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Metas XVII

POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Cholera iš naujo pradėjo siau
sti Peterburge ir tai šiuom kartu 
terp turtingesnių miesto gyvento
jų, nes.neturtingus jau pirma pa
griebė, kas iš tokių išliko, prie tų 
jau liga ne kimba. Kadangi da
bar ji pradeda siausti terp tur
tingesniųjų, ne aplenkia nė biuro
kratų, tai galima manyti, kad val
džios dar energiškiau griebsis jos 

| ikinimo.
L< Nepasisekimai Maskolijos karo 
B su Japonija ir dabar dar išduoda 
■■ jai negeistinus vaisius. Dėl tų 
F nepasisekimų ir paskui užgimusios 
| netvarkos viešpatystės viduriuose, 
į tolimuose rytuose Maskolijos įtek- 
| mė nupuolė, iš ko pradeda naudo- 
■r tiesi kiti, ir tai toki, kurie pirma 
K.didelės rolės ne lošė, toki, kurie 
lipinna ne drįso ant Maskolijos 
■kelio stoti, toki, kurie nė ne bandė 

ieškoti kelių sumažinimui jos įtek- 
Bmės, kuri Azijoj persvėrė įtekmę 
■kitų tautų. Dabar yra jau visai 
f kitaip.

Dabar antai Amerika su Japo
nija padarė gana svarbų sutarimą.

1 Šitiedvi viešpatį sti sutarė ginti -a- 
p vystovystę Chinų, ne duoti Euro- 
f pos viešpatystėms draskyti Chinų, 
i grėbti vieną po kitam jiems prigu- 
T linčius žemės plotus ; teipgi rupin- 
I tiesi, kad Chinuose vaizba visų 

svetimų kraštų turėtų lygias? tei-
i sės.
' šitas sutarimas, jeigu kreipiasi 

‘ ir prieš kitas Europos tautas, tai

tikrinimą, kad Maskolija nieko 
prieš tokį sutarimą neturi, per
siuntė jį VVashingtonan pasirašy
mui.

Mat Amerikai ne paranku be 
tikros sau naudos pyktiesi su Mas
kolija nes nepaisant dabartinio su
tarimo, su Japonija ji turi dar 
daug kitų svarbių nesutikimų, ku
riuos išrišti gal atseiti ginklams 
pavesti. Tąsyk Maskolija ga
lėtų Amerikai padėti, kaip ji dabar 
caro valdžiai padeda gaudyti Ame
rikoj pasislėpusius maskoliškus re- 
voliucijonierius.

I < 
f c

^■r->'isgi jis kreipiasi labiausiai prieš I 
Maskoliją. Pirma prieš ją stojo 
viena Japonija, dabar gi prie jos 

Amerika; taigi jau 
^KTu stabdys godumą Maskolijos 
^^Aiurokratų. Ir Maskolija tyli. Se- 

niau, jeigu stabdymui Maskolijos 
mierių butų bandę du su>iri>ti. ji 
tuojaus butų gazdinusi karu jai

M) bandančias pasipriešinti.
Chinus Maskolijos biurokratai 

B( laikė jau savo palaikais, kuriuos
■ ji gelėrianti su laiku teipjau pasi-
B savinti, kaip pasisavino vidurinės
B Azijos plotus. Prieš karą su Ja- 
B ponija maskoliškiejie pirkliai Chi-I 
B nuošė elgėsi kaip namieje, ne pai 
B sė visai čhiniškų valdžių. Dabar 
B vienok jie galės turėti tik tokias 
■f-'jatr tiesas, kaip ir kiti, turės su 
H kitais konkurenciją varyti ir žino- 
B ma, jos išlaikyti negalės. Ir da-
■ bar Maskolija tyli, nė ne bando 
B protestuoti prieš sutarimą Ameri- 
B kos su Japonija. Mat tuščio pro- 
V testo ne labai kas bijosi, o jo pa- 
B rėmimui trūksta Maskolijai reika- 
B •ingų pajiegų. Teisybė, Maskoli- 
J jos pajiegos ne sumažėjo, bet ja-
■ poniečiai parodė tikrą tų pajiegų
■ vertę ir per tai prieš Maskoliją 
K .. paliovė drebėję tie, kurie pirma
■ jos bijojo, nedreba jau prieš ją 
B net teip silpna svętur tauta kaip 
B Amerika ir ta susirišo stabdymui 
B Maskolijos mierių Chinuose su jos 
B pergalėtoja Japonija. Pyktiesi su 
B* Amerika ir Japonija už Chinus 
B* dabar Maskolijai neparanku, nes
■ jeigu piktumas privestu iki karui, 
H ir dabar jį Maskolija galėtų pra-

lošti. Karą su Amerika, nors jos 
E* žemės kariumenė menkutė ir su 
■‘ Japonija atseitų vesti ant jūrių, o 
■į Maskolijos laivynas žuvo po Cu- 
B šima ir Port Arthuru. Todėl turi
■ tylėti, kad ir dantis sukandus. 
B PriČš karą su Japonija, kada visi 
r Maskolijos bijojo, buvo visai ki- 
| taįp: pakakdavo Maskolijos žo- 
| džio, dabar jos žodžiai politikoj ne 
f daug sveria, ir svers ne daug teip 
I1 ilgai, kol viešpatystės viduriuose 
f ne įsiviešpataus geresnė tvarka, o 

, ji gali įsiviešpatauti vien suteikiant
laisvę žmonėms, jiems patiems pa- 

’ liekant rūpestį apie savo reikalus;
tik panaikinant sudemoralizuotų 

‘ biurokratų ir caro sauvalių.
i* Iki šiol vienok nė pats caras, nė 
F jo tarnai dar negali suprasti, kad 

suteikiant gyventojams laisvę 
D galima Maskoliją sudrutinti, ki- 
F. taip tas milžinas sto’ intis ant mo- 

linių kojų, gali sugiiuti visai!
Šiuom kartu vienok Amerika 

dar parodė, jog ji ne nori su Mas- 
1 kolija pyktiesi, nes pirm sutarimo, 
l jos ambasadorius Peterburge su- 

rei-1

ANGLIJA.
Londono laikraštis Tali Mali 

Gazette” praneša, jog terp Angli
jos ir Holandijos neužilgio bus 
padarytas sutarimas, prie kūno pri
stos ir kitos su Anglija susiju
sios ir susidraugavusios Europos 
viešpatystės. Sulyg to sutarimo, 
prie jo prisidėjusios viešpatystė* 
apsiima ginti čielybę Holandijos 
ir jos valdybų.

Sutarimas toks ištikro labai 
svarbus. Holandija maža viešpa
tystė, o tykojančių griebti ypač jos 
turtingas ir dideles valdybas į ra 
daug. Net jeigu sukiltų gyvento
jai jos valdybų, Holandijai sunku 
būt sukilimus suvaldyti, nes valdy-4 
bose jai nelabai prilankių gyven
tojų yra dešimtį kartų daugiau ne
gu gyventojų pačioj Holandijoj.

Terp norinčių visą Holandiją su 
jos valdyboms paglemžti pirmose 
eilėse stovi Vokietija; prie tyko
jančių jos valdybų pietinėj Azi
joj galima ir. Ameriką paskaityti, 
nes dideles holandijos valdybos 
yra prie Filipinų salų ir tai uz 
Filipinus turtingesnės. Taigi laik
raščio ‘Tali Mali Gazete” mina
vo j amas sutarimas kreiptųsi pir
miausiai prieš Vokietiją.
prie sutarimo prisidėtų su Angli
ja dabar susidraugavusios viešpa
tystės, taigi Prancūzija, Maskoli
ja ir Japonija, norintiems ar tai 
visą Holandiją, ar vien jos val
dybų dalį paglemžti atseitų savo 
mierių išsižadėti.

Pereitą sanvaitę lordų bute, gar- 
sus būrų i>ergalėtojas lordas Ro
berte išgazdino anglijonus apreikš
damas, jog Anglija, turėdama t.k 
tiek žemės kareivių kaip dabar, 
ne gali nuo vokiečių įsiveržimo 
atsiginti. Iki šiol Anglija, bū
dama ant salų, turėdama tvirtes
nį laivyną negu dviejų kitų kokių 
nors viešpatysčių, manė, kad atsi
gynimui laivyno pakanka; todėl 
rūpinosi vien jo dauginami. 
Tuom tarpu lordas Roberte ap 
reiškė, jog Vokietija, turėdama 
savo nuostuose pakaktinai peri e 
žimo garlaivių, į 8 dienas gali su
rinkti ir pergabenti Anglijon pusę 
milijono kareivių, prieš kuriuos 
Anglija galėtų tik pusę to skaite 
liaus pastatyti. Voktectat, užėmę 
uostus, perkirstų privežimą An
glijon maisto produktų ir Angli
ja turėtų pasiduoti. Lordas Ro
berte apreiškė, jog pasekmingam 
atsigynimui laivyno ne pakanka, 
bet Anglija, vietoj turėti vos 200- 
000 žemės kareivių, turi jų turėti 
mažiausiai milijoną. Juk l okiete 
ia arba Prancūzija gali karan 
stumti po 4 milijonus kareivių.

revoliucijonierių pajiegos jau pri
siartino prie Port Au Prince. Gy
nimui miesto prezidentas mažai 
turi kareivių, nes didesnė dalis 
kareivių, po nepasekmingam mū
šiui išbėgiojo, dalis gi perėjo į re- 
voliucijonierių pusę. Svetimų 
kraštų ambasadoriai kalbina prezi
dentą pasislėpti ant . stovinčių 
uoste kariškų laivų, bet iki šiol jis 
nenori pasiduoti, nes jam prasiša
linus, revoliucijonieriai galutinai 
paimtų viršų.

Svetimų kraštų ambasadoriai pa
reikalavo atsiuntimo kariškų lai
vų ; atkako jau vienas prancūziš
kas laivas.

Spalių 20 d. atvyko Vilniun Su
valkų prekybos mokyklos mokiniai 
su savo keturiais mokytojais pasi
imti su musų miestu. Per kelias 
dienas lankė jauni svečiai visas 
musų miesto įdomesniąsias vietas.

Gelžkelio tarnaujančių bylą dė
lei streiko bus nagrinėjama Vil
niaus teismo rūmų lapkričio 25 
d. Kaltinamuosius gįs advokatai 
Gruzenbergas ir v. durnos asto- 
vas Maklakovas. Tas paskutinis 
pažadėjo ginti bet su tokia išly
ga: jei v. durnoje ne bus teismo 
laiku svarstomas žemės klausimas, 
nes tuomet jis atvytai negalės.

iUl

U —---------.!Uf teikė Maskolijos užrubežinių
F kalų ministeriui Izvolskiui kopiją---

traktato terp Amerikos ir Japoni
jos rengiamo ir tik gavęs už-

HAYTI.
Vidurinėj Amerikoj, netoli pri

gulinčios Jungtinėms valstijoms 
salos Porto Rico yra gana didelė 
sala Hayti arba San Domingo. 
Čia yra dvi, didesnėj dalyj negrų 
apgyventos neprigulmingos respu
blikos — Hayti ir San Domingo. 
Jose revoliucijos beveik niekada 
nesiliauja. Pernai kilo revoliuci
ja respublikoj San Domingo, bet 
į ją įsikišo Jungtinės Valstijos ir 
įvedė tvarką, paėmė net iždą į sa
vo rankas. Dabar vienok ir ne
grams respublikos Hayti nusibodo 
ramiai sėdėti. Čia kįlo revoliucija 
prieš pernai išrinkto prezidento 
Nord Alexis

Reyoliuciją 
mon • ir šiuom kartu jam sekasi 
gerai, jis jau keliuose mūšiuose 
sumušė prieš jį išsiųstą prezidento 
kariumenę. Daug rando kareivių 
pereina į revoliucijonierių pusę. 
Revoliucijonieriai užėmė svarbes 
tvirtoves Miragogue ir Petit Gra- 
ve. Jų rankose yra ir tiltai ant 
kelių vedančių į respublikos so- 
stapilį Port Au Prince. Didelė*

Čia kjlo revoliucija

valdžią.. • 
pakėlė jenerolas Si-

garsus 
Castro. 
mieste 
daryti.

PRANCŪZIJA.
Prancuzijon iškeliavo 

prezidentas Venezuclės, 
Jis mat serga ir daktarai 
Bordeaux turi operaciją
Kadangi jis įžeidė Prancūzijos 
ambasadorių ir užtai kilo dideli 
nesutikimai Venezuelės su Prancū
zija, tai dabar Prancūzijos randas 
svarstė, ar leisti Castro Prancuzi
jon. Nutarta vienok nestabdyti 
jam kelionės pas daktarus į Bor- 
deaux; jeigu gi jis per Prancūzi
ją norėtų Vokietijon važiuoti, tai 
leisti jam keliauti nuo Bordeaux 
į Šveicariją. | Paryžių vienok nu
tarta Castro neleisti. Castro vienok, 
išvažiuodamas išsitarė, jog atka
kęs Prancuzijon, jis nori su jos 
randu užmegsti tarybas ir užga
nėdinti Prancūziją, išpildyti visus 
jos reikalavimus.

nes

ir 
ka

‘BALKANŲ PUSSALIS.
Tarybos terp Turkijos ir Bulga

rijos reikaluose užganėdinimo Tur
kijos dėl pasigarsinimo Bulgarijos 
neprigulminga vėl likosi pertrauk
tos. Turkija atmetė pasiūlytą kai
po atlyginimą jai pinigų sumą, 
ją laiko per maža.

Nesutikimai terp Serbijos 
Austrijos neišdilo. Serbijos
ralius, reikalaujant svetimų kraštų 
ambasadoriams, pažadėjo paleisti 
po ginklu sušauktus rezervus ka
reivius, bet tas pažadėjimas ne ką 
sveria. Paleisti kareiviai Austri
jos užimtoj Bosnijoj dar greičiau 
gali maišatį Sukelti negu tarnau
dami kariumenėj.

Montenegro kunigaikštystė gin
kluoja visas kalnų viršūnes prie
šais Austrijai prigulinti portą Cat- 
taro.

Tuom tarpu Austrijoj pačioj nė
ra ramumo. Vokiečiai, lyg tyčia, 
erzina slavus ir italijonus ir to
kiu budu silpnina Austriją. Pe
reitą sanvaitę Pragoj vėl buvo 
smarkios muštynės terp čekų 
vokiečių.

IS LIETUVOS.

ir

IŠ VILNIAUS.
Vilniaus mokslo apskričio 

bėjas įkūrė, be komisijos, kuri turi 
rupinties vaikų prižiūrėjimu už mo
kyklų sienų, dar kitą komisiją, ku
ri turės rupinties doros pakėlimu 
tarp mokinių ir įrengimu jiems 
naudingų pasilinksminimų, ši ant
roji komisija susitvėrė iš įvairių 
mokyklų vedėjų ir miesto galvos.

glo-

Infomiacijos biuras prie Vil
niaus moterų teisių sulyginimo 
draugijos kreipėsi į visas Vilniaus 
ir kitų miestų profesijonalines 
(amatų) mokyklas, į amato dirb
tuves, sankrovas, aptiekas su už
klausimu, ar yra į jas priimamos 
moterįs pasimokymui ir kokiomis 
išlygomis.

“Žarijos” buvusios redaktorės 
Onos Sechtelytės liepta Vilniaus 
mesto policijai surasti. Ji kalti
nama sulyg 1535, p. II.

J. Montvilo paišvmo mokykloje 
ketinama nuo lapkričio 1 d. pra
dėti mokyti dainuoti chore ir griež
ti ant visokių muzikos instrumen
tų. Muzikos skyri; lis vedėjas bus 
L. M. Rogovskis, atkviestas iš 
Varsa vos. Ant vargonų mokys 
skambyti š-to Jono bažnyčios var
gonininkas J. Lesnievskis.

“Naša Niva” rašo, kad už da
lyvavimą mokytojų sąjungoje Min-1 
sko teismo rūmai pasmerkė 3 me
tams kalėj iman gabų baltarusių 
poetą-mokytoją Jokūbą Kolasą.

Spalių 14 d. įvyko Vilniaus dar
žininkų draugovės posėdis. Ypa
tingai tame posėdyje buvo svar
stomi du klausimu: Ik M. Kvintos 
—apėmimas valdyti daržininkų san
krovą, 2) įkūrimas Vilniuje darži
ninkų mokyklos. Tą paskutinį už
manymą įnešė daržininkas Paulavi- 
čia ir visas susirinkimas pritarė, su- 
prazdamas kokią didelę naudą to 
užmanymo įvykimas suteiktų visai 
šaliai.

Policija įieško buvusios “Žari
jos” redaktorės Onos šechtely- 
tės.

Policijos vyriauiybė įsakė gu
bernatoriams, 
giau leidimų 
ir sodžiuose 
klas).

kad nebeduotų dau- 
steigti miesteliuose 
knygynus (skaity-

buk Vilniaus guber-Girdėjome, 
nijos mokyklų direktorius vienam 
jieškančiam vietos lietuviui moky
tojui stačiai pasakė, jog yra “za- 
konas”, sulyg kurio lietuviai-kata- 
likai nebegali inokįtojauti Vil
niaus gubernijoj. Kauno gi di
rektorius tam pačiam mokytojui 
pasakė, kad jis dar apie tokį “za- 
koną” nežinąs.

Per Liepojų, kaip žinoma, la
bai daug žmonių Amerikon išei
na. Jie paprastai gauna nuo sa
vo policijos paliudijimus, kad 
jiems nedraudžiama eiti užsienin; 
tą liudijimą jie paduodavo laivų 
kompanijai, kuri jiems greit iš
gaudavo užsieninį ,$gubemską” pas- 
portą. Dabar Vilniaus policija 
susekė, kad vienos tokios kompa
nijos, vadinamosios “Knie Falk 
ir Co”, agentas Gordonas daug 
neteisingų pasportų išduodavęs, už 
ką, žinoma, imdavęs gerus ky
šius net ir po ioq rublių nuo 
pasporto. Kaip spėjama, per tre
jus metus Gordonas už neteisin
gus pasportus surinkęs apie pu
santro milijono 
bavosi, žinoma, 
tam tikra savo 
tos kompanijos
kai kurie Vilniaus policijos ant
stoliai. Kai kuriuos jųjų jau pa
varė nuo tarnystės. Gordonas 
suimtas ir kalėjime sėdi.

rublių. Jis dar- 
ne vienas, bet su 
kompanija. Prie 
buk prigulėję ir

Greitu laiku Vilniuje atsidarys 
privatinis ligonbutis daktarų: Ma
tulaičio, Domaševičiaus, Burbytės, 
Ansaučiaus, Jablongvskio, šalevi- 
čiaus, Adamavičiaus, Sumoroko, 
šepskio, Safarevičiaus — ir dan
tisčių: Putvinskaftės ir Gimbutai- 
tės. Ligonbutyje daktarai priims 
ligonius visokiomis ligoms sergan
tis. ' Už patarimą ir receptą bus 
imama po 40 kap. Ligonbutyje 
bus galima ir ant vietos gydyties, 
nes bus lovos salėse ir atskiruose 
kambarėliuose.- Daktarai ir nak
timis dažiurės tai}), kad kiekvieną 
valandą galima bu's daktaras iš 
namo pasikviesti prie ligonio. Li
gonbutis bus ant šy. Jurgio pros
pekto, namuose Nq. 22.

i 
SKANDALAS VILNIAUS VI
SŲ ŠVENTŲ BAŽNYČIOJE.

Mišią buvo giedamoji. Po mi
šios dalis žmonių išėjo, pasiliko 
tik lietuviai ir kuopelė lenkių (apie 
20) ir jų tarpe trejetas vyriškių, 
susimetusių netoli .•sėdynių, kairėj 
pusėj. Pamokslininkui kun. Krau
jeliui, lietuviškai paskaičius evan
geliją, pagiedota buvo, kaip ir ki
tose bažnyčiose buvo daroma, “O 
Dieve Tėve”. Tada ir anoji len
kių kuopelė pradėjo šaukti kasžin 
kokią lenkišką giesmę. Tai išgir-

Nurimus, pamokslininkas pradėjo 
lietuvišką pamokslą. Neilgai tru
kus, lenkės vėl pradėjo giedoti. 
Pamokslininkas susilaikė ir atsi
liepė lenkiškai, niekdamas jų 
Christaus vardu gerbti tą šventą
ją vietą ir nedaryti netvarkos; tei
sinos ne savo valia kalbąs iš tos 
sakyklos, kalbėsiąs lygiai ir len
kams. Kol kalbėjo lenkiškai, len
kės tylėjo; bet kaip tik pradėjo 
lietuviškai kalbėti, lenkės vėl ėmė 
giedoti, išpradžių “Zdrowas Ma
rija”; ta pasirodė esanti persilpnos 
gaidos, tai pagriebė “Witaj Pan- 
no”; bet ir ta nebuvo garsesnė: 
stipras pamokslininko balsas vis 
dėlto buvo girdėti. Tada lenkės 
subliuvo garsiąją tautiškąją dainą 
ir taip varė iki galo. Tokiuo 
triukšmo sujudintas pamokslinin
kas vis dėlto ilgai dar traukė pa
mokslą, ragindamas žmones prie 
stiprybės tikėjime, prie kantrybės 
ir ramaus, kultūringo užsilaikymo 
Dievo namuose. Galą pamokslo 
visi lietuviai išklausė su^lauiię; 
vieni tvarkos ardytojai tesmukso- 
jo dainuodami. _ r

Tuo tarpu zakristijoje ir kori
doriuje buvo smarkiai agituoja
ma, kaip pastebėta, visai kitų pa
rapijų žmonių; ir skelbiama, jog 
dar sykį išgirdus lietuvišką pa
mokslą, kunigui busianti praskelta 
galva arba busiąs 
apdrabstytas.

Lietuviai laikėsi 
vienas nesutrukdė, 
bažnyčios neišėjo,

4) Kun. Matulevičius — “Krikš
čioniškoji mokslo teorija apie nuo
savybės teisę”;

5) Adv. Leonas arba A. Smeto
na — “Ekonomiškieji ūkių reika
lai” ;

6) Agron. Smilgevičius — “Ag- 
rariškiejie ūkių reikalai”;

7) Adv. Samajauskas — “Val
stiečių legališkųjų teisių išaiškini
mas”;

8) Atstovas A. Bulota — “So
džių ir ūkių darbininkų klausi
mas” ;

9) M. Pečkauskaitė — “Doros 
pedagogija”;

10) Mokyt. A. Vokietaitis — 
“Vaikų pradinis mokymas”;

11) P. Mašiotas (iš Rygos) — 
“Suaugusiųjų pradinis mokymas ir 
švietimas”;

12) Kun. Kaupas (jo referatą 
skaitys kun. Dambrauskas) — “Iš- 
eivystės klausimas”;

13) Inž. Vitkauckas — “Ūki
ninkų draugijų ir sąjungų orga
nizacija svetur ir Lietuvoje”;

14) D. šidlauskis (iš Vilniaus) 
— “Vartotojų draugijos svetur ir

IŠ JURBARKO, 
Kauno gub.

Jurbarke per atlaidus spalių 5 
d., buvusi sutaisyta paroda viso
kių namų darbo pamargintų ir 
baltų audimų, taip pat gyvulių, 
paukščių; ypač buvę atvesta daug 
gražių arklių. Už kaikuriuos gra
žius išdirbinius ir gyvulius ku
nigaikštis Vasilčikovas dąvinėjo 
iš savęs ir iš vyriausybės paskirtas 
dovanas.

Tuo pačiu laiku Kauno “Dai
na” įtaisiusi Jurbarke lietuvių va
karą, per kurį buvę vaidinama dvi 
komediji: “Meisteris ir Gizelis” 
ir “Dėdė atvažiavo”.

i 4

jis kiaušiniais

15) Ant. Smetona — “Kredito 
reikalai ir sutvarkymas, labiau 
smulkiojo”;

16) Kun. Staugaitis — “Visuo
meniškos labdarybės sutvarkymas”;

17) Kun. Maculevičius—‘‘Krikš
čioniškasis socijalinės tvarkos mok
slas, arba krikščioniškoji demo
kratija pagal raštų Leono XIII”.

padoriai. Nei 
nei vienas iš 
kada tuoj po 

kun. Kraujalio sakyklon įlipo kun.
šiemaškevičius ir lenkiškai ėmė 
sakyti. Dainininkės nutilo. Kun. 
S. graudžiai iš sopančios širdies 
kalbėjo, kaip dvi broliškos tautos 
nesutelpą vienuose Dievo namuo- 

Žinau, sako, jog jus trukš- 
keliate per savo kalbos mei- 
tai suprantu, nes ir pats esu 
kalboj išauklėtas. Bet toks

se. 
mą 
k; 
toj
savo kalbos gynimo būdas nedo
ras; nemokama gerbti šventa vie
ta: dėl tautystės užmirštama tikė
jimas. Taip elgtics, kaip dabar 
pasielgėt, gyva gėda lenkams. Juk 
esąs kitokis būdas neįsileisti lietu
vių kalbos, kuri dar nežinia, ar bus 
įvesta ar net —- tai siuntimas pra
šymų į vyskupijos Administrato
rių. ...

Pastebėta, jog didžiumos netvar
ką darančiųjų butą tos pačios baž
nyčios kantorų (giedotojų).

(“V-tis").

IS KAUNO.
Neseniai “Saulės” draugija iš

siuntinėjo Lietuvos dvarininkams 
pakvietimą palaikyti ją pinigiško- 
mis aukomis. Pasiuntė aukas: 
grovas Benediktas Tiškevičia (kai
po metinį mokestį) 100 rub.; M. 
Kaupienė — 30 rub.; grovas P. 
Tiškevičia — 30 rub.; generolas 
Paškevičia — 25 rub.; P. Strumila 
— 10 rub.; A. Bialozoris — 10 
rub.; K. Jančevskis — 10 rub.; 
K. Svionteckis — 5 rub.; S. Ma- 
linskis — 5 rub.; Malinskaitė — 
5 rub.; generolas Bronišas — 5 
rub.; Siaveila — 5 rub. ir Gašlau
tas 5 rub.

Pro Varšavą keliauja Lietuvon 
Rymo archeologų draugijos narys 
G. Vetturi, siunčiamas į Kauno 
gub. tyrinėti piliakalniuose senovės 
rymiečių liekanų, kurios yra čia 
kai kuriose vietose randamos.

Susitveręs tam tikras socijalinis 
komitetas (kun. K. Olšauskis, kun. 
J. Bikinas, kun. A. Dambrauskas, 
kun. P. Januševičius, kun. K. 
Šaulys, mokyt. J. Vokietaitis mok. 
Damijonaitis, mokyt. T. Žilinskas, 
dakt. R. šliupas, advok. P. Sama
jauskas ir p. A. Voitkevičius) su
manė padaryti Kaune eilę viešų 
paskaitų apie visuomenės mokslus 
inteligentams. Skaitymai prasidės 
sausio 15 d. 1908 m. ir tęsis ligi 
sausio 18 d. 1909 m. Ketinama 
skaityti šios lekcijos:

1) Kun. Bučys iš Peterburgo— 
apie “Katalikų bažnyčią ir socija- 
linį klausimą”;

2) Kun. Matulevičius arba kun. 
Maculevičius (abu iš Peterburgo) 
— “trumpas išaiškinimas šių laikų 
socijalinio klausimo”;

3) Kun. Matulevičius — “Miestų
dę lietuviai tuoj sustojo ir leido ir apskritai pramonijos darbininkų
vienoms lenkėms užbaigti punktą.

Kaune prieš kelerius metus yra 
atidarytas fabrikas, kuriame dir
ba gelžkelio mašinas ir kitus daik
tus. Nuo Naujų Metų tas fabri
kas praplatinąs ir padidinąs savo 
veikimą, todėl reiksią daug naujų 
darbininkų. Lietuviams darbinin
kams atsirastų nauja darbo vieta 
Moką už darbą neblogai.

(“V.2.”)

Šiaurvakarinio krašto girių pir
klių sąjungos valdyba pakėlė klau
simą apie įrengimą Jurbarke uos
tos kuriame galėtų žiemą stovėti 
plaukiantiejie Nemunu garlaiviai 
ir sieliai.

Tas klausimas yra dideliai svar
bus girių pirkliams. Neturėdami 
jie uosto, žiemai besiartinant turi 
savo rąstus ir balkius už menkus 
pinigus pardavinėti ypač vokiečių 
pirkliams. »

Vilniaus apskričio kelių valdy
ba labai užjaučia girių pirkliams, 
ir šiomis dienomis komisija, ku
rioje dalyvavo apskričio kelių val
dybos nariai ir girių pirklių są
jungos atstovai, vadovaujant ap
skričio vyresniam j am valdininkui 
inžinieriui Gunevičiui, apžiurėjus 
Jurbarką, j ieškojo tinkamos uostui 
vietos. Ties pat Jurbarku Ne
muno upėje liko surasta tokia vie
ta. . Vienam inžinieriui pavesta da
bar padirbti tos vietos plianą ir 
išrokuoti, kiek prekiuos čia uosto 
įtaisymas. Smulkiai tas klausi
mas bus svarstomas girių pirklių 
suvažiavime, kurs bus spalių 28 d.

. J

Į 
f

Ta-

Iš RADVILIŠKIO, 
Panevėžio pav.

Prandžioje spalių mėnesio 
džiuje Augštalkuose ūkininko
mošiaus Meko namuose atsitiko di
delė nelaimė: sudegė vaikas. Va
karę, kada tėvai buvo išėję prie 
galvijų, paliko grįčioje du mažu 
vaiku. Krosnyje kūrinos ugnis. 
Vienas iš jų Povyliukas 4 metų, 
turi būti, šildės arti prie ugnies: 
jam užsidegė perkalinė šlebutė. 
Tėvas, praeidamas per kiemą, iš
girdo vaiko rėksmą ir šoko į grį- 
čią. Pradaręs duris, pamatė vai
ką degantį su liepsnai. Persigan
dęs nežinojo kas daryti, ir be
žiūrint šlebutė sudegė ant vaiko. 
Ant ry toj aus vaikas pasimirė. 

Algor.

IŠ LINKUVOS, • 
Panevėžio pav.

Rugsėjo mėnesyj Pakruojaus 
antstolis, padaręs kratas dvare 
Trykomyse, suareštavo Oną Po- 
džunaitę. Nors nieko pas ją nera
do, bet tuoj aus išvežė į Pakruoją, 
paskui — į Panevėžį ir iš ten pės
čią nuvarė į Šiaulių kalėjimą, kur 
ji dabar ir sėdi. Ji kaltinama dėl 
prigulėjimo prie socijal-demokra- 
tų partijos kaipo iždininkas.

Tame pačiame laike, kada suėmė 
Oną Padžunaitę, antstolis norėjo 
suareštuoti sodžiuje Tryškomyse 
ūkininką Pupį už prigulėji
mą prie socijal-demokratų parti
jos, nors ir pas jį kratų laike nieko 
nerado. Tame laike Pupis pasi
slėpė. Bet kadangi policija jį nuo- 
latai gaudė, tai pats nuvažiavo į 
Šiaulius 
kas.

Klebo- 
sakyklos pasakė, 

70 tūkstančių 
dar 1901 metais 
rudenį jau dės

t

ir atsidavė j žandarų ran-

Algor.

IŠ UKMERGĖS, 
Kauno gub.

Spalių 6 d. atidarė mergaičių 
gimnaziją, šįmet atidaryta tik 3 
kliasos į kurias iš karto 
mergaitės.

IŠ STULGIŲ, 
Raseinių pav.

Musų žmoneliai, kaip sueina 
tarp savęs pasikalbėti, rodos jau 
nebebūtų taip tamsus, rodos yra 
ir susipratusių ir galinčių reika
lus svarstyti. O kaip atsistoja 
ūkio ratelyj prieš šviesiausias po
nų akis, tai rodos, kad nėra tam
sesnių, kaip musų stulgiškiai. Su
eina į salę tartum į kokią bažny
čią, kur ponai Dievo žodį skelbia, 
jiems gi tik klausyti reikia. Jei
gu katras prabyla žmonių pusę 
paturėdamas, tai ponai tuojau per 
dantis šnypščia: čiš, čiš, čiš”, 
o žmonės tuojau ir vėl nutyla. 
Yra ir tokių nesusipratėlių, kurie 
ponams tik kalbėti padeda, nuolat 
tvirtindami: “taip, taip, ponuli, 
teisybę kalbi”.

Stulgiuose yra statoma graži 
ir brangi muro bažnyčia, 
nas jau seniai iš 
kad kaštuosianti 
rublių. Pamatas 
uždėtas, o šiame
čerpinį stogą. Taigi, žinoma, dar 
daug reiks pinigų, o pas ’ mus j ų 
nėra. Per ūkio ratelio sueigą rug
sėjo 28 d. žmonės norėjo ponams 
pasiskųsti, kad kožnas valstietis 
mažas ar didelis jau yra užmokė
jęs nuo dešimtinės po 3 rublius ir 
daug darbo padėjęs medžiagą ve
žant ir muryjant (darbininkų ne
samdė, muryjo parapijonų darbi
ninkais). Taigi žmonės norėjo, 
kad ir ponai duotų prie bažnyčios 
užbaigimo nors po 2 rubliu nuo 
dešimtinės. Užgirdę apie tai po
nai pakėlė ratelyj didžiausį triukš
mą: tik ir girdėjosi: “čiš, čiš, čiš”, 
o kalbą tuojau apie ką kitą užve
dė. Ponas Ivanavičius užklausė, 
ar gali smulkieji ūkininkai gyventi 
be didžiųjų. Visi vienu balsu su
riko: “ne, ne, ponuti, negali”. Po
nas Ivanavičius patvirtino, kad ne
gali ir dar pagyrė Ivanaitį 
protingą atsakymą. Tas gi 
rėjosi ir didžiavosi, kad ponui 
rai pataikė atsakyti.

Išėję iš ratelio ir pasitraukę nuo 
šviesių ponų akių, žmonės vėl įsi
drąsino. Sutikę kleboną užsipuo-j 
lė jį, kad jis prispirtų ponus pri
sidėti prie bažnyčios pabaigimo^. 
Bet klebonas už ponus užsistojo 
ir pasakė, kad ponai daugiau yra 
davę kaip žmonės. Žmonės už to
kius klebono žodžius užpyko, ža- 
dėdami neklausyti klebono, pinigų 

t neduoti ir prie darbo neiti, o po
nų klaupkas iš bažnyčios laukan 
išnešti ir ponų bažnyčion visai nclei-

už
ge- 
ge-

įstojo 46

kaip yra
Dabar

Ukmergėje jau metai 1 
atidaryta vyrų gimnazija, 
spalių 6 d. atsidariusi ir mergai
čių gimnazija. Šįmet atsidariusios 
tik 3 kliasos ir iškarto įstojusios 
46 mergaitės.

(“V-tis”).
■ - Krf ■■A*. - . ’ ’V J
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p ji, kada tra-

A. Varmas.
Stulgiškis.

f

A. Varmas.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
ligos,

rub.). Atsilankęs.

tęn reikia
tėra

pus-

i

NE-

serga

mig-

Jonas

15 DARBO LAUKO

darbas 
direk-

tvirtai laiky- 
žemės ir pla- 
tarp vietinių 

nuo jos ir vi-

skiriasi su 
ir su pra

sunki ; no- 
“lygintoją

daliai apreikšti, ki- 
aiškinimo (apie tai, 

vietinių poselėncų, 
žemė) priseis dar

f Glen Fa 11 s, N. Y. Dirbtuvė
se International Paper Co. pradėjo 
dirbti sujiaprastu darbininkų skait- 
liumi.

Keletą dienų pirmiau panašiu 
du paimtas iš Raišupio kaimo 
kinas. Treigys.

Bristol, R. I. National Rub
ber Co. pradėjo dirbti savo dirbtu
vėse, prie darbo patilpo 1000 dar
bininkų.

yra 
ne-

Darbai dirbtuvėse prasidės 
sekančios sanvaitės.

i et % 
rnuz 
kiprš 
EUSf

bu- 
vai-

ir nemažą pasidarbavę, tačiaus, ki
lus trukšmui, daug sykių iššovę, 
visi pabėgo.

dar pasakoja žmonėms, 
mokėtų išperkamuosius 
už “pustas” ukiui ne- 
žemes. Kitaip, girdi,

IŠ AMERIKOS.

f Forth Cliff, N. Y. Valdžio* 
prisakė išsiųsti Europon 53 dar
bininkus Firth Carpet Co. dirbtu
vių, kadangi jie su kontraktiis at
kako čia iš*Anglijos ir Škotijos.

o lietuvis ' gaudavo 25

GAISRAI.
Philadelphia, Pa. Sudegė čia 

gelžkeliams vagonų dirbtuvės Brill 
& Co. Nuostolius gaisra pada
rytus skaito ant 250000 dol.

f VVilmerding, Pa. Westing- 
house dirbtuvėse prasideda darbai 
su paprastu darbininkų skaitliu
mi.

»ti. Čia ponų nebuvo, kad šnibždėti 
“čiš, čiš, čiš”, tai žmonės drąsiai 
rėkavo; “taip padarysime, taip, 
tai 1”

ris-.
5U9
ie, į

Kaimietis.
(“V-tis”).

f McKees Rocks, Pa. Pressel 
Steel Car Co. priėmė į savo dirb
tuves 700 naujų darbininkų.

į jį ne kaipo į vieno tiktai 
sumanymą....

T 1JI

Iš SKAUDVILĖS, 
Raseinių pav.

Spalių 5 d. Kavadonių seniūni
jos valstiečiai susirinko į valsčiaus 
raštinę < apsvarstyti, ką daryti su 
magazinu, kuriame yra nuo senų 
metų grudai supilti ir daug javų 
trūksta. Kaip valstiečiams kokį 
metą pritrukdavo javų duonai ar 
sėklai, tai nuvažiuodavo į maga
ziną ir paimdavo, o rudenyj turė
jo sugrąžinti. Imti iš magazino 
galėjo tik tie, kurie prie jo prigu
lėjo. Tankiai atsitikdavo, kad 
gaudavo javus ir visai neprigulin- 
tiejie, o tai bajorai ir dvarponiai. 
Jie prisimeilindavo prie turtinges
niųjų valstiečių ir tie išimdavo ja
vus savo vardu ir jiems duodavo. 
Žinoma, paskui jeigu bajoro my- 
lista nori, tai sugrąžina, o jeigu 
ne, tai ir žūva, o katras ir no
rėtų sugrąžinti, bet taip nuplikęs, 
kad neturi iš ko. Dėl taip išduo
tų grudų kįlo dideli ginčai tarp 
valstiečių, bet šiaip taip susitaikino 
ir visi nutarė magaziną panaikinti, 
o vieton grudų pinigais sudėti 
1348 rub. 50 kap. Kiekvienam 
valstiečiui išpuolė uŽHUjkėti 1 rub. 
45 kap. nuo dešimtinės. Grudus 
išdalino tarp savęs, o namą, kur 
buvo magazinas, nutarė parduoti. 
Valstietis A. Trakšelis prikalbi
nėjo valstiečius, kad tą namą pa
aukautų įtaisymui mokyklos, bet 
nebuvo kam to užmanymo paturė
ti. Nelabai puola musų žmonės 
prie apšvietimo.x Čia yra liaudies 
mokykla valstiečių lėšomis užlai
koma. * Mokytojas dabar yra vie
nas — rusas, buvo jo pagelbinin- 
kas lietuvis, bet turėjo išvažiuo
ti, nes labai mažai jam algos mo
kėjo. Rusas gauna 40 rub. mė
nesyj, 
rub. Lietuviškoms knygoms vals
čiaus rinktiniai paskyrė 30 rub., 
o reikia daug daugiau (apie 300

Neturėdamas iš ko gy
venti ir iš ko vaikus mokinti mo
kytojas lietuvis turėjo išvažiuoti. 
Į jo vietą žada perkelti rusą.

Skaudvilių valstietis.

IŠ SVĖDASŲ, 
> Ukmergės pav.

Sliepciškio sodžiuje girti 
berniai basliais bandėsi savo nu
garas. Prie tokių atsitikimų nie
kad netrūksta žiūrėtojų, žinoma, 
iš vaikų; tad ir čionai jų buvo. 
Vienam iš tų žiūrėtojų, Liudviko 
Semėno sunui, bežiopsant, teko 
basliu per galvą taip smagiai, kad 
parkrito ant vietos; truputį atsi
gavęs, bepragyvenęs keletą dienų, 
pasimirė. Kitas toks atsitikimas 
buvo su Juodonių girtuokliais, 
grįžtančiais iš Kamajų mugės. 
Juodonių sodžiaus ūkininkas Kilas 
fr Juodonių Gr-nas Ka
majuose gerokai įsišnapsavo. Grįž
dami keliu, kasžin ko susipykę su
sipešė. Kilo butą apsukresnio; 
jis savo apsukrumu taip apsisuko, 
kad Gr-nas persikėlė amžinumon, 
o patsai K. atsitūpė cypėn.

Artimasai.

|Ktnt. 
|erei‘ 
Kai ir.
Į l-ng’
ras.
Inena 
p jei Uj

»Ius.
Į teiti. 
Igalii. t 
patys'

Iš SUBAČIAUS, 
Ukmergės pavieto.

Subačiaus stotyje labai 
“skarlatina**- daugiausia maži vai
kai; keturi jau pasimirė. Pavo
jus graso apylinkei, o neturime 
arti gero daktaro. Užėjus nelai
mei, reikia šaukties už trijų my
lių iš Panevėžio ar Kupiškio, o 
tai brangiai atseina. Prisieina 
vargdieniams vaikai marinti be 
daktaro pagelbos.

Subačiaus mokytojas p. 
Dragunevičius iškeltas į Kėdai
nius. Kaip spėjama, tai J— 
išdavikės, kuri jį įskundusi 
cijai. Kaip girdėti, Subačiun atsi- 
kelsiąs Palėvenės mokytojas, taip

,lu; d
S

pat lietuvis.
Gaila mum^ subatėnams, mo 

5cytcjo, kurs taip gražiai mokė 
musų vaikelius lietuvių kalbos ir 
gramatikos!

Pavasario vėjas.

Iš CYPĖNŲ, 
Panevėžio pav.

Spalių mėnesyj 8 d. naktį pikta
darių gauja įsiveržė Cypėm; vals
čiaus kambarin, kuriame buvo ge
ležinė skrynia su pinigais. Tuo 
laiku ten tebuvo vienas teisėjas 
M. iš Nodiejiškio, ir valsčiaus 
sargas Granickis. Teisėjas M. su
spėjo pasislėpti, Granicką gi gero
kai apdaužė. Piktadariai norėjo 
išplėšti iš geležinės skrynios joje 
nudėtus kelis tūkstančius rublių,

Iš VABALNINKU, 
Panevėžio pav.

Spalių mėnesyj 12 d. naktį su
degė Mediniškių Adomonio visos 
išskyrus naująjį butą ir senąją klė
tį, trobos, visi grudai, pašaras, 
ūkio padargai ir kelios kiaulės. 
Pirmučiausia užsidegė klojimas. 
Nuostoliai dideli, nes Adomonis 
turėjo geras trobas, pavyzdingai 
vedė ūkį ir sudėjo daug gėrybės.

Gaisro priežastis — kerštas. 
Spalių mėnesyj 12 d. vakarą vie
nas vaikinas, kurs turėjo pyktį 
ant Adomonio, išsitaręs jo pieme
niui, kad naktį Mediniškiai su
degsią. Minėtasai piemuo tuojau 
pranešė apie tai šeimininkei. Ke
liomis valandoms praslinkus ir iš
tiko gaisras.

Iš PAPILĖS, 
Šiaulių pav.

Žemskis važinėja po sodžius ir 
agituoja, kad panaikinti grudų 
magazinus,, o vietoj jų mokėti pi
nigus po 3 rubl. nuo vyriškos gal
vos. Pinigai turi būti sudėti gu
bernijos kaznačestvoj. Nuo jų 
busią mokama 3 nuošimčiai palū
kanų, kurie ten kaznačestvoj ir 
liksią. Seniau grūdais buvo į ma
gazinus “pilama” nuo dešimtinės 
dabar gi nuo galvos. Taigi bus 
tai skaudus mažažemiams nuosto
lis.

Zemskis 
kad jie 
mokesčius 
tinkamas
bus tos žemės nuo turinčiųjų jas 
atimtos ir bežemiams parduotos. 
Kalbama buk jis taip darąs žemės 
tvarkomųjų komisijų patariamas.

Ar tik nemano valdžia kokių 
naujų “gudrybių” su mokesčiais? 
.......Gal tuotarpu tik uosto tarp 
žmonių, kaip ant to žmonės atsi
lieptų.

Iš LIEPOJAUS.
Vyrų gimnazijoje šįmet 

314 mokinių; taigi sulyginus su 
pernai metais jų skaičius sumažė
jo bent 30, o labiausiai pasimaži
no katalikų (ypačiai lietuvių) 
skaičius: iš 100 beliko — 89. At
važiavusiems iš toliau kandidatams 
į gimnaziją kitą kartą pasako kai- 
kurie mokytojai: “ar jus neturite 
gimnazijos Kaune, Šiauliuose”?.... 
O iš kitų gimnazijų tepriima tiktai 
visų geriausius iš kiekvieno at- 

baigiusiųjų 
kurie rug- 
čia įstoti, 

kitiems at- 

žvilgio. Taip, iš 10 
Palangos progimnaziją, 
piučio mėnesyj norėjo 
vos ne vos 5 tepriėmė, 
sakė dėl to, kad jie savo pabudi
muose per bertainius turėjo kar
tais po 2, o kitus dėl to, kad už 
pasielgimą bent kartą per paskuti
nius metus buvo gavę 4. (Svar
bu tai žinoti palangiškiams IV 
kliasos mokiniams!). Kurių tėvai 
(dažniausiai valdininkai) persike
lia į Liepojų gyventi, tuos, žino
ma, priima ir su menkesniais pa
liudijimais.

Po vakacijų yra kilęs sumany
mas (sako, pirmiausiai vietinio in
spektoriaus ir policmeisterio pa
duotas) įtaisyti gimnazjos buste 
cerkvę. Trumpu laiku Liepojaus 
valdininkai sudėjo ir iš savųjų pa
valdinių surinko apie 3000 rub. 
Du dideliu kambariu suleista į vie
ną ir jau baigiama taisyti cerkvė.

Eina paskalas, kad visų labai 
guodojamasis gimnazijos direkto
rius p. Papilovas busiąs perkel
tas į Jurjevą. .

(“V-tis”).

IŠ SUVALKIJOS.
Keletas dienų atgal liko suimtas 
Majoriškių kaimo (Vilk, pav.) 
Baronas, pas kurį kelios sanvaitės 
atgal buvo padaryta krata).

Subatoj 24 d. spalio liko už
dengta Verbylos knygų sankrova. 
Uždengimo priežastis — neduotas 
nuo gubernatoriaus leidimas. Li- 
gišiol leidimas buvo seno sankro
vos savininko (Paketurio). San
krova uždengta ligi tam laikui, 
kol pats Paketuris nepribus į Sena- 
pilę ir jos neatidengs. Parduot 
sankrovą uždrausta.

Iš SASNAVOS, 
Senapilės pav.

“šaltinis” rašo: Po kelių kratų, 
per kurias nieko nesurasta, neti
kėtai spalių 12 d. suareštavo Smil
gių kaimo ūkininką, Juozą Poce- 
čių, ir išvarė į Kauno kalėjimą.

IŠ SKRIAUDŽIŲ, 
Marijampolės pav.

Budelės kaime spalių mėnesyj 
19 d. iš sekmadienio į pirmadienį 
tą naktį du nežinomu vaikinu nu
šovė žydą mėsininką, nesakyda- 
mu nė už ką žudo ir nejieškodamu 
pinigų, tuojau pasislėpė. Žydelis, 
kaip kalba kaimynai, niekam, ro
dos, nebuvęs nusidėjęs ir gyvenęs 
ramiai, tiktai gana dažnai prasi- 
kalzdavęs savo pirkėjams vagčia 
jiems įbrukdavo nesveiką ir ant 
greitųjų pribaigtųjų gyvulių mė-

Iš RAIGRODO, 
Lomžos gub.

šalt.” rašo, kad valdžia uždariu
si vietinio "Katalikų Sąjungos” 
skyriaus knygyną ir patį skyrių 
už rastą draugijos knygyne poli
tiško turinio cenzūros neleistą kny
gelę.

Iš PETERBURGO.
Spalių 4 dieną buvo čia pirmas 

šį rudenį lietuviškas spektaklius. 
Reikia pastebėti, jog senasai mu
sų repertuaras, susidedąs iš menkų 
veikalėlių, ypač vertimų, neturin
čių nei idėjos, nei kokios artistiš
kos vertės — taip jau buvo įkirė- 
jęs intelingentiškesnei publikai, jog 
pastaruoju laiku sunku buvo ją 
ir traukte pritraukti. Kas sykį 
yra matęs "Nepadėjus nėr ko kas
ti”, “Viens iš musų turi apsivesti” 
ir tt., ir tt., kur artistai tankiau
sia išjodavo ant kupros žyde
lių ar girtuoklių, tas su panie
kinimu įprato žiūrėti į lietuvišką 
sceną, nes negalėjo iš jos išnešti 
jokio prakilnesnio jausmo ir min
ties, vien tik tuštų juoką. Šį kart 
vaidino “Blindą, arba svieto lygin
toją”, turinys kurio siekia sunkų 
baudžiavos laiką, pabrėžiant suly- j 
ginimo luomų idėją. 'Su veikalo 1 
turiniu tačiaus daugumas musų 
skaitytojų, ar tai iš scenos, ar iš 
rankraščio, ar bent iš kritiškų 
brūkšnių “Viln. Žiniose” patalpin-j 
tų yra tiek pasipažinę, kad kartoti 
jį butų bereikalinga. Aš pamėgį- 
siu tuom tarpu tik perkratyti, 
kaip tas veikalas, apskritai imant, 
o taipgi svarbesnės ypatos atski
ra, — buvo suprastos ir perstaty
tos Peterburgo lietuvi*; publikai.

Patsai Blinda (p. Šimkus) nu
skriaustųjų vadas ir lygintojas svie
to — dūšia visos dramos, kurią 
tik aiškina ir dapildo daugumas 
smulkių rolių — išėjo daug silpne
sniu, negu jį yra išvedęs J***kalo 
autorius. Truko jam visų pirma 
tos dvasios, spėkos, tos tvirtos, ne
suvaržytos valios, prieš kurią kaip 
užhypnotizuoti, lenkiasi jo darbo 
draugai ir dreba jo priešai. Ar 
tai duodamas razbaininkams palie
pimas, ar šnekėdamas miške su 
kunigu, arba priimdamas savo 
“bandon” naujus narius, jis darė 
įspūdį greičiaus jaunučio drąsuo
lio, negu galingo individalizmo 
žmogaus, kur prakilniai idėjai — 
būtent “svieto lyginimui”, atsida
vęs, turėjo veikti stamantriai ir 
pats labiau savo pašaukimą su
prasti. Jei apmesti akia didesnes 
ir mažesnes lošimo valandas, tai 
galima pastebėti, kad Blindai tru
ko ir jausmo, to galingo jausmo, 
kurs baudžiavos jungo nustelbtus 
sermėgius, į aukštybę liuoso žmo
gaus pakelti norėjo, kurs švento 
pykčio ugnimi rįžosi sudegint 
skriaudas ir neteisybes. Ir prie 
savo mylimosios Uršytės Blinda 
permaža jausmo parodė. Ir ubagu 
apsivilkęs, ir per “šliubą” miške— 
jis buvo perdaug minkštas. Ta
čiaus ir mirdamas jis neparodė to 
gilaus mirštančio didvyrio tragiz
mo, kuris ant visados 
mylimąja, su draugais 
dėtu darbu!

Žinoma rolė ta gana 
rint mus legendarišką 
svieto” ant scenos išvesti, netik rei
kėtų begalo daug pasidarbuoti 
lošime, bet mokėti atjausti, perg\ - 
venti jo sielą visose jos atmainose, 
o tuo tarpu p. Šimkus dėlei įvai
rių kliūčių vos trijose pilnose re
peticijose dalyvauti tegalėjo. Ir 
nors Blinda išėjo silpnokas, abel- 
nai imant, Šimkus ant scenos da
ro įspūdį gero artisto. Jis suma
lus, lengvai pritaikina judėjimus, 
taip jog aš nesiimu spręsti, ar jis, 
gerokai pasidarbavęs, negalėtų su 
pasekme Blindą sulošti. Uršė (p. 
Beržanskaitė) Blindos mylimoji, 
o vėliaus žmona mažiaus pasise
kusi. Ilgai ji negalėjo įeiti į sav' 
rolę, išpradžios ji kartojo vien 
tik teksto sakinius, net gi ne 
mainydama atsakančiai balso. 

Sunku įspūdį 
giškiausioje dramos vietoje, būtent 
nutarus glindą, bažnyčios plėšiku 
esant — vieton blaškyties ir aima
nuoti iš skausmo, nusivilimo is 
apmaudo*, ji kaip ir vis — atkarto
jo vėl teksto žodžius. Ir mylimą 
Taduką, ubago rūbuose pažinus, ir 
miške, neišsiaiškinus jos ateities 
likimui -r- Uršė nepasiduoda bai
liam virbėjimui, nusistebėjimui, 
džiaugsmui..,. Tai ne jaunos so
dietės tipas, nors prastos, bet mo
kančios karštai mylėti ir prisirišu- 
sios fanatiškai prie bažnyčios! \ os 
pačioj užbaigoj, kuomet įneša mirš
tantį Blindą, jos pačios aidukams 
išduotą, Uršė pradeda griaudžiai 
verkti ir per tą verksmą sugauni 
nors silpnas aidas nusiminimo .ir 
skausmo.

Gražus čigonėlis (p. Didžiulis) 
pirma ranka Blindos ir ant pat 
galo jo įpėdinis, gana gyvai lošė. 
Kartais buvo lygus savo vadovui 
valioje ir vikrume, valdyme raz- 
baininkų ir keršijime ponams, tik
tai kliudė jam vienuodųs judėjimai 
ir vietomis kareiviškas laikymas, 
kas jokiu budu negali būti paste
bėta pas pietų šalies auklėtinį v ik* 
rą čigonėlį I

Prie visai pasisekusių rolių ga
lima paskaityti studento (p. Alek
sandravičius)* kurs ponams ir gra- 
pams apikalbant Blindą, prie pro
gos daug teisybės karštai ir užsi
degusiai pasako.

Nedidelės sulyginant rolės ku
nigo (p. Vaičkus) ir žydo Mau
tos (p. Lingvis), bet jos buvo su
loštos taip gyvai ir naturališkai, 
taip charakteristiškai atiduotos vi
sose tų tipų smulkiuose niožuose, 
jog užmesti jiems ką tiesiok nega
lima.

Sunku butų tačiaus apie kiek
vieną artistą atskirai kalbėti, ka
dangi, neskaitantį statistų, veikian
čių ypatų susirenka iki 26 ypatų!

Nors ponų saiione (I\ aktas) 
išėjo daug smulkmenėlių ir judė
jimų neatsakančių ir ncnaturalis- 
kų, nors truputį gadino įspūdį 
įvairios lošęjų tarmės, neužtektinos 
dekoracijos ir nevisiems atsakan
tis grimas, net gi švilpimas raz- 
baimnkų, greičiaus panašus į mus 
laikų policistų švilpikus ir tt, ir 
tt., bet visgi apskritai imant dra
ma ant scenos padarė pilnumo 
įspūdį. Jautėsi išanksto apmatyta 
tvarka, vietomis harmonija, Vienu 
žodžiu — jautėsi visur režisieriaus 
suprantanti ranka, kurios ikisiolai 
Peterburgo lietuvių scenai truko. 
O atsiminus, jog toks didelis, sun
kus ir sudėtinis veikalas buvo su
rengtas ir pastatytas vos į dvi san- 
vaiti laiko (!) negalima didelių 
reikalavimų statyti nei režisieriui, 
nei artistams, kurie mokslu ir dar
bu dėl duonos kąsnio užsiėmę, vos 
vieną kitą liuosą valandą scenos 
reikalams pašvęsti tegalėjo.

Tačiaus galima tik paraginti 
draugus vis tolyn lavinties kiek 
galint toje pakraipoj, o režisie
riui p. Žilinskiui išreikšti gilų ačių 
nuo Peterburgo lietuvių vardo už 
pasidarbavimą ir nežiūrint į vi
sokias kliūtis — už pasekmingą 
darbą 1

Vien į Peterburgo lietuviškos 
scenos evoliuciją žiūrint, galima ti
kėtis, kad ji vis labyn tobulinda
mas!, su laiku atliks musų kultū
riškam judėjime ne paskutinę rolę!

Spalių 18 d. iš Peterburgo liko 
išsiųsti 60 kalinių į Rygos kator
gos kalėjimą. Jųjų dauguma bu
vo retežiais apkaustyta. Tarp po
litiškųjų buvo JanČevskaitė, pas
merktoji už pasikėsinimą ant di
džiojo kunigaikščio Mikalojaus sū
naus Mikalojaus ir ministerio ščeg- 
lovitovo gyvasties; buvo dar Bie- 
lovas, Emeljanovaitė, Subotinaitė, 
Ivanovaitė, fiskinaitė ir kiti pas- 
merktiejie už pasikėsinimą ant ge
nerolo Redigėro gyvasties.

NAUJAS SUMANYMAS.
Jau žinom, jog< vyriausybė pri

pažįsta ligšiotaikirlį rusų poselėncų 
sėdinimą Kauno gub. nepasiekusiu 
savo tikslo: vieton 
ties jiems suteiktos 
tinti rusų įtekmę 
gyventojų, jie bėga 
šokiais keliais įsigauna į valdžios 
vietas, kuriems valdžia ir be to 
gana butų parūpinusi tinkančiųjų 
jos tikslams žmonių iš Rusų gi 
luomos. Tačiaus jijė, matyt, pripa
žįsta taipogi ir tai, jog rusai po- 
selėncai būtinai reikalingi esą mu
sų šalies gerovei.... ir 
taip reikią jų įtekmė 
Taigi ji ir žada dabar 
jo budo poselėneams 
apie ką rašo minėtame 
snyj p. Michnevičiu^, 
“Vilenskij Vieatnik”.

ar šiaip ar 
sustiprinti, 

imties nau- 
sustiprinti; 
jau straip- 
dienraštyje

“Dabartiniu laiku, rašo jisai, 
Kauno gubernijoje tyrinėjama ru 
sų sodiečių gyvenimas. Sis tyrini 
j imas turi du tikslu — aprūpinti 
juos ganėtinais žemės plotais ir 
kiek galint, sutirštint išblaškytuo 
sius rusus. Kaip sakant, sumany 
ta padaryti šioje gubernijoje rusai 
gyventojai labiau pastoviais ir veik 
lesniais.”

“Tam tikslui žadama išskirstyt 
poselėncus į viensėdžius. Tiems 
ką liks ant vietos, žadama padi 
dinti jų plotai ligi tam tikro di 
durno (normos) tų poselencų lėšo
mis, kurie bus perkelti į naujas 
vietas, šiam gi tikslui bus perkami 
dideli dvarai. Dvarai irgi bus 
skirstomi į viensėdijas.”

“Visi tie viensėdžiai medžią 
giškai bus aprūpinti šitokiu budu: 
tie: kurie liks ant vietos turės at
lygint persikeliantiems už šiųjų 
atleidžiamąją žemę, liks gi tie, 
kurie pasiūlys už ją didžiausius 
pinigus. Kas neišsigalės atsi
lyginti, galės užstatyti savo že
mę valdžiai ir gaut iš jos paskolą. 
Galimas daiktas, jog valdžia beto 
sušelps jųjų vieną kitą/’

“Didesniais žemės plotais bus 
aprūpinti ir išskirstyti į viensė
džius tiktai rusai mažažemiai, be
žemiais gi nežadama rūpinies. 
Taipogi nemanoma parkelti čionai 
poselėncus iš kitų gubernijų....”

Sumanymas pasitenkinti vien 
vietiniais poselėneais labai nepatin
ka p. M. Jo nuomone, tie patįs 
žmonės, kurie ligšiol nemokėjo 
užsilaikyt prie žemės, kad ir gavę 
didesnius plotus vistiek jos savo 
rankose neužlaikysią, nors butų 
kasžin kaip draudžiama jiems iš
leisti savo žemę nuomon ar pusi
ninkui. Geriau busią—vieton “ne
ištikimų ir menkų” poselėncų kau
niečių iššaukus naujus poselėn- 
cus. Visų geriausia busią pamė
ginus artimųjų gubernijų pravos- 
lavus-baltarusius iššaukti, nes že
mės pas juos trūksta, jie esą geres
ni už lietuvius artojai-darbininkai, 
jų^budas ir gyvenimas panešiąs į 
lietuvių, tautystės ir tikybos at
žvilgyje jie jau esą pilnai ištikimi, 
juo labiau įkurus ji^ms mokyklą 
ir pasidarbavus tarp jų pravoslavų 
dvasiški jai....

Turime būt dėkingi p. Michnc- 
vičiui, jog padėjo mums suprasti 
musų valdininkų darbavimasi pa
staruoju laiku tarp poselėncų, tik
tai stebimės, jog jis, kurs taip 
gerai pažįsta valdžios darbus ir 
sumanymus, neužtėmijo (!), jog 
banko perkamiejie dvarai Kauno 
gub. toli nevien tarp vietinių po
selėncų tėra skirstomi.... O rasi jau 
“atėjo laikas” vyriausybės suma
nymo vienai 
tos gi dalies 
kam dar, be 
bus skiriama
kiek palaukti? Ar šiaip ar taip, 
neturi.re praakinti ir p. M. su
manymo link baltarusių, jei žiū
rėsim 
p. M.

NUŠOVfi, KAD PINIGŲ 
GAVO.

New York. Atkako čia iš 
Jersey City \Villiam Kulhbrun pas 
brolį pasiskolinti pinigų, o kad 
jų ne gavo, išsitraukė revolverį ir 
paleido penkis šuvius ir jie pa
taikė lygiai brolį, kaip ir motiną. 
Motina ir brolis atliko ant vietos. 
Užmušėjas likosi suimtas.

SUSIMUŠĖ LAIVAI.
New York. Laike tirštos 

los čia susimušė garlaivy* “Geor- 
gia” su garlaiviu “France”. Trįs 
pasažierai ir vienas jurininkas pas
kutinio laivo likosi užmušti.

ŽMOGŽUDŽIAI DAKTARŲ 
BANDYMAMS.

San Francisco, Cal. Čianykš- 
čiai kalėjimų perdėtiniai gavo nuo 
perdėtinio sveikatos užveizdos 
Briggso sumanymą, kad žmogžu
džiai butų atiduoti daktarams viso
kiems mėginimams persitikrinimui, 
kaip veikia džiovos nuodai ant 
žmonių. Jeigu sumanymas bus 
priimtas, jis vis daugiau žmonijai 
naudos atgabęs negu dabartinis 
žmogžudžių žudymo būdas, iš ko
kio žmonijai nėra nė jokios nau
dos.

LYNČAVIMAI.
Union Gty, Ten. 24 d. lapkri 

čio miestelyj Tephonville likos; 
lynčuoti 3 negrai Jie buvo nu
žiūrėti, buk užmušė šerifo pagel- 
bininką Richardą Burruss. • Maf 
šerifas juos norėjo suimti, bet j it 
nesidavė, šerifo pagelbininką už
mušė.

KATALIKAI JUNGTINĖSE 
t VALSTIJOSE.

Jungtinėse šiaurinės Amerikos 
valstijose katalikų yra 23452426, 
tame yra: pačiose Jungtinėse Val
stijose 13877426, ant Filipinų 
7058699, ant salos Porto Rico 
1000000, ant salos Kubos 783862. 
Jungtinėse Vaisi yra 14 archivys- 
kupų, 78 dejecezijos, 107 vysku
pai, 15655 kunigai, 12513 katali
kiškų bažnyčių, 4443 parapijinių 
mokyklų, kurias lanko 1136906 
mokiniai.

PIGI ALGA.
New York. Užlaikytoja studen

tams valgyklos Jerminon vieną 
dieną valgykloj pagarsino, jog 
reikalauja patarnaujančių sve
čiams merginų. Pažadėjo mokėti 
po 25c. už dienos darbą ir duoti 
pusryčius. Savo išrokavimuose 
ne apsiriko, nes ant rytojaus atėjo 
čiela eilė jaunų studenčių sutin
kančių tarnauti valgykloj, buvo iš 
ko išsirinkti. Ji išsirinko jauniau
sias.

TORNADO.
Little Rock, Ark. Aplinkinėse 

Reyseville 23 d., lapkričio siautė 
baisus tornado, kuris labai daug 
nuostolių pridirbo. Pražuvo ir tū
las žmonių skaitlius. Miestelyj 
Piney apie 20 ypatų likosi užmuš
tų, o 30 sužeistų. Aplinkinėse 
Mulberry penkios ypatos tapo už
muštos. Miesteliai Jethoo ir 
Mullerville suvisu likosi išgriau
ti. Ir čai pražuvo tūlas žmonių 
skaitlius. Miestelyj Berryville pra
žuvo 10 ypatų.

GALVIJŲ LIGOS.
Detroit, Mich. Galvijų 

kurios apsireiškė—.valstijose New 
York, PennsylVania, New Jersey, 
išsiplatino jau ir Michigano val
stijoj. Ant galvijų iš šitų valsti
jų, gabenant juos į kitas, uždė
ta kvarantėna. Iš to, be abejonės, 
pasinaudos skerdyklų savininkai ir 
pakels mėsos kainas.

BYLA PASIBAIGĖ.
Laporte. Ind. Pasibaigė čia 

garsi byla padėjėjo žmogžudės 
Belle Gunness, Ray Lamphero. 
Prisaikintiejie rado jį kaltu vien 
padegimo, už ką jį nuteisė 5 me
tams kalėjimam

PABĖGO CHINIECIAL .
San Francisco, Cal. Čia su

areštavo, pareikalavus ateivių už
veizdos komisoriui 116 chiniečių, 
kadangi manoma, kad jie priga- 
vingu budu į Ameriką prisigriebė. 
Iš sulaikytų chiniečių, 21 pabėgo 
iš kalėjimo.

NELAIMĖ KASYKLOSE.
. Pittsburg, Pa. Kasyklose Pitts- 

burg-Buffalo Coal Co. atsitiko 
baisi -expliozija, kurios apie 
200 darbinikų Hkosi užmuš
tų. Terp užmuštų, ketvirta dalis 
yra amerikonų, kiti gi ateiviai. 
Terp jų be abejonės, yra ir lietu
viai.

ATEIVIAI AMERIKOJ.
Sulyg atskaitos vaizbos ministe- 

rio Strausso, nuošimtis Amerikos 
gyventojų svetur gimusių neper- 
sikeitė nuo 1860 metų: tąsyk sve
tur gimusių buvo 13,2%, o 1900 
— Terp šįmet atkakusių
nemokančių skaityti buvo 26%. 
Iš atkakusių — atgal sugrąžinta 
10902 ateiviai.

TVANAI.
Guthrie, Okla. Dėl smarkių ly

tų, upė Cottonwood išsilieja per 
krantus ir užliejo visą klonį.^ Mie
ste West Guthrie daug namų 
vandens užlietų, 3000 žmonių 
teko turtų, nė pastogės.

Geveland, O. Union Rolling 
Mills dirbtuvės rengiasi pradėti 
dįrbti pilną laiką su pilnu darbi
ninkų skaitliumi. American Wire 
Co. priima daugiau darbininkų. 
Empire Rolling Mills priėmė 1500 
darbininkų ir pradeda dirbti pilną 
laiką.

f Wat«rbury, Con. Čia ir Brid- 
geporte į dirbtuves pradeda pri
iminėti daugiau darbininkų.

Perth Amboy, N. Y. Na
tional. Fire Proofing Co., kurio* 
dirbtuvėse buvo darbininkų strei
kai, sutiko pakelti darbininkų al
gas, 
nuo

Perth Amboy, N. Y. Strei
kuoja čia darbininkai National 
Fire Proofing Co. dirbtuvių. 
Streikuoja vien svetimtaučiai dar
bininkai, amerikonai prie streiko 
nepristojo. j

f Pittsburg, Pa. Browno dirb
tuvėse dabar dirba pilną laiką. 
Crescent dirbtuvėse dirba gerai, 
darbo užtenka iki ateinančių me
tų. Ir Zugo dirbtuvėse pradeda 
geriau dirbti.

ATMINDAMI MIRUSIUS, NE- 
UŽMIRŠKIM GYVŲJŲ!

Tankiai lietuviškuose laikraš
čiuose randi gana labai ašarotų 
straipsnių su nusiskundimais ant 
musų tamsumo ir nedėkingumo, 
kad tas ar kitas likosi nelabosios 
giltinės pakirstas, kuris buvo ži
bintuvu,* kelrodžiu, dai* ku ir 
tt. Tos ašaros tankiai *..<omos 
būna vis apšviestų žmonių su 
nusiskundimu ant mus bėdžių dar
bininkų, buk męs nedėkingi. Ar 
ištiesų męs tokiais esame? Man 
rodos ne! Jeigu kas is_cpširiestu» 
jų pasako, kad ten ir 1 
prisidėti, męs tuoj aus, kiek galė- 

I darni, stengiamės tą išpildyti 
štai Paryžiaus paroda, Kankinių 
šelpimas, Revoliucija, dabar Ku
dirkos raštų išleidimas, laikraščių 
užlaikymas, bažnyčių statymas ir 
užlaikymas! Tik per praėjusius 
25 metus viršminėtiems reikalams 
baisybę pinigų supylėme; tos au
kos ūk darbininkų sudėtos 1 O 
musų apšviestunija nusiskundžia, 
kad męs neduosnus, nematėme, 
kaip badu mirė raštininkas, ar dai
nius ! Kame čia musų kaltė ? Ar męs 

I pažinojome juos? Daugeliui dai 
10 metų nesukakus, ūkininkas, ar 
tėvas, padavė spragilą į rankas; 
čia Amerikoj jį išmainėme artt kū
jo ir iki dabar jau kitas 30 ar 40 
metų da nuo to nepaliuosuotas, 
tik giltinė paliuosuos nuo to. O 
kur musų apšviestunija: kunigė
liai, daktarai, profesoriai, advoka
tai, kurie drauge ėjo mokslus su 

Į Kudirka, Vaičaičiu, Biliūnu ir ki
tais, draugavo ir matė jų padėji
mą, kodėl pirmiaus apie juos ne
pranešė (buvo pranešta bent Ame
rikos lietuviams. Red.) ? Gal pui
kybė nedaleido ? Ir dabas tas maty
ti : štai ir dabar vienas Europoj .ant
ras Amerikoj, it smėlio barstyto j ai, 
nepasidalina mirusių - pelenais. 
Abudu augŠto mokslo vyrai Vie* 
nas sako: Kudirka buvo Alpų kal
nai, o Mačys žvirgždas; kitas, nors 

I ir ne visame pritaria, tik sako, kad 
ne reikia pradėtą darbą gadyt 
šį metą rengiama apvaikščioti 50 
metų sukaktuves gimimo dienos 
Dr. V. Kudirkos, teipat šį metą 
pripuola dar didesnė šventė — 25 
metų sukaktuvės nuo pasirodymo 
pirmo laikraščio “Aušros”. Jos 
sandarbininkai dar ne visi po že- 

I mėms nuėjo ir juos ne reiktų už
miršti, ypatingai Dr. Šliupo, kuris 

Į pirmutinis Amerikoj atskyrė lie- 
| tuvius nuo lenkų, jis pirmutinis 
užmanytojas ir uždėtojas S. L. A.; 

I pirmutinis pakėlė čia darbininkišką 
klausimą ir darbininkišką evange

liją skelbt pradėjo, kada “Saulėj 
j Sungailo žvakę žibino, o Milukas 
rengėsi su paskutiniu patepimu. 
Dr. J. Šliupas dirbo ir skubinosi 

j savo darbu padėti, kada kunx 
Į Kriaučiūnas “Lietuvai skaitė 
exortą. Kada Thomas, W. \’a., 
sveikus lietuvius koks žydelis, va
saros karščiuose uždarė neva raup
lėmis sergančius, o jie šaukėsi 
prie visų šventųjų, tik Dr. J. š^ 
nuvažiavęs, juos paliuosavo nuo 
žydiškų pančių. Kitų “aušrinin* 
kų’\ gal darbai nemažesni, todėl 
patarčiau rengėjams Dr. Kudir
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vakarų, minint nuopelnus mi- 
|Hųjų, neužmiršti ir gy vųjų, ypa- 
7 ai vertėtų gyviems parengt va- 
\ t&: Baltimorėj, Brooklyne, Phi- 
1 Iphioj, Shenandoah, Scrantone 

itur. Ne mano darbas buvo 
tinti apie gyvuosius; tą turėjo 
ti kas geriaus moka plunksną 

lyti, bet kad tokių atmenančių 
.irado, aš ėmiausi ne už savo 
*txx Manau, kad dadgiaus nau- 
s atnešime jeigu gyvais rupin- 
.nės * labiau [ negu mirp- 

», kurie jau musų vai- 
i t ne reikalauja, garbinimų 
ne jaučia. Nors iš gyvųjų niekas 
iš “aušrininkų” pašelpos nereika- 

hauja, bet, man rodos, kad ne vien 
laukoms galima pagarbinti.

V. Pūkas.

CHICAGIETCS!
Nepamirškite, jog atsibus ‘šAp- 
ietos” moterų draugystės mėne- 

susirinkimas 6 dieną gruo- 
, 1 valandą po pietų, pn. 869 
d Place. Norinčias prisirašyti 

“Apšvietos” draugystės už- 
čiame ateiti.
iekviena sanarė teiksis pribūti 
minėto susirinkimo, nes bus 

stomi svarbus dalykai.
Sekretorė, M. S.

Aušros

dėl- 
juos 
Pet- 

gana

■ IŠ CHICAGO, ILL.
Bpas Dr. A. Graičiuną. 3312 So. 
Blsted gatvės, 26 d. pereito lap- 

mėnesio buvo antras susi- 
^K rimas steigėjų š. M. Fondo. 
^Kniausiai pirmininkas pranešė 
Išrinkusiems, kad fondo valdy- 

tarpe yra nesusipratimas, ka- 
Bhgi iždininkas, p. F. Bradchu- 
V atsisako priimti savo globon 
H ido pinigus, kol fondas nepasiru- 
^ms turėti čarterį. Iš šito išėjo 
H-a apšneka apie reikalingumą 
^ridui čarterio. \ ieni sakė, kad 

nereikalingi tik išdavimai imti 
■rteris, kiti sakė, kad be čarterio 

tai darbas be jokio pagrindo.
Kfe jeib valandą gali sugriūti, 
I pti gi mane, ar nebūtų geriausia 
I darius fondą saka
If -augystės; ir buvo net tnki, ku- 
Wms rodėsi, kad Š. M. Fondo ir 
Bkušros” draugystės yra vienokis
■ slas. Bet paaiškėjus, kad tas 
^La teip, kad “Aušros draugy - 
^BT““-7*vra' šelpti moksląeivius, 
B } ° 3 M Fondo uždaviniu

1 muziką, vadinas, rupin- 
B J^Siskuo. kas pakels musų 

• moksląeivius muzikos tik 
V[ pSjpti, kurie gali būti tik-
I ’ d’r ?ais> kaip ve’ p‘ Kelp;as' 
t 1 int tokių moksląeivių, is-
■ nuzikališkus veikalus, ku-
I ai rieapsiima išleisti
■ nemano išrinkti už
1 igų. Pavyzdžiui, p.
1 m* dabar parašęs
I tikikalų ir geni veikal?. ir
■ -o pas jį. nėra kam jų islei-
K .įgalint jam išleisti savo
■ svietan, atsiima jam no- 
I s toliaus rašyti ir tokiu budu 
■jbulinimasi muzikos pas mus nei- 
|a pirmyn ir jis neis pirmyn . 
Kol męs neturėsime fondo, kuris 
lepinsis platinimu ir kėlimu mu- 
Kikos. Taigi tikslas Š. M. Fondo 
Kišai nėra tas ką “Aušros' ; jo 
■ždavinis: plėtoti muziką.
f Susirinkv.siejie, šitą supratę, 
lovėsi ginčytis, nutarė išimti čar- 
jerį ir galutinai apdirbti fondo 
fcį-gramą. Apdirbimui programo 
Lpo išrinkta sekančios ypatos: pp.
K. Gugis, M- Damijonaitis, J.
■ ertmanavičius ir fondo raštinin- 
Dis Laukis; jie savo darbą turi
■ likti iki 15 <1- sausio ateinančių 
Ketu kuomet vėl steigėjai turės
Kvo susirinkimą.
y Bet maloni visuomenė nereika- 
iauia laukti galutino apdirbimo 
Logramo. Tikslas fondo vis lik- 
|ks tas pats: šelpimas ir kėlimas 
Ltuikos. Todėl kviečiame visus 
Irisidėti savo aukomis fondui tuo- 
kC. Juo greičiau tą padarysi-
L. juo daugiau laimėsime ir lai- 
L ir spėkų ir vaisių savo darbo. 
Atminkite, kad mums tik $10000
creikia surinkti. Męs tą' lengva. 
Utae padaryti su 6 mėnesia.s - 

’engvai. jei tik rasis pas mus no- 
« Pusė doliario ar dohans ne 
rienam nėra didžiausias pinigas, 
, jei męs juos sudėsime Į krūvą, 
cokj milžinišką darbą nuveiksime. 
Musų muzika turės užtikrintą 
:.eitį O su muzika męs juk daug 
įime atsiekti. Su muzika męs 
^tvs sau padarysime gyvemmą 

^uage.niu; su muzika męs leng 
įiau paduosime ranką pagelbos, 
lei ji bus reikalinga ir su 
£Ja mįs įgysime tą laipsnt su
pratimo, kuris mus jungs v- 
1 į krūvą ir vers mus atmmt., 

esame vaikais vienos sei-
i ios Vardan šito švento rei- 
f C kviečiame visus dėti savo 

a« kas kiek išgali, šitam foo- 
H ir .„.liaus, nelaukus, kol tol 

ktj s pradės. Tu, skaitytojau, buk j

pirmutinis ir perskaitęs šitą atsi-jtarė laikyti prakalbas 16 d. gruo- 
šaukimą, iškrapštyk savo atlieka
mą pusdoliarį ar daugiau, pridėk 
jį prie pusdoliario savo kaimyno 
ar draugo ir prisiųsk juos fondui, 
Pinigai šitam fondui labai reika
lingi ir tuojaus. Parodykime, kad 
męs mokame atjausti savo reika
lus. Reikalaujame veikėjų visur. 
Artesnėms žinioms meldžiame 
kreiptis pas fondo valdybos rašti
ninką, J. Laukį, 3252 S. Halsted 
St., Chicago, III. Pinigai reikia 
siųsti tokiu adresu: S. Muzikališ- 
kas Fondas, 3252 So. Halsted St., 
Chicago, III.

IŠ KENOSHA, WIS.
15 d. lapkričio buvo čia lietuviš

kos vestuvės. Susirinkę jauni sve
čiai, užsigėrę, pradėjo peštiesi (ar 
Kenoshoj nieko svarbesnio neat
sitinka? Red.) it gaidžiai už viš
tas. Ir torieliai lakstė per langus. 
Išvarius gaspadoriui ant gatvės, 
peštukai ir ten pešėsi, kol neatėjo 
dėdės, kurie karšto kraujo tautie
čius nusigabeno į šaltąją ir ten 
jie turėjo užsimokėti po 5 dol. 
Spėmė 12 ypatų, tai pelnas buvo 
pusėtinas.- Pas mus terp lietuvių 
veik kas dieną būva muštynės arba 
teismą* areštai. K. B.

Iš PITTSTON, PA.
Darbai po truputį pradeda ge

rintis, bet galima dar užtikti žmo
nių be darbo.

15 d. spalio, vienas jaunas lie
tuvis, L. B., išmislijo naują būdą 
surinkti sau be darbo pinigų. 
Mat karčiamos nedėldieniais turi 
būt uždarytos, bet pažistami pas 
karčiamninkus visada gauna gert 
ir nedėldienyj. Pittstone karčiam- 
ninkai veik visi lietuviai.

L. B. būdamas gerai jiems pa
žįstamų, vieną nedėldienį pasiėmė 
kokį ten slavoką S. ir abu gavo 
gert saliune, bet už tai tapo nu
bausti $50.00. Pasisekus kartą, 
L. B. užsimanė antru kartu pasi
pelnyti. Jis atėjo pas vieną jau 
jo įskųstą saliuninką J. Ch. ir 
pasakė, jog jai duos $15.00, tai 
bus paliusuotu nuo bausmės $50.
J. Ch. turėjo ženklintų pinigų ir 
tokius* padavė $15.00, ir abudu 
išnaudotoju suareštavo.

V. Lietuvaitis.

Albertas Kalnis iš VVilkes- 
Dekliamavo Adelė Tula- 
“ Atsisakom nuo senojo

Draugystė Simano Daukanto 
parengė prakalbas su dainomis ir 
dekliamacijomis sukaktuvių die
noj gimimo S. Daukanto. Žmo
nių prisirinko pilna svetainė, mo
terų ir merginų buvo didesnė pu
sė. Susirinkimą atidarė draugy
stės pirmsėdis P. M. Tulaba. Pir
miausiai dainoriai Pittstono šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos dai
navo tautiškas dainas. Kalbėtojai 
buvo: pp. J. Kazakevičia iš Pitts- 
ton ir 
barre. 
binte: 
svieto” ir “Žalios girios snaust pa
liovė”, Jasaičiutė iš VVayomino de- 
kliamavo “Grąžei saulutė šviečia” 
ir “Drąsią!, be abejonės’” (taigi, 
kaip rodos, dcklianfuota dainos, 
kokias ne dekliamuoti, bet dainuo
ti reikėjo. Red.). J? Kazakevičia 
savo kaitoj kvietė Pittstoniečius 
prie tokių užsiėmimų kaip tą va
karą, paminėjo S. Daukanto dar
bus, teipgi priminė apie Dr. V. 
Kudirką ir jo paliktus raštus, ir 
užmanė padaryt kolektą. Surin
kom aukų Dr. V. Kudirkos raš
tų išleidimui $4.19. A. Kalnis sa
vo kaitoj aiškino gyvenimą Sim. 
Daukanto, jo raštus, teipgi ragino 
draugus rengti prakalbas ne tik 
dienoj sukaktuvių S. Daukanto gi
linimo dienos, bet nors tris kartus 
[ant metų. Kalbino įsteigti knygy
ną vardo to musų garbingo didvy
rio. Žmonės buvo užganėdinti, 
bet pabaigoj atsirado vienas iš pu
blikos draugas tos pačios draugy- 
tės, kuris gavęs balsą, užėjęs ant 
pliatformos, pradėjo rėkt, kaipi su- 
bludęs, niekinti rengėjus prakal
bų, peikt kalbėtojus, savę gyrė sa
kydamas : “Aš esu socijalistas” 

į (tas nieko nereiškia, partijos žmo
nių nepagerina: kaip kitose parti
jose, teip ir terp socijalistų yra ir 
geri žmonės, bet gali būt ir niek
šai, tvarkos ardytojai, koki tik 
slepiasi po socijalizmo skraiste. 
Red.) revoHucrjonierius. Publika 
pradėjo rėkt, kad jis eitų šalyn, 
daugiau nedavė kalbėt, šiaip vis
kas buvo labai gražiai. Žmone
lės ramiai užsilaikė.

Męs Simano Daukanto sanariai 
ištariame širdingą ačių. už patar
navimą Pittstono chorui, teipgi 
Albertui Kalniu i ir J. Kazakevi
čiui. už kalbas, ačiū ir dekliama- 
torėms ir jų motinoms.

P. B.

Iš THROOP, PA.
15 d. lapkričio, čianykštė 76 kp.

S. L. A. turėjo susirinkimą ir nu- 

džio. Prakalbos bus Stulpino sve
tainėj. Kalbėtojai aiškįs lietuvių 
reikalus. Geistina, kad susirinktų 
visų aplinkinių lietuviai.

Lietuvių yra čia 70 šeimynų 
ir apie 160 pavienių. Yra Lietu
vos Sūnų Dr-tė, bet laikosi silp
nai, nes netrūksta jos ardytojų. 
Laikraščių arba apšviečiančių pro
tą knygų, čia nė parodyti negali
ma. Skaitančius vadina bedieviais 
arba šliuptarniais. Lietuvos Sūnų 
Dr-tė turi 68 sąnarius, pinigų ka
soj apie 500 do!., yra ir S. L. A. 
kuopa, bet ir prie jos ne daug lie
tuvių priguli.

9 d. lapkričio kasyklose tapo už
muštas Juozas Bakanavičia. Liko 
moteris dideliame varge su dviem 
vaikučiais. Velionis prigulėjo prie 
Lietuvos Sūnų Dr-tės ir prie Susi- 
vienyjimo. Palaidotas 11 d. lap
kričio ant lietuviškų kapinių.

Čiabuvis.

IŠ CHELTMHAM, PA.
Lietuvių yra Čia kelios šeimy

nos, yra ir kiek pavėnių. Yra 
čia lopetų ir staloriška dirbtuvė 
ir maža audykla, kur dirba mer
ginos. Bet merginos čia ne ilgai 
užsilaiko — traukia į netolimą 
Philadelphią. Vyrai daugiausiai 
dirba lopetų dirbtuvėj. Jeigu dar
bai gerai eiua, tai pusėtinai uždir
ba ; dabar vienok darbai eina ne- 
geriausiai.

Lietuviai čia pasidalinę: pirma 
jie visur dalinos j dievočius ir be
dievius. o dabar į socijalistų s ir 
nesocijalistus. Kaip seniau ėdėsi 
terp savęs bažnytiniai su nebaž
nytiniais, teip dabar ėdasi socijali
stai su nesocijalistais. Kova einr^ 
tik kovojančių vardas kitoks. 
Katrie geresni, sunku pasakyti. 
Bet kada pernai renkamos buvo 
aukos tėvynės reikalams, bažnyti
niai daugiau aukavo negu so
cijalistai, o kas svarbiausia, kad 
aukauti buvo užmanyta teip va
dinamų “šventabezdžių”. šįmet 
aukos mums nerupi, nes joms so
cijalistai nepritaria (ar jie ne
pritaria nė aukoms partijos rei
kalams? Red.). Neseniai buvo 
čia terp bažnytinių ir socijalistų 
vaidai už pikniką. IŠ vien 
musų partijų šalininkai nieko ne
įstengia veikti.
tyt dar mums proto trūksta, ar 
gal jo trūksta tik musų partijų 
vadovams, kurie netolarantijos epi
demija užkrečia visus.

Svečias.

mat

Kągi daryti, ma-

Iš CLINTON, IND.
Lietuvių yra čia nors ir dik- 

tas būrelis, bet jų susipratimas 
menkas, daugelis visai nežino, ar 
jie lietuviai, ar kas kitas: vieni 
savę laiko lenkais, kiti socijali
stais ; kas yra lietuvystė, šitiems, 
žinoma, mažiausiai rupi.

Saliunų pas mus daugiau negu 
reikia: miestelis mus mažas: yra 
gal šimtas namų, o saliunų yra 
apie 50. Saliuninkas moka 1000 
dol. už laisnį. tai žmonės turi ge
rai maukti, kad juos galėtų už
laikyti, o jeigu kas pakalbina gir
tuokliaujančius užsirašyti laikraštį, 
parsitraukti knygą — tai atsako, 
kad pinigų nėra.

. Ointonietis.

IŠ VVATERBURY, CON.
* Darbai čia pradeda eiti geriau, 
bet eina dar vis negeriausiai. Iš 
kitur pribuvusiam ne lengva dar
bas gauti, nes ant vietos yra dar 
daug žmonių be darbo.

Lietuvių yra čia ne mažas būre
lis, yra diktai lietuviškų pardavi
mų, ypač yra ne mažai gertuvių; 
ne trūksta nė visokių draugysčių. 
Visko yra pas mus pakaktinai, 
trūksta vien lietuviams geresnio 
supratimo.

22 d. lapkričio šv. Stanislovo 
draugystė laikė susirinkimą. Su
sirinkime buvo skaitytas laiškas 
nuo Tėv. Myl. Drg., kuriame pra
šoma buvo paaukauti kiek išleidi
mui Dr. Kudirkos raštų. Draugy
stė atsisakė prisidėti prie išleidimo 
raštų. Ne reikia, girdi, mums 
to bedievio raštų, ką mes veiksi
me su tokiais raštais? Geriau, 
girdi, parsigabenti alaus bačką, ne
gu ant tokių niekų kaip išleidimas 
raštų pinigus mėtyti. Bet visgi 
pasisekė išmelsti išleidimui 
Kudirkos raštų 5 doliarius, nors 
protestuojanti ir nesutiko, jie vis 
stengėsi įkalbėti, kad skaitymas 
raštų žmonis iš kelio išveda, skai
tanti bedieviais virsta. Ištikro vie
nok ne skaitymas žmonis bedie
viais padaro, bet visai kitokios 
priežastys. Į tas tai priežastis rei
kia žiūrėti ir jas naikinti. Prie
žasčių tų kiekvienoj klebonijoj ga
lima matyli pakaktinai.

I Buvęs susirinkime.

IŠ BAYONNE, N. J
Čia užgimė dideli nesutikimai 

lietuvių parapijonų sti kun. šed- 
vydžiu. 5 d. lapkritfįb susirinko 
parapijonai į bažnyčiąlVr nuo'kuni
go pareikalavo metines atskaitos. 
Išsyk kunigas gana statėsi, tū
liems parapijonams atęmė balsą ir 
dar gazdino paduosiąs teisman, 
dar kitus žadėjo laukan išmesti, 
jeigu jo neklausys. Bet ant ga
lo, nenoroms pradėjo išdavinėti 
rokundą, bet kad ji buvo ne aiški, 
parapijonai rokundoms toms nepa- 
sikakino, reikalavo išaiškinti; dėl- 
ko kunigas prašalino parapijos iš
rinktą trustisą, ir kodėl pats, be 
parapijos žinios, išsirinko sau ki
tą. Kunigas parodė vyskupo laiš
ką, jog kitas trustisas užtvirtin
tas. Parapijonai, supykę, išėjo, 
o bažnyčioj liko vienas kunigas. 
Tuom mitingas ir pasibaigė. Pas
kui tūli parapijonai užsimanė sių
sti skundą vyskupui į Newarką ir 
reikalauti kito kunigo. Surašė 
kunigo pasielgimus ir nusuntė vys
kupui. 19 lapkričio vyskupas pa
šaukė musų kunigą pasiteisinti 
(bet jo nenubaudė? Red.). Ma
tysime, kokius vaisius atgabęs mu
sų parapijonų skundas.

25 d. lapkričio buvo balius šv. 
Petro ir Povilo draugystės. Laike 
baliaus buvo paleisti atsišaukimai 
kviečianti parapijomis susi- 
rinkiman 27 d. lapkričio. Tai
gi matome, jog prasidėjo kova re
miamo vyskupo kunigo Sedvydžio 
su parapijonais. Katra pusė lai
mės, tą sunku įspėti. Paeis tas, 
žinoma, nuo drąsos ir pastovumo 
pačių parapijonų.

Vaiguviškių Žalgiris.

IŠ RUMFORD, FALLS.
Darbai eina čia blogaiv daug 

darbininkų yra be darbo. Oxforde 
streikuoja darbininkai, nes jiems 
numažino algas. 800 darbininkų 
pertai likosi be darbo. Iš kitur 
todėl tegul čia lietuviai nekeliau
ja darbo j ieškodami.

Lietuvių yra čia diktas būrelis, 
bet supratimas jų stovi žemai. 
Laikraščius skaitančių yra mažai. 
Neskaitydami, žinoma ir didesnio 
proto negali įgauti.

Lietuvis.

MICH..
anksti rytą, 
darbą prie 

rado girioje,

IS CORNELL,
23 d. šio mėnesio, 

darbininkai eidami į 
medžių plukdymo, 
netoli Comell, Mich. žmogų vilkų 
sudraskytą ir vilką peiliu subadytą. 
Žmogaus liko tik rankos nuo al
kūnių ir viduriai. Žiupono kiše- 
niuje rado knygelę pilną prirašytą 
visokių adresų, laikraštį “Lietu
vą” ir pusę butelio snapso. Kas 
nori plačiau apie tai dasižinoti te
gul rašo adresu: M. Kavaliun, 
Comell, Mich.

Knygutėj rastoj vilkų suėstojo 
kišeniuje terp kitko, yra užrašy- 
ta:

“Aš Augustas Kraujalis, prigu
lintis į 3 draugystes; “§v. Vincen
tu", "Tėvynės Mylėtojų” ir "Lie
tuvos Ūkininko”. Visos 3 drau
gystės Chicago, III.

Po apačia užrašų prispausta gu
minė pečėtis šitokia:

“Augustas Kraujalis, Kauno rė
dytos, Panevėžio apskričio, Rami- 
galės valstijos, kaimas Krauja- 
liai”.

Tėmijant tuos užrašus puola 
nužiūrėjimas, ar tik nebus saužu- 
dystė papildyta, kadangi toki už
rašai palikti. Bet vėl rastas “pei
liu subadytas vilkas” rodo, kad 
jis turėjo gana smarkiai su vilkais 
grumties kol vieną papiovė, o kiti 
jį patį suėdė. Išrodo lyg nesu- 
prahtamas jo myris.

Kavaliūnas.

tie n«į
IŠ LEWISTON, Mp.

Darbai šiuom kartu pradeda 
eiti geriau, bet iš kitur pribuvu
siems darbas sunku gauti, nes ant 
vietos yra pakaktina? darbininkų.

Lietuvių yra čia pusėtinas būre
lis, apšvietimas jų stovi nors ir 
neaugščiausiai, bet ir nėžemiau- 
siai, žinoma, išskyrus stikldio gar
bintojus. 7 d. lapkričio buvo čia 
vestuvės. Gėrimų buvo pakakti
nai, tai ir be vaidų ne apsiėjo.

Miško Paukštis.

. GARBI REDAKCIJA!
Malonėkite patalpinti jūsų laik

raščio skiltyse šiuos kelis žodžius 
atsakymo ant straipsnio p. Gabrio 
“Ar tai gražu”, tilpusio 46 num. 
“Lietuvos”. Jau iš užvardžio ga
lima suprasti, kad raštelis bara ką 
nors? Ir tiesa, p. Gabrys bara 
manę nemandagiai išvadindamas 
žlibių, prilygindamas prie žanda
rų, kurie draskė Kudirkos kapą. 
Jeigu bučiau lygus žandarams, ne
būčiau pirkęs nuo Kudirkos raštus

tilpusius “\ arpe” ir išleidęs atski- stituciją ir su socijalistais turėjo 
rose knygose, kurių gal savo gy- rokuotiesi. Šiądien soči j ali štai ap

silpo, o ar dėlto valdžia suteikia 
daugiau laisvės? Ne, ji dabar 
bando atimti pirma žmonių iško
votas laisves. Taigi už reakciją 
negalima socijalistų kaltinti. Da
bar valdžiai padeda juk ne sočijali- 
stai tik kunigai. Red.), jie vien 
įkalbinėjo, kad jau šiądien darbi
ninkams viskas priklauso. Na, ir 
lipant nuo pirmo kopėčių virbalo 
ant nepasiekiamo augščiausiojo, 
viskas ir pasiliko ant vietos. Pir
mose revoliucijos dienose, žadė
dami žmonėms daugiau negu gali 
suteikti, jie svarbią lošė rolę, bet 
išgavus žmonėms konstituciją, su 
kurios pagelba jau visgi geriau 
galima buvo minias prirengti prie 
tolesnės kovos su randu, jie nc- 
apsistojo, žengė vis tolyn, pradėjo 
ardyti Lietuvoj viską, nors drau
gija dar neperlipo buržuažiškojo 
laipsnio, jie griebėsi savo lygybę 
ir brolystę įvikdinti. Ir suardė 
žmonių vienybę. , Valdžia to tik 
laukė. Ji tuojau pradėjo vieną 
po kitai seniau pripažintas laisves 
naikinti. Valdžia pamatė, kad so- 
cijalistai, nors garsiausiai šaukė, 
jie netik ardo tautos vienybę, 
bet piaunasi ir terp savęs. Besi- 
piaunančių gi nėra ką bijotiesi. 
Todėl tai caro valdžia valdymo 
būdą vėl grąžina į senąsias vėžes, 
o sugrįžti jai padėjo ir Maskohjos 
socijalistai. Gal jie atsakys, kad 
darbininkai dar negana apšviesti, 
negali visko permatyti gerai. Bet 
kodėl jų vadovai tveria terp sa
vęs besiėdančias ar tai už asabiš- 
ką naudą ar garbę vadovų parti
jas ir partijėles? Ką gi matome 
čia L. S. S. susidedančioj vien iš 
1500 sąnarių? Vienus besiėdimus 
terp savęs vadovų.

Janonis purškia ant Žagaro, ku
ris mums kaipo paveikslas buvo at
siųstas. Kodėl Baltrušaitis teip 
svarbią, organo redaktoriaus vietą 
užėmęs, vietoj savo pasielgimu pa
rodyti, kaip žmonės privalo gy
venti, organą • tampo kaip
katę už uodegos ir džiaugia
si, gal juokiasi į kumŠčią, kaip 
paskui terp savęs piaunasi ir pa
sekėjai. Jis bando mokyti kitus 
doros, apie kurią pats neturi su
pratimo ir nesilaiko jos.- Taigi, 
jeigu socijalistai susipratę, apšvie
sti, kodėl sau patiems tos šviesos 
ir susipratimo pavydi; vietoj ko
voti su darbininkų -priešais, geriau 
velija terp savęs piautiesi? Argi 
teip darant galima gerovę, meilę 
ir lygybę įvikdinti? Abejotina.

Pažiūrėkime ir toliau. Visur or
ganizacijos savo viršininkais sten
giasi rinkti tik ypatas ištikimas, 
niekuom neprasižengusias. Ar teip 
yra musų L. S. S.? Čia kartais 
į viršininkus patenka tie, kurie 
garsiausiai šaukia, kurie kitus bjau
riausiai moka dergt, kurie ma
žiausiai teisybės paiso. Ištikimu
mo visai ne reikia, štai ir dabar 
net žvirbliai ant stogų jau čirš
ka, kad vienas iš sanjungos vir
šininkų yra drauge ir Pinkertono 
detektyvu. Gal tos kalbos ir ne
teisingos, kokios eina apie tą san
jungos viršininką, bet visgi jis 
yra nužvelgtina ypata, ištikima 
negal būt. Kitur tokia ypata ne
turėtų jau įtekmės organizacijoj, 
pas mus gi tas nieko ne sveria; 
mums ir tokios ypatos geros, ka
dangi jos moka kitus geriau iš
dergti, iškolioti.

Tokiose sanlygose argi reikn 
dar stebėtiesi, jeigu sanjunga ne 
auga ir kad ji negali padaryti tiek 
gero, kiek ji žada, kad ji skyla, 
dalinasi į partijėles, kuriose virši
ninkai terp savęs piaunasi? To
kiose sanlygose kitaip ir būti ne
gal. Kur ypatiškumas užima pir
mą vietą, ten viešiems reikalams 
mažai kas lieka.

Revoliucijonierius.

vastyj nė ncišparduosiu.
Jeigu rašiau keletą žodžių (ne

protestavau, kaip p. Gabrys rašo) 
prieš išleidimą visų Kudirkos raš
tų, tai maniau, kad gerai darau, 
išreikšdamas savo nuomonę to
kiam viešam darbe. Jeigu klydau, 
manydamas, kad nebus naudos T. 
M. Dr. ir garbės Kudirkai išlei
džiant visus, jau kitų išleistus raš
tus (man Kudirkos gyvas pa
minklas ir sušelpimas rūpėjo dar 
jam gyvam beesant), tai reikėjo 
p. Gabriui, nežlibiuojant ir ne žan- 
daruojant, pamokyti manę, kad iš
leidžiant du kartu tas pačias kny
gas bus didesnis gyvas paminklas 
Kudirkai ir nauda tautai!

Surengimas ir išleidimas Kudir
kos biografijos ir dar neišleistų 
raštų reikalauja daug darbo ir 
pinigų. Išleidus biografiją ir ne
išleistus raštus butų galima kalbėti 
jau ir apie seniaus išleistus raš
tus.

Bet pas mus įėjo į madą dirbti 
tą patį darbą ką ir kitas dirba, 
arba jau padirbo, ir jeigu dar tas 
netyli, tai stengtis apšaukti žan
dam, išgama,' priešu apšvietimo 
arba darbininkų!

J. J. Paukštis.

išleistojas arba 
rankraštį kaipo savo sa- 
arba tik išleidimui vienos 
knygos. Paskutiniame atsi- 
nėra savininku rašto, sa-

V. KUDIRKOS RASTŲ IŠLEI
DIMO REIKALUOSE.

J. Gabris, N r. 46 “Lietuvos”, ra
šydamas apie paminėjimui 50-meti- 
nių sukaktuvių gimimo dienos V. 
Kudirkos išleidimą visų jo raštų, 
terp kitko, prilygina Paukštį prie 
maskoliškųjų žandarų, kurie su
laužė pagrąžinimus ant antkapinio 
paminklo Kudirkos už tai, kad jis 
prisiminė apie savo teises prie 
rankraščių, už kuriuos Kudirkai 
užmokėjo ir juos išleido ( Su rank- 
rašičais yra visame sviete išleistojų 
dvejopos teisės: 
perka 
vastį, 
laidos 
tikime 
vininku pasilieka autorius, arba jo 
palaikėjai. Ar tas išleistojams yra 
geni ar blogu, apie tai nėra ką 
kalbėti, bet teip yra. Mat dėl 
nežinojimo pas mus ir kįlą tiek vai
dų ir tuščių, tiesiog negražių besi- 
koliojimų. Red).

Kad Paukštis nupirko vielionio 
raštus (tame tai ir yra svarbiau
sias klausymas: ar jis juos nupir
ko kaipo savo savastį, ar tik lai
dos išleidimui? Kadangi tūli Ku
dirkos raštai, tilpę “Varpe”, pas
kui kitų buvo išleisti jam dar gy
vam esant, tai reiktų manyti, kad 
jis savastin niekam' savo proto 
darbo nepardavė. Rd.) ir jie jau 
atspausti, tai kokiu budu p. Gab. 
rys gali jį prie žandaro prilyginti? 
Kaip gi galima vienam paminklą 
statyti su skriauda kito! Iš tikro 
patsai Kudirka, atsikėlęs iš kapo, 
tokiems savo garbintojams nesi
gailėtų rimbų. Už ką Paukštis 
velioniui pinigus užmokėjo, tai jo 
garbintojai atima (Kad apie tai 
galima būt spręsti, reikia būtinai 
žinoti, kaip tie velionio rankraščiai 
buvo paimti ,ant kokių išlygų — 
savastin, ar duoti tik laidos išlei
dimui? Red.). To dar negana: 
p. Gabrys velionio geradėją dar 
kolioja (kame geradėjystė? At
lyginimas autoriui už raštą tai ne 
geradėjystė. Panašiuose atsitiki
muose nežinia katrą katro gera- 
dėju vadinti. Red.). Jis rinko 
aukas sušelpimui velionio (gal ži
nodamas, kad bus prikaišiojimai, 
velionis butų visai ' tų Ameri
koj surinktų aukų nepriėmęs. 
Red.). Dar reikia pasakyti, kad 
jeigu leidėjas, užmokėjąs už rank
raštį, gal būt apšauktas žandaru, 
tai kas gali išdrysti dar gyvų 
autorių raštus pirkti (mums rodo
si, reikia vien žinoti autorių ir lei
dėjų teises, o tąsyk nesusipratimų 
nebus. Red.).

J. Naujokas.

KAS KALTAS.
Maskolių valdžiai ragus nulau

žus 1905 m., ji priversta buvo 
nusilenkti prieš žmonių reikalavi
mus, caras turėjo išleisti manife
stą, jog suteikia Maskolijai kon
stituciją. Padarė tą todėl, kad, 
apart vienų juodašimčių, visos 
partijos drauge reikalavo laisvės 
ir prigulinčių žmonėms teisių: ap
šaukė streiką lygiai buržuai, kaip 
ir darbininkai; judošių tąsyk ne
buvo, net kunigai ėjo su žmonėms 
iš vien. Konstitucija buvo tokia, 
kad ją išmintingai sunaudojant, 
vėliau galima buvo ir daugiau iš
kovoti. Tik socijalistai su nie
kuom nenorėjo eiti išvien (klysta 
korespondentas: ir socijalistai, kaip 
ir kitos partijos savo darbą atliko: 
juk jie smarkiausiai laisvės rei
kalavę valdžia, apgarsindama kon-

• m’ G‘ Pavar&usi<> moksląei- 
y.10.’. A" 2. užsitarnavusio revo- 
hucijonieriaus”, ir.... nebūtų 
juose didelių AŠ.

Neišlavintame prote paprastų 
amonių, nors jie ir turčiais butų 
(čia nėra manoma apie bėdinus, 
is urių tarpo didesnis nuošim
tis yra tikrai protaujančių) įsikū
nijęs yra toks supratimas apie 
Šventuosius: Šventasis yrą tai 
žmogus su žila ilga barzda, ilgais 
plaukais, kuris atsitolino nuo žmo
nių į kalnus ar girias, nedaug val
go, mažai geria, o dar mažiaus 
prausiasi ir tokiu budu praleidžia 
laiką maldose, pasninkuose ir tin
giniavime. Bet dabar gadynė vir
sta j kitą pusę ir šiądien jau į 
tokius šventuosius žmonės nelabai 
nori tikėti.

Tikru šios gadynės šventuoju 
. ra tas, kuris liekasi tarp žmonių 
ir savo patarimais bei darbais, 
paveikshngu gyvenimu ir pamoki
nimais, stengiasi žmonės vesti į ge- 
ro\ į ir reikalui atėjus, aukauja 
net savo gyvastį už juos, bekovo
damas prieš nedorybes šaldrų, 
despotų, apgavikų, išnaudotojų, 
kraugerių, prispaudėjų proto ir 
kūno. Žmonės pradeda tikėti tik 
į tokius šventuosius ir tik į to
kius šventuosius aš tikiu. Tokių 
šventųjų istorija yra didelį skait
lių užrašius savo nemirštamam 
atminime visuose kraštuose ir ša
lyse svieto, bet daugiausiai die
viškos garbės verti toki šventie- 
jie šios dienos Rusijoje. Aš ne
galiu atitraukti savo dvasios nuo 
pasigerėjimo tais dieviškais gar
bės vertais šventaisiais, kuomet 
tik manę mintis atneša į tas vietas, 
kur liejasi nekaltas kraujas be pa
liovos. Pasaulis nematė tokio bruz
dėjimo, tokio pasišventinu), tokios 
artimo meilės ir aš tikiu, kad ga
lime vartyti puslapius istorijoje ir 
nerasime panašių paveikslų, kur 
butų su tokiu pasišventimu atlie
kamas darbas, šitai, be skirtumo, 
vyras ar moteris, kurie galėtų gy- 
venti lengvai, nesirūpinda
mi rytojaus diena, imasi kariauti 
su nevidonais, žvėrimis, bešir
džiais biurokratais; jie žengia ne- 
lygion karėn, nes pjįešas yra ap
sišarvavęs nuo galvos iki kojų ir 
turi suvaržęs žmonių protą; 
o jis tikrai žino ir mato savo 
pražūtingą netolimą ateitį ar 
tai Siberijoj, ar kalinio kambaryj, 
užkrėstame cholera, mato prieš 
savę kazoko nagaiką, beprotvstę, 
ar kartuves ir visgi 
baido ir neatgresia ir jie eina ir 
neša vėliuką liuosybės, meilės ir 
apšvietos pirmyn/ jie yra tikri 
sventiejie ir netolimoje ateityje 
istorija įrašįs juos į eiles didvyrių 
ir šventųjų, ir musų pareiga yra 
prisidėti prie to, kuom kas gali 
ir pajiegia.
1 eip lietuviai 

darni nely gią kovą su priešu, sten
gėsi ir stengiasi prisidėti nors ir 
labai su mažu pasišventimu, dau- 
giaus iš pasididžiavimo ir pasiro-’ 
dy mui svetui, ne iš pasišventimo 
ir tikro persitikrinimo ar tai su 
pinigais ar tai su paraminimu; bet 
betvarkė ir godumas garbės terp 
vadovaujančių ir netikrų šventųjų 
yra įsikūniję ir męs nesistengia
me to prašalinti; taigi šiuom aš 
drįstu užklausti visuomenės, kaip 
ilgai męs toleruosime bėgį tokių 
dalykų ? Kaip ilgai męs šaltai 
žiūrėsime į liejamą nekaltai krau
ją, kuris dėl betvarkės tik didina 
aukas ir šiądien sulaukėme jau to, 
kad net Amerikos valdžia žada 
išduoti ypatas prisidėjusias prie ju
dėjimo ir gaivinimo to žiburėlio 
liuosybės. Taigi ar nevertėtų tik 
įsigilinti ir vietoje besivaržyti už 
savo aš, Europos “Liet. Soc. D. 
partijos Centr. K. Revol.” turė
tų pasiskubinti išduoti pilną at
skaitą iš pinigų surinktų Ameri
koje; juk nė man nė kitiems nėra 
smagu skaityti straipsnius kokių 
ten neprašytų užtarėjų, susispie
tusių prie redakcijos “Kovos” ir 
“\ ienybės”, kad stumti jau teip 
tamsų reikalą dar giliau purvan! >» 
Męs gerai žinome ir suprantame, 
kad su amerikiečių aukomis Lie
tuvos negalima buvo išvaduoti iš 
po jungo biurokratų, vienok te
gul jų toli gražu nėra gana iš- 
linosavimui Lietuvos, tai bet rei
kia žiūrėti, idant jos butų tinka
mai suvartotos. Kol to neišmok
sime padaryti, tol, apie tolymesnį 
darbavimosi išvadavimui tėvynės 
Lietuvos iš po jungo despoto ir 
kalbos negali būti, nes patvaldy
stė tautos turi turėti tam tikrus 
augštai prote ir dvasioje stovin
čius žmonės — o kol tokių žmo
nių męs neturime, liaukimės žaidę 
liejimu nekalto kraujo, nes męs 
liksime negeresniais už tuos des
potus biurokratus ir todėl aš ve
liju verčiau sulysti kaip pelėms po

tas neat-

Amerikos, nlaty-

VADOVAI, REVOLIUCIJA 
IR AUKOS.

Perdidelis vienodumas kaipo-ir 
perdidelis margumas žmogaus 
akims, ausims, smegenims teip jį 
suvargina, kad jis turi sirgti, ir 
nėkiek nesistebiu musų vadovau- ’ 
jantiems ar besistengiantiems būti | 
visuomenės vadovais, jei jie be- j 
veik visi serga artai proto ar 1 
kūno liga ir didelei gaila, kad iki i 
šiol Sus. I Liet. Am. dar neįsteigė 1 
“Tautiško namo” kur galėtumėm 1 
visus šituos ligonius suvaryti nors < 
trumpam pasilsiui, idant jie galė
tų atgauti spėkas ar tai protiš- 1 
kas, ar tai kūniškas, o tąsyk koks 1 
tai butų smagumas skaityti straips- i 
nį parašytą ypatų pasilsėjusių ir i 
įgavusių naujas spėkas bei ener- 1 
giją. Tikrai jų straipsniuose ne- ! 
rastume “supuvusių silkių”, “mu
sų vočių”,''“sodų sveikatos”, “so- 1 
vijalisto kelnių”, “Sirvydo M. D.”,



šluota ir tūnoti, mokytis ir lavin
as iki ateis laikas iš naujo su
brukti ir be didelio šukavimo ir 
riksmo ištraukti tėvynę iš po jun
go despoto.

Dr. A. L. Graičunas,
3312 S. Halsted st., 

Chicago, III.

VISUOMENISKAS DŽIOVOS 
MUZ£JUS.

Visur yra pripažinta, kad džio
vą visai galima išnaikinti tik duo
dant pamokinimus žmonėms apie 
priežastis ligos, apsisaugojimą ir 
gydymąsi.

Miestas Mannheim, Vokietijoje, 
matomai pripažino šitą dalyką, nes 
įsteigė džiovos muzėjų kaipo bu- 
klą mokinimui savo žmonių sulyg 
šito svarbaus dalyko. Sulyg Suv. 
Valst. konsuliaus Mannheime pra
nešimo, muzėjus yra atdaras vi
suomenei tris kartus j sanvaitę 
dviem valandom kiekvieną kartą. 
Laike apsilankymo žmonių yra 
ten daktarai, kurie suteikia apsi- 
lankantięms pamokinimus.

šitie daktarai išaiškina pirmiau
siai, kas džiova yra, josios prieža
stis ir kaip ji yra užsikrečiama; 
paskui — kaip reikia apsisaugoti 
jos ir kaip gydytis.

Muzėjuje yra iškabinta piešiniai 
ir paveikslai, parodanti, kaip džio
vos perai gaunasi Į plaučius 
iš oro ir teipgi veikmės li
gos ant užpuolamų organų. Pa
rodanti pavojų užsikrėtimo visoki 
veizdiniai dulkių yra išstatyta bon- 
kelėse ir atliejimuose, parodanti 
veikmę šitų dulkių ant plaučių tų, 
kurie dirba kasyklose, akmenynė
se, prie kalkių, skudurų, cigarų ir 
tabako dirbtuvėse, prie politura- 
vimo metalų ir tt.

Muzėjuje yra paskirtas kamba
rys parodymui prietaisų stabdan
čių platinimąsi dulkių, šitos prie- 
taisos apima modelius tekinimo 
mašinų metalų glūdintojams teip 
sutaisytų, kad dirbant ant jų yra 
apsaugoti nuo dulkių, teipogi dau
gelis apsaugojimo prietaisų varto
jamų prie dulkingų amatų. * Kitas 
kambarys paskirtas parodymui 
plaučių apginklų, alsavimo apara
to ir dizinfekcijos sandėlių. Tei- 
pogi paimta daugelis modelių in
delių rinkimui ir sanitariškam už
laikymui spiaudalų. Kaikurie jų 
yra teikiami vartoti viešose sve
tainės ir geležinkelių vagonuose, 
kiti gi kišeniuose, vartoti sergan
tiems džiova.

Ten yra teipgi vieša skaitykla, 
aprūpinta knygomis ir brošiūro
mis jvairiose kalbose, kuriose yra 
apšnekama liga iš visų pusių. 
Daugelis brošiūrų yra dalinamų 
dykai ir lankytojai yra raginami 
imti į narnas ir perskaičius, per
duoti savo kaimynatns.

Miesto valdžia teipgi rūpinasi, 
idant kareiviai tramvajų ir pabri- 
kų darbininkai butų atsiunčiami 
pasižiūrėti į muzėjų ir paklausyti 
pamokų. . Šitokiu budu didelė 
apštis žmonių yra pamokoma, ku
rių kitaip negalima butų pasiekti.

Vienas iš svarbiausių parody
mų, kaip nuo sveikatos, teip ir nuo 
ekonomiškos atžvalgos, yra paro
dymas lėšų ir maitingumo vertės 
įvairių maistinių produktų. Šitas 
labai aiškiai, yra parodyta, varto
jant stiklines, parodančias atnaši- 
nę ' vertę kiekvieno maisto, 
vartojant kaipo pamatą apsti kiek
vienos rųšies nuperkamą už 50 
pfenigių arba 12 centų Amerikos 
pinigais. Šitas parodymas yra 
akyvas kiekvienam atsilankiusiam 
j muzėjų ir apsčiai yra reikalauja
ma surašų parodančių atnašinę 
vertę maistų vartojamų visokių 
luomų žmonių.

Negali būti abejonės kaslink 
praktiškos vertės tokio muzėjaus. 
Kaipo buklas platinimo žinios terp 
žmonių tokia paroda yra labai 
branginama žmonėms.

dar 
dar

sa-

kitų. Pinniau- 
rotoje arba ko- 
kuopomis susi- 
Nekalbant jau

posgi susipažinti ir su gvardijos 
tūlais kareiviais.

Nors valdžia ir pirmiau nepa
likdavo “savo” kareivius be “apie- 
kos”, — stengėsi visomis ketu
riomis “apšviesti” juos sau geisti
noj pakraipoj, bet pastarųjų me
tų atsitikimai aiškiai parodė, kad, 
nežiūrint visų valdžios tame daly
je “gudrumų”, stengimųsi iš gy
vų, mąstančių žmonių padaryti tik 
tam tikros rųšies mašinas, — tas 
darbas nevisai pasisekė, ir kad su 
“tikra vilčia” į ateitį žiųrėti nega
lima. Dėlto tai valdžia, po pasta
rųjų metų atsitikimų griebėsi 
įvairesnių “gudrumų”, ima 
karščiau “šviesti" kareivius.

Tie “gudrumai”, kaip jau
kiau, gan įvairus: tai sutrumpino 
truputį kareiviavimo laiką, tai bis- 
kį pridėjo “algos”, tai neva page
rino valgį. Sakau neva, nes jau 
tą valgio pagerinimą pamažu vėl 
pradeda mažinti (žinoma, daro 
taip, kad kareiviai išsyk aiškiai 
nesuprastų). Tais, mat, trupiniais 
manoma pritraukti prie savęs ka
reivius. Beto dar yra kitos rųšies 
“gudrumai”. Teip, pavyzdin, ir 
geruoju ir piktuoju (ir prikalbi
nėjimais ir grasinimais) stengiasi, 
kiek galint, laikyti kareivius at
skirtais vieni nuo 
šiai stengėsi, kad 
maudose kareiviai 
rinkę, nesikalbėtų.
apie kito pulko kareivius, dagi, kol 
išgauni leidimą nueiti pas drau
gą į to pačio pulko kazermęs, tik 
į kitą rotą (kad ir gyvena tam 
pačiam name), tai daug kreikia 
prašymų ir aiškinimų. Į kniestą 
pavieniui išleidžia tik “ištikiuius”, 
ir tai tik su tam tikru ženklu, ar
ba su rašteliu nuo savo komandie- 
ro. Nuėjimas į kito pulko kazer- 
mes baisiai trukdomas; arba, kad 
ir kitąsyk nuo savo viršininkų gau
ni leidimą, tai kada nueini pas 
draugą, tai tankiai jis negali gauti 
leidimą nuo savo viršininko ma
nę įsileisti pasikalbėti. Ypač di
deliai saugojama, kad sausžemio 
kareiviai nesusineštų su jurinin
kais. Mat jurininkai daugiau ap
sišvietę ir daugiau davėsi pasiro
dyti.. Gal paklausit, kas per prie
žastis, kad jurininkai, tos pačios 
Rusijos žmonės daugiau 
švietę, daugiau susipratę už 
kareivius? Atsakymas labai 
vas; visi jurininkai — tai

apsi- 
kitus 
leng- 
buvę 

fabrikų darbininkai, arba miestų
gyventojai, šiais metais kaip ko
kį, išsižiurėję, ėmė iš kaimo, bet 
ir ėmė tik iš tokių vietų, kur žmo
nės labiau apsišvietę. O ima la
biau apsišvietusius į jurininkus tik 
dėlto, kad jurininkams tenka nu
važiuoti ir į svetimas šalis, ir su
sieiti su kitų šalių jurininkais; ir 
gėda, mat, butų pasirodyti kitur 
beveik su puslaukiniais žmonėmis. 
Taigi deltų tai priežasčių ir gina
ma sausžemio kareiviams pasipa
žinti su jurininkais, nes kaip 1905 
ir 1906 m. parodė, beveik visi 
sausžemio kareiviai, kurie pirmiau 
susidurdavo su jurininkais, atsisa
kė “malšinti” sukilusius jurinin
kus. Aš pats girdėjau, kaip vie
nas oficieras pasakė į savo rok* 
kareivius: “Vaikeliai! Jurininkų 
ir fabrikų darbininkų saugokitės 
aršiau negu ugnies.... Jeigu gi. 
saugok Deve, aš patėmyčiau kurį 
nors iš jus, kad su jurininkais ar
ba fabrikų darbininkais turite ko
kius nors susinešimus, draugauja
te, tai, atsiminkit, pasielgsiu kuo- 
aštriausiai”. — Iš tų žodžių 
patįs skaitytojai tesprendžia 
mesnes pasekmes.

Kariškoji valdžia teiposgi 
giasi “apšviesti” kareivius, 
tikslui leidžiama, ir dykai
linama kareiviams juodašimtiški 
laikraščiai, brošiūros, lapeliai. Be- 
to dar žiemos vakarais rengiami 
referatai; © kad didesnį įspūdį pa
daryti ant kareivių, su raganinės 
liktarnos pagelba rodoma gyvi pa
veikslai ; kaip kur surengė dagi 
ir vaidinimus (žinoma, vis tam 
tikros pakraipos).

Kas link oficierų, tai tiek galima 
pasakyti. Iš jaunesniųjų vis 
daugiau ir daugiau yra susipratu
sių, apsišvietusių. Jie, 
galėdami, ir kareivius 
apšviesti tikru mokslu ; 
(kur tas nuo jų priguli)
stovius neduoda nežmoniškai kan- 
kyti. Bet tokių dar nedaug. Ir 
tai pastebėta, kad tarp jurininkų 
oficierų yra kur kas daugiau su
sipratusių negu terp sausžemio 
oficierų. Iš senesniųjų gi oficie
rų tai daugiausiai nuožmus retro
gradai, reakcijonieriai, kareivių 
kankintojai. Jie netik ką perse
kioja įvairiais budais kareivius, bet 
ir tuos oficierus, kuriuos 
jaučia, kad su kareiviais žmoniš
kiau apsieina.

Kas link kareivių, tai 
stengsiu trumpai aprašyti. Dau-

toly-

sten-
Tam

da-

LAIŠKAS IŠ RUSIJOS. 
(Ii kariumenės ir apie kariumenf)

II.
Pirmame laiške nupiešiau tik 

Rusijos kareivį; šito gi mano laiš
ko tikslas — nupiešti Rusijos ka
riumenę apskritai. Teisybė — 
sunku, beveik negalima vienai ypa- 
tai nupiešti viską ir tikrai apie to
kią kariumenę kaip Rusijos, tuom 
labiau, kad Čia viskas daroma slap
ta: viską slapta daro kariumenės 
viršininkai, taip ir kareiviai. Ka
reiviai dagi prieš savo draugus 
bijosi išreikšti savo nuomones. 
Bet turiu prisipažinti, kad man vis
gi pasisekė šiek tiek patirti, o štai 
dėl kokių priežasčių: gyvenu to
kioj vietoj, kur yra daug visokios 
rųšies kariumenės; čia ir jurinin
kai, ir artileristai, ir kavalerjstai 
(raiteliai), ir pėstininkai, ir y vai
rios rųšies komandos; teko tai-

ant kiek 
stengiasi 
teiposgi 

ir nauja-

tik nu-

aš pasi-

giausiai yra susipratę jurininkai, 
o iš sausžemio kareivių — tai sa- 
perai. Bet apskritai, tikrai susi
pratusių, kurie viską aiškiai su
prastų, yra dar nedaug, bet ant 
laimės, su kiekvienu metu jų skai
čius žymiai didinas, ir dabar jau 
galima tikrai sakyti, kad jau šią
dien, nėra nė vieno pulko, nė vie
nos rotos, komandos, kur nebūtų 
kelių dešimčių, arba kelių tikrai 
susipratusių vyrų. Ir tie jau, ne
žiūrint visokių .persekiojimų, ran
da progą toliau lavintis ir kitus 
savo draugus lavinti. Nežiūrint 
visokių kliūčių, toki gauna ir re- 
voliucijonieriškų raštų ir skaito 
juos; tik tiek bėda, kad reikia tą 
daryti su baime būti pakartu ar
ba atsidurti katorgoj; tokius ras
tus negalima kol kas pla
čiai paskleisti terp kareivių. Juos 
dalinasi 
stami”.
draugų, 
galima)
Ant trumpo laiko “uželektrizuoti” 
kareivius, kad jie veiktų prieš val
džios paliepimus, dabar jau butų 
kur kas lengviau negu 1905—6 
metais, nes jau šiądien kiekvienas 
kareivis mato savo viršininkuos 
pikčiausius priešus, nors gerai ne
supranta, dėlto teip yra. Ir gali
ma tvirtai sakyti, kad jeigu šią
dien atsikartotų 1905—6 metų 
istorija, tai kasžin, ar susirastų 
nors vienas kareivių pulkas, kuris 
sutiktų malšinti sukilusius savo 
brolius šūviais.. Patvirtinimui ši
tų mano žodžių, jeigu butų reika
las, galėčiau privesti keletą fak- 
^ų.

Pagal tautas — daugiausiai ir 
geriausiai yra susipratusių 
dų, jeigu neskaityti tuos 
kurie, teip sakant, tyčia, iš 
noro, tarnauja kariumenėj,
mui terp kareivių agitacijos. Ne 
bereikalo “tikriejie rusai” buvo 
durnoj pakėlę klausymą, kad žy
dus, kaipo “pavojingus”, visai ne
imti į kariumenę; vieton to, nuo 
jų imti tam tikrą kontribuciją. Iš 
kitų gi kitataučių: k. a. lietuvių, 
latvių, lenkų ir kitų, tikrai su
sipratusių visai mažas yra nuo
šimtis. Mat, jeigu ir papuola į 
kariumenę koks nors svetimtautis 
tikrai susipratęs, tai kiek pabuvęs, 
stengiasi išsisukti, kad galėtų dar- 
buotiesi žmonių labui savo 
nėj. O išsisukti, kas tik 
apsieiti, retam nepasiseka, 
gi tik patįs tamsiausiejie
valai. Bet apskritai, nors iš 
timtaučių mažai tetarnauja 
riumenėj tikrai susipratusių, 
galima sakyti, nė viens svetimtau
tis. nors ir tamsiausias, atėjus kri- 
zio laikui, nestotų valdžios šalinin
kų pusėj, — perdaug jau kailių 
nulupo, 
timtautis 
vien tik 
žingsnio
paniekinimą.

Iš šalies kokia nors priešvaldiš- 
ka agitacija terp kareivių visai ne
galima. Vien patįs kareiviai gali 
šį tą terp savd draugų veikti, bet 
ir tai reikia veikti labai atsargiai, 
tik terp tokių savo draugų, ant 
kurių galima tikrhi pasitikėti. Ati
dengti gi kokias nors veikimo pas
laptis net savo tikriausiam drau
gui negalima išdrįsti.

Nors ir yra terp 
ranti agitaciją
kuri išleidžia
laikraščius, bet 
tų šį tą svarbaus

ir skaito tik gerai “pažy- 
Ant kitų gi kareivių, savo 
veikiama tik (ant kiek 
žodžiais ir paveikslu.

iš žy- 
rusus, 
liuoso 
vedi-

nelaimė, kaj tokias žinias valdžia, 
kaip galėdama, stengiasi nuo ka
reivių jįžslėpii. Jeigu greitu lai
ku kiltų revoliucija, tai jeigu ka
reiviai ir palaikytų savo durtuvais 
caro 
mo, 
mės.
Įima 
liks 
vojus — savais durtuvais tą patį 
caro sostą patįs pirmutiniai nuver
stų. O “suelektrizuoti”, kaip jau 
sakiau kariumenę trumpam laikui 
lengva. Jeigu tik'visuomenės vei
kėjai mokėtų paskui gerai sutvar
kyti naująjį valstijos mechanizmą, 
tai kitąsyk jau prie tokio absoliu
tiško despotizmo Rusija nesugryŽ- 
tų-

Kasgi tuom tarpu liekti daryti 
tiems, kurie kovoja su biurokratiš
ka caro valdžia, kurie tikisi ar 
ankščiau ar vėliau ją nuversti? 
Atsimindami, kad kol kariumenė 
laikys despotiškosios caro valdžios 
pusę, tol joks pagerinimas žmo
nių būvio negalimas, reikia steng
tis, kad 
prastų: 
ir keno 
iš šalies 
kareivių 
tai nieks 
rūpintis, 
kuo daugiau susipratusių vyrų. 
Užtai* kiekvienas susipratęs Rusi
jos pilietis turi laikyti savo perei
ga. jeigu galima, patekti kariume
nėn ir dauginti susipratusių ka
reivių skaičių. Reikia atsiminti, 
kad būnant kariumenėj, daug bū
va tokių atsitikimų, kad užtenka 
kam išmintingai pasakyti jx>rą žo
džių, ir tie ž©<lžiai daugeliui pra
veria akis. Susipažinimas gi su 
kariškuoju “laksiu” “savo laiku“ 
kiekvienas kabotojui už laisvę ga
li būti <Mel>a|įnaudingas.

Dėl tų tai priežasčių aš ir susi- 
pratusierftg politiškai lietuviams 
patariu nuo kąriumenės nesišalinti, 
o prasišalinusiems sugryžti, tuom 
labiau, kad bausmės už prasišalini- 
mą beveik nėra.

A. Kar—is.

EMILE ZOLA

t ė vy
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Nors ir tamsiausias sve- 
nestotų valdžios pusėn 

dėlto, kad ant kiekvieno 
mato savo pažeminimą,

ir 
galė-

ofi-
va- 

raš-
ko-

kareivių va- 
arganizacija.
dagi 

kad
ir pasekmingai 

veikti, tam ji dar per silpna. Jei
gu yra kokioj kariumenės dalyj 
tos organizacijos rateliai iš prastų 
kareivių (prie tos organizacijos 
kaip girdėjau, priguli pulkelis 
cierų), tai daugiausia iš teip 
dinamųjų “nestrojevų”, k. a.: 
tininkų komandos, muzikantų
mandos, feldšerių, sanitarų kom. ir 
kitų “nestrojevų”. Iš “strojevų- 
jų” gi, ant kurių durtuvų ir re
miasi visa dabartinė valdžia, neži
nau, ar yra kur nors susitvėrę ra
teliai ar ne; bet pavienių ypatų, 
priklausančių, arba nors prijau
čiančių už laisvę kovotojams 
yra nemažai.

Gali skaitytojai užsiduoti klau
simą: kas butų, kaip elgtųsi ka
ri umenė dabar, jeigu atsikartotų 
1905—6 metų istorija? Ant to 
klausimo atsakyti gana sunku, ir 
beveik negalima. Tas daug prigu
lėtų nuo aplinkybių, o labiausiai 
nuo to, kaip pasielgtų kareiviai 
pirmam susikirtime, ir kokios pas
kui butų pasekmės. Jeigu išsių- 
stiejie pirmutiniai kareiviai šau
dyti sukilusius valstiečius atsisaky
tų, ir paskui kiti kareiviai, kurie 
butų siunčiami šituos kareivius 
“malšinti” irgi atsisakytų, ir jeigu 
paskui ta žinia aplėktų visą Ru
sijos kariumenę, tai kasžin ar at
sirastų nors kelinta dalis kareivių,

sostą, tąi ne iš persitikrini- 
ncį iš n^ilės, bet tik iš bai- 
Jęigirtik pamatytų, kad ga- 
išsįsukti, kad tiems, kurie 

gyvi po audrai, ne gręs pa-

kareiviai juo greičiau su
kam jie dabar tarnauja 
reikalus gina. Kadangi 
kokia nors agitacija terp 
dabar beveik negalima, 
daugiau nelieka, kaip tik 
kad kariumenėn patektų

num. “Lietu- 
dasileidau ei- 
ir šiuomi gei- 
klaidą, kurk*

FONUI BARKUNELIUI.
Už nurodytas 47 

vos”' klaidas, kurių 
lėse “Varnas”, ačiū 
džiu atitaisyti tūlą
jus dasileidote, kritikuodami ma
ne ir kadangi jus tą padarėte vie
šai, per laikraštį, tad turiu viltį, 
jog tas pats gerbiamas laikraštis, 
“Lietuva”, patalpįs ir mano atsa
kymą.

Eilių antgalvyje nepažymėjau, 
kad jos yriUišverstos “iš origina
lo”, ar “iš angliškos kalbos” — 
verčiau iš vertimo ir, jei bučiau 
manęs, kad tas vertimas bus taip 
suprastas, kaip kad jus supratote, 
užtikrinu, jog kitpkį bučiau padė
jęs prierašą. Verčiau iš gana to
bulo vertimo; jei iš po mano 
plunksnos eilės neišėjo visai pana
šiomis į originalą, tad reiškia, kad 
aš nesu Edgaras Poe ir, tur būti, 
ir Tamsta nebusiu juomi. “Var
nas” netinka jums, kas daryti, — 
gal jis kitiems patiks.

Toliaus straipsnelyje Apie “Var
ną” pasakytą, buk aš juokiuosi 
iš p. Puidos ir tt. Nežinau, kas 
Tamista esi, p. Barkunėli, ir ne
žinau, iš kur Tamista turi tokias 
informacijas apie mano nuomo
nės apie poną Puidą. To jūsų pra
nešimo atitaisymui visuomenės 
akyse tiek tepasakysiu, kad aš po
ną Puidą pažįstu tiktai iš jo raštų, 
Nepasipažįstu su juo ypatiškai, ne
abejoju, kad jis pažįsta daugiau 
kalbų, negu jus minite savo 
straipsnyje,, ir teip gi neabejoju, 
jog jis yra.leisįngesnis (š atžvilgio 
į savo literatišką darbavimąsi, ne
gu jus jį ir mąue nupiešėtė minė
tame straippnyję.

V. K. Račkauskas.

ginčus dėlšiuomi užbaigiame 
eilių “Varnas”,; apie jas, rodosi, 
ypač ilgi ginčai visai nereikalingi.

Red.

ant ita- 
sostapi- 

pagimdė

Į Užpuolimas vokiečių 
liškų studentų Austrijos 
lyj Vindobonoj, Italijoj 
vien piktumus. Daugelyj vietų 
Italijoj gyventojai kėlė neprilan- 
kias Austrijai ir vokiečiams de
monstracijas. Ryme demonstrantai 
sudegino Austrijos vėliuką. Mi
nios rengėsi užpulti ant Austrijos 
ambasados, bet į laiką pasiskubi
nusi kariumenė ne leido. Nepro
tingi vokiečių užpuolimai ant ne- 
vokiečių gali padaryti tą, kad Itali
ja atsiskirs nuo ryšio su Vokietija 
ir pereis į jos priešų pusę. Au
strijos slavai gali sulaikyti ir Au-

kurie sutiktų ginti caro sostą. Tikjstriją nuo pasilikimo ryšyj.

ROMANAS

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

.(Tąsa).

jis buvo atvažiavęs iš ryto, pasakė, kad 
Pierre’o dalykas labai rimtas, paskui, rodos, 
jis užsimiršo ir pradėjo netikėtai greitai kal
bėti.

— Nieko nepadarysi, mano mielas vaikuti, 
aš perdaug vėlai pradėjau veikti. Kaip tik 
aš sužinojau apie persekiojimą, aš tuojau puo
liau prie jo šventenybės kardinolo Sangvinetti 

pasakiau jam, kad tamstos veikalą tik gar
siai išrekliamuos. Pasakyk tamsta pats, ar
gi tai protinga? Męs žinome, kad tamsta esi 
truputį ekzaltuotas, kad tamstos siela karšta 
ir veržiasi į kovą. Ir ką męs sulauksime, jei 
prieš save sukelsime jauną kunigą, kuris gali 
prieš mus pradėti atvirą karą su knygos pa
gelba, kurios jau išsiplatino tūkstančiai eg
zempliorių? Aš nuo pat pradžios priešingas 
tai kovai. Ir aš turiu pasakyti, kad kardino
las, kaipo protingas žmogus, buvo tos-pačios 
nuomonės. Jis pakėlė rankas į dangų ir pra
dėjo šaukti, kad jo nuomonės niekuomet ne- 
sildausia, kad dabar, kuomet kvailybė padary
ta, nebegalima jokiu budu sustabdyti proceso, 
nes į indekso kongregaciją atėjo oficijališki 
labai įtekmingų ypatų pranešimai, kurie 
kalauja teismo, žodžiu, kaip jis teisingai 
sakė, kvailybė jau buvo padaryta, ir aš 
sprendžiau pajieškoti kito išėjimo.

Staiga jis apsistojo. Jis užtėmijo,

rei- 
pa- 
nu-

Staiga jis apsistojo. Jis užtėmijo, kad 
Pierre įsmeigė į jį akis. Jo veidas truputį la
biau paraudo, bet jis labai ramiai tęsė toliau:

— Taip, aš maniau patarnauti tamstai sa
vo silpna įtekme ,kad išgelbėti tamstą nuo 
nemalonumų.

Pierre’o krutinėję pradėjo kilti audra. Ko
dėl jis neturi teisės išpasakoti savo persitikri- 
,nimų, jei jie yra dori ir persiėmę, krikščioniš
kais jausmais?

— Niekuomet, — sušuko jis, — niekuo
met aš neatsisakysiu nuo savo knygos, niekuo
met aš jos nesunaikinsiu savomis rankomis, 
kaip man patarė padaryti ! Tai butų parodyti 
savo silpnumą ir melagystę, aš nėkiek nesigai
liu, kad parašiau ją, ir visai neatsisakau nuo 
savo persitikrinimų. Jei aš manau, kad mano 
veikalas nors kiek išaiškina teisybę, tai nega
liu atsisakyti nuo jos ir neskaitau savęs prasi
kaltėliu.... Niekuomet! — girdi niekuomet!

Pasidarė tyla. Ir jis beveik tuojau pri
dūrė:

— Tą-patį aš noriu pasakyti ir popiežiui. 
Jis supras mane, jis pagirs mano veikalą ir 
pasielgimą.

Nani perstojo šypsotis: jo veidas nustojo 
judėti, ir jis tartum paskendo savo mintyse. 
Jis, žingeidžiai tėmijo netikėtą kunigo įsi
karščiavimą, kurį stengėsi nuraminti savo 
meilumu.

— Žinoma, žinoma.__ Paklusnumas ir
nusižeminimas tai yra šaltiniai užganėdinimo. 
Aš suprantu, kad tamsta pirmučiausiai norė
jai pakalbėti' su jo šventenybe.... O paskui, 
ar netiesa, — tamsta pažiūrėsi, pamatysi!

Ir jis vėl užsiinteresavo klausimu apie au
dienciją. Jis labai apgailistavo, kad Pierre ne
pasiuntė prašymo prie popiežiaus iš Paryžiaus, 
tokiu keliu jis tikrai butų išgavęs audienciją. 
Vatikane nemėgsta trenksmo ir netikėtas jau- 
notkunigo pasirodymas ten gali duoti negeisti
nus rezultatus.

Vienok, kuomet Nani sužinojo, kad Nar- 
ciss nori Pierre’ą atrekomenduoti francuzų 
pasiuntiniui prie Vatikano, jis, tarytum, ėmė 
nerimauti: ?

— Ne, ne, nedarykite to, tai butų labai 
neprotinga!.... Pirmučiausiai tamstos suvar
žysite pasiuntinį, kurio padėjimas panašiuose 
atsitikimuose esti ’ visuomet keblu.... Paskui, 
jei jam pasisektų, — o aš labai abejoju, kad jo 
įsikišimas pagelbėtų, — tuomet viskas butų 
užbaigta, ir tamsta neturėtum jokios kitos 
progos gauti audienciją, nes Vatikane neišdrįs 
užgauti pasiuntinjo saumylybės, atsakydami 
jam, o kitos yptftos paklausydami.

Pierre liūdnai pažiurėjo į Narcissjį, ku
ris lingavo galva.

— Tikrai, — murmėjo, pastarasis, — ne
seniai męs prašėme audiencijos vienam fran- 
cuzui ir mums buvo atsakyta: tai mums buvo 
labai nesmagu.... Monsinjoras visiškai tei
singai kalba. Męs kreipsimės prie savo pa
siuntinio, kuomet visi keliai bus išbandyti. <

Bet, matydamas Pierre’o nusivilimą, jis" 
meiliai pridūrė:

— Męs pirmučiausiai važiuosime, vadinas, 
pas mano giminietį į Vatikaną.

Nani, kuris atidingai klausė, su nusiste
bėjimu pažiurėjo į jauną žmogų.

— Į Vatikaną? Tamsta ten turi gimi
nietį ?

— Žinoma, monsinjorą Gamba dėl Coppa.
— Gamba!.... Gamba!.... Ak, taip! 

Dovanok tamsta, aš dabar primenu.... Tai 
tamstos norite paprašyti Gamba, kad jis pa
prašytų už tamstą jo šventenybės? Žinoma, 
tai puiki mintis, — važiuokite, važiuokite....

Jis kelis kartus atkartojo tą žodį...; Mon
sinjoras Gamba dėl Coppa buvo labai geras 
žmogus, bet be jokios įtekmės, kurio niekšy- 
stė pasidarė patarle Vatikane. Jis linksmin
davo popiežių kvailiausiomis istorijomis, ir 
popiežius labai mėgo vaikščioti su juo po so
dą, pasiremdamas ant jo rankos. Laike tųIUų, p<ian uiiuaiiKi’ «»»>■ 
vaikštynių Gamba lengvai išgaudavo visokias

menkas mylestas. Bet jis buvo neišpasakyti 
bailus ir taip bijodavo save sukompromituę* ] 
kad neišdrysdavo paprašyti menkiausio da J 
to, nepersitikrinęs, kad tas jam nė kiek ( 1 
užkenks.

— 0, taip! Mintis puiki! — pasakė d 1
Nani... — Žinoma, Gamba gali 

prašyti audienciją, jei tik panorės.... 
pats su juo pasimatysiu ir išaiškinsiu ja. SI 
kame dalykas.

Ir jis tuojau ėmė duoti patarmes, kad rt‘1 
kia veikti labai protingai. Jis net pasak 3 
kad visai negalima įtikėti popiežiaus artimiem® 
siems.

P’ J? šventenybė taip geras, taip stačiai 
įtiki visiems, kad nevisuomet pasirenka sau 
ištikimus ir atsakančius žmones. Todėl Va
tikane reikia veikti atsargiai, o kitaip dar ga
lima pakliūti į kokias-nors žabangas. JisJ 
pasakė, kad nereikia tiesiog kreiptis prie jo] 
šventenybės sekretoriaus, nes pastarasis yrJ 
apsuptas intrigomis, kurios paraližuoja jo geį 
riausius norus. Iš jo kalbos išrodė, kad Vaį 
tikanas yra toks pasaulis, kur viešpatauji 
intrigos ir išdavikai, pasaulis, kuriame nega- i 
Įima atidaryti durų, žengti žingsnio, kelti ko^J 
ją, gerai nepersitikrinus, kad nėra jokio p; j 
vojaus. ‘ I

Pierre klausė jo pasibaisėdamas. r
— Dieve, — sušuko jis, — kągi aš d: J 

bar darysiu ?.... Tamsta, monsinjore mari 
visai baidai.... - ] |

Ant Nani lupų pasirodė vėl širdinga šyps/J
— Aš? Man neišpasakytai butų sunkvl 

brangus mano vaikuti, jei teip butų.... Ž1 
noriu tiktai tamstą pertikrinti, kad reikia lau | 
ti; tuo tarpu neveikti nieko. Ypaė. reikia bv j 
ramiu. 1 amstai nėra ko skubintis, užtikri. į 
tamstą; tiktai vakar išrinko patarėją, kurie j 
įsakyta duoti pranešimą apie tamstos kny$ į 
— tamsta, vadinas, dar turi prieš save vi | 
mėnesį. ... Stengkis su nieku nesusitikti, g |
venk taip, kad nežinotų, kad tamsta čia es i 
gali apžiurinėti sau ramiai Rymą, — tok I 
budu tamsta geriausiai pagelbėsi savo dil 
lykui. 1

Ir, paėmęs kunigo ranką abiemis minkšl 
tomis, išlepintomis aristokratiškomis rankąl 
mis, jis pridūrė:

— Tamsta, žinoma^supranti, kad aš turit 
tam tikras priežastis taip patarti.... Aš pa|1 
tamstai pasisiūlyčiau patarnauti ir turėčiau 
sau už didelę garbę nuvesti tamstą tiesiol 
pa> jo .šventenybę. . . . ‘Bet aš dar tuo tarpoj 
nenoriu kištis į tą dalyką, — aš labai 
suprantu, kad tas galėtų tik kenkti dalykui 
Su laiku! — girdi su laiku, jei niekam nepa 
seks išprašyti audiencijos, aš tamstai ją 
gausiu. Aš tamstai iškilmingai 
Bet kol kas, prašau tamstos 
giau apie naują religiją, neištarti tų 
kurie, ?ant nelaimės, tankiai atsitinka a”° 
knygoje ir kuriuos dar vakar tamsta 
nęs atkartojai; negali būti naujos n 
mielas mano vaikuti, — yra tiktai vief 
gija, kuri neleidžia nė permainų, nė ni . 
mo, tai katalikiška religija, apaštališkaT^, 
mišką. Taipgi, palik nuošalyje tamsn^ 
Paryžiaus draugus, nelabai pasitikėk 
nolu Beržero, kurio dievobaimingtima^ 
bai didelę kainą turi Ryme. Užtikrinv 
sta, kad kalbu su tamsta draugiškai.M UZMatydamas, kad Pierre yra nusimiu 
nuvargęs ir nežino, kaip imtis už darbo^į 
pasistengė vėl jį padrąsinti.

— Nenusimink! viskas bus geriausiai baž
nyčios ir tamstos naudai.... Atsiprašau, bei. 
aš tamstą turiu palikti, — aš nebepamatysiu! 
šiandien jo šventenybės, neturiu laiko laukti.

Kunigas Paparelli, kuris sukinėjosi neto- 
liesia jų, lyg norėdamas užgirsti apie ką jie 
kalba, puolė prie Nani ir ėmė jį pertikrinėtiJ 
kad prisieis tik dviejų svečių palaukti. Betį 
pralotas meiliai atsakė, ka<) jis ateis kitą kar
tą, nes dalykas, apie kurį jam reikia pakalbėti 
su kardinolu, nėra skubėtinas. Ir jis išėjo, 
mandagiai visiems nusilenkdamas. w

Beveik tuojau pašaukė ir Narcissą. Pir
ma negu įeiti į sosto salę, jis paspaudė ranką 
Pierre’ui ir atkartojo: 1

— Ir taip, nuspręsta: rytoj važiuosiu į Vari 
tikaną pas savo giminaitį, ir kaip tik gausiu 
nuo jo kokį atsakymą, tuojau tamstai praneĄ 
siu.... Iki greitam pasimatymui!

Buvo pirma' valanda ir prieškambaryje te- Fi 
pasiliko viena senutė, kuri, rodos, snaudė. I 
Už sekretoriaus stalo donas Vidžilio baigė 
perrašyti didelius geltono popierio lapus; tik
tai kartais jis neramiai žvalgėsi aplinkui, tar
tum norėdamas persitikrinti, ar nėra jokio ‘ 
pavojaus.

Kambaryje vėl užviešpatavo rusti tyla. 
Pierre dar kelias minutes nesijudindamas pa
stovėjo lango ambrazūroje. O, kaip suspau
dė jo ekzaltuotą ir gerą širdį! Išvažiuojant 
iš Paryžiaus jam viskas išrodė taip paprasta 
if prigimta! Jį kaltina neteisingai, — ir jis 
važiuos apsiginti; jis atvažiuos ir puls prie 
popiežiaus kojų, kuris, žinoma, maloniai jo 
išklausys. Juk popiežiuje yra įsikūnijusi reli
gija, protas ir teisybė? Juk jis yra tėvas, 
kuriame įsikūnijo dieviškas pasigailėjimas, 
vienodai malonus visiems bažnyčios sunams, 
ne tik nusidėjusiems ? Juk jo durys turi būti 
atdaros visiems, kad visi vaikai galėtų ateiti 
pas jį ir papasakoti savo skausmus, išpažinti_ 
savo nuodėmes, išaiškinti savo pasielgimą ir 
čia surasti nusiraminimą? Tuo tarpu nuo 
pirmos atvažiavimo dienos visos durys prieš 
jį užsidaro, — ir jis stovi tokiame pasaulyje, 
kur yra vien intrigos ir pa versmės. Visi pa
taria jam elgtis atsargiai, tartum, jo laukią 
didžiausis pavojus nuo mažiausio sujudėjimd j 
Pamatyti popiežių — yra nuodėmė. Jam iš 
visų pusių duoda begalines patarmes, išaiški 
na apie tas smulkmenas ir įrankius, kuriuo/ 
reikia varioti, kad gauti andienciją; išgalvoji

•»

nekalbe

užpuolę .

gera]



Įvairias kombinacijas;, tartum, reikia vesti vi
są,armiją prieš priešą; ant kiekvieno žingsnio 
atsiranda naujos kliūtys ir visame kame mato
si gudrios intrigos.... Dieve, jis manė, kad 
jį priims meiliai! Tas užsidaręs Vatikanas . 
psai neprimena ganyto j aus namų, į kurį gali 
įeiti visi — ir tikintiejie ir paklydę!...,

Pierre bijojo to šalto, nesuprantamo įnir
šimo, kurį jautė apie save. Net kardinolą 
Beržero laikė neištikimu, revoliucijonieriu ir 
taip kompromituojančiu, kad jam patarė ge- 1 
riau neminėti jo vardo. Jis atsiminė tą neapi- 
kantą prie savo bendro, kuri apsireiškė kar
dinolo Bokkanera kalboje. Ir paskui monsin- 1 
joras Nani praneša jam, kad jis nekalbėtų apie 
naują religiją, tartum, tas naujas tikėjimas 
atitraukia žmoniją nuo grynos pirmųjų am
žių krikščionybės! Jis pradėjo galvoti apie 
savo skundikus, ir jam pasidarė baugu; jis da
bar pradėjo suprasti, kad prieš 'jį vedama 
stipri kova, kad sutraiškinti jį patį ir sunai
kinti jo veikalą. Viskas buvo apsupta nak
ties tamsybe. Ir jis nusprendė pašvęsti kelias 
dienas, kad geriau susipažinti su Rymo dva- 

r“siškija, kuri jam pasirodė taip nepadori. Bet, 
dėjis prisiekė pats sau, kad nė už ką nenusileis 
Rpir neišsižadės nė vieno puslapio, nė vienos 

^eilutės savo knygoje, kurią jis paliks taip, kaip 
Iji yra parašyta, kas geriausiai parodo jo tikė
jimą į geresnę ateitį. Ir prieš indekso kon
gregacijos teismą jis nenusilenks ir nuo nie
ko neatsisakys. Ir jei bus reikalinga, jis iš
sižadės bažnyčios, sutvers naują atskalą, bet 
vis skelbs apie naują religiją. Ir jis tuomet 
parašys naują knygą apie tikrąjį Rymą.

Tuo tarpu donas Vidžilio liovėsi rašęs ir 
įsmeigė. į Pierre’ą savo akis; pastarasis man- 

k dagiai priėjo prie jo atsisveikinti. Nors sekre- 
Į torius nieku neužtikėdavo, bet šį kartą jis buvo 
į atviras ir sumurmėjo:
F — Žinai tamsta, juk jis atėjo čia tiktai 

dėl tamstos vieno, — jis norėjo sužinoti apie 
a. tamstos pasimatymo rezultatus su jo švente

nybe.
Žinoma, čia kalba ėjo apie monsinjorą 

Nani.
— Tamsta manai?
— O, tai neabejotina!.... Ir jei tamsta 

paklausytumei mano patarmės, tai padarytu- 
I mei labai protingai, jei savo noru padarytum 
F tą, ko jis nori iš tamstos, nes aš neabejoju, 

kad paskui tamsta busi priverstas tą padaryti.
Nuo tokio pasakymo Pierre visai nusi

minė. Tr jis išėjo, smarkiai numojęs ranka. 
O, nė už ką jis jiems nenusileis!f Ir visi trys 
prieškambariai, per kuriuos jam prisiėjo pe
reiti, pasirodė jam dar rustesniais, tuštesniais 
ir visai užmirusiais. Antrame kunigas Papa- 

L ręllj-Msisyeikino su juo, tyliai nusilenkdamas, 
o pirmame^ snaudžiantis lekajus, rodos, visai 

F neužtėmijo jo. Po baldakymu, ant didelės 
kardinolo kepurės voras mezgė tinklus. Argi 

[ nebūtų geriau vienu užsimojimu sunaikinti 
visą tą supuvusį, sugriovusį pasaulį, kad sau
lė liuosai galėtų prasimušti ten ir apipilti tą 
dirvą gausinga jaunybės sriove?

Dvi Kelioni I Tolimą Siaurą
Su 17 paveikslėlių.

Sutaisė S. Matulaitis

javadino Genrietta. Sala ta labai kalnuota 
ir niekeno neužgyventa. Nors tuomet buvo 
vasara, bet ten nebuvo nė žvėrių, nė paukščių. 
Apžiūrėję salą, jurininkai vėl sugrįžo atgal į 
garlaivį.

4. ŽANETTA PRAŽUVO.
Po trumpo džiaugsmo, kad atrado naujas 

salas greitai atėjo didelis nusiminimas; ledai 
caskart vis labiaus spaudė Žanettą, plaukian
čią drauge su ledais šiaurės link. Dabar ant 
garlaivio pradėjo gulti kaskart vis daugiaus 
edo keterų. Besiriedamos viena ant kitos, 
ceteros iš ledo gabalų slinko vis artyn Žanet- 
tos. Ledas, ant kurio gulėjo garlaivis, pra
dėjo iš visų pusių skilti su tokiu trenksmu, 
tarytum kas šaudo iš patrankų. Pagalios le-

Galų gale susiruošė; sukrovė viską į 4 
roges ir laivus ir leidos į kelionę. Buvo jau 
vasara. Nors toste vietose saulė ir vasarą la
jai mažai ttešildo^ betgi musų keliauninkams, 
atpratusiemšhnuo l šilumos, išrodė neišpasaky
ta kaitra. Ntio šaulės spindulių jų uodą su
truko, o mirt sniego baltumo ėmė skaudėti 
akis. Parsiėjo užsidėti tamsius akinius, ko
dus tam tikslui paprastai ima su savim keliau
ninkai į tolimą šiaurę.

Pasileidę keliauti, jie paprastai leizdavo ke
is eiti pinniaus jieškoti vietų, kuriomis ge
naus butų eiti. Paskui jau šunes vežė roges, 
o žmonės traukė laivus; bet vežti viską vie
nu laiku ypačiai per ledo keteras negalima 
buvo, spėkų stigo. Parsiėjo išpradžių perneš
ti vieną laivą ar roges, o po to grįžti paimti 
kitą ir tt. Sunku buvo užtraukti ant ledo ke
terų nelengva ir nuleisti nuo jų. Nelaikomos 
rogės, įsibėgėjusias įsmigdavo giliai į sniegą 
ir sunku būdavo jąsias iškelti. Da sunkiaus 
buvo vežti roges su ligoniais, kurių tuomet 
buvo keli. Nuo kiekvieno krestelėjimo ligo
niai dejavo.

O ledas vis labiaus tirpo; praperšos darė
si vis didesnės ir tankesnės. Per jas reikėjo 
keltis arba laivais arba daryti tiltus iš ledo. 
Tam tikslui keli vyrai plaukiodami su laivais 
po prajieršą gaudė mažesnes ledo atskalas ir 
statė jas vieną prie kitos skersai praperšą.

gale Deliongas užlipęs ant augštos ledų kete- Ppliptnnnc
ros SU žiūronu aiškiai narnate toli tundunian- rCIJClUIlclO,ros su žiūronu aiškiai pamatė toli juoduojan
čią žemę ir mėlynuojančias laisvas nuo ledo______ ________ Keista ir ypatinga lietuvių psy- 
jure^. Visi labai nudžiugo ir da skubiaus ekologija. Jie labiau rūpinasi mi- 
suskato eiti ant žemės, kuri buvo nuo jų ko- tusiais, negu gyvais.
kia 15 ar 20 verstų. ivuvrnvi. J. Biliūnas

Pav. 11. Sunku traukti laivus per ledo keteras.

Pav. 10. Garlaivis ledų suspaustas. Jurininkai neita lt 
jo maistų Ir kraują ant ledo.

IV.

Po pusryčių, tą-pačią dieną, Pierre, būda
mas liuosas, norėjo padaryti vizitą. Kaip 
tik jo knyga pasirodė spaudoj, jis gavo iš 
Rymo laišką, kuris jį labai sujudino ir užin- 
teresavo. Tas laiškas buvo nuo seno grafo 
Orlando Prada, italų didvyrio, kovotojo už 
laisvę, kuris, nepažinodamas jo ypatiškai, ra
šė jam po pirmų įspūdžių, perskaitęs knygą. 
Ant keturių puslapių, su nepaprastu senam 
žmogui entuzijazmu, grafas protestavo prieš 
jo veikalą, kaltindamas jį tame, kad jis už
miršo Italiją, o reikalavo vien Rymo — naujo 
Rymo — laisvai ir susivienijusiai, antgalo, 
Italijai. Prasidėjo susirašinėjimas, Pierre, 
visai neišsižadėdamas naujos katalikybės, ku
ri turėjo išgelbėti pasaulį, pamažu, vienog, 
pamylėjo ir pradėjo gerbti žmogų, kuris rašė 

~~ jam tuos laiškus ir kuriuos buvo tiek daug 
e pasišventimo tėvynei ir liuosybei. Jis parašė 

jam apie savo atvažiavimą, prižadėdamas ap
silankyti pas jį Ryme. Bet dabar, kuomet jį 
taip meiliai priėmė Benedetta, jam išrodė ne
padoru važiuoti pirmąją dieną, nepasakius jai, 
pas to žmogaus tėvą, kurį ji pametė, juo la
biau, kad senas Orlando gyveno drauge su sa- 
vo sunumi viename rūme.

Piere pirmučiausiai nutarė pakalbėti apie 
tą vizitą su Benedetta. Priegtam jam pasa
kojo vikontas-Filibera Delašu, kad ji mylėjo 

, ’ seną didvyrį kaipo duktė, ir labai jį gerbė. Ir 
tikrai, kaip tik Pierre prakalbėjo su ja apie 
saro nemalonų padėjimą, ji tuojau sušuko:

___Taip, žinoma, tamsta turi važiuoti, po
nas kunige! Tamsta žinai, kad senas Orlan- 
jo _  tai musų tautos pasididžiavimas! Ir
nesistebėk, kad aš jį taip familijariškai va- 
dinu> — visa Italija, gerbdama ir dekavoda-

■ ijy yna, vadina jį meiliu vardu. Aš, ant nelaimės, 
išaugau tarp tokių žmonių, kur jo neapkenčia 
h vadina jį šėtonu. Tiktai paskui, kuomet jį 
pažinau, aš išmokau jį mylėti, ir jis tikrai yra 
geriausis ir teisingiausis žmogus pasaulyje.

Kalbėdama tą, ji šypsojo, bet jos akyse 
pasirodė ašaros, turbut, ji atsiminė savo gy
venimą tame atkariame name, kur ji truputj 
pasilsėdavo, tik pasilikus viena su seneliu. Ir 

E’" ji tyliai, truputį drebančiu balsu, pridūrė :
•' __ Jei tamsta jį pamatysi, pasakyk jam,
kad aš jį dar tebemyliu ir kad niekuomet, kas 
neatsitiktų, neužmiršiu jo gerumo.

Pierre, važiuodamas karietoje pas tą sene
lį į seno Orlando gyvenimą atsiminė istoriją, 

. apie kurią jis buvo jau girdėjęs. Tas gyve
nimas buvo ištisa epopėja, primenanti seniai 

a' praėjusių laikų drąsą, teisingumą ir dideli 
R tikėjimą.
J (Toliau bus).

das suskilo ir pasidarė praperša toj vietoj, kur 
gulėjo’garlaivis. “Žanetta" atsistojo ant van
dens. Kai-kurie jurininkai nudžiugo, pamatę, 
kad “Žanetta vėl tiesiog atsistojo, nesidžiaugė 
tiktai kapitonas Deliongas; jis aiškiai matė,ka< 
jeigu ledas vėl susiglaus, tuomet galas “Žanet- 
tai, ją sutrupins į druzgus. Teip ir atsitiko. 
Iš ryto 12 berželio, kuomet visi jurininkai bu
vo ant ledo, skaldė didelius ledo gabalus ir 
leido juos į praperšą, kad nors truputį suma- 
žįti ledo slėgimą ir neduoti suspausti garlaivį, 
Deliongas jau pastebėjo, kad ledas vėl susi
glaudžia ir praperša eina mažyn. Neilgai 
trukus ledas teip suspaudė “Žanettą”, jog 
anoji vėl atsigulė ant šono ir pradėjo labai 
braškėti. Po valandėlės staiga garlaivio lu
bos su trenksmu sulužo ir jose pasidarė daug 
plyšių po pusantro masto pločio.

— Greičiaus nuleiskite laivus ir nuvilkite 
juos toliaus ant ledo — paliepė kapitonas. 
Matrosai išpildė jo paliepimą.

Tuom tarpu dideli ledo gabalai užgulė ant 
garlaivio užpakalio, nuo ko pirmgalis pakilo 
į viršų. Po valandėlės vėl trenksmas ir gar
laivis truko dar vienoj vietoj. Deliongas pama
tė, kad ledai perlaužė garlaivį taip kaip męs 
perlaužiame lazdą. Per plyšius vanduo grei-

Kad nepasilikti be maisto tolimoj šiaurėj, 
jurininkai skubiai puolėsi nešti ant ledo da 
esančius garlaivyj daiktus, kurie gali būti 
jiems naudingi: valgį, drabužius, paraką, švi
ną ir tt. Viską dėjo ant ledo toliaus nuo gar
laivio. Tą pačią dieną 4 valandą, kuomet le
dai vėl išsiskyrė, sulaužyta Žanetta nupuolė į 
praperšą ir nuskendo jūrėse. Tokiu budu 28 
vyrai pasiliko tolimoj šiarėj terpti ledų ir snie
go. (Mat. 6 iš matrosų lig to laik jau buvo 
numirę ir dabar buvo jau tik 28 žmonės).

Tokiu judančiu tiltu perveždavo roges, bet 
nevisuomet laimingai. Nekartą ledai vėl iš
siskirdavo ir po kelis syk parsieidavo gaudyti.

Aišku, kad taip keliaujant toli nenueisi. 
Į dvi jiaras nuėjo vos 2 verstu, nors kasdien 
ėjo po 10 valandų.

Po to kelionė pasidarė da sunkesnė. Pra
dėjo lyti ir keliauninkai turėjo sustoti:

“Net šunes lyg vištos glaudėsi vienas prie 
kito — rašo Deliongas savo užrašuose. — Męs 
pastatėme šėtrus ir šiaip-taip^pasislėpėmė nuo 
lytaus. Tam, kuris sėdi šiltoj grįčioj gal būt 
ir smagu klausyti kaip lytus barškina į stogą, 
o mums nelabai smagu buvo musų lindynėse 
ant ledo. Ugnį kūrėme tik tuomet, kuomet 
reikėjo valgis išsivirti; kuro turėjome mažai, 
reikėjo jo gailėtis. Nė išsidžiovinti nebuvo 
kur.”

Lytui paliovus vėl toliaus keliavo, bet la
bai iš lengvo. Per dieną nueidavo tik po 300 
ar 400 sieksnių ir tik retą kurią dieną 2 
verstu.

kia 15 ar 20 verstų.
Perėjo da viena diena.

sius ukus žemės nebuvo matyti, bet visi jautė, ■ 
kad jinai netoli. Pradėjo pasirodyti žvėrys ir 
paukščiai, o daktarui pasisekė pagauti ant le
do drugį (peteliškę), iš ko visi aiškiai matė, ' 
kad žemė turi būti netoli. Ir tiesa, ūkams 1 
išnykus, vėl ją pamatė. Per žiūroną Delion
gas aiškiai matė uolas, kalvas ir smiltis. Ne- 1 
abejotinai žemė, reikėjo tik ją pasiekti. Bet 
pasiekti buvo nelengva. Da dvi savaiti jjerė- 
jo sunkioj kelionėj, o žemės vis da nepriėjo. 
Tiesa, tuomet nuo jų iki žemės buvo nedau
giau per 3 verstus, bet terpu jų ir salos bu
vo didelė pertaka, su labai smarkia vandens 

įtekme, kuri nešė daugybę smulkaus ledo ga
balų. Tokiu budu žemė buvo arti, o pasiekti 
ji visgi negalima buvo.

“\ įsą savo gyvenimą aš neužmiršiu vaka
rykščios dienos — rašo Deliongas savo užra
šuose. — l iek vargo ir nelaimių perkęsti taip 
trumpu laiku galima tiktai šiaurėj. Per visą 
dieną ir kiaurą naktį męs nė valandėlės ne 
pasilsėjome dėlto, kad ledai vis labiaus sky
rėsi ir plyšių darėsi vis daugiaus. Vos tik 
męs pradėjome vežti musų daiktus, ta vieta, 
kuri mums išrodė geriausia, kaip štai ledas 
persiskyrė keliose vietose po musų kojomis. 
Visi męs buvome šlapi iki kelių. Musų kojos 
sustingo; ant jų atsivėrė opos. Męs patys 
stebimės, kad niekas iš musų sunkiai nesu
sirgo, o visi linksmi ir stiprus. Męs dirbome 
be pasilsio 24 valandas. Musų laimė, kad 
suspėjome pereiti ant gana didelės ledo at
skalos. Iki žemės kranto nuo musų pasiliko 
3 verstai. Bet sėsti į laivus męs negalėjome 
per daugybę plaukiojančių ledų. Jūrių ban
gos su baisia spėka skaldė ledų kraštus. Vė
jas ūžė ir švilpė. Pakilo baisus ūkai ir męs 
nematėme jau nė žemės, nė ledų. Męs tu
rėjome sėdėti, nes nežinojome kur eiti. Su
taisę šėtras, sėdėjome jose visi šlapi. Pradė
jo smarkiai lyti ir ledai tirpte tirpo po mtįsų 
akių. Ūkams iškrikus, męs pamatėme, kad 
terpu mus ir kranto plaukia daugybė ledo, k) 
betgi męs buvome truputį arčiaus žemės; įki 
kranto liko kokia pusė versto.”

Kadangi plaukti laivuose terpu ledų la
bai pavojinga, Deliongas nusprendė eiti le
du. Dvi paras ėjo tą pusę versto kilnodamie- 
si nuo vienos ledo atskalos ant kitos, kol ant 
galo 28 liepos dieną atskala ant kurios jie bu
vo, neprinešė jų prie kranto.

Žemė, ant kurios išlipo Deliongas su savo 
draugais, buvo da niekam nežinoma, gana di
delė, bet tuščia sala. Ją pavadino “Benetto” 
sala. Benettas tai tas išleistojas laikraščio 
New Yorke, kuris davė lėšas šitai kelionei. 
Ant šitos salos keleiviai silsėjosi kelias die
nas, rūpindamiesi juo daugiaus sumedžioti 
žvėrių ir paukščių, idant padidinti maisto iš
teklių. Pasiekę šitą salą keliauninkai tikėjosi, 
kad čion bus pabaiga jų kančių iki salų gulin
čių netoli Sibiro pakraščio, vadinamų Naujo
sios Siberijos, o iš ten

Nors per pakilu- neturėjo už ką vaistų nųsiftirkij—
jo tuomet niekas nežinojo, jis bu
vo visų užmirštas. Mirė ir oi! 
vienas už kitą balsiau emėme rau
doti. Jis lietuviams pasidarė teip 
brangus, kad kaikurie tėvynainiai 
užsigeidė ir jo lavoną Lietuvon 
gabenti.

Kur lavoną būtumėte, viešpačiai, 
dėję, juk Panteonas dar nepastaty
tas?!

Ta pati istorija su Jauniu, 
ta pati istorija su Kudirka, ne, su 
Kudirka gražesnė istorija. Kuo
met Kudirką kankino džiova — jį 
prižiūrėjo lenkė. Tėvynainiai, nesi- 
raukykite, nesipiktinkite, teip bu
vo—lenkė tai darė, lietuviai buvo 
užmiršę Kudirką.

Ta pati istorija.... kur čia jas 
visas išskaitysi, lietuviai gyvuo
sius užmiršta, atsimena apie juos, 
kuomet jau jie po žemių guli.

Duosime šventą 
siems, teilsiesi jie!

Duosime šventą 
viems, temiršta jie. 
kandidatų į džiovininkus netrūk
sta!

Kalbėsime šį kartą apie litera
tūrą.

T. M. Draugija labai susirūpi
nusi Kudirka, — mano išleisti pil
ną jo raštų rinkinį. Kalba ir apie 
Macį.

Apie Macį nieko negaliu pasa
kyti ; — jei kuomet nors ir skai
čiau vienas, kitas jo eiles — jos 
galvoje neužsiliko. Jo darbų su
rinktų spaudoje nėra, gaf ir rei
kėtų išleisti??....

Kudirka..... Jo visi svarbesnie- 
jie veikalai — originaliniai ir ver
timai — yra išleisti skyrium: 
Orleano Mergelė, Vilius Tell, Kei
stutis, Laisvos valandos, Viršinin
kai .... Sako — yra daug rank
raščių. Jei vėlioniš, gyvas būda
mas nedavė jų spaudon, matyti 
tie rankraščiai labai menką svarbą 
teturi.

Sako, 
dar tiek

jau lengva pasiekti

TOLIAUS. 
salą Deliongas

ramybę nriru-

ramybę ir gy-
Pas mus juk

kad atspaudintų veikalų 
esama, girdi svirnai luž-

išleidimu žmonės mano

5. SUNKI KELIONE LEDU.
Pasilikę toli šiaurėj, kur žmonės da nie

kuomet nebuvo, nelaimingi keliauninkai manė 
ką daryti, kur eiti? Žinojo tik tiek, kad eiti 
namo reikia pietų link. Nors sunki turi būti 
tokia kelionė, bet jie nenusiminė, tuojaus su
skato ruoštis į kelionę ledu. Kelionė tokia 
neišpasakytai sunki. Jūrių ledas retai kur 
esti lygus, tankiausia ant jo stovi stačiai pasta
tytos didelės ledo atskalos, arba tęsiasi ilgo* 
ledo keteros, pasidariusios iš susigrudusių le
do atskalų; tokios keteros kartais turi po kelis 
sieksnius augščio. Da sunkiaus keliauti ledu 
vasarą, nes tuomet ant ledo pasidaro daug 
vandens ir atsiveria daugybė praperšų. Sun
ku pereiti per tokį vandenį tankiausiai, plonu 
ledu užšalusį, o da sunkiau pereiti per pra
peršas. Nieko da butų eiti tuščioms, bet čion 
parsieina visą savo lobį nešti ant savęs arba 
vežti rogėse. Tiesa, keliauninkai po šiaurės 
šalis paprastai ima su savim šiaurės šunis, 
kuriuos kinko į roges. Tie šunes dideli ir 
stiprus. Laike didelių šalčių jie įsikasa į snie
gą ir guli nieko neatbodami. Juos kinko į 
lengvas roges. Pirmutinis paprastai eina se
nas, išmintingas šuva, kaipo vadovas. Žino
ma, šunis nežaboja taip kaip arklius, o kuomei 
reikia sustoti į sniegą pirm rogių įsmeigia laz
dą. Šunes pajutę, kad kas laiko sugula ani 
sniego. Norint pasukti į dešinę arba į kairę 
pusę reikia surikti atsakančiai. 6 šunimis ge
ru keliu į valandą galima nuvažiuoti 12 ar 15 
verstų, o per dieną 120 arba 150 verstų. Su 
jais galima vežti ir sunkenybes. Į roges pa
kinkytas 9 šunimis galima dėti 15 pūdų.

Musų keliauninkai teipogi turėjo 23 šunis, 
bet viską negalėjo ant jų sukrauti, daugumą 
parsiėjo patiems vežti. Ir taip daugelį maisto 
kuro ir visokių daiktų parsiėjo pamesti, nes 
butų neįstengę viską vežtis. Ypačiai sunki 
buvo su laivais. Po visais trimis paimtai.* 
nuo Žanettos laivais pritaisė pavažas ir veAė 
su savim.

6. NESMAGUS PASTEBĖJIMAS.
Jau 10 dienų keliavo Deliongas ir jo drau

gai. Nors ėjo iš lengvo, betgi jiems darėsi 
ramiaus, atsiminus, kad kasdien vis.tik arti
nasi prie žmonių. Taip iš pradžių manė ir 
Deliongas, kol vieną dieną nepagalvojo pasi
tikrinti ar jau toli jie nuėjo pietų linkui. Pa
ėmęs įtaisus pažiurėjo pagal saulę, suskaitė ir 
pats sau nenorėjo tikėti. Atkartojo da kar
tą. Tiesa, pasirodė, kad nors jie keliauja 
į pietus, bet buvo 35 verstus toliaus į šiaurę 
nuo tos vietos, kur Žanetta nuskendo. De
liongas tuojaus suprato dėlko taip atsitiko: 
jie ėjo pietų link, o vėjas ir tėkmė nešė ledą 
ir juos šiaurės link. Tokis pastebėjimas labai 
nuliudino Deliongą, bet kad neišgązdinti kitų, 
pasakė tik daktarui ir savo pagelbininkui Mel
viliui. Jie nutarė niekam daugiaus nesakyti 
apie tą liūdną pastebėjimą, kad nesumažinti 
norą dirbti.

Praėjo da dvi savaiti. Kelionė pasidarė 
da sunkesnė,’ nes ledas darėsi kaskart minkš
tesnis, o praperšas didesnės. Nekartą būdavo 
taip, jog pervjjkę vienas roges per praperšą, 
sugrįžę paintti kitas, atrazdavo jau dvi pra
peršas. Dėlto tą savaitę nuėjo viso tik 12 
verstų, o iki žmonų liko pereiti da tūkstan
čiai. Užtai Deliongas vėl susiramino, kuomet 
ištyrė, kad ledas1 paliovė nešęs juos į šiaurę ir 
kad dabar jie riors iš lėto, betgi ein£ pietų 
link. i *

Atėjo liepos mėnesis. Tuomet ledai pra- 
leda pakrikti po jūres. Iš pradžių ledo plotai 
plaukia draugia, po to persiskiria ir pakrinka 
po jūres. Kelionė tokiu ledu yra da sun
kesnė.

Visa jų viltis buvo tame, kad greitai gal 
pasieks jūres laisvas nuo ledų ir su laivais 
galės greitai ir lengvai keliauti.

7. ATRADO DAR NAUJĄ SALĄ.
Deliongas iš žemlapio žinojo, kad arty- 

miausia žinoma sala nuo jų atsti 180 ar 200 
verstų, dėlto niekas iš jų nesitikėjo^ greitai 
žemę prieiti. Bet jiems bekeliaujant štai vie
nas iš matrosų einąs pirm kitų sušuko su 
džiaugsmu: ’

— Žemė matyti, žemė!
Visi suskato žiūrėti. Pažiurėjo per žiu- 

•ora; teisybė toli matėsi juoda dėmė. Vieni

8. KELIAUJA
> Apleizdamas Benetto 

kėjosi, kad iki Naujamjarii Sibirui galės 
liauti laivuose. Bet jų nelaimei jūrės buvo 
pilnos ledų ir jiems parsiėjo ir čion turėti 
tokią pat sunkią kelionę ledu.

Praėjo mėnesis, praėjo ir kitas tokioj 
kelionėj, kokią pirma aprašėme, kol (rugsėjo 
pradžioj) jie pasiekė Naujojo Sibiro salas. 
Ant šitų salų lygiai kaip ir ant Benetta sa
los galima sutikti tik žvėrys ir paukščiai. Čion 
keleiviai pasilsėjo kelias dienas, medžiodami 
žvėris ir paukščius. Čion jūrėse buvo labai 
mažai ledų ir musų keleiviai tolyn keliavo 
jau laivuose. Jie nutarė siekti tą vietą Sibi
ro pakraščio, kur upė Lėna įpuola į šiaurės 
jūres.

12 Rugsėjo visi jie susėdo į tris laivus ir, 
pastatę buores, ramiai plaukė pietų link. Vie
name laive vyresniuoju buvo patsai Delion
gas, kitą pavedė oficierui Melviliui, o trečią 
oficierui Cipp. Iš pradžių viskas ėjo gerai, 
vėjas buvo geras ir į kelias valandas laivai 
gana toli buvo nuplaukę. Bet vidurdienį vė
jas pradėjo eiti smarkyn, o į vakarą pakilo 
didelė audra. Bangos kas valandėlė liejosi į 
laivus taip, jog keleiviai vos spėjo išpliumpuo- 
ti vandenį. Ant galo užpuolė tamsi naktis ir 
laivai persiskyrė. Deliongo laivo vėjas nu
laužė stiebą ir buorę, o laive prisirinko tiek 
vandens, kad siekė jau suolelius. Vos-vos pa
sisekė laiku išpliumpuoti vandenį ir išsigel
bėti nuo paskendimo. O vėjas ir bangos nešė 
laivą kur norėjo. Kur nešė niekas nežinojo. 
Aplinkui buvo tamsu; visi rūpinosi tik lieti 
vandenį iš laivo. Ant rytojaus audra apsi
stojo ir ūkai iškriko. Tuomet Deliongas ir 
jo draugai pamatė, kad kitų dviejų laivų nėra 
drauge su jais. Visi buvo tikri, kad anie 
nuskendo.

Vakare vėjas visiškai apsistojo ir jie ga
lėjo ramiai toliaus keliauti.

ti- 
ke-

Įsakė, kad tai žemė, o kiti kad ūkai. Galų

9. ANT SIBIRO KRANTO.
Pagalios pasiekė taip seniai visų geidžia

mą šalto Sibiro krantą. Bet prie pats kran
to nebegalėjo priplaukti, nes buvo negilu ir 
jiems visiems apie 4 verstus parsiėjo bristi 
per vandenį terpu ledu, ir da nešti ant savęs 
visokias sunkenybes, kam maistą, kam šautu
vus, kam knygas i’- Išėję ant kranto, sukū
rė laužą ir pasilsėjo.

(Toliau bus).

Nauju 
tik padidinti tų svirnų skaičių— t 1 
daugiau nieko! I

Bus vargšėms žiurkėms kur pe
rėti vaikus!!

Kudirka lietuvių literatūroje už
ima įžymią vietą, bet — tas visur 
painiojasi — jis musų literaturo- j 
je nepramynė naujų takų, jis nie
kuo nesiskiria nuo kitų musų ra
šytojų to laiko — jis tik turėjo 
stipresnę ir dailesnę plunksną už 
kitus. Dailioje literatūroje, jis, 
kaip originalinis rašytojas, visai 
silpnas — pusiau publicistas, pu
siau beletristas. Vertėjas jis ta
lentuotas. _

Grynai publicistiški straipsniai 
teturėjo tik tos dienos svarbą, — į 
tie straipsniai gali būti svarbus tik 
literatūros ir lietuvių atgijimo isto
rikams, plačiai visuomenei jie visai 
jau neįdomus. Istorikai, jei no- 1
rėš, jo publicistiškus straipsniui 
suras “Varpe” ir kituose jo laikų 
laikraščiuose.

Ištikrųjų, kam tat T. M. Drau
gija leis jo raštus? Ir dar koks J 
keistas leidimas — “Vienybėje * į 
Lietuvninkų” buvo pranešta, kad 
prie to leidimo galės prieiti ne 
kiekvienas — bus labai brangus 
ir atskirais tomais neparsiduos. 
O — o! Ar T. M. Draugija turi 
daug, keletą tūkstančių, turtingų
skaitytojų? Abejotina. Maža
knygutė — po trįs kapeikas — ir 
tai išguli po kelis metus neišpar- j
duota, o čia klok ne kapeikomis, ' I
bet rubliais! T. M. Draugija te-, 
pasistato sau svirnus tam leidimui i 
ir suskaito, kiek turi žiurkių! I

Teneužpyksta T. M. Draugija, I
— iš jos sumanymo kitokio išve- I
dimo negalima daryti. I

Butų prasmė, jei išleistų tuos jg
veikalus, kurių leidimas yra išpar- 1
duotas. I

Ateis laikas, — bus galima iš- 1
leisti pilną Kudirkos raštų rinkinį, I
l>et šiądien tuo užsiimti — labai ■
nesveika, reikės iškloti nemažai ji
pinigų!!

Išleisti jo raštus pasididžiavi
mui? Jei blaivai, kritiškai žiūrėti • 
į dalyką—Kudirka, kaipo rašyto-'- 
ju, ir didžiuoties perdaug negali
ma. Jis lietuviams nieko savo, 
nieko naujo, nieko originalinio ne- ,
davė. Vertimai — kokie jie geri 
nebūtų, bet tai svetimi daiktai. 
Galime męs turėti — pradedant 
Homerais ir baigiant dabartiniais I
Andrejevais ir Strinbergais, o vis- 1
gi busime be literatūros! J

Jei lietuviai turi kuo didžiuoties JI
— tai tik vienu J. Biliūnu. PrieJ 
Biliuno vardą temsta ir Kudirkos,



ir Jovaro ir Žemaitės.... vardai. 
Biliūnas pirmasis į lietuvių litera
tūrą įnešė naują sriovę, jis pirma
sis lietuviams parodė, kas tai yra 
dailioji literatūra. Dailiųjų rašy
tojų męs teturėjome ir teturime 
tik jį vieną, kiti musų rašytojai —■, 
savo partijų ar sluogsnių agita
toriai.

Laimė — Biliūno visi svarbes- 
| niejie raštai yra išėję skyriumi

Pakol statome tašką. JTąsą ati
dedame kitam feljetonui.

K. Janonis.

IŠ VISUR.
|| Cholera, kuri pirma Peterbur

ge gana smarkiai siautė, bet pas
kui tapo pergalėta, dabar iš nau
jo apsireiškė: 27 d. lapkričio ap
sirgo. 27 ypatos; šiuom kartu ji 
pradeda siausti terp turtingesnių
jų gyventojų.

Į| Ant Filipinų salų, netoli San 
Fernando, smarkios vėtros likosi 
ant uolų užmestas gabenantis lau
kų darbininkus garlaivys “Pont- 
ing” ir susidaužė. Prigėrė prie to 
su viršum šimtas ypatų.

|| Ant Terpžeminių jūrių sude
gė išplaukęs iš Maltos į Aleksan
driją pasažierinis garlaivys “Sar- 
dinia”. Prie to pražuvo 123 
tos: vienos sudegė, o kitos 
gėrė.

ypa-
pri-

čia-Į Angliškose Indijose terp 
būvių auga vis labiau nekentimas 
anglijonų. Beveik 
nors užmuša kokį 
ninką. Anglijonai 
sukilimo Indijose.

kas dienų kur 
angliškų urėd- 
laukia žmonių

galo susitaikė|| Bulgarija, ant 
su Turkija: ji užmoka už Rytinį 
ir Rumelijos gelžkelį Turkijai 24 
milijonus doliarių; kiek mokėti už 
visišką paliuceavimą — tas pave
sta terptautiškai komisijai nusprę
sti.

Vengrijoj, netoli Szegedino, 
kaime Dorošma, laike lekcijos 
įgriuvo mokyklos lubos ir užbėrė 

^—susirinkusius mokinius. 20 moki
nių tapo sunkiai apkultų; yra ir 
mirtinai apkulti.

| Rytinėj Maskolijoj, guberni
joj U fa, su visu išdegė miestas 
Sterlitamak. Sudegė 526 namai, 
7 mokyklos ir. ligonbutis. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
2 milijonų rublių.

|Į Venezuelės prezidentas Castro 
keliauja Europon. Prancūzijoj, 
mieste Bordeaux daktarai padarys 
jam operaciją. Jo šalininkai bijo
si, kad iš jo iškeliavimo nepasinau
dotų jo priešai ir ne prašalintų jį 
nuo valdžios.

|j Persijos šachas atšaukė savo 
prokliamaciją panaikinančią kon
stituciją. Jos kopijas, jau išlipin
tas mahometonų bažnyčiose, liepė 
sunaikinti. Sako, buk šachas tą 
padarė reikalaujant Anglijos ir 
Maskolijos pasiuntiniams.

|| Paryžiaus universitetas pri
ėmė moterį Radiaus suradėjo, pro
fesoriaus Curie (ji lenkė Sklo 
dotvskaitė) profesorių Fizikos. 
Ji bus pirmutinė moteris profesore 
Paryžiaus universitete.

|| Vindobonoj, Austrijos sosta- 
pilyj, terp universiteto studentų vo
kiečių ir italijonų užgimė kruvinos 
muštynės, kuriose kelios dešimtys 
studentų tapo sužeistų.

Į Portugalijoj, spaustuvėj Vilią 
Nova de Portina expliodavo pa
mesta bomba. Expliozija sugriovė 
triobą, bet žmonių ne užgavo. 
Suareštavo vieną vyriškį besisuki
nėjantį prie spaustuvės, bet neži
nia, ar jis bombą padėjo.

]| Revoliucija Hayti respublikoj 
įgauna vis daugiau pasekėjų. Pre
zidentas ".......................... * * t-
valdymo 
baigiasi, 
pereina 
pulkai.

Nord dar laikosi, bet jo 
dienos, kaip mano jau 

Prie revoliucijonierių 
čieli rando kariumenės 

a Netoli Vieau revoliucijo- 
nieriai sumušė rando kariumenę.

|Į Revoliucija ant salos Hayti | AT YDAI ^WEST___S IDE GIES- 
prieš valdžią prezidento Nor<) Ale- 
xis gan greitai platinasi, prie revo
liucijos prisideda vis daugiau ap
skričių. Išsiųstas prieš revoliuci- 
jonierius jenerolas Lecomtc pateko

sušaudytas. Svetimi ambasadoriai 
pareikalavo nuo savo randų at
siuntimo kariškų laivų.

Į Antrame Chinų mieste, Nan- 
kinge, kareiviai pakėlė riaušes. 
Kruvini mūšiai buvo ant gatvių. 
Svetimų kraštų ukėsai pasislėpė 
ant stovinčio uoste angliško kariš
ko laivo.

|| Chinuose, netoli Tsingtan, iš
šoko iš relių gelžkelio traukinys. 
Prie to 16 chiniečių likosi užmuštų 
ir tiek jau sunkiai sužeistų.

Chinuose, vokiečių rankose 
esančiuose anglių kasyklose netoli 
Hungčang atsitiko expliozija, ku
rios 30 chiniečių darbininkų liko
si užmuštų. 9

Dėl paskutinių užsipuolimų 
visų veik partijų ant Vokietijos 
ciecoriaus, jisai, turbūt iš piktumo 
apsirgo: jis miegoti negali.

NAUJI RAŠTAI
Gegute. Eitomis paroto K. 

Stiklelis. Plymouth, Pa. 1908 m. 
16 pusi.

Telpa šitoj knygutėj sekančios 
eilės: Pavasarėlis, Gegutė, Duonos 
kąsnis, Trįs obuoliai, Laisvės 
mums reikia, In Vienybę ir Ber
želio rytas kaime. Eilės neblogos, 
vertos perskaitymo.

Pajieškau savo draugų Mikolo 
Žukausko iš dvaro3 Rietavo ir Ju- 

Nuo šios subatos, L y. 5 d. gruo- lijono Budryčio iš Žieberių kaimo, 
džio, “Birutės” Dr-stė atidarė ša- Kauno gub., Raseinių pav., Ža
ką savo choro Aušros Vartų baž- bardžių sielskos, Rietavo parpijos, 
nytinėj svetainėj. Mokys chorą pirmiau jieilu bhvo Chicagoje. 
. .............. ..... ' kas Kitas teiksis duoti

Anį Grtuinskis,
Westville, III.

Pajieškau savo švogerio Teofi- 
liaus Juknos, gyvenusio Chicago- 
je Kensingtone, ir Bonifaco Pet
kaus, buvusio teipgi Chicagoje; 
turiu į juos labai svarbų reikalą. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žiną adresu:

M. Kungis,
. Dietz, Wyo. ” ■:

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės apie 25 metų amžiaus, 
ne augštesnės kaip aš. Eisiu 5 
pėdų 4 colių, 29 metų, dirbu ka
syklose, esiu tikra* lietuvys ir mo
ku 3 kalbas: lietuvių, lenkų ir ru
sų. Artesnėms žinioms meldžiu 
kreiptis per laišką adresu:

Jaunikis Benaluzas, 
Box 541, Big Muddy, III.

Pajieškau savo giminaitės Onos 
Milašauskaitės, Kauno gub., Šiau
lių pav., Kuršėnų parap., Urkovie- 
nų sod., 2 metai kaip išvažiavo iš 
tėvynės. Ji pati ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Jonas Patelčius, 
Montello 
Mass.

MININKŲ.

“Birutės” Dr-stės dirigentas p. K. jie patys ar’l 
Strumskis. Repeticijos prasidės 81 ^inią adresu^ 
vai. vakare. Todėl kviečiame su
sirinkti kuodaugiausiai giesminin- Į Box 74, 
kų, ypač merginų ir pasimokyti 
gražiausių lietuviškų dainelių.

Prie tos pat- progos reikia iš
tarti nuoširdų ačiū guod. kun. Am
brazaičiui už leidimą naudotis mi
nėta svetaine.

“Birutės” Dr-stės Valdyba.

’ 16 d. pereito mėnesio Brooklyne, 
N. Y. likosi įsteigta nauja pašelpi- 
nė draugystė, vardu šv. Petro. Ji 
laiko savo susirinkimus kas trečia 
subata kiekvieno mėnesio, B. 
Draugelio salėje, 73 Grand St., 
moka susirgusiems savo nariams 
$6.00 į savaitę.

Pajieškojimai

| AUKOS DR. V. KUDIRKOS 
RAŠTŲ IŠLEIDIMUI.

Nuo p. Pabarškos, 180 kuopos 
S. L. A. iš De Kalb, III. apturėjau 
$6.39, surinktus per prakalbas už 
ką nuo T. M. D. ištariu

A. J. Povilaika, Centr.
D. iždininkas, 804 Bank 
Waterbury, Cdhn.

ačiū.
T. M.
Street

Attelea Prlncep*. Vertimai Pr. Siū
lelio, telpa čia šios apysakos: 1) 
Attelea Princeps, 2) Kas pergalės, S) 
Piemenukas, 4 Kraujas, 4) Du pa
veikslėliai 11 baudžiavos, 5) Šuns li
kimas. ir 6) Skrandos istorija. PusL ! 
69, Kaina

Japonų Pasakos., l'agai rusišku 
vertimų sutaisė S. ValtiekupiunaS, 
telpa čia 7 trumpos pasakos. PusL 
21, Kaina ........................................ 5c.

20c.
Jonukas Muzikantas. Parašyta Hen

riko Sinkievlč’io, vertė Adl. V. Ir 
Juros švyturio sargas, vertė J. Mar
ge vi č lūs. Pusi. 39. Kaina..........10c.

Karė.. Ar ji žmonijai reikalinga? 
Parašė Kemėža. 6i knygelė aprašo 
kiek nuostolio iŠ karės žmonėms ir 
kas j ją žmoniją stumia. Puslapių 
47. Kaina .................................... 15c.

Koks privalo būti vaikų auginimas 
Ir auklėjimas? Raukius raštų, pa
rašytų Dr. šliupo. Kožnam žingeidi 
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
vams auginantiems valkus, susipa
žinti su šia knygele. Pusi. 91. Kai
na .................................. .

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

Pajieškau savo vyro Vinco Masto, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., ir 
parap., Puskelnių kaimo; jisai gyveno 
Shenandoryj, P*.; nuo 15 d. kovo mėn. 
antras metas, kaip jis iš ten išėjo 
nežinia kur. Jis yra 37 metų amžiaus, 
16 metų kaip Amerikoje; aš likausi 
viena su dviem dukrelėm. Jis pat* 
ar kas kitas teiksis duoti žinių adresu: 

Elzbieta Masienė,
97 No. 9th St. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apslvedimul mergino* ar 
našlės, kad ir neturtinga butų, biie 
su apšvietimu, suprantanti gyvenimų. 
Eslu 33 metų amžiaus, gyvenu sma
giam mieste ir turiu ant $700.00 tur
to, todėl savo busimai draugei galiu 
užtikrinti ramų gyvenimų. Artesnėms 
žlnoms malonėkite kreiptis adresu: 

Jos. G. Valdas,
Gen. Del. Puyallup, Wa*h.

Pajieškau savo pažįstamos Uršulės 
Steponavičiūtės, pirma gyveno Jersey 
City, o dabar 
lyne, N. Y. Ji 
sis duoti žinių 

Jos.

59 Intervalle St., 
Brockton,

Sta.,

Paj ieškau savo švogerio Jono 
Urbanavičiaus, keli metai atgal gy
veno Brooklyne, N. Y., paeina ijš 
Suvalkų gub., Kalvarijos pavą 
Ūdros parap., Kubilių sod. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Box 28,
Joe. Žemaitis, 

Adainson, Okla.

. Blinda, Svieto Lygintojas. Parašė 
Žemkalnis. 4 veiksmų ir 1 paveikslo 
drama, atsitikimai iš žmonių pasakų 
paskutinių baudžiavos laikų. 127 pusi. 
Kaina.................................................50c.

Į Red Lodge, Mont. kasyklose už- 
1 troško nuo dujos 20 dieną perei
to mėnesio Pranciškus Jankaus
kas; jis yra iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Skudulių miestelio, 
Nasaičių sod. Kas nori arčiaus 
apie jį atsižinoti tegul kreipiasi 
pas jo brolį adresu:

Ant. Yankoski,
Red Lodge, Mont.

GERA PROGA SU NEDIDELIAIS 
PINIGAIS.

Parsiduoda pigiai sankrova vyriškų 
ir moteriškų drapanų bei mastinių 
prekių; pirklybė varoma au lletuvals 
ir kitais diktame miestelyje, arti Chl- 
cagos, turinčiame 35000 gyventojų, 
lietuviškų bažnyčių, gerus fabrikus ir 
tt Sankrova du metai kaip gyvuoja 
ir daro gerų pelnų. Parsiduoda su na
mu ir lotu. Namas ir lotas kainoje 
$2.400, sankrova $3.000. Viskas sykiu 
$5.400. Kas nori gali pirkti tik patj 
'namą su lotu už $2400 ir {rengti savo 
sankrovų, kokia patinka. Namas yra 
arti lietuvių bažnyčios. Arčiaus atai- 
žinotl galima “Lietuvos” redakcijoje.

._ t:s v ' * •

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

Budas Senovės Llstuvlų Kalnėnų ir 
Žemaičių. Parašė Simanas Daukantas

. Kaip žmonis su ponsls kovojo? 
Sodiečių sukilimai Ispanijoj XV, 

____ žiuje, Anglijoj XVI amžiuje.
Vilniaus Universiteto Philozophijos J tiH Pufil 84‘ Kalna-
Magistras. Antras spaudimas. Kas no- Kstechetiškl pamokinimai iš de
ri susipažinti su protėvių budu, kultu- šimtles Dievo ir penkių bažnyčios 
ra, kaip ir kokiose aplinkybėse gyve- prisakymų. Paraše kun. J. Rymeikis, 
no, kokias drapanas dėvėjo, kokius pi- Knyga II Fusl. 191, Kaina .... $1.00 
nigus vartojo ir tt tam verta perskal- Kiškeliai. Apysaka vaikams. Pa^ 
tytl šita knyga, o apie tai viską dasi gal Kaliną, parašė A. Agaras. 
žinos. Didelio formato knyga, pusi. Gražiai aprašo apie kiškius (miklus), 
217. Kaina..........................................65c. su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš

kiai gyvena Ir kaip su jais vaikai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10cCholera Ir Kova eu Ja. Vertė D-ras 

A. V. PusL 16. Kaina.........................

1 ____Censtachavos Apgynimas. Apysaka nesenos Šiaulių praeities 
iš laikų švedų karės iš Henriko B Pual 16
Sinkievičiaus apysakos “Tvanas” 
perdirbo S. J. Vertė Adolfas Vėgė
lė, Pusi. 139. Kaina ................. 30c.

Ciscorius Domlcljonss, Ir kasėjai 
Katakumbose. Istoriškas apsakymas 
iš laikų krikščionių persekiojimo. Pa- 

j vertimą, parašė P. B. Pus- 
Kaina 50c. Apdaryta 65c

gal lenkų 
lapių 217

Daktaro 
me akte. 
M a. PusL

am- 
Parašė 
...10c.

Klebono Karčiame. Atsitikimas iš 
- ---- - *•—’*- ___ i™. Parai* 

® Į B. Ramonas. PusL 16. Kaina. .5c.

Kišeninis Rusiškai-Lietuviškas žody* 
na*. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kal-

kabinete, Komedija vlena- 
Pagal lenkiškų sutaisė K. 

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

Kur lietuvių senovėje gyventai 
Patrijotiškas vistariškai-arkeologiška* 
iš ty lininė j imas. Parašė N. N. prof. 
nesančio Universiteto. Knygutė para
šyta satyriškoj formoj apie patrijo 
tus, genijus ir tt Puslapių 31. Kai
na ..........................................  150

Mokinkimes Patys!
Gramatika angliško* kalbos mo

kintis be mokintojo (apdaryta) $1.00 
Vaikų Draugas -arba kaip mokinti* 

skaityti ir rašyti be mokintojo 15c.
Naujas Buda* mokintis rašyti 

mokintojo 10c.
Aritmetika mokintis rokundų 

mokintojo (apdaryta) 35c.
Pinigus siųskite per Money 

šiuo adresu:
P. MikClainis,

Box 62. New York

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

Kaip kunigas virto sccljaldemokra- 
tu. Parašė Gėrė. Teipgi prie tos pa
čios yra: Revoliucija ir Kunigai, para
šė Sermukšnė. Puslapiu 31, Kaina 10c.Ant Pardavimogirdėjau esant Brok- 

pati ar kas kitas telk- 
adresu: ,

Baltrušaitis,
Amily, N. Y.Redakcijos atsakymai.

M. Matulevičiui. Tai ne re
dakcijos kaltė, jeigu kas Tamistą 
nužiūri, Męs užtikriname, 1 
korespondencija ne Tamistos ra
šyta. Daugiau nieko padaryti ne-1 boJ 4 kuparėlių $50.00, vien* eilė 
galime. Juk ir po koresponden
cija nebuvo Tamistos pravardės.

Box 84,

Pajieškau Kazimiero Tinkuno, . ku
riam 17 d. šio mėn. prasišalinant iš 

kad Blnghamtono, prapuolė mano stuboj 
- iš trijų kuparėlių $20.00, o kitoj stu-

J. Stasiui. Buvome ir pats lai
ke prakalbos, bet tų išsitarimų, ko
kius Tamista minavoji, negirdėjo
me. Ar ir apie Valparaisą tiek 
jau raštuose teisybės? Butų tai 
labai blogai! Kadangi kalbos iš
traukos nesutinka su teisybe, todėl 
Tamistos raštas nepatilps.

Kenoshiečiui. Saugokis Tami
sta aprašinėnijimų privatiškų da
lykų, 
netinka, nes jie ne prižiūri 
reikalų, užsiima tik viešais.

Toki reikalai laikraščiams 
ypatų

Gruodžio 6 d., nedėlioję, 
landą po pietų, privalo 
“Aušros” draugystės I-sios 
pos susirinkimas. Yra gana 
bių reikalų. Sąnariai teiksis at
vykti minėtą valandą į Fellowship 
butą.

Kuojios Sekretorius,
J. Sutkus.

va- 
į vykti 
kuo-
svar-

3

APGARSINIMAI
GYDYTOJŲ KONGRESAS.
Kas tik seka darbus visų kon

gresų gydytojų, pastebės, kad gy
dymas kuone visų vidurinių ligų 
savo tikslu turi atitaisyti gromu- 
liojimo organus į jų prigimtą vei
klumą. Męs darome tą patį mu
sų namuose, vartodami Trinerio 
Amerikonišką Eliksyrą Karčiojo 
Vyno kaip tik pasijaučiame silp
nais, išblyškusiais, neturinčiais no
ro valgyti ir jaučiamėsi prislėgtais 
(turime tuojaus imti šitą prigimtą 
vaistą). Jis duos stiprumą gro- 
muliojimo organams ir padės jiems 
atlikti jų darbą. Jis padaris nau
ją kraują ir išsklaidis jf tuojaus 
į visas dalis musų kūno. Jis pada
ris nervus tvirtais, kūną skaistų. 
Gaunamas aptiekose. Gydytojo 
patarimas dykai, jei kreiptiesi per 
laišką pas Juozapą Trinerį, 616- 
622 So. Ashland avė., Chicago, 
Illinois.

|| Italijoj’ gyventojai visur kelia 
neprilankias Austrijai demonstra
cijas dėl pasisavinimo Bosnijos ir 
Hercegovinos ir dėl |jaskuttnių 
užpuolimų Vindobonoj vokiečių 
studentų ant italijonų. Ryme de
monstracijose dalyvavo 20000 vy
rų. ; f . . ■ . .

|| Dėl paskutinių muštynių ita
lijonų ir žydų su vokieęių studen- 
dais Vindobonoj, viso* augštesnė-1 
»ės mokyklos likosi išdarytos. I

Draugysčių reikalai,
TEATRAS. :

Chicago. 81-ma kuopa L. S. S. pir
mu karta stato ant scenos dramų tri
jų aktų “Milijonai Vandenyje“, nedė
lioję, 6 d. gruodžio šių metų, Hull 
House svetainėje, kampas S. Halsted 
ir Polk gat. Prasidės 7 vai. vakar*; 
tikletai: 50c., 85c. ir 25c. Antraktuo
se bus monologai ir deklamacijos; pa 
ti drama yra labai užimanti ir pamo
kinanti. širdingai kviečia visus atsi
lankyti — Komitetas. <

Pardavimui sankrova valgomų daik
tų Ir mėsos lietuvių ir lenkų apgyven
toje vietoje, pirklystė už pinigus, vi
sa kaip stovi, su vežimu, arkliu ir 
jtaisomis, pigiaft.

Juozapas Wlthakis, 
820—120 8t., • W%st Pullman, III.

be

be

Order

Dangus. Pagal K. Flamiuarion.
rašė P. Arandukas, (su paveikslė
liais). Knyga parodo kokios yra pla
netos, kaip jos eina ir kokių jtekmę 
turi viena i kitų. Pusi. 193. Kaina 60c 
Apdaryta . ............................  75c

Koks mums reikalingas “Vaiskas”
Vertė M. Pusi. 15, Kaina.............  5c.

Katorgonl Atsitikimas iš Murav
jovo laikų, Vilniuje. Parašė P. B. 
Pusi. 18. Kaina............................  10o

drabužių, vienas ploščius ir pora če- 
verykų. Jis paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Pušaloto vals.. Galiūno 
sod., didelių, dušas vyras, 21 metų 
amžiaus, juodais plaukais, ant kairės 
rankos ant delno turi skaudulj, trupu
ti moka žaisti ant kliarneto, kurj yra 
išsinešęs su savim. Kas praneš, kur 
jis būva, tam busiu dėkingas iš šir
dies.

Pardavimui yra sankrova valgomų 
daiktų ir mėsos, arklys, vežimas ir 
visos {taisos; parduodama dėl Išva
žiavimo | Lietuvą. Adresas: 
Lauka, 121 W. Huron St., 
Centre Avė., Chicago, UI.

Jonas 
netoli

City.

Felix Palllon,
71 Cllnton SU Binghamton, N. Y.

Pajieškau Jaunos merginos su vi
dutinišku balsu dainuoti teatre; gera 
užmokestis. Kreipkitės adresu:

H. Mockus,
90 Hlll St. Chicago, III.

Arti miestelio Cornell, Mich. yra 
rastas 23 dieną pereito mėnesio iš 
ryto miške vilkų sudraskytas žmo
gus; yra likę nesuėsta rankos iki 
alkūnių, viduriai ir drabužiai; 
švarko kišeniuje rasta knygutė 
pilna adresų ir numeris laikraščio 
"Lietuvos”; knygutėn yra įrašytas 
vardas ir adresas: Augustas Krau- 
jalis, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Ramigalės vals., Kraujalių kaimo 
ir kad jis prigulėjęs į tris drau
gystes: Švento V incento, Tėv. My
lėtojų ir Lietuvos Ūkininkų drau
gystę, visos yra Chicagoje, III. 
Kišeniuje jo teipgi rasta pusė bo«- 
kos dektinės. Žingeidaujanti ar
tesnėms žinioms lai kreipiasi ad
resu :

M. Kavaliun,
Cornell, Mich.

Pardavimui gen saliunai lietu
vių ir lenkų apigardose; kainos su- 
lyg saliunų; jei visų pinigų netu
rėtum, tai gali gauti ant išmokes- 
ties. Rašyk ar kreipki* pas 

Agent Brpvving Co.,
37 E. 32 St., Bayonne, N. J.

Geriausia proga Chicagoje? 228 
W. i8th gat., terp Halsted ir John
son gat. Namas 7 gyvenimais, 6 
Po 
7 kambarių. _____
tik ką išmaliavoti ir išpopieruoti. 
Labai šviesus. Lotas 27x110. Ge
ri prieangiai. Randa apie $80.00 
į mėnesį. Vertė $8000.00. Kaina 
iki 15 d. gruodžio...... $6850.00.

Alex Brothman, savininkas, 
R. 511 — 79 Dearbom Street, 

Chicago, III.

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.
Alium* Ir kito* pateko*, Guy de 

Maupaasanto, vertė J. Lauki*, ši
toj knygelėje telpa šios 
Ali urna, Netikri brangieji* 
Baimė, Du maži kareiviai, 
padūkėlio, Mėnesienoje, 
Užžėlusioj padangėj, Atsikirtimas, 
Vienatvė, Tėve* ir sūnūs ir Rože, 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra viena* iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių 
gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c.

pasakos; 
akmenys, 
Dienynas 
Vaiduty*,

Diedai ir Gražina. Parašė Adomas 
Mickevičius, lietuviškai sutaisė Jr. Jo
nas. Dalis II. 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 senoviško tikėjimo. Gražina 
—poėma iš laikų karių su kryžiokais, 
viskas eilėmis sutaisyta. Pusi. 61, kai
na

Kaip Atsirado Jungtinės Amerikos 
Valstybė*. Išguldė P. 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. 
Kaina 20c.

25c.

Dievo žvaigždė, Istoriška apysaka 
iš Kristaus laikų pagal Waliace’o 
veikalų “Ben-Hur", iš lenkų kalbos 
vertė Karolis Vairas. PusL 210. 
Kaina ...................................  40c.

j, Kantičkos, apie peklos kančias. Su
rašė Liepukas. Telpa 20 giesmių, pa
rašyta juokingai, teip kaip “Davatkų 
gadžinkos”. Pusi. 40. Kaina .. 15e

4 kambarius ir vienas
Visi gyvenimai Alrija. Lapai iš istorijos Airijos 

Parašė A. Janulaitis. Pusi 53. Kai
na ................................................... 15c.

Dėl išvažiavimo j tėvynę par
duoda pigia kaina sankrovą valgo
mų daiktų ir mėsos su vežimu, 
arkliu ir naminiais daiktais. Vaiz
ba gerai išdirbta lietuvių apgyven
toje vietoje. Artesnėms žinioms 
reikia kreiptis adresu: 673 N.
toje vietoje. Artesnėms 
r "
Ashland Avė.

Reikalavimai

Angliškos Kalbos Vadovėlis. Tiems, 
kurie nori trumpu laiku pramokti 
angliškai susikalbėti 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- 
piežijos prakeikimas; Pravoslavljos 
prakeikimas; Popiežijos prisakymai 
Apie Kelpų ir jos gyventojus, eilėmis 
rašyta, ir Atsišaukimas į žmogų — 
Eilės Pusi. 20. Kaina ................  10c.

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

Edgaras arba nuo ateizmo prie 
pilnos teisybės. Pagal L. Hammers- 
teinų parašė Kun. Dr. YuOdyšius.

Visas raštas perstatytas formoje 
ginčų arba disputų terp protesto- 
niškos ir katalikiškos šalies, kaipo 
jos viena kitai yra priešingos ir tt 
Pusi. 214, Kaina ..................... 75c.

Gabija. Rinktinė knyga, Paaukota 
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- 
ranaucko atminimui. Knygų sutaisė 
Juozapas Garbačauskls. Pusi. 77 Kai
na ...........................................„.  $1.35

Gerai atlikt* Išpažinti*. Iš italų 
kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pusi. 55, 
Kaina . ........................................ - iš*.

Antra* Krikštas. ' Šių laikų apysa
ka. Parašė Br. Vargšas. Puslapių 
83. Kaina . ................................... 25c

Kraujo sėja. Apy~aka iš laikų ka
rės Maskolijos su Japonija. Parašė 
Waclaw žmudikL Lietuviškai išverta 
V. Stagaras. Dviejuose tomouse.

Apysakoje aprašyti mūšiai ant že- 
mes -ir ant jūrių, aprašyti teip aiškiai, 
kad, rodos savo akimis viską matai 
beskaitydamas. “Kraujo Sėja” yra 
viena iš nedaugelių knygų, kurios yra 
ir naudingos ir smagios perskaittyti, 
dėl to jų* teikiame ^kiekvienam per
skaityti. 
Pirmas tomas Pasl. 289.
Antras tomas pust 246. Kaina $1.00 f *

Labdarybė pirmiau* ir
šė P. Lafargun, Vertė M. N-as. Telpa 
čia: Į Senovės p _onų labdarybė.
II Vyskupų ir vienuolių labdarybė, ir
III Buržuazų labdarybė. Pusi. 36,
Kaina ............................................. 10o.

Kaina $1.00.

dabar. Para-

y
v

Pajieškau savo draugo Alfonso 
Bumerto iš Muravų, su kuriuo 

1 1907 m. atvažiavau drauge į Bos
toną, Mass. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

V. Janson, 
Box 15, Tarrytown, N. Y.

Pajieškau savo sesers Jievos 
Rimkaitės, po vyrui Valotkienės, 
Kauno gub., Raseinių pav., Skaud
vilės vals., Pastulgių kaimo, apie 
20 metų kaip Amerikoje, 15 metų 
gyveno Brooklyne, N. Y. Ji pati 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Juozapas Rimkus, 
404 Ohio St., Joliet, III.

Pajieškau savo pažystamos Ksa
veros Zolomskytės, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Remigalos parap., 
Viensėdijos girelės Jodikonis, 4 
metai kaip Amerikoje; turiu į ją 
labai svarbų reikalą. Ji pati ar' 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu:

Adolfas Daniunas,
Box 61, Troy, N. Y.

Pajieškau Pranciškaus Milčiaus 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
panemunės pžrap., Pažaislio gm., 
Saumičių kaimo, 4 metai kaip iš 
Lietuvos. Ji* pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Agn. Žaltarskiutė, 
115 Salem St., Boston,

Pajieškau savo draugų Augu
sto Damulio ir Vilimo Senekskio, 
l metai atgal gyveno Johnson 
Cityje. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu;

Kaz. Beviršaitis,

Reikalaujama 200 darbininkų | Mi- 
chigano ir Wisconslno girias prie len
tų plovyklų. Geros algos, vienvalinis 
darbas per žiemą; pigi kelionė iš Chl- 
cagos. Teipogi reikalaujama ir mo
terų prie visokių darbų Chleagos 
mieste. Nerašyk, bet ateik pats tuo
jaus.

J. Lucas, Lietuviškas Agentas, 
239 Milwaukee Avė., Chicago, Iii.

Apsakymėliai. Telpa čia šios apy
sakos: 1.) Raštininkas. 2.) Tėvo slau
gytojas, 3.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kai
mo tiesa, 5.) Paskutinė Judos nak
tie ir 6.) Pats kaltas. Yra gražios ir 
pamokinančios iš gyvenimo apysa
kos 
Pusi.

verta kiekvienam perskaityti.
85. Kaina ............................  15c.

Reikalauja tuojaus 10 vyrų prie 
dirbimo lentų Ir statymo daiktų, vien- 
vallnls darbas geriems vyrams ir ge
ra užmokestis. (Kreįptis reikia adre
su:

Ar bus gsrlaus, kad socljalistai 
gaus viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant
rasis išleidimas, pertaisytas ir žymiai 
padidintas. Jei nori žinoti, perskai
tyk šitą knygelę.j PusL 83. «... 10c.

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

43 La Šalie St., R. 5.
(Ne agentas.) Amalunga arba Tyro Duktė. Apy

saka iš gyvenimo Indijonų, Amerikoje- 
Pusi. 72. Kaina............................  25c

KALĖDOMS DOVANAS 
PIRKTI

į Jono Oioweckio muzikališ- 
sankrovą, didžiausią pietinėj

eik
kji .
daly, 2910 Archer avė., kur gau
si armonikus, smuikus ir šneka
mas mašinas labai pigiai, ypatin
gai nuo $10.00 augštyn. Teipogi 
taisome siuvamas mašinas. Jei 
gali atsinešk šitą su savim.

Jonas CHovvecki,
Archer Avė., Chicago, III.

Ar geras katalikas gali būti soclja- 
listu? Knygelė aiškina kaip Lietuvos 
kunigai užsipuldin^ja ant soc. balny 
Šiose per pamokslus, laikraščius ir tt 
Pusi 15. Kaina................................ 5c.

2910

Jei

Geležinkeli*. 5Pagal svetimus raši
nius, parašė K. Stiklelis. Aprašo 
apie geležinkelio ypatybes, kaip juo- 
mi žmonės naudojasi, kaip seuiai at
sirado ir kokiu budu kas pradėjo nau
dotis Išrastu geležinkeliu. Puslapių 
21. Kaina............................... 10c

Gulivero Kelionės | nežinomas šalis. 
Išguldė j lietuviškų kalbų P. žemutis. 
Knyga aprašo apie Liliputus — ma
žiukus žmones ir jų ypatybes, žin
geidus ir juokingas aprašymas. Pusi. 
98. Kaina .............................  50c

Gvyenimo Gabalėliai. Parašė K. 
Stiklelis. Telpa čia 13 sekančių ap
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, Dienos, 
12 Iš dienų bėgio, 13, Laukas. Pusi. 
50. Kaina............. .................J.... 25c

Gyvybė (kantatas) ir kitos trum
pos poėmos, parašė J. Viskoška. Tel
pa čia eilės: Gyvybė, Ištvlrkėlls. Vy- 
llus, 3 sonete!, Proverbal ir Jautimai. 
Pusi. 41, Kaina ......................   15c.

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

Laikrodininko
Erkman-šatrlaną, 
veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44. Kaina... .15c.

atminimai. Pasak 
sutaisė S. M. Pa-

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

Lietuva Ir jo* reikalai. Tautiškas 
Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa
me? Ko mums reikia? Ką privalo
me daryti, kad visiems mums butų 
gerai, kaipo vaikams vienos, bendros 
mųsų motinos * Tėv. nes? Pusi. 20. 
Kaina ........................................... 10c.

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

Dramatiškas veikalėlis 
gyvenimo. Pen- 
(Turinis pagal 

“Lietuvaitė“). 
Pusi. 24. Kai- 

....... 20c.

Lietuviai 1 ar gerais keliai* žengi*, 
me priekyn? 
ma* | lietuviškųjų 
Jono Šliupo. Arba 
laikytų Waterbury, 
dilo 1906, Union 
gruodžio 1906, Edvardsville, Pa., 31 
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.

0 Gudri Našlė, komedija dviejose veik
mėse. Paimta Iš tikro atsitikimo Lia- 
tuvoje. Parašė Aleksandra Fromas. 
Pusi. 40, kaina.................................. 15c.

Nuoširdus atsiliept- 
v isuomenę D-ro 
sutrauka kalbų, 
Conn., 25 gruo- 

City. Conn., 26

Aritmetikos uidsvlnynas. Vadovė
lis aritmetikos pradžiai; antroji da 
11a

šita knygutė — antroji ir paskuti 
nė dalis uždavlnyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
su skaičiais visokio didumo. Para
šyta Pr. Mašioto. PusL 68. Kai
na ................................................... 20c.

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa
rašė Dr. J. lūilis, Su daugeliu pa
veikslėlių iš embrioliogijos. PusL 
12 Kaina ...................................  10c.

Istorijos-Pasakos, Aprašyme telpa 
Iš Lietuvos Istorijos: 1) Lietu vė- 
dldvyris, 2) žemalčlai-drųsuollal, 3) 
Pilėnų apgyvenimas, 4) Lietuvių krik
štas, 5) Vytautas mųsų didvyris, 
6) Mušis ties žaliagiriu, 7) Lenkų 
gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku
nigaikštytė, 9) Blruta, gražioji vai
dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap
gynėjas. Puslapių 54. Kal*a..15c.

Janlta, drąsusis Japoniškasis Ka
reivis. Tikras atsitikimas iš karės 
japonų su chlnais. Iš vokiečių kai-' 
bos vertė K. 8. Pusi. 23 Kaina ..6c.

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 tt Sudėjo 
Alūonė V. Pusi. 256, Kaina..........80c.

AUKOS “AUŠRAI”.
Seattle, Wash. 22 d. pereito 

pas T. Ulskį ' sudėjo: J.
Iš 

rhėn.
Krapauskas $2.00; A. Kalvaitis, 
E. Pragulbickis, J. Grigor, J. Dva
riškis, M. Glauberčiutė po $1.00; 
J. Gabalis, T. Ulskis, F. Jamonta 
po 50c.; M. Ulskis, M. Kalockis 
po 25c. Viso $9.00. Aukos ski
riama: $5 “Aušros” draugystei ;^autym*i.

Divemon, III. | $4 kankiniams.

Mass. Astronomija, parašė pagal K. 
Flamarijonų ir Lockyerų, A. Ago
ras. Telpa: Dangaus apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatų, Saulė, Planėtoe, Komėtos, 
krintančios žvaigždės, žėmės padėji
mas pasaulėje, 

Su 
hų. Pusi. 62.

Mėnulis, Pasaulės 
daugeliu pavelkalė- 

Kalna 40c.

Lietuvos virėja. Parašė V. A. L. 
Zavadskienė. Seniai geidavo musų 
šeimininkės tokios knygos, dabar ga
lt pasinaudoti, telpa čia šimtai )«al> 
ių nurodymų pataisymui valgių. 

Pust. 555. Kaina ....................  $1x5
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4 Su kunUalUčl,
» i Lleturo.

ita Ir pertaisyta. Pusi. 259. Kal-

Pasaka apie Adomų Ir J ievų. Prie 
das prie sulyginamosios mytoliogljos 
Pagal vokiškų, lietuviškai parašė P. 
Miškinis. Pust 31. Kaltina .... 10c

Lietuvių tauta senovėje Ir ilądton. 
Parašė J. šliupas M. D. Antras to
mas. Bitas 2-ras tomas apglėbia 
Lietuvių tautos veikalus nuo XIIl-jo

Pusi. 
$140

iki pabaigai XVI šimtmečio. 
5uJ. Kaina ,.

Petro Armino Raštai. Telpa trum 
pas aprašymas Petro Armino gyveni 
mo ir jo rašytos eilės. Vertimas Kon
dratavičiaus poėmos “Plastų duktė” ir 
kitos gražios pasakiškos, juokingos 
eilės. Pusi. 60........................  20c.

Sausio Devinta. Parašė Maksim G>i 
ky, vertė F. M. Knygutėje aprašyti 
apie Petrą pi lės darbininkų sukilimų 
arba “Raudonąjį Nedėldlenj”. Pusi. 40 
kaina ....................................  15c

Bvajus, arba vaizdas siekimo aug 
štybės. TragediJa Poėma, V aktuose 
Parašė J.

Yra tai 
rašytas 
Pusi. 135,

Vtnkoška. 
fantaziškas piešynėlls, pa- 
dramatyškame pavidale.
Kaina  ...........   40c,

&

K.

Lawrenoe> Maea 
Ramanauskas, 99ft Oak

Montello, Masą 
P. Miškinis, 9 Arthur 

>».- 1 ..

JdontreaL Canada. 
Bielek. 1135 St gkatherine

And.
New Haven, Conn.

Ješlnskas, i 17 Ferry

Street

Street.

Street

Street

Už <150 iš kaino, o lykį Išmokestlm, 
nupirksite medinį namą 4 ruimų ant 
37 Pk, arti Kedžle Avo. Kaina... .$900

Mūrinis namas. .Krautuvė Ir 5 rūmai.
Kaina..............................................$2400

2 lubų medinis namas ant Emerald 
Avė., arti 36 gat Randa $228 J me- 
tus. Kaina................................. $1.600

Emerald avė.
Terp 82-roa Ir 83-člos ul.......... preke
2 lubų, 4 flatų medinis ns 

mas ............... .....  $35oo.cx

80UTH HALSTED ST. Tarp 34-toa 
ir 35-tos ui. 2 lub n* arinis ei ims. 
štoras. Randa $52. Kaina ,...$^<M.0O

lubų, 5 flatų mūrinis na- 
..............................$4300.00

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

Pilenlečiai. Istoriška tragedija pen
kiuose aktuose. Parašė V. Nagornos 
kis. Pusi. 155. Kaina......................35c.

Trumputė Lietuvos Istorija. Antras 
pataisytas 
pradinėms 
79, Kaina

išleidimas. Knygelė gera 
lietuvių mokykloms Pusi. 
.................................... 20c.

Phlladelphla, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 80. 2-nd

Pulkus 2 lubų mūrinis namas, 4 
gyvenimai; ant Union Avė., 
gat Randa $444 j metus, 
tiktai ............................. .............

arti 36 
Kaina 

. $3.500

Street

Litvomanal. Drama keturiuose veik
smuose. Parakė Dvi Moterį, 
spausdinta iš “Varpo“. Pusi. 
Kaina ................................... •

At- 
58. 

20c.

Ligonių Draugas, Homeopatlškasis. 
pagal Dr. med. G. Pulmano. Vertė iš 
laiško 8. 2. Pusi. 22. Kaina ...,10c.

Prabočių šelėllal. Dramatiška Al 
dija trijose dalyse, parašė Vilhelmas 
Storasta, Tilžėje. Visa Aidlja suslde 
da iš Angos ir trijų veikalo dalių: 
iš tragedijos: Vėtra, Iš dramos, Ne- 
san-žmonės, ir Iš mysterijos: šventa 
Ugnis. Veikalas parašytas lošti dali 
mis, arba visas. Puslapių 182. 
na........................................

Tr|s Myllmoa Komedija trijuose 
aktuose. Parašė žemaitė. Pusi. 44 
Kaina ....................     25a

John
Portland, Oreg.

Browman, Brdwman News

Mūrinis namas ant 37 gat 
$240 | metus. Kaina................

Randa 
$2.000

S lubų. 
MM »ee«

$ flatų medinis na- 
$350040

2 lubų, 
mas

4 flatų medinis
$3500.00

2 lubų , 
nias

> flatų medinis na-
$1800.00

33-d Place, terp Halsted 8L 
ir Aubum avė.

lubų, 2 Katu mūrinis
mas ....................................

na- 
$3103.00

Co.

Scranton, Pa
M. Valentanavlčla, 1831 N. Maln St

Kai- 
$1.40

Litwlni w Lltwle. ’ Otton Zavrisza 
Laida trečia žymiai padidinu. Pusi. 
53. Kaina ........................ 25c.

Prie Hlstorijos musų rsiybos. 
rašė Dr. J. Basanavičius. Pusapių 17. 
Kaina .............   -joc

Pa

Tautiikos Politikos knygynėlis. 
Telpa čia Rusiloa policijos viešpata
vimas, persekiojimas ypatos laisvės, 
draugijų ir susirinkimų, laisvės žo
džio ir sąžinės, Ir kame Išganymas? 
Pusi. 47, Kaina............................. 10c.

Inter

M.

Seattle, Wnh. 
News Agency.

Worcester, Maas.
Paltanavlčla, 15 Mllbury Street.

Poplar avė, arti 31 mos 
ruimų mūrinis namas ir 9 pėdų 

augštas baseine n tas ..............3C2OC.C0
ruimų medinis namas ....$2500.00

6

8

ui. ‘

Gražus 2 lubų mūrinis namas, 4 gy
venimams, akmeninis ponamis, pasto
gė džiovinimui skalbinių. Geras tvar
tas arkliui laikyti. Ant 35 Pk, arti 
Auburn Avė. Randa $450 | metus. 
Kaina ................   $4.100

lubų, 2 flatų medinis na- 
IA» .....................................$3500.00

Emerald avs. terp 36-toa Ir 37-tos ul. 
3 *lubų, 3 flatų medinis ns- 

.............................$160040

3

2

Union avė., terp 31 Ir 32 ut 
lubų, 2 flatų mūrinis 

mas
na- 

$9000.00

t Liūdna Pasaka. Parašė J. B-nas. 
Tu manęs nelaimėje ueapleidi, nu
liūdusį palinksksmini, nuvargusiam 
ranką paduodi.... Dėkingas už atsi
dėjimą ir širdį gerą, aš Tau nors 
apsakj mėlius rašysiu. Skaityk!....

ūgu patiks Tau ir gyvas busiu. — 
daugiau papasakosiu.... Teip pra

deda raštininkas, kurs Iš bado be 
laiko atsiskyrė iš šios pasaulės 
Pusi. 31. Kaina .......................... 10c.

Papasakojimai Iš Prancūzų revollu- 
cljoc. “Ateities" Išleidimas Nr. 2, 
Pusi. 73, Kaina .....................  15c.

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

Waukogan, III.
Rakauskas, 1015 — 8-th Street.

Pulkus mūrinis namas, 2 lubų, auk
štas ponšmis, su gerai įtaisyta skal
bykla 4 šeimynos gyvena, 19 ruimų. 
3 vanoe Ir kiti naujausi įtaisymai. 
Gera pastogė. Randa neša $612 į 
metus. Tramvajai, eina pro pačias du
ris. Arti 33 gaL ...................... $5.100

Wallace BL, terp 28 Ir 29 ui. 
lubų, 3 flatų mūrinis na- 

.............................$5300.00

Wallsce 8L, terp 29 Ir 30 ui. 
lubų, 4 flatų mūrinis na 

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

lubų, 2 flatų mūrinis 
mas ........

na- 
$570040

Auburn avė, trep 33 Ir 34 ul. 
lubų, 1 flato mūrinis namas 

ir 2 lota! .............................$4000.00

lubų, 2 flotų medinis na- 
“• ..................................... $2500.00

Parmazonaa arba Dievo Rūstybės 
Baisumas, Parašė šventmikls II lei
dimas. Labai akyva Ir kožnam nau 
dingą perskaityti šita knygelė. Pusi 
40, Kaina ......................................... iOc

Teismas
Leontjev’o.
Alfa. Pusi.

Ir jo nepriklausomybė, A.
Iš rusų kalbos vertė 

32, Kaina .................. 10c.

“LIETUVOS" AGENTAI.

Wallaca 8L, prie 37 ul.
S lubų, 3 flatai Ir 1 štoras mūri

nis namas ..................... $7500.00
Aubur Avė., terp 31 Ir 32 

lubų mūrinis namas, naujas
ul.
$5.900

kjtl "Lietuvą” metams ir uialmokėtL

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
matome jos tik dėl Jos prastumo". 
Kalbėtojai daug atras sau medžiagos 

>.joje. Pust

Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėllal 
apie lietuvių žmonių pasninkus, yra 
ištraukos kelių rašytų straipsnių 
Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos 
sutaisė K. Stkls. Pusk 16. Kaina 5c.

Tikri Ir
slėlial Iš 
kankintojų. 
Laisvamanių.

netikri tventlejle. Paveik-
gyvenimo kanklntlnių ir

Išleista Suslv. Lietuvių
Pusi. 61, Kaina 15c.

Lesnlauakas, 
Rlnkevičia.

Brooklyn, N. Y. > 
347 Rodney 
73 Grand

Street
Street

47. Kaina . 16a

Mokykia ir Jos uždavininys. Pa- 
Aprašo apie mokyklas

I Prancūzijos, Vokietijos Ir kitų vleš- 
■ patysčių, po tam kokia mokykla mums 
^reikalinga, ko męs turime tiesą nuo 
I mokyklos tikėtis, ir koks, apskritai 

imant, mokyklos uždavinys. Puslapių 
69. Kaina ................................... 25c.

Pragaro Atgijimas. Parašė L. Tol- 
stoi. vertė Z. A. Knygutė žingeidi 
kiekvienam perskaityti. Pusi. 22 
Kaina ......................................   10r

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

Tėvynainių Giesmės. Parašė Vytu- 
s. Pusi. 24. Kaina................   10c

Balti mere, Md.
Gawlls, 1834 N. Castle Street

Cleveland, Ohlo.
Pov. šūkis, 6524 Forouui Ava 8. E.

Chlcago, III.
Charles Laban, 10802 Mlchigan Avė.
Juozas Volmeris, 168 W. 18th St

Malūnas. Apysaka; 12 rusų kal
bos vertė Pranas S-lis. Puslapių 23. 
Kaina ............................................. 10c.

Plėšikų Lindynė arba Nunešta 
Duktė. Išguldė S. P. T. Apysaka iš 
gyvenimo žmonių Lietuvoje. Pusla
pių 38. Kaina................................. 20c

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

Tuks*antis Nakčių ir Viena. Arabiš
kos pasakos. I dalis. Pusi. 96, kaina 35c.

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

Cambrldgepcrt, Mase 
Pet. Bartkevičius, 719a Maln 
C. Kavolius,

St
19 Harrison Street

Kast 8t Louls, III.
Juos. Rainis, 452 Colllnsville

Męs Ir Lietuvos socljaldemokra- 
-tai. I, Musų artimiausias tikslas ir 

į kelias. II, Lietuvos socijaldemokra- 
$ tai ir kultūra. III, Lietuvos socijal- 
’ demokratai ir tauta. Parašė .Juras.

Pūsi. 16. Kaina .......................... 5c.

Revoliucijos Dainos. Surankiotos 
Iš visu’’ ir atspaustos knygelėje, 30 
puslapių; telpa 24 dainos naujos ga
dynės, visiems iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pas mus gau
ti .................................................... 16c

Vėjiniu Malūnas. Pagal lenkišką 
parašė P. B. Apysaka kaip žydas nu
sipirko vėjinį malūną gešeftui, bet 
vėtrai užėjus, malūną sulaužė, ne
mokant su malunu apsieiti Ir tt PusL 
64. Kaina ..................................... 25c

Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis, J Box 708.

3.
New Britai*. Conn.

Čeponis, 2h Plaunant Street

Nesvarių N. J.
V. Ambrazevičla. 178 Ferry Street

Monininkas erba Maglkas. Pa
gal Panovą, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški paveikšlėllal Ir 
kaip padaryti visokias štnkas. Pus- 

į lapių 32. Kaina .......................... 15c.

Marija musų Viltis arba švenč. 
Marijos stebuklai, iš šv. Alfonso de’ 
E4R0H rastų ^tfWflkiojo J. Baltrušaitis. 
Pusi. 63, Kaina ............................. 15c.

Revoliucijos žmonės, parašė A. 
Niemojewskl, vertė K. Puida. Tel 
pa čia devynios gražios apysakaitės 
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
sitikimų Varšavoje laikuose rucų ka
rės su Japonais ir įvykusios po jai 
pairtu vės rusų flešpatystėje. Kny 
gėlė įdomi kiekvienam. Puslapių 76. 
Kaina ..................   20c.

Vargdieniai. Parašė Aleksandra Fro
mas. Apysaka Iš tikrų atsitikimų penk
tos ir šeštoe dešimties XIX-to jo šimt- 
mečla Naudinga kožnam perskaityti. 
Pusi. 187, kaina................................. 50c.

Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas. 46 Bo. 22 nd Street

80. Boston, Mase.
N. Gendrolius, 224 Athens Street

Vieno veiksmo komedija.
Kamajų

Burėliui paskiria Autorius.
Kaina ...................  10a

Nutruko.
Parašė Smalstys-Smolskis.
Vaidintojų ~ *" 
i’usl. 20.

Ratelių spėjimai. "Tra linksmiausia 
žaislas (žabova) šeimyniškuose susi
rinkimuose. Parašė D Spėjlkas 
Puslapių 16. Kaina ................. 10a

Vikrus Vaikinas.. Apysaka 11 nor- 
vegų gyvenimo, sekant BJenoną. 
Apysaka užimanti kiekvieną, su gra
žiais privedimais. Pusi. 80 Kaina 10c.

Vincas Stonis. Apysaka Iš žmonių 
gyvenimo, 
nos. Pusk

Parašyta Šatrijos Raga-
143, Kaina .................. 35c.

Juos.
Bcranton, Pą.

Petrikys, 1514 Ross

Bhenandoah, Pa
And. Mačla, 1
T. Kryžanauskaa, 12Mi

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

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

Raistas — The Jungia. Parašė 
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver 
8ta Iš angliškos. Išleido Jonas Nau
jokas. Apysaka paimta iš lietuvių 
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais 
iš Chicagos skerdyklų; naudinga ir 
(domi knyga perskaityti kiekvienam 
Puslapių 355. Kaina .............. $1.00

Volunge 
galio, yra ____ _____
mskų, meiliškų, muzikai, sakinėms, ir 
dekllamacijoms. Pusi. 170, Kal
iui ...........................................  60c.

Ir vieversėlis. Eilės Mar- 
daug įvairių ell! Tėvy-

Nieko be Priežasties. Komedija vie
name akte. Lietuvlškon kalbon ver
tė Mag. Parai kietis. Puslapių 34. 
Kaina ................................................. 15c

.j Naujas Lietuvių Lementorius, arba 
f Skaitymo ir Rašymo. Pradžiamokslis 

Lietuvių Parapijų Mokykloms. Sutai
sė S. P. Tananevlče. Su daugeliu pa
veikslėlių, gražių apskaitymų, rašy
toms ir spaudintoms aiškiomis, stam
biomis raidėmis. Su gražiu, drutu au
dimo apdaru. Pusi. 76. Kaina 25c

Rankų šašeliai Ir Parlnktlejle žais
lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui 
vakarais Ūuoso laiko; šitoje knyge 
Įėję telpa paveikslėliai, kokius su 
rankų šašeliu galima parodyti Ir tam, 
tinkami apskaitymai. Puslapių 32 
Kaina ...............  10c.

Rugštasai Pienas,. Įrankis liaudies 
sveikatos užlaikymui, vertė D-ras A. 
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra 
vartojamas rugštasal pienas kaipo vai 
stas nuo įvairių ligų. Pusi. 22, Kai
na .....................   5c.

Užkapotas žvlrblys. Apysaka V. J. 
Nemlrovlė — Dančenko. Pusk 24, 
Kuiną ............................................ 10c.

Žibutė urba pirmlejie pavasario žie
dai, eilės Jovaro. Telpa 17 įvairių 
eilių parašytų vieno Iš gabiausių 
eilių rašė jo Jovaro; laikraščiuose kri
tika šią knygelę augščiaus Iškėlė, 
negu kokias kitas eilės, Pust 15, 
Kaina ................................................ 5c.

žmonių Savivalda Naujojo želan- 
dljoje. N. čumakov’o. 
vertė A. žuvis. Pusk

Įš rusų kalbos 
35, Kaina 10c.

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

Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma. 
Lekcijos Prof. Blochman’o. Sutaisė 

'Šernas. Visiems suprantamai apra
šyta ypatybės chemiško Ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui yra 

į daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi, 
į 138. Kaina ........................................40c.
I Pasakos, Prityrimai Ir Veselijos su 
7 dainomis. Suderinimais parašyta 
* kun. K. Aleknos. Yra tai nekurtos 
į pasakos, nuotikiai, žaislai, giesmės, 

veselijos, najiviškal išpasakotos, vis
kas eilėmis sutaisyta. Pasl.
Kaina .............. . .............................

Pietro Caruso, Vieno veiksmo 
ma parašė R. Bracco, vertė K. Puida 

Į Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų 
atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10a

Scenlškiejie vaizdeliai. Parašė 
Vaižgantas. Telpa šitoj knygelėj 
sekanti veikalai: 1) Nepadėjus -«■ 
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
dija. 2) Negryna sanžinė, Monolo
gas, 3) Paskutinį Kartą, Monologas. 
4) Tiktai niekam nesakyk! Scena 
iš 3 ypatų, 5) Namai pragarai, sce
niškas vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa 
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c.

$iaurės Karžygiai, keturių veiksmu 
tragedija H. Ibsen'o. Iš rusų, lenkų 
ir vokiečių vertimų vertė K. Puida. 
Veikimas atsibūva Norvegijos Šiaurė 
je, Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir 
vlo laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c.

142.
35c.
Dra-

Sparnai, Drama IlI-Juose aktuose 
Parašė V. šiaulėniškis; yra geras 
su naujomis idėjomis perstatymas 
Pus). 44 Kaina ............................. 30c.

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

Svarbi priežastis, vieno veiksmo 
komedija. Parašė P. Bayard su kai 
kuriomis permainomis Iš lenkų 
bos vertė K. žegota. Pusi. 62 
na ........................j........ . ...............

kai
Kai
15c.

atgi-

žmonių,* užtarytojai
chai. Vertė Iš tusų kalbos šermukš- 
nė. Pusi. 32. Kaina.....................  10c

žodynas lietuviškai - angliškos kal
bos. Sutaisė Antanas Lalis. Pusi. 382, 
iki šiol turėjome tik su apdarais po 
$2.00, dabar kas nori piglaus nusi
pirkti, tai popieros viršals, kaina $1.00

Broliai Grak-

žodynas Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
braziejaus Laikraščio redaktoriaus 
"Šviesa”. Pusi. 552 Kaina .... $240

Že stoeunk6w lltewsko-polskich, Gior 
sy Litwin6w. Audlatur et ai tėra pers. 
Išleista rupesčia J. K. rybotame skalt- 
Uuje egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
das. Pusi. 231. Kaina....................$1.50

Užsiprašydami virš minėtų knyge* 
llų. adresuokite:

A. OLSZEWSKI,
3252 S. Halsteil St., Chicago, Iii

Parsiduoda šitie Namai.
NUMAŽINTOS KAINOS.

2 lubų mūrinis namas, 14 ruimų. 
Lotas 25x147. Randa $30. Kai
na .............................................  $3400.
Tas namas yra ant 38 ul. terp Au
bum Avė. Ir Gage St.

Halsted 8L, terp 56 Ir 57.
Medinis namas Ity lubų Ir pona- 

mla Randa $15. Kaina..........$2.800.

Lowe Ave, arti 33-čios ul.
Mūrinis namas, akmenų pamatai. 

Randa $24. Kaina ................j- $3.200.
fi

2 lubų medinis namas ant 38 Ir 
Gage ul. Kampinis. 8 ruimai. -Lo
tas 33x147*4. Randa $16. Gera 
vieta vaizbai. Kaina .............. $2.000.

lubų mūrinis namas, ant Wallace, 
33, ul. Kaina ................ $2.700.

Union Avė. arti 35 St 
namai, ant 

mus 6 ruimų.

Marshfield
2 lubų. 16 ruimų, medinis namas. 

Pulkus.

2 
arti

Kaina

2 lotų, po 3 gyveni-
Kaina .......... $10400

$3.500

8t arti Emerald Avė. 
mūrinis namas, su krautuve.

31
3 lubų

5 gyvenimai ir krautuvė. Kaina $7.500

33rd St. terp Halsted Ir Aubum Avė.
Mūrinis namas. Randa $42 j mė

nesi. Kaina ............................. $4.000

31at 8L terp Emerald Ir Union avės
3 lubų, 6 flatai mūrinis na

rna* ................................. $10000.00

1

2

lubų, 3 flatai Ir štoras, murinto 
namu ....................  $400040

31 st

lubų.

Placs terp Aubum avė. 
Ir Morgan 81, 

flatų mūrinis na- 
.............................$2200.00

lubų, 4
mas ....

flat j mūrinis na- 
...........................$460040

31st Place, terp Morgan 
Ir Musprat ui.

lubų, 4 flatų mūrinis na
mas $3000.00

35th

lubų, 
lubų 1 
mai «..

9

8

Morgsn 8L, terp 32 Ir 33 
lubų, 6 flatų ir štoras, mūri

nis namas.................... . .........$18.00000

ui.

Morgan 8L, terp 63 Ir 64 ul. 
2 lubų, j flatų mūrinis namas, 
akmenio pryšakls Ir tropai. .$€20040

Hlinois Court, terp 32 Ir 33 ui.
ruimų .jūrinis namas ...,$1200.00

Flsk 8U terp 33 Ir 34 ui. 
lubų, apačia medžio, viršus 

muro, štoras ir vienas flatas 2000.00

2
Leaviti 8t, terp 23 Ir f. ul. 

lubų, 3 flatai ir štoras, mūrinis 
aaiuas ...................................$700040

nooan, na.
138 8a Maln Street I 

Cherry Street

Sprlngfleld,
Jur. Tachihuckas,

Turnera Fa Ils, 
K. P. Simkonis.

, Waterbury, 
žemantauskas, 39

Worcest«r,
Bernotas, 12

III.
710 Enos Avė.

Conn.
W. Portor St

Harlem Street

Weatvllle, III.
Juozas J. šilkas.

GERI LAIKAI.
Išrinkus naują prezidentą geri 

laikai sugrįžta. Nėra abejonės kad 
per kelis metus turėsime daug dar
bo ir gerą uždarbį. Taigi kiekvie
nam yra dabar gera proga nusi
pirkti sau .gerą namą išmokesti- 
mis. Męs turime visokių namų 
ant išmokesties, nuo pigiausių iki 
brangausių. Nereikalaujate pirkti 
jeigu męs neužganėdinsime. Atei
kite persitikrinti į musų ofisą. Męs 
parodysime mųsų namus ir pasa
kysime jų kainas dykai. Daugu
mas žmonių, kurie nuo mus pirko, 
džiaugiasi dabar, todėl ir tie, ku
rie dar neturi savo namų, atėję į 
musų ofisą, persitikrins, kad pas 
mus gali rasti daugiau namų sau 
patinkamų, ir maža kaina, negu 
kur kitur. Perkantiems nuo mus 
namus, męs skoliname pinigus, 
kiek jiems trūksta. Nelaukite il
giau, bet ateikite tuojaus, kad ži
notumėte, ką męs turime ir kokio
mis kainomis.

Perskaitykite su' atidžia žemiau 
paduotą surašą musų namų ir tė- 
mykite jų kainas. 1 

nx »«

37th arti Wallace 8t
Mūrinis namas. Krautuvė Ir 4 rū

mai. Kaina ................................. $2.000

Placs, terp Auburn avė. 
Ir Gage 8t

4 flatų Ir užpakalyje 1 
flato abu mūriniai na- ' 

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

Lows Avė., terp 36 Ir 37 ui. 
lubų medinis namas, 4 gyve- Į 

nlmal, 16 ruimų

ruimų medinis namas

Laflln 8L, terp 68 Ir 69 ulL 
Ogden P ark.

ruimų medinis namas ......

$2.200

ui. i 
$1.700

Arti

$2.000

LOWE AVĖ. Tarp 32-ros ir 33-člos 
ul. 2 lubų marinis namas. Randa $42. 
Kaina ........X.............................$5000.00

THROOP ST. Tarp Lyman ir Archer 
Avė. 2 lubų mūrinis namas, lotas 50x 
125. Kaina .................................$2500.00

29th St., terp Quinn Ir Throop ul. 
5 ruimų mūrinis namas ....$1200.005

2
Halsted 8L, terp 31 Ir 32 uk 

lubų, 2 flatai Ir štoras, mūrinis 
namas ...................................$680040

Burlington avė., terp 154 ir 155 uL 
8 ‘ ~lubų, 2 flatų mūrinis na

mas ..................?................... $330040

3

2

2

5th aveM terp 42 ir 43 ui.
lubų medinis namas ..........$450000

Grant Works ant 14 ui. 
lubų, ant 2 lotų, 6 flatai, 2 

štorai, medinis namas, parsi
duoda su storo fixtures....$8500.00

ra n t Works 49 avė. 
šteras, me- 
....... $5200.00

lubų, 3 flatai ir 
dinis namas ....

f luboms, 2 gyvenimais, po-5 rul- 
■Bus mediniu narnai ............. $2.000.

PIaaM send o«e copy—“A Better Day's Work.*'

, , , —— ■ , T , ■ . — Ji . <1

W®E^§3KW

Sent
Wlth Our 
Compllments

eity ______

Lietuva

| Ponaitis. Apysaka iš anglų valkų 
[ gyvenimo- Parašė Uida. Graži apy- 
l sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams.

Pusi. 27. Kaina .......................... 10c.
L Populiariškas Rankvedls Fizikos. 
F Parašė P. Neris. Knygelė susideda 
| Iš 5 skyrių: I, skyrius: Svarybė, 

Pajiega, Svarumas, svarstyklės ir tt 
Į II skyrius: šiluma Gazų išsiskėti- 
I mas, Tirštumo atsimainymas, Termo

metrai, šilumos Jausmas, šaltis Ir 
tt. III skyrius: Balsas, Balso grei-

i tomas, Balso atsimušimas, Balso ypa
tybės. IV skyrius: šviesa, šviesos

I šaltiniai, šviesos greitumas, šviesos 
I atsimušimas Ir tt. V skyrius. 
R Elektra, Pritraukimas Ir atstūmimas, 

Prigimtinė Elektra, Budas elektros
' išslplatinimo ant daiktų, elektros ki

birkštis ir tt Yra labai naudinga 
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai 
visokiems amatinininkams. PusL 100. 
Kaina ..........................   40c-

Sulaukė, Iš tautiško serbų 
jimo pasakojimas. Parašė Terezlja 
Jadvyga, iš lenkų kalbos vert^* Bal 
trus Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c.

Šventas Petras Ryme, Apysaka iš 
krikščionių persekiojimo Nerono lai 
kuose. Perdirbo iš Henriko Sinke
vičiaus apysakos “Quo Vadls” H. SI.. 
vertė Adolfas Vėgėlė. PuaL 230 Kai 
na ...................   ^Oc-

šventoji Istorija žemesniamjam llau 
dies mokyklų skyriui, trumpai apsakė 
kun. J. šuster T. D Vertė Ad. Vėgėlė. 
Pusi. 88, Kaina............................. 15c.

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

KUR GAUTI “LIETUVĄ".
Galima gauti kiekvieną savaitę 

“Lietuvą" už 5c. pas šluos agentus:

Už $300 ant rankde, 9 lykį J išmo- 
kestį randa, nupirkinte 2 lubų mūri
nį namą, 2 pagyvenimais po 6 ruimus 
ant Quinn gat., arti 31 iga‘ 
Kaina

A Valuable Book
Užimanti kaip apysaka, pamokinanti kaip rank- 

vedis. Ji paduoda istoriją apskaitymo, pradedant 
šimtmečiais prieš laiką, kuomet sątarvės buvo žy- 
mėjamos rinteliais ant lazdos. Paduoda suglaustoje 
formoje šimtus nurodymų greito apskaitymo ir nau
jus budus apėjimo su smulkmenomis, kurie pagelbės 
kiekvienam vaizbininkui—pirmininkui, užvaizdai ar 
raštininkui—įgyti geresnį dienos darbą. Tai nėra 
Burroughs1 Kataliogas. Tai jfra išeiga moksliško 
tardymo ir vaizbiško patyrimo, kurią skaitysi su 
pasimėgimu ir nauda. Ji yra verta vietos tavo kny
gyne. Reikalauk jos savo antrašuotu laišku ar ši
tuoju kuponu.

BURROUGHS
(Devynios ii deiimtis pardavinėjamų Budėjimo ir Sutraukimo malinu yra Burro-i^hs)

Sudėjimo ir Sutraukimo Skaitlinių Mašinos 
buvo įkvėpimu daugeliui pagerintų būdų, apkalbėtų 
knygoje ir vartojamų po šiai dienai.

Toplos Dlteusted >£ 
k How the Stone Age Man^k 

“ Kept Bocks" 
, ^^Beginnings of Mathematics 

and Cotnmercial Book- 
1 keeping

A bukinės ir kiti apskai
tymo budai

V a i z b ininkystė senovės 
Bsbylone

Pradžia “Karboninio nuo
rašo”

Karulio Babbage’o “Skir- 
mėj mašina”

Atsiradimas siolaikinčs 
sudėjimo mašinos

$2950

E. Fromes, 
Ant. Diržulaitls, 
Ant Jankauskas, 
T. Jermalas, 
W. Dackeviče,

Brooklyn, N. Y.
73 Grand
97 Grand

77 Gold 
215 Berry 
144 Grand

Baltlmore, Md.
Jur. Diemedis,
Jonas

Kazys

Street 
Street 
Street. 
Street
Street

išmo- 
muri-

Ui $300 ant rankOfc, Ol lykJ į 
kestį randa, nupirksite 21 lubų 
nį namą, 2 pagyvenamais ix> 4 ruimus 
ant 37 gat, arti Paršeli. Kaina ' $2750

521 Columbia Avė.
Luisą, 521 W. Lombard St

Už $250 Iš kalno, o lykį ant Išmo- 
k ėst les, nupirksite 2 lubų medinį na
mą ant 48 gat., arti Wentworth Avė. 
Randa $32 j mėnesį. Kaina ...$2250

Kokia nebūtų tavo vaizba, Burroughs bus tau neapsakoma pagelba. 
Burroughs’o yra 58 rųšys, pritaikomos kiekvienai vaizbai, pradedant nuo 
kaimiškos valgių sankrovo iki miesto bankai. Ji apsirūpins visais, smege
nis bukinančiais mažmožiais greitai ir teisingai ir paliks laiko tau ir tavo 
raštininkams kitiems reikalams.

Ji pereina žinovę visokių skaitliškų veikmių, be suklydimo. Męs priro
dysime šita Ir parodysime kodėl Burroughs yra geresnė už visas kitas sudė- 

r*|,> .ZĘy-— _ jimo mašinas sulyg padarymo ir
I išmėginimu pakaktinu

Brldgeport, Conn.
Lendraltls, 324 Warren Street

Puikus medinis namas, 2 gyveni
mai; ant Lowe Ava, arti 36 gat 
Randa $264 į metus. Kaina tik
tai ..................................   $1.700

Išmėginimu Dovanai

Pradinė Aritmetika, arba mokini
ais rokundų mažiems vaikeliams, 
dedant nuo 1 iki 100. Sutaisė P. 
-ateinia. Su paveikslėliais, audimo 
aruose, 128 pusi. Kaina ..... 35c.

girdis žmėgaus prilyginta Bažnyčiai 
Dievo arba Uždui piktų dvasių, išreikš
ta per 10 paveikslų. Pusi. 48. Kai
na .......... .......................*....................

iv. Pranciškaus iŠ Asayžiaus gyve
nimas pagal kun. A. Beltrainl’o. Su- 

' " "• , Pusi. 41 Kai
lio.

taisė J. Baltrušaitis, 
na .........

III. 
Wabansla Avė. 

J. Vasiliauskas, 2498 Kensington Avė-
P. M.

Dom.

Chlcago, 
KalUs, 221 W.

Elizabeth,
Bočkus,

N. J.
311 First St

Elmora,
Antanu Rėklaitis.

2 lubų, pusė muro, pusė medžio na
mas, keturi gyvenimai; ant Poplar 
Avė., arti 31 gat Randa $360 | me
tus. Kaina..................................... $2.500

2 ir 3 lubų mediniai namai ant 
Emerald Avė., arti 32 gat. Randa 
nuo $300 iki $472 į metus. Kaina 
nuo .............................$3.000 iki $3.800

tavo ofise. Reikalaudamas musų 
dovaninėe knygelės ‘‘A Better 
Day's Work”, paklausk taipgi 
žinių apie Burroughs, ir parašyk 
koksai yra būdas tavo vaizbos.

(Ranka ar elektra varoma).

BURROUGHS ADDING NACHINE CO.
DETROIT, NICH1GAN, U. S. A. $$ high holbom, londoh, w.c, englahd.

Sutrumpinimo 
Nurodymai:

Kasdieniniai pinigų suly
ginimai

Sandėlio užrašai ir inVen
ta ra i

Sulyginamosios sanskai
tos veikiančių išdavinių

Budai sužinojimo neuž- ' 
mokėtų apskaitų

Kaip apseiti su bandomu 
lykiu teisingai i r greitai

Perkartojimas pardožių 
retailinėj ir aplaminėj 
sankrovoj

Kaip apseiti su mėnesinė
mis apskaitomis

Peržiūrėjimas kasdieni
nio įrašo

Apsisaugojimas nuo ban
domojo lykio kliūčių

Trumpesnis ir geresnis 
būdas apseiti su įplau
kusiais pinigais

Žymėjimas sanraŠų su 
mašina

Apsiėjimas su išmokesti- 
niu surašu greitai ir ti
krai

Padauginimas numažin
tas pusiau

Atėmimas trumpesniu 
laiku

Lai k j tausojas dalinimo 
būdas

Aprėpimasčekinių skait
linių su mašina

Sužinojimas lėšų dienos 
darbo

Darbo lėšos pagal stukius 
— Trumpesnis būdas

Medžiagos lėšos pagal 
stukius

Suradimas IMą imotą
Medvilnės ssnralos padaromo* 

su trečdaliu laiko
Tausojimas talko sudedant Ir 

suralant tonas Ir centnerius
Apsiėjimas su sudėjimu pėdą, 

colių ir colių trupintą
Sumanymas suderinimui ban-

n. 
sumomis



VYRAMS TIKTAI

yv«nlm*.
INZEHGA DYKAI!

F. P. Bradchulis

iki 3:80 po pietų; nuo 7 iki 8:80 rak. Nedėtiem 
nuo 8:30 iki 11 tiktai. Telefonas Ganai 1470.

Tynntk |tekmg ligos Ir paleutuvysti*. 
pamatyta* gyv datuiu figūros*, tvaikuos* 
ir ligotuos* padlpmuoi*. Laru* ilrodinėtoja*

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. State Si. Chicejto. 10

INEJIMAB DYKAI!
Žingeidumai Pathologijo*
Žingeidumai Osteologijos 

Žingeidumai UronMiiiavImoOrganą

Tyrinėk pradžią ir išsivystymų 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistwsa**untos, žingeidu
mus ir milžiniikaains.

''Af’

Vienatine Lietuviška Sankrova

Telefonas Y arde 3162

Dr. G. M. Glaser

Jau išėjo iš-po Spaudos

Dr. L. E. Zl NS,4I So. Clark St., Chicago, III
PRlEMiaC VALANDOS: nuo 8 ryto Iki 8 vakaro. Nediliomlt: nuo 9 ryto Iki 4 po plotų.

KAIP PADARYTI MONUS

dalyvau- 
dalyvautl 
kiekviena

Slaptingos Vyrų Ligos.
Al lig y d* u grritai Ir ant visada

ftiuoml pranešu gerbiamai publikai, Jo* esin 
seniausiu gydytoju ant Bridgeporto, praktikuo
dama* 17 metų. Dabar savo ofisų perkėliau į

rviUbilutkui iitlkia* b* 
ic4di* Užtikrinama* 20

Moteriškas Ligas.
Patinimu* gimdo*, skaudėjimu* 

peė Iii. baltligę Ir kiia*viigydau pa- 
*ekmlngi*n*iai pagal tnauo meto
do* sutaisytus vaistu*.

Kraujo Uinuodyjlmus 
ir odr* liga*, pavelzdan: išbėri
mu*. skaudulio*. plaukų nuslia- 
kimu* ir visokia* kita* ilga* 

išgydau ant ylaados.

Kalbu lietuviškai!

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

laikau viskę didžiausioj paslapty J.

Visokios patarmes 
dovanai!

Jaunuomenė flirtuoja 
parduodami vienas kitam 
klausdami, kuris numeris 
tno?

Išgydau k tok v to aų sergantį Vartoooelę, Strikt u ra, tiieikrėtoalus kraujo užnuodyjimb, 
nusilpnėjimu ttorvų. Hydrooalę arba vyrų lytiška* liga*, šitokiu* petiuiymu* duodam* vi- 
sietui tiems, kurie buvo gydomi visokių kitų daktarų be jokios pasekmė* ir išdavė pinigu* dy
kai; todėl noriu jums parodyti, kad mano beda* yra vieninteli* ir su juo išgydysiu aut visada.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Skaudėjimu* sšcNvta, kepenų Ir inkstų, nors labai utsiacssėjostu*. IAgydau galutinai.

ir agentūra literatūros ant “Ncrth Side" Ckioagoj. 
> Čion galima gauti moksliškų, svietiškų ir dvasi- 
Ikų knygų, rakančių, škaplierių, abrosOUų, vlso- 

j kių laikraščių, Amerikos ir Europos ir po p torų 
I gromatom*. Taipgi atlaikau visokio ta voro: juo
dyto, paltelių, plunksnų,drukuojamų mašinukių 

' britvų, »t«reo*kopų ir daugelio kitų daiktų. Ne- 
ušmlrškita atsilankyti, o busit* užganėdinu.

Petras M. Kaltis
w,®!‘t£KU» »u.,<£!“•*• *

PLAUČIAI.
Sergantieji* dusuliu, bronchitu 

ir plautių ligomis Mgydomt ga
lutinai naujau.!* mauo metodą.

toblyčla 
keliais ir

su num.

3149 8. Morgan St. 
Kampas 32roa gatvis

Mano ofisas aprūpinta* naujausiai* budai* gydy
mo. Visu* ligoniu* stengsiuosi užganėdinu, kaip 
ir lygšioL Pasitikėdamas, Jog gerbiama publika 
ir toliau* man* rems, esi u namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dienų ir naktį Estu speeialista* 
ligose vaikų, moterų Ir vyrų ir ušeendlnto** ligo
se. Darau visokių operacijų. Liekuosi su pagarba' 

Telefonas Yards 687.

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan Street

“RAISTĄ” (TklJiuglt). DUODU DOVANAI
Skaitytojams “Lietavos•• ir “VtenyM* L.”, kuri* dar to* kaygaa n*turt ir nėra Skaitę.

Jei knygos "RAISTAS'' e*st dar skaitė*, tai visai našai lėtinai Afn«riko* gudrybes, 
suktybes ir. taip vadinamaJov gero v j ir negali 1S* išaugėti neo visokių pinklių, nes 
n*turl gana patyrime. "RAISTA8'rtal knyga patyrimų.

Perskaitęs •RAISTĄ” teippat iinosi visa sutvarkym* dabartines pramonijos ir kodėl 
bedarbė* kįl* o tnemt Ir kaip galima turėti visuomet darbas Ir gyventi laimingai.

„KAISTAS "dėl iėnaiuuio savo idėjų yra teip pageidaujama knyga, kad yra liveriu į 
visas kalba*.

“RAISTAS", kurt* sudrebino Amerikos Ir Europos parlamentus, yra didelė, 35* pusla
pių knyga ir svarbi t sora i, kad apraio gyvenini, lietuvių Amerikoje.

• RAISTO" kaina >1.00, perkant pačių knygą Prenumerata lalkralėių -•Lietuvos” ar 
"Vien. Liet." metam* >2.00. Bet kas naujai užsiseki* “Lletuv,“ ar “Vton. Liet.” metams, 
prisiųsdama* man >2.00. apturės metam* vienę iltų lalkraMlų ir “RAISTĄ” dykai.

Siuntimui prenumerata* adresas: J. Naujoka*. Madlson Sq. bos 1>9, N*w Verk, N. Y.
Kiekstona* lietuvy* inteligentą* pripažins didelę vertę knygos ■•Raiala*”.

Yra tai kn’ga aprašanti kaip pa
daryti 63 menus oe Jokių aparatų 
ir didelio išsilavinimo. Monus gali 
kiekvienas padaryti ir lengvai už
dirbti dideliu* pinigu*. Daugumas 
iisimokinusių is tos knygos uždirba 
po >10 ir >20 ant vakaro. Tamlsta ir 
gali tiek uždirbti, Jeigu tik to nori. 
O kodėl nenorėti, jeigu galima? Nu
sipirk litą knyga ir uždirbsi lengvai. 
Knygos prekė tiktai SOe. Pinigu* 
siųsk Noney Orderiu arba markėm*.J. 1LGAUDAS
3312 S. Babteė St., CIKAGO, ILL

Kozmlnsky & Yondorf, 
73 Dearbom Street.

Bankieriai.
Męs skoli>me Pinigu* *at tartenyblų Ir M 

ta lengiesfturtenybę pirkti, męs su džiaugsm* 
prlgelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pT 
alfų. Greitas veikimu. UBfVM illygo*.

ISGYDAU IN 5 DIENAS S

»s luikrodel) kokiu ne
būk sdre*u C.O. D. 65.7$ ir persiuntimo lėėn* 
su ties* pilno ištyrimo. Jei urbus tok*, kaip pa
sakyt*. nemokėk nė vieno cento. Atoki. g*l tau 
parsieis užmokėti gKS.OO už toki pat laikrodėlį, jei 
pirksi jį pa* kokį *ankrovlninka. Labai paiku* 
14 kar. sahiMtas m*4i*»ita k **k*k*» Okai su kiekvienu 
laikrodėliu. Adresuok:

Excelsior VVatch Co.
800 Athenacum Bldg., Chicago.

im.17akmenų
6elzk»iiai» Laikrodalia.

Stiebeliu užsukamas ir 
nustatoma', vyriiko ar 
tnoterižko didumo, g o 
net* saksastsi* raliuotai* 
dvigubais medžiok)!- 
uiato lūkėtai*, puikiai 
graviruotais. Laikę k**

8GERA
^NAUJIENA
B Kenčiantiems

musub
DRAUGAMS
lietuviam I g

Skaitytojau, Jeigu esi apimtas kokio* Ilgo* ar painiais nesveikumais, B S B užsimokės tau atsišaukti į Chicago Modlcal Clinic, 344 So. Stato St. M 
prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- ■ 
g\dj mą kožnos ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi- hE 

i nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiai*, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
Va^ nuvargstantis ir neramus? Ar Htmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 
trūksta energijos i r.tvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, HŽI spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, nemorališki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Seldiszka Silpnybe 
■F nesuaugusios ir šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, 
■U pienėtas Šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstą? M 
Įjį Išsipūtimą Gyslą Maišely]; Užsendintą Puletekį; Užakimą Varpskylės; Sy- B 

filitišką Užnuodyjimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervą, odos, kraujo nl 
aK ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
■n veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- jtN| Hfl sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauką, skau- B 

damą gerklę ir tt. ? U

g Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic J S S užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad W 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužilgio 
atrasi save karalium tarp vyrą ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne- N| 
sunaikina jaunus ir pusamžinius vyrus kaip išbėgimai sėklos nakties laike, Bį 
arba slaptingas nubėgimas sėklos su Šlapumu. Tas padaro žmogą nėlin- JL 
kančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina 
nuo jaunystės blogą darbą, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užga- 0 

: nėdinlmo lytišką geidimą. w
* Męs tikrai tave išlydysime. įl
|M Kęs gydom Ir Ugydom sėklos nubėgimas, nervų nuiiipnėjim|. užsenėjusį puletekį. syfllį. M 
M nensturahikus bėgimus, patingystf, lukštų ir pūslės ligas, teisybę sakant, visas Vyrų A 
rB Ligas. Viso* klinty* laimingam ženyblniam gyvenime be* prsėahnto*. Tuksiančius jaunų K 
M Ir pasamžlnių vyrų kasmet prtoė laik> nužiuoja į grabų jaunyste* IMykumai. per tanku* U

saslkuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors vienų U viri paminėtų ženklų, pasirodavyk W 
,u mumis pakol da nėra per vėlu.

8
'"" Rodą tau nieko nekaštuoja, o gali užfiėdyti daug kentėjimų. ęi

Valanda* priėmimo ligonių: nuo 10 ryto iki 4 po pi*4, ir nuo • iki 7 vakaro. M 
Nadėiiomia ir kitoraia Ovontoma dienoms: nuo 10 ryto iki 1S vai. platų tiktai. Bl
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Sutaisytas J. Ilgaudo

ADRESAI VIRŠININKU
“ŽINYČIOS" DR-STE8

Prezidentas—J. J. Hertmanavičia, 
8252 South Halsted Street

Vlce-Prez.—Justinas Jakavičla,
1512 W. 19th Street

1- mas Raštininkas—N. M. Juška,
S81 W. 22nd Street

2- ras Raštininkas—Aleksandra 0ls2ewskis,
1418 W. 21st Place

Kasierius—Nlosforas Žilevičia,

General-V i veizėt ojas—A. Olszewskis, 
3252 South Halsted Street 

Visi CHICAGO, ILL.
Su visokiais reikalais prie “Žinyčios”, 

kaip tai apžiūrėjimui žemės fermai, ar 
prisirašyme prie Dr-stče “Žinyčios” ir 
nusipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės 
visada ar tai raštu ar ūabiškai prie jos 
generališko užveizėtojo adresu: 

“Žinyčia”, A. Olszewski, Mgr. 
3252 8o. Halsted Slreol, CHICAGO, ILL

Dr. A. L Graiczunas
3312 S. Halsted Striat:: Chicago

T* L 1832 Yard.

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas.
>255 So. Hetatod St., Chicago, Iii
Gydo visokias lig** moterų, valkų Ir vyru 

Vipgi turi dIdrl* praktika ir gydo nA-Umi... 
įšokta* limpančias, užslaMjtista* 

tas vyrų ttaa*. Daro o pernai ja* pas*

Mare Lauklene
Atsakanti AkuŠerka

3252 S. Halsted St Chlcuo.lll.
Telephonee Varde ĮSOS

Duoda visokia rodą ir geriausi* pagelba mote
rims jų ilgo**. Pasekmingai atlieka darbe prie 
gimdymu Irdažiurl atsakančiai po gimdymo: Offi- 
sa* ir gyvenimą* Ol*xewaklu name sjm S. l*l*t*4«t

Naujas Išradimas 
Sustiprinimui Ir užlaikymui plaukų. M^BK T||k»!*uM*l plikų žmonių atgavo pul 
km- plauku, ».<:alko ..įtikimu plaukų 
K*l*os labai trumpame talke, vietoje 

senų atauga nauji, gražus plaukai. Visokia in- 
formaclja dykai. Artesnėms žinioms reikta ra
šyti įdedant kraso* ženklelį.

PROF. J. M. BRUNDZA 
KUMfAT a m. m n.

VISAI DYKAI
PrUlųsk mum porų markių, savo 

vardo ir adresų, o 
iųslme No. g kata-

ir vsikų. IlsMtein* pradžia prtož**- 
•tį ir P*»*kn»* Ilgų ir pasako kokis* 

gyduolv* naudoti, kiek Jo* prekiuo)* ir kur Js* 
£.utl Telpa p*veikslai Ir prekė* viaoklų n*n- 

usių *laetro-gydanėi* aparatų. Roberinin 
JktL MagiU ų spaastų. Drukuojamt) tr Ra- 

louių Mažinu, btaraoakopM ir Jiem Paveikslų, 
Armonikų. Konc*rtl»ų, Britvų Ir daugel kito- 
klų kožnam reikalinga daiktų. Rąžyk tuojau*. 
Jonu I. Bagdžiuna*, propr. Adresuok Ulp:

JOHN’8 SUPPLY HOU8E
28 P1LSGN STATKJN CMKAOO, ILL.

Kas gali bnt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 Ss. State St CHICAGO, ILL

VISI DABAR SKAITYKITE!

laimingas gyvenimas

beprotyste,Skurdas

„VADOVAS IN SVEIKATA” 
Naujausios ketvirtos laidos

Į Ta ganieji knyga parašyta Dr. E. C. Collins, bet paskutinė laida padidinta, sn daug naują išaiškinimą, 
visokios ilgos, ją vardai, kaip nuo ligą išsisergėti, išsigydyti ir knip būti sveiku. Dsug žingeidžią paelnptybią 

sprašytn laimingam ženybiaiui gyvenimui,
su nauja priedą, 228 lapų dydžio, pripildyta ir išleista

THE OOLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTO!
L T4 KNYG4 SKAITYTOJUI IR KLAUSYTOJUI suteik* tikra rodę gyvenime, kaip būt sveiku, ^sergantiems kur 
1 ir kaip išeigydit. Yra tai pirmutinė lietuviškoj kalboj, tokia naudinga knyga.

vinAVį v v QWTIf AT A 99 ^uri> tik perskaitys, netik mokės nuo visokią ir užsikrečiamą ilgą 
,, VAAJUIĄ 1x1 0VA1A.A1Ą išsisergėtl, bet ir daktariškam moksle apsišvies.

I Toje knygoje apart aprašymą yra daug paveikslą, kad žmogaus subudavojimę ir vidurines paslaptis kaip 
' ze/’kole permatyti,— te i p atvirai ik Šiol nieks nedrįso viską parodyti.

„VADOVAS 15 SVEIKATĄ” yra labai naudinga seniems ir Jauniems, vyrams ir moterims, apsiTedusieme ir Jauni* 
i kiemą, kiekvienoje stebeje Ji turėtą rastis. Tik viską dasižinosl, kaip pačią knygą perskaitysi. Ji tūkstančius sveiknis
I i padarė, kitus nuo mirties išgelbėja ir gyvena laimingai.

SZIOS PASKUTINES LAIDOS IR VĖL 100,000 ISZLEISTA, 
kurie dar neturit, todėl put rupi ūkite tą knygą, yra tai kaipir turėti daktarą savo namuose. Dabar „V. in S.” 
•tora, didelė knyga, bet jo* prekė ta pati, tik 45 ten., vienok kad ji labui visuomenės išduota, tad kiekvienam bus 

prisiusią VISAI DOVANAI, kuris atsiųs tik už prisiuntimą 10 cen. markėms.
Jei sergi pirmiau nekaip kreipsies! prie kokio nors daktaro, tai reikžlauk ir perskaityk „VADOVAS IN 
S V EIK A T j ”, Sergantiems męs rodijame skaityti apie REUMATIZMĄ, PLAUČIŲ, KEPENŲ, INKSTŲ, ŠIR
DIES, VIDURIŲ, VYRŲ IR APIE MOTERŲ ligas. Sveikiems kitus skyrius, ^es kiekvienas straipsnis labai akyvas 

ir naudingas. „V. in 8.” reikalinga kiekvienam, tai perskaitęs bepateks į ligos nasrus.
Teipat išleidėjai „VADOVO IN SVEIKATA'* užlaiko grynas, geriausias gyduoles, kokias 

tik gamta ir mokslas išduoda, ir išsiuntinėja visur. Rašant adresuok

The Collins New York Medical Institute, inc.
140 W. 34 Str New York, N. Y

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami “Lietuvos" Redakcijoj.

yra paaiškinimas kaip kaisti, 
tos prekė ...........................................

KALENDORfšKOJl DALIS panaši pernykščiam kalen
doriui, tik labiau pagerinta ir papildjrta.

STATISTIŠKOJI DALIS yra daug kuom papildyta: 
Mirčių statistika, svarbiausios priežastys mirties Suv. 
Valst.. kiek miršta žmonių didžiuose miestuose Suv. Valst.

1 Indi jenų- rezervacijos ir kiek jose indijonų gyvena .Valsty
bių skolos svarbiausių viešpatysčių. Knygų produkcija 
svarbiausių tautų į vienus metus ir daugiau visokių sta
tistikų.

PAMOKINANČIOJI DALIS: Gyvenimo patarimai (Sig. 
Saduagli). Alkoholiaus gėrimas ir Jo pasekmės. Kapita
las ir darbas (ekonomiškas pasikalbėjimas). Sis tas apie 
mašinas ir kitos žinios.

BELETRISTISKOJI DALIS: Persenas (škicą J. Grele- 
Cramer). . Vagis. Kodėl? (Emile Zola.) Karalius ir Jo ba
tų valytojas (legenda — Georg Ruseler). Sapnas Koperni
ko (legenda — Georg Ruseler). Kaip žmonės liekasi die
vais. (A. E. Elmhain.) ir daug kitų trumpų apysakėlių.

MAIŠYTOJI DALIS: Ilgiausios upės. Augščiausi kal
nai. Giliausios jūrės. Labiausiai prasiplatinusios šešios 
kalbos. Didžiausi kanalai ant svieto. Vėjo greitumas ir 
Jiega. Kaip jspėti, kokiu greitumu traukinys bėga. Len
ta, parodanti skaitlių dienų nuo bile vienos dienos kokio 
nors mėnesio. Kometos arba uodeguotos žvaigždės. Pla
netinė sistema musų saulės. Mintys, patarmės ir Juėkal.

EILES: Ella Wheeler Wilcox. Ūpas — J. J. Ruduo — 
M. Lietuvaitės. Kodėl negiedi? M. Lietuvaitės. Pabu
dimas — J. G. Už Jurlų-marių — J. J. Daili naktis —ver
timas iš Goethės J. J.

šitą Kalendorių gaus metiniai "Lietuvos” skaityto
jai dykai. Todėl tegul kiekvienas užsisako “Lietuvą” iš
tisiems metams. Kaina $2.00.

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

Lotai!
GERI BIZNIUI LOTAI.

Ant Halsted St., arti “Lietuvos” na
mo. 50x137 pėdas. Specijališkos rin 
kliavos už gatvę užmokėtos. Tėmykit 
ilgumų lotų, 12 pėdų ilgesni, negu pa
prastai. Kaina ...............   $2.500

Ant Halsted St., arti “Lietuvos” na 
mo, terp 33 ir 34 gat. 24x125 pėdas. 
2 rinkliavos už gatvę užmokėtos. Kai
na ............................................................... *800

Ant Western avė. bulvaro terp 43- 
čios ir 45 ui. pulkus lotai ant rezi
dencijų. Kainos nuo 3250.00 ir aug
ėliau. Pirk šiuos lotus dabar, nes 
kainos jų netrukus pasidvejos.

Telpgi turime daugybę visokių ki
toniškų namų ir lotų ant pardavimo 
visose pusės miesto Chlcagca. 
^Totas ant 69 place terp Hoyne Av. 
ir Leavitt St. erti trafnvajų linijos, 
pirkšnių šalygatvis, vanduo, gazas, 
srutyne. Kaina tiktai ................ $300.

Artimesnėms žinioms kreipkitės

A.OIszewskl 
,3252 S. Halsted St.

JEI TAU PATINKA

HERA DEGTINE
Rašyk mumi tuojaus
Ir pasirūpink gauti __

DYKAI PILNA KVORTA
TIKROS GERIAUSIOS DEGTINES.

*»«,«*.«» s..
Vrfa* * r*

■dresa* " . ’

LIETUVOS ŪKININKAS.
Laikraštis skiriamas darbo žmo

nėms, eina kartą per savaitę iš 
Vilniaus, Lietuvoje.

“Lietuvos Ūkininke” rašoma 
apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymą, apie vals
čius, mokyklas ir žmonių laisvę 
apie vyriausybės darbus ir politi
ką ir kitus naudingus skaitymus. 
Lietuvoje metams ..... .$i.75 
Amerikoje metams ........... ,.$2.50
Užsimokantiemš už metus, gaus 
dovanai “Vilniaus Kalendorių” 
1909 m. vertą 50c.

Ant pamatymo vienas num. 5c.
Pinigus siųskite atstovui Ameri

koje po adresu:
M. J. Damijonaitis, 

3141 Union Avė., Chicago, III.

Dangus, šeimyniškas žaislas, pa
rūpintas doram ir patogiam pasi
linksminimui. Yra tai 
22x24 colių su nupieštais 
tinkamais išreiškimais 
pradedant nuo 1 iki 121.

fiiame žaisle kiekvienas 
jus turi mėtyti kauleli; 
gali 2 ir daugiau* ypatų,
ypata a ps i renka sau vienų kupste!] 
(yra 5 yvairių spalvų) kuriuom 
uždengia tam tikrų numerį kauleli 
metus. Toblyčla susilenkia | 4 da
lis, su skrynute prisiunčiame į na
mus per pačtų. Prekė ............ <1.50

Flirtas, žaislas ir lošimas, suau
gusiems pavestas. Yra skrynutė su 
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvalrlals 
klausymais; ant kiekvienos kortelės 
yra po 6 atsakymus.

kortelėmis, 
kortelę Ir 
jo ataaky- 

Prle Danjatn ir prie Flirtos 
Flir
tus

Dr.P.Wiegner
(Ii Latvijos)

Priima ligonius t»avo ofise

331S S.Morgan st
Kasdien hl 2 vai. po pietų ir nuo 6 vai. vakare 
- Telefonas Yards 709

Pinigu Preke.
Iki 500 rubilą, rublis po................ 52)k
Nuo 5U0 iki 100U rublių, rublis po..M 
Virš 1V0C rublių, rublis po.......... 51M

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačto kaštą.

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotą ir niekur nežūtą, 
tai siųskite per “Lietuvos” redakdją, 
adresuodami teipi

Nuo Ugftiee visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 
: daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų. 
Nuo Mirties.

Mes apdraudžiama VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ

Serganti vyrai!
■ Į - ,.W

Jauni ir pusamžiai, kurie 
kenčiate nuo ligų, nenusimin
kite. Susiraminkite! Gelbėki
te save! šaukitėsi prie mus!

Eikite ten, kur busite gy
domi sanžiningai ir greitai pa
sveiksite! Sučėdysi laiką ir 
pinigus eidamas į VVestern 
Medical Dispensary. Patari
mas dykai.

Sutinimai ir kitokį n*sv*ikumai yra lėgydotni trumpa laiku su kelioms dienoms mu
sų originallėka badu gydymo. Atsakanti*! pritaikytas musų gydymas yra tikrĮaustas ir nuo
dugniausia* būdas ant svieto, pasiekimui nuodugnaus išgydymo. Negaiėlnk laiko Ir nestatyk 
pavojui savo sveikatos, klausdamas patarimo pas aptiekorių ar draugų Jei nėši at*akaa£iai 
gydomas, taigai! būti tikras, kad tarėd tų ligf per visų savo amžių ir ji visuomet atgabens ta- 
miltai nelaimę ir susikrimtimų. Męs ilgydome tūkstančiu* tokių ligų, dėlto kad turime joms 
ypatlik* gydymų

UŽSIKIMtlMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip ilgai kenti 
nuo užakimo varpo* ir kiek daktarų tamistų prigavo ir suvedžiojo, musų gydymas tajjtistų tik
tai lėgydy*. Su musų gydymu nereikta jokio piaustymo. Musų gydymas yra geriausia* visoj 
paaaulėj. be jokio skausmo ji* praėalina nesveikumę ant visados.

UŽNUODIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistu* ir turi skausmu*, žais- 
das burnoje, gerklėje ar pratrukimo* ant kokios nors dalie* kūno, tai sergi nuo užnuodtjimo 
kraujo, kurį gali Ligydytl W*etarn Medieaf Dispansery. Męs jteikome sunkiausiai iėgy- 
domų ligų prasčiau,tame padėjime. Męs išvalysime tavo kraujų grynai ir prašalinsime ii viso 
kūno įvairiu* nevalumus bei nuodus trumpesniu laiku negu kas kitas kokioj dalyj pasaulės.

GUMBUOTO* IR SUSISUKI GYSLOS. Tokį padėjimu gyslų męs iigjdome be *u- 
gsišlmo laiko, be jokio skausmo ir ant tuojau*. Musų gydymas prašaltus visokius ligotus pa
dėjimus, pagamina pllnf bėgimų kraujo, sngrųžina greitai normaiiškę sveikatų Ir ^gtumų' 
Skausmai pranyksta visai. \

MĘS IŽGYDOME KUOMET KITIEMS NENUSISEKA.
Męs telpgi išgydoma trumpu laiku, visas ilgas, kurtos apsireiškia tarp jaunų, senų ir 

pusamžių vyrų. PABIKLAUBIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAIl Viskų užlaikome slapty
bėje. Jei basi gydomas musų, niekas to nežino*. Męs tnrime tam tikrų gydymų kiekvienai 
ligai.

$10.00 vertis Ištyrimas su X-splndulials dykai.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsišaukti pas mus dėl ištyrimo^ idant žinoti ar jie 

tinka apslvedimui ar ne. Kitusyk gali būti kūne kokia liga, kuri kliudytų laimihgam gyve
nimui a psived usiems.

Jeigu tamlsta tur^kokį nesveikumų kūne, paeinantį n no peržengimo gamtos tiesų, tai 
nemėgink jo užslėpti ženalve. ne* Senatvė tiktai gelbsti ligai įleisti iakni* giliau į kūnų o tada 
tavo sveikata galutinai sunyks.

Atsiėauk ištyrimui į We*tern Medical Dispensary ofisų ir užsitikrink sau. kad esi tikę* 
apsiveitL ______

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!
Nereikalaujame pinigą pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pats, rašyk. 

VVestern Medical Dispensary 
91-93 E. VVashington Street Chicago, III.

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryte Iki 4 po pietų ir auo S iki 7 vakaro.
Nodtldloniais ir ėvontadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

B Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir- g 
■ kitę‘pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- ■ 
V tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimes, W 
IĮ nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa-

| nija išmokės jums tiek pinigą, ant kiek jąs busite apsidraudę. K 
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo R 

reikalais kreipkitės pas B

A. OLSZEVVSKI I
| 3252 8. Halsted St. Chicago. |

Geriausias lietuviškas dantą daktaras 

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

Trauki dantis be skausmo, išgydo Skorbuta, 
Neuralgija, sudeda nauju* vieton išpuolusių. pri
pildo iškirmijusi i* auksu, sidabru, amalgamų. 
Valandos: Šiokiems dienom* nuo 8 ryto Iki 18, 
nuo 1 iki 9 vak. Nedėliotus: nuo > r. Iki 5 vak.

Telaplonss Ysrds USB

Tolefon Yarda 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legališkas popieras, 
kaip Ui: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Bale, Testamentus, Affidavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

*1. J. Hertmanowicz
Ofisas

A. Olszevvski’o
>252 S*. Hihteš, Cor. 33rš St 

Chicago, III.

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

Tarp* Paulina ir Wood gatvių

Dr.O.C.HEINE
DANTISTAS

ATT0RNEY & COŪNSELOR it LAW 
Chamber oi Commsrcs Bldg., Rsom 709 
t. E. Ceraer La Sali* and Wa*hlngt*n Street* 

CHICAGO, ILL.

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir kriauna- 
liškas, visuose teismuose (suduoto).
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