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POLITIŠKOS ŽINIOS
B MASKOLIJA. '
" Ne tik durnos komisija, bet ir 

pati durna nžgyrė rando reikalą- 
vimą leisti jam užtraukti užrube- 
žiuose paskolą $225000000 dolia- 
rių. Pinigai tie bus apversti iš da- 

Bf lies užmokėjimui senos, trumpam 
B/ laikui užtaruktos 300 milijonų 
■ ^rub. paskolos, kuri turi būt užmo- 
<W\^kėta gegužio mėnesyj sekančių 
■M' netų; likę pinigai bus apversti už- 
||||Bdengimui iždo nepritekliau* šių 
BjB-netų. Taigi, uždengimui rių metų 
^/Bnepritekliaus randas iš paskolos. 
|||B jeigu užrubežiai panė rė-' '•kalinti.

B turės pinigus. Bet ateis kiti metai. 
BB biudžete vėl pasirodys ne mažas 
|||^r nepriteklius, nes jau nuo tūlo laiko 
|||B Maskolijos biurokratai didina idai 

das greičiau, negu auga žmonių 
(■gerovė. Klausymas todėl kįlą. kaip 
B|H ilgai paskoloms vien galima bus 

iždo nepriteklius dang-tui? Ta> 
|||| šaltinis turi ant galo išsisemti, ar- 
^Boa caro 
|||||Bjis gali

B kokiose 
sinimą

|Bb nieks jai pinigu skolinti ne norėjo, 
už kiekvieną iš uzriibe/ių pareika- 

BB lautą daiktą turėjo iš kalno pilnai 
BK užmokėti. Netoli to stovi jau ir 

caro valdoma Maskolija. o jo mi- 
IIIIIĮ nisteriai vis reikalauia padidinime 
^■B^'irėdninkų algų, dėlko kas metai 

išlaidos auga.
BB' • Ištikro mažesniųjų urėdninkų al- 

gos Maskolijoj teip mažos, kad 
B , urėdninkas iš jų nė jokiu budu 

negali išmisti, ar nori ar ne. turi 
^B ^imti kyšius, atskirą užmokestį nuo 
|^■""visų reikalaujančių kokio nors 
IIB patarnavimo urėdninko.

augštesniųjų 
hB- ninku teip riebios.

Venezuelės pre-

randas turi nusibankrutyti. 
atsirasti tokiose sanlygose, 
buvo Turkija prieš apgar- 
joje konstitucijos, kada

Už- 
urėd- 
kaip 

B retai kur kitur. Yra daugybė ge- 
rai apmokamų urėdų, kokiais uži- 

B ma visoki caro numylėtiniai, kurie
B“' nieko ne veikia; yra Maskolijoj
■ daugybė jenerolų ir admirolų nie-
■ ko neveikiančių, vien dideles algas
E imančių. Algos visti didžiųjų ku-
■ nigaikščių didelės, o jie ištikro nie-
■ ko naudingo ne veikia, labiau ken-
R ka visam kraštui, negu naudos pa-
K daro ,0 vienok ima labai dideles al-
L gas. Tokių nieko neveikiančių, o
I gerai aprūpintų dykaduonių Mas-
I kolijoj yra čieli pulkai, juos reikia
| tautai užlaikyti. Maskolija gi
I " kraštas, nors gamtos visokiais tur-
| tais gausiai apdovanotas, bet ne-
I turtingas, žmonės ten suvargę, ne-
| tikusios valdžios išsiurbti, supan-
L čioti teip, kad neįstengia nė gamtos
| duptų turtų sunaudoti. Ir juo to
lį liau. juo sunkiau visiems gyventi;
L ne lengva gyventi nė žemesniems

urėdninkams. Augštesniejie, nie- 
Į ko, arba menkai ką veikdami, per- 
Į tekliui gyvena, žemesniejie tiesiog.
Į jeigu nori dorai elgtiesi, badau-

ja; Todėl tai teisingo, doro urėd- 
Į. nnko Maskolijoj negalima rasti:
I ' žemesniejie ima kyšius, parsiduoda, 
Į nes iš menkų algų negali išmisti,

augštesniejie gi, užimdami pirma 
žemas vietas, jau ant jų susidemo- 

j ralizuoja.
“Tikrųjų maskolių” partija, kiek 

tik jos pajiegos leidžia, stengiasi 
kurstyti Maskolijos žmonis prieš 
Austriją, stengiasi visokiais budai§ 

| pagimdyti karą. Mat jie tikisi, 
' kad Maskolija lengvai Austriją su

muštų ir tokiu budu bent Europoj 
atgautų nužudytą. įtekmę. 1 ik- 
riejie maskoliai” rengia, kur tik 
gali, susirinkimus, laiko kurstan
čias kalbas. Randas rods iki šiol 
stabdo neprilankias Austrijai de
monstracijas, nes bijosi, kad dėl 
tų stumiančių į karą demonstra
cijų užrubežių bankininkai ne atsi- 

T sakytų skolinti pinigus, o be jų ne 
tik paprasto iždo nepritekliaus ne
galima uždengti, apie suradimą 
pinigų karui ne gal būt nė kalbos. 
Jis vaiko demonstrantų susirmki- 
mus, kaip tik jie nors puse lu
pų ' neprilankiai atsiliepia apie 
Austriją. Bet randas turi rokuo
tiesi su norais “tikrųjų maskolių , 

- nes ant jų remia savo politiką vies- 
patystės viduriuose, klauso vien jų 
kurstymų ant ne maskolių; kitos 
partijos ne remia rando, nes jos 
turi nesutinkančius su rando no
rais reikalavimais, iš valdymo budo 
užganėdinti vien “tikriejie rusai . 
Jeigu ranads jiems pataikauja vi- 
'duriuosc Maskolijos, negali jų no 
___________ nriešintiesi ir užrube-

žinėj politikoj. Neturėdamas ant 
ko daugiau remtiesi, randas turės 
remti ir užrubežinius siekius ant 
"tikrųjų rusų”. Jie gi aiškiai rodo, 
kad nori karo su Austrija. Tik- 
riejie rusai todėl gali dar Euro
poj karo gaisrą pagimdyti; jie gali 
lengvai tamsias fanatikų minias 
sukurstyti, o su minių norais ran
dai visur turi rokuotiesi.

VOKIETIJA.
Kad terp Prancūzijos ir Vokie

tijos yra svarbus nesutikimai, tą 
galima ant kiekvieno žingsnio pa- 
tėmyti. Tą parodo, net toks men
kas, rodosi, atsitikimas, kaip atke- 
liavimas Europon 
zidento Castro.

Kadangi terp Venezuęlės ir 
Prancūzijos buvo 
mai už išvijimą prancūziško pa
siuntinio, tai Prancūzija priėmė iš
lipusi ant kranto mieste Bordeaux 
Venezuelės prezidentą labai šaltai, 
dagi iš pradžių uždraudė jam at
kakti Paryžiun, jeigu jis neper
prašys Prancūzijos rando. Už
draudė jam turėti pasikalbėjimus 
su laikraštininkais. Atkakus pre
zidentui Castro į Vokietiją, ypač 
Berlyne, minios, lyg tyčia, erzini
mui prancūzų, entuzijastiškai jį 
priėmė.

Klausymas aprubežiavimo cieco- 
riaus sauvalios, perkeitimo Vokie
tijos konstitucijos teip, kad ant to- 
liaus ministeriai atsakytų už savo 
darbus ne prieš ciecorių bet prieš 
žmonių rinktus parlamento atsto
vus likosi, atidėtas iki sausio mė
nesio. Pirmeiviškųjų partijų ne
užganėdina ciecoriaus pažadėjimas, 
kad ateityj savo bobiškuose pliauš
kimuose jis bus atsargesniu, nes iš 
tikro toksai pažadėjimas neturi 
svarbos, jis ciecoriui lupų negali 
užimti, jeigu kada nors jis vėl už
simanys kokias užrubežių laikrašti
ninkams paslaptis išpliaukšti. Kon- 
servatyvai tokiu ciesoriaus pažadė
jimu pasiganėdina. Taigi, susirin
kus po kalėdų parlamentui, nežinia 
ar pasiseks perkeisti teip Vokieti
jos konstituciją, kaip pirmeiviai 
reikalauja. Konservatyvai vienok, 
nesusidėję su -kitoms partijoms par
lamente ne turi persvaros. Viskas 
paeis nuo balsų katalikų partijos 
pasiuntinių. Katalikų laikraščiai 
dabar rods pritaria pirmeiviams, 
bet jų partija ne visada laikosi to, 
ką jų laikraščiai garsina; randas 
kartais paliuosavimais katalikams 
moka juos savo pusėn patraukti.

Paryžiaus laikraščiai pagarsino, 
buk Vokietija užmezgė su Portu
galija tarybas ir nori pirkti nuo 
Portugalijos prie jos krantų esan
čias Berlingos salas, ant jų pa
rengti tvirtovę ir laivų staciją. Vo
kietijos randas per laikraščius gar
sina, jog žinia ta ne teisinga. Ma
noma vienok, kad Paryžiaus laik
raščių žinia buvo teisinga, tik už
protestavus Prancūzijai ir Anglijai 
tarybos likosi pertrauktos ir Vokie
tija nuo savo mierių atsisakė.

dideli nesutiki-

tautoms. Jis erzino gana ilgai Ho- 
landiją, darydamas jos vaizbai viso
kius apsunkinimus. Nežudžiusi 
kantrybę Holandija atsiuntė į Ve
nezuelės pakrantes savo kariškus 
laivus, kurie ne tik pradėjo blo
kuoti Venezuelės uostus, bet gau
do ir jos rando kariškus ir ne ka
riškus laivus; kelis laivus jau pa
ėmė.

Užėmęs prezidento vietą išva
žiavus Europon prezidentui Castro, 
jo vietininkas Gomez pastatė kraš
tą po atsigynimo karo teisėmis. 
Tvirtoves ginkluoja. Bet iki šiol, 
net holandiškiems laivams gaudant 
venezueliškuosius, tvirtovių kanuo- 
lės tylėjo.

Tuoj aus pagarsinus karo stovį,’ 
mieste Caracas susirinko minios 
prieš tarnaujančio prezidentui Cas
tro laikraščio “EI Constitutional” 
redakciją ir kėlė neprilankias de
monstracijas. Užgimė muštynės ir 
besi šaudymai. Kelios ypatos tapo 
sužeistos. Terp gyventojų juo to
liau, juo aiškiau pasirodo žmonių 
neprilankumas prasišalinusiam pre
zidentui. Venezuelės užrubežinių 
reikalų fministeris Paul išsiuntinė
jo notą visiems svetimiems pa
siuntiniams, kurioje skundžiasi, 
jog. Holandija nepagarsinusi for- 
mališkai blokados, pradėjo gaudyti 
\ enezuėlės laivus, stabdo ir sveti
mų kraštų vaizbą.

AUSTRALIJA.
Atsilankius Australijoj Ameri

kos kariškam laivynui, laikraščiuo
se pradėjo atsirasti visokios glo
stančios amerikonų saumylybę ži
nios. Terp tokių žinų buvo, buk 
Australijos kolionija Victoria nori 
pritraukti į Australiją amerikonus, 
šelpti juos pinigiškai, duoti dide
lius žemės plotus. Amerikoj laik
raščiuose tilpo žinia, buk randas 
Victoria kolionijos, norėdamas pa
rodyti savo dėkingumą už atsiunti
mą į Australiją Amerikos kariško
jo laivyno, jos žemdirbiams, no
rintiems Australijoj apsigyventi 
užmoka kelionę, duoda žemės plo
tą ir pašelpą iki 10000 dol. Per
skaitę tokias paskalas laikraščiuose, 
tūli amerikonai, žinoma norinti 
gauti .10000 dol. atsišaukė į kolio
nijos valdžias, bet gavo atsakymą, 
kad visai nemanoma tokiu budu 
Australijon traukti iš svetur kolionis 
tus ir dagi tokius pinigus jiems 
mokėti. Kolionizavimui Australi
jos Anglija turi pakaktinai locnų 
ukėsų, nereikalauja todėl iš sve
tur, mokėdama dideles premijas, 
kolionistus traukti.

jokio pirm gauto paliepimo.

Vietinė valdžia uždraudė pas- 
kutinioje valandoje Bouiahii skai
tyti lenkų kalba apie “Bažnyčią 
ir valstybę”, paakindama, jog to
kia paskaita geriau tiktų universi
teto miestui, nekaip Vilniui.

Lapkričio 4 d. iš Župranų mie
stelio važiavo Ašmenon Salų vals
čiaus urėdninkas. Pakeliui susiti
ko kelis žmonės, kurie jį ant vietos 
iš revolverio nušovė. Ligšiol kal- 
tinikai nesurasti.

Spalių 24 d. Vilniaus karo pa
vieto teismas buvo Marijoną ir 
Juzefą Naruševičaitės pasmerkęs 
pakarti. Dabar general-guberna- 
torius mirties bausmę pakeitė joms 
20-čia metų katorgos. Antanas 
Boržimas buvo pasmerktas 15 me
tų katorgon, dabar ta bausmė li
ko jam sumažinta ligi 4 metų.

Jakubovskio muzikos mokykla 
Vilniuje buvo mokinių didžiai lan
koma, nes muzika joje ištikrųjų 
buvo gerai išguldoma. ’ Tik kele
tą mėnesių atgal, rašo ‘‘Kurį. L.”, 
staiga išvažiavo pats mokyklos ve
dėjas Jakubovskis ir nežinia-kur 
dingo, bet mokslas tęsėsi toliau 
mokykloje taip-pat kaip ir pirma. 
Dabar žuvo tokiu-pat paslaptu 
budu, ir pati Jakubovskienė. Mu
zikos mokytojai nematė kitokio 
išėjimo iš tokio keblaus padėjimo, 
kaip pertraukti lekcijų davinėji- 
mą.

Pasienio sargyba neseniai užmu
šė du žmogų: vieną ties Jokūbavą, 
antrą ties šupariais. šuparių Be
diką sargybos kareiviai buvo įtarę, 
kad slapta nešęs iš Prūsų kontra- 

Įnirtę susitiko Bendiką 
šautuvo apsodu movė 
gana. Sena Bendiko 
tokią neteisybę negali 
kaimynai bijo, kad ir

resnysis sūnūs Justinas L. Krata 
ir suėmimas buvo Vilkaviškio žan
darų' viršininkui paliepus. J. L, 
dabar tupi Naumiesty j.

Tikimės to
tas mus pasidarbuos

bandą.
ganyklose, 
kakton ir 
motina už 
skųsties, o

negautų kakton.
.... rėnas.

patįs

Iš SUDERVOS, 
Vilniaus pav.

Lapkričio 18 d. kun. Adomo 
Loikos butan įsiveržė 6 uždengtais 
veidais žmonės ir pareikalavo pi
nigų. šiam pasakius jų neturįs, 
pradėjo jį visaip kankinti; pramu
šė galvą, sulaužė ranką ir tt. Var
gonininkas ir zakristijonas, kurie 
už jį užsistojo, irgi smarkiai bu
vo apkulti. Pinigų neradę, 
kai pabėgo.

vičius žmogus su šeimyna (įpats 
septintas), tat tų 28 rub. vosl už
tenka maistui, o už ką apsirėdyti, 
apsiauti? Pragyvenimas gi dabar 
brangus. !

Girdėjome iš Subačiaus/parapi
jos gyventojų, kad tu flragunevi- 
čius du metu Xn besidarbuoda
mas, daug prisidėjo prie žmonių 
apšvietimo pakėlimo, 
dėl, kad ir
žmonių apšvietimo pakėlimui ir 
lietuvybės atgaivinimui. Dirva gi 
darbuoties pas mus plati. Kėdai
niuose ir apielinkėjvlabai mažai 
girdėt kalbant tietuvišbth nes žmo-* 
nės čia sulenkėję ir kalba “kres- 
cianskim janzykienr, po polcku”. 
Taip mat jie lenkiškai kalba: 
“Wladziak, si ūkai, prziwiunž mu- 
jego sartuka za wadialy du basla”; 
"Antuk, twuoj bėriukas puobek 
bruzkiem przez Nevviarža”; “Naž 
ksianžuliak prakeiktinial z kozau- 1 
nieži prziskik litapekik cicilistik, 1 
gazaty” ir tL J. G. M.

IŠ VILKAVIŠKIO, 
Suvalkų gub.

Apskričio teismas nuteisė ' Bal
čiūnų Grigaitį 10 metams kator
gon už tai, kad jis užmušė savo 
pačią ir į šulinį ją įmetė.

J. R.

IŠ JURKSŲ, 
Vilkaviškio pavieto.

Spalių 23 d. čionai atvyko Vil
kaviškio “starša” su 3 žandarais 
kratų daryti. Iškrėtė 4 ūkininkus, 
bet nieko nerado; paėmė pas kai- 
kuriuos daug laiškų iš Amerikos 
ir nekaltųjų knygelių, 
matė Šešupe plaukiant 
kurį, žinoma, ir paėmė, 
ūkininkas Eidikis.

Beto pa- 
šautuvą, 
Suimtas

plėši-

INDIJOS.
Indijose auga vis labiau neken- 

timas Anglijos valdžios. Anglija 
gi, nežinodama kaip žmonis ra
minti, griebiasi, teip kaip ir Mas- 
kolioj, žiaurumo. Areštuoja turin
čius didesnę įtekmę indiečittv- ir 
gabena juos į kalėjimus. Suareš
tavo jau devynis indįečių vadovus 
ir nežinia kur juos išgabeno. Terp 
suareštuotų yra ir vienas G&cuttos 
milijonerius Chunder Malik. z\ng- 
lija mano, kad žiaurumu pasiseks 
žmonis nuraminti, bet kartais tas 
visai priešingus išduoda vaisius. 
Indijose beveik didesnė kariume- 
nės dalis susideda iš čiabuvių in- 
diečių regimentų. Jeigu tik tie re- 
gimentai pereitų į žmonių pusę, 
Anglijai būt sunku pasikėlimą su
valdyti, jeigu jis apimtų didelius 
Indi jų plotus.

VENEZUELfi.
Iškeliavus Europon prezidentui 

Castro, Venezuelė susilaukė visai 
negeistinų pasekmių šiurkštumo

15 LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Iš tikrų šaltinių sužinojome, kad 
p. K. Strazdas gavo iš Vilniaus 
gubernatoriaus leidimą išleidinėti 
Vilniuje du sykiu per mėnesį lie
tuvių kalba laikraštį “Žemdirbys”, 
kurį kuopelė lietuvių ir pradės lei
sti šių metų gruodžio mėnesio pa
baigoje. “Žemdirbys“ bus specija- 
liškai pašvęstas ūkio, prekybos ir 
pramonės reikalams; jame plačiai 
bus rašoma apie ūkininkavimą so
dininkystę, daržininkystę, bitinin
kystę, pienininkystę gyvulių veisi
mą, apie preky bą ir pramonę, apie 
vartotojų draugijas, apie ūkio ra- 
telins, apie pasiskolinimo - taupo
mąsias kasas irtt.; be to dar “Žem
dirbyje” bus rašoma šiek-tiek iš 
medicinos, hygienos ir veterinari
jos. “Žemdirbio” kaina metams 
3 rub., pusei metų — 1 rub 50 
kap., 3 mėnesiams 75 kap.

Toksai laikraštis lietuviams la
bai yra reikalingas, todėl visi, kam 
tik rupi ūkio pakėlimas, privalytų 
tą laikraštį paremti.

Į Vilniaus katalikų konsistoriją 
Gardino gub., Sakalų pav., tardy
tojas prisiuntė užklausimą, ar kry
žiai pakeliais statomi yra švente
nybė ar ne. Tokio užklausimo 
priežastimi buvo šitoks atsitikimas. 
Liepos 24 d. šįmet girininkas Ni
las Tofarovas šovė į kryžių me
dyje įstatytą ir pataikė į Nukry- 
žiavotąjį. Pasirodo esą tarp žmo
nių tokie burtai: jei prieš medžio
nę kam pasiseka iššovus pataikyti 
į kokio šventojo paveikslą, tas 
tuomet pataikys į visą, į ką tik 
šaus. Dabar Nilas Tofarovas yra 
traukiamas atsakomybėn už švent
vagystę.

prezidento pasielgimo su Europos Įį

Vyriausybė apskelbė slaptosios 
policijos agentui Vytautui Morozo
vui viešą papeikimą už įsiveržimą 
į Stanislovo Sirevičiaus butą, be

Paskutiniais laikais nuolat gir- j 
dėti buvo Vilniaus apigardoje apie < 
visokius apiplėšimus. Vilniaus aš
tuntos nuovados antstolis Avtomo- | 
novas užsiėmė plėšikų suradimu. 
Visų pirma pasisekė jam sužinoti, 
jog plėšikais vadovauja kasžin- 
koks Virbickis, paskui suėmė j 
Mykolą Stankevičių, o dar |>a!u- | 
kėjus susekė su pagelba penktos 
nuovados antstolio Teradavičiaus,1 | 
jog Virbickis yra a prigyvenę s pas | 
skalbėją Krasauskienę. Abu su- | 
imtu plėšiku prisipažino prie kai- j 
tės ir papasakojo apie apiplėšimų < 
daugybę, Vilniaus gubernijoje 1 
jųjų padarytų. '

Vilniaus policmeisteris'pripaži
no, jog antstolis Avtomonovas yra 1 
vertas dovanos už tųjų plėšikų 
suėmimą. (

Švietimo ministeris atmetė Vil
niaus pramonės mokyklos globėjų 
tarybos prašymą leisti jų moky
klos mokiniams, baigusiems 8 me
tų kursą, stoti į universitetą.

švietimo ministerija yra nu
sprendus, kad liaudies mokyklų 
mokytojų alga turi būt nemažesnė 
nei 360 rub. į metus. Visose rug
sėjo 14 d. š. m. įkertose moky
klose ir naujai paskirtųjų antrų
jų ir trečiųjų mokytojų algos jau 
paskirtos 360 rub. šiomis dieno
mis liaudies mokyklų direkcija 
kreipėsi į vyriausybę, melždama 
tokią algą visiems mokytojams pa
skirti.

Lapkričio 7 d. Lipšico ir Rai- 
cheso pabrike (Tambovo ir Ar
changelsko gatvų susidūrime) bu
vo atstatytas 18 metų darbininkas 
Voleišis, įtariamas darbininkų kur
styme prieš pabrikantus. Dar la
biau darbininkai pasijuto nuskau
sti, kuomet pabriko administracija 
apskelbė, jog ji sumažįs beveik 
perpus (40 nuošimčių) mokestį 
darbininkams, dirbantiems prie 
taip vadinamosios “bor-mašinos . 
Reikia žinoti, jog pabrikas ligšiol 
už tukstanties kamščių padirbimą 
temokėdavo po trįs kapeikas.

Visą tą patyrę darbininkai ap
skelbė streiką, reikalaudami: 1) 
užmokesnį palikti tą patį, koks 
buvo; 2) suruošti prie pabriko val
gomąjį kambarį, peš ligšiol dar
bininkai buvo priversti valgyti 
ant gryno orp; 3) pakelti 
kuriems darbininkams algas 
17 ir 18 lig 20 tublių.

Darbininkai ir pabrikantai 
nesusitaikė. f

kai- 
nuo

dar

Šimet pabaigė Maskvos univer
sitetą šie daktarai: Vladislovas 
Laumianskis, Kazys Pietaris, Jo
nas Mierkys, pUilas: Urbšys ir 
Arkadijus Jaks-Tyras. Pietaris 
ir Urbštys tuo tarpu pasilieka Mas
kvoje, Mierkys danginasi Volyni- 
jon daktarauti, Jaks-Tyras — Tur- 
kestanan; tik Laumianskas jieško- 
kosi vietos Vilniuje.

Iš KAUNO.
Kaune žada eiti mėnesinis 

raštis “Vargonininkas”. Artimiau
sieji bendradarbiai žada būti: pp. 
Naujalis, Gudavičius, Nacevičius, 
kun. Jogminas ir kiti.

laik-

Iš PANEDELIO, 
Ežerėnų pav.

Lapkričio 4 d. Augštadvaryje 
nušautas to dvaro savininkas En
rikas Koscialkovskis. Įtariama jo 
paties žmona ir sūnūs, kuriuodu 
jau seniai urzgę už šeimynos rei
kalus. Policija pasiėmė tą daly- 

ištirti. >

iš R.

ką
Pranagis.

Lietuvių katalikių moterų drau
gija lapkričio 1 d. atidengė savam 
bute, prie skaityklos (Joninės ir 
Inžinierių gatv. susidūrime, Re- 
bašauskienės namas) valgyklą, kur 
bus mokinama: virimo ir namų už
laikymo. Įspūdį ta valgykla daro 
gerą. Jau yra 4 mokinės. Ant 
sienų kabo žemlapiai, ant viduri
nio stalo guli knygos, dienraštis 
“Viln. Žin.”, laikraščiai: “Draugi
ja“, “Katalikas", “L. Ūkininkas”, 
“Vienybė ”, “Viltis”, “Šaltinis". 
Valgykla užlaikoma ir pietus pa
duodama švariai. Dviem valgiais 
pietus duoda už 35 kap. 
na

IŠ ŠILALIO, 
. Raseinių pavieto.

Antstolis Ostroumovas nuo 
lių 30 d. yra nuo vietos prašalintas 
ir teisman atiduotas.

spa-

iš SAULENŲ,.............
Šiaulių pav. ' 

baudžiavos valstiečiai vieti-

Linkėti-
svečiams lankyties.

D. š.

IŠ UKMEGES, 
Kauno gub.

Musų paviete valstiečių bankas 
turi nupirkęs du dideliu dvaru: 
Bečius, Verpiu parapijoje, su pali
varkais — 2800 dešimtinių ir Svė
dasus, Svėdasų parapijoje, apie 
2000 dešimtinių. Valstiečiai ta
čiau nenori pirkti iš banko žemės, 
vieni laukdami, kada jiems dova
nai žemę dalys, kiti vėl — bijoda
mi, kad neatimtų paskiau iš jų že
mės

Po
nio klebono prikalbinti pastatė čia 
augštą bokštą - stovylą “Caro pa- 
liuosuotojo” atminimui. Tam bu
vo išleista pinigų apie pusantro 
tukstnačio rublių. Paskui sueiga 
to bokšto pataisymui paskyrė 400 
rub., bet pasirodė, kad tai perma- 
žai ' — 1 reikia 600 rub. Valdžia 
įsake valsčiaus sueigai pridėti tuos 
200 rub., bet sueiga atsisakė. Eina 
gandas, kad valstiečiai turės pri
mokėti tuos 200. 
eina

I§ PAEŽERIŲ, ' - 
Vilkaviškio pav.

Rugiams ir vasarojui šįmet ne
užderėjus, daugumas ūkininkų tu
ri išparduoti gyvulių dalį. Dau
gelis žmonių neturi užtektinai nei 
duonos* nei pašaro. Jau dabar 
pradėjo vagį s vogti iš malūnų ir 
klėčių grudus. Paežeriuose rašti
ninko Mažeikos pavogta iš kloji
mo 5—6 karčiai grudų, Smaliny- 
čioj pavogta iš malūno keli kar* 
čiai .Andziulio grudų. Taigi šįmet 
reikėtų visas triobas gerai užsira
kinėti, nes neturtas ir gerą žmo
gų gali priversti prie vagystės. 
Nuo vagių daugiausiai tenka nu
kęsti mažažemiams, kurie neturi 

gero podėlio, nei gerų užrak* ' -
J. Šlampa. .

nei 
tų.

IŠ VIRBALIAUS, 
Suvalkų gub.

Peterburgo laikraščiai praneša, 
kad visi žemesniejie \ irbaliaua, 
stoties žandarai esą pavaryti. Maf 
valdžia užtikusi, kad tie žandarai 
savo darbais prieš valdžią dauge
liu kuo nusidėjo.

ir neišdalytų bežemiams.
Br.

Iš BUKONTO, 
Ukmergės pav.

Nors šioje parapijoje lenkų 
skyrus 18 kiemų smulkių bajorė
lių, nėra, tačiau vietinėje bažny
čioje giedojimai vieną nedėldienį 
esti lietuviškai, kitą — lenkiškai. 
Kadangi lenkai bajorai neina savo 
nedėldieniais bažnyčidn giedoti, 
tai klebonas verčia lietuvius gies
mininkus lenkiškai giedoti, grasin
damas uždrausiąs jiems giedoti 
lietuviškai, jei neisią giedoti len
kiškai.

1S-

Nuskriaustas lietuvis.

I§ KĖDAINIŲ, 
Kauno pav.

Kėdainių valsčiaus mokyklos 
mokytojo pagelbininku tapo pa
skirtas ponas Dragunevičius, lietu
vis, kuris du metu pirm to moky
tojavo Subačiuje (Ukmergės pa-, 
viete). Algos čia mokytojo pa- 
gelbininkui skiriama 400 rub. me
tams. Iš tų pinigų reikia samdy- 
ties butas, pirkties kuras, žibalas 
ir pragyventi. Tat gi mokytojo 
gyvenimas, tokią mažą algą gau
nant, nekoks. Paimkime kad ir p. 
Dragunevičių. Už butą, ir tai už 
lušmį, susidedančią iš vieno mažo 
drėgno, šalto kambario^ užmoka 
4 rub. 50 kap. Už likusius gi 28 
rub. per mėnesį turi pirkties kurą, 

i šviesą ir pragy venti. P. Dragune- ■

Tai mat kur 
valstiečių pinigai.

Vijurkas.

skyriaus 
sanvaitė

IŠ ŠIAULIŲ, 
Kauno gub.

Šiaulių pavieto antro 
žemiečių viršininkas, kas
liepia vietiniams seniūnams va
žiuoti pas į į dvarą su 
tais”, 
jisai prakalbas, kaip reikia val
džios ir ponų klausyti, ir tankiai 
gerai seniūnus iškolioja, net į šal
tąją žada tupdyti. Vienam se
niūnui, kuris gyvena arti viršinin
ko dvaro, labai tankiai prisieina^ 
važinėti su pono reikalais netik 

valsčių bet ir į miestą. Mato- 
tokia pas mus gera tvarka!

A. Vijurkas.

rapor-
Ten kiekvieną sykį sako

ĮDOMI
Rodosi musų 

buvo rašyta ši gana įdomi žinelė.
Naujamiesčio pavieto, Vilniaus 

gub., valstiečiai daro nutarimus 
nebemokėti tpinigų dvasiškijai už 
atlikimą visokių bažnytinių apei
gų., Tūlais nutarimais įvesta šio
kie mokesčiai: už krikštą — 5 k., 
už laidotuves — 30 kap., už šliu- 

rub. Beto šie piingai 
bažnyčios naudai, o ne

ŽINELE..
laikraščiuose ne

po 
te,

IŠ TAURAGĖS.
“Saulės” draugijai . neleista 

kyklų įkurti Tauragėje (prašė 
kun. Kemėšis) ir Raudondvary j 
(prašė grovas Tiškevičius).

mo-

IŠ SUVALKIJOS.’
Tuojau pajutom, kad jau 

stovio nebėr. Kratos ir suėmimai 
užaugo, kalėjimai prisipildė; ne
užilgo gal žmonės pradės prašy
ti, kad sustiprintą apsaugą pakei
stų karo stoviu, prie kurio jie ra
miau jautėsi. Dabar ant kiekvieno 
žingsnio policija, žandarai. Dau
giausia jų, rodosi, priviso Pilviš
kių apielinkėj. Čia nuolat jie po 
kaimus važinėja. 'Buvo kratos pas 
Žičkalnių Štrimą, o taipogi Mich- 
naičių ir Gražiškių (Graviškių) 
kaimuos. Jieškota ginklų. Tai
pogi gaudo plėšikus, ką neseniai ap
vogė kelis ūkininkus. Jau keli 
suimti. Vietomis policija daro 
kratas ant kelių. Ko j ieško, neži
nia. Naumiesčio apielinkėj (Nar- 
vaišų k.) liko padaryta krata pas 
mažažemį Lukšį; nors nieko nera
sta, vienok liko suimtas jo vy-

karo

bą — 1 
turi eiti 
kunigui.

Edžius.

MARIJAMPOLĖS.
Šviesos'

Iš
Suėmus “Šviesos” valdybą ir 

daugelį narių, ilgai negalima buvo 
permanyti, ko dėlei jie suimta. 
Dabargi iš to, apie ką žandarų 
klausinėjama vieni kiti šviesiečiai, 
galima jau šį-tą išvesti. Klausi
mai maždaug tokie: 1) Tamsta esi 
socijal-demokratas, man tai žino
ma ; 2) ar Griniuvienė socijal-de- 
mokratė; 3) nuo kokios partijos 
jijė buvo palydėjime užmuštojo 
Vilkaviškyje žydo 1905 m.; 4) 
ar Grinius socijal-demokratas; 5) 
ar Griniai negabeno ginklų iš už- 
rubežio; 6) ar Griniai neprigu- • S 
Įėjo prie stulpų piaustymo 1906 
m.; .7) kokias prakalbas Grinius 
kalbėjo per mitingus 1905 m. ;,8) 
ką veikė Griniai prieš "Šviesos” 
įsteigimą; 9) kada ir kaip “švie- !
sa” buvo įsteigta; 10) kas susta- l
tė įstatymus; 11) keno ir kokiu j
tikslu įsteigta buvo “Šviesa;” 12) J
kodėl tik lietuviškos knygos “švie- "
sos” knygynuose; 13) kodėl “švie
sos” knygynuose daug yra knygų I
socijal-demokratų pakraipos; 14) 
ar mokiniai ir 
nariais “šviesos”; 15) koks skir-j^ 
tumas tarp “Žiburio” ir “Šviesos”^'
16) kodėl Tamsta prisidėjai prie 
“šviesos”, bet ne prie “Žiburio”; j
17) kaip buvo ir keno renkamoa i
knygos “Šviesos” knygynuose; 18)' ■
ar “šviesa“ ne užsiėmė priešvaldi- V 
ne agitacija; 19) ar ‘ šviesa” ne- J

mokinės buvo

Įvcytūpui

Addr.se


turėjo priešvaldinę pakraipų; 20) 
kokiuose laikraščiuose sandarbinin- 
kauja Grinius ir koksai jojo pseu- 
donymas; 21) kodėl prie “šviesos” 
priguli daug nusidėjusių prieš val
džių žmonių; 22) kiek “šviesos” 
skyrių, kas priguli prie Valdybų, 
kur yra “šviesos” knygynai, kokie 
žmonės priguli prie “šviesos”, kur 
rasti “šviesos” narių surašą; 23) 
kokius vakarus “šviesa” surengusi 
ir kokius dalykus lošė? 24) ko
kiems reikalams. išleista “šviesos” 
pinigai; 25) taškius turi slaptus 
skyrius “šviesa'V 26) kaip Tam
sta žiuri į žinomų prokliamacijų “į 
tėvus” ?.

Taigi matome jau iš pačių klau
simų, kad “šviesos” byloje ne 
menkų vietų užima ansai garsusis 
musų juodašimčių atsišaukimas "į 
tėvus”. Tamošius.

mokslui, visuomenei ir jaunuome
ne atgims.... Jų eilės vėl suspin
dės brangiais vardais, vėl žėrės 
šviesos šiluma.

Jaunuomenė nebrangina tėvy
nės, užmiršta savo priedermes su
lyg jos!

Sunkus nusidėjimas!
Bet ir tu, visuomenė, kalta ta

me.
Kur tos priemonės, kuriomis tu 

stengiais su ja susirišti, užskiepinti 
tėvynės meilę? Nuo pat-mažens, 
beveik visa musų mokslus einan
čioji jaunuomenė gyvena tarp sve-

Na, vėl vieniems-kitiems lietu 
vis mokytojas patiko: ir prastas, 
ir saviškai pakalba ir vaikus ir 
didelius pamotai dainuot, lavina.... 
Tiesa, rusiškai jiems ne taip leng
vai vyksta, bet ar taip gali lie
tuviui mokytojui vien rusų kalba 
rūpėti?.... Jam rupi vaikų išsi
lavinimas, sąmojingumo, proto iš
miklinimas. ...

šian vienas teatrų surengė, ten 
kitas laikraščius platina.... Bet... 
netrukus kįla reakcijos bangos, 
kurios apdrumščia ir lietuvį mo
kytoją Iš to, kaip buvo šįmet

LIETUVA
kia "lenkų* dienraščiams skelbti,!NETIKRAS ŠVENTAS JONAS, 
kad:

IR GI PAVOJINGA DRAU
GIJA.

Livų krašto policijai neseniai 
(Staro-Solocko valsčiuje, Veima
ro paviete), pasisekė surasti “drau
džiamųjų draugijų”. Tai — “ko
vos su girtuokly be draugija”. Tos 
draugijos nariai yra pasižadėję 
visai negerti svaiginančių gėrimų; 
jeigu gi kuris narys savo prižadų 
peržengtų, tai turi užmokėti pa
baudų.

Prie draugijos prigulėję 7 vy
rai ir 3 moterįs. Visi tie žmonės; 
dabar patraukti teisman.

— Kit kart žinos, kad, norint 
negerti degtinės, reikia išgauti 
valdžios leidimas!....

nuo

IŠ CHARBINO, 
Mandžiurijoj.

Nukeliavęs į Charbinų labai 
džiugiu išgirdęs lietuvių kadbą 
tarp liuosų gyventojų. Kiek te
ko sužinot, čia yra lietuvių apie 
45 .kurių jau daugybė sulenkėjo. 
Kareivių lietuvių yra 50, kurių 
10 visi iš Vilkaviškio pavieto tar
nauja gelžkelio ba ta Ii jone, o kiti 
40, daugiausia iš Kauno gub., 
parubežinioj sargyboj.

Vienausis.

nu-

Į VISUOMENĘ ATSIŠAUKI
MAS.

Lietuvos visuomenė! Badu mirš
ta musų jaunuomenė.
lias kultūrinio Lietuvos plėtojimos
išklotas jaunuomenės
Kudirkos, Vaičaičio, Višinskio, Bi-
,iun.° !"ir,is ,at “ .fZdi- rios vien- iodis
nan&oj. naunJą karų, ged.nan- ..Sviesa.
C1OJ1 musų tautą. Jų vardai, jų „uomenė. J
vargingas gyvenimas ir baisioji .. ‘
mirtis žinomi mums, nes su jais .. ’ u durna perskaityk
rišasi pirmiejie Lietuvos atgijimo ^S. žodžius, rimtai pagal- 
spinduliai. O kiek genijų žuvo . ° , .*r S s darbo! Laikas ne- 

nro-vvrlati išcunlėtoti! ? , . paskutinį kartą
kreipiasi^jatmuomenė į savo tau
tiečius su griežtu žodžiu: Išklau- 
sykit jos balsą! Teatsiliepia jis 
plačiu aidu kiekvienam Lietuvos 
kampelyj!

“Neapsilenkdami ligšiol su sa
vo siekimais, ačių kuriems šian
dien 'lietuvių tauta tebegyvuoja ir 
gali lt virt y n* eiti, kurių vardu ne
perseniai, paskutiniu Lenkijos gy
vavimo mėtų ir jai žuvus, męs 
pirmutiniai ’Vr ne vienų kartų, kad 
ir bd pasėkmių, buvome pakėlę 
balsų,* kad bavus Lietuvos valstie
čiams 'laisvę, ir šiandien pabrėžia
me tik mums teisingai prideramų
jų teisę vadintieš piliečiu ir plėto- 
ties šiame krašte be jokių užgro
biamųjų siekimų į kitas šio krašto 
tautas”.

Labai nenorime, bet tiesos var-, 
du esanie verčiami paminėti, jo
gei senoVės dvarininkų “nuopel-* 
nai” valstiečiams kitoje šviesoje 
pasirodė. • Prieš pat baudžiavos 
panaikinimų daugelis valstiečių
stačiai buvo apgauti. Nemaža
dvarininkų, naudodamies baudžiau
ninkų tamsumu, davė laisvę, prieš 
tai iš jų žemę išvilioję. Bet ir 
anas senasai “balso pakėlimas” už 
valstiečius nebuvo jau taip grau
dus, kaip “Kur. Lit.” norėtų nu
piešti. Tiesa, Lietuvos bajorai 
“pirmutiniai” pakėlė balsų, kad 
davus Lietuvos valstiečiams laisvę 
bet laisvę be žemės. Kiek šiandien 
Lietuvos “lenkai” kelia už mus 
balsų, taip-pat gęrai matome. Kau
no šv. Juozapo darbininkų drau
gijoje mūsiškiai lenkai uždraudė 
lietuviškai kalbėti. Ir čia ne tam
siųjų darbininkų pasielgimas kal
tas, kalta “labai gražiose lenkiš
kos kultūros tradicijose” išauklė
toji inteligentija. Kada Vokietija 
uždraudė Poznaniaus lenkams per 
viešuosius susirinkimus lenkiškai 
kalbėti, tuomet ir Varšavos ir Vil
niaus dienraščiai kelis mėnesius 
šaukė ant vokiečių vyriausybės už 
jos nežmoniškuosius įstatymus, 
vadindami lenkus kankinių tauta.

Dabar tie0 “kankiniai" mums 
draudžii draugijose lietuviškai pra
kalbėti, neleidžia, jei tik gali, lie
tuvių kalbos Bažnyčion, triukšmus 
kelia bažnyčioje prieš lietuvius ir 

mokytojų nevienas, kuris apeiki- paskui, įprašyti spaudoje, išsigi- 
dęs ir pedagogijos moksle, ir eti- na "i melagiais vadina
kos pažinime, ir

. - ------ ------------------1—
timtaučių. Ten ji randa uždarbį, skirstomi ir mėtomi mokytojai lie- 
ten randa pagelbą, pašelpų. • tuviai, galima persitikrinti, prie

Naujiejie žmonės — naujos idė- kok*¥ prisieina lietuviui mo
jęs, nauji prisirišimai. Ir paleng- kytojui darbuotis.
vėl vysta ir nyksta Lietuvos atsi
minimai, dingsta gimtinės meilė. Iš
auga vyras — bet menkas lietuvis. 
Kovoja — bet ne už Lietuvą. Gal
voja — bet ne apie Lietuvą. Jau
čia — bet ne lietuvio jausmu....

O mus visuomenė stovi nuoša-.— ....... — ur piaunimų
Hai, žiuri ir stebiasi, kad mažina- demokratiškos pakraipos laikraš- 
si jos sūnų būrelis.

Toks tai anormalinis padėjimas 
viešpatauna pas mus. šalyn jį! 
Taisytam ydas! v Taisytam iš-pat 
pamatų!

Tebūnie nuo šios dienos Lietu
vos jaunuomenės šelpimas visos 
tautos dalyku! Tesusivienija jau
nuomenės šelpimas rankoj vienos 
veiklios draugijos! Tesusilieja vi
sos Lietuvos kuopos-kuopelės į vie
ną galingą, apimančią visų Lie- 
tuvų, sąžiniškai ir priderančiai pil
dančių savo uždavinį, kuopą!

Tokia tai. jaunuomenės Šelpimo 
draugija seniai pageidaujama. To- 
kios-tai draugijos reikalavo moks
leivių konferencija. Tokios-tai 
draugijos reikalauja visa Lietu
vos jaunuomenė. Tauta turi iš
klausyti jos balsų.

Bet tenebūna ji vientik garsioji 
iškaba. Teranda joje pararmų tik
rumoj kiekvienas norintis šviestis. 
Tenesiklausia ji pas atėjusį gauti 
pagelbą: — Ar tu geras katalikas? 
•Ar tu gabus? Ar nedalyvauji 
kairiųjų judėjime? Ar tu geni
jus?....

Težino ji tik vienų paklausų: «— '
Ar nori šviestis? I r--------- , --

šviesos platinimas, medžiaginės nėmis sugyventi. Račiaus kas ta-
• _ 1 • •• - -r -

Mokytojų lupos užčiauptos, kiek
vienas jo žingsnis tėmijamas, 
kreivai aiškinamas. Vienas sąži- 
ningas, darbštus mokytojas, su 
šeimyna, paliuosuotas už tai, kad 
buvo užgniaužtos “Aušros” valdy
bos nariu. Kitas — už platinimų

čių; trečias — pats neįspėja už kų, 
matomai, “negeistinas”. Vienas 
mokytojas perkeltas iš savistovio 
mokytojo vietos pagelbininku, ro
dos, už tai, kad turėjo nelaimę už
leisti rudų barzdų.... Iš tos prie
žasties kįlo kalbos, kad mokytojas 
“revoliucijonierius”, ypačiai, kad 
jisai susidėdavo tik su liaudim, 
prastuoliais, p atvykęs neatlankė 
kaikurių įtekmingų asmenų. Be
ne išpasakosi žmogus, kokiose sun
kiose sąlygose priverstas dirbti 
liaudies mokytojas! Bene vis, net 
ir geriausiam savo draugui, išpa- 
žįs, kų kenčia, kaip jie iš visų 
pusių tvirtais biurokratizmo, tam
sumo, prietarų grandiniais apknar- 
plioti! Daugumas kenčia, triūsia 
ir.... 
ateities.

Neatsirado pasaulyje žmogaus, 
kuris visiems 
lietuvis mokytojas.
dien, kuomet, taip sakant, laužo
ma senosios formos, kuomet mė
ginama naujais pažangos keliais 
eiti. Be abejonės yra iš kauniečių

laukia geresnės, šviesesnės

įtiktų. Neįtiks ir
Ypačiai šian-

Edgewater, N. J. • Atsirado čia 
koksai fanatikas, kuris tvirtina, 
buk yra šventas Jonas ir atėjo 
svietų taisyti ir su revolveriu ran
koj užpuldinėjo ant krautuvių. Ant 
galo vienok pasisekė jį suimti ir 
nugabenti į bepročių narnu!.

NERAMUS KAREIVIAI.
Port Townsend, Wash. Pulkas 

forte stovinčių artilerijos kareivių 
užėmė vienų saliunų ir ten saviš
kai pradėjo gaspadorauti, kol po- 
licistams ir apsiginklavusiems gy
ventojams ne pasisekė dievaičių 
Baccho ir Marso sūnūs suvaldyti. 
Suėmė 8 kareivius.

BRANGINA BARZDĄ.
West Philadelphia, Pa. Žino

mas čia arklių supirkėjas 
Thomas Whjte, norėdamas pa- 
štukavoti, nukirpo krautuvės savi
ninkui Jokūbui Win ilgų jo barz
dų, kurių jis labai gėrėjosi, nes jų 
Amerikon dar iš Maskolijos atsiga
beno. Win apskundė savo barz
dos priešų kriminališkan teisman 

Camdene ir teismas pasmerkė jį 
užmokėti 35 dol. Win tokiu nu
sprendimu nepasiganėdino, jis už 
savo barzdų reikalauja 10000 dol. 
Už tokių sumų gal ne vienas noriai 
savo barzdų parduotų.

BAIME TURI DIDELES AKIS.
Flint, Mich. Nusišovė čia, savo 

sesers namuose, 36 metų Thomas 
Fitzpatrick, kadangi jam rodėsi, 
buk jį -persekiojo “juodoji ranka”. 
Giminės jo vienok užtikrina, kad 
jis nė jokių grasinančių laiškų 
negavo. Matyt jo protas netvar
koj.

' REIKALAUJA ATLYGINIMO 
UŽ KELIONĘ PO ORĄ.

Kingston, N. Y. Kadangi ant 
parengtos žemdirbystės parodos 
pliaciaus. leidžiant orlaivį, į vir
ves įsipainiojo moteris Kfary S. 
Roper iš Brooklyno ir be noro jai 
atsėjo atlikti kelionę po orų, tai 
jije parodos rengėjus apskundė

| indi jonų. f ________ _
N. D. dėl nesutikimų su vuošve, 
nusišovė vienas iš apšviesčiausių 
Siouxų giminės indijonas Mike 
Ice. Paliktame rašte jis sutvarkė 
savo skolas ir aprašė priežastį au
si šovimo.

Štai netoli Bismarck, tikos, negalėjome viską teip « 
nesutikint «•’ tvarkyti, kad publika butų iš visų

pusių užganėdinto, bet jeigu turė
tume progą parengti kitą panašų 
vakarą, tai mokėtume geresnę tvar 
ką užlaikyti. -

Ištariame ačiū publikai už skait
lingą atsilankymą, ačiū ir auto
riui dramos “Milijonai Vandenyj” 
Br. Vargšui, teipgi tiems, kurie, 
neprigulėdami prie 81 kuopos, ėmė 
veiklų dalyvumą perstatyme.

Rengimo Komitetas.9E

NUŠOVĖ PAČIĄ.
Roodhouse, III. Gelžkelio tar

nas VVilJiam Barnhart nušovė sa
vo jaunų pačių, su kuria apsivedė 
vos trįs mėnesiai atgal. Paskui 
nuėjo į Roodhouse hotelį ir ten 
nušovė kokį ten Karolių Clapp iri

padarė. ]
dė Bamhartų prie tų 
čių, dar nežinia.

pats nuėjęs policijon, pasisakė, kų 
-- * Kokios priežastys prive-

~ ' žmogžudys-

NELAIMES ANT 
LIU.

Bismark, N. D. _______
trūkis Northern Pacific Coast 
gelžkelio iššoko iš vėžių ir nupuolė 
į to pėdų gilių grabę. Prie to 25 

~ * t lai-
nė-

GEL2KE-

Pasažierinis

pasažieriai tapo sužeisti, ant 
mės, mirtinai sužeistų terp jų 
ra. . -

GAISRAI.
Kas. Netoli nuo C_, 
Ha vara, sudegė namai 

Franko Himmelwrighto. Sudegė 
jo pati ir pusės metų vaikas.

Ottawa, Ont. Netoli Humthome 
sudegė farmerio Williamo Scharf- 
fo namai; sudegė ir ketvertas vai
kų. I

Salina, 
miestelyj

IŠ DARBO LADKO

I§ BENLD, ILL. ‘ >
Jau ir čia gyvenanti lietuviai

J •

nespėję pražydėti, išsiplėtoti!?
Tai žino tik Lietuvos kapai....
Kiek stovi ant mirties bedugnės, 

kranto ir laukia savo likimo!?....
Tautos sūnus kraujais krenkš- 

čia, o ji stovi ir žiuri..t. šaltai, 
kaip pašalinis liudytojas....

Ar nesupranta, kad jaunuome
nė — tai svarbiausias tautos dides
nis? Ar nesupranta, kad ji — tai 
ateities Lietuva? Ar nesupranta, 
kad dabartinė mokslus einančioji 
jaunuomenė — tai tie, kurių ran
kose gulės Lietuvos likimas, kad 
nuo jų priklausys ar būt Lietuvai 
ar žūtį? Ar nemato darbų jos at
liktųjų? 'Ar užmiršo, kur gimę 
“Aušros” spinduliai, iš kur išsi
rovęs galingas “Varpo” balsas? 
Ar užmiršo Maskvos “Aušrų”, Pe
terburgo “Kalvį-Melagį”?

Ne.... suprato, mato ir neuž
miršo. 1

•moka su žmo- išdrįsite pranešti jų pasielgimų. 
Argi bereikia didesnio pasityčioji
mo iš musų tautos? Ir neivieno 
neatsirado tarp tų “gražiųjų len
kiškosios kultūros tradicijų” žmo
nių, kurs butų “pakėlęs” lenkų 
laikraščiuose “balsų” už lietuvius, 
kurs butų viešai papeikęs Kauno 
ir Vilniaus lenkus už lietuvių kal
bos varymų iš draugijų ir bažny
čių. Veltui ko nors panašaus 
lauktumei. Priešingai, “Gon. W.” 
džiaugdamos deda sulenkėjusiųjų 
darbininkų protestų prieš lietuvių 
kalbų, — protestų, kur pasididžiuo
jant pranešama, kad lietuvių kal
ba buvusi dauguma * balsų per su
sirinkimų išmesta iš Kauno darbi
ninkų draugijos. Matyti, lenkų 
dienraščiai tame sulenkėjusių dar
bininkų nutarime, pilname neapy-

pašelpos keliu —*^toi jos vieniu- me kaltas? Ar mokytojų seminari- 
Visas ke-Į telis tikslas! jos auklėja businųas mokytojus, ar

Kuopilniausias bešališkumas — jiems įkvepia principus gero mo- 
lavonais. j štai jos credo 1- , kymo užbrėždami lekcijas nagu?!

Męs reikalaujame draugijos, ku- • • • • Tai kitas platus klausimas.
Toliau: ar šiandien gali moky

tojas savo pedagogiškus gabumus 
parodyti, kuomet viskas mokykloj 
pereinama sulyg iš augšto “nagu” 
užbriežto pliano! Ar galima prie 
suvaržymo mokytojaus mokykloj 
(veik prie kiekvieno lietuvio pri
skirtas “aniuolas-sargas” pačioje 
mokykloje), suvaržymo net priva
tinio jo gyvenimo, ar galima, klau
siu, prie tokių sąlygų išplėtoti 
augštą mokytojaus ir piliečio prie
dermių supratimų?.... Pagalvo
kite. ,—

Tiek žinau, kad daugumas tie- kan'?’ P^eš lietuvius, mato jų
• . • z •• n i •• tautiška susipratinia. Sakome •tuviu mokytoju (ne is pasakoji- ... .T

...... i • sulenkėjusių, nes is po protestumų rimtų žmonių , kaip spren- , ,/ . “ ,
džia J. B., bet juos ypatiškai pa- Pavarilz., kuone v.-

.• . . . sos vra lietuviškos (Zintel-Zinte-zinau) triūsia, yt he kurmiai, ku- t. . „
riuos neišmanėliai, nežinodami ko
kių jie naudą suteikia, sugriebę, už
muša. ...

Ką ir kaip jie veikia negarsį- 
sime, nes tie pagyrimo žodžiai bu
tų jiems pražūtis.... B. D.

LIETUVIAI MOKYTOJAI.
Pražibėjus pro ūkanotą dangų 

laisvės spinduliams, sujudi? sukru
to ir Lietuvos liaudis. Tarp ko 
kito pareikalavo savųjų mokytojų 
lietuvių.

Lietuviai mokytojai, pažiūrėję 
iš svetur
džiaugsmu sutiko žinomąjį Vil
niaus, gen.-gubernatoriaus aplink
raštį, kame užsimenama, jogei 
Kaun6 gub. (ir Vii.) liaudies mo
kytojais gali būti lietuviai.

Pasipylė į Kauno mokyklų di
rektorių meldimai šimtais. Toliau, 

“'Tauto didžiuojasi jų darbais ir ^įP tie meldimai buvo
aimanuoja, kodėl dabar taip nėra. p.Idoma ... Retos kuru .s lietukų 

Surišo Tam rankas ir ko- kandidatų po ilgų tardymų buvo 
’ ir* vi kūną paskaitytos “provosposobni”. Ta-
^Ir^ltoia Tam lekioti augštoi- «*“s palengva, palengva lietuviai 

vis grūmėsi, spraudėsi į praviras 
“'lis“ g^li ant kruvinos žemės, yt duris. skaičius K Kaun<> Kub. vis 

nukirsto varpa ir tyli meldžia- didinosi. Šiandien jau priskaitome 
•i- _ Duonos mano duok.man, 11 geroką kuopelę. Rusai mo- 
’ * , . kytojai išgyveno Kauno gub. virš
' Ir^hi tyčiojasi iš Jo, šaukda- 40 metų, ir neabejojame, jog tarp 

mi • _ Jis niekd negali 1.... itsirado ne ,™nas’ ,r ,dau-
Duonos mums duokit, nes ne|g>aus, kūne galėjo žmonėms jt.kti.

į savo kraštų, su

vis grūmėsi, spraudėsi į praviras

sa- 
tu-

[lis, Gioro-Gira, ir tt.
Kas butų, jei Lietuvos “lenkai” 

turėtų tokių valdžių, kaip vokiečiai 
Poznaniuje? Tikrai uždraustų lie
tuviams kalbėti lietuviškai 
draugijose ir bažnyčiose, 
savo namuose.

ne tik 
bet ir

turim ir alkstam.... o atidarysim 
tada jums savo širdis ir savo min
tis, pasirodysim vėl savo milžiniš
kuose darbuose!”

štai jaunuomenės atšaka jūsų 
aimanavimams.

Lietuvos visuomenė! Suprask, j 
kad dabartiniam pasaulyj aukso 
dievaitis viskų išriša. Dirba tas 
kas gali. O gali tas, kurio me
džiaginis padėjimas aprūpintas.

Jaunuomenė mušasi, kaip žuvis į 
ledų duonos kasdieninės .j ieško
jime. Ar galima kalbėti, tokioms 

* jųlygoms esant, apie jos mokslo 
pasekmingumų ? Ar galima reika
lauti iš jos darbavimosi viešoj 

| dirvoj ? Ar galima kaltinti ją darb- 
n štamo stokoj ?
2 Norai yra — nėra galėjimo.
( Suteik jai galėjimą pasišvęsti |

L O lietuviai? Peranksti galutinų 
. sprendimų daryti.

Lietuvių kauniškiai laukė 
kantriai. Manė išvysią kokius 
pusdievius, kurie vienų žiemą 
mokysią vaikus visas mokslų pa
slaptis patirti.... Na, žinoma, apsi
riko. Atvyko lietuvis, paprastas 
“griešninkas”, kalba su žmonėmis 
“prastai”, lietuviškai, net taip, 
kad iš jo žemaičiai tyčiojasi, jog 
taria vieton du jui — du, vieton 
peinas — pienas, jog nesupranta, 
kas tai gubas, busilas ir tt. (Visi 
lietuviai mokytojai suvalkiečiai, 
kurių tarmė kiek skiriasi nuo tū
lų kauniečių tarmių). Ir taip pir
mi įspūdžiai lietuvį nužemina, ne
mato jame kokio tai baisaus val
dininko, kurį priprato iš baimės 
guodoti....

LENKIŠKŲJŲ “TRADICIJŲ1 
VAISIAI LIETUVOJE.

Kaip skauda, tai if dejuoja, 
ko priežodis. Ir męs lietuviai
rime daugybę skaudulių, taigi ne
galime tylėti. Toks jau musų li
kimas yra. Vos pabudome iš mie
go, tuojau išvydome, jogei musų 
gyvenimo takai dygliuoti. Nuo 
tų, su kuriais nuo senų senovės 
drauge gyvenome, mažiausia tikė
jomės dyglių. Sakėme, musų nu- 
tautusiejie bajorai, nutautusiejie 
miestiečiai, truputį pažvairavę į 
mus, nurims. Męs jiems netruk
dysime laikyties lenkų kultūros,
jie gi netrukdys musų kilimo. Ai 
kaip skaudžiai apsivilėme 1 No
rime kokį kultūros darbų dirbti, 
vietoje užuojautos vienus panieki
nimus tegirdime iš nutautėlių pu
sės; ir juo toliaus, juo 
tų paniekinimų.

Abudu Vilniaus lenkų 
čiu jei ir atsiliepia apie
kuo pikčiausia. Dvarininkai per 
tuos organus nuolat giriasi savo 
nuopelnais Lietuvai ir lietuviams, 
nuolat skelbia savo lenkiškos kul
tūros misijų šiame krašte, negir
domis praleizdami lietuvių gyve
nimo apsireiškimus. Priešingai, 
jie tuos apsireiškimus pažymi, kai
po nesutinkančius su taikos pama
tais. ' Tač&us toks Lietuvos “len
kų” santykis su lietuviais neken-

ne- 
tai 
iš-

daugiau

dienraš- 
mus, tai

IŠVEJA FANATIKUS.
Sandusky, Ohio. 200 pasėkų jų 

fanatikų sektos vadinamos “Holy 
Rollers”, gyvenančių priemiestyj 
Berlin Heigtys, gavo nuo gyven
tojų prisakyrpą t po  j aus išsinešdin
ti, nes kitaip ęu prievarta žadama 
išvyti. Matį šiti^ sektantai ant 
gatvių kelia riaušių.

>11 <01 
BEPROTIŠKAI FANATIZ-

iiMA&
Memphia, Ten. -v Kelneris Wil- 

Uiam Latura, "viename saliune ant 
Lee Šato str.'pradėjo be matomos 
priežasties šaudyti^ į esančius ten 
negrus; trįs negrus užmušė, o ke
turis pavojingai pašovė, 
si suareštuotas.

Jis liko-

PREZI-

Kadangi

RENGIASI PABARTI 
DENTĄ.

Washington, D. C. 
prezidentas savo paskutiniame raš
te į kongresų, nupeikė kongresų 
už sumažinimų išlaidų užlaikymui 
paslaptų šnipų, tai kongresas ir se
natas rengia peikiančių Roosevelto 
politikų rezoliucijų. -Už užpuolimų 
mat kongresas tuom pačiu prezi- 
denui užmoka.

pradeda vii tabiaus susiprasti; 
t r pešty nių daug mažiau atsitinka 
negu pirma, pradeda pamesti ir kitokius blogus papročius. Dariau 

atsiranda ir laikraščių skaitytojų. 
Ta-prta ir S. L. A. kuopa, rašo2 
net tie, kurie pirma išjuokdavo tų 
musų tautišką organizacijų.

Musų S. L. A. kuopa nutarė 
Parengti balių antrą Kalėdų dieną, 
kurio pelnas eis išleidimui Vince 
ltU.d^k°S raŠtU’ gal dar iš te

_ ------ ■*» nes svetai
nes savininkas per daug reikalau
ja- Bet jeigu ir ne bus baliaus, 
tai terp čianykščių lietuvių rinksi- į 
me aukas ir surinktus pinigus siu- 
sune Tėv. MyL Dr. Lsieriui ii 
leidimui V. Kudirkos raštų.

3 d. gruodžio pasimirė čia lietu
ve M. Rudžiuvienė. Paliko ji vy
rų su penketu mažų vaikų. Pasi
mirė ji po kūdikiui. Velionė bu-^ 
vo dora moteriškė, Amerikoj 
gyveno du metu. Palaidoto 
bažnytinėms ceremonijoms ant ai
riškų kapinių Gallespin, III.

J. Gurevičia.

. Iš CHRISTOPHER, ILU '
' Lietuvių čia yra tik 5 šeimyno. i 

O pavienių apie 200.
29 d. lapkričio Mikolą Juod- i 

snukis ir Antanas Balsis užmanė ji ! 
sutveri kokią draugovę. Susinta U 
ko keletas vyrų pas Juodsnukji j ■ 
bet nieko neįstengė padaryti. Gins J H 
čai prasidėjo už vardą. Laisva- 
mamai norėjo jai duoti tautišlq 
vardą, pav. Vinco Kudirkos, Lie- 
tuvių Sūnų Amerikoj, o tikėjimiš- 
kiejie fanatikai reikalavo šventojo 
vardo su priverstinu pildymu 
tau tikėj i miškų pareigų, 
viršus. Jie ir 
talikiską Sv. Jono draugovę, 
sanariai pinigų dar nesumokėjo, 
tik viršininkus išrinko. Susirin
kime sąnarių prisirašė 12; 
kitų sanvaitę turėjo būt kitos su
sirinkimas. Bet per šešias dienas 
daug persikeitė: subruzdo karštie- 
jie tautiečiai ir jie sumanė nepasi
duoti, neklausyti šventųjų katali
kų, bet tverti, vietoje tikėjimiškos 
tautišką draugystę. Sukvietė 
vėl susirinkimą pas Mikolą 
snukį; terp susirinkusių 
du sanariai S. L. A. 
svarstyti apie 
dą, buvo kalbėta. __
t^s .Amerikoj vienyjasiZir iš to turi' 
kur kas daugiau naudos negu męs 
į vienas kitą šnairuodami; bu
vo nurodyta, kad be vienybės nie- 
kn svarbesnio negalima nuveik
ti
iki šiol dar niekur neprisidėjo prie 
musų tautos pakėlimo, jos niekur 
neužstojo ne už lietuvių, nė už dar
bininkų reikalus. Pasibaigus kal
boms, pradėjome tvert S. L. A. 
kuopų ir išrinkome jos viršiflin- 
kus: prezidentu — Mikolą Juod- 
snukį, sekretorių — Stanislovą Šal
čių, kasteriu — Antaną Bitautą. 
Seniau pas mus buvo tik du Sus. 
sanariai, dabar naujų prie kuopos 
prisirašė 13 vy rų ir 3 moterys, iš
viso dabar kuopa susideda jau iš 
18 draugų, įstojimo mokesti visi 

[užsimokėjo. Kviečiame prie kuo
pos rašvtiesi ir tuos, kurie dar ne
prisirašė; kviečiame prisirašyti, ir 
lietuvius iš kitų aplinkinių mieste-

J. Algird.

nutarimo nieko nebūti, nes svetai

Čia,
Bet jeigu ir ne bus baliaus

-1 is~
Stt
ai-

f Birmingham, Ala. Darbai čia 
šiuom kartu eina dar vis po se
novei, taigi ne per geriausiai.

f New York. Darbai čia, nors 
po truputį gerinasi, bet labai pa
lengva, ne znaimiai. Dar vis yra 
čia nemažai žmonių be darbo.

[ f Natchez, Wis. čianykščiai gy- 
ir 2 

juodųjų darbo agentūras.

f Pereitų sanvaitę Amerikoj bu
vo iš viso 298 nusibankrutinimai 
arba ant 64 daugiau negu užperei- 
t4. o ant 14 daugiau negu tų pą- 
čių sanvaitę pereitų metų.

r Pietinių valstijų pliantatoriai 
Europoj įieško laukų darbininkų 
ir juos vilioja Amerikon. Siūlo 
po 2 dol. už dienos darbų, bet dar
bininkams nepaaiškina, kad lan
kų darbininkams Amerikoj moka 
tik tąsyk, kada ant lauko yra dar
bas, pastovių bernų, kap Lietu- 
voj nelaiko, 
niškus 
rinčių! 
išeivius 
čiai.

„ ---------------.. Viaii)
teisman ir už baimę reikalauja at- ventojai išvijo 12 baltparvių ii 
lyginimo 25000 dol. juodu i u darbo aowituric

PINIGAI AMERIKOJ.
Sulyg atskaitos iždo ministerio, 

visoj z\merikoj yra išviso $3138 
015488 pinigų, o tame 46% auksu. 
Tųigi išpuola po $34.72 ant kiek
vieno gyventojo. Skolų nuo ku
rių reikia palukenas mokėti Ame
rika turi $934902760. Nepriteklius 
iždo šiems metams iždo ministerio 
išskaitytas ant 114 milijonų dolia- 
rių.

BOMBA.
New York. Italijonų apgyven

tuose namuose pn. 330 E. 63 str. 
atsitiko nežinia keno pamestos 
bombos expliozija, kuri drūčiai pa
gadino namus. 20 ypatų tapo sun
kiai sužeistų. Gyventojai jau pir
ma gavo gazdinančius ir persergi?1 
nėjančius laiškus.

Prieš tokius nesanži- 
darbininkų viliojimus no- 
į pietines valstijas keliauti 
persergsti Europos laikraš-

LIETUVIAI AMERIKOJ.MEDVILNE.
Washington, D. C. Sulyg at

skaitos žemdirbystės 
Jungtinėse Valstijose pereituose 
J b A . .. . r.o, rengtas teatrališkas perstatvmas.metuose surinkta medvilnes 6182- p '
970000 svarų. y^ųdenyj ”, parašytų Br. Vargšo.

NETIKROS PENKDOLIARI- Surengimu užsiėmė 81 kuopa L. 
jęgę. S. S. Apart to buvo dar: 1) daina

solo (čigoniutės sapnas iš operos 
“čekų mergelė”); dainavo M. 
-----2) dekliamacijų 
(Skundas praščiokėlio nemokančio 
rašyti) dekliamavo A. Dunduliutė; 
3) Duetas ant smuiko ir piano, 
atliktas A. Dunduliutės ir A. Men-

ministerio, IS CHICAGO, ILL.
Gruodžio 6 d., vakare, buvo pa

Lošė dramą 3 aktuose “Milijonai

Washington, D. C. Urėdninkai 
susekė naujas netikras penk- Į
doliarines su indijono f*~’ ' ’
va. Padirbtos jos 
bai gerai, ypač kad atmuštos ant 
tikros popieros. Kad nuo tų ne
tikrų pinigų apsisaugoti, geriausiai j“,™ 
neimti penkdoliarinių popierų su Dramos van<knyj„
in įjono ga vą. roj-s buvo sekanftaį paskirstytos:
MUŠTYNES SU FANATIKAIS. V!€dro;_ ®^ni° 5© metų, savininko 

mineraliskų vandenų — T. Dun-
Kansas City, Mo. Netoli miesto du|is. Viedrienės — M. Dundulie- 

rumo 8 d. gruodžio čia buvo kru- nė. juozo pminaičio) _ r 
vinas mušis policistų su susirin- Briedi$. Vyšnios (J1K)IO d . 
kusiais ant gatvės pamokslo klau- _ K Pocevičius; Pupkinskio, mie- 
syti maldininkais. Iš abiejų pusių stelėno _ A Aleksandravičius; 
paleista apie loo šūvių. Vienas Velsono (pirklio) — J. Mickus- 
policistas tapo užmuštas, o 5 ypa- Katrės (jaunos merginos) _ M. 
tos sunkiai pašautos, o tame ir pa- “ 
mokslininkas.

Cižauskiutė; švilpkevičiaus (mie
sto valkatos) — B. Vaitiekūnas; 
Viešbučio tarno — J. Kalpokas.

5) Monoliogą kunigo gaspadi- 
nė atliko M. Dundulienė, 6) Solo 
ant smuikti 'A. Dunduliutė, 7)

NE MAŽAS RANDO PELNAS.
Washington, D. C. Sulyg iždo 

ministerio atskaitos, iš sidabrinių, 
nikelinių ir varinių pinigų perei- Duetų atsisv^itanųnas su alpais D. 
tuose metuose (nuo 30 d. berželio D—nė ir A. D—tė. Nors papra- 
pereitų metų iki tokiam jau laikui stai^adventuose pas mus nė ren- 
šių metų) Amerikos randas tūrėjo gia jokių pasilinksminimų ir kad 
pelno $10541371, taigi pirktas si- šaltas buvo oras, Hull House sve- 
dabras, nikelis ir varis ant tiek ma- tainė buvo pilna žmonių. Susirin- 
žiau prekiavo negu vertė išmuštų kę gana ramiai užsilaikė. Apie at- 
pinigų. liktas roles, dainas ir muzikos vei

kėjus, gali spręsti tik atsilankiusi 
publika, bet ne męs patįs; teisinga 
kritika vietiok pageidaujama. Kas- 
link tvarkos tų vakarų, tai turime 
prisipažinti, kad pirmų sykį reng
dami tokį vakarų, neturėjome prak- ti

PIKTA VUOŠVE.
, Kad civilizuotoj draugijoj yra 

piktos vuošvės, su kurioms žentai 
negali sugyventi, tų visi žino. Bet 
pasirodo, kad tokios yra ir terp

tau-

I

- - - — kad šventosios draugovės

| I§ PHILADELPHIA, PA.
Nors jau ir žiema, bet visuome

nės darbštumas musų kolionijoj 
mažai pakilo. Kai kurios organi
zacijos dar ir neatgijo. Apie 
“Mokslo draugijų”, kuri pernai 
gyveno šiaurinėj miesto dalyje, šį
met negirdėt. “Tautiečių choras” 
teipgi, išvažiavus mokytojui 
Preikštui, kaip nuėjo pasilsiu, teip 
ir neprisikėlė. - Iš pradėjusių vėl 
darbuotis reikia paminėti “Revo- 
liucijonierių chorų”, iš naujo susi
tverusį ir permainiusį vardų “Lie
tuvių Progresyvišku jaunuomenės 
choru”. Jis vėl energiškai dar
buojas ir žada budinti užmigusiu! 
minios jausmus, šaukti jų prie dar
bo ir į kovų. Choro draugai pa
sirodė teipgi prielankus socijali- 
stiškam judėjimui. Jie, matydami 
kokiame sunkiame padėjime stovi 
laikraštis “Kova”, nutarė paaukau- 
i “Kovos” fondan vienaitinę ir



man
F"

£(®US.
Dabar rengiamės! parengti ką 

nors surinkimui kiek pinigų leidi- 
I mui \ . Kudirkos raštų. Kaip gir- 
t dejom, tai pirmiausia Frankfordtc 
[ tautiška draugystė "Lietuva” jau 
r nutarė tam tikslui parengti vakarą

\ akaras atsibus 9 d. sausio. Pro
gramas jo dar nežinomas, bet ma- 

1 nema parengti prakalbas, pamar 
ginti dainoms ir dekliamacijoms

■O * rašytoms
Visas

Kudirkos 
kompozicijoms.

I pelnas vakaro bus pasiųstas cent- 
r rališkam T. M. D. iždininkui, 
į J. Bičkunas.

I IŠ GARDNER, MAS.
Darbai čia truputį pasigerino.
Lietuvių yra čia pusėtinas bure- 

V lis, bet nėra daug norinčių dar- 
T buotiesi visuomenės labui, nėra čia 

žmogaus, kurią tamsią minią galė- 
Kjtų prie ko naudingesnio patraukti. 
' kaip antai prie šviesos. Bet turiu 
k^;a pasakyti, kad visa šita aplinki- 

apgyventa tamsiųjų iu tuvių, ta 
.7^ tabu, jjgigu jie pas svetimtau 

negeriausią turi garbę. Mat 
|Mprtuoklia\ima-, utį. k-. 
gKlvių labai prasipiatmę. per tai pu- 
|Hco geresnio, kaip antai prie* ap- 
Hšvietimo, skaitymo knygų ar laik- 
Kraščių sunku juos patraukti.

Yra čia tautiška draugovė Di- 
IKlžiojd Lietuvos kunigaiščio \’i- 
IBauto. bet tikrai nežinia, kam ji 
HHtmauja: tautai ar dievaičiui I’ac 
^Khui. Visas jos sąnarių darbas — 

susirinkti kartas nuo karto uz- 
^■mokėjimuų mokesčių. Jeigu kas 
^Kįluuose susirinkimuose band\ tų 
■paduoti sumammim galinčiu- <’rau- 
^mgovę pakelti, prašalinančius blogą, 
S tai susirinkimuose kįla riksmai. 
Hkoliojimai sumanytojo, šauksmai 
Į reikalaujanti tokį iš draugovės is- 
Hmesti. Žinoma, išmestam Įmokėtų 
■pinigų negrąžina. Daugelis jau 
fišš draugystės ištikro išst\jQ__irJper- 
^Jsikėlė į socijalistų kuopą, nors kuo-
■ pa priguli ir prie D. L. K. V. (tai
■ gi ar kuopa yra šaka minėtos drau-
■ govės, ar tik jos sanariai pavieniai 
m priguli į draugovę? Reikia viską 
B aiškiai ir suprantamai rašyti.
■ Red.); sąnarių turi apie tuziną:
■ agitaciją veda saliunuose su laz- 
ĮLdoms darni biliardų boles.
■ arba su stiklu rankoj. Mat su
■ raugaiu gauna bilietą ant balių. 
I Teip mat mųsų socijalistai kovo- 
B ja už laisvę ir darbininkų labą.
■ teip agituoja terp darbininkų, teip 
F juos organizuoja prieš kapitali- 
b stus. Kiti socijalistai (o gal jie 
I ne socijalistai? Pas mus kartais 
[ sprendimai per daug greitai būva 
| daromi ir tas yra labai blogu.

Red.) aplinkinėj agituoja už 
i vištų lioteriją, žinoma, su alaus 
. bačkute. Už vištą svaro pa- 
I ima po 80c. Na, ar tai negeras 
| uždarbis? Musų socijastai mėg- 
; sta kitus peikti už blogus pasielgi- 
I mus, bet kodėl pas savę blogo ne

mato?
156 kuopa paskyrė $7.50 surink

tų laike prakalbų neva sulyg nuro- 
L dmo F. J. Bagočiaus. Bet Ba- 

gočius visai kitaip kalbėjo negu 
į aukos tapo padalintos. Bagočiuš 
1 minėjo kankinius, moksląeivius 
- ir tt. Paurėno visai neminėjo, 

nors jo paliuosavimas tuomet buvo 
svarbiausiu klausimu. Savo kal
boj jis sau už kelionę nieko nepn- 

f simiifė, ragino tik dėti aukas vi- 
, suomeniškiems reikalams. Išviso 
| tąsyk surinkta $18.23; $9-2,i nu‘ 

siųsta “Kovos” redakcijon, $1.50 
užmokėta už svetainę. Kur dingo 
todėl $7.50, ant ko tie apversta? 
Aš reikalauju teisingesnio aukų 
padalinimo, nes ir aš tąsyk auka
vau. Mylėtojas.

laniai mažučiai, jeigu ant vieno 
išpuola tik 2% ypatos. Red.). Sa- 
<iuninkai už laisnį moka tik 400 
lol.

Darbų čia kitokių nėra, kaip 
vien anglių kasyklose, kurių 
• 2, ’j jų 9 dirba ir 3 stovi; dirba 

4—5 dienų sa’nvaitėj. Iš kitur 
pribuvusiam darbas sunku gauti.

Skinderis.
’URBUT, NEGERA MINIJA.
Nr. 46 "Lietuvos”, koksai S. P. 

B. kviečia Lietuvius socijal-revo- 
liucijonierius esančius Amerikoj 
kreimiesi prie jo kaipo atstovo so- 
cij^Lrevoliucijonierių organizaci
ją^ Illinois apskričio, iki šiol mums 
yisai nežinomos. Kas įdomiausia 
— išrinktas visos Illinois valstijos 
organizacijos viršininkas, o slepia
si po kriptonymu S. P. B.! Ame
rikoj organizacijos renka viršinin
kais 
mas

yra

us ir laisK
apie tai.*)

Visi dokumentai bus sugražint 
su didžiausia padėka.

Neabejoju, jog gerbiamoji vi 
suomenė nepaliks be atsiliepimo šį 
mano atsišaukimą, tikiu, jog ta 
visuomenė, kuri pernai karštai pri
tarė mano sumanymui, neatsisakys 
šįmet padėti tą sumanymą įvyk- 
dinti. J. Gabrys.

n, Rue du Sommerard. Paris. 
(France).

P. S. Kiti laikraščiai teiksis 
atkartoti.

*) Daug Kudirkos laiškų pa
siųsta buvo Kapsukui. Gal jis ži
no, kur jie dabar yra. Red.

” Iš CLINTON, IND.
Nr. 48 “Lietuvos” patilpo ne

teisinga iš Clintono koresponden
cija Clintoniečio. Jis perstata čia- 
nykšČius lietuvius sulenkėjusiais 
arba socijalistais, kuriems tautiški 
reikalai visai nerupi.

Čia lietuviai visai neteip sulen
kėję, kaip juos perstato Clintonie- 
tis. Yra 35 šeimynos, o pavienių 
apie 100. Iš organizacijų, yra čia: 
211 kuopa S. L. A., Lietuvos Sū
nų Dr-stė ir Šv. Kazimiero Kliu- 
bas; keli mėnesiai atgal susitvėrė 
L. S S. kuopelė iš 8 draugų; dar 
manoma sutverti ir Tėv. Myl. 
draugystės kuopą. Taigi lietuviš
kų draugovių ne trūksta. Ir visi 
čianvkščiai socijaiistai pngu 1 J 
tautiškas draugoves ir jose, kaip 
xrali, teip dirba tautystės labui.

Su skaitymu knygų ir laikraš
čių teipgi neblogiau negu kitose 
vietose, jeigu dar negeriau. Atei
na čia: 12 egz. “LieJfuvos ’ 20 
“Tėvynės”, 5 “Keleivto”, 1 Vie- 
nvbės” 5 “Kataliko ’, 5 Saules , 
2 ‘Ti^m” 8 “Kovos”, I “Žvaigž- 

Taigi mat ir su skaitymu 
čia neteip, kaip aprašo Clintometis.

Gyventojų Clintone yra apie

ir atstovais visuomenei žino- 
ypatas, o ne niekam nežino

mas, besislapstančias po kriptonv- 
mais. Čia besant, nėra reikalo slap- 
stytiesi, o jeigu kam reikia tą da
ryti, tas negali būt kokios nors 
partijos atstovu, atstovais gali būt 
tik žinomos, galinčios už savo pa
sielgimą atsakyti ypatos. lyoclėl 
todėl Soc.-revol. reprezentantas sle
piasi ? Gal jis tik po dangčiu ne
žinomos čia organizacijos meške
rioja, nori kad atsišauktų tie, ku
riuos caro valdžia gaudo su pagel- 
ba Pinkertono šnipų?

Aš nesiginčyju, ar reikalinga 
čia antra socijalistų organizacija, 
bet man rupi, kad buvę revoliuvi- 
jonieriai ne įklimptų į slastus, kad 
nepakliūtų į kokio vilko nagus.

Reikia pasakyti, kad paskuti
niuose laikuose iš Lietuvos atkako 
ir visokių tamsiosios veislės revo- 
liucijonierių, buvo ir tokių, kurie 
už gautus iš Amerikos pinigirs 
pirkę ginklus, juos apvertė ne 
prieš skriaudžiančią visus valdžią, 
bet prieš locnus tautiečius, api
plėšinėjo ūkininkus, o kaip kur 
net žudė. Iš revoliucijos pasinau
dojo krovimui sau turti). Kada 
iš tokių kam pasidarė karšta, jie 
keliavo Amerikon. Tų man ne
gaila, bet persergsčiu vien kovo
jančius už idėją, kad butų atsar
gus ir ant jeib atsiliepimo besi
slepiančių neva partijų atstovų ne
siskubintų atsiliepti, nes gali pa
kliūti į Pinkertono agentų nagus.

Kad Amerikoj caro valdžia pa
samdė Pinkertono agentus gaudyti 
revoliucijonierius, tą skaitanti laik
raščius lietuviai žino, bet tie šni
pai teip drąsiai pradėjo; elgtiesi, 
kad, kaip rašo “Daily Sosialist”, 
išdryso siūlyti net pinigus partijos 
viršininkams už 
Gal tokių būti ir 
Reikia todėl mums 
gurno.

išdavinėjimus, 
terp lietuvių, 
didelio atsar- 
Socijalistas.

V. KUDIRKOS (KAPSO) RAS
TŲ IŠLEIDIMO DĖLEI ATSI

ŠAUKIMAS.
Plačioji visuomenė jau žino, jog 

Tėvynės Mylėtojų Draugystė yra 
nusprendusi išleisti jubilėjinę vi
sų Kudirkos raštų laidą. Man ta
po T. M. D. pavesta surinkti, su
tvarkyti ir spaudai prirengti visus 
jubiliato raštus.

. Aš, surinkęs jau didžiumą Ku
dirkos raštų pasigendu dar šių:

j. Rankraščio su lenkiškomis ei
lėmis, rašytomis nuo 1879 — 1884 
m.

2. Vaidilos apysakos iš "Konra
do Vallenrodo” Mickevičiaus, iš
verstos 5.VI 1899 m. (rankraš
tyje).

3. Dviejų kontredansų, lenkiškai 
užviršintų “z litewskich ludowych 
motywow”, Varšavoj išleistų.*)

4. Tance Warszawskie (rankraš-

(rankraštyje).
(rankraštyje), 
karalaitė, pol-

<5. Vitold, galopas (rankraštyje).
6. Vis-a-vis, galopas (rankraš

tyje).
7. Staccat, Polka
8. Meilužė, polka
9. Rambynkalnio 

ka (rankraštyje).
10. Seselės - Lelijėlės, ydlcas

(rankraštyje). f
Laiškai tokių veikėjų, kokiu bu

vo Kudirka, turi nepaprastą ver
tę: jie apšviesdami jo ypatą, kas 
labai svarbu biografui, apšviečia 
teip-pat laiką ir sąlygas, kuriose 
jis gyveno ir veikė, kas labai bus 
svarbu busimam jnusų atgimimo 
istorikui. Be to kai kurie V. Ku
dirkos laiškai turi augštą literatiš
ką vertę. Todėlei Kudirkos laiš
kai turės būti apskelbti pilnoj jo 
raštų laidoj.

Visi', kurie turėtų viršuj išvar
dytus Kudirkos raštus ir kokius 
nors laiškus, teiksis pasiųsti juos 
žemiau padėtu adresu. Kas žino
tų, kur galima rasti minėtus raš-

♦) Išleisti jie muzikališko kny
gyno Levy ir Kruzinskio. Ten 
galima juos gauti. Re<l-

KALĖDŲ DOVANUS MERGI
NOMS.

Prieš Kalėdas subrus vaikinai 
pirkti dovanas merginoms; vieni 
pirks žiedus, kiti ką kitą irgi ne
turintį praktiškos vertės daiktą, 
nors už jį ir brangiai mokės. Su 
tokioms dovanoms merginų nepa
kels, o juk vesti, jungties! gyveni- 
man galima tik su prakilnia ypata. 
Man rodos kad tos brangiai vaiki
nų perkamos merginoms dovanos 
visai ne tinka, nes jų nė protiškai, 
nė doriškai pakelti negali. Aš 
vaikinams patarčiau duoti mergi
noms kitokias dovanas, o užtikri
nu, kad jos visoms geros širdies 
ir jausmų merginoms tiks geriau 
už žiedus ir kitus blizgančius daik
tus; jeigu katrai ne patiks, bus 
tai ženklu, kad toje pati yra men
kos vertės; apie tokias nėra ką 
labai rupintiesi vaikinams. štai 
man kas metai vienasį vaikinas iš
rašo lavinantį protą laikraštį, už 
kurį aš jam tariu širdingą ačiū, 
laikraštis manę daug labiau užga
nėdina negu kokia nors daug bran
gesnė dovana. Jeigu šiądien šiek 
tiek prasilavinau, jeigu mano pro
tas apima jau platesnį pasaulį, jei
gu daugiau suprantu, tai tik ačiū 
ano vaikino išrašytam man laik- 
raščiuiu.

Taigi vaikinai, kuriems rupi ne 
vien merginų kūnas, kurie norite jas 
gelbėti, padaryti tikroms drau
gėms, kurie geidžia kad merginos 
drauge su yvrais dalyvautų vi
suose viešuose, žmonijos labui vei
kiamuose darbuose, kad jos pa
dėtų vyrams tuose darbuose, vietoj 
visokių blizgančių dovanų, tegul 
išrašo geresnius musų laikraščius: 
“Lietuvą”, “Vienybę”, “Kovą", 
“Keleivį” ir kitus pirmeiviškuo
sius musų laikraščius. Tikiuosi, 
kad už juos visos geresnėsės mer
ginos bus vaikinams ant visados 
dėkingos, iš tikros širdies tars 
jiems ačiū. Matote juk berniukai, 
kad toli šiądien merginos nuo jus 
atsiliko ir dėlko teip? Dėlto, kad 
joms apšvietimo trūksta, o pa
čioms sunku apsišviesti, jų daugu
mas vos maistui ir apsidengimui 
užsidirba, o jus, vaikinai, apie mu
sų apšvietimą nesirūpinate. Argi 
jums, vaikinai, nebūtų lengviau ką 
nors veikti, jeigu jums apsišvietu- 
sios merginos jūsų darbuose pa
dėtų? Bet jums tas nerupi.... 
nerupi! Argi jus pasiganėdinate 
vienu jų kunu? Juk tik dėl tokio 
siauro užsiganėdinimo jus teip tan
kiai apsirinkate! J. Petraičiut^-—^

PADĖKA VON£.
Varde visos "Birutės” draugy

stės turiu ištarti nuoširdų “ačiū” 
musų gerbiamam dainiui ir kom
pozitoriui p. M. Petrauskui už pa
siuntimą naujų dainų: “Oi.gra
žiai žydi”; “Šią nedėlią” ič “De
ga ugnį”. Nors ir toli nuo musų 
gerbiamasis dainius, vienok jis 
musų neužmiršo ir tikrai žinome, 
jog neužmirš, jeigu tik męs patys 
dirbsime, lavinsimėsi ir mokysimės 
skambių dainų. O męs prižada
me lavinties ir mokyties iš širdies, 
kad ištiesų galėtume palinksminti 
nubudusius su “Oi gražiai žydi” 
ir uždegti jų širdyse ugnį prie pra
kilnesnių darbų, prie tėvynės su 
"taja gražiaja daina “Dega ugnį”. 
Nors musų sanlygos sunkios, bet 
dirbsime, ir savu darbu versime 
kitus taipjau dirbti pakėlimui mu
sų tautos, o kartu ir pakėlimui vi
sos žmonijos.

Taip-gi tariu nuoširdų “ačiū” 
gerbiamam muzikui ir kompozito
riui p. Ciurlianiui, kuris taip-gi 
paaukavo “Birutės” draugystei 
pluoštą gražių lietuviškų dainų. O 
kartu ištariu ir “ačiū” Zmuidinavi- 
čiui, musų pagarsėjusiam artistui- 
teplioriui už atvežimą tos aukos.

Ant galo turiu ištarti “ačiū” guo- 
dotinam kun. Ambrazaičiui, kuris 
leido mums naudotis bažnytine 
“Aušros Vartų” svetaine kas su
batos vakarą. Guod. kun. netik, 
kad leido naudotis svetaine, bet 
dar ir pats užkvietė giesmininkus 
atsilankyti ant “Birutės” draugy- 
tės” repeticijų. Jeigu sektų šitą 
prakilnų pavyzdį ir kiti musų Chi-

agos kun., tai męs turėtume Ch 
agoje netik puikų ir jdidelį^ho- 
Q, bet galėtume parengti tykia 
Lietuviškas šventes”, t kad jomh 

let ir svetimtaučiai gerętųsi, <alė 
'ūme pastatyti ant scen^ą visųp ge 
• iausius veikalus, o tuoąiet, bę abe 
jo, pakiltume žymiai augščiąų.

Taigi dabar, chicagięčiai, pilnai 
sukruskime dirbti! Darbo yra per 
pilnai visiems. Nepaisykime ko
kių kas pažvalgų ar nuomonių: 
tas neturi nieko bendro su daila. 
Manau, kad kiekvienas gali pašvę
sti sanvaitėje po dvi valandi pasi- 
mokinimui dainelių, tai kodėl 
nesimokyti, jeigu galima ir yra 
proga? Dainos juk saldina žmo
gaus gyvenimą, jos priduoda jam 
energijos dirbti. Pradėkime kiek
vienas, o pamatysime, kad ištik- 
rųjų tas nesunku padaryti.

Pakol kas atsibūva "Birutės” 
draugystės repeticijos dviejose 
vietose: seredos vakare Fellow- 
ship House svetainėje, 869 3jrd 
Place, o subatos vakarais “Aušros 
\ artų” bažnytinėj svetainėj, 23Č10 
Place. Vienok, jeigu Bridgeport’o 
giesmininkės nesilankys ant repe
ticijų, tuomet suvisu perkelsime 
repeticijas Vakarinei! dalyn mie
sto.

"Birutės” draugystės pirminin
kas, J. IJgaudas.

įkvizicija, tai neišrodymas til 
•rasikaltusių prieš žmoniją popie- 
ių terionybės, bet ir jų moksle 
eiškimo su aklybe proto tų, kurie 

Javėsi ir duodasi žudyti jo palai- 
cymui; yra išrodymu melagingo 
principo, kurį žydų farizėjai, pate
kę nelaisvėn, perleido kaipo idealą 
krikščionybei po vardu: “Tėvo” 
(pardavikb vaikų) “ir Sunaus" 
(pasikorusio iš liuosos valios) ir 
‘Dvasios S.” (ardančios meilę). 
To tai idealo (cemento) inkvizito
rių aš esmi. Nes tikiu, jog degini
mas ir žudymas vieni kitų nepra
nyks patol, pakol idealo “Tėvo, 
Sunaus ir jų dvasios" nepakeisi
me geresniu idealu: 
vos Motinos.

Prenumerata ant 
kaip jau pagarsinta,
apdaryta knyga $1.00, apdaryta 
$1.50. Nardai prenumeratorių 
‘tilps knygoje. Jau 204 tautiečiai 
teikėsi prisiųsti orderius. Pasi
tikiu, kad ir 400 dar reikalingi iš
leidimui jos pasiskubins prieš Nau
jus metus užsirašyti sau tą knygą, 
idant tuoj po naujų švenčių galė
čiau atiduoti rankraštį spaudon ir 
atsimokėti geradariams dvasiška 
dovana už dovaną padarytą labui 
Lietuvos.

Su geriausiais velijimais 
Kun. V. Dembskis,

1419 N. Main avė., 
Scranton, Pa.

Idealu Lietu-

“Inkvizijos”, 
ta pati. Ne-

calisku Fondu. Męs neturime ki-‘
Aukso kalnų "Žinyčia” niekam 

lepažada, nes aukso kalnų neturi, 
ir Žinyčios žemė nėra kalnuota, 

lengvai išsidirba, ir kiek 
galima spręsti iš aplinkinių far- , 
mų, yra labai derlinga. Dėl tos tai 
priežasties, kas nori įgyti sau gaba
lą žemės, kas nori dirbti ant ūkės, 
sveikame ore, ir būti ponu ant sa
vęs, tegul nepatingi ateiti ant virš 
paminėto susirinkimo ir paremti 
"Žinyčios” darbą.

J. J. Hertmanovič, pirmsėdis, 
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

SKAITYTOJAI.
Gyvename laike lietuvių prabu

dimo. Po ilgų amžių miego dau
gelis musų brolių pradėjo darbuo
tis ir mislyti apie rytojų; pradėjo 
net kalbėti apie tėvynės autonomi
ją, ir kaip kas išmanė, žadino mie
gančius dar grintelninkus, Jeizda- 
mi į jų stubeles šviesą. Kiek tie dar
bai prabudusiems lietuviams jau 
gero padarė, nėra reikalo čia kalbėti, 
reikia priminti, kad šėtono tarnai, 
kaip ir pirmiaus, varo savp pekliš
ką darbą, ir be poilsio kriuša j ka
lėjimus tuos, kurie išdrįso rodyti 
šviesą prabundantiems. f Vienok 
tikiu, kad šviesos nešėjai' sužadįs 
ir kalėjime bemiegančius. Lietu
va tai didelė Bastillė. Tikiu, kad 
tauta j ieškanti šviesos, suras teisy
bę. O teisybės šviesa paliuosuos 
kalinius. Tik reikia, kad sunkiau
sioje valandoje tautiečiai neužmirš
tų fakto, kad męs “vien (tik per- 
keizdami musų pažiūras” galime 
pasimokinti to, ką šiądien, o ką 
ryt visi atbudę turės nuveikti.

Kam dabartiniai atsitikimai aiš
kus, tam spinduliai teisybės ir ka
lėjimuose užkibą, ir jo gyvenimo 
aplinkybės pasirodo gražesniomis, 
jam kelias, vedantis j ateitį yra 
apšviestas. Bet dabartinių atsiti
kimų reiškimą ne visi gali suprasti 
be atidengimo miegantiems reiški
mo praeties atsitikimų pridengtų 
baisia protiška migla, kuri neda- 
leidžia jiems nieko aiškiai pamaty
ti. Nes tie, kurie darbuojasi la
bui tėvynės, patįs nemato kelio, 
kuriuccni eidami, galėtų nors nuo 
kalėjimo apsisaugoti. Todėl pri
valumu šviesesnių yra pažinti prie
žastį, gimdančią mus smagenyse 
tą miglą, ir surasti būdą jos iš
blaškymui.

Musų tauta, po knutu cariškų 
bernų patekusi, panaši yra žydų 
tautai, pavergtai Romos Cezarių. 
'Musų išmanimas apie išliuosavimą 
tėvynės, kaip ir jų. skęsta migloje 
abejonės, o tikėjimas į jo savisto- 
vystę yra griaunamas visokių iš
naudotoju pasirėmusių ant romiš
ko “Orakulo” mokslo, kurs yra 
priešingas dvasiai lietuvių. Žo
džiu, tautiškas susipratimas, vieto
je kilti, puola per kalėjimus ir Si
birą, nes šviesnešifci aiškiai nema
to, kokiu budu sujungti suirusias 
dalis lietuviškos dvasios. O įran- 
tis pamatas turi neišvengtinai su
byrėti. Iš subyrėjusios medžiagos 
nieks nesutvers tvirto pamato be 
tautiško mus dvasios 'dėmento, ant 
kurio pasirėmusi. 'taiihi galėtų pa
statyti savistovį nimą. ’

Taigi, trokšdarhas pridėti prie 
suradimo reikalingo ėemento su
jungimui suįrusios lietuvių dva
sios, ir kuoplačiafisiai 'supažindinti 
tautiečius su mano tnieriu, papie- 
šiau veikalą, užvardindamas "In
kvizicija, arba Atpirkimas nuo šė
tono ,• su vilčia, jog lietuviška be- 
partyviška visuomenė prigelbės 
man tą knygą išleisti, o jos inteli
gentai pasirūpiną mano cementą 
perkošę, suvartoti, jeigu pasirodys 
tvirtu ir tinkamu. Teip pasielgda
mi, viliuosi, galėsime ir miglą iš
blaškyti, ir kelią ateičiai praskinti, 
ir apsisaugoti nuo mirties iš rankų 
savųjų, veikiančių po įtekmę sveti
mos dvasios.

Tiems, kurie klausinėjo, kaip 
greit knyga bus gatava, kaip ir 
tiems, kurie nenori man gelbėti iš
leidime Inkvizicijos dėlto, kad yra 
skaitę ir jau pažįsta jos darbus 
iš lenkiškų autorių, pranešu, kad 
mano tirinė j imas, iš j ieškoj im as,

O MUSŲ RAŠTININKAI TE
GUL SAU BADAUJA!....

Atsakymas p. Baltrušaičiui.
Teip verkia p. Baltrušaitis “ger- 

biamoj” savo “Kovoj” šitais karš
tai perimtais nuo Strimaičio žo
džiais.

Kol Strimaitis verkė, nemačiau 
reikalo jį stabdyti. Jis turėjo prie
žastį verkti. By kas verktų jo 
vietoj ir su jo ambicija. Tos aša
ros, kurias jis liejo, graudžiu bal
su pasakodamas visuomenei, kaip 
męs, "Lietuvos” redaktoriaus drau
gai susėdome apie stalą pavidale 
O ir kėlėme jam puotą, gerdami 
kasžinką tokio, nežinomo jam, Stri
maičiui, bet matomai labai gar
daus, nes net jam pačiam, Strimai
čiui scilės ėmė bėgti, paminėjus 
apie tai gėrėme ve ne alų, ar ką 
tokio, nuo ko paprastai pas mus 
nosys apsidaužoma ir smegeninės 
teip įkaista, kad net parsieina jos 
šaltojoj vėdinti, ne, ne tą, ir dar 
klausykite kur!.... ne sulūžusioj 
karčiame j, bet brangiame viešbu
ty j!.... (Koks tai peržengimas 
tradicijos!? Brrr!....) — tos 
ašaros, sakau, yra ašaromis nu
stelbtos ambicijos perrašėjo pluoš
to gaidų, už kurias jis laukė vai
niką gauti ir.... negavo. Kaip 
tokios ašaros pateka, tai joms vi
suomet reikia duoti valia, nes jos 
palengvina širdį. Bet ko reikia 
žliumbti p. Baltrušaičiui? Jis ta
rytum užsikrėtęs Strimaičio grau
dumu atkartoja jo žodžius: "O 
musų raštininkai tegul sau badau
ja!....”

Bet kam jie turi badauti? Kas 
reikalauja, kad jie badautų? Ar 
gal p. Baltrušaitis, perimtas Stri
maičio žodžiais, mano, kad męs per 
tą p. šerno vakarą visų pinigus 
pragėreme? Ne, užtikrinu jį ta
me ; gėrėme tik už savo ir tai dar 
nepragėrėme visų: pas kiekvieną 
kišeninį liko dar dviliakis ir jei kur 
visuomenės reikalas bus, męs jo 
nesišykštėsime pridėti. O jei išsi
tarėme prieš samanymą p. Joku- 
byno šelpti musų raštininkus atlie
kamais nuo mus centais, tai tik 
dėlto, kad jį atradome neužtektinu. 
Jei męs reikalaujame kokio nors 
daikto, tai nelaukime jį gauti pus
dykiu ar dykai, bet mokėkime už 
jį pilną kainą. Tąsyk męs nebu
sime svetimnaudžiais ir turėsime 
tiesą reikalauti, idant mus teipgi 
neišnaudotų kiti. Jei mums raš
tininkų darbai yra reikalingi, tai 
apmokėkime juos, bet ne tuo, kas 
nuo mus atlieka, tik tuo, kas pri
dera, nes raštininkai teip pat rei
kalauja gyventi, kaip ir męs. At
mokėti męs savo raštininkams ga
lime tik duodami jiems progą dirb
ti. Duoti gi progą raštininkams 
dirbti, reikia išplatinti jų raštus. 
Jei jų veikalai yra visuomenei 
naudingi, o visuomenė to nemato, 
tai musų priedermė, kurie tą ma
tome, yra parodyti. Turime tam 
tikslui laikraščius, turime atsida
vusius labui savo brolių žmonės ir 
turime draugiją Tėvynės Mylėto
jų, kurios uždaviniu yra platinti 
apšvietimą tarpe savo brolių. Męs 
jokių naujų sumanymų nereikalau
jame. Męs jau viską turime tam 
tikslui ir tik reikia mums suskasti 
ir dirbti tam mieriui. Darydami 
tą męs pilnai atliksime savo prie
dermes ir sulyg musų raštininkų 
ir sulyg musų tamsesnių brolių.

Bet visai kitas yra su š. Muzi-

tos tokios įstaigos, o stoka jos pas 
mus skaudžiai yra jaučiama visur. 
Nėra poezijos musų gyvenime. 
Visur, kur nepažvelgsi, kiaurai 
matosi prozaišktunas. Musų jau
nimas tuokiasi tik tam, kad užga
nėdinti savo kūno reikalus, o jei 
tas būvą kitaip, tai tik kaipo išėmi
mas ir tai labai retas. Musų mo
ters paprastai tik vieną tikslą te ma
to prieš save — tikslą pataitės; su 
augštesniais jų lyties tikslais rei
kia jų su žvake jieškoti; vyrai gi 
tankiausiai yra rambus, apsikulę, 
be jausmo ariami jaučiai, o dora 
pas mus skaitosi tas, kas gerai 
man, o ne tau. Jei męs padarome 
kam gero už centą, tai laukiame 
nuo jo gero už doliarį. Dėlei ši-‘ 
o visko sutikimo pas mus mažai 
tegali būti ir musų busimoji karta 
nedaug tegauna sau dvasiško pe
no nuo mus: iš sauso nepasemsi 
vandens. Pas mus nesiranda su 
įkvėpimu, su energija, pilnų gy
vybės priaugančių žmonių; musų 
priaugamoji karpi tai nykliai, ver
gai savo aplinkybių. Jie eina vis 
niekyn ir męs su jais einame vis 
arčiaus prie savo prapulties. Vie
nok męs visgi dar nestovime ant 
paties jos kranto; dar męs nepra- 
žuvę! Mums reikia tik stūmio, 
reikia tik naujo įkvėpimo ir męs 
vėl pradėsime gyventi.
stumiu yra daina ir męs ją tų^.Jlu*HO būva perdaug ir tam atsiti- 
rime atgaivinti savo širdyse net jei 
mums visiems parsieitų, neprival- 
gyti sočiai kaip reikia, netik musų 
raštininkams. Teip, §. Muzikališ- 
ko Fondo uždavinis yra labai svar
bus: svarbiausias šioje valandoje 
už visus kitus, nors jis nėra vie
nintelis, kaip p. Baltrušaitis nori 
tą iškreipti. Męs neatmetame kitų 
reikalų, bet šitą 
reikalingu nuveikti 
šiai, kadangi be jo męs nie
ko augštesnio negalime pasiekti.
Mums reikia ko nors daugiau 
kaip pluta duonos; męs plutą duo
nos visuomet rasime, jei tik turė
sime gana jiegos ją paimti. Taigi 
dar sykį atkartoju: paimkime bent 
sykį tikrą kelią ir nuveikime dar
bą. Jus, kurie teip daug kalbate 
apie savo pasišventimą žmonėms, 
parodykite,. kad tą manote, ką sa
kote, priremkite savo petį prie 
pakylėjimo musų tautos. Nuo jus 
visų laukiame aukų š. Muzikališ- 
kam Fondui. >

Tuoju

KAIP PADARYTI IŠTIKIMĄ 
DRfiGNIARODĮ.

I tdaus drčgnis.
Lauko oras yra tyras ir duo

dąs gyvybę. Bet to paprastai ne
galima pasakyti apie orą vidaus.

Idant turėti tikrai gerą orą, 
kuriuomi męs kvėpuojame musų 
gyveniniuose ir dirbtuvėse, būtinai 
reikia, idant jis? tiltų kuopanašiau- 
sias į lauko orą. Šitas atsineša 
teipgi prie drėgnumo ir 
ypatybės yra būtiniausiomis 
sų sveikatai.

Normališkas lauko oras, 
temperatūros 70 laipsnių, turi 70 
nuošimčių vandens garų. Vasaros 
laike paprastai būva gana drėgnu
mo ore padarymui jo kuopatogiau- 
siu. Kartais atsitinka, kad drėg-

šitos
mu-

pric-

kus, net prie temperatūros neper
einančios 70 laipsnių oras bus ne
smagiausias. Tas reiškia, kad 
męs jaučiame šiluma labiau, 
negu męs jaustume termometrui 
rodant 90 laipsnių prie normališko 
sauso oro.

Bet žiemą, -kuomet daugumas 
žmonių laiko savo gyvenimus už
darytais, prišildydę iki 70 ar 74 
laipsnių šilumos, tai drėgnumas 
tuojaus būva sugeriamas ir oras 
pasirodo labai sausas ir nesveikas. 
\ patingai tas atsitinka namuose 
garu apšildomuose.

Keli metai atgal Chicagos mie
sto sveikatos skyriaus taryba iš
leido biulėt.aą sulyg vidaus oro 
drėgnumo ir nurodė į tai, kad 
pasidauginus skaitliui garu apšil
domų gyvenimų mieste teipogi gy
miai pasididino ir skatlius atsiti
kimų uždegimo plaučių, ką paro
dė skaitlius mirčių nuo tos ligos. 
I aigi šitoks pasididinimas uždegi
mo plaučių atsitiko dėlei blogo oro 
namuose. Ir sulyg gerų žinovų 
tas buvo ypač dėlei stokos atsa
kančio ore drėgnumo.

Gyvenimuose apšildomuose karš
to oro krosnimis, oras kambariuo
se yra palaikomas tinkamo drėg
numo karštu vandeniu induose, 
padėtuose krosnin. Teipogi gali
ma sujungti indus su vandeniu su 
šildytuvais ir tokiu budu atidrė- 
kinti orą garu apšildomame gyve
nime. J

Surasti būdą atidrėkinimui oro 
gyvenime sulyginamai nėra laips- 
ku, bet nėra lengva 'žinoti laips
nio drėgnumo, vadinas, pasa
kyti, oras persausąs ar perdrėgnas. 
Tą galima pažinti su instrumentu, 
vadinamu drėgniarodžiu. Instru
mentas šitos rųšies, kuris teisingai 
rodo, galima padaryti, laikanties 
sekančios formų los.

Kobalto chlorido 5 dr. 
Sodiutno chlorido 150 gr. 
Kalciumo chlorido 
Arabiškos gumos 
Vandens

Ištarpink atsargiai, 
vilgyk tirpale plono balto muslino 
ir išgręžk sausai; kaip muslinas 
iždžius, surėžyk į kasnykus ir lai
kyk iškabinęs kambaryj, kurio orą 
nori 
oras sausas, bus mėlyni; jei drėg- ' 
nas, bus baltai raudoni ar raudo
ni. Jei kambaryj yra 70 nuošimtis 
drėgnumo, tai muslinas, šiteip 
sutaisytas, biis baltai raudonas. 

Kas "Jei yra tik 6o''TRiošimtis, ar mažiau, 
tąsyk parva bus mėlyna. Teipgi 
jei kasnykas darosi apižilis, einąs - 
į baltai raudoną, tai jis rodo tem
peratūrą nuo 68 iki 72 laipsnių, 
normališką ir todėl sveiką laipsnį 
oro drėgnumo. >

Turėti atsakantį laipsnį drėgnu
mo gyvenime yra ir ekonomiška 
ir sveika. Yra gerai žinomu daik
tu, kad kambarys yra smagesnis 
prie temperatūros 68 laipsnių ir 
atsakančio drėgnumo tik 30 nuo
šimčių. Ištikro, yra ištirta, kad 
gyvenimuose paprastai būva per- 
mažai drėgnumo, o gal 40 nuo
šimčių mažiau, kaip lauke. -Tas 
reiškia, kad oras daugumoje 
gyvenimų J^a sausesnis. 
sausiausia^Was, randamas kur 
nors ant žemės. ‘

Dalykas, kurį męs norime pasa
kyti, yra tas. Jei oras musų gy
venime ar dirbtuvėse neturi gana 
drėgnumo, tai jis gimdo uždegi
mą plaučių, slogas, bronchitą ir 
kitas ligas alsavimo kanalo. Sau-

skaitome 
pinniau-

J. Laukis.

NUO “ŽINYČIOS”.
4šusisitelkimo Lietuvių Ameriko

je “Žinyčios” valdyba, savo su- 
surinkime laikytame pereitą nedėl- 
dienį, nusprendė parduoti 300 nau
jų akcijų, kad galima butų už 
įmokėtus pinigus išmokėti paskuti
nę išmokestį už “Žinyčios” žemę 
ir pradėti žemdirbystę. Susirinkę 
direktoriai užsirašė jau 138 akci
jas, teipgi d a* atliko 162 pardavi
mui. Idant duoti progą užsirašy
ti likusias akcijas, “Žinyčia” lai
kys visuomenišką susirinkimą 3 
d. sausio 1909 m., 2 valandą po 
pietų. Vieta susirinkimo bus "Lie
tuvos” ofise, o jeigu pasirodys, kad 
atsišaukusių bus didelis būrys, tai 
persikels į bilę kurią artimiausią 
svetainę. Visi akcijonieriai yra 
kviečiami pribūti į tą susirinkimą, 
“žinyčios” valdyba duoda pirmą 
progą seniems akcijonieriams, vie
nok nė vienas lietuvis, norintis 
pirkti akcijas ant to susirinkimo, 
nebus aplenktas, nes jeigu pri
truks akcijų iš to skaitliaus 162 
atlikusių nuo paskutinio sykio, tai 
“Žinyčios” valdyba galės nusprę
sti parduoti daugiau akcijų, ir 
sparčiau darbą . pradėti. Kaina 
akcijų yra $12.00, o vienas žmo
gus gali pirkti iki 50 akcijų. .

Pageidaujamu yra daiktu, kad 
nauji akcijonieriai pirktų ne ma
žiau kaip 10 akcijų, ir kad turėtų 
norą apsigyventi ant žemės, 
išgalėtų, geru būt daiktu, kad pirk
tų daugiau akcijų.

“Žinyčios” žemė yra trijuose 
šmotuose, ir padalinus, užtektų 14 
žmonių. Valdyba užmano pasta
tyti triobas ant kiekvienų iš tų 
trijų šnjotų. Žiemos laike galima 
butų iškirsti medžius ? n^nutašytį 
rąstus pastatymui triobų.i' Sulau
kus pavasario užmano nuvalyti 
žemę nuo medžių, išvartų, iškirsti 
krumus kur yra, užsėti žolę ir pa
daryti pievas ir ganyklas. Kur 
lengvesnė dirbimui ir geresnė že
mė,' užmano arti ir užsėti javais. 
Kiekvienas akcijonierius turi ge
riausią progą su "Žinyčios” pa- 
gelba įgyti gabalą žemės, ir gy
venti ant ūkės. Jeigu atsirastų 
tokių, kurie neturi ir negali gauti 
atsakančio darbo miestuose, bet 
turi biskį pinigų ir nprėtų apsigy
venti ant ūkės, turi dabar gerą 
pro<yą. Kiekvienas apsigyvenęs 
ant “Žinyčios” žemės, turi tiesą 
paimti ją ant išmokesties.
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Dabar rengiamėsi parengti ką 
KjgBhors surinkimui kiek pinigų leidi 
Kelnui \ . Kudirkos rastų. Kaip gir 
B dejom, tai pirmiausia Frankfordtc 
B r tautiška draugystė “Lietuva jau 

nutarė tam tikslui parengti vakarą 
K \ akaras atsibus <) d. sausio. Pro-
■ gramas jo dar nežinomas, bet ma-
■ noma parengti prakalbas, pamar 
B ginti dainoms ir dekliamacijom- 
B Dr.
■ ir .
B* pelnas vakaro bus pasiųstas cent- 

raliskam T. M. D. iždininkui.
J. Bičkunas.

ĮĮi ’Kį GARDNER. MAS.
Darbai čia truputį pasigerino.
Lietuvių yra čia pusėtinas būre

lis, bet nėra daug norinčių dar- 
buotiesi visuomenės labui, nėra čia 
žmogaus, kuris tamsią minią galė
tu prie ko naudingesnio patraukti, 

antai prie šviesos. Bet turiu 
a pasakyti, kad visa šita aplinki- 

apgyventa tamsiųjų lietuvių, tai 
Į tabu, jeigu jie pas svetimtau
tis negeriausią turi garbę. Mat 
girtuokliavimai terp čianykščių lie- 

■ Mivių labai prasiplatinę, per tai prie 
|||||Hco geresnio, kaip antai prie ap- 
į: ■^■švietimo, skaitymo knygų ar laik 
^^Braščių sunku juos patraukti.

Yra čia tautiška draugovė Di- 
> ■'M&ojo Lietuves kunigdi>ėio Vi 

<-.‘.M*Uto, bet tikrai nežin|a, kam ji 
^^^Bniauja: tautai ar dievaičiui l'.ac- 
^^^Bhui. Visas jos sąnariu darbas — 

susirinkti karta" nuo karto u 
^^^^Bnokėjimui, mokesčių. Jeigu kas 
^^^Bokiuose susirinkimuose bandvtų 
^^Mpaduoti suman\mus galmčii'.' 
IB^Bgovę pakelti, prašalinančius bb>gą. 
i^b^Btai susirinkimuose kįla riksmai. 
^^Bkoliojin\ai sumanytojo, šauksmai 
jjSiB reikalai!jauti toki iš draugovės ik- 
M|^Lnesti. Žinoma, išmestam Įmokėtų 

pinigų negrąžina. Daugelis jau 
draugystės ištikro išstojo ir per 

^^^Bsikėlė į socijalistų kuopą, nors kuo- 
pa priguli ir ^rie D. L. K. V. (tai 

^^B gi ar kuopa yra šaka minėtos drau 
^^B govės, ar tik jos sanariai pavieniai 

priguli į draugovę? Reikia viską 
aiškiai ir suprantamai rašyti.

^■Red.); sąnarių turi apie tuziną: 
agitaciją veda saliunuose su laz- 

BBBdnms darni biliardų bole".
arba su stiklu rankoj. Mat su 

^^^Braugalu gauna bilietą ant balių. 
B|B Teip mat musų socijaiistai kovo- 
||||B ja UŽ laisvę ir darbininkų labą.

tvip agituoja terp darbininkų, teip 
^^B juos organizuoja prieš kapitali- 
■' jBk stus. Kiti socijaiistai (o gal jie 
BH ne socijaiistai? Pas mus kartais 

sprendimai ęer daug greitai būva 
daromi ir tas yra labai blogu. 

^B' Red.) aplinkinėj agituoja už 
^B . vjštų lioteriją, žinoma, su alaus 
^B bačkute. Už vištą 1% svaro pa- 
^B ima po 80c. Na, ar tai negeras 
lllll uždarbis? Musų *socijastai mėg- 
^B sta kitus peikti už blogus pa>ielgi- 
^B mus, bet kodėl pas savę blogo ne- 

mato^B 156 kuopa paskyrė $“.50 surink- 
^B tų laike prakalbų neva sulyg nuro- 
^B dymo F. J. Bagočiaus. Bet Ba- 
BE ? gočius visai kitaip kalbėjo negu 
||Bl aukos tapo padalintos. Bagocius 
^B minėjo kankinius, moksląeivius 
^B ir tt. Paurėno visai neminėjo, 
|BB 1° Paliuosavirnas tuomet buvo ^B svarbiausiu klausimu. Savo kal- 
^^B bbj jis sau už kelionę nieko nepri- 
^^B simitfė, ragino tik dėti aukas vi- 
||S| suomeniškiems reikalams. Išviso 

tąsyk surinkta $18.23: nu‘^B siųsta “Kovos” redakcijom $1.50 
WB^_ užmokėta už svetainę. Kur dingo 

"todėl $7.50, ant ko tie apversta?
^B Aš reikalauju teisingesnio aukų 

padalinimo, nes ir as tąsyk auka- 
Mylėtojas.

V. Kudirkos
- kompozicijoms.

rašytoms
Visas

us ir laiškus, teiksis man praneš: 
apie tai.*)

Visi dokumentai bus sugražint 
su didžiausia padėka.

Neabejoju, jog gerbiamoji vi 
suomenė nepaliks be atsiliepimo šį 
mano atsišaukimą, tikiu, jog ta 
visuomenė, kuri pernai karštai pri
tarė mano sumanymui, neatsisakys 
šįmet padėti tą sumanymą įvyk- 
dinti. 1 J. Gabrys. .

11, Rue du Sommerard. Paris. 
(France).

P. S. Kiti laikraščiai teiksis 
atkartoti. _______

♦) Daug Kudirkos laiškų pa
siųsta buvo Kapsukui. Gal jis ži
no, kur jie dabar yra. Red.

organizacijos renka viršinin- 
ir atstovais visuomenei žino- 
ypatas, o ne niekam nežino- 
besislapstančias po kriptony- 

Čia besant, nėra reikalo slap

KALĖDŲ DOVANUS MERGI
NOMS.

Prieš Kalėdas subrus vaikinai 
pirkti -dovanas merginoms; vieni 
pirks žiedus, kiti ką kitą irgi ne
turintį praktiškos vertės daiktą, 
nors už jį ir brangiai mokės. Su 
tokioms dovanoms merginų nepa-

;ooo, namų apie 2000 (tai, matyt, 
įamai mažučiai, jeigu ant vieno 
špuola tik 2% ypatos. Red.). Sa- 
iuninkai už laisnį moka tik 400 
lol.

Darbų čia kitokių nėra, kaip 
vien anglių kasyklose, kurių yra 
12, u jų 9 dirba ir 3 stovi; dirba 

4—5 dienų sanvaitėj. Iš kitur 
pribuvusiam darbas sunku gauti.

Skinderis.

’URBUT, NEGERA MADA.
Nr. 46 “Lietuvos”, koksai S. P. 

B. kviečia Lietuvius socijal-rcvo- 
liucijonierius esančius Amerikoj 
kreiptiesi prie jo kaipo atstovo so
či jal-revoliucijonierių organizaci
jos Illinois apskričio, iki šiol mums 
visai nežinomos. Kas įdomiausia 
— išrinktas visos Illinois valstijos 
organizacijos viršininkas, o slepia
si po kriptonymu S. P. B.! Ame
rikoj 
kais 
mas 
mas, 
mais.
stytiesi, o jeigu kam peikia tą da- kels, o juk vesti, jungtiesi gyveni- 
ryti, tas negali būt kokios nors rhan galima tik su prakilnia ypata. 
partijos atstovu, atstovais gali būt Man rodos kad tos brangiai vaiki- 
tik žinomos, galinčios už savo pa- nų perkamos merginoms dovanos 
sielgitną atsakyti ypatos. Kodėl visai ne tinka, nes jų nė protiškai, 
toclėl Soc.-revol. reprezentantas sle- nė doriškai pakelti negali. Aš 
piasi? Gal jis tik po dangčiu ne- vaikinams patarčiau duoti mergi- 
žinomos čia organizacijos meškc< noms kitokias dovanas, o užtikri- 
rioja, nori kad atsišauktų tie, ku- nu>. kad jos visoms geros širdies 

į riuos caro valdžia gaudo su pagel- ir Jausmų merginoms tiks geriau
ba Pinkertono šnipų?

Aš nesiginčyju, ar reikalinga 
čia antra socijalistų organizacija, 
bet man rupi, kad buvę revoliuci- 
jonieriai ne įklimptoj slastus, kad 
nepakliūtų į kokio vrlko nagus. 
5 .Reikia pasakyti, kad paskuti
niuose laikuose iš Lietuvos atkako 
ir visokių tamsiosios veislės revo- 
liucijonierių, buvo ir tokių, kurie 
už gautus iš Amerikos pinigus 
pirkę ginklus, juos apvertė ne 
prieš skriaudžiančių visus valdžią, 
bet prieš locnus tautiečius, api
plėšinėjo ūkininkus, o kaip kur 
net žudė. Iš revoliucijos pasinau
dojo krovimui sau turtų. Kada 
iš tokių* kąm pasidarė karšta, jie Į vien merginų kūnas, kurie norite jas 
keliavo ‘Amerikon. Tų man ne
gaila. bet pėrsergsčiu vien kovo
jančius už idėją, kad butų atsar
gus ir ant jeib atsiliepimo besi
slepiančių neva partijų atstovų ne
siskubintų atsiliepti, nes gali pa-1 dėtų vyrams tuose darbuose, vietoj 
kliūti į Pinkertono agentų nagus.

Kad Amerikoj caro valdžia pa
samdė Pinkertono agentus gaudyti 
revoliucijcnierius, tą skaitanti laik
raščius lietuviai žino, bet tie šni
pai teip drąsiai pradėjo elgtiesi, 
kad, kaip rašo “Daily Sosialist”, 
išdryso siūlyti net pinigus partijos 
viršininkams už
Gal tokių būti ir terp lietuvių. Į gad toli šiądien merginos nuo jus 
Reikia todėl mums 
gurno.

I I§ CLINTON, IND. 
t Njr. 48 “Lietuvos” patilpo nc- 
I teisinga iš Clintono koresponden-

cija Clintoniečio. Jis perstato čia- 
| nykščius lietuvius sulenkėjusiais
f arba socijalistais, kuriems tautiški 
F reikalai visai nerupi.
1 Čia lietuviai visai neteip sulen

kėję, kaip juos perstato Clintonie- 
į tis. Yra 35 šeimynos, o pavienių
I apie 100. Iš organizacijų, yra čia:

2i 1 kuopa S. L. A., Lietuvos Sū
nų Dr-stė ir Šv. Kazimiero Kliu- 
bas; keli mėnesiai atgal susitvėrė 

( L. S. S. kuopelė iš 8 draugu; dar 
, manoma sutverti ir Tėv. MyL.

draugystės kuopą. Taigi lietuviš
kų draugovių ne trūksta. Ir visi 
čianykščiai socijaiistai priguli į 
tautiškas draugoves ir jose, kaip 
gali, teip dirba tautystės labui.

Su skaitymu knygų ir laikraš
čių teipgi neblogiau negu kitose 
vietose, jeigu dar negeriau. Atei
na čia: 12 egz. “Lietuvos”, 20 
“Tėvynės”, 5 “Keleivio”, 1 “Vie
nybės”, 5 “Kataliko”, 5 “Saulės”, 
2 “Pirmyn**, 8 “Kovos”, 1 “Žvaigž
dės”. Taigi mat ir su skaitymu 
čia neteip, kaip aprašo Clintonietis.

Gyventojų Gintone yra apie

iu/

' cališku Fondu. Męs neturime ki * 
tos tokios įstaigos, o stoka jos pa
muš skaudžiai yra jaučiama visur. 
Nėra poezijos musų gyvenime. 
Visur, kur nepažvelgsi, kiaurai 
matosi prozai skomas. Musų jau
nimas tuokiasi tik tam, kad užga
nėdinti savo kūno reikalus, o jei 
tas buW kitaip, tai tik kaipo išėmi
mas ir tai labai retas. Musų mo
ters paprastai tik vieną tikslą te ma
to prieš save — tikslą pataitės; su 
avgštesniais jų lyties tikslais rei
kia jų su žvake jiešljoti; vyrai gi 
tankiausiai yra rambus, apsikulę, 
be jausmo ariami jaučiai, o dora 
pas mus skaitosi tas, kas gerai 
man, o ne tau. Jei męs padarome 
kam gero už centą, tai laukiame 
nuo jo gero už doliarį. Dėlei ši- 
o visko sutikimo pas mus mažai 
tegali būti ir musų busimoji karta 
nedaug tegauna sau dvasiško pe- 

. . no nuo mus: iš sauso nepasemsi 
vandens. Pas mus nesiranda su 
įkvėpimu, su energija, pilnų gy
vybės priaugančių žmonių; musų 
priaugamoji karfa tai nykliai, ver
gai savo aplinkybių. Jie eina vis 
niekyn ir męs su jais einame vis 
arčiaus prie savo prapulties. Vie
nok męs visgi dar nestovime ant 
paties jos kranto; dar męs nepra- 

j žuvę! Mums reikia tik
reikia tik naujo įkvėpimo 
vėl pradėsime gyventi, 
stumiu yra daina ir męs 
rime atgaivinti savo širdyse net jei

MUSŲ RAŠTININKAI TE- mu?” - "T’ S***
gyti sočiai kaip reikia, netik musų GUL SAU BADAUJA!.... „iHninfcams. Teip, S. Muzikali' 

j Atsakymas p. Baltrušaičiui. ko Fondo uždavinis yra labai svar- 
Teip verkia p. Baltrušaitis “ger- bus: svarbiausias šioje valandoje 

biamoj savo "Kovoj ’ šitais karš- už visus kitus, nors jis nėra vie
tai perimtais nuo Strimaičio žo- nintėlis, kaip p. Baltrušaitis nori 
džiais. tą iškreipti. Męs neatmetame kitų

Kol Strimaitis verkė, nemačiau reikalų, bet šitą 
reikalo jį stabdyti. Jis turėjo prie- reikalingu nuveikti 
žastį verkti. 1 
vietoj ir su jo ambicija.
ros, kurias jis liejo, graudžiu bal- Mums reikia ko nors daugiau 
su pasakodamas visuomenei, kaip kaip pluta duonos; męs plutą duo- 
męs, "Lietuvos” redaktoriaus drau- nos visuomet rasime, jei tik turė- 
gai susėdome apie stalą pavidale sime gana jiegos ją paimti. Taigi 
O ir kėlėme jam puotą, gerdami dar sykį atkartoju; paimkime bent 
kasžinką tokio, nežinomo jam, Stri- sykį tikrą kelią ir nuveikime dar- 
maičiui, bet matomai labai gar- bą. Jus, kurie teip daug kalbate 
daus, nes net jam pačiam, Strimai- apie savo pasišventimą žmonėms, 
čini seilės ėmė bėgti, paminėjus parodykite, kad tą manote, ką sa- 
apie tai gėrėme ve ne alų, ar ką kote, priremkite savo petį prie 
tokio, nuo ko paprastai pas mus ’ ‘ ------ x-..« ;...
nosys apsidaužoma ir smegeninės 
teip įkaista, kad net parsięina jos 
šaltojoj vėdinti, ne, ne tą, ir dar 
klausykite kur!.... ne sulūžusioj 
karčiamoj, bet brangiame viešbu- 
tyj!.... (Koks tai peržengimas 
tradicijos!? Brrf!....) — tos 
ašaros, sakatK yra ašaromis nu
stelbtos ambicijosperrašėjo pluoš
to gaidų, už kurias jis laukė vai
niką gauti ir.... negavo. Kaip 
tokios ašaros pateka, tai joms vi
suomet reikia duoti valia, nes jos 
palengvina širdį. ]__ _
žliumbti p. Baltrušaičiui?
rytum užsikrėtęs Strimaičio grau
dumu atkartoja jo žodžius:
musų 1 _
ja!....”

Bet kam jie turi badauti? ■ 
reikalauja, kad jie badautų? Ari 

1 gal p. Baltrušaitis, perimtas Stri- 
! maičio žodžiais, mano, kad męs per 

tą p. Šerno vakarą visų pinigus 
į pragėrėme? Ne, užtikrinu jį ta- 
• me; gėrėme tik už savo ir tai dar 

nepragėrėme visų: pas 1 
. kišeniuj liko dar dviliakis ir jei kur 

visuomenės reikalas bus, męs jo 
nesišykštėsime pridėti. O jei išsi
tarėme prieš samanymą p. Joku- 
byno šelpti musų t—............... ’ _
kamais nuo mus centais, tai tik 
dėlto, kad jį atradome neužtektinu. 
Jei męs reikalaujame kokio nors 
daikto, tai nelaukime jį gauti pus-, -- - ...
dykiu ar dykai, bet mokėkime užlg™ Ka,i P‘rk,‘ ,k' 5° ’ky)V- 

jį pilną kainą. Tąsyk męs nebu
sime svetimnaudžiais ir turėsime 
tiesą reikalauti, idant mus teipgi 
neišnaudotų kiti. Jei mums raš
tininkų darbai yra reikalingi, tai 
apmokėkime juos, bet ne tuo, 
nuo mus atlieka, tik tuo, kas 
dera, nes raštininkai teip pat 
kalauja gyventi, kaip ir męs. 
mokėti męs savo raštininkams
lime tik duodami jiems progą dirb- trijų šmotų. Žiemos laike galima 
ti. Duoti gi progą raštininkams butų iškirsti medžius ir nutašyti 
dirbti, reikia išplatinti jų raštus, rąstus pastatymui triobų. Sulau- 
Jei jų veikalai yra visuomenei kus pavasario užmano nuvalyti 
naudingi, o visuomenė to nemato, žemę nuo mędžių, išvartų, iškirsti 
tai musų priedermė, kurie tą ma- krumus kur yra, užsėti žolę ir pa- 
tome, yra parodyti. Tz.~r..z n’pvas »r cranvklas. Kur

tikslui laikraščius, turime atsida
vusius labui savo brolių žmonės ir 
turime draugiją Tėvynės Mylėto
jų, kurios uždaviniu yra platinti 
apšvietimą tarpe savo brolių. Męs 
jokių naujų sumanymų nereikalau
jame. Męs jau viską turime tam 
tikslui ir tik reikia mums suskasti 
ir dirbti tam mieriui. Darydami 
tą męs pilnai atliksime savo prie
dermes ir sulyg musų raštininkų 
ir sulyg musų tamsesnių brolių.

Bet visai kitas yra su š. Muzi-1 paimti ją ant išmokesties.

įkvizicija, tai neišrodymas tik 
prasikaltusių prieš žmoniją popie- 
ių terionybės, bet ir jų mokslo 
eiškimo su aklybe proto tų, kurie 
lavėsi ir duodasi žudyti jo palai 
tymui; yra išrodymu melagingo 
principo, kurį žydų farizčjai, pate
kę nelaisvėn, perleido kaipo idealą 
krikščionybei po vardu: “Tėvo" 
(pardavikb vaikų) “ir Sunaus” 
(pasikorusio iš liuosos valios) ir 
“Dvasios S.” (ardančios meilę). 
To tai idealo (cemento) inkvizito
rių aš esmi. Nes tikiu, jog degini
mas ir žudymas vieni kitų nepra-1 
nyks patol, pakol idealo “Tėvo, 
Sirnaus ir jų dvasios” nepakeisi-Į 
me geresniu idealu: Idealu Lietu
vos Motinos.

Prenumerata ant “Inkvizijos”, 
kaip jau pagarsinta, ta pati. Ne
apdaryta knyga $1.00, apdaryta 
$1.50. Vardai prenumeratorių

Jau 204 tautiečiai
Pasi-

agos kun., tai męs turėtume Ch 
agoje netik puikų ir .didelį, jehc 
ą, bet galėtume parengti toki.. 
Lietuviškas šventes”, . kad jomi. 

tet ir svetimtaučiai gerętųsi, jgale 
ūme pastatyti ant scenom visųp gr 
iausius veikalus, o tuomet, be abt 

jo, pakiltume žymiai juigščiaų.
Taigi dabar, chicagiečiai, pilnai 

sukruskime dirbti! Darbo yra per 
pilnai visiems. Nepaisykime ko
kių kas pažvalgų ar nuomonių: 
tas neturi nieko bendro su daila. 
Manau, kad kiekvienas gali pašvę
sti sanvaitėje po dvi valandi pasi- 
mokinimui dainelių, tai kodėl 
nesimokyti, jeigu galima ir yra 
proga? Dainos juk saldina žmo
gaus gyvenimą, jos priduoda jam 
energijos dirbti. Pradėkime kiek
vienas, o pamatysime, kad ištik- 
rųjų tas nesunku padaryti.

Pakol kas atsibūva “Birutės“ 
draugystės repeticijos dviejose ‘tilps knygoje, 
vietose: seredos vakare Fellow- teikėsi prisiųsti orderius.
ship House svetainėje, 869 33rd tikiu, kad ir 400 dar reikalingi iš- 
Place, o subatos Vakarais “Aušros leidimui jos pasiskubins prieš Nau- 
Vartų” bažnytinėj svetainėj, 23Čio jus metus užsirašyti sau tą knygą, 
Place. Vienok, jeigu Bridgeport’o idant tuoj po naujų švenčių galė- 
giesmininkės nesilankys ant repe- čiau atiduoti rankraštį spaudon ir 
ticijų, tuomet suvisu perkelsime 
repeticijas Vakarinėn dalyn mie- 
sto.

“Birutės” draugystės pirminin
kas, J. Ilgaudas.

Aukso kalnų “Žinyčia” niekam 
nepažada, nes aukso kalnų neturi, 
ir "Žinyčios" žet-ė nėra kalnuota, 
bet lygi, lengvai išsidirba, ir kiek 
galima spręsti iš aplinkinių far- , 
imį, yra labai derlinga. Dėl tos tai 
priežasties, kas nori įgyti sau gaba
lą žemės, kas nori dirbti ant ūkės, 
sveikame ore, ir būti ponu ant sa
vęs, tegul nepatingi ateiti ant virš 
paminėto susirinkimo ir^" paremti 
“Žinyčios” darbą.

J. J. Hertmanovič, pirmsėdis, 
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

šitos
mu-

už žiedus ir kitus blizgančius daik
tus; jeigu katrai ne patiks, bus 
tai ženklu, kad toje pati yra men
kos vertės; apie tokias nėra ką 
labai rupintiesi vaikinams. štai 
man kas metai•’vienas vaikinas iš
rašo lavinantį protą laikraštį, už 
kuri aš jam tariu širdingą ačiū, 
laikraštis manę daug labiau užga
nėdina negu kokia ndrs daug bran
gesnė dovana. Jeigu šiądien šiek 
tiek prasilavinau, jeigu mano pro
tas apima jau platesnį pasaulį, jei
gu daugiau suprantu, tai tik ačiū 
ano vaikino išrašytam man laik- 
raščiuiu.

Taigi vaikinai, kuriems rupi ne

gelbėti, padaryti tikroms drau
gėms, kurie geidžia kad merginos 
drauge su yvrais dalyvautų vi
suose viešuose, žmonijos labui vei
kiamuose darbuose, kad jos pa-

išdavinėjimus.

didelio atsar- 
Socijalistas.

visokių blizgančių dovanų, tegul 
išrašo geresnius musų laikraščius:! 
“Lietuvą”, “Vienybę”, “Kovą”, 
“Keleivį” ir kitus pirmeiviškuo
sius musų laikraščius. Tikiuosi, 
kad už juos visos geresnėsės mer
ginos bus vaikinams ant visados 
dėkingos, iš tikros širdies tars 
jiems ačiū. Matote juk berniukai,

atsiliko ir dėlko teip? Dėlto, kad j 
joms apšvietimo trūksta, o pa
čioms sunku apsišviesti, jų daugu
mas vos maistui ir. apsidengimui . 
užsidirba, o jus, vaikinai, apie mu
sų apšvietimą nesirūpinate. Argi 
jums, vaikinai, nebūtų lengviau ką 
nors veikti, jeigu jums apsišvietu- 
sios merginos jūsų darbuose pa
dėtų? Bet jums tas nerupi.... 
nerupi! Argi jus pasiganėdinate 
vienu jų kunu? Juk tik dėl tokio 
siauro užsiganėdinimo jus teip tan
kiai apsirinkate! J. Petraičiutė.
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PADĖKAVONE.

Varde visos “Birutės” draugy
stės turiu ištarti nuoširdų “ačiū” 
musų gerbiamam dainiui ir kom
pozitoriui p. M. Petrauskui už pri- 
siuntimą naujų dainų: "Oi gra
žiai žydi”; “šią nedėlią” ir “De
ga ugnį”. Nors ir toli nuo musų 
gerbiamasis dainius, vienok jis 
musų neužmiršo ir tikrai žinome, 
jog neužmirš, jeigu tik męs patys 
dirbsime, lavinsimėsi ir mokysimės 
skambių dainų. O męs prižada
me lavinties ir mokyties iš širdies, 
kad ištiesų galėtume palinksminti 
miliudusius su “Oi gražiai žydi” 
ir uždegti jų širdyse ugnį prie pra
kilnesnių darbų, prie tėvynės su 
taja gražiaja daina “Dega ugnį”. 
Nors musų sanlygos sunkios, bet 
dirbsime, ir savu darbu versime 
kitus taipjau dirbti pakėlimui mu
sų tautos, o kartu ir pakėlimui vi
sos žmonijos.

Taip-gi tariu nuoširdų “ačiū” 
gerbiamam muzikui ir kompozito- 

, riui p. Čiurlianiui, kuris taip-gi 
t paaukavo “Birutės” draugystei 
. pluoštą gražių lietuviškų dainų. O 
. kartu ištariu ir “ačiū” Zmuidinavi- 
. čiui, musų pagarsėjusiam artistui- 
i teplioriui už atvežimą tos aukos.

Ant galo turiu ištarti “ačiū” guo- 
dotinam kun. Ambrazaičiui, kuris

V. KUDIRKOS (KAPSO) RAS- , 
TŲ IŠLEIDIMO DELEI ATSI

ŠAUKIMAS.
Plačioji visuomenė jau žino, jog 

Tėvynės Mylėtojų Draugystė yra 
nusprendusi išleisti jubilėjinę vi
sų Kudirkos raštų laidą. Man ta
po T. M. D. pavesta surinkti, su
tvarkyti ir spaudai prirengti visus 
jubiliato raštus.

Aš, surinkę^ jau didžiumą Ku
dirkos raštų pasigendu dąr šių:

1. Rankraščio su lenkiškomis ei
lėmis, rašytomis nuo 1879 — 1884 
m.

2. Vaidilos apysakos iš “Konra
do Vallenrodo” Mickevičiaus, iš
verstos 5.VI 1899 m. (ranlfraš- 
tyje).

3. Dviejų kontredansų, lenkiškai 
užviršintų “z litewskich ludovvych 
motywow”, Varšavoj išleistų.*)

4. Tance Warszawskie (rankraš
tyje). .

5. Vitold, galopas (rankraštyje).
6. Vis-a-vis, galopas (rankraš

tyje).
7. Staccat, Polka (rankraštyje).
8. Meilužė, polka (rankraštyje).
9. Rambynkalnio karalaitė, pol

ka (rankraštyje).
10. Seselės - Lelijėlės, valcas

(rankraštyje).
Laiškai tokių veikėjų, kokiu bu

vo Kudirka, turi nepaprastą ver
tę: jie apšviesdami jo ypatą, kas 
labai svarbu biografui, apšviečia 
teip-pat laiką ir sąlygas, kuriose 
jis gyveno ir veikė, kas labai bus 
svarįrtt^busimam musų atgimimo 
istorikuią Be to kai kurie V. Ku
dirkos laiškai turi augštą literatiš-

, ką vertę. Todėlei Kudirkos laiš
kai turės būti apskelbti pilnoj jo 
raštų laidoj.

Visi, kurie turėtų viršuj išvar-.----------dytus Kudirkos raštus ir kokius Į leidp mums naudotis bažnytine 

t nors laiškus, teiksis pasiųsti juos 
žemiau padėtu adresu. Kas žino
tų, kur galima rasti minėtus raš-

♦) Išleisti jie muzikališko kny
gyno Levy ir Kruzinskio. Ten 
galima juos gauti. Red.

“Aušros Vartų” svetaine kas su
batos vakarą. Guod. kun. netik, 
kad leido naudotis svetaine, bet 
dar ir pats užkvietė giesmininkus 
atsilankyti ant “Birutės” draugy- 
tės” repeticijų. Jeigu sektų šitą 
prakilnų pavyzdį ir kiti musų Chi-

SKAITYTOJAI.
Gyvename laike lietuvių prabu

dimo. Po ilgų amžių miego dau- < 
gelis musų brolių pradėjo darbuo
tis ir mislyti apie rytojų; pradėjo 
net kalbėti apie tėvynės autonomi
ją, ir kaip kas išmanė, žadino mie- , 
gančius dar grintelninkus, leizda- 
mi į jų stubeles šviesą. JKiek tie dar
bai prabudusieins lietuviams jau 
geropadarė, nėra reikalo čia kalbėti, 
reilua paminti, kad šėtono tarnai, 
kaip ir pinniaus, varo savp pekliš
ką darbą, ir be poilsio kriuša į ka
lėjimus tuos, kurie išdrįso rodyti 
šviesą prabundantiems. Vienok 
tikiu, kad šviesos nešėjai sužadįs 
ir kalėjime bemiegančius. Lietu
va tai didelė Bastillė. Tikiu, kad 
tauta j ieškanti šviesos, suras teisy
bę. O teisybės Švitra paliuosuos 
kalinius. Tik reikia, kad sunkiau
sioje valandoje tautiečiai neužmirš
tų fakto, kad męs "vien tik per- 
keizdami musų pažiūras” galime 
pasimokinti to, ką šiądien, o ką 
ryt visi atbudę turės nuveikti.

Kam dabartiniai atsitikimai aiš
kus, tam spinduliai teisybės ir ka
lėjimuose ūžžiba, ir jo gyvenimo 
aplinkybės pasirodo gražesniomis, 
jam kelias, vedantis į ateitį yra 
apšviestas. Bet dabartinių atsiti
kimų reiškimą ne visi gali suprąsti 
be atidengimo miegantiems reiški
mo praeties atsitikimų pridengtų 
baisia protiška migla, kuri neda- 
leidžia jiems nieko aiškiai pamaty
ti. Nes tie, kurie darbuojasi la
bui tėvynės, patįs nemato kelio, 
kuriuomi eidami, galėtų nors nuo 
kalėjimo apsisaugoti. Todėl pri
valumu šviesesnių yra pažinti prie
žastį, gimdančią mus smagenyse 
tą miglą, ir surasti būdą jos iš
blaškymui.

Musų tauta, po knutu cariškų 
bernų patekusi, panaši yra žydų 
tautai, pavergtai Romos Cezarių. 
Musų išmanimas apie išliuosavitną 
tėvynės, kaip ir jų, skęsta migloje 1 
abejonės, o tikėjimas į jo savisto- 
vystę yra griaunamas visokių iš
naudotojų pasirėmusių ant romiš
ko "Orakulo” mokslo, kurs yra 
priešingas dvasiai lietuvių. Žo
džiu, tautiškas susipratimas, vieto
je kilti, puola per kalėjimus ir Si
birą, nes šviesnešiai aiškiai nema
to, kokiu budu sujungti suirusias 
dalis lietuviškos dvasios. O įran- 
tis pamatas turi neišvengtinai su
byrėti. Iš subyrėjusios medžiagos 
nieks nesutvers tvirto pamato be 
tautiško mus dvasios Hėmento, ant 
kurio pasirėmusi, ’taiitS galėtų pa
statyti savistovį nimą. ‘

Taigi, trokšdaiihas pridėti prie 
suradimo reikalingo čemento su
jungimui suįrusios lietuvių dva
sios, ir kuoplačiafisial supažindinti 
tautiečius su mano fnieriu, papie- 
šiau veikalą, užvardindamas “In
kvizicija, arba Atpirkimas nuo šė
tono”, su vilčia, jog lietuviška be- 
partyviška visuomenė prigelbės 
man tą knygą išleisti, o jos inteli
gentai pasirūpins mano cementą 

1 perkošę, suvartoti, jeigu pasirodys 
tvirtu ir tinkamu. Teip pasielgda
mi, viliuosi, galėsime ir miglą iš
blaškyti, ir kelią ateičiai praskinti, 
ir apsisaugoti nuo mirties iš rankų 

Isavųjų, veikiančių po įtekmę sveti
mos dvasios.

Tiems, kurie klausinėjo, kaip 
greit knyga bus gatava, kaip ir 
tiems, kurie nenori man gelbėti iš
leidime Inkvizicijos dėlto, kad yra 
skaitę ir jau pažįsta jos darbus 
iš lenkiškų autorių, pranešu, kad 
Įmano tirinėjimas, išj ieškojimas,

atsimokėti geradariams dvasiška 
'duvana už dovaną padarytą labui 
Lietuvos.

Su geriausiais velijimais
Kun. V. Dembskis,

1419 N. Main avė., 
Scranton, Pa.

stūmio, 
ir męs 
Tuoju 
ją tu-

O

skaitome 
pirmiau- 

By kas verktų jo šiai, kadangi be jo męs nie- 
Tos aša- ko augštesnio negalime pasiekti.

pakylėjimo musų tautos. Nuo jus 
visų laukiame aukų S. Muzikališ- 
kam Fondui.

J. Laukis.

NUO “ŽINYČIOS”.
Susisitelkimo Lietuvių Ameriko

je “Žinyčios” valdyba, savo su
gurinkime laikytame pereitą nedėl- 
dienį, nusprendė parduoti 300 nau
jų akcijų, kad galima butų už 
įmokėtus pinigus išmokėti paskuti
nę išmokėsi į už “Žinyčios” žemę 

..v- ’r pradėti žemdirbystę. Susirinkę 
Bet ko reikia direktoriai užsirašė jau 138 akci- 

Jis ta- jas» teipgi dar atliko 162 pardavi- 
__ . mui. Idant duoti progą užsirašy- 

_ _____: “O Ii likusias akcijas, “Žiiyčia” lai- 
raštininkai tegul sau badau- kys visuomenišką susirinkimą 3

d. sausio 1909 m., 2 valandą po 
Kas pietų. Vieta susirinkimo bus “Lie- 

*u. tuvos” ofise, o jeigu pasirodys, kad 
~ atsišaukusių bus didelis būrys, tai 

persikels į bilę kurią artimiausią 
svetainę. Visi akcijonieriai yra 
kviečiami pribūti į tą susirinkimą, j 

■r ... .... “Žinvčios” valdvba duoda pirma 
kiekvieną Pro£*l seniems akcijonieriams, vie-į 

v.,r nok nė vienas lietuvis, norintis 
pirkti akcijas ant to susirinkimo, 
nebus aplenktas, nes jeigu pri- 

anymą p. jv^u-.truks akcij»l to skaitliaus 162 
raštininkus atlie- |at,ikusiy n«o paskutinio sykio, tai 

“Žinyčios” valdyba galės nusprę
sti parduoti daugiau akcijų, ir 
sparčiau darbą pradėti. Kaina 
akcijų yra $12.00, o vienas žmo-

Pageidaujamu yra daiktu, kad 
B nauji akcijonieriai pirktų ne ma- 
4 žiau kaip 10 akcijų, ir kad turėtų 

norą apsigyventi ant žemės. Kas 
,«i išgalėtų, geru būt daiktu, kad pirk- 

kas daugiau akcijų.
prj_ “Žinyčios” žemė yra trijuose 
rei- šmotuose, ir padalinus, užtektų 14 
At- žmonių. Valdyba užmano pasta- 
ga- tyti triobas ant kiekvienų iš tų

Turime tam | daryti pievas ir ganyklas, 
lengvesnė dirbimui ir geresnė že
mė, užmano arti ir užsėti javais.

prie.

KAIP PADARYTI IŠTIKIMĄ 
DREGN’IARODĮ. 

/ idaus drčgnis.
Lauko oras yra tyras ir duo- 

gyvybę. Bet to paprastai ne
galima pasakyti apie orą vidaus.

Idant turėti tikrai gerą orą, 
kunuomi męs kvėpuojame musų 
įpenimuose ir dirbtuvėse, būtinai 
reikia, idant jis butų kuopanašiau- 
stas į lauko orą. Šitas atsineša 
teipgi prie drėgnumo ir 
ypatybės yra būtiniausiomis 
sų sveikatai*

Normališkas lauko oras,
temperatūros 70 laipsnių, turi 70 
nuošimčių vandens garų. Vasaros 
laike paprastai būva gana drėgnu
mo ore padarymui jo kuopatogiau- 
siu. Kartais atsitinka, kad drėg
numo būva perdaug ir tam atsiti
kus, net prie temperatūros neper
einančios 70 laipsnių oras bus ne
smagiausias. Tas reiškia, kad 
męs jaučiame šiluma labiau, 
negu męs jaustume termometrui 
rodant 90 laipsnių prie normališko 
sauso oro.

Bet žiemą, kuomet daugumas 
žmonių laiko savo gyvenimus už
darytais, prišildydę iki 70 ar 74 
laipsnių šilumos, tai drėgnumas 
tuojaus būva sugeriamas ir oras 
pasirodo labai sausas ir nesveikas, 

patingai tas atsitinka namuose 
garu apšildomuose.

Keli metai atgal Chicagos mie
sto sveikatos skyriaus taryba iš
leido biulėtiną sulyg vidaus oro 
drėgnumo ir nurodė į tai, kad 
pasidauginus skaitliui garu apšil
domų gy venimų mieste teipogi žy
miai pasididino ir skatlius atsiti
kimų uždegimo plaučių, ką paro
dė skaitlius mirčių nuo tos ligos. 
I aigi šitoks pasididinimas uždegi
mo plaučių atsitiko dėlei blogo oro 
namuose. Ir sulyg gerų žinovų 
tas duvo ypač dėlei stokos atsa
kančio ore drėgnumo.

Gyvenimuose apšildomuose kars
to oro krosnimis, oras kambariuo
se yra palaikomas tinkamo drėg
numo karštu vandeniu induose, 

: padėtuose krosnin. Teipogi gali
ma sujungti indus su vandeniu su 

' šildytuvais ir tokiu budu atidrė- 
kinti orą garu apšildomame gyve- 

■ nime.
Surasti būdą atidrėkinimui oro 

gy venime sulyginamai nėra laips- 
ku, bet nėra lengva žinoti laips
nio drėgnumo, vadinas, pasa
kyti, oras persaus^s arperdrėgnas. 
Tą galima pažinti su instrumentu, 
vadinamu drėgniarodžiu. Instru
mentas šitos rųšies, kuris teisingai 
rodo, galima padaryti, laikanties 
sekančios formulos.

Kobalto chlorido 5 dr. 
Sodiumo chlorido 150 gr. 
Kaįeiumo chlorido 40 gr. 
Arabiškos gumos 80 gr. 
Vandens 2 unc.

Ištarpink atsargiai, pasieni su
vilgyk tirpale plono balto muslino 
ir išgręžk sausai; kaip muslinas 
iždžius, surėžyk į kasnykus ir lai
kyk iškabinęs kambaryj, kurio orą 
nori ištirti. Muslino kasnykai, jei 
oras sausas, bus mėlyni; jei drėg
nas, bus baltai raudoni ar raudo
ni. Jei kambaryj yra 70 nuošimtis 
drėgnumo, tai muslinas, šiteip 
sutaisytas, bds baltai raudonas. 
Jei yra tik 60 nuošimtis, ar mažiau, 
tąsyk parva bus mėlyna. Teipgi 
jei kasnykas darosi apižilis, einąs 
į baltai raudoną, tai jis rodo tem
peratūrą nuo 68 iki 72 laipsnių, 
normališką ir todėl sveiką laipsnį 
oro drėgnumo.

Turėti atsakantį laipsnį drėgnu
mo gyvenime yra ir ekonomiška 
ir sveika. Yra gerai žinomu daik
tu, kad kambarys yra smagesnis 
prie temperatūros 68 laipsnių ir 
atsakančio drėgnumo tik 30 nuo
šimčių. Ištikro, yra ištirta, kad 
gyvenimuose paprastai btjya per- 
mažai drėgnumo, o gal 40 nuo-
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Kiekvienas akcijonierius tnrrgė- simčių mažiau, kaip lauke. -Tas
riausią progą su “Žinyčios” pa-, 
gelba įgyti gabalą žemės, ir gy
venti ant ūkės. - Jeigu atsirastų 
tokių, kurie neturi ir negali gauti 
atsakančio darbo miestuose, bet 
turi biskį pinigų ir nprėtų. apsigy
venti ant ūkės, turi dabar gerą 
progą. Kiekvienas • apsigyvenęs 
ant “Žinyčios” žemės, turi tiesą . • « . • i

musų
negu

reiškia, kad oras daugumoje 
gyvenimų yra sausesnis, 
sausiausias oras, randamas kur 
nors ant žemės.
r Dalykas, kurį męs norime pasa
kyti, yra tas. Jei oras musų gy- ' 
venime ar dirbtuvėse neturi gana 
drėgnumo, tai jis gimdo uždegi
mą plaučių, slogas, bronchitą ir 
kitas ligas alsavimo kanalo. Sau-

_bwo_ užpu1
<>’s vargnn’tūr** , ’



®as oras sugeria drėgnumą iš plau
čių ir pievinių sienelių oro ka- 
®>lų, tokiu budu gimdo iritaciją ir

tiek žinoti, kuomet oras yra per- 
sausas, ir pridėjus kiek atidžios ir 
triūso galima užlaikyti gyvenimą 
sveikai.

Mažas Feljetonas.
Pas mus dabar kas ne politika 

ir np “ekonomija”, tas neturi jo
kios kainos.

Musų beletristai ir poetai į tą 
srovę ir pakliuvo. Jie politiškuo
sius ir ekonomiškuosius klausimus 
apvelka poezijos — ne, beletristi
kos ir eilių tūbais ir, žinoma, jų 
darbai pavirsta į žemiausios pra
bos straipsnius.

Musų rašytojai — žmonės visi 
be skatiko. Savo lėšomis darbų 

.negali išleisti — turi j ieškoti “ge- 
\o” žmogaus, kuris atspauzdintų 
j k veikalus. Čia ir prasideda ra
šytojo vargai-bėdos — prisieina 
jam vaikščioti nuo Ainošiaus pas 
Kaipošių, nuo Kaipošiaus dar to
liau ir galo nėra. Vienam leidė
jui netinka, kad darbas ne soci- 
jalistiškoje dvasioje parašytas, ki
tam netinka, kad ne demokratiško
je, trečiam — kad ne klierikališko-

. z^Musų -rašytojas turi taikinties 
prie leidėjų.

“Knygų žmonės kaskart mažiau 
perka, reikia labai pamanyti, ko
kiu badu jas jiems meilesnėms pa
daryti. Gal su iliustracijomis?”— 
Tat iš musų žymios publicistės ir 
beletristės laiško ištrauka.

Čia ne jos vienos nuomonė, ji 
tik savo lupomis išreiškia tą, ką 
ligšiol manė ir tebemano musų in
teligentija, drauge ir patįs rašyto
jai. apie dailiąją literatūrą. .

Pas mus giliai, yra įleidusi šak
nis nuomonė, kad dailiąją literatū
rą būtinai reikia populiarizuoti, 
būtinai reikia rašyti vien tiems, 
kurie temoka skaityti tik mišių 
maldas iš savo, maldaknygės.

Musų rašytojai turi taikinties 
prie minių.

Jei rašytojas nesupopuliarizuoja 
savo veikalo ir su tokiu veikalu 
nueina pas leidėją — ne prastą 

* leidėją\bet turintį universiteto di- 
pliomą — šit ką rašytojas išgirsta:

— Daiktas geras, bet žmonėms 
bus nesuprantamas. Ar negalėtum 
parašyti ko-hors populiariško?

Tat faktas — ne išmistas.
p Ir toliam darbui rašytojas lei
dėjo •rnenfrtdių^Meda ant lentynos

Reikalaujama populiarizacijos— 
Jnusų rašytojai ir stengiasi popu- 
’iarizuoti veikalus, kiek išneša jų 
jiegos— todėl męs dailiosios lite
ratūros neturėjome ir neturime.

Populiarizuoti literatūrą
— tai nesuprasti dailiosios literatū
ros uždavinio, supopuliarizuota dai- 
la visuomet bus — nė velnias, nė 
gegutė! Te butų populiarizavęs 
savo veikalus Goethe — pasaulis 
nebūtų turėjęs Goethes, tepopulia- 
rizuoja Andrejev savo veikalus — 
Andrejevo nebus, bus tik jo kari
katūra ?

Dailioji literatūra nepopuliari- 
znuojama.

Yra talentai — ir labai dideli 
talentai — kurie gali rašyti te
mokantiems skaityti tik mišių mal
das. Rusai turi G. Uspenskį, ru
sinai — J. Franko, męs — J. 
Biliūną, — jie nepopuliarizavo sa
vo veikalų — jie turėjo prigimtus 
talentus rašyti “žmonėms”.

Galima supopuliarizuoti moks
liškus daiktus, bet ir tai nevisuo- 
met. K. Marx, pagal musų lio- 
giką, jau būtinai turėjo taip daryti
— o vienog to nedarė ir mokslas
iš Marxo labai daug apturėjo. 
Toks galvočius negali pavirsti į 
brošiūrėlių rašytoją 1 •

Musų rašytojai neranda leidė
jų. Priežastįs: dabartinis politiš
kas momentas ir ekonomiškas kri- 
zis, mažas knygų rinkas, įsigyve
nusios pas mus pažiūros į dailiąją 
literatūrą.

Jei darbas ir pamato šviesą — 
tai tik laikraščių iškarpose. Laik
raštį juk, perskaitę, numeta. Be
letristika ar eilės ne kasdieniniai 
laikraščio straipsniai, beletristika 
turi vertę ilgesniam laikui. Ra
šytojas ne tam rašo, kad jo veika
las tuojau atsidurtų šašlavyne — 
pas mus kaip tik taip ir yra.

Neužtvirtintas dabartinio lietuvio 
.rašytojo padėjimas!

§it kodėl męs šiandien neturime 
rašytojų — seniejie neberašo, nau- 
»i neatsiranda.

Taškas. Tąsa kitame feljetone.
K, Janonis.

_ 'EMILE ZOLA „
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Atleisk, kad aš priimu tamstą savo 
lindynėje. Taip, aš gyvenu, kaip vienuolis, 
kaip senas kareivis, kuris jau gyvenimui yra 
nebenaudingas.... Sūnūs vis prikalbinėja 
mane, kad aš paimčiau sau vieną puikiausių 
kambarių apačioje. Bet kam tas? Aš ne
turiu jokio reikalo, aš nemėgstu minkštų lo
vų, nes mano seni kaulai priprato prie kietos 
žemės.... Priegtam, čia pas mane toks gra
žus reginys, — visas puikus Rymas prieš ma
ne.... Juk. aš pats jau nebegaliu vaikščioti 
ir žiūrėti!

Ir rankos mostelėjimu jis parodė į langą, 
norėdamas paslėpti neramumą; jis truputėlį 
užraudo, kas su juo visuomet atsitikdavo, pa
norėjus jam išaiškinti, kodėl jis taip vargin
gai gyvena tame mažame kambaryje ir nesi
naudoja turtais, kuriuos jo sūnūs įgavo labai 
abejotinu budu.

— Bet čia pas tamstą stebėtinai puiku! — 
sušuko Pierre, kad padaryti jam malonumą. 
Ir man taip malonu, kad, antgalo, matau tam
stą; aš laimingas, kad galiu paspausti tas ran
kas, kurios atliko tokius didelius darbus.

Orlando vėl numojo ranka, tartum norė
damas atsikratyti nuo visos praeities.

— E, tas viskas praėjo; palaidota.... Ge
riau kalbėsime apie tamstą, mano brangus 
Froman, — tamsta esi dar taip jaunas, yt 
dabartės simbolas, ir žinai ką, kalbėsime grei
čiau apie tamstos knygą, kuri kalba apie ateitį... 
O, tamstos knyga, tamstos “Naujas Rymas”! 
kad tamsta žinotum, kokį įniršimą ji iš pra
džios manyje sukėlė!

Ir juokdamosi jis paėmė knygą, gulinčią 
šalia jo ant skobnio ir, sudavęs kelis kartus 
per luobelį savo plačia ranka, pasakė:

— Ne, tamsta negali sau įsivaizdyti, kaip 
ji mane suerzino, kuomet aš ją skaičiau!.... 
Popiežius ir vėl popiežius, tiktai ir. girdėti 
apie popiežių! Naujas Rymas popiežiui ir 
per popiežių! Rymas viešpataus, ačiū popie
žiui ir todėl jis turi būti atiduotas popiežiui 
ir turi paskandinti savo iškilmingumą popie
žiaus iškilmingume!.... Na, o męs ką? O 
Italija? O visi tie milijonai, kuriuos męs iš
leidžiame, kad padaryti iš Rymo puikų so- 
stapilį?.... O, tiktai franeuzas — ir prieg
tam paryžietis — gali parašyti panašią kny
gą! Bet, mano pone, Rymas, jei tamsta to 
nežinai, pasidarė italų karalystės sostapiliu, 
ir męs turime karalių Gumbertą, ir priegtam 
yra dar italai, visa tauta, su kuria, užtikrinu 
tamstą, reikia skaitytis ir kuri mano pasilai
kyti sau tągarbingą ir atgijusį Rymą!....

Tas įsikarščiavimas privertė Pierre’ą pra
sijuokti.

— Taip, taip, tą viską tamsta jnan pa
rašei. Bet kokį gi išvedimą galima iš to pa
daryti? Italija — yra tik atskira nacija, 
žmonijos dalis, o aš noriu, kad butų sutikimas 
ir brolybė tarp visų tautų, aš noriu, kad visa 
žmonija butų tikinti ir laiminga, susitaikytų 
ir susivienytų. Kas man darbo kokios yra 
valdymo formos, — ar bus monarchija ar 
respublika? Aš noriu, kad butų viena tauta, 
gyvenanti teisybėje ir santaikoje?....

Iš visos tos kalbos Orlando išgirdo tiktai 
vieną žodį: respublika. Ir ; jis, susimąstęs, 
prakalbėjo tyliu balsu:

— Respublika! Jaunybėje aš labai karš
tai svajojau apie ją. Aš kovojau už ją, aš 
buvau maištininkas drauge su Madzini.... 
Ką-gi? Reikėjo nusilenkti prieš tikrybę, ir 
didžiausi nenuoramos sutiko su dabartiniu 
dalykų stoviu.... Na, o dabar, ar išgelbės 
mus respublika? Abelnai ji, man rodos, nie
kuo nesiskirtų nuo musų 'įonstitucijinės mo
narchijos : žiūrėk, kas dėdąsi Francuzijoje. 
Kam kelti naują revoliuciją, i\ tvertf valdžią, 
kurią rasi, suglėmš į savo rankas lęraštutiniai 
revoliucijonieriai ir anarchistai?^ Męs bijome 
to, ir štai kodėl nusprendėme nusileisti.... 
Aš labai gerai žinau, kad nekurie mato išga
nymą respublikoniškoje federacijoje. Vati
kanas, rasi, daug laimėtų iš panašių permainų. 
Negalima pasakyti, kad jis ką-nors dirbtų tam 
tikslui, — jis tik laukia tokios permainos ir 
džiaugiasi.

Jis vėl pasidarė linksmas, ir jo balse su
skambėjo minkšta ironija.

—Ar žinai, kas man patiko tamstos kny
goje? Aš turiu prisipažinti tamstai, kad per
skaičiau ją, nežiūrint į protestus, du sykiu. 
Panašią knygą galėjo parašyti tiktai Madžini. 
Taip, aš joje atradau savo jaunybę, visas be
protiškas svajones, kurias aš pergyvenau, kuo
met man buvo dvidešimts penki metai. Ar 
žinai tamsta, kad Madzini dar seniai, prieš 
tamstą, norėjo atnaujinti katalikybę? Jis 
taipgi atmetė dogmą ir grasą ir paliko tiktai 
dorą. Ir naują Ryiną, tautos Rymą, jis sva
jojo padaryti religijos centru.... Argi ne- 
žingeidu, kad dabartinė naujoji katalikybė. — 
tai ištirtas spiritualizmo atnaujinimas, pasi
kėsinimas sugrįžti į pirmutinių krikščioni^ 
draugijas, apie kurias taip daug kalbama pa 
staruoju laiku, kad ta nauja katalikybė yra 
tik mvstiškos ir gumanitariškos idėjos 1848 
metų? O, aš viską tą mačiau, į viską tą aš 
tikėjau, už tą aš kovojau, ir žinau, kokią .ne
tvarka pagimdė tos neissipildomos chimeros.... 
Ką padarysi? — aš nebeturiu senojo tikėjimo.

* ^LIETUVA

Pierre norėjo prieštarauti, bet jis sulai
kė jį: n T

— Ne, duok nūn užbaigti.... Aš noriu
tiktai tamstą pertikrinti, kad męs buvome 
priversti užimti Rymą it padaryti jį Italijos 
sostapiliu. Be jo rtaujdji Italija negalėjo gy
venti. Jis buvo žifvusitiš garbės atstovas, jo 
griuvėsiuose gyvavb neįtergalima galybė, ku
rią męs norėjome atgaminti; jis davė spėką, 
amžinastį tam, kas juocvaldė. Rymas stovi 
krašto centre, jis jo širdis, ir jame turi 
virti visos Italijos gyvenimas. O, kaip męs 
stengėmės užimti jį! Aš jį mylėjau labiau 
kaip moterį.. Kraujas virė manyje, aš neri
mau.... Ir kuomet, ant galo, męs jį paėmė
me, norėjome jį padaryti puikiu, dideliu, ga
lingu, panašiu ir lygiu kitoms didesnėms Euro
pos sostapilėms — Berlynui, Paryžiui, Lon
donui.... Pažiūrėk į jį: jis mano vienatinė 
meilė, mano vienatinis nusiraminimas, — dar 
ir dabar, kuomet manyje neliko gyvybės, tik
tai, akys....

Rankos mostelėjimu jis vėl parodė į lan
gą, per kurį‘matėsi toli niuksantis Rvmas, 
apipiltas auksiniais nusileidžiančios šaulės 
spinduliais. Tolumoje, ant Janikulio, me
džiai, lyg žalia juosta uždengė gorizontą, o 
po kairei šv. Petro bažnyčios bokštas žibėjo 
blankiai — mėlyna šviesa, susiliejančia su sau
lės spinduliais. Apačioje gi buvo žemesnioji 
miesto dalis, mirguojanti raudonomis dėmė
mis, — ir tas viskas džiugino akį, traukė prie 
savęs. Tai buvo margi stogai, sienos, viršū
nės, bokštai, varpinyčios. Bet arčiausiai prie 
lango matėsi naujoji miesto dalis, kuri išaugo 
per pastaruosius dvidešimts penkerius metus; 
kur-nekur buvo matyti didžiausi namai, ku 
rie išrodė yt akmenų krūvos, dar nenuštuka 
turuoti, kurių nesuspėjo dar nudeginti saulė ir 
laikas istoriškos praeities. Finansų mini
sterijos namas ypač atsižymėjo savo dideliais 
stogais. Ir į tą naują miesto dalį pasenęs did
vyris, kuris kovojo už laisvę, įsmeigė akis.

Pasidarė tyla. Pierre jautė, kad senelį 
apėmė didelis nuliūdimas, kurį jis nori pa
slėpti.

— Atsiprašau, kad aš tamstą perkirtai!, 
— prakalbo vėl Orlando..— bet man rodos, 
kad męs negalėsime naudingai pakalbėti apie 
tamstos knygą, kol tamstą gerai nesusipažinsi 
su Rymu. Tamsta ęia esi tiktai nuo vakar 
dienos, ar teip ? Pabėgiok po miestą, prisižiū
rėk, paklausinėk; tuomet aš manau, daugelis 
tamstos pažiūrų persimainys. Ypač, aš ne
kantriai lauksiu, kokį .įspūdį padarys į tamstą 
Vatikanas: juk tamsta tik dėl jo ir atvažia
vai, kad apginti savo veikalą prieš indekso 
kongregaciją. Kam mums šiądien ginčytis, 
jei patys faktai greičiau įkvėps tamstai nau
jas pažiūras, negu puikiausia kalba.... Su
tinki tamsta; tamsta mane dar aplankysi, ir 
tuomet męs pamatifigiau pakalbėsime ir, rasi, 
sutiksime.

— Taip, žinoma! — Pasakė Pierre. — 
Tamsta perdaug esi geras. Šiądien aš atėjau 
tiktai, kad išreikšti tamstai savo pagarbą ir 
pasveikinti tamstą, kaipo įžymiausį žmogų 
Italijoje.

Bet Orlando neklausė jo, jis užsimiršęs 
žiurėjo į Rymą. Jis nenorėjo kalinėti apie tą 
miestą, bet, labai sujudintas ir nejučiomis, jis 
toliau tęsė tyliu balsu, tartum išpažindamas 
nuodėmes:

— Be abejo, męs jierdaug karštai ir grei
tai veikėme. Buvo daug naudingų ir reikalin
gų išlaidų, pavyzdžiui, kelių pagerinimas, 
uostų statymas ir gelžkelių vedimas; paskui 
taipgi reikėjo apginkluoti šalis.... Iš pradžios 
aš buvau skaitliuje tų, kurie balsavo už iš
laidas kariumenei; bet su laiku, kariumenės 
bedžetas, belaukiant karės, pradėjo varginti 
šalį.... O aš visuomet buvau Francuzijos 
draugu, ir dabar aš ją kaltinu tiktai tame, kad 
ji nenori suprasti, jog musų padėjimas pri
vertė mus padaryti santaiką su Vokietija.... 
O paskui męs sueikvojome visą milijardą Ry
mo pagražinimui! Visus apėmė kokia tai be 
protybė ir visi tiktai svajojo vis apie naujus ir 
naujus pagražinimus.... Ir iš šito kamba
rėlio savo senomis akimis aš pirmutinis pa 
mačiau, kad deficitas artinasi prie mus di
džiausiais žingsniais, kad męs artinarpės prie 
bankruto. Ir aš kalbėjau apie tą sunui ir vi
siems, kuriuos tik mačiau. O jie neatkreipė 
atidžios į mano žodžius, apjakinti pirkimais, 
pardavimais, statymais ir ažiotažu! Ir ve prie 
ko mus privedė. . .. Kasgi mus laukia toliau? 
Juk musų sodžių gyventojai nėra tuo šalti
niu, iš kurio galima semti pinigus ir iš kurio 
atplaukia vis nauji žmoųės.- Musų liaudis 
neturi nieko sutaupinus ir^nogali ateiti į pa- 
gelbą kracho metais. Mpsų 5 liaudis nuskur
dus ir taip tamsi, kad beveik nepagimdo žmo
nių, kurie įneštų naują sriovę į mirštančias 
senų ir teisingų visuomenės veikėjų eiles. 
Skurdas pas mus baisus, reikia tą pripažinti. 
Žmonės, kurie turi turtus, leidžia juos ant 
vėjo. Fabrikų išdirbystė 1 plėtojasi labai pa
mažu, o žemę apdirba tais senais įrankiais, 
kuriuos vartodavo du tūkstančiai metų at
gal.... Štai, kiek mums atsiėjo Rymas, — 
Rymas, kuris, kaip męs manėme, sustiprins, 
pakels Italiją, kurį męs, paskendę puikiose 
svajonėse, padarėme musų "Sostapile.... Aš 
perdaug myliu Rymą, ir nesigailiu, kad gyvenu 
jame. Bet, Dieve mano, kiek milijonų jis 
mums atsiėjo, kaip sunkiai slegia jis mus?.... 
Pažiūrėk, pažiūrėk!

Ir jis parodė į finansų ministerijos namą, 
tartum jame buvo palaidotos viltys, svajonės, 
sumindžiota garbė, tartum jis pranašavo apie 
prisiartinantį bankrutą. Jo akys apsiniaukė, 
užplūdo ašaromis. Ve kokie pergalėjimo vai
siai. Tėvynė vėl pavojuje, — o jis sugriautas 
ir nebegali jai atiduoti daugiau savo kraujo 
ir savo sielos!....

_x*Taip, taip! — sušuko jis beveik vait^-1

damas: — męs atiduodavom viską, — ir sielą 
ir kūną, ir patį musų gyvenimą, — kuomet 
reikėjo paliuosuoti musų tėvynę. Bet dabar, 
kuomet tėvynė jau liuosa, pabandyk užsiimti 
pertaisymu jos finansų? Tai ne idealas, kuris 
gali patraukti prik savęs! Ir štai seniai vie
nas po kito žengia\į kapus, o tuo tarpu tarp 
jaunųjų neatsiranda nė vienos žymios ypatos.

Staiga jis nutilA, nedrąsiai šypsodamos.
— Atsiprašau,’aš vėl įsikarščiavau. Da

bar tą dalyką atidėsime į šalį, tamsta dar kar
tą ateisi pas mane, ir męs pakalbėsime, kuo
met tamsta viską pamatysi savomis akimis.

Ir jis meiliai ir maloniai ėmė klausinėti 
Pierre’o apie jo dalyką. Jis meldė jį ilgiau 
pasilikti Ryme, kad galėtų persitikrinti, jog 
Italija, tikrai, dar ir dabar myli Francuziją. 
Matyti, jis labai norėjo, kad ir Francuzija 
mylėtų Italiją: jį kankino mintis, kad, rasi, 
ten jos nebemyli.

Kuomet Orlando sužinojo, kad Pierre ap
sistojo Bokkanera rūme, jis ėmė nerimauti, ir 
ant jo veido pasirodė nekantrybė. Kasžin-kas 
pasibeldė į duris. Sušukęs, kad galima įeiti, 
jis skubiai jam pasakė:

— Ne, neišvažiuok, meldžiamasis, aš no
riu žinoti....

Įėjo moteris, turinti jau keturias dešimts 
su viršum metų, maža ir apvali, dar gana 
graži, smulkiomis rukšiėmis ant veido ir ma
lonia šypsą, baltveidė, labai skaidriomis aki
mis. Apsivilkusi ji buvo paprastai, bet dabin- 
gi drabužiai darė labai malonų įspūdį.

— A, tai tu Stefana! — pasakė senis įėju
siai, kuri jį pabučiavo.

— Taip, dėde — aš važiavau pro šalį ir 
užėjau pas tamstą sužinoti, kaip tamsta jau
tiesi.

Tai buvo ponia Sakko, grafo anūkė. Jos 
motina išėjo už vyro už Neapolio bankieriaus 
Pagani, kuris paskui pražudė visus turtus. 
Ji ištekėjo už Sakko, kuomet pastarasis dar 
buvo neaukštu valdininku krasoje. Sakko 
ėmė verstis visokiais tamsiais ir painiais da 
lykais ir, visai netikėtai, buvo išrinktas į at
stovus. Jis apsigyveno Ryme, kad tik kokiu 
nors budu išsimušti į viršų; jis ir savo pačią 
privertė pagelbėti jam jo tamsioje vertelgy- 
bėje. Ji tankiai turėjo priiminėti svečius puoštis 
pagal paskutinę madą, ir jei kartais ji ne
mokėjo apsieiti poniškoje draugijoje, tai tuos 
trukumus užstodavo kitos jos ypatybės — tau
pumas, sumanumas, mokėjimas šeimyninkauti.

Orlando nekentė Sakko, bet jo pačią ger- 
bė ir mylėjo. Padėkavojęs už jos apsilanki- 
mą, jis tuojau pradėjo kalbėti apie naujienas, 
— apie naują ministerijos sąstatą, nes manė, 
kad Sakko pasiuntė savo pačią sužinojimui 
nuomonės apie tai.

— Kas girdėti apie ministeriją?
Ji, nesiskubindama, atsisėdo ir pradėjo per

žiūrėti laikraščius, Išmėtytus ant skobnio.
— Nieko tikro dar nežinoma, — laikrašti

ja perdaug greitai apie tai prakalbėjo. Sakko 
buvo pakviestas pas pirmininką ministerių, ir 
jie kaliojo apie tą dalyką. Bet Sakko svar
stote; jis sako, kad nėra gerai prisirengęs pa
imti ūkio ministeriją. Jei jį kviestų į finansų 
ministerius, tai kitas dalykas.... Abelnai, jis 
nieko nenuspręs, nepasiteiravęs su tamstą. 
Kokia tamstos nuomonė, dėdė?

Staiga rankos mostelėjimu jis ją sulaikė.
— Ne, ne, aš nesikišiu į tuos dalykus1?'
Jį erzino toks Sakko pasisekimas, to avan- 

turisto, vertelgos, kuris visuomet gaudė žuvis 
drumstame vandenyje. Luidži taipgi jį neiš
pasakytai erzino. Bet Luidži; turintis tokį 
gilų protą, tokias įdomias ypatybes, o vienok 
dar neiškilo į viršų; tuo tarpu Sakko, tas lie- 
žuvninkas, tas nepripenimas oferistas, įsi
skverbęs į atstovų rūmą, jau tykoja sėsti ant 
ministerio kresės! Sakko — tas juodas, sau
sas, mažas žmogelis, didelėmis apvaliomis 
akimis, išpurtusiais skruostais, atsikišusia 
kakta, amžinai kasžin-ką šaukiantis, nerimau
jantis, kurio visa spėka buvo puikiame, liau
name balse! Ir visur jis įlenda, viskuo nau
dojasi, visus suvilioja ir visur viešpatauja?

— Girdi, Stefana, pasakyk savo vyrui, kad 
vienatinė mano patarmė tokia — tegrįžta jis 
atgal krasos žinybon, čia jis, rasi, dar bus 
naudingas.

labiausiai užgaudavo ir sujudindavo seną 
kareivį tas, kad toks žmogus, yt žmogžudys, 
įsiveržė į Rvmą, į tą Rymą, kurio užkariavi
mas atsiėjo taip brangiai. Ir tas žmogus, da
bar paima į savo rankas Rymą ir dabar jame 
šeimininkauja. Nors Sakko paviršutiniškai 
mandagus, bet jis viską sutryptų, kad tik butų 
galima sau naudą ištraukti.

Tie avanturistai, yt vanagai, užskrido ant 
Rymo tuojau, kaip tik jis buvo paimtas. Jis 
matė, kad antagonizmas darosi aštresniu*tarp 
darbščios, civilizuotos, taupios ir protingos 
Šiaurės, atsidavusios dabartinėms prakilnioms 
idėjoms, ir tamsių, sutingusių Pietų, pasken
dusių į purvinus reikalus ir mėgstančių gra
žius, bet tuščius žodžius.

Stefana, tyliai šypsojosi, žiūrėdama į 
Pierre’ą, stovintį prie lango, kad nekliudyti 
jų kalbai.

— Dėde, tamsta taip tik kalbi, bet tamsta 
mus visgi labai myli, ir tamsta nekartą davei 
man geras patarmes, už kurias aš tamstai esu 
labai dėkinga.... Paimkime, kad ir Attilio.

Ji kalbėjo apie savo sūnų, paaficierių, ku
ris buvo įsimylėjęs Čeliją, k? nigaikštytę Buon- 
džiovanni, ir apie juos dabar kalbėjo viso Ry
mo salionuose, taip dvasiškuose, kaip ir svie
tiškuose.

— Attilio — tai visai kitas dalykas! — 
sušuko Orlando. — Jo gyslose teka mano 
kraujas. Žinai, jis gyvas mano portretas, 
kuomet aš dar buvau jaunas, — gražus, drą
sus, užsidegęs!.... Matai, kokius komplimen-

(Toliau bus).

Dvi Kelioni j Tolimą Si
Su 17 paveikslėlių.

Sutaisė S. Matulaitis

lėjo katilukas ir užklodai, kitur juodavo 
žo liekanos. I uojaus atrado lavonus ir 
susalusiųjų. Nė ant vieno nebuvo batųj^^^ 
tomai visus suvalgė. Pas kai-kuriuos lavo
nus rankos ir kojos buvo sudegintos. Varg
šai matrosai lindo į ugnį sušilti. Meno matj 
roso lavoną rado viduryje laužo liekanų su 
apsvilusiais drabužiais. Melvil ir Ninderma-’ 
nas, žiūrėdami į savo pražuvusius draugus* 
verkė kaip kūdikiai.

Netoli tos vietos ant upės Lėnos ‘ 
yra didelė 40 sieksnių augščio uola, 
kui tą uolą nieko daugiaus nematyti u Į 
tušti sniego tyrai. Žmonės čion labaflįįtalf. 
atvyksta, mat ir žvėrys čion pasirodo ^taLi 
kiai. Taigi ant tos uolos pakasė Deliong® 
daktarą ir jų draugus. Toj vietoj sudėjo 
akmenų augštą kapą ir pastatė didelį 3 si< i 
nių kryžių su tokiu parašų angliškai: 1

“Atminčiai 12 oficierų ir matrosų g.
vio Žanetta, numirusių badu Lėnos įplauk* 1 
gruodyj 1881 m.: Kapitonas Deliongas, da f 
taras Ambler, Kolins, Li, Gere, Dresler, Eri 1 
šen, Boid, Iversen, Kaač, Aleksius, Ah-sat|<

Taip pražuvo drąsus keliauninkai į t|| Į 
limą šiaurę. Jų kūnai pasiliko toli šiaurflj 
po akmenų krūva, bet jų veikalai, jų paty | 
mai, užrašyti knygose, pasklido po visą svi< f’ 
ir žmonės neužmirš jųjų, nes jie padėjo sa 
gyvyl>ę, j ieškodami žinių ir mokslo.

NANSENO KELIONE.

kitų 
ma-

L SUSI RUOŠIMAS I KELIONĘ. J
Nors ir nelaimingai pasibaigė kelionė ga; į 

laivio Žanetta, bet visgi ta kelionė nepasilik ’■ 
be vaisių. Nors Žanetta ir keliolika ant rję|p 
važiavusių vyrų pražuvo, bet nepražuvo žiniq 
jų surinktos. Kaip žinome Žanettą ledai sjj 
spaudė toli šiaurės jūrėse ties Azijos kran{ | 
Praėjus keliems metams kai-kuriuos daiktui 
nuo Žanettos atrado įšalusius lede toli kitai 
me krašte į vakarus nuo Europos netoli didelėj 
salos Grenlandija vadinamos. (Žiūrėk pavj 
3). Kokiu budu jie galėjo ten atsidurti! 
Nansenas aiškino tai šitaip. Pasak Delion j 
go Žanettą įšalusią leduose tekinė nešė nuoil 
latos poliuso link. Taigi ir anuos daiktus 1.1 
de įšąlusius niekas daugiaus kaip-r^fet pąf 
tėkmė galėjo atnešti iki Grenliandijos, o kaj 
nuo rytų Azijos krašto pasiekti Grenlandiją- 
tie daiktai turėjo plaukti jeigu ne per patn 
poliusą tai bent labai netoli jojo. Pasiremda į 
mas šituo, Nansenas sustatė plianą savo keu 
lionės. Jisai taip samprotavo: jeigu su gertu 
tvirtu garlaiviu nuvažiuoti ten, kur buvo ŽaĄj 
netta ir važiuoti šiaurės link kol garlaivis ne-1 
įšals į ledus, o po to jau atsiduoti anai tek-I 
mei, kuri nuneš ledus ir įšalusį juose garlaivį! 
per patį arba bent pro patį poliusą iki Gren-9 
liandijos, iš kur galima bus namo sugrįžti.’ 
Žinoma tam tikslui reikalingas tam tikrai! 
tvirtas garlaivis, galintis išturėti ledų suslė-1 
girną, reikia daug gero atsakančio maisto il
gai kelionei, kuri pagal Nanseno nuomonę tu
rėjo tęstis bent 5 metus.

Apmąstęs viską, Nansenas pradėjo rinkti 
pinigus, taisyti garlaivį ir ruošti viską, kas 
kelionei reikalinga. Dalį pinigų davė Norve
gijos parlamentas, o dalį surinko iš atskirų 
ypatų ir draugysčių. Už juos Nansenas su
taisė garlaivį “Fram”. Sutaisė jį taip, kad I 
jis nebijotų ledų suslėgimo ir kad jame butų ’ 
šilta ir patogu gyventi per kelis metus. Po 
to supirko reikalingą maistą, kurą ir žibalą; 
įgijo visokius moksliškiems tyrinėjimams rei
kalingus įrankius; parinko 11 sveikų ir drą-. 
šių vyrų ir 24 liepos’ 1893 metuose apleido I 
Norvegiją.

2. PIRMOJI ŽIEMA ŠIAURĖS 
LEDUOSE.

Kad pasiekti tą vietą kur įšalo garlaivis 
Žanetta, 'Nansenui parsiėjo perplaukti Euro
pos ir Azijos pakraštį Ta kelionė perėjo ga
na gerai. Rugsėjo pabaigoje kuomet jie buvo 
jau pasiekę rytinę Azijos dalį ledas pasirodė 
taip tankus, jog garlaivis negalėjo toliaus 
plaukti; ledų apsuptas palengva įšalo ir su
stojo. . ‘ w

Štai ką rašo Nansenas savo užrašuose 2o 
rugsėjo: “Męs ištikro buvome ledų apsupti. 
Buvo jau rudens pabaiga. Saulė kaskart lei
dosi žemyn ir temperatūra ėjo šaltyn.. Žie
mos naktis, baisi žiemos pakris artinosi. 
Mums liko tik prisitaisyti prie tos nakties, 
ir męs palengva padarėme iš savo garlaivio 
atsakantį žiemai gyvenimą. Pirmučiausiai 
męs pasirūpinome apsisaugoti nuo šalčio ir le
do.. ..^Garlaivy j įsitaisėme visokias mums 
naudingas dirbtuves: kalvę, kurpiaus, stalio- 
riaus dirbtuvę ir tt., žodžiu viskas, kas mums 
galėjo būti reikalinga. Po to męs užsiėmėme 
pastatyti tyčia paimtą vėjinį malūną. Sparnai 
pastatyti ant garlaivo viršaus, sukdamiesi, su
ko mašinas ir gamino mums elektrą, kuria męs 
apšvietėme garlaivį nakties tamsumoje.

Nuobodu mums negalėjo būti, nes darbo 
turėjome pakaktinai, o laisvu laiku skaitėme 
knygas, kurių daug turėjome ačių dovanoms 
gerų žmonių.”

Išplaukę tyrinėt naujas nežinomas šalis 
Nansenas ir jo draugai daugiausiai darbo 
pašventė moksliškiems tyrinėjimams. Kiek
vienas pasiėmė sau tam tikrą tyrinėjimų dalį. 
Daktaras antai užsiėmė tyrinėjimu nežinomų

yp* ųzpuoj



H da moksle vabalų ir žolių, kuriuos tam tikru 
samčiu pasemdamas iš jūrių, arba garlaiviui 
priplaukus prie žemės atrazdavo ant sausu
mos. Patsai Nansenas kas kelioliką mylių 
mieravo tam tikra vieline virve jūrių gelmę, 
rinko dumblą nuo marių dugno, tyrinėjo van-
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dens temperatūrą, jo , surumą ir ledo storį. 
Uauę darbo turėjo tie, kuriems buvo pavesta 
tyrinėti oras. Pastatę prietaisus ant ledo, jie 
turėjo dieną kas 4 valandas eiti užrašinėti oro 
temperatūrą, vėjo smarkumą ir kitus mokslui 
naudingus oro apsireiškimus. Naktį tokius 
užrašus darė kas 2 valandos. Tai darė tasai, 
kuris stovėjo ant sargybos. Naktį sargyba 
mainėsi kas 2 valandos ir visi turėjo paeiliui 
tą atlikti. Ir patsai Nansenas ėjo stovėfi ant 
sargybos, jo eilei atėjus. Kas 2 dienas vie
nam iš jų pavesta buvo išskaityti kur jie yra. 
To išskaitymo visi laukė su dideliu žingeidu
mu, nes vieniems įdomu buvo žinoti kokioj 
vietoj jie yra, kiek ir į kurią pusę jie nu
plaukė, ledų nešami.

Taip darbuose ir tyrinėjimuose ėjo jų lai
kas. Sveikata jų buvo gera, visi buvo linksmi, 
ramus ir nė vienas nebijojo ilgos nežinomos 
kelionės tarpu šiaurės ledų, kurie kartais vis 
didesni ir baisesni darėsi xiėlto, jog artinosi 
žiema. Netrukus ledas pradėjo spausti ir 
slėgti garlaivį. “Kuomet ledo slėgimas iš tie
sų prasideda — sako Hansenas, — tai rodžias 
tarytum ant visos pasaulės nepaliko vietos ne
pajudintos. Iš pradžių jus girdite didelį poškė
jimą, tarytum, kur toli žemė dreba, po to7 ima 
griauti iš visų pusių ir griuvimas kaskart eina 
vis artyn; tykiuose lyg to laik ledose pakyla 
visoki balsai, tarytum gamtos milžinai, pabu
dę, rengiasi į kovą. Ledas poška iš visų pu
sių. Didelės ledo atskalos pradeda riestis vie
na ant kitos ir jus staiga patenkate į kovos 
vidurį. Kaukimas ir griovimas stovi aplin
kui ir jus jaučiate, kad ledas juda ir dreba 
po jūsų kojų. Tamsoj jux galite matyti kaip 
ledo gabalai lipa ir riejasi vienas ant kito, 
darydami augštus verpetus slenkančius vis ar
čiaus jūsų. Jus matote kaip gabalai po 6—7 
mastus augščio trupa ir tarytum plunksnos už
lekia vienas ant kito, darydami verpetus, ma
tote kaip jis artinasi prie jūsų, ir jus traukia- 
tės, idant išsigelbėti nuo mirties. Bet ledas 
trūksta, prieš jus atsiveria juoda bedugnė iš 
kurios veržiasi vanduo. Jus puolate į kitą 
pusę, bet tamsoj matote naują ledų keterą, ei
nančią tiesiog ant jūsų. Jus bandote da kitur 
pultis, bet iš ten tąpat matote. Apilnkui jus 
stovi nepaliaujamas trenkimas, kaukmas ir 
šūviai tarytum iš patrankų. Jie eina arčiaus 
prie jus. Ledo gabalas, ant kurio stovite, da
rosi vis mažesnis, vanduo liejasi per jį. \ ie
na pagelba — rėplioti per judančius ledus ir 

.pereiti į kitą ledų keteros pusę. Bet 
štai viskas vėla nutyla; trenkimas pereina į 
kitą pusę ir palengva nyksta tolumoje.’’

Žinoma tokis ledo slėgimas ir keteros la
bai pavojingos garlaiviui viduje ledų esan
čiam. Paėmę į savo tarpą gali suspausti gar
laivį į smulkius šipulius, kaipunekartą atsitik
davo, bet Nanseno garlaivis “Fram” buvo ge
rai sutaisytas, tvirtai išturėjo tą slėgimą. Le
dai atsiremdami į jo šonus trupėjo ir slinko 
šalin, o Fram tik pakildavo į viršų, o slėgi
mui paliovus ir ledams prasiruimavus vėl ant 
vandens nusileizdavo. . t

Tuom tarpu tėkmė palengva nešė juos po- 
liuso link.

“26 spalių dieną — sako Nansenas — męs 
atsisveikinome su saule. Pusė jos ritinio pa
skutinį kartą pasirodė šiandien vidurdienyj; 
raudona, panaši į liepsną, bet be šilumos. Ir 
taip prasideda žiemos naktis.’’ Ta ilgoji žie
mos naktis yra tai blogiausias laikas keliau
ninkams. Kad turėti gerą šviesą Nansenas, 
kaip žinoma, pastatė vėjinį malūną, iš kurio 
apturėjo elektą ir jąją apšvietė garlaivį. Be 
to šiaurėje daug šviesos duoda ypatingai tik 
šiaurėj esanti šviesa vadinama šiaurės spindė
jimu. Musų. *keliauninkai matė jį beveik kas 
parą ir tai įvairiausiuose, dyviniausiuose pa
vidaluose.

Pirmąją šiaurės naktį keliauninkai perlei
do gana laimingai. Moksliški tyrinėjimai, 
darbas, skaitymas ir pasilinksminimai taip už
ėmė laiką, jog nuobodaut nebuvo kada. Be 
to da nekartą turėjo smagumą medžiodami 
baltąsias meškas, kurių ten buvo nemažai. Bet 
du kartu ir meškos bandė juos medžioti. Vie
na vijosi daktarą, o kita buvo nutvėrusi vie
ną iš matrosų. Vieną naktį meška, užlipusi 
kopėčiomis ant garlaivio viršaus, nunešė du 
šuniu. Pakilus lojimui du matrosai su žibin
tuvu išėjo ir, nusileidę ant ledo, jieškojo šu
nų. Vos tik truputį atsitolino nuo garlaivio, 
meška prišoko prie jų ir nutvėrė tą, kuris 
turėjo žibintuvą. Vargšas, neturėdamas kuom 
gintis, davė žibintuvu meškai į galvą. Žibin
tuvas su dideliu skambėjimu sutrupėjo, o meš- 
ka nustebusi paleido matrosą ir atsitūpė ant 
sniego. - Matrosas tuojau šoko bėgti. Tuom 
tarpu atbėgo šunes ir užpuolė mešką, kuri jau 
vėl buvo pakilusi vytis bėgantįjį. Atbėgę iš 
garlaivio su šautuvais užmušė mešką jau pa
sigavusią šunį.

Tą žiemą didžiausias šaltis prieidavo iki 
—<40* R*

3 . ŠIAURĖS DIENA.
Vasario mėn. pirmą kartą pasirodė škulė. 

Iš tos dienos jinai kilo kaskart augčiaus, oras 
ėjo šiltyn ir ant galo berželio ir liepos, mė
nesyje pasidarė tikra šiatfrės diena, o po
draug ir vasara. Šilumos vidurdienyje sto
vėjo po 0° arba ir po 2°. Suneš, nepratę prie 
šilumos, prakaitavo ir bėgo slėptis pMcsnyj. 
Ir žmonoms tokia temperatūra išrodė labai 
šilta. Nansenas sako, kad žmogus dyvinai 
greitai pripranta prie visko. Norvegijoj šal- 
tįs _  16° R. jiems išrodė labai didelis, o čio
nai ir prie — 40° R. neišrodė perdaug šalta,

o kada ^stovėjo 0° jiems išrodė pakaktinai šil
ta ir nehorejo didesnės šilumos.

Užstojus vasarai, tose apygardėse pasiro
dė gana daug paukščių, nors nuo žemės jie 
buvo labai toli. Nė vienas iš jų netikėjo, 
kad ten gali būti gyvi daiktai ir augti auga
lai, o pasirodė, kad visko ten yra daugybė. 
Paukščiai ir baltosios meškos tai mažmožis 
prieš daugybę vabaliukų, knibždančių jūrių 
vandenyj, ir augalėlių augančių ant ledo ir 
sniego. Kiekvieną kartą, nuleidę per ledą tam 
tikrą tinklelį, pasemdavo jų neišpasakytą dau
gybę; vieni iš jų matomi paprasta akia, kiti 
tik per padidinančius stiklus. Kai-kuriose 
vietose ant ledo buvo taip daug augalėlių, jog 
ledas nuo jų raudonas išveizėjo. Kitose vėl 
vietose ant ledo nuo mažų, tarytum pelėsiai 
augalėlių pasidaro geltonai-raudonos dėmės.

Tuom tarpu tėkmė nešė juos nuolatos šiau
rės link, kaskart vis artyn poliuso.

4. ANTROJI SIAURĖS NAKTIS.
24 spalių saulė vėl pasislėpė ir vėl prasidė

jo ilga šiaurės naktis, o su ja ir šalčiai. Šita 
naktis atgaline musų keleiviams daugiaus 
vargo ir ės, negu pirmoji. Tiesa, tėkmė 
nešė juos vis šiaurės link ir keleiviai džiaugėsi, 
kad išsipildo jų viltis. Bet arčiaus prisižiūrėjęs 
savo kelionei Nansenas patyrė, kad jo plia- 
nas išsipildys nevisiškai. Tėkmė, tiesa, neša 
juos poliuso link, bet pačio poliuso jie nepa
sieks, nes garlaivis įšalo truputį per arti že
mės krašto, dėlto tėkmė praneš juos tūlame 
atstogume nuo poliuso. Idant pasiekti poliu- 
są, Nansenas užmanė pavasaryje apleisti gar
laivį ir pėstiems pasileisti eiti prie poliuso. Į 
tą kelionę ledu susirengė eiti Nansenas ir Jo- 
gansenas. Kiti turėjo pasilikti ant garlaivio 
ir daryti moksliškus trinėjimus. Į kelionę pa
lengva ruošėsi per visą žiemą: darė lengvus 
laivelius iš medžio virbalų, aptraukiamus sto
ru taukais išteptu audeklu. -Toki laiveliai la
bai lengvi. Ant jų keleiviai po šiaurės ledus 
keliasi per praperšas, o reikale plaukia per 
jūres; o eidami ledu veža juos, uždėję ant 
pavažų.

Tas susirengimas šiek-tiek mažino nuo
bodumą jų gyvenimo, kuris antrąją žiemą 
jau daug daugiau jautėsi negu pirmąją.

“Kada visas svietas saulės apšviestas ir 
apimtas nepaliaujamo veiklumo, tiktai čion 
viešpatauja slegianti naktis’’ rašo Nansenas.

Nuobodumą šiek-tiek mažino ledai, kurie 
tą žiemą padarė keleiviams nemažai baimės. 
Nors “Fram” buvo sutaisytas taip, kad galė
ti! išturėti didelį ledų slėgimą, liet šiaurėje nie
kuomet negali būti tikras, kad garlaivis ne
paliks milžiniškų ledų spėkų suslėgtas.

Jau gruodžio pabaigoj nuo ledo slėgimosi 
koki 56 žingsniai nuo garlaivio su dideliu 
trenksmu susiriejo didelė ledų ketera, kuri, 
poškėdama ir laužydama ledą, slinko vis artyn 
garlaivio. Ledas, ant kurio gulėjo garlaivis, 
sutruko keliose vietose. Bet štai slėgimas 
vėl paliovė ir kelias dienas vėl viskas tykiai 
stovėjo. Tik 3 sausio dieną 1895 m. ledas vėl 
pradėjo poškėti, ledo ketera vėl sujudo ir su 
baisiu poškėjimu slinko prie garlaivio. Ke
liauninkus apėmė baimė, kad garlaivis ne-

Pav. 13. Ledo ketera slenka prie garlairio.

paliktų ledų sulaužytas, kad nelaimei atsitikus 
nepasilikti be maisto, keliauninkai skubiai iš
nešė iš garlaivio ir sukrovė ant ledo viską, 
kas tik jiems galėjo būti reikalinga. Patys 
pasiliko garlaivyj, bet miegojo apsirėdę, o ant 
viršaus vienas nuolatos stovėjo ant sargybos.

5 sausio dieną ledų ketera priėjo prie 
pat garlaivio. Visi išbėgo ant ledo, pasiėmę 
iš garlaivio paskutinius ten da likusius daik
tus. Ledas tuojaus su dideliu trenksmu nu
griuvo ant drebančio ir braškančio garlaivio. 
“Rodėsi, kad atėjo jau galas musų gyvenimui 
šiltame garlaivyj” rašo Nansenas, bet baimė 
buvo bereikalinga. Garlaivis išturėjo tą bai
sų užpuolimą, tiktai palinko ant šono, o su
lūžo tiktai keli mažmožiai ant garlaivio vir
šaus. Ant rytojaus slėgimas paliovė ir ke
liauninkai suskato atkasti garlaivį iš po už
griuvusių ledų. Po kelių dienų keleiviai vėl 
susikraustė į garlaivį, bet turtą savo visgi pa
liko ant ledo.

15 sausio pradėjo jau šviesiaus darytis, jau 
artinosi diena ir Nansenas su Jogansenu pra
dėjo skubiai ruoštis į kelionę pėsti poliuso link.

4.-t 1
5. PEŠTI POLIUSO LINK.

Susirengęs į kelionę, Nansenas pavedė vy
resnybę garlaivyj kapitonui Sverdrupui, įsakęs 
jam ir toliaus daryti moksliškus tyrinėjimus 
taip, kaip darė lig tolaik. Pats Nansenas su 
Jogansenu, pasiėmę 3 roges pakinkytas 28 
šunimis, paliko Fram’ą 13 kovo 1895 m. Ant 
rogių sukrovė: 2 laiveliu ir reikalingą maistą: 
sau 100 dienų, o šunims 30. Da 50 dienų juo
du nutarė šerti šunis šunieną, užmušdami po 
vieną labiausiai nuilsusį. Per tiek iaiko juodu 
tikėjosi šį-tą pasieksią. Be to pasiėmė leng
vus drabužius; šilainę šėtrą nuo vėjo ir mai
šą miegoti. MaišŽ tas buvo tai didelio brie- 
r

(Toliau bus).

Liėr-uvA

IŠ VISUR.
—I----------------------------

ĮĮ Kad karute su,slavais ir ki
tais vokiečių priešais, paveikslan 
parncuzais, Au^trijoę slaviškiejie 
kariumenės ramentai ne norės 
muštiesi, tą vi^i žiųpjo ir pirma, 
bet pasirodė, kad ir dar karo ne
sant slaviškiejie regimentai užtaria 
Austrijos priešus. Iš čekų susi
dedantis 36 kariumenės regimen- 
tas, išgabentas j Bosniją, ten tuo- 
jaus pakėlė prilankią serbams de
monstraciją. Šiuom kartu vienok, 
kad tokias demonstracijas pakėlė 
vien vienas regimentas, dar galima 
buvo kareivius suvaldyti: juos ap
stojo vokiškų regimcntų kareiviai, 
.nuginklavo ir suraišiotus nugabeno' 
j Serajevą. . »

| Prie dirbimo Panamos kanalo 
expliodavo 25 tonos dinamito. 
Nuo ko užgimė expliozija, dar tik
rai nežinia. Iš po uolų expliozijos 
išardytų ištraukė 13 užmuštų darbi
ninkų kūnų, bet mano, kad po uo
loms yra dar mažiausiai kitą tiek 
užmuštų. Prieš explioziją ties tą 
vieta atėjo traukinys su 500 darbi
ninkų. Jeigu tąsyk būt expliozija 
atsitikusi, daug žmonių butų žuvę, 
bet ant laimės, expliozija atsitiko 
jau trūkiui praėjus. Sužeistų tapo 
50 darbininkų, iš jų keli yra mir- 
tiani sužeisti.

|| Iš katalikiškosios dvasiškos se
minarijos mieste Roab, Vengrijoj, 
prisakius vyskupui Szechenyj, li
kosi išvyti visi paskutinio kurso 
klierikai, kadangi jie atsisakė da
lyvauti bažnytinėse ceremonijose 
dienoje 60 metinių sukaktuvių 
viešpatavimo ciecoriaus Pranciš
kaus Juozapo. Gyventojai vienok 
protestuoja smarkiai prieš vyskupo 
{tada vadi j imą ir reikalauja pri
ėmimo atgal pavalytų studentų. 
Tas aiškiai' rodo, kad Vengrijos 
gyventojai nelabai myli ciecorių 
Pranciškų Juoaapą; he labai j j my
li čekai ir kiti Austrijos slavai, ka
dangi jis stengiasi tankiau vokie
čius, o ne slavus užtarti. Jeigu 
Austrijos slavai turi šokias tokias 
tautiškas teises, Ui jas pats iškovo
jo priešais ciecoriaus norus. Jis 
visada užstoja už vokiečius, jeigu 
tik tas būva galimu.

|| 10 d. gruodžio Švedijos kara
lius Gustav padalino mokslinčiams 
dovanas už moksliškus darbus iš 
užrašo Nobelio. Kiekviena dovana 
yra $38565. Apdovanoti tapo: 
profesorius Rudolph Euchen iš 
Jenos, Gabriel Lippman iš Pary
žiaus, Ernest Rutherford ii Man- 
chestero, D-ras Paul Ekrlich iš 
Berlyno, profesorius Mečnikov iš 
Paryžiaus, Amoldsen iš Švedijos 
ir Bajer iš Danijos.

|| Vokietijoj, mieste Oberdorf, 
likosi, už užmušimą dviejų moterų 
pasmerktas pakorimu koksai K och. 
Po paskutinės vakarienės jis. pri
sipažino, jog įsiviliojęs j savo gy
venimą, jis užmušė dar kiUs trjs 
moteris ir kunus jų i šmotus su- 
piaustė, iš viso tokiu budu jis už
mušė penkias moteris.

)| Vokietijos laikraščiai jau pra
našauja karą Maskolijos su Austri
ja ir tai netolimoj ateityj, kadangi 
mat maskoliškiejie biurokratai ti
kisi, jeigu karas pasisektų, atgauti 
politišką įtekmę, kuri dėl nepasek- 
mingo karo su Japonija visai nu
puolė.

Jau ir maskoliškiejie reakci- 
jonieriai durnoj kreipiasi prieš va
rą ir Stolypiną. 9 d. gruodžio jų 
atstovas Markov smarkiai užsipuo
lė ant caro ir jo ministerių. Ministe- 
ris šipov, persigandęs apleido du-( 
mą. Tik reakcijonieriai ant caro 
užsipuola ne už tą; už ką ant jo 
užsipuola laisvės i^ikalaujantiejie.

|| šiauriniuose respublikos Hayti 
apskričiuose jau vėl užgimė revo
liucija, nors praėjo vos dvi san- 
vaiti nuo išvertimo prezidento 
Nord Alexis valdžios. Prieš ką 
yra ta naujoji revoliucija ir ko 
nori revoliucionieriai, dar tikrai 
nežinia. • •'> r

|| Laikraščiaįi praneša, jog mas
koliškas randas* kad Persijos ša
chą padaryti nuolankesniu,nuspren
dė atšaukti kazokų pulkininką Lia- 
chovą, kurį šachas buvo paskyręs 
gubernatorių Teherano.

|| 9 d. gruodžio Chinų sostapilyj, 
Pekine iškilmingai palaidojo ku
nus ciecoriaus ir ciecorienės. Lai
dotuvės atsiėjo 4200000 dol. Visi 
asabiški daiktai abiejų, nors terp 
jų buvo ir daug didelės vertės, li
kosi sudeginti.

|| Venezueles pakrantėse, netoli 
Puerto Caballo, Holandijos karis-

kasis laivas paėmė Venezueles gar
laivį “Alir”. Laivą palaikė, o jo 
įgulą išsodino ant kranto. C 
lai vys “Maracaibo” atgabeno į 
Willenstad žinią, buk Venezuelės 
viduriuose užgimė revoliucija, bet 
patvirtinimo tos žinios dar vis nė
ra.

tiesiog jam statyti, tai raštas jam 
ir pasiųstas. Jis ir atsakys. Re- 

Gar-|dakcija su tuom dalyku nieko ne
turi, talpino Revoliucijonierio laiš
ką todėl, kad iteisir^umą žinių pat
virtino ir ypatus artymesnį su S. 
S; viršininkais turinčios susinėsi
mą.

* || Turkijos parlamentas ketina 
susirinkti pabaigoj gruodžio mė
nesio. Nuo perėjimo valdžios į 
jaunųjų turkų rankas ir Turkijos 
tautų nesikentimas sumažėjo, gal 
išnyks ir visai.

Į Į Hayti respublikos sostapi- 
lį Port au Prince, gartaivys “Vir- 
ginia” atgabeno 116 paskirtų išvi
jimui ukėsų už dalyvavimą revo
liucijoj, tame skaitliuje ir jenero- 
lą Firmin. >

| Prancūzijos parlamente buvo 
pakeltas klausymas su visu panai
kinti mirties bausmę. Sumanymas 
vienok ne perėjo: už palaikymą 
mirties bausmės buvo 330 balsų, 
o už panaikinimą tik 201.

Kadangi Venezueles randas 
neišpildė Holandijos reikalavimų, 
tai Holandija savo kariškais lai
vais pradėjo blokuoti Venezuelės 
pakrantes. Manoma, kad tie 
riškiejie laivai pradės gaudyti 
nezueles prekių laivus.

ka-
Ve-

|| Mieste Kazaniuj. teismas 
merkė policijos komisorių Dalino- 
vą 6 metams kalėj iman už kankini
mą kalinių.

pas-

|| Maskvoj, operečių teatre, per
statant iš Austrijos gy venimo ope
retę, publika pakėlė neprilankią 
Austrijai demonstraciją. Suėmė 
diktai žmonių, o tame dvi moteri.

Į Prancūzijos randas leido Ve- 
nezuėlės prezidentui Castro atkakti 
Paryžiun, bet persergėjo, kad jei- 

atsitiktų kokios demonstracijos, 
jis bus iš Prancūzijos išvytas.tai

VIETINĖS ŽINIOS.

Atholiečiui. Tamstos raštelis 
lytisi “Kataliko’*, jam todėl jį ir 
perdavėrpe.*

Čechanovskiui. Negalima su
prasti, kokį išvedimą nori Tamista 
padaryti. Žodžių nepakanka. Tas 
kas parašyta jau ne kartą rašyta 
beveik tais pačiais žodžiais, o dar 
labiau kalbėta susirinkimuose viso
kių kalbėtojų. Rašto todėl sunau
doti negalima.

giau, kurie yra mokami vieną į 
kį per metus, arba kas 3 arba d 
mėnesiai. Jeigu žmogus nenumin . fl| 
tais metais, tai išėjus laikui gauna 
visus pinigus pats, o jeigu numirs 1
greičiau, tai tuoj aus gaus visus 1
pinigus tas, kam tame rašte yra 9 
užrašvti.

Jeigu žmogus turįs tokį raštą, 
ir įmokėjęs už 3 metus, ilgiau ne- | 
gali mokėti, tai kompanija laukia I 
net kelis mftus, arba sugrąžina at- 
sakančią sumą, arba išduoda ant V 
atsakančios sumos raštą, ir atsiti- I 
kime mirties tokio žmogaus pini
gus gauna tas, kam yra rašte už
rašyti. y, 1

Kas norėtų žinoti kiek jam at
sietų apdraudimo raštas, 10, 15, 
20 arba 25 metų, arba ir ilgesniam i 
laikui tegul kreipiasi pas mus, męs j 
paduosime visas išlygas. Norėda
mi gauti pilnas žinias, rašykite 
teip: x

A. Olszewski,
3252 S. Halsted St, * > 9

Chicago, III. -1
iŠ JGuodotinas Tamista: 3

Aš noriu nusipirkti apdraudimo 1
raštą $1000, ir norėčiau žinoti kiek 
man reiks mokėti metams. Aš/- 
esmi gimęs 18.... metuose, tu
riu metų.... dirbu.................... ..
darbą prie kompanijos.................   1

Įdedu už 2c. krasos ženklelį 
atsakymui. Laukdamas greito at
sakymo, Jiekuosi. Su pagarba,

Vardas ir pravardė ................. «

Tokiu budu už 
metams žmogus 
nuo nužudymo 

Taigi atsitikus

gauna 
yra tik- 
luboms 
vietoje.

buvo “First Ward” balius, 
baisi nežinia keno mestos 
explioeija. Expliozija bu- 
smarki, kad netik drūčiai

— Pereito* nedėlios dieną pri
statytoj prie Coliseum trioboj, terp 
\Vabash ir Michigan avė., kur ren
giamas 
atsitiko 
bombos 
vo teip
pagadino Coliseum triobą, bet su 
visu sugriovė vienus arti stovinčius 
medinius namus. Iš syk manė, 
kad sugriautuose namuose dvi 
žmogystos tapo užmuštos, bet nors 
išjieškojo ugnagesiai griuvėsius, 
kūnų juose nerado.

yra didesnė, tai galima 
tokiai sumai i kokios 

ir yra mokamai tiktai 
šimto tiek, kiek parodo

................................................. įl
Adresas ............................................

Artimesni, kurie turi laiką ateiti 
stačiai į ofisą, gaus pilną informa
ciją ant vieto*.

J. J. Hertmanavičius. \

APGARSINIMAI.

— Pereitos nedėlios naktyj, ne
toli Nr. 5007 Paulina str., ant grįž
tančio namon Charleso Rhinehart 
užpuolė du ginkluoti plėšikai ir 
pareikalavo pinigų ir laikrodėlio. 
Abudu užpuolikai gerai buvo ap
sirėdę. Persigandęs vaikinas, žino
ma, be pasipriešinimo plėšikų rei
kalavimą išpildė.

— Schoenhofen halėj, Čiuožda
mas trepu barjėra nuo viršutinių 
lubų, nupuolė į aslą n metų vaikas 
Walter VVagner ir neįstengė pasi
kelti, užsimušė ant vietos. Pa
šauktas daktaras persitikrino, kad 
puolant, nulužo vaikui nugarkau
lis.

— Tvartuose prezidento Der- 
ing Coal Co. pn. 1821 Prairie avė. 
atsitiko smarki gazolinos expliozi- 
ja, kuri uždegė tvartus. Sudegė 
du automobiliai ir du arkliai. Ant 
tvarto viršaus gyveno shauffeuro 
Ray Car šeimyna, laike expliozijos 
ten buvo 23 metų shauffeuro mo- 
terįs su mažu kjjdikiu ir abudu 
sudegė. Pavojingai apdegė dar 
kelios ypatos.

— Lincoln Parke pereitos pėt- 
nyčios vakare užpuolė ant einan
čios taku 18 metų Helenos Erivk- 
son koksai vyriškis ir nusivilkę ją, 
į krumus. Kadangi mergina šau
kė pagelbos, tai užpuolikas drožė 
su kumščia į galvą, nuo ko mergi
na apsvaigo 
serga.

ir dabar ji sunkiai

Nr. 482 22 str. pe- 
rytą rado kūną su-

— Priešais 
reitos subatos 
šalusio 3 sanvaičių vaiko. Kadan
gi ant kūno nėra nė jokių ženklų, 
tai policija mano, jog vaikas nu
mirė, o motina jį paskui į ežerą 
jau negyvą įmetė.

Redakcijos atsakymai
Nekantriam. Kadangi rašytas 

Revoliucijoniriui ir užklausimai

APIE APDRAUDIMĄ.
Kada Lietuvoje užsidega namai 

tai žmonės verkia, nes jų visas 
turtas su durnais ir ugnia nyksta. 
Vietoje namų ir viso turto perė
jus ugniai pasilieka tiktai krūva 
pelenų. Amerikoje nieks ne aša
roja, kaip namai užsidega, nes su
degus seniems namams arba ko
kiai sankrovai, ar naminiams daik
tams, žmogus gauna iš apdraudi
mo kompanijos pinigus ir gali sau 
už juos pasistatyti naujus namus, 
arba užsidėti naują sankrovą, ar
ba nusipirkti naujus naminius ra
kandus. Už pinigą viską galima 
nusipirkti. Mokestis už apsidrau
dimą yra teip maža, kad kiekvie
nas ir beturtis gali užsimokėti. 
-Kaina apdraudimo mažiausiai yra 
30 centų metami nuo $100.00, 
dviem metams dvigubai, o mo
kant už 2 metų, kompanija iš
duoda raštą (Insurance Policy) 
už trejus metus.
60 centų trejiems 
gali apsidrausti 
turto vertės $100.
ugniai, už 60 centų užmokėtų tre
jiems metams, žmogus 
$100. Tokia žema kaina 
tai mūriniams vienoms 
nameliams bepavojingoje
Jeigu namai yra didesni, arba 
pavojingoj vietoj, tai mokestis yra 
didesnė, kaip štai: 40c., 50c., 60c., 
75c. ir augščiau nuo kiekvieno 
$100. Vienok ir tos kainos nėra 
peraugštos, atmenant, kad ug
nis gali atsitikti kožnoj valandoj, 
ir kad už kelias dešimtis centų me
tams atsitikime ugnies, žmogus 
gauna $100. Jeigu vertė apdrau
dimo turto 
apsidrausti 
kas nori, 
nuo kožno
kainos organizacijos Apdraudimo 
kompanijos, vadinamos “Tarybą 
Apsidraudimu”, ir tas kainas 
vienas apdraudimo agentas neg 
pamažinti, ar pakelti.

z\p^raudimas nuo ligos ir mir
ties yra dar svarbesniu dalyku, 
nes jeigu ugnis ir sunaikins turtą, 
tai žmdgus būdamas sveikas, ir 
turėdamas darbą, gali vėl užsidirb
ti, ir iš naujo prasigyventi, bet 
atėjus ligai žmogus nustoja už
darbio, ir jeigu neturi pinigų, tai 
nėra iš ko nė daktarui užsimokėti, 
nė vaistų nusipirkti, nė kitokios 
pagelbos j ieškoti. Draugų papra
stai yra daug, kaip žmogus turi pi
nigų ir nuo nieko pagelbos nerei
kalauja, bet atsitikus nelaimei, 
draugai nukrinta kaip lapai nuo 
medžių atėjus rudens šalčiams. O 
jeigu ir yra tikri draugai, tai tan
kiai jie turi savo reikalus ir negali 
svetimų reikalų sušelpti. Per tai 
kiekvienas žmogus privalo būda
mas sveikas prisirengti prie kiek
vieno nelaimingo atsitikimo, kad 
nereikalautų svetimos pagelbos, ar
ba mielaširdystės. Apsidraudimo 
nuo ligos ir mirties kainos yra teip- 
gi neperaugštos. Jos yra augš- 
tesnės už apdraudimą nuo ugnies, 
nes ugnis gali aplankyti žmogaus 
turtą ir gali ne aplankyti, o mirtį 
kiekvienas žmogus turi tik nieks 
nežino kaip greitai. Teip yra ir 
su liga. Todėl kompanijos ap- 
draudžiančios nuo ligos ir mir
ties priverstos yra reikalauti to
kio mokesčio, kad atsitikime mir
ties ar ligos turėtų iš ko išmokėti. 
Vienok, kaina apdraudimo nuo 
mirties ir ligos yra gana žema.

Kainas apsidraudimo nuo ligos, 
susižeidmo, ar mirties sunku yra 
paduoti, nes tas priguli nuo senu
mo žmogaus: kas yra jaunesnis, 
moka mažiau, o kas senesnis, tas 
moka daugiau, nes kompanija pa
sitiki, kad jaunas žmogus gali il
giau gyventi ir daugiau įmokėti 
negu senas žmogus/ Todėl kainos 
yra padėtos pagal žmogaus senu
mą.

Reikia dar žinoti, kad Apdrau
dimo kompanijos išduoda rastus 
išmokamus, per 10, 15, 20, 25 ir 
30 metų, $500.00, $1000.00 ir dau-

KALĖDOMS IR NAUJIEMS 
METAMS PUIKI DOVANA
Yra papratimas per šitas šventes 1 

pirkinėti dovanas savo draugams. 
Bet kokias? Tankiausiai yra per- . 
Isuna paauksuotas žiedas už dolerį 
ar daugiau, kuris tuojaus nušun<Lt'~<^| 
o ant piršto ilgam pasilieka juoda, 
rinkė, numetus patį žiedą šalin. 
Bet tautietis B. Jatuzis, iš Chelten- 
ham, Pa., savo draugėms padarė 
t. y. panelėms Onai ir Valerijai 
Petronaičiutėfns, 1026 Nectarine 
str., Philadelphia, Pa., tikrai išmin
tingas dovanas Kalėdoms bei Nau- 1 
jiems Metams. Prisiųsdamas pini
gus jis rašo: “Pasinaudodams pro
ga prisiunčiu pinigus ir kadangi | 
naujam, prenumeratoriui duodate ir 

^garsiąją knygą "Raistą” dovanai, 
t\dėr prašau augščiau paminėtoms 4
mergelėms ir siųsti laikraštį ir- I
"Raistą” kaipo “dovaną šventėms**. 
(Paliepimas išpildytas). Tai yra 
geras pavyzdis. Visi išmintinges
nieji, vietoje mėtyt pinigus bever
tėms dovanoms, geresnę saviem- 
siems, “šventėms dovaną” padary
tų jei kaip p. B. J. dar neskaitan
čiam užrašytų metams “Lietuvą", 
o gautų pagal apgarsinimą drauge 
ir "Raistą” dovanai, tik už du do
lerius. r* l .
resu: i

Pinigus reikia siųsti ad-

Naujokas,
Madison Sq. box 189,

New York.

ŠVENTADIENIO PIETUS.
Męs visi mėgstame laikyti šven

tę su gausiais pietumis. Dar kur 
kas pirma atėjimo dienos yra da
roma, idant viskas butų surengta 
puotai. Bet, kaipgi su jūsų vidu-^ 
riais? Jei šitie jūsų organai nėra 
geroje tvarkoje, tai nėra reikalo 
daryti kokius nors prirengimus jū
sų pietums. Jei jūsų pilvas atsisa
ko priimti tiek maisto, kiek jis 
priima pilnoje sveikatoje, tai var
tokite Trinerio Amerikonišką Elik
syrą Karčiojo Vyno ir tuomi pri
sirengsite prie gero pavalgymo, 
jis duos jums sveikatą, norą val
gyti ir sustiprins jūsų visą kūną. 
Jis duos jums pilną užganedinimą 
visose ligose gromuliojimo kanalo 
ir, neturėdamas jokių nuodingų 
sudėtinių, bus priimamas visokių 
vidurių. Gaunamas aptiekose Juo
zapas Trineris, 616-622 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

MANO VIEŠA IŠPAŽINTIS.
Noriu pasakyti tikrą tiesą, kad 

visuomet žmonės ne tik kalba, bet 
ir taip daro: už gerą blogu atmo
ka. Toks darbas tai neteisingas 
ir jei taip visi darytų, tad niekad 
ant žemės gero nebūtų, — aš J 
noriu panašiu būti, ir tik geru 
gerą visad atmoku. Į A

Taigi ir padėkavoju Collin/^H 
gydinyčiai ir jų daktarams užJj^^F

yp_ užpuoĮg čL.



E*. rą storonę apie mane, aš visuomet 
godosiu Collinso vardą, nes kaip 
jų gyduoles suvartojau, tai pasili- 

. kau sveikas ir linksmai. Dėkui 
Ponui Dievui ir geriems dakta
rams už išmintingą gydymą ir ge- 

į; ’ rus vaistus; nors man kaštaNo, bet 
prieš tai nemislijau, kad galėsiu il
giau gyventi.. Kad esu sveikas 
ir linksmas, tai tik Collinso gydiny- 
čiai pasidėkavojant.

Bi • Pasilieku su godone, 
. Simas Dagilis,

1433 Clyrner st.,
Philadelphia, Pa.

Kond. M. Kilikevičiaus, 219 S. 
Paca st.; Marš. A. Karaliaus, 215 
S. Paca st.; glob. iždo M. Rakaus
ko. 333 W. Pratt st.; And. Am
braziejaus, 1909 Wallbrook avė.; 
L. Muzdeikos, 525 Columbia avė.

DIDELIS TEATRAS.
Chicago. šv. Franciškaus Sera- 

fično Draugystė, kaip įr kas me
tas parengė puikų teatrą pilną juo
kų 26 d. šio mėnesio Freiheit Tur- 
ner salėje, 3417 S. Hasted gat. 
Farsa po vardu Apmaskolintas 
Jurgis; prasidės 7:30 vakare. Ap- 
veizdos Dievo * parapijos choras, 
vedamas p. A. Limento sudainuos 
naujausia^ dainas. Kviečia visus 
kuoskaithngiausiai atsilankyti.

Komitetas.

išvažiavo į Allcgheny, Pa. Kas 
duos apie jį žinią gaus $5.00 do
vanų.

Stanislava Steponaičiutė, 
599 S. Union st., Chicago, III.

Paj ieškau savo draugų Bene
dikto Račkauskio ir Juozapo Jan
kevičiaus, abu Kauno gub., Bene
diktas Telšių pav., Narindaičių 
pa r a p., o Jankevičius Šiaulių pav., 
Triškių pav., Stakmunų sod., 4 me
tai kaip Amerikoje, pirmiaus gy-
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BALIUS.
Chicago. San junga Lietuviškų 

klerkų parengė 4 balių pirmą ne- 
dėlią po kalėdų, 27 d. šio. mėne
sio, Freiheit Tumer salėje, 3417 
S. Halsted st.; salė bus atdara 4 
vai., balius prasidės 5 vai. po pie
tų; įėjimas 25c. ypatai. Kviečia 
visus koskaitlingiausiai susirinkti 
ant šito puikaus baliaus.

Komitetas.

lietuvišku 
tokiu ant

vra tikru

FERAI — MUGES.
Chicago, III. Susiv. Liet. Drau

gysčių ant Covvn of Lake parengė 
muges 5 vakarais: Nedėlioję 2 d., 
ketverge 11 d., nedėlioję 14 d., 
subatoje 20 d. ir nedėlioję 21 d. 
vasario mėnesio 1909 m. Slavio 
svetainėje, kampas 47tos gat. ir 
Winchester avė. Minėti vakarai 
nedėliomis prasidės 5 vai., šiokio
mis gi dienomis 6:30 vakarė. „ Vi
si aplinkiniai letuviai širdingai 
kviečiama atsilankyti — pasilinks
minti ir prisidėti savo aukomis 
prie visuomenės reikalo. Visas 
pelnas eis naudai įkūrimo visuo
meniško knygyno.

Aukų priėmėjai:
1) Augustas Saldukas, 4609 S. 

Paulina st.: 2) A. S. Prečinaus- 
kas, 4524 S. Wood st.; 3) Povi
las Baltutis, 3244 S. Morgan st.

Scranton, Pa. Vakarų Pusės 
Lietuviškas politikos kliubas pa
rengė prakalbas su dekliamacijo- 
mis Music salėje. 213 Lackawan- 
na Avė. Svetainė atsidaris 7 va
landą vakare. Kalbėtojai bus vie
tiniai, iš Shenandoah, Pa. ir iš 
Wilkes Barre, Pa. Tarpe kalbų bus 
dekliamacijos ir skambins pianą 
Jaunos margaitės. įėjimas visiems 
dykai. Užkviečiame visus vieti
nius ir aplinkinius lietuvius kuo- 
skatlingiausiai susirinkti ir paklau
syti gražių kalbų naudai musų lie
tuvių tautos gerovės.

Su pagarba, Sim. Kazokai*

Chicago, III. Visos Chicagos 
Latvių Socijalistiškų organizacijos 
ir Illinojaus Latvių Pagelbos 
draugijų parengtas literatiškas ir 
muzikališkas vakaras subatoje, 26 
d. šio mėnesio Schmidto salėjė 
ant Madison gat. ir Hamlin avė., 
prasidės 8:30 vai. vakare. Po 
literatiškai daliai giedos choras; 
įėjimas 15 centų ypatai. Visas pel
nas 
nuo

BRIDGEPORTAS.
Chicagoje turime apie 50000 lie

tuvių. Jeigu visoj Amerikoje gy- 
. ’ vena apie 500000 arba pusė milijo

no lietuvių, tai Chicagoje turime 
nemažiau kaip dešimtą dalį visų 
lietuvių gyvenančių Amerikoj. 
Niekur kitur visame sviete nėra 
kito miesto, kur toks didelis skait
lius lietuvių butų apsigyvenęs. 
Net Kaune ir Vilniuje, didžiau
siuose Lietuvos miestuose nėra tiek 
lietuvių kaip Chicagoje. Todėl, 
pagal skaitlių, Chicago galime pa
skaityti lietuvių sostapiliu.

Chicagoje turime aštuonias lie
tuviškas parapijas, du laikraščiu, 
didžiausias lietuviškas krautuves, 
didžiausią lietuvišką banką, p. A. 
Olševskio — ir kitas įstaigas. Kas 
parodo, kad Chicago yra tikru lie
tuvišku centru. Tikru gi lietu
višku centru Chicagoje yra dalis 
miesto vadinama Bridgef>ort.

šitoj daly turime didžiausią lie
tuvišką parapiją, su gražiausia lie
tuviška bažnyčia ir nauja didžiau
sią ir gražiausią mokyklą šv. 
Jurgio Bridgeporte, yra didžiau
sią sankrova lietuviškų • kny
gų p. A. Olševskio — di
džiausia lietuviška banka teip-

* gi jo, didžiausia laikraščių kanto- 
ra jo, didžiausia lietuviška dra
panų sankrova “The Bridgeport

< Clothing Co., didžiausia kantora 
pardavinėjimo namų, lotų ir far- 
mų — p. Olševskio. Didžiausias 
ofisas apdraudimui nuo ugnies, li
gos ir mirties ofise p. Olševskio, 
— Bridgeporte turime daugybę vi
sokių lietuviškų sankrovėlių, ap- 
tiekas, daktarus; daugybę draugys- 

»-feų—ir kitoniškų įstaigų. Todėl. 
Bridgeportas yra tikru 
centru ir be abejonės 
visados pasiliks.

Kadangi Bridgeportas
lietuvišku ^cyntru, tai priderėtų, 
idant kiekvienas namas, kiekvienas 
lotas ant Bridgeporto butų lietu
vių rankose. Reikia kad lietuviai, 
kurie turi maž-daug sutaupytų pi
nigų, pirktų namus ir lotus, ir po 
valiai nė vienas svetimtautis kad 
neliktų Bridgeporte, bet visa vaiz
ba butų lietuvių rankose. Tas ne 
tik pagerintų būvį musų tautiečių, 
bet vienkart pakeltų ir garbę Jie- 
tuvių.

Svetimtaučiai, matydami, kad 
trumpu laiku lietuviai paliks vie
natiniais valdovais Bridgeporto, 
kuogrečiausiai kraustosi šalin, jie 
parduoda savo namus letuviams 
žemiausia galima kaina. Lietuvių 
rahkose jau yra beveik visi namai 
prie 33 gatvės, prie Aubum avę., 
prie 33 place, daugybė prie Halst
ed gatvės, šįmet pardavėme jau 

I kelis namus lietuviams net prie 
35 place, prie Emerald avė., prie, jjąus. Jis pats kas kitas teik- 
Wallace gat., prie Lowe avė., 
Union avė. ir kitų dar tolesnių 
nuo bažnyčios gatvių. Tas paro
do, kad trumpu laiku lietuviai ap
gyvens visą Bridgeportą.

* Kadangi svetimtaučiai savo nuo
savybes parduotra labai pigiai, tai 
dabar yra geriausia proga nuo jų 
pirkti — ofise p. A. Olševskio, 
3252 So. Halsted st., yra paduoti 
pardavimui beveik visi svetimtau
čių namai Bridgeporte, todėl yra 
iŠ ko pasiskirti. Banka p. Olšev
skio paskolina pijrffcus pirkimui 
namo, todėl kiek^iena> atėjęs į 
šitą ofisą nors ir su mažais pini
gais gali nusipirkti sau geriausius 
namus nužeminta kaina.

Kadangi žmonės nuolatai perka 
namus ir lotus, tai norintis pasi
skirti geresnį namą, pigia kaina, 
tegul nelaukia ilgiau, bet tuoj aus 
ateina į ofisą ir pasiskiria sau at
sakantį namą. Ne užmirškite, kad 
didžiausias ir geriausias ofisas 
pirkimui namų ir lotų yra Lietu
vos” name, po numerių 3252 So. 
Halsted st., kertė 33-&» 8atves 
— Chicago. ______ ___

eina naudai ateivių atsargos 
rusų caro.

Pajieškojimai.
Paj ieškau savo švogerio Jono 

Skačkaucko, Kauno gub., Šeduvos 
parap., Pakalniškių sod., 3 metai 
atgal gyveno pietinėje Afrikoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žiiną adresu:

Mike Urbaitis, 
McNaugthton, Wis. N. America.

* Pa j ieškau savo dėdės Jokūbo 
Šileikos, iš Suvalkų gub., Nau
miesčio pav., augštas vyras, juo
dais plaukais, apie 45 metų am-

sis duoti žinią adresu:
Ant. Šileika,

Haight Agricultural School, 
Muskegon, Mich.

Pajieškau Jono Barusevičio, gy
veno Forest City, Pa., ir išvažia
vo į Lietuvą; turiu į jį labai svar
bų reikalą. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Pranas Matulionis, 
1223 S. 2nd st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo dviejų dėdžių, 
Simano Slamiškio ir Juozapo Bar- 
šaucko ir pusbrolio Simano Pėsti
ninko, visi Shvalkų gub., Vilka
viškio pav., Gižų parapijos; turiu 
į juos svarbųreikalą, jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu:

Paul
2nd Battery

veno Chicagoje; turiu į juos la
bai svarbų reikalą. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu:

/ Juozas .Labanauskis,
1134 Hoyne avė., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolių Jono 
Vaitulionio, Jono Sankausko, 
Pranciškaus Cislono ir darugo Ado
mo šupšinsko, visi Suvalkų gub., 
Seinų pav. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

W. Chas Sikorskis, 
O. Ahlavvn Farm,

Wayne Du Page Co., Ilh

Pajieškau savo draugų Miįęoio 
Žukausko iš dvaro Rietavo-'frJu
lijono Budrikio iš Žieberių kaimo, 
Kauno gub., Raseinių pav., La- 
bardžių sielskos, Rietavo pa r a p., 
pirmiau jiedu buvo Chicagoje. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

I Ant. Gnižynski, 
Box 474, Westville, III.

Tegul atsišaukia brolis Antano 
Sjtorono, užtroškusio 20 d. pereito 
mėnesio Red I>odge anglių kasy
klose ; už mirtį jo atsako kompa
nija Ir galima iš jos išjieškoti nuo
stolius, brolis jo gyveno Chicago- 
je 23 — T4th PI., pas Matutį. Su 
pagarba.

Steponas Milikovskis.
Lodge, Nfont.

Ant Pardavimo
Labai pigiai j pardavimą ar nuo

mai! sankrova valgomų daiktų ir 
mėsos geriausioje lietuvių apigar- 
dėje iš viso miesto^ 3440 S. Mor
gan St., kampas 3410 Plaiso.

į pardavimą sankrova valgomų 
daiktų ir mėsos lietuvių apgyven
toje apigardoje, plati vaizba, atei
kite persitikrinti. — 4612 — 5th 
avė., Chicago, 111.

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

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

Reikalavimai
Reikalaujama 200 darbininkų | Mi- 

chlgano ir Wlsconslno girias prie len
tų plovyklų-, Geros algos, vlenvalinls 
darbas per žiemą; pigi kelionė ii Chi
cagos. Teipogi reikalaujama ir mo
terų prie visokių darbų ChlkAgos 
mieste. Neraiyk, bet ateik pats tuo
jau s.

J. Bucas. Lietuviškas Agentas, 
239 Milwaukee Avė, Chicago, III.

Draugysčiyeikalaia
atitaisymas klaidos.

__ ________ ■' “T L»t*ėvns ai

ks
Įns ;
t len: k Pereitame num. “Lietuvos’ ap- 
Įučės ■ skefbime “Lietuvos BąbndziĮJ
I i Draugystės”, Baltimoreje, Md. jsi-

} veržė klaida. Draugystė įsteigta
,U* n • ne Q d. pereito, tik 9- berželio

■n.' šių metų. Teipogi draugyste 
1Š0 pranešti, kad apie draugystę 
ižinoti galima teipgi nuo kapai, 
į Kačinsko, 105 S; Eutaw st.,

Philadelphia, Pa. 25 d. pereito 
mėnesio pasimirė čia Juozapas Pa
šantis, 85 metų amžiaus ir buvo 
palaidotas su iškilme; paėjo jis 
iš Kauno gub., Raseinių pav., Va
balninku miestelio ir tėvynėje už
siminėjo pardavinėjimu bažnytinių 
daiktų. Atvyko į Ameriką pirm 
25 metų ir čia užsiėmė tuo patim 
amatu, išgyvendamas viename na
me 20 metų. Buvo tai geros šir
dies žmogus ir gelbėjo ateinančius 
į čia savo tautiečius netik patari
mu, bet ir pinigais. Savo amžyje 
tris kartus vedė ir mirdamas pali
ko pačią dideliame varge su ma
žais vardais.

J. Pasautienė, 
48 Kenilworth st., Philadelphia,Pa.

GERA PROGA SU NEDIDELIAIS 
PINIGAIS.

Parsiduoda pigiai sankrova vyriškų 
ir moteriškų drapanų bei mastinių 
prekių; pirklybė varoma su Uetuvals 
ir kitais diktame miestelyje, arti Chi
cagos, turlnčisme 35000 gyventojų, 
lietuviškų bažnyčių, gerus fabrikus ir 
tL Sankrova du metai kaip gyvuoja 
ir daro gerų pelnų. Parsiduoda su na
mu ir lotu. Namas ir lotas kainoje
82.400, sankrova 83.000. Viskas sykiu
85.400. Kas nori gali pirkti tik patj 
namų su lotu už 82400 Ir jrengtl savo 
sankrovų, kokia patinka. Namas yra 
arti lietuvių bažnyčios. Arčiaus atei- 
žlnotl galima “Lietuvos“ redakcijoje.

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

Diedai Ir Gražina. Parašė Adomas 
Mickevičius, lietuviškai sutaisė Jr. Jo
nas. Dalis II. Diedai yra vienas iš di-

Clscorius Domicljonas, ir kasėjai 
Katakumbose. Istoriškas apsakymas 
iš laikų krikščionių persekiojimo. Pa
gal lenkų vertimų, parašė P. B. Pus
lapių 217 Kaina 50c. Apdaryta 66c

Daktaro __ _ __________ ____
me akte. Pagal lenkiškų sutaisė K
M-s. Pust “

kabinate, Komedija viena-

39, Kaina 15c.

ištyrininėjimas. Parašė N. N. prot 
nėsančio Universiteto. Knygutė para
šyta satyriškoj formoj apie patrijo- 
tus, genijus ir tt Puslapių 31. Kal-

Kaip kunigas virto sccijaldemokra- 
to. Parašė Gėrė. Teipgi prie tos pa- 
Clos yra: Revoliucija ir Kunigai, para
šė šermukšnė. Puslapiu 31, Kaina 10c.

Koka mums reikalingas “Vaiskaa** 
Vertė M. Pusi. 15, Kaina.............  6c.

Katorgcnl Atsitikimas iš Murar- 
Jovo laikų, Vilniuje. Parašė P. B. 
Pusi. 18. Kaina ................ 100

KALĖDOMS DOVANAS 
PIRKTI

į Jono Oloweckio muzikališ- 
sankrovą, didžiausią pietinčj

eik 
,____ ,

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

Jonas ()lowecki, 
2910 Archer Avė., Chicago, III. 
VISIEMS DYKAI KALENDO

RIUS 200 METŲ- 
Kas užsisakys per mane laik

raštį “Lietuvą” atsiųsdamas mano 
adresu prenumeratos metams $2, 
apturės dovanai kalendorių 200 
metų su nurodymais: dienų, 
vaičių ir mėnesių nuo 1776 iki 
1976 m.

Turėdamas jį kiekvienas galės 
lengvai sužinoti kokioj dienoj gi
męs, arba kitą kokį atsitikimą; 
šitokis kalendorius kiekvienam 
labai naudingas.

Be augščiau mihėto, apturės

sa-

yra

‘Lietuvos” kanlendorių 1909 m. 
su gerais pasiskaitymais teipgi do-su
vanai. Adresuokite:

A. Lesmauskas,
347 Rodney Brooklyn, N.

PERKUPČIĄI, AGENTAI 
PARDOLIOCIAll

Štai jums viena iš geriausių 
progų uždirbti pinigo prieš Šven
tes. Aš turiu visokios popieros 
laiškams rašyti sd 'puikiausiomis 
liefuviškomis dainelėmis. Jos tik 
ką išėjo iš spaudos ir kiekvienas 
jas perka, kaip tik pamato. Męs 
jas parduodame po 25c. tuziną, 5 
tuzinus už $1.00. Ta proga trauk
sis tik 15 dienų ir kas užsisakis 
tuojaus, gaus 40% pigiau. Iš
pirk Money Orderį šiandien nors 
ir ant mažai.

S. J. Rodavich, 
452 Collinsville av^ E.St.Louis.Ill.

IR

CLEVELANDIEČ 
KITĘ į GĖRIAI 
PIGIAI PIRKTI 
DAIKTUS KAL£lXV> DOVA
NOMS, 25% PIGIAU PAPRA

STOS KAINOS!

I, TEMY- 
IĄ PROGĄ 
SUKSIMUS

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.
Alluma Ir kitos pasakos, Guy de 

Maupaasant’b, vertė J. Laukia, ši
toj knygelėje telpa šios 
Alluma, Netikri brangiejle 
Baimė, Du maži kareiviai, 
padūkėlio. Mėnesienoje,
Užšalusloj padangėj. Atsikirtimas, 
Vienatvė, Tėvsa ir sūnūs ir Rože, 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra vienas iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių 
gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c.

pasakos: 
akmenys. 
Dienynas 
Valdulys,

Airija Lapai iš istorijos Airijos 
Parašė A. Janulaitis. Pual 53. Kai
na ...............   15c.

Angliškos Kalbos Vadovėlis. Tiems, 
kurie nori trumpu laiku pramokti 
angliškai susikalbėti kasdieniniuose 
reikaluose. Sutaisė J. Laukio. Se
niai pageidaujama tokia knygelė, da
bar yra jau gaunama. Ir kiekvienas 
turi progų paslnsudotl, ypatingai kas 
nemoka angliškų kalbų, tai dabar 
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90. 
K<‘na ............................................ 25c.

Anatemos knygeli. Telpa čia: Po- 
piežljos prakeikimas; Pravoslavi jos 
prakeikimas; Popiežljos prisakymai 
Apie Keipų ir jos gyventojus, eilėmis 
rašyta, ir Atsišaukimas j žmogų — 
Eilės Pusk 20. Kaina .................. 10c.

83.

Antras Krikštas. Alų laikų apysa 
Parašė Br. Vargšas. Puslapių 

Kaina .........   25c

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

Ar bus gsriaus, kad socljallstal 
gaus viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant
rasis išleidimas, pertaisytas ir žymisi 
padidintas. Jei nori žinoti, perskai
tyk šitų knygelę. Pusi sl .... 10c.

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

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

Ar geras katalikas gali būti socija- 
listuT Knyaelč ai Ak Ina kaip Lietuvos 
kunigai utsipuldlntja ant soc. bažny
čiose per pamokslus, laikraičlus ir tt. 
Pusi 15. Kaina................................. 5c.

Aritmetlkoe uždavlnynaa. Vadovė
lis aritmetikos pradžiai; antroji da
lia.

Aitą knygutė — antroji Ir paskuti
nė dalis uždavinyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
su skaičiais visokio didumo. Para
šyta Pr. Mašioto. Pusi. 63. Kai

Astronomija, parašė pagal K. 
Flamarijonų ir Lockyerų, A. Aga 
ras. Telpa: Dangaus apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visetų, Saulė, Planėtos, Komėtoe, 
krintančios žvaigždės, žėmės padėji
mas pasaulėje, Mėnulis, Pasaulės 
įstatymai. Su daugeliu paveikslė
lių. Pusi. 62. Kaina .............. 40c.

dėsnių jų
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 ........................................................ 25c.

Ad. Mickevičiaus veikalų.

Kaip Atsirado Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Išguldė P. B. Puslapių 35. 
Kaina..........................   -Qo

Komunistų Manifestas. Prakalbos 
K. Markso ir F. Engelso prie vokiško 
spaudimo 1872 m. Ir tL Kas nori su
sipažinti su socijalistų tėvų Markso 
1r Engelso teorija link Soc. partijos, 
lai perskaito šitų knygelę. Pusi. 52, 
Kaina ..........    20c.

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

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

Edgaras arba nuo ateizmo prie 
pilnos teisybės. Pacai L. Hammers- 
telnų paražė Kun. Dr. Yuodyžius.

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

Gabija. Rinktinė knygi, Paaukota 
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- 
ranaucko atminimui. Knygų sutaisė 
Juozapas Garbačauskis. Pusi. 77 Kai
na ......................................................81-35

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

Geležinkelia. Pagal svetimus raši
nius, parašė K. Stiklelis. Aprašo 
apie geležinkelio ypatybes, kaip juo- 
mi žmonės naudojasi, kaip seniai at
sirado ir kokiu budu kas pradėjo nau
dotis išrastu geležinkeliu. Puslapių 

,21. Kaina.............................\...........10c

Gullvero Kelionės j nežlnomkr šalis. 
Išguldė j lietuviškų kalbų P. žemutis. 
Knyga aprašo apie Liliputus — ma
žiukus žmones ir Jų ypatybes,
geidus ir juokingas aprašymas. Pusi. 
98. Kaina .......................

žin-

50c

Gvyenimo Gabalėliai. Parašė K. 
Stiklelis. Telps čia 13 sekančių ap
rašymų: 1, Prakalbos vietoje, 2. Sau
lutė teka, 3, Pavasario stebuklai, 4, 
Vasaros rytas, 5, Piemenėlis, 6, Sene
lis, 7, Jom ar kas, 8, Antanukas, 9, 
Vienturtis, 10, Skaitymas, 11, Dienos, 
12 ii dienų bėgio, 13, Laukas. Pusi. 
50. Kaina............................  25c

Kantičkos, apie peklos kančias. Be
rašė Liepų kas. Telpa 20 giesmių, po- 
rašyta Juokingai, teip kaip “Davatkų 
gadžlnkos”. Pusi. 40. Kaina .. 15«

Kraujo sėja. Apysaka iš laikų ka
rės Maskoliuos su Japonija. Parašų 
Waclaw žmudikl. Lietuviškai išverti 
V. Sta/aras. Dviejuose tomouse.

Apysakoje parašyti mūšiai ant že
mės ir ant iurių, aprašyti teip aiškiai, 
kad, rodos savo akimis viskų matai 
beskaitydamas. "Kraujo Sėja” yra 
viena iš nedaugelių knygų, kurios yra 
ir naudingos ir smagios perskaittytl, 
dėl to jų teikiame 
skaityti. 
Pirmas tomas Pusi.
Antras tomas pusi.

kiekvienam per-

289.
246.

Kaina 81.00.
Kaina 814X1

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

dabar. Para-

Labai Gražios Dainos. Surinko K« 
Stiklelis. Čia patilpę 32 dainos odo 
žmonių užrašytos Liepalotų kaime, 
Naumiesčio parapijoj, Suvalkų gub. 
Pust 39. Kaina................................15c

Laikrodininko atminimai. Pasak— 
Erkman-ftatrtanų, sutaisė 8. M. Pa
veikslas Iš Napoleono I paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44. Kaina... .15c.

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

Lietuva Ir Jos 
Lietuvos 
me*? Ko mums rfeįkia? Kų privalo
me daryti, kad visiems mums f hnti, 
gerai, kaipo vaikams vienos, bendre^ 
mųsų motinos * Tėv. n ės T Pust 2< 
Kaina ............................................. 10c.

Tautiškas

Gyvybė (kantatas) Ir kitos trum- Lietuvaitė. Dramatiškas veikalėlis
pos poėmos, parašė J. Viskoška. Tel- senobiško lietuvių gyvenimo. Pen-

(Turinis pagal 
"Laetuva'.tė”). 

Pusi. 24. Kai-

pvB pvciuui, paiue j. v iBKu&Ka. iui-
pa čia eilės: Gyvybė, Ištvirkėlis, Vy- šiuose veiksmuose.
• _____ »--• i_ .__ .1___ 1 I I/'rmnnlntr) poėmų

Parašė Jonas Ralis.
liūs. 3 sonetai. Pro verbai ir Jautimai. Lermontovo
Pusi. 41, Kaina ............................. 15c. P«A* Jom

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

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa
rašė Dr. J. liūlia. Bu daugeliu pa 
veikslėllų-' iš embrloliogljos. Pusi, 
12 Kaina ......................................... 10c.

Istorijos-Pasakos, Aprašyme telpa 
Iš Lietuvos Istorijos: 1) Lietuvė- 
didvyris, 2) žemaičiai-drųsuoliai, 3) 
Pilėnų apgyvenimas, 4) Lietuvių krik
štas, 5) Vytautas mųsų didvyris, 
6) Mušis ties žallagtriu, 7) Lenkų 
gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku
nigaikštytė, 9) Biruta, gražioji vai
dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap
gynėjas. puslapių 54. Kaina.. 15c.

Janita, drųsusis Japoniškasis Ka
reivis. Tikras atsitikimas iš karės 
japonų su chinals. Iš vokiečių kal
bos vertė K. S. Pusi. 23 Kaina .. 5c.

Lietuviai! ar gerais keliais žengia
me prieky n f Nuoširdus atsiliepi
mas j lietuviškųjų 
Jodo šliupo. Arba 
laikytų Waterbury, 
džio 1906, Union
gruodžio 1906, Edwardsvlhę, Pa, 81 
gruodžio 1906 ir Scrantoą^J Pa. vasa
ryje 1907 _m. Pusi. 47. Kaina 15c.

visuomenę D-ro 
sutrauka kalbų, 
Conn, 25 gruo 

City, Conn., M

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

P. Barsheack,
F. Fort D. A. Russell, 

Wyo.

savo draugų Juozo 
Baltuškos ir Jurgio Dręšuno, abu
du Kaune^gub., Panevėžio pav., 
Baltuška Ramigalos parap., Jovai- 
šių sod., Drešunas Berčunų • ffi^d., 
Panevėžio parap. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Antanas Baltuška,
306 E. 26 st., Tacoma, Wash.

Pajieškau savo tėvo Antano 
Ambrožo, jau 20 metų kaip gyve
na Chicagoje, paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Girdiškės pa
rapijos, Petkalnių sod. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Ona Ambrožatė,
169 Saltonstale av., New Haven, 

Conn.

Pa j ieškau

Pajieškau savo tikro brolio 
Andriejaus Steponavičiaus, Kauno 
gub.,rų Šiaulių pav., Laukginškių 
kaimo; 16 metų Amerikoje pnes 
4 metus gy veno Chicagoje, paskui

VINCAS PŪKAS.
"LIETUVOS” KELIAUJANTIS 

AGENTAS.
šiomis dienomis musų keliaujan

tis agentas, Vincas Pūkas, aplankys 
lietuvius miestelio Westvillės ir jo 
aplinkinių, užrašinėdamas “Lietu
vą”, priiminėdamas prenumeratą, 
pardavinėdamas knygas ir tt. To
dėl, kur jis atsilankys, galite pas 
jį drąsiai užsirašyti laikraštį “Lie
tuvą”, užsimokėti jam prenumera
tą ir duoti pinigus ant knygų ir 
kitokių ta vorų, tokiu budu jus už- 
čėdysite sau daug klapato ir pačto 
kaštus pinigų siuntinėjime, o męs 
viską jums kuogražiausiai prisiu
sime ką tik per jį užsteliuosite.

Vincas Pūkas teipgi reprezen
tuoja didžiausią Chicagos firmą 
vyriškų drapanų, The Bridgeport 
Clothing C o. Teipgi kas norite 
apsisteliuoti geras drapanas pi
gia kaina, paprašykite jo, o jis pa
rodys jums audimų probas, paims 
mierą, prisius į Chicagą ir firma, 
The Bridgeport Clothing Co. pri
sius jums drapanas expresu. Vin
cui Pukui galite duoti ant musų 
vardo nors ir didžiausią pinigų 
sumą, ne bijokite, neprapuls, męs 
už tai atsakome.
A. Olszcivskis, “Lietuvos” Išleist.

Gerbiami Tautiečiai ir Tautie
tės, ar nežinote, jog aš laikau 
sankrovą gražadaikčių ir muzi- 
kališkų instrumentų įvairiausių ru
siu lenkų apigardoje, vadinamoje 
Warszawa — prie didžiojo lenkų 
Sv. Stanislovo bažnyčios? Ar 
dar nesate persitikrinę, jog aš par
duodamas. auksinį? * ar sidabrinį 
daiktą, utžikrimi, išduodamas tam 
tikrą kvitą su savo .parašu, jog tik
rai tas daiktas yra vertas moka
mos kainos? ikn art'jums neaišku, 
kad aš, turėdamasntgavo nejudina
mą nuosavybę,1 negrių apgaudinė
ti, kad paskui pabėgti, kaip tas 
tankiai atsitinka* sb kitais?

Jei teip, tai didesniam persitik
rinimui dabar nuo 19 d. šio mėne
sio iki naujų frtetij, pardavinėsiu 
armonikas, smuikus’, kornetus ir 
klemetus puse paprastos kainos, o 
sieninius laikrodžius, auksinius 
laikrodėlius, žiedus ir špilkas _ 
nuo dolerio pigiatf. Ateikite visi 
persitikrinti,

M. A. Povilauskas, 
6524 Forman Ave.t Cleveland, O.

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

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

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

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

25c.

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaičių. Parašė Slmanas Daukantas 
Vilniaus Universiteto Philozophljos 
Magistras. Antras spaudimas. Kas no
ri susipažinti su protėvių budu, kultū
ra, kaip ir kokiose aplinkybėse gyve
no, kokias drapanas dėvėjo, kokius pi
nigus vartojo ir tt tam vertų perskai
tyti šita knyga, o apie tai vTskų dasi- 
žlnos. Didelio formato knyga,* pusi. 
217. Kaina............................i...........65c.

Japonų Pasakos., lagai rusiškų 
vertimų sutaisė S. Vaitiekupiunas, 
telpa čia 7 trumpos pasakos. Pusi. 
21, Kaina ........................................ 5°-

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

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

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

Kaip žmonės su ponais kovojo? 
Sodiečių sukilimai Išpanijoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė 

Kaina...... 10c.Pusl. 34.

Katechetlškl 
šlmties Dievo 
prisakymų. Paraše kun. J. Rymeikls, 
Knyga II Pusi. 191, Kaina .... 81-00

pamokinimai iš de- 
ir penkių bažnyčios

Lietuvos virėja. Parašė V. A. L. 
Zavadskienė. Seniai geidavo musų 
šeimininkės tokios knygos, dabar ga
li pasinaudoti, telpa,čia šimtai įvai
rių nurodymų 
Pusi. 555.

pataisymui valgių.
Kaina ...................... 81-25

Istorija. Su kunigaikščių 
ir žemlapių. Lietuvos 

■■■ f. Parašė Mairo- 
(š. M-lis). Trečių kartų atspau- 
ir pertaisyta. Pusi. 259. Kal-

Lietuvos 
paveikslais 
Rašliavos apžvalgai, 
nis 
sta 
na

Lietuvių tauta senovėje Ir šiųdteR. 
Parašė J. šliupas M. D. Antras to- 
maa šitas 2-ras tomas apglėbia 
Lietuvių tautos veikalus nuo XIII-jo 
iki pabaigai XVI šimtmečio. ~ 
563. Kaina ...............................

Pusi.
81.50

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

Lltvomanal. Drama keturiuose veik
smuose. Parakė Dvi Moterį. At
spausdinta iš "Varpo”. Pust 58. 
Kaina ............................................ 20c.

Llgonlų Draugas, Homeopatiškasla. 
pagal Dr. med. G. Pulmano. Vertė iš 
la viško S. 2. Pusi. 22. Kaina ....10c.

AMERIKOS LIETUVIAMS KI
ŠENINIS KALENDORIUS 

1909 m.
Su Amerikoniškomis bei tautiš
komis šventėmis ir paminėjimo 
dienomis, teipogi visomis katali
kiškomis šventėmis. Blankos vi
sokiems užrašams, kapitalizmo po
teriai ir daugelis kitų dalykų. Pri- 
siųsk įvyniojęs popieron . sidabrinį 
dešimtuką, o apturėsi be apgavy
stės. W. J. Petkon, 303 N. Main 
st., Brockton, Mass.

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

Kiikellai. Apysaka vaikams. Pa
gal Kukliau, parašė A. Agaraa 
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš- 
klal gyvena ir kaip su Jais vaikai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c

Litwini w Litwie. Otton Zavisza. 
Laida trečia žymiai padidinta. Pust 
53. Kaina....................................... * 25c.

Apysaka
Henriko 

“Tvanas”

čenstachavos Apgynimas, 
iš laikų švedų karės iš 
Sinkievičisus apysakos 
perdirbo 8. J. Vertė Adolfas Vėgė
lė, Pusi. 139. Kaina .................. 30c.

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

D6I Tėvynės. Parašė Šatrijos Raga
na. Vaizdelis paimtas H Lietuvos 
Amonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai-

Kišeninio Ruslškal-Lletuvlškas žody
nas. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai
na . ........................................ .1?.... 40c.

Kur lietuvių senovėje fljprenta?
gatrijotiškas viBtarlškai-arkeologiškas

Liūdna Pasaka. Parašė J. B-nas. 
Tu manęs nelaimėje ueaplęidi, nu
liūdus! palinksksmini, nuvargusiam 
rankų paduodi.... Dėkingas už atsi
dėjimų ir širdj gerų, aš Tau norą 
apsakymėlius rašysiu. Skaityk!.... 
Jeigu patiks Tau ir gyvas busiu, — 
ir daugiau papasakosiu.... Teip pra. 
deda raštininkas, kurs iš bado be 
laiko 
Pusi. 31. Kaina

atsiskyrė iš šios pasaulės 
10c.

Moteris Ir jos vieta žmonjjoje. Pa. j 
rašė J. Laukis, šita knygelė yra la- • ’ 
bai akyva perskaityti moterims ir 
vyrams. Anot autoriaus: “Teisybi 
yra tokia prasta, Lau mes tankiai ns*



daug .tra. ,au mMUagoa
Kaina .............. isc.W r•

Mokyna Ir Jo* uždavlnlny*. Pv 
nUė Alfa. ' Aprašo apie mokyklas 
rrancuzljos, Vokietijos ir kitų vieš- 
patvsėių, potam kokia mokykla mum* 
reikalinga, ko męa turime tiesą nuo 
IMkyklos tikėti*. Ir koks, apskritai 
imant, mokyklos uždaviny*. Puslapių 

Kaina ........................... 25a

Pragaro Atgijimas. Parašė L, Tol 
stot, vertė Z. A. Knygutė žingeidi 
kiekvienam pers kaityti. Pusi. 33 
Kaina .................................. .............

Tėvynainių Giesmės. Parašė Vytu
rys. PuaL 34. Kaina ................. 10c

Malūnas. Apysaka; 12 rusų kal
bos vertė Pranas S-lls. Puslapių 23. 
Kalna \............................................ 10c.

Plėšikų Lindynė arba Nunešta 
Duktė. Išguldė 8. P. T. Apysaka iš 
gyvenimo žmonių Lietuvoje. Pusla
pių 38. Kaina................................... 20c

Polacy I Lltwl.il. Od R. 1128 do 
1420, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg 
lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Lands
bergis. Pust 75. Kaina................... 30c.

Tuks*antls Nakčlų Ir Viena. Arabli- 
kos pasakos. I dalis. Pusi. 96, kaina 35c.

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

Chlcsgo, Ht.
Charles Laban, ,10802 Mlchlgan Avė.
Juosas Volmeris, Y< 168 W. 18th

Cambridg 
Pet. Bartkevičius/ 
C. Kavolius,

Esat
Rainis,

St

rt, Mas*
719a Main 

Harrison Street

Guls, III.
Coftlnsvllle

St.

Pulkus medinis namas, 2 
mat: ant Lowe Avė., arti 

Randa >264 ] metus. Ka 
tai .........................

gyveni

11.700

2 lubų, pusė muro, pusė medžio na 
mas, keturi gyvenimai; ant Poplar 
Avė., arti 81 gat Randa >360 1 me
tus. Kaina................................ >2.500

81 8t arti Emerald Avė.
8 lubų marinis namas, su krautuve, 

5*h|venlmai ir krautuvė. Kaina >7X00

33rd 8t terp Halsted Ir Aubum Avė.
Mūrinis namas. Randa >42 1 mė

nesi. Kaina ............................. >4.000

pirkęs iš paminėtų 4 knygų I. n. III

Męa Ir Lietuvos socijaldsmokr*- 
tal. I, \jusų artimiausias tikslas ir 
kelias. R, Lietuvos socljaldemokra- 
tal Ir kultūra. III, Uetuvos socijal- 
demokrata! Ir tauta. Parašė Juras. 
PusL 16. Kaina ......................... 5c.

Revoliucijos Dainos. Surankiotos 
iŠ visu1* ir atspaustos knygelėje, 80 
puslapių; telpa 24 dainos naujos ga
dynės, visiems iki šiol pageidauja- 
Inos, dabar galima pas mus gau
ti .................................................... 15c

Vėjinis Malūnas. Pagal lenkiškų 
parašė P. B. Apysaka kaip šydas nu
sipirk^ vėjini malūnų gešeftui, bet 
vėtrai užėjus, malūnų sulaužė, ne
mokant su malunu apsieiti Ir tt Pusi. 
64. Kaina •.. ?............................. 25c

1 > .£ •>!
Herrln* * lllindl*.

J. T. Adomaitis, b . j Box 708.

2 ir 3 lubų mediniai 
Emerald Avė., arti 32 gat 
nuo >800 iki >472 J metus, 
nuo

New Brltsln, Conn.
PleasantČeponis, 21 Street.

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

mai. Kaina >2.000

žiu neišsemiamą pasakų turtą .. >1X5 
Drūtai apdaryta .............................>1X0
; 76 Maxlm Gorki j. Pasakojimai. H 
rusų kalbos vertė A. Lrl*. Turlnysa 
Giesmė apie sakalą, Nenaudėlis, Ma
karas Čudra, Ruoenyj, Dvidešimt* šeši 
Ir viena. Chlcago UL 1906, puslapių 
103......................................................

Monlnlnkaa arba Maglkas. ' Pa
gal Panovą, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški paveikšlėllal ir 
kaip padaryti visokias Stūksą. Pus
lapių 33. Kaina ........'............... 15c.

Marija musų Viltis arba , tvenč. 
Mari jo* stebuklai. Iš šv. Alfonso de* 
Llgori raštų surankiojo J. Baltrušaiti*. 
PusL 63. Kaina ............................. 15c.

Revoliucijos Žmonės, parašė A. 
Nlemojevvski, vertė K.1 Puida. Tel
pa čia devynios gražios apysakaitės 
iš gyvenimo lenkų, ypatingu iš at
sitikimų Varšavoje laikuose rusų ka
rės su japonais ir {vykusios po jai 
pairtuvės rusų viešpatystėje. Kny
gelė {domi kiekvienam. Puslapių 76. 
Kaina .......................................... 20c.

Vincas Stonis. Apysaka Iš tmontų 
gyvenimo. Parašyta Šatrijos Raga
nos. Pust 143, Kaina ................. 35c.

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

Newark.
V. Ambrasevičia,

N. J.
178 Ferry Street

Pltteburg,*, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 8o. 22-nd Street

So. Boston, Mas*.
N. Gendrollua, 224 Athens StreeL

namai ant 
Randa 
Kaina 

>3.000 iy >3.500

Už >150 iš kalno* o lykj limokestlm, 
nuplrksite medin] namą 4 ruimų ant 
37 PI., arti Kedrie Avė. Kaina >7.50

2 lubų me< 
ve., arti 36 

Kainatua.

1

[nis namas ant Emerald 
<^at Randa >228 į me- 
........... .................. >1.600

Lotai!
GERI BIZNIUI LOTAI.

Ant Halsted Bt., arti “Lietuvos” na
mo. 50x137 pėdas. Bpecljališkos rin
kliavos už gatvę užmokėtos. Tėmyklt 
ilgumą lotų, 12 pėdų ilgesni, negu pa
prastai. Kaina ..................  >2.500

90 OHtipa. Graži apysaka Iš laikų 
savitarpinės karės Siaurinės Amerikos 
Indijonų. Vertė A. Olševrskis. Antra 
pataisyta laida. Chlcago, UL 1906,

■Nutruko. Vieno veiksmo komedija.
Parašė Smalstya-Smolskls.
Vaidintojų
Vu»l. 20-

Kamajų
Būreliui paskiria Autorius.
Kaina ......................... 10c.

Ratelių spėjimai, ^ra Unksmlauris 
žaislas (sabova) šeimyniškuose susi
rinkimuose. Parašė D. Spėjikaa 
Puslapių 16. Kalpa ..............  10a

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

Juos.
8c r* n ton, Pa. 

Petrikya, 1514 Ross

Shenandoah, Pa.
And. Mačls,
T. Kryžanauskas, 13%

138 Bo. Main Street 
Cherry Street

Puatelninko. Pertaisytas iš-Namelis
jMdimas II. Gražį morališka apysaka.
PuaL 170, kaina 50c., apdaryta 75c.

Nuolatlf I karlumnė Ir milicija.
PusL 17, Kaina ................................. 5c.

Nisko be Priežastie*. Komedija vie
name akte. Llotuviškon kalbon ver
tė Mag. Paralkieti*. Puslapių 34. 
Kaina ............................  15c

Naujas Lietuvių Lementorius, arba 
Skaitymo iit Rašymo. Pradžiamokslis 
Lietuvių Parapijų Mokykloms. Sutai
sė 8. P. Tananeviče. Su daugeliu pa
veikslėlių, gražių apskaitymų, rašy
toms ir apsodintoms aiškiomis, stam
biomis raidėmis. Su gražiu, drutu au
dimo apdaru. Pusi. 76. Kaina 25c

Nauja skaitymui knyga. Liątuvlš- 
koms Mokslalnėms Amerikoje, dalis 
UI (su paveikslais). Pusi. 139, su ap
daru.' Kaina ..................................... 05c

Raisto* — The Jungi*. ParaM 
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
sta iš angliškos. Išleido Jonas Nau
jokas. Apysaka paimta iš lietuvių 
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais 
iš Chlcago* skerdyklų; naudinga Ir 
įdomi knyga perskaityti kiekvienam. 
Puslapių kaina ............. >1.00

Rankų galeliai ir Varinktisjl* žala 
lai. Sutrinko A. A garas. Praleidimui 
vakarais lluoso laiko; šitoje knyge
lėje telpa paveiks lėliai, kokius su 
rankų šašeliu galima parodyti ir tam 
tinkami apskaitymai. Puslapių 82. 
Kaina .............................   10c.

Rugštasai Pienas, Įrankis liaudies 
sveikatos užlaikymui. verto D-ras A. 
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra 
vartojamas rugštasai pienas kaipo vai
stas nuo (vairių Ilgų. Pusi. 22, Kal-

Volungė |r vieversėlis. Eilės Mai^ 
galio, yra daug (vairių eil! j. Tėvy
niškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, ir 
dekllamacljoms. Pusi. 170, Kai-

Springfleld,
Jur. Tachllauckas,

IU. 1

Tu mare Faile. Mas*.

Užkapotas žvirbly*. Apysaka V. J.
Nemlrovič — Dančenko. PusL 
Kaina ......................... .

24, 
10c.

rie-žibutė . rba pirmiejie pavasario 
dal eilės Jovaro. Telpa 17 Įvairių 
eilių parašytų vieno iš gabiausių 
eilių rašė jo Jovaro; laikraščiuose kri
tika šių knygelę augščlaus iškėlė, 
negu kokias kitas eilės, Pusi. 15, 
Kaina ...............................................  5c.

Žmonlų Savivalda Naujoje Zelan
dijoje. N. čumakov'o. Įš rusų kalbos 
vert* A. tuvis. Pust 35, Kaina 10c.

Waterbury,
J. žemantauskas, 39

Conn.
W. Porter Bt

Ant
Worc**t*r,

Bernotas, 13
Mas*.
Harlem Street.

Weetvl!le, UL 
Juosas J. SUkas.

31st Plfce terp Aubum avė. 
Ir Morgan 8t.

lubų, 3 natų mūrinis na
mas . ..................................... >220!

lubų, 4 Gotų mūrinis na- 
... .   >4500.00

Union avo^ terp 31 ir 82 ui. 
lubų, 2 Batų mūrinis 

mas >9000.00 
lubų, 3 flatų mūrinis na* 
i“ ........................................>5700X0
lubų. 2 flotų medinis na-

Morgan tt, terp 32 Ir 33 uL 
4 lubų, 6 ftatų Ir štoras, mūri
niai; ant Lowe Avė., arti 36 gat 
Mūrinis namas. Krautuvė Ir 5 rūmai. 
Kaina..................  >2X00

3
Wsllace 8t, terp 28 Ir 29 ui.
lubų. 3 Ratų mūrinis na

mas ......................................>5300X0

Ant Halsted SL, arti "Lietuvos” na
mo, terp 33 ir 34 gat. 24x126 pėdas. 
2 rinkliavos už gatvę užmokėtos. Kai
na ................................................... >800

Ant Western avė. bulvaro terp 43- 
člos Ir 45 uL Dulkus lotai ant rezi
dencijų. Kainos nuo >250.00 ir aug- 
ščlau. Pirk šluos lotus dabar, nes 
kainos jų netrukus pasidvejoa.

Teipgl turime daugybę visokių ki
toniškų namų Ir lotų ant pardavimo 
▼Įsose pusės.- miesto Chlcagųg,

I/>tas ant 69 place terp Hoyne Av. 
Ir Leavltt 8t. arti tramvajų Unijos, 
pirkšnių šalygatvis, vanduo, gazas, 
srutynė.’ Kaina tiktai .........  >300-

Artimesnėms žinioms kreipkitės

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St

100 Pasaka apie kantrių Alenų. Dūk- 
ter| turkų decoriaus Antonimu, kurt 
per 22 metu vaikščiodama po svietu 
daugybę bėdų ir vargų iškentė,'o. A* 
tra laida. Iš lenkiško vertė A. OlšesF . 
skis. Chlcago, III. 1902, pusi. 66 ,.20o

120 Po prlsdanga Šventi nybės. Isto
riška apysaka iš Rytao laikų. ParaM 
E. Posteri. Vertė K. J. Odesoje; 190S 
pusi. 100............... ............. „.......... 2Ss

114 Penas Ir bernas.. Apysakėlė L. 
Tolstojaus Iš gyvenimo maskolių kak 
Kločių. Žingeidi, norintiems susip^ 
tinti su buriu ir souiygom* maskolių 
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
toją drauge Jausti su vargo prislėgtai* 
žmonėmis. Chlcago, IIL 1904, pusi* 
m .......................J.......................įsą

124 Robinsonas Kruziu*. Graži mo 
rallška pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chlcago, IIL 1903, pusL 83 ....25o

Oras, Vanduo, fiviesa Ir šiluma. 
Lekcijos Prof. Blochman’o. Sutaisė 
šernas. Visiems suprantamai apra
šyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui yra 
daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi. 
138. Kaina.......................................40c.

Pasakos, Prityrimai Ir Veselijo* su 
dainomis. Suderinimais parašyta 
kun. K. Aleknos. Yra tai nekurtos 
pasakos, nuotlklal, žaislai, giesmės, 
▼eselijoe. najiviškal Išpasakoto*, vis- 

JtoV erėmis sutaisyta.
tai ji na ..................... V*’

^*<Q^*2.*l*tro C a ruso, Vieno veiksmo Dra- 
kolija parašė R. Bracco, vertė K. Puida 
2::n; ikimo vieta — Neapolis, šių laikų

'Įtikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c.
'1" v.;.

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

Ponaitis. Apysaka iš anglų vaikų 
gyvenimo. Parašė Uida. Graši apy; 
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams. 
Puri. 27. Kaina .........  10c.

8cenišklejle vaizdeliai. Parašė 
Valšgantas. Telpa šitoj knygelėj 
sekanti veikalai: 1) Nepadėjus — 
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
dija. 2) Negryna sąnžlnė, Monolo
gas, 3) PaskutinllCaną. Monologas, 
4) Tlktalnlekrfm nesakyk! Scena 
iš 3 ypatų. 5) Namą! pragarai, sce
niškas vaizdelis. 6) Lietuvių pavasa
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c.

žmonių užtarytojai Broliai Grak- 
chal. Vertė iš idsų kalbos ftennukš- 
nė. Pusi. 32. Kaina....................... 10c

Žodynas llotuvlškal • angliškos kal
bos. Sutaisė Antanas Lalis. Pusi. 382. 
iki šiol turėjome tik su apdarais po 
>2.00, dabar kas nori plgtaua nusi
pirkti. tai popteroa virtai^ kaina >1X0

Žodynas Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
siškas. (Sutaisytas kun. Juozapo Am
braziejaus Laikraščio redaktoriaus 
“Šviesa”/ Puri. 552 Kaina .... >2X0

Pusi. 142.
..... 35c.

šiaurės Karžygiai, keturių veiksmų 
tragedija H. fbsen’o. Iš rusų, lenkų 
ir vokiečių 'Vertimų vert* K. Puida. 
Veikimas atsibūva Norvegijos Šiaurė
je, Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir
vio laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c.

Sparnai, Drama IlI-Juose aktuose. 
Parašė V. Šiaulėniškis; yra geras 
su naujomis idėjomis perstatymas. 
Pusi. 44 Kaląa ..............  30c.

Bvarbl priežastis, vieno veiksmo 
komedija. Parašė P. Bayard su kai- 
kuriomis permainomis iš lenkų 
bos vertė K. žegota. Pusi. '62 
na . ..................................................

kai-
Kal- 
15c.

2* stoeunkėw litewsko-polsklch, Gkr 
sy Litwln6w. Audiatur et altera pers. 
Išleista rupesčia J. K. rybotame skait
liu je egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
das. Pusi. 231. Kaina....................>1.50

Užsiprašydami virš minėtų knyga 
llų, adresuokite:

A. OLSZEWSKI,

t ■

pileniečlal. Istoriška tragedija pen
kiuose aktuose. Parašė T. Nagornos- 
kls. Pusi. 155. Kaina......................35c.

ne Pasaka apie Adomą Ir Jlevą.' Prie
das prie sulyginamosios mytollogljos. 
Pagal vokišką, lietuviškai parašė P. 
Miškinis. Pusi. 31. Kaitina .... 10c

Populiariškas Rankvedis Fiziko*. 
Parašė P. Neris. Knygelė susideda 
iš 5 skyrių: L skyrius: Svarybė, 
Pajiega, Svarumas, svarstyklės ir tL 
n skyrius; Šiluma, Gazų išslskėti- 
mas, Tirštumo atsimainymas. Termo

je, 
d 
Ii 
s

Sulaukė, Iš tautiško serbų atgi
jimo pasakojimas. Parašė Terezlja 
Jadvyga, Iš lenkų kalbos vertė Bal
trus Virpa. PusL 132 Kaina .... 25c.

-4
Šventas Petras Ryme, Apysaka II 

krikščionių persekiojimo Nerono lai
buose. Perdirbo iš Henriką Sinke
vičiaus apysakos "Quo Vadiąįr H. Si., 
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi.J230 Kai
na ..... .............................................. '40c.

Šventoji Istorija iemesnlamjam liau
dies mokyklų skyriui, trumpai apsakš

metrai, Šilumos jausmas. Šaltis le kun. J. fiustee T. D Vertė Ad. Vėgėlė, 
tt. III skyrius: Balsas, Balso gre|- * ““ ” 
tumas, Balso atsimušimas. Balso ypa
tybės. IV skyrius: šviesa, šviesos 
šaltiniai, šviesos greitumas, šviesos 
atsimušimas ir tL V skyrius: 
Elektra, Pritraukimas ir atstūmimas, 
Prigimtinė Elektra, Budas elektros 
Išsiplatinlmo ant daiktų, elektros ki
birkštis Ir tt Yra labai naudinga 
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai 
visokiems amatininlnkams. Pusi. 100. 
Kaina ..............:...........................  40c.

Pradinė Aritmetika, arba moklni- 
masfs roknndų mažiems valkeliams, 
pradedant nuo 1 Iki 100. Sutaisė P. 
Mikolainls. Su paveikslėliais, audimo 

128 pusi. Kaina..........35c.

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

15c.Pusi. 88, Kaina

Svarbus Klausimas, Ar yra Dievas? 
Ar reikia trati? Kuri tikyba yra tik
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi. 
71 Kaina ...........................4.......... 20c.

širdis žmogaus prilyginfa"Bažnyčiai 
Dievo arba lizdui piktų dvšslų, išreikš
ta per 10 paveikslų. Phsl. 48. Kai
na ..........  20c

» >v. Pranciškaus Iš Assyžlaus gyve
nimas pagal kun. A. Beltraml’o. Su
taisė J. Baltrušaitis, ~ *Pusi. 41 Kai 

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

. Sausio Devinta. Parašė Maksim G>r- 
ky, vertė F. M. Knygutėje aprašyta 
apie Petrapilės darbininkų sukilimų, 
arba “Raudonąjį Nedėldien]”. Pusi. 40, 
kaina ...........  15c.

8 va Jus, arba vaizdas siekimo aug- 
štybės. Tragedija- Poė m a, V artbfcp. 
Parašė J. Viekoėka.

Yra tai fantazlškas plešynėlls. pa
rašytas dramatyškame pavidale.
Pusi. 135, Kaina ........................ 40c.■ • <

KUR GAUTI "LIETUVĄ".
Galima gauti kiekvienų savaitę 

“Uetuvų” už 5c. pas šiuos agentus:

E. Fromes, 
Ant Diržulaltls, 
Ant. Jankauskas, 
T. Jermalas, 
W. Dackevlče,

Brocklyn, N. Y.
T3 Grand 
97 Grand 

77 Gold 
215 Berry 
144 Grand

Street 
Street 
Street 
Street 
Street

Baltlmore, Md.
Jur. Diemedis, 521 Coiumbia Av*.
Jonas Luisą, 521 W. Lombard SL

SVARBI PRIEŽASTIS.
Męs š|met pardavėme daugiau namų 

negu kiti ofisai. Visi žino, kad męs 
namus greitai parduodame ir todėl 
telp tie, kurie turi parduoti namą, kaip 
ir tie, kurte nori pirkti, ateina pas 
mus. Dėl ko telp yra?

Yra tam svarbi priežastis. Mę* par
duodame tiktai tokius namus, kuri* 
musų supratimu yra d|ęną ir nakt^ 
verti reikalaujamo* kainos. Męs turi
me daug namų pardavimui, ir žmogus 
norintis namo turĮ iš Jto pasiskirti. 
Męs skoliname pinigus j pirkimui na
mų. Viri pirkę nito muš namui, yra 
užsiganėdinę, o ulganėdlnlmas koštu- 
merio yra dldžlaužA Fėkomendacija, 
ir ta yra svarbiausia priežastis, dėlko 
pas mus žmonės namus perka.

Iš patilpusių apgarrinhnų musų laik
raštyj*, kiekvienas gali persitikrinti, 
kad musų parduodami namai yra ge
resni ui pinigus ai juos mokamus, nes 
duoda dldesn] pelną, Ir bą to negali su- 
b* n kratyti.

Męs nereikalaujame, kad žmogus ti
kėtų apgarsinimams. Apgarsinimą 
kiekvienas gali parašyti kaip jam pa 
tinka, bet męs meldžiame ateiti | mu
sų ofisą ir persitikrinti, ką męs turi
me parduoti Ir kokioms kainoms. Męs 
maloniai Jums kiekvieną namą paro
dysime, ir jų* savo akimis persitikrin
site, kad pas mus yra geriausia vieta 
pirkti namus.

Męs turime daugybę namų parduoti, 
kurių negalėtume visų laikraštyje pa
talpinti, bet malonėkite perskaityti že
miau pagarsintus, kad žinotumėt, ko
kios rųšlee namus męs parduodame, 
ir jų kainas. Troba kiekvienam yra 
reikalinga gyventi, todėl nusipirk sau 
namą ir gyvenk jame nemokėdamas 
niekam nė skatiko rsndos. Nelauk il
gai. Ateik tuojaus. Kas pirmiau nu
sipirks, tas geresni posiskirs.

Wallace 8t., terp 29 Ir 30 ui. 
lubų, 4 natų mūrinis na

mas ......................................>8000X0
Naujr Žaislai

Atvežti iš Lietuvos.

134 Sidabrinis Kryželis arba Dallydė < 
iš Nazareto. Apysaka iš laikų kanki
nimo Kristaus. Eugenlus Sue. Verti 
J. Laukis. Chlcago, IIL 1906, pusL 16S. 
išltą knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti).............50c

Bridgeport, Conn.
Kazys Lendraltla, 324 Warr*n Stre*L

III. 
Wabansla Avė.

Wallace St, prie 37 ui. 
lubų, 3 natai Ir 1 štoras mūri
nis namas ........................... >7500X0

31st Place, terp Morgan 
Ir Musprat uL 

lubų, 4 flatų mūrinis na- 
iac ...............................zi. >3000X0

35th

2 lubų, 
lubų 1 
mai

Place, terp Auburn av*.
Ir Gage 8t i 

4 flatų Ir užpakalyje 1 
flato abu mūriniai na- 

........................................ >5.300

THROOP 8T. Tarp Lyman ir Archer 
Avė. 2 lubų marinis namas, lotas 50x 
125. Kaina.................................>2500.00

SOUTH HALSTED ST. Tarp 34-to* 
Ir 35-tos ui. 2 lub marinis namas, 
štoraa Randa >52. Kaina ....>5800.00

33-d Place, tarp Halsted 8L 
Ir Aubum avė.

lubų. 2 Ratų mūrinis na-
>3100X0

Gaunami "Lietuvos" Redakcijoj.

185 Žmogus nepliuški*. Vert* i* 
Oediško Nėris. Labai graši apysakė
lė, kaip turtingo prekijo sūnūs apsi
vedė su "arginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ar merginų ir 
mokina žmogiškos doros. Chlcago, UL 
1899, pusi 23 .. ..............  10c

■' t.

num.

dalyvau- 
dalyvautl 
kiekviena

>1.50 
suau-

Chlcago, 
P. M. Kaltis, 221 W. 
J. Vasiliauskas, 2498 Kenslngton Avė-

Dom.
Ellaabeth, 

Dočkus.

Elmora, 
Antanas Rėklaitis.

Lawrence, 
Ramanauskas, |

B.

311 First

, Mas a 
99% Oak Street

Mentali*, Maaa.
P. Miškinis, 9 Arthur Street

Montreal, Cansds.
Blelek, 1135 8t Ekatherine Street

And.
New Haven, Conn.

Ješlnskas, m Ferry Street

200 Akis už akj, dantis ui dant|. 
Juokai viename akte. Perdirbta iš vo
kiško. Chicagp, III. 1907, pusi 29..10o

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiškų sutaisė K. 
B-a Ir M. P-is. Chlcago, IIL 1902, pu
slapių 63 ............................................20e

Ant MORGAN Bt. arti 83-člos.
Puikus. 2 lubų mūrinis namas, ak

meninis pryšakls, ir laiptai. 2 gy
venimai, 6 ir 7 ruimai. Maudynė ir vi
si naujausi įtaisymai. Lotas 25x125 
pėdų. Tiktai 3 metei kaip statytas. 
Atneša rsndoe >600 1 jnetus. Arti Og- 
den Parko, labai gražioj vietoj. Atsi
ėjo pastatyti >6700, lotas 1200, sykiu 
atsiėjo >7900. Turi būti greitai par
duotas. Numažinta kaina tiktai >5700. 
Iš kalno reikia {nešti tiktai >2.500, o 
lykj ant išmokesties. Vienatinė proga 
nusipirkti puikų namų pigia kaina.

Mūrinis namas ant stulpų. Lotas 
25x125 pėdas. Kaina tiktai ....>1.200.

Ant AUBURN Avew arti 33-člo PI.
Mūrinis namas ant stulpų. Lotas

25x140 pėdų. Kaina......................>2.00
Ant 33-čio PI., arti Aubum Avė.

Medinis namas. Lotas 25x146 pėdas.
Kaina tiktai............. *..............>1.500

■ Ar 
Ird.

Lejot 
bvoj 
įgelt
I p: 
Lūs 
ieriai
Įtiks, 
■ešai

Prabočių šešėliai. Dramatiška Al- 
dija trijose dalyse, parašė Vilhelmas 
Storasta, Tilžėje. Visa Aidija suside
da iš Angos ir trijų veikalo dalių: 
iš tragedijos: Vėtra, iš dramoj Ne- 
san žmončs, Ir Iš m 
Ugnis. Veikalas pai 
mis, arba visas, 
rfa .......................

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

Tr|s Mylimos. Komedija trijuose 
aktuose. Parašė žemaitė. Pusi. 44 
Kaina ............................................ 25c.

Phlladelphla, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street

Portland, Oreg.
John Brovrman, Browman Nears Ca

Scrsnton, Pa.
M. Valentanavlčia, 1881 N. Main 81

iterljos: šventa 
lytas lošti dali- 

Puslapių 182. Kal- 
......................  >1.40

Tautiškos Politikos knygynėlla 
Telpa čia Rusijos policijos viešpata
vimas, persekiojimas ypatos laisvės, 
draugijų Ir susirinkimų, laisvės žo
džio Ir sąžinės. Ir kame Išganymas? 
PusL 47, Kaina ............................. 10c.

Seattle, Wash.
Inter News Agency.

M.
Worcester, Mase. 

Paltanavičla, 15 Milbury Street

Prie Misterijos musų rašybos. Pa
rašė Dr. J. Basanavičius. Pusaplų 17. 
Kaina ...............................................   10c

Papasakojimai Iš Prancūzų revollu- 
cljoc. "Ateities” išleidimas Nr. 2, 
PusL 73, Kaina ............................. 15c.

Parmazonas arba Dievo Rūstybės 
Baisumas, Parašė šveotmiki* II lel- 

Labai akyva ir kožnam nau 
. , dingą perskaKyti šita knygelė. Pusi 
Es ’cn Kelną......................................... 10c
tikės

p. Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėlial
- * * •«..<____ a—n^anlnlriia vrn

liųs n*.
prire

Ls dtdimaa.

lietuvių žmonių pasninkus, yra 
akos kelių rašytų straipsnių 
tvos laikraščiuose, ir pagal tuos

'triukšmas, sau.

Teismas, Parašė V. Reymont, iš 
lenkų kalbos vertė Agi V. Apysaka 
iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi. 
22 Kaina ........................................ 10c.

Teismas Ir jo nepriklausomybė, A. 
Leontjevo. Iš rusų kalbos vertė 
Alfa. Pusi. 32, Kaina ................   10c.

Tikri Ir netikri iventiejle. Paveik 
siėUai 1* gyvenimo kanklntlnių ir 
kankintojų. Išleista Susiv. Lietuvių 
Laisvamanių. Pusi. 61, Kaina 15c.

Tiesų lygybė, A. Leontjev'o, vertė 
Pi. Veikalėlis aiškina žmonijos Tiesų 
lygybę, kurių linkui eina žmonija 
laukdama "laisvės ir lygybės”. PusL,

Waukegsn, IIL 
tas, 1015 — 8-th Street

-LIETUVOS" AGENTAI.
Pas šluos agentus galima užsisa

kyti “Ltetavą” metams ir užsimokėti.

A. Lesnlauskas,
8. Rlnkevičia,

Brooklyn, N. Y. 
347 Rodney 
73 Grand

Baitimors, Md.
L. Gawli*, 1834 N. Castle

Street
Street.

Street

Clevetand, Ohlo.
Pov? Sukis, 6524 Forman Avė. 8. E.

BURN8IDE, III. Ant Lexington Avė.
2 mediniai namai 4r ataldas. Randa 

1288 | metus. Lotas; 66M125. Namai 
tik 3 metai kaip etatjrtl. Kaina tik
tai .......................  . q.. m*......... >2.500

e
HARVEY, III. AntiLeJilngton Av*.
Puikus 2 lubų namML .Akmenų po- 

namls. 2 gyvenimą^;* 5 ruimai. 2 
maudynės Ir visi ųąujaųsi (taisymai. 
Lotas 25x172 pėdas, ^taęda >360 j me
tus. Kaina tiktai ./............ >3X00

Ant HALSTED SU arti 35-tos gat.
į lubų mūrinis narnas. .Krautuvė ir 

3 gyvenimai. Randa >55. kaina >5.500. 
Lotas 25x125. Geriausią vieta vaizbai.

< • b-
Ant MORGAN gat. arti 35-tos.

Mūrinis namas. 7 ruimai. Lotas 
26x150 pėdų. Kaina.............. .  >2.700

- Už >300 ant rankos, o lyk] | išmo
kėsi] randa, nupirksito 2 lubų muri
ni namą, 2 pagyvenimais po 6 ruimus 
ant Quinn gat, arti 81 gat. 
Kaina >2950

Išmo- 
muri-

Už >300 ant rankos, o lyk] | 
kęst] randa, nuplrksite 2 lubų 
n] namą, 2 pagyvenimais po 4 ruimus 
ant 37 gat, arti Parnell. Kaina >2750

225 Gerlaus vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
škų sutaisė K. B-u ir M. P-is. Chicar 
go, IIL 1901 pusi. 48......................... 15o

Dangus, šeimyniškas žaislas, pa
rūpintas doram Ir patogiam pasi
linksminimui. Yrą tai toblyčla 
22x24 colių su nupieštais keliai* ir 
tinkamais išreiškimais su 
pradedant nuo 1 Iki 12L

Siame žaisle kiekvienas 
ją* turi mėtyti kauleli; 
g*.Il 2 Ir daugiau* ypatų,
ypata apsirenka *au vieną kupsteli 
(yra 5 yvalrlų spalvų) kuriuom 
uždengia tam tikrą numerj kaulei] 
metus. Toblyčla susilenkia | 4 da
lis, ''su'^skrynute prisiunčiamo | na
mus per ’ pačtą. Prekė .........

Flirtas, žaislas ir lošimas,
guriems pavestas. Yra skrynutė su 
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvairlals 
klausymais; ant kiekvienos kortelės 
yra po 6 atsakymu*.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
parduodami vienas kitam kortelę ir 
klausdami, kuris numeris Jo atsaky
mo? - Prie Dansau* ir prie Fllrtos 
yra paaiškinimas/kaip žaisti. Flir
to* prekė ........../....................... >L35

257 Kun. Gramulo* Raštlnyčloje. Ko
medija viename akte. Parašė kun. Fr. 
Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chlcago, IIL 1906, 
pust 14..............................................10*

262 Mindsugls Lietuvos Karalius. 
Istoriškas paveikslas 5-se aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius SloveckL Lla 
tuviškal vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). Chlcago, III. 1900, pusi. 86. 25o

ui.Poplar avow arti 31 mos __
ruimų murini* namas ir 9 pėdų 

augštaa basementa* 
8

e
>2200.06 

ruimų medinis namas ....>2500.00

Aubum sv*, trep 33 ir 34 uL 
lubų, 1 flato mūrinis namas 

Ir 2 lotai ............................. >400(

Aubur Avė, terp 81 Ir 32 
lubų mūrinis namas, naujas

Illinois Court, tarp 32 Ir 33 
ruimų taurinis namas

ui.
>5.900

uL 
.>1200.00

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

muro, štoras ir vienas tįstas 2000X0

Grant Works ant 14 ui.
2 lubų, ant 2 lotų. 6 Hiatai, 3 

štoraL medinis namas, parsi
duoda su Storo fiztures.... >8500X0

Grsnt Works 49 *v*. 
lubų, 8 flatai ir ■- štoras, me
dinis namu

taus medinis namas

>5200.00

>2.000.

Pulkus 2 tabu mūrinis namas, 4 
gyvenimai; ant Union Avė., arti 36 
gat Randa >444 | metus, 
tikta!................................ .

Mūrinis namas ant 87 gat 
>240 | metus. Kaina ...............

Kaina 
>3.500

Randa 
>2.000

Puiku* mūrinis namas, 2 lubų, auk
štas ponamis, su gerai (taisyta skal
bykla, 4 šeimynos gyvena, 19 ruimų. 
3 vanos ir kiti naujausi (taisymai. 
Gera pastogė. Randa neša >612 1 
metus. Tramvajai eina pro pačias du
ris. Arti 33 gat i................... >5.100

NUMAŽINTOS KAINOS, 
lubų mūrinis namas, 14 ruimų.

25x147. Randa >30. Kai-
...............................  >3.000.

2 
Lotas 
na .. 
Tas namas yra ant 38 ui. terp Au-
burn Avė. ir Gfte SL

Halsted St., terp 56 Ir 57.
Medinis namas 1% lubų ir poną- 

mis. Randa >15. Kaina..........>2.800.

Lowe Avė., arti 83-čloa ui.
Mūrinis namas, ųkmenų pamatai^ 

Randa >24. Kaina S............. >3X00.

2 lubų medinis namas ant 38 ir 
Gage ui. Kampinis. 8 ruimai. Lo
tas 33x147%. Randa >16. Gera 
vieta vaizbai. Kaina ........ >2.000.

2 lubų mūrinis namas, ant Wallace, 
arti 33 uL Kaina ................. >2.700.

Union Avė. arti 35 Et.
2 namai, ant 2 lotų, po 3 gyveni

mus 6 ruimų. Kaina .......... >10X00
Už >250 iš kalno, o lyk] ant išmo

kesties, nupirkstte 2 lubų medinį na
mų ant 43 gat., arti Wentworth Avė.
Randa >32 | mėnesA Kaina ...>2250 Puikus. Kaina

Marshfietd Avė. arti 35 8t
2 lubų, 16 ruimų, medinis namas. 

>3.500

A. Olszewski
3252 8. Halsted St, Chlcago, III.

K°ygU Kataliogas
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oris- 

aon Bvežt-Marden. Lietųvlškon kalbon 
išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio forte&to. Chlcago, IIL 
1907 ........................   >1.50
Apdaryta .........................................>2X0

63 Karės laukuose. (Kareivio at* 
atminimai). Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. L-is, Užimanti pasaka iš 
laikų karės maskolių su turkais. Chl
cago. UL 1906, pusk 81 ................. 20c

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant 
korių žmonės nuolatoo žiuri, bet Jų 
nesupranta. .^Bu 7 paveikslėliala Len
kiškai parašė Promyk. Pirmų syki iš
versta j lietuviškų. Labai naudinga 
knygelė tiems, kurie nori sužinoti iš 
ko darosi žaibai, griausmai lietus ir 
sniegas. Kas yra debesiai ant ko Jie 
laikosi ir tt Chlcago, 111 1894, pu
slapių 79 . ........................................... 30c

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

43 Iš gevlnimo lietuviškų Vėlių bei 
Velnių. Pasakos surinkto* Dro J. 
Basanavičiaus. Šioje -knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
dangų, čyščių, peklą; apie giltinę, ma
rą, cholierą; apie dvasias (dūšias) 
velnius, jų vatdinimąsi Ir tt Pasako* 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėto*. Panevėtyj — pagal tar 
mę panėvėžlečių, Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Pnisų lietuvių; 
Dsukljoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chlcago, III. 1903, pusi. 470. Pople- 
ros apdaruos^? .... *................... >1X0
Audimo < apdaruose ..................... >2X0

63 Lietuviškus Pasakos Yvalrios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
II. čia telpa 205 labai gražių ir juo
kingų pasakų, bovyjančlų kiekvienų 
skaitytoj] ir klausytoj] ir labai naudin
gos. Chlcago, III. 1903, pusi. 330 >1X5 
Drūtai apdaryta ...... . ...............>1X0

67 Lietuviško* Pasakos Yvalrios. 
Surinko Dr. J. Basanavlčiua Dalis 
I. Čia telpa 141 labai gražių, juokln- 
klngų, išmintingų ir žingeidžių paša 
kų. Chlcago, 111. 1903, pusl. 280 >1X5 
Drūtai apdaryta........................... >1X0

69 Lietuviško* Pasakos Yvalrios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
IIL čia telpa 202 dar gražesnės ir 
juokingosnės pasakos. Chlcago, UL 
1904, pusi. 333 ..................  >1X5
Drūtai apdaryta............... ..........  >1X0

70 Lietuviškos Pasakos Yvalrloc 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dailų 
IV. Chlcago, UL 1905, pust 299. tlp 
je knygoje telp kaip ir pirmesnėse da
lyse Dro. f 
pasakų, telpa keli šimtai užimanččlų

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba 
Meteorologija. Pagal profesorių Vojel- 
kov*ą sutaisė Šernas. Aprašo iš ko 
susitveria ore žaibai Ir griaus tintai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus Įvairios 
šviesos Ir šešėliai, Ir daugybė visokių 
kitų {vairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai Ir labai suprantamai paaiškinta 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų, 
aprašymas, dėl aiškesnio 
parodomas ant paveikslo, 
arčiau susipažinti su oro
verta perskaityti Chlcago, 111. 1907, 
pusi. 238 ............  75c
Apdarytą  ...................  >1X0

Kiek vien, r 
supratimo 

Norintiems 
ypatybėms.

508 Gamtos pajlegoe Ir kaip iš Jų 
naudotis. P|igal Bitnerį sutaisė Šer
nas. Svarbios moksliškos vertės kny
ga, *u d-ugyb^ pavelkslų yvalrlų ma
šinerijų ir kltoknTprtętalsų ant Išnau
dojimo gamtos pajlegų. Chlcago, IIL 
1904, pusL 2V> • kim* •••••• 50e

516 Iš kur atsirado musų naminiai 
gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal 
Lunkevyčftj sutaisė Šernas. Su pa
veikslėliais. Chlcago, m. 1901, pusią- 
pių 73 ........................  ....20o-

626 Kada Ir kokiu budu svietas su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. 
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ugaudas. 
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė
rė, telpgl kokiu budu atsirado ant jos 
gyvybė. Su paveikslais. Chlcago, IR 
1906, pusi. 140 ..............................  35c

>27 Kada ir kokiu budu gali svietu 
pasibaigtu Parašė Prot Dr. M. WUh. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. U- 
gaudas. Knygelėje aprašyta svieto 
pabaiga. Kas nori daslžlnoti kada ir 
kokiu budu gal svietas pasibaigti, te
gul perskaito šitų knygelę. Chlcago, 
IU. 1906, puaL 135 ..........................  38c

569 Svieto psbalga. Iš rusiško vert* i 
Pr. Siūlelis. Kas nori daslžlnoti k* - 
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito 
*lą knygelę. Chlcago, IIL 1902, po
slapių >1 Masu •••«• ... 1M

645 Nematomi prisėsi Ir draugai 
žmonių. Pagal Bltner] sutaisė gėrimą, 
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim-

wip aaip ir pirmesnes® u* viBokUji 11BM* pas Žmonis, ją
J. Basanavičiaus surinktų guartJmM> ir tt Su pa-

S Veikalėliais. Chlcago, 01 1905, 
ir Juokingu pusakų. Kiekvienu uuel-
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Jau išėjo iš-po Spaudos 
“LIETUVOS”

Kalendorius 
1909 Metams 

Sutaisytas-J. Ilgaudo 
KAINA 25 CENTAI

KALENDORI4KO4I DALIS panaši pernykščiam kalen
doriui, tik labiau pagerinta ir papildyta.

STATISTItKOJI DALIS yra daug kuom papildyta: 
Mirčių statistika, svarbiausios priežastys mirties Suv. 
Valst., kiek miršta žmonių didžiuose miestuose Suv. Valst. 
Indijonų rezervacijos Ir kiek jose indijonų gyvena . Valsty
bių skolos svarbiausių viešpatysčių. Knygų produkcija 
svarbiausių tautų į vienus metus ir daugiau visokių sta- 

E tįsti kų. -A-
PAMOKINANČIOJI DALIS: Gyvenimo patarimai (Sig. 

Saduaglt). Alkoholiaus gėrimas ir jo pasekmės. Kapita- 
>as ir darbas (ekonomiškas pasikalbėjimas). Bis tas apie 

H mašinas ir kitos žinios.
BELETRISTIBKOJI DALIS: Personas (škicą J. Orele- 

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. Elmhaln.) ir daug kitų trumpų apysakėlių.

MAIŠYTOJI DALIS: Ilgiausios upės. Augičlausi kal
nai. Giliausios jnr$s. Labiausiai prasiplatinusios šešios 
kalbos. Didžiausi kanalai ant svieto. Vėjo greitumas ir 
jiega. Kaip {spėti, kokiu greitumu traukines bėga. Len- 

• ta- parodanti skaitlių dienų nuo bile vienos dienos kokio 
nors mėnesio. Kometos arba uodeguotos žvaigždės. Pla- 

... nėtinė sistema musų saulės. Mintys, patarmės ir juokai. 
EILES: Ella Wbeeler Wilcox. Ūpas — J. J. Ruduo — 

M. Lietuvaitės. Kodėl negledl! — M. Lietuvaitės. Pabu
dimas — J. G. Už jurių-marių — J. J. Daili naktis —ver
timas iš Goethės J. J.

Bitą Kalendorių gaus metiniai "Lietuvos" skaityto
jai dykai. Todėl tegul kiekvienas užsisako “Lietuvą” iš- 

-----tįsiems metams. Kaina |2.00.

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

... f
\Jau 4 metai kaip eina Vilniuj^ bepartijinis, progresiviškas, 

visuggieniškas vienintelis lietuvių dienraštis

| “VILNIAUS ŽINIOS”M Redukcijoje nuolat dirba: Gabrielė Petkevičaitė, Mikolas Biržiška 
ir Adolfas Vėgėlė.

S
i “Vilniaus Žiniose“ plačiai rašoma apie politika, V. Dūma, moky

klas, draugijas, kooperacijas; svarbiausias dienraščio tikslas — žmo
nių apšvietimas.

Telegramose galima rasti ne tik Lietuvos, Rusijos, bet ir viso pa
saulio atsitikimai.

Feljetonuose spauzdinama apsakymėliai, eilės, dramos, mokslo po- 
pulianzacijos straipsniai ir t. p.

“Vilniaus Žinių” pigi kaina: V ilniuje irjrisoje Rusijoje su pri- 
sįožtimu: melams 6 rub., pusniečjjn 3 rub., trims mėnesiams 1 rub.

^•**- ’ -J 50 kap., vienam mėn. 50 kap.
Užsieniuose: met. 12 rub., pusei m. 6rub., 3 mėn. 3 r., 1 mėn. 1 r. g Apskelbimai: prie* tekstą petit(brevier) eilutė 30 k., po teksto—15 k. 

Pavienių num. kaina: 3 k., agentams 2 k.
Užsienio prenumerstortą meldžiame stąsti prenum. per Vilniau* Komercijos B*n 

ką ar tiesiog savai* pinigais, bet ne * Mouey Ontertate”.
M “Vilniaus Žinių’’adresas: ,

S VILNIUS. Red. ir adm. ‘ VILNIAUS ŽINIOS", RUSSIA.

Dovanos Kalėdoms!
Bridgeporto komp. Sankrovoj.

Kiekvienas, kuris pirkę pas 
♦♦ mus, kad ir menkiausią daiktą, 

gaus dovauų puikų sieninį 
Kalendorių 1909 metams.

Kas pirks tavorų vertės už 
$3.00 ar daugiau, gaus dova
nų sieninį ir kišeninį Kalen
dorių.

Kas pirks overkotį ar siutą, 
gaus kitokias gražias dova
nas Kalėdoms.

Męs turime didžiausią san
krovą gražiausių vyriokų dra
panų, Marškinių, Skrybėlių, 
Čeverykų ir kitokių parėdų. 
Mųsų kainos visuomet piges
nes negu kur kitur.

Ateikite persitikrinti.

The Bridgeport Clothing Co.
A. Olszevvskis, pirmin.

324648 S. Halsted st,, Chicago.
(Kerte 33-čios gat.)

8GERA
driugamS

04682135

Skaitytojau, 
užsimokėsuis i mokta tau atitik 
prieš ėjim j gydytis 
gydymą kuino* ligo
nęa, silpna* 
vai nuvargitantii

Lietuviam! j 
ligo* ar painiai* nesveikumai*, Rfl 

Medlcal Cllnlo, 344 So. St*t* SL 
kur kitur, nes jie užtikrina tau nuosakią ir laikantį iš- 

kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviška* ir nusimi- uE 
pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- |n 

neramus! Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, Bp 
akys įdubusios ir nelystos, pajuodavę paakiai, V

spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, ne morališki ir
Nusilpninanti Sapnai, Patrotytai Vyriizknmaa, Sekiiszka Silpnybe 0 
nesuaugusioa ir šalto* dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, S| 
Stenėtas Šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstui 
Išsipūtimą Gyslų Maišdyj; Užaendlntę Puletekį; Užakimą Varpskylės; Sy- M 
filitišką Uinuodyjimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo U 
ar užsendintą ligą! Ar skruostai įdubę, tymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramus naktyje, mąinančio ūpo, Silpnas vyriškumas, turi uikurdu- S 
sės dalis, priešlaikinį nykimą skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- W 
damą gerklę ir tt! Kl

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinlc J 
Į užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad V 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužilgio |d 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir Širdies. Niekas taip ne- N 
sunaikina jaunus ir pusamžiuius vyrus kaip išbėgimai sėkte* nakties laike, B 
arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin- U 
kančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaru skirtumo, ar tas paeini ąfl 
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo perta n kaus užga- 0 
nėdinimo lytiškų geidimų. w

Męs tikrai tave išgydysime. U
Męs gydom ir iėgydotn sėklos nubėgi®**, nervą nusilpnėjimą, nžasaėjusį puletekį, syfllį, M 
Mnaturaiiėku* bėgtena, paUagyslą. inkstą Ir pūslė* liga*, toisybf sakant, vi*** Vyrų A 
Liga*. Viso* kliūty* iaimtngsm žeayblnlana gyvsnime bu* prMalintas. Tukstaačius jauną M 
D pusamžinlą vyrą kasmet priaė laiką nuėluoja į grabą jaunystės išdykumai, per tankus Rfl 
saslkuopinlntei ir kraujo ligos. Jeigu turi nors vieną U virė paminėtų žanklą, paslrudavyk 4B 
su mumis pakol d* nėr* per vėlu.

Reda ta* steko neksštuo|a. • 1*11 užčodyll daug kesttyįpųr 9*

CHICAGO MEDICAL CLINIC H
344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL. S

“RAISTĄ" (TU Jntli). DUODU DOVANAI
Skaitytojam* ••Lietuvos” ir “Vtenybė* L", kurie dar to* knyga* netarė Ir nėr* skaitę.

Jei knygo* “RAISTAS" nta| dar ekaitę*. tai vlaal mažai t<-t iaai Amėeik<>* gudrybe*, 
auk t y b* • ir, tetp vadinam* jo*, gero v ę ir negali lUtaaugot i stauk tą pinkliu, nr* 
neturi gana patynaao. “RALSTAb tai knyga patyrimą.

Perskaltęa “RAISTĄ'* teippat žinosi visą sutvarkymą datmrttoės janmonljo* ir kodėl 
bedarbė* kįl*. o tuomi ir kaip galima turėti visuomet darba. ir gyventi tai ui Inga L

..RAISTAS" dėl tinaėuiuo aavo kMją yra teip pageidaujama *iyga, kad yrallversteį 
vlaa* kalba*. t *

“RAISTAS”, kuria sudabino Amerikos Ir Europos parlamentu*, yra dtd.14, 366 pusią- 
pią knyga ir svarbi tuomi, kad aptaėo gyvenimą llrtuvlą Amerikoje.

prlsiątdamas man >2.00, aptarė* metam* vieną litą lalkraėčlą ir “RAMT^“ dykai. 
Siuntimui prrnumeraut* adteaaa; J. Naujoka*. H*dta>aSątai ISS. New York 
Kiek v tona* lietu v j* Inteligentas pripažins didelę vertę knygas “Ra tat**“.

Tabako Naudotojai
Paddklt mums apgarsinti musų tabaką tarp savo draugų, omą* 

duosim jum* Bitą fonografų DYKAI.
Nėra tai koks InstniMMtas žaistel kaip tankiai kiti IUirM|ai yra paprato dvetl kaipo 

premiją. b*L tikrai gera iš kitkvieno atžvilgio kalbamoji mašina grafofonas)
Kad* panorėsi galėsi turėti *a*o namuose ko*- 

\ eertą ne koncertą kokios sukibusio*
armonikos ar smuiko cypimą, bet konortą di* 

aįSMr- d- lių U-nų »rtx. >» <1* na. k-*r»i«u.ių

'■ įgOjįlgjlĮkfr, 1 !>• r-turu itglr.ti u > :iiii j-r. ai.it.
' žtegdC- ,'Mk ■ ”■ -t- - - i - o • < »». -'

**' IsHJs po 315 00.

mą* geriausią t cigaretama Ir pypkiui
Męs prisiusime jnm» visokio tabako po btekį. AuvtriSko. HosruSko, Herc -steko. Tttrktėko 

ir Rtiaiėko. Vl»o *y*lu u* *6.00. Ją* lengvi*! tą tabaką galite parduoti savu draugam*, ne* 
tai yra geriausias tabaku*, kokį kur galima gauti'

Apteikę* mą» tabaką rekomenduok j| tavo draugam* ir jei ji* jiem* patik*, duok Jiem* n. u 
•ą anresą ir tokiu budu padėsi mums apgarsinti. Vitai tūps duosim tau visai dykai mu* "Klug" 
fonografą. Yra tai vieninteli proga gauti dovaną.

VS tabaką skaitysime jum* *6.00. Prisiąsk i* kalno BOe. ikrasaieakllait), o mę« iklą.lm 
tabaką ir fonografą. Apžiurėją*. Jei rasi gerais, užmokėk Espreso Agentui likusius įbJO ir pa
silaikyk juo* sau.

Pinigu* sugrąžinsime kiekvienam, kuris bu* neužganėdinta*.
Pašau*. Ta* dovana* duosime tik teip ligai kol m f* nepersltlkrlnsime, jog mą* kompa

nija yra gana apgarsinta. Todėl patariame neatidėlioti jei norite gauti mą* fonografą dykai.
Adresas: E'JROPEAN TOBACCO CO. 33 Leensrd St., Ospt. 71. New York, N. Y.

Mokinkimes Patys!
Gramatika angliškos kalbos mo

kintis be mokintojo (apdaryta) >1.00 
Vaikų Draugas arba kaip mokintis 

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

mokintojo 10c.
. Aritmetika mokintis rokundų be 
mokintojo (apdaryta) 35c.

Pinigus siųskite per Money 
šiuo adresu:

P. Mikolalnis,
Bo* New York

Order

City.

17akmenų
Gelzkelinis Lailtradslis.

Stiebeliu už*nk*in*a Ir
soterilkp didumo 20 
■«t< važiuotai*
dvigubai* medžiokli- 
n 1*1* Inktetal*. puikiai 

.graviruotais. Lai k y ka*

Excelslor Watch Co. 
900 Athonaeom Bldg., Chicago.

bok
tau

Telefen YarSa 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legslišk&s popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Sale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas

A. Olszevvskl’o 
3252 S«. Halsted, C*r. 33rd St 

Chicago, III.

Lietuvi ą Gydytoja* ir Chirurgą*.
3255 So. Halsted St., Chicago, lll<

Gydo visokią* liga* moterų, vaiką ir vyrą 
Teipgi turi didele praktiką ir gydo pasekminga 
visokia* limpančia*, už*l*rnė)u*ia* ir i>**tet-liu 
ga* vyrą liga*. Daro operacija* paaekminSaL

Mare Lauklene
Atsakanti Akuierka 

3252 S. Hdrteė St Chicuo.Ul.

gimdymo irdažtari atsakančiai po gimdymo. Offi- 
*a* ir gyvvalmM Ol*sew»kk> name Bi! I tabtoė «L

Naujas Išradimas
Sustiprinimui Ir užlaikymui plauką.
1 ..Ki'u 'u pilkų tu. nių Utgav.. pui 
klut p.auk ui. kuliUM-. ink Itua p.augų 
gaivos labai trumpame laike. Vietoj* 

s*nų slauga sau ji, grasu* plaukai. Vlaalda la- 
Įoratedls dykai. Artesnėms žinioms reikia ra-

VISAI DYKAI 
Pri*ią»k tnam porą markią, saro 
tikrą vardą, pravarde Ir adresą, *o 
m*s žamDtal nnsląslme No. 3 kata-

• »uvirl KO visokią 
tuną, TyrH- tnotarų

gauti. Talpa pav.lkslafir prėfcė* visokiu hau- 
jautią electro-gydančią aparkžą. Robertai* 
daiktą. Magiėku aparatą, brukuojamą Ir Ra- 
tomų Mažiną, Amoakopą ir jiem Pavetkklu, 
Armoniką, hoinvriiną, Hntvąlr daugel kito
kiu kožnam reikalingą daiktą. Raky k tuojau*. 
Jonn 1. Bagdžinna*. ITopr. Adrmuok teip:
JOHN‘8 SUPPLY HOU8E
23 PILSEN STATION CHICAGO, ILL.

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 So.StiteSk CHICAGO, ILL. 

arti Harrison gatvė* 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijos
Žingeidumai Osteologijos

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milėiaiikumus.

‘Tyrinėk įtekmę ligos ir paleistuvystės, 
perstatyta* gyv didum figūrose, sveikuose 
ir ligotuos* padėjimuose. Lavų* įrodinėtoj** 
atsakinėja visokiu* klausimu*. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI!

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State SL Chicago, III.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra literatūros ant “ North Std*” Cbicagoj. 
Čion galima gauti moksllMtų, svietliką ir dva*P 
Iką knygą, rakančią, ėkaplierią, abroiėlią, viso
kią laikraėčią, Amerikos ir Europos ir popierą 
grntnatom*. Teipgi užlaikau visokio tavoru: Juo
dy )o, palėellą, plunksną, drukuojamą maitaukitą 
brltvą, stereoekopą ir daugelio kitą daiktą. Ne- 
už m įtekite atsilankyti, o busite užganėdinti.

Po/Tm m. Kaltis 
III W*bf ošia Avta , Chieaga, UL

(Sale Lk'tuvUkoa Uažny(ioc).

Telefonas Yard* 3162

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

Dr. G. M. Glaser

Męs Apdraudžiame J
(Itistir irtame)

Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai K 
< daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plššikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų, g 
Nuo Mirties.

Mes apdraudžiame VISKį Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ |
■ Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todžl nusipir-’ H
■ kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- hĮ 
V tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimes, w

■
 nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa- ■

nija išmokės jums tiek pinign, ant kiek jus busite apsidraudė. H
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo Į4 

reikalais kreipkitės pas

, A. OLSZEVVSKI I
1,3252 8. Halsted SJ. Chicago. |

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiai, kurie 

kenčiate nuo ligų, nenusimin
kite. Susiraminkite! Gelbėki
te save! čaukitčsi prie mus!

Eikite ten, kur busite gy
domi sanžiningai ir greitai pa
sveiksite! Sučėdysi laiką i 
pinigus eidamas į 
Medical Dispensary. 
mas dykaL

SutiRiinai Ir Wt<1 
są orlginallėku bodu gyd; 
dugnlaasia* būda* ant »v _ _ ____________________
pavojui savo sveikata*, klausdama* patarimo pa* apttekorią ar draugą. Jei n**i ataakanėlai 
gydoma*, tai gali būti tikra*, kad turtai tą ligą per visą savo amzią ir ji viioomet atgabens ta • 
mlstai učiai mą ir susikrimtimą. Męs UgydooM tūkstančiu* tokią liąą, dėlto kad turine jonu 
ypatiik* gydymą ’

UŽSIKIMdlMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro sklrtuno kaip ligai kenti 
nuo užakimo varpo* ir klek daktarą tamtetą prigavo ir suvedžiojo, mu*ą gydymą* tam tetą tik
rai lėgydys. Su mu*ą gydymu nereikta jokio piaustymo. Musą gydymą* yra geriausia* visoj 
patouh j. be jokio skausmo ji* pražalina nesveikumą ant vteado*.

UŽ NUOGI JI M A* KRAUJO. Jei'vartojai nuodingo* vaistus ir turi skausmu, žaiz
da* burnoje, gerklė}* ar pratrūktinu* ant kokio* nors dalie* kūno* tai sergi nuo užnuodijimo 
kraujo, kurį gali ilgydyti W**t*r* M*4ie*l Disp*n*ary. M f* jieėkome »u n k tautai ilgy- 
domą ligą praačisustame padėjime. M f* iiralyslme tavo kraują grynai ir praiatiuime ii viao 
kūno įvairia* nevalumus bei nuodu trumpesniu laiku negu kas kita* kokioj dalyj pasaulės.

GUMBUOTO* IR SUSISUKU GYSLOS. Tokį padėjimą gyslą mp* iėgydom* o*su- 
gaillmo laiko, be jokio skausmo ir ant tuojau. Musą gydymas pralalina visokiu* ligotu pa
dėjimu*, pagamina pilną bėgimą kraujo, tugrąžina greitai nonnaltžką sveikatą ir tvirtumą* 
Skausmai pranyksta visai. 

MĘS itGYDOME KUOMST KITIEMS NENUSISEKA.
Męs teipgi ižgydome trumpu laiko visu ligas, kurio* apciretikia tarp jauną, seną ir 

pusamžią vyrą. PASIKLAUSIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! Viską užtaikome slapty
bėje. Jei busi gydoma* mutą. nieką* to nežino*. Męs tarime tam tikrą gydymą kiekvienai 
UgaL l

>10.00 vartia lityrimaa au X-apinduliai* dykai.
Vytai, mananti ap* i vežti, privalo aUUnukti pu mudėl Utyrimo, idant žinoti ar ji* 

tinka apaivedimui ar ne. Kitąsyk gali puti kūne kokia ^ga, kuri kliudytą laimingam-'.yv 
nitu ui apslTedusiem*. A

Jeigu tamtata turi kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos ttasą. t* 
nemėgink jo užslėpti Senatve, nes Senatvė tiktai gelbsti ligai įletap ėakni* giliau į kūną o tad* 
tavo sveikata galutinai sunyks. į

A t* Liauk tėtyrlmui į IVestęrn Medical Dtepeuary ofisą ir užsitikrink sau. kad esi tikęs 
apsivesti. ___

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!
Nereikalaujame pinigų pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pats, rašyk, i 
VVestern Medical Dispensary 
91-93 E. yVashington Street Chicago, III.

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryto iki 4 po pietų ir nuo * iki 7 vakaro.
Nodoldi*niai* ir Šventadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietą.

toki naavaikunui yra išgydomi trumpu laiku su keliom* dienom* mu - 
Atsakančiai pritaikytas musą gydymas yra tikriausia* ir nuo- 

paalekimul nuodugnaus iAgydymo. Negaliink laiko ir nestatyk

Kodiel kienti paslaplai?
Ar esi senu, jaunu arba nušauni-.-j jr-? Ar esi senu, jaunu arba pusaum
ženiu. Mas galem ižgydidi Jus.

Į J tA Musu gpecjališkuma yra gydimas pri-
n|V vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par
/ •,• tyrinėjimas suvirš 20 miatu.

JjjC jj ‘^3^ H Ta šaka mokslą medicinos irs musu
"" ' amžių tyrinėjimas.

ą^Ą\\ x Lygas, katros apsijemam ižgyditi, gy-
\ i \ doni galutinai ir uz žema apmokejimę.

A \ te* / 1 Jaunikaitis!, katri ktenčia sava jaunu
k jU t dienu klajdos, mas sugražinome galutinai

sveikata. ‘ j
~Tirams po 40 miatu amižio, katri junčia* 

vynikuma sumekinima. mas pnverta^n 
smagumą su musu gydimu.

K ' V Kra'.:iou?.nuod\ 1:1:1a \'aricoce’e. ir.kStu
(kidriet i ir pūsles ligas, Rheumatizma, 

-S’euraigia. pyha ir kepenų ilgas, Hemor- 
eyĮĮEMk. ' ''''''' 'p’.les/. U'.cers pasiP.idinima sre-

_ .jflEv/MDMH lės (enlarged glands), ir vysas skuros li- 
gas, greitai ižgidom.

žrpkfTVTF j°g mas rašom sava vysiem paejentoma ing youkalboiiružlai- 
kome didžiausioj slaptybėje. ■ _

Mas ėutaisom vytus vaistus ael musu ligoniu ir siuntam jous ing vysa posvietie. 
Rašyk pas mus šendiena apsakydamas kas jums skaudžia ir rei<išlauk prisiun- 

tima musu naujausios knigas, katra siuntiem dykai kožnam katras padous sava 
•dresa. ....

Tou knlgole ira daug illustraciu ir ii irs kejp noumai mokslą dėl sienų ir 
i aunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kmga ta apsaka wysokiea lygas ir 
:ajpe gali jous gyditi noumuaie. Rašyk pas : .

DR. JOSEPH LISTER CO.,
L. 75 22 Fifth Av>rGhicago, UI.
Goudotinas Tamista : Aš kienciu noug ligos, katra ira........ ............ . ................

(Apražik liga)
........................ Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie, katra moka kajp 
gyditisie noumosie.
Mana vardas ir prsvardie:.. z

Aiuo^J praneėu gerbiamai publikai, jog estu 
seniausiu gydytoju ant Bridgepurto, praktikuo
dama* 17 metą. Dabar savo ofisą perkėliau į 
savo namu* po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampa* 32ros gatvis

Mano ofisas aprūpintas naujausiai* budais gydy
mo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti, kaip 
ir lyglioh Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rems, eslu namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dieną ir naktį, Eslu specialistas 
ligose vaiką, moterą ir vyrą ir užbendintote ligo
se. Darau visokią operaciją. Liekuosi su pagarba- 

Telefonas Yard* 687.

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

Kampa* 32 ros gatve*.

KAIP PABARUI MOHUS
Adresas.—P. O. Statas

ISGYDAUIN 5 DIENASYra tai knyga aaraėanti kaip pa
daryti *3 mama*** jokią aparatą 
ir didelio iiatkavliUino Nonų* gali 
kiekviena* padaryti ir lengvai už
dirbti dideli** pinigu*. Daugumas 
Usimokinutią ii to* knygos uždirba 
po|IO ir (30 ant vakaro. Tamtete ir 
gali tiek uždirbti, jeigu tik to nori. 
O kodėl nenorėti, jeigu galimai Nu
sipirk litąkayg* lEuadIrb*i lengvai. 
Knygos preke Mktai 80*. Pinigu* 
»ią*k Mouey Orderiu arba markėm*.

J. ILGAUDAS 
3312 S. Habteė SU CHICAGO, ILL

KozIr!i?sk>!. §. Z°n.d0rf’ LIETUVOS ŪKININKAS.
Laikraštis skiriamas darbo žmo

nėms, eina kartų per savaitę iš 
Vilniaus, Lietuvoje.

“Lietuvos Ūkininke” rašoma
11 apie įžymiausius Lietuvos reika

lus, apie žemės valdymą, apie vals-
1 čius, mokyklas ir žmonių - laisvę
I apie vyriausybės darbus ir politi- 
, ką ir kitus naudingus skaitymus.
; Lietuvoje metams ............... ,$L75

Amerikoje metams ...............$2.50
Užsimokantiems 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.13252 80. Halsted 8L, Chicago, HlJ - . e
1 - -a , jjp s Halseted St., Chicago, T A

73 Dea-born Street.
Bankieriai.

Męs skolijame Pinigus ant tur^nybią ir jot 
tu rengiesi turtenybę pirkti, naga 33 džiaugsmu 
prigelMsime, paskolindami tsu i.r.1' Ilginio pT 
algą. Greita* veikimas. Leną. a. Išljgo*. Agea* į 
tai apmokami dosniai.

Geriausias lietuviškas dantų daktaras
A. J. Zimontas (Hetuvys) 
3252 So. Halsted st., Oteze^skio name. 

. Trai’^ta dantis be skausmo, išgydo Skorbuta,
I Jfeunt’.gi>. Buded t nuujua vieton išpufilusią, pn-

ieriai p- >»1 ‘?£į."...»““
aĮfe’;ri - ------------------------------------------------- - <

P Dr,P.WiegnerKS _ , 
pis W 
|s re 
tikės 
L Pa?” 
litis nie^ 

«-u r a 11r t L

/ (Ik Lalvilos)
Priima ligonius bąvo ofise

^^13 S.Morgan st
Kudien iki 2 vai. po pietą Ar nuo 6 vai. vakare

Telefonas Yarda 709

greitą sanvaitę1 vi..
Į. triukšmas, ka

Liet Kunigaikštis Keistu- 
22X28 colių. Kaina...,35c 
Liet Kunigaikštis Vytau- 
22X28 colių. Kaina.. 35c.

Tautiški Lietuviu

Paveikslai.
Papuošimui savo kambario, yra 

gražus tdtttlški paveikslai:
1. Didis Liet. Kunigėlis Algirdas

mlera 22x28 colių. Kaina.............. 35c.
2. Didis Liet. Kunigaikštis Gedemi- 

nas, mlera 22x28 colių. Kaina.. 35c.
3. Didis 

tis, mlera
4. Didis 

tas, mlera
. 5. Dr Vincas Kudirka, miera 19X24
colių . Kaina ..........................  35c,

6. Bimbas Daukantas, Lietuvos Is
torikas, miera 23X29 colių. Kaina 35c.

7. Gediminas, D, L. K. apima Kija-
vos pil{ 1318 m., mlera 17X24 colių. 
Kaina........................    30c.

8. D. L. K. Vytauto prisieita, mlera Virš 1000 rublių, rublis po 
20X25 colių. Kaina

9. Kražių Skerdynė, 1893 m., miera 26c> ant »ufito kaštų.
22X28 colių. Kaina ......................  50c.1 Jel*U QOrUe’ pinigal U

gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų.
Pinigus siunčiant su užprašjnnų, ad- siųskite per ‘‘Ltetuvos’’ redakcijų, 

resuokite telp: . | adresuodami teip:
A. 0L82EW8KI8, OI-SZEWSKI.

Pinigu Preke
Iki 600 rublių, rubli* po................. 62 ją
Nuo 600 iki 1000 rublių, rublis po..6}

30c, I Prie kiekvieno siuntinio reikia prt-

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chambsr oi Commerco Bldg., Room 709 
S. E. Comar La Sali* and Wa*hinpton Street* 

CHICAGO, ILL. 
TELEPHONE MAIN 3642

Lieluvys advokatas, baigęs mokslj 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina- 
liikaa, visuose teismuose (sudnoee). 
Gyv. 3112S. Halsted St., arti 31 mos gatvės

Tslephon* Yard* 60<8 

Dr. O. C. MEINE
DENTISTAS

OFISAS—kampas 31 Ir Se. H*l*t*d gąt.
(tyvealBaė virtapMm.) X CMIU66, ILL

J ’ Hgyd*n kiekvieną sergantį V»rionoelę. Striktur*. užsikrėtusiu* kraujo užnuodyjimu, 
< nusilpnėjimu nervą, Hydrooelę arba vyrą lytlika* ligas. Šitokiu* pasiūlymus duodame vi- 
j lietu, tiem*, kurt* buvo gydomi visokią kitą daktarą be jokios pasekmė* ir Išdavė pinigus dy- 
; kai; todėl noriu jum* parodyti, kad mauo būda* yra vieninteli* ir su juo išgydysiu ant visada.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Skaudėjimus skilvio, kepeny ir inkatą, nors labai uiiisenėjuslus, iigydau galutinai.

PLAUČIAI.
Sergantieji* dusuliu, bronchitu 

ir plaučių ligomis ligydomi ga
lutinai naujausia mano metodą.

Slaptingos Vyrų Ligos.
Ai iigydau greitai ir ant visada 

kiekvieną slaptingą vyrą ligą; už
laikau viską didžiausio.' paslapty j.

Visokios patarmis 
dovanai!

Išgydau galutinai Moteriškas Ligas.
Patinimus gimdos, skaudėjimus ' 

pečią, baltligę ii kitas, ligydau pa- 
sekmingiausiai pagal mauo meto
do* sutaisytus vaistu*.

Kraujo Užnuodyjlmus 
ir odos liga*, pavelsdaui llbėrl- 
tnus, skauduliu*, plauką nuslia- 
kimus ir visokias kita* ligas 

išgydau ant visados.
Kalbu lietuviškai!

Dr.L. E.ZlNS, 41 So. Clark St., Chicago, III.
PRl£MIM( VALANDOJ nuo 8 ryto iki 8 vakare. Nedaliomis: nuo 9 ryto iki 4 po pietų.

nvo_ uipuo . • « * . - _ * w
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