbininkų ne 
prasčiausi. Pereitą mėnesį, per 
neatsargumą naktino boso, užsi
degė dujos. Tą kartą oloj dir
bo 40 darbininkų. Expliozija 
apdegino: 14 italijonų darbinin
kų, 5 anglijonus ir 3 lietuvius: 
Jurgį Dvoreskį, Juozą Marcinke- 
vičią ir Patenlį. Visi lietuviai 
pasveiko; keturi apdegę italijo
nai mirė. Vienus kompanija nu
tildė suteikdama 200 ir 500 dol. 
Kiti ketina skųsti kompaniją už 
neatsargumą.

13 d. spalių, pas Cepauską bu
vo krikštynos. Bešnekant apie 
atsitikimus Lietuvoj, Kazys Are- 
šiunas užmanė sudėti kiek aukų 
sušelpimui Lietuvos revoliucijo- 
nierių. Susirinkę sumetė $11.30. 
Pinigai pasiųsti “Kovos” redak- 
cijon, kuri ir aukavusių vardus 
ir jų aukas pagarsys. Paskiria
me juos pusiau — palaikymui 
revoliucijos ir literatūros fondui.

. Motiejus Draugnis.

IŠ ST. CLAIR, PA.
53 kuopa S. L. A. parengė pra

kalbas.. Nors lietuvių čia yra į 
pusantro šimto, bet prakalbų 
klausyti atėjo vos apie 50 ypa
tų. Visi, išskyrus kelis, užsilai
kė ramiai. ” ai bėjo draugas An- 
tonov. Savo ilgoje kalboje aiški
no, kaip kapitalistai, susijungę 
su kunigais ir valdžia, darbinin
kus visokiais budais skriaudžia. 
Aiškino, kokiu budu galima tų 
skriaudų išvengti. Ragino dar
bininkus vienytiesi ir glaustiesi 
prie socijalizmo; aiškino, ką ga
lima būt atsiekti visiems prigu
lint prie socijalistų partijos. 

Į Kalbėjo apie valandą laiko.
Pasibaigus kalbai, kokių 9 me

tų mergaitė iš Minersville de
kliamavo darbininkiškas eiles.

Po deki iamacijai Antonov ant
ru kartu kalbėjo apie revoliuciją 
Maskolijoj ir Lietuvoj, prašė 
šelpti, kiek išgalint, kovojančius 
ten už žmonių laisvę su valdžių 
neteisybėms. a

Draugai sunešė ant stalo $5.50, 
kurie perduoti tapo L. S. S. kuo
pos kasieriui, pas kurį bus iki 
rajono konferencijos, taigi iki 
gruodžio mėnesio šių metų. Da
bar dar nežinia, kiek reiks už
mokėti už kalbėtojaus atvažia
vimą.

Cianykščiai lietuviai stovi ne 
žemiausiai, jų supratimas irgi

Ine blogas. Jeigu atsirastų dau
giau dorų ir sumanių agitatorių, 
gal būt galima ir ką daugiau nu- 

I veikti.
.Yra čia pašelpinė Sv. Juozapo šūvį. Minia sujudo, persigandę

žmogų 
kaltės 

tu pa- 
Rusi- 

- gali-
Užtenka, kad šnipas ar-

Mažas Feljetonas.
Prašaliečio laiškai iš Rusijos.

Brangiausia Felicija!
Kaip tau rodos — ar 

galima pakarti be jokios 
ar sušaudyti? Be abejo 
sakysi — ne. Apsirikai, 
joje — stebuklų šalyje •- 
mat
ba žandaras pasakytų:

— Aš mačiau. Aš duodu sa
vo žodįl

Šit mieste Pskove atiduoda ka
ro teismui studentą Borisą Zak- 
są.

Už ką?
Klausykis.
Zaks ėjo gatve, pagal ap

skričio teismą. Ant gatvės bu
vo minia , buvo policija. Minia 
dainavo dainas. Paskui kasžin- 
kur pasigirdo balsas, panašus į



policistai ėmė šaudyti. Paskui 
Šnipas sušuko, kad balsas pana
gus į šūvį buvo tikrai šūvis, kad 
Šovė Zaks ir šovė į antstolį. Ir 
šit policistai puolė prie Zakso, 
pradėjo jį kratyti, bet revolverio 
nerado: nė kišenėse, nė ant grin
dinio, nė visame mieste nebuvo 
revolverio, iš kurio šovė Zaks. 
Zaksą nuvedė į kalėjimą ir Psko
vo gubernatorius pareikalavo, 
kad Zaksą atiduotų kariškam 
teismui. Girdėti, kad gubernato
riaus reikalavimas ir noras už
ganėdintas.

Vietinis laikraštis “Pskovskyj 
Golos” pamatingai išklausinėjo 
liudytojus ir visi jie tvirtina, kad 
Zaks sulaikytas be jokios kal
tės; vienas gimnazistas, kuris 
buvo minioje, tvirtina, kad jo
kio šūvio iš revolverio nebuvo, 
bet po jo, gimnazisto, kojomis 
sprogo petarda, dėl kurios poli
cija pradėjo šaudyti ir areštavo 
Zaksą. Tą patį, arba beveik tą 
patį, sako ir kiti liudytojai.

— Zaks nešovė.
*— Buvo mesta petarda.
•— Zaks stovėjo dešiniojoje 

gatvės pusėje, o petarda sprogo 
„kairiojoje.

Taip kalba liudytojai, visas 
miestas persitikrinęs, kad stu
dentas Zaks nekaltas.

Tekalba jie sau, tebūna persi
tikrinę, tas nieko nereiškia, nie
ko nekenkia pakarti venas stu
dentas.

Jautimai.
Jautimai mano širdyje nerimsta, 
Jie veržias, lekia, įieško, geidžia.... 
Širdis kaskartą vis gilybėn grimsta.... 
Dvasia po kurtą skausmą skleidžia.... 
Jautimai mieli, ko jus norams reikia? 
Kam jie tokį ilgesį dvasiai teikia?...

Sirdis viena, ji trokšta, geidžia, nori....
Ji įieško to, kas jai atjaustų....
Ji trokšta draugės, meile gori,
Ji įieško to, kas ją apsiaustų, 
Kuris suteiktų jai saulutės šviesą, 
Kas jai pritartų, duotų laimės tiesą....;

Viena.... kas žino, kaip skaudus tas žodis....
Dygliuoti speigai gelia, ,žeidžia....
Ar kas nors lašą džiaugsmo jai parodis?
Kas duos tą jaijai, ko ji geidžia?....
Viena....
Kur žuvo

o, varge, kaip skaudu tesėti 
viltis laimę paregėti?....

miela, ką jautimą traukia,Paukštelė
Yr ta, kokios nestengčiau nemylėti 
Jinai tikrai mane mylėti laukia.... 
Bet kur ji? ar galėsiu ją regėti? 
Veidelis mielas, pilnas prijautimo, 
Akytės pilnos saulinio švietimo.

O kaip gi ilgu, kaip sunku ir skauda... 
Ir kas ta priežastis, kuri tą daro? 
širdis viena nerimsta, verkia, rauda, 
Mane ilgėtis ir liūdėti varo.... 
Kur viltis, kur gi viltis ta auksinė, 
Kurią man davė pajiegi krūtinė?

vyskupas. Ne — Jam tik tas rūpėjo, kad anąldien buvo J! labuti u 
seną raitijos paminklą parkaki ant tokio Wy- Į Varnas priėjo prie jos. 
spianskio granitinės kalbę^, lępris savo dramo-|apie tekančius dalykus.

1 2; V art a nesisekė

Be t kitaip kalba ir liudyja šni-
pas.

Šit jo parodymai prie tardi-
Ino.

Sakyk, mielas, ar Zaks so-
vė?
po.

_  klausia tardininkai šnir

benaudis, sėdžiu, 
tik sienos....

... _  ____berėdžiu?
Kodėl prabėga teip be džiaugsmo dienos?
Aš žiurau, aš matau.... atjaust netenka...
Jinai išlysta, ji pro šalį slenka....

Kasdien sau vienas, kaip 
Aplinkui nieko nematyt. 
Ar aš netikęs, ar esmių

— šovė.
— Matei?
s— Mačiau.

Gerai matei?
•— Kur nematysi —i mačiau, 

kaip man pro ausis pralėkė kul
ka.

— Iš ko jis šovė?
•— Iš armotos.
*— Na, na?
~ Taip, iš armotos trenkė!
— Mielas, kaip jis armotą gai

lėjo pakelti, juk ją keturi arkliai 
veža.

~ Nu, jai taip, taip, turbut, 
buvo revolveris.

— Matei?
■— Kur nematysi, man kulka 

pro ausį pralėkė. •
— Bet kur pasidėjo revolveris, 

jo visame mieste neradome?
— Revolveris kur? Palaukite, 

aš pagalvosiu ir tuojau pasaky
siu.

Ir šnipas galvojo.
— Na, ar jau žinai? — paklau

sė vėl tardininkas.
— Žinau.
— Kur?

*— Armotą, o ne, revolverį Zaks 
prarijo.

— Bet visas miestas kalba, 
kad Zaks nekaltas, kad jis nešo
vė.

— Miestas gali, kaip nori, kal
bėti, o aš sakau, kad Zaks šovė. 
Aš klausiu jūsų: kam jus geriau 
įtikėsite — ar visam miestui, ar 
vienam Rusijos šnipui?'

Tardininkai giliai susimąstė ir 
pradėjo tartis — kam labiau įti
kėti — ar visam miestui, ar vie
nam šnipui!

Ir nutarė jie: jei prieš vieną 
Rusijos šnipą butų ir visas pa
saulis — — tai ir tuomet vie
nam šnipui reikia greičiau tikė
ti, negu

Dabar 
kartuvės.

Matai, 
ja daro!

Tu manęs, rasi, paklausi, kam 
tą studentą karia?

Kam ? Rusijos valdžiai taip 
patiko žmonių kraujas, kad be 
jo nebegali gyventi!

Tavo grafas Kuku.

Snudu nubudęs, pilnas sugraužimo. 
Bet miegas niekai, jei save pažysti — 
Jisai 1 geidauja jausmų užmiršimo: 
Jei to nėra, jį niekad neišvysti.... 
Vienok nuovargis, kaip mirtis, laimėjo. 
Ir gyvasties jausmai žutin įėjo.

Mačiau mergytę, ji mane bučiavo, 
Ji buvo atsidavus.... man tikėjo, 
Mahe ji glėbė, spaudė ir liūliavo..... 
Jinai mane tikrai, tikrai mylėjo.... 
Aš jai buvau visai pasiaukavęs, 
Aš jai buvau su viskuom atsidavęs!

Kokia tai laimė, kas įstengs suprasti I 
Biaurus paliktų ir geriausias būvis, 
Jei šitą laimę reiktų man prarasti.... 
Man ją atskirs tik vienas žuvis, žuvis!.. 
Aš išbudau: prie manęs nieko buvo... 
Aš vienas, vienas.... laimė, viskas žuvo

Buvimas be jautimo, be linksmybės.... 
Gal aš nevertas, gal atrast nemoku? 
Gal jieškau laimės be griežtos teisybės? 
O gal nuo laimės, kaip žiogai, nušoku? 
Esmių klaidus: to jieškau, kas negimęs 
Esmių aš pats nepriplaikuman grimęs...,

Gal aš suteikčiau sviete kam nors laimę. 
Vienok aš niekam šiteip neišrodai!.... 
Kas man tikės? kas iškentės tą baimę? 
Vistiek, kas aš, vienok visiems nubodau.... 
Kodėl gi teip? — aš pats suprast nestengiu 
BejeJ aš nemeilus, ir svieto vengiu....

Graužimo kirmėlė širdyj gyvena.
Ji niekam neverta, ji vargą gimdo. 
Ji ligą veisia ir skausmus gabena.... 

mano dvasios spėkos nenurimdo: 
reikia vaistų lupų ir akelių, 
reikia meilės ir saldžių žodelių.__

Jonas Viskoška.

Ją
Jai
Jai

visam pasauliui.
studento Zaks laukia

kokius stebuklus Rusi-
A. Niemojevvski

Revoliucijos žmones

NAUJI RAŠTAI.
SuPol it iškas minių streikas, 

taisė A. J. Išleido Lietuvių 
cijalistų Sanjunga Amerikoj, 
cijalisto knygynėlis No. 6, Phi- 
ladelphia, Pa. 20 pusi.

Aiškinamas čia išsidirbimas 
ekonomiškų sanlygų ir kova dar
bininkų už savo tiesas su kapi
talistais ir juos remiančia val
džia ; aiškinamos ir priemonės, 
kokių kovoj griebtiesi turi dar
bininkai. Knygutė gera ir nau
dinga, ypač darbininkai privaly
tų skaityti ir joje tilpusiais nu
rodymais, paremtais ant datyri- 
mų kituose kraštuose, atsitikus 
progai, naudotis.

(Toliaus ant 5-to pust)

So-

Šuntaklais.
Varnas priėmė namų mokytojaus vietą Ja- 

vornicoje pas poną Mervartą labiausia dėl to, 
kad visiškai galėtų Galio Kronikai atsiduoti. 
Varšavoje būdamas, lankė teisės skyrių; bet jo 
dvasia nieko bendro neturėjo su pandektais. 
šinėjo eiles ir visai neblogą vartojo formą, 
čiaus galvodavo: plynia žino, ar tas musų 
kas-nors skaitys, o toksai Galio išvertimas 
tapti palaika. 
lotynų 
mavo:

kalbos

Ra- 
Ta- 

eiles 
gali

Svaigino jį viduramžinė leoniuų 
muzika. Persiimdamas deklia-

moverunt, 
senserunt

Qui 
Qui 
Carceres et vincula, 
Nos ad laudes, 
Non ad f raudes^ 
Darnus haec manuscula.

' Svajojo tiktai, kad išversti Kroniką lenkų 
kalbon ir išgauti iš originalo visą muziką, kokia 
joje buvo. Nesirūpino mokslo vyrų ginčais, ar 
poetiškasis vienuolis buvo iš po Antijochijos ir 
staiga iškilo aikštėn Lenkijoje kaipo Kruvšvicos

~r--------------- «r-------  * —
mis sužadino jame poetifįkąjj ilgėsi. Komarmc- 
kio vertimas jo nepakakjędavp, Kalba ten šė-* 
ma, yt lapkričio diena. Tai ne pakilusios eilių 
srovės muzika, bet čiurškėjimas vandens ir ma
lūno užimąs. Prie to dar Komarnickis pakeitė 
eiles proza, o viduramžių leomnus vienuolikskie- 
meninėmis eilėmis; Kas kita toks VVyspianski! 
Jo dėjų prapasakoje šlama ąžuolai, murma taif- 
r^. Kaip ten yra? -
Byl dvvarzec drevvniany ž lipowych uwięzi, 
Na przelai sprzęganych przez krownie dębovve....

Tat skamba kaip pas Wagnerį, kaip uvertura 
prie Tannhaeusero, kaip dainos apie Nibelungus 
srove:

Uns ist in alten maeren 
wunders viel geseit, 

' von heleden lobebaeren 
von grozer arebeit....

Varnas, užbaigęs lekcijas su dviem moki
niais, ištisomis valandomis vaikščiojo po didelį 
sodą ir medžių šlamėjime jieškojo melodijų tam 
vertimui. Vieną kartą panelė Mervartaitė už
dainavo jam kariškąją dainą:

W jaworowym gaju slovviki spievvają.... — 
ir ta daina nuo to laiko visur sekiojo paskui 
Skambėjo nuolatos:

Ažeby was bylo jak na morzu piany,
Jeden dla mnie tylko, 
Jeden dla mnie tylko — —

Kiti žodžiai dingdavo včsuloje nuogų 
kų, spalio vėjo judinamų. Varnas stebėtinai 
šalo prie visumeniškų reikalų. Pabėgo iš Varša- 
vos nuo draugų mitingų, kurie tuo laiku svarstė 
pamatinį klausimą: ar reikia “palaikyti” nepri- 
gulminga Lenkija, ar visrusiška konstitucija? Iš 
to iškilo keletas garbės teismų. Varnas nujautė 

Avieną, kad po senovės ima viršų tertium com- 
parationis — palaikyti. Vieną kartą, nedėlios 
dieną, vaikščiojo po tapolių alėją, kuri apsupa 
sodą. Į mūrą atsirėmęs, stovėjo senyvas ūkinin
kas Cmiel. Pasveikino Varną. Tas ant pasvei
kinimo atsakė pasveikinimu ir prasidėjo kalba.

—- Ar neturi ponaitis ten ką paskaityti?
— Turiu ir neturiu. Laikraščių?
— Nors ir laikraščių.
— Kurjer AVarszawski, Goniec, Gazeta Pok 

ska?
— E, atsiprašau ponaičio, kas šiandien to

kius laikraščius skaitytų! Kurjer’o Codzienny’o 
ponaitis nelaikai?

Varnas atidžiau pažiurėjo j- Cmielių. Bet ir 
jis atidžiai žiurėjo į. Varną. J

— Gal ponaitis turi ką-nors tokių....
— Aha, tokių, kurios....

. — Taip.... * į
•— Ką tokio.... Neturiu....
— Labai įdomius dalykus kartais rašo!
— Gal Cmiel ką-nors tokių turi?
— Kad tokius raštus reikia gerai slėpti!
*—• Žinoma, labai gerai reikia slėpti.
— Dabar leidžia Varšavoje Gazeta Ludowa. 

Ponaitis nematei?
— Gal ir mačiau.... neatmenu....
— Štai, tokia — tarė Cmiel ir ištraukė iš 

užančio laikraštėlį.
Varnas nenoroms 

paėmė laikraštį.
— Gali ponaitis 

bas labai gerai eina. 
“ Varnas nustebo.

— Robotnik’ą ponaitis skaitydavai?
— Man rodos, kad jų spaustuvę surado?
— H e, he, kada tas buvo! Bet nepilnai še

šioms sanvaitėms praslinkus, išleido į žmones 
naują numerį ir tai dar kokį! 
dar ponaitis matei?

— Parodvkit.
Vėl ūkininko užantyje 

Bet drauge su tuo pasirodė 
sąsiuvinis.

— O tas raudonas, kas tai?
— Proletarijatas ir Buržuazija. Teisingiau 

sakant, Komunistų Manifestas.
— Ar tas jus taip užima? Kliasų kova?
— Ne viskas tiesiok kaimui pritaikoma, bet 

visgi protingai rašyta ir perskaičiusiam pasidaro 
makaulėje šviesiau. Gal ponaitis tą perskaitysi?

— Labai mielai.
■ — C) dvarponiui, ponaitis, ar negalima

kuomet kaip-nors pakišti?
Varnas sumišo. Cmiel pažiurėjo į jį ir
— Reikia, ponaiti, dirbti savo darbas

— ir čia — ir ten.... O, ateina laikaiI
Varnas paslėpė viską, atsisveikino su Cmieliu 

• ir nuėjo į sodo gilumą. Buvo piktas ir sugė
dintas. Seniai buvo išsigydęs iš visokio visu- 
meniškumo. Popiera, bilia pauperum, visiškai 
nebuvo jam įdomi. Pagalios visiškai netikėjo jos 
pasekmingumu. Tas, kas šiandien su juo atsiti
ko, padarė ant jo tokį įspūdį, lyg kad pragaro 
vartai butų po jo kojų atsivėrę. Mėgo skrajoti 
dvasios augštybėse, lakioti poezijos padangėse, 
lipinti iš minčių sparnus ir lėkti į dausas. Dai
liai sapnuodavo ir taip jautriai jautė, kad galė
davo, kuomet panorėdavo, Jausti kvapsnį, kokią 
užsimanydavo. Nemėgdavo žodžio: agitacija. 
Tuo tarpu ta agitacija bėgo paskui ji iš Varša- 
vos ir štai užkabino jį čia 'kurčiame kaime pra
sto kaimiečio lupomis. Argi ištifcrųjų kiltų koks 
naujas pasaulis? Pasiekdavo ir jį neaiškios ži
nios apie naujokų kariumenėh ėmimą. Karė To
limuose Rytuose degė jau aiškia liepsna. Į ke
letą dienų vėliau ponas Mervartas pasakė jam 
per pietus, kad Mandžiurijos armijoje lenkų yra 
keturesdešimtis ant šimto. Varnas sumišo. Jei
gu suskaityti kazokus, latvius, estus, ukrainie
čius ir tikruosius rusus tame šešesdešimtyje ant 
šimto, tuomet viršiausios jiegos susidės iš tokių 
Cmielių. Tai kuone lenkų su. japonais karė! 
Visas laikas po pietų praėjo jam ant benaudžio 
knisinėjimos po žodynus. Keturesdešimtis ant 
šimto. Temstant išėjo sodan. . Panelė Mervar- 

1 taitė vaikščiojo jau valandą laiko po sodą. Siaa-

JI-

ša- 
at-

dien buvo j! labiau išblyškus, negu vtBoomcvr 
■mas Pradėjo, žinoma, kalbėti'

apie tekančius dalykus. Bet pasikalbėjimas kaž
kodėl šį kartą nesisekė. Varnas atkreipė atidžią 
į lyg melancholišką jos užsilaikymą. Paklausė 
kame priežastis. O ji, iškarto nedrąsiai, bet pas
kui vis atviriau, pradėjo pasakoti jam savo min
tis. Gyvena žmonės fantasmagorijomis, lekia 
kaž-kokion nebūties šalin, iš trapių svajinių 
putų rengia valtis ir plaukia prie Palaimintųjų 
Salų — o ant reališkojo gyvenimo krantų lieka 
tamsi liaudis, kuri prieš metus nė negirdėjo apie 
kokias-ten Geltonąsias jūres, dabar gi ima ją į 
karę būriais, ne tik vienturčius, bet Ir šeimynų 
tėvus. Baisybė ją apima, tačiaus eina, eina ir 
žūsta svetimoje žemėje. Kaimai ištuštėjo.

(Toliaus bus.)

KOKS PRIVALO BŪTI VAIKO AUGINI 
MAS IR AUKLĖJIMAS?

rankios RAiry, PARASny o-* a Šliupo.

Prilyginimas dvasiško auginimo prilygsta ku- 
niškamjam visam kame; o tatai tėvai ir augin
tojai turėtų labai įsitėmyti.

Prilyginimas dvasiško auginimo prilygsta

a p si d airė j visas puses ir

nesibijoti. Čia kaime dar-

Cmiel gi tęsi:

O Czenvony Sztan-

kaž-kas sušlamėjo, 
raudonais apdarais

ennzika, čerkšmti tr vienodumu nnų, neM 
reikia atbukinti uodos pajautų per nmldiumą beffį 
ankstų užgnudyjhną kūno, — bet tuos dalykus V 
jau lengvai supras išmintingi tėvai. 1

Ne sunku palaikyti pajautų akyvumą ari* < 
žingeidumą, atsigrasinant taip nuo perdaugio joms 
suteikiamo peno kaip ir nuo peno vienodumo. 
Jau visas svietas pripratęs prie vithftmiškų atmai
nų kūniškojo peno, kur galima esti, - o kodfl 
taip turėtumėme nedaryti su dvasiškuoju peauH

Ką męs kūniškame penėjime 'Vadiname ska
numu, tas dvasiškame auklėjime yra žingeida. 
Jeigu męs įgysime pajautų žingeidumą, o paskui 
ir žingeidumą proto, tai dvasiškas penas patinka, 
yra gardus. Bet jeigu neįgyjame žingeidumo, 
tai dvasiškas malimo įtaisas — smegens — ga- 
dinasi, kemša n t tenai peną. O jeigu paduotasai 
penas patinka, tai jis ir susimala ir guodžia dva
siškąjį augimą. Taip tad vykstant kūne, susi
taiso nuolatos naujos “celės” jo audiniuose; o 
numanyti galime, kad ir dvasiškasai augimas taiso 
naujas nervų celes smegenyse ir visame kūne, 
nors sunku butų tatai išrodyti aiškiai. Tos tad 
naujosios celės prisiglaudžia prie gentiškų joms 
senesniųjų, ir tasias sustiprina.

Pats prigimimas žino, kokio peno reikalauja 
abudu penėjimo buklu sveikiems audiniams nu
austi : juk męs neturime noro valgyti netinkamo 
valgio. Bet žmonės tankiausiai klysta tame, kad 
nepamato dvasiškojo noro valgyti, ano žingeidu
mo, ir todėl neduoda jam nė jokio peno, arba jei
gu ir duoda, tai ne tam tikrą. Iš to tad ir parei
na, kad užtinkame taip daug paikų, dvasiškai su
irusių žmonių. O tai, kad, žingeidumo nesant, 
męs duotumėme peną po rtevalia, kūdikystėje ne 
taip tankiai atsitinka. Daugumas vaikų pasilie
ka mulkiais dėlto, kad jų pajautos nėra, kaip rei
kiant, išmiklintos, beje dėlto, kad jų akyvumas 
nėra penimas tam tikru penu; tad akyvumą ap
ima snudumas, iš kurio gal-but jau niekuomet ne- 
beatsikvoš. Kad daugumas žmonių nemato 
reiškia! ir negirdi arba nemoka uodų pajausti, kalti 
yra jaunystės metai, stoka tinkamo išsimiklinimo.

Kodėl iš namų, kur augina pamestinukus 
vaikus, niekuomet neatsirado dvasiškai lavų* 
žmonės, nors kūniškas penas ten nebūtų peiktinas? 
Už tai, kad prie didelės daugybės vaikučių tiktai 
apie kūnišką peną* ir tegalima buvo pasirūpinti. 
Kodėl iš tarpo artojų-kaimiečių neatsiranda tyri
nėtojai gamtos, gamtažiniai, nors artojai gyvena 
vidur jos ir nors tankiai jų bute nėra pinigų sto
kos? Dėlto kad artąja! savo vaikams nesuteikia 
dvasiško peno, o labiausiai nepasirūpina apie iš
miklinimą jų pajautimų. Kodėl dailų dirvoj 
esti paveldimas muzikai iškas talentas, per šeimy
nų šeimynas, kaip antai Bachų šeimynoje 72 
kiu paeiliui? Už tai, kad ten girdėjimas 
anksti išmiklinamas ir sustiprinamas Tame 
lyke netiek turi svarbos “paveldėjimas”, kiek 
ankstybas “pritaikinimas”. Ir kodėl gamtos
dytojai tankiausiai yra kilę iš mokslininkų šeimy
nos? Už tai, kad čia apie kūdikius nuo pat krū
ties ir lopšio meto daug yra pasirūpinama, ir jų 
pajautos esti tyčiomis išmiklinamos. ♦

Kad dvasiškas žmogaus prigimimas pageidau
ja taip pat dvasiško peno kaip kad kūniško, tai 
matome nepilnai išsiplėtojusių pajautų vaikuose, 
apie kuriuos tėvai anksti pradeda rupintiesi. Ak- 
liejie vaikai ir be pagelbos augusiųjų žmonių pa
stebėtinai išmiklina girdėjimo, palytėjimo, uosty
mo ir skonėjimo pajautas už tai, kad neturi svar
biausios, beje regėjimo, pajautos. O kurtiejie vai- 

. kai, su kuriais tėvai nė nemoka pasielgti, pagei
daudami dvasiško peno> išmiklina ganėtiną jau
trumą kitų pajautų. O kaip toli nueina išmiklini- 

, mas palytėjimo pajautų tarpe kurčių ir nebylių, 
. tai parodo vaisiai, atsiekti daktaro Howe, augi

nant Laurą Bridgeman, kaip matome skaitydami 
jo raštus; o juk ir šiaip gyventojai South Bostono 
tai regėti galėjo per ilgas metų eiles. Kitą toly
gią paveizdan suteikia Elena Kelber, kuri net uni
versitetą su pagarba pabaigė Amerikoje. Taip-gi 
žmonės, neatskiriantiejie spalvų, turi tokį pat no
rą gauti dvasiškąjį peną. Tačiaus, nors aklumas 
ant spalvų esąs paplitęs tarpe ketvirdalio visos 
žmonijos, męs jį retai teužtinkame, ir užtinkame 
tiktai moksliškai betardydami, o tai dėlto, kad 
apsilpninta spalvų pajauta ant tiek .sustiprina, 
juog švelniausias pažymės to mažumo spalvų, ku
rias gali pastebėti, ji taip gerai atskiria, kad spal
vų aklumas nėra patėmijamas.

Už tai matote, kad ne apsigimimas yra kal
tas, jeigu pajautos, tiejie dvasiško išauklėjimo var
tai, nėra išmiklintos ir nudailintos, bet kaltas yra 
neištobulinimas pajautų ir dvasios; toks miklini- 
mas ir tobulinimas prasideda gana anksti ir gali 
išlavinti visas pajautas, jeigu jis, bėgant laikui, 
nesumažta. Berods nevalia įsriginti regėjimo pa
jautą žindomo kūdikio spindinčiomis šviesomis 
ir greitai atsikeičiojančiais pavidalais bei spalvo
mis, nevalia užglušinti girdėjimo pajautų bloga

butų

tarė: 
visur

sy- 
yra 
da- 
ans 
tar-

S-
Kaip sumalimas valgio yra svarbiu daiktu k*, 

niškamjame penėjime, taip lyginai dvasiškam1 
auklėjime svarbus yra — supratimas. Kaip 
penėjme reikia žiūrėti, kad maistas butų 
tojamas, taip pat reikia daryti ir dvasiškami*^ 
auklėjime. Jauną žmogų galime užauginti ryjn.3 
nu, daugėdra, kurs visus valgymus tik paviriu^S 
niškai suvartos ir gyvens tiktai žarnų ar grobą 
labui, tapdamas ir pats grobu ažuot darbščiu 
gumi, beje bus tingus ir sugležnėję*, ažuot būti J 
dailus ant kūno, bus išpurtęs ir gailiai išaugęs 
kurs ir geriausią valgį išvaro laukan pusiau |b 
maltą, už tai, kad neduoda gana laiko atitaisymur 
celių visokiuose kūno audiniuose. Toksai pat 
vojus gresia ir dvasiškamjame auklėjime. Pajau- I 
tų įspūdžius galime taip sutaikinti, kad ją tik 1 
mažuma taps suvartota, taip juog “kas per į 
ausį įeina, per kitą išeina”, arba vėl atmintis arba I 
omuo gali taip tapti apkrauti daiktais, juog per 1 
tūlą laiką rods jie ten užsilieka ir gali būti iš gal
vos išpasakoti, bet kadangi jie ne suprasti, ne per. I 
manyti, Ui ir ne gali iš jų susilaukti sąprotavi- ’ I 
mai, sprendimai, stigavonės. .^1

O kius tolygus pavojus esti skanume. Ne
visi valgymai yra lygiai skanus, nors sveikas ku- ; 
nas laimi daugiausiai skanumo, kada jis iš | 
yra alkanas ir ištroškęs. O kada išlepiname vai- 1 
kus taip, kad jiems patinka tiktai skaniausi ar \ 
patiklus valgymai, ir dar jeigu leidžiame taip su- I 
gadintam skanumui arba lepumui įsivyrauti, tad 
vaikai Umpa silpnais, niekuomet neturi tikro no- I 
ro valgyti ar gerti ir nesijaučia pilningai svei
kais, kadangi jiems truksU reikalingų daiktų su
rengimui kūno celių. Lyginai taip pat esti ir 
dvasiškame penėjime. Kada paliekame jauną 
žmogų patį sav pastebėjimuose, prilyginimuose 
ir supratime to, kas jam patinka, tai jis prastoji 
sveiką alkimą kitų dvasiškų valgymų, kurie ne- | 
mažiaus reikalingi visapusiškam išplėtojumui ir 
ištobulinimui žmogiškos dvasios.

Vartojimas sveiko valgymo sužeidžia taip-gi 
sveiką ir darbščią dvasią. Nereikėtų nieko imti 
į savę, kas nėra suprantama, tai-gi ir nėra pada
roma musų dvasios turtu, kas neatneša gero vai
siaus visu-kuo, ir kas negali būti gyvenime var
tojamu. Visa-kas, ką pastebime, turi būti supra
sta prigimtiniame sąrpazgyjė, turi būti pažinta 
tiek, kiek įstengia pažinti musų pajautos. Prie 
pastebėjimo turi prisidėti mąstymas, prie žinios 
to, kas yra, tyrinėjimas to, dėlko tai taip yra, ir 
žinoma, priplaikumas musjj žinių, beje suvartoji
mas jų ten, kur jos tinka. O jeigu kas tapo ki
taip išmokta, tai tapo paimta į galvą, bet ne per
prasta; tad ir mokinčiausias žmogus pasilieka tik 
dvasišku grobu, kurs nuolatos prikemša stnege- 
nis, bet niekados sveikai veikti nemoka. Atmin
tis lengvai prisipildo žiniomis, kurios be prigimti
nio sąmazgio, ten patekusios, pasilieka tiktai sun
kumu, o už tai greitai vėl išlekia, “išgaruoja", 
užsimiršta. Ir kuomi musų mokslai šiądien eina 
platyn, tuomi pavojus didyn eina žmonėms, kurių 
atmintis tokiu budu apsikrauna, dėlei jų dvasiškos 
nesveikatos ir dėlei užmiršimo to, ką mokinosi. 
O juk yra maž-ne stebuklas, kaip atmintis gali 
tapti turtinga žiniomis ir apsaugoti jas nuo pra
žūties, ir kiek tai naudos ji atgabentų, jeigu mą
stymu, sąprotavimu, supratimu ir pritaikinimu tos 
žinios taptų tikru dvasišku penu. Atsiminkime, 
kad jau paęioje kūdikystėje galime padėti pamatą 
tam visam, vaikuose sužadindami savišką dvasišką 
darbštumą. >

no-

• / 6.
Męs žinome, kad žmogaus kraujo ketur-penk-i 

te dalis susideda iš vandens, o likusioji dalis — iš ’ 
karbono, oxygeno, hydrogeno, nitrogeno, kalkių, j 
geležies, phosporo, sieros ir dar kitų gaivalų. 1 
Kad kūnas gyvas butų, męs turime, įimdami vaM 
gį. tuos tai gaivalus įimti, idant kraujas galėtJ 
juos visame, kur pridera, patalpinti. Mat kūno 
organai arba įtaisai susižiedę yta iš įvairios medes 
gos. Taip, kaulai darosi iš phosphoro, kalkių, ooom 
geno; smegens ir dirksnys (nervai) susitaiso ifl 
visokių gaivalų, taukų, baltymo, phosphoro, mag> 
nėzijos ir tt.; plaukai, plunksnos ir nagai pasidaro 
iš sieros ir titnago, tiemsiems susijungiant su ki
tais dar daiktais; geležis, kuri suteikia kraujui 
raudonumą, drauge su titnagu, priduoda štyvumą 
plaukams. Tai-gi męs matome, kad įvairus kūno 
įtaisai reikalauja ir įvairaus peno; tą-gi peną jie 
gauna su pagelba kraujo. O jeigu į kokią nors įtai
są, patenka ne tam tikras penas, paveizdan, jeigu 
kaulo gaivalai ten nusisėda, kur jie nėra reikalin
gi, širdyje ir kraujagyslėse, tai įtaisas suserga. 
Tai-gi, idant kūnas laikytųsi sveikas, reikia jo įtai
soma gauti prigulintis tam tikras penas, pertaisy
tas kraujuje.

Visai taip pat yra ir su dvasia. Pirmiausia 
dvasiai daiktu yra — turėti nuovoką apie kokį-np- 
rint daiktą; o nuovoka yra gaunama su pagelba 
pajautų; tai-gi dvasia negali nuvokti tų daiktų, 
kurių pajautos nebus prityrusios. Atsimename 
tai, ką jau nuvokiame. Atmintis reikia mankštin
ti ir lavinti tankiais atkartojimais regėtų arba 
šiaip su pagelba pajautų nuvoktų daiktų. Nuo
monė, anoji dvasios galybė, kuri sutaikina ir su
gretina smegenyse tai, ką žmogus atmena, reikia 
miklinti eiliuojant įvairius atmenamus dalykus, jų 
lygybę ar pagal skirtumą. Protas iš tokių nuo
monių daro sąprotavimus, praskina kelią taisyk
lėms ir teorijoms; tai-gi protas jau pasigauna 
tuomet, kada nors mažumą yra išlavintos anos 
pirmiaus minėtosios galybės dvasios. O dėlto, 
kad žmogus gyvena draugijoje, tai dvasia turi ra
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Eistiesi Viską taip sutaikinti ir sutvarkyti, kad 
Nekenktų savai gyvybei: tai-gi išmintį ištobu- 
Jimime prisistebėdami gyvenimui. Gyvenime su
sitinka vienas žmogus su kitu, viena draugija ir 
valstija *u kitomis, tad yra reikalas sąžinią turėti 
S^gTatnešimuose, o sąžinią ištaiso mokslas do- 

ir paveikslais ir žodžiu. Gyvenimas vis, taip 
^Jfcant, pina naują pynę, tai tą tai ką kitą naujai 
įis išranda, o tai darosi su pagelba vaidintuvės; 

^dintuyę-gi mikliname geriausiai su pagelba dai
lų! poezija. dainavimu, muziką, teplioryste, archi
tektūra, skulptūra.

Tai-gi auklėjime dvasios randame vietą 
mokslams maž-daug tokioje eilėje: gamtos moks 

matematika, draugijos mokslai, doros mokslai, 
daildarystos mokslai.

Kaip kraujas kūno augime yra išnešiotoju 
reikalingų maisto dalių, taip dvasios auklėjime yra 
naudingumas. Dvasia geriausiai išsivysto iš ma- 
žvstės vystyklų, kada męs ją penime penu jai nau- 
tgu. O tasai dvasiai naudingas penas daro ją 
ir padoria. Tai-gi ir gyvenime naudingiejie moks
lai yra tikriausiu įrankiu labam išauklėjimui dva
sios” Kiti keliai yra pražūtingi dvasiai. Kas dva
siai neduoda tam tikro maisto, tas ją varo į ligą.

Ir kaip męs, iš tos pusės žiūrėdami į auklė
jimą dvasios, turime šiądien paniekinti aną begė
diškai beprotišką varginimą dvasios gramatiko
ms Lotynų ir Graikų kalbos?!

krantines daleles, moksle vadinamas atomais ir 
molekulais, kitoniškai susikrauna ir įvairiems įtai
sams prisigludina, o tai vis tiktai tuomet, kada 
penas yra valgidinąs ir sotinantis; taip pat ir 
dvasiškas penas — jeigu norime, kad jis taptų su
maltas — turi pasiskirstyti į tikrumo ir teisybės 
įpatybes ir tapti pasavintas dvasios. Pasidaro dva
siškos celės ir susikrauna įtaisai (nuomonės, su
pratimas, sprendinys, stingavojimas) tiktai tuo
met, kada jos užgauna tikrumo įpatybes pastebė
tųjų daiktų; bet reikia tos tikrumo įpatybės su
prasti ir teisybės keliu pertaisyti, jeigu dvasia tu
ri augti ir stembti; priegtam vaikas turi savaran
kiškai veikti, jeigu anos tikrumo įpatybes turi 
jam suteikti teisybės paveikslus daiktų, išlauk jo 
esančių. Tai vis, ką męs vaikui įšnekame, nesi
rūpindami, kad jis tai pats pritirtų ar išrastų, ne
padirba dvasiškų celių arba bent duoda jam ne 
teisybės nuomonę, kuri neguodžia dvasios au- 

' gimo.

(Tąsa nuo Ą^-tp pusi)

Lietuvių tauta senovėje ir šią
dien. Parašė J. šliupas, M. D. 
Antras Toma*. Plymouth, Pa. 
563 pusi.

Šitame Liętuvoą istorijos to
me telpa tikra musų tautos isto
rija. Čia spėjimams ir fantazi
joms mažai ^ra yieto*. Medo- 
ga sunaudota veik visa, kokia tik 
galima rasti. Žinoma ir čionai dau
gely] dalykų „su autoriaus išve
dimais galima nesutikti, bet me- 
dega surinkta yra svarbi. Ap
rašymai Lietuvos praeities eina 
iki laikų karaliaus Zigmanto 
Augusto, taigi iki 16 amžiaus.

nes 68, nuo džiovos 62, užmu- 
šystų buvo 45.

Pavieni sąnariai “Aušros” 
draugystės, permainę savo adre
są, malonėkite, kaip galima grei
čiau, prisiųsti

Centro Finansų Sekr. t/
K. Gugiui, ę

4945 Justine st., 
Chicago, I1L

APGARSINIMAI.

7-
į Dvasiškame auklėjime taip pat turime nuo

dus ir apipenus kaip ir kūno auginime. Abeji 
nuodai ar pagadina piktai sveikatą — tada galima 
yra prie jų maž-daug prisipratinti ar jie ardo 
gyvastį greitai ar palengva. Berods yra daugiaus 
žinomi nuodai, kunui kenkiantieji®, negu maito- 
jantiejie dvasią, nėsa anų veikimas yra greičiaus 
ir lengviau* įžiūrimas. Jurime knygas su apra
šymais ir paveikslais nuodingų gyvūnų, augmeniu 
ir naugių; tai-gi mokyklose mokinamėsi reikalin
giausius daiktus, o atsvaras nuodams, antidotas, 
neretai atsiranda naminėje aptiekutėje. Bet ne 
taip yra su dvasiškaisiais nuodais. Tuos tankiau
siai duoda kaipo sveiką peną ir pardavinėja bran
giai arba vėl — žinia apie juos mažai yra pasipla- 
tinusi ir atsvaras jiems teesti mažai žinomas.

Prie dvasiškų nuodų pirmiausiai priklauso

ką paprastai vadiname tikėjimišku pasvaigimu. 
Veikmė prietarų paprastai apsireiškia kaipo vi- 
satinas supaikėjimas, susilpnėjimas mąstymo (ma
nymo) ir valios, o tankiausiai kaip koks susiklija- 

- vimas ar sumuguliavimas tūlos smegenių dalies.
Berods retai atsitinka, kad prietarai žmogų ant 
vietos užmuštų, kaip kad kartais padaro baimė 
baidyk 1ų ar šmėklų, kur dvasiškiejie nuodai susi
duria su kūniškaisiais. -Tankesni-gi yra atsitiki
mai, kur: visas gyvenimas pavirsta į kentėjimą dėl 
prietariškos baimės anų pasakiškų viršprigymių 
esybių (dievų ir velnių), kurios buk, prisigriebian
čios prie žmogaus gyvenimo. Nemažesniu prie
taru yra lūkestis ano gyvenimo, kur busią atlygin
ta tai, kas čion pasiliko nesulyginta; tasai prieta
ras apstabdo mąstymą milijonams žmonių taip la
bai, juog jie neša tyliai sunkenybes, kurias su
vienytomis pajiegomis galėtų nutrenkti šalin. Prie
tarų dėlei tapo daugiaus išžudyta ir užmušta žmo
nių negu dėl kitų kokių priežasčių. Geriausiu prieta
rams vaistu yra išlavinimas pajautų iš pat ma- 

r žens: geras ir pilningas regėjimas, girdėjimas, jau
timas, nes tai veda į tikrą pažinimą svieto, į 
dvasišką veiklumą, tai-gi ir į savistovų mąstymą. 
Jeigu tėvai, o labiausiai motinos, mokėtų vaikuose 
išlavinti pajautų įtaisas, tai veikiai įvyktų tikrasai 
žmonių auklėjimas ir išganymas. O tai juk nėra 
taip sunku išmokti išmaniems augintojams vaikų.

Kitu dvasišku nuodu yra tai — nelaba pa- 
veizda. Jaunumenė išmoksta gero ar pikto dau
giaus per paveizdą negu per mokinimą. O tiesą 
sakant, ir mokinimas pasilieka neskalsus be geros 
paveizdos. Negalime lūkėti, kad tie vaikai, kurie 
nuo pat lopšio mato nesutikimą vyro su pačia, 
girdi piktdžodžiavimus ir barnis, justi turi žiauru
mą ar susilaukia neapikantos, patys vėliaus kitaip 
darytų negu mokinosi iš paveizdų. Berods nie
kaip negalime vaikus visai išliuosuoti nuo įtėmy- 
Jimo nelabos paveizdos, bet ten, kur tai atsitin
ka, reikėtų tuojau panaudoti priešnuodžius, {bau
dimą, kad taip nedarytų, matydami prigimtą ko- 
ronę — biaurumą nelabos paveizdos, o paakinant 
apie gražumą gero elgimosi.

10.
Reikia pasakyti ir tai, kad ramumas arba ty

lumas miege ir atsi|syje yra kaip dvasišku taip 
lygiai ir kūnišku penu. Kuomet kūno maistą 
žmogus ima į savę budėdamas, tai prisitaikini- 
mas sumalto peno įvyksta atsilsio laike, o labiau
siai sveikai miegant. Kas mažai iniegti, tas rei
kalauja daugiaus peno ir tankesnio valgydinimo 
negu tas, kurs prigulinčiai miega ir atsilsi. Juomi 
sveikiau* miegame, juo išlaikome didesnį išteklių 
peno, ir nakties darbas labiaus alsina negu die
nos. Tas pats yra su oru ir vandeniu: kuomi 
daugiaus savo kūną laikome tyrame ore ir kuomi 
tankiaus kūną plauname, ar maudome, tuomi ge- 
riaus išsiplėtoja ir sustembsta visos kūno dalys, 
o ir tuomi geriau* susivartoja suvalgytas penas. 
Taip pat yra ir su dvasišku penu: jis geriaus pa
tinka, kada reikalingas; atsilsio laikas, o labiau
siai sveikas miegas parūpina dvasiškąjį permali- 
mą ir celių sutaisymą. O kadangi vaikams rei
kia taip daug mokintiesi ir taip greitai augti ant 
kūno ir ant dvasios, jie turi ilgai miegoti. Bet 
miegas, kiek galima, turi būti be sapnų ir tykus. 
Vaikams miegant, ar vasarą ar žiemą, turėtų bū
ti langai praviri, o eidami į patalą, ar atsikėlę, jie 
turėtų maudytiesi arba bent nusiprausti šaltame 
vandenyje, idant pasiliktų dvasiškai šviežiais ir 
kūniškai tvirtais. O tatai apsergsti nuo daug- 
daug ligų ir nuo dvasiškai-doriško nupuolimo.

Kadangi vaikai darbininkų neturi tiek pini
gų, kad tai vis išpildyti galėtų, tai tėvai jų tuomi 
stropiaus turėtų pasirūpinti, idant greitais žings
niais ateitų ta gadynė, kada bus galima dalykuose 
auginimo kūno ir dvasiškojo auklėjimo visų žmo
nių išpildyti tai, kas yra reikalinga* Tiktai drau
gijoje, sutvarkytoje ant teisingumo pagrinuų, ta? 
yra galima.

Vargdieniai. Apysaka iš tikrų 
atsitikimų penktos ir šeštos de
šimties 19 šimtmečio. Parašė 
Aleksandras Fromas (Gužutis). 
Plymouth, Pa. 1907 m. 187 pus
lapiai.

Telpa čia XIII vaizdelių ar
ba, geriau sakant, atsiminimų, 
kuriuos autorius pats matė ar
ba girdėjo nuo žmonių arti sto
vėjusių. Gužutis žinomas lietu
viškas raštininkas. Nors jo dra
moms galima šį tą užmesti, tai 
atsiminimai parašyti geriau, ap
rašyti teip, kaip jie ištikro galė
jo atsitikti.

Žmogus. J. Akuratero apysa
ka. Iš latviško vertė J. Baniulis. 
Plymouth, Pa. 1907 m. 40 pus
lapių.

Vaizdeliai Akuratero latviškoj 
rašliavoj užima tokią jau vietą, 
kaip trumpos apysakos ir vaizde
liai Sinkevičiaus 
turoj. Gerai p. 
supažindindamas 
raštais vieno iš 
pusbrolių latvių

lenkiškoj litera- 
Baniulis padarė 

lietuvius su 
geresnių musų 

raštininko.

VIETINES ŽINIOS.
su-

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1) Kada reikalauji permainyti 

adresą, dėl siuntinėjimo laikraščio, 
visada paduok ir senąjį savo adre
są. Jeigu pats gerai rašyti ne
moki, tai adresą duok kitam, ge
riau mokančiam, parašyti.

2) Pinigus geriausiai siųsti per 
Money Orderį arba registruotame 
laiške. Nedėk į laišką smulkių si
dabrinių, nė auksinių pinigų, nes 
jie kelionėje kopertą praplės, iš
puls ir prapuls. Geriau, vietoje 
smulkių, įdėk pačtinių markių už 
tą sumą. Pačto markes priima
me tiktai vietoje smulkių, kur su
ma mažesnė už $1.00. Jei suma 
siekia $1.00 ar daugiau, tai mar
kių nesiųskite, į>et dėkite pinigus 
arba Money Orderį. Jeigu suma 
bus $1.25, tai galima dėti $1.00 
pinigais, o 25 c. markėmis. Vie
nok markės turi būti visame svei
kos, nesulipusios viena su kita, nė 
prie laiško prilipintos,teip kad męs 
galėtume jas panaudoti savo laiš
kams. Sulipintų markių nepriima
me. Markes priimame tiktai Su
vienytų Valstijų Siaurinės Ameri
kos, jokių kitų viešpatysčių mar
kių nepriimame.

vyniškų dainelių. Puslapių 18 pre- 
kė žūsmi nu • • >k ......................... 10c

Lietuviai! ar gerais keliais žengia
me prieky n? Nuoširdus atsiliepi
mas | lietuviškąją visuomenę D-ro 
Jono Šliupo. Arba sutrauka kalbų, 
laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo
džio 1006, Union City, Conn., 26 
gruodžio 1906. EdwardsvUle. Pa., 31 
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
ryje 1907 m. Pusi. 47, prekė.... 15c

Labai gražios Dainos. Surinktos 
K. Stiklelio; čia patilpusios 32 dainos 
užrašytos nuo žmonių Liepalotų kai
me, Naumiesčio parapijoj, Suvalkų 
gub. Pusi. 39, prekė .................. 15c

Pasaka apie carą mikitą. Pagal 
rusišką sutaisė A. K. Išleido L.V.S. 
Labai gražus užimantis pasakojimas 
apie carą, kaip jis žmonėms įgriso ir 
kaip apie jj žmonės kalba. Puslapių 
46, prekė .................................. ..

Ratelių spėjimai. Yra linksmiausia 
žaislas (žabova) šeimyniškuose susi
rinkimuose. Parašė D. Špilkas. 
Puslapių 16, prekė ...................... ioc

Mninti. Balius prasidės Subatoj, 
2 d. lapkričio (Nov.), 1907 m., 6 
vai. vakare ir teipgi nedėlioj nuo 
pietų. Įnženga ant baliaus visiem* 
dykai. Širdingai užkviečia.

P. Kareckis.

TRECIAS BALIUS.
Chicago. III. 4-ta kp. Liet. Soc. 

Są* Am. parengė balių nedėlioję, 
IO d. lapkričio (Nov.), 1907 m., 
T’reiheit Tumer svetainėje, 3417 S. 
Halsted Str., arti 35-tos gatvės. 
Prasidės 4 vai. po pietų. Įženga 
25 c. ypatai. V isas pelnas nuo ba- 
iaus eis ant įrengimo viešo darbi

ninkiško knygyno. Socijalistai 
nieko nedaro savo ypatiškai nau
dai, bet ką suima nuo visuomenės, 
tą ir atiduoda jai, nes tai priguli 
visuomenei. Užtai draugės ir drau
gai paremkite gerą darbą. Muzi
ka bus geriausia. Kviečia.

’ Komitetas.

9*
_ Tarp maisto kūno reikia dar paminėti vandenį 

bei orą. Berods tuodu maistu vienu negalėtų nė 
r alkį nutildyti, nė gyvastį palaikyti; o bet jiedu yra 

reikalingi kaip ir kiekvienas kitas penas. Visai be 
I vandens kokiame-nors pavidale žmogus patrivos 
E dvi-tris dienas; o visai be oro jis nepagyvens nė 

vienos adynos. Svarume savo kūno randame maž
ne pusę vandens, ketvirtdalį oro, — ir kas iš to 
pragaišta, turi būti atpildyta, o be to negalėtumė
me įimti kito peno. Kiekvienas penas turi savyje 
turėti vandenį arba vandenyje jis turi būti mirk
stantis, vandenyje — labiausiai šiltame — išleis- 
dintas ar ištarpytas, idant galėtų būti sumalamas, 
ir be vandens męs neturėtumėme maisto sumali- 
mui sulčių (spiaudalai, skilvio glytys, tulžis, kasos 
ir grobų skystimai). Be oxygeno oro nepasidary
tų kraujas. Be vandens ir be oro męs neturėtu
mėme nė skanumo, nė uoslės, ta>-gi nė noro val
gyti bei gerti.

Yra įdomų, kad ir čion dvasiškas penėjimas 
panėši į kūniškąjį, ir galima tatai lyginti iki iš
galių. Berods ant pirmo pažvelgimo, tartum, na- 
vatna yra, kad dvasiško penėjimo vandeniu esti 
tikrumas, o dvasišku penėjimo oru — teisybė; o 
vienok taip yra iš tiesų. Kaip vienu vandeniu ir 
oru kūnas negali būti gyvas, o labiausiai maisto, 
kurs nebūtų persiėmęs vandeniu bei oru, ar van
denyje išmirkytas ir išleizdintas, taip pat ir dva
siškas penas nepaglamonės dvasiško augimo, ne- 

, būdamas perkandotas tikrumo ir teisybės, nebuda- 
| mas perimtas ir išleizdintas. Kaip grobas yra 

chemiška virtuvė, kur penas išsiskirsto į savo su-

. • II.
Dabar jau bu* aišku, kad supaikinimas žmo

gaus yra vaisiumi netikusio auginimo ir auklėji
mo. Kas gyveno tarpe Europos kultūriškų žmo
nių, o paskui pateko tarpe “gamtažmonių” arba 
laukinių, atranda su nuosteba, kad tarpe šitų yra 
mažiaus paikumo, o daugiaus gabumų, priplai- 
kutno ir sveiko proto. Tarp jaukiųjų tautų iš
siplėtoja “augštesnėsėse” luomose draugijos talen
tai, ir labai įvairus talentai; bet darbininkas nu- 
grimsta į gilumą dvasiško neparangumo užtai, 
kad jo mąstymas naikinamas esti prietarais; jis 
nesimokino tai, kas yra tikru ant svieto, pertai
syti į teisybės nuomones ir tt. Mat darbininkų 
dvasiškas įtaisas — smegens — yra priemoniškai 
sumerninamas. Juk ir pati kalba, tas svarbiau
sias įnagis dvasiškam auklėjimui, taip tapo su
jaukta tarpe jaukiųjų tautų, juog žodžiai jų ką 
kitą ženklina šiądien negu pirmykštėje prasmė
je. Ar-gi tad ne Babylioniškas sumaišymas nuo
monių išeina? Tai-gi tėvai, kurie nori apsaugoti 
vaikus nuo supaikinimo, gali labai daug gero da
ryti, su jais daug šnekėdami, pratindami juos ma
tyti, girdėti, uostyti ir skonėti daugeriopus daik
tus, ir klaisinėdami apie tai, ką jie yra pastebėję, 
gali ir turi vaikams pasakyti tikrus žodžius ir 
jų kalbą pagerinti, vis-gi ant sykio ne per daug, 
o tankiai atkartodami tokius pratinimus, iki ant 
galo vaikai regimai jau savarankiškai galės pro
tauti. Niekas nėra dėkingesnio ant svieto 
kaip toks tėvų tankus užsiėmimas su vaikais, ku
rį darbą rods šiądien su dideliu vargu gali atlikti 
darbininkai. Priegtam reikia mažiukus, kiek ga
lint, mažiaus peikti ir girti, o tiktai akimis ir vei
do suraukimu ir galvos palingavimu jiems paro
dyti pritarimą ar papeikimą. Nereikia taipo-gi 
viską laikyti melu ir bartiesi ten, kur vaikų vai- 
dintuvė žaidžia, labiausiai jeigu vaikai yra ga
bus: reikia tik jiems parodyti teisybę ir atskyru- 
mą teisybės nuo melo. Yra pedagogai, kurie vi
sai šalin atmeta pasakas auklėjime vaikų. Bet tai 
daroma yra be reikalo dėlto, kad taip-gi vaidintu- 
vė vaikų turi gauti maistą, ir dėlto, kad iš anų 
pasakų, seniausio dvasiško peno musų pratėvių, 
yra galima išgauti gerus pamokinimus. Supran
tamas tai dalykas, kad musų vaikai, turi šiądien 
žinoti, juog tose pasakose nieko nėra tikro, kad 
jos yra pramanytos, — ir vaikas tai lengvai su
pras. Iš tos pusės žiūrėdami, suprasime gerai pa
tys, kaip dideliu prasikaltimu yra ans įkalinimas 
vaikams, buk esą tikra teisybė, ką jie randa pa
sakose Bibliškos istorijos.

12.
Prisižiūrėję, nors trumpai, į kūniškai dvasišką 

vaikų auginimą ir auklėjimą, dabar męs pasiaiš- 
kinsirhe mažais, nepažymiais atsitikimais, kokiu 
budu męs priemoniškai sužadiname taip vadinamą 
vyrišką ar moterišką pobūdį, kurs — aš dar sykį 
sakau — nepriguli nuo kūniškos arba phiziologiš- 
kos įpatybes abiejų lyčių.

(Toliaus bus).

•— Pereitos nedėlios dieną, 
jungtos visos gyvenančių Chi
cagoj šveicarų draugystės ap
vaikščiojo 600 metines sukaktu
ves garsios prisaikos ant kalno 
Ruetli. Čia šveicarų vadovai, 8 
d. lapkričio 1307 metuose prie- 
siekė išliuosuoti tėvynę nuo Au
strijos jungo ir tą išpildė. Mu
sų draugystės nė jokio apvaikš- 
čiojimo negali išvien parengti, 
kadangi terp mūsiškių trūksta 
mat vienybės ir supratimo.

— Lapkričio mėnesyj, Interna
tional teatre, ant kertės Wabash 
ir Harison str., davinės persta
tymus, per 13 sanvaičių, surink
ta Europoj itališka operos tru
pa susidedanti 
ir dainorių. 
prancūziškas 
ras. Tikietai 
gesni negu i 
New Yorko 1 
čia atkankančios operos trupos.

i iš 130 muzikantų 
Davinės itališkas, 
ir 
per 

ant 
ant

vokiškas ope- 
pusę bus pi- 
didžiosios iš 
trumpo laiko

—j Namuose pn. 967 Bryn 
Menor avė., j gyvenimą Rumsti- 
cko, pei eitos nedėlios naktį įsi
kraustė vagilius. Pirmausiai pa
budo Rumsticko pati ir prikė
lė vyrą. Vagilius, vienok, grei
tai išsitraukė revolverį ir gaz- 
dindamas šovimu, liepė nesikru- 
tyti. Pati, pamačiusi revolverį, 
rėkdama, pašoko iš lovos ir nuo 
viršutinių lubų ant gatvės iššo
ko per langą; nusilaužė koją ir 
teip sunkiai apsikulė.

— Gyvenantis pn. 435 5* Hals- 
ted Street siuvėjas Sshmidt, 
sergantis nuo kelių šanvai- 
Čių, pereitoš nedėlios ry
tą, nustūmęs nuo lovos li
goj jį prižiūrinčią pačią, per lan
gą iššoko nuo trečių lubų ant 
gatvės. Nugabeno jį į paviečio 
ligonbutį. Daktarai rado, jog 
galva jo suskilo, todėl jie netu
ri vilties, kad1 įis galėtų išgyti.

. 'O o- _ _
— Ant kiemp namų pn. 328 S. 

May str. gyventojai rado nuo 
bado apalpusį neturintį pasto
gė* 55 metų darbininką Johną 
Walter, kuris ant kiemo atėjo 
pasislėpti nuo šalčio. Gerai 
dar, kad esantis ant kiemo šuo 
pradėjo loti, savo lojimu sukė
lė žmonės, kurie, radę be žado 
gulintį žmogų, nugabeno jį į 
paviečio ligonbutį.

3) Jeigu išpirksi Money Qrderį, 
tai nelaikyki® jį pas save, bet pri- 
siųsk redakcijai, nes be “Orderio” 
redakcija negali pinigų iš pačto 
gauti. Pasilaikyk sau tik mažają 
baltąją korčiukę, o didesniąją, mė
lyną prisiųsk prastame laiške, 
registruoti nereikia.

4) Ant laiško, kuriame užsakai 
knygas ar kitokius tavoms, nieka
da nerašyk jokių kitų reikalų, kaip 
ve korespondenciją, apgarsinimą, 
ar ką kitą, kas su užsakytais ta- 
vorais nesiriša, nes pas mus tavo- 
rų (knygų) siuntiniai yra atlie
kami viename departamente, ap
garsinimai kitame departamente, o 
korespondencijos trečiame depar
tamente ir kiekvienas departamen
tas yra po priežiūra kitų ypatų. 
Tad jeigu jus ant vienos popieros 
surašysite keletą reikalų, tai jūsų 
laiškas turės laukti pirmame de
partamente kol tas jį apdirbs ir 
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol 
šis jį apdirbs ir pasiųs trečiam. 
Tokius laiškus negalima nė į laiką 
atsakyti, nė gerai atlikti; nes pas 
pirmąjį departamentą likus laiš
kui, antram nelieka davadų. Ge
riausiai yra rašyti kiekvieną rei
kalą ant atskiros popieros, tada 
kiekvienas reikalas bus perduotas 
tam tikram departamentui ir visi 
reikalai tuom patim laiku liks at
likti greitai ir gerai.

5) Niekada nesiųsk pinigų, nė 
Money Orderio atskyrame laiške 
nuo užsakymo. Visada dėk pini
gus ar Money Orderį į tą patį 
laišką kuriame tavorus užsakai. 
Nes jeigu užsakymas ateis be pi
nigų, męs negalėsime jo išpildyti, 
vien todėl, kad pinigų nėra, o jei 
ateis pinigai be užsakymo, męs ne
žinom i me ką su jais daryti, vien 
todėl, kad prie jų nėra užsaky
mo.

6) Visada ant savo kiškų pasi
rašykite savo pravardę ir adresą. 
Nors ir tūkstantį kartų birtnmėte 
mumis rašę, visada reikia pasirašy
ti pravardę ir adresą kiekviename 
laiške, nes męs radę laišką terp 
100 ar 200 laiškų be parašo ir 
adreso, nežinosime keno jis yra ir 
negalėsime atsakymo duoti.

Su visokiais reikalais rašydami 
pas tnus visada adresuokite teip: 

A. OLSZEWSKI,
3252 S. Halsted St, Chicago, Ilk

Tikri Ir netikri Ivcntiejie. Paveik
slėliai Iš gyvenimo kankintlnlų ir 
kankintojų. Išleisto Suslv. Lietuvių 
Laisvamanių. Pusi. 61, prekė .. 15c

Žmonių užtarytojai. Vertė iš rusų 
kalbos dermukšnė. , Aprašo apie du 
broliu Grakcbu, 130 metų prieš Chrl- 
atons gimimą, iš Rymo laikų ir kaip 
tuom laiku žmonės buvo pavergti ir 
visaip kankinami. Pusi. 32, prekė 10c

l žslprašydami virš minėtų knyge
lių, adresuokite:

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. 
Lekcija Dr. J. Kulio, su daug 
paveikslėlių iš , embryologijos. 
Pusi. 21 Prekė................... $ioc

Oras, Vanduo, šviesa ir šilu
ma. Lekcijos prof. Blochman’o, 
sutaisė Šernas. Su daug pa
veikslėlių. Pusi. 138. Prekė 40c

Tautiškos Politikos knygynė
lis. Telpa čia Rosijos policijos 
viešpatavimas, persekiojimas y- 
patos laisvė*, draugijų ir susi
rinkimų, laisvės žodžio ir sąži
nės, ir kame išganymas? Pus
lapių 47. Prekė .... .... 10c

Laikrodininko atminimai. Pa
sak Erkman - Satrianą, sutai
sė S. M. Paveikslas iš Napo
leono I paskutiniųjų kariavimų. 
Pust 44. Prekė ...„ .... 15c

Kaip žmonės su ponais kovo
jo? Sodiečių sukilimai Ispani
joj, XIV amžiuje, /Anglijoje 
XVI amžiuje. Parašė A. J-tis. 
Pusi. 34. Prekė .... .... 10c

Vaišės Jėzaus Kristaus pas 
popiežių Pijų IX. Parašė Vk> 
tor Hugo, antra laida. Prekė 10c

A. 0L8ZEW8KI8
3252 80. Halsted 8L, Chicago, III.

IŠKILMINGAS BALIUS.
Chicago, III. Liuosybės dr-stė 

parengė balių 10 d. lapkričio (No- 
vember), 1907 m., Pulaskio sve
tainėje, 800 S. Ashland avė., arti 
18-tos gatvės. Balitfs prasidės 
apie 4 vai. ir trauksis iki pusiau
nakčio. Ant baliaus grajys puiki 
muzika, bus visokių skanių gėrimų, 
gerų užkandžių ir kvepiančių ci
garų. Prie ko kiekvienas galės 
gerai pasilinksminti prieš ateinan
čias liūdnas advento dienas; kiek
vienas galės dailiai pasišokti, pasi
linksminti ir gerai pasivaišinti. Į- 
ženga vyrui su motere tiktai 25 c. 

1 aigi, užprašome visus lietuvius ir 
lietuvaites atsilankyti ant šio ba
liaus, o busite visi užganėdinti. 
Visiems gero velyjanti Liuosybės 
Dr-stė. 

--------

Viršininkai Centro Komiteto 
“Aušros” Dr-stė*.

Pirmsėdis — Dr. M. Želvienė, 
1 Church Str., Plymouth, Pa.

Sekr. susinės. — J. Šernas, 3252 
S. Halsted Str., Chicago, III.

Finansų sekr. — K. Gugis, 4945 
Justine str., Chicago, III.
Kasierius — Dr. J. šliupas, 1419 
N. Main Avė., Scranton, Pa.

—

AUKOS DR. V. KUDIRKOS 
. RAŠTŲ IŠLEIDIMUI. _ 
Surinktos Dr. A. K. Rutkausko.

Iš Chicago, III.:
J. G. Jankauskis, Jonas Jųodei- 

kis, Albr. Blinstrups po $1.00; 
Ben. Paškevičius, A. Kūrinas, AL 
Vasiliauckienė po 50 c.; Povylas 
Pocius 10c. Viso $4.60.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj 
pasimirė išviso 509 ypatos, arba 
viena ypata daugiau, negu už 
pereitą : vyriškių pasimirė 297, 
moterų 212. Daugiausiai mir
čių buvo nuo plaučių uždegimo,

NAUJOS KNYGOS, GAUNAMOS 
“LIETUVOS” REDY8TEJE.

Aritmetikos uždavlnynas. Vadovė
lis aritmetikos pradžiai; antroji da
lis.

Šita knygutė — antroji ir paskuti
nė dalia uždą viny no, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
su skaičiais visokio didumo. Para
šyta Pr. Mašioto. Pusi. 68 prekė 20c

Lietuva tėvynė mano. Eilėmis pa
rašė K. Stiklelis, teln» Ii gražių tė

Draugysčių jeikalai.
APGARSJNIMAS.

Pranešame Chicagos lietuviams, 
gyvenantiems ant Bridgeporto, ne- 
prigulintiems prie jokios draugy
stės, kad Čia susitvėrė nauja baž
nytinė draugystė, vardo Švento 
Juozapo. Instojimas į naują drau
gystę labai pigus. Pirmas susirin
kimas atsibus nedėlioję, 27 d. 
spalio, 1907, Šv. Jurgio parapijos 
bažnytinėje svetainėje, ant 33 ir 
Aubum gatvių. Susirinkimas 
bus 1 vai. po pietų. Antras su
sirinkimas atsibus 3 .d lapkri
čio, toje pat svetainėje ir valan
doje. Norinti pristoti prie drau
gystės, teiksis atsilankyti ant jos 
susirinkimų. Kviečiame atsi
lankyti ir prisirašyti prie musų 
draugystės.

Komitetas.

— “Aušros” dr-stės mėnesinis 
susirinkimas atsibus nedėlioj, 3 d. 
lapkričio (Nov.), 190701., Fellow- 
ship House, 869 — 33H Place, ar
ti Halsted gatvės. Susirinkimas 
prasidės 2 vai. po pietų. Dr-tės 
sąnariai turi būtinai atsilankyti ant 
susirinkimo, o teipgi kviečiami ir 
norintiejie prisirašyti.

LIETUVIŠKAS TEATRAS.
Chicago, III. Nedėlioj, 10 d. 

lapkričio (November), 1907 m., 
School Hali, ant kampo 48-tos ir 
Honore gatvių (Town of Lake) 
bus loštas teatras vardu “šykštus 
Raitelis” lietuviškos visuomenės 
naudai. Teatras prasidės 8:30 vai. 
vakare. Teatrą los Mockaus Tea
trų Kompanija.

FARMERIŲ MERGINŲ BA-
* LIŪS.

W. Pullman, III. Užprašo visus 
jaunuosius vyrus ir merginas ant 
farmerių baliaus iš aplinkinės ir 
arti; užkviečia visus prie puikiai 
skambinančios muzikos pasilink

REPUTACIJA AMERIKOS
Amerikos reputacija yra tame, 

kad męs žinome, “kaip dalykus pa
daryti”. Šitas parodo, kad musų 
žmonės turi pajiegą, drąsą ir ener
giją, kad jie moka greitai su
griebti progą ir užbaigia kiekvieną 
darbą be pertraukimo, kad jie vi
sada žino ką daro, prie ko eina. 
Pas mus yra tiktai vienas dalykas, 
apie kurį musų žmonės ne greitai 
pasirūpina, o tasai dalykas yra li
ga arba nesveikumas. Gana tan
kiai jie nepaiso ant pirmų nesvei
kumo apsireiškimų ir laukia kokį 
laiką iki kol būva kartais jau per- 
vėlu. Paprasčiausius symptomus 
nesveikumų, paveizdan, netekimą 
apetito ar silpnumą, galima visa
da tuojau prašalinti vartojant Tri- 
nerio Amerikoniškąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno, kuris sutaisytas iš 
karčių žolelių ir geriausio Kalifor- 
niškojo raudonojo vyno. Vaistas 
yra geriausia gyduolė visiems skil
vio nesveikumams; vaistas padaro 
skilvį tvirtu ir pajiegiu ir priver
čia jį priimti visokius valgius ir 
perdirbti juos į gryną kraują. 
Teip ilgai kaip tamista gali gerai 
suvirinti, esi sveiku, vienok neturi 
tamista nustoti atsargumo ir visa
da turi tėmyti ant gerų valgio su
virinimo. Šitas vaistas visada pa
laikys skilvį gerame stovyje, gero
je sveikatoje. Vartok vaistą tuo
jau kaip tik pajausi mažiausią silp
numą. Gaunamas aptiekose. Jos. 
Triner, 799 So. Ashland Avenuc. 
Chicago, III.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo draugo Simano 

Kraukaičio, Kauno gub. Turiu la
bai svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

P. Pecenkus,
82 Bond st.,

Eiizabethport, N. J<



■"■■—J
Pajieškau savo draugų, Antano Įnias iš Lietuvos ir kitų dalių svie- 
Tuozapo Baltrušaičių. Kauno!to. Amerikos - lietuviai užsirašy-tf Juozapo Baltrušaičių.

gub., Raseinių pavieto, Vadzigirio 
parapijos, Paskinų kaimo. Pirmiau 
du metai atgal gyveno apie Chica- 
gą. Turiu labai svarbų reikalą. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią ant adreso:

C Kavolius,
54 Washington St., 

Cambridgeport, Mass.

kitę minėta laikraštį arba užrašy
kite savo gentėms tėvynėj gyve
nantiems. Lietuvoje metų prekė 
$1.85, o Amerikoje $3.50. Vienas 
numeris ant pamatymo 5 centai. 
Amerikoje vyriausiu agentu yra:

M. J. Damijonaitis,
3250 S. Halsted St., Chicago, I!l.

Pajieškau savo draugo Antano 
Pociaus ir Elzbietos Gurskaitės. 
Kauno gub., Raseinių pavieto, Su- 
davienų parapijos, Žilaičių so
džiaus. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinią ant adreso:

W1. Janowicz,
! 52 River st.,

- Rumford Falls, Me.

Ant Pardavimo

Pajieškau Marės Skrybėlytės ir 
Antano Blaykaus. Suvalkų gub., 
Senapilės pavieto, Lenkaičių kaimo. 
Turiu labai svarbų reikalą. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią 
ant adreso:

Miss Mary Matykaičiutė, 
162 N. PekanSt., Los Angelos.Cal.

Už $2800 pirksi lotą su dviem 
namais ant Wallace Street Chi
cago Heights. Rendos atneša 
$31.00 ant mėnesio. Pati renda 
gali tas propertes išmokėti. Atsi
šauk pas A. Olsseteski, 3252 5o. 
Haleted St., Chicago. Męs turi
me daugybę gerų namų ant par
davimo visose miesto dalyse.

Pajieškau lietuvio, kuris norėtų 
uždėti grosemės ir bučemės biznį. 
Randasi gera vieta naujame mie
ste. Lietuvių šeimynų yra apie 
40, o pavienių apie penkis kartus 
daugiau. Čia nėra jokio kito lie
tuviško biznieriaus; vieta labai ge
ra ir geras žmogus gali padaryti 
gerą gyvenimą. Atsišaukite tuo
jau šiuo adresu:

Jos. Skinderis, 
Box 501’ Harrisburg, III.

Parsiduoda pigiai namas, liotas 
ir pieniaus biznis už $3500. 60% 
nuo $1.00. Viskas 
vyje. 2 arkliai, 2 
dvi poros plėškių, 
viršais, visai nauji.

Chas. Z. Umich
45 La Sale st, Room 8

Aš galiu pagelbėti, galiu sutai
kyti, atsišaukite pas mane, o gau
site teisingą rodą. Pajieškau ir 
iškolektuoju skolas, išprovoju už 
sužeidimus ar nuostolius.
nėja visokias nelaimes atsitiki
muose : sužeidimuose iš Compa- 
ny’s neapsaugas. Veru ir išimu 
visokių paliudyjimų paveldėjimų 
išdavimo paliudyjimui išvažiavi
mui į krajų, permainymo pašpor- 
tų, at j ieškojimo tėvų palikimo, 
vedimo visokių bylų suduose. Vi
si lietuviai, kurie nori pirkti, par
duoti ar išmainyti kokias savastis 
mieste ar farmas, tegul atsišau
kia pas mane, nes aš žinau geriau 
dalykus ir užganėdinsiu kiekvie
ną daug geriau negu kas kitas. 
Męs turime daugybę gerų namų 
ir lotų ant pardavimo visose mie
sto dalyse.

Užsekuruoja nuo ugnies namus, 
forničius.
lūs 
nęs 
šas

Ištiri-

Atlieka visokius reika- 
teisingai. Lietuvys apsigyve- 
12 metų Chicago. Notariju- 
publiškas.

gerame sto
vėsimai ir 

Vežimai su 
Daugiausiai

lietuvių apgyventa vieta. Parsi
duoda pigiai. Atsišaukti adresu:

John Graef & Son 
126 Ruble st.

Chicago, IIL

Knygų Kataliogas

120 Po priedanga švsntlnybto. Isto-Įrė, teipgi kokiu budu atsiradęjut of 
riška apysaka iš ftyjno laikų. Parašė gyvybė. Bu paveikslais. Chicago, R 
E. Posterl. Vertė K. T. Odesoje, 1905, 1906, pusi. 140 ................................
pusi. 100 .. U....................

41

riška apysakajš Rjjno laikų. 35c

548 Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
124 Roblnsonia K Aižius. Graži mo- Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Llo- 

rallška pasaka, -y AiAta pertaisyta lai- tuviškon kalbon vertė J. Šernas. Chl-rallška pasaka.-y Amva pertaisyt 
da. Chicago, Ril 194T. pusi. 83 ....25c

185 Žmogus1 * nefPfuškis. Vertė iŠ 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė. kaip turtliHto pilkėjo sūnūs apsi
vedė su varginga tūterglna Ir laimin
giau gyveno už kitus,* apsivedusius su 
turtingoms. Šita Apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą ir 
mokina žmogiškos dožos. Chicago, Iii. 
1899, pusi. 23 .I*!.....,...............10c

134 Sidabrinis Kryželis arba Dailydė 
iš Nazareto. Apysaka iš laikų kauki- 
uimo Kristaus. Bugenius Sue. Vertė 
J. Laukis. Chicago, tll. 1906, pusi. 169.

cago, III. 1907, pas!. 138 . 35c

553 Paėjimas organiško svieto. Pa
gal Bitnerj sutaisė Šernas. Knyga di
delės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogsnlus, 
daug milijonu metų atgal gyvenusius 
ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, 
paukščius ir tt Bu paveikslais. Chi
cago, III. 1905, pusi. 187 .................. 35c

566 Senų gadynių išnykę gyvi sutvė
rimai. Pagal Hutchlnsoną sutaisė šer- 

(šitą knygelę Vilniaus vyskupas už-Inas. Su paveikslėliais. Aprašo su
draudė lietuviams skaityti)............. 50c niausiu gadynių yvalrius sutvėrimus

gyvenusius ant žemės dar prieš atsi- 
200 Akis ui ak|, dantis už dsnt|. I radimą žmogaus, šiandien tų sutvėri- 

Juokai viename akte. Perdirbta tš vo-mų kunus žmonės kasdami gilius šull- 
kiško. Chicago. 1)1. 1907. pucl 29.,10c Intus, kanalus, arba imdami iš žemės 

Į anglis, randa giliai palaidotus žemėje.
210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie-ĮTulų sutvėrimų atrado ėielus, nesuga- 

name akte. Pagal lenkišką sutaisė K.
B-a Ir M. P-ls. Chicago, III. 1902, pu
slapių 62 ...................................... 20c

225 Garlaus vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
škų sutaisė K. B-a ir M. P-is. Chica
go, BĮ. 1902, pusi. 48..........................15c

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus. No
rinčios apsivesti malonės atsišaukti 
adresu:

Tarnas Martenas,
19 Athens Str.,

So. Boston, Mass.

Parsiduoda labai pigiai dvejų 
augštų medinis namas po nr. 627 
W. 81 st. Metinė randa $240.00. 
Prekė $1700.00.

Teipgi parsiduoda pigiai 7 rui
mų namas po nr. 619 W. 81 st. 
Didumas loto 50x125 pėdas. Pre
kė $2325.00. Atsišaukite pas:

Geo. & W. H. Brinkman 
8688 Vincennes Road 

Chicago, III.

27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Ode
son Hvett-Marden. Lietuviškon kalbos 
Išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, Iii. 
1907 ................................................. 81.50
Apdaryta.........................................82.00

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

257 Kun. Gramulos Raštlnyčioje. Ko
medija viename akte. Parašė kun. Fr. 
Hodur. Grašiai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chicago, IIL 1906, 
pusi. 14..................   .106

262 Mindaugis Lietuvos Karalius. 
Istoriškas paveikslas 5-se aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Sloveckl. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). Chicago, III. 1900 pusi. 86. 25c

331 Žilė galvon — velnias vuodegon. 
Komedija vienam akte. Pagal lenki
škų sutaisė M. P-ls. Chicago. IIL 1902, 
pusi. 31.......................................... ».10o

Pajieškau Antano ir Petro čin- 
skių; Kauno gub., Telšių pavieto, 
Vabalų sodžiaus. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią ant adre
so:.

Box 53,
St. Cinskis,

Sesser, III.

Iš priežasties išvažiavimo į 
vynę parsiduoda bučemė ir groser- 
nė vertės $1200 už $600 arba ir 
už mažiau. Biznis gerai išdirbtas; 
lietuvių apgyventoje vietoje. Atsi
šaukite adresu:

Jos. Drasher,
1902 Lake st., Melrose Park, III.

tė-

Pajieškau savo vyro Antano Ce- 
sno. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią ant adreso:

Mrs. M. Cesnienė,
1210 Bingham Str., 

Pittsburg, Pa.

43 Iš gevlnlmo lietuviškų Vedų bei 
Velnių. Pasakos surinktos Dro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
dangų, čyščlų, peklą; apie giltinę, ma
rų, cholierų; apie dvasias (dužias) 
velnius, jų vaidlnlmąsl ir tL 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 U. 
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popie
ros apdaruose ................................ |1.50
Audimo apdaruose ...................... 82.00

471 Akyvi apalrellklmsl sviete, ant 
karių žmonės nuolatos šiuri, bet jų 
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Promyfc. Pirmų syk] iš
versta | lietu vtšką. Laba! naudinga 
knygelė tiems, kurie nori sušluoti U 
ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir

lalkoel ir tt Chicago, 111. 1894, pu
slapių 79 ............................................. 30c

Reikalavimai

Pajieškau savo dėdės Kazimiero 
Ignatavičiaus iš Vilkmergės, Kau
no gub. Gyveno Chicagoje. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
ant adreso: ■>

Ant. Ignatavičius,
10616 Curtis avė.,

Pullman, III.

Reikalauja merginų prie išažy- 
mo pupų.

The Albert
55 W. Taylor

•3 Karšo laukuose. (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevolod Garžin. 
Vertė A. L-ls, Užimanti pasaka iš 
laikų karės maskolių su turkais. Chi
cago, 111. 1906, pusi. 81 .................. 20c

Dickinson Co., 
str., Chicago, III.

agentas. Darbas

Pajieškau savo draugo Domini- 
ko Morkainio, kuris atvažiavo sy
kiu su manim ant vieno laivo A- 
merikon. Jis nuvažiavo į Eliza- 
beth, N. J. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

Jonas Aukškalnis,
I37 W. 6oth St, Chicago, III.

Reikalingas
gana lengvas ir uždarbys geras. 
Reikalingas žmogus, kuris supra
stų anglišką, lenkišką ir lietuvišką 
kalbas.. Turi mokėti gerai rašyti. 
Turi turėti gerą, iškalbą.
šaukite ypatiškai žemiau padėtu 
adresu:

67 Lietuviškos Pasakos Yvalrios. 
Surinko D& J. Basanavičtua Dalis 
I. čia telpa 141 labai gražių, juokiu- 
kingų. Išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, III. 1903, pusi. 280 81.25 
Drūtai apdaryta........................... 81M

Atsi-

J. Ellis,
11448 Schlitz Avė., arti 115-tos 

gatvės į rytus. Kensington, 
Chicago, 111.

68 Lietuviškos Pasakos Yvalrioa 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
II. čia telpa 206 labai gražių ir juo
kingų pasakų, beryjančių kiekvienų 
skaitytoji ir klausytoj) ir labai naudin
gos. Chicago, IIL 1903, pusi. 330 81.25 
Drūtai apdaryta..............................81-50

1635 Lietuviškas Lomentorius dėl 
mažų vaikelių. Bu poteriais, katakis- 
mais ir minstrantuni. Vilniuje 1863, 
pusi. 52 .....................    15c

Pajieškau savo draugų: Jdozo 
» Antano Tamulevičių, abu Vil
niaus gub., Trakų pavieto, Mar
cinkonių parapijos ir kaimo, 
patys ar kas kitas teiksis duoti 
aią ant adreso:

M. Mieškinis,
28 Factory st., 

Nashua, N. H.

Jie 
ži-

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

6 mėnesius. Reikalaujame

858 Istorija Chlcagos Lietuvių, jų p*, 
rapijų ir kunigo Kriaučuno prova su 
laikraščiu "Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: klek yra lietuvių Chicagoja, 
klek lietuviškų draugysčių, su kokiais 
vardais ir siekiais; chronologiška per
žvalga Chlcagos 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 ...........................  81-00
Apdaryta............................................t1*50

•78 Lietuvių Prstėvlal Mažoje Azi
joje. Nuo senovės iki jie pateko pa 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė
tojas (D-ras J. Šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideliai mapas, pa
rodančias vietas kur senovėje gyveno 
lietuvių pratėvlai. Aprašo lietuvių pa
dėjimų dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimų Chicago, IIL 1899........10c

1328, tik pilnai apdaryta. bran^ 
šia moroko skūra. (0u

......... .TT.V*
e

1498 Lietuviškas Sapnininkas. 
rinktas iš daugelio svetimų aapnlaiate 
ir sutaisytas pagal tikrą peraišk^S 
tišką sapnininką, sn 310 abrosetu** 
aprašymu planetų ir paslapčių. 
senovės žmonės vartojo dėl atspėjlM 
ateities. Geriausiai išguldo vlsokim 
sapnus, kokie tik žmogui prisiaapnuot 
gali. Chicago, IIL 1895, pusL 205..60c 
Tas pats drūtai apdarytas.........

dlntus kunus, užklotus keliolikos siek
snių storio žemės eile. Jis yra šian
dien Išstatyti įvairiuose mušėjuose, 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 storumų ir senumų žemės sluok
snių, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
gus ant Jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. 370 ...........................................|1 XX)
Ta pati apdaryta...........................81-25

545 Nematomi priešai Ir draugai 
žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė Šernas. 
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim
dančių visokias ilgas pas žmonis, jų 
susekimas, vystymusi Ir tt Bu pa
veikslėliais. Chicago, III. 1905, pusla
pių 113............... ............................. 30c

589 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė 
Pr. Siūlelis. Kas nori dastžlnoti ka
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito 
šių knygelę. Chicago, III. 1902, po
slapių 31...............................................10c

587 žvėrys Ir žmogus. Sutaisė pa
gal Schmehl j šernas. Mokslas apie 
subudavojimą kūno visokių žvėrių, 
paukščių, sanarkojų, žarnapilvlų ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
vis aprašytas pavieniai sn visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę jis 
tveria. Bu paveikslais. Chicago, III. 
1908, pusi. 313.................................81A)
Apdaryta......................................... 81.25

472 Apeirslėklmal Atmosferoj arba 
Meteorologija. Pagal profesorių VojeL 
kov’ą sutaisė Aprašo iš ko
susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus jvairios 
Ivieeos tr šešėliai, tr daugybė visokiu kitų įvairiausių oro apakimų Pl2 Į^tą parašė Šernas. Bu paveikslė- 

čia! ir labai suprau'amal paaiškinta 
kaip galima sužinoti dro permainas ir 
daug kitų jdomią dalytą 
aprašymas, dėl aiškesnio 
parodomas ant paveikslo, 
arčiau susipažinti su oro

•30 Cthnoloflja arba mokslas apie 
šėmės tautas. Pagal D-rą M. Haber-

Hale. Tra tai svarbiausia moksliška

Kiekvienas 
supratimo 

Norintiems 
ypatybėms,

verta perskaityti. Chicago, IU, 1907, 
pusi. 238 .............................. 75c
Apdaryta.......... . ..............................81XX)

473 Apie žemę Ir kitus svietus, jų 
buv| Ir pabaigą. Pagal H ei Įpeniu, Fal- 
bą Ir kitus, sutaisė Šernas. Aprašo 
kas yra šėmė. Iš ko ji susideda ant 
ko laikosi Ir kaip sukasi. Kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. 8u_ 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago, 
111. 1896, pusi. 225. 
Ta pati apdaryta

nlų veisles. Ji parodo visų viešpaty
sčių. visų žemės kraštų Ir net mažiau
sių salelių žmonės Ir ją paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvą. tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą Ir abelnal viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių Istori
ją, tegul perskaito šią knygą. Chica
go, III. 1903, pusi. 667 .................  82XX)
Apdaryta grasiuose Ir drūtuose audi
mo apdaruose............................... 82.50

•1.00

480 Biologija arba mokslas apie gy
vus dalgtus. Pagal prof. Nusbaums, 
sutaisė šernas. Mokslas kokiu budu 
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, 
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
slėliais. Chicago. III. 1901, pusiau 
plų 147...................................................40c

•41 Geografija arba žemės aprašy
mas. Pagal Gelkle, Naltoovskj tr ki
tus sutaisė Šernas. Su paveikslais 
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų 
žemę, jos pavidalą, didumą ir platumą; 
jos kalnus, jų vardus, augštj, vulka
nus metančius iš savęs ugnj; iš kokių 
sluogsulų susideda žemė, kur ir kiek 
joje yra anglių, geležies, aukso, dru
skos ir kitų gėrybių; klek marių, eže
rų, upių, jų vardai, plotis, gylis; kokie 
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar
tus; kokio juose gyvena gyvūnai ir tL 
Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos 
visos viešpatystės, karalystės, 
galkštystės. respublikos ir tt 
kurioje žemėje yra gyventojų; 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai,
mimai, pramonės, išdarbiai ir tiesos; 
kokie miestai, su kiek gyventojų, fa
brikų, pramonių; kur kokio 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 popieros spaudin
is. Chicago, III. 1899, pusi. 469. 82.00 
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, auksinėmis litaromis atspau
sti parašai ant nugaros ir šono.. 82.50

kunl- 
Klek 

kokie 
uislė-

708 Rašto Istorija. Pagal A. B. 
Bchnltserj sutaisė Šernas. Aprašo ko
kiu budu žmonės rašyti Išmoko, kaip 
Išdirbo sau raštų kiekviena žmonių 
tauta, kokie buvo raštai senovėje daug 
metų prieš Kristų, kada žmonės vie
toje rašto vartojo mazgelius ant šniū
rų. išpiaustymus ant medžio, iš kapoji
mus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
tik neseniai daėjo Iki šiandieninio al
fabeto (lltanj), su kuriuom dabar ga
li parašyti kiekvienų žodj ir viekų ap 
kalbėti tetp gerai, kaip ir gyvu žodžiu. 
Tra tai knyga, kuri Ištlkro žmogų in
teresuoja, parodydama kaip tobulinosi 
sviete raštas. Chicago, m. 1905, pu
slapių 304 ........................................H-00
Apdaryta ........ ....................... 81.28

722 Trumpa senobės Istorija. Pagal 
prof. R. Vlpper vertė iš rusų kalbos 
D Bu paveikslais senoviškų liekanų 
ir 5-eis spalvuotais žemlepiais (mapo- 
mls). Tra tai tikriausia svieto Istori
ja nuo seniausių laikų, daug metų 
prieš Kristaus gimimų Iki nupuolimo 
Rymo viešpatystės. Chicago, III. 1904. 
pusi. 206 ....................................... 81-00
Apdaryta............................  81-25

856 Aukos karės Dievui. Parašė Jo
nas Gražys. Si knygelė aprašo kokios 
kada buvo karės, kas buvo jų prieža
stie, klek blėdės padarė ir daro žmo
nėms ir kas j jus stumia. Chicago, III. 
1902, pusi. 40......................................10c

881 Drss J. Basanavyčius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. Gin
tautas. nurodymai kaip lenkiška kal
ba sunaikino ir sudetnoralisavo Lietu
vą ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyg 
šiai dienai. Chicago, III. 1903, pusią 
plų 41 ....;....................................... 15c

948 Priedelis prie lietuviško klausy
mo. Raštelis gvildenantis lietuvystės 
reikalus po valdžia Rusijos ir po Įtek
me lenkystės. Chicago, IIL pusla
pių 38 .................................................... 15c

1135 Myglena arba mokslas apie už
laikymų sveikatos. Pagal Bernesą. 
Drų Noll ir kitus, sutaisė šernas. Yra 
tai nauja daktariška knyga. Kas jų su 
atyda perskaitys, pataikys apsisaugoti 
nuo visokių ligų, užlaikyti čielybėje 
savo sveikatų, pailginti savo amžių ir 
užauginti sveikus 
kus. Chicago, IQ.

ir tvirtus savo val- 
1897, pusi. 132..35c

Visokiai Reformai.1178 Pamatas
Vadovas sveikatai, turtui Ir laisvei. 
Popullariškas raštas apie klausimų 
valgy bos. Parašė Otto Cardue. Su 
raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo kad mėsa ir kal-kurie 
kiti teip pavadinti dilginanti valgiai, 
yra netinkančiais 
Chicago, 111. 1907,

žmonėms maistais 
pusi. 113 3Oc

mokslast Tlkėjlml-1420 Tikyba ar 
škl, moksliški tr draugiškai • politiški 
tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo. 
Antras pataisytas Ir padidintas spaudi
mas. Chicago, III. 1901. pusi. 211 50c

1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraka- 
las arba knyga burtų, monų ir visokia 
paslapčių ir praktiška C. C. 8t Gar- 
main Delnažlnystė, su paveikslėliais. 
Surinko Ir Išguldė iš svetimą kalbą J. 
Laukis. Yra Ui didžiausia ir praktL 
škiausla monų knyga, burtų ir delnų, 
žlnystės mokslo. Formatas 6x9 colius, 
ant viršaus apdarų koloriuotaa pareit 
slas burtininko ruimo. Chicago, DL 
1994, pusi. 412..................... .
Drūtuose apdaruose.......................... sg

1521 Paslaptys Magijos bei Splrltiz. 
mo Šviesoje Mokslo. Pagal svetima 
šaltinius sutaisė J. Laukis. Tra tat 
Išaiškinimas menų darymo. Šioje kay. 
goję atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap
rašytos Ir paveikslais parodytos visos 
slaptybės ir budai jų darymo. Chjęų. 
go, IIL 1903, pusi. 262 ........................

1632 Gyvenimas iv. Tėvo, Popių. 
ilsus Benedikto IX, valdžiusio apašo 
llškų sostų Ryme nuo 1033 iki 1044 
metų.................................................25e

Pinigus prislųsklt per Money Orderį 
ar registravotoje gromatoje adresuota

A. Olszevvski
3252 S. Halstod BL, Chicago, IIL

Laivu Kalendorius
Kas nori važiuoti į K rajų, 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:

NORTH GERMAN LLOYD 
LINE.

14 Lapkričio 10 vai. ryto išplau
kia iš New Yorko į Bremą lai
vas GNEISENAU. Perplau
kia mares su 10 dienų, šif
kortės prekė...................$2640

Lapkričio 10 vai. ryto iš
plauks iš New Yorko į Bre
mą laivas PRINZESS IRE
NE. Perplaukia mares su 
10 dienų. šifkortės pre
kė ......................................$264^

12 Lakričio 10 vai. ryto iš- 
plauks iš New Yorko į Bre
mą laivas KRONPRINZES- 
SIN CECILIE. Perplaukia 
mares su 7 dienom, šifkor
tės prekė........................$38.44

7

6 Lapkričio, 2 vai. po pietų iš
plauks iš Baltimorės į Brėmą 
laivas BRESLAU. Perplau
kia mares su 12 dienų. Sif
kortės prekė...................... $26.40

Pajieškau savo švogerių: Bal
tramiejaus, Tamošiaus ir Stanislo
vo Genių ir draugo Motiejaus 
Miltakio. Visi paeina Kauno gb., 
Raseinių pavieto, Skaudvilės vol., 
Girdiškių parapijos, Laupčių so
džiaus; teipgi pajieškau Antano 

*Martušo, Vilniaus gubernijos. 7. 
metai kaip persiskyrėme Brockton, 
Mass., nuvažiavo į Philadelphia, 
Pa. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinią ant adreso: .

Frank Damulis,
1 South Road st., 

Stoughton, Mass.

Reikalauja 4000 darbininkų, val
stijose: California, Oregon ir Wa- 
shington prie girių kirtimo ir len
tų piovinyčiose. Mokestis nuo $60 
iki $115 mėnesiui. Kelionė iš Chi
cago $33; sugrąžys $25, jeigu iš
dirbs
teipgi 400 darbininkų prie girių 
darbo VViscdnsin ir Michigan val
stijose. Mokestis nuo $28 iki $35 
su valgiu ir užlaikymu. Uždės 
kelionės lėšas $6.00 iš Chicagos. 
Šitas mėnuo yra geriausias gauti 
darbą ant visos žiemos. Męs turi
me teipgi dau£ gerų vietų Chica
goje ir aplinkinėse. Ateik pas ma
ne arba rašyk laišką įdėdamas už 
2c. markę atsakymui. (Lietuviškas 
agentas). Adresuok:

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

Chicago, III.

69 Lietuviškos Pasakos Yvalrios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
III. čia telpa 202 dar gražesnės ir 
juoklngesnės pasakos. Chicago, III. 
1904, pusk 333 ...........  81-25
Drūtai apdaryta..............................81-50

70 Lietuviškos Pasakos Yvalrios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
IV. Chicago, IU. 1905, pusi. 299. Šio
je knygoje tetp kaip ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų 
pasėkų, telpa keli šimtai užlmanččių 
ir juokingų pasakų. Kiekvienos nusi
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, III 
ar IV dalj, turės per visų savo am
žių neišsemiamų pasakų turtų • • 81-25 
Drūtai apdaryta..............................81-50

507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, 
vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga su 
daugeliu gyvulių, vabalų, šūvių, žmo
nių, medžių tr akmenų paveikslėlių; 
trumpai aiškiai ir suprantamai išaiški
na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus, 
ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai 
nesupranta. Chicago, III. 1903, pu
slapių 238 .......................  50c

508 Gamtos pajlegoe Ir kaip Ii Jų 
naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė Šer
nas. Svarbios moksliškos vertės kny
ga, su daugybė paveikslų y va Irių ms 
šlnerijų ir kitokių prietaisų ant išnau 
dojlmo gamtos pajlegų. Chicago, III. 
1904, pusi. 2*8 50c

f PRANESIMAS.-
Dr. M. Dawiatt-sass sugrįžo jau 

iš dyklaikio (vakacijos) ir priima 
ligonius paprastame laike.

“LIETUVOS ŪKININKAS

Lietuviai prisidėkite prie didu- 
menės, važiuojančios į Naują Lie
tuvą, geriausią žemę Texas. $10 
kas mėnėsis nupirks tamistai pui
kų, 10 akrų, daržą, kuris atneš 
jums $3000 j metus. Atsišauk 
ypatiškai arba raštu adresu:

Lithuanian Colony
R. 8 — 45 La Šalie st, 

Chicago, III. 
Atdara vakarais ir nedėlioms.

78 Maxlm Gorki J. Pasakojimai. Iš 
rusų kalbos vertė A. L-ls. Turinys: 
Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, Ma
karas čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši 
ir viena. Chicago, IIL 1906, puslapių 
103 .........................................................25c

627 Kada Ir koktu budu gali svies* 
pasibaigti. Parašė Prat Dr. M. WUh. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. D- 
gaudas. ~ 
pabaiga. Kas nori daatžlnoti kada Ir 
kokiu budu gal stšetaa'pasibaigti, te
gul perskaito šitą ‘ knygelę. Chicago, 
III. 1996, pusi. 13T.. -TT................ 35c

Knygelėj^ aprašyta svieto

90 Olltips. Graži apysaka iš laikų 
savitarpinės karės šiaurinės Amerikos 
Indijonų. Vertė A. Olševrskis. Antra 
pataisyta laida. Chicago, III. 1906, 
pusi. 95................................  25c

518 Iš kur atsįrędo rpuay naminiai 
gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal 
Lunkėryčių su tats(} d^paa. Bu pa
veikslėliais. Chicago, IB. 1901, pusla
pių 73 ................................ , ...20c

>40 ' du

Laikraštis skiriamas Lietuvos 
darbo žmonėms. Išeina kas savai
tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
mas ant gražios popieros, 16 pu
sių ir mėnesiniu priedu.

Vienatinis laikraštis, kuris tė- 
(vynėj daugiausia prasiplatinęs, 
nes jis suteikia teisingiausias ži-

100 Pasaka apie kantri" Alenų. Duk
terį turkų clecoriaus Antonlaus, kuri 
per 22 metu vaikščiodama po svietą, 
daugybę bėdų ir vargų iškentėjo. An
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olfew- 
skis. Chicago, III. 1902, pusi. 66 ..2Oc

Jeigu tamista nori naują stogą 
ant savo namo arba senąjį pa
taisyti, tai kreipkis pas mane, o 
aš sutaupiusiu (užčėdysiu) tami
stai pinigus.

Chas. Z. Umich
45 La Šalie st. Chicago, III.

114 Ponas ir bernas.. Apysakėlė L. 
Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems suslpa 
tinti su buviu ir sanlygoms maskolių 
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
tojų drauge jausti su vargo prislėgtais 
tmonėmis. Chicago, III. 1904, pusią 
P1U 60...................................................15c

1210 Aritmetika. Sutaisė B. §kač- 
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 prievadinės. 
Chicago, III. 1897, pusi. 194 ..........  25c

1300 Rankvedla angliškos kalbos. Pa
gal OllendorTų, Harvey, Maxwell ir ki
tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti
škiausia knyga išsimokinimui angli
škos kalbos pačiam per save be pagel
bės mokytojo. Chicago, III. 1906, pu
slapių 307  ....................................... 81-25
Apdaryta .............................. .. ....81-50

851 Apie turtų Išdlrblmą. Parašė 
Bebram. Vertė S. M. Veikalas gvil
denantis politiškų ekonomijų. Kokiais 
keliais išsidirba turtai, kaip jie susi
krauna Ir kaip atsiliepia ant gyvenimu 
draugijos. Chicago, IIL 1900, pusla
pių 139 .................................................35c

655 Istorija abelna.. Dalis pirma. 
Nuo seniausiųjų laikų Chlnijoe — 
2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalini
mui Imperijos Aleksandro Makadonl- 
škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Draa A 
Baceviče. Bu paveikslais, parodan
čiais tų laikų piramidus, sienas pylių, 
tvlrtynlų; typus kunigų ir kareivių. 
Hieroglifus Akkadų rašto ir tt Chl- 

111. 1904, pusi. 498 .. 81XX)

1326 Žodynas lietuviškai - angliškos 
kalbos. Dalis I. Sutaisė A. Lalis. Ola 
rasi visus lietuviškus žodžius išguldy
tus angliškai. Kožnas žodis paženklin
tas kursyvoms Utaroms prie kokio 
gramatikos skyriaus Jis priguli. Kny
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly 
■ojinn sęupąupjs •jvjvpds oaųpnu ou 
ant nugaros. Chicago, III. 1902, pu
slapių 382 ......................................... 32-00

tarme.
cago,

Istorija Suvienytų Valstijų ftiau- 
Amerlkoc. Nuo atradimo ir dar 
atradimo Amerikos iki 1898 m.

19 Lapkričio 10 vai. ryto išplau
kia iš 
laivas 
DER 
mares 
prekė

New Yorko j Brėmą • 
KAISER \VILHELM 
GROSSE. Perplaukia 
su 7 dienom. šifkortės 
..................................$3840

5 Lapkričio 2 vai. po pietų iš
plauks iš New Yorko į Bre- 
mą laivas KRONPRINZ 
WILHELM. Perplaukia ma
res su 7 dienom. Sifkortės 
prekė........................  $3840

RED STAR LINE.
13 Lapkričio 12 vai. diena iš

plauks iš New Yorko laivas 
SAMLAND. Perplaukia ma
res su 8 dienom, šifkortės 
prekė............................... $27.80

6 Lapkričio 5:30 vai. ryto iš
plauks iš New Yorko laivas 
KROONLAND. Perplaukia 
mares su 8 dienom, šifkor
tės prekė........................... $27.80

525 Kaip gyvenataugfaenya? Pagal 
Lunkovyčių ir kitus sutaisė Šernas. 
Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas 
apie yvalrius musų žemės augalus, jų 
sudėjimą ir atmainas, gyvj ir plėtoji
mąsi nuo pat menkiausių pavidalų Iki 
didžiausių ir tobuliausių, Chicago, ūl. 
1901, pusi. 129........jt.....................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 
škl kūnai ir kaip musų žemė susitvė-

•57 
rlnės 
prieš 
Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
ką, kokie čia tada žmonės gyveno, ko
kie žmonės pirmiausiai II Europos pra
dėjo plaukti | Ameriką, kokios karės 
buvo, už ką kariavo ir kokiuose me
tuose; klek buvo presldentų, kokie ir 
kiek kuris gero dėl šios šalies padarė. 
Prie galo knygos telpa Suvienytų 
Valstijų Konstitucija, kuri yra reika
lingiausia žinoti kiekvienam žmogui 
gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, III. 
1896, pusi. 364 ..............................  81X»
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, aukso litaros ant nugaros ir 
šono ...............................   81J»

1327 Žodynas lietuviškai - angliškos 
kalbos. Dalis II. Sutaisė A. Lalis. 
čia rasi visus angliškus žodžius Išgul
dytus lietuviškai. Prie kiekvieno ang
liško žodžio kabėse yra pridėta
kaip žodžius angliškai tarti, teipgi 
kiekvienas žodis paženklintas 
voms Utaroms prie kokio gramatikos 
skyriaus jis priguli. Knygos formatas 
6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais, 
nugara ir kampai drūtos, gražios moro- 
ko skuros, šonai audimo, ant nugaros 
parašas aukso Utaroms, lapų kraštai 
marmuruotl.............................I. ..84.00
Ta pati knyga popieros apdaruose 83.00

kuršy-

1328 Žodynas lietuvlškal-angllškos Ir 
sngllškai-lletuviškos kalbų. (Abi dalys 
— I ir II, t y. No. 1326 ir No. 1327) 
vienoje knygoje. Yra tai reikalingiau
sia knyga norintiems gerai pažinti an
gliškų kalbų. Formatas ir apdarai to
kie pat kaip No. 1327 .................  86-00

1329 Žodynas. Tas pats kaip No.

HAMBURG AMERICAN 
LINE.

Lapkričio 6 vai. ryto išplauks 
iš New Yorko laivas BLUE- 
CHER. Perplaukia mares 
su 12 dienų, šifkortės pre
kė ......................  $25 85

14 Lapkričio 12:30 vai. diena iš
plauks iš New Yorko laivas 
AMERIKA. Perplaukia ma
res su 10 dienų, šifkortės pre
kė .....................................$25 85

d. Lapkričio 7:30 vai. ryto iš
plauks iš New Yorko laivas 
PENNSYLVANIA. Per
plaukia mares su 12 dienų.
šifkortės prekė .. .. .-$25.85

16 Lapkričio 2 vai. po pietų iš
plauks iš Ne\v orkų laivas

7

9



PRESIDENT GRANT. Per
plaukia mares su 10 dienų, 
gifkortės prekė.................$25.85 Stsraoskopal arba Teleskopai

CUNARD LINE.
16 Spalio 2 vai. po pietų išplau- 

STSlaivas LUSITAN1A. Per
plaukia mares su 5 dienoms.

I Šifkortės prekė .. . $37-85

lapkričio 8 vai. ryto išplauks 
iš New Yorko laivas LUCA- 
N1A. Perplaukia mares su 7 
dienom, šifkortės prekė $37 85

5 Lapkričio 5 vai. ryto išplauks 
^iš New Yorko laivas CAR- 

MANIA. Perplaukia mares 
su 7 dienom, šifkortės pre

kė .... ....................... $3<>.3O

12 Lapkričio 2 vai. po pietų iš
plauks iš Bostono laivas IV- 
ERNIA. Perplaukia mares 
su 8 dienom, šifkortės pre

kė ....................................$35-8o

’ANADIAN pacif. r. r. co. 
LINE.

9 Lapkričio 3 vai. po pietų iš
kauks iš Montreal laivas 
LAKE CHAMPLAIN. Per
plaukia mares su 8 dienom. 
Šifkortės prekė..........$37-8o

15 Lapkričio, 3 vai. po pietų iš
plauks iš Montreal laivas EM- 
PRESS OF BRITAIN. Per
plaukia mares su 8 dienom. 
Šifkortės prekė...............$37.8°

DOMINION LINE.
9 Lapkričio 5 vai. po pietų iš

plauks iš Montreal Cana- 
da laivas KENSINGTON.

. Perplaukia mares su 8 die
nom. Šifkortės prekė $33.,

16 Lapkričio, 5 vai. po pietų iš
plauks iš Montreal laivas 
SOUTHVVARK. Perplaukia 
mares su 8 dienom, šifkortės 
prekė . ......................... $33-3°

30

WHITE STAR LINE.
14 Lapkričio 1 vai. po pietų 

išplauks iš New Yorko lai
vas CELTIC. Perplaukia 
mares sų 8 dienom. Šifkor
tės prekė.....................$36.30

21 Lapkričio, 6 vai. ryto išplau
kia iš New Yorko laivas AR
ABIŲ Perplaukia mares su
8 dienom. Šifkortės prekė $36.30

7 Lapkričio 6 vai. ryto išplauks 
iš Ne\v Yorko laivas CED- 
RIC. ‘ Perplaukia mares su
8 dieniom. Šifkortės pre
kė ....j $3630

6 Lapkričio 10:30 vai. ryto iš
plauks iš Bostono laivas 
CYMRIC. Perplaukia mares 
su 8 dienom, šifkortės pre
kė .....................................$35-8o

9

AMERICAN LINE.
Lapkričio 9 30 vai., ryto iš

plauks iš New Yorko laivas 
ST. LOUIS. Perplaukia ma
res su 6 dienom, 
prekė ....................

Šifkortės 
. •• $37-80

16 Lapkričio 9:30 vai. ryto iš
plauks^ iš New Yorko laivas 
PH1LADELPHIA. Perplau
kia mares su 6 dienom, 
kortes prekė.......... .’

Šif- 
$37-80

Virš parodytos prekės yra nuo 
|pew Yorko iki Tilžės. Prekės 
| į Eydkunus yra 5c. brangesnės 
■ kaip j Tilžę, o į Bajorus 55c. bran
te gesnės kaip j Tilžę. Tikietas iš 

teChicagos j New Yorką kaštuoja 
L $16.00, į Bostoną $16.00, j Mont- 
■real $15.00, j Philadelphia $15.50.

VAIKAMS ŠIFKORTftfe.
Už vaiką nesenesnį kaip 1 me- 

f to šifkortė ant laivo $2.00. Už 
į vaikus nuo 1 iki 12 metų šifkor- 
ht ant laivo kaštuoja pusę to ką 
gdideliam, o virš 12 metų pilna šif- 
I korte.

I GELEŽINKELIO TIKIETAI 
VAIKAMS.

■ Amerikos geležinkeliai vaikus 
piki 5 metų veža dykai; nuo 5 iki 
r 12 metų, ima pusę tikieto, o nuo 

12 metų pilną tikietą.
Prūsų geležinkeliai veža vaikus 

už dyką tik iki 4 metų; nuo 4 iki 
Į 10 metų ima pusę tikieto, o nuo 
. 10 metų pilną tikietą.

Laivai Linijų NORTH GER- 
MAN LLOYD, RED STAR ii 
HAMBURG AMERICAN plau 
kia stačiai į kontinentą, o laivai 
visų kitų^linijų plaukia į Angliją.

į o iš Anglijos kiti laivai perveža j 
i kontinentą.

i Didžiausias Szifkorčiy Ofisas
A. 0LSZEWSKI0

1
StareobKopas arba Teleskopas yra tai 

prietaisa arba žiūronas su padidinan- 
čiais stlkUls, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrozėllo, abrozėlis pavirsta į na- 
turallšką paveikslą, kuriame matai čte 
Įsa grupes žmonių, triobų, visą mie
stą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
teip toliau, telp kaip kad pats toje vie
toje būtumei ir viską savo akimi ma
tytumei. Teleskopas paverčia | natų 
rališką isybę, padidina j| atskirsto 
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau ne 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Mf8 turime dabar ant pardavimo gra
žiausius stereoekopfškus paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

- SERIJA I.
Susideda Iš 12 Stereoskoplikų paveik- 

slėllų pundelyje. Prekė 50c. už 
pundel).

.žtai ką juove gali pamatyti:
Stebėtini griovai Yellow-8tone Par

ko.
Kvletkinė paroda, mieste Sara to
gos, N. Y.

Bowery gatvė Nevr Yorke.
Didysis vandens puolimas, Yellow- 
stone Parke.

Typiška tabako fanna, Kuboje.
Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa

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

San Jose gatvė, mieste San Juan, 
Porto Rlco.

Puikiausia pilis mieste Rhelnsteln. 
Prusnose.

Puikiausias Žurandells Salone de 
Jenets, mieste Vienoje.

Švento Mykolo palocius, Peterbur
ge, Rosljoje.

švento Petro bažnyčia ir piiaclus 
Ryme.

1

3

5
6

7

8

9

10

11

12

SERIJA II.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik, 

slėlių bakselyje. Prekė 75c. 
bakselj.

Štai ką juose gali pamatyti: 
Gražiausias vandens puolimas, 

v ana Glen, N. Y.
Grandžių sodas, Floridoje.
Didžiausias pačto budinkas, ] 

Yorke.
Stebėtinas vandens puolimas, 
gara Falls, Nevr York.

PuiiiansiA svetainė United States 
Kotelyje, mieste Saratogos, N. Y.

Kupčiška gatvė, Oblspo, mieste Ha
vanos, Kuboje.

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

Geležinkelis ant salos Ha irai i.
Gatvė miesto Maniiės, ant salos 

lipinu.
Karelija "Sousa” ant Paryžiaus 

rodos, Francuzijoje.
Paimu daržas mieste Frankfort, 

Prūsuose..
Merginos parduoda kvietkas 
ste Kopenhagen. Danijoj.

Puikiausias 
ate Monte 

Rustoenval 
regi joj.

Opera avenue gatvė, Paryžiuje 
Francuzijoj.

Moterų duelės su kardais.
Moterys prie arbatos.
Motina kudikj prausia.

už

1

2 
3

5

6

7 
i

9
10

11

12

13

14

15

16

Ha-

New

N te

Fl-

pa-

mte

kvietkų darželis, 
Carlo.
vandens puolimas,

mle-

Nor-

17
18
19
20 Kai; labai didėli tie mažiukai.
21 Vakaro diskusijos.

Ir keturi kitokį paveikslėliai.

SERIJA m.
Susideda iš 25 Stereoakopiškų paveik

slėlių iš Kristaus gyvenimo. Pre- 
, kė >1.00 už bakselj su 22 psvąik 

•lėliu.,

2

3

5 
6

7

8

8

štai ką juose gali pamatyti:
. Kristaus užgimimas Betlejaus Stal- 

nėiėje.
I Trys Karaliai atlanko gimus} Kri

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

kina daktarus Jeruzollaus bažny
čioje.

i Kristus 
. lejaus.

i Kristus
i Judošius savo pabučiavimu 

Kristų žydams.
’ Simonas pagelbsti Kristui 

nešti.
I Ši enta Veronika apšĮuosto 

£rtnni.
I Ji žus ramina moteris, kad

ant svodbos, Kainoj Gall- 
Permaino vandeni | vyną, 

ant kalno kalba priešais
Išduoda

kryžių

veidą

jo ne-

10

H

12
13

nukry-Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

Žalnieriai ir Sv. Petras prie kalno 
Golgotos.

Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą »nt 
kaino Golgotos.

ŪFžydal ruošiasi kalti Kristų prie kry
žiaus.

Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
Kristus kalias! iš grabo.
Kristus žengia į dangų.
Regykla šiądieninio Betlejaus.
Kaip šiądien išrodo Stainelė, ku- 
kurloje Kristus gimė.

Bažnyčia apreiškimo Sv. P. Marijos.
Bažnyčia būdavote ant grabo Sv. 

P. Marijos.
Kaip šiądien išrodo Kristaus gra

bas.
Kaip šiąden išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

25 Ulytėlė po* vardu Jėzaus “Štai Žmo-

16
17
18
19
20

22

8ERIJA IV.
Susideda lė 100 Stereoskoplikų paveik 

slėlią bakaelyje. Prekė 82.00 už 
bakselj.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa- 
velklėlią ką pirmutinėse serijose. Ir 
Štai ką juose galite pamatyti:
101 Besiartinanti audra ant ežero Erle.

Nevr York. Tavorų krovimas | di
deli oceanin| laivą.

103 Nevr York. Pilies daržas (Casttto 
Garden).

Boston. Ežeras viešame daržo.
Atlantic City, Nevr Jersey. Pama

lsi Senoviška žlnyčia Fujlyama, Mt 
Fuji, Japonijoj.

182 Teatro gatvė, ;llgjįQ vieną m litą, 
Osaka. Japonijoj. x .

188 Nare, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie KjteSuga-NoMyia žlny- 
«<*• 4U4 8

Nlkko, Japonijoj. Sąnovės akmeni
nis iuo, sergUmtią iNlkko žlnyčlą 
nuo Piktojo.

Hawališkl mokyklos kūdikiai 
Paimu darias ant kranto Monoloa

84

185
186

104
105

187

106

107

108

109
110
111
112

113

114

115
116

Niagara. Patkavlnls vandenskri- 
tys nuo odinės salos. (Horse 
Shoe Falls irom Goat Island).

Chicago. Auditorium viešbutis 
Mlchigan Avenue.

Kaskados ir pokyllnė svetainė.
P. Parodos 1904m.

Moki Indijonas namieje.
Mok! Indijosų gyvenimas.
Biouz, indijonų vadas, He-NoFrald. 
Vartininkai (The Sentinete) 3,042 

pėdų augščio, Yosemlte, Cal.
Motina girių, 63 pėdas apėmio. Y» 

semite Klonyj, Cal.
Magdelenoa Kolegija, Ozford, Anr 

Ujo j.
Airija. Klllarney, pilis Ross.
Įėjimas Į Muckross Klloštorių, Al 

-lloj.
Siaurinis miestas, Gibraltar.

Ir

117
118 Berlynas. Bondler lovls ir Kate

dra.
Voki e J ja. Griuvėsiai viduramžinės 

pilies.
Vokietija. Laivas apleidzlantis Ko- 

blenc’ą, ant Rhelno upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
Stockholmas. Karališkas palocius. 
Švedija. Ant kelio | Odde.
Švedija. Lejono pilis, Geteborgą 
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint 

nuo Chamontz.
Thun, Šveicarijoj.
Žluvlnls kiemas, Albambra. Grana

da, Ispanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Francuzijoj.
Tullerfnų daržas, Paryžiuje, Fran- 

cljoj.
Palocial tautų ant upėe Beina’oe, 

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

Francljoj. \
dės Champs Elysves, Paryžiuje, 

Francljoj.
Didžiosios operos palocius, Pa

ryžiuje, Francljoj.
Tvirtynė Sv. Jono ir Katedra.Mar- 

seilies, Francljoj.
Laivų užplauka ir ežeras. Vllletran- 

che, Francljoj.
Carniche kelias Ir ežerėlis VlDe- 

franche, Francljoj.
Pajūrinis kraštas Casino, Monte 

Carlo.
Vatikano daržas Ir Sv. Petro ka

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

tro katedros.
140 Didžioji galsrlja Colona palocluje, 

• Ryma, Italijoj. *4.' t U 
Skliautas BelUnio Severo, Ryme, 

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.
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Oceaninis pakraštis, parodantis ke

lio užuolanką, Alglere.
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma 

hometonų bažnyčios Gamoa Ei
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20

121
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127

128

1*9

130
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128
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161
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71

172

173

174

175

176

177
178

179

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

Pyramldos Ir Arabų Vilija, žiūrint 
nuo Ghlzeh kelio, Kaire, Egipte.

Arabija. Daržas išdžiūvusiame

Įėjimas | paloclų, Slngapore, Indi
joj.

Turgaus diena Slngapore, Indijoj.
Tautiškasis greitasis trūkis. Sloga 

pore, Indijoj.
PoUcijos stacija Hong Konge, Chi- 

nijoj. t
Žibinčius Hong Konge, Chinljoj.
Chintečių vlenbuorlnlai laivai 

plauko] Hong Konge. Chinljoj.
Gražusis kelias Shangbal. Chinljoj.
Žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghai, Chinljoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant

I

Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglp- 
tlškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.

Junltą žlnyčia Honmoku, Yokoha- 
ma, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj. Siaučius dir
bantis lytines kurpes.

Yokohama. Japonijoj. Krlauklinių 
šūvių pardavinėtojau* stotis.

Paroda ugnagesinių atletų, Yoko
hama, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar-

Yokohama, Japonijoj. Altoriui, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsuri 
procecijoj-

Japoniški vaikai, nešanti pokyllnĮ 
Matsuri altorių, Yokohamoj. 
Matsuri pokylis, muzikos pastolas 

ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj, 
joj.

Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojai, rodantis saro 
turtą.

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo
kohama.

Japoniečių budaa eiti pailsiu.
Trepal į Kigomizų žlnyčlą, 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Kigomizų

Kyo-

180 Auksinis parfllonas ant ežero Kln-

Daktilinių paimu kelias, Honolulu. 
HawaL

Hairališka moteris, gaudanti Pee- 
heai, mažiuką kriaukliną žluvai- 
te

Chlnlečlai renkanti ryžius, HawaL
Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka ir plaukianti laivų taisymo 

dlrbuvė Valparalso, Chlle.
Jamalcos Brookllne gatvė, Port 

J-ntoala
San Francisco gatvė, Mezico City.
Didysis pllactns, Mezico City. 
“Jojimas šėnlrals*.
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas.

“Tėve musų, kuris esi danguos*“.
Pagalvėlių karė. .
Šėrimas kačiuką.

Teleskopas Ir 100 virė paminėtą pa
veikslėlių kaėtuoja .?.....................|3.00

100 tų pačių paveikslų bakselyje
be teleskopo ...........................12.00

25 paveikslai 11 Jėzaus gyveni
mo ...................  11.00

’>ats vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja 81.00.

188
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191

192

193
194
195
196
197
198
199
200

SERIJA V.
Susidedanti Iš 12 maišyto gatunko pa- 

veiksltllų pundelyje. Prekė 35c. 
už pundel|.

Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, tai 
yra maHlytl iš visokią gatuskų. Juose 
yra: gražiausių miestų, bažnyčią Ir 
kitų bagotų triobesfų paveikslai, taip
gi Ir komiški paveikslėliai. 91 nerija 
yra gera tiems, kurie nori pinigus už 
čėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 15 c, o 
joje galima tiek daug pamatyti kaip 
Ir serijoje L

SERIJA VI.
12 teio ost maišyto gatunko paveiksi* 

!lą pundelyje. Prekė 75c. už pun
deli. •

šitoje serijoje gražistnrt paveikslė
liai. Labai alėkųs'.’yro dirbti gabiau
sių artistą, brangins darbo. Į juoe 
žiūrint matai viską teip aiškiai kaip 
kad prieš akis nebotų jokio paveiksią 
Ho, bet tikrai gyvi regula. /

Atminkite, krd vĮrt parodytos pre
kės yra tik už paveikslėlius, be Tėte 
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja |1. 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir 
visokių paveikslėli^ turėjl. tai vienas 
Teleskopas Užtenka jle^s visiems.

▼įsi tikt | U P*t| telttkopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopą ar 
ant kitokią reikalą visada adresuokite:

A. OLS2EW8KI.
3252 80. Halsted 8t., Chicags, IIL

Reikalauja žemes agentu

R>*yk kontrakto Mydlen.
Knoblauch Land Company
•v«te *07, 11B Doortorn 8t., CMooga, l||.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentam literatuos ant "Noetb S kete" Chicago). 
čion galima (auti mokilifktį, avtetiikų ir dvaal- 
lkt| knygų, ražanėių. •kaplterių. abroHUų, viso
kių laikraKių, Amerikos ir Europos ir popterų 
groniatonu. Taipgi uilalkau vlaokio teroro: juo
dyto, paltelių, plunksnų.drukuojankų mašinukių, 
britvų ateraoskopų Ir daagrUo kitų daiktų. Na. 
užmirškite atallaakyti, o busite užganodlntL

Petras M. Kaltis •
• •1 Wabfnsia Ava. , Chiaaga, III.

(šals LketuvUkoa Bainyčkuat.

Dr. Helen B. Flynn
Specialistė moterų Ir vaikų ligų.

People Bank Bldg., Koom 2
47th st. ir Ashland Avė.

Ofiso vai.t 2:30 Iki 4:80 vak. -

R. Louis Lape t i n a
Leakiikai-lietvviikM advobat** BpMlalt*- 

t*« emlgracHo* datykuoJ* KAkktuo'* pinigui 
rito** 8«v. Vatet. PaUtekai ĮĮot»r»». Charle* 
LlMd««ricx, laika* (ptrrzlb

Ofisas - New TbtV. tfsll St/

Ofisu - Breošiya, 8tib Y»rž St.
Vok. Telepho.* u M*ln.

--------------------------------------------------- ■ ■„KOVA“
Politiko*, ekooomijiPir li'UVturo* laikrsttU, 

Ltotovlų 8oelj*li*tų 80gieDdOv**n**.
Itein* k** mvbIM: SJdtHąSorina'o M pult- 

olų. Jam* telp* įrairliiilo- tini o* H viau (altų

kitokį naudingi p*<i*k* t>m*i. „Kom" yra vie
ninteli* grynai darbiu i b ta i»« *« -buk raiti, viaoj 
Amerikoj; 11111*1181.darbininkai, rtdodarbinio 
kai. darbialnk^ reikalu* Ji" mdo kalt*
jlama į ivieeeane ir laimingesni ZAdjBf- Todėlel 
viii lietuviai darbf«1nkWTaP- jf akaityt', ra
ginti prie akattym* kita* ir uteurknr galiota pla
tinti- „Kovo*“ kaina (cieola) Amerikoj ir kitur: 
t.dol. metama, 1 dol. pėMitnaUi- Adreaaa:

„KOVA"
1418 So. 21*4 Str., Philadel ph-a. P*.

FOTOGRAFIJOS!
•H* kalbom. ti*tuvl*k»i

Mf« r*-1*re®« gMte.tta• tote«r*fl>« po 13.00 
ta*i*f teduotam*<tov*»*l tle.f dideli p*v*tk»lą 
D.romi ve«tuvf«4, k.diklųirtetey.ų p.r*ik»lu*. 
M metų d»tyrl®o. e*.l*aM* UI.J»»*JH dirbt.- 
v« pi tted)* d*ly>

ESMOER vSTVDIO
Churohlll. SevmiakM

3452 S. Malate* SU Chicag®

A n

^nmniiiun iimiuiiuii

! 'Iį&SBI !-.Sw*•

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

!=?=-■■■ 1 Banka. 1 .... -1
Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų-pirkimui 

namų, lotų ar farmų už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. Teipgi 
kiekvienas lietuvys gali Čia pasidėti savo pinigus kada nori ir atsiimti kežname 
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 bunka. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI

LIETUVOS” AGENTAI.

" Lietuvos” Keliaujantis agentas.
Franciškus Valowga.

Baltlmore, Md.
2018 N. Washtngton, St

711 W. Lombard St.
26 So. Green St.
521 Cotambia Av.

L. Gavrlis,
Jonas Želvis,
J. Luls,
J. Diemedis,
Wm. J. Moran,

B. E. cor. Sharp and Camden Str.

E. 8t. Louis, III.
Juoz- Rainis, 537 Collinsvill, Ar.

Gilberton, Pa.
J. Ambrazevičius, Bos 4.

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

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

Minersvlll*, Pa.
Juozas Ramanauskas.

Phlladelphia, Pa.
M. ▲. Ignotas, 1028 So. 2-nd St

Plttsburg, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sęuarc 3.8.

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis, 1514 Ross Ava.

80. Boston, Mass.
Nik. Gendrolius, 224 Attens st

Shsnandoah,' Pa.
Andrius Mačis, 138 ,S. Main St

A- Diržo lai tls, 
Btan. Rinkevičius,

Brooklyn, N. Y.
78 Grand St

155 Metropalltan Av.
73 Grand St

Vietinis agentas, Chicagojc.

Ellzabeth, N. J. 
m 1U First SL

Mt Csrmef, pa.
Jonas Banis, Bes ‘t.

New Britaln, Conn.
M. J. Cheponis, 21 Pleasant 8t

New York, N. Y.
A, Leanlew8kis, 144 E. Houstoa St.

Newark. N. J.
▼. Ambrazevfčla, 178 Ferry St

Springfleld, III.
J. KJembauskaa. 1 Minrow

Watert>ury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter SU

WorcesUr, Mm
Antenas Bernotas, 12 Hariem SU

Westvllte, IIL 
V. S. Kreivėnas.



OFFIC1AL PUBLICATION
ANNUAL -STATBMENT OP THE NA

TIONAL LUMBER INSURANCE COMPA- 
NT OP BUFFALO, 1N THE STATE OF 
N. T. ON THE 31-at DAY OP DEC BU
BĖK. 1306. MADR TO THE INSURANCE 
BUPBRINTENDENT OP THE STATE OF 
ILUNOIS, PURSUANT TO LAW.

CAPITAL.
Amount ot capltal atock pald Up 

.. ..8200000.00

LIETUVA

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

Doleris nertas tiek 
kiek jis atgabena.

INCOME.
Pramlum* reeaived dūrina tba 
IntereM....................... .. .. ....

Totai Income.........i............

year 145743.15

. 154744. M

0FFI8A8—Kampai 81-mot Ir 
8outh Halatrd Gatvių Uiti:

C H I C A G O, I L I
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEK08

EXPENDITURES.
Loesea pald during the year....
Conunission or brokerage ...........
Salarite. feee and all otber cbar- 

~ geo of officers, clerke, agents 
and employes.............. ...............

Renta pald during the year..........
All otber taxee. liceneee and In

surance department feee................... 2763.12
Jkmount ot all otber expenditure* 19178.80

42872.33
23481.63

10164 75
1223.75

Totai Kipenditure*.. . 3*684.37

LEDGER ASSETS.
Book value of bonda................
Caah on hand and in bank....
AgentS* debit balances..............

210525.40
73293.26
23317 97

Totai Led<er Assets. . 307136.63

. I NON-LEDGER ASSETS.
Interest accrued....................................  1800.83

Gros* Aaaets.. 308937 4«

DE2DUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Depreclation frotn book va

lue of bonds.................... 8 8360.00
Agent's balances over tbree 

mootha due.. ... ............
Spe- lai depoeita to secure

liabilitiee in Georgia.........10000.00

56.00

Totai.. . 18910.00

Traukia dantis bk jokio 
SKAUD1JIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba gvarantuoja. ::

Jeigu tamlsla batui* ant ocear.o Ir tu
rėtum pilną bačką delerią. tai visgi |ie 
nebūtų tamistal naudingi, bet |eigu pi
nigus sudėtum j gerą tauplnlmo barką, 
tai |le atnsštą išmistai tračią nuoki m tj 
pinigų, boto batų pinigai saugioj vietoj 
nuo plėilkų ir paosių galvą kad illeistl. 
Sudėk savo plaigu* j The Mest Side 
T rus 11> Savlngs Banką.

THE WEST SIDE TRUST&SAVINGS BANK
===== I2ta IR HALSTED GATVIŲ ---------

Totai Admltted Asaets.........

UABIUTIES.
Losse* in proceea of adjustment 

or ln suspence ... . ..............
Totai unearned premiums...... ..

290027.46

5827.48
72250.45

Totai Liabilitiee. 79177.38

MISCELLANEOUS.
. Totai rinka taken during the yeer

in Illinois ........................................
Totai premiums reeeived during

the yeer in Illinoia.........................   6592.52
Totai loeees ineurred during the

yeer in Illinoia...............»................. 4956.41

283200.00

MORRIS S. TREMAINE,
President.

WILU A M P. HAINES.
S*cr*Ury.

SUBSCRIBED AND SWORN TO BE- 
FORE ME TH1S 2-aį DAY OF FEBRU- 
ARY. 1907.

[SBALj

IRVING J. MILLS, 
Notarjr Public.

Geriausias Hetuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietu vys) 
3252 So. Halsted st., 01szewskio name.

TYaukia dantis b* skausme, išr'do Skorbuta, 
Neuralgija, sudeda nauju* vieton tipuoiusią. pri
pildo išKirmijnviu* auksu sidabru, amalgamų. 
Valandos: Šiokioms dienoms uuo 8 r-to iki la 
nuo 1 iki 9 v ak. Nedėliotus: nuo 9 r. Iki 5 rak.

Telaphona* Y arda 1846

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgu 

3255 So. Halated St., Chicago, III.
Gydo visokiu ligas moterų, vaiku ir 

▼yru. Telpgi turi didelę praktiką Ir 
gydo peeekmingai visokias limpančias 
užsisenejusias ir paslaptingas vyru U- 
gas. - Daro operacijas pasekmingai.

Mačuli kur bėgi?
. Bėgu į valstiją Wa*hlngton, ne* ten yra daug 
darbo ir uždarbiai geri, o pa* Dom. Miltą galima 
užeiti ir gauti visokia* gera* rodą*; be to gali gauti 
laitą alą ir kitokių geriausią gėrimu ir rusk Intą. 
Jo karčiams yra vos du bloku nuo Union stoties.

“&^andird Saloon”
183 VVaahingtM Et., S*att|*, W**h.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.

Bankieriai.
M|* skolijam* Pinigu* ant turtanybią Ir J*l 

tu rengiesi turtenybg pirkti, myi su džiaugsmu 
prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pi* 
nlgą. Greita* veikimas. Lengvo* iilygos. Ag*nr 
tai apmokami dosniai.

„JONAI, KO VERKI?” 
Neklausk tuangs to, mano gal
va pilna viaokią gerą ir blogų 
mįslių. „Na ir kur dabar siaiP 
Einu pas J. Kovanka pas*sū
dyt visus vargus. „Kovarskas 
dar gana toli auo čia. einam Jo
nai į litą karčiam*. 1 No, ai į 
kita* k arčiam a* aeaoru siti, nes

n u \ gerai linsu kad tokiu cėrtui.
Y. kaip pas Kovarska niekur n->-

. •*=*- *" rasi. „Koks Kovarsko saliuno 
adreso*' ' Nagi, itai Jo korčiukė:

Jos. J. Kovarskas
Kampas ZS-to* gatves. Telephoaas Caaal 2330

Dr.A.L.Graiczunas
3202 So. Halsted St. Chloro, 111. 

[’• Gydo visokiu ligų be skirtumo: Vy
riškas Moteriška* Ir Vaikų. Priėmi
mo valandos kasdien ir nedėtiem is. Nuo 
vai. 8 ryto iki 9 vai. vakaro.

Lietuvių Daktaras

Or. Marija Dowiatt-sass
723 W. 18thSt. CHICAGO, ILL

TVlefoanoti galimall kiekvieno* aptiek o*. 
Gydo pasekmingai visokias ligas be skirtumo.

NAUJAUSIAS ISZRADIMAs!
DERMATOLOGIJOS MOKSLE.

K
 Daugybė odos ligą paeina nuo 

nei varau* užsilaikymo ir užsikrė
timo taipgi ir nuo vidunnlą ilgą. 
Daugumas gauna pulkus, ptals- 

f J kana*, (linkimą plauką plikimą 
per apsileidimą. Gydosi pa* neatsakančiu* 
daktaru* ar agentus, kurie tik pinigu* iivl- 
Itoja; o paakui raiote murai kad ėmėte daugy
bą gyduolių i* įvairią apgaviką ir pagelto* 
negavote ir sakote, kad. gal. ir muau gyduolė* 
negelbės. (Taigi meidžinme mum* Oarodyti. 
kokis žmo*u* likosi musą gyduolėmis apgau
ta*). Turime tūkstančio* originališkų padė
ka vonių ir tą galime ant sūdo prisiekti. Tegul 
bent vieua* daktaras parodo mum* tiek tade- 
kavonią, o mp* duosime didelį atlyginimą. 
Pliką galvą sunku gydyti. Jeigu sena* Ir galva 
žvilg*. taiki pagailoti negali ma.be t jeigu Jau
nas, o turi retu* plaukus, o ant odos matytis 
maži plaukučiai, tai tam galima sutelkti pa- 
gelbą; plaukai nėra grybai—viena diena naiė- 
dig*. Atsilenkiantiems nusiųsime dyka In
formacijas su plačiu a prairai u. Mą* nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, teisinga* dakta
ras to nė viena* nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul rato pa* mus. Adresas
J MURl’NDZA Co .Chemiat 
New York Ac Hroolilyn, L’ N A.

Brangintinas Receptą* *

PRISIUNČIAMAS DYKAI
^.•L Ja ’ *

Rautai kur tu begi? Į
Nugi pas Petrą JL4 Szlaki, nes labai iš- 

troškęs, o pas jjg»- 
Įima alsivėdyIi. nes 
jis turi puikų, šaltą 
bavarskę alų, gar- 
džią ruskę očiščena 

K arielką, cigarus net 
iš Havanos, o išsigė- 
ru8 gauni žmogus 

puikų užkandį kiekviena dieną, tai jau 
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. Ateikite pas mane, o 
aš jums patarnausiu už dykę visokiuose 
reikaluose ir provose. Atvažiavę iš kitų 
miestų gali gauti geriausią nakvynę.

Petras Szlakis,
3321 Auburn Avė., Chicago, III.

Telefoną* Yard* <012

17 akmenų Railroad Laikrodėlis 
jBh Padirbtas pagal musą pui-

kąpiešimą^ukaavimasžS rT/ matu, bunting vidurių latk-
** rodėhai goriausi, t eini n-

giaueiailaiką rodo i r gra- 
J žiau*i, jie pirmutiniu kartu

įt v Z/ n ,eiP pigiai siūlomi. Gerai,
r JKMhShKmAda<l*ai padirbti. virA^ i dai
li 1:41 siūruot', geriausios
Vi rąšios akmenų.

6iarantuotas ant 20 metų
Laikrodėlis galvnke užsu

kamas Ir nustatomas, moteriško sr vyrižkodidu- 
m->. Ypatingai tinkantis tarnaujantiems ant 
geležinkeliu, reikalaujantiems tikro laiko. 

,t Norėdami parodyti, kad mes užtikriname gerumą 
laikrodėlio ir kad užsitikime tamistal, prisiusime 

laikrodėlį ant p A n TC užmokėsime
bUe adreso V. V.V. UZ $0.1 □ prisinntimą 
Ir daleisime tamistal ant expreso iiegzaminuotl 
laikrodėlį. Jeigu tamistal laikrodėli* nepatiks, 
nemokėk nė ceuto. Duodame prie kiekvieno laik
rodėlio dykai puikų auksuotą moteriik arvyri- 

. ikąretėžČlį. Jeigu pirksi iein laikrodėlius sykiu 
duosim* vienų laikrodšlį DYKAI!
L B. FRETE1 i C0., 52 Desrbern Strsrt, CMogs, IU

Silpniem* Ir Nerviškiems Vyrams
Ai turiu savo nuosavybėje rrce ptą brangintinam 

vaistui, prirašomam ganaus daktaro, korio ai tei
ravausi atlankydamas aenyją ialį. Al tinau i! 
patyrimo kad vaistas padirbtas pagal litą receptą 
yra Šiądien geriausiu silpniems, nemik lems ir 
besveikačiams vyrams. Ai tinau dėlto, kad Jis 
man s u grąžino sveika tą po ilgo sirgimo nusilpnė
jimu, nervilkumu ir atolna nesveikata ir tt. Ai 
pirma to išmėginau specialistus ir įvairius vaistus 
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Taipgi li
nas, kad daugelis kitą, sirgusią U arba kita liga 
nuo per*Įdirbimo. Jaunystės paklydimą, prasižen
gimą ar perdėjimą, kaip nerviškumo, nuobėgį, 
sunykimo vyrybės, blogos atminties, sunaikinto 
guvumo, stokos ambicijos, Imurknybės, nedrąsu
mo, skaudėjimo strėnose, abelno nesveikumo ir 
tt„ kurie rašė man. teipgt ilslgydė, kaip irai pat*.

Žinodamas,, kaip sunku iielgyditi iltoje ialyje, 
ai užsimaniau pagelbėti kitiems ir kožnam reika
laujančiam tokio vaisto paraitįsiam pas mane, ai 

Į pasiųsiu nuorašą J;to recepto ir reikalingus pata
rimus uipečėty tame laiikc d., kai. Receptą gali 
Sutaisyti gero JeapUekoJe už mažus pinigus. Klau 
sjk mano rodos ir pamėgink, o pamatysi, kad tai 
geras vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirtas ir 
laiminga*. Al ui savo patarnavimą scikalanju 
80c tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju 
daugiau už litą mažą sumą Ir tetpikalauju Jo* kol 
ta vištikei nepasitaisjrsl, idant paskui geriau ga
lėtum branginti mguo patarnavimą tau. Al ne 
siunčiu nieko apmokėsi in ir neturiu jokio sumislo 
ligauti pinigu* ar parduoti vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o jei rasi mane neteisingu, tai tiesiog 
gali mane apskelbti per litą laikraitį.

Rašyk ilądien, kadangi ilta žinia gal neatsikar- 
to* daugiau. Atmink, kad gausi receptą ir visus 
patarimu* dykai ir tu nereikalauji man siąsti 50c 
kol nepasveiksL Adresas:

C. Bentson, P. H. Box 655, Cbicago, III.

Seno Krajaus Gydytojas

Dr. P. G. Wiegner
(iš Rygos)

Atidarė ofisą ant aptiekos J. Leszczynsko
3315 So. Morgan St., Chicago, 111.

Gydo visokias liga*.

Iszgydau in 5 dienas HYOROCELE
______yJU__________________________________ (t- » p«g»dinU» gytlas)

Ucydau kiekvieną ecrgaatį Vartcooeie, Btriktur*, taipgi uikTriiančlu* kraują elnuodv- 
Jtmu*, nusilpnėjimą nervą, Hjrdrooalg arba vyrą Ijrtilkna llgaa. Tokia* garsina ofartaa tai
kiame visiem* tiem* kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokią daktarą be pasekmės ir lidsvė 
savo pinigus dykai, vardan parodyti Jog ai turtu vienintelį būdą su kūno pagelba ant viaadoa 
Jus išgydysiu

Nemokėkite už Mligydymą. tiktai ui iigyėymą.

PLAUČIAL
Bergantiejle dusuliu, bronchitu 

arba džiova išgydomi galutinai 
naujausia mano metodą per įtrau
kimą O salino gasą.

PRIVATIŠKAS VYRU LIGAS.
Ai ilgydau kiekvieną greitai ant 

visados ir didžiausioj paslapty).

VISOKIOS PATARMES
DOVANAI!

l»i*yda* < siuita*

sėkmingiausiai.

KRAUJO UŽNU0DYJIMU8.
ir odoa ligas, paveUdan: IMrt-

MOTERIŠKAS LIGA8.
Patinimus gimdo*, skaudėjimo* 

pačią, balt Ilgą. pagal mano meto-

KALBU LIETUVIŠKAI.

Or. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street, M CHICAGO, ILL

VISIEMS DOVANAI: KVllToa%
Jam* yra i Imtai visokių daiktų, pav*i*Mlial Ir Jų praktt kaip tai:

VISOKIU tl*dą, laikrMėlią, lanclugėlą. *U**rod6ią, britvą, arasMihą,
koa«*rtl*hą, hlerwa<ą, *hri*hą. butosėilą, maR*allwą, va**i.ą, wk-
ririų plunh*Mą, ė rvhuaįMsą maSinėbą, etekl riMni^iiamoą, Itat. haygą Ir 11.

UKTUV1A1 NK8IOUOKIT I*NAUDOTI SAVĘS VIMK1CM APGAVIKAMS.
Visokį po yvairiom firmų vardai* faninaai ir apgaudiaėja lietuviu*. Todėl rei
kalaujanti viri minėtų daiktų, visada* kreipkite* paaB. i. Damijonaitį prisiža
dami ui2centus markę, o rausite dovanai KATALIOGA Ne. V ir busit* aprūpinti 
garsia-teisingais daiktai*.

VlnatieS lietuvi*** pre*yati Amerikoj*, kurį HelenMs vaeekiva daikte* apate 
leejaet per lai Aka a, j via* a Amerika* I r C*n*d*a aUeetaeir mteettiiM*. Ad re***:

M. J. DAMIJONAITIS, t.
3250 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

KODĖL KENTEmTOAI?
Męs Tave išlydysime. 
Mę* padarėme speelališkumę begydydaaai ypati- 
šk»a, nervišku Ir chronišku vyrų ligų prr 20 metų. 

Ta šaka mediciiMMtapomuaų gyvenimo studija. 
Sergantiems neduodame suvlliojantį nusprendi- 

m* jų ligo*. Visada, priimdami gydyti, duodame 
pilną ir puiliekaotįišgvdyanę: musų prekės temo*. 
I i II Ii f 10 VVDIIC kenėlaaėiusnuo j*uny*to*ildy- 
JAUnUO V T nuo kūmų, pilnai išgydome.
VYRAMA v,r* 4®m*’ kurie jaučia, kad jųpajiega 
V I R Amo nyksta, suteikime galutinę išgydymą 

jima, varicocelf. Inkstų ir pu- 
kepenų ligas, raudonęję gysla, votis,

Išgydomo greitai ir puotom ingai: kraujo uinuodljl 
slės ligas, reumatlima. neuralgija, skilvio ir kepenų 1 
puididinuslu gile* ir visu odos ligas.
ATMINY kad raio’n® parijentams y poliškai ir jų pačių kalboje ir niekada* AIMINK neišduodame jų pulspčių.

pristatome visu gyduoles musų pacijęntams Ir išaiunčisme į virę avietę. 
Prašyk dykai Išpildymo Blanko*, jeigu negali pats pribūti mųsų ofisan. 
Jojo išaiškinto* Įvairios Ilgos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti namieje.

RODĄ DYKAI! VALAIinOS: -’^nuo. iU u.
DR. JOS. LISTER & CO.,

ROOM 604 L. 40 DEARBORN 8T. CHICAGO, ILL. U. S. A.

RsSBBBT^^' DabarJaikas naudokitės.visi!
Skr . . » 1. » • . ’ u. ’i •.,. t u 1 r ..» . . ■ -' \ ' < k i *
mur k u . ik. i r. m-n • >. <..-r < Urte.- ■■ , • i r . t. .. ' ■ ...k u

I«r,-.'.į." .. u-, r, Br •' A :bn-i.u 1 ;..-<-kra .K-vil-
veriu. Strl..)bu, Elektrtkiniu Liampekiu, Robiu.u Lttaru, Adre- 

1 **m Piečiu. Plukunu suktiniu (fouatMn peri’, Gramatiku.Žo-
YaJ 6 b* d?"u- ir Maldų kn> gu, viaokiu grar.u I'opb ru dėl r»-

B ėymo gromate so visokiai* ep*kaity*Mi* Ir dainom:* tuslnas ui 
86c. 6 tariasi už *1.00, Odeli drekaojam%mašinukė gana gra

šiai Ir greitai drakuoja, lltaroa ir visa maiinukė padaryta ii geriausia plieno. Prekė lik įt.tU, 
Užlaikau kitokiu IHarblu malinukiu keliu gatunku ir daugybe na«- 

dingu visokiu daiktu. Kas nor apturi t katoioga tegul prisiunčia uito. 
marką ir teisinga adrisa, c apturės 84 puslapiu dideli i>o meto NAUJA 
KATL’LOGa DYKAI! Kuriame yra įimtai* visokiu daiktu, tu viri du 
įimtai Slikiu paveikiu ir likuro rr.utvut ). g mano tavora* pirmo* 
kliasos, preke* pigiasne* kaip kitur. Štornykatn, Agentam ir l>rloriam 
parduodu visokiu* tavoms labžl pigiai, duodu dideli rabata adresuoki!:

Z WILKEWICH 112 GRANO ST., BR00KLYN, N.

Lietuviška Aparatų Dirbtuve
Godotinoms tautiškom* Ir bažnytinėms 

Draugystėms išdirba: Kartims, Amerikoniš
kas Vėliava*, Šarpas, Juostas, Kukarda*. 
Ženkleliu*, kepures, fr Maršalkams parė
dus, telpogl visu* bažnjrtinius aprėdalus. 
Norėdamos godotino* Dr-atės arba godotini 
kunigai, kad Jūsų darbas baitų priderančiai a t 
liktas paveskite jį tikrai lietuvaitei.

T. Andruszevfaez & Co.
115 W. Dlvlaion St Chicago, III.
■SBBESESEESSSBBS9

Ar- - - - - - tA Arp
/ Be sveikatos nėra laimės! \
J THE COLL1NS NEWY0RK MEDICAL IN-I STITUTAS per daugel metų gyvuojantis, kuriamI daktarų specijalistų patyrimai turi didelę praktiką

• ___________________— smoaIfiii įtaru Vrtlrtri t na cVvri'Siicir pažinimų gydyme visokių ligų, kokio jos skyriaus 
ar vardo nebūtų, o ypatingai su geriausia pasek
me ir pasišventimu išgydo užsendintas ligas bei ne
sveikumus visokių silpnybių: vyrų, moterų ir vaikų.

Tas Institutas kasdien apturi didelę dau
gybe nuo išgyditų padekavonių iš visų kraštų 
Amerikos.

Rūdijama visiems, kurie varginami yra ligoms bei ne* 
sveikumais o nieks juos neįstenge išgyditi, kad kreiptųsi Į 
šita Institutą, tai apturės teisinaus grynus gerus vaistus 
ir pagelbą sveikatai; su vaistais drauge reikalingus pa
mokinimus per lalška lietuviškoj kalboj, kaip reikia apsi
eit, telpat išaiškinimus apie ligą. /

Iš daugelio padėka vonių, pagal linkėjimą’tų, kurie buvo 
varginami ligoms, o pasiliko pilnai išgydyti, čia patalpiname 
pripažinimus:

Garbinga* The Collins New York Medical Institutas!
Prašau priimt širdinga padekavone (ja galit pagarsint) už pagelu* 

sveikatai. Kad metus sirgau ir daug visokių uaktarų parleidau bet nepagel
bėjo ir lik labiau puoliau ant sveikatos. Po visokio gydymo, atsišaukiau 
pas Jumis aprašant ligą: skaudėjimą krutinės ir pečių, rankų ir kojų ir ki
tas dalis kūno, nusilpnėjimą, dirbimą,—tai per Jus išmintingą gydymą 
ir gerus vaistus, kuriuos man prisiuntėt ir suvartojau, pasilikau visai svei
kas, už tai nužemintai dėkavoju. Gaila, kad iš kart pne Jus neatsišau
kiau. Su guodone M. Pertu#**, 110 Park Btr , Butte, Mont.

Guodotinas Collins Institutas!
Ligo* silpnybė*, kurio* ilgai mane vargino ir pirmiau ra*iau, o 

atsiuntėt vaistus nuot vidurių ligos, strėnų skaudėjimo ir širdies didelio 
mušimo, sunkaus kvėpavimo, vaikščiojančių skausmų po sąnarius ir skau
džių mėnesinių su baltomsioms. jau likausi išgydyta.

Jog neturėjau vilties išgyti, nors ne vieną gydytoj* buvau lankius o 
nepagelbėjo, bet Jus Institutas su savo gerais vaistais ir augštu mokslu, 
padarėt mane sveika, tai siunčiu didžiausius dėkavojimus ir niekad Jua 
neužmiršiu, kožnam, pažystamam Jus vardą perstatysiu, kad laike ligos ži
notų kur rasti tikrą pageibę.

Mrs. J. MiliauskeM 41Gi Goodale St., Columbus, O.

Išgydyta noo 
sunkios mo
teriškos li
gos, sugedi
mo gumbo, 
vidurių, di
džio strėnų 
ir sprando 
skaudėjimo 
ir nervų su*
kiiarimo. Džiaugiasi sveika 
ir laiminga.

Agoeška Gacsikeoe
240 OhioStr., Johnatovrn, Pa.

Inkiriai sir
gęs plaučių 
sloga, skau
smu ir gėli
mu galvos, 
rheumatiz -. 
mu, ir visi
šku nupuo

limu ant pajiogų.
Jonas Trebeckas
Box 196, Tercio, Colo.

Atsišaukiant į šitą Institutą pagelbos sveikatai, 
kad išgydyt, geriausia savo prigimtoj (lietuviškoj) 
kalboj, aprašyt jausmus ir ligos praeitį ir dabartinį 
stovį nesveikumų: ką skauda, arba kokia liga, kaip 
senįai sergi, ar gydeisi pirmiau kur, kiek turite me
tų, vyras ar moteris, vedęs ar ne ir tą viską kas, 
mislini, kenkia ir vargina, liga bei nesveikumai, 
viską aprašant atidžiai ir teisingai.

Visi susižinojimai, ir norint boti išgydytu, turi būti 
adresuojama šiuom adresu:

The Collins New York Medical Institute,
140 We»t 34 th Street, New York, N. Y.

Dr. R. Wr>ctor.
AtsilMkantioMS i Instituto offisę [teipgl prigi*ite|. lietuviikol kal- 

u bo| geriausiai viską iiraikltl į vlsaėa rasit Instituto Direktorių [Vaėovi] 
suteikiant reikalingas roėas ir pagalbą sveikatai, kasdien: auo 10 ryto 
Iki 1 vai. po piet. Nu* 2 po piet Iki 5 vai. vakar*. i

k W šventadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietą. W 1

Klausykit Serganti ir Kenczianti Tautiecziai!
Visai Nereikia Pinigu Pradėti Gydytis!

Šitas puikus laikrodėlis $3.75
Pirm pirkimo laikrodeliopri- 

siusk mum* savo varde, pučto 
ofise ir ex preso ofiso adresus, o! 
mes prisiunsime expresu su da- 
leninini i&egZamiiiavimo puiku 

ąfflgSaaMU laikrodėli ir retežėli C. O. O.
WĮC>uz$3 75. !»'

1 rlukt-Hi gražini graviruou, 
;r ni^tato

tuoiai teisingai laika n<io. su 
ilgu moterių retežėliu ar papras 
tu vyriilru retežėliu. Jeigu ta- 

mieta matai, kad laikrodėlis lygu a 636.00 
aukainiui laikrodėliui tai užmokėk ex preso agen
tui *3.75 ir Jis bu* tamisto* Gvarantuojame kiek
viena laikrodėli ant 90 metu. Paminėk, ar vyrio
ko ar moteriiko laikrodėlio nori. Adresuok ( 
B, C. FAMEi, 0*8*1 W, 22S DssrMn St, CkUėfS, III

Kožna liga išgydoma
Atsliaukite į musą ofisą Red Cr*M Pharmacy 

4552 So. Ashland Avė., o busite sveiki
Dr. Kazimieras Butkeviczia 
prieinama* nuo 3 valau po pietą Iki 8 vai. vakaro. 
Specialistas moterų Ir vaiką li»ą; abejotinuose at
sitikimuose iii* u Iriame institutą profesorių* acl 
rodos. Vaistai importuoti ii seno* tėvynė*: teipgl 
užlaikome tėvynės TrejM-Dev) nerįąs Iš Palangos. 
Vaistai atauginIntui plauką gvsrantuoti. Receptai 
sutaisomi po specialliku musą užilurėjlmu. Pre
kės prieinamos. Aptieks atdara diena ir naktį.

Red Cross Pharmacy
4552 S. Ashland Ave^ Chicago

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR it UW 
Chambsr of Commerco Bldg., Room 709 
8. E. Corner La Sali* and Wa*hingt»n Street* 

CHICAGO, ILL. 
TELEPHONE MAIN 3642

Lietuvy* advokatu, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokiu prova*, civiliškų ir krimina- 
1 iškas, visuose teismuos* (soduose). 
Gyv. 8112 S. Halsted 8L, arti 31 mos gatvė* 

Tslapkon* Yard* 604b

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: stenografijos, spaudi narnos ma
rinėlė* spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, apelinimo, 
istorijos, geografijos ir tt.

Specialiuos Instrukcijos angliško* kalbos 
tlefti*. Kurie pradeda mokytis tę kalbę 
Ir kurie nori joje išsilavinti.

Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti 
geras vietų. Kliasos atdaros dienomis 
ir vakarais.

Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Kataliogai dykai.

Shiller Bldg.. 109 Randolph Straat, 
CHICAGO, ILU

——i Ąr fu apimtas ligom ar kokiais painiais nesveikumais? ' 0 Jeigu teip, tai tau apsimokės atsilankyti pas H. J. Tillotson,
M. D., 91-93 E. Washington St, Chicago, III. pakol eisi kur 
kitur gydytis. Jis užtikrina pilna nuodugny iszgydyma 
kožno, kury jis priima ant gydymo. Ar tu esi nerviszkas 
ir nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais? Ar trūk
sta ukvatos, esi be gyvybes, lengvai nuvargstantis, gėdingas, 

__________  iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis, suerzinantis 
ir neramus? Ar turi prasta atminty, neapykanta draugyjos, 

' trūksta energijos ir tvirtumo? Ar tavo akys indube ir neszviesios, paakiai 
pajuodavę, turi spuogus, plemus ar kokius iszberimus ant odos? Ar kankina 
tave nemoraiiszki ar Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sek- 
llszkss Silpnumas, nesuaugia ir szaltos dalys?

Ar nusistoja szlapume paliktam per nakty ir szlapumas pienetas? Ar turi skausmus 
strėnose, nesveikus inkstus ar pūsle, Pasididinusias Gyslas Maiszelyj (Varicocele), Užakimą 
Varpskyles (Stricture), Užsendinta Puleteky (Gleet), Syfili arba Užnuodyjima Kraujo, 
arba kitoniszka privatiszka, nerviszka, skaros, kraujo ar užsendinta liga, indubusius skruos
tus, nuvargimo ir rupeszczio iszreiszkima ant veido, silpna atminty, neužsitikejima, neda- * 
tekliu energijos ir tvirtumo? Ar esi neramus naktyje, nuvargęs rytmetyj, mainanezio ūpo, 
silpno vyriszkumo? Ar turi užskurdusius organus, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, 
puolimą plauku ir skaudanezia gerkle? Jeigu turi, tai H. J. Tillotson, M. D. užtikrina tau

* pilna ir tensenti iszgydyma, jeigu nusprens jogei padėjimas tavo atitaisantis. Jausi page- 
rejima pirmoj dienoj, eisi geryn kožna diena, ir neužilgio jausis Sbvb karalium terp vyru 
ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikina jaunu ir pusamžiniu vyru kaip nubegi- 
mas semens naktyje arba slapti nubegimai su szlapumu. Padaro žmogų netinkaneziu prie 
darbo, ženoto gyvenimo ir linksmumo. Nedaro skirtumo ar tas paeina nuo blogu papro- 
cziu jaunystėje, naturaliszko silpnumo ar nuo tankiu lytiszku pageidavimu, jis tikrai tave 
atgaivins. Jis gydo ir atitaiso bėgimą sekios, nerviszka silpnumą, užsenejusy puleteky, 
syfili, negamtiszkus nubegimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, žodžiu sakant Visas 
Vyru Ligas. Visos kliūtis linksmam ženotam gyvenimui bus praszalintos. Tukstanczius 
jaunu ir pusamžiniu vyru kas met nuszluoja in prieszlaikiny graba jaunystes iszdykumai, 
pertankus lytiszki pageidavimai ir kraujo ligos. Jeigu tu turi nors viena isz virsz paminė
tu nesveikumu tai pasirodavik su H. J. Tillotson, M. D. pakol da ne per vėlu.

Rodą Tau Nieko Nekaszfuoja, o gali iszvengti daug kentejimu.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 12; nuo 1 iki 5; ir nuo 6 iki 8 vakarais. Nedeliom nuo 9 iki 1.

H. J. TILLOTSON, M. D.
91-93 E. yVashington Street, terp Clark ir Dearborn St

CHICAGO, ILL.
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