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i POLITIŠKOS ŽINIOS
MASKOLIJA.

Seniau svarbiausiu Maskolijos 
t ’ >riešu Azijoj buvo Anglija, nors 

y ai ji viena ne visada išdryšdavo 
?seatvirai ant Maskolijos kelio stoti, 

K l nes prieš karą su Japonija Masko- 
K i vis* taikė tvirčiausia žemės 

viešpatyste. Parodžius japonams 
f silpnumą milžino stovinčio ant mo- 

^L’linių kojų, ne vien Anglija pa- 
liovė drebėjusi prieš caro galybę, 
bet veik vi-ur išn\ko prieš tą ga- 
lybę baimė. Anglija laiko dabar 
Maskoliją teip apsilpnyta. kad net 

H™1 Azijoj laiko ją bent tūlam laikui. 
I^bkol viduriniai prietikiai nesu.MUar 

kys, kol kokia dvasia carui ir jo 
ministeriams proto neįkvėps, vi- 
sai ne pavojinga. \ ietoj drebėti, 

^^■kaip pirma, net Azijoj Anglija 
B^KMaskolija eina iš vien. Anglija. 
H|Mx-ietoi 'tab.bti Ma-kohn- irnern.-, 
>^ĮįB>adarė su ja sutarimus, vidurinėj 
■■Į antai Azijoj pasidalino plotus ze- 

kur kiekvienas, kitos nestab 
B|^BdJ>ma. gali platinti savo įtekmę. 
^^BiAtngliji's uzrubeziu reikalu 1111111- 
BB1 storis lirey net parlamente apreis 
B^U ’<L Jog siekiai Anglijos ir Ma>ko- 
B|B. _ . os Persijoj v ra visame vieiu-ki. 
BB[ ‘‘vi Persijos Anglija nesibijo su>i 
BBj ykti >u Maskolija. nes sutarimas 
BKfcaĮadarytaslėronstadte \nglijai lino 
HB ,ii leidžią .platinti savo įtekmę 
I^M^jMetinėj Persijoj, Ma'kolijai gi

... .. , 
gMBS Ir Turkijoj *daskolija eina su 
BB £°%gli j a iš vieno, abidvi stengiasi 
^^■^•rPainioti ten Austrijos ir-\ okie- 

,os miernis. ne leisti vokiečiams 
^Kkad. ,.irčiau ten atsistoti.

.Taigi mat semejie priedai drau 
^^Bh^****^^*’**1!^ ' Kaip ilgai ta

patai*.. .. cm draugvste laikęsis.
■I^Uns sirdis. , . . ' . .-akyti, bet visgi galima 
B^Bį. ttl';ad ji neiširs, kol Masko- 

B r]0 j silpna, kol jos viduriuose 
J bar t t 1 1>s nebus kol caro viespa- 

. L bus silpna ji ne drys Angli- 
ant ncsiplatys

^^Bf narkiai kaip pirma Azijoj, 
{Anglija ti^ri labai svarbius 

____  <alus.

bėgimas kelių kareivių vokiečių 
prancuziškps svetimtaučių legijos. 
Pabėgėlai tie pasislėpė pas Vokie
tijos konsulių, kuris bandė juos 
pergabenti ant laivo stovinčio Ca- 
sablanca uoste. Bevedant pabė- 
gėlus konsuliato urėdninkui; ant 
jų užpuolė praneuziškiejie karei
viai, ne paisė protesto Vokietijos 
urėdninko ir atėmė jo vedamus 
pabėgėlius.

Toks prancūzų pasielgimas la
bai suerzino Vokietijos randą. Jis 
nuo Prancūzijos pareikalavo, kad 
ji viešai persiprašytų, bet toje at
sisakė išpildyti Vokietijos rando 
reikalavimą. Nesutikimai augo ir 
ne kartą karas jau kybojo tik ant 
plauko. Nepasiduoti prancūzus 
kalbino Anglija ir Maskolija, ku
rios žadėjo pagelbą ue tik žo
džiuose, bet ir kariškoms pajie- 
goms. Ir prancūzai nenusilenkė.

Ir parlamente visos prancūzų 
partijos, ne išskiriant socijalistų, 
rėmė randą, visokių pakraipų laik
raščiai išsitarė, kad prancūzai ne
gali nusilenkti, nes ne jų kaltė. 
Vokietija, pamačiusi, jog per gi
liai su savo reikalavimu įklimpo, 
pradėjo juos mažinti, bet prancū
zai ir sumažintus atmetė. Ant 
galo Prancūzija sutiko tuos nesu
tikimus atiduoti išrišimui Haagos 
santaikos teismo. Tam pritarė ir 
Vokietija, bet ji geidė, kad abiejų 
kraštų randai išreikštų pirma pa
sigailėjimą dėl viso to atsitikimo. 
Prancūzai vienok, vėl paremti 
Anglijos ir Maskolijos, atsakė, 
kad ir to nereikalauja daryti, nes 
šitame . atsitikime tik Vokietijos 
konsulius kaltas, nes jis bandė lai
ke karo lengvinti |>abėgimą pran
cūziškiems kareiviams. Po tokiam 
prancūzų atsakymui Vokietijai li
ko tik arba tuoj pradėti karą, 
arba savo reikalavimo 
ir tokiu 
se kitų

Karą 
vojinga,
stėms gal Vokietijai vienai jį at- 
seitų vesti, kadangi Maskolija, 
turėdama vis didelę ant Austrijos 
ir Balkanų slavų įtekmę, juos 
prieš Austriją galėtų sukelti ir jai 
pačiai atseitų gintiesi, Vokietijai 
padėti negalėtų. Reikia dar at
minti, kad Anglija susirišusi su 
Japonija, kuri teipgi galėtų būt 
į karą įtraukta jeigu ne Europoj, 
tai bent Azijoj ir Australijoj, ji 
galėti! užpulti ant vokiškų 
nijų. Tokiose sanlygose 
Vokietijai gana pavojingas, 
nyti mažai ką galima, bet
šus, daug galima žudyti: prancū
zai atimtų savo 1871 m. vokie
čių atimtas Alzaciją ir Lotaringiją; 
Maskolija gal panorėtų atimti 
lenkiškas provincijas, o Anglija 
Vokietijos kolionijas. Butų išnai
kintas ir su teip dideliais kaštais 
įrengtas Vokietijos kariškas laivy
nas. Karas ir ekonomiškai Vo
kietiją nupuldytų.

Todėl tai Vokietija vis mažino 
savo Prancūzijai pastatytus reika
lavimus ir ant galo sutiko visus 
nesutikimus, be jokių pasargų, pa
vesti išrišimui Haagos santaikos 
teismo, 
kai 
jau

biidu pažeminti 
viešpatysčių.
pradėti vienok
nes su trims

išsižadėti 
savę aky-

gana pa-
viešpaty-

kimų bus dar kalbos parlamente, 
šiuom kartu randui užklausimus 
pasisekė ant toliau nustumti, 
jis mano, kad laikui bėgant, tuos 
nemalonius užklausimus galima 
bus visai nusloginti. Už tuos cie- 
ęoriaus išsįpliauškimus vienok 
laikraščiai kaltina ne vien pliauš- 
kėją, bet-ir kanclerį Buelową, kad 
jis leido tuos pliauškimus garsin
ti. Vokietijoj mano, kad dėl jų 
atseis kancleriui Buelowui pasi
traukti nuo vietos. Jeigu jis dar 
laikosi, tai vien todėl, kad nėrą 
dar kito, kas galėtų ir panorėtų 
jo vietą užimti.

Jau nuo kelių metų Vokietijos 
iždo surinkimai neuždengia išlai
dų, jų uždengimui reikia užtrauk
ti vis naujas paskolas. Išlaidos 
auga, nes kas metai reikalaujama 
vis daugiau kariumenės ir kariš
ko laivyno reikalams, o surinki
mai nesididina, o kaip koki šal
tiniai atgabena mažiau, negu iždo 
ministerio išskaityta, kas rodo, kad 
tie šaltiniai jau išsemti, todėl rei
kia jieškoti naujų. Iždo ministe
ris, surinkimui daugiau pinigų, 
nori sekti Maskolijos paveikslą; 
jis mano įvesti monopolių svaigi
nančių gėrynių ir tabako pardavi
nėjimo; pakelti mokesčius nuo vy
no ir elektrikos.

Dėl ciecoriaus išsipliauškimų, 
koki tankiai suerzina, sukelia prieš 
Vokietiją galingus kaimynus, laik
raštininkas Harden tiesiog pasta
tė reikalavimą, kad ciecorius visai 
pasitrauktų nuo sosto, kad* jį ati
duotų tokiam, kas pataikys lie
žuvį už dantų laikyti. Pasitrau
kęs nuo sosto, kaipo privatiškas 
žmogus, ciecorius galės kalbėti, 
kas jahi patinka, tąsyk pats už sa
vo išsipliauškimus ir atsakys; da
bar gi jis pliauškia visokias ne- 
suomones, o už tai visa Vokietija 
pasekmes neša, o pats pliauškėjas 
ne atsako.
vimo 
nieks

Teip drąsaus reikala- 
dar ciecoriui Wilhelmui 

iki šiol nepastatė.

teip 
kur 
rei-

J. Iš visko matyt, kad Anglija taiso 
VKrvą karui su Vokietija, kuri 
p. r daugelyje vietų 
Į lio bando stoti, 
mm.... ,A • okietija kam nors 
r šipykti, o jį Anglja

da-
ant
su

su

Anglijai 
Pakanka 
Europoj 

tuojaus pare-
I mia, teisina, užtaria.. [Tą patį 
1 j-o tuojaus ir Maskolių 
F iš ■ '* |

L mon 
h iani 
F noti, 
h jeigu veda intrigas, daro tą šlap
ina, o. atvirai visai ką kitą kalba. 
[įaTuli vienok atsitikimai rodo, kad 
Ir žaras turėjo jeigu jau ne Serbi- 
If; jos karlių, tai bent serbus gyve- 
KoOiančius priskirtose prie Austrijos 
Rjjprovincijose Bosnioj ir Hercego-
■ L,vinoj padrąsinti nepasiduoti Au- 
■7 strijai. Tie padrasinimai, 
■A paskutiniai atsitikimai rodo, 
I -deda išduoti jau vaisius.
ii" Paryžiun atėjo žinia, jog 
Unioj sukilo jau gyventojai

IT Austriją, buk sukilėliai į padanges 
F su dinamitu išmetė Kanitzoj Au- 
U strijos kariumenės kazermes, ir 
Į'1 buk prie to 170 kareivių likosi už- 
| muštų. Jeigu todėl atėjusios Pa- 
I ryžiun žinios yra teis'ingos, tai
■ reiktų neužilgio laukti visų serbų 
I sukilimo, nuo įsikikišimo ir Ser- 
L biją negalėtų apsisaugoti, nes ji 
r turėtų remti sukilusius Austrijos 
I serbus. Austrija butų įtraukta į 
į karą ant Balkanų pussalio, ji to- 
n kiu budu ne daug svertų Europos
I Į politikoj, prieš susirišusias ir tvir-
II tai besilaikančias Maskoliją, Ang- 
I Ii ją ir Prancūziją, liktų viena Vo-
■ kietija, su kuria jau ne sunku joms 
Ir butų užbaigti senus ir naujus ne- 
F sutikimus, o jų yra nemažai.

da-

na- 
Ką 
ži-

Maskolijos jau iškeliavo 
Serbijos sosto įpėdinis, 
liepė daryti caras, sunku 
nes viešpatystės prieš kitas.

kolio-
karas

Pel-
pralo-

kaip 
pra-

Bos- 
prieš

VENEZUELE.
Ant antru kartu Holandijos pa

statyto Venczuelei reikalavimo at
sakė jau jos prezidentas Castro, 
bet dar nežinia, kokį atsakymą jis 
davė, nežinia, ar jis sutinka išpil
dyti Holandijos reikalavimus. 
Raštas tas dabar Holandijos mi- 
nisterių rankose, bet iki šiol jie 
rašto įturio nepagarsino.

Prezidentavimas Venezuelės pre
zidento Castro, kuris mokėjo su
sierzinti su veik visoms didžiom- 
sioms Europos ir Amerikos tau
toms, baigiasi 1911 metuose. Su- 
lyg konstitucijos, jis dar kartą 
negali būt išrinktu. Bet jis ir ant 
toliau siūlo savo ypatą, todėl jo 
draugai miestuose varo smarkią 
agitaciją, kad aprubežiavimai 
konstitucijoj butų panaikinti.

dar 
bent

Nesutikimai vienok visiš- 
vis ne išdilo, bet dabar 
pavojus daug mažesnis.

, PRANCŪZIJA.
i Dar šią vasarą terp Prancuzi- 
| jos ir Vokietijos Morokko vieš- 
F, patystėj buvo užgimę dideli nesu- 
y tikimai. Kadangi ten Vokietija 

stabdo prancūzų siekius, tai su- 
F prantama, kad ir menkas vokiečių 
jįl’sikišimas kur nors erzina prancu- 
Bzus. Nesutikimai tie ne tik iki 
1 šiol ne išdilo, bet dar labiau pasi- 
Bfiidino, o kartais prieina jau liep- 

galą, nuo kurio nužengus 
kl ka tik karas.
H 1 Nesutikimus pagimdė* pa-

VOKIETIJA.
Vokietijoj dar nenutilo peikimai 

ciecoriaus dėl jo išsipliauškimų. 
Parlamente rengtas buvo užklau
simas kancleriui Buelovvui, bet tą 
jam pasisekė šiuom kartu ant to
liau nustumti. Remiančios randą 
partijos rengėsi kreiptiesi prie cie
coriaus su prašymu, kad jis bent 
savo kalbose ir išsipliauškimuose 
butų atsargesniu, nes tie išsipliauš- 
kimai kenkia Vokietijai, žemina 
ją, ant juoko pastojo prieš visą 
civilizuotą svietą. Bet konserva- 
tyvams iki šiol nepasisekė dar su 
kitoms partijoms susitarti.

Pasirodo dabar, kad ciecorius 
ne vienam angliškam laikraščiui 
suteikė visokias paslaptis. Jis su
teikė kitų raštą Londono laikraš
čiui “Century”. Šitame rašte už
gauti gana skaudžiai tūli žymesni 
Anglijos politikieriai. Laikraštis 
norėjo tą ciecoriaus raštą jau pa
talpinti, bet kilus didelam triukš
mui dėl pirmutinio, ciecorius mel
dė redakcijos susilaikyti su patal
pinimu.

Dėl tų visų ciecoriaus išsipliauš-

Atgabeno iš Ašmenos į Vil
niaus gubernijos kalėjimą miest- 
sargį Zenkevičią, užrnušusį * savo 
žmoną. Spalių 6 d., Zenkevičius 
su savo žmona bnvo krikštynose, 
Pagrįžę abu susivaidijo ir Z. muš
damas savo žmoną, sukruvino ją. 
Praslinkus kai kuriam laikui Z. 
stovėjo ant rinkos pliaciaus, jo 
žmona pradėjo į Jį akmenis svai
dyti. Z. ją pavijęs, taip kirto 
šobliumi, jog galvą perskėlė. Su
žeistoji krito tuoj ant vietos krau
ju pluzdama. \ os g)rvą nugabe
no pas gydytoji, kur tuoj pasimi
rė. Zenkevičicnė už vyro buvo 
išėjusi prieš pustrečių metų. Pa
liko dvi mergaites $ ir 3 metų, 

Ašmenų

PORTUGALIJA.
Portugališkose valdybose Guia- 

na prieš valdžią sukilo gyven
tojai. Laike riaušių likosi užmuš
ti keli anglijonai ir prancūzai. 
Prancūzija ir Anglija pareikalavo 
atlyginimo užmuštų šeimynoms. 
Portugalijos randas teisinasi, jog 
jis sukilimo, dėl stokos ginklų ne
įstengė suvaldyti. Dabar vienok 
ramiau, kolionistus randas nutildė 
numažindamas pakeltus jau kartą 
mokesčius, bet už tai rando įtek
mė terp čiabuvių, kurie yra dar 
žmogėdžiais, dar labiau nupuolė. 
Dabar kolionijos valdžia laukia 
čiabuvių sukilimo.

Išpildyti Anglijos ir Prancūzi
jos reikalavimą užmokėti atlygi
nimą už laike maišto 
prancūzus ir anglijonus 
ja negali, nes ne turi 
bėgantiems reikalams.
ja stovi ant kranto bankrutystės. 
Gal Prancūzija ir Anglija, vietoj 
atlyginimo, griebs Portugalijos 
lionijas.

kurtas 
pavieto

pasiėmė auginti 
viršininkas.

> Už 
banko 
banko skyrius ketina parduoti iš 
taksos tarp kitų Vilniaus ir Kau
no gubernijos dvarus. Vilniaus 
gub. ketinama parduoti: Vilniaus 
paviete — 5 dvarai, Vileikos pav.
— 4 dvarai, Ašmenų 
d v., Trakų pav. — 2 
pav. — įdv.. Lydos pav.

neapmokėjim| dvarininkų 
skolos Vilniaus valstybės

pa v. — 2 
dv. Disnos

Kauno gub. ketina parduoti dar 
daugiau, nes 25 dvarus: Kauno 
pav. ir Šiaulių pav. — 10, Pa
nevėžio pav. — 3, Raseinių pav.

pav. — 1, Zarasų pav. — 2.
Dvarai tie turi 18.212 žemės 

dešimtinių. Ant tos žemės yra už
traukta 886224 rubl 8 kap. 
los.

sko-

Netrukus Vilniuje pradės 
prancūzų kalboje laikraštis: 
fensee francaise”. Redaktoriais 
bus E. Bori ir M. Godino.

eiti

“Siev. Zap. Golos" redaktorius 
Šatas buvoVilniaus apskričio teis
mo nuteistas trims sanvaitėms 
arešto prie policijos. Šatas buvo 
padavęs apeliacijos skundą. Teis
mo rūmai dabar,. rugsėjo 27 d. 
peržiurėjo Šato bylą, nusprendė 
ją pertraukti ir visas teismo 
das kad užmokėtų iždas.

išlai-

Lenkų laikraščių “Dzien.
ir “Gon. Vii.” policija pareikala
vo iškabos nuėmimo. Iškaboje ru
sų ir lenkų kalboje buvo parašy
ta: “taikriščio redakcija ir admi
nistracija’, bet laikraščių vardas 
nebuvo išverstas į rusų kalbą, ir 
tuo remdamasi, policija uždraudė 
iškabą laikyti. laikraščių vedėjai 
atsisakė policijos klausyti ir liko 
teismui apskųsti. Taikos teisėjas 
nuteisė laikraščių vedėjus 10 rubl. 
bausmės pinigų užmokėti. Ap
gynėjas padavė leidėjų vardu skun
dą į senatą. Dabar senatas sugrą
žino bylą atgal į teismą. Apgi- 
nėjas pareikalavo, kad teisėjų 
važiavimas atidėtų bylą, kol 
cija nepristatys apkaltinimo 
remto ant valstybės įstatymų, 
la atidėta.

Vil.”

susi- 
poli- 

pa- 
By-

šiomis dienomis susirgo du at
važiavusiu iš Peterburgo kareiviu. 
Pakviestas daktaras rado juos la
bai vemiant. Ligonius nugabeno 
kareivių ligonbutin ištirti, ar ne 
cholera jie bus susirgę.

Taip pat spalių 1 d. miesto ba- 
rakan atvežė iš Savičiaus ligonbu- 
čio su choleros ženklais atvažiavu
sį iš Peterburgo Ašmenos gyven
toją, Saganavičių, ir iš Monasti- 
rinės gatvės moteriškę Kalinovs- 
kienę. Galutinai 
yra cholera, kai

užmuštus 
Portugali- 
pinigų nė 
Portugali-

1S LIETUVOS.

ko-

IŠ VILNIAUS.
Vos. pabaigus darbus su 

ko” paroda, lenkų visuomenė, va
dovaujant vėl Montvilui, ruošiasi 
rugsėjo 20 d. 1909 m. atidengti 
Pranciškonų muruos technikos 
naujų išradimų pritaikinimo prie 
namų ir butų parodą.

“Vai

žiau žinių, kiek jų įgijama vidu
rinėse mokyklose, įvairiaus amžio 
žmonėms. Kursų mokiniu gali pa
stoti kiekvienas, vyriškis ar mer
gaitė, nežiūrint nei jo tautybės, nei 
jo tikybos, bet ne jaunesnis per 
keturioliką metų.

Mokslas kursuose pereinamas 
per ketverius metus. Matymas 
dalijamas į keturias kliasas.

Norį įstoti kursuosna, privalo iš
duoti egzaminą. Kandidatai pir- 
man kursan turi mokėti tiek, kiek 
pereinama pirmose dviejose vyrų 
ir trijose pirmose moterų viduri
nėse mokyklose. Kurie nori vy- 
resniuosna kursuosna įstoti, tiems 
reikia išduoti egzaminai iš tų da
lykų, kurie pareinama žemesniuo
se kursuose.
Nori išryti vidurinių mokyklų tei
ses, išėję privalo laikyti egzaminus 
prie vyriausybės vidurinių moky
klų (eksternais).

Kursuose mokoma šių dalykų: 
rusų kalbos ir literatūros drauge 
su logika ir psichologija, matema
tikos (aritmetikos, algebros, geo
metrijos ir trigonometrijos), vi
suotinosios ir Rusijos istorijos, 
vokiečių ir prancūzų kalbos, geo
grafijos, kosmografijos, prigim
ties istorijos (mineralogjos, bota
nikos, zoologijos, anatomijos, fizi- 
jol< 
chįemijos, 
teii

Mokiniams 
kiurių dalykų

Kursuose
nesiūs per

ligi dešimtos valandos vaka
rą I, pradedant nuo rugsėjo pir
mosios, praleidžiant šventadienius, 

iriais nemokama vidurinėse mo
dose.

m<i
ton

logijos ir higijienos), fizikos, 
politiškos ekonomijos, 

sės ir lotynų kalbos.
leidžiama pasiskirti, 
jie nori mokyties.
mokama ‘ aštuonius 
luotus (nuo septin-

ku
ky

kartu per metus: vieną — rug-

pasirodys, ar tai 
fcus ištirta.

Zasedatelevo už-Dėlei žandaro 
mušimo buvo llralomas visas tuo
met važiavęs traukinys. Iš trečios 
kliasos keliauninkų buvo suimti 
du; apie vieną jųjų spėjama, jog 
jis Zasedatelevą užmušęs. Areš- 
t uotas a i buvo pq stipria sargyba 
Vilniun nugabenta^ ir rodytas su- 
imtiemsiems dėl traukinio apiplė
šimo Bezdanuose.j

Žydų laikraščio “Gazman” re
daktorius Kacas liko suimtas, kad 
nepabėgtų. nuo teismo. Jau ket
virtą dieną sėdi jis Lukiškio kalė
jime.

du I
pi ličio mėnesį, antrą — sausio me
nei į.

Mokiniai turi mokslui įnešti per 
metus išviso po šešiasdešimtis rub- 

: trisdešimtis rublių rugsėjo, 
kit is trisdešimtis sausio mėnesį.

Mokytojai, duodą lekcijas kur- 
su<>sc, daro Pedagogų Tarybą, ku- 

iš savo tarpo renkasi metams 
Kursų materijalinius

lių

n
pir nsėdį.
reikalus veda tam tikra komisija. 
Už viską atsako visi mokytojai.

Mokyklos bustas Rūmų (Dvor- 
covaja) gatvėje, prieš Kuktos 
spajustuvę.

Kas nori daugiau žinoti apie 
tuo; kursus arba gauti spauzdintą 
jų programą, pats tesikreipia žo
džiu arba raštu į kursų pirmsėdį.

Iš KIMELIŲ, 
Vilniaus gub.* mudu? guu.

Kun. Plaskovskiui už procesiją, 
kurią jis vedė liepos 2 d. į Zvi- 
ranų miestelį, gubernatorius liepė 
užnjokėti 50 rublių pabaudos. Už 
pročęsiją į Buivydžius kun. PI. 
vėl užmokėjo 50 rub., neseniai už 
trečią į Kurkuciškius vėl 200 rub. 
gavo užmokėti. Pagaliaus dar ši
toks atsitikimas. Laike paskuti- 
nios procesijos policija pareika
lavo nuo kunigo Plaskovskio pas
iirtą. Kun. Plaskovskis pasporto 
su savim neturėjo ir užtai vėl 
kun. Plaskovskiui uždėjo 50 rubl. 
bausmės.

/‘‘V’’ ->

Vilniaus gub. •
Rugsėjo 22 d. naktį pas medi

ninką Mikošą įsiveržė 7 apgin- 
khiotiejie vyrai ir reikalavo tuk- 
stanties rublių. Sis bandė nuo 
jų apsiginti su šaudykle, bet už
puolikai sulaužė ją, surišo jo žmo
ną if sūnų ir patįs pradėjo pinigų 
j ieškot. Gyvais pinigais ir daik
tais paėmė ant 100 rub. suviršum.

9 vai. ir vakaro 4 valandą. Duo
nos gauname apie pustrečio sva
ro kasdieną. Duonoj daug čielų 
grudų, pelų ir šiaudų, o tankiai 
tai ir neiškepus. Pirmiau duoda
vo kas mėnesį druskos šaukštą, 
dabar gi nebegauname. Kas kan- 
toroj turi savų pinigų, tai tas gali 
du sykiu per mėnesį užsisakyti iš 
krautuvės valgomųjų daiktų, už 
kuriuos užmokame brangiai, o 
daiktus visgi gauname blogus ir 
persenėjusius. Nuo gegužės mė
nesio seredomis užginta duoti ka
liniam pašelpą. Taip pat ir lan
kyti juos tą diepą negalima. Da
bar pašelpą duoti ir pasimatyti su 
kaliniais tegalima tik šventadie
niais. Pasimatymą tegauna tik 
artimi gentįs, kurie turi turėti pa- 
liudyjimus, jog jie yra tikrai ar
timais gentimis. Pasimatymą duo
da nuo 10 iki 15 minučių. Pa- 
šelpa tegali būti vien sauso val
gymo, be jokių sodno arba miško 
vaisių. Politiškiejie visai pašel- 
pos negauna, užtai jie gali kas 
sanvaitę iš krautuvės parsisiųzdin- 
ti. Rūkyti kai kuriems kaliniams 
irgi uždrausta.

Dabar atėjo ruduo, rugsėjo mė
nuo, šalta, bet šiltų drabužių neiš
duoda; taigi vasariniais rūbais ir 
užklodėmis turi šaltį kęsti, ypač 
gi naktimis. Teisybė, kad sėdint 
kamaroj po 2 arba net ir 3 ne
būtų taip šalta, kad nebūtų atda
ras langas, bet kokia bus sveika
ta prie uždaryto lango kamaroj, 
kur šienikas ir pagalvė (paduška) 
iš sutrintų šiaudų, suvalkioti ant 
žemės, subiauroti ir.... sergan
čiųjų užkrėsti, be paklodėj ir už
valkalo, niekad neišdulkinami; 
nakties puodas (paraška), ligoniai 
ir vaistai užnuodyja orą. Kama
ras pradės kūrenti nuo lapkričio 
1 dienos. Pasivaikščioti leidžia 
vieną kartą j dieną, po 10 ar 15 
minučių. Vaikščiojant, sveikas 
esi ar raišas, varinėja po du greta 
į ratą, turinti 40 žingsnių aplink. 
Bevaikščiojant taip galva apsisu
ka, kad kalinis įeina savo kama- 
ron tartum apsvaigęs. Lietuotu 
laikų visas pasivaikščiojimo ke
lias vandenyj paskęsta.

Katorginiams seniau duodavo 
diržus, be kurių grandinėse (gele
žinėse) negalima vaikščioti, nes 
grandiniai kojas baisiai skaudžiai 
daužo ir graužia. Dabar gi tų 
diržų neduoda; taigi grandinius 
turi nešioti ant plikų kojų. Ir 
kalinys turi tupėti ant vietos, nes 
negalima sopulių iškęsti.

Kriminališkiejie (vagįs) ir poli
tiškiejie sėdi vienose kamarose. 
Tokie kaimynai daugiausia žmo
gų kankina, kadangi vagįs, būda
mi doriškai visai nupuolę, neap
kenčia politiškųjų ir visomis jie- 
gomis stengiasi politiškiems kliu
dyti ir blogą jiems daryti.

Kalėjime, iš paaukotų knygų, 
buvo įsteigtas knygynas. Bet 
nuo pabaigos balandžio mėnesio 
beveik visos moksliškos knygos 
uždraustos. Pagaliaus kalinys ne
gali savo prigimtoj kalboj ir laiš
ką parašyti. Ar moki rusiškai, 
ar ne, bet vistiek turi rašyti ru- 
šiškai.

tus sau priderančiomis iš teisybės 
teisėmis bažnyčioje, — paliepia 
visiems dvasiškiemsiems atminti 
apie priedermę aprūpinimo savo 
ganomųjų avių prigimtąją jų kal
ba.

Teisingąjį ir šventąjį šį darbą 
pradeda vykinti nuo sutvarkymo 
lietuvių padėjimo pačiame Vilniu
je, paliepdamas miesto klebonams 
ateinantį sekmadienį, tai yra 12 
spalių mėnesio dieną apskelbti per 
sumą iš sakyklų, kad per ateinan
čius tris sekmadienius, tai yra 
spalių 19 ir 26 d. ir lapkričio 2 
d. bus laikomos mišios rytą 9 va
landai išmušus, po mišių gi bus 
sakoma lietuviškai pamokslas Ka
tedroje, šv. Mykalojaus ir visose 
miesto parapijinėse bažnyčiose, o 
trečią sekmadienį, t y. lapkričio 
2 d., kunigas, pabaigęs sakyti pa
mokslą, pats užrašinės zakristijoje 
tuos visus, kurie bus per tą pa
mokslą, pažymėdamas kiekvieno 
užrašytojo netiktai vardą ir pra
vardę, bet ir jo šeimyninį padėji
mą, amžių ir adresą; užrašymas 
ir kalba su užinteresuotais turi 
būti lietuviškai atiekami.

Tas užrašinėj imas bus atliktas 
vieną ir tą pačią valandą visose 
minėtosiose bažnyčiose, kad tokiuo 
budu susekus tikrą, maž daug, 
Vilniaus lietuvių skaičių, kuriuo 
galima butų remties, įvedant lietu
vių kalbą miesto bažnyčiose. Prie 
kurios bažnyčios atsiras užtenka
mas skaičius lietuvių, ten ir bus 
įvestos lietuviškos pamaldos.

Paskirti yra ir pamokslininkai 
tose bažnyčiose: Katedroje — ku
nigas Brazys, šv. Jono bažnyčioj 
— kun. Januševičius, Domininko
nų — kun. Račkauskas, Aušros 
Vartų — kun. Aboravičius, šy. 
Jokūbo — kun. Liegus, šv. Ra
polo — kun. Vaitiekūnas, Bernar
dinų — kun. LabAskas, Visų 
Šventųjų — kun. Kraujalis, šv. 
Petro — kun. Maliukevičius^ šv. 
Mykalojaus — kun. Kukta.

Esu įgaliotas šį įsakymą ap
skelbti. Prašau tad “Vilties” re
dakciją išspauzdinti, kitus gi laik
raščius perspauzdinti.

Kun. Kukta.
(Iš <V.’)

IŠ KAUNO, 
gubernijos bajorų vadus 

15 d. įvyko organizacijinis
Pas 

spalių 
komisijos susirinkimas ūkio mo
kyklai Dotnavoj įkurti. Susirinki-, 
mas nutarę, jei ministeris leis, 
įkurti ją ne vėliau 2 metų.

Valdžia duodanti Dotnavos fer
mą 500 dešimtinių, dvarininkai 
vadinamąjį “kareivių. kapitalą” 
(apie 100 tukst. rublių), beto Kau
no gub. gyventojų esą surinkta 23 
tukst. rublių. Trūksta dar *45 
tukst rub., kurių laukiama iš val
džios.

Mokyklon bus be egzaminų pri
imami mokiniai, kurie baigė 3 ar 
4 kliasas miesto mokyklų ir že
mąsias ūkio mokyklas; kitiems 
reiks laikyti egzaminai. Mokslo 
kursas tęsis 4 metai.

Busią priimama ligi 200 moki
nių. Už mokslą mokėsiąs 180 
rub. į metus kiekvienas. %

-

i

Maliorius.
(Iš “L. U”.)

VILNIAUS GUBERNIJOS 
KALĖJIMAS.

Valgyti mums duoda štai kaip: 
viralo vieną kartą per dieną pie
tums. Viralą verda iš kopūstų 
ir šabalbonų (pupinės) su kruo
pomis ir vieną kartą per sanvai- 
tę bulbienę taipogi su kruopomis. 
Viralas esti visai skystas, liesus 
taip, kad negalima suprasti, ar 
tai su aliejumi, ar su taukais. 
Seredomis, pėtnyčiomis ir subato- 
mis verda sausai. Virinto vandens

VILNIAUS VAKARINIAI AP
ŠVIETIMO KURSAI.

Kursų tikslas yra duoti ne ma- duoda du sykiu: nuo ryto sausai

VILNIAUS VYSKUPIJOS 
VALDYTOJO ĮSAKYMAS, 
šventojo Tėvo Pijaus X valia 

ir paskyrimu kun. kanauninkas 
Kazimieras Mikalojus Michalkevi
čius, atvažiavęs Vilniun, kaipo 
Apaštališkasis Administratorius, 
valdyti Vilniaus vyskupijos, būda
mas gi vyras " pilnas katalikiško
sios dvasios, liepiančios mylėti sa
vo ganomąsias avis ir rupinties jų 
dūšių reikalais, patyrė, jog \ il- 
niaus vyskupijoje tarp katalikų 
yra sukeltas nesutikimas dėl kal
bos vartojimo bažnyčioje, laikant 
pamaldas. Vieni, kurie vadinasi 
save lenkais, skundžiasi ant lietu
vių, kad, esą, lietuviai išveją iš 
bažnyčios lenkų kalbą, kiti gi, ku
rie save lietuviais laikosi, vėl skun
džiasi ant lenkų, kad lenkai neuž
leidžia lietuviams bažnyčioje sa
viškai melsties. Jo Malonybė kun. 
Administratorius, geizdamas pa
naikinti tuos tarp lenkų ir lietuvių 
nesutikimus ir sutaikinti, kad jie 
gyventų meilėje ir vien)bėję, kai
po vienos Motinos Bažnyčioj vai

-V
“Gelžkelio per Raseinius staty

mo draugija” liko rugsėjo 2 
užtvirtinta gubernijos draugijų 
nybos.

d- 
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IŠ SURDEGIO, 
Ukmergės pav.

Surdergis tuo tik ir garsus, kad 
čia yra stačiatikių vienuolynas, kur 
yra keletas vienuolių ir jų perdė- 
tinis archimandritas. Nuobodu 
nabagams gyventi tarpe kito tikė
jimo žmonių; tad vienas antras 
ir negerą jprotį gauna — degtinę 
gerti. Retkarčiais net pas žydą 
galima pamatyti begeriant su ūki
ninkais. Žydų čia tėra keturi; 
du laiko degtinę. Ūkininkų 
yra 24, bet visi jie prasigėrę. Ke
letas jau užstatė žydams savo 
ūkius, kuriuos savo rankomis iš
dirba. Savo rankom savo žemę 
— žydų naudai: matai, prie ko 
priveda degtinė! Vaikus tėvai 
blogai auklėja: kartu su jais ge
ria; paskui jaunikliai ir J<tįs iš 
tėvų vagiliauja degtinei. Lietu
vių laikraštis vienas teateina, —* 
p. Masiuliui.

kai, kad kiekvienas iš jų naudo- •
Valaitis.

(U “V.”)

v 1.
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1$ KOVARSKO, 
Ukmergės pav.

Rugsėjo 9 d., pagal šnipų nu
rodymą, buvo suareštuotas Juoza
pas Meldžius. Jis prašė, kad jo 
nepaliktų kalėjime, nes jis sergąs 
reumatizmu. Sargybiniai žadėjo 
ant nakties nusivesti į uriadniko 
butą, bet išėję pasirodė tiktai ant

mynai, pakvietė antstolį, gydyto
ją ir kunigą. Gydytojui susiuvu!* 
gerklę, pradėjo kalbėti. Paklaus
tas, kam jis taip pasidaręs, pasi
sakė pamatęs daug velnių ir iš 
baimės pasiskubinęs pasidaryti sau 
galą; o po valandos sakėsi pama 
tęs didelį būrį vaisko, kurio nusi 
gaudęs ir piovęsis. Nabagui ne-

rytoj aus. Pagalios atvažiavo mu
sų uriadnikas Kovaliauskis su 
Traškunų uriadniku Nikolajevu. 
Tuomet sargybiniai nusivedė Mel
džiu tardyti. Pradėjo klausinėti, 
kur jis buvo per 4 metus. Mel- 

* džius atsakė, kad tarnavęs pas 
Didžiulį Grezenėliuose ir pas Bal
tušį Semeniškiuose. Tada priki
bo, kad jis turi žinoti, kas užmu
šė Kovarsko uriadniką Matuliauc- 
ką ir pristavą. Orlovą. Meldžius 
atsakė, kad nieko apie tai neži
nąs. Tada uriadnikas liepęs at
nešti dvi nagaiki, sakydamas, kad 
dabar tai viską sužinosiąs. Bet 
nieko nedasižinoję, turėjo Meldžiu 
paleisti. Dabar j ieško Adomo 
Meldžio ir Augustino Grigaliūno.

Nevedęs.
(Iš “L. U”.)

IŠ PANEVĖŽIO.
Rugsėjo 30 d. per kanauninko 

Chodorovičiaus laidotuves žmo
nių buvo pilna bažnyčia kimšte 
prisikimšus. Pasidarius šilta, vie
nas ponas nusivilko apsiausta ant 
viškų ir pakabino. Besistumdyda
mi žmonės apsiaustą nutraukė, o 
kišenėje butą brauningo su neuž- 
stumtu “sargu”. Brauningas iš
šovė, kulka užkliudė p. Chme- 
liauskienę, perėjo per kairę koją 
ir įsmigo į dešinę. Žmonės šūvio 
nepajuto, nes 
visi graudžiai 
sios gydytojai 
nis gal pagis.

buvo pamokslas ir 
verkė. Iš sužeisto- 
kulką i^hnė. Ligo-

Nei vienas iš mažesniųjų Lie
tuvos miestų nėra taip turtingas 
mokyklomis, kaip Panevėžys. Pir- 
miaus tas miestas niekuo neatsi
ėmė jo, dabar gi jo vertė augštai 
pakilo.

Todėlei ir reiktų lietuviams su 
juo arčiau susipažinti, ypač persi
tikrinti, kiek naudos savo kraštui 
atneša jis savo mokyklomis. Se
niau kas norėjo mokytis turėjo 

""Šiaulius, Mintaują, Liepojų, Ry
gą pasiekti, kas, žinoma, kai ku
riems ir labai neparanku būdavo. 
O dabar norintiejie mokyties ras 
Panevėžyje sekančias mokyklas:

1) Realinę — septynių kliasų 
su lietuvių kalbos išguldymu.

2) Mokytojų seminariją, kurio
je irgi lietuvių kalba išguldoma. 
Į tą seminariją laikome visi akis 
atkreipę, nes laukiame iš jos lie
tuvių mokytojų.

3) Keturių kliasų miesto moky
klą, kurią baigus galima lengvai 
į realinės mokyklos penktąją klia- 
są įstoti, dar pasitobulinus kai ku
riose mokslo šakose.

4) Moterų gimnaziją su lietu
vių kalbos išguldymu.

5) Marijinę keturių kliasų mo
terų mokyklą su amatų skyriumi.

6) Vierchoustinskienės privatinę 
moterų progimnaziją taipgi su lie
tuvių kalbos išguldymu.

Apart to Panevėžys guli pačiam 
Kauno gubernijos viduryje ir la
bai lengvai iš visų pusių pasiekia
mas. Liepojaus-Romnų kelias 
tęsiasi per visą Kauno guberniją. 
Siauravėžis gelžkelis, vadinamas 
Švenčionių-Panevėžio jungia Pa
nevėžį su Vilniaus gubernija.

Pats Panevėžio miestas gana 
švarus ir stovi gražioje vietoje ant 
Nevėžio upės. Pragyvenimas čia 
irgi nėra per daug brangus, moki
niams butų užtektinai. Lietuvos 
jaunuomenei privalytų labi aus at
kreipti atydą į Panevėžį, kaipo į 
miestą, kuriame kaskart šviesiau 
dega mokslo žybintuvas. Tautinis 
susipratimas taipogi ne žingsniais 
čia žengia, bet bėga pilna riščia.

J. Čerkesas.

Iš ROKIŠKIO, 
Ežerėnų pav.

Paskutiniu laiku Rokiškėnuose 
S atsitiko du labai negeistinu daly
ku. Bajorų sodžiuje nuo kasžin 
kokio persigandimo vienam žmo
geliui pamišo protas. Tai nela
bai kas pastebėjo, nes sumišimas 
buvo nelabai žymus, todėl ir apie 
gydymą nelabai kas rūpėjo. Pas
taruoju gi laiku jis sumišo stip
riau. Pradėjo nerimastauti, guo- 
sties sąžinę graužiant; ant galo, 
dideliam nerimui užėjus, pabandė 
sau galą pasidaryti. Skustuvu 
persipiovė gerklę, gulėdamas pir
kioje ant lovos; nors kraujo nu-, 
bėgo gan daug, vienok pagalėjo 
išbėgti oran ir tenai sukniubo. 
Žmona jo užėjusi jį begulint, pa
kėlė baisų truksmą. Subėgo kai-

Nebepirmas tai 
ne paskutinis, 

labiau pri-

atsitikimas. 
labai mėgo

Iš GRIŠKABŪDŽIO, 
Naumiesčio pav.

Spalių 7^ dieną atvyko krėtikai 
Griškabudin. Raštinėje peržiū
rėta, keno vardu pareina iš užsie
nio laikraščiai; rado keletą “Ko
vos” numerių, bet neėmė. Paskui 
pasidaliję į dvi dali, viena valanda 
padarė kratą pas Šviesos pirmi
ninką Sigizmundą Aglinską Liest- 
nistvos valsčiaus Pranckobudžio 
kaimo ir iždininką Saliamoną Ur
banavičių Grisk, valse., Degutynės 
kaimo; nei pas vieną, nei pas 
kitą nieko nerado. Pas Ag. paė
mė šviesos narių mėnesinių mo
kesnių surašą ir 4 nekaltas kny
gutes, pas Ur. “Ežio” No. 3. 
Klausinėjo, kur knygynas ir kiek 
jame knygų.

nerado, kaip tik XI metų mergai 
tę, kuriai liepė pasakyti, kur yra 
šautuvas ir “knygutės”. Nieko h 
jos nepatyrę, patįs pradėjo j ieškoti 
stuboj, kamarose, lovose, paskui 
nuėjo į klėtį ir ten knisinėjos po 
skrynias, tpintą, lovas, aruodus ir 
tt. Niekiir niekė nerado, 

y e-) 
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prie Šviesos uždarymo.
Be minėtųjų jau suimta dar 

Pilviškių J. Kačergis, Liudvinavo 
J. Akelaitis, Naruševičius, iškrėsta 
Pilviškių J. Bliudzinskas, Vilka
viškio valsčiaus Baronas.

Nemaža pri- 
atsitikimo. 

ir tuo bai- 
girtokliavi- 
giminaičiai

ilgai bebuvo lemta gyventi. Tą 
patį vakarą visiškai su pilna nuo
voka atlikęs išpažintį, po kelių 
dienų pasimirė, 
atsitikimas ir
jei pamišėlių nepradės 
žiūrėti.

Kitas nemalonus 
Rokiškio šėrikas, kurs
išgerti, vieną šventadienį taip nu» 
silesė, kad nebepataikęs pareiti na
mo, ant gatvės, ant akmenų krū
vos galą sau gavo, 
sivargo žmonės dėl to
Koktus tai atsitikimas, 
sesnis, kad kitų nuo 
mo nenubaidė, nes jo 
ir geri pažįstamiejie per jo lai
dotuves labai gerai buvo įsigėrę. 
Klebonui nenorint su bažnytinė
mis apeigomis palaidoti, norėjo su 
policijos pagelba priversti; bet nie
ko nepešę, turėjo laidoti patįs ne
švęstoje kapų vietoje.

Pilkius.

IŠ TAURAGĖS.
Rugsėjo 27 d. atverta progim

nazija. Priimta prirengimo klia- 
son 14, 1 — 25, II — 22; tarp 
jų 9 pravoslavai, 25 katalikai, 22 
žydu, 5 liuteriai. Dar yra vietų: 
prireng. kliasoj 26, I — 15, II — 
18.

US SUVALKŲ GUB. 
šviesos draugija valdžios 

ryta iki nebus nuimtas karo sto
vis”. Taip pasakyta valdžios pa
liepime. ‘ Už poros dienų po švie
sos uždarymo buvo nuimtas karo 
stovis, bet ar atidarys vėl šviesą 
nieko negirdėti. Visas Šviesos 
Centro komitetas — daktaras K. 
Grinius, daktarienė J. Griniuvie- 
nė, advokatas Ciplijautskas ir A. 
Verbyla įmesti Kalvarijos kalėj i- 
man. Kaikurių kitų skyrių pirmi
ninkai ir šiaip įžymesni nariai su
imti ir kalėj imuosna sugrusti, vi
si šviesos knygynai užpečėti arba 
išvežti, žodžiu sakant, visa drau- 
gija suardyta, išpustyta. Narių 
draugijoj buvo apie 600, gyvavo 
22 mėnesiu ir per tą laiką labai 
daug apšvietimo darbų atliko.

(Iš “L. U”.)

užda-

Kaip pasirodo, ne visuose švie
sos skyriuose buvo padaryta kra
tos. — Vilkaviškyje, kartu su 
Šviesos knygomis užpečėtyta ir 
Savitarpinės Pašelpos Darbininkų 
Draugijos kasos knygos. — Pas 
mažažemį Baroną paimta apie 10 
laiškų iš Amerikos. — Arti Liu
dvinavo suimta siuvėjas Pūkas.

IŠ LUKŠIŲ, 
Naumiesčio pav.

Rugsėjo 12 dieną pas valsčiaus 
raštynę jau antrą kartą rinkosi 
Lukšių parapijos sueiga; pirmąjį 
kartą dėlei mažo skaičiaus atvyku
siųjų sueiga neatsibuvo; vyrai pa
gėrę kiek ir išsiskirstė. Užtai 
šiandien noroms ne noroms susi
rinko užtektinai — ir reikėjo rink
ti naujus parapijos “dizorcas”. 
Bet buvo tai ne rinkimai, o taip 
sakant “deryba” valsčiaus ponų, 
kad išderėti iš parapijos į “dizor
cas” tokius vyrus, kokie jiems 
(ponams) tiktų, o ne kokių pa- 
rapijonai nori. Derėjosi lyg įgrį- 
stant, vis brukdami savuosius. O 
kad valstiečiai šaukė ant M., tai 
valsčiaus ponai pasiliko kurti, ne
paaiškinę, kodėl M. jie nenori. 
Taigi ir užrašė, buk parapijos iš
rinkti: Keblinskas, Valaitis 
bedzinskas. Išrodė, jog 
(viršaitis) su raštininku ir 
Ii “galvočiai”, ką norėjo, 
darė, o valstiečiai tik tam,
ir' sušaukti buvo, kad pažiūrėtų į 
rinkimus, kaip į kokią komediją. 
Daugelis reikalavo, kad “galkas” 
duotų mesti, bet kur tau 1 butų 
buvę peraišku ir visai kas kita. 
Keblinskas, Valaitis ir Lebedzin- 
skas, kad butų buvę žmonės
žiningi, tai butų ir patįs ant to
kio jų išrinkimo nesutikę, o da
bar!.... “dizorcas” ir gana!

Užėjo biski kalbos ir apie špi
tolės pataisymą: reikia stogą nau
jai uždengti. Nekurie tuoj pra
dėjo rėkti*: tegul, girdi, prabaščius 
užsidengia, juk kalėdodamas, ku
lių renka, kiti, jog reikia stogą 
kuogreičiau uždengti, kad tik pati 
špitolė da nesuirtų. Lukšių špi
tolė tokia jau menka, kokios nie
kur kitur nerasi. Ją reikia ne 
taisyti, bet suvisu atnaujinti.

Pepala-Pė.
(Iš “L.U.”)

vaitas 
da ke
tai ir 
rodos,

są-

Zanavykas.

IŠ SAKIŲ, 
Naumiesčio pav.

Rugsėjo 23 d. Šakiuose 
ta Lukšių “šviesos” skyriaus pir
mininkas Bacevičius ir knyginin
kas Merčaitis ir nuvažiuota į Luk-

Rugsėjo 28 d. žandarai su- 
šviesos” skyriaus valdybos 

Kriaučiūną.
Mikų Dėdė.

suim-

sius, 
ėmė 
narį Pr.

IŠ KYBARTŲ, 
Suvalkų gub. 

rudens 1906 metų 
privatiškoji

Nuo 
įkurta 
čių progimnazija užsidarė, vyriš
koji gi ir šiandien tebegyvuoja. 
Mokinių esama į 50, kurių tarpe 
vos 1 lietuvis. Didžiuma žydai, 
rusai ir 3 katalikai. Mokinių 
skaičius šįmet kiek ugterėjo, suly
ginus su praeitais. Mokslas iš
guldoma p. Žiburiui prižiūrint. 
Nesuprantama, kodėl valstiečių 
taip šaltai į progimnaziją žiūrima? 
Ar tai dėlto, kad mokykla be tei
sių, ar tai kad apskritai apie mo
kyklą labai mažai težinoma. IVo- 
gimnazijos vyriausybė turėtų pa
sirūpinti 
artimesnį

čia 
mergai-

apie teisių išgavimą ir 
susinešimą su sodiečiai*.

IS

pri

MARIJAMPOLĖS, 
Suvalkų gub.

Kad geriau butų mokiniai 
žiūrėti, į talką gimnazijos vyriau
sybei duota žemsargiai. Tarp gim
nazijos ir policijos vyriausybių 
esanti išdirbta ir tam tikra konsti
tucija (atleiskite už žodį), kaip 
geriau butų tiem dviem galybėm 
kariauti su abelnu savo priešu, t. 
y. su mokiniais. Iki kol tos dvi 
bekariausiančios šalįs aiškių ka
ro žingsnių da nepradėjusius, - bet 
tik besirengiančios į karą. Lau
kiame susirėmimų.

Kada esti pedagogų (mokyto
jų) susirinkimai, tai gimnazijos 
sode pakrūmėse galima matyti be- 
kyšanti batai, galai šoblių, o jautri 
vuoslė suuodžia ir tam tikrą kva
pą, kuriuo musų žemsargiai atsi-j 
duoda: tai policija krūmuose pa
sislėpusi sergsti musų ponus pro- 
pesorius (mokytojus), kad be
svarstant jiems posėdy j svarbius 
klausymus, kas nors nesugadintų 
jų ramybės.
pedagogai lyg ištikrųjų esti prie
šininkų šalyje, karo liogeriuose.

N.

Išrodo, kad musų

(Iš “L.U.”)

IŠ NAUMIESČIO, 
Suvalkų gub.

Spalių 5 dieną buvo krėsta 
Naumiesčio “šviesos” skyriaus 
valdyba. Knygyne rado “Darbi
ninkų Kalendorių 1907 m.” ir 
knygyną uždarė; pas knygininką 
Levecką irgi rado keletą “nele- 
galinių” knygelių ir jį suėmė. Pas 
skyriaus pirmininką Zukaucką nie
ko nerado, taip 
torių Kutaitį, 
paėmė laiškus.

pat ir pas sekre- 
Pas K. Skirgailą

Mikų Dėdė.

IŠ GRAŽIŠKIŲ, 
Vilkaviškio pav.

Spalių 6 d., žandarų viršinin
kas su trimis žandarais darė kra
tą pas Gražiškių “Šviesos” sekre
torių T. Vilą ir knygininką K. 
Mačiulskį. 
ko 
tį-

Nieko neradę, nuvy- 
pas pirmininką V. P. Eidukai- 
Iškrėtus jį suėmė.

J. širšukas.

Iš LANKELIŠKIŲ, 
Vilkaviškio pav. .

Spalių 6 d. atvyko čionai kiem
sargių viršininkas, žandaras ir 
žemsargis, matomai, šviesos kra
tyti. Neradę namie nė knyginin
ko, nė pirmininko, visgi krėtė jų 
butus. Pas pirm. B. Žillnskį žiū
rinėjo tik stalčiuose, spintose ir t.

O MĘS DĖLTO ŠVIESIMĖS!
Taigi uždengta “šviesa” ir “Vil

niaus Aušra”, uždengta tos drau
gijos, iš kurių daugiausia galima 
buvo laukti naudos, o kaip iš 
“šviesos” tai jau dabar nemažai 
susilaukta. Padaryta sunkus smū
gis musų kultūros judėjimui: iš
vežti geriausiejie “šviesos” veikė
jai, uždaryta jos knygynai ir skai
tyklos, uždengta abiejų draugijų 
skyriai, kurie sodžiuje taip žymus 
buvo, ypač “šviesos” visuomenės 
susipratimo ir kultūros lavinimus 
darbų.

Musų žmonės palikta “Žiburio” 
ir “Saulės "globai ”. Ką jos jiems 
teikia, koki jų darbai — visi ži
nom. Gana to, jog kai kurie mu
sų šalies biurokratai sakydavo apie 
jas — "tai mųsiškės, męs su jomis 
susipratom”, ir statė jas uždeng
tųjų draugijų veikėjams pavyz
džiu. ...

Nevienas todėl rankas nuleidžia. 
Nevienas pradeda abejoti ar 
galima bus toliaus varyti Lietuvo
je tikrasai kultūros darbas, 
ir tokių, ką nuno, jog dirbk 
dirbk, o klierikalai kartu su 
rokratais vi.4cą pąglemž....

Su tokia nuo*none, žinoma,
galima sutikti ir reikia kuosmar- 
kiausiai prieš ją kovot, nes ji la
biau kenkia kultūros plėtojimui 
nei didžiausiosios kliutįs ir varžy
mai, kuriuos galingiejie stato kul
tūros darbui. Pataria 
cholera |>adaro blėdirs, 
jos, kuri gyventojus 
taip ir čionai: vienam
sileidus, parodžius abejonę, baimę, 
tatai eis per žmonės lyg koksai 
maras ir {tadarys negalimu 
kultūros darbą.

Tokios nuomonės pas 
pirmiena. Prisiklausėm 
spaudos nesant, kaipogi 
mų—“tylėti ir laukti....
Veiklesnioji musų visuomenės dalis 
neatkreipdavo į juos atidžios ir— 
sunkiu kovos keliu išgavo netik 
spaudą, bet ir kitokias “laisves”.

Manom, jog tiek jau esam poli
tiškai ir kultūriškai susipratę, kad 
vienas kitas smūgis nenukreips 
mus nuo praminto tako. Ant 
smūgio atsakysim vyrišku balsu— 
parodykim, jog pirmeivė visuo
menės dalis supranta “šviesos” ir 
“Vilniaus Aušros" svarbumą, jog 
neduot užgesti toms šviesos ki
birkštims, kurias ypač “šviesa” 
bėrė.

Atsakykim ne ' žodžiu, bet 
darbu. “Žuvo “šviesa” ir “Vil
niaus Aušra” — tegyvuoja “švie
sos” ir “švieselės”, “Aušros” ir 
“Aušrelės!”

Steikgime draugijas ir draugi
jėles visokiais vardais ir visur, kur 
tik susirinks šiek tiek šviesuome
nės !

Šįmet lietuvių kalbos mokinsis 
Kauno vyrų gimnazijoj 27 moki
niai.

Žemės tvark. komisijos nuomo
nė buvo tokia, jog sulyg įstatymų 
būtinai bankui yra reikalinga nu
tarti, tarp kokių žmonių reikia 
žemę išdalinti. Bet valstiečių ban
kas neatsižiurčjo į žem. tvark. ko
misijos nutarimą ir apskelbė jau 
turįs cirkuliarą, kurs leidžia jam 
elgties sulyg savo sumanymo. Su
lyg to sumanymo ir liko visa tų 
dvarų žemė išdalinta 34 atei- 
viems-sentikiams ar kitiems atei
viams. Kokie šie ateiviai, parodo 
kad ir tas, jog per neilgą laiką 
iš šių 34 žmonių, vietinio žemie
čių viršininko liko 12 nubaustų už 
vogimą....

Beto tame pačiame Šiaulių pa
viete liko valstiečių banko nupirk
ti Amalės,. Martiniškių, Smilgių 
ir Ščensnovos dvarai. Sumanoma 
dar pirkti: Gardai, Kapinė ir pa
galbaus Lendsbergienės Skhoriš- 
kis ir Ocokovišktai.

Tai bent turėsim naujos laidos 
viensėdžių.

Jonas Vileišis.

ne- 
biu-

ne-

Iš CHOROŠČOS, 
Gardino gub.

Spalių 1 d. Choroščos stačiati
kiai iškilmingai šventė “Pokrov- 
skos” Dievo Motinos dieną. Su
važiavo visos apylinkės šventikai. 
Panialdoms pasibaigus, buvo ap
skelbta Choroščos Rusų Sanjun- 
gos (Sojuz Ruskavo Naroda) 
skyriaus atidarymas. Ties kon
fiskuotuoju vienuolynu susirinko 
būrelis žmonių. Plevėsuoja iškel
tos vėliavos, caro ir šventųjų pa
veikslai. Prasidėjo ilgos ir 
“graudžios” prakalbos. Šventikai 
kalbėjo apie tikybą ir carą, kaip 
ir nenoromis—ir apie žydų ir kata
likų boikotą. Nusigėręs, tik be
stovįs ant kojų, pusbernis vaiki
nas, narsus sąjungos narys, taip 
pat prabilo. Jis nebekalbėjo, bet 
šaukte 
čiatikius

jog netiek 
kiek baimė 
apima, — 
kitam ap-

joki

mus
iu

ir ragini- 
malonių”.

ne- 
dar

šaukė susirinkusius sta- 
nepasiduoti paršyviems 

žydams ir paršyviems katalikams 
lenkams. Jo kalbos gėdijosi iš
mint ingie jie stačiatikiai, gėdijosi 
ir policija, bet prieštarauti nedrį- 

Girtų san jungininkų būrys 
šau- 

-jie esą ištikimiausi caro tar- 
ir tikybos apginėjai. Kas tik ėjo 
šalį, visi turėjo kepures imties, 
nenorintiems kumštimis gra- 
Taip musų krašte veikia šven- 
vedami sanjungininkai.

so.
visus terorizavo (įbaugino);

nai
pro
nes

tiku

Lietuvos didžiūnai, susigyminiavę 
su rusais, arba vieši po Gudiją, 
arba svetimtaučių apsiausti sėdi 
savo pilyse. Svetimi papročiai,nau
jos pažiūros, išpalengvo paliečia 
ir žinyčios sienas. Vaidelutės da- 
bodamos šventą Praurimos ugnį 
svajoja apie jaunikaičius pilyje, 
auklėja krutinėję naują liepsną. 
Išpalengvo, pamažu puola Perkūno 
didybė.

“Skirmunda” Laimneeko — tai 
dar labai naujas veikalas, vos prieš 
porą metų atsistojęs latvių litera
tūros eilėje (tebėra dar rankrašty
je). Lietuvių kova su kryžiokais 
iš 1409—10 m., kunig. Vytautui 
viešpataujant Autorius taip gyvai 
atjaučia ir piešia lietuvių santy
kius su kryžiokais, lietuvių neapy
kantą prie jų už datirtas skriau
das.

“Skirmunda”, dramos karžygė, 
Eiriogalos pilies kunigaikščio Vin- 
gailos duktė, Vytauto brolienė, Že
maitijos kunigaikščio. “Skirmun- 
dą” begėdiškai sugauna kryžiokų 
vadas ir laiko ją savo pilyje suter
štą, apviltą. Viename kryžiokų 
pilies bokštų gimdo Skirmunda 
kryžeivio kūdikį. Liūliuodama 
mažutį dainuoja jam apie Lie
tuvą, apie tėvą ir numylėtąjį, nuo 
kurio ją išplėšė begėdiškai neap
kenčiama priešo ranka. Verkia ir 
laukia tėvo-kunigaikščio, kada ją 
gelbėti ateis. Sulaukė. , Sumušęs 
kryžiokus Vingaila bėga bokštan 
paliuosuoti dukters, randa šalia jos 
lopšyje kūdikį. Ir čia apsireiškia 
visoje galybėje neapykanta prie 
priešo — kardu perkerta motinos 
akyse kudykį-kryžiokų ir dukterį 
savo, kuri buvo priešo motina, 
veda ant laužo. Baisi Lietuva pa
pročiais ir budu, narsi kovoje su 
priešu.

Ir “\ aidelutė” ir “Skirmunda” 
duoda begalo puikius, stiprius pa
veikslus, abi papuoštos dainomis, 
šokiais tam tikrų iškilmių.

Vienas ir kitas veikalas yra lie
tuvių vertime, malonu butų išvy
sti juos ant musų scenos, ly
giai puikių originalų musų scenos 
literatūroje nėra. Abu vertimu 
dar rankraščiuose, taigi jeigu ku
ri teatralinių draugijų bei ypatų 
norėtų susipažinti su tais veikalais 
arčiaus, gali per “Vii. Žin.” re
dakciją susinešti su vertėjais.

Malonu butų, kad turėtume ži
nias apie daugiaus dramatiškų vei
kalų, kurie rankraščiuose tebėra, 
tai palengvintų musų scenai, pa
sirinkti pastatymui veikalus.

O. Pleirytė-Puidienė.

I TURBUT BEPROTIS.
Indianopolis, Ind. CianykšČia- 

me Woodrof parke po nakčiai ra
do suduažytas visas pagražinimui 
parko pastatytas vazas ir stovylai 
ne mažos vertės. Matyt tai ko 
kio bepročio, nežinančio ką daro 
darbas. Jo vienog nesugavo.

PYKSTA, KAD NEPASMER
KĖ NUŽUDYMU.

Laporte, Ind. Netoli nuo čia 
ant savo farmos likosi nužudytas 
Chicagos jubilerius E. Kwasnicki. 
Užmušėju pasirodė Alberts Ru- 
bikas, kuris buvo įsimylėjęs į 
Kwasnickio pačią ir tikėjosi galė
siąs ją vesti. Teismas Rubiką 
pasmerkė visam amžiui kalėj iman. 
Bausmė tokia Rubikui nepatiko, 
nes jis manė, kad jį pakars ir to 
mat jis norėjo.

GAISRAI.
Salt Lake City, Utah. Sudegė 

čia įtaisos Inland Crystal Salt Co. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 200000 dol.

Nashville, Ten. 6 d. lapkričio 
siautė čia didelis gaisras, kuris 
išnaikino įtaisas Nashville Saddle- 
ry Co. Nuostolius gaisro padary
tus skaito ant 175000 dol.

J

Swan Lake, Man. Sudegė ne 
toli nuo čia esanti farma E. W * 
Carey. Pražuvo ugnyje farmerk 1 
pati, penketas vaikų ir mergini I 
Gillespie; pats farmerys mirtina ’ 
apdegė. Ugnį užkrėtė pats far! 
merys, kuris kurdamas ugnį, į pe 
čių pripylė 
davo.

kerosino, jis explio

Ont. 4 d. lapkričic 
miesto siautė gaisrai 

kuris pridirbo nuostolių ant pusė 
milijono doliarių.

Penkroke, 
viduryj šito

kuri iš
Keturiem.'

EXPLIOZIJOS.
Boston, III. Netoli nuo čia 

esančiose Bondo anglių kasyklos* 
užgimė expliozija, 
griovė kasyklų olą.
darbininkam užkirto išsigelbėjimi 
kelią. Atėjo teipgi žinia, jog už 
sidegė Leitero kas^dos Zicglere 
Jeigu nepasiseks greidF’e,vtai į 
užgriuvusių keturių d£^ dau- _ 
jie oloj turės užtrokšti. M p^r~

NAUJI VIENSĖDŽIAI, 
daug gero kalbama apie

MUSŲ
Dabar 

vyriausybės įvestas žemės tvarko
mąsias komisijas. Jos pradėjo iš- 
skirstinėti musų kaimus į viensė
dijas; išskirstinėja taipogi kai ku
riuos dvarelius į kolionijas, pada
lindami kokio nors nusigyvenusio 
dvarininko žemę tarp valstiečių.

Tokiu budu Lietuvoje atsiranda 
vis daugiaus viensėdžių, kurie jau 
kitomis akimis veiždi į ūkį ir į 
savo ateitį.

Bet yra ir kitų dirbu. Nupirkti 
su pagelba valstiečių banko dva
rai pradeda slenkti ne vietinių gy
ventojų rankosna, bet kai kurių 
ateivių. Valstiečių /lankas net už
simanęs yra sodinti viensėdžiais 
vien tinkamus jam žmonės, būtent 
sentikius ir kitus rusus ateivius. 
Taip, Šiaulių paviete neseniai bu
vo pirkti du dvaru, Sidarai ir Du- 
benai-Ubisai. šių dvarų valdytojai 
Syrlatavičienė ir Mončinskis daug 
pasidarbavo, kol pasisekė jiems 
gera, kaina įteikti valstiečių ban
kui savo žemę. Žemiečių komisija 
buvo nutarusi šią žemę išdalinti 
tarp vietinių gyventojų, nes jųjų 
tarpe užtektinai yra tokių, kurie

LIETUVIAI PETERBURGE.
* Visgi vietinėms draugijoms pa
sisekė persikelti ne į kokį “kam
bariuką*', bet į nuolatinį bustą 
(Sięrpuvhovską 10). Tas musų 
dabartinis “Lietuvių kliubas” nors 
mažesnis už senąjį, bet vistik vie
tos užtektinai šeimynų vakarams, 
šiaip susirinkimams, repeticijoms, 
skatymams, o gal pasiseks net ir 
kokią “mokyklą” įrengti.... “Mo
kyklą" ?!.... Peterburge ?!.... 
Lietuvių mokyklą ?!.... Kodėlgi 
ne pasvajoti?!.... Juk Rygos lie
tuviai turi “Žvaigždę”.... turi 
penkias mokyklas!!....

Męs Peterburgiečiai.... rasi ge
riau nesvajokime, o imkimės dirb
ti Kad musų “ccntralinis” komi
tetas imtųs bent narių antrašų 
knygą tvarkyti.... kad bent nors 
šiais metais liautumėmės numirė
lius kvietę į “šokių vakarus”.

Pavlovo salėje spalio 4 dieną 
ketina būti šį rudenį pirmas di
dis lietuvių vakaras, taisomas visų 
trijų draugijų išvien. Regėsime 
pirmą sykį ant Peterburgo scenos 
Žemkalnio dramą “Blindą”.

L. Žilinskas, naujas dramatiško
sios kuopos režisierius, daug dar
buojasi prie to veikalo pastatymo.

Lapkričio 8 d. toje pačioje Pav
lovo salėje ketina įvykti didelis 
lietuvių studentų vakaras.

Tik sulig darbų ant kitų 
mums Peterburgo lietuviams 
bai tesikioja. Buvo daug
apie susiliejimą visų trijų draugi 
jų į vieną. Draugijos įstatymus 
“užganėdinančius 1 visų draugijų 
siekius” prižadėjo priruošti kun. 
Matulevičia anot p. I. Ž. Nors 
metas jau butų apie tuos naujus 
įstatymus pasikalbėti, visuomenei 
su jais pasižinti, bet vis dar nieko 
nuo kun. Matulevičiaus nesulau
kiame. Rodosi, jog Peterburgo 
Lietuvių Mažturčių Draugijai, su
silaukus valdžios užtvirtinimo sa
vo puikių naujų įstatymų, nėra 
ko laukti. Nebesant kliūčių drau
gijos veikimą varžančių/ reikėtų 
tik su dviguba energija kibti-prie 
darbo.

IŠ AMERIKOS.
RINKIMŲ PASEKMĖS.

Republikonų kandidatas Taft 
• galutinų rinkimų gavo savo pu

sėn 218 rinkėjų, o jo priešas 
Bryan tik 173. Kongrese Tafto 
šalininkai turės 45 savo partijos 
atstovus daugiau negu demokra
tai, o senate toji partija turės 26 
senatorius daugiau. Taigi per se- 
kančus 4 metus republikonai, kai
po niekuo neaprubežiuoti autokra
tai galės valdyti Ameriką, nesibi
jodami nė jokių peikimų.

po

UŽTROŠKO NUO GARO.
Washington, D. C. Stenogra- 

fas kongreso Knygyno, Clarence 
Brennerman, parėjęs nuo darbo 
namon, rado negyvus: savo pačią, 
vuošvę ir pusantrų metų, vaiką. 
Visi užtroško nuo priėjusio kam
barin gazo.

dirvų 
nela- 

kalbų

RADO UŽMUŠTĄ VAIKĄ.
New York. Kelnorėj vienų na- 

ant Sands Steel Brooklyne, kur 
japoniška valgykla policija ra- 
kuną vaiko, matomai japonie- 

Suareštavo valgyklos užlai-

p. Pas knyg. gi A. Rimką nieko | nori įgyti

VVinnipeg, Man. S kai dantys
iąs išplatinimui Grand Trunk*- 
Pacific gelžkelio, pirm laiko ei 
pliodavo dinamitas. Expliozijos 
7 italijonai darbininkai likosi už
mušti, o 3 sunkiai sužeisti.

NELAIMES ANT GELŽKE- 
LIU.

St Joseph, Mo. Ant Grea 
Westem gelžkelio, netoli nuo čia 
susimušė du traukiniai. Prie to 
3 gelžkelio tarnai ir 12 pasažierių 
tapo sunkiai sužeistų; terp sužei
stų yra ir mirtinai sužeisti.

IŠ DARBO LADKO
Po prezidento rinkimų gali

ma patėmyti menką darbų pasige- 
rinimą. Pereitą sanvaitę Suvieny
tose Valstijose buvo 206 nusiban- 
krutinimai, arba ant 59 daugiau 
negu tą pačią sanvaitę pereitų me- 
tų.

f Pittsburg, Pa. Pressed Stee 
Car Co., kurios dirbtuvėse dirbc 
iki šiol 2500 darbininkų, nuo atei 
nančios sanvaitės priims kitą tiel . 
naujų.

mų 
yra 
do 
čio.
kytojus, bet pasirodžius, kad jie 
ne kalti, atsėjo paleisti, 
ką užmušė, to

Kas vai- 
iki šiol nesusekė.

DIDŽTURČIAI.
Pasibaigė čia byla

NUBAUSTI
New York.

apskųstų už pasisavinimą banko 
pinigų: uždėtojų Ledo trusto ir 
National Banko of North Ame
rica, Charleso Morse ir Alfredo 
Curtis. Teisėjas Hough pasmer
kė abudu penkiolikai metų kalėj i- 
man. Bet teisėjas Lecombe pa
naikino nusprendimą ir byla bus 
3 d. gruodžio iš naujo perkratinė
ta.

P. G.

RASTI-LIETUVIAI LATVIŲ
JOJE.

Aspazijos “Vaidelutėje” labai

DIDŽTURČIAI NUBAUSTI.
New York. Buvęs kitą kart le

do karaliumi Charles Morse ir 
perdėtinis National Banko Alfred 
H. Curtis čianykščo teismo rasti 
kaltais, jiems teisme tapo darodyta, 
kad savo reikalams ėmė banko pi-

(žymi svetima ant Lietuvos įtekmė.Inigus. Reiks jiems eiti kalėj iman.

Utica, N. Y. Globė VVoolei 
Mills Co., kurios dirbtuvėse ik 
šiol tik iš dalies dirbo, nuo atei 
riančios sanvaitės pradės dirbti pil 
ną laiką su 1500 darbininkų.

f Elmira, %N. Y. Elmin 
Heights Rolling Mills Co., kurio< 
dirbtuvės nuo sėniai stovėjo, prą 
deda dirbti su dvigubu darbininku 
skaitliumi.

Niagara Falls, N. Y. Strei 
kavę dėl numažinimo algų nu< 
rugsėjo mėnesio darbininkai In
ternational Paper Co. dirbtuvių 
sugrįžo darban; jie sutiko dirbti 
už numažintas algas.

Denver, CoL Nors žadėta 
buvo, kad po prezidento rinkimų 
pasigerįs tupfaus darbai, bet pa- 
sigerinimo dar vis ne matyt

Wilmington, Del. Darbai čia \ 
eina dar vis neteip, kaip darbinin- ) 
kai galėtų geisti, bet visgi yra vil
tis, kad, ne ilgai trukus, pasigerįs. y



LIETUVIAI AMERIKOJ

Aušros 
bus 
mė- 

oi 
sa- 

bk>

tuotų kokj lietuvį. Apšvietimo ne
mėgsta. Neseniai net jaunumėnė 
ir bažnytiniai giedoriai iš rankų 
veržė dalinamus atsišaukimus ir 
juos draskė, kad žmonės nežinotų, 
šas tuose atsišaukimuose yra. 
Jaunuomenė vienok turėtų jau 
suprasti reikalų apšvietimo, kuris 
nereikalauja būt 'vien bažnytiniu.

Kenoshietis.

siems, 
tuokliai 
tų.

skaitymu ir niusų gir- rankovės vien dėlto, kad jau pa- 
nupuldytą garbę pakeltų, gimdytuose sumanomuose. jų var-

Lietuvis.PIRMA AUŠROS DRAUGY
STĖS PRELEKCIJA.

Pirmutinė prelekvija 
.--k Draugystės rudeninio laiko 

ateinančią nedėlią, 15 d. šio 
nėšio, miesto dalyj Town 
I^ake, University Settlement 
Įėję, 4630 Gross Avė. (pusė
ko į šiaurryčius nuo kampo 47to> 
gat. ir Ashland Avė.). Skaitys 
p. J. Hertmanavtčius sulyg te
mos : Mokslas. Bus tai akyva 
peržvalga visų mokslų ir užimanti 
kiekvieną. Prieš prelekciją bus 
piano muzika. Kas nori smagiai 

< ir naudingai laTką praleisti, tegul 
>asirūpina būti ant šitos prelekci-

Prasidės lygiai 4 valandą po 
^_^Fpetų. Kviečia visus skaitlingai 
■T | siiankyti.

Komitetas.

Iš CHICAGO, ILL.
4‘-F8 d. šio mėnesio, miesto dalyj 
• k>wn of Lake Birutės Draugystė
■ Išrengė vakarą. Vakaras nusida- 
Krė gerai. Svečių suėjo nevisai 
Bnažai, apie 300 ypatų, visi gražiai 
Rlžsilaikė ir smagiai pasilinksmi- 
V no. Vakaras susidėjo iš sceniško- 
f vaidenimo, dainų ir šokių. 
^Pirmiausiai buvo vaidenama gana 
fcuokinga trumpa komedijėlt 
^Abejotina ypaja". Po vaideni- 
^wiui Birutės choras sudainavo ke 
Bks daineles, linksmos atminties.

Petrausko išmokintas: “t H mu» 
Kūle mą”, “Sėjau rūtą", "Motuš, 
Bfciotuše" ir “Žilvitis”. Ant estra-

' suėjo giesmininkų gana ap> 
Kiai ir užtraukė pirmutinę. ix>n- 
^Utrumskio vedami, bet sopranam.' 
Įfeaėjįpus negerą balsą, kiti negalėjo

:e jų prisitaikyti ir šita dainelė 
Kšėjo jiems nė šeip. nė teip. Bet 
■eitos nusisekė jiems gerai, ypatin 
■gai “Žilvitis” ir svečius labai pa- 
■kakino. Iššaukti atkartoti, padai- 
Kiavo "Saulelė raudona" su jos ai- 
Rlinga, meilia meliodija, o kaip
■ Išdainavo žodžius jos užbai-
■ gos: O-ži pa-ža-bo-tą, visi vėl ėmė 
Į ploti ir neatleido, kol dar nesu-
■ dainavo “Oi tu J ieva, J ievuže”,
■ kad vėl apturėti rankų plojimus. 
■Vargšai, savo mokintojo našlai- 
■'ais palikti dar ir su senomis dai- 
Kn^ms^xita‘iK>i užkaitinti žmo- 
^■ns širdis. Ištikro jiems buvo 
Kh gailėtis p. Petrausko išvažia-
■ tno* — ir teipgi mums visiems. 
K V bar 
K Vii*

IŠ ELIZABETH, N. Y.
Lietuvių yra čia vedusių porų, 

suviršum tūkstantis, o pavienių 
dusyk daugiau. Supratimas jų 
ir apšvietimas ne augštai pakilę. 
Neįstabu vienok matant, kad jie 
greičiau kimba prie raugo stiklo 
negu prie knygos. Su apsvaigu
siu protu, suprantama, ne daug 
ką galima nuveikti.

Yra čia šešios lietuviškos drau
govės, bet ką jos iki šiol nuveikė, 
ką gero musų draugijai padarė? 
Beveik nieko, negu dar ne ma
nau.

Yra čia lietuviška bažnyčia, 
bet labai apleista. Stogas sky
lėtas, lytingoj dienoj reikia žiū
rėti, kad už apikaklės vandens ne
privarvėtų. Jau nuo kelių metų 
žmonės nori naują statyti, bet ne
siduoda, nes viskas kunigo ranko
se. Kunigas ragina rašy tiesi į 
parapiją, mokėti po 25 dol.. tai 
bus parapijoms naujos bažnyčios; 
duoti po 5 ar po 10 dol. pastaty
mui bažnyčios; kas nedavė arba 
neturėjo, tie buvo niekinami. Ku
nigas Žindžius,f be abejonės su
rinko diktai 'pinigų, bet apie pra
dėjimą darbo nieko negirdėti. 
Žmonės pats negali nieko pradėt, 
nes viskasAkunigo rankose, o ku
nigas ne pradeda, nes, matyt ne
nori. Juk tai mes patįs kalti, nes 
pats savo turtą nedabojome, vis
ką kunigui atidavėme.

M.

Iš
Lietuvių čia yra diktas būrelis, 

bet sutikimo terp jų nėra ir ap
švietimas jų ant žemo stovi laips
nio. Teismuose veik kas dienų 
gali matyti lietuvių burius.

Yra čia lietuviška šv. Antano 
parapija, bet nėra lietuviško kuni
go, nuo kelių mėnesių yra lenkiš
kas kunigas.

Darbai eina čia ne per geriausiai. 
Darbai čia yra tik galvijų skerdy
klose, kitokių darbų nėra. Dar
bas čia dabar sunku gauti, o at
kakusiam iš kitur dar sunkiau.

S. Za.

SO. OMAHA, NEB.

M.

yra

lie- 
bet

JOias

turime tik atminimais gy- 
Bet gal jis dar ir vėl su- 
Girdėjau atsiuntęs chorui 

naujas daineles mokintis ir 
nginąs visus drūčiai choro laiky-
L. Draugystė po Kalėdų vėl ža
ki duoti vakarą panašų šitam su 
Įaidenimu, dainomis, suktiniais, 
Funipakojais ir kitais mėgumy- 
Kis musų jaunimo. Smagu yra 
Įhminėti gražius pasilinksmini
mus!

Ten Buvęs.

‘ Iš KENOSHA, \VIS.
2 d. lapkričio, Columbia halėj 

buvo vietinio politiško Kliubo vi
suomeniškas susirinkimas. Kal- 
c 'tojai buvo: iš Chicago Jasinskis 
pįjg^ukas Oneckis. Pirmutinis 
F PPie- re’^a^us prezidento rinki- 
^’vėję^eikė Taftą, o liepė balsuoti 
1 »siri-an?’ nes' tas esas ^ar^’n’n'

Iš ATHOL, MAS.
Darbai eina čia vidutiniškai, tū

los dirbtuvės dirba pilnų laiką, 
bet iš kitur atvažiavusiam sunku 
darbas gauti, nes ant vietos 
užtektinai darbininkų.

Jau nuo trijų metų Atholio 
tuviai tariasi bažnyčių statyti, 
iki šiol dar nieko nenutarė.

14 d. liepos buvo čia parengtos 
prakalbos .Ašmenos Vartų M. D. 
draugovės svetainėj. Kalbėjo ne- 
prigulmingas kunigas Mickevičia 
iš Providence, R. I. Jis aiškino, 
jog reikia čia būtinai sutverti lie
tuvišką parapiją. Likosi išrinktas 
komitetas, kurin pateko: pirminin
kas — K. Merkevičius; sekreto
rius ; — S. Vidugcris; fin. sekr. 
— J. Morkūnas; iždininkas — 
A. Gudrulionis; prižiūrėtojai ka
sos — J. Lašėta, J. Latvėnes, A. 
Ivaškevičius; kalektoriai — Leš
činskas, Gaidžiunas, J. Stonas ir 
A. Kler.ga. Rengiama statyti baž
nyčia nebus airių vyskupui užra
šyta, bet ji bus Atholio lietuvių 
savastimi. Parapijos turtus pri
žiūrės ne kunigas, bet pats para- 
pijonai. 19 d. spalių gavome čar- 
terį parapijai, kuri negrigulės nuo 
Rymo.

20 d. spalių airių klebonas bu
vo partraukęs nežinia iš kur kokj 
kunigą. Jis gana niekino tverian
tį parapijų kunigų Micke
vičių, vadino jį net prigaviku, bet 
stebėtina, kad pats, net klausiamas 
lietuvių, nenorėjo savo pravardės 
pasakyti.

AR TAI GRAŽU?
Stebėtinas Kudirkos likimas! 

Gyvam jam esant, persekiojo jį 
valdžia, kdnkino žandarai, patįs 
lietuviai jo nebepažino, kiti nieki
no, dagi tyčiojos.

Numirus, paprastiems žmonėms 
duodama ramybė, musų gi did
vyriui nei kapuose nėr ramumo.

Išpradžių, pastačius jam ak
mens paminklą ant 'kapo, raudon- 
siuliai apdraskė jį, apteršė, išnie
kino. Dabar, pradėjus statyti jam 
gyvų paminklą iš jo rašjų, vėl 
trukdina, drasko.

Bet dabar tų daro jau ne rusų 
žandarai, — o saviejie.

Teip, saviejie!....
Skaudu, nišpasakytai skaudu!.... 

Velioni didvyri, ar tu tikėjais šito 
susilaukti, dedamas ant tėvynės 
aukuro sveikatą, gyvastį?....

šitą rašydamas, turiu omenyj 
p. Paukščio protestų prieš Kudir
kos raštų leidimą, tilpusį 41 No. 
"Vien. Liet.”.

Vardan ko protestuoja p. Pauk
štis, vardan ko jis drasko vos pra
dėtų statyti paminklą vieno gar
bingiausių musų tautos vyrų?

F ardau savo, y gotiškų reikalų!
Nežinau, kam čia daugiau ste

bėtis, ar drąsumui (kad nejiasakyt 
drūčiau), ar cinizmui p.Paukščio, 
ar pagaliaus jo žlibumui? — Rasi, 
visam sykiu?!....

Išties, jeigu p. P. gerai supra
stų savo reikalų (jau nekalbu apie 
tėvynės meilę), jeigu jis mokė
tų žvelgti tolyn, tai jis neprote- 
stutų prieš Kudirkos raštų leidi
mą, priešingai, jis visomis jiego- 
mis remtų tų prakilnų darbų. 
Štai dėl ko.

Šiandien, kaip jis pats guodžias, 
silpnai platinas V. Kudirkos raš
tai. Dėlko? Dėlto, kad dar ne 
visi pažįsta tą musų didvyrį, ne vi
si žino, ką jis yra padaręs tėvy
nei. ką jis yra parašęs. Atsakan
tis 50 m. jubilėjaus apvaikščioji- 
mas, supažindinimas plačių minių 
su velionio 
tur sužadinti 
jo raštais.

Visų raštų
ne vienos dienos darbas, 
pasirodys nauja visų K. raštų lai
da, didžioji dalis seniau išleistų 
raštų gal būt jau išparduota. Be
rods, juk ir išėjus naujai Kud. 
raštų laidai, lieka neužkirstas ke
lias seniau šleistų raštų platinimui- 
si, nes ne kiekvienas įstengs nusi
pirkti visų K. raštų laidą, kuri 
atskirais tomais nebus pardavinė
jama.

Pati Tėv. Myl. Dr-stė yra ne
mažai velionio raštų išleidusi ir 
dar neišpardavusi, tačiaus nu
sprendė paimti jubilėjinę Kudir
kos raštų laidą į savo rankas, nes 
jai (—T. M. Dr-stei), matomai, 
rūpėjo pirmiausiai tėvynės labas, 
o paskui, T. M. D., turbut ne 
žlibi, ji permatė, jog naujoji lai
da neužkirs kelio seniau išleistų 
raštų platinimuisi.

Užtatai vien tik geras savo rei
kalų supratimas, jeigu stinga pra
kilnesnių jausmų, turėtų pažadinti 
p. Paukštį stropiai prisidėti prie 
atsakančio V. K. 
vaikščiojimo ir jo 
— o ne trukdinti 
prakilnų darbą.

tėvyniškais darbais, 
norų pasipažinti su

dai negali stovėti fcht pigios vie
tos. *’•

■>? r.
Pas mus tokis daiktas kaip kri

tika neturi sau vietos; rpusų su
manytojai be savę$ pačių nepri- 
pažysta niekam tiesos jų suma
nymus kritikuoti, perkratinėti, ap
žiurinėti jų silpnas puses; o jei, 
nežiūrint į tai, kas išdrysta jiems 
jų aklumą parodyti, tai jie su di
deliu pasipiktinimu atsišiepia, buk 
tas išpera trukdo jų- darbų labui 
tautos ar žmonijos. Bet jei ir jo- 
kis išpera nekiša savo smailo lie
žuvio į jų neapgalvotus ir tankiai 
labai ne vietoj statmnus sumany
mus, tai tie jų sumarivmai vis tiek 
tuoj aus sugriuva, neilgai pagyve
nę. Istorijon musų veiklumo ten
ka užrašyti tik radynos ir paka
synos ; darbo žymės nėra pas mus. 
Argi tai neveltas darbas, gimdyti 
ir maryti? Bet gal aš perdedu? 
Pažiūrėkime gi. Neikime atgal 
labai toli, atsižvelgkime tik per 
petį, o pamatysime, kad teip yra.

Visi atmename, kaip D-ras Ma
tulaitis padavė savo išmintingą 
patarimą S. L. A., kad jis savo 
organo raides kuogreičiausiai už 
niekus į atlaikų sankrovų atiduo
tų, nes * “Tėvynė” sueikvosianti 
Susi vieny j imo visą iždų. Po jo 
kitas, nežinia kas tokis, ant juoko, 
ar ištikrųjų.duoda įnešimą prieaugį 
Susivienyjimo turto, ką jis teguli 
pas iždininkų, išdabini jų nariams. 
Jei tas buvo daryta ant juoko, tai 
visai ne vietoj, nes dalykas yra 
perdaug svarbus juokams, o jei 
ištikrųjų, tai sumanymas perdaug 
gudrus, kad apie jį rimtai kalbėti.

Ponas Bagočius (jis dabar yra 
ponas, nes jaučia save savininku 
“Kovos”), kuomet dar buvo be
turčiu jaunu moksląeviu teologi- 
jos-jurisprudencijos, išrado, jog 
T. M. D-tė reikia panaikinti ir jos 
iždas apversti leidimui Rutkaus 
Lapelių, ar ko kito tam panašaus 
ir teip ]>at naudinga Kas jį ska
tino tų sumanyti? Ar atgyventy- 
bė mierių T. M. Dtės?* Ne. T. 
M. D-tės mieriai ir po šiai dienai 
naudingi tautai. Bet jam ve rei
kėjo su kuo nors pasirodyti žmo
nių akise ir čia jis nesuklydo. 
Jis išaugo jų akyse dideliu ir gavo 
daugiau net, negu jis galėjo ap
žioti. 1

Tas pats dedasi pas mus su vi
sais kitais rateliais ir fondais, ku
rių daug steigiame be atsižiūrėjimo 
j jų benaųdingumų ir sunkumų 
tiems, nuo kurių laukiama jie pri
pildyti. V isur kuone pas mus vei
kia tik pavydas ir ypatiški reika
lai po kauke visuomeniškumo, ar
ba vėl nenuvokimas.

Kuomet tapo įsteigtas p. Šerno 
Muzikai'kas Fondas, tai p. Bal
trušaičio kas valandą reikėjo lauk
ti trūkstant iš pavydo. Kaip tai. 
šerno, gyvo žmogaus vardu fon
das

krūvoj išleidimas—
Kol dar

R^d ), na, žinoma, savę 
B11 , sakėsi, jog buvęs republi-

o dabar pastojęs demokra-
■ Red )« Antrasis sten- 
■^jj^jkalbėti, buk prezidentas Cle- 
K -pai^ ne teido skerdynių įvyk- 
Ipui-^ ii kaiP gaudamas;

S. D. P., sakė, jog jos mums 
Ipereikia. Salėj pakilo triukšmas,
■ msirinkę pradėjo šaukti “ura 
■M>s!” Daugumas lietuvių išėjo, 
■i* ‘:k tie, kurie nesuprato rinki- 
|mųs ‘varbos. Kalbėtojas Oneckis 
ftx?rėjo šaukti policjstą, bet jo čia 
■nebuvo.
■ Gaila labai, kad musų Kliubas 
■neįstengia surasti geresnių kalbė-
■ tojif^ koki ir ką nors pamokinan- 
Bčio galėtų pasakyti. Jasinskas 
jinorėjo net dumti iš salės. 
Lį Neseniai koksai M. N. pavogė 
j jš dirbtuvės 20 pakų maliavos. Jį 
Lfeuareštavo ir padavė teismui, bet 
Įu»<mo nuėjo pas fabrikantą, išbu- 
■jiavo jam rankas, meldė dovanoti.
I (V * autas dovanojo, bet visgi 
■j. turėjo užmokėti $31.64. Pir-
■ r " \ pavogtas anglis trįs kartus
■ t "ėjo užmokėti $150, už su-

’ ą bičyklą 15 dol., už pavog- 
K " mtas 7 dol. Tas vyras yra
■ letuvis, turi savo namą, priguli į 
Ipažnyrinę draugovę ir ta draugo- 
■vė jf laiko savo tarpe. Kitur 
■rangovės susiteršusius kuom nors 
^■narius išmeta iš savo tarpo. 
® C»anykščiai lietuviai savo pasi- 
^gimu ne gali per daug gėrėtiesi. 
■Yuštynės, o paskui bylos teismuo-
II nuolatos čia atsitinka; beveik 
■J a tos dienos, kad čia nesuareš- skaitymo. Tas atneštų naudą vi-

Kataliko vaikas.

eina dar 
vis daug

pradedą 
vis ne- 
žmonių

gyvena apie 500.

IŠ CAMBRIDGEPORT, MAS.
Darbai čia po truputį 

eiti geriau, bet 
geriausiai, dar 
matyt be darbo.

Lietuvių čia
Jie turi vienų pa.šelpinę draugovę 
Lietuvos Sūnų, 71 kuopų L. S. 
S.*; yra ir 138 kuopa S. L. A., 
kuri, nors ir ne daugiausiai turi 
sąnarių, bet visgi laikosi. 4 d. 
spalių susitvėrė draugovė šv. Jo
no Krikštytojo, į kurių iš syk 
prisirašė 12 sąnarių. Ir laikraščiai 
čia ateina; gaila vien, kad jie ma
žai turi skaitytojų; yra diktai ir 
tokių, kurie ne nori nė klausyti 
apie skaitymų. Tie paskutiniai, 
suprantama, yra tai stiklelio 
garbintojai, nes be jo ne moka lai
ko-praleisti, o tas, kaip kiekvie
nas 
da.

I 
ant 
sidrutinančių gėrimais užgimė bar- 
nys, o paskui peštynės. Raminti 
pribuvę ųxįlicistai gana turėjo dar
bo, reikėjo ir lazdas vartoti. Sve
timtaučiai gi turėjo progų pama
tyti, kaip gražiai lietuviai šventų 
dienų preleidžia! Rodosi jau lai
kas mesti tuos blogus, žeminan
čius musų visų garbę papročius, 
vietoj gėrimų, geriau kibti prie

supranta, gerų * vaisių neišduo-

d. lapkričio vienuose namuose 
VVashington gatvėn, terp be

jubilėjaus ap- 
raštų išleidimo, 
teip augštą ir

J .Gabrys.

PAIMKIME BENT SYKĮ TIK
RĄ KELIĄ. .

Neteisinga butų sakyti, kad męs 
neveikiame. Ištikro, veikiame męs 
gana daug, bet, ant nelaimės, kaip 
mažai vertas tas musų darbas. 
Didžiausias musų veiklumas yra 
tai sumanymai. Pilasi jie pas mus 
vienas po kito, tarytum lenkčiui 
eidami. Jie gema pas *mus ne dėl 
reikalo, tik teip sau, 
nas, kurio “Aš” yra 
jį patį, galėtų turėti 
vų sumanymų, šitie w. . - •

kad kiekvie- 
didesnis už

savo nuosa- 
asmenys su 

nepatelpančiais į juos savo “Aš” 
pila visokius sumanymus kaip iš

steigti?! Negalimas daigtas! 
Baltrušaitis, ir yra raštinin-

— kodėlgi ne jo vardu? Ko
ne Rutkaus, Strazdo, Ilgūno

kas 
dėl 
ir kitų? — Ir jis, atsipeikėjęs nuo 
įnirtimo skelbia “Kovoj”, kad 
“ChicagicČiai jau “Aušrų”, ardą". 
Bet iš to jo apskelbimo jo didžiu
liui “Aš” visgi nė šilta, nė šalta; 
čia reikia kuo nors gyvu tam už
kenkti. Ir ve atsitinka proga: p. 
P. G., garsus revoliucijonierius, 
kenčia badą ir reikalauja paskolos 
mokslui pabaigti. Taigi čia vienu 
šuviu du zuikiu galima nušauti; 
reikia tik jam ratelis sutverti, auk- 
kos rinkti, pinigai dėti ir kuo grei
čiausiai šelpti, jeigu “Aušra" nuo 
to atsisako. “Aušra” turi arba 
su Rateliu susidėti, vadinas apsi
imti šelpti tą, kurį ratelis panorės, 
arba apturėti pasekmes savo at
kaklumo, vadinas, turėti sau kon
kurentų Ratelį”, kaip su rimbu už
drožia p. Baltrušaitis. ,

Kodėl “Aušra” atsisakė Ratelio 
protaguojamų sušelpti ir kodėl 
minėtas Ratelis yra tik išnaudoji
mui žmonių geraširdybės privatiš- 
kiems dalykams, mano jau buvo 
paaiškinta. Bet nė aš, nė “Aušra” 
neturės nieko priešingo, jei kas tų 
ponų privatiškai norės šelpti; tai 
yra valios darbas,

Ant galo vėliausias sumanymas 
p. Jokubyno: įsteigti fondų šelpi
mui nusenusių raštininkų, nors ir 
širdingas, bet labai negudrus. Tie 
jo du doliariai, kuriuos jis pažėrė 
šitam savo steigiamam fondui, be 
abejonės, yra geri, bet to dar nėra 
gana, juos reikia dar ant ko gero 
apversti, o donė yra praščiausias 
būdas darymo gero su pinigais. 
Malonė tik tąsyk gali būti gera, 
kuomet ji gali būti atmokėta lygia 
malone. Donė yra tik susimy- 
lėjimu augščiau stovinčio žmogaus 
ant nelaimingesnio ar nupuolusio 
savo artimo. Ant kiek ji duodan
čiam jų maloni, ant tiek ji pri-

kad žmonės greičiau velija vogti, 
0 ne gyventi iš malonės; malonė 
visuomet duodantį iškelia, pri
imantį nužemina. P. Jokubynas, 
be abejonės, jaučia dabar save 
didesniu visa dviejų doliarių kai
na, jo mokėta, jam juos beįgy- 
jant; jam dabar saldu ant širdies, 
kad ve ir iš jo rankų kas nors 
gali laukti malonės. Teip, laukti 
malonės, ir da kas? — Raštinin
kai ; Žemaitė, Jovaras, Stiklelis! 
Kokia tai garbė p. Jokubynui bus, 
kaip šitie Lietuvos žiedai, priėmę 
nuo jo aukas, su ašaromis akyse 
dėkavos jam, kad jis pasirūpino 
juos, parsibaigusius nuo senatvės 
ar ligos sušelpti nuo jo atlikusiais 
centais! Teip, atsilikusiais cen
tais p. Jokubynas nori atmokėti 
žmonėms už jų brangiausias min
tis ir sunkiausias valandas, ar gal 
ir visų gyvenimų, pašvęstų labui 
žmonių. Teip pigiai tik vergus 
galima nupirkti, bet ne laisvus, 
su» idėjomis žmonės, šitiems žmo
nėms didžiausiu džiaugsmu bus 
matyti savo idėjas išsiplatinusio
mis, taigi, p. Jokubyne, įsidėk sa
vo du doliarių į kišenių ir dirbk 
šitam tikslui, kad raštininkų raš
tai butų skaitomi; kaip raštininkų, 
raštai bus skatiomi, tai ir raštinin.^ 
kai liado nematys ir fondai šelpi
mui jų neturės vietos. Teisybė, 
būti teisingu yra sunkiau negu 
aukomis barškyti, bet tai yra vie
nintelis pamatas draugijos, be ku
rio draugija turi griūti. Męs tu
rime būti teisingais su savim ir 
kitais ir liautis sykį donės dalinus; 
mums ne elgetų reikia, kurie iš
maldomis gyventų, tik žmonių su 
idealais. Duokime tad progų jiems 
terp mus gyventi.

Pirmiausias dalykas, įvykdinki- 
me sumanymus, kurie mums žada 
šviesesnę ateitį. Pirmutiniu terp 
jų stovi p. šerno Muzikališkas 
Fondas (apie vardų fondo čia nei
na visai, bet vien apie jo tikslą. 
Jeigu vardas nepatinka, galinai jį 
perkeisti į tokį, koks geriau pa
tiks. Red.). Bet ar daug kas jį 
rėmė? Ar, vėl, daug kas parodė 
jo bereikalingumą ? Išėmus histe- 
riškas j>ašaipas p. Baltrušaičio, vi
si kiti tylėjo; matyt nebuvo kas 
jam užmesti. Taigi dirbkime jo 
įkūnijimui. Męs už jį. rodą, ne
gausime dėkų nuo laukiančių ba
du numirti raštininkų, bet męs pa
statysime tautų ant nesugriuvan- 
čių |>amatų, kurios raštininkai ne
reikalaus badu mirti. Tauta be 
daile* ir ypatingai be dainos ne
gali gyventi. Žmogaus gyvenimas 
reikalauja lygiai tiek pat pasilinks
minimo, kiek ir darbo ir žmogui 
niekas negali duoti geresnio pasi
linksminimo per dainą. Ji duoda 
užmirštį apie rūpesčius, atgai
vina spėkas ir veda prie gyveni
mo pergalių. Musų Lietuvą pa
laikė per amžius daina, gaivino ją 
daina ir dabar įves ją į kultūriš
ką gyvenimų daina. Daina po duo
nai užima pirmų vietą, ar gal net 
kai kur ji ir duoną nustumia ant 
antros vietos ir rūpintis ja yra 
svarbiausiu reikalu visų: teip tau
tininkų, teip socijalistų, teip baž
nytininkų. Taigi bent sykį paim
kime tikrų kelią ir nuveikime ką 
nors rimto męs, amerikiečiai lie
tuviai. Įvykdinkime kuo veikiau
siai p. Šerno Muz. Fondų. Tegul 
žodis stojasi kunti terp musų! 
Kas pritariate tam ir norėtumėte 
padirbėti, meldžiame kreiptis prie 
žemiau pasirašusio Fondo raštinin
ko. ’

Su pagarba,
J. Laukis,

3252 S. Halsted st., 
Chicago, Illinois.

mumas, visi juokiasi ir vienas ki
tą užkabinėja. Visi tarytum, pa
žysta vienas kitą, niekas už nie
ką nepykstu. Merginos ir senes
nės moterys lygiai su vyrais juo
kus daro iš nepažystamų, visi 
linksmi, visi laukta vienos žinios, 
kas bus išrinktas, kas ir kur dau
giau balsų gavo.

Pritarėjai tam tikroms parti
joms ir kandidatams, kaip pasiro
do pergalė jų kandidatų pakelia 
didelį riksmų, parodydami tuomi 
savo pritarimą ir džiaugsmų. Vė
lei kitas kandidatas gauna viršų, 
tada jo pritarėjai išreiškia savo 
džiaugsmų tokiu pat budu. Mies
tas ūžia, nepaisant to, kad jau 
yra vėlu, kad naktis tamsi. Visi 
su nekantrybe laukia rezultato rin
kimų.

Stovint tarpe tų minių ir žiū
rint į jųjų džiaugsmą, ateina klau
simas, ko tie žmonės taip labai 
džiaugiasi ? Kodėl neina gulti, 
kad atsilsėti |x> dienos sunkiam 
darbui, kad vėl rytoj, gerai at
silsėjus eiti prie savo darbo?

Tuomet tai omenyjė pasirodo 
amžiai žmonijos vergavimo, kuri 
neturėjo tiesos rinkti sau tautiškų 
vadovų, ir turėjo klausyti tų, ku
rie valdžią jiems davė ir pasky
rė. Kada žmonės turėjo klausyti 
tiesų, padarytų ir užtvirtintų vąl- 
džios, bet neturėjo tiesos tų tie
sų daryti ir užtvirtinti. Omenyje 
jiasirodo amžiai kruvinų kovų, ku
riose kraujas tekėjo upėmis už 
tiesas žmonijos ir už tiesą pasirin
kimo sau tautiškų vadovų. Am
žiai absoliutiško despotizmo.

Taigi dienoje rinkimų džiaugia
si žmonės, sulaukę laiko, kuomet 
vietoje liejančio kraują ir nešan
čio mirtį ginklo gali suvartoti 
plunksną ir at ramentą, padarymui 
kryžiuko tokiam kandidatui ir to
kios partijos, kokia daugiau pa
tinka ; kad tokiu pačiu budu, be 
kraujo, be mirties, be skausmo 
gali permainyti tiesas, ir užvesti 
tokią tvarką šalyje, kokia dau
giausia visuomenei patinka. 
Džiaugiasi iš sulauktos laisvės, 
lygybės ir neprigulmybės

Bet. kadangi kiekvienas ukėsas 
turi tiesų daryti tiesas, kadangi 
kiekvienas ukėsas turi tiesų rinkti 
šalies vadovus, mažus ir augščiau- 
sius, kųdangi kiekvienas ukėsas 
yra tėvu urėdninkų ir tiesų, tai 
norint gerai atlikti savo užduotį, 
turi pažinti žmonis kuriuos ren
ka į urėdus, pažinti reikalus šalies 
ir būdų -sutvarkymo visų reikalų 
teip, kad kiekvienam ir visiems 
butų kuogeriausia. Tas ženklina, 
kad žmonės reikalauja didesnio 
apšvietimo, nes be apšvietimo tie
sa balsavimo neduoda žmonėms' 
laimės. Užtai, nors jau rinkimų 
diena praėjo, reikia organizuotis 
ir šviestiesi, idant viską galėtume 
gerai ištirti ir pažintume visus 
tautos reikalus priderančiai.

J. J. Hertmanavičia.

RINKIMŲ DIENA.
Chicago, Suvienytos Valstijos 

Šiaurinės Amerikos. Pusiaunak
tis. -

Didžiame, mieste pilna žmonių. 
Žmonės plaukia ir plaukia iš vie
nos vietos į kitą, tartum vanduo 
upe. Kaikur stovi minios ir žiu
ri į audeklų, pakabintų ant Siuro 
sienos, ant kurio matyti vardai 
kandidatų, kurie balsais ukėsų 
stengiasi užimti vietų įvairių tau
tos vadovų. Telegrafai ir telefo
nai bruzda kiek išgalėdami, pa
duodami žinias iš visų kraštų ša
lies, kur kiek kandidatas gavo 
balsų. Magiškoji liampa parodo 
žmonėms tas žinias ant audeklo. 
O kuomet trūksta žinių, magiško
ji lampa parodo visokius juokin
gus paveikslėlius, idant minios ne- 
sibodėtų.

Kur nekur girdžiasi muzika, pa
samdyta palinksminimui minių. 
Kur tik didesnė minia žmonių 
susirinko, tenai matai pardavinėto
jus visokių kortelių su juokingais 
parašais, su visokioms birbynėms 
ir kitokiais žaislais.

,tkari; teip atkari, l Ant veidų žmonių matyti links-

pas-
su-

šiek

KUNIGŲ APŠVIETA.
Kad kunigija žudo žmonės, 

juos tamsindama, tai nėra abejo
nės. Tokius darbus parodo 
kuriniai atsitikimai Lietuvoj, 
taisyti musų dvasiškijos.

Ji, pajutus, jog liaudis jau
ttek pradeda susiprast, nuo atga
vimo spaudos, pagamintų knyge
lių bei laikraščių, suprato, jog ku
nigų luomai gręsia pavojus, jog 
aikštėn išeina jų slaptybės, teip 
sakant, pasikėlė kortina, pasirodė 
visokį plikumai, visokį kunigų 
“geri" darbai. Žinoma, jie į lai
ką susiprato, ir stengiasi kuogrei- 
čiaus nutempt gyvenimą žemyn.... 
Negana, kad pamokslus tam pa
naudoja, bet įsteigė savo laikraš
čius, draugijas, etc., kad tik pail- 
gyt tamsybės viešpatavimą. Kaip 
įmanydami, stabdo žmonių susi
pratimą, gazdindami pragaru, Die
vo rūstybe, kartais žandarų išda
vikų vietas užimdami.... Užteks 
paminėti pasklidusius “Atsišauki
mus į tėvus”, kad neleistų vaikų 
į mokslą.... Draugovės — kaip 
"šviesa" ir kitas ne kunigines, vi
sokiais budais persekioja, ir. be- 
abejonės, dabar uždarymas 
sos” ir pasodinimas 
veikėjų į kalėjimus 
pasidėkavojant musų 
siškijai! Tik jųjų 
“Kazimierai” geri ir 
gė" valdžiai!.

švie- 
jos žymiųjų 
atsitiko tik 

garbiai dva- 
“Žiburčliai", 
“neprasižen-

Ant galo ta Ry
man kelionė, kokią ji naudų žmo
nėms atnešė? “Viltyj” rašo, jog 
ta kelionė didelę naudų keliaunin
kams atnešus, būtent, prasilavino, 
svietų pamatė; esą, kiti šimtus, 
tūkstančius panašioms kelionėms 
išleidžia. Ironija! Geras prasila- 
vinimas grūsti;', nuo stoties ant 
stoties, ar kokiame ankštame vieš- 
butyj susigrūdę pernakvot! Ir ką- 
gi jie galėjo pamokinančio, nau
dingo pamatyti? Gatves, minias

laikas tokių pat varguolių žmonių! 
ga gražias bažnyčias, klebonijas; 
na, turbut, tik tiek. Tai milžiniš
ka Lietuvai nauda! Sulygina 
tuos, kurie tūkstančius kelionėms 
išdeda. Bet jie su kitokiu tikslu 
važiuoja, jie tirinėja pasaulį, ne 
vėjus gaudo! Kaip jau ta Lietuva 
varginga, slopinama, čiulpiama 
valdžios ir tos pačios dvasiškijos, 
iki paskutiniam skatikui; pinigai 
tenai reikalingi ir kaip labai: nė
ra mokyklų, knygų, nėra prieglau
dos namų, savitarpinių pašel- 
PU, ten viskas žlunga didžiau
siam varge, sodžiuose nerasi hy- 
gieniškų įtaisų, nė reikalingiausių, 
teip pat miestuose purvina, užnuo- 
dintą vandenį žmonės geria, viso
kios išmetos valkiojasi po kojo
mis, srutos nuodina žmonės, pra- 
šalinimui to, reikalingas liaudies 
susipratimas; reikia gero suprati
mo, kad žmogus galėtų rupintie- 
si savo sveikata ir dvasiškais rei
kalais, kaip tai: mokykloms, kny- 
gynais etc. Kuodaugiausiai ap
švieti ten reikia, o be pinigų ją 
ne lengva įgyti, nes kiekvienas * 
link apšvietos žingsnis reikalauja 
pinigo. T ačiaus ne tokiu budu 
ją siekt privalo, kaip musų kuni
gėliai nurodo — ne ant tokios, ap- 
švietos išmest šimtus — kaip ta 
Ryman kelionė. Kunigui, kad už- 
sitarnaut popiežiaus mylistas, kas, 
žinoma, tik jiems naudinga, su
renka pulką avelių ir jų šimtais 
tas malonės nusiperka.

Na, gavo popiežiaus palaimą f 
tai neapsakyta laimė, kokios lietu
viai susilaukė!

Ką jus suteikėt tuomi musų 
tautai! Kokią laimę jai tas pa? 
laiminimas atneš? 
kios, nes dabar tik 
mokslams daugiau 
rėš, o keliauninkai 
monių pripasakos: 
tė etc. Juk ir dabar pas tamses
nius eina gandas būtent pas Ry
mą “pekla” esanti, durnai iš kal
no kįla, dvasių kaukimas girdėti, 
ir panašus pliauškalai. Mat, koks 
ten ubagas, buvęs Italijoj, pama
tęs rūkstantį kalną (Vezuvijų), 
paklausęs kunigo, kas tai yra, o 
tas paaiškinęs, jog ten “pekla”. 
Tokią tai apšvietą ir keleiviai į 
Rymą gavo. Tiek tiktai, kad dau- 
giaus tamsos iš šventų siekių'par
nešė. apie įvairias bažnyčias ir 
stebuklus prisižiūrėjo. Drąsiai ga
liu tarti: kad kol kunigija vado
vaus žmonėms, tol jie bus vergais, 
tol Lietuva neapsišvies aiškesne 
šviesa!

Liaudi, laikas tau permatyti taą 
žabangas, į kurias kunigai tavę 
stumia, laikas tau mest į tamsinan
čią baimę pragaro,- 
mokslo spinduliais apšviest savo 
dvasią! Nes tik per apšvietą. su- 
drutįsi savo spėkas teip reikalin
gas, kad galėtum nutrenkt vergi
ją. Kad liktų Lietuva laisva!

Marė O. V-—nė.

Sakau nė jo- 
kunigėliai, pa- 
medžiagos tu- 
visokių nesuo- 
jog peklą ma-

šviesos,

UŽBAIGIU IR STATAU TAŠ-

Labai esu dėkingas p. A. Ža
garui, kad patalpino laiškus - do
kumentus. Pirmasis laiškas su la
bai keistu parašu tik patvirtina 
mano žodžius. Po jo stovi para
šas “sąnarys Martinaitis”. Ar aš 
ne tą patį sakiau ? Da\ kartą 
klausiu — kas reikia 
ir kame šmeižimai?

Tik kuriam laiškui 
biau tikėti — ar tam, 
žmonės ir, paduodami 
patvirtino savo parašais, ar tam, 
kurį paduoda p. A. Žagaras? Jie 
taip labai skiriasi tarp savęs!!

.Antrasis laiškas — apie atšauki
mų. Tas dokumentas — tai. jau 
ne vieno žmogaus,.,jis tikrai yra'. 
L. S. D. P. C. K. Kas arčiau ži
no dalyko stovį, tas žino kokiu 
budu atsirado ir tas atšaukimas. 
C. K. tuojau nepasakė, kad jis ne
pripažįsta Mertinaičio pasiųstojo 
atstovo”. Praėjo laikas “prin- 
cipališkos” ^atstovcA^ kalbos ( ir 
darbai pasirodė žinojm C. K. Ki
to kelio dabar jau nebuvo — pri
siėjo C. K-tui persiųsti minėtąjį 
laiškų ir taisyti vieno žmogaus 
klaidų!

Ištraukos iš laiško,'kurios buvo 
mano paduotos “Lietuvos” 36 No. ; 
— tai ištraukos iš bendro Lizdei-" 
kos laiško.

Pono A. Žagaro melsčiau ati- 
džiaus skaityti svetimus rašinius 
ir nekraipyti jų minčių kaip tin
kama.

Aš atsimenu kų kalbu — mano 
buvo kalbėta apie pabėgimų. Ir 
dabar sakau, kad tai gryna fikci
ja. Tą patį tvirtina ir bendrai 
Lizdeika savo laiške. lis

. v . • gotikas bkosigyveno netoli tos v ,n
... -e ant gatves liko neva pabegim . 

kaip kas buv“ llzPuo',ko

reikia la- 
kurį matė 
“Kovoje”,



n LIETUVA
Toliaus ginčyties su p. Žagaru 

atsisakau griežtai. Jei žmo- 
Kus> palindęs po paloviu, kliedi- 
ja ir sapnuoja nebūtus daiktus — 
nieko nėra nuostabaus. Geri žmo
nės juk po paloviais nelandžioja I 
7“ Ar ne tiesa p. A. Žagare?

kartais labai keistus kaprisus tu-

Ponas Rugienius sako, kad aš 
perkreipiau p. A. Žagaro kalbos 
prasmę apie carą. Ir nemaniau. 
Perskaityk, meldžiamasis, “Rank
pelnio” No. 6 šių metų — pama- 

Ponas K. Rugienius “Lietuvos” ty$i, kad aš labai teisingai nucita-
4> No. priveda faktus, kuriais no
ri parodyti koks biaurus yra 
šmeižimas K. Janonio ir koks di
delis revoliucijonierius A. Žagaras. 
Šit to revoliucijonieriaus darbai: 
Krakiuose prisiegdino visą minią 
negerti degtinės. O — o!!! ar 
tai revoliucija! Bereikalo męs už- 
puldinėjame anj musų kunigų už 
j-ų atžagareiviskumą. Musų ku
nigai didžiausi revoliucijonieriai 
-—jie kas šventadienis prisiegdina 
savo parapijas negerti degtinės. 
Toliau eina Raseiniai. Bet ką čia

vau p. A. Žagaro žodžius. Gal 
“Rankpelnis” iškraipė. Tai kodėl 
p. A. Žagaras jo neišlojojo podlc- 
cu ? Laiko buvo.

Ponas Rugienius sako, kad pas
kui p. A. Žagarą sekė minios ir 
tas girdi neužginčijamas faktas 1 
Na, aš maniau, kad visi Škotijos 
lietuviai taip ir lįs j L. S. D. D. 
S. B. B., — o pasirodo, kad tik 
vargais negalais susirado šeši. Ir 
tai dar klausimas ar tie šeši visi 
išpuola ant p. A. Žagaro dalies? 
Juk tame pačiame mitinge buvo

revoliucijonierius nuveikė, p. Ru
gienius nepasako. Visai nepatai
kei, p. Rugieniau, — paėmei to
kias vietas, apie kurias Janonis tu
ri labai geras informacijas ir 
smulkias žinias iš revoliusijos lai
kų. Raseiniuose pirmas grandizi- 
nis mitingas įviko lapkričio 1 d. 
1905 m. Bažnyčioje pasibaigė vi
sos pamaldos. Žmonės pradėjo 
eiti laukan. Ir šit prie šventoriaus 
nuo špitolės laiptelių prakalbo j 
minią oratorius. 'Minia užmiršo 
ir namus ir karčiamas, kiek tik 
buvo bažnyčioje — visa pasiliko 
prie kalbėtojo. Tai buvo pirmas 
didelis mitingas pačiuose Rasei
niuose ir paviete. Paskui prasi
dėjo ir miesteliuose. Pačiuose 
Raseinuiose buvo keturi dideli mi
tingai ir viena demonstracija. 
Paskutinis mitingas Raseiniuose 
įvyko gruodžio pradžioje, datos 
nebepamenu — buvo šeštadienis. 
Maskvoje buvo jau pastatytos ba
rikados visur prasidėjo reakcija. 
J Raseinius jau traukė skrajojau-1 
tis Petersono būrys su artilerija.

Mitingas paskirtas teismo rūme. 
Septinta valanda vakaro. Rui
minga teismo salė žmonių prikimš
ta. Trošku, pasijudinti negalima. 
Už durų šaltyje stovi dar minia 
—. gailisi, kad nebegali patilpti 
viduje. Į mitingą atėjo įvairių 
luomų, pažiūrų ir tikėjimų žmo
nės : darbininkai, ūkininkai, dva
rininkai, pirkliai, valdininkai, ka
talikai, žydai, stačiatikiai. Dvari
ninkai, • atsinešė savo programą, 
nukopijuotą lenkų narodoveų pro
gramą su tūlais papuošalais. Jie 
pašakojo kokia graži toji progra
mą, miniai siūlo ją priimti ir sekti 
paskui ponus dvarininkus. Pro
grama nuo pirmutinės lig paskuti
nės raidės buvo sukritikuota.
Dvarininkai ir valdinnkai nuleidę 
rankas išsinėšino laukan iš ša
lęs. Čia jau jiems nebebuvo kas 
daryti. Prasidėjo re voliuci joniš
kas mitingas, Užsitęsė iki pusnak
čiui. Policija jau tykojo kalbėto
jus, — bet jie lamingai išėjo per 
užpakalines duris. Kalbėtojai per
siskyrė ir tą pačią naktį nuviko į 
porą miestelių, ant rytojaus būva 
manoma dar ten įrengti mintin
gus, bet jie jau nebeįvyko.

Matai, p. Rugieniau, Janonis la
bai smulkiai žtno, kas dėjosi revo
liucijos laike Raseiniuose ir pa
viete. Jis žino ir iuos žmonės, ku
rie ten dirbo, bet apie tamstos 
peršamąjį revoliucijonierių nieko 
nebuvo girdėti. Tie žmonės, ku
rie dirbo po Raseinius ir Raseinių 
pavietą dabar klajoja po Sibiro 
tyrus ar kankinasi kalėjimuose.

Kokie dar dideli revoliucijonie
riaus darbai ? ' Streikas pas dva
rininką Zaborskį.

Ir čia Janonis tipu žinias.
1905 metais Lietuvos Socijaide- 

mokratų Partijos Šiaulių organi
zacija vasara? vedė didelius 
streikus abiejų Žaborų ir Komaro 
dvaruose. Mažesnių neminėsiu— 
jų buvo apsčiai.

Tūlas jaunas į vaikinas iš Šiau
lių organizacijos važiavo viešėti į 
tas vietas kur Zaborskis. Tam 
vaikinui ir buvo duotos instrukci
jos, kad pravestų streiką pas Za
borskį, ką jis ir padarė.

Pone Rugieniau, o kuomet tam
stos peršamasis revoliucijonierius 
ten vedė streiką? Prieš 1905 me
tus aęrariški streikai visai buvo 
nežinomi, 1906, 1907 ir 1908 
metais tamstos revoliucijonierius

ir bendras Jurgelionis, rasi ir ant 
jo atsieina vienas, kitas.

Ponas Rugienius sako, kad p. 
A. Žagaras mokėjęs tokius gražius 
juokus krėsti, kad prie jo minią 
lipte lipusi. Kągi, liventia poetica 
ir humoras neblogi daiktai 1 Tik 
jiems ir yra savo vieta, ne visur 
galima svaidyti. Kad Trepovas, 
išsigandęs revoliucijonierių, palin
do po lova ir ten pasimirė, humo- 
ristiškam laikraščiui rasi ir labai 
tiktų, bet rimtame mitinge — čia 
jau du klausimai?? Antrą atsu
kus, nevisus įrankius galima ir 
vartoti, kuriais prie savęs patrauki 
tamsias minias. Atsiminkime ru
sų narodovolcų istoriją. Jie pra
eito šimtmečio aštuoniosdešimtuo- 
se metuose teip vadinamomis “Zo- 
lotimi gramotami” labai plačiai 
mokėjo sukelti sodiečių minias. 
Valdžia prieš sukilėlius siuntė 
stiprią kariumenę. Ir kokius vai
sius atnešė tie sukilimai ? Labai 
liūdnus! Tamsios sodiečių mi
nios tik tvirčiau įtikėjo į carą!

Ponas Rugienius sako, kad rasi 
aš apsirinku, ne apie tą ypatą 
kalbu. Žinau apie ką kalbu, ne
apsirinku.

Ponas Rugienius matyti savo 
žinias sėmė iš tižiausio šaltinio, 
ne iš balos. Tik stebėtina, turė
damas 96 prabos žinias, jis manę 
nugabeno į p. A. Žagaro mitin
gus Škotijoje, kurios aš niekuomet 
dar ir savo akimis nemačiau.

Ponai Rugieniai ir ponai iš 
“Vienybės Lietuvninkų”! Janonis 
garbės niekuomet nejieškojo ir ne- 
jieškos. Janonis jau šį tą dirbinė
ja dešimts metų, bet apie save 
trukšmingų rėkliamų nerašė ir ne
rašys. Kvaila apie save rašinėti 
ir popierio gaila!

Janoniai - profesijonaliniai šmei
žikai .ir kiti podlecai nema
žiau už tamstas, ponai, moka gerb
ti žmogų, moka gerbti tuos, kurie 
tos pagarbos yra užsitarnavę. Bet 
prieš tamstų proteguojamus veikė
jus ir revoliucijonierius jie visuo
met kovos, garsys tokius “auto
ritetus” be gailesčio, nors tamstos 
ir kasžin kaip aimanuotumėte.

Ponai, dar tamstų paklausiu 
vieno daikto: — kodėl tamstos 
nešokate visomis keturiomis ant 
progresyviškos rusų visuomenės. 
— nekalbu jau apie revoliucijoniš- 
kas partijas? Gal tamstos atsi
menate šventą Jurgį Gaponą? Jo 
vardas didžioje Rosijos revoliuci
joje ant visuomet pasiliks. Ga- 
ponas revoliucijoje labai žymią 
rolę išpildė. Ir kokioje pagarboje 
pas žmonės jis iš pradžios buvo! 
Jo fotografijos tūkstančiais plati
nosi, dešimtimis rublių už jas mo
kėjo.

Paskui, kuomet jis grafui Wit- 
tei ir kompanijai užsimanė par
duoti tuos pačius darbininkus, ku
riuos jis sausio devintą pirmą kar
tą vedė į mūšį; kuomet to tamsaus 
žmogaus tamsus darbai išplaukė 
į viršų —laikraščiai Jurgio Ga- 
pono nesigailėjo — užmokėjo 
jam pagal nuopelnus.

Ponai, Tamstų nuomone, juk tai 
buvo biaurus šmeižimas, kaip iš
drįso rašyti blogai apie “kovoto
ją”, kuris daug daugiau padarė 
negu šimtas Žagarų! Ko tamstos 
tylite — vadinkite rusų visuome
nę — šmeižikas! šmeižikas!

Daugiau ant visų Jojoj imu ne- 
atsakinėsių. Lojokitės kidk tik 
lenda.

Užbaigiu. Statau tašką!
K. Janonis. .

degimo pilvo, prie rožės ir numal
šinimui mėšlungio giliau esančio
se kūno dalyse, kaip ve prie ak
mens inkstuose ar tulžyje, atkar
tojamos pieno priekaitos visuomet 
yra velytinos. Jei drėgnas karš
tis yra patartinas nuo ligų sąna
rių uždengiYno, arba paeinančių iš 
reumatiško uždegimo, numalšini
mui skausmo sąnariuose, pieno 
priekaitos daug gelbsti. Priklau
so daug nuo budo, kokiu priekaita 
yra padaroma. Ji reikia dėti teip 
karšta, kaip kūnas gali pakęsti ir, 
nors drėgna, visas karštas skysti
mas turi būti gražiai išspaustas iš 
dedamojo ant kūno vilnono. Tam 
tikslui vartojama sulenkiamas di
delis šmotas storo vilnono; suvil- 
gina jj verdančiame skysčiuje; reį- 
kia įsukti į storą rankšluostį ir 
išgręžti, begręžiant galus rank-
šluosčio. Reikia turėti du šmo
tai vilnono ir sudyne karšto van
dens vilnoną išplauti pirma dėji
mo antru kartu. Po dėjimui, ge
rai tuos vilnonius šmotus išplauk 
ir padžiauk ant šviežio oro (ant 
saulės, jei galima) iki kitam kar
tui. Kad karštu vandeniu nenusi- 
plikinti rankų, galima pasitaisyti 
gręžynę, pritaisant po pagalį prie 
abiejų galų rankšluosčio. Idant 
šiluma ilgiau laikytųsi vilnoniame 
skudure, ant jo galima uždėti sau
są vilnonį skudurą ar rankšluostį. 
Jei norima apturėti priešingą veik
mę, įdėk į dvi kvorti skystimo ke
lis lašus tarputyno*. Pienas turi 
būti nesurugęs ir geras, tripgi ge
rai atvirintas. Kuone kiekvieną 
ligą galima numalšinti ir grei-| 
čiau išgydyti dedant pieno prie 
kaitas. Atsargiai vilgyk kaitinamą 
vietą šaltu vandeniu ir iš leng
vo pabraukyk potam.

MAUDYNES IR GYDYMAS 
VANDENIU.

Maudynes būva visokios ir da
linai jos pagal medžiagą, iš ku
rių susideda: oro, žemių, smilčių, 
garo ar vandens maudynės. Pagal 
savo temperatūrą būva: šaltos, šil
tos, ar karštos. Maudymąsi, be 
to kad suteikia švarumą ir sma
gumą kunui, yra dar labai svar
bus užlaikymui ir atgriebimui 
sveikatos. Niekuomet nesimaudyk 
pirmiau, kaip už trijų ar keturių 
valandų po valgiui nesimaudyk ir 
būdamas pailsusiu. Salta maudy
nė yra kenkianti, jei kūno pajie- 
gos yra per daug nuvargintos, bet 
ji yra naudinga atsitikimuose ner
viškumo ir abelno nusilpnėjimo. 
Su šalta maudyne visuomet reikia 
būti atsargiu. Niekuomet neval
gyk tuojaus išsimaudęs. . Visuo
met suvilgyk kūną šaltu vandeniu 
po karštai maudynei ir tuomi su
stiprinsi nervus ir paliksi odą ge
rame stovyje. Delikatniausias ir 
silpniausias žmogus gali imti šal
tą maudynę su nauda ir smagu
mu, jei jis pradės nuo karštos. 
Temperatūra šaltos maudynės gali 
būti nuo 33 laipsnių iki 70 laips
nių Fahr.; drungna nuo 80 laip. 
iki 96 laip., ir karšta nuo 100 iki 
112 laipsnių. Kaikurie žmonės 
gali iškęsti temperatūrą 116 laips
nių šilumos.

Yra didelė klaida senų žmonių, 
ar sergančių širdies liga, blykšlige, 
persišaldymu, karštine ir tt. ma
nyti, kad po gerai karštai maudy
nei kenkia susivilgyti šaltu van
deniu ir nusitrinti sausu šluosčių. 
Tas anaip tol nėra teip: kaip gali 
maudynė užkenkti, jei ji išvalo 
kūną per odą nuo visokių užterši
mų? Tik paflžiurėk kokią dau
gybę pleiskanų nuvalai retkarčiais 
besimaudydamas ir nutrindamas 
kūną. Per daug maudytis 
bile kokioj formoj negerai, ka
dangi tas padaro odą sausa, šiurk
ščia ir besilupančia, nes ištarpina 
sunkas taukinių sudynų, kurių 
aliejus gamtos yra duotas užlai
kymui odos švelnia, žvilgančia ir 
minkšta.

Ir jis^ nuėjo.
Redaktorius (sėdėjo tarp straips

nių. J^nkosfį turėjo kotelį yt 
basligalj. Priešais stovėjo raša
lų bosas. <

Jis braižė straipsnius — kotelis 
braškėję ir pųpieris skylėtas da
rėsi. tj n

— Ponas redaktoriau? — pra
kalbo poetas.

— A? — neatitraukdamas akių 
nuo straipsnių, sumikė redakto
rius.

— Kam tamsta juokus darai? 
— tęsė poetas.

— Kokius juokus? Aš nemėg
stu juokauti — esu rimtas žmo
gus, esu redaktorius.

— Tamsta patalpinai ne mano 
eiles, bet padėjai mano vardą.

— Kokias eiles?
— “Daina pavasariui”.
— Ir niekus, ponas poetai, kal

bi — juk davei tamsta “Daina 
pavasariui”?

— Daviau, tiesa, tik kitokio tu
rinio. -

— Tamsta davei — o aš pa
ėmiau ir pataisiau, ko tamsta, no
ri?

— Ką? Tamsta pataisei?! — 
riktelėjo išsigandęs poetas.

— Pataisiau. Ir be reikalo 
sveikas išsigąsti.

— Pirma sykį girdžiu, kad ki
tas žmogus galėtų taisyti sveti
mas eiles.

— Ir kas čia nuostabaus?
— Argi kitas žmogus gali at

spėti ką manė poetas, kokios min- 
tįs buvo jo galvoje?

— Ir kam tas reikalinga? Kam 
redaktoriui reikalinga žinoti, ką 
manė koks ten poetą ? Paimi — 
kas netinka išbrauki, kas užeina 
ant seilės prirašai — toks jau mu
sų redaktorių amatas.

— Jei bent teip.... ir išeina, 
kad gegužės rtiėnesyje upes pra
deda apkloti ledai.

.................. asilas užgiedojo,

.................. lakštingala mauro jo.
— Tamsta neturi mažiausios 

nuovuokos apie rimą ir ritmą, 
apie dailų skonį! — piktai atšovė 
redaktorius. — Tamsta padėkavok 

Į man, kad ištaisiau eiles.
— O, ne! geriau mano eiles 

būtum metęs į krosnį. Kitų tau
tų laikraščiai taip ir daro: arba 
talpina nieko netaisę, arba meta į 
krosnį. Turbut lietuvių ypatybė 
kraipyti svetimas mintis.

— O, lietuvis redaktorius moka 
teip ištaisyti eiles, kad poetas turi 
tik apsilaižyti.

— Vadinas, lietuviai eina savo
tiškais keliais?

— Tiesa, musų redaktoriai su 
svetimais straipsniais stebuklus iš
daro. — didžiavosi redaktorius, 
|>crbra ūkdamas pusę straipsnio, 

{gulinčio prieš jj.
— Matyti.
.................. asilas užgiedojo, 
.................. lakštingala maurojo.
Baisu man darosi nuo tokios re

daktoriaus poezijos. Eisiu iš čia. 
Sudiev.

Poetas išėjo.
Redaktorius pasiliko vienas ir 

darė stebuklus su svetimais 
straipsniais.

K. Janonis.

EMILE ZOLA „

RYMAS
ROMANAS

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

(Tąsa).

negalėjo ten būti.
Dar ką revoliucijonierius pada

rė ? Ponas Rugienius nieko ne
besako — matyti visus įžymius jo 
darbus išskaitė? Lig butų mažai.

Tiesa, paskui revoliucijonierių 
minios sekė kaip paskui Nazarietį.

Nekalbėsiu čia apie minios psi
chologiją — perdaug vietos ir lai
ko užimtų. Rugienius gali per-

,ns daug taikęs ££ 
įu kaltinamąsias

PRIEKAITA.
Priekaita yra tai prastas ir veik

mingas būdas dėjimo drėgnos ši
lumos ant dalies kūno su vilnonu 
išgręžtu iš verdančio vandens, pie
no ar kokio vaistiško kaYšto skys
čiaus. Ji turi pavirtum us dau
gelyje atsitikimų ir< geriau tinka 
negu pridedalai, kadangi yra leng
vesnė ir švarinę ir galima tan
kiai atkartai su tuo pačiu darbu, 
Prie didelC uždegimų, ypač už-

Mažas Feljetonas.
Poetas praskleidė laikraštį. Jo 

akįs apsistojo ant eilių “Daina pa
vasariui”. ‘ Po jų stovėjo jo var
das.

Poetas perskaitė eiles, patraukė 
pečius.

— Kuomet aš pąrašiau tokias 
eiles? — paklausė jis savęs.

Ir jis skaitė ir iš pradžios ir 
iš galo, vartė .šiaip, vartė teip....

— Ne, šimts pypkių! — sušuko 
jis, — aš nieko panašaus niekuo
met nerašiau. Daviau redakcijai 
eiles užvardytas: “Daina pavasa
riui”, bet ten kitos mintys buvo. 
Nejaugi redakcija iš manęs norė
jo pasijuokti? Kam padėjo mano 
vardą? Eisiu redakcijon sužinoti 
kame dalykai.

1S VISUR
|| Paryžiuj, vienas prigavėjas, 

vadinantis savę baronu Gold- 
schmidt, prigavęs daug žmonių, 
su vienu vakaru pastojo turtingu 
ir prigautiems užmokėjo viską, 
ką buvo kaltas. Jis mat, kazyruo- 
danias, su vienu vakaru išlošė 1)4 
milijono frankų. Musų garsus 
kunigaikštis tokios laimės neturi 
Gaila jo. (Goldschmidt vienok 
kazyroms (langiau ir paaukavo — 
jis pirma pralošė milijoną fran
kų, mūsiškis kunigaikštis nė tiek 
centinių savo neturėjo.

b ,;f:
|| 8 d. lapkričio,* Vokietijoj, ap

linkinėse Plauen (Saksuose) siau
tė kelias dienas gana smarkus že
mės drebėjimai; prie to buvo gir
dėt ir požeminiai griausmai, kaipi 
balsai kanuolių šūvių, paeinanti 
matyt, nuo dujų expliozijų. Že
mės drebėjimus jautė teipgi: 
Dresdene, Freiburge, Hallej, 
Nauburge, Magdeburge, Er
furte, Eislebene, Greize, Weipen- 
felse, Gothoj ir Dessau. Persi
gandę gyventojai bėgo pulkais iš 
krutančių namų.'

|| Pietinėj Maskolijoj, garsiamė 
žydmiestyj Berdičeve, žydų si
nagogoj laike dievmaldystos kas 
ten suriko “dega”. Persigandę 
žydai pradėjo su. sykių veržties 
laukan. Susigrūdime dvi žydel- 
kos likosi visai sumyniotos, o 14 
ypatų tapo sunkiai sumankytų.

prie kelių kongregacijų: prie inkvizicijinio 
teismo, indekso, ritualo ir konstitucijos kon
gregacijų. Ir visi dalykai pereina per mano 
rankas. Man prisieina perskaityti visus po
pierius, sustatyti pranešimus, žodžiu, dirbti 
viską reikalingą.... Nekalbant jau apie visą 
susirašinėjimą, kuris taipgi pereina per mano 
rankas. Ant laimės, jo šventenybė šventas 
žmogus, ir neužsiima intrigomis, ir todėl mus 
nelabai tankiai aplanko nesmagumai.

Pierre labai interasavosi tomis intimiško- 
mis dvasiškijos gyvenimo smulkmenomis, gy
venimo, kurį taip nuoširdžiai slepia ir kurį 
iš sekretoriaus pasakojimų jis sužinojo dabar, 
kad kardinolas žiema ir vasara keldavos šeš
toje valandoje ryto. .Jis atkalbėdavo maldas 
savo koplyčioje — mažame kambaryje, ku
riame buvo tiktai mažas medinis altorius ir 
ten įeiti niekas negalėjo. Jo pačio butas bu
vo iš trijų nedidelių kambarių — miegamojo, 
valgomojo ir gabineto. Jis gyveno atsitolinęs 
nuo visko, paprastai, neprileizdavo prie savęs 
jokios iškilmės. Aštuntoje valandoje jis iš
gerdavo šilto pieno puodelį. Paskui, posė
džių dienose, jis eidavo į kongregacijas, ku
rių buvo nariu, arba pasilikdavo namie ir pri
imdavo svečius. Pirmoje valandoje būdavo 
pietus, po kurių prasidėdavo poilsis, iškilmin
gos valandos, kuomet nė vienas tarnas neiš
drįsdavo pasibelsti į duris. Gražiame ore 
jis po poilsio išvažiuodavo karietoje pasivaži
nėti ir grįždavo tiktai saulei leidžianties. Nuo 
septynių lig devynių jis paprastai priiminė
davo svečius, paskui valgydavo vakarienę ir 
užsidarydavo savo kambariuose, kur dirbdavo 
arba eidavo gulti. Kardinolai paprastai eina 
pas popiežių du arba trįs sykius į mėnesį, pa
skirtose dienose, su tarnybės reikalais. Bet 
beveik jau visi metai kaip kamerlingas nebu
vo priimtas privatiškoje audiencijoje, kas Reiš
kia įtemptus santikius ir paslėptą kovą; apie 
tą daug patyliais kalbėjo popiežininkų ra
telyje.

.— Jo šventenybė truputį rustus, — minkš
tai tęsė donas Vidžilio, užganėdintas, kad pe
rėjo paroksizmas ir kad jis gali truputį kal
bėti. — Bet reikia pamatyti, kuomet jo bro- 
liavaikė, grafiutė, kurią jis neapsakomai myli, 
ateina pasisveikinti su juo.... Žinai tamsta, 
jei jis tamstą priims meiliai, tai tik ačiū gra- 
fiutei....

Bet toje minutoje jį pertraukė. Prieš
kambaryje pasigirdo trukšmingi balsai ir jis, 
greitai pašokęs, žemai nusilenkė įeinančiam 
drūtam vyrui juodoje sutanoje, pasijuosusiam 
raudonu diržu, ir raudona skrybėle ant gal
vos, ajjsiuta raudonomis paauksuotomis ge
lumbėmis, paskui jį ėjo, nesiliaudamas žemai 
lenktis, kunigas Paparelli. Donas Vidžilio 
pasakė Pierre’ui atsistoti ir suskubo dar jam 
sušnibždėti:

— Kardinolas Sangviąetti, indekso kon
gregacijos prefektas.

Tuo tarpu kunigas Paparelli lenkėsi ir su
kiojosi, meiliai atkartodamas:

— Tamstos šventenybės laukia. Man pri
sakyta tuojau tamstą įvesti. Jo šventenybė 
jau ten. a

Sangvinetti, žengdamas tvirtai ir trenks- 
mingai, pasakė storu balsu:

— Taip, taip, mane sulaikė nelaukiamų 
svečių minia! Nevisuomet galima daryti 
pagal savo norą. Bet visgi aš atvažiavau.

Tai buvo žmogus šešiosdešimties metų, 
tvirtas ir riebus, su apskritu ir raudonu veidu, 
didžiausia nosimi, storomis lupomis, gyvomis, 
tolydžio bėgiojančomis akimis. Bet iš pradžios 
jis išrodė labai jaunas, turintis g^vus krutė
jimus, storus dar juodus plaukus, kuriuose 
kur-nekur buvo matyti žilas plaukas. Gimęs 
Viterbe, jis pradinį mokslą gavo to miesto 
seminarijoje, ir, pabaigęs joje kursą, nuvažia
vo Ryman ir pastojo į gregorijonišką univer
sitetą. Jam laimingai sekėsi dvasiška karje
ra: iš pradžios buvo pasiųstas į Lissaboną 
r. cijaturos sekretoriumi, o paskui su diploma
tiška misija į Braziliją sugrįžęs iš ten, buvo 
paskirtas nuncijų į Briuselį, paskui į Vienną 
ir ant galo jau gavo kardinolo kepurę. La
bai apsukrus visokiuose dalykuose, išstudi
javęs praktikoje visas europines valstybes, 
jis tiktai teturėjo vieną priešių — perdaug 
atvirą savo egoizmą ir nuolatines intrigas. 
Dabar jis prigulėjo prie tų, kurie reikalauja, 
kad Rymas butų sugražintas popiežiui, nors 
kiek pirmiau, jis norėjo susidrauguoti ir su 
Kvirinalu. Jis būtinai norėjo palikti popie
žių, mėtydavos į šalis neapsistodavo nė prieš 
ką, kad tik patraukti į savo pusę reikalingus 
jam žmonės nuo kurių be ceremonijų atsikra
tydavo, kuomet jie nebuvo reikalingi. Du 
kartu jis jau pykos su Leonu XIII, bėt abu 
kartu vėl meldė atleisti, tas jam buvo reika
linga. Žodžiu, būdamas kandidatu į popie
žius, jis labai daug dirbo, kišosi į daugybę da
lykų, kreipėsi prie neišpasakytai daugelio 
žmonių.

Bet Pierre’ą jis užinteresavo netik kaipo 
indekso kongregacijos prefektas; jam nedavė 
ramumo mintis, kad šio žmogaus rankose yra 
jo knygas likimas. Ir kuomet kardinolas pra
sišalino ir kunigas Paparelli sugrįžo į savo 
vietą, jis negalėjo susilaikytį nepaklausęs do- 
no Vidžilio: '•

— Jų šventenybės kardinoias Sangvinetti 
ir kardinolas Bokkanera, vadinas, stovi labai 
arti vienas prie kito?

Ant sekretoriaus lupų pasirodė šypsą, aky
se sužibėjo ironija, kurios jis jau nebeturėjo 
spėkų paslėpti.

— Labai arti? — Ne, toli gražu!.... Jie 
susitinka, kuomet yra priverti susitikti.

Ir jis paaiškino, kad. pas kardinolą Bok
kanera tankiai susirinkdavo, jei tik būdavo 
koks svarbus dalykas. Kardinolas Sangvi
netti buvo smulkaus gydytojo sūnūs Viterbe.

"7 ^e» ne, jų šventenybės ne artimi... 
Zinai tamsta, kuomet nėra nė vienodų pa
žiūrų, nė vienodo charakterio, sunku sutikti, 
“ ir labiausia, jei vienas antram stovi ant 
kelio!....

Jis tą pasakė šnibždėdamas, tartum ,e 
mažumėlį nusišypsojęs. Pierre tik užgink 
žodžius. *

— Rasi jie susirinko apsvarstinėti ių^ 
so dalykus? -— paklausė jis. |

Donas Vidžilio, žinoma, turėjo žinot^p 
k jam reikalui sušauktas posėdis. Bet jis*, 
siganėdino pasakęs jei, girdi, dalykai lyt 
indekso, tai susirinkimas atsibūtų pas .į. 
gregacijos prefektą. Pierre, norėdamas^, 
nors - sužinoti, nusprendė stačiau pasta, 
klausimą:

-7 Ar tamsta žinai apie mano dalyką?.4. 
Žinai tamsta apie mano knygą.... ar ne f 
sa? Jo šventenybė yra kongregacijos nL 
ir visi dokumentai pereina per tamstos n 
kas, tamsta galėtum man suteikti nekur 
žinias. Aš visiškai nieko nežinau, o aš I 
norėčiau ką-nors sužinoti! j

Donas \ idžilio vėl staiga pradėjo ą. 
mauti. Jis iš pradžios sumurmėjo, katf 
matė jokio popierio apie tą dalyką, ir tas T 
tiesa. S

— Užtikrinu tamstą, kad pas mus I 
dar nė vieno dokumento ir aš nieko nežu 
apie tamstos dalyką.

Bet kadangi jaunas kunigas nesiliovė! 
šis jąm pamojo ranka, kad nutiltų, ir vėJ^ 
dėjo rašyti, kartas nuo karto neramiai j 
žvelgdamas į antrąjį prieškambarį, bijq 
mas, kad Paparelli neužgirstų jų kalbos. 
tikrai perdaug kalbėjo.

Ir Pierre vėl nugrimzdo į savo svajot 
apsiauptas nežinomu slėpiniu.

Išmušė vienuoliktą valandą. Sugirgždo 
durys ir pasigirdo netoli balsai; jis pak 
galvą. Pierre mandagiai nusilenkė kardir 
lui Sangvinetti, išeinančiam su kitu kardino 
liesiu, aukštu, išblyškusiu ir išdžiuvusiu ask 
veidu. Bet nė vienas nė kitas, rodos neuž 
mijo to prasto svetimtaučio kunigo nušilę 
mo. Jie familijariškai kaTBSjrlsitarp 
storais balsais. „

— Taip, kilsta vėjas; šiandien ku^*^ 
stipresnis negu vakar. ,O1 ’

— Rytoj tikrai ims pusti siroko.
Ir dideliame rustame kambaryje vęl 

darė tylu. Donas V idžilio vis rašė, betL*? 
tyliai, kad nesigirdėjo jo plunksnos kr .įr 
jimo ant kieto pageltusio popierio. Pasi - 
do suskilusio varpelio balsas. Kunigas IT? 
relli išbėgo iš kambario, įlindo į sosto - 
bet iš ten tuojau sugrįžo, pašaukė moste* 
mu Pierre’ą ir nebaisiai už rekomendavo:

—- Ponas kunigas Pierre Froman.
Didelė sosto salė taipgi buvo apie* 

Brangus popieriai buvo {apiplyšę ir kabojo? 
sienų, tartum, skarmalai apdraskyti. Ki 
nekur buvo matyti remontas; bet laikas išns 
gino pilkomis dėmėmis brangaus šilko spah / 
Puikiausiu kambario pagrąžinimu buvo sėti 
sostas, apmuštas raudonu šilku, ant ku 
kuomet tai sėdėjo šventas tėvas, kuomet 
atvažiuodavo su vizitą pas kardinolą, Į 
jo buvo pakabintas iš raudono šilko ba^r 
mas, po kuriuo kabojo dabartiniojo p^-, 
žiaus portretas. Pagal paprotį, kresė ste 
atsukta sėdvnė į sieną, kad niekas iš ap** 
kimo neatsisėstų ant jos. Ruiminga salė* 
vo išmebliuota tiktai kilimais, kresėmis ir 1 
kiu skobnių iš Liudviko XIV gadynės. 0

Bet Pierre išpraddžios nieko nematė, r 
tai kardinolą, kuris stovėjo prie kito skob’ 
prie kurio jis dirbdavo. Savo prastoje s: 
noje su raudonais apsiuvimais ir tokios- 
spalvos sagais kardinolas išrodė kur-kas j 
kesniu ir iškilmingesnių, negu ant portn 
išeiginiame kostume. Tai buvo tie-patys 1 
svirę balti plaukai, tas-pats pailgas veidas, 
vagotas* plačiomis rukšlėmis, ta-pati did< 
nosis ir tos,-pačios plonos lupos, — ir tos-j 
čios gyvos akys, pridengtos juodais tanki 
antakiais, truputį išblyškęs veidas; -r- ant p< 
treto nebuvo galima užtėmyti to gilaus ir 1 
maus tikėjimo, tos stiprybės, įuri jam nelei 
atsitolinti nė ant žingsnio nuo tikėjimo, stipt 
bės, kuria kvėpavo ta įtekminga figūra.

Kardinolas stovėjo, nesijudindamas iš vi 
tos ir su atsidėjimu žiurėjo į svečią, pastai! 
sis, žinodamas etiketą, priklaupė ant kelio ’ 
pabučiavo didelį žiedą, kurį senis nešiojo a 
piršto.

Bet kardinolas tuojau pakėlė jį.
— Mielas mano sunau, sveikinu tam 

musų name.... Mano brolvaikė kalbėjo rį 
apie tamstą su tokia užuojauta, kad man* 
bai malonu matyti tamstą pas save.

Ir neprašydamas svečio sėsti, jis pats I 
sisėdo ant savo kresės, vis dar žiūrėti 
mas į jį.

— Tamsta vakar rytą atvažiavai? Tai 
sta labai pavargai, ar netiesa? — mandagi 
paklausė jis, retai ištardamas žodžius. J

— Tamstos šventenybė perdaug esi n| 
lūs.... Taip, aš buvau labai nuvargęs! 
tiek nuo kelionės, kiek nuo nerimavimų, i 
kelionė turi tok| didelį svarbumą man!

Kardinolas, rodėsi, nenori iš pirmųjų/ 
džių pradėti kalbėti apie svarbiausįjj daly’

— Žinoma, iš Paryžiaus į Rymą, visgi



bai toli. Dabar tą kelionę atliekame gana 
greitai. Bet seniaus — kokia tai begalinė ke
lionė buvo!

Jis pradėjo dar rėčiaus ištarti žodžius.
— Aš buvau Paryžiuje tiktai vieną kartą 

— o, tai buvo labai seniai, jau bus penkiosde- 
simts metų atgal, — ir pragyvenau ten iš visc 
tiktai savaitę.'... Taip, miestas didelis ir gra
žus, gatvės labai trukšmingos, daug labai gra 
žiai išauklėtų žmonių, o tauta sutvėrė tiek 
gražių daiktų. To negalima užmiršti ir da 

jbartiniame liūdname laike. Francuzija buvę 
vyresniąją bažnyčios dukteria. Nuo to laike 
aš nė sykio nebuvau išvažiavęs iš Rymo.

Ir jis užbaigė savo mintį keistu rankos 
mostelėjimu. Kam važiuoti į abejonių ir 
maišto šalį! Argi neužtenka Rymo, Rymo1' 
kuris valdo visą pasaulį, kuris su laiku, kaip 

L vra pranašauta, vėl paliks pasaulio sostapi- 
k Jiiu> -aspju........... . . ....
\ į Žiūrint į jį, Pierre’o mintyje prisikėlė se- 
i^ha^ejie karingi kunigaikščiai, kurių anūkas sto

rėjo prieš jį prastoje sutanoje, ir jis gėrėjosi 
‘ Jš senio, kuris manė, kad geresnio miesto už 

V*Rvmą nėra visame pasaulyje. Bet tas at- 
(:aklus užsiganėdinimas, tas prisiminimas apie 

litas tautas tik tuomet, kuomet jas nori pa 
ergti, padarė į jį liūdnų įspūdį. Pierre norė- 
o sugrįžti prie savo dalyko.

— Pirma, negu ką-nors pradėti, aš noriu 
šrjtikšti tamstai savo pagarbą todėl, kad vie- 
atinė mano viltis yra tamstos ypatoje, ir aš

Dvi Kelioni i Tolimą Siaur
Su 17 paveikslėlių.

Sutaisė S. Matulaitis

PRAKALBA.
Seniaus niekas nežinojo, kas yra tolimoje 

šiaurėje. Nežinodami tikros teisybės, žmonės 
tikėjo, kad tolimoj šiaurėj nuolat stovi teip di 
deli šalčiai, jog ten negali nė augalai augti 
nė gyvuliai gyventi.

Bet atėjo laikas, kuomet žmonėms jau ne
bepakako senų pasakų ir prietarų, jie užsima
nė patirti, kas yra tose baisiose šiaurės šaly
se, kur, anot i>asakų, gyvena mirtis.

Ir štai mokinti vyrai, geizdami išsklaidyti 
senovės prietarus, patirti tikrą teisybę ir pa
rodyti ją žmonėms, suskato tyrinėti tą neži 
nomą tolimą šiaurę. Vienas jx) kito leidosi 
jie keliauti į tą baisią Šalį, kur ne vienam iš 
jųjų parsiėjo daug išvargti arlia net pražūti 
bejieškant teisybės ir mokslo.

Bet tas nesulaikė kitų drąsuolių. Mets 
po meto, žingsnis po žingsnio jie ištyrė ir ap
rašė tolimos šiaurės šalį. Tik sunkus tai dar
bas, nelengva kelionė. Neveizint j daugelį drą
sių kelionių, męs da ligšiol nežinome visko, 
kas yra tolimiausioje šiaurėje, į kurią kuone 

iidimc iimuu Mins yi<* .. «• kasmets keliauja vis nauji tyrinėtojai.
meldžiu neatsakyti duoti man pro ingus pa J^bai įdomu paskaityti apie pilnas vargų 

ir nelaimių keliones mokintų ir drąsių vyrų Bokkanera parode į neramią šalį. Iš tų kelionių męs galime 
aiškiai pažinti, ką gali iškentėti žmogus, užsi- 

■ degęs vienu iš prakilniausių žmogaus pagei- Mano pareiga r}1P,”jdimų: pageidimu teisybės ir mųkslo.
"Šitoje knygoje męs aprašysime dvi toki 

‘kelioni tolimai šiaurei tyrinėti.
Bet pirma negu rašyti apie tas keliones, 

aprašysime trumpai dėl ko tolimoj šiaurėj sto
vi dideli šalčiai, sniegas ir ledas, o teipogi koki 
gyvuliai ir žmonės ten gy^na.

5. M.

• tarimus.
H Rankos mostelėjimu 
Kam ant kresės prieš save. 
H* — Žinoma, mielas sunau, aš tamstai neat- 
Hpakau duoti patarimus. T' 
Kįtis kiekvienu krikščioniu, kuris stengiasi eiti 
ĮKjrie gero. Bet tamsta apsirinki, jei tiki į 
IJnano įtekmę: ji labai menka. Aš gyvenu at- 
įrsitolinęs. aš negaliu ir nenoriu nieko maldau
ji! .... Bet abelnai tas mums nekenkia pasi- 
flcalbėti.
[L Ir jis atvirai, be jokių paslėptų minčių, 
I Jpastatė klausimą, kaipo žmogus drąsus ir per

sitikrinęs, nesibijantis atsakomybės.
— Tamsta parašiai knygą, — ji vadinasi, 

rodos, “Naujas Rymas“, — ir tamsta atvažia
vai apginti tą knygą, kuri įduota peržiūrėti 
indekso kongregacijai.... Aš dar jos neskai
čiau. Tamsta, žinoma, supranti, kad aš visko 
negaliu perskaity ti. . Aš skaitau tiktai veika
lus, prisiųstus man iš kongregacijos, kurios 
nariu esu nuo praėjusių metų; kartais aš už
siganėdinu mano sekretoriaus atskaita. Bet 

Iiano broliavaikė, Benedetta. skaitė tamstos 
oygą ir ji man sakė, kad ji labai interesinga, 
■d iš pradžios ji ją nustebino, o paskui su
jaudino, ... Ir aš tamstai prižadu ją per- 
urėti ir su atsidėjimu perskaityti kaltina- 
usias vietas.
Į Pierre pasinaudojo proga, kad tuojau pra
si gintis. Jis manė, kad geriausia bus tuo-1 nurodžius savo draugus Paryžiuje.— Tamstos šventenybė suprasi mano nusi- 

Jebėjimą, kuomet aš sužinojau, kad knygą 
pri* užginti.... Ponas Vikontas Delašu, ku- 
|s su manim draugaujasi, tolydžio atkartoja, 
51d panaši knyga katalikybei gali daugiau 
itarnauti, negu visa armija.

L — O, Delašu, Delašu, — atkartojo kardi- 
£>las su maža neapykanta, — aš žinau, kad 
Selašu laiko save už gerą kataliką. ... Tam
sta žinai, jis mums truputį prisieina giminė. 
Kuomet jis apsistoja pas mus, aš noriai susi- 
inku su juo, bet su tokia sanlyga, kad nepa- 
iesti klausimų, kuriuose męs niekuomet ne
galime sutikti. ... Bet puikiausio ir geriausio 
/telašu katalikybė, su jo korporacijomis, dar- 
L. Lų rateliais, su jo demokratija ir soci
alizmu, — vis tai, žinai tamsta, nedaugiau, 
aip literatūra.
' Tas žodis pakirto Pierre’ą, nes jis pama- 
j neapikantos ironiją, kuri nejučiomis buvo 
aleista prieš jį. Tuomet jis pasiskubino įvar- 
inti kitą savo draugą, kurio vardas, rodėsi 
im, buvo labai įtekmingas.
f — Jo šventenybė kardinolas Boržero labai 
agyrė mano veikalą.

Bokkanera veidas išsykio persimainė. Tai 
uvo nebe meili šypsą, Tie pasigailėjimas, kurį 

liikelia neprotingas kūdikio pasielgimas, — 
lodose akyse sužibėjo rūstybės ugnis, ir jo 
eidas pasidarė piktas ir apsiniaukęs.

— Be abejo, — retai prakalbėjo jis, — 
ar dingas Boržero Francuzijoje turi dievo- 
aimingo žmogaus reputaciją. Čia, Ryme, 
s labai mažai žinomas. Ypatiškai aš jį yna- 
au tik vieną kartą, kuomet jis buvo išrinktas 
kardinolus. Įr aš neišdrįsčiau kaltinti jį, jei 
eieniai jo raštai ir pasielgimai nebūtų su- 

Fy>ę mano tikinčios sielos. Nelaimė, aš ne 
rienas taip manau, — tamsta nerasi nė vie- 
io kardinolo, kuri: pagirtų jo pasielgimą.

Jis apsistojo ir paskui tvirtai pasakė: 
| Kardinolas Boržero revoliucijoniarius. 
| Pierre suakmenėjo nuo tokių žodžių. Die- 
fc! tas begaliniai geras piemuo,T$Vajojantis 
%e antrą Kristaus atėjimą santaikos ir tei- 
Įbės įvikinimui ant žemės, — revdliucijo- 
brius! Žodžiai neturi, vadinas, visur vie- 
jdos prasmės, — ir koks tas pasaulis, kuris 
bilę prie artimų ir kenčiančių vadina didele 
lodėme ir prasikaltimu?

Negalėdamas duoti sau atskaitos ir jauz- 
(mas, kad bus bereikalingi ginčai su kardi- 
lu, jis dabar norėjo papasakoti tiktai savo 
lygos turinį, paaiškinti ir parodyti, kad ji 
pžsitarnavo nuteisimo. Bet po pirmųjų 
^rre’o žodžių, kardinolas jį sulaikė .
— Ne, ne, mano mielas sunau! Tai mums 

jns daug laiko, — aš geriau pats peržiu- 
lu kaltinamąsias vietas.... Bet, žinaii

(Toliaus bus,

1. DELKO TOLIMOJ SIAURfiJ STOVI 
DIDELI ŠALČIAI?

Visi žino, kad musų žemė, tai kamuolys, 
kuris atlieka dvejopą judėjimą: bėga aplinkui 
saulę ir drauge patsai sukasi, tarsi ratas ant 
ašies arba kamuolys apie virbalą, perskrio- 
džiantį jįjį per patį vidurį nuo šiaurės iki pie
tų galo. Ta įsivaizdomoji ašis arlia virbalas 
vadinasi žemės ašis. Tos vietos ant žemės ka
muolio paviršiaus, kur ta įsivaizdomoji ašis 
perskriodžia žemės žievę, vadinasi poliusais 
arba poliais, vienas iš jų .šiaurių, kitas pietų 
poliusas.

Per patį žemkamuolio paviršiaus vidurį 
nuo rytų vakarų link paprastai įsivaizdina li
niją apjuosiančią žemės kamuolį. Ta linija 
vadinasi ekvatorium, o lietuviškai lygtinu t. 
y.: linija lygiai atsti nuo abiejų poliusų. Ek
vatorius skiria žemkamuolio • paviršių į dvi 
lygi dali — į puskamuoliu: šiaurės puskamuo
lis guli į šiaurę nuo ekvatoriaus ir pietų — į 
pietus.

Nuo žemės sukimosi apie ašį pas mus būna 
tai šviesu, tai tamsu, arba kaip męs sakome 
tai diena, tai naktis.

iema, dabar°tamjfa vasara. Tarpe tų dvie- 
ų meto laikų buvd ruduo ir pavasaris, kuo- 
net abudu puskamuoliu maž-daug lygiai yra 
aulės šildomi^ Teip mainosi laikai kas metai, 
les žemė nuo amžių kas metai tą pačią ke

lionę atlieka.
Nuo to žemės basilenkimo priguli teipogi 

:akties ir dienos ilgumas. Teip antai vasa
lą, kuomet musų (šiaurės) puskamuolis atsi- 
creipęs į saulę, dienos pas mus ilgos, o nak
tys trumpos, o ant nusikreipusio nuo saulės 
pietų puskamuolio atpenč, dienos tuomet 
trumpos, o naktys ilgos. Užtai kuomet pas 
mus žiema, naktys |>as mus ilgos, o dienos 
trumpos, o ant pietų puskamuolio tuomet sto
vi vasara su ilgomis dienomis ir trumpomis 
naktimis.

Rudenyj ir pavasaryj skirtumas terpti die
nos ir nakties ant abiejų puskamuoliu yra 
mažesnis, o ant galo du kartu į metą: pava
saryj (9 kovo dieną) ir rudenyj (9 rugsėjo 
dieną) ateina tokis laikas, kuomet ant abie- rašo, tai j;
jų puskamuoliu dienos jiasidaro lygios nak- esančios viduryj rato ant jiaveikslėlio spuoge- lagis. 
tims t. y. diena turi 12 valandų ir naktis — bais pažymėto priguli prie šaltosios šiaurės Šimtai i 
12 valandų. Tai esti dėl to, jog tuomet abudu poliuso juostos. Taigi prie šiaurinės juostos girdėjo, ką 
žemės puskamuoliu lygiai be jokio palinkimo priguli: šiaurinės Europos, Azijos (Sibiras) prakalboje 
atsisukę į saulę. ir Šiaurinės Amerikos dalis. Terpu Ameri- sty nėjokit

Dabar jau nesunku bus suprasti, kas bus, kos Europos guli didelė sala Grenlandija, vien “musu 
sakysim, ant siaurės poliuso, kuomet ant šiau- Netoli ‘-
rių puskamuolio stovi žiema. Šiaurės poliu
sas tuomet bus teip nusikreipęs nuo saulės, jog 
l>er kelis mėnesius ant jo nenupuls nė vienas 
saulės šviesos spindulys, dėlto ten kelis mė
nesius stovės tamsi naktis. Užtai vasaros 
metą jis bus teip atsikreipęs j saulę, jog jos 
spinduliai kelis mėnesius be palioyos puls ant 
jojo ir dėlto ten stovės ilga, kelis mėnesius 
esanti, diena. Tas pat esti ir ant pietų poliu-1 
so, tiktai, kuomet ant šiaurės poliuso bus die- 2. TOLIMOS ŠIALRES LEDAI.
na, ten stovės naktis, o kuomet ant šiaurinio Iš visko, ką augščiaus kalbėjome, matyti, 
— naktis, ant pietinio — diena. kad tolimoj šiaurėj turi būti labai šalta. Ir

Norint žemė, bėgdama aplink saulę, atsuka žiemos metą ten stovi neretai po 40 
į saulę labiaus tai vieną, tai kitą sayo puška- šalčio laipsnių ( 40 ) ir daugiaus, net ir 
muolį, bet visgi daugiausia šilumos apturi vasar? len retai kada būna šilumos daugiaus 
nuo saulės ta žemės juosta, kuri tęsiasi abie- per 0 • ,, . .
mis ekvatoriaus pusėmis. Apie ekvatorių sau- Laike didelių žiemos sakių ten užšąla gy
lės spinduliai puola ant žemės stačiausiai dėl- vasls sidabras termometruose, susąla skysti 
to ir šildo labiausiai ir klimatas (oras) ten tauka*, spiritas; mėsa teip su>ąla, jog ji rei- 
karščiausias. Tūlame atstogume nuo ekvato- k*a skaldyti kirviu kaip akmenį. 
riaus poliusų link eina juostos (viena šiaurės, tokių šalčių tolimoj šiaurėj per ištisus
kita pietų puskamuolyj) su vidutiniu klimatu, kietus guli sniegas ir ledas. Trumpas \asa- 
Tokioj vidutinio klimato juostoj šiaurės pus- ros laike žemė neat>įla giliaus kaip pusę mas- 
kamuolio ir męs gyvename. Už vidutinių 0 ^nt saly» gulinčių arčiaus poliuso, žeme 
juostų da toliau jKiliusų link eina šaltosios, tik kai-kunose vietose, ir tai tik trunųiam ai- 
arba poliusų juostos, kur saulės spinduliai kui pasirenio is po storo sniego ir edų s uogs- 
puola nuožvilniai, menkai šildo ir dėlto oras n*°* . Eai-kunos tolimos siaurės salos uz - o- 
ten visuomet šaltas, dėlto ten guli amžinas tos vietomis ledo kiautu kartais po 2 ar 
ledas ir sniegas. Taigi šitoj knvgutėj bus sieksnių storio. Tokis storas ledo kiautas pa- 

: • • gulinčia sidaro ’s smego. Sniegas begulėdamas per
daugelį metų susislegia į ledą, kuris, tarytum, dccoriaus , nesutikimus su kaimy- 
vanduo upėj jialengva slenka žem\n jūrių- najs, išpliauškusio visokias paslap* 
link i>er palinkusius salų sonus. Nuslinkęs j tis Anglijos laikraštininkui, susi- 
jures ledas nekartą kelis verstus slenka da ]>o j-jnkime vokiečių konservatyvų, ild 
vandeniu, kol galų gale nenukišta ir tuomet -
t • • «• • •

KĄ MUSŲ SOCIALISTAI Slj| 
MELU NORI ATSIEKTI?
Ponas Strazdas “socialistas”, 

“Keleivio" No. 45 rašo, buk aš 
savo prakalboje, laikytoje ant me
timo apvaikščiojimo Dr-stės . Si- 
mano Daukanto Chicagoje, 25 d. 
spalio šių metų, keikęs socialistu* 
perkūnais, išvadinęs maištininkais, 
anarchistais, vagimis ir kitokiai* 
biauriais vardais.

Ant to turiu atsakyti, kad jeigu 
p. Strazdas šitokius žodžius pri
kaišioja mano kalbai, tai matyti, 
kad jis ant virš minėto apvaikščio
jimo nebuvo, ir mano kalbos ne. 
girdėjo; turėjo jam kas nors ki
tas teip papasakoti kaip jis “Kė
lei vyj parašė; o jeigu jis pats 
ant minėto apvaikščiojimo yra bu- | Pav. 3. žemės Ir Jūrės esančios netoli Siaurės poliuao. vęs ir mano kalbą girdėjęs, o šiteip 

I tai jis yra begėdiškas me-

žmonių salėje buvo ir 
"į aš kalbėjau. Aš savo 

nepavadinau sociali
stų nėjokiu kitokiu vardu kaip 

vjiciiiaiiaija. vien "musų socialistai” ir ‘ * Netoli jos sala Spicbergen. Už jos rytų link jų neniekinau, til 
guli da mažai ištyrinėta Praneiškaus-Juozapo klaidas, 
žemė. Kas yra toliaus už šitos žemės poliuso- darni 
linic da nėra gerai ištirta. N' - —
kas yra ant pačio poliuso: — ------ — j~*
nes per šaltį, ledus ir sniegą niekam da nej>a-1 sočiau 
vyko pasiekti poliusą, nors daugelis drąsių Įgimui 
vyrų leidosi keliauti į tas baisias tolimos šiau
rės šalis.

ir niekur 
tiktai nurodžiau jų 

kad tūli iš jų* nesupraz- 
. u bliaus uz suos žemes poliuso- darni socializmo principų, kovoja iini da’šėra’cerai ištirta. Niekas nežino da ne prieš kapitalą, tiktai prieš »<■ 

. . ar žemė ar jūrės, lygius skurdžius, ir tuomi teršia

— ’ socializmo vardą ir kenkia jo au-
~—i. O kada diduma musų lie
tuviškų socialistų teip daro, tai , 
liudija ir paties p. Strazdo raštas., 
tilpęs virš minėtame “Keleivio4 
numeryje, kuris mano kalbą ap* 
kaišė savo nukaltais žodžiais ii 
vardais.

Įstabu yra, žinoti ką musų so- 
sialistai tikisi atsiekti ^ąvo 
melais ir purvų drapstymu ant *sau 

Į nepatinkamų ypatų ?
kad jų melagystės ir purvai iš tie 
sų kenks tiems ant kurių jie už 
simerkę juos drebia? Ar gal 
kiu savo pasielgimu jie tikisi 
kelti socializmo vardą ir 

Malonėčiau, kad šk.
čią” išaiškintų man sveikesnių r— 
monių socialistai už pr Strazdą.

A. Olševskis.

Ar jie tiki 
tie- 
už- 
to- 
pa- 

ir garbę? 
šią “tajemny- 

1 nuo-

kalba apie keliones į šaltąją juostą, 
palei šiaurės poliusą.

SZALTOJI

SZALTOJI

Pav. 2. Juosto* ant iemė* kamuolio. Per 
ekvatorius Ir ftiltojl juosta; toliaus — vidutinės, ta _ •

▼idurj — 
o ant g9r

Iš visur.
Į| Dėl įsipaiuiojimo VokHtijoi

T--- •
...».< najj, išpliauškusio visokias paslap*Nuslinkęs į tįs .Anglijos laikraštininkui, susi-

šiol visada rėmusių randą, iŠlei-
stojas laikraščio “Zukunft”, Maxi- 
milian Harden pareikalavo, kad
Vokietijos ciecorius atsisakytų vi
sai nuo sosto. Tokio reikalavimo 
jam dar, turbut, nieks ne pastatė.

Londono laikraštis “Daily 
Telegraph” drąsina Serbiją ir kal
bina ne leisti Austrijai pasisavinti 
serbų apgyventus žemės plotus, su
sirišti su Morttenegro ir Turkija 
ir pradėti karą, o galės išplatinti 
savo rubežius užimdami Austrijos 
provincijas serbų apgyventas. 
Eaikraštis serbams pažada Angli
jos jiagelbą.

didelio kalno jiavidale išneria iš vandens ir 
plaukioja paviršium. Toki ledų kalnai turi 
nekartą jmi kelis verstus pločio; 40 sieksnių 
augščio, o da po vandeniu jo yra mažiausia 
8 kartus tiek.

Menas keliauninkas po šiaurės jūres šiteip 
aprašo, kaip prie jo iškilo iš vandens tokis le
dų kalnas.

“Plaukėme laive — sako jis — palei tą 
vietą, kur ledas nuo saloš leidžiasi į jūres. 
Iš laivo man buvo matyti, kaip ledas po van
deniu tęsiasi toli-toli nuo kranto; vanduo toj 
vietoj išveizi baltas nuo šviesos atsimušančios 
nuo ledo. Tik štai, netoli musų laivo palei sa
los krantą vanduo staiga sujudo, tarytum, 
ėmė virti. Męs išgirdome ošimą po vandeniu. 
Po valandėlės išgirdome trenksmą, tarytum 
po vandeniu perkūnas trenkė. Męs išsigan
dome ir, nutvėrę irklus, skubinome irtis to
liaus nuo tos baisios vietos. Tuo tarpu iš 
vandens iškilo didelis ledo gabalas, po to da 
keli. Da valandėlei praėjus kokis 100 ar 200 
sieksnių nuo musų iš vandens išnėrė didžiu
lis ledo kalnas, kokių 20 sieksnių augščio, iš
kilo ir siūbavo ant vandens. Nuo to pakilo 
teip didelės bangos, jog vos neapvertė musų 
laivo. Męs džiaugėmės, kad likome gyvi, o 
naujas ledo kalnas, besiūbuodamas, nuplaukė * 1 ' 1 — • - - 4 - 99 ,

Nuo kiekvieno ledyno nusiteigusio nuo že
mės į jūres nuolatos atskįla toki kalnai ir plau
kia jūrėmis šimtus arba ir tūkstančius verstų, 
kol nesusiskaldo viens į kitą, nesuįra nuo sau
lės spindulių ir vandens arba nenuplaukia į 
šiltisnes jūres ir ten nesutirpsta. Tirpdamas j

Ant to žemės kamuolio ,o Juosto*,
šono, kuris atsisukęs į saulę ir anos spindu
lių apšviestas, stovi diena, o ant neapšviesto- Męs kaip jau sakėme, gyvename vidutinėj 
jo — naktis. Vieną kartą apie savo ašį žemė šiaurės puskamuolio juostoj. Jeigu tad eitu- 
apsisuka į 24 valandas t. y. - į parą; per tą nic nuo mus pietų link, tai klimatas kaskart 
laiką pas mus praeina diena ir naktis. eitų šiltyn, žiemos butų trumpesnės ir šiltes-

Nuo žemės bėgimo aplinkui saulę priguli nės» o vasaros ilgesnės. Galų gale nepertoli 
----------- • • - ekvatoriaus atrastume tokias šalis, kur nie- 

• kuomet žiemos nebūna, kur nuolatos stovi 
karšta vasara; žiemos laikas galima pažinti 
vien tiktai iš to, kad tuęmet ten daugiaus 
lyja.

Tie, ką gyvena vidutinėj pietų puskamuo
lio juostoj, norėdami pasiekti karštas ekvato
riaus šalis turėtų eiti šiaurės link, nes eidami 
pietų link, jie pasiektų šaltą pietų poliuso 
juostą.

Jeigtigi keliauti iš mus šiaurės link, tai kli- liaujas lc(lo Kainas, nesu 
matas kaskart bus šaltesnis, žiemos ilgesnės šalvn kur jį nešė tėkmė, 
ir šaltesnės, o vasaros trumpesnės ir vėsesnės; 
pagalios męs pasiektume šiaurinę šaltąją juos
tą, kur žemė nuolatos sušalusi; kur sniegas 
ir ledas niekuomet nenutirpsta, nes vasaros 
ten labai trumpos ir šaltos, nes net ir liejMJs 
mėnesyj saulė ten pačiame vidurdienyj stovi 

I teip žemai, kaip pas mus vakarais, spinduliai 
jos puola nuožvilniai ir šildo silpnai, dėlto 
sniegas ir ledas ten sutirpsta tiktai paviršium.

Pasiekę tas šaltas poliusų juostos šalis, 
męs pastebėsime da vieną dalyką, kuris pas 
mus niekuomet nebūva. Patirsime, kad žie
mos metą ten per kelis mėnesius saulė visiš
kai nepasirodo-ir stovi ilga nobodi naktis. Juo 
arčiau paliuso, juo ilgesnė esti ta naktis: po 
3, 4, 5 mėnesius, o palei patį poliusą jinai sto
vi ištisus 6 mėnesius. Užtai po tos ilgos nak
ties, kuomet ant šiaurės puskamuolio užstoja 
vasarą, šiaurės poliuso apygardose išaušta to
kia pat ilga diena. Iš pat pradžių prasideda 
ilga brėkšta, poto jau saulė pasirodo vienu 
savo kraštu ir juo tolyn juo augštyn kjla, o 
truputį pakilus jau nebenusileidžia, bet suka
si ant dangaus, darydama ratą. Tokį ratą 
padaro į 24 valandas. Palei patį poliusą tokia 
diena tęsiasi 6 mėnesius, o juo tolyn nuo po
liuso pietų link, juo ji eina trumpyn. Po il
gos dienos vėla užstoja naktis.

Kad lengviaus butų suprasti zemiaus ap
rašytas keliones ant pav. 3 papieštas žemlapis

musų vasara, ruduo žiema, ir pavasaris. Bė
gimą aplink saulę žemė atlieka į 365 dienas ir 
6 \alandas, ką męs vadiname metais.

Kelias, kuriuomi žemė bėga aplink saulę, 
išveizi kaip ir ištemptas ratas arba kiaušinis. 
Tas kelias vadinasi žemės orbita. Taigi vieną 
kartą-visą savo orbitą žemė apibėga į metus.

Bėgdama aplinkui saulę, žemė stovi prie
šais saulę ne stačiai šonu, bet truputį pasilen
kusi. H Dėlei to tai vienas žemės puskamuo
lis esti labiaus atsikreipęs į saulę, tai kitas. 
Ant puskamuolio į saulę atsikreipusio, saulės 
spinduliai krinta stačiai ir gerai kaitina, dėl
to ten tuomet stovi vasara; ant puskamuolio 
gi nuo saulės nusikreipusio spinduliai puola 
nuožvilniai, mažai šildo, dėlto ten tuomet esti

Pav. 1. žemės bėgimas aplink saulę. Linija iš spuo
gelių per žemkamuolj tai žemės ašis. Tamsioji linija per 
žemkamuolj ta! ekvatorius.

žiema. Jeigu į saulę atkreiptas, sakysim, šiau
rės puskamuolįs, tad pas mus,*)stovi vasara, o

•) Nes gyvename šiaurės puskamuolyj.

pietų puskamuolyj žiema. Per pusę metų padė
jimas persimaino, atkreiptasis į saulę žemės 
puskamuolis nusikreipia nuo jos, o nukreipta
sis atsikreipia į saulę; tuomet ant šiaurės pus-

Ikamuolio, kur pirm to buvo vasara, dabar] papieštaiteip kaip išrodytų mums,_ žiūrint is (užstoja žiema, o ant pietinio, kur pirma buvoj viršaus nuo šiaurės po iuso. emes ir jur

Į Garsus revolverinių kanuolių 
išradėjas, Kiram Maxim, garsina 
jog išrado aparatą atjauninimui 
pasenusių žmonių ir kaip sako, jo 
įtekmę ant savęs išbandęs ir dabar 
jaučiasi 25 metais jaunesniu. 
Daktarai venog jo užtikrinimams 
ne nori tikėti: jie sako,#kad elek
triką, su kurios pagelba Maxim 
tikisi žmones jaunais padaryti, 
greičiau tinka naikinimui gyvasties 
negu jos palaikymui.

Į ĮĮ Mieste Santiago, ant Kubos, 
Į pasimirė pirmutinis neva nepri- 
gulmingas, bet ištikro Sujungtų 
Siaurinės Amerikos valstijų įna
gis, prezidentas Tomas Estrada 
Paima.

Pat. 4. Ledo kalnas ant jurtų.

I Į| Laike smarkios vėtros ant Di
džiojo oceano, priešais Etoro 
Island susidaužė japoniškas gar- 
laivys Taish Maru. Su laivu pas
kendo ir 156 žmonių.

ĮĮ Paryžiun atėjo žinia, buk pri
skirtoj prie Austrijos Bosnijoj jau 
sukilo serbų dalis. Pulkas gin
kluotų sukilėlių dinamitų išmetė 
į {padanges Austrijos kariumenės 
kazermes Kanitzoj. Prie to 170 
Austrijos kareivių tapo užmuštų.

nuo saulės kalnas palengva dįla. Sudilę jie 
įgyja įvairiausią išveizdą: vieni išveizi ištolo, 

vieni balti, kiti mėlyni, ar žali. Jeigu apačia

• ĮgVJH jvail l«*U31<į 13VC14.UU . V1CII1 1SVC1Z1 IblOlO, tos šiaurės puskamuolio dalies, kuri guli ap- taį-VfUin> rūmai arba bažnyčios su bokštais; 
linkui šiaurės poliusą. Ant Žemlapio viskas ,4^; Kalti Viri mAlvni ar rali Teinu o n a A i n

|| Mieste Calctitta (angliškų In- 
dijų sostapilyj), 8 d. lapkričio, li
pant j karietą angliškam Bengali
jos vice gubernatoriui, Sir Andrew 
Handerson Leith Frazer, prišoko 
prie jo jaunas indietis ir du kartu 
bandė iš revolverio šauti, bet šu- ' 
viai neišdegė. Užpuolikas likosi 
suimtas. Susirinkę ant gatvės į<- 
diečiai, matomai užpuoliko pagel- 
biriinkai, pabėgo.



|| 8 d. lapkričio Paryžiuj pasi
mirė pagarsėjęs visame civilizuo
tame sviete prancūziškasis rašti
ninkas Victorien Sardou. Jis bu
vo jau ne jaunas, gimė jis 1831 
metuose. Jo dramos verstos veik 
j visas civilizuotų tautų kalbas.

|| 5 d. lapkričio Chinų pakrantė
se paskendo (garlaivys. Ant jo 
buvo 600 pasažierių. Iš jų tik 
400 išgelbėjo, kiti arba prigėrė, 
arba tapo laivo įgulos užmušti. 
Penki laivo jurininkai, dalyvavę 
užmušystose, likęsi nugalabinti.

— Dėl stokos darbo, namuose 
pn. 162 Van Buren str. bandė 
nusižudyti darbininkas D. Lam- 
bord. Jis perpjovė arteriją ant 
kairės rankos. Patėmijo tą vie
nok gaspadinė, pas kurią Lamborc 
gyveno, ir davė žinią policijai, ku
ri jį nugabeno ligonbutin.- Ligon- 
bučio daktarai mano, kad Lam- 
bord išgis. Jis yra kanadietis.

APGARSINIMAI
• || Anglijoj pasibaigė streikai 
medvilnės dirbtuvių darbininkų. 
Darbininkai sutiko nuo 
nėšio ateinančių metų 
mažesnes algas.

kovo mė- 
dirbti už

lapkričio,Į Ant Baltiko, 6 d. 
paskendo vokiš- 

“Archimedes”.
IO jurininkų, o

netoli Gedanos, 
kas garlaivys 
Prie to prigėrė 
3 išsigelbėjo

|| Amerikos randas garsina, jog 
mieste Manila, ant Filipinų salų, 
cholera išnyko; priemiesčiuose 
teipgi mažai pasitaiko apsirgimų.

Prancūzijoj, netoli Grisacs 
iššoko iš vėžių gelžkelio traukinys. 
Prie to 10 ypatų tapo užmuštų, o 
'daug likosi sužeistų.

Pietinės Amerikos Ecuadoro 
respublikos kongrese, jį uždarant, 
užgimė smarkios muštynės terp 
rando šalininkų ir jo priešininkų.

ATYDAI SKAITYTOJŲ- 
. Jau baigiamas spausdinti '‘Lie
tuvos” Kalendorius 1909 metams. 
Kalendorius .daug didesnis, .negu 

■1908 m., o jame telpa daugybė nau
dingų žinių, statistiškų, moksliškų 
straipsnių ir šiaip skaitymų. Iš 
straipsnių paminėsime tik keletu: 
Patarimai gyvenimo; Pasekmės gir
tuoklystės; Darbas ir Kapitalas; 
Suv. l’alst. Turtas; Krisis. Iš apy
sakėlių: Persenas; Kodėl P (Emile 
Zola); Sapnas Koperniko; Kaip 
žmonės liekasi dievais; Karalius ir 
jo batų valytojas ir daug kitų skai
tymų. Iš eilių telpa: Ruduo (M. 
Lietuvaitės) Kodėl negiedi (M. 
Lietuvpitės) Daili naktis (verti
mas iš djoethės) ir keletas kitų. 
Šitas Kalendorius būtinai reikalin
gas kiekvienai y patai, vistiek kokio 
užsiėmimo. Kaina .Kalendoriaus 
25c.

P.S. Perkupčiai malonės praneš
ti, kiek keta jų išparduoti, kad ži
notume keliolikų tūkstančių atspau
sti.

nij dalyj: Chase prie Point PI. ir 
Cornelia Ct.; Burr, prie Ad&land ir 
Wabansia gat.; Tuley, prie Potomac 
Ir Ciaremout Avė.; Washlngton, prie 
Morgan gat Ir Grand Avė.; Wells, prie 
Ashland ir Cornelia Avė. Vakarinėj 
dalyj: Scammon, prie Morgan ir Mon- 
roe gat.; Dante, prie Desplains ir 
Forųuer gat.; Foster, prie Ūnlon ir 
O’Brien gat.; Walsh, prie 20-tos ir 
Johnson gat.; Garfteld, prie Johnson 
ir 14-to PI.; Medill, prie 14-to Pi., ar
ti Throop gat.; Jackson, prie Shalto 
ir Better gat.; Burna, prie 25 gat. ir 
Central Park Avė.; Froebel, prie 21- 
mos ir Robey gat.; Hammond, prie 
21-mo PI., arti Callfornia Avė.; Jirka, 
prie 17-tos ir Laflin gat.; Marąuette, 
prie Wood ir Harrlsou gat. Pietinėj 
dalyj: Jonės, prie Harrison gat. ir 
Plymouth Pi.; Harrison, prie 23-čio 
PI., arti Wentworth avė.; Wendell 
Phillips, prie 39-tos gat-, ir Prairto 
Avė.; McAllistsr, prie 36-tos ir Gage 
gat.; Hamline, prie 48-tos ir Bishop 
gat.; Englevood, prie 8tewart Avė. 
ir 62-ros gat.; Pullman, prie Morse 
Avė. ir 113-tos gat.; South Chicago, 
prie Houaton Avė. ir 93-čios gat.; 
Sulllvan, prie Hudson Avė. ir 83-čios 
gat

Reikalavimai
Reikalaujama 200 darbininkų ) 

chigano ir Wisconsinoagirias prie 
tų plovyklų. GA-os algos, vlenvalinis 
darbas per žiemų; pigi kelionė iš Chi* 
cagos. Telpogi reikalaujama ir mo
terų prie visokių darbų Chicagos
mieste. Nerašyk, betaateik pats tuo- 
jaus. n »ic

J. Lucas, LAs t aviškas Agentas, 
239 Milwaukee Avė.,

Ml- 
len-

Chicago, UI.

Reikalauja merginų 
mo galvijų vuodegų. 
ailavinusios. Atsišaukti reikia ) plau
kų dirbtuvę Morris & Company, Union 
Stock Yards (aujungtiejie laidarai).

prie apkarpy-
Turi būti iš-

Reikalaujame vyro prie ofiso darbo, 
kuris moka lenkiškai ir lietuviškai 
rašyt! ir nors kiek angliškai. Atsa
kančiam darbininkui gera alga ir sto
vus darbas. Turi sudėti laido 92,00. 

Geo. Pupauskas,
24th PI., Chicago, III.15 W.

SKAITYKITE !
9300 ant rankos, o lyk) | 
randa, nupirksite 2 lubų

Už 
kęst) 
n) namų, 2 pagyvenimais po 6 ruimus 
ant Qulnn gat., arti 31 gat. 
Kaina .

išmo- 
mu ri

92950

išmo
nių ri-

Už 9300 ant rankos, o lyk) j 
kęst) randa, nupirksite 2 lubų 
n) namų. 2 pagyvenimais po 4 ruimus 
ant 37 gat., arti Parnell. Kaina 92750

Ui 1250 iš kalno, o lykj ant išmo
kės ties, nupirksite 2 lubų medin) na
mų ant 43 gat., arti Wentworth Avė. 
Randa $32 ) mėnes). Kaina ...$2250

su skaičiais visokio dldumol Para
šyta Pr. Mašioto. Pusi. 68. Kai
na .................................................... 20c.

Astronomija, parašė pagal K. 
Flamarijonų ir Lockyerų, A. . Aga- 
ras. Telpa: Dangaus apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
vlaatų, Saulė, Pilnėtos, Komėtoa, 
krintančios žvaigždės, žėmės padėji
mas pasaulėje, 
{statymai,
llų. Pusi. 62.

Mėnulis, Pasaulės
Su daugeliu paveikslė-

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

Atteles Prlnceps. Vertimai Pr. Sta
lelio, telpa čia šios apysakos: 1) 
Attelea Prlnceps, 2) Kas pergalės, 3) 
Piemenukas, 4 Kraujas, 4) Du pa
veikslėliai iš baudžiavos, 5) šuns li
kimas, ir 6) Skrandos istorija. Pusi. 
69, Kaina ....................................... 20c.

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

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

dllaltė, 10) Keistutis, žemaičių ap 
gynėjas. Puslapių 54. Kaina.. 15c.

Jani ta, drųsusis Japoniškasis Ka 
relvls. Tikras atsitikimas iš karės 
japonų su cblnais. Iš vokiečių kal
bos vertė K. 8. Pusi. 23 Kaina ..5c.

Japonų Pasakos., 
vertimų sutaisė S. 
telpa čia 7 trumpo* pasakos. Pusi. 
21, Kaina ........................................ 5c.

Tagai rusiškų
Vaitiekupiunas,

Jonukas Muzikantas. Parašyta Hen
riko Binkievlč’io, vertė Adl. V. ir 
Juros švyturio sargas, vertė J. Mar- 
gevičius. Pusi. 39. Kaina......... 10c.

Karė.. Ar ji žmonijai reikalinga? 
Parašė Kemėža. ši knygelė aprašo 
klek nuostolio iš karės žmonėms ir 
kas ) jų žmonijų stumia. Puslapių 
47. Kaina ....................  15c,

Koks privalo būti vaikų auginimas 
Ir auklėjimas? Rankios raštų, pa
rašytų Dr. šliupo. Kožnam žingeidi 
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
vams auginantiems vaikus, susipa
žinti su šia knygele. Pusi. 91. Kai- 
Qa .................................................... 25c.

rtų
Pusi. 555.

nurodymų pataisymui valgių.
Kaina ..................... 91.25

Lietuvos 
paveikslais 
Rašliavos

Istorija. Su kunigaikščlif 
ir žemlapių. Lietuvon 

apžvalgai. Parašė Mairo
nis (6. M-lis). Trečių kartų atspau
sta ir pertaisyta. Pusi. 259. Kai
na .................................................... 75c.

Lietuvių tauta aenovėje ir šiųdien. 
Parašė J. šliupas M. D. Antras to
mas. šitas 2-ras tomas apglėbia 
Lietuvių tautos veikalus nuo XlII-jo 
iki pabaigai XVI šimtmečio. PusL 
563. Kaina ................................. 91,50

Lietuva Tėvynė mano, eilėmis para
šė K. Stiklelis. Telpa 14 naujausių 
šios g^vnės dainelių. Puslapių 16. 
Kaina ...\...............  5c

Lltvomanal. Drama keturiuose velk- 
smuose. ParaLė Dvi Moterį. At
spausdinta iš "Varpo". Pusi. 58. 
Kaina ........................   20c.

Ligonių Draugas, HomeopatlAkasis, 
pagal Dr. med. G. Pulmano. Vertė Ii 
la'vilko 8. ž. Pusi. 22. Kaina ....10c.

Į Austrijoje mieste Triest, su
streikavo darbininkai didžiausių 
Austrijoj laivų dirbtuvių.

Lietuvos” Išleis t uvė. U/ 1150 iš kalno, o lyk) išmokestlm, 
nupirksite medin] namų 4 ruimų ant 
37 PI., arti Kedzie Avė. Kaina.... 9900

GERA PROGA SU NEDIDELIAIS 
PINIGAIS.

Parsiduoda pigiai sankrova vyriškų 
ir moteriškų drapanų bei mastinių 
prekių; pirklybė varoma su lietuvais 
ir kitais diktame miestelyje, arti Chi
cagos, turinčiame 35000 gyventojų, 
lietuviškų bažnyčių, gerus fabrikus ir 
tt, Sankrova du metai kaip gyvuoja 
Ir daro gerų pelnų. Parsiduoda su na
mu ir
92.400, sankrova 93.000. Viskaa sykiu
95.400. Kas nori gali pirkti tik pat) 
namų su lotu už 92400 ir {rengti savo 
sankrovų, kokia patinka. Namas yra 
arti lietuvių bažnyčios. Arčiaus atsi- 
žinoti galima "Lietuvos" redakcijoje.

lotu. Namas ir lotas kainoja

TIK TRUMPAM LAIKUI, 
arkušai opieros su konvertais

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaičių. Parašė Slmanas Daukantas 
Vilniaus Universiteto Philozopbljos 
Magistras. Antras spaudimas. Kas no 
ri susipažinti tu protėvių budu, kultū
ra, kaip Ir kokiose aplinkybėse gyve
no, kokias drapanas dėvėjo, koktus pi
nigus vartojo ir tt. tam verta perskai
tyti Aitą knyga, o apie tai viskų dasi- 
žinos. Didelio formato knyga, pusi. 
217. Kaina

Kaip žmonės su ponsls kovojo? 
Sodiečių sukilimai Išpanljoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė 
A. J-tls. Pusi. 34. Kaina 10c.

pamokinimai iš de-

Litwlni w Litwie. Otton Zavrlsza. 
Laida trečia žymiai padidinta. Pust 
53. Kaina........................................ 25c.

65c.

Cholera Ir Kova su Ja. Vertė D ras
A. V. Pusi. 16. Kaina....................... 5c.

Censtachavos Apgynimas. Apysaka 
iš laikų Švedų karės Iš Henriko 
Sinklevlčlaus apysakos "Tvanas" 
perdirbo S J. Vertė Adolfas Vėgė
lė, Pusi. 129. Kulną .................. 30c.

ATSIŠAUKIMAS.
Jau metai kaip gyvuoja “Lietuvių 
soc.-revoliucijonierių organizaci
ja”, bet yra daug Lietuvoj ir Ame- 
koj ir kituose kraštuose lietuvių 
revoliucijonierių ir jiems prijau
čiančių, kurie dar nežino, jog gy
vuoja L. S. R. O. Daug yra ir 
tokių, kurie norėtų prisidėti prie 
legijono Sos.-rev. ir kuopas tverti, 
bet nežino kur kreiptis, kaip iš 
^Heno^darbuotis.

šiuomi pranešu draugams, kad 
reikale gali kreiptis į Illinois ap
skričio kuopų sekretorių laišku, 
įdedant atsakymui krasos žen
klelį.

Antrašas:
S. P. B., 

Box 518,
v Melros Park, III.

P. S. Meldžiu visų lietuviškų 
laikraščių perspaudinti šį laiškelį.

GYVASTINE PAJIEGA.
Mokslininkai lygšiol neįstengė 

išaiškinti versmės teip, vadinamos, 
gyvastinės pajiegos, vadinas pa- 
jiegos, kuri palaiko mus sveikais 
ir tvirtais. Vienok jie visi susitai
ko, su tuo, kad maistas atnaujina 
nudėvėtas ir mirusias celes kūno, 
kas parodo, * jog be atsakančio 
maisto nėra nė sveikatos, nė gy
vasties. Todėl būtinai reikalinga 
yra palaikyti gromuliojimd orga
nus geroje tvarkojė ir kaip tik 
noras valgio ar kūno stiprumas 
sumažta, tuojatis vartok Trinerio 
Amerikonišką Eliksyrą Karčiojo 
Vyno. Jis privers kūną priimti ir 
suvarškinti maistą ir tokiu budu 
aprūpinti kiekvieną dalelę musų 
organizmo maistu. Jis yra puikus 
nuo visų nesveikumų skilvio ir vi
durių. Juozapas Trineris, 616-622 
So. Ashland avė., Chicago, III.

Kreipkitės pas
A. OL8ZEWSKI, 

3252 S. Halsted St., Chlcago, 111.

Draugysčių reikalai,

25
tik už 35c. Popiera labai puiki ir kiek
vienas arkušas su kitokiu apskaitymu. 
Telpogi męs turime Palangos Trejų- 
Devynerių, kurias kuone visi žino, 
jog tai geriausios iš visų Trajankų. su 
prisiunttmu tik 30c. pakutis. Teip 
pat turime daugybę visokių knygų, al
torėlių, rožančių. Reikalaujame parda
vėjų musų prekėms lt duodame gerų 
uždarb). Kataliogų pasiunčiame gavę 
4c. krasoa ženkleliais persiuntimo lė
šoms.

Ciecorius DomlcIJonas, ir kasėjai 
Katakumbose. Istoriškas apsakymas 
iš laikų krikščionių persekiojimo. Pa
gal lenkų 
lapių 217

vertimų, parašė P. B. Pus- 
Kalna 50c. Apdaryta 65c

VIETINES ŽINIOS
i— Važiuojant iš Knoxville 

Minncapolis pateko į policijos na
gus pagarsėjęs jau Amerikoj už
vėjas ir gelžkelių traukinių išplė
tėjas Sherman W. Meris. Jį su
rado Knoxvillej detektyvas Bran- 
dage. Jis jau du kartu tapo teis
mo nuteistas po 25 metus kalėj i- 
man, bet vis jam pasisekė pabėgti. 
Gabena jį dabar per Chicagą į 
Minneapolis.

— Pereitą sanvaitę «Chicagoj 
pasimirė viso 539 ypatos, arba 
ant 2 daugiau negu užpereitą san
vaitę; pasimirė: 306 vyriškiai ir 
233 moterys; vaikų ikr 5 metų 
amžiaus pasimirė 136, senelių virš 
60 metų 133. Daugiausiai mirčių 
buvo nuo inkstų uždegimo, nes 56, 
nuo džiovos 76, puo plaučių už- 

Užmušystų ir staigų 
širdies ligų

VAKARINE^ MOKYKLOS DYKAI.
Be dvidešimts devynių viešų vaka

rinių mokyklų dykai, jau apskelbtų 
rudeniniam kursui, miesto Chicagos 
Apšvietimo Taryba atidarė keturias 
specijališkas mokyklas techniškam ir 
vaizbiškam lavinimui. J .

Mokyklose mokina penkis vakarus 
{savaitę po dvi valandi kas vakaras.

Dieniniams mokiniams nėra leidžia
ma lankyti vakarines mokyklas. Mo
kyklos yra šios:

Hoyne Mokykla, prie Cass ir Illinois 
gatvių, atdara nuo 6 iki 9:30 vakaro. 
I. Specijališkas vaizbos kursas, drau
ge su: I. Angliška kalba(vaizbiškas 
susinėsimas ir tt.) trys valandos ) 
vattę); 2. Vaizbiškoji aritmetika (3 
valandos ) savaitę),; 3. Gražrašystė 
(dvi valandos ) savaitę); 4. Vedimas 
prastų apskaitų (viena valanda ) sa 
vaitę). II. Pasirinktiniai kursai: 
1. Augštesnis apskaitos vedimas, 2. 
Stenografija, 3. Vaizbiškoji geografija, 

5. Ekonomijų, 
kalba.

4. Vaizbiskos tiesos,
6. Vaizbiškoji vokiška

Augštesnė Mo- 
gat.

1. Iš ne
darymas, 
Mašininis 
piešimas,

Daktaro 
me akte. 
M-*. Pust

kabinete, Komedija viena- 
Pagal lenkiškų sutaisė K 

39, Kaina........ . ........... 15c.

Dėl Tėvynės. Parašė Šatrijos Raga
na. Vaizdelis paimtas iš Lietuvos 
žmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai 
na .................................................... 20c.

Įdegimo 55. 
mirčių buvo 31; nuo 
pasimirė 49 ypatos.

ir Calumet, 
naktį terp

— Ant kertės 43 
str. pereito panedėlio 
grįžtančių nuo kokio ten pasilinks
minimo jaunų vaikinų užgimė bar- 
nys, laike kurių, vežėjas Weihe iš
sitraukė peilį ir jį įvarė į krutinę 
24 metų Povilui Johnson; peilis 
užgavo ir plaučius. •’Atbėgę poli- 
cistai sužeistąjį nugabeno ligonbu
tin, o peilio karžygį policijos areš
tam

Lane’o Techniškoji 
kykla, prie Division ir Sedgwick 
— nuo 7:30 iki 9:30 vakare: 
džio išdirblmas, 2. Kvarmų 
3. Kalvystė. 4. Liejimas, 5. 
darbas, 6. Mechaniškas
7. Liuosos rankos piešimas. 8. Prak
tiška angliška kalba, 9. Pritaikomoji 
matematika (Matavimas, Geometrija, 
Algebra), 10. Pritaikomoji fizikų, 
-11. Pritaikomoji chemija, 12. Elėktry- 
bė, 13. Siuvimas.

Crane Techniškoji Augštesnė* Mo
kykla, Oakley bulv. ir Van Buren gat., 
nuo 7:30“ iki 9:30 vakare.

Nuo 1 iki 11 visi tie patys dalykai 
mokinami, kų ir Lane’o mokykloj; 
12. Knygvedystė, 13. Stenografija ir 
spaudrašystė; 14. Naujosios kalbos 
(prancūzų, vokiečių, ispanų).

— Savo locnuose namuose pn.
509 W. 75 str. pereitos nedėlios 
vakare nusišovė pardavinės 
zėtojas William Mc^rrnfan. 
žastis nusižudymo — btivo 
ilgai besitraukianti liga.

užvei- 
Prie- 

sunki,

— Pereitą nedėlios dieną, 2 vai. 
po pietų, Orchestra halėj atsibuvo 
koncertas pagarsėjusios sviete 

^iesminiiikės Gadskie, kurią len
ką^ vadina savo tautiete, nors ji 
nė žodžio lenkiškai ne moka. Dai
navo ji norvtgiškhš dainas.

Ažerinė AugštesnėJI Mokykla, 47-tas 
Pi. ir Union Avė., atvira nuo 7:30 iki 
9:30. I. Specijališkas vaizbos kursas:
1. Angliška kalba (vaizbiškas susinė
simas ir tt. —3 valandos j savaitę);
2. Vaizbiška aritmetika (3 valandos ) 
savaitę); 3. Gražrašystė (dvi valandos 
) savaitę); 4. Vedimas prastų apskai
tų (viena valanda J savaitę). II. Tech
niški kursai: Nuo 1 iki 11 visi tie 
patys dalykai mokinami, kų ir Lane’o 
mokykloj; 12. Knygvedystė; 13. Ste
nografija 
mas; 15.

Ir Spaudrašystė; 14. Siuvi- 
Virimas.

MOKYKLOS VAKARINES
ATVIROS:

šiaurinėj dalyj: Burley prie Barry 
Avė., arti Ashland Avė.; Waller prie 
Orchard ir Center gat.; Franklin prie 
Goethe. arti Wells gat šlaurvakari-

KITOS

TEATRAS.
Cbicsgos Latvių Teatrališka Grupa 

pirmu kartu stato ant scenos Rudolfo 
Blaumano dramų "Pazudušais Dėbt**’, 
subatoje. 14 d. šio mėnesio, Hull 
House salėje, kampas 80. Halsted St. 
ir Polk S t., prasidės 8:15 vai. vakare. 
Tikletal 50c., 35c.

Kviečiame visus 
vaites atsilankyti.

M. Kukaitis,
E. Maln St. New Britaln, Conn.

mo
li .00

Dangus. Pagal K. Flammarion. 11- 
rašė P. Brandukas* (su paveikslė* 
Ilsis). Knyga parodo kokios yra pla
netos, kaip jos eina ir kokių {tėkmę 
turi viena ) kitų. Pusi. 193. Kaina 60c 
Apdaryta ...............   75c

ir 25c. 
lietuvius ir lietu,-

Komitetas.

Paj ieškoji m a i
Pajieškau savo dėdžių Zenono

Raseinių pav.,

Ir
Leono ir tetos Konstancijos Bichne- 
vičių. Kauno gub.,
Stalgių parap.. pirm 3 metų gyveno
Elizabethe, N. J.; turiu ) juos 
labai svarbų reikalų. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinių adresu;

Katrina Kybartaitė,
818 Racine St., Racine, Wla.

Pajleškan savo brolio Pranciškaus 
Jokubauskio. Kauno gub., Šiaulių pav., 
Papylės parap., Dilblerų sod., išva
žiavo ) Angliju, ten apsivedė ir, pabu-* 
vęs 6 metus, atvažiavo ) Amerlkų 
metai tam atgal. Jis pats ar kas 
tas teiksis duoti žinių adresu: 

Juozapas Jokubauakis, 
Leviston, Me.16 Knox St.,

du 
ki-

pusbrolio MI kol o 
gub., Šiaulių pav..

Pajicškau savo 
Grigaliūno, Kauno 
Pailio parap., treji metai atgal gyveno 
Anglijoje, Llverpolyj, 20 Hook St. 
Jis pate ar kas kitas teiksis duoti ži
nių adresu:

Martinas Jocius, 
1330 Penn Avė., Plttsburg, Pa.

Pajieškau Aleksandro Košto ir Bro
nislovo Danlsevičiaus, abudu Kauno 
gub., Raseinių pav., du metai atgal 
gyveno Chlcagoje, turiu ) Juos labai 
svarbų 
teiksis

62 W.

reikalų. Jie patys ar kas kitas 
duoti žinių adresu:

Heron. Zeringis,
Cbicago, III.14th PI.,

brolio Kazimiero 
brolių Pipirų, gir-

Pajieškau savo 
Ruzgio ir keturių 
dėjau, kad vienas laiko saliunų Scran- 
tone, visi Kauno gub., Kaltinėnų pa
rap., turiu ) juos labai svarbų reikalų. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu: *4

M. Mlller,
431 Orville Ava., Kansas City, Kana.

Pajieškau savo brolių Kazimiero, 
Antano ir Matcušo Savickų ir Vilimo 
Kangizerio, išvažiavo iš Arkansas ) 
Oregonu 2 metai 
tys ar kas kitas 
adresu:

Vilimas

tant atgal. Jie pa
teiksią duoti žinių

Box 13,
Savickas, 

Alix, Ark.

Ant Pardavimo
Parsiduoda sankrova valgomų daik

tų prieinama kaina; vaizba gerai iš
dirbta lietuvių apgyventoje vietoje. 
Parduodama dėlto, kad savininkas dvi 
sankrovl turi, kurių abiejų negali ap
rėpti. Artesnėms žinioms reikia kreip
tis adresu: 3324 8a Halsted St., Chi- 
cago, III.

Parsiduoda sankrova valgomų daik
tų ir mėsos lietuvių apgyventoje vie
toje, vaizba gerai Išdirbta; artesnėms 
žinioms kreiptis reikia adresu: 
1155 So. Western Avė., Chlcago, IU.

MOKINKIMES PATYS.
Gramatika angliškos kalbos 

klotis be mokintojo (apdaryta)
Vaikų Draugas arba kaip mokintis

skaityti ir rašyti be mokintojo 15c.
Naujas Budas mokintis rašyti be 

mokintojo 10c.
Aritmetika mokintis rokundų be 

mokintojo (apdarytu) 35c.
Pinigus siųskite per Money 

šiuo adresu:
P. Mlkolalnis,

Box 62. N«w York

Order

City,

Diedai Ir Gražina. Parašė Adomas 
Mickevičius, lietuviškai sutaisė J r. Jo
nas. Dalis 11. Diedai yra vienas iš di
desniųjų Ad. Mickevičiaus veikalų. 
II dalis, kurių surašė lietuviškai Jr. 
Jonas, ta tik dalis mums tetinka. 
Yra tai romantiškas aprašymas lieka 
nų mųsų senoviška tikėjimo. Gražina 
—poėma iš laikų karių su kryžiokais, 
viekas eilėmis sutaisyta. Pusi. 61, kai
na

ši 
pasakos: 
zicmenys.
Dienynas i 
Vaiduiys, i

Atsikirtimas, 
ir Rože,

H

^.25c

Dievo žvaigždė, Istoriška apysaka 
Kristaus laikų pagal Wallace’o 

I "Ben-Hur**, iš lenkų kalbos 
Karolis Vairas. PusL 210. 

40c.

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

Edgaras arba nuo ateizmo prie 
pilnos teisybė*. Pagal L Hammers- 

O«y de teinu parašė Kun. Dr. Yuodyšius.

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje. Į 
Alluma Ir kitos pasakos, Guy ds Kaina . 

Maupassant’o, vertė J. Laukia, 
toj knygelėje telpa šios 
Alluma. Netikri brangieji® 
Baimė, Du maži kareiviai, 
padūkėlio. Mėnesienoje, 
Užšalusio j padangėj,
Vienatvė, Tėvas ir sūnūs 
viso 12 labai gerų pasakų. 
Maupassant yra vienas iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme II žmonių ; ’tr”katalikrškos šalies, kaipo 
gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c. j joa viena kitai yra priešingos ir tt 

.... . Pusi. 2U. Kaina ..................... 75c.Airija. Lapai iš istorijos Airijos 
Parašė A. Janulaitis. Pusi 53. Kai
na ..................................................... 15c.

Angliškos Kalbos Vadovėlis. Tiems, j 
kurie nori trumpu laiku pramokti > 
angliškai ąpslk-Ubėti kasdieniniuose 
reikaluose. Sutaisė J. Laukis. Se
niai pageidaujama tokia knygelė, da
bar yra jau gaunama. Ir kiekvienas 
turi progų pasinaudoti, ypatingai kas 
nemoka angliškų kalbų, tai dabar 
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90. 
Kaina ............................................. 25c.

Anatemos knygelė. Telpa čia: Po- 
piežljos prakeikimas; Pravoslavijos 
prakeikimas; Popiežijos prisakymai 
Apie Kelpų ir jos gyventojus, eilėmis 
rašyta, ir Atsišaukimas j žmogų — 
Eilės Pusi. 20. Kaina........ .. 10c.

Antras Krikštas, šių laikų apysa
ka. Parašė Br. Vargšas. Puslapių 

Kaina .  25c83.

Apsakymėliai. Telpa čia šios apy
sakos: 1.) Raštininkas. 2.) Tėvo slau
gytojas, 3.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kai
mo tiesa, 5.)“ Paskutinė Judos nak
tis ir 6.) Pats kalus. Yra gražios ir 
pamokinančios iš gyvenimo apysa
kos verta kiekvienam perskaltytL 
Pusi. 85. Kaina .......4..........  15c.

Ar bus gedaus, kad socij&listai 
gaus viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant
rasis išleidimas, pertaisytas ir žymiai 
padidintas. Jei nori žinoti, perskai
tyk šitų knygelę. Pusi. 83.............10c.

Apie Rūkymų. Keli žodžiai norin
tiems suprasti teisybę. Parašė P. B. 
Pusi. 23. Kaina .......................... . - 10°

Amalunga arba Tyro Duktė. Apy
saka iš gyvenimo Indijonų, Amerikoje* 
Pusi. 72, Kaina ................................25c

Ar geras katalikas gali būti soclja- 
llstu? Knygelė aiškina kaip Lietuvos 
kunigai užsipuldlnėja ant soc. bažny
čiose per pamokslus, laikraščius ir tt 
Pusi 15. Kaina................I........ 5c.

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

filta knygute — antroji ir paskuti
nė dalis uždavinyno, paskirto arit
metikos kursui; Čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių

Visas raktas perstatytas formoje 
ginčų arba disputų terp protesto-

Gabija. Rinktinė knyga. Paaukota 
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- 
ranaucko atminimui. Knygų sutaisė 
Juozapas Garbkčauskis. Pusi. 77 Kai
na .................................................... 11.35

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

Geležinkelis. Pagal svetimus raši
nius, parašė K. Stiklelis. Aprašo 
apie geležinkelio ypatybes, kaip juo- 
mi žmonės naudojasi, kaip seniai at
sirado ir kokiu budu kas pradėjo nau
dotis išrastų geležinkeliu. Puslapių 
21. Kaina...........................................10c

Gullvero Kelionės ) nežinomas šalis. 
Išguldė ) lletūvišką kalbų P. žemutis. 
Knyga aprašo apie Liliputus — ma
žiukus žmones ir Jų ypatybes, žin
geidus ir Juokingus aprašymas. Pusi. 
98. Kaina 50c

Gvyenlmo Gabalėliai. Parašė 
Stiklelis. Telpa čia 13 sekančių 
rašymų: 1, Prakalbos vietoje, 2. Sau
lutė teka, 3, Pavasario stebuklai, 4, 
Vasaros rytas, 5, Piemenėlis, 6, Sene
lis, 7, Jomarkas, 8, Antanukas, 9, 
Vienturtis, 10, Skaitymas, 11, Djenos, 
12 Iš dienų bėgio, 13, Laukas. Pusi. 
50. Kaina...........................................25c

K. 
ap-

Gyvybė (kantatas) ir kitos trum
pos poėmos, parašė J. Viskoška. Tel
pa čia eilės: Gyvybė, Ištvirkėlis, Vy
lius, 3 sonetai, Proverbai ir Jautimai. 
Pusi. 41, Kaina ............................. 15c.

Gudri Našlė, komedija dviejose veik
mėse. Paimta iš tikro atsitikimo Lie
tuvoje. Parašė Aleksandra Fromas. 
Pusi. 40, kaina................................... 15c.

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa
rašė Dr. J. LZulis, Su daugeliu pa
veikslėlių ’š embrioliogijos. Pusi. 
12 Kaina ........................................ 10c.

Istorljoe-Paaakoa, Aprašyme telpa 
Iš Lietuvos Istorijos: 1) Lietuvė- 
d 1 d vyris, 2) žemaičial-drųsuollal, 3) 
Pilėnų apgyvenlmas, 4) Lietuvių krik
štas, 5) Vytautas mųsų didvyris, 
6) Mušis ties žaliagiriu, 7) Lenkų

Katechstlškl 
šlmties Dievo ir penkių bažnyčios 
prisakymų. Paraše kun. J. Rymeikis, 
Knyga II Pusi. 191, Kaina .... |1JX)

Kiškeliai. Apysaka valkams. Pa
gal Kuklinų, parašė A. Agary 
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena ir kaip su jais vaikai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c

Klebono karčiam*. Atsitikimas iš 
nesenos Šiaulių praeities. Parašė 
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina..5c.

Kišeninis Ruslškal-Lietuviškas žody
nas. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai
na .........  40c.

Kur lietuvių senovėje gyventa? 
Patrijotiškas vistarlškai-arkeologiškas 
ištyrininėjimas. Parašė N. N. prof. 
nėsančio Universiteto. Knygutė para
šyta satyriškoj formoj apie patrio
tus, genijus ir tt Puslapių 31. Kai
na .........    15o

Kaip Kunigas virto sccjaldemokra- 
tu. Parašė Gėrė. Teipgi prie tos pa
čios yra: Revoliucija ir Kunigai, para
šė šermukšnė. Puslapiu 31. Kaina 10c.

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

Katorgon! Atsitikimas iš Murav
jovo laikų, Vilniuje. Parašė P. B. 
Pusi. 18. Kaina............... ............. 10c

Kaip Atsirado Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Išguldė f*. B. Puslapių 35. 
Kaina ................................................ 10c

Komunistų Manifestas. Prakalbos 
K. Markso ir F. Engelso prie vokiško* 
spaudimo 1872 m. ir tL Kas nori su
sipažinti su socijalistų tėvų Markso 
Ir Engelso teorija link Soc. partijos, 
lai perskaito šitų knygelę. Pusi. 52,

Kantičkos, apie peklos kančiai Su
rašė Liepu|tas. Telpa 20 giesmių, pa
rašyta Juokingai, teip kaip "Davatkų 
gadžlnkos*F. Pusi. 40. Kaina .. 15c

Kraujo sėja. Apysaka iš laikų ka
rės Maskolijoa su Japonija. Parašė 
Waclaw žmudiki, Lietuviškai išvertė 
V. Stararas. Dviejuose tomouse. Į

Apysakoje a r rašyti mūšiai ant že- Į 
mės ir ant jorlų, aprašyti teip aiškiai, 
kad. rodos savo akimis viskų matai 1 
beskaitydamas. “Kraujo Sėja*’ yra1 
viena Iš nedaugelių knygų, kurios yra ‘ 
ir naudingos ir smagios perskaittyti, 
dėl to jų teikiamo 
skaityti. 
Pirmas tomas Pusi. 
Antras tomas pusi.

kiekvienam per-

289. Kaina 11.00.
246. Kaina |1XX)

Liūdna Pasaka. Parašė J. B-nas. 
Tu manęs nelaimėje ueapleidi, nu
liūdus) palinksksmini, nuvargusiam 
rankų paduodi.... Dėkingas už atsi
dėjimų ir šird) gerų, aš Tau nors 
apsakymėlius rašysiu.
Jeigu patiks Tau ir gyvas 
ir daugiau papasakosiu.... 
deda raštininkas, kurs iš 
laiko atsiskyrė iš šios 
Pusi. 31. Kaina ................

Skaityk!.... 
busiu, — 
Teip pr*. 
bado be 
pasaulės 
.... 10c.

Moteris Ir jos vieta žmonJJoje. Pa
rašė J. Laukis, šita knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterims Ir 
vyrams. Anot autoriaus: "Teisybė 
yra tokia prasta, kad męs tankiai ne- 
mrtome jos tik dėl jos prastumo*’. 
Kalbėtojai daug atras sau medžiagos 
joje. Pusi. 47. Kaina

Ir Jos uždavlnlnys. Pa- 
Aprašo apie mokyklas

Mokykla 
rašė Alfa. 
Prancūzijos, Vokietijos fr kitų vieš
patysčių, potam kokia mokykla mums 
reikalinga, ko męs turime tiesų nuo 
mokyklos tikėtis, ir koks, apskritai 
imant, mokyklos uždavinys. Puslapių 
69.. Kaina ..................................... 25c.

Malūnas. Apysaka; ii. rusų kal
bos vertė Pranas 8-lis. Puslapių 23. 
Kaina ..................1,...................... 10c.

Męs ir Lietuvos socijaldemokra- 
tal. I, Musų artimiausias tikslas ir 
kelias. II, Lietuvos socljaldemokra- 
tai ir kultūra. III, Lietuvos socijal- 
demokratal ir tauta. Parašė Juras. 
Pusi. 16. Kaina ......................... 5c.

■ Menininkas arba Maglkas. Pa
gal Panovų, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški paveikšlėlial ir 
kaip padaryti visokias št*ikas. Pus
lapių 32. Kaina

Marlja musų Viltis arba švenč. * 
Marijos stebuklai, iš šv. Alfonso de’ 
Llgori raštų surankiojo J. Baltrušaitis. 
Pusi. 63. Kaina ............................. 15c.

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

Namelis Pustelninko. Pertaisytas iš
leidimas II. Graži morališka apysaka. 
Pusi. 170, kaina 50c., apdaryta 75c.

Nuolatinė kariumnė ir milicija. 
Pusi. 17, Kaina .................................5c.

Nieko be Priežasties. Komedija vie
name akte. Uetuviškon kalbon ver
tė Mag. Paralkietis. Puslapių 34. 
Kaina ..........................  15c

Naujas Lietuvių Lementorlus, arba 
Skaitymo ir Rašymo. Pradžiamokslis 
Lietuvių Parapijų Mokykloms. Sutai- 

. Su daugeliu pa
čia: | Senovės p _onų labdarybė,' veikalėlių, gražių apskaitymų, rašy
ti Vyskupų ir vienuolių labdarybė, ir toms ir. spaudintoms aiškiomis, stam- 
III Buržuazų labdarybė. Pusi. 36,! biomls raidėmis. Su gražiu, drfltu a*- 
Kaina ...........   10c. (]imo apdaru. Pusi. 76. Kaina 25c

Labdarybė pirmiau. Ir dabar. Para- Lietuvių 1 arapijų m< 
4ė P. Lafargua, Vertė M. N-as. Telpa sė S. P. Tananeviče.

Labai Gražios Dainos. Surinko K. 
Stiklelis, čia patilpę 32 daines nuo 
žmonių užrašytos Liepalotų kaime, 
Naumiesčio parapijoj, Suvalkų gub. 
Pusi. 39. Kaina ......................  15c

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

Laisva Valandėlė, Broliams dova
nėlė (Eilės). Parašyta K. Stiklelia 
Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva.
— Upelis. -— Giria. — Vėjas. — Ra
sa. — žaibas. — Audra. — Perkūnas.
— žemė. — Saulelė. — žmogus. —
Reginys Lietuvoje ant gražaus aug- 
što Šešupės kranto. Pusi. 32. Kai
na ................... ........................;... 10c.

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

Lietuvaitė, 
iš senobiško lietuvių 
kiuose veiksmuose.
Lermontovo poemų 
Parašė Jonas Ralis, 
na .......... . ...................

Dramatiškas veikalėlis 
gyvenimo. Pen- 
(Turiuis pagal 

“Lietuvaitė’’). 
Pusi. 24. Kai- 

20c.

Lietuviai I ar gerais keliais žengia
me prieky n? 
mas ) lietuviškųjų 
Jono filiupo. Arba 
laikytų Waterbury, 
džio 1906, Union
gruodžio 1906, EdwardsvJUe, Pa., 31 
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. .vasa
ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.

Nuoširdus atsiliepi- 
visuomenę D-ro 
sutrauka kalbų, 
Conn., 25 gruo- 

City, Conn., s6

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

Lietuvos virėja. Parašė V. A. L.
_ ____ _____ _  _ Zavadzkienė. Seniai geidavo musų 

gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku- šeimininkės tokios knygos, dabar ga 
nigaikštytė, 9) Biruta, gražioji vai- U pa-inaudoti, telpa čia šimtai Jvai-

Nauja skaitymui knyga. Lietuviš
koms Mokslalnėms Amerikoje, dalis 
III (su paveikslais). Pusi. 139, su ap
daru. Kaina .................................... 65c

Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma. 
Lekcijos Prof. Blochman’o. Sutaisė 
šernas. Visiems supranta'taaaT* apra
šyta ypatybės chemiško Ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui yra 
daugelis tam tikrų paveikslėlių PusL 
138. Kaina .................................... 40c.

Pasakos, Prityrimai Ir Veselljoe su 
dainomis. . Suderinimais parašyta 
kun. K. Aleknos. Yra tai nekurtos 
pasakos, nuotikiai, žaislai, giesmės, 
veselijos, najiviškai išpasakotos, vis
kas eilėmis sutaisyta. Pa»i. 
Kaina ...........................................

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

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

Ponaitis. Apysaka iš engiu vaikų 
gyveninio. Parašė Uida. Graži apy
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams. 
Pusi. 27. Kaina ....................  »0c.

Populiariškas Rankvedis Fiziko*. 
Parašė P. Neris. Knygelė susideda 
iš 5 skyrių; I, skyrius: Svarybė, 
Pajiega, Svarumas, svarstyklės ir tL 
II skyrius: šiluma, Gazų išaiškėti- 
mas, Tirštumo atsimainymas, Termo
metrai, šilumos jausmas, šaltis ir 
tt. III skyrius: Baisas, Balso grei
tumas, Balso atsimušimas, Balso ypa
tybės. IV skyrius: šviesa, šviesos 
šaltiniai, šviesos greitumas, šviesos 
atsimušimas -ir tL V skyrius: 
Elektra, Pritraukimas ir atstūmimas. 
Prigimtinė Elektra, Budas elektros 
išsiplaUnimo ant daiktų, elektros ki
birkštis ir ĮL Yra labai naudinga-^ 
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai ’ 
visokiems amatinininkams. Pusi. 100. -’na 
Kaina ............................    40c»aba-

Paaaka apie Adomų ir J ievų. Prie-Ote
las prie sulyginamosios mytoliogijos. 
'agal vokiškų, lietuviškai parašė P. 

.Miškinis. PusL 31. Kaiuna .... 10®

142.
35c. .



* Petro Armino Raitai. Telpa trum
pai aprašymas Petro Armino gyveni
mo ir jo rašytos eilės. Vertimas Kon
dratavičiaus poėmo* “Piestų duktė” ir 
kitos gražios pasakiškos, juokingos 
eilės. Pusi. 60. .................................20c.

Pilonlečiai. Istoriška tragedija pen
ktuose aktuose. Parašė V. Nagornos- 
kis. Pusk 155. Kaina...................... 35c.

Prabočių tėteliai. Dramatiška Ai- 
dija trijose dalyse, parašė Vilhelmas 

, Storasta, Tilžėje. Visa Aldija suside
da iš Angos ir trijų veikalo dalių: 
iš tragedijos: Vėtra, iš dramos, Ną- 
san-žmonės. ir iš mysterijos: Šventa 
Ugnis. Veikalas parašytas lošti dali
mis, arba visas. Puslapių 182. Kal
ne ....................................................>1.40

Prie H istorijos musų rašybos. Pa
rašė Dr. J. Basanavičius. Pusapių 17. 
Kaina ..................... 10c

Papasakojimai Iš Prancūzų revoliu- 
aiJJoc. -Ateities“ išleidimas Nr. 3. 
nsPusl. 73, Kaina .............................. 15c.

1 
t Parmazonas arba Dievo Rūstybės 
'baisumas. Parašė šventmikls II lei
dimas. Labai akyva ir kožnam nau 

f Jnga perskai-yti šita knygelė. Pusi
4Kaina ...................................... 10c

■ Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėliai 
Kpie lietuvių žmonių pasninkus, yra 
Hštraukoa kelių rašytų straipsnių 
Mjetuvos laikraščiuose, ir pagal tuos 
Kutalsė K. Stkls. Pusi. 16. Kaina 5c.

r Pragaro Atgijimas. Parašė L. Tol- 
j ‘.tol. vertė Z. A. Knygutė žingeidi 
^.dek vienam [erakaltytl. Pusi. 22 
■Kain.i ............................,................... 10r

K Plėšikų Lindynė arba Nunešta 
Kuktė. Išguldė S. P. T. Apysaka iš 
j^^venimo žmonių Lietuvoje. Pusla- 
K 38. Kaina....................................20c
||Kpolacy I Litwinl. Od R. 1228 dc 
^■20. Kritiškasis atsižvelgimas suljg 
^Kskiškų istorikų. Parašė Gab. Lands- 
Kprgis. Pusi. 75. Kaina........ .. 30c.

L< Revoliucijos Damoi Surankiotos 
Kš visu- ir atspaustos knygelėje, 30
■ Belapių, telpa 24 dainos naujos ga-
■ąj’nės, visiems iki šiol pageidauja- 
PLics. dabar galima pas mus gnu- 
b”..................................................... ,So

■B Revoliucijos Žmonės, parašė A. 
Bilemojevrskl. vertą K. Puida. Tet
eka čia devynios gražios apysakaitės 
Vi gyvenimo lenkų, ypatingai iš at- 
■itikimų Varšavoje laikuose rūtų k> 
K*ės su japonais ir (vykusios po jai 
Hjairtuvės rusų viešpatystėje. Kny- 
Kelė (domi kiekvienam. Puslapių 76. 
Beeina ..............   20c.

B Ratelių spėjimai. ~ra linksmiausia 
Baisias tzaoo'a) šeimyniškuose susl- 
Knkimuose. Parašė D- Bpėjikaa 

žte—. 10c.

^V^aistaj — The Jungle. Parašė 
|^Vfon Sinclair. Lietuvių kalbon ver 

Iš angliškos. Išleido Jonas Nau-
■ ks. Apysaka paimta iš lietuvių 
Kfenlmo. pasiremiant tikrais faktais 
g|[ thlcagos skerdyklų; naudinga Ir

kl knyga perskaityti kiekvienam.
^^Aaplų 355. Kaina .............. 3100

ĮĮĮ ^ynKŲ šašeliai ir Parinktieji® žala
■ i . Surinko A. Agaras. Praleidimui 
K karais liuoeo laiko; šitoje knygu- 
Mfc telpa paveikslėliai, kokius su

šašeliu galima parodyti Ir tam 
ftaml apskaitymai. Puslapių 32.
na ............................................. 10c.

H 5ugštasai Pienas, Įrankis liaudies 
^Beikatos užlaikymui, vertė D-ras A. 
^■.Autorius nurodo kaip plačiai yra 
IBrtDjamari rugštasai pienas kaipo vai- 
įHas nuo {vairių ligų. Pusi. 22, Kai- 
K/....................................................... 5c.

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

šv. Pranciškaus Iš Assyžlaus gyve
nimas pagal kun. A. Beltraml’o. Su 
taisė J. Baltrušaitis. Pusi. 41 Kai
na .....................................   15c.

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

Trja Mylimos. Komedija trijuose 
aktuose. Parašė žemaitė. Pusi. 44 
Kaina ............................................. 25c.

Tautiškos Politikos knygynėlis. 
Telpa čia Rusijos policijos viešpats 
vimas, persekiojimas ypatos laisvės 
draugijų ir susirinkimų, laisvės to 
dilo ir sąžinės, ir kame išganymas? 
Pusi. 47, Kaina ............................. 10c.

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

Teismas Ir Jo nsprlklsusomybė, A. 
Leontjev’o. Iš rusų kalbos vertė 
Alfa. Pusi. 32, Kaina ,................ 10c.

* Tikri Ir netikri švsntlojle. Paveik
slėliai Iš gyvenimo kankintinlų ir 
kank.ntojų. Išleista Susi v. Lietuvių 
Laisvamanių. Pusi. 61, Kaina 15c.

Tiesų lygybė, A. Leontjev’o, vertė 
PI.' Veikalėlis aiškina žmonijos Tiesų 
lygybę, kurių linkui eina žmonija 
šaukdama “laisvės ir lygybės“. Pusi. 
19, Kaina ..................................... *<*•

Tėvynainių Giesmės. Parašė Vytu
rys Pusi. 24. Kaina .................. 10o

Tuksiantis Nakčių Ir Viena. Arabiš
kos pasakos. I dalis. Pusi. 96, kaina 35c.

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

Vėjinis Malūnas. Pagal lenkiškų 
parašė P, B. Apysaka kaip žydas nu
sipirko vėjini malūnų gešeftul, bet 
vėtrai užėjus, malūnų sulaužė, ne
mokant su malunu apsieiti Ir tt Pual. 
64. Kaina ....i........................... 25c

Vargdieniai. Parašė Aleksandra Fro
mas. Apysaka Iš tikrų atsitikimų penk
tos ir šeštos dešimties XIX-tojo šimt
mečio. Naudinga kožnam perskaityti. 
Pusi. 187, kaina..................................50c.

Vikrus Vaikinas., Apysaka iš nor
vegu gyvenimo. sekant Bjersonų. 
Apysaka užimanti kiekvienų, su gra
žiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.

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

Volungė (r vieversėlis. Eilės Mar- 
galio. yra daug {vairių eir •„ Tėvy
niškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, ir 
dekliamacijoms. Pusi. 170, Kai 
ca ...............   80c.

Užkapotas žvirbly*. Apysaka V. 3. 
Nemlrovlč — Dančenko. Pual. 24. 
Kaina ............................................. 10c.

žibutė :.rba pirmieji* pavasario žie
dai. eilės Jovaro. Telpa 17 {vairių 
eilių parašytų vieno iš gabiausių 
eilių rašė jo Jovaro; laikraščiuose kri
tika šių knygelę augščiau* iškėlė, 
negu kokias kitas eilės, Pusi. 15, 
Kaina .............................   5a.

Icenišklejia vaizdeliai. Parašė 
išgautas. Telpa šitoj knygelėj 
cantl veikalai: 1) Nepadėjus — 
• ko kasti, dviejų veiksmų kome- 
Įų 21 Negryna sanžinė, Monolo- 
ųj3) Paskutinį Kartų, Monologas, 

Tiktai niekam nesakyk! Scena 
3 ypątų, 5) Namai pragarai, sce- 
kas vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa- 
— Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c.

Siaurės Karžygiai, keturių veiksmų 
■gėdija H. Ibsen’o. Iš rusų, lenkų 
• vokiečių vertimų vertė K. Puida. 
Ekimas atsibūva Norvegijos šiaurė- 
I Karaliaus Enriko Kruvinojo’ Klr< 
| laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c.
L
pamai, Drama IlI-juose aktuose. 

našė V. šiaulėniškis; yra geras 
i naujomis idėjomis perstatymas.
11. 44 Kaina .............................. 30c.

gvarbl priežastis, vieno veiksmo 
mediją. Parašė P. Bayard su kal- 
FTmnis permainomis iš lenkų kai- 
Į vertė K. žegota. Pusi. 62 Kal- 
|..................................................... 15c.

žmonių Savivalda- Naujojo Zelan
dijoje. N. Cumakov’o. Įš rusų kalbos 
vertė A. žuvis. Pusi. 35, Kaina 10c.

Žmonių užtarytojai Broliai Grak- 
chal. Vertė iš tusų kalbos Sermukš 
nė. Pusi. 32. Kaina........................ 10c

žodynas lietuviškai • angliškos kal
bos. Sutaisė Antanas Lalls. Pusi. 382, 
iki šiol turėjome tik su apdarais po 
82.00, dabar kas nori piglaus nusi
pirkti, tai popleros viršals, kaina 81.00

žodynas Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
braziejaus Laikraščio redaktoriaus 
“šviesa". Pusi. 552 Kaina .... 82.80

Ze sto*unkčw lltewsko-polsklch, Glo* 
sy Litwln6w. Audiatur et altera para. 
Išleista rupesčia J. K. rybotame skalt- 
Huje egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
das. Pusi. 231. Kaina.................... 81.50

Užsiprašydami virt minėtų knyge
lių, adresuokite:

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

sulaukė, Iš tautiško serbų atgi- 
Įo pasakojimas. Parašė Terezlja 
Ivyga, iš lenkų kalbos vertė Bal
te Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c.

šventas Petras Ryme, Apysaka Iš 
Ukščionlų persekiojimo Nerono lai- 
ose. Perdirbo iš Henriko Sinke- 
ilaus apysakos “Quo Vadis“ H. SI.. 
kė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 Kai-

KUR GAUTI "LIETUVĄ".
Galima gauti kiekvienų savaitę 

“Uetuvų” už 5c. pas šiuos agentus:

*;ajus, arba vaizdas siekimo aug
ins. Tragedija-Poėma, V aktuose. 
| šė J. Viskoška.
[ ;a tai fantazlškas piešynėlls, pa- 
į jas dramatyškame pavidale. 
P 135, Kaina ..........................

I arbus Klausimas, Ar yra Dievas? 
I eikis tikėti? Kuri tikyba yra tlk- 
|nParašė Jurgis Baltrušaitis. Pual. 
^aina .......................................... 20c.
I 4
rūsio Devinta. Parašė Maksim Gor-

E. Fromes, 
Ant Diriulaitis, 
Ant Jankauskas, 
T. Jermalas, 
W. Dackevičeį

Brooklyn, N. Y.
73 Grand 
97 Grand

77 Gold 
215 Berry 
144 Grand

Baltlmore, Md.

▼ertė F. M. Knygutėje aprašyta 
I Petrapilės darbininkų sukilimų, 
Į “Raudonąjį Nedėldlenj". Pusi. 40, 

............................15c.

Js žmogaus prilyginta Bažnyčiai 
arba lizdui piktų dvasių, išreikš- 

f 10 paveikslų. Pusi. 48. Kai- 
* •»•<••• «20c

Street
Street 
Street. 
Street 
Street.

Jur. Diemedis, 521 Columbla Avė. 
Jonas Luisą, 521 W. Lombard St

Brldgcport Conn.
Kazys Lendraltis, 324 Warren Street

Chicago, III.
P. M. Kaltis, 221 W. Wabansla Avė.
J. Vasiliauskas, 2498 Kensington Avė-

Eilzabsth, N. J.
Dom. Bočkus, 211 First Su

Elmora, Pa.
Antanas Rėklaitis.

Lawrence, Misa.
A. Ramanauskas, 99 Oak Street

Montsllo, Mase.
B. P. Miškinis, 9 Arthur Street

Montrsal, Canada.
K. Blelek, 1135 St. Ekatherlne Street.

Nsw Havsn, Conn.
And. Ješinskaa, 217 Ferry Street.

Philadslphla, Pa.
M. A. Ignotas. 1028 80. 2-nd Street

Portland, Oreg.
John Browman, Browman Nsws Co.

8c r an ton. Pa.
M. Valentanavičla, 1831 N. Maln St.

Seattla, Wash.
Inter News Ageney.

Worcsster, Mssa.
M. Paltanavičia, 15 Mllbury Street.

Wauksgan, III.
M. Rakauskas, 1015 — 8-th Street

•LIETUVOS" AGENTAI.
Pas šluos agentus galima uislsa

MyU “Lietuvų” metams ir užsimokėti.

Brooklyn, N. Y.
A. Lesntauskas, 347 Rodney Street.
S. Rlnkevičia. 73 Grand Street

Baltlmore, Md.
L. Gasrlls, 1834 N. Castle Street

Clsvsland, Ohlo.
Pov. šūkis, 6524 Forman Ava. 8. E.

Chicago, UI.
Charles Laban, 10802 Michlgan Avė.
Juosas Volmeria, 168 W. 18th St

Cambrldgaport Mase
C. Kavolius, 19 Harrtson Street

Kast St Louis, UI.
Juos. Rainis. 452 CoUinsvlllo Ava.

New B H tai n, Conn.
M- J. Čeponis, 21 Pleasant Street

Newark. N. J.
V. Ambrasevičia, 178 Ferry Street

Plttsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22 nd Street

80. Boston, Mase.
N. Gendrollus, 224 Athena Street

Scranton, Pa.
Juos. Potrlkya, 1514 Rosi Ava

Shanandoah, Pa.
And. Mačls, 138 So. Maln Street
T. Kryžanauskas, 12 H Cherry Street

Sprlngflald, III.
Jur. Tachllanekas, 710 Enoa Ava.

Sprlng Valloy, III.
Jonas Janušas. Boz 392.

Turnors Palte, Masa
K. P. ftimkonla

Waterbury, Conn.
J. žemantauskas, 39 W. Portor St

Worcoeter, Masa.
Ant Bernotas, 12 Harlem Street

WestvUla IIL
Juosas J. šilkas. J-'

KO JUS REIKALAUJATE..........
TĄ MĘS TURIME.

Jus reikalaujate trobos gyventi. Be 
pastogės ne tik žmogus, bet ir gyvu
lys negali apeeitl. Paukščiai susuka 
sau Hadus, kad turėtų, kur gyventi; 
kregždės pasidaro sau mūrinius na
mus. Vėžiai turi savo urvus. Jeigu 
visi gyvi sutvėrimai turi turėti sau 
atsakančias gyvenimui vietas, tai tuo 
labiau žmogus turi turėti namus, nes 
be namo apeeiti negali. Ar tu turi 
savo namus? Jeigu neturi, tai pasirū
pink juos turėti. Pasirūpink gyventi 
savo namuose, o ne pasamdomuoee. 
Tu neesi kapitalistu, kad sunkiai už
dirbtus savo pinigus ant niekų mė
tyti. Tau kiekvienas centas brangus 
ir dėlto liaukis randų mokėjęs. Tu 
gali per amžių mokėti randų, vienok, 
nė tu, nė tavo vaikai už tuos pinigus 
jokios nuosavybės negaus. Pirk sau 
namus ir buk pats savininku. « Kiek
vienas lietuvys tegul nusiperka sau 
vienų namų, o trumpu laiku dešimta 
dalis Chicagos bus lietuvių rankose, 
Ir svetimtaučiai ateis jam randų mo- 
kšti.

Ar tas yra galimu daiktu? Teip, 
yra galimu. Ateik { mųsų ofisų, o 
persitikrinsi, kad beveik kiekvienas 
žmogus gali nusipirkti sau namų ar 
lotų.

Kokiu budu? Labai paprastu. Tu 
moki randų kas mėnesis, ir jeigu ku
ri mėnesi neužmokėtum, tai savinin
kas lieps Išsikraustyti, nepaisant ant 
to, kad jo name gyvendamas, jam iš
mokėjai tiek, kiek jo namas vertas. 
Troba, kurioje už 4 ruimus moki |12 
| mėnesi, galbūt turi 4 gyvenimus 
Taigi savininkas gauna { mėnesi 348. 
Į metus jis gauna raudos |576. Mo
kesčiai ir vanduo su pataisymais gali 
jam kaštuoti i metus 376, tai Jam at
lieka gryno pelno 3500. Per 10 me
tų jis Iš raudos išrenka 35-000, ir už 
tavo pinigus, mokėtus už randų, gau
na kiekvienų mėnesi nuošimti banko 
je. Taigi { 10 metų randa ir procen
tas duoda jam apie 36.000 iš to na
mo, o kų tu turi?

ŠTAI MŲSŲ NAMAI ANT PARDA
VIMO: —

2 lubų, pusė muro, pusė medžio na
mas, keturi gyvenimai; ant Poplar 
Avė., arti 31 gat Randa 3360 j me
tus. Kaina..................................... 82.500

2 ir 3 lubų mediniai namai ant 
Ehnerald Avė., arti 32 gat Randa 
nuo 3300 iki 3472 { metus, Kaina 
nuo .......... ...................88-000 iki 83.500

2 lubų medini* namu ant Emerald 
Avė., arti 36 gat. kandai $228 į ma- 
tu^ Kaina.............  $1.600

Pulku* medinis namaa, 2 gyveni
mai; ant Lowe Are., Arti 36 gat. 
Randa $264 { metus. y Kaina tik
tai ............................   $1.700

ai v ge
Pulkus 2 lubų Umurinį* namu, 4 

gyvenimai; ant Union Avė., arti 36 
gat. Randa $444n1 metus. Kaina 
tiktai ............................................ $3.500

Murini* namu ant 37 gat Randa 
$240 j metu*. Kaina....................$2.000

i s
Gražu* 2 lubų murini* namas, 4 gy

venimams, akmenini* ponamis, pasto
gė džiovinimui skalbinių. Geru tvar
tu arkliui laikyti. Ant 35 PL, arti 
Auburn Avė. Randa $450 j metu*. 
Kaina ......................................... $4.100^

Puikus murini* namas, 2 lubų, auk
štu ponamis, *u gerai įtaisyta skal
bykla, 4 šeimynos gyvena, 19 ruimų. 
3 vanos ir kiti naujau*! (taisymai. 
Gera pastogė. Randa neša $612 | 
metus. Tramvajai eina pro pačias dū
ri*. Arti 33 gat ...................... $5.100

Augščiau paminėti namai aiškiai pa
rodo, už kiek ir su kokiu pelnu gali
ma nusipirkti namą ir per 10 metų 
galima išrinkti savo j ji {dėtu* pini
gus, ir dar po 10 metų namas pasilik* 
teip geru, kaip tr dabar. Kitoj vie
toj "Lietuvoje“ rasite pagarsintus na
mu* visokių kalnų ir ant visokių gat
vių, kuriuos turime ant pardavimo, 
bet ofise turime dar daugiau pasirin
kimui. Ateikite į mųsų ofisą ir pa
sakykite, už kiek ir kokioj vietoj no
rite nusipirkti sau namą, o męs jums 
parodysime tokį namą, kokio jus no
rite

Nusipirkti u u gerą namą gali kiek
vienu, turintis nuo $800 iki $3.000. 
Su $800 galite nusipirkti sau namą 
už $2.000. Su $1.000 galite pirkti už 
$3.000. Su $1.500 galite pirkti nuo 
$3.500 iki $4.000. Su $2.000 galite 
pirkti už $5.000 ir teip toliau. Ku tu
ri tiktai $100, tai gali nusipirkti sau 
lotą ir, jį išmokėjęs, gali pasiatatytl 
sau trobą.

Geru* lotu* mę* turime ant parda
vimo ant 45, 44 ir 43 gaU arti West- 
ern Avė. Boulvard. po $250 ir bran
giau. Turime gerą lotą ant 69 PI., 
arti Hoyne Avė., už $300. Po $350 
turime puikiu* lot n ant Morgan gat., 
arti 79 gaL Po $500 turime gerus lo
tus ant 34 PI., arti Morgan gat. Ir U.

Pasiklausk tų lietuvių ir svetimtau
čių, kurie nuo mų* pirko namu* ar 
lotus, o jie tau pasakys, kad pirki
mui namo ar loto —tai yra vienati
nis ir geriausia* ofisas mų*. ViaL 
kuria nuo mųa pirko, yrą užsiganė
dinę, todėl ir jus, jei pirkaite, lygiai 
busite užsiganėdinę.

Ne lauk ilgai, šiandien męs turi
me namą, kuri* gali tau patikti, ry
toj jį gali kita* nupirkti Todėl, il
ga! laukdama*, gali nustoti gero* pro
gos, kuri tau antru kartu gal neatsi
tikti. Ateik J mųsų ofisą ir pasakyk, 
kokį namą nori ir kokia kaina, o mę* 
tau parodysime, Ir tu pats matysi, 
kad randą neverta mokėti.

A. OLSZEWSKI.
3252 8. Halsted BL. Chicago, IU.

GERI BIZNIUf LOTAI.
Ant Halsted 8t., arti “Lietuvos“ na

mo. 50x137 pėdas. Specljaliiko* rin
kliavos už gatvę užmokėto*. Tėmykit 
ilgumą lotų, 12 pėdų ilgesni, negu pa
prastai. Kaina ......................... $2.500

Ant Halsted 8t. arti “Lietuvos" na 
mo. terp 33 ir 34 gat 24x125 pėda*. 
2 rinkliavos už gatvę užmokėtos. Kai
na .................................................... $800

Parsiduoda šitie Namai.
NUMAŽINTOS KAINOS.

2 lubų murini* namas, 14 ruimų. 
Lota* 25x147. Randa $30. Kai
na ................................................ $3.000.
Tas namas yra ant 38 ul. terp Au
burn Avė. ir Gage St

Halsted St., terp 56 Ir 57.
Medini* namas 1% lubų ir pona- 

ml*. Randa $15. Kaina.......... $2.800.

Low* Av*., arti 33-čio* ul.
Murini* namas, akmenų pamatai.

Randa $24. Kaina ................. $3400.

2 lubų medinis namu ant 38 ir 
Gage ul. Kampini*. 8 ruimai. Lo
tas 33x147%. Randa $16. Gera 
vieta vaizbai. Kaina ........ $2.000.

2 lubų murini* namas, ant Wallace, 
arti 33 ul. Kaina $2.700.

Chicago Av*. ar|l Rofcey, St 
2 lubų, 2 gyvenimais murini* na

rna*. Kaina ................................ $3.800

Union Ava. arti 35. St.
2 namai, snt 2 lotų, po 8 gyveni 

mu* 6 ruimų. Kaina .su... $10.000

Marshfield Avs* arti 35 St.
2 lubų, 16 ruimų, medinis namas. 

Puiku*. Kaina $3.500

St arti Emerald Avs. 
murini* namas, su krautuve.

o

31 
3 lubų 
gyvenimai ir krautuvė. Kaina $7.500

33rd St terp Halsted Ir Auburn Avs.
Mūrinis namas. Randa $42 | mė

nesį. Kaina ............................  $4.000

37th arti Wallace St
Murini* namas. Krautuvė ir 4 rū

mai. Kaina ...................  $2.000
Murini* namas. Krautuvė ir 5 rūmai. 
Kaina......................................  $2000

Emsrald av*. 
Terp 32-ro* Ir 33-čio* ul. 
2 ‘

. .Prekė 
iubų, 4 flatų medini* na

mas .......................................$3500A'
8 lubų, 8 flatų medinis na
mu .............. . ........... . $350040

8 lubų, 4 flatų medinis na
mas Ž35OOJX)

2 lubų t 1 flatų medinis na-
........................  81800.00

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

Emerald avė. tarp Stefos Ir 37-toe ul.
2 lubų, 2 flatų medinis na-

mo ....................................... 81800.00

Wailacs 8L, tarp 28 Ir 29 ul. 
8 lubų. 3 flatų murini* na- 

....... .............$8300.00

Waiiaca 8L, tarp 29 Ir 30 ul. 
4 lubų, 4 flatų mūrinis na- 

.......................................$8000.00

Wallacs St., prie 37 ul.
1 lubų, 3 flatal ir 1 štoras mūri

ai* namas ........................$7500.00

31at St. tarp Emerald Ir Union avės
3 lubų, 6 flatal mūrinis na-

..............................,...$10000.00

2 lubų, 3 flatal tr štoras, mūrinis
narna* ...........     34000.00

81st P įsos tarp Auburn ava 
Ir Morgan SL

1 lubų, 2 flatų mūrinis na
rna* ...................................$2200.00

2

1 lubų, 2 flotų medinis 
mas

Aubur Ava, tarp 81 Ir 32 ui. 
8 lubų mūrinis narna*, nauja* $5.900

Morgan St., tarp 32 Ir 33 ul. 
4 lubų, 6 flatų ir štoras, mūri

nis namu............................$18.000.00
•

Morgan 8L, tarp 83 Ir 64 ul.
2 lubų, 2 flatų mūrinis namas, 
akmenio pryšaki* ir trepsi.. $620040

Illinois Court, tarp 32 ir 33 ul.
4 ruimų mūrinis namu ....$1200.00

Flak St, tarp 33 Ir 34 ul. 
2 lubų, apsčia medžio, virtu* 

muro, štoru ir vienu flatų 2000.00

Laavltt 8L, tarp 23 Ir 2! ul. ’ 
2 lubų, 3 flatal ir štoras, mūrinis 

namu ...............................$700040

29th St, tarp Quinn Ir Th’roop ui.
5 ruimų murini* namu ....$120040

Halstad St, tarp 31 Ir 32 ul. 
2 lubų, 2 flatal ir štoru. murini* 

narna* ..... ....................... $880040

Burlington ave^ tarp 154 Ir 155 uL 
2 lubų, 2 flatų murini* na

mu .....................................$330040

lubų, 4 flatų murini* na- } 
>*• ..................................... $4500.00

31st Place, tarp Morgan 
Ir Musprat ul.

lubų. 4 flatų murini* na
mu $300000

35th

2 lubų, 
lubų 1 
mai _i,

Place, fokp Auburn ava.

4 flatų ir užpakalyje 1 
flato abu mūriniai na- 

..................  $5.300

Lowe Avė., tarp 38 Ir 87 ul. 
lubų medinis namas, 4 gyve

nimai, 16 ruimų

ruimų medini* namu ...

Laflln 8L, terp 68 Ir 69 ul. 
Ogden Park. 

ruimų medinis namu........

$2^00

ul.
$1.700

arti

$2400

IX)WE AVĖ. Tarp 32-roe Ir 83-člos 
ul. 2 lubų murini* name* Randa $42. 
Kaina ...A..................... $5000.00

THROOP 8T. Tarp Lyman ir Archer 
Are. 2 lubų murini* namas, lotu 50x 
125. Kaina .......i.................. $2500.00

SOUTH HALSTED ST. Tarp 34 tos 
if 35-toa ul. 2 lub mūrinis name* 
štoras. Randa $52. Kaina ....$5800,00

mai .........................................$530040
lubų. 5 flatų murini* na- 

..............................$430040

33-d Place, terp Halsted 8L 
ir Auburn ava.

lubų, 2 Ratų murini* na-

Poplar avs^ arti 31mos 
ruimų mūrinis nemef tr 9 pėdų 

sugštas basementas 
8

6
ul.

$2200.00 
ruimų medinis namu ....$2500.00

Union av0w terp 31 Ir 82 ul. 
lubų. 2 flatų mūrinis na-

»*• ..................................... $9000.00
lubų. 2 flatų murini* na- 

..................................$570040

Auburn ava, trep 33 Ir 34 ul. 
lubų, 1 flato mūrinis namu 

ir 2 lotai ........................... $400040

5th ava, tarp 42 ir 43 ul. 
lubų medinis namas $480040

Qrant Worha ant 14 ui. 
2 lubų, ant 2 lotų. 6 flatal, 2 

štorai, medinis namu, parsi
duoda su štoro f! x tu ros... .$850040

Grant Work* 49 avs.
2 lubų, 8 flatal ir t štoru, me

dinis namas ...................  $5200.00
1 luboms, 2 gyvenimai*, po 5 rui

mu* medini* namu ............. $24001

Lotai!
Ant We*tem avo. bulvaro tarp 43. 

čioe ir 45 ui. puikus lotai ant rezš 
dencijų. Kainos nuo 8260.90 ir aug 
ščiau. Pirk šiuo* lotu* dabar, n« 
kainos jų netrukus pasidvejo*.

Telpgl turime daugybę visokių ki
toniškų namų ir lotų ant pardavimo 
visose pusės miesto Chieagta.

Lotu ant 69 place terp Hoyne Av. 
ir Leavitt 8L arti tramvajų linijoj 
pirkšnių šalygatvis, vanduo, ga^as, 
■rutynė. Kaina tiktai .............. 330a

Artimesnėms žinioms kreipki tėt 
pas

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St.įįGERA į NAUJIENA

»Kenčiantiems Lietuviam !0
»ainiais nesveikumais, MSkaitytojau, jeigu esi apimtu kokios ligos ar painiai* nesveikumais, 

užsimokės tau atsišaukti į Chicago Medlcal Clinlc, 344 So. State St. J| 
prieš ėjlmj gydyti* kur kitur, ne* ji^Tužtiknn* tau nuoseklų ir laikantį iš- 
gydymę kožnos ligos, kurį* prisiima gydyti. Ar esi nervišku ir nusimi- JE 
nęs, silpnu ir nuilsęs, pavargę* rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 
trukstaenergi jos ir tvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodsvę paakiai, 
spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, nemorališki ir *jį
Nusilpninanti Sapnai, Patrotyias VyriszkoiBu, Sekliszka Silpnybe jį 
neeuaugusioa ir šalto* dalys, nusistojimu šlapume paliktame per naktį, Si 
pienėtu šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumu pūslės ar inkstų? 
Usiputith} Gyslų Maišely); Užsendinty Pole tek į; U žaki m j Varpskylėa; Sy- M 
fllitiškę Užnuodyjima Kraujo, ar kokię kitokį} gėdingų nervų, odos, kraujo U 
ar užsendintų ligų? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimu ant jfl| 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnu vyriškumas, turi užkurdu- 9Į 
aee dalis, priešlaikinį nykimų, skausmu* kauluose, puolimų plaukų, skau-f> 
damų gerklę ir tt. ? Hį

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic 
užtikrins tau pilnų ir laikantį ant visados išgijimų, jeigu jie nuspręs, kad 9 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimų iŠ pirmos dienos, ir neužilgio Ld 
alfiS! !3ve karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Nieku taip ne- M 
sunaikins jaunu* ii pu^nmtinius vyrus kaip išbėgi mai sėklos naktie* laike, mĮ 
arba slaptingu nubėgimas sėklos sil ehipuniu. .Tas padaro žmogų netin- |Q 
kenčiu prie darbo, tenalvės ir smagumo. Nedaro skirtumo,ir *.#« n a ę|
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užgtelgl 
nėdinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave išlydysime. Lf
Mfs gydom ir Btydoui siklos nubėglma*, nervą nd£ilpB*]iiną, nžaenijtuį potetekj, syfi^ 
nenatarahMrat tiSgimos, patSazyttą, tu katą ir pas lės Ii* a*, teUyb, tekant, visas Vyrą 9 
Liga*. Vieoe kllatys laimingMn Senybialam yyveaime ba« praSallnUM. Tukateaėlus jauną 
ir paaMnilolų vyrą k*, tu e t prie# laiką nuMuoja į grabą jaunystė* Mdyiramat, per t*uko* gg 
•aalkuopinlmel Ir kraujo liyo*. J«i<u turi non vieną ii viri pamiuMąSeokl^, paurodavyk AH

g
Rod* tu nieko nekaštuoja, • gali užčėdyti daug kMtėįtną

VeleeSee priėmime ligeatą: nuo 10 ryto iki 4 po piot, ir nuo • iki 7 vakaro. Re 
NeSėliemie ir kltomio fevontom* dienom*: nuo 10 ryto iki 1* vai. pietų tiktai. M

J CHICAGO MEDICAL CLINIC į 
A 344 SO. STATE STREET CHICAGO, iLL. S

F ^3

Kalakutas Dykai!
•___ >

Laukiant Padekavones Dienos, pradėjus nuo 12 
iki 26 dienai šio menesio duosime savo kostumeriams 
prie kiekvieno pirkinio $10.00 vertes ir daugiau kala
kutą dykai. Taigi nepraleiskite šitos progos!

Musų sankrova užversta yra visokiomis naujausios 
mados drapanomis iš geriausių ceikių, trumpos ir ilgos, 
vyrams ir vaikams, visokio padirbimo švafkai, apsiaus
tai ir ploščiai; visokios rųšies madingiausios skrybėlės, ke
purės vyrams ir vaikams, marškiniai vilnoniai, drobiniai, 
pusšilkiai ir šilkiniai, gražus šventai dienai ir drūti šiokiai 
dienai dėvėti; šitli, švelnus vilnoniai žakietai.

Musų čeverykų i 
skyrius yra pilnas j-® 
vairiausios mados 1 
smagių, gražių ir drū
tų čeverykų vyrams, 
moterims ir vaikams; 
knygų skyriuje, viso
kio turinio knygos — • 
maldų ir skaitymo 
knygos, puikiausios 
porieros laiškams ra
šyti, pavinčiavonės, 
ir tt.

Atsilankykite į 
musų sankrovų ir ap- 
žiukite musų tavorus 

o pamatysite patys, kad pas mus geriausia yra pirkti. Teipogi pasinaudokite prcT- I 
ga gauti KALAKUTA DYKAI.

Musų-San krova prieš Padėkavonės Dieną bus 
atdara vakarais Seredomis ir Pėtnyčioinis.

THE BRIDGEPORT CLOTffl
3246“3248 S. Halsted Sto gubema-

A. Olszewskit Prezu

t®

i

j. ,iut leidus, a aktais. 
_F^onis, 5 d. spalių laikė viešę 
prakalbų apie cholerų. Žmonių 
buvo susirinkę keli šimtai: pilna 
valsčiaus salė, pilnas prieškamba
ris, pilna priemenė vyrų ir mote- 
rų, jauBjų ir sęųų. klausytoj ai ne
paprasta i tyliai uisilaikė, —“



Official Publication.
Annuai Statement of the ęerman American Insurance Company of Nev 

Tork in the State of New York on the 31st day of December, 1907, mad» 
to the Insurance Superirttendent of the State of Illinois, pursuant to law

CAPITAL.

Amount of Capital stock pald up In cash, 81.500.000.0t)

INCOME.

Premium recelved during the year,......... 
Intereat and dividendą,............. ...........................
Profit on sale or maturity of ledger assets, 
From all other sourcee,............... .............. .. . ......

6.445.132.06
554.255.86 

48.290.00 
524.10

Totai Income, 87-048.202.02

DISBURSEMENTS.

3.116654.74
450.000.00

1.218.858.35

Losses paid during the year........ ..y.......... ........................ ..
Interest or divldents to stockholders,.............. ....................................
Commisions or brokerage,........... .. ................ ...... .......... ...........................
Salaries, fees and all other charges of offlcers, clerks, agents and 

employees............... .............. ............ .. ... , -... .................................r.
Rents........................................................... ...c*t.......... ........ ...................*..........
Advertising, printing and stationery, postage, etc.,........................
Legal expenses, furniture, fixtures and maps..................................
Underwrlters’ boards. fire department and salvage corps, fees, etc., 106.506.83 j 
Inspection and surveys.............................................
Repairs, expenses and taxes on real estate,.. 
State Insurance department, taxes and fees, 
Other liėenses, fees and taxes........ j....................
Loes on sale or maturity of ledger assets,... . 
All other dlsbursements,........................ ..

ADRESAI VIRŠININKU
“ŽlNYČIO*” DR-STKS

Prezidentas—J. J. Hertmansviila, 
3252 South Halsted Street

Vice-Pres. —Justinas Jakavičla,
1512 W. 19th Stree'

1- tn&a Raštininkas—K. M. Juška,
581 W. 22nd Street

2- raa Raštininku—Alaksandra Olszewskis,
1418 W. 21 st Place

Kasierius—Niceloras Žllevlčla,

General-Uiveizėtojaa—A. Olumarskis, 
3252 South Halsted Street 

Vlal CHICAGO, ILL.
Su visokiais reikalai* prie “ŽinyČloe”, 

kaip tai apiiurfjimul te m Aa farmai, ar 
priairašyme prie Dr-atča “Žinyčioe” ir 
nusipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės 
visada ar tai raštu ar uabiškal prie jos 
generališko užveizėtojo adresu: 
“Žinyčia”, A. Olszewskl, Mgr. 
3252 So. Hatsted Street, CHICAGO, ILL.

556.532.28
41.943.26

150.701.38
35.690.82

Kozminsky. & Yondorf,
73 Dearborn Street.

Bankleriai.
Mjs skalijame Pinigu* ant iurtenyblų ir jai 

tu rengiesi turtsnybų pirkti, mų* in džiaugsmą 
prigalbfeime, paskolindami tau dalį pirkinio pT

39-620.21 nigų. Greito* vaikinta*. LengTOt tolygoa. 4gao* 
7.573.99 tai apmokami doaniaL

124.994.84 ' -------

23VienatinS Lietuviška Sankrova
6.074.63 jr agentūra literatoro* ant "NorthS»de"Cbie*eoJ. 

-------------------- čion galima gauti mokslilkų. ivletiėkų Ir dvasi-
Totai Dinburnement*. 85 878.605.11 knynų. rąžančių. Ikaplierlų, abrozėlių, viso- 

; kių laikraėčių, Amerikos ir Europo* ir popierų 
gromatoms. Telpgi užlaikau visokio ta voro: juo
dyto, paltelių, plunksnų,drukuojatnųmaėinuki^ 

j britvų. stereoakopų ir daugelio kitų daiktų. N*. , 
uimirėkite atsilankyti, o busite užganėdlntL

Petras M. Kaltis 
•21 Wabf nata A**. , Chioog*, U|.

įšalo LieluvUko* Bažnyčios j.

LEDGER ASSETS.

* 958.692.39

. 239.000.00
. 11.663.303.30
. 766.583.21

e • 
i; Totai Ledger Asset*, 814.857.154.30

NON LEDGER ASSETS.

. 43.426.01
Cross Asseta,

J DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
814.900.580.31

Agents balances over three months due............. 8 30.899.97
Book value, bonda and atoeks over market value, 1.361.642.30 
Special deposits to secure liabllities in Oregon

1.506 542.27

Telefonas Y arde 3162

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

Dr. O. C. H EI NE
DfiNTISTAS

OFISiS-Uapts 31 Ir h. Hstoted pf. 
(SymiMS viri agMns.) X CmCAŠO, ILL

Totai Admitted Aaaeta,

LIABILITIES.

Losses adjusted and unpaid..........................  .!
Losses in process of adjustment or ig suspense...
Losses resistęd^ rTT7. /...................................... ..

Deduct relnsurance,

Net amount of unpaid losses........
Totai unearned premiums,...............
Salaries. rents. bills, taxes, etc., 
Commissions and brokerage............
Return and reinsurMnce premiums,

813.394.038 04
Dr. G. M. Glaser

107338.60
855.138.00

75.457.00

Totai, 81 038.423.00
........... .. 273.294.00

-8 765.129.00 
... 6.305.339 98 
... 148.270.43
... 61.880.96
... 312 064.32

Totai Liabllities, 87.592.684.69
Less liabllities secured by special deposlts,..................................... 78.905.98

Balance, 87.513.778.71

Totai rieks taken d tiri n g the year............ .
Totai premiums recelved during the year. 
Totai losses incurred during the year........

gautL Telp* paveiksi*! ir prekė* v bok i u nau- 
Įauslų el^-tro-gydančių aparatų. Roberlalų 
daiktų. M ag lėk* aparatų, brukuojamų ir Ra- 
ėotuų Maėlnų, Htoreoakovų Ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų, lirltvų ir dangei kito
kiu koguam reikalingų daiktų. Kalyk tuojau*. 
John L Bagdiiunaa, įTOpe. Adreauok taip:

JOHN'S SUPPLY HOUSE
29 MLSBN STATKJN CHICAGO, ILL.

VYRAMS TIKTA!

ftiuoml pranHu parbiaE^-I"publikaL jog **tu 
•entaotlu fyiiytoju ant tirM*«-(-orto, praktikuo
dama* 17 nw’ų. Dabar tavo uC*ų i«»kėliau į 
•aro namu* po nr.

3149 S.Morgan St.
Kampas 32ros (stvfs

Mano ofisą* aprūpinto* aaajauatoit budai* sydy 
aio. Vitu ligoniu* įtoagaiuo*! užganėdinti, kaip 
ir lygėloL Pa*lt>kė«iaina*. jog gerbiama publika 
ir toliau* man* r*m*. *»iu namie ant ktokrien* j 
p*r*lkalavimo dienų Ir naktį. E*lu apoclallato* - 
Ilgo** talkų, motorų ir vyrų Ir už**udlato*e ilgo- 
M. Darau ▼ laoklų operacijų. I.tokuotl *n pagarba-

Telefonas Yardo 687.

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan Street

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 So. State St CBICAGO.ILL

. arti Harruon gatvė*
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologlįoa 
Žingeidumai Osteologijos

Žingeidumai (Iromuiiavimo Organų

Tyrinėk pradžių ir išsivystymų 
žmogiško* raao* amo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumą* gamtos, žingcida- 
aitu ir milžiiuikamu*.

Tyrinėk |takm< figa* ir paleutavystėa, 
perstatyta* gyv dalim figuroae, sveikuose 
ir ligotuos* padėjimuose. Lavų* ižrodinėtojaa 
atiakraėja visokias* klausimu*. Didžiau*** pro
ga tavo gyvenime.

INŽCNGA DYKAI!
Atidaryta kasdien n*e g vikndoi ryto iki 

vidurnakčiui.

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. State St Chieago, 1U.

BUSINESS IN ILLINOIS.
i • 

821.467.954.00
272.369.94 

.113.674.35

WILLIAM N. KREMER, Preeldent.
CHARLES O. 8MITH, Secretary.

tobiyčla 
keliais ir 

su num.

Subscrlbdd and sworn to before me this 25th day of January, 1908.

GEO H. COREY, 
Commlssioner for Illinois In New York.

dalyvau- 
dalyvauti 
kiekviena

Didelis Special iškas 
Išpardavimas!

Nauji Žaislai
Atvežti is Lietuvos.

Gaunami “Lietuvon" Redakcijoj.
Dangus, fielmjmiškas žaislas, pa

rūpintas doram ir patogiam pasi
linksminimui. Yra tai 
22x24 colių su nupieštais 
tinkamais išreiškimais 
pradedant nuo 1 iki 121.

Siame žaisle kiekvienas 
jus turi mėtyti kaulelį; 
gali 2 ir daugiaus ypatų, 
ypata apsirenka sau vienų kupsteli 
(yra 5 yvalrių spalvų) kuriuom 
uždengia tam tikrų numerį kaulei] 
metus. Toblyčia susilenkia J 4 da
lis, su skrynute prisiunčiamo | na
mus per pačių. Prekė,........... 81-50

Flirtas, žaislas Ir lošlmss, suau
gusiems pavestas. Yra skrynutė su 
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvairials 
klausymais; ant kiekvienos Jcortelės

i yra po 6 atsakymus.
( Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
parduodami vienas kitam kortelę ir 
klausdami, kuris numeris jo atsaky
mo? Prie Danjais Ir prie Fllrtos 
yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir- 
tos prekė ........................................ 81.25

DIDELIS SPECIALISZKAS A. Olszewski
ISZPARDAVIMAS • —

Dvigubi vak

VYRIŠKU TRUMPŲ DRAPANŲ IR PLOSCIU 
MOTERIŠKŲ APSIAUSTU, SEJŪNŲ, VYSCIŲ, VILAGŲ

Im 17akmenų 
6elzkfilinit Llikrodelit.

Htiebellu užsukama* Ir

Didžiausias ir pilniausias rinki
nys Pietinėje Dalyj

WartelskiŲ Departm. Sąkrovoj
3641-43-45 South Halsted St.

moterižko didumo 20 
aF^hp2Sl0UK^«. ■***■ •»!«••<»* raštuotai* 

» vi dvigulei* medžu-kli 
yj^gUigaKutožt W hihi« lukštai*. puikiu 

71JJ graviruotais l.uikij u« 
"* Uik«. ypatingai

f* i»itk*tvi**«
rHUlMjMtim. sttikias hik

TĮ?fRyfo<Ly1'*’ r»4<tta Užtiki įname* 20
■<«-..4 7> metų. Sp.-ctellsikai psslalt

W^KSėWWLf», alau: Mes paalųsime 11-
’R®*'1*' ta laikrodėlį kokiu ne

būk sdrrsu C.O.D. 95.75 ir persiuntimo lėėo* 
tu tie ta pilno iėtyrtrno. Jei nebūt tok*, kaip pa
sakyta. nemokėk nė vieno cento. Atalak gal tau 
parsiei* užmokėti <35.00ui tokį pat lalkrooėlį. jei 
pirkti ji pa* kokį »ankrovininka. Labai naiku* 
14 kar. atkiltai tr»«4l»«H* Ir pakakta dykai tu kiekvienu 
laikrodėliu. Adresuok:

buk 
su tiesa pa- 

tau

Excelsior VVatch Co.
900 Athcnacum Bldg., Chicago.

KUPONAS
Austrija k. Iškirpk šitų Kuponą ir su 

š laikraščių matyt, kad jos kantry^J)© ar daugiau gau- 
baigiasi. Ji užimtose provinci- — 

drutina savo kariškas pajie- 
-as, taiso tvirtoves, jas ginkluoja, 

j jas maistą, ginklus ir 
ją. Garnizonas Trebinijoj

ose
dovanai, rytojaus.-^ - 

sintas kunrj1 

nūs kunigaikt 
ciecorius turi V*

kosi sudrutiniaa 10000 kareivių, prantama, jog f

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rublis po.................... 52)4
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po..51 
Virš 1000 rublių, rublis po...........51)4

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačto kaštų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
tai siųskite per “Lietuvos” redakcijų, 
adresuodami telp:

A. OLSZEWSKI.
3352 S Halieted St, Chicago, T A

T*L 1832 Yartfr

Lietuvių Gydytoja* ir Chirurgas.
>25S So. Melste* S t, Chicago, III.

Gydo visokias liga* moterų, valkų Ir vyru 
l^lPkl turi didute praktika ir gydo DMekmlngal 
/laokiaa liapauštLa. uMseMjuala* ir paslaptin
gas vyrų Ura*. Daro opataolja* pasekmingai.

Naujas Išradimas 
Suatlprlmniui Ir ui laikymui plaukų. 
Tuk»t*nėUI plikų ėtnonlų atgavo pul 
kiu» plauku*, sulaiko aiioktina i.lnukų 
galvo* labai trumpam* laike. V lėtoj? 

»*nų atauga nauji, gruiu* plaukai. Visokia i*, 
formacija dykai. Arteaaėtn* žiniom* r*lki* ra
ly ti įdedant kra*o* ženklelį.
___ MIOF. J. M. BRUNDZA
■MAMTAY t M tTl lt. MMUTN «W TOL

VISAI DYKAI 
Prtolųtk mum porų markių, saro 
tikrų vardų, pravarde Ir adrecų, o 
ma* tomistai nntlųalme No. 8 kata
logą. dulži*—tų I totu vilko j* kalboj*. 
M dideli puaiaprt. Jame telpa t--ii lu
pi apfuty mat anie a u v ir i 200 viaokiu 
kuniikų M*v*ikuuių, vyrų, motorų

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka 

3252 S. Habted 9t. Chlcųs, 111.
T*to*b*na* Y*rda tt«ų 

Duoda visokį* rodų Irgvrtauaia pagelba mote
rim* jų ilgo**. }‘**ek ui ingai atlieka darbų pri*

^TAMSUMAS
jj^pŠviei^. 
išmintis ir 
i n tfas gyvenimas

,5 Kurdas

VISI DABAR SKAITYKITE!

„VADOVAS IN SVEIKATA” J
Naujausios ketvirtos laidos.

Ta gar*loji knyga parašyta Dr. E. C. Collins, bet .paskutinė laida padidinta, su daug naują išaiškinimu, 1 
vinokioa ligoti, Jiį vardai, kaip nuo ligų išslaergėti, išgydyti ir kaip būti sveiku. Daug žingeidžią paslaptybių ■ 

aprašyta laimingam ženybiniui gyvenimui,
bu nauju priedu, 228 lapų dydžio, pripildyta ir ižletsta

THE COLLINS NEW YORK MED1CAL INSTITUTO!!
T^. KNYG^. SKAITYTOJUI IR KLAUSYTOJUI sutelks tikrj rod$ gyvenime, kaip būt sveiku, o sergantiems kur I 

ir kaip išsigydit. Y'ra tai pirmutine lietuviškoj kalboj, tokia naudinga knyga.
V A DfkV A IV VVFIITATA ” kuris tik perskaitys, nelik mokčs nuo visokiu ir užsikrečiamu ligų 1 

ų9 v AD UI 13 & v £*1 A.A 1 Ą iisisergėti, bet ir daktariškam moksle apaišvies.

Toje knygoje apart aprašymų yra daug paveikslų, kad žmogaus subudavojimf ir vidurines paslaptis kaip 
zerkole permatys,— teip atvirai ik Šiol nieks nedrįso viską parodyti. ž

„VADOVAS IN SVEIKATĄ” yra laba! naudinga seniems ir Jauniems, vyrams ir moterims, apsivedusiems ir jauni- F* 
k i am a, kiekvienoje statoje Ji turėtų rastis. Tik viską dasižinosi, kaip pačią knygą perskaitysi. Ji tūkstančius sveikais $ 

padarė, kitus nuo mirties išgelbėja ir gyvena laimingai.
SZIOS PASKUTINES LAIDOS IR VĖL 100,000 ISZLEISTA, | 

kurie dar neturit, todėl pasirūpinkite tą knygą, yra tai kaipir turėti daktarą savo namuose. Dabar „V. in S.’’« 
stora, didelė knyga, bet jos prekė ta pati, tik 45 cen., vienok kad ji labui visuomenės išduota, tad kiekvienam bus • 

prisiųsta VISAI DOVANAI, kuris atsiųs tik už prisiuntimą 10 cen. markėms.
Jei Sergi pirmiau nekaip*kreipsiesi prie kokio nors daktaro, tai reikalauk ir perskaityk „VADOVAS IN 
SVEIKATĄ". Sergantiems mę* rūdijame skaityti apie KEVM AT1ZMĄ, PLAUČIŲ, KEPENŲ, INKSTŲ, ŠIR
DIES, VIDURIŲ, VYKŲ IK APIE MOTERŲ liga*. Sveikiems kitus skyrius, nes kiekvienas straipsnis labai akyvas 

ir naudingas. „V. in 8.** reikalinga kiekvienam, tai perskaitęs nepateks į ligos nasrus.
Teipat išleidėjai „VADOVO IN SVEIKATA” užlaiko grynas, geriausias gyduoles, kokias 

tik gamta ir mokslas išduoda, ir išsiuntinėja visur. Rašant adresuoti

The Collins New York Medical Institute, inc.
140 W. 34 Str, New York, N. Y.

ISGYDAU IN 5 DIENAS Ss
llgydae kMteteu| sergantį Vartoocelj. Striktum, užaikrčtaai** kraujo užauodyjlmu, 

nu*.l;» jtoiu narvų. Jlydroeelf art* vyrų lytllka* Ilga*, šitokio* pa»iulyn.u* duodame vi
siem* ti*m». kurte bevo gydomi visokių kitų daktarų be jokios pasekmė* ir iėdavė pinigu*dy
kai . todėl noria jnm* parodyti, kad mauo būda* yra vianintell* ir m juo Ilgy d irsi u aat vUad*.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.

PLAUČIAI.
Sergantieji* dnsmin. bronchitu 

ir plaučių ligomis Mgydomi ga-

Slaptingos Vyrų Ligos.

kiekvieni slapiinrų vyrų ligų: ui 
laikau vilkų dldšto*i*toj paslapty j

Visokios patarmė* 
dovanai!

llgydau galutinai Moteriška* Ligas.
Patinimu* gimd-*, skaudėjimus 

pečių. balUigj ir kita*. Ugydau pa- 
•ekmuigiaasiai pagal manu meto
du* autai*j tu* vai»tu*.

Kraujo UinuodyJImus 
ir odo* lira*, parelidan: iibėri- 
mu*. skaudulio*, plaukų nušilę* 
kinius ir visokia* kita* liga* x 

išgydau ant visados.

Kalbu lietuviškai!

Dr. L. E. ZINS, 41 So. Clark St., Chicago, III
PRIEKINI BLANDOS: nuo 8 ryto iki 8 vakare. Nedaliomis: nuo 9 ryto Iki 4 po pietų.

Apdraudimas.
(Insurance)

Kolai žmogus yra sveikas ir turtingas, tai ir laimingu. Bet sveikata 
žmogaus kiekviename laike gali posikeisti liga, o gyvutis mirtim. Turtas 
teip pat kiekvienoj valandoj gali būti sunaikirftas ugnies ar kitokios nelai
mės ir žmogus iš laimingo ir turtingo gali likti vargšu. Susirgęs žmogus 
negali uždarbiauti, o jam pasimirus likę vaikai, tankiai mažais kūdikiais, 
neturi kąsnio duonos ir jų gyvenimas iš pat mažystės yra vargingas. N įsas 
turtu yra nieko nevertu, jei jis kiekvienoj valandoj gali būti sunaikintas 
ugnies ar kitokios nelaimės ir todėl kiekvienu išmintingas žmogus privalo 
apsidrausti nuo visokių nelaimių, kurios jį kas valanda gali ištikti.

Mes apdraadžiame visokį turtą, ar tai bus namai, naminiai daiktai, 
vaizba, ar ku Mitu, nuo ugnies ir kitokių nelaimių geriausiose Apdraudi
mo kompanijose.

Mes apdraadžiame sveikatą atsitikus ligai ar sužeidimui tokiose kom
panijose, kario, susižeidus, užmoka tiek, kiek sveikas žmogus uždirba, ar 
dar ir daugiau.

Męs apdracdžiame gyvulis ir, atsitikus mirčiai iš ligos arsusižeidimo 
arba kitokio priežasties, musų Apdraudžiamosios kompanijos išmoka vai
kams, ar kam yra pavedama toktą sumą pinigų, kokiai buvo užsirašyta.

Prėmlja, arba mokestis už apdraudimą namų, daiktų, sveikatos ir gy- 
vuties yra teip maža, kad kiekvienu ir mažai uždirbantis darbininkas 
lengviai gali išsimokėti. Teipogi galite mokėti apsaugojimui savo gyvas
ties 10, 15, 20 metų ar daugiau ir išėjus tam laikui, Jei gyvi busite, gausite 
tokią sumą, kokiai užsirašėte. Platesnes žinių gausite musų ofise Apdrau
dimo skyriuje. Ateikite, męs apie tai paaiškinsime.

A. OLSZEHSKI
3252 So. Halsted Street Chicag’, III.

“RAISTĄ” (Tki Jyngle) DUODU DOVANAI
Skaitytojam* “Lletuvo*” Ir “Vienybė* L.”, kurie dar to* knygas neturi ir nėr* gkaltg.

Jei knygos • RAISTAS” nė*l dar »kaitf*. tai vi»*i maėal teiiu*! Amariko* gudrybe*. 
■ uk t y b* *ir, telp vadinama jo*, gero v e ir negali i**r»ougoti nuo vboklų pinklių, ne* 
neturi gan* patyrimo. • RAISTAS,’ui knfga patyrimų.

penkattpa "RAISTĄ” teippat žinosi vl**«utvarkym| dabartinė* pramotojo* ir kodėl 
bedarbė* klla, o tuoml ir kaip galim* turėti visuomet darbas ir gyventi laimingai.

„RAISTAS” dėl llnaėumo savo Idėjų J ra telp pageidaujam* knyga, kad yra Įtvers U į 
visas kalbas.

"RAISTAS”, kuria sudrebino Amerikos Ir Europos parlamentus, yra didelė,-SU pusla
pių knyga ir svarbi tuoml, kad apraėo gyvenimu lietuvių Amerikoje.

••RAISTO" kaina Sl.OO, perkant pačia knygų. Prenumerata laikrMčlų “Lietuvos” ar 
“Vien. Liet. ’ metams 62.00. Bet kas naujai ušslsaki* “Lietuva sr• Vian. Liet, mėtoms, 
prisiųsdamaa man >2.00, apturės metams vienų litų lalkralčių ir RAISTĄ dykai.

Siuntimui preaumeratoa adreso*: J. Naujokas, Madison Sq. boa ISO, New York, N. Y.
Kiek v tona* lietuvyg lntelig«nto* pripažins didelj vertj knygos “Raisto* ”.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■K ~

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiniai

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

Atsišaukit pas mane!
Eik ten kur busi sąžiniškai gy

domas ir tapsi greitai SVEIKU 
čšdysi laiką ir pinigus 
pas Dr. Tillitson. Rodą

Sutinimai Ir kitokį nesveikumai yra lAgydomi trumpam laike —bėgyje kelių dleu^ 
»u mano urlglnaliKku gydymu. Atsakančiai pritaikinto*, yra tai greičiausia* būdas ant tvieto 
pteigimni nuodugniu iigydymo. Netrotyk laiko ir nerizikuok »avo sveikato* klausdama* ro. 
do* aptiekortan* arba *avo draugo. Jeigu tomisto nėši po atsakančiu gydymu, tai gali buto 
tikru*, kad turėti tų ligų per *aro visų amžių ir visados atgabena tamUtai nelaimų ir susikrim
timų. A8 ižgydžiau tuksiančiu* tokių ligų dėlto, kad turiu ypatiėkų joma gydymų.

Užalkimžimae arba užakimą* varpo* ak y luto*. Nedaro skirtumo kaip ilgai tamtota 
kenti nuo ažakimo varpaskytė*. ir nežiūrint kiek daktarų tomistų prigavo ir suredžfoh, maaa 
gydymą* tomistų tikrai iigydy*. Prto mano gydymo nereikia jokio piaustymo. Mano gydy- f 
m..'yra geriausia* ant vi»o« pasaulės, be jokio skausmo ir praialina ne*veikumų ant vtoado*.

Kraujo Užnuodyjima* (SyfiNC arba Francai . Jeigu vartoj*! nuodingu* vaistu* ir 
tebeturi skausmu* skauduliu* trona*) burnojo ir gerklėj*, rona* arba pratruk imu* ant bito ko- 
kio* dalie. kun<s tai ta. yra kraujo užnuodyjlmai. kurĮ gali lėgydyti Dr. Tillouon. Aė jioikaa 
sunkiausiai ilgydomų ligų prasčlausiame padėjime. Aė iėčyitysiu grynai tavo kraujų ir pra,- ( 
tolinsiu ii viso kūno yvairiu nečystumu* ir nuodu* į truuipmnį laikų negu kas kita* kitoj- 

kokioj dalyj pasaulės.
Ouauetoa Ir euainukų gyaloa. Al iėgydan tokį padėjimų gyslų be nuotrotos laiko, b* 

jokio skausmo Ir ant *yk. Mano gydymą* pražallna visokiu* ligotu* padėjimu*, pagamina 
pilnų bėgimų kraujo, N- grąžint tomistai greitai normai ilk ų »veikatų ir tvirtumų. Skausmai 

Visai pranyksta.
AŠ IŠGYDAU KADA KITIEMS NENUSISEKA.

Ai taipgi ligydaa tfumpom laike visa* ligas, kurio* apaireiėkia tarp jaunų, senų ir p*»- 

ą.ynžinių vvrų.
Paslrodavimas ir egsamlna* dykai. Viskų užlaikau slaptybėje. Jeigu bu*l po mano gy

dymu, nlaka* nežino* kodėl. ĄI tariu tom tikrų gydymų kainai ligai.

810.00 VERTES X-RAY EGZAMINAS DYKAI.
VyraL mananti ap*ive*tL privalo ateiėauktl pa. mane ir pasiduoti egzaminui, idant 12- į 

tirti ar yra tinkami ap.ivedimui ar ne. Kitusyk gali būt kūne koki liga, kuri kliudytų laimia- 

iram gyvenimui apsivedusiem*.
Jeizu tamtoto turi koki nesrmkų padėjimų kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesų, 

kaipo tai, žagimoti *avf»( tai nemėgink užslėpti ženatve, ne* ženatvė tiktai gelbsti ligai įl- .*11 
tokni* giliau Ir giliau į kūnų, o tad* tavo .valkata galutinai sunykt

Ataitouk dėl egzamino į Dr. Tllloteono oflsį ir užsitikrink tau, kad e*i tik$s apsivedimuL 

EGZAMINAS IR PASIRODAVIMAS DYKAI!
Nereikalauju pinigų dėl pradėjimo gydymo. Jeigu .tegali *t«žti pa* mane, tol rąžyk. »

DR. TILLOTSON, 91-93 E. Washington St., CHICAGO, ILL.;
VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryto Iki 4 po platų, Ir nuo • iki 7 vakar*. g 

N*d*liomia Ir Švontadlanom nuo 10 ryt* iki 1 po pl*tg.

aTžim™Kš(iret^7) Dr- Marija DowiaH-Sa:
v 1 7 749 W. 18th Street

Tarpe Paulina ir Wood gatvių
Ofiso valandos: nuo 8:30 iki 10:30 ryto; na 

iki 3:30 po pistų; nuo 7 iki 8:30 vak. Nedėti* 
nuo 8:80 iki 11 tiktai. T*l*fon** Canal 147

_________________________________________

3252 So. Halsted sL, Olszewskio name.
Tranhui danti* be skausmo, lėgydo Skorbuta, 

Neuralgija. *uded-» uauju* vieton iip*olu*ių. pri
pildo tokirraiju*! i* auksu, sidabru, amalgajuu. 
valandos: Štokii-m* dienoms nuo 8 ryto Iki 13, 
aao 1 iki 9 vak. Nedėliotos: nuo 9 r. iki b vak.

Tolcfon Yarža 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokiu logališkas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijų, Kontraktus, 
Bill of Bale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowicz
Ofisu

A. Olszewski’o
8252 So. Halsted, Cor. 33rd St

• Chicago, Iii.
i

I

mmmmM^mamMasMaaaaBtBaatBsaaamKae

F. P. Bradchulis J
ATTORNEY & COUNSELOR at LA V 
Chamber of Commerce Bldg., Room 701 
S. E. Corner La Utis and W**hii»«ten Street 

CHICAGO, ILL. 
TELEPHONE MAIN 3S42

Lietu vys advokates, baigęs moks’ 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Ve^ 
visokias provas, civiliškas ir krisim 
Mikas, visuose teismuose (suduos* 
Gyv. 3112 S. HalstedSI, arti 31mcs gab 

Telephone Yard* 6044‘
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