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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

* 'Matyt Maskolija Europoj ne 
■daug turi pritarėjų, kadangi ji an
tai Balkanų j>ussalio viešpatysčių 
reikaluose ne laukia sutarimo kitų 
Europos viešpatysčių, bet viena 
kreipiasi į Serbiją su rodą, ne rei
kalauti nuo Austrijos žeiųės plotų 
Už pasisavinimą Bosnijos ir Herce
govinos, pasiganėdinti vien ekono- 
ųomiškais reikalais. • Mat pirma 
llask’olija kreipėsi į Europos vieš
patystes užmanydama visoms įsi
kišti į tarpą Austrijos ir Serbijos, 
apreikšti abiem, kad Europa karo 
negeidžia. Maskolijos užmanymą 
^ienok atmetė Vokietija, neparėmė 
jo nė kitos viešpatystės. V okietija 
apreiškė, jog vietoj reikalauti nuo
lankumo nuo Austrijos, Europa I 
privalo reikalauti, kad Serbija ne 
erzintų Austrijos. , Ir Vokietijos 
nurodymas rado pritarimą kitų Eu
ropos viešpatysčių. neišskiriant 
Prancūzijos. Prancūzija pirmuti
nė pradėjo Sesbiją kalbinti išsiža
dėti kaštais Austrijos išplatinimo 
savo rubežių ir darė, ji tą susižino- 
jkiSi su Austrija ir Vokietija.

Tok< nepasisekimas Maskolijos. 
k sįuprantama, jai, patikti negalėjo, 

tcs seniau, kada caro viešpatystė 
ikoma buvo neišpasakytai galin

ga. tokio ignoravimo jos sumany
mo nebūtų buvę, .'nes prieš karą 
^u Japonija nieks ne dryso pyk- 
tjesi su Maskolija. Dabar yra jau 
visai kitaip. Net .seniejie jos drau
gai traukiąsi šalin nuo Maskolijos. 
nes iš susidraugavimo su ją nau- 
<još sau negali sulaukti, turi savo 
Įpnigais caro viešpatystę gelbėti 
nuo visiško husibankrulinimo. 

?l>ąieš Maskoliją dabar jau Euro- 
nieks ne dreba.

Todėl tai Maskolija, nėturėda- j
ma iiaramos kitų viešpatysčių, prie 
jų nesikreipia. Ir dabar, vietoj 
veikti drauge su kitoms Europos 
ųidemsėms viešpatystėms, viena at
siliepė į Serbiją, perstatė jai pa
vojų besiginklavimo, davė rodą 
dasiganėdinti tais ^ekonomiškais pa
lengvinimais, kokius sutinka jai su
teikti Austrija, būtent: naujas Bos
nijoj rengiamas gelžkelių linijas 
Austrija .sutinka tfeip vesti, kad jos 

- susidurtu su Serbijos gelžkeliais.
Maskolijos durnai padavė suma

nymą biudžeto šiems metams. Dū
ma ' peilfė rando sumanytą biudže
tą, smarkiai jį sukritikavo, kadangi 

*' jame sumanyta daug didesnės išlai
dos kariumenės, ir laivyno reika; 
latns, o kur kas mažiau tokiems 
reikalams, kurie Maskoliją ekono
miškai ir kultūriškai pakelti galėtų. 
Iždo ministeris apreiškė, jog pei
kimas didelių išlaidų kariumenės 
reikalams yra visai teisingu ir kad 
durna ne privalo pritarti dar dides
niam padidinimui tiems mieriams 
išlaidų. Bet drauge ministeris ap
reiškė, jog Maskolijos kreditas už- 
rubežiuose kįla. Tam ištikro gali
ma tikėti, nes tą kreditą šiuom 
tarpiu pakėlė vėl nors trumpam 
laikui Prancūzijoj gauti pinigai; 
jiems pasibaigus, caro rando kre
ditas vėl nupulti turės ir tas trauk
sis tol. kol valdžia iš netikusių, 
nedorų biurokratų rankų nepereis 
į pačftt ukėsų rankas, kurie geriau 
negu biurokratai pataikys rupin- 
tiesi plačios viešpatystės reikalais.

Durnoj jau seniai pakeltas su
manymas panaikinti Maskolijoj vi- 

» siškai mirties bausmę, kokios iš
tikro nėra kriminališkaine kodekse 
ir paprąstiejie teismai ištikro mir
tim kaltininko pasmerkti negali. 
Bet kariškiejie teismai lyg tyčia 
dabar siunčia ant kartuvių daugiau 
žmonių negu siuntė jų esant karo 
stoviui, štai ir dabar Peterburgo, 
kariškasis teismas pasmerkė mirtim 
Avatinovą tik užtai, buk jis neva 

.. norėjęs užmušti kokį ten oficierą 
-- ir nenorėjo duotiesi suimti. Ava- 
Jtinovą pernai suėmė gelžkelio trau- 

kinyj, kuriuom iš Kopenhageno 
Maskplijon važiavo caro motina; jį

kokioj pusiau laukinėj viešpaty
stėj.

Reikalavimui panaikinti mirties 
bausmę pritaria net spalininkai, jos 
palaikimo reikalauja vien iš pus
kvailių susidedanti “saujunga tik
rųjų maskolių”, vedama Puriškevi- 
čiaus. Bet tos partijos vadovaa, 
už įžeidimą Maskolijos moterų va
dovės Filosofovos teismo likosi ka
lė jijnan pasmerktas. Nežinia tik, 
ar durna leis jį kalėjiman paimti.

Caro šnipai giriasi, džiaugiasi, 
kad jiems Rygoj pasisekė "pagauti. 
vieną iš .svarbiausių organizatorių 
sukilimo Latvijoj 1906 metuose,' 
Augustą Menanadzitą. Pirmiau j 

‘jis buvo mokytojų • nuo 1906 
tų iki šiol slapstėsi girioąe.

PRANCŪZIJA?

Prieš Maskolijos su Japonija ka-1 
rą Prancūzija vis tikėjo, kad su 
Maskolijos pagelba jai bus galima 
atgauti 1871 m. vokiečių atimtas 
nuo jos provincijas Alzatiją ir Lo
taringiją. Bet kada japonai sumu
šė maskolius, prancūzų viltys ant 
Maskolijos dedamos išnyko. Ji 

[pradėjo j ieškoti naujų draugų ir 
ištikto susidraugavo su Anglija, 

[kuri vienok, nors ‘ ant jūrių yra 
tvirčiausia, bet ant sausžemio labai 
silpna. Užgimus karui su \okieti-J 

Į ja, Anglija Prancūzijai ne daug- 
galėtų padėti, nes karą atseitų ve
sti ant sausžemio.

• Todėl tai, nors ųž Morokko ir 
būdavo gana dideli Prancūzijos 
nesutikimai su Vokietija, bet jie 
nepriėjo iki karui, nes su menka 

i Anglijos pagelba Pirancuzijai karą 
butų reikėję vesti su trims Euro
pos viešpatystėms, būtent :(su \ okie- 
tija.Austrija ir Italija; Vokietija irgi 
netęsė nesutikimų per* toli, nes ka- 

jrui užgimus, Anglija galėjo apval
dyti visas jos kolionijas, kurių sp

iginti neįstertgtų. Nors styga ne
sutikimų kartais ir labai buvo įtem- 
ta, bet’ tie, kurių rankose jos ga
lai buvo ne tempė, iki trūkimui. 
Todėl tai ir apsiėjo be karo. Tą- 
synėl vienok abiem kraštams pasi
rodė nenaudingoms, todėl tai jie 
bahdė taikytieji ir ant galo pa
sisekė Prancūzijai susitaikyti Mo
rokko reikaluose su Vokietija ir 
prašalinti pavojingiausius šiuom 
kartu nesutikimus. Susitaikymas 
viename, atsiliepė ir ant kitų kai- 
niyniškų prietikių, išnyko pr 

Į zU neužsitikėjimas Vokietija 
tuom pačiu ir prietikiai terpibesi- 

I šnairuojančių nuo 1871 m. žemiai 
pasitaisė. Ne bereikalo Prartcuzi- 

jjos prezidentas, per savo anroasa- 
dorių Berlyne atsiuntė Vokietijos 
užrubežinių reikalų ministeriui 
augščiausią ordėną, o Vokietijos 
ciecorius augštu ordenu apdovano
jo Prancūzijos ambasadorių Berly- 

Įne, kuris prie susitaikymo labiau
siai prisidėjo. Dabar lygiai Pran- 

Įcuzija, kaip ir \ okietija turi liuo- 
sesnes rankas. Išnykus skvarbes
niems nesutikimams, kaimynai pra
deda vis draugiškiau į viens kitą 
žiūrėti, o politiškuose siekiuose pa
remia jau Prancūzija Vokietiją, 
toje tuom pačiu atlygina Prancū
zijai.

Susitaikymas Prancūzijos su Vo
kietija gali- nepatikti Maskplfjai. 

r nes dabar, nesibijodama Vokietijos 
užpuolimo, Prancūzija ne reikalaus 
jau nnolatai dairytiesi į Maskoli
jos.pusę; gal caro randui nesiduos 
jau savę išnaudoti.

Yra jau Vokietijoj ir Prancūzi
joj laikraščiai kalbinanti šitas augš- 
čiausiai kultūriškai pakilusias mu
sų žemės tautas dar arčiau susi
draugauti, užmegsti tikrai drau
giškus ryšius, - o tąsyk jų balsas 
turėtų persvarą visame sviete. Ar 

I tas pasiseks — reikia abejoti, nes 
artesnį susirišimą kliudys 1871 m-, 
atimtos nuo Prancūzijos dvi pro- 

Į vincijos, kurių be karo \ okietija 
Į juk ne sugrąžįs.
Į Susitaikymas Prancūzijos su Vo- 
kietija nepatinka ir Ispanijai, kuri. 

I užlindusi už Prancūzijos pečių, su 
Įja eidama iš vien, Morokko >ujja-

to ant gatvės užpuolė kelneris 
Jean Mattis įr jį patempė truputį 
už barzdos. Mattis likosi suareš
tuotas ir teismui atiduotas. Byla 
po Paryžiaus teisme atsibuvo 1 d. 
kovo. Teisinas jį net per skau- 
Idžiai nubaudė: pasmerkė keturiems 
metams kalėj iman ir paskui dar 
pmriceriems metams išvijimu iš Pa
ryžiaus.

me-
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MEKSIKO.
Kaimyniškos su,Jungtinėms Val

stijoms respublikas Meksiko pre
zidentas Diaz elgiasi kartais teip 
despotiškai kaip ir■ Maskolijos ca
ras; jo paveikslą seka ir augštes- 
niejie urėdninkai. Kartais gyven
tojų visai nesiklausia. Bet Meksi
ko prezidentas turi visgi didesnius 
negu caras nuopelnus: jis įvedė 
tvarką nuolatinių revoliucijų dras- 
komoj respublikoj; jis pakėlė savo 
gimtinę ■ respubliką ekonomiškai, 
pakėlė ię žmonių apšvietimą. Tam 
kartais ir prievarta buvo reikalin
ga. Bet jos griebiasi ir kiti augš- 
tesni urėdninkai.

Štai miesto majoras viename iš 
didesnių miestų, mieste Cordoba, 
atstatė nuo vietos policijos perdė- 
tinį Andrių Gamicas ir jo vietoj 
paskyrė Samueliu Nieto. šitas 
tuoj aus atsižymėjo panašiais Mas- 
kolijos biurokratams darbais. Ka
da prašalintojo policijos perdėtinio 
draugai iškėlė jam pietus su mu
zika, jo vietą užėmęs liepė su
imti visus daly vantoj us, tame ir 
pasamdytus muzikantus ir kiekvie
ną pasodino be teismo 30 dienų 
kalėj iman.

Meksike, teip kaip ir Italijoj ne 
trūksta gerai suorganizuotų plė
šikų, kurie užpuldinėja ne tik ant 
kaimų ir atskirų farmų, bet jų 
didesni pulkai užpuola ir ant ma
žesnių miestelių. Randas neįsten
gia tų tvirtaįi susiorganizavusių 
plėšikų išnaikyti, nes kartais su 
jais ir urėdninkai slapta iš vien 
eina, dalinasi nuo žmonių išplėš; 
tais lobiais. Tvirčiausiai plėšikai 
laikosi Mier apskrity j. Prieš juos 
su kariumene išsiuntė kapitoną 
Cartulo de lu Roclia. V iename 
mūšyje su plėšikais jis užmušė ke
turis plėšikus, o du suėmė, bet nuo 
jų išvalyti kraštą visgi neįstengia.

Meksike darbininkų algos ma
žesnės negu Jungtinėse Valstijose, 
daug užsiėmimų ten yra ameriko
nų kapitalistų rankose, kurie, ži
noma, nesigaili vietinių darbinin
kų. juos, kaip galėdami, išnaudoja, 
už ką Meksike amerikonų neuž
kenčia vietiniai darbininkai. 2000 
darbininkų dirbančių ant Elpotre- 
ro pliantacijos pakėlė streiką ir 
pradėjo griauti pastatytas ten 
triobas. Jų suvaldymui atsiuntė 
kariumenę, kuri pradėjo šaudyti į 
darbininkus ir tūlą jų skaitlių sun
kiai pašovė. Darbininkai reikalau
ja trumpesnio darbo laiko, nes da
bar turi dirbti kartais ir po 18 va
landų.

Sausio 21 d. Vilniaus karo teis 
mas-nagrinėjo Petro Ozoiino, šlio- 
mos Kacev, Edvardo Jancevičiaus 
ir Simano šukevičiaus bylą. Jie 
visi jau pirma buvo nuteisti į ka 
torgą ir visiems jau buvo atimtos 
visos pilietiškos teisėj. šį kart 
buvo teisiami už tat, jog 1908 m. 
sausio 9 d. Dinaburko kalėjime — 
kur jie visi kalėjo —■ įsiveržė jie 
į politiškojo kalinio studento Na- 
delio kamerą, ir jį ten nudurė. Ka- 
cevas buvo studentui Nadeliui sa
vo kalėjimo švarką ant galvos už
metęs, o JanceviČiua dūrė jį peiliu 
į šoną netoli širdies. Orolinas ir 
šukevičius tos žmogžudystės laike 
sergėjo duris. Teismas pripažino 
kaltus nužudyme: Ozoliną, Kace- 
vą ir Jancevičių ir 4isus nuteisė 
pakarti, šukevičius liko išteisin
tas, nes negana aiškus buvo nuro
dymai, liudijant apie jo toje žmog
žudystėje dalyvavimą. į Jancevičius 
vos užkliudė 20 nletui ir jau tps 
žmogžudystes yra papildęs, o ket
virtą buvo mėginęs, bet nepasise
kė.

Kaltinamuosius gynė kapitonas 
Stepanovas.

Valstiečiui Gorbačevskiui gene- 
ral-gubernatorius mirties bausmę 
pakeitė 20 metų katorgos. Jis bu
vo karo teismo mirtin nuteistas 
už pasikėsinimą ant policmestęrio 
gyvybės.

bendrovę vaisių 
Į bendrovę j stos 
Kiekviena akcija

IŠ KAUNO.
Sausio 'pabaigoj pradės eiti mė

nesinis laikraštis “Vargonininkas".
(“V. 2.”)

“Scv. Zap. Gotos” praneša, kad 
per kalėdų šventes lietuvių dele
gacija iš 5 žmonių buvusi pas vys
kupą Girtautą prašyti, kad sakoma- 
sai Katedroje per Mišias len
kiškas pamokslas butų sakomas 
arba prieš sumą, arba po sumos, 
kad sulyginus jį, tokiuo budu su 
lietuvišku pamokslu ir, kad to
kiuo budu lietuviai, nenorintiejie 
klausyti lenkiško pamokslo, galė
tų neklausyti* jo. Be to dar dele
gacija prašiusi vyskupo pakeisti 
senus kapitulos ir konsistoro na
rius naujais, daug .veiklesniais, ku
rių pusė kad butų kunigai lietu
viai. Prie to dar lietuviai išreiš
kę savo protestą prieš skirimą se- 
mnarijos rektorium kun. Borov- 
skio, lenkų tautininko.

Vyskupas išklausęs delegaciją, 
padaręs jai pamokinančią pastabą 
dėlei to, kad svietiški žmonės ki
šasi į vidurinius bažnyčios reika
lus, tačiaus pažadėjęs delegacijos 
pranešimą apsvarstyti.

šiomis dienomis Katedros baž
nyčios klebonas, pralotas Pavilanis 
(konsistoro ir kapitulos narys), sa
kydamas pamokslą Katedroje, aš
tria^ žodžiais išpeikęs lietuvius, 
išdrįsusius siųsti delegaciją pas 
vyskupą, kuris buk nuo susijudi
nimo apsirgęs.

Lietuviai supyko už tai ir, ant 
rašto išdėjo praloto pamokslo tu
rinį. ketiną siųsti naują delegaciją 
pas vyskupą su reikalavimu: įsa
kyti pralotui Pavilaniui, taip aš
triai per pamoksią atsiliepusiam į

IŠ GRUZDŽIŲ, 
Kaupo gub.

Visi laikraščiai pranešė apie bai? 
sų žemės drebėjimą Italijoj, bet 
nei vienas nepaaiškino priežasties 
to baisaus atsitikimo. Tik musų 
klebonas iš sakyklos šitaip išaiški
no. Štai jo žodžiai: “Vaikeliai 
mano I Pirm keletos dienų ga
lingas Dievas savo rykštele pako- 
rojo Italijos gyventojus už jų nuo
dėmes. Susirinko Dievą mylinčių 
žmonių kuopelė, pasimeldė, pagie
dojo giesmelę, paprašė Dievo, kad 
žemė sudrebėtų, — ir mielaširdin- 
gas Dievas išklausė savo mylimų 
vaikeli^; tuojau ant rytojaus su
drebėjo žemė taip, kad keli mie
stai sugriuvo, ir daug tūkstančių 
žmonių žuvo po griuvėsiais.” '

Argi ištikrųjų klebonas taip ma
no, kad malda būrelio davatkų bu
tų užtraukusi tokią nelaimę?

Klausytojas.
(“L. U.”).

Vertėtų ir kitos surinkti, kad jot 
vėjais neišeitų. J. Bajorai.

lanko

IS LUOKĖS, 
Šiaulių pav.

. šįmet vietinę mokyklą 
apie 80 mokinių (pagal sąrašą 95
—29 mergaitės ir 66 vaikai). Lie
tuvių 26 merg. ir 59 v., rusų 5 
vaikai ir 3 merg., latvių — 2 vai
ku. Dėlei vietos stokos buvo ne
priimta 552 mokiniai, apart to apie 
16 žydų. Neatbūtinai šiame vals
čiuje reikalinga įsteigti dar nors 
tris - keturias mokyklas, žinoma, 
tik ant pradžios, nes ir tas moky
klų skaičius toli gražu neužganė
dins visų norinčių pastoti į moky
klą, kurių skaičius paskutiniais lai
kais taip greit auga. Reikia tik

Iš BAISOGALOS, 
Šiaulių pav.

Sausio 14 d. naktį, našlės žydės 
gyveniman, šalyj gelžkelio stoties, 
įsilaužė plėšikai, kurie sužeidė žy
dę, jos dvi dukterį ir tarnaitę. 
Pinigų rado ir išsinešė vos 10 rub. 
Sužeistosios nugabentos dabar Pa
nevėžio ligonbutin. Senė po kelių 
dienų pasimirė.

(“V-tu”).
• Iš PANEDELIO, ► 

Ežerėnų pav.
Seniai jau buvo minėta apie už

mušimą Enriko Kascialkauskio, 
A ugštad vari o savininko, kuriam 
galą padarė jo paties žmona ir sū
nūs.

Korespondentas , S-s rašė, kad 
tai padariusi jo žmona, užmušda- 
ma jį kirviu. Taip manė visa 
apylinkė. ; Taip Kascialkauskienė 
pati ir sūnūs sakėsi tardytojui. 
Taip buvo ir pirmame protokole 
užrašyta. Bet buvo netaip. Ka
da po išklausinėjimo’ ir surašymo 
protokolo tardytojas įsmeigęs akis 
į jauną Kascialkauskį ištarė: “As 
vienok esu giliai įsitikinęs, kad tą 
darbą padarė ne tamstos motina, 
bet tamsta — šis, nuvargintas il
gais išsimelavimais ir slėpimu šir
dies gilumoj tokio baisaus darbo, 
o dar užkluptas nelauktu pastebė
jimu, nebeišturėjo daugiau, ėmė 
susijudinęs ir prisipažino. štai 
kaip buvo viskas. Enrikas par-. 
davinėjo savo žemės ir varge lai
kė savo šeimyną. Žmona ir sūnūs 
ilgą laiką tarėsi nužudyti jį, kad 
išgelbėjus tėviškę nuo pardavimo.

atšaukti savo žodžius, priešingai gi 
jie kreipsiąs! su skundu į augštes- 
nę dvasiškijos instanciją. Lenkai 
gi renką - parašus po protestu dė
lei elgimosi lietuvių, norinčių, jų 
nuomone, išvyti iš Lietuvos visa 
kas lenkiška.

nužiūrėjo, buk jis norėjo carienę|nate turėjo visgi šiokią tokią įtek
-įmušti. KBet teisme toki apkalti- “ . j-

nūnai nė ne buvo paminėti, nes ma-
jų parėmimui truko davadų, to

dėl surganė visai ųe esančius, iš-
mislytus apkaltinimus, ir ’ \

. fftsirėmęs, kariškasis teismas pas
merkė Avatinovą pakarti. Pigiai

rnę. Ypač litanijai nepatinka, 
kad tarybose Prancūzijos su Vo
kietija Išpanija ne dalyvavo; Iš-, 
panija,bijosiu kad Morokko sulta

IS LETŪVOS.
IŠ VILNIAUS.

Vilniun atgabentas kalėjiman bu- 
vusis Trakų žemiečių viršininkas, 
Seniutovičius. Jis patraukiamas 
teisman už tai, kad Trakuose iš* 
žaginęs 11 metų- mergaitę.

Policija kasdien dabar suranda 
daugiau kaltininkų gelžkelių bilie
tų dirbėjų. Padarytos naujos kra
tos Kaune ir Balstogėje. Pasiro
dė, kad organizacijos dviejose 
spaustuvėse spauzdinta bilietų blan- 
kai. Pas du veikėju, tame skai
čiuje ir pas Preimaną. pasirodė 
esama nemaža nejudinamo turto. 
Tokiomis operacijomis jį užsidirbo. 
Ligšiol patraukta teisnfan 27 žmo
nės.

Esančius, IS- I
ir ant tokių |nate V okietija neįgautų ekonomiš

ką persvarą, kas, žinoma, Išpani- 
jai neišeitų ant naudos.

Skaitytojai atsimena, jog Kalė
jo vienpatystėj, net pigiau negu dų dieną ant Prancuaijos preziden- vajus Ir skei

Pomologiškoje draugijoje sau
sio ar d. buvo paprastas Vilniaus 
pomologiškos draugijos narių susi
rinkimas. Pirmininkavo grafas O,’ 
Rurkė. Grinevskis skaitė apie 
“Naudingus paukščius, vabalus ir 
šliužius, ginančius musų laukus, 
sodus, daržus ir miškus’’. Grinev- 
->ki> vardais paminėju daug Lie
tuvos ir Lenkijos pauk'aų veislių, 
papasakojo apie jų gyvenimą, ir 
davė nurodymus, kaip jiems padė
ti lizdus įtaisyti. Viso labo Lietu
voje ir Lenkijoje yra apie 321 
paukščių veislė.

Pavlavičius supažindino su J. 
Montvilo sumanymu Įkurti Vilniu
je kooperacijos 
pardovinėjamui. 
sodų savininkai, 
neša 25 rub. j

Bendrovės tikslas išplatinti ži
nias apie vaisių auklėjimą, page
rinimą jų gabenimą, išskirstymą j 
veisles ir tt. Bendrovė stengsis 
pardavinėti vaisius be tarpininkų 
ir tuom pakels sodų vertę Lietu
voje. Bendrovė ketina įkurti cen- 
tralines sankrovas ir ten sutrauk
ti visus vaisius ir juos nuo šalčio 
apsaugoti. Bus suruošti trumpi 
kursai prie Vilniuje naujai įku
riamos sodininkavimo mokyklos. 
Tai mokyklai yra jau gautas mi- 
nisterio leidimas.

Pavlavičius dar išaiškino prekių 
vagonų konstrukciją, kuriuose turi 
būti vežami vaisiai.

Susirinkimas išrinko komisiją 
įstatymų išdirbimui. { komisiją li
ko išrinkti: Kozerovskis, Pavlavi
čius, BroneviČaitė, Balevičius ir 
Kvinto.

CĮV-6s”).

Vilniaus miesto galva Mikolas 
V'endavskis sausio 21 d. išvažia
vo Peterburgan tarties dėl pasko
los, kurią miestas ketina užtraukti. 
Tą . paskolą siūlo prancūzų ir an
glų kapitalistai. Ketina jie pasko
linti 8 milijonus rublių, už kū
rins reiks mokėti 5 nuošimčiai. 
Tais pinigais ketinama įtaisyti Vil
niuje kanalizaciją, pravesti gryną 
vandenį į butus, elektriškus tram-

Vilniaus V gubernatorius šiomis 
dienomis gavo iš svetimų tikybų 
dejiartameflto šitokį paaiškinimą 
sulyg bažnyčių statymo leidimo 
Lietuvoje ir BaltrmijejO: “Vidaus 
reikalų ministerija ^reikalauja, kad 
vietinė valdžia tik, tuomet kreiptus 
į ministeriją reikahudama leidimo 
statyti ir taisyti kataliku bažny
čia-. kuomet tikrai . įsftikrįs, jog 
įsikurėjai (t. y. loptinantiejie sta
tyti) turi gana pinigu tokiam sta
tymui, t. y. bent pusę pradžiai ir 
tikrai pažadėtą mezliavą statymo 
užbaigimui.

Sausio 24 d. 
teismas nagrinėj 
durų buvusio 
ištremta į Į 
Borodzičo 
mas už katalikystės 
čiojnnos iš pravo

apskričio 
uždarytų 

dabar 
gub., kun. 
jis kaltina- 

ty-
tikybos ir 
pasmerkė 

me-

įplatinimą,

Teisinas 
pūdanti

tams tvirtovėm H ■ • d .j 
Apgynėjai: Vilniaus 1 advokatas 

Vrublevskis, Peterburgo — Soko- 
lovas paduoda taasarijos skundą.

Sausio to d. Kauno apygardos 
teismas nagrinėjo J. Lukošienės ir 
jos sunaus (pirmo vyro) Petro 
Straškio ‘(iš Palukniu sodžiaus, 
Skuodo vai.) bylą. Lukošienė per
nai metais, kovo 23 d., susipykusi 
su savo vyru užmušus jį kirviu, 
kaip jis buvęs užmigęs, ir jo kūną 
užkasusi klojime. Klausiant kai
mynams, kur esąs jos vyras, ji sa
kiusi, kad išėjęs šiauliuosna ir ne- 
begrįžęs. Tačiaus paskui paaiškė* 
joj kad tai netiesa. Policija suėmė 
Lukošienę ir jos sūnų Strakšį, ir 
Lukošienė po ilgo gynimos visą 
išsipasakojo. Tačiaus pasakė, kad 
tai ji viena padariusi ir kad sūnūs 
apie tai nežinojąs.

Teismas Lukošienę pasmerkė 12 
metų katargon su atėmimu teisių, 
o Strakšį išteisino ir paleido.

Raseinių bajorų globa apskelbė, 
kad grapui Adomui Broel-Pliate- 
riui ir jo turtams valdyti uždeda
ma globa.

IŠ KAUNO IR VILNIAUS G.
Žemdirbystės ir valstijos turtų 

valdyba praneša, kad Vilniaus gu
bernijoj rengiama gyvulių augini
mo ir pienininkystės laikiniai kur
sai. Kursai skiriama valstiečiams 
ir bus sekančiose (vietose: Silgi- 
diškių dvare (Svenčionų pav., Pi- 
namenų vai.) nuo' sausio 18 iki 
28 d.; Kijakovo dv. (Vileikos pav., 
Parafijanovo vai.) nuo vasario 1 
iki 12 d.; Vievio (Jevje) kaime 
(Ašmenos pav., Vievo v.) nuo va
sario 15 iki 25 d.; “Želudko" kai
me (Lydos pav., “Želudko” vai.) 
nuo kovo i iki 10 d.; Semeliškių 
kaime (Trakų pav., Semeliškių 
v.) nuo kovo 15 iki 25 <1.

Kursuose bus pranešimai apie 
prižiūrėjimą, auginimą, melžimą ir 
išsirinkimą pieningų karvių, apie 
perdirbimą pieno į sūrį ir svie
stą, taip-pat ir apie kitus pieni
ninkystės klausimas. Beto dar lan- 
kantiejie kursus apžiūrinės vieti
nius ukius.

Visą tą reikalą ves vyresnysis

IŠ PANEVĖŽIO.
čia jau treji metai kaip įsikū

rus “Aido” draugiją. Jai rupi 
scena. Narių ta draugija turi ne- 
perdaug. Vaidinimuose dalyvau
ja daugiausia ne aidininkai; tik 
“Aido” vardas duodamas vaka
rams, nes taip lengviau gauti lei
dimas iš gubernatoriaus. Vakarai 
įtaisomi gana dažnai. Paskutinį 
kartą, sausio 6 d., vaidinama buvo 
“Amerika pirtyje”,. 1 
karas labai pasisekė.
geriausiai pasižymėjo Bekampis, 
Vincas ir žydas Faibčikas; bet 
šie trįs kaip-tik neaidininkai. Nė
ra žinios, dėl įka tie, kurie gali 
vaidinti, neprisideda prie draugi
jos. Draugiją dar turi šiek-tiek 
pinigų. Taip antži, ir paskutinis 
vakaras davė rfpie 6d rublių pel
no. Dabar draugija kalba apie 
“Blindą” ir "Genovaitę”. Ar nu
siseks pastatyti, tuodu veikalu — 
nėra žinios. Mat,, artistų trūksta. 
Kad ir draugija tūri apie 40 na
rių, bet iš jų kaip ir niekas nevai
dina.

Gerai butų pamačius per paro
dą "Genovaitę”. Žmonėms šis vei
kalas patinka, tuo laiku gi daug 
žmonių suvažiuoja Panevėžin. "Ai
das" galėtų gerai pasipelnyti; ir 
žmonėms butų nauda. Tik Paro
dos Komitetas neduoda lietuviams 
Parodos salės: užleido lenkui Na- 
myslovskiui; prisieis mieste kur 
daryti vakaras, o mieste salės vi
sur

šį kartą va-
Iš Artistų

mažos. ? Įj’;
(fV-tis”).

IŠ VAŠKŲ, , 
Panevėžio pav.

Prieš 12 metų Vaškų parapijo
je jaunimas dažnai dainuodavo 
garsaus toje apylinkėje Norių Bor- 
kos dainas. Jis nepaprastai leng- 
viai sudėdaVęs dainą apie papra
stus kasdieinpitis gyvenimo daly
kus ir atsitikimus: apie bažnyčią, 
miestelį, kunigu^, jaunimą, b. dva
rininką Puziną/'ir k. ’ Esąs rašęs 
ir platesnio turinio. Į Borką kreip
davosi, norėdami ką apdainuoti. 
Persakius, ko nori, jau ir turėjai 
dainą. Apylinkės inteligentai jį 
taip-pat pažino, ypač kunigai, iš 
kurių gaudavęs už savo dainas pa
dėką ir dovanų. Dabar jis turi 
arti 60 metų amžiausj bet vis dar 
retkarčiais užsiima mylimu darbu. 
Iš Borkos dainų turėjau “Rygie- 
čių dainą”, išspauzdinta inž. Ma-

”Kada pašautas Enrikas, kraują 
varvindamas, pradėjo bėgioti po 
kambarius, norėdamas pasislėpti, 
tai sūnūs, vydamos paskui, tol dau
žė jam galvą revolverio kotu, kol 
neužmušė. Tai patvirtina ir krau
jo lašai, likusiejie ant grindų rū
mo kambariuose. Pagal žodžių 
daktaro Zaborskio, nuo šūvių En
rikas butų gyvas išlikęs. Dabar 
abudu, sūnūs ir motina, sėdi kalė
jime. Teismo dar nebuvo. Teis
mas bus su prisiekusiaisiais posėdi- 
ninkais. J. Prangis.

. ' 7 I§ UŽPALIŲ, 
Ukmergės pav.

Gruodžio 26 ,d. Ilčiukų P. Valiū
nas, Kaniūkų J. Binkauskas, Bajo
rų V. Velutis ir Užpalių miestelio 
G. Kaušila gavo pranešimą, kad 
gruodžio 29 d. atvyktų Utėnon pas 
žandarų viršininką. Gavę prane
šimą, kiekviOs jų bandė| įspėti, 
kam jie kviečiami pas žandarų vir
šininką.

Iš Užpalių Utėnon kelionė ne
maža, 18 viorstų. Nuvažiavo visi 
Utėnon. Tuoj apspito juos ten 40 
sargybinių ir nuvedė juos pas vir
šininką. Viršininkas tuoj paklausė, 
kokius jie laikraščius skaito, iš 
kur išsirašinėjo “Žariją" ir kam 
ją ėmė. Vyrai atsakė, kad kol a.a. 
kun. J. Velutis (viršuj OMMftMįi 
V. Velučio brolis, o J. Bflnuskd 
švogeris) buvo gyvas, tai tuomet 
jie imdavę “Žariją", bet kam ir 
iš kur ji ateidavusi, jie nežiną. 
Tuomet viršininkas paklausė jų, 
ką jie razdavę skaitydami “Žariją”, 
čia jau persigandę vyručiai atsa
kė, kad jie “Žarijos" nei į ran
kas neėmė ir jos neskaitę.

Tuo ir pasibaigė ši audijencija.
S. Knvta.

(-V. 2.”)

Iš MINTAUJOS.
. Miesto kalėjime buvę sumišimai. 
Kaliniai norėjo pasmaugti prižiū
rėtoją, bet jam pasisekė ištrukti, 
ir jisjnirtinai sužeidęs vieną kali
nį. Paskui buvę pašaukti karei
viai, kurie ir padarę tvarką.

IŠ PATELIŲ, 
Telšių pav.

Gruodžio 13 d. nakčia pas Stir- 
baičių Jakomą atsibaldė plėšikai 
ir pareikalavo pinigų ir kitų ge
rų daiktų. Jam atsakius, kad pi
nigu neturįs, plėšikai baisiai



MBTUV

šj-

ukių

IS AMERIKOS.

jos

DAILĖS

“Norim, 
atida ry- 
nereikia 

nurimus, 
Grikietis

dal. Ta giria parsi- 
itaciją. Iš priežasties

o. terp tų ir nugarkaulio džiovą. 
Kiti gi chemikai minėtame akme
ny] rado dešimtį labai retai pasi
taikančių chemiškų elementų.

keti- 
prie 
ge-

DRAUGIJOS KON
KURSAS.

draugijos muzikalinis
atidėtas lig balandžio 1

Tą pačią naktį ąr tie patįs ar 
kiti plėšikai užpuolė dr senelį Bui- 
vidą. Bet ten taip gerai nepasi
sekė, nes senelis atsistojo su kir
viu pas langą ir vienam plėšikui 
smagiai įkirto. Jo žmona išbėgo 
ir pasišaukė kaimynus į pagelbą. 
Išgirdę atbėgančius žmonės plėši
kai pabėgo. Seneliui peršovė ran
ką- . Dėl tų ,yisų plėšimų suimta 
keletas žmonių. Discipųlus.

**I§.ČYPENŲ. *- 
čypėnų valsčiuje yp trįs moky* 

klos: Kupreliškyje mokinių 109 
prie lietuvio ■ mokytojo. Čypėnuo- 
se — 82 mok. prie lietuvio mo
kytojo ir Vabalninke — 120 mo
kinių prie mokytojo lietuvio ir jo 
padėjėjos rusės.' Insįjektoriaus lie
piamas, Čypėnų mokytojas, su pa- 
gelba valsčiaus ir Vabalninku ku
nigų, sustatė tam valsčiui moky
klų plianą laukiamojo visuotinio 
mokymo įvedimo. Pagal to plia- 
no: Čypėnų valsčiuje yra iš 13 tūk
stančių gy ventojų — 1275 mokslo 
metų vaikų; neskaitant trijų esa
mųjų mokyklų, dar reikia 11 mo
kyklų ir 22 mokytojų; skaitant po 
50 vaikų vienam mokytojui ir ne
daugiau 3 viorstų vaikams iš na
mų į mokyklą. Tokie plianai sta
tomi ir kituose valsčiuose. * 

Kukutis.

IS SUVALKŲ.
Kįlant tautai iš miego, kiekvie

nas. nors ir mažiausias gyvybės 1 
apsireiškimas, yra brangus, nes pa- ' 
didina atgijimo jėgas ir kovojan
tiems suteikia daugiau drąsos bęi 1 
Pasitikėjimo savomis jėgomįs.

^'pač svarbu tai, jei musų tau- 1 
iečiai kruta tarp svetimtaučių gy
vendami: tuo duoda greičiau pa- | 
žinti savo skirtumą, ypatybes, sie
kius .... troškimus.... galybę....

Ir noromis-nenoromis svetim
taučiai priversti būna su lietuviais 
skaityties. ,

Dar tik prieš keletą metų vie
nas endekų agitatorius, atsiųstas 
iš Galicijos tyrinėti Suvalkų gub.
savo pozicijų", taip išsitarė: “Su

~ paprastais rūbais. Visi susi
glaudę stiprion vienybėn.... Gy
venant tarp svetimtaučių, jau ir 
patįs rūbai pakelia dvasią.... Iš
eina choravedys. Ranka mostelė
jo, ir suskambėjo dainos 
das apmirė krutinėję]... 
vilgė blakstieniis..
niai, harmoniškai, jautriai, liūdnai 
tos dainos skambėjo..
Švelniausiais šilkais jų melodijos 
glostė ausies girdą. į.. Tarytum 
atmindamas ’ chorvedy^, jog Lietu
vos dainų grožybės klausys sve
timtaučiai. ... visą ^avo sielą ir 
jausmus suliejo į tas dainas.... 
Ypač “Keleivio daina? (vyrų cho
ras) tiesiok sužavėjo klausytojus! 
Uždangai nusileidusi griausmai 
rankų plojimų verste norėjo pri
versti atkartoti, tačiau veltui....

Mat, net 7 dainas dainavo, tat 
dainininkai buvo nuvargę. Todėl. 
Alb. Jasenauskas netik Marijam
polės apylinkei tapo žinomas, bet 
ir Suvalkuose paliko vardą rimto 
ir jau visiškai subrendusio chora- 
vedžio.... į

Buvo ir muzikos dalis. Berioto 
“koncertą” > solo smuiku griežė 
Grinkevičius, pritariamas p. Jase- 
nausko (fortepijonu). . Grinkevi
čius jau žinomas smuikininkas su
valkiečiams, tad jam pasirodžius 
ant scenos, rankų plojimu sveikino 
jį publika. Alb. Jasenauskas pas
kambino 
(kompoz. Br. Jasenausko). Ga
lop Beethoveno kvartetas: fortep. 
— Jasenauskas, smuikas — K. 
Grinkevičius, smuikas-alt. — Mar- 
čiukaitis, violenčelė — A. Grinke
vičius. Ir muzikos dalį atlikus, 
nebuvo galo plojimams.

Taigi matome, kad “Vienybė” 
neužvilė klausytojų. Vakaras įvai
rus ir viskas atlikta, galima sakyt, 
puikiai; užsibaigė šokiais ir skra
jojamąją krasa. Į. Įį

Regis, ir Suvalkų dėkai neto- 
kie jau galingi, jogei! lietuvių, va
karan teip daug 1 
Tur būt; tik Marij 
vari jos “lenkai 
boikotuoja.

(“V-tis”)

2a- 
ašara su- 

Taip malo-

ir lyg

'Oi žiba žiburužiai'

dedama, bet
-Iš

visas pajėgas, kad tik Suvalkų 
gubernijos niekaip neišleidus iš-po 
savo “globos". Ir “švietė” “kul- 
turiškiejie’1 broliai-lenkai savo jau
nesniuosius brolius, “laukinius, 
barbarus” — lietuvius, švietimas 
gi buvo taip “prakilnus”, “žmoniš
kas”, jogei net bažnyčiose kraujas 
pasipylė....

Dar ir šiandien endekų apkvai
tinti žmonės negali atsipeikėti ir 
išsižadėti “tradicijų”.: dar vis baž
nyčiose vaidus kelia. Labiausiai 
tas* pragaro darbas yra varomas 
Kalvarijoje. Kuo dabar tenai Die
vo namai paversti? Kaip tik lietu
viai užgieda, taip ir endekų tarnai 
užstaugia nesavais balsais, kad net 
ausis užsikimšk ir bėgk! Ir taip 
visuomet, kas šventadienis....

Pačiuose Suvalkuose, prieš kokią 
20 metų, išgirdus lietuviškai kal
bant, būdavo didžiausias išjuoki
mas, persekiojimas. •

Šiandien gi ten gyvena keli šim
tai lietuvių, turi savo draugiją — 
“Yienybę”. Ją įsteigė tenykštės' 
vyrų gimnazijos prefektas, kun. 
Dr. Stankevičius.

“Vienybė” įžymesnių kokių daik
tų padaryti negalėjo, nes narių tu
ri vos apie 80. Tad daro nors ką 
gali. Ačiū darbštumui p. Marčiu- 
kaičio, turi savo gana didelį cho
rą; turi savą salę, knygyną ir su-

2 augusiems kursus. Daro ąavo su- 
imus, taiso šeimyninius vaka- 

Jįr jau surengė du teatru: vie
niai, kitą šįmet, — apie kurį 
noriu šį-tą pasakyti.

Buvo tai sausio 24 d. Nueinu 
miesto kliubo salėn. Salė gana 
augšta, erdva, švari. Žmonių pri
sirinko gana daug. Kaimiečių la
bai maža, vien miestelėnai: lenkai, 
rusai, — lietuvių vos kelinta dalis. 
Laukiam vaidinimo. Uždanga pa
sikelia, ant scenos pasirodo “Vaito 
pirslystė”. (Veikalas nelabai tin
kamas vietinėms aplinkybėms: bu
tų geriau ką-nors pastačius iš lie
tuvių gyvenimo). Vaidinimas iš
ėjo gerai. Ypač pasižymėjo Zabi- 
las (Jokubauskas), Vaitas Brazys 

’ (Astramskas), Vaito tarnas (Zu
brį c kas) ir piršlė (L,astauskiutė), 
tarnaitė (Marčiukaičiutė).

Pabaigus vaidinti publika gau
siu delnų plojimu pasakė ačiū ar- 

tams-mylėtojams už smagų pa
linksminimą. _ 1

Antra dalis —• dainos.' Dainos, 
ak, dainos! Būrys merginų, tau- 

v tiškais rūbais apsitaisiusių, ir vyrų

, atvažiavęs iš M

susirenka....
ir Kal

ių vakarus 
usmas.

darų viršininkas su Keletu sargy
binių, suėmė ir išveži Kalvarijos 
kalėj i man buvusį “šviesos” sky- 
paus pirmininką Dr. 
gaitį.

Miestelio ir apylin 
pasilikę be daktaro, 

paliuosuoti Dr. J 
Ni

(“V. Ž.”)

Joną Stau-.

syti

i|cės žmonės, 
I ketina pra- 

Staugautį. 
ikų Dėdė.

IS NAUMIESČIO, 
Suvalkų gub. 

atgal 
dvarininkas

Jau kokia 10 metų 
ko pas mus teisėju 
Dalmanskis. Nors praėjus pir
miems 3 metams pamatęs teisėjo 
darbus daugelis jo įsu 
bet jis per naujus rirl 
vieną sykį vėl patekt;
Kad gauti daugiau balsų jis varto
davo įvairius įrankius: 
davo, if girdydavo, c 
kaimai duodavo savo delsus už jį, 
nes jis prižadėdavo 
savo dvare ganyklas. j|fct šiais me
tais buvo net dveji 
manėme, kad jau ; tsikratysime 
nuo Dalmžnskio, bet a|nt nelaimės, 
'Tamošbudięčiai už degtinę davė 
jam savo balsus, ir 
jis vėl liko teisėju. dar, kaip 
ir tyčia, ir launinkai. musų, B. 
Račkus nuo Svietušinoa ir J. Moč- 
kus nuo Dabravalės, i -gi negeres- 
ni už poną teisėją.

pate-

u nenorėjo, 
kinius kiek- 
avo teisėju.

ir papirk- 
kaimyniški

Hiems duoti

rinkimai, ir

tokiu budu

Neminėdą- 
mas daugybės jo nes^žiniškų tei
simų, papasakosiu tiktaji vieną.

Kazys Tamulaitis paduoda teis
man savo tarnaitę M. 
čaitę už tai, kad ji neišbuvo pas 
jį iki metų galui, ir 
kad ji užmokėtų jam 
mą. Mat, ta mergaitė 
raus apsiėjimo, tarp-] tat ir dėl
to, kad ją vertė atlikti dagi to
kius darbus už kuriuos baudžia 
įstatymai, neiškentė ir, 
net nuo algos ir nuo 
rugepiutei pametė savo šeiminin
ką. K. Tam., suprasdamas savo 
j ieškojimo neteisingumą, iš kalno 
pasirūpino “pamylėti” ir teisėją ir 
launikus. Žinoma, po tokiam “pa
mylėjimui”, teismas pripažino mer
gaitę kalta ir nuteisė mergaitės tė
vą užmokėti 16 rublių 
mą”. Žmogelis matydunas tokią 
teisino “teisybę” į “apel acįjas” jau 
nebetikėjo ir buvo sutikęs užmo
kėti. Bet čia vėl kipša|s supainio
jo. Ta mergaitė pristojo tarnauti 
pas Jev. mokytoją p. J. 
ką, ir tas prikalbėjo, kad jeigu Sa- 
mulevičius tBri užmokėti “už Baiti-

Samulevi-

reikalauja, 
už maitini- 
dėlei biau-

atsitraukusi 
visoko, po

už maitini-

Jakubaus-

nimą” tai tuo labiau K. Tam. tu
rėtų užmokėti už mergaitės keleto 
mėnesių darbą. Mergaitė sutiko, 
ir pats mokytojas surašė prašymą. 
Kada tą prašymą nunešė į teismą, 
tai sekretorius visai nenorėjo to 
prašymo priimti. Bet žmogeliui 
neatleidžiant ir užsispyrus reika
laujant pagalios priėmė. Atėjo 
teismo diena, čia kaip supuls vi
si: — ir teisėjas, ir launinkai,— 
kaip ims žmogelį gązdinti. Sako, 
jeigu norėsi teisties, tai dar pri
dėsi, o apie gavimą tai nei kalbos 
negali būti. Potam pasišaukė Ta- 
mulaitį, įmokino, kad Samulevičių 
dar gerai pagązdintų, ir kad apsi
imtų užmokėti už skundo padavi
mą. Žinoma, žmogelis visų įgąs
dintas sutiko ir, atsiėmęs nuo Tam. 
t rub., nusiramino.... Taip žmo
gelis prikišo 15 rub., o kiek žy
gių, kiek vargo ?.... Reikia ži
noti, kad panašių ir dar biaOres
nių “teisybių” pas mus labai daug.

Rymašiškietis.

Iš PLOKŠČIŲ, 
Naumiesčio pavieto.

Voniškių kaimo ūkininkas Stra- 
žanskis pasiuntė savo 17 mėtų duk
terį Emiliją arklių varinėti kuliant 
javus mašina. Ta, be varinėdama 
arklius, kas-žin kaip nusmuko 
nuo rusvelkio (maniežiaus) ir pa
puolė į krumplius. Nelaimingąją 
vos gyvą ištraukė iš ten. Ant ry
tojaus nuvežė ją Kaunan pas dak
tarą, bet jau pervėiai, nes buvo 
jsimetusi gangrena, ir trečią dieną 
ji pasimirė. Dilius.

(“V. Ž.”)

IS VILKAVIŠKIO.
Vilkaviškio apielinkėje yra 5080 

margų taip vadinamos “Vilkaviš
kio Majorato girios". Iš tos. gi
rios kas metai parsiduoda 48 mar
gai kirtimui. Pirmiau tą girią nu
pirkdavo žydai ir paskui pardavi
nėdavo žmonėms. Dabar, pakilus 
žmonių apšvietai, ta girių prekyba 
perėjo beveik visai į žmonių ran»

labai pabrango. Sieksnis (6 pėd.) 
beržinių ir alksninių malkų girio
je kainuoja 10—15 rub. Bet ne
žiūrint j brangumą, žmonės iš sa
vo rankų prekybos nepaleidžia.

Barsukas.

Iš BARTININKŲ, ' 
Vilkaviškio pav., Suvalkų gub.
Sausio 5 d. buvo valsčiaus su

eiga. Valsčiaus valdyba davė pe
reitųjų metų apyskaitą. Tarp ko 
kito buvo valstiečiams pasakyta, 
kad Bartininkų mokyklai reikia 
naujų suolų, ir kad Lankeliškių 
mokyklos jau blogas stogas. Val
stiečiai tą klausimą gana šaltai su
tiko; kiti net ėmė šaukti, jog nie
ko nereikia. Bet kada raštininkas 
paaiškino, kad tai dar negreit rei
kės daryti, taija aprimo ir sutiko 
viską, kada reikės, pataisyti. Pa
skui raštininkas pasakė, kad Prie
kalnių dvaro savininkas žydas no
ri atsimesti nuo vokiečių mokyklos, 
o prisidėti prie musų (pirmiau tą 
dvarą valdė vokietis, užtai ir mo
kėjo vokiečių mokyklai), ir klau
sė, ar priima jį valstiečiai. Bęt val
stiečiai visi suriko: “nepriimam 
prie savo mokyklos ,Iai moka po 
senovei”. Čia bartininkiečiai pra
lenkė ir Puriškevičių, nes tam žy
dai baisus tik kariumenėje, o jiems 
ir pinigai baisus.

. Valstiečiai, nesulaukdami atei
nant eilės klausimo apie aludes, 
pradėjo nerimauti. Pritrukus kan
trybės, vienas suriko: “Ponas ne- 
Čelninke! mes norim, kad alinės 
ir monopolis šventadieniais butų 
atidari nors 3 valandas”, ir tuo
jau kuone visi suriko — 
norim, kad butų atdari, 
ti F Kiti gi rėkė, kad 
"monopoliaus”. šiek-tiek 
viršininko pagelbbiinkas
ėmė aiškinti, kad per tas trįs va
landas jaunuomenė, suėjus, taip 
įkauš, o paskui susipeš, tai polici
ja neturės tiek spėkų ir numal
šinti. Bet tuoj pasigirdo balsas: 
“Bene jauniejie žvėrys, kad nenu
malšins”. Tada viršininkas palie
pė išsiskirti: kurie nori, kad butų 
uždaryta — stoti pokairei, o ku
rie nori, kad atidaryti — po de
šinei. Kaip ištroškęs elnias bėga, 
prie šaltinio, taip musų valstiečiai 
šoko dešinėn, saukdami: “atidaryti 
alines, monopolį, atidaryti”. Kai
riųjų pasiliko vos keletas.

J. Pelėda.
į ■ u.>

Iš KBfclKA^AUKIO, 

KaldffjjoaTpav., Suvalkų gub. 
Sausio 4 d. buvo Vaičiaus suci 

ga. Nutarė'išsiųsti Tomą šuken- 
čių (Grinkiškiu k.). Jis įtaria
mas idupo .‘Vagis ir piktadėjas. 
Musų valsčiuj yra dvi moteri, el
getos, įkuria* maitina visas vals
čius “paeiliui”. Kiekvienas turi 
maitinti po 7 paras. Taigi nutarė: 
jeigu kuris 7 paras neišlaikytų pas 
save, tai turi užmokėti į valsčiaus 
kasą po 50 kap. už kiekvieną ne- 
dalaikytą parą. Taip-pat turi mai
tinti (arba užmokėti) ir dvarinin
kai. Dvarininkai turi maitinti taip- 
pat nuo kolionijų (ne nuo viso 
dvaio), skaitant po 30—50 deš. 
kolionija. Valstiečiai labai nepa
kakinti, kad reikia mokėti ant Var- 
šavos ligonbučio. Novoms neno- 
roms tam ligonbučiui paskyrė iš 
valstiečių taupomosios kasos. Pas
kui nutarė uždaryti aludes. Žem- 
sargiai norėjo, kad butų pridėta 
ant kuro ir ant užsilaikymo. Net 
ir viršininkas meldė, kad pridėtų, 
bet valstiečiai nepasidavė ir pa
skyrė tik 30. rub. Ant pabaigos 
nutarė, kad .du syk kas sanvaite 
vaikščiotų į mokyklą kunigas, ir 
mokintų poterių. Peras..

("L. U”).

IS PETERBURGO.
Peterburgą lietuviai dailia: 

met užsigavėjo. Visos draugijos iš
vien sausio 31 d. Pavlovo salė
je parengė įdomią vakaruškų. Pir
mą syk teko pamatyti susijungusias 
musų jaunąsias spėkas. Ketino 
mus užžavėti p. Čur|ianis fortepi
jonu, p. Bekmans smuiku ir p. 
Petrauskis dainomis. Nuosavus 
tvarinius išleis pasižmonėt pp. Cur- 
lianis, Šimkus ir Talliat-Kelpša. 
Išgirsime,, taip-pat musų sutarti
nes daina^. ^ąm tikslui Šimkus išsi
ves net du chQfu-r-mišrajį ir yyriš- 
kąjį. Bęto jaupimas vaidįs pirmą 
syk čia statomąją komediją “Už
burtą Kunigaikštį". Vaidintojai— 
tai beūsiai moksleiviai ir grakš
čios geltonplaukės. Žinoma, už- 
biagiant vakąrušką priseis patrep
sėti. g)į. i

Sausių 23. d, septintoje vakare

gatvėje Aso bankierto kantorą, bet 
saviųinkaą ėmė taip šaukti, kad 
žmonės gatvėje jo šauksmą išgir
do ir plėšikai išsigandę pabėgo.

Ketinama valsL durnos reikala
vimą išpildyti ir Kauno guberni
joje padauginti krasos ir telegra
fo įstaigos. Ketinama įkurti kra- 
soa ir telegrafo skyrius: a) Kau
no paviete — Veliuonoje ir K ra
ki uote, b) Ukmergės paviete — 
Pagelažiuose, Šėtoje ir Subačiuje,
c) Panevėžio pav. — Ramygaloje,
d) Šiaulių pav. — Gruzdžiuose ir 
Akmenėje, e) Telšių paviete — 
Darbėnuose, I lakiuose. Laukuose 
ir Pikeliuose, ir f) Raseinių pav. 
—, Kaltinėnuose ir Titavėnhose.

(“V. ž.”)

Dailės 
konkursas 
(1909 m.), nes norima kuo dau
giausiai gauti veikalų ir norima, 
kad konkurse dalyvautų visi lietu
viai, kurie nori ir gali prisi
dėti prie musų muzikos auklėjimo 
ir plėtojimo. ’

Pirmas čia rūpestis turi būti — 
sutverti prie Dailės draugijos sa
vųjų veikalų muzikalinę biblijote- 
ką; dėlto labai prašome kompozi
torius-siųsti netik veikalus, paskir
tus konkursui, — bet visus savo 
muzikalinius darbus, kurie verti 
šiokios-tokios atidžios.

Musų '■ premija maža, ir, aišku, 
jog "ne tas skatikas trauks daly
vauti konkurse? bet gilus įsitikini
mas, jog *kas gali dirbti, tai jo 
priedentiėfyra dirbti. Ir kiekvie
nas, kas atsiųs’bailės draugijai sa
vo didesnį ar s mažesnį veikalėlį— 
ar tai kompoziciją, ar dainelę — 
bus jau pridėjęs ranką prie pama
tų statyrfio dienos .didelės ša
kos musų jbuililjai Dailei.

Už pirmininką,
M. čurlianis.

VAISIŲ PARDAVIMO BEN
DROVĖ.

Lietuvoj daugybė yra sodų, bet 
iki šiol jie savininkams nedidelius 
pelnus teatnešdavo. Jei kokiais 
metais ir užderėdavo, tai vis dėlto 
sunku buvo kiekvienam ūkininkui 
su kriaušių, obuolių, slyvų parda
vimu, būtent parduodant juos la
bai pigiai vietiniams perkupčiams, 
o nuvržūs { didedesnį miestą nesy-

• kį prisieidavo taip pigia! parduoti,

kad darbymetyje ypač nei už nu
vežimą neužsimokėdavo .

Ištraukimui iš perkupčių rankų 
vaisių prekybos sumanė L Mont
vilas ir L Pavlavičibs įkurti Vil
niuje vaisių pardavimo bendrovę. 
Bendrovės tikslu bus tarpininkavi
mas tarp sodų savininkų ir pir
klių. Tam tikslui ketina bendro
vė įsteigti sankrovas, kur galima 
bus vaisius laikyti atvežtus iš so
džiaus. Įtaisimui. tos sankrovos 
bus suvartoti naujausi technikos 
išradimai, by tik pasisektų, kuo* 
geriausiai ir kuoilgiausiai vaisius 
sveikus išlaikyti. Jei kokių vaisių 
nepasisektų parduoti, bendrovė 
stengsis juos kitokiu budu suvar
toti: ar džiovinti, ar kokią košelę 
virti. Visus vaisius stengsis ben
drovė gabenti j didelius miestus ir 
juos tizurmų pardavinėti.

Be to bendrovės valdyba ketina 
davinėti nurodymus ir patarmes, 
kaip geriausiai auklėti vaisių me
džius, kaip geriausiai vaisius nuo 
jų nuskyt ir krauti, taip-pat pa- 
rupįs norintiems mokytųs sodų sar-" 
gus ir kontrolierius-specijalistus, 
kurie davinės sodų savininkams 
geriausias patarinės, kokie vaisiai 
ir- kokiu budu prižiūrimi ir dabo- 
jami geriausiai tinka pardavinė
jimui. Jau yra išrinkta komisija 
išdirbimui įstatymų sumanymo.

Visokius patarimus£>ir paaiškini
mus tame klausime suteikia Pomo- 
logiškosios draugijos valdyba — 
Vilnius, Didžioji gatvė N. 4.

Sunkiame šių dienų musų 
padėjime, toks sumanymas 
brangus jau vien dėlto, kad 
na pritraukti daug žmonių
bendro rūpinimosi savo krašto 
rovė.

ANT GALO PASISEKĖ 
NUSIŽUDYTI.

St. Louis,- Mo. Ant galo mo- 
terei Elzbietai Lovem pasisekė nu
sižudyti. Iki šiol, per tris metus 
ji devynis kartus bandė sau ^gy
vastį atimti: šešis kartus paėmė 
nuodų, vieną kartą su britva per
plovė sau kaklą, du kartu bandė 
pasiskandyti — bet vis be pasek
mių. Paskutinį kartą patarnavo 
geriau karbolinė rūgštis.

GEIDŽIA CENZŪROS.
Washington, D. C. Kongresui 

paduotas sumanymas uždėti ant 
laikraščių cenzūrą, taigi aprube- 
žiuoti spaudos laisvę. Ar tik Ame
rikos politikieriai ne pradės žengti 
Maskolijos išbandytais keliais!

TORNADO. "
Little Rock, Ark. 24 d. vasa

rio, naktyj, šitose aplinkinėse užki
lo smarkus tornado, kuris sugrio
vė nemažai triobų. . 13 ypatų 
kosi užmuštų, o daug daugiau 
Žeistų. Telegrafų dratai likosi 
jo nutraukyti.

MOKSLIŠKI IŠTIRIMAI.
New Orleans, La. Susirinkime 

Southern Homeopatic Medical As- 
sociation, Dr. Stilman Badey iš 
Chicago apreiškė^ jog duotame 
jam ištirti akmenyj surastame 
Coloradoj, jis, terp kitko, surado 
elementą turintį radiaus ypatybes,

PRANAŠAUTI UŽ PINIGUS 
UŽDRAUSTA.

Michigano teisdarių butas užgy
nė naujas tiesas, sulyg kurių šitoj 
valstijoj uždrausta už pinigus pra
našauti kam nors ateinančius atsi
tikimus. Geriau vienok žmonis 
apšviesti, o tąsyk jie pats neis pas 
panašius pranašus; viešpataujant 
tamsai ir prietarams, nors ir 
triausios butų užgirtos teisės, 
pranašaujančių neišnaikys.

REIKALAUJA IŠDAVIMO.
Washington, D. C. Maskoliš

kasis randas pareikalavo nuo Ame
rikos išdavimo fįnlandiečio Musta- 
nono. Finlandijos senatas nori jį 
turėti liudininku byloje prieš Fin
landijos socijalistus. Mat Musta- 
non išleido New Yorke brošiūrą, 
kurioje užmeta socijalistam daly
vavimą plėšimuose.

TIESOS PRIEŠ SVETIMTAU
ČIUS.

Curson,. Ne v. Valstijos sena
tas priėmė jau pirma teisdarių bu
to priimtą sumanymą, kuriuom Ne- 
vadoj uždrausta ne Amerikos ųkė- 
sams valdyti pievas. Taigi nuo 
dabar šitoj valstijoj ne Amerikos 
ukėsai negali žemės turėti. ,

APVOGĖ LAIKE BALIAUS. 
. San Francisco, Cal. Laike ba
liaus, kokį savo draugams iškėlė 
hotelyj turtinga moteris Ch. O. 
Alexander, pavogė merginai Jannie 
Cracker žemčiuginius kartelius 50- 
000 dol. vertės.

DĖL NULEIDIMO NUBAU
STOS KOMPANIJOJ.

Augščiausiasis teismas Illinois 
valstijos, už nuleidimus gabenant 
prekes nubaudė Illinois Terminai 
Co. 4000 dol., o Illinois Glass Co. 
12000 dol.

fi-
su-

EXPLIOZIJA KASYKLOSE.
Joplin, Mo. Netoli nuo čia 

esančiose Heromine kasyklose 26 
d. vasario atsitiko expliozija, ku
rtos penki darbininkai likosi už
mušti ; skaitlių sužeistų paduoda 
ant 20; terp jų yra ir mirtinai su
žeisti.

GAISRAI.
Colurfibus, O. Sudegė čia krau

tuvės Tracy Wells Co. Nuosto
lius gaisro padarytus skaito ant 
300000 dol.

Hobart, Okla. Sudegė čia 
Dive departamentmės pardavinės. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 200000 dol.

Netoli nuo 
namai našlės 
pražuvo našlė

Bakersfield, Cal. 
čia, naktyj, sudegė 
Beckmari. Ugnyje 
ir ketvertas jos vaikų. Manoma,
kad moteris ir vaikai buvo žmog
žudžių užmušti, o paskui jie na
mus padegė, kad savo darbą pas
lėpti.

NELAIMES ANT GELŽKE- 
LIU.

Van^Hom, Iowa. Netoli nuo 
čia iššoko ir vėžių greitai bėgan
tis gelžkelio traukinys. Prie to 
viena ypata likosi užmušta, o 
tai žmonių tapo sužeistų.

dik-

val- 
ku-

TVANAI.
Nuo smarkių lytų pietinėse 

stijose užgimė didęli tvanai, 
rie labai daug nuostolių pridirbo;
ypač dideli tvanai užgimė šiaurinėj 
dalyj Mississippi, vakarinėj Ten- 
nessee ir rytinėj Arkanso. Tvanai 
užgimė teipgi Kentucky, net Ohio 
valstijoj. Nuostolius tvanų pada
rytus skaito jau milijonais doliarių. 
Perkūnas užmušė tūlą žmonių 
skaitlių. .

IŠ DARBO LAOKO
f Chicago, IU. Lotų pritvirtin- 

tojai nutarė streikuoti, jeigu jiems 
nebus pakeltos algos. Jų yra su 
viršum tūkstantis darbininkų.

Pereitą sanvaitę Amerikoj 
buvo iš viso 244 nusibankrutinimai, 
arba ant 42 mažiau negu užpe- 
reitą.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

TERP ATEIVIŲ JIESKO SAU 
MOTERŲ. •

Ateivių užveizda ypač nuo va
karinių valstijų farmerių gauna 
diktai laiškų su prašymu terp at
kankančių iš Europos merginų pa- 
jieškoti jiems pačias. Matyt far- 
meriai terp amerikonių neranda 
sau tinkamų, tiki, kad ateivės bus 
geresnės. Gal ir teisingai teip L 
mana. '

Jei daugiaus butų panašiai drąsių, 
bet labiaus apsišvietusių žmonių, — 
be abejo ir lietuvių Amerikiečių ap
švietimas sparčiaus bujotų. Jam 
menu, nieks neprikergs didvyrio 
vardo, bet — garbS atminimui to, 
kurs savo gabumą sunaudojo nebe 
naudos saviemsiems.

Laidotuvės turėjusios būti pane- 
dėlį, kovo I d. J. S.

KETVIRTA “AUSROS” PRE- 
LEKCIJA.

Kovo 7 d. bus skaityta 4-ta šių 
metų “Aušros” Dr-jos prelekęija. 
Skaitys p. A. Žmuidzinavičius, — 
temoje “Lietuvių Dailės Atgiji
mas”. — Tema — labai įdomi. 
Reikia tikėtis, kad atsiiankiusiejie 
prelekcijos pasiklausyti įgys sau 
neabejotiną dvasišką naudą, nes p. 
Žmuidzinavičius ir labai moka už- 
interesuoti publiką (apie ką spren
džiama iš jo kalbos per Kudirkos 
Vakarą. — “Vieta V. Kudirkos 
Istorijoje Lietuvių Dailės”), ir, 
bubamas patsai organizatoriumi 
Dailės Parodų Vilniuje, aiškiai iš- 
gvildęs temos uždavinį.

J. s.

MUSŲ DARBAS IR JŲ PA
SEKMĖS.-

Nors musų tautiškas judėjimas 
labai toli stovi nuo tobulumo ir 
nors atsiranda nesusipratimai tarpe 
veikėjų tai vienos, tai antros rū
šies, gimdanti visokius mažus er
gelius, bet tas yra visai nataraliŠ- 
ku, kuomet darbininkai susideda iš 
keleto skirtingų rūšių, su visoke
riopoms pažiūroms. Bet su 
džiaugsmu galima patėmyti, kad vi- ' 
si su noru griebiasi abelno, visus 
apeinančio pakėlimo tautiškos kul
tūros.

Kiekvienas dirbame, kaip katras 
išmanome, ir jei tik dirbame su 
m i erių pakelti abelną tautos supra
timą. dirbame naudingą darbą.

Jeigu visų nuomonės butų vie
nokios nebūtų apie ką vesti gin
čus, nebūtų už ką lenkti n iuoti; bet 
esant teip daug nuomonių, kiek
vienas tiki, kad jo geriausia, 
pasišventimu stengiasi perli 
pavienias ypatas ir vi 
rastų jos pritarimą. Tokiu budu, 
besirokuodami, prieina prie plates
nių pažiūrų, Kuomet žmogus ne
protauja, įtiki pats sau, mano, kad 
jis viską žino. Toks žmogus ver
tas tik pasigailėjimo.

šitokiu tai budu ir . išsidirbo da
bartinis lietuvių judėjimas Ameri
koje. Nors ypatiškai mažai prisi
dėjau prie pastūmė] imo tautiškų 
ratų priešakiu, neturėdamas nė li
teratiško, nė oratoriško gabumo, tik 
retkarčiais, kuom galėjau, pridė
jau mažą plytutę prie statomų mik 
žiniškų tautiškų rūmų; betikam ma
žai duota, nuo to negalima daug 
reikalauti. i ,

Niekada neužmiršiu įspūdžių, 
kokius patyriau pirmutiniame lietu-

MIRĖ “SAULĖS” LEIDĖJAS
- D. T. BOČKAUSKAS.
Kaip praneša “Darb. Viltis”, va

sario 25 d. pasimirė “Saulės” lei
dėjas, Dom. Tamošius Bočkauskas. 
Nors buvo tai žmogus nepasiekęs 
augštesnio mokslo, tačiaus jojo be- 
sidarbavimas nepaliko be naudos: 
“jis išmokino Amerikos lietuvius 
skaityti”, — sako kun. Žilinskas. 
Kad tai buvo žmogus nebe gabu
mų, parodo-,ir tai, jog jisai įsten
gė daugiausiai įgyti skaitytojų sa- ______
vo redaguojamam per 21 metus | pasidarbavę ii 
laikraščiui ir tiktai vienas Ameri
koje išdrįso lietuviams išleidinėti 
laikraštį | savaitę 2 kartu.

Nors jisai savotiškomis akimis 
žiurėjo Į žmonių dvasiškąjį peną, 
tačiaus savo veiklumu vis-gi užsi- 
gdno ne paskučiausioe pagarbos.

neužmiršiu įspūdžių, 

viskame su prakalbomis susirinki
me dvidešimtis metų atgal. Ne- 

j smagu apie juos mąstyti, dar sun
kiau butų juos aprašyti. Tik šią
dien, knomet patenku į panašius 
susirinkimus, iš džiaugsmo širdis 
pradeda smarkiau* plakti, pamačius. 
musų žmonių ramų, gražų pasiel
gimą. Nesakau, kad mes elgia- 
mėsi geriausiai, kad jau geriau ne
reikia; anaiptol ne, bet kad mo
kytojas paimtų svarstyti dvide- 
šimtmetinį pasimokinimą, turėtų 
ištarti, kad atlikome savo užduotį 
vidutiniškai, ir jeigu per sekančius 
dvidešimtį metų teip pat darbščiai 
krutėsime (apie tai neabejoju) ti
kiuosi, kad nereikalausime iš gėdos 
užkaisti, atsiradę draugystėje augš- 
čiausiai apsišvietusių kultūriškų

I tautu.
1 Už prikėlimą iš miego lietuvių 
I Amerikoje, tikiuosi, kad ne sukly- 
Isiu, nulenkdamas galvą prieš D-rą 
J. Šliupą. Yra jau šimtai lietuvių 

I Amerikoje, kurie, jeigu norėtų iš
tarti teisybę, turėtų pripažinti, kad 

I pasidėk* vo j ant darbams D-ro J. 
I Šliupo, pajuto širdyje tėvynės met- 
llę ir išsmuko iš lenkiško jungo.

Nesakau, kad Dr. J. Silupas ne
padarė klaidų: kiekvienas žmogus 
gali retkarčiais suklysti; teip pat 

I ir jis, nekartą įsismaginęs, bepliek- 
I damas nusidėjėlį, o botagui susi-, 
painiojus, užtraukė per kaklą kar
tais ir nekaltam, kurs iš žingeidi 

I mo ; prilindo per arti pavėpsoti. 
jKiti tautiški darbininkai, šiek tiek 

. ir pamatę, koks tai 
materijališkai bergždžias • ir nedė
kingas darbas, spruko į ramesnes 
ir šiltesnes vietutes, palikdami lie
tuvius ir darbus attikti turin
tiems daugiau kantrybės. Reikia 
būti milžinu dvasioj Ir turėti už
sispyrimą ir tvirtą viltį J savo dar-



‘ bb pasekmes, kad paaukauti pas- j 
kminį skatiką apmokėjimui .svetai- • 
njes,‘ arba keliones iškasčių keliau
jant su prakalbomis, palikdamas 
namieje savo mylimiausias ypatas, 
moterį ir vaikučius nuskurusius ir 
ne kartą beveik be kąsnio duonos 
namuose.

Gal kas pasakys, kad svajoju. 
Nesvajoju, kadangi tą savo akimis 
irtačiau.

• Ne esu aklu garbintoju Dr. J. 
šliupo ir nekurtose pažiūrose su 
juo m visiškai nesutinku, bet tak
tai visada pasiliks faktais.

Kaip matoma. Amerikos lietu
viai nepasilikome nedėkingi už to
kį nenuoalsų triūsą. , Scrantcno ir 
kitų rytinių miestų lieuviai, išreikš
dami savo guodonę, surengė pa- 
minėjimąyDr. J. Šliupo 25 m. dar
bavimosi lietuvystės labui sukaktu
vių, suteikė rankių geriausių dak- 
tiriškų knygų. Chicagos lietuviai, 

. išgirdę apie sukaktuves nenorėjo 
pasilikti užpakalyje, nes Chicagie- 
čjai niekada paskui kitus neslenka, 
visuomet pasirodo pirmose eilėse: 
jie sumanė išreikšti savo aUgstą 
guotlonę užsitarnavusiam darbinin
kui, parūpindami tam tikslui; pui
kią dovanėlę,—garžų. artistišką is 
bronzo nulietą skydą su sidabro 
žirgvaikiu ir žemiau tokia pat juo
sta. Virš žirgvaikio užrašas: “Tė
vynės Mylėtojui”, žemiau “čikagie- 
čiži“. Apačioje žirgvaikio. ant mi
nėtos juostos, užrašas; “1883 D-rui 
J: Šliupui, dienoje 25 mefinių su
kaktuvių Jo Literatiško- Veikimo, 
1908“. Tikimėsi, kad gerbiamas 
l5r. Ji Šliupas dar ilgus metus 
nėš dvasišką, naudą musų nuvar
gusiai, bet žiūrinčiai į laimingą 
aįeitj tėvynei. ’ , .

V. V. Rutkauskas.

REIKALUOSE LIETUVIŲ 
EMIGRANTŲ NAMO. . 

klausimassvarbus yra

Tuom, kaip matome, la-

i

Gana 
įteigimo “Lietuviams Emigrantų 
Namo“.
blausiai rūpinasi^ Susi vieny j imas 
Lietuvių Amerikoje; net pastarie- 
jie seimai išrinko komisijas su- 
jieškoti tinkamą vietą * minėtam 
imamui f klysta rašėjas: tokios Jko- 
Ąisijos nėra, yra vien komisija su- 
jįeškojimui Tautiško namo. Red.). 
Plačiai “Tėvynės’’ špaltose pasipy
lė yvairios nuomonės. \ ienas no
ri, kad namas butų New Yorke, 
kiti gi Chicagoj, Bostone, Phila- 

. dėlphijoj ir tt.
Įsteigimas Lietuviams Emigran

tu Namo reikalauja milžinikų spė
kų, žmonių sutarimo, pasišventimo, 
nesitikėjimo ir daug pinigų. Lai 
Susivienyjimo kuopos ir sąnariai 
nemaišo Emigrantų Namą su na- 
niu. Susivienyjimo .L. A., nes pa
skutiniame name ne bus galima 
aprūpinti emigrantų reikalus, Emi
grantų Naiųąs privalo būt visiškai 
atskiras nuo kitų įstaigų. Susi
vienyjimo Namą galima pirkti jeib 
vienam iš didesniųjų miestų, toks 
nĮamas bus tik Susivienyjimo ir jo 
narių. Emigrantų Namas pri
valo rupėt visai lietuviškai visuo
menei, tuom privalo užsiimt netik 

. Susivienyjimas Lietuvių Ameriko
je, bet visi lietuviai ir jų orga 11- 
zacijos, nežiūrint' kokni jos. per
sitikrinimų bei pažvalgų butų. 
Emigrantų reikalai vienodi visų, 
todėl tuom privalo užsiimti visi— 
tautiečiai, socijalistai, laisvamaniai, 

• phtrijotai, kunigai, bažnytiniai ir 
bedieviai, šitas klausimas pirmes
nių yra už statymą klioštorių, tau
tiškų kolionijų ir tt., turi būt pa
statytas tuojaus po mokyklų klau-

Tas klausimas galėjo būt apkal
bėtas jau keletas metų atgal, laike 
visuotino . lietjivių susivažiavimo 
Philadelphijoj, Pa. Bet vakarykš
čios dienos jieškoti per vėlu. To
dėl sutvarkimą to reikalo galė
tume'atlikt per laikraščius, su ku
lisų paęelba galėtum išrinkt repre
zentantus susinešimui su kitoms 
organįzacijc-ms.

Berods mažutėlę pagelbą atei
viai turi nuo Šv. Juozapo namo 
New Yorke, kuriame yra lietuvis 
p; šėdvydis, tegis kunigų rupes
niu įstatytas, teipgi slavų Emigran
tų Namas su prisidėjimu Susi v :e- 
nyjimu L. A. aprūpina tulus rei
kalus lietuvių ateivių, bet visgi 
.tai neganėtinas aprūpinimas jų rei

kalų, ir toli da iki tikram organi
zuotam darbui; apsireiškia vien ge
ri norai, kuriuos visuomenė su
vienytoms pajiegoms privalo pa- 
remt.

Mano nuomone, parankiausia 
Emigrantų Namui butų vieta Ho- 
bokene, N. J., nes ten dar namų 

■ kainos ne teip augštos. Čia ir 
edsinešūnas labai parankus, nes tu
neliu “Hudson” galima už 5c. va-

latseitų daug pigiaus negu Bn>>kly-
•ne ar New Y’orke. . :

A, M. Martuįi.
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IŠ CUICAGO, ILL.
Perstatymais j>as mus teip 

smagino, kad nėra tos sanvaitės, 
kad viena ar kita draugija nesta
tytų kokį veikalėlį ant scenos, tik 
liastebėtj reikia, kad niekas į 
raštį apie tuos. perstatymus tepa
rašo jokios kritikos; kaip buvo at
lošta, kas geriaus, o kas blogiaus 
savo rolę atliko, kame buvo geni
mas ar blogumas. Patarlė s ako: 
prie kelių gaspadorių, lieka 
das nedarytas, teip ir pas mus 
yra tokių, kurie galėtų šį tą į 
raštį parašyti, bet pasitiki ant rjens 
kito, todėl nė vienas nieko nepra
neša laikraščiams žiniai visuome
nės. . ■ ; • *- ' j f5 [ ■

Vietinė,' dar jauna “Birifės” 
Muzikąliška draugija, vasario 21 
d. parengė vakarą su gana įvaiiriu 
ir ilgu programų University Settle- 
ment svetainėj. Davė, vieno, 
komediją “Daktaro Kabinete 
vieno akto dramą “Ne Į sau-. įmo
nės’’ iš veikalo \yduno “Piabo7 
čių šešėliai”; beto buvo duetas 
ant pijano ir smuiko, dainos 
čios draugijos chorą ir tt. 
gaila, kad visas prirčngimas nepa
sisekė teip gerai kaip buvo 
tąsi, arba žadėta. * į f

Pimiiaus buvo dcfcta kom 
“Daktaro Kabinete”. Veflc 
tai gražus ir nesunik i austa s p< 
tyti, bet jeigu perstatyti nepasise
kė, tai didžiausia kalt§ mylėtojų 
lošėjų, - silpna kalba J. Sutkaus, 
kurs lošė jauno gydytojaus rolę. 
Gyvai ir originališkai atliko savo 
rolę kaimietis su savo žmona; ku 
rią lošė p. M. Cinikas ir F. Maza- 
rytė. tik teipgi truputį per silpnai 
kalbėjo. B. Vaitiekūnas rol| dvar
ponio, ir A. . Zacharevičiu^ 1 
nio, gerai atlošė.

Drama “Ne sau-žmonėsr', 
tai veikalas gilios minties, 

v ten

tikė-

bdija 
alelis 
irsta-

ligo-

yra 
kaip 

ir visos dramos, geram perstaty
mui reikalauja, artistų pilnoj pras
mėj to žodžio; tik tąsyk drama 
žiūrėtoją užimtų, ir jis supt ašių

tai

jos prasmę. O kad to vjsko tru
ko nntsų mylėtojams, tai galima 
buvo patėmyti, kad žiūrėtojai juo
kėsi, kur turėjo verkti, nes dra
moj nieko juokingo nėra, tik susi
graužimas ir vargas perstatomas 
XVIII amžiuj Prūsų Lietu-oje. 
Kad lošėjų roles užėmę negalėjo 
atiduoti prigulinčiai jausmų, 
nėra dyvų, nes jie ne lošimu 
vena, bet kad nors butų aiškiaus 

svarba 
scenos 
šneka! 
atsilie- 

M y kolas, 

kalbėją Vysuomio visa 
žodžiuose,, o 5 eilėj nuo 
nebuvo galima suprasti ką 
Net porą kartų iš publikos 
pė šauksmas “garsiau!” 
jaunis baudžiauninkas, nors

kad
Tuo-

vien

kad

bėjo aiškiaus, bet nemokėjo išreikš 
ti reikalingo susikrimtimo, kata jo 
motina miršta, ir atėjus dvi rpo- 
niui, vilioja jo pasižadėjusią Aliu
tę. Senis agitatorius įšneka, 
Mykolas buto sau-žmogus.
met Mykolas neišranda kitokio bu
do išreiškimui savo įtūžimo, 
griebiasi už plaukų, ir kremtas sa
vo pirštus. Todėl neįstabu, 
publika iš tokių ne savo vietoj 
gestų juokėsi. Nors p, Uganda s 
yra mylėtojas scenos, bet neturi 
reikalingo gabumo, kad likti geni 
lošėju.

“Apšvietos“ moterų draugija, 
vo 7 d. perstatys dramą 3-jų aktų: 
“Kaip kas išmano, teip save galno”, 
Hull House teatre. S. L. 
kuopa statys balandžio 18 d. 
diją 2 aktuose:’“Velnias ne 
South Side Turner svetainėj

M. J.

ko-

pra-

va

kai-

an

bet
jau

IS MELROSE PARK, ILL-
Nors vos tik poras mėnesių, kaip 

čion susitvėrė Lietuvių Amejiko<; 
Ukėsų Kliubas, bet jau pačioj 
džioj jis parodė savo veiklumą. 
20 d vasario Kliubas parengė 
karą. Buvo vaidinama iarsa 
“Audra Giedroje“. Artistai kavo 
roles atliko gan gerai, tik retkar
čiais jie darė per ilgas pertrat 
kalbose; bet čia, tur būt buvo 
tė suflerio.

Po perstatymui buvo praka bos. 
Kalbėjo du Chicagos advokatai 
glai apie lietuvius ir jų istorijįą ir 
apie lietuvius Amerikoj. Pakvie
stas iš Chicagos socijalistų 4 
pos choras dainavo dainas. J 
sehetė nusisekė gana gerai,; 
antrąją “Ant Barikadų”, tai 
geriaus butų buvę nepradėti, 
tyt, kad mažai tebuvo prisirengę.

Publikos susirinko gerokai. Nors 
?r pirmą syk buvo M. Park< ši
toks iškilmingas vakarąs, publika

' ____
savo įspūdžius karts nuo karto bal
siai išreikšdavo. Uždainavus cho
rui, visi nutilo. Matyt, kad ir ant 
teip dar mažai kultūriškai išsilavi
nusių melrosiečių daina daro di
delį įspūdį.

Ant galo kalbėjo K. Gugis. 
Priminus jam apie socijalistus, sa
lėj pakilo triukšmas. Nepatinka 
melrosiečiams socijalizmas. Girdė
josi balsai: “šalyn bedievi”. La
biausiai čion atsižimėjo vienas sa- 
liuninkas, kuris didžiu balsu rėkė 
ant kalbėtojo.

I. Laskauskis.

Iš WEST PULLMAN, ILL.
Terp čianykščių lietuvių nė jo

kių nesutikimų nėra, jie nesipravar- 
džiuoja teip, kaip tai daro lietuviai 
kituose miestuose.

Y ra čia kuopa S. L. A.; neseniai 
susitvėrė kuopa Tėv. Myl. Drg. 
Žinoma ir čia nestokuoja ardy
tojų gerų sumanymų, kurie atkal
binėja žmones nuo besirašymo prie 
tautiškų organizacijų, tokias vadi
na bedieviškoms.

Zalatorius.

Iš KENOSHA, WIS.
21 d. vasario buvo čia iškilmin

gas įėjimas lietuvių su pamaldoms 
bažnyčion; pirma pamaldos būda
vo halėj. Žmonių susirinko daug, 
traukė jie su pučiamų instrumentų 
muzika. Sėdynėse visi nesutilpo, 
daugeliui reikėjo stovėti. Pinigus 
rinko lygiai nuo stovinčių, kaip 
ir nuo sėdinčių. Po ceremonijų 
svetainėj buvo parengtas teatrališ
kas perstatymas; atlošė dramą “Po
nas ir mužikai“. Žmonių susirin
ko daugiau negu kada nors pirma. 
Iš aktorių savo roles geriausiai at
lošė Bagdonavičius ir 'Grabliauc- 
kas, kitiems truko reikalingos drą
sos. Visas pelnas paskirtas, žino
ma, ne tautiškiems reikalams, bet 
bažnyčios naudai. Po teatrui žmo
nelės teip linksminosi, kad ne vie
nas rėploms namon parėjo.

Kenoshietis.

IŠ HARTSHORNE, OKLA.
Lietuvių yra čia pusėtinas būre

lis, bet supratimas ir apšvietimas 
jų ne augščiausiai pakilęs. Laik
raščius mažai kas skaito, nes dau
gumas mano, kad tik netikinti į 
Dievą -gali laikraščius skaityti, bet 
tikintiems jie netinka, uždrausti; 
nežino mat, kad laikraščius skaito 
visi, net dievočiausi tikėjimo pri
žiūrėtojai kunigai. Užtai tų bi
jančių laikraščių nuomone pasi- 
gert, pasigėrus ne gražiai elgtiesi, 
tai labai dievota. Gaila, kad to
kios kvailos nuomonės kunigai ne
sistengia naikinti.

Darbai einą čia neblogiausiai: 
dirba keturias dienas sanvaitėj.

23 d. vasario, 8 oloj Rock 11. 
Coal Co. atsitiko dujų expliozija, 
kuri apdegino gana sunkiai aštuo
nis darbininkus. L u skis.

I§ ĖRADLEY, O.
Lietuvių yra čia 6 šeimynos, o 

pavienių trįs kartus daugiau. Vi
si paskendę tamsybėj; laikraščių, 
išskyrus porą ypatų, niekas neskai
to; jeigu pakalbini skaityti laikras- £*» ar arklius: moterįs, mat, li
čius, tai atsako, kad jie ne lengvi
na žmogui gyvenimą. Užtai ne
sigaili pinigų svaiginantiems gėri
mams, nors jie ne tik nelengvina 
gyvenimo, bet jį labai apsunkina, 
ir juos čia gauti gana brangiai at
sieina. Kada čia buvo karčiamos, 
tai ne vienas per dienas sėdėjo prie 
bačkutės, arba karčiamoj kazyruo- 
davo. Dabar karčiamos panaikin
tos, bet per tai girtuokliavimas 
terp musų brolių nesumažėjo: kas 
mėgsta gėrimus, tas turi važiuot į 
kitą miestą, kur karčiamos yra, 
mokėti už kelią 80c. Sykį ten nu
važiavęs, kaip koks sugrįžta tik po 
kelių dienų, praleidęs visus sun
kiai uždirbtus pinigus. Argi ne 
butų geriau už tuos pinigus par
sigabenti naudingų raštų, kuriuos 
skaitant, išsilavintų protas.

šičia yra vieų anglių kasyklos, 
kuriose dirba ne blogiausiai. Tu
rinčiam šeimyną geras čia gyveni
mas, bet pavieniam sunkus, nes 
vien gyvenimui išeina 8 dol.; rei
kia dar pirkti valgis. Tai vien vie
tai ir valgiui išeina po 25 dol. mė
nesyj. Pernai, sustojus darbams, 
nė vienas iš pavienių pusėtinai įsi
skolino, dabar gi, nors darbai ir 
geriau eina, bet darbininkai negali 
senųjų skolų išmokėti. .Lietuviai 
todėl tegul čia ne keliauja darbo 
jieškodami, ypač tegul čia neke
liauja neturinti savo šeimynos.

Iš BROOKLYNO, N. Y.
21 d. vasario atsibuvo čia nepa-
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ženybiniame gyveninę yjtas yra Urnoje ateityje rengti ir. daugiau 

panašių debatų; tad su laiku 
bus išdirbta nuoseklesnis jų pro
gramas ir jie galės būti tikrai nau
dingi V. K. R—skas.

moteris vergu, ar moterį*—vyro ?“ 
Debatus surengė “Progreso Rate
lis”. Debatoriai buvo pasidalinę į dvi 
grupi: viena darodinijo, .jog mo
terįs yra vyrų vergės, kiti gi — 
jog vyrai yra moterųnvergąj; Žin
geidi ir -nepaprasta musų publikai 
tema pritraukė daugelį klausytojų.

Daug apie tuos debatus rašyti 
nėra ką, bet reikia pažymėti, jog 
užsirašė kalbėti: Bakutis, Dekeris, 
Stankus, Rinkevičia ir Beniuše- 
vyčiutė už moterį, už vyrus gi — 
Dcgrys, Brazdžionis ir Vinikaitis; 
nuomonės apie ženybinį gyvenimą, 
apie moterį ir vyrą buvo neaiškios, 
skystos, jei taip galima pasakyti. 
Viena tik p. Beniuševyčiutė laikėsi 
arčiausiai temos ir bandė liogiš- 
kais darodinėjimais ir iš gyvenimo 
semtais faktais pertikriųti audito- 

j°t> moters padėjimas ženybi- 
niame gyvenime yra- netikęs, var
gingas ir jog ji tėra tame gy veni
me vergė, o ne vyras.

Neminėdamas ypatų, privesiu 
kelias jų mintis ir kelis išsireiški
mus apie moterį ir Ąrą: “vyrai 
nuo mažų dienų pratę guodoti sa
ve, o ne žmoniją, tad dėlto jie nc- 
guodoja moters ir net savo motiną 
vadina įvairiais vardais; jie (vy
rai) nesupranta “galybės ir susi
valdymo” ( ?);—“motinos neišau
gina vaikų taip, kad jie butų žmo
nėms ir pakol žmonės neišsižadės 
saumylybės, patol neišnyks vergi
ja”. Iš to išeina, kad vergiją pa
laiko žmonių saumylybė, o ne eko
nomiškas dabartinių laikų draugi
jos surėdymas.

Tolia u s tūlas debatorius, turįs 
sieloje daug poėzijos, pri
lygino moterį prie gėlių: anot jo, 
kaip gėlė laukia, kuomet ją žmo
gus nuskįs, kaip gėlė auga vien 
tik dėlto, kad ją žritogus“' nuskin
tų (!?), taip lygiai *mer^nos au
gančios vaikinams fr kaukiančios 
jų ateisiant, kad nuskintų' jas.... 
Kaip žmogus myK 'ir valo savo 
brangų ir dailų laSkrodėlį, taip 
pat jis myli ir.... šavo žmoną.'. 
..” Ir tas sentimentališkas kalbė
tojas, ar tačians ddbatorifts, pami- 
nėjęs, jog didžiausi^ vy'fč> vargas

fabrikų vartus ir laukia darbo ir 
kad nuolat rūpinasi apie savo kū
dikėlių išaugsimą bei išlavini
mą. ...

Ant galo vienas debatorių ėmė 
ginti vyrus ir darodinėti, kad mo- 
terįs nėra vargęs. Savo mintį jis 
rėmė sekančiais argumentais: mo- 
terįs nėra vergės, nėsa jos sveria 
po 400 ir 500 svarų (žingeidu, 
kiek tokių moterų tas ponas rastų 
tarp Brooklyno ir New Yorko lie
tuvių? Jisai pažymėjo, kad ims 
pavyzdžius tik iš jų); ėsa tūla 
kompanija, gaminanti gyduoles 
nuo moterų riebumo, kasdieną iš
leidžia apgarsinimams $5000; ėsa 
musų moterįs keliasi kasdieną 
du sykiu: 5 vai. ryto, kuomet iš
leidžia vyrą į darbą ir 1 ar 2 
vai. po pietų, ar kuomet joms pa
tinka; paminėjęs, jog vergas yra 
perkamas už pinigus kaip jautis ar 
arklys, stengėsi darddyti, kad ir 
moterįs perka sau vyrus, tarsi jau- 

teka už vyro, jei jis turi pinigų. 
Vienok ji pamiršta, kad vyrai la
bai retai teapsiveda, jei nužiūrėtą 
jų mergina neturi “geltonojo vel
nio”, t y. pinigų. Ant galo to 
paties debatoriaus buvo paduotos 
definicijos vergijos ir ženybinio 
gyvenimo. Man įsidėmijo jo pa
duota definicija (tur būt ne iš 
enciklopedijos paimta) būtent: ver
gija tai yra atsakomybė užversta 
vyrui ant sprando. * Kitos defini- 
jos yra geros pačios pe? save, bet 
nėra pritaikinamos prie’’ paskirtos 
debatams temos. Tas pat debato- 
rius atsinešė | jo gvildenamą 
temą, ir savo nuomones parėmi
mui naudojosi gana riebiais, nuo 
gatvės surankiotais argumentais 
bei anekdotais.

Abelnai imant, neišnešta jokio 
rezultato iš tų debatų,; gal būti 
dėlto, kad, skiriant debatams te
mą, nebuvo išdirbtas tos temos 
programas. Pasibaigė ant to, kad 
vyrų apginėjams vyrai pasiliko ver
gais, moterų-gi šalininkams — mo
tetus.

Reiktų pažymėti, kad musų de- 
batoriai (tūli iš jų) bereikalingai 
vartoja mažai kam tesuprantamus 
žodžius ir tankiai tie žodžiai jų 
pačių yra keistais ištariami ir ne 
vietoje pritaikinami. šį vakarą 
vartota šiokie daugeliui nežinomi 
žodžiai: artifisiškas, regu Kaminas, 
subjektas ir tt; o svetimtautiški 
vardai — tai nėra ką ir besakyti:

Iš BROOKLYN, N. Y.
18 d. vasario buvo parengtas va

karas lietuviškos parapijines mo
kyklos naudai; buvo teatrališkas 
perstatymas ir - balius. Perstatė 
scenišką vaizdelį šv. Kazimieras 
(keno jis sulipintas? Rd.). Žmonių 
susirinko apie 500. Atlošus sce
nišką veikalą, buvo dar monoho- 
gas “Ubagas” (tai tikrai lietuviš
kas pavadinimas! Kas gi lietu
višką kalbą teip nemaloniai teršia ? 
Red.). Naikų choras padainavo 
šias dainas: “Lietuva tėvynė mu
sų” ir “Sudiev Lietuva”.

Tą pačią • dieną būva susirinki
mas Ginimo Pourėno Komiteto. 
Nutarta išrinkti trįs delegatus 
New YForko konferencijon, kuri 
atsibus 23 d. vasario. Pakeltas su
manymas išrinkti dvi ypąti atlan
kyti Pourėną kalėjime, bet nu
sprendimas apie tai atidėtas iki 
kitam susirinkimui.

Tą vakarą, prikalbinęjant Alni- 
kovui, susitvėrė lietuviškas sky
rius teip vadinamo “Raudonojo 
Kryžiaus“ iš penkių narių. Na
riai šitos naujai susitvėrusios or
ganizacijos moka po 25c. kas mė
nesi s. ir tie pinigai siunčiasi Mas- 
kolijon šelpti kalinius (Toki jau 
mieriai yra nuo
Amerikoj “Kankinių 
do”.
jus

seniai esančio 
šelpimo fon- 
butų susilie-

Ręd.).
Ar ne geriau 

abiem krūvon?

Iš RIVERTON, ILL.
Neperseniai atviko iš Spring- 

fieldo čia lietuviškas kunigas ko- 
lektuoti naujai bažnyčiai Spring- 
fielde. Vaikščiojant po lietuvių 
namus, užėjo vienoj vietoj vestu- 

Ir kunigas buvo liudininku 
ve*

ves. 
gražaus lietuvių apsiėjimo, nes 
stuvėse net muštynės užgimė.

Darbai eina čia ne perdaug 
rai: dirba pusę laiko. (

.Veselninkas..

ge

VALPARAISO ĮSPŪDŽIAI Į 
MANE.

Kadangi jau daug buvo rašyta 
už ir prieš šitą vietą, kaipo vietą 
mokslui įgyti, tai^ manau, nebus 
pro šalį ir man savo dviliakį pri
dėjus.

Valparaiso, Indianos valsčiuje 
yra švarus kaiminis miestelis apie 
7 tūkstančiais gyventojų, drai
kiai išsimėtęs po iškilusį šiek tiek 
plotą. Gatvės tiesios, plačios ir 
visos abišaliai apsodintos medžiais, 
kurie vasaros metą priduoda daug 
patraukiančio gražumo. Namai, 
be keleto# krautuvių, viešbučių ir 
diktokos apšties bažnyčių, dau
giausiai mediniai, dviejų ar vieno 
augšto. Gražiausiu triobesiu yra 
teismabutis, pastatytas viduryj di
delio pleciaus ant augštumos, sty- 
rįs savo bokštu augščiau visų kitų 
namų. Gyventojai, išskyrus ma
žą dalį promoninkų, yra arba ūki
ninkai, arba gyvenimą daro iš 
moksleivių. Mokyklų yra dvi liau
dinės, viena telegrafiškoji ir apie 
dešimts didelių namų Valparaiso 
Universiteto įstaigos, į 1 urią su
važiuoja du tūkstančiai ir dau
giau moksleivių, kurie yra susirin
kę iš visų kraštų: yra 
terp jų chiniečių, japonų, apie 
100 lietuvių, apie 200 žydų, didelė 
dalis Indianos valsčiaus jaunuo
menės, o likausi dalis iš vakarinių 
valsčių. Šita įstaiga išaugo iš 
mokintojų seminarijos ir lygšioj 
augščiausiu jos suteikiamu laips
niu yra gimnazijos ktfrso laipsnis, 
teip vadinamas, scientific. Šita 
įstaiga* užbaigtinai išleidžia mo
kintojus, aptiekorius, apginė jus ir 
knygvedžius; yra joje du pradi
niai kursai medicinos, mokina me
chaniško piešimo, giedojimo ir mu
zikos. Iš kalbu, be angliškos mo
lam: vokiškos, prancūziškos, ispa
niškos, lotyniškos ir itališkos.

Gerumas šitos, kaip ir kiekvie
nos kitos mokyklos priklauso nuo 
gerumo jos mokintojų. Kiek teko 
man patirti ir nuo pačių mokinių 
girdėti, tai kaikurie mokintojai 
yra visai geri. Anot mokinių pa
sakos, ir nesimokmęs atsimeni už 
dviejų metų, ką jie pasako. Y'pa- 
t ingai, gerais esą mokintojai ma
tematikos’ir gamtos mokslų.

Bet ypatingu pravartumu šitos 
mokslo įstaigos yra prirengiomoji 
dalis. Į ją įstojant nereikia jokio 
egzamino duoti ir galima pradėti

Pir- 
ir ra- 
Valgo- 
iš ryto 
6 vai.

geografijoš. Šitoje dalyje dau
giausiai yra lietuvių; augštesnes 
mokslo šakas jų.lanko vos kelioli- 
ką, terp tų du žada šį pavasarį 
baigti kursą knygvedystės ir vie
nas antrą medicinos kursą. Y7ra 
teipgi 4 lietuvaitės; viena jų mo
kinasi mokintojauti, o kitų moki- 
n i mosi tikslo neteko patirti.

Kadangi čia laisvė yra duota 
įstoti be egzamino, tai daugumas 
padaro klaidą ir paima augštesnę 
mokslo šaką; neperėjęs žemesnė- 
sės, tas jam dvigubai apsunkina 
mokinimąsi ir jis visgi neišmoksta 
paimto dalyko kaip reikia ir pas 
kui kaltę verčia ant mokyklos, buk 
ta negerai mokinant, kuomet jis 
pats yra tame kaltas.

Antru pravartumu bepinigei jau
nuomenei yra tas pigumas pragy
venti. Kambarys dviem atsieina 
į sanvaitę nuo $2.00 su apšildymu 
ir žibalu iki 60c. be apšildymo ir 
žibalo. Valgis įstaigos valgyklose 
yra trejopas, už: $2.25, $1.80 ir 
$1.60 į sanvaitę. Geriausioj val
gykloj vidutiniškos amerikoniškos 
viryklos valgis, vidutinėj mažai 
kuo skiriasi nuo pirmutinės, o tre
ciojoj, kasdieniniu valgiu yra bul
vės; vielos ir trintos su likučiais 
mėsos, kava, arbata, balta duona, 
pakaktinai acte raugintų agurkų 
ir kitų tolygių priegardų. 
mose valgyklose teko būt 
gauti valgis, trečioj gi ne. 
ma tris kartus per dienąt 
prieš šešias, 12 dienok ir 
vakare. Žinoma toks valgis ir val
gymas nėra sveikiausias ir daugu
mui atsiliepia ant jų sveikatos. 
Nuo šitokio valgio vienas jaunas, 
gyvas vaikinas, kurį teko sueiti, 
pradėjo visai kitaip žiūrėti į svie
tą. Jis atėjo prie to supratimo, 
kad labai kvaila yra gyventi; jo 
akims nė gyvenimo tikslas yra ma
tomas, nė daiktas, dėl kurio ver
ta yra gyventi. ’ Sulyg jo išve
džiojimo išmintingiausiu daiktu yra 
užmerkti akis ant visados. Jis 
mat du metus maitinosi bulvėmis 
pigiojoj valgykloj ir dirbo sunkiai. 
Atvažiavo.sii $140 mokintis ir kaip 
tie pasibaigė, jis gražiai užvožė 
knygą, prisisegė žiurstą ir valgy
kloj nešiojo torielius, skuto bul
ves ir tt. nuo 4 vai. ryto iki 7 val- 
vakare kasdien. Už tris mėnesius 
tokio darbo jis gavo pavalgyti per 
tą laiką ir $100 pinigais. Šiteipos 
pralobęs vėl stojo mokintis. To
kių milžinų kantrybės Valparaise 
terp lietuvių yra 'daug. Jie moki
nasi, dirba, bedirbdami užmiršta 
ką išmoko ir vėl iš naujo tą patį 
kartoja, bet laikosi savo ir galų 
gale per kokius 4 metus pasiekia 
mokslą, kurį kitur galėtų pasiekti 
per du. ■ Čia jie, atvažiavę be pi
nigų. sugaišinta daug laiko, sunaiki
na daug savo sveikatos, bet atsie
kia savo tikslą su lengva širdžia, 
kad jie tą atsiekė patys ir nepri
valo būti niekam už tai dėkingais.

Taigi nežiūrint į visus tuos ne
gerumus, kurie randama čionai, 
aš visgi lietuviams patarčiau moks
lo jieškoti šičia, nes čia žmogui be 
pinigų ir be pradinių mokslo pa
matų jis yra prieinamiausias. Prie- 
tam čia jau susispietė gražus lie
tuvių būrelis, kuriame dega meilė 
lietuvystės; čia jie darbuojasi kaip 
jie išmano tėvynės labui, turi gra
žų lietuvišką knygynėlį, kuriame 
randasi' netik apsčiai lietuviškų 
knygų, bet ir maž ne visi lietuviš
ki laikraščiai ateina. Čia atvykęs 
mokslo j ieškodamas lietuvis turi 
gerą progą lavintis lietuviškoj kal
boj ir sekti bėgį savo tautos rei
kalų. Visi vaikinai, kuriuos teko 
sueiti, yra meilus, širdingi atviri, 
tankiausiai tai ištrukeliai iš semi- 
nariškos grasos ir su jais lengva 
susitaikyti ir smagu gyventi, nors 
jie ir nebūtų tavųjų pažvalgų.

Kaip ir visur jaunuomenė, teip 
ir čia, maitina save saldžiomis sva
jonėmis tankiausiai. Paskutiniu 
laiku jiems ątėjo į galvą, kad lie
tuviams butų labai gerai turėti Val
paraise namus, kad ir menkus, 
by tik padalintus į tam tikras 
ląstas, kurios per sanvaitę atneša 
tiek ir tiek centų. Žinoma, tai 
yra gera mintis ir ■ labai geistina 
tam, kuris turi mokėti, o nėra iš 
ko. Kaip tyčia atsirado ir namas 
parduodamas tik už $3200 išmoke- 
stimis ir už $3000 grynais pinigais. 
Niekas neliko daugiau daryti, kaip 
tik šokti visiems susitarus ir jį 
nupirkti. Bet vieno dalyko suma
nytojams truko ir tai prasčiausio 
— pinigų ir dėl šitų niekų visas 
sumanymas iširo. Vienok, jei at
sirastų kas su pinigais, tai ten iš- 
tikro gerą gyvenimą galėtų daryti 
vien riflomuodamas kambarius. Ar
gi tai negeriau kaip šinkuot kuria ~ ~ ....... pasnurdusiame sinkiu je ?

T f

jį į.

3
K -I

O darbas, tai

“APŠV IESTASIS ”.
Pnebalyj gyveno neturtingas 

l^.,n,nkaS Juozas ^kis. Pak 
Ihkj buvo trjs margai žemės. Tik- • 
ras tnrtnolis! Ku. ,r t.ek i ct 
Plikis ant savo žemės galėjo ir ru
giu pasisėti, ir bulviį pasisody tį, 
ir karvę ganyti, ir kiaulę penėti 
J' daug ko kito jis čia galėjo. 
Vienu žodžiu kaip žmonės sako, 
zem« jį maitino.
niekis.

Pas žemdirbius visokių nelaimių 
buna-tai rugiai perauga, tai bul
ves supūva, tai ir n’sai neuž
auga. Jam nieks nekaltas — ru
gius reikėjo savo laike suvržti, 
btilves sausesnėj vietoj pasoslvti, o 
'įską taip pasėti, kad lytaus butu 
nei per daug, nei per mažai Kas ’ 
to nepadarė, ant kitų tegu nepu- 
nna. Nežinia kada lis — ger4 
kalendorių nusipirk. JSiai įvai
rius pranešimus rašo. 1 Jie žin^, 
kada lis net už šimto metų. Tarp 
pat reikėjo elgtis ir Plikiui, — 
nesulauktų tuomet jis tų nelaimių, 

ji i vargus įstumk
Turėjo Plikis žemės, turėjo jis 

ir savo gn telę su stogu, langais, 
dunms — tai buvo tikras vargdie
nio rūmas. Tam rūme gyveno vi- ' 
šokių Dievo sntvėrimų —' blusų, 
utėlių, blakių, musių, liambatieriiu 
svirplių..., \isiems čia buvo ge
rai — vienas kitą šikieį vienas kitą 
maitino.

Diedas Juozas Plikis šiokiomis 
dienomis dirbdavo arba ant savo 
trimargio, arba pas dvarponį die
nas atlikdavo. Jo boba^Marė Pli- 
kienė, arba stačiai Juozienė, tai 
grintelėj triusėsi, tai kiaulę šėrė, 
tai daržą ravėjo. Boba taipogi 
karvę milžo, buizą virė, vaikus ba
rė: vaikai gi lakstė, cypė, rėkė, cr 
žiemai atėjus, šalo ir badaro. Vie^ 

•f
nu žodžiu, 
venimas.

paprastas buvo jų gy- 
; ! • t

*♦• r "M
Užėjo šalta žiema — nelaimiu-

ga žiema. Jau vasara nieko gero 
nerodė: bulvės supuvo, rugiai per
augo. N is pjevo butą kaltų, l’er- 
mazai žmonės ant mišių nešė, ir 
nepermaldavo savo baisaus pono. 
Bus bloga!

Ateina .Nelaimė pas musų darži- 
ninką ir džiaugiasi:

— Broleli mano, nepamiršau aš 
tavęs! Mes vis greta!

Plikis mato Nelaimę; Plikis nc- 
nor jos.

— Gal sulauksiu pavasario?
— Neitorj, broleli, manęs? Ne

nori šiandien, ateisiu rytoj. 1 Vi# 
be manęs neapsieisi, — nejiabėg- 
si!... . ■■ "s.— Kaip pievas" duos!.

Nors nešaukia Plikis Nelaimės, 
nors nenori įjos (ir kas gal nore- 
f t Y a • aa. — A. 2 * -. . t._ . _ .
mažai, bulvių nėra.

nors nenori
ti?), vienokai jau arti jo: duonos

O šeimyna 
nemaža, yr ką niaityti.

Duona jau baigiasi; o pavasaris 
dar toli. Reiks kiaulę parduoti — 
duonos bus. - f>ardavę Plikis kiau- j 
lę, — mažai gavo: kuda buvo. 
Juozienė negal atsigraudytij: jai.' 
kiaulės gaila. Gaila jai kiaulės 
labiau kaip senų tėvų, kaip mažų 
vaikų. i

Nėra kiaulės, bet duonos yra. 
Valgo jie duoną ir pavasari^ lau
kia. O jo kaip nėra, taip j nėra. 
Nėra kur darbo gauti, nėra kur į 
skatiką uždirbti. Bus blogai. Ir į 
pašaro trūksta.—nors stogus piešk. 
Reikės ir be karvės pasilikti-j Ką 
darysi? Sniegu nei pats neiš$imai- 
tysi, nei vaikų nepapenesi, nei kar- 
vukės.‘

Atėjo jomarko diena, ir parda
vė Plikis savo karvę už pusę kai-. j 
nos. Grįžta daržininkas namon 
nulindęs, nusiminęs, — grįžta iri 
rugių maišelį traukia. Duri.se su- 1 
sidurė su savo boba:

— Na, kiek gavai už karvę? Į 
klausia Juozienė.

— 25- - ,
— Tiktai?
— Ir tai gerai! Karvės visai 

atpigo.
— Rugių ir druskos parnešei?
— Kaipgi.

i Įeina į vidų. Maišą palieka 
priemenioj.

’— O kiek užmokėjai ? |- • • Įj
— Šešis auksinus ir dešimtuką.
— Taip brangiai! Kur pinigai? 

Duok šian! Reikta pakaroti.

LJ

ir paduoda bobai.
— Kur daugiau?
— Tik palauk! Nepabėgs, 

j Krapšto toliau, bet pinigų 
bėr. Gribšt šian, gribšt ten 
niekur nėra.

T

Duri.se


uv
EMILE ZOLA

Nori visus | paltis lašinių. Tik pažiurėjo dię-

tas
i J

jau
verks-

pra-

) Tegyvuoja popieiius-karalius. Vert.

Tik pabuvo sūnūs!

pridūrė:

per

l I

Kur
Turi

Aš prie- 
teneuž-

Ba-
Et!

nesu-
kad

— Gerai
Tėvai gi

ivo skaito- 
ngi ji su-

jam!
graudžiai apsiverkė ir

ir pasilsio 
perijoduose 
tikėjimiška

4
vientur

pa-
in-
tu-

sau-

Ko? ko tu niurni? 
puže!.... Duok šian pinigus 
supykus riktelėjo boba.

— Kad nėra....
— Jieškok, padla! 

mus pražudyti?....
Išsigandę vaikai pasislėpė į kam

pus. Diedas išvertė visus kišenius. 
Pinigų niekur nebėra. ■* Išvertė bo
ba maišiuką su grūdais, išvertė 
druską, — ir tenai nėra. Pražu
vo, kaip baloj. - I

— Turėjau pamesti, pas....
— Bėk, rUpužė, greičiau, gal 

dar rasi!
Nereikėjo Plikiui dusyk sakyti. 

Bėga jis į miesčiuką.
Gal dar rasiu!. Kad kas ne

pavogtų?.... Kas bus, ku£ pasi- 
* dėsiu ? Pati, vaikai.... Blaškėsi 

jp mintyse.
Pinigų nerado. Pražuvo. Tuš

čiom gryžta namon. Kiek 
mų, kiek dejavimų?.....

Nelaimė!....

mais ir atvirai prisipažino, kad tyčioms atėjo 
į sodą, idant niekam nekliudant, skaityti jo 
įmygą. Ji pradėjo draugiškai kalbėti. * Nofs 
ji stengėsi nekalbėti apie save, bet jis aiškiai 
suprato, kad tik liūdnumas ją riša su juo; 
niekuomet ji nemanė apie kenčiančius, nes bu
vo išauklėta prietaruose, kad luominės ir so- . 
cijalinės jerarchijos — tai amžinas, neperkeis 
čiamas įstatymas, kuris dalina žmonės į tar-U 
čiuš ir varguolius, į laimingus ir nelaimingus. 
Kaip ją nustebino nekurie puslapiai jo kny
gos, kaip sunkiai ji juos galėdavo suprasti I 
Kaip! — interesuotis prasta liaudimi, manyti, 
kad ji turi tokią-pat sielą, kaip ji ir jos arti
mi, kad ją kankina tie-patys nuliudimąi, 
džiaugtis iš jos džiaugsmo, kaip iš džiaugsmo 
tikrojo brolio! Ji visas jiegas įtempė, kad su
prasti tas idėjas, bet tas jai buvo labai sunku, į 
nes buvo išauginta kitokioje draugijoje.

i Ant rytojaus Pierre vėl sutiko ją sode. M 
Jis norėjo perduoti savo idėjas tai įgražiail^ 
moteriškei, kurios širdyje tiek daug pirmosios Į J 
meilės džiaugsmo. Jis jai skaitė gero abato | 
Roz laiškus ir sujudino joje savo pasakojimais ' 
gilų prijautimą vaitojantiems. Juk ji turi to
kias puikias, tokias geras akis, visas jos as
muo kvėpuoja laime, ji myli ir ji mylima, —• 
kodėl gi ji negali suprasti, kad tik meilė gali 
išgelbėti kenčiančią žmoniją? Ji tą ir pripa
žino, ji norėjo tikėti į demokratijos ateitį, bet 
tiktai kitose šalyse, o ne Ryme; ji pradėdavo 
juoktis, ėmus kalbėti apie susivienijimą liau
dies su aristokratija. Ne, ne! Nuo senovės 
taip įrengta ir nieko negalima pakeisti. Taip 
bekalbėdami, jie labai susiartirio. i ; v /i 

Vieną sykį Benedettą prakalbėjo apie Da
rio, kurio vardą ligšiol stengėsi ji nepratarti. 
Išpradžios po žinomojo atsitikimo jis ant tri
jų dienų išvažiavo į Neapolį, paskui sugrįžęs 
į Rymą stengdavosi nesusitikti su ja.

-— Vakar, — sakė Benedettą, — susitikusi 
su juo ant laiptų, aš jam ištiesiau ranką, ir jis į , 
labai apsidžiaugė, supratęs, kad aš. lioviaus 

’ pykti.... Kagi, tikrai, juk negalima ant jo 
ilgai pykti.... Aš bijau, kad jis nesusirgtų.

• Aš noriu, kad jis suprastų, kad aš jį myliu, 
. kaip ir pirma ir kad aš jo laukiu.... Jis ma 

no, jis priguli man .vienai! Be^. musų dalykas t- 
tokiame blogame padėjime, tokiame blogame.... Į

Ji nutilo ir jos akyse pasirodė ašaros. Jos 
jungtuvių procesas tikrai buvo blogame pa
dėjime ir kasdiena atsirazdavo vii naujos kliū
tys. Pierre buvo sujudintas tomis ašaromis, 
kurios taip retai pasirodydavo jos akyse.

— Meilė suteikia spėkas viskam! — su
murmėjo Pierre.

—Taip, taip, tamsta tiesą sakai, —į- ; 
kalbėjo ji, jau nusiraminusi. -4- Aš visai 
vaikas. v.. Bet tai tamstos kaltė: tamstošl 
ga daro į mane tokį įspūdį. »Aš ją suprantu 
tik tuomet, kuomet man esti labai sunku. Te
bus kaip tamsta nori, tebūna visi varguoliai 
mano broliai ir tebūna mano seserimis visos 
tos, kurios kankinasi, kaip ir aš! : j . h 

Paprastai Benedettą pirma nueidavo sau 
ir Pierre, pasilikęs vienas, ilgai svajddava 
Aplinkui darydavosi vis ramiau, viskas už
migdavo ir tiktai retkarčiais tą tylą pertrauk
davo trenksmas karietos, kurioje atvažiuoda
vo koks pralotas pas kardinolą.

Vieną pinnądienyje, apie ^vienuoliktą va
landą. donos Serafinos salione pasiliko tiktai 
jauni žmonės. Prieš sofą, ant kurioš sėdėjo 
Benedettą ir Čelija, stovėjo Dario, Pjerre ir 
Narciss Aber ir lihksmai kalbėjosi. Pastara
sis juokavo iš Dario ir sakė, kad kelios dienos 
atgal jį sutikęs su labai gražia moterim. .

— Nesigink, mano drauge, ji tikrai btl; 
puiki. Ji ėjo šalimais su tamsta ir paskui 
pasisukote į vieną tuščią gatvę, aš žinoma iš 
mandagumo paskui jus nesekiau.

— Žinoma, žinoma, aš ir nemanau užgin
čyti, kad tai aš buvau.... Bet tamsta apsirin- 

1 ki, jei manai, kad ęia buvo kas-nors blogo. ... 
' Ir atsisukęs į Benedettą, — kuri taipgi 

linksmai juokėsi Ir pas kurią nesimatė nė ša
šelio pavydo, — jis pasakė:

— Žinai, kalba eina apie tą vargšę mer
gaitę. kurią aš sutikau verkiančią šešios sa
vaitės atgal.. J. Taip, tai toji darbininke, kuri, 
skurdžiai raudojo, nes uždarė fabriką, kur 
ji dirbo, ir kuri paraudo iš gėdos, kuomet aš 
jai norėjau duoti sidabrinį pinigą. Ji nuvedė 
mane pas savuosius, kad aš jiems į rankas 
atiduočiau almužną. Jos vardas Pjerina, at
simeni ?

— Atsimenu, atsimenu, kaipgi!
— Ir štąi nuo, to karto su ja man prisiėjo 

Taip taip, aš matau.... Reikia pripa- susitikti jau keturis ar penkis kartus. Jie a 
žinti tamstai tiesą, tamstą žmogus visgi gal- ji nepaprastai graži . Aš^apsistoju ir kal- 

uauuju ----------.vojantis. Aš pradedu manyti, kad tamstos ne-
kareivio ir kituose pašaukimuose | laimingas dalykas pasibaigs čia labai gerai, 
darė tą abejotinu. „

Antra'įrie&stis, dėl kurios ma- - '
no žmortes nesiskubino priimti Dienas Pierre, pasilikdamas Bokkanera 
naujas tikybai, buvo ta, kad jos rūme, praleizdavo sode. Šiltos spalių dienos 
pamokslininkai niekino visas kitas buvo tokios puikios, tokios Šiltos kad ir pats 
garbinimo formas kaipo klaidingas gyvenimas išrodė gražesniu. ... Jis atsisesda- 

piktos dvasios, vo prie sienos, kur mušdavo fontanas, skai
tydavo laikraščius ir laiškus, kuriuos gaudavo 
beveik kasdiena nuo gero abato Roz, prane
šančių jam apie savo prieglaudą, apie 
čias ir beturtą. L “* e ’
davo tolimą šaltą tėvynę,, apie tas motinas, 
kurios drauge su savo kūdikiais ims salti blo
gose lindynėse, apie darbininkus, kuriems šal
čiai atneš bedarbę, o čia dar taip šilta, čia ir 
žiemą galima miegoti ore nesibijant nė vėjo, 

j /i-..’
Vieną rytą Pierre atrado savo pakastoje

’dumu. Nekalbėk, jei nėši klausia
mas ^hvo 'vyresnių, arba nepildai 
savo fiešdš- priedermės kaipo žval
gas ar kareivis, sakydavo jis jau
nikaičiui. Vyras reiškiai |turi būtį 
vyru ‘risuciie savo pasielgimuose ir 
kalboje; moteris juo* labiau turi 
būti moterim; vienok tas never
čia jės būti gležna ar silpna; ji 
teip pat turi būti laisva, savo 
skraite.

Mažai tebuvo gyvenimo už rybų 
šeimynos ar gentės. Kaip aš pir
ma sakiau, didelis susitelkimas 
žmonių nebuvo laikoma vedančiu 
prie sveikatos ir skaistybės; todėl 
nebuvo pastovių didelių gardų ar

Kiekvienas vaikas buvo mokina
mas nuo pat mažystos didžiai gerb
ti tylą. Pirmiausiu reikalu buvo 
tapti dalimi tylos. Tai buvo pa
grindas savy valdos, pamatas indi
jono pobūdžio tvėrimui. Jo dva
siškas ūgis prasidėdavo iš pat ma
žens ir ėjo ranka rankon su kū
no besi vystymu. Jis žinojo gerai, 
kad negalima paragauti tikro sma
gumo, net pajautimų smagumo, 
nebebuvus sušalusiu, permirkusiu ir 
išalkusiu, nemiegojus ant sušalu
sios žemės gruodyje, valgyti by 
kokį valgį gardžiai ar būti be val
gio su tokiu pat linksmumu. Vi
sa paslaptis jo pilnos sveikatos tvy
lojo prastame gyvenime ir teisinga- kaimų, nes, atmetus fiziškas prie-|de. 
me pasielgime. Bet kaip ji buvo jastjsi buvo dar doriškos ir dvasiš- 
laimeta? Per ankštą laikymąsi kos. Didžiausia dvasiška ir mag- 
gamtiškų dalykų per gyvenimą netiška pajiega yra įgijama tik gy- 
su pačia gamta.

Kaip Siouxų tauta, mano žrtio- 
nės gyveno ir valdė visą Missisi- 
pės ir Missuros klonis su greti
mais apskričiais, tai jie laikėsi 
tame tikrų gerai apsklembtų prin
cipų. Vienas jų tas, kad tauta
yra kaipo pavienis su palinkimais 
ir pamėgtais, kurie reikia prižiū
rėti 

l|jie 
jos 
pas 

i H,

. ru-1Bet, vagis!.... Eel.... po vel
nių!. ...

Už poros dienų Plikių gritelėj 
atsirado kruopų maišiukas ir pus-

* f 

das į savo bobą, d boba į savo 
diedą ir.... pietus išvirė. Už ke
lių dienų toj pačioj gritelėj atsi
rado ruginių miltų. Ir vėl pažiu
rėjo diedas į savo bobą, o boba j 
savo diedą ir.... diedas sumalė 
rugius, o boba iškepė duoną. To
kiu pat keliu ir kitoniškas maistas 
vis atsirasdavo Plikių gritelėj. Iš 
kur tas viskas atsirasdavo nei die
das bobos nekiausdavo, nei boba 
diedo.

O Vincas vis tylėjo....
Jo galvoj ūžte viskas ūžė:
— Kas bus? kas bus?. Kuo 

viskas pasibaigs?__ _
Jau pradėjo tirpti sniegas, 

saulelė linksmiau, skaisčiau pažiu
rėjo....

Priebalių artojų akis prašvito, 
visiems ant širdies linksmiau. Ne
linksma tik Plikių gritelėj. čia 
visiems kas-tai širdis spaudžia. 
Tiesa, pilvai jų pilni, valgio yra. 
Bet tas valgis, valgis!!.... Kaip 
replėms širdį traukia....

Vincas, išbalęs, slankioja iš kam
po į kampą. Neina jis nei prie 
darbo, neina nei prie žmonių. 
Ateina naktis ir jis kur-tai 
puola....

Kartą taip išėjo ir daugiau 
grįžo. Pasklydo paskalas, 
Vincas nprėjo mieste apvogti tur
tingą poną, bet pats pakliuvo į po
licijos nagus. Apdaužė jį gerokai 
ir pusgyvį įmetė į kalėjimą. Jau 
seniau nebuvo jis tvirto sudėjimo 
ir neišlaikė žvėriškų kankinimų. 
Pasimirė.....

— Ir gerai!—ne vienas pamislys. 
Vienu vagim mažiau.

Taip vienu vagim mažiau! Bet 
ar atėjo kam į galvą, kodėl jis 
vogė, kas jį pastūmėjo ant to šlykš
taus kelio. Kodėl nieks nepeikia

pinigų.
Dabar

Nebėr karvės, nebėr ir 
Atėjo dar blogesni laikai. 
Nelaimė tau turi Plikį savo na
guose; jau neišspruks.... > 

Grytelėj šalta; pilvai nuo bado
kliuksi; vaikai ištinę, cypia, rėkia; 
boba plusta, rėkia, rupužiuojasi; 
diedas trankosi, keikia, o Nelaimė 
vis džiaugiasi. Žiema, kaip tyčia, 
vasaros neleidžia. -Darbo nėra kur 
gauti; nors badu stipk.

Jau kas sykį susidūrė su nelaime, 
tai pas tą nelaimė paskui nelaimę. 
Taip nors žiema buvo, o garnys

• Plikiams naują vaiką atnešė. Nau
jas nereikalingas pilvas. Antra 
nelaimė. — Ūkininkas Skatis pa
varė jo sūnų Vincą: O Vincas 
geras buvo vaikinas: niekam pik
to žodžio nepasakė, vyresniųjų 
klausė, nevogė, negėrė.... Ko 
daugiau reikia. Už ką jį pa
varė ? —

Tik užtai, kad Skučio 
tis sūnūs iš svirno vogė javus irj^ ką vagia vardan 
paskui juos išmainydavo ; * - -
nopolkos buteliuko. Kaip 
vienas suriks. Ūkininko sūnūs va
gia, ūkininko sūnūs geria, o pus-

ant mo- jos įstatymų, arba tų vagių, kurie 
tai ? ne Į vagja taip, kad niekas nematytų, 

nors visi žino.
Skutis išgirdęs apie tokį savo 

bemis kentėk. Visaip būna ant šioĮpusbernio likimą tik pasakė: 
margo svieto.

Buvo taip. Priebalių Skutis bu
vo turtingu ūkininku; visi jį ba-1fJejavo

— Geras 
klydo....

Nelaimė
— Tai mano darbas!

žastimi! O visuomenė 
miršta, kad., tai jos surėdymo au
ka. ~ Z. A.

gočium vadino. Ne vienas ska
tikas per jo rankas perėjo. Pas 
Skuti buvo vienturtis sūnūs vardu 
Kazys. Anot tėvo, Kaziukas buvo 
lyg šventas — niekam nieko blo
go nedarė; nežinojo, kas tai yra 
monopolis, paskui mergas nebė
giojo. ... Taip ihanė tėvas; bet 
gyvenime viskas išvirkščiai būna. 
Jau toks išvirkštuf šis pasaulis.

Sūnūs aniuolėlii, o klėtyj nau
dos vis mažiau fr mažiau, 
viskas dingsta — nežinia.
būt vagis. Bet kas? Žinia kad 
ne Kazys. Tai kas gi? Greičiau
siai kas iš šeimynos. Ir pradėjo 
Skutis į Vincą žiūrėti kaip į vagį.

Iš klėties prapuolė kumpis. Už
klupo ūkininkas ant Vinco, — pra-

. dėjo jį kolioti, vagiliuoti. Griebė
si net už barzdos. Vincas neištri- 
vojo ir ką tai atsakė. Kaip per- 
pyks ūkininkas, kaip paleis perku- Į gyvenimą metašimčių metašimčius 

 

nūs, velnius ir rupūžes, kaip šoks | ir tai ne be galvojimo ar paisymo,

. ant Vinco su lazda.... Vincas iš-|tik pasinaudodamas pereitais pri- 
sprudo laukan.... tyrimais ir pasielgimais bei papro-

) — Padla! vagie! rupuže 1.... |čiais savo kaimynų gyvulių. Jis 

 

Salyn iš mano namų! ;— raganos|parėmė teisybę, kad visi žmen 
vaike! Dar tu ni 
tau....!

Skučio liežuvis 1 
bėjo į visas puses^

— Kaziuk, išmesk laukan puot- 
keles šito smarvės! Tik žiūrėk, 
kąd jis išeidamas neapvogtų.

Tai tokiu budu Vincas atsidūrė 
savo tėvų grintelėj. Vėl naujas 
pilvas, vėl nauji vargai. Vincas 
tur tupėti namie — laukų darbai 
dar neprasidėjo. Gerai pasakyti 
“tupėk”, — bet ką tušti pilvai' at
sakys. Betupėdamas duonos ne
išperėsi, o pilvas pavasario nelau
kia ir vis šaukia:

— Duok valgyt! duok valgyt!
Ir už ką Vincas turi kentėti? 

Ką blogo jis padarė? Ūkininkai
tis vogė, o jis vagies vardą įgijo. 
Kas jį dabar pasamdys? kas į sa
vo namus vagį leis? Vagis!....
ant visų amžių vagis !< Visi pirš- |- Visų pirmiausiai jo filozofija 
tais badys. Kur teisybė? mokino, kad dvasiška gerovė yra

— Ir į bažnyčią gėda eiti, mąstė |gyvenime didžiausiu daiktu, o tam 

 

Vincas. Visi kaipo į vagį žiūrės. | yra reikalingas nekaltas pasitenfci- 
Nieks darbo neduos.. Prakeikti!.

Nors badu stipk. Nesulauksit!.
Kad jau vagiu būti, tai nors pil-Jmais.
vas pilnas būna. Rytoj reikės 

jam pas tėvus duonos nėra, 
du nesprogsi.... Vagis!.... 
.... Vogsi, nevogsi tas pats liki
mas. Kazys parodė kelią. Ir aš 
pamėginsiu. Kas bus, tas bus....
Kito kelio Riera.. .4 ‘ Nėra darbo
dieną, bus naktyj. Vis vien....

AMERIKOS INDIJONAI PRA
EITIES IR DABARTIES.

Chas. A. Eastman, M. D., Ohijesa.
Sveikata gyvų esybių pirmiausiai, 

priklauso nuo tyro oro, vandens 
ir maisto. Nuo šitos atžvalgos 
lengvai gajima matyti, kodėl gam
tiškas gyvenimas vaisingoje šaly
je, su klimatu atžymiais meto lai
kais skaitosi duodančiu gerą žmo
nių veislę kunu ir protai.

.Amerikos indijonas vedė šitą

čiai.... aš j nes yra artimais terp savęs ir .dar
gi, kad plačiausioje prasmėje gy- 

Jis net 
valesniais 

i męs, to-

paliovos kli-| valiai yra musų broliai) 
velijo manyti juos esant 
ir daugiau nekaltais neg 
dėl artesniais prie “Didžiosios pas
lapties” toje prasmėje, kurioje tė
vas rodsy savo jautriausią rūpestį 
silpniausiam iš savo valkų.

Pilna laisvė bastytis bu1 
ma indijono būtina, kadii 
teikia tankią atmainą rerfnių, van
dens ir oro. Nors mesi ir žuvis 
buvo svarbiausiu jo maistu, įvai
rumas girinių vaisių, šaknų ir gru
dų ir kai kurių auginamųjų javų, 
duodavo permainą meito laiku. 
Jis turėjo pilnai kūniško prasi- 
mankštymo, prie kurio nebuvo ver
timo ar varginimo, k?J|hngi jis pa
ėjo iš prigimto noro medžioti ir 
tirinėti.

ir valdyti savo paties garovei. į 
sakė, kad susikrušimas žmoni- į 
yra teip kaip perviršis taukų , 
žmogų: riebus žmogus nega- , 
kaip reikiant, valdyti savęs 

ir turi daug silpnybių, nors jis 
gali būti gražus pažiūrėti ir pilno 
kraujo. Todėl indi jonas vengė di
delio susikimšimo ant mačos vie
tos. Žmogus reikalauja lygvaliai 
oro ir vietos, sakė jis.

Negi jis tikėjo į davimą kam 
nors per didelės galybės ant savo 
bendradarbių, manydamas, kad 
žmogaus prigimtis yra persilpna 
atstovėti visokioms pagundoms po
litikos. Padermės* dalinosi tik į« 
gentis, kurių ^kiekviena buvo ve
dama savo pagabiausio vyro ir ne
buvo padermės vadovo kaipo visos. 
Žmonių atstovai — savo siela ir 
kunu — buvo genčių vadovais; 
teip vadinami vyriausi vadovai bu
vo perkalbėtojai, tai daugiausia. 
Visokis urėdas buvo pagarbinis— 
be atlyginimo — ir turėjo būti įgy
tas nuopelnais ir tikra vadovybe.

Tiesa ir teisumas teip buvo su
prastinta, kad nebuvo reikalo turė
ti advokatus, teisėjus ar kunigus 
sutaikymui ' ginčijamų klausimų. 
Niekas nebuvo matuojama mastu 
ar apskaitoma doliariais ir centais. 
Žmonės laikėsi socijalizmo pras
čiau šioj e ir tikriausioje žodžio ' 
prasmėje. Viskas buvo laikoma iš 1 
vieno: visi galėjo būti turtingais 
rugpiučio mėnesyj ir visi bėdinais 
ir alkanais vasary j. Niekas ne
buvo laikomas dideliu ar mažu, jei 
buvo priedermė duoti. Nebuvo 
vaizbos ar maino tose dienose; tas 
buvo visai nežinomu daiktu.

Visi musų papročiai buvo pa
remti gamtiškais įstatymais. Jung
tuvės, kaip ir gimtuvės buvo skai
toma šventu dalyku sulyg įstaty
mų ‘‘Didžiosios Paslapties’’ ir ne
kaltybė bei kraujo grynumas buvo 
laikoma didelėje garbėje.

Kad musų žmonėms abelnai se
kėsi įdiegti šitie principai, tai tik
rai parodo jų kūno ir doros sto
vis jų laukiniame gy venime. Jung
tuvės nebuvo leista gentėje; jau
nikaičiai turėjo jiėškoti sau my- 
liihųjų nž rybų ketvirtos kartos 
gentybės.

Indijanos iš visų pajiegų sten
gėsi auklėti kūno tobulumą, bet 
jis nejieškojo grožės tiesiog. Jo 
pirmutiniu uždaviniu buvo raume
nį ška išlaikybė ir pilnas valdymas 
visais raumenimis, kas pats 
save davė kunui sanmatybę ir pa-1 
togumą, kuriais jis garsėjo.

Jis patyrė, kad bereikalingi ant 
kūno drabužiai gimdo neprigimtus 
pa j autinius, kaip ve tuštumą ar ne
tikrą mandagumą, teipogi 
sididžiavimą. Gera dalis 
dijono pilnos sveikatos 
ri būti priskaitoma veikmei 
lės šviesos ir oro į jo atidengtą 
odą. Tą patį galima pasakyti apie 
bereikalingą priemonišką apšildy
mą ir gyvenimą ankštuose gyveni
muose; priegtam gi, įvedimas šitų 
dalykų reiškia pastovų ar vietinį 
gyvenimą, o tas vėl reiškia nesa- 
nitariškas sanlygas ir ligą. Dėlei 
pasistengimo pergalėti visus šituos 
pavojus gema musų teip vadina
ma, civilizacija; žmogaus protas 
įieško pagelbos, užrašo ir palaiko 
savo prityrimus busimoms gent- 
kartėms.

Laukinis indijonas numanė žmen 
gaus palinkimą prie perdėjimo ir 
pavojų nuo perdidelio draugijinio 
padilgalo, vedančio į besaikinius 
rajumus ir geismus. Jo draugiji
niame gyvenime perdidelė susipa- 
žinybė nebuvo leidžiama. Visokis
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Ant galo pasirodė kortežas, kuris buvo su-' 
tiktas trukšmingiausiu rankų plojimu. Leo
nas XIII Pierre’ui pasirodė visai naujoje iš- 
veizdoje. Tai nebuvo tas romus suvargęs 
senelis, vaikštinėjo gražiausiame pasaulio so- 
—. Tai nebuvo ir šventas tėvas raudonoje 
pelerinoje ir popiežiaus kepurėje, tėviškai pri
imantis maldininkus, atėjusius jį pagarbinti. 
Tas buvo dvasiškas viešpats, visagalis val
dovas, prieš kurį nusilenkia viso pasaulio ka
talikai. Jo suliesėjęs kūnas ištyso, ant išbliš- 
kusio mirtinai veido žibėjo, yt brilijantai akys, 
įsmeigtos kasžin-kur į tolumą. Ir nė sykio 
jis nepažiūrėjo į ruimą ir nėkiek nežingeida- 
vo kas dedasi apie jį.

Ceremonija prasidėjo. Popiežius paleng- 
Vienok »-ĮvaJaikė mišias, prie kurių tarnavo keturi pra- 

Pasibaigus mišioms Leonas XIII nu
siėmė mitrą ir, užsidėjęs popiežiaus tiarą ir 
apsisiautęs mantija, atsisėdo ant savo sosto. 
Ir koks jis buvo puikus savo gražiuose dra-' 
bužiuose! Nutylus miniai, jis pakėlė ranką 
ir teikė miniai savo popiežišką' palaiminimą. 
Vėl pasigirdo rankų plojimas ir kuomet kor
težas sustojo, kad išeiti, iš visų pusių pasigir
do šauksmai: “Evviva ii papa re! Evviva 
ii papa re!”*)

venant arti prie gamtos, biauriausi 
gi prasižengimai yra vaisiais susi
grūdimo žmonijos. Tik trumpam 
laikui vidurvasaryj Siouxai kar
tais susirinkdavo dideliais skaitliais 
draugijiniams šokiams ir puotoms, 
kaipo ir padarymui sandaros su 
kitomis padermėmis.
tuose abazuose nebūdavo daugiau j Jotai, 
kaip po 10000 žmonių; be to, kas 
buvo nurodyta augščiau, neleido 
stoka maisto ir sanitariškos išly
gos.

Savo primityvišku valdymo*! tais- 
lu, greičiau gentės ar būrio kaip 
padermės, blogadarybė ir visa kas 
skaitoma kenkiančiu abelnai gero
vei, buvo niekinama ir peikiama 
ir nerasdavo užtarimo. Net slapti 
darbai kiekvieno nario buvo vieša 
nuosavybe gentės, kuomet augš
čiau ir už ry bų sprendimo jo ben- 
drabrolių buvo akis Didžiosios 
Paslapties! Kiekviena piktadary
bė tuojaus buvo nuteista* atlygina- 

' muoju įstatymu baudos, •uždėtos 
sanžine gentės ir pavienio — nes 
nors jo nuodėmės nebuvo susektos, 
jis priverstas buvo jas išpažinti. 
Žinoma, buvo terp jų keliatas prie 

’ blogo i palinkusių žmogystų, bet 
gentė žinojo jas teip gprai, kad 
toki asmenys negavo sau vietos ir 
turėjo pasitasyti arba nešdintis ša
lin.

Apie ligas nebuvo kas kalbėti se
iliaus. Net gerai žinomos vaikų 
ligos, kurios civilizuotame gyveni
me kuone 'teip būtinos, kaip vai
ko kalimasi dantelių, nebuvo paži- 
namos terp mus, kol indijonai ne
užėmė paliekamųjų žemių. Gy
dant ligas, jei tokios atsiti
ko, viskas buvo prasta ir prigimta. 
Vartojamu vaistu paprastai būda
vo silpna arbata ar mioviralis ko
kios šaknies ar žolės, bet jie ne
turėjo budo ištraukimui nuodingo 
principo. Jie nevartojo chirurgijos 
jokioj formoje. Bobutė gelbėjo 
prie pagimdymo, jei pagelba buvo 
reikalinga; labai tankiai motina 
pati padarydavo viską, kas reikia. 
Principas atsitolinimo 
moterei tam tikruose 
buvo verstiiAs kaipo 
priedermė. Jų slapta stiprybė bu
vo pilnoje ir tylioje klausybėje 
gamfos įstatymų.

Kaip šita veislė “tikrų žmonių” 
pirmą kartą susitiko kaukaziškąją 
veislę, tai jie nusistebėjo iš anų 
mechaniškos pirmyneigos — jų 
stebuklingų išradimų — vaisiaus 
veiklių smegenų ir nepailstančių 
rankų Suprantamas dalykas jie 
laukė tolygios pirmyneigos doriš
kose ir dvasiškose rybose. Krikš- 

, čionių misijonieriai paskleidė geras 
naujienas įdomaus didvyrio, žmo- 

j gaus ir bet didesnio už žmogų, 
> ateinančio pas juos tiesiog iš kru- 
.* tinės Didžiosios Paslapties. Jie 

gal turėjo tiesą manyti, kad balti 
t žmonės nuveikė teip daug įdomių 

dalykų, klausydami šito didvyrio 
ar pusdievio bei jo mokinamų prin
cipų. Iitikr^> misijonieriai nelaukė 
to pasakyti, bet tolesnis pažinimas 

| baltojo žmogaus kaipo mainiaus,

Tuo šauksniu, tuo karingu lozungu, kuris 1 
pridarė tiek daug klaidų ir praliejo tiek daug ' 
kraujo, tuo nusižemimtno ir apjakimo šauks
mu Pierre pasibiaurėjo ir jis ko greičiausiai 
norėjo nueiti nuo tribūnos, kad nematyti tos 
visos stabmeldystės. Negalėdamas išeiti ant 
gatvės ir, nenorėdamas pakliūti į patį spiaudi- 
mą, jis pamatęs šalyje durų, įėjo į vėstibulą, 
kur buvo laiptai į bokštą. Raktininkas sker
soms pasižvelgė į jį, bet pamatęs kunigo ap
darą, praleido Pierre’ą. Storos sienos ne
praleido šauksmo. . Bet palypėjus kiek aukš
čiau, šauksmas vėl jį pasiekė, ir Pierre lipo 
vis aukščiau ir aukščiau, kol neatsirado pa
čioje bokšto viršūnėje ir čia jau minios riks
mas nebegalėjo jo pasiekti. Ir kaip jam leng
va pasidarė, jis visa krutinę pradėjo traukti 
į save gryną orą. Ir Pierre žiūrėdamas iš 
tos aukštybės į Rymą, į tą JJymą, kuris iki 
kaulų yra persisunkęs puikybe ir noru valdyti, 
suprato, kad katalikybė negali gy venti be 
svietiškos valdžios, kad ji pražus tą dieną, 
kuomet visai praras svietišką valdžią; katali
kybė gali tik tuomet laikyties. kuomet ji val
do pasaulio kūną ir sielą. Ir nė vienas popie
žius negali atsisakyti nuo svietiškos valdžios' 
ir todėl Ikonas XIII pasilieka sau ir svietiš
kojo Viešpačio vardą. Ir niekuomet katali
kų bažnyčia neišsižadės savo užmačių, nes ji 
laiko save nepergalima ir amžina. Ir kiek
vienas popiežius reikalauja, kad jiems butų 
sugražinta jų valstybės. Pierre suprato, kad 
jo svajonės apie grynai dvasišką popiežių yra 
tik svajonės, jis savo akimis mato, kaip tas 
popiežius geidžia .garbės ir valdymo. Ilgai 
reikia pagyventi Ryme, kad suprasti tą pa
saulį, ir jam pačiam tik dabar viskas aišku 
pasidarė, kuomet jis čia jau išbuvo visą mė
nesį. Vakar jis matė plaukiančias aukas, pi
nigus, kurie pririša popiežių prie žemės, šią
dien vėl stabmeldystę. Dabar jis visai nu
stojo tikėti į tą, kad dvasiškasis piemuo gali 
atsisakyti nuo svieto niekybių ir pasilikti sau 
vien dangaus karalystę.

Ir kuomet Pierre pradėjo leistis ženrin, jis 
susitiko su monsinjoru Nani. Pralotas lydėjo 
savo dvi franeuzi — motiną ir dukterį, ku
rios matyti labai džiaugėsi, kad gali įlipti į 
bokštą.*- Kaip tik Nani pamatė jauną abatą, 
jis priėjo prie jo:

— Na, ką. mano mielas, ar tamsta esi už
ganėdintas šia diena? Kokį įspūdį padarė į 
tamstą šiądieninė ceremonija?

Savų smailiomis akimis jis pasiekė Pierre'o 
sielą ir iškarto suprato jo ūpą. Užganėdintas 
tuo, jis tyliai nusijuokė.

nima? proto ir dvasios vienval be
simainančiais reginiais ir patiri-

Miškai, plynės, kalnai eže
rai ir upės paliesti puikiosios sau- 
lėtakos ar sautėleidos buvo supinti 
su gamta ir laime.

“Svietas aplinkui mus yra duri
mis, kuriomis mes įeiname šėtron 
“Didžiosios Paslapties”, tarė se
nas Indijonas filosofas, man esant |pasielgimas pirmiausiai turėjo bu- 
vąika giriose. 1d remiamas našybe, tyla ir

ir paeinančias nuo 
Nuo jų reikalauta užgesinimo vi
sos šviesos esančios pas juos už- 
žiebimui kitos, kuri matėsi jiems 
neteisinga. Tuojaus paaiškėjo, kad 
tokia permaina reiškė pilningą per
mainą jų gyvenimo teip dvasiško, 
kaip ir protiško — permainą dra
bužių, įpročių ir draugijinių pa
pročių. Pagaliaus jie pamatė, kad 
jie prieis prie to paties dalyko —[nė šalčio!
kad geras ir blogas turi būti pama- Vieną rytą Pierre atrado savo paprastoje 
tiniu akmeniu jų darbų. vietoje Benedettą. Ji palengva riktelėjo nuo

Nors nenorėdami priimti balto- tokio nesitikėto susitikimo ir truputį rtusijuo- 
jo žmogaus tikybą ir papročius jie kė,.nes laikė rankose jo knygą “Naujas Ry- 
mi noru leido ateiviam* maišytis mas”, kurią ji labai mažai suprato, perskai-

»- » r: Čnli-

bu su ja.... Vieną sykį aš buvau ją nuvedęs 
pas tūlą fabriką. Bet ir čia negavo darbo ir 
vėl pradėjo verkti, ir kad ją truputį nuraminti, 
prisipažinsiu, aš pabučiavau ją.... Ji ap
svaigino nuo mano pabučiavimo, ji buvo taip 
laiminga, taip laiminga! *-

Visi linksniai ir trukšmingai prasijuokė. 
Bet Čelija nurimo pirma ir rimtu balsu pa
sakė:

— Žinai, Dario, jį tikrai, myli tamstą. 
Tamsta neturi teisės išnaudoti, jos meilės.

Dario, be abejonės, buvo tos pačios nuo- 
Ir Pierre liūdnai atsiminda- monės. Jis pažiurėjo į Benedettą, linksmai 

linktelėjo galvą, tartum sakydamas. — nors 
jį Pjerina ir myli, bet jis jos nemyli. Prasta 
mergaitė, darbininkė, nors ji butų graži kaip 
dievaitė, ir tuomet jis negalėtų jos mylėti. Ir 
jis ėmė klegėti iš tos romantiškos istorijos.

Bet Celija buvo rimta ir kalbėjo:
— Dario, Dario, ji tamstą myli, tamsta 

neturi teisės suteikti jai kokias nors kančias.
Tuomet ir Benedettą pasigailėjo.
— Ir jie taip nelaimingi — tie varguoliai 

žmonės!
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H Garsus maskoliškųjų juoda
šimčių vadas Puriškevičius, uz gra

Kainuose užpustė ne mažai žmonių. 
Net pietiniuose Prancūzijos depar
tamentuose sniego yra gana gi
liai. į

Artikulas IX ir X. Apkainojimas daigtų, valgymui ir 
naminiam panaudojimui paskirtų.

Artikulas VI. Ginčuose už bartis, ant kurių yra iš
skaptuoti ženklai, privalo būti tėmyjami senesnio įaugimo 
ženklų pėdsakai. (Tas pats art. 6 antro ir trečio statuto).

Trečias statutas (art. 7 ant galo) ant visados uždrau
dė chlopams už rubežiaus lobių pardavinėti bartis.

Artikulas X. Niekas niekam apvynojų naikinti ir ga
dinti neturi po smarkia bausme., (Tas pats art. 1 (L antro 
ir trečio statuto).

Redakcijos atsakymai.
Korespondentui iš Hinuimia, 

Ind. Mergaičių, nė su joms drau-

• Artikulas IX. Jeigu kas turi ant keno žemės bebrų 
gonevas’), turi tiesą reikalauti, idant savininkas tos že
mės nė pats, nė žmonėms neleistų pairti lauką, arba plėšti 
šienpiovynes atstume vieno numetimo lazdos4) ,nuo to be 
brų pylimo. • t ,

Artikulas VII. Kaina sakalo3), pelių vąnągas (bialo- 
zoro’), peslio (krogulio4), vištvanagio (ragogo*), vanagė
lio (drzemliko3), paženklinta. n n

Artikulas XI. Kas pasidrąsįs knašinšenas paukščių iš
mėtyti, paukščius nuvaikyti, arba svetimais spąstais gau
dyti, baudžiamas turi būti. (Tas pats art 11 antro ir tre
čio statuto).

okietijos ministerio yra
“ -- "t" •yf'

Apie medžiojimą.
Pridėta apie žuklavimg, apie bebrą gonevas, apie gaisrus 

girioje ir apie kitas išgales.

Artikulas VIII. Kaina javų į knygą statuto pa
talpinta’). ,į

Trečias statutas (art. 9) pridėjo prie kįtų yeislių javų 
grikius. Taip daugelio daržovių paminėtų,; nesiskaitė tuo
se statutuose tabakas’).

GALAS.

J

*1

li Vokietijos augštesmų* moky
klų studentai nuo apšvietimo rnini- 
sterio pareikalavo, kad uždraustų 
mokykloms immatrikuliuoti čekas 
studentus už čekų užpuolimus ant 
vokiečių studentų Prago j. 'Mini- 
steris vienok vokiškų studentų rei
kalavimą atmetė.

|| Kijeve, kariškasis teismas pas
merkė pakorimu trįs vyrus, o 21 
prie sunkių darbų Sibiro kasyklo
se. Viii buvo sąnariais socijal de
mokratų partijos. Tarpe pasmerk
tų yra Vladimtr šcmett. pirmo
sios durnos atstovas iš Poltavos.

H Berlyne, ant Friedricho gatves 
likosi suimtas jaunas vaikinas, ku
ris su peiliu užpuolė ant moteries 
ir perdūrė jos drabužius, bet peilis 
moteries neužgavo, Policija vie
nok netiki, kad tai butų tikrasis 
moterų pjaustytojas, kuris sužeidė 
jau 36 moteris.

Artikulas III. Jeigu kas šlėktai arklį suimtų arba 
Užgrėbtų, turi būti baudžiamas ta bausme, kokia yra pa- 
lenklinta tiems, kurie mušti pasidrąsina. (Tas pats art. 3 
antro ir trečio statuto).

|| Montenegro kunigaikštystės so- 
stapiiyj Cetinijoj gyventojai paga
vo du austrijoku ir tikėdami, kad 
tai Austrijos šnipai, nupiovė pir
miausiai ausis ir nosis, o paskui 
pakorė. Tas rodo, kaip montene- 
grinų nekenčiama Austrija. Ten 
gi, kur yra didelis nesikentimas 
ir menka priežastis karus gali pa 
gimdyti.

Artikulas XXIV. Ponai durnos senu 
klydinėjančius arklius po 6 grašius ims, o 
darbinius gyvulius visumet veltui išdavinės, 
dienas galvijus užlaikytų, baudžiamas bus1).

|| Londone teismas vėl pasiuntė 
kalėj i man apie 30 moterų ir mer
ginų kdVotoj ų už savo tiesas. 
Terp tų moterų yra ir užimančios 
augštas draugijoj vietas: terp jų 
yra Lady Constance Lyton, duk
tė buvusio karaliaus vietininko In- 
dijose. . i

SKAITYTOJAMS
Kurie iki 15 d. šio mėnesio ne

užsimokės savo užvilktos prenu
meratos, tiems “Lietuva” bus su
laikyta. Kurie dabar užsimokės, 
tie gaus dovanas. Skaitykite ap
garsinimą apie dovanas ant pusla
pio 6-to — Naujiena.

"Lietuvos" Išleistuvl.

nai pasekmei, tuo tarpu jis ruo
šiasi politiškame prieglaudos name 
kaipo priklausomas tautos priglau- 
stinis! Yra smagu žinoti, kad 
prigimtinis amerikietis iškįla iš ši
to paslėpto perijodo į sveiką daly- 
vuntą šiolaikiniame gyvenime, kaip 
yra parodyta kelių, kurie yra pirm- 
takunais savo šiodieninės veislės.

(I, Austrijos ukėsai lankanti augš- 
tesnes mokyklas Vokietijoj likosi, 
pašaukti namon kariškon tarny
stėm Taigi aišku, kad Austrija 
rengiasi karan. Pašaukti po gin
klu ir serbai studentai besimoki
nanti ‘už jos sienų.

Lietuviškasis Statutas
ZYGMANTO I.

PAGAL TAD. CACKf, 
Lietuviškai parašė Jonas Šliupas, M. D.

Artikulas XXIII. Ks(> vagišku budu gaudytų žuvis 
kutroje ar koželkoje, tad pirmu kartu bus tvojamas bo
tagais; antru kartu pagautas su lyčiumi, turės ausį nu
girstą, o trečiu kartu kaipo vagis baudžiamas bus (art. 27).

papratimu už 
klydinėjančius 
o kas per tris

Antrame statute pridėta:
1. Vagiški pašaukimai prieš urėdą išpažinti, privalo 

būti į atskiras knygas, juodomis vadinamas, įrašinėjami. 
(Tas pats art. 12 trečio statuto).

2. Nesuaugęs vagis neturintis šešiolikos metų, o su
lyčiumi pagautas, kaklu nebus baudžiamas, iš jo turto blė
dis gausiai taps atlyginta, arba ant atsitarnavimo bus ati
duotas, kasmet 50 grašių3) atitarnauti turi. Tačiaus prie 
keletos lyčių vaikysčias pagautas, ant kūno baudžiamas 
bus. (Tas pats art. 23 trečio statuto). * į

3. Jeigu lyčius^ taptų name užtiktas, o vaikai irt pati 
apkaltinti vogtus daigtus vartotų, tad privalo tas blėdis 
mokėti, o stokoje įgalėjimo užmokėti, gyvasčia atsakys.

4. Visos suvedžiotojos ar suvedžiotojai dėl užlaikymo 
ištvirkimo ir prikalbinėjimo moterių į paleistuvystę, ken
čiamais būti neturi, atbulai, nosis ir ausys turi būti tokiems 
žmonėms nupiaustytos, o jeigu dar po. apturėtos baudos, 
taip-pat prasikalstų, kaklu už kaltę baudžiami bus. (Tas 
pats art. 31 trečio statuto).

5. Jeigu kas išpratęs savo pačios syetvyrystę,. pagautų 
j^ su svetmoteriu ir tuojau kaimynams tatai apsakytų ir 
visiškai Į apie būtybę to prasižengimo pertikrintų, tuomet 
teismas abudu prasižengėliu kaklu nubausti palieps1). O 
jeigu svetmoeeris prie pagavimo butų užmuštas, tad taip 
apie tai turi būti spręsta, kaip apie gvaltauninkus šlėktiško 
namo parašyta (slg. perskyrimą X).

6. Kas benkartą užmuštų, laisvas yra nuo bausmės 
kaklo. Pagalvinė po jo, kaipo po žmogaus prastos luomos, 
motinai priguli. (Tas pats art. 32 trečio statuto).

7. Pakampinėms karčiamoms būti ne privalo. (Tas 
pats art. 33 trečio statuto).

Trečiame statute patalpinta:
1. Nutarta, kad nors tame statute tuos, kuriuos pir

miau vadinta nelaisvais, tame įstatyme vadina šeimynyš-; 
čiais (czeladž), tačiaus tatai neatima tiesos eiti bylan dėlei 
jų išdavimo pagal įstatus tame rankiuje beesančius (art. 36). 
’ 2. Čigonai išguiti turi būti3) (art. 35).

- 3. Jeigu kas ką apkaltinęs, paduotų į kalėjimą,- o 
paženklintame laike nestotų ir teisios priežasties nestojimo 
neišrodytų, tai teismas, prabėgus tam laikui, turi laisvu 
apskųstąjį padaryti ir apsergėti laisvą bylinėjimąsi su tuo- 
mi, kas jį apkaltino (art. 34).

4. Iš vežantis svetimą pačią netenka kaklo, o gyvastis 
pačios yra ant valios vyro (art. 29).

5. Jejgu kas keno javus vagišku budu nupiautų, arba 
gatavus javus ar šieną pavogtų, tad su lyčiumi leista tokį 
vagį, ar pas jo poną, ar į urėdą nuvesti; teisa su vagiu 
padaryta taps. Jeigu kas tokius besiginančius vagis už
muštų, nebus atsakyme. O jeigu prie darbo nesugauta 
kaltininkų, tad taip pasielgti, kaip kitose dėl vagystės bylo
te (art. 26).

Apie užgrėbi m u s ir pridėtinius atlyginimus.

Artikulas L/ Jeigu kas kumelę iš kunigaikščio tabūno1) 
paimtų ir užgrėbtų, tad užmokės penkias kapas grašių (beje 
133 auksinus 10 grašių); pagriebiantis kumeluką, dešimtį 
kapų (266 auksinų 20 grašių) užmokės; bet jeigu ta ku
melė ar kumelukas buvo pirkti ar turgavoti, tad duoti ar 

| Įsiūlyti pinigai bus gausiai atiduoti. Jeigu kas iš tabūno 
barono (kiltesnią urėdininko) pagriebtų arklį, tad užmokės 
už kumeluką penkias kapas (133 auksinus 10 grašių), p 
už kumelę tris kapas (80 auksinų), už chlopišką arklį ir 
kumelę 50 grašių (24 auksinus); o jeigu brangiaus būva 
arklys ar kumelė pirkti, arba savininkas prie pardavimo 
daugiaus reikalavo, tatai jam gausiai taps sugrąžinta.

Antras ir trečias statutas prašalino skirtumą tarp 
kumelukų iš viešpataujančio bandų ir kibesnių jų popų, ir 
nusprendė, kad už užgriebimą kumeluko astuonios kapos 
(171 auksinų 11 grašių), už kumelę 4 kapos_(85 auksinai 
20% grašių), už chlopiškus arklius dvi kapi (42 auksinai 
25 skatikai).

Artikulas II. Nieks neturi svetimo tabūno suiminėti, 
tik apskelbęs blėdį, turi duoti žinią savininkui tfibuno; gal- 
rijus-gi ir naminius paukščius suimti leista, ir duoti žinią 
^aviniukui, idant butų pats, ar per išsiųstą žmogų prie 
apiprekiavimo blėdies; o jeigu gavęsis žinią savininkas ne
priimtą iki trečiai dienai, tad nukentėjęs blėdį, pagal nuo
monę kaimynų ir vaznio, tiek pas savę galvijų paliks, kiek 
Išneša blėdis. Jeigu skriaudžiantysis už padšuytą blėdį 

[ nenorėtų atlyginti iki Kalėdų laikui, tuomet į teismą pa
kviestas bus, o pagal pranešimą, kokį vaznys, matęsis 
t>lėdį, padarė, teisimas bus daromas. (Tas pats art. 1 antro 
Įr trečio statuto).

Artikulas IV. Taip-gi už pagrėbimą visokios luotuos 
imogus smarkiai bus baudžiamas. (Tas pats art 4 antra- 
lr trečio statuto).

Artikulas V. Apkainojimas padėtas naminiams gal- __ •»»»!»

Artikulas XI. Kaina šunų visokeriopos veislės*) taip 
medžioklei, kaip namų sergėjimui,’ su ,dideliu stropumu 
tapo statute apgarsinta.

Artikulas XII. Jeigu kas ant ko šunį pasiundylų, tad 
taip turi būti baudžiamas, kaip kąd jeigu pats sužeistų. 
(Tas pats antrame ir trečiame statute).

Artikulas XIII. Jeigu kas apsigynime šunį užmuštų, 
neprivalo už jį mokėti. (Tas pats abiejuose vėlesniuose 
statutuose).

Artikulas XIV. Jeigu pas ką šuo, arba galvijas blėdį 
apigardoje darytų, o uktveris arba ponas apie tatai žinotų, 
o tokio galvijo ar šuns nesergėtų, arba nepririštų, už visas 
blėdis atsakys. Jeigu koks galvijas žmogų pažeistų, už- 
gautamjam turi būti išduotas1). Kas turėtų arklį, kurs 
spardosi, privalo jam skambaliuką parišti, idant nieks ant 
tokio arklio nesijodinėtų. Kas to atsargumo neužlaikys, 
už visas blėdis atsakys. (Tas pats antrame ir trečiame 
statute).

Artikulas I. Medžiojantis1) svetimame miške be lei
dimo savininko, užmuštą žvėrį atiduos, ir pinigiškas baudas 
užmokės. Šaulys sugautas prie žvėrio, mirtimi bus bau
džiamas kaip vagis. , . »

Antras statutas (art. 1) tą pačią bausmę panaujino, 
bet trečias statutas (art. 1) šauliui medžiojančiam be leidimo 
girios savininko paženklino kalėjimo šešetą savaičių ir pri
dėjo sąlygą, kad už svetimo rubežiaus sužeistą žvėrį vy
tis neleista. o •

Artikulas IĮ. Kaina taurio1), briedžio3), laukinio 
arklio3), elnio, stirnos, sabalo4) ir kitų žvėrių tame statute 
patalpinta. (Tas pats antrame ir trečiame.statute).

Artikulas III. Jeigu kas turi svetimame miške bartis, 
šienpiovynes, ar pirtis, taip turi elgtiesi, idant iki ažerui 
važiutų su tinklu, šunų neimdamas, nė jokios šaudyklės, 
su kuria galėtų žvėrį užmušti. Kas turi šienpiovynes, tas 
jas dauginti negali, bet plėšti taip-gi lankas turi galę, miš- 
ko-gi aptvėrimui gali pasikirsti. ( Turėdamas ežerą, gali 
medžių imtis padirbimui lovio* žuvims ir kurui laike žuvų 
gaudymo. Bartininkas tiek gali laipsniais5) paimti mauknų, 
kiek išsinešti ant savęs gali. Neleista yra pysiantiems miš
ką naikinti Svetimas bartis. Lyginai ant lauko stovintį 
bartinį medį negalima arti paarti, kad nenudžiūtų. (Tas 
pats art. 3 antro ir trečia statuto). 1

Artikulas IV. Kas svetimą, o savame miške esančią 
šienpiovymę lieps nupiauti, arba svetimame ežere žuvis gau
dyki leis, pinigiškas baudas užmokės. (Tas pats art. 4 antro 
ir trečio statuto).

Artikulas V. Jeigu kas ką savam miške bekertant už
tiktų, arba eidamas pėdsaku pasivytų, tad turi galę sulai
kyti, į savo namus žmones nuvezdinti, ir vėlių vėliausiai 

- trečią dieną ponui tų žmonių duoti žinią, idant paimtų kal
tininkus ant parankos, juos už padarytą blėdį atlygįs. Jei- 
gu-gi toks ponas ar neatkeliautų, arba atkeliavęs tiesos ne
padarytų, vaznys su dviem šlėktom apikąinos, o nuskriau- 
stasai nuo pagalvotojo blėdies turi pajieškoti. (Tas pats 
art. 5 antro ir trečio statuto).

Artikulas VII. Jeigu kas keno kutroje (markoje) žu
vis gaudyti pasidrąsintų1), arba malūną nudegintų, už gvd- 
tą bus baudžiamas ir gausiai blėdį be vilkinimo pagal nu- 
tarmę teismo atlygįs. (Tas pats art. 7 antro ir trečio 
statuto). 4

I I J I

Artikulas VIII. Jeigu kas lizdą sakalų, gulbių3) iš- - 
krikdytų, arba paukščių spąstus sunaikintų, baudžiamai bus. 
(Tas pats art. 8 antro ir trečio statuto).

Antrame statute pridėta:
1. Didesnė bauda tapo paženklinta tiems, kurie pama- 

sišenas paukščių aptepliotų degutu ar patryniotų česnaku, 
arba spąstus pavogtų. (Tas pats art. 12 trečio statuto).

2. Kaina bartiniam medžiui įstatyta. (Art. 13 tre
čio statuto kaina truputį padidinta).

3. Apkainojimas bičių įstatytas, bausmė mirties pa-

4. Už įkapojimą miško ar iškirtimą medžių netiktai - 
reikia paskirti užmokesnį, bet ir bausmę nurodyti už pada
rytą gvoltą. (Tas pats trečiame statute).

5. Už kiekvieną vaisių medį nukirstą svetimame sode 
šešis rublius grašių3) bausmės užmokėti; ir atskirai už 
padarytą gvoltą statutas paskiria baudą. (Tas pats art. 
16 trečio statuto).

6. 'Jeigu kas kam tyčiomis gaisrą užleistų ant miško, 
turi gąusiai atlyginti. (Tas pats art. 17 trečio statuto).

Trečiame statute pridėta:
1. Nuo šventėj septintos subatos (po Velykų) iki su- 

valymui iš laukų visokių javų, ant svetimų žemių medžioti 
neleista (art. 18).

(Tąsą noo 4-to puslapio), 

tarp jų kaipo draugams: žemė yra 
laisva ir plati, o Didžioji Paslap
tis maloninga. Karas buvo tik im
tynės ar išmėginimas pajiegų ,— 
kaip ir galynės — neskiriamos že
mės grobimui ar padermės ar tau
tos naikinimui.. Tai buvo prieš 
indijono priėmimą nuo baltojo 
žmogaus šautuvo ar plieninio pei
lio ar pirma paragavimo demora
lizuojančio “ugninio-vandens”.

Neįdomu, kad žmonės gimę lau
ke ir užaugę teip kaip aš aprašiau, 
turėjo skaudžiai nukentėti, būdami 
priverstais priimti priemonišką gy
venimą iš visų pusių. Pereiginis 
indijono stovis apima nuo šimto 
iki trijų šimtų metų sulyg padermės 
ir jos susilietimo perijodo su civili
zacija. Paprastai jie sėbravo su 
baltparviais^metašimtį ar du pirma 
pasiekimo perijodo paliekamųjų že
mių gyvenimo. Per tą laiką jie 
laipsniškai keitėsi, ko pašalietis ne
pastebėjo, nors tas gana aišku bu
vo indijonui pačiam. Baltam žmo
gui jis nebuvo nieku kitu kaip tik 
“indijonu”.-

Dabar, kaip jį galutinai prispy
rė aplinkybės, tokios kaip nusto- 
jimas žvėrių ir siaurinimas rubežių 
jo medžiojimo laukų, mainyti dra
bužius ir perimti madą nno baltojo 
žmogaus, atmainyti maistą ir gy
venti nesanitariškuose namuose ar 
grinčiose daugi aus užsidarius ir ant 
vietos, atmaina iš pirmo jam la
bai pakenkė. Besibastydamas po 
miškus ir plynes jis permainė sa
vo mintis' ir sužeidė jas maž-daug 
sulyg filozofija baltoja žmogaus. 
Toliaus, maino bendrijos įvedė 
šautuvus <ir “ugninį vandenį” ir su 
švelniję tam tikrus indijono pa
pročius savo pačių pravartiAnui ir 
naudai, pradėjo demoralizuoti. 
Daugelis atsiskyrė nuo senos val
džios. Pasirodė ligos, kurios ne
buvo girdimos pirmiau ir laipsniš
kai platinosi padermėje. Bet ko
lai buvo nerakštos girios ir plynės 
bastytis, tolai jų drūti kūnai atsi
laikė blogui. Kaip jie likosi pri
versti eiti ant paliekamųjų žemių, 
tai viskas tarytum žlugo su sykiu. 
Aš kalbu apie indijonus kaipo veis
lę, nes buvo pavienės gentės ar šei
mynos, kurios išliko. Kaipo žmo
nės jie nužudė laisvę kūno ir laisvę 

. mąsties ir nebuvo nieko jų vietoj, 
kas butų galėjęs įsigyventi mažiau 
kaip per tris ar keturias gentkar- 
tes. i

Būtinai turi būti duota laikas 
susitaikymui reikilų, idant laukinis 
žmogus galėtų gamtiškai ir pasek
mingai priimti naują taislą. Kaip 
jį privertė prie .to trumpu laiku, 
tai tas jį paklaidino ir atėmė jam 
narsą. Jis nužudė viltį ir nusimi
nė. Lavinimas jaunuomenės atle
tiškomis mankštynėmts dabar apsi
stojo ; protiškas lavinimas, toksai 
kaip teisigas atkartojimas pada
vimų ir didvyriškų sakinių musų 
žmonių, pasiliovė. įkvėpianti mei
lė prie gamtos ir “Didžiosios Pas
lapties” likosi sustabdyta misijo- 
nierių palaikymu visokio tautiško 
tikybiško mokinimo “stabmeldiš
ku”. Ir teip. pakili, save gerbianti 
pavienio indijono siela likosi nu
stebinta ir jo geros ypatybės už
migdyta gentkartei ar dviem.

Tuo tarpa reikalai naujo gyve
nimo pasididino šimteriopai. Civi- 
lizavimo uždą vinis valdžios Jung
tinių Valsčių, išauklėtas humanita
riškose ir praktiškose rybose, nu
vedė prie kas sykis didesnių per
mainų. Jo vaikai likosi susodinti

DELEI MOKSLEIVIO P. G. 
ATSAKYMO TEIP VADINA
MAM “DORA M J AM TEISY

BES J IEŠKOTOJUI”.
“Lietuvoj”: 26 d. vasario patil- 

po moksleivio P. G. paskutinis žo
dis. Gaila kad tai paskutinis žo
dis (jau tą paskutinį žodį seniau 
reikėjo abiem pusėms ištarti. 
Red.), bet man nesinori tikėti. 
Jis nors pasislėpęs po slaptyvar- 
džiu turės duoti aiškesnius paaiš
kinimus, negu savo paskutiniame 
žodyje davė. P. G. išvilko viską, 
ką turėjo apgynimui savo vardo ir 
pastatė tašką, juokias velnišku juo
ku, užrukę cigaretą apsisuko ant 
vienos kojos, o skaitytojai turi ti
kėt?, kad Graičunas ir kompanija 
melavo.

Pagal P. G. žodžių, ir S. D. P. 
atskaitos už 1906 m. revoliucijos 
komitetas apturėjo iš Amerikos 
19282 rub. Tas teisybė ir Grai
čunas niekad prieštai ne prieštara- 
ravo, bet jis reikalauja visos (ąbel- 
nos) atskaitos netik už 1906 »me- 
tus, bet ir už 1907 ir 1908 me
tus, netik iš Amerikos suplaukusių 
aukų, bet ir iš Anglijos,. Afrikos 
ir net iš pačios Lietuvos, ir iš mie
stelio Kupiškio, kur buvo iš kra- 
sos ir monopolių išimti pinigai. 
Juk Kupiškio krasa davė 12000 
rub. (gal iš tų pinigų ne revoliu- 
cijonieriai pasinaudojo. Ant spė
jimų ne galima reikalavimų remti. 
Red.). Tas skaitlines sutraukti į 
krūvą nereikia augšto užrubežinio 
mokslo, užteks Kupiškio pradinės 
Akademijos mokslo. Jei paimsi
me 19282 ir padauginsime ant 3, 
tai išeina 57846 rub. (19282x3— 
57,846 rub.). O kur da aukos iš 
Anglijos, Afrikos ir Lietuvos, kur 
pinigai Kupiškio krasos? Kitam 
reikia faktų prirodymui . melo, o 
moksleiviui užtenka jo paties nuo
monės, spėjimo pavadinimui ma
nęs ir kitų melagiais. Teip žiū
rint ir svarstant, neįstabu, jei jis 
mato ir trustą tyčią susitverusį jo 
pragaišinimui.

Aš nesivarau, kad skaitytų ne
buvusias aukas, norėjau tik teisybę 
išgirsti, bet apsirikau ir jos neiš
girdau.

Moksleivis perspėja visuomenę, 
jog jis Neabejojąs, kad aš pulsiu 
Laukį vaduoti. Bet man nėra jo
kio reikalo tą daryti, kadangi nė 
Laukiui, nė man jokis pavojus ne
gresia dėl pavadinimo musų me
lagiais.

U Užlaikymas prezidento su j< 
alga ir kitoms išlaidoms, Ameri.« 
kai atseina kas metai 29000a 
dol; alga Prancūzijos prezidento 
yra 120000 doL ir tiek jau skiria-“ 
ma jo kelionėms, taigi iš viso 240- 
opo dol. Karalius mažos, turinčios 
vds tiek gy ventojų kaip New Yor- 
kžs Portugalijos gauna 567000 
dok; karalius Ispanijos suviršum 2 
milijonu; Holandijos karalienė 
gauna 250000 dol ir nemažas 
įplaukas iš karališkų dvarų; Prū
sų karalius apie 4 milijonus, Mas- , 
kolijos caro alga didžiausia, nei 
12 milijonų doliarių; di
džiausios svieto viešpatystės val
donas, Anglijos karalius gauna 
3% milijono doliarių.

|| Liepojoj, laike perstatymo vie
name teatre, susirinko ložėse gir
ti oficierai, liepė atnešti šampano 
ir tuščius butelius metė į publikos 
sėdynes. Direktorius pašaukė po
liciją, bet oficierai išsitraukė re
volverius ir apreiškė, jog peršaus 
kiekvieną, kas jų siautimą stab
dyti bandys. Ir ištikro į publiką 
pradėjo šaudyti. Publika, persi
gandusi, iš teatro pabėgo. Ofide- 
rai nedavė žiburių gesinti, liovėsi 
tik tąsyk, kada pasigėrę, supuoH 
ant grindų. Ar ne puikus caro 
sosto apginėjai!

[| Prancūzijos randas padavė 
parlamentui sumanymą pensijų 
tarnaujantiems ant gelžkelių. Su
lyg to sumanymo, mašinistai ir peč- 
kuriai, tarnavę 25 metus, turi gau
ti ptj^ę algų. Visi tarnaujanti, 
tarnavę 15 metų, jeigu tariaystoj * 
nužudė sveikatą, turi gauti pen
sijas. Ant Prancūzijos gelžkelių 
algos mašinistų yra 800 do., o peč- 
kurių 500 doL

| Trancuzijos randas suteikė 
Vokietijos užrubežinių reikalų mi
ni sterili i Schoenui didįjį kryžių 
garbes, ligi jos. Pirm to gavo pran-» 
cuzišką ordeną ir Vokieti jos am
basadorius Paryžiuj. Tas rodo, 
kad savitarpiniai prietikiai terp 
Prancūzijos ir Vokietijos eina ge
ryn. Apdpvanoj/mas prancūzišku 
ordenu V< ‘ ’
pirmas nuo 1871 m. Vokietijos 
ciecorius apdovanojo augštu ordena 
Prancūzijos ambasadorių, j

|| Pietinėj Amerikoj, respublikoj 
Ecuador, kalnuose netoli į Rio 
Bamba iššoko iš vėžių pasažierinis 
traukinys, nupuolė į 100 pėdų gilų 
riavą ir susidaužė. Prie to 25 vpa- 
įtos tapo užmuštos, o 40 ypatų yra 
sunkiai sužeistų.

|| Temyklos ant salos Wight 
prietaisos, 27 d. vasario paženklino 
smarkius žemės drebėjimus, kuria 
galėjo atsitikti 5000 mylių nuo 
tėmyklos.

1



r

S. M. FONDO PIRMININKUI.
Išgirdęs apie naujai atgimusį Š. 

M. Fondą ir patyręs, jog norima 
sušelpti musų garbųjį muziką p. 
M.* Petrauską, galutinai besitobu
linantį savo šakoj, ir giliai atjaus
damas lietuviškos visuomenės kul
tūriškam . pasikėlimui, skubinu pri
sidėti ir aš bent su keliais centais.

šitam reikalui siunčiu $2,50, ku
rių $2.00 skiriu kaipo prenumeratą 
rengiamam muzikos vadovėliui, o 
50c. tebūnie kaipo narinė mokestis 
metams.

Velydamas Fondui kuodaugiau- 
siai pasisekimo liekuosi iš širdies 
atsidavęs jo reikalams.

Jonas Zavharauskas.

NAUJI RAŠTAI

j

“Dagis“. Satyros, pašaipos ir 
juokų mėnesinis laikraštis. Boston, 
Mass. Išleidžiamas "Dagiš Publi- 
shing Co", Box 15, So. Boston, 
Mass. _

“Dagis”, teip kaip ir “Dilgėlės, 
illiustruotas. Straipsniai patilpę. 
kaip ir “Dirgėlėse”, kutena ypač 
y patas.

Pohagontasa, Indijonų Karalaitė. 
Istoriška apysaka iš pirmųjų laikų 
Amerikos ąpgj vendinimo. Išleido 
Milašauskas, 25 Second str., So. 
Boston, 'Mass. 62 pusi.

VIETINES ŽINIOS.

i

— Pereitos nedėlios naktyj, I 
vai., einant iš.saliuno namon, likosi 
užmuštas plėšikų karčiamninkas 
Richard H. Fink. Policistai rado 
jį kraujų baloj ant Elizabeth str., 
netoli \Vashington Blvd., bet ga
benant ligonbutin, jis pasimirė. 
Policija rado ligonbutyj vieną pa
šautą vyriškį, kuris, kaip mano, 
dalyvavo užpuolime ant Finko . ir 
jo tapo pašautas.

— Virtuvėj Powers restaurano, 
pn. 285 VVabash av., likosi nudur
tas virėjas, gyvenantis pn. 28 
Otgood str., 30 metų C. L. Killy. 
Nudūrė jį restaurano tarnas GTC? 
lįarbaugh. Mat šituodu vyrai už 
kokį ten mažmožį susibarė, iš 
barnių perėjo į peštynės, kurios ir 
pasibaigė nydurimu vieno.

I-

Pereitą sanvaitę Chicagpj pa- 
sijnirė 659 ypatos, arba 5 daugiau 
ntgų užpeireitąr Terp pasimirusių 
buvo: 377 vyriškiai, 282 moterys; 
641 baltparviš ir 18 purvuotų. 
Vaikų iki 5 metu amžiaus pasimi
rė 192, senelių virš 60 metų 146. 
Džiugiausiai mirčių buvo nuo žar
nų ligų, nes 174. nuo džiovos 134, 

» nuo plaučių uždegimo 67.

Čeginskas M. 
Dilipskaį Vincas 4. 
Dūdas Endy (?). 
Gawczius Jonas. ! * 
Gelkentes Juozas. 
Galop ( ?) Antanis. 
Grigaliūnas Petras. 
Jakeliunas Jonas. 
Janis Paulius. 
Janusas Petras. 
Jarginn (?) Charlis. 
Jaszas (?) Domiriįk. 
Jerominas ( ?)" Adolfas. 
Jonilonis Adomas. . 

, Josnauskas Mikas.
Juceviče M i kala j na (?). 
Jusku Paulu (?). * •
Jurkus Juozapas 3. 
Jurkevvicz Adam (:?). 
Kalis Antanas.
Karbofsky ( ?) Antanas. 
Kamslidis A. 
Kavolius Pit. ( ?) 

Petras).
Kipsnis E. 
Koszis Wm. (?). 
Kotvis VI.
įtucinskaic Misa Fene. (?) 

(Mis Praniška Kučinskaitė) 
Kudis 'Vincas. 
Kurtis Sozef (?) (turbin 

zas).
Lalis Paulius. 
Lupikas Alena. 
Marcinkus J. 
Martinkonis Stap. 
Macas Juozas. 
Kalis Antanas. 
Maslauskas Pranas. 
Mazureke Kate (?). 
Merkelis Bronis. 
Mockaitienė Barbora. 
Olszeski ( ?) Juozas. 
Olbrys Valerija. 
Olsew$ky ( ?) Vlad. 
Pietras Valerija. 
Pietras Ona. 
Plons A. (?). 
Plotkin J. (?). 
Povilonis V. 
Portugenis V. 
Pnrckey Jons ( ?). 
Prunckens J. (?). 
Proscicie Barbola (?). 
Punis Jonas. 
Pūkis Kazis. 
Remeika Robert (?). 

‘ Roznis Juozapa<.
Rtibets Kasis <= .( ? Rublis). 
Skudris F.- 
Spimeras .\inbroz, 
Siderts Aleks.
Ustaitis Jonas. 
Valakauskas Antanas. 
Veronike Kastėnė (?). 
Zeuedys (?) Mikas.
Daugybė pravardžių yra lenkiš

kai parašytų, gal jie priguli musų 
suklydusiems broliams “lenkams”, 
bet idant visas lenkiškas pravardes 
čionai perrašyti, užimtų perdaug 
vietos

Jeigu jau turi musų Kataliogą, tai 
siųsdamas prenumeratą paminėk 
kokias knygas nori, o męs jąs tuo- 
jaus prisiusime. Tik atmink, kad 
už $1.00 prenumeratos negali gau
ti brangesnių knygų dovanom, kaip 
25c., o už $2.00 prenumeratos ne 
brangesnių kaip 50c. Jeigu, nori 
gauti brangesnes knygas kaip 25c., 
arba 50c., tai ant kiek jos bus 
brangesnės, tiek turi viršaus pini
gų prisiųsti.

Tie, kurie užsirašys “Lietuvą” 
pas musų agentus, gaus nuo musų 
agentų kuponus po 25c. vertės nuo 
kiekvieno dolierio užmokėtos pre
numeratos, ir kada tuos 
mums prisius, męs jiems 
me tos vertės reikalautas 
ar ką kitą, kas iš musų
go sau pasiskirs. *

Todėl naudokitės iš šios 
užsirašykite “Lietuvą”, o 
dovanas po 25c. nuo kiekvieno dd-
lierio užmokėtos prenumeratos. 
. šios davanos bus duodamos tik 
per du mėnesiu. Todėl pasisku
binkite “Lietuvą" užsirašyti.

Kurių laikas prenumeratos jau 
yra išsibaigęs, jeigu laike šių dvie
jų sanvaičių užsimokės, prepume- 
ratą, tai ir jie gaus teipgi vjrš 
minėtas dovanas. Kurie iki 15 d. 
kovo šių metų neužsimokės savo.- 
užvilktos prenumeratos, tiems “Lie
tuvą” "bus sulaikyta. Todėl su už
mokesčiu pasiskubinkite.
A. Olšzeivskis “Lietuvos"

kuponus 
prisiųsi- 
knygas, 
katalio-

— Pereitos nedėlios dieną na
muose pn. 796 VVest North avė., 

. jaunas vaikinas. Chrištian Nelson 
užsimanė apžiūrėti savo revolverį. 
Netyčia vienok gaidys nupuolė ir 

_ levolveris iššovė; kulka pataikė 21 
metų batsiuviui Marijui Huseb į 
galvą. Pašautą nugabeno ligonbu- 
tin, bet daktarai netiki, kad jis ga-

(Karolius

Juo

v

laikraštyje.
A. K. Rutkauskas.

I

-t— Pereitos subatos dieną Chi- 
cagoj davė koncertą pagarsėjęs 
lenkas pianistas Padereivski. No
rinti vienok ne visi galėjo girdėti 
koncertą, nes bilietai jau sanvaitę 
pirmiau visi buvo išpirkti.

ii..'

L

t

■

-

progos, 
gausite

Išleist.

APGARSINIMAI

-j- Pereitos Subatos dieną, dirb
damas prie taisymo namų pn. 7410 
Yates avė., nupuolė nuo 50 pėdų 

X augščio 65 metų murinihkas Jokū
bas Wright ir užsimušė ant vietos.

LIETUVIŲ LAIŠKAI, ..
Chicagos krasos centrai i škame 

name, tarpe Jackson Boulevard ir 
Adams st., įeiga nuo Clark gat
vės,; priemenėje, pn. 175, to rūmo 
lange pareikalaukite laiškų po savo 
pravarde. Tęn galima nueiti ir 
atsiimti laiškus jeib kada, dieną 
ar naktį, šiokiu dieną aiį šventadie
nį, nes toji dalis krasos visada lau
kia žmonių ateinant atsiimti savų 
laiškų. Lietuvių laiškai yra 
kanti:

Adomaitis Kaž.
AUevski A.. ! f j»,
Armon Tonis. !! '
Baltokas M. | r
Balandis Juozas.

. Bacevičius Antanas;
Bernotas Antanas.
Barauckas Antanas.
Blauzdatė Ona.
Borisis Petęy (• ?).
Agftyszka Burg (?).

sė

Naujiena!
Musų laikraštis “Lietuva” turi 

šiandien 12 tūkstančių skaitytojų. 
Bet męs norime turėti 20 tūkstan
čių. Todėl, kad surinkti dar 8000 
“Lietuvai" naujų skaitytojų, męs 
nuo . 1 dienos kovo 1909 m. 
nusprendėme duoti dovanas kiek
vienam lietuviui ar lietuvei, kurie 
užsirašys “Lietuvą" ir užsimokės 
už ją prenumeratą.

Minėtos dovanos bus duotos 
knygomis, abrozais, abrozėliais, ste- 
reoskopais ir tt., kas ką sau phsi-, 
skirs iš musų kataliogo, 
budu: *

Kas užsirašęs “Lietuvą” užsimo
kės $1.00 prenumeratos, gaus “I.ie- 
tuvą” per pusę metų ir už 25c. 
dovanų.

O kas užsimokės $2.00 prenu
meratos, gaus “Lietuvą" per visą 
metą ir už 50c. dovanų.

Šios dovanos bus duotos tik per 
du mėnesiu. Todėl pasiskubink 
“Lietuvą” užsirašyti Jcol nėra vėlu.

Prenumeratos metai skaitosi nuo 
dienos užsirašymo šių metų iki tai 
pačiai dienai kitų metu. Todėl 
nėra reikalo laukti pusės metų ar 
naujų metų, neš kada "Lietuvą” 
užsirašysi tada bus tavo metai. Tai 
yra: užsimokėsi $1.00 gausi “Lie
tuvą” per 6 mėnesius ir už 25c. 
dovanų, o užsimokėjęs $2.00 gausi 
“Lietuvą” per 12 mėnesių <r už 
50c. dovanų, nepaisant kada “Lie
tuvą” užsirašai: per velykaš ar 
sekmines, jeigu užsimokėjai už 
metus, tai ir gausi "Lietuvą” 
12 mėnesių, ne trumpiau.

Nueik į pačtą, Išpirk money 
derį vardu iž adresu:

Olsseu’ski, 
3252 So. Halsted St., Chieogo, HL 
Sumai $1.00 ar $2.00 ir tą orderį 
prisiųsk savo laiške, o męs siusime 
tau "Lietuvą” kas sanvaitė ir pra
siusime knygų Kataliogą, iš kurio 
pasirinksi sau knygas kokias no
rėsi, o męs jąs prisiusime dovanų.

Kalendorius!
Kaina 25c.

"Lietuvos” išleistas Kalendorius 
1909 metui knygelės formate 5%x 
7%, 144 puslapių. Šis Kalendo
rius yra rūpestingiau padirbtas už 
visus kitus Kalendorius. Apart 
katalikiškų švenčių' parodo jis ir 
amerikoniškas ir lietuvių tautiškas 
šventes; teipgi parodo per visą 
metą, kasdien, kurioje valandoje 
ir minutoje teka ir leidžiasi saulė 
ir mėnulis svarbiausiuose Amerikos 
*fojouin|e(Į . :un die>| ‘^sorųsjim 
New Yorke, Chicagoj penvęre ir 
kituose. Aprašo saulės ir męne- 
biausių planetų ir jų sistemą, skir
tumą Suvienytų Valstijų ir viso 
svieto, metriškas svarstomas, sai
kuojamas ir kitokias mietas var
tojamas Suvien. Valst. ir kitur; 
visų viešpatysčių pinigus; termo
metrus ; tolumus nuo miestų > mie
stus; Lietuvos kunigaikščiu ir ka
ralių metus, kuriuose jie viešpata
vo; didžiausius svięte mieštis ir 
kiek kuriame gyventojųkiek Qf- 
ventojų kiekvienoje valstijoje šiau
rinės Amerikos; skolos kiekvienos 
viešpatystės; statistika mirčių; pa
mokinimai reikalingi prie gavimo 
amerikoniškų ukėsystės popierų; 
pačto reguliacijos; daug gražių pa
sakaičių, pamokinimų, j dainelių, 
juokų ir tt. Kaina šio Kalendo
riaus 25c., kas užsimoka $2.00 pre
numeratos už visą metą, šį Kalen
dorių gauna dovanai.

Reikalaudami Kalendoriaus 
“Lietuvos”, adresuokite:

A. OLSZEWSKI 
3252 So. Halsted st., Chicago.

ar
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per
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Vincas Pūkas
‘Lietuvos’ Keliaujantis Agentas.

šiomis dienomis musų keliaujan
tis agentas, Vincas Pūkas, aplankys 
lietuvius miestų: Herrin, Harris- 
burg, Ledford ir aplinkinių mie
stelių valstijoje Illinois užrašinė
damas “Lietuvą”, , priiminėdamas 
prenumeratą, pardavinėdamas kny
gas, priiminėdamas pinigus ant 
šifkorčių, ant pasiuntimo į tėvynę 
ir tt. Todėl, kur jis atsilankys, galite 
pas jį 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 prabas, paims 
mierą, prisius į Chicagą ir firma, 
The Bridgeport Clothing Co. pri4' 
siųs jums drapanas expresu. Vin
cui Ptlkui galite duoti ant mnsų 
vardo nors ir didžiausią pinigų 
sumą, ne bijokite, neprapuls, męs 
už
A. Olssnvskis,

tai atsakome. '
'Lietuvos“ Išleisi

< PA\rAS Attiki Al SUTAISY- 

fcvM5I.
Kiekviena^ namų savininkas da

bar išegzamMtoosdsavo namą per
dėm ir padarys (uos sutaisymus, 
kurie pasirodys reikalingais po žie
mos metui; •tein-^fau ir kiekviena - . ... .iii .■ »i. . . .seimininke ibųpdy^ kambarius, ku
riuose gyvena josifšeimyna. Taigi, 
dabar yra laikas ; valymo ir sutai- 
symo, todėl nereikia užmiršti sutai
syti dabar savo organizmą, namą, 
musų gyvasties., Męs norime jums 
prigelbėti,' todėl patariame vartoti 
Trinerio Amerikoniškąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno, .kuris išvalys krau
ją, išvalys ir sutvirtys gromulio^-’ 
jimo organus. Vaistas sutaisįs tą 
jūsų organizmui kas bus reikalin
ga sutaisyti, jisai sutvirtįs nusilp- 
nėjusias dalis, kad tokiu budu ga
lėtų gerai veikti visas organizmas. 
Ligose skilvio ir žarnų, nusilpnėji
me, nerviškume, pavargime paistas 
visuomet pagelbi; kartu pagelbi ir 
tiems, kurie nužudę apetitą, kurie 
išblyškę nesveikuoją ir nusilpę. 
Net ir sveiki žmonės turėtų šia
me laike vartoti kada-nekada Tri
nerio Amerikoniškąjį Eliksyrą Kar
čiojo Vyno. Gaunamas aptiekose. 
Jos. Triner, 616-622 So. Ashland 
avė., Chicago, IU.

Jau išėjo iš po spaudos PROSPER 
MARIMEE’S

“Baltramiejaus Naktis”
Aprašyta. Tikroji meilė. Pran

cūzų duelistai. Svarbus tikėji- 
miški ginčai. Labai įdomus ka
ralių, vyskupų ir kunigų darbaj. 
Išskerdimas krikščionių 60 tūks
tančių, tik per vieną naktį.

“Baltramiejaus Naktis” didelė, 
stora knyga, labai akyva, naudin
ga ir reikalinga kiekvienam per
skaityti. Kaina 75c. Gaunama 
knygynuose ągentns ir išlei
dėją, adresuojant to ?

J. Naujoka, f
Madisp$,ScįrSta. Box 189, 

York, N. Y. 
Knyga. “Raitas” (The Junglę) 

kaina 1 dol.’ 7
---------- -----  r •

d r

ržKvifth-FMAs.
Kristijonas Rudavičla nori matyti 

visus savo draugus ir prletelius, Mū
rio pagelbėjo jam IŠsfTluosuotl iš ca
ro nagų. Tbdėl kviečia visus suba- 
toje, 6 d. kovo (March), 1909 m. 8 
vai. vakare, atsilankyti Pulaakio sve
tainėn. 796-800 80. Ashland hve., 
kampas 18tos gatvte. Bus prakal
ba K. Rudavičiaos latviškai ir lie
tuviškai; bus vaidenaanaa Latv. 80c. 
Darb. Fed. Chicago* šaka, vardu 
“Jaunasis Daktaras?; K u kietai ir ant 
galo balius su gera muzika, įienga 
tiktai 35c. Kviečia atsilankyti.

K. Rudavičla ir Komitetas.
KAIP KAS IŠMANO TAIP slvE 

GANDI'
Drama iš trijų yeikamių, statoma 

pirmu kartu ChicažoJ ant scenos Mo
tery Draugystės "ĄpArieC*", nedėlioj, 
7 d. kovo (March)-7;$0 valandą va
kare, Hull House Teatre, Halsted ir 
Polk st. Įėjimas nuo Polk gatvės. 
Apart dramos bus trumpos kalbos 
Kalbės labai gera angliška kalbėtoja 
Mis* Atnalia Hoffer. BuąZ dekliama- 
cijos tarpe aktų ir gyvi paveikslai iš 
moterų gyvenimo, prie *kurių priren
gi m o prisideda ifhpmas dailininkas 
p. A. Zmuidzinavičia. Todėl gerbia
ma visuomenė kviečiama skaitlingai 
atsilankyti. ~ Turime vilti, kad atsi
lankiusieji nesigailės.

Komitetas “Apšvietos”.

Pajleškau draugės apsivedimuf, ne-f Parsiduoda labai pigiai grosernė ir 
jaunesnės kaip 30 metų ir nesenes- i- - - • ■
nė* kaip 40 m.; gali būti mergina 
ar našlė. Esml našlys, 46 metų am
žiaus; turiu du namu: trlobą gyve
nimui ir krautuvę, kurią pats lai
kau. Artesnias žinias gausite rašy
dami adresu:

. . Hį u., i • / 
Box 295. ; y Ledford, III.

bučernė; geroje lietuvių apgyvento
je vietoje. Biznis jau £ęrai išdirb
tas. Kas nori įgyti gerą ir apmoka
mą biznį, tegul atsišaukia tuojau pas: 
1314 Jeffery avė., Grant Works, 111.

Pajleškau savo pusbrolio Jono Raz- 
galčio, Kauno gub., Panevėžio pavie
to, šaduvos miestelio. 3 metai atgal 
gyveno Philadelphijoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu:

Leonas
301 Spring sL,

Kačlnskis, 
New York. N. Y.

brolio Felikso įPen- 
zdaro U žemaitkie

Pajleškau savo brolio Felikso įPen- 
kuno ir Jono Kledaro iš Žemaitkie
mio, Vinco Grabausko Iš Sekonių. 
Marijonos Ginkiutte, sūnaus Alek
sandra, Cikono Vidaus iš Unkonių. 
Visi iš Vilniaus gub., Trakų pavietą 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

John Penn, 
bij E. Marshall st, Richmond, Pa.

Pajleškau brolio Aleksandro Ku- 
činskio. 3 metai atgal gyveno Chica
go ant State <st, vėliau išvažiavo į 
anglių kastynes III. valstijos. Pa
eina ik Kauno gub., Šiaulių pav., Triš
kių parapijos ir miestelio. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
resu;

Ag. Kuč'nskaitė, 
168 W. 18th st, Chicago,

ad-

111.

Pajleškau savo pusbrolio Kazimiero 
Stankūno, Kauno gub., Šiaulių pav.. 
Lygumų parap., Vebarlų sodžiaus. 
Trys metai kaip iš Lietuvos, pirmiau 
gyveno New York, N. T. . Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu: 

" Stočkuu,
Sprlngfield,

KonsL
221$ Peoria Rd.,

d rango, Antano

III.

Pajleškau savo 
tūlio, Kauno gub., Šiaulių pavieto, Jo- 
niškėe parapijos, Jonelkių kaimo. 
Pirma gyveno Chicago. Jis pato ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Jurgis Petrutis,
2203 5th ava, Pittoburg, Pa.

Pajleškau aayo pusbrolių: Juozo ir 
Aleksandro Burdžlų. Juozas gyveno 
pirm metų Chicago. o Aleksandras 
pirm pusantrų metų New Yorke. 
Paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Juozas Valančių parap., o 
dras Naumiesčio parapijos, 
ar kas kitas teiksis duoti
re*u>

309 N.

Aleks&n- 
Jie patys 
žinią ad

Juozas Burdžius, 
Sprlngfield,15th at.. III.

Pajleškau savo 
kausklo, 27 metų 
kaip Amerikoje. ■ 
gub., Raseinių pavieto. Gaurių para
pijos, Gauraičių kaimo. Jis pats ar 
kas kitos teiksis duoti žinią adresu: 

Ona Balkauskaitė,
523 Wheeler Pi., Scranton, Pa.

Pajleškau savo brolio Stanislovo 
Ruigio, Kauno gub., Šiaulių pavieto 
Lūkės parapijos. 5 metai kaip Ame
rikoje. Turiu pas jį labab .svarbų 
re'kalą. Jis pato ar kas kita* teiksis 
duoti žinią adresu:

’BenM? RbiglK
643 So. Ganai st., Chicago, III.

Pajleškau savo brolio Jurgio Jur- 
.kma. - Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Kvedanoe vol., Guvainlų sodžiaus. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Ant. Jurkus, .
4357 80. Wood st, Chįcago, III.

Pajleškau savo brolio Jono Pociaus. 
Kauno gub., Šiaulių pavieto, Akmenės 
valsčiaus ir miestelio. 12 metų kaip 
Amerikoje. 4 metai atgal gyveno 
Waterbury, Conn.

brolio Juozo Bal- 
amžiaus, 7 metai 
Pagina ■ Ui Kauno

Waterbury, Conn. Jis pato- ar ką* ki
tos teiksis duoti žinią adresu:

Pocius,
Melrose Park,Box 413,

Dom.
III.

Pajleškau savo brolio Kazimiero 
Adomavičiaus, Kauno gub., Šiaulių pa
vieto, Valgunos parapijos, Baršukių 
kaimo. 3 metai atgal gyveno Chlca- 

Jis pato ar kas kitas teiksis 
adresu: 
Adams, 

Blet, Montana.

f0* duoti žinią
John

Antano Laučko. apie

Visa kaip stovi sankrova valgomų 
daiktų, vaizba grynais pinigais, lietusių 
ir lenkų apygardoje«du blokai nuo lietu
viškos bažn\ Aps. Pigiai. — 1109 South 
Hoyne Avė., Gbicago, III.

Dėlei išvažiavimo savininko ant 
ūkės, parsiduoda saliunas lietuvių ir 
lenkų apgyventoje vietoje. Norin
tieji dasižinoti apie pardavimą dau
ginus, kreipkitės adresu:

Antanas Stanislovaitis, 
Adams 8t., Newark,

■ .............................—1

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA* 
MOS ‘UĘTUVOS” REDAKCIJOJ.

a5 ADOMIENE, Gyvenimo plešin®- 
11b Šatrijos Raganos. Adomienė tar
nauja PO- dvarus aukle. Paauginus 
valką viename dvare, eina j kitą. 
Graži ir ąžimanti apysaka iš gyveni
mo. Vilnius 1908, pusi. 24, kaina 10a

113 N.

ATYDA!
žiniai Tižiem* aplinkiniame lietu

viam* ir iš toliau atkeliaujantiems į 
Terra Haute, Ind., kad nepamirštų 
užeiti pas Adomą Martiną koklam- 
Dors reikale.* Visada gausite pas jį 
prietelišką rodą, kiekviename atsiti
kime. Taipgi užlaiko visokius gėri
mus ir kvepiančius cigarus. Taip
gi galite užsisakyti visokias drapana* 
pigiausių kainų (prekių).

Adam Martin,
23 N. 4th st., Terra Haute, Ind.

DEGTINE BROLIAI LIETUVIAI!
Jeigu kas norite pasidaryti sau ge

ro* ir sveiko* degtinės, kuri bu* kaipi 
geriausia gydykla viskam. Aš turiu 
tokias knygutes, kuriose yra 28 ga 
tunkai visokių gėrimų. Knygutė taip
gi pasakys kur gausite medicinas. 
Atsiųskite savo tikrą adresą ir $1.00, 
nes tokia knygutės kaina. Pinigus 
siųskite Money Order ar registruota
me laiške, kad nepražūtų. Mano ad
resas šitoks:

Stan. Grablun, 
Box 19,  Colfax, Iowa.

18 dol. In Sanvaitę
Lengvu budu gali kiekvienas už

dirbti, platindamas musų Rusišką ta
baką. Prabą išsiunčiame dovanai. 
Rašykite tuoj pridėdami krasos žen
klelį atsakymui pas:

- Russian Tobacco Co.,
132 Nassau et., Room 301, New York.

Ar Nori Pamatyti 
Naują miestą Gary, Ind.? Kelionė 
dovanai. Važiuok dabar pasiskirti 
lotą tinkančio] vietoj už pigią kainą 
ir ant lengvų išmokesčių. Męs par
duodame lotus po- Gary ir po East 
Gary, Ind. Męs duodame ant lengvų 
išmokesčių. Įmokėsi $25.00 iš kalno 
ir po 5 ant mėneeio. Kaina lotų $150 
ir augščiau. Gary, Ind. budavojamos 
didžiausios plieno dirbtuvės visoje 
Amerikoje; taip-pat satoma .ir dau
giau visokių dirbtuvių, kuriose tūk
stančiai darbininkų ras darbą. Da
bar ]au dirba ten keli tūkstančiai 
darbininkų, o apie 1 d. berželio keta 
pabaigti nekurlas dirbtuves, tai jose 
ras darbą apie 20000 darbininkų. 
Norėdami dasižinoti daugiau, kreip
kite į musą ofisą, o męs paaiškysi- 
me. Męs važiuosime kiekvieną dieną 
su norinčiais pirkti. Nedėlioję išva
žiuojame 10:45 r>te Lake Store tru
kiu nuo La Baile stoties.
Westlerode & Rozenski 

Real Estat e
112 S. Clark St., R. 208, Chicago 

Ofisas adaras kas dieną nuo 8 vai.
ryto iki 7 vai. vakare. Nedėliotais 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

TEATRAS! TEATRAS! 
Perskaityk, kad vėliau nesigailėtum! 

Chicago* Suvienytų kuopų Liet. 80c. 
Sąjungos Am. Teatrališkas Ratelis, 
dalyvaujant žinomiems jau visuome
nini artistams, stato pirmu kartu ant 
scenos Br. Vargšo dramą 3-jose veik
mėse ' žmonės", nedėlioję, 14 d. kovo 
(March), 1909 m., liuli House sa
lėje. kampas Polk ir Halsted gatvių. 
Pradžia 7 vai. vakarė. Kaina tikis-1 
tų: 50c, 35c ir 25c. Galima gauti 
tikintus nusipirk North Slde pas P. 
M. Kaitj, 231 W. North avė. Nepasi- 
priešįs nieks, kad po šiai dienai liko 
lankančios perstatymus visuomenės 
atmintyje dramos “Pirmi žingsniai” 
tr “Milijonai Vandenyj”, veikalai mu
sų jauno rašytojaus Br. Vargšo. Ko
dėl? Todėl, kad mintis dramų pa
imta iš mus pačių gyvenimo, o ne iš 
-------- -  jo **žmo- 

vienas atsi- 
isios ir kar- 

jrius dramoje 
ntt sėdynę, pirki- 1

pasakų. Paskutini 
nės” pamatys tel“ 
lankęs daug teis 
člos teisybės, ku 
išdėstė. Kad už __ _ ,___
te ttkletus iš anlfeto. Širdingai už- 
kviečia. 1

Suvienytų ’kuopu Komitetas. 
7bT' ■> t 

•THE BELU”
Metinis susirinkimas dalininkų 

The Bell” korporacijos atsibus bė
gyje vieno' mėnesio. "Visi dalininkai 
užprašomi prisiųsti sekretoriui savo 
adresus, kad tokfir'bddu jnai galėtų 
jiems pranešti dieną susirinkimo. 

The Beik . 
F. J. Tomczak.5 sekret, 

770-2 Milwaukee ave^, Chicago, m.

Pajieškojimai
Pajleškau savo tėvo Astraucko, 40 

metų amžiaus, -gyveno Union City, 
Conn., paskui Daytoae, O., girdėjau, 
kad yra miręs, bet nežinau tikrai, 
turiu į jj labai svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 

Fran. Astrauskas,
ai Crown st, Union City, Conn.

Pajleškau savo brolio Antano Si 
monaičlo, Kauno gub.. Raseinių pa 
rieto. Batakių valsMaū*, Pelagiikii 
kaimo. Pereitą vasarą gyveno Broo 
iy», N. Y. Jis pats ar kas kitas te> 

i« duoti žinią adresu.

Pajleškau ĮNUĮĮMMĮ. 
tai kaip gyveno Brockton, Mass. 
eina iš Kauno gub., Panevėžio 
vieto, Vabalninku parapijos, Aleksan
dra vo sodžiaus. «6 metai' kaip Ame
rikoje Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

Jonas Giedraitis, 
12314 'Green st, W. Pullman, 111.

Reikalavimai

me- 
Pa- 
pa-

Reikalauja darbininkų prie darbo 
gilioje, valstijose: Washlngton, Ore- 
gon ir Callfornia. Didelės algos. Ke
lionė $33.00 nuo Chicagos. 
reikalauja visokių darbininkų Chica- 
goję ir apielinkėss. Rašyk įdėda
mas 2a markę atsakymui.

J. Lucas, netuvlškas agentas, 
239 Mllwaukee avė. Chicago, III.

Taipgi

ikalauja merginų, senesnių kaip 
16 metų, dirbti kriaučių dirbtuvėse 
rankos siuvimą. Darbas visada, ir 
gera mokestis. Atsišaukti pas: 

Hart Schaffner A Mara, 
261 Market st, Chicago, m.

Reikalauja 5 gerų kriaučių prie vy-
Gera 
▲tol-

riškų ir moteriškų drapanų, 
mokestis, nuolatinis darbas.
šaukite pas:

L. Kasper,
Wentworth avė., Chicago, III.3131

Ant Pardavimo.
Parsiduoda labai pigiai ir geroje 

v etoje pulkus sali anas prie 2 fabri
kų: Art Mfg. Co. ir Fincka Foundry 
Co. Vieta vien lietuviais apgyven
ta, vartojama tik lietuviška kalba 
Biznis gerai išdirbtas. Randai visai 
dykai, dar atneša rando* $18.00 ant 
mėnesio. Yra taipgi svetainė susi
rinkimams. vestuvėms ir šiaip pasi
linksminimams. Kas nori pirkti ge
roje vietoje ir labai pigiai, tas tegul 
pasiskubina. Savininkas išvažiuoja 
trumpame laike į kitą miestą. Atsi
sukite adresu: . A

Kas. A. Paliulis, 
U W. 14 Place arti Jefferson st, 

Chicago, III.

Namai ir lota! | pardavimąNamai ir loto! | pardavimą Ne- 
varke, N. Y. didžiausiame paprikų 
aleste rytuose. 8000 lietuvių, liet 

tnyčia ir mokykla, visokį pagerini- 
1. nuo $109.00 augštyn. Išlygos: 
(M j mėnesi. Rašykite pas advo 

JA John Francis Cahill, 800 Broad

a46 Į AVIESA PER AŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos iš gyyen ruo 
Juozuko lankančio mokyklą. Vilniun 
1908, pusi. 50, kaina .................. 15c.

a99 PELE t S Apysaka Iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė l pton Sinclair, lietuvių kalbon 
Išvertė Kazys Puida. 
pusi. 468, kaina ................ .....

%No. 286 PIRMI ŽINGSNIAI, 
ma ketuorlose veikmėse. Parašė Br. 
Vargšas. Drama parašyta iš revo- 
liucljos Judėjimo Lietuvoj. Chicago,į 
III. 1909, pusi. 50. Kaina ........... 20c.

No. 391- KEPLOS KANČIOS. Eilės. 
Parašė Liepukas. Chicago, UI. 1909, 
pusi. 28. Ka:na .......................... 10a

591 VISUOMENES ĮNAMIAI. Raš
teliai apie tuoe gyvūnus, kurie esti 
žale žmogaua.' Prof. M. Bogdanovo. 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J. Jablons
kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity
ti. Vilnius 1909, pusi. 165, kaina 50a

Vilnius 190$, 
....... $1.25.

h686 LIETUVIŲ TAUTA, Lietuvių 
Mokslo draugijos raštai. Knyga I, 
dalie 2. Su 89 paveikslėliais prfo 
Levų lietuvių pasakose. Vilnius 1908. 
pusi. 183, kalną $2.09.

119$ SERGEKITE8 AKIŲ APVIL
KIMO. j^enkiškai parašė Dr. F. Grū
da. Atspausta iš Kalendoriaus 1905 
m. Tilžėje, pusi. 15. Kaina .... 5a

1330 ŽODYNĖLIS ANGLIfiKAI-LIE- 
T U VISKAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai,-kuriuos išmokus, leng
vai gal'm a angliškai susikalbėti. Wor- 
cester,' Mase., pusi. 151, drūtuose au
dimo apdaruose. Kaina 69a

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
ką dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
šių dieną lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms raidėms,' pilna. Biblija katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yra 

colio. 1127 pualapių, 
audimo apdarų. Kalną ......

dideli 
drūtu 
$3.00.

Knygų Kataliogas
No. 4 Alluma ir kitos pasakos Guy 

'de Maupassant’o, vertė J. Laukto. 
Telpa šios pasakoą: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai. 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaiduiys. 
8. Užšalusio] padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvl, 11. Tėvas ir sūnūs, 
Ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasaką 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, IU. 1908, 
pual. 13d...........  .... ..... 35e

Na 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Ortoon Svett-Marden. Lietuviškos kal
bos išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato, 
pusi. 285. .. 
Apdaryta .4

Chicago, Hl. 
.........$1.25 
......... >140

■ H

I

s

“JeznsaN Nazarenėtis.”
Ką-tik apleido spaudą nauja kny

gelė, versta iš svetimos kalbos; iš 
raštų garsaus flliozofo Dr. Oteman 
Zar-Aduęht-Hanish; žinomo kaipo vie
no iŠ šių dienų garsiųjų fllozofų ir 
Saulės Garbinimo Flliosofijos judėji
mo vadovų.

Į lietuvišką kalbą perguldė — J. 
A. Zėčius.

Knygelėje aprašyta “Gyvenimas Jė
zaus Kristaus”. Kas jisai toks buvo, 
iš kur paėjo, kaip gyveno ir kur mo
kinos.; kokius urėdus laikė; kaip bu
vo nukryžiavotu; per ką nukryžiavo- 
tu ir dėlko; kokiu budu iš numiru
siųjų prisikėlė, ir kaip po prisikėli
mui iš numirusiųjų tarpe žmonių vėl 
gyveno ir mokino.

Knygelė parašyta tikrai istoriškai, 
faktiškai ir nuosaikiai. Kiekvienas 
žmogus, perskaitęs šią knygelę, daug 
dažinos — ko Jis niekuomet pirma 
negirdėjo, nė neskaitė apie šitą žydų 
didvyrį — Jessah'ą Nazaretėną.

Didumas knygelės 105 pusi., kaina 
35c.

Norinti užsisakyti knygelę, 
kltėel šiuo antrašu:

J. A. Zeltchius. 
415 Madieon st, Seattle,

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iŠ devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kalus. Gatvės valkai. Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, IU 1902, pus
lapių 99...................................................15«

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vi
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų valdlnlmąsl ir tt. Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy] — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub.
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Jhlcago, III. 1903, pusi. 470. Popleros 
Apdaruose.............................. ~... $1.50
Aidimo apdaruose. ;... ..........  $2.00

par

’ -iŠ

kreip-

Wash

No.44 Išmano atsiminimų. (Sucu- 
'orlaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie- 
.aris. Spaudon parengė d-ras J. Base- 
ląvičlus. Platus bijografiškl aplpasa 
tojimal kal-kurių Lietuvos vietų. Chl 
:ago, III. 1905, pusi. 301..................  75c

O

REIKALAUJAM 
žmonių prisidėti prie strytkarių ko m pa 
nijos. Gera proga padėti savo pinigu* 
kur niekada neprapuls.
Gary Interurban Railway Co. 

moka 6 procentą 
ui padėtus pinigui Iki 1 d. Balandžio. 
lOlOm. O tada lygias dalybas nuo įdėtų 
pinigų sumos. Kompanija įkorporuota 
Pinigai užtikrinti per
Aurora Trust & Saving Bank. 
Aurora, III. Dabar galima prisidėti su 
$29.00 ar daugiau. Toliau bus brangiau, 
Strytkariai jau važinėja Platesnėms ži 
nioms atsišaukite asabiškai laišku muaų 
otisan.

Nestlerode & Rozenski
Real Estate

112 So. Clark St., R. 208
CHICAGO, ILL.

Ofisas atidarąs kasdien nuo 8 ryto iki 
6 vakare. Vakarais: Utarninke ir Ket- 
verge iki 8 valandai.

Mokinkimes Patys!
Gramatika angliškos kalbos mo

kintis be mokintojo (apdaryta) $1.00
Vaikų Draugas arba kaip mokintis 

skaityti Ir rašyti be mokintojo 15a
Naujas Budas mokintis rašyti be 

mokintojo 10a
Aritmetika mokintis rokundų be 

mokintojo (apdaryta) 35c.
Pinigus siųskite per Money Orįer 

šiuo adresu: „» ... i -4^3
P. Mlkolalnie,

No. a44 Iš Gyvenimo SamojMų. 
Apie .Lizdininkus Ir kiti naudingi pa
mokinimai. ..į........................... 10c

Na $3 Karto Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšln. 
Vertė A. Laiis. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chica
go, III. 1906, pusi. 81....................... 20o

No. 57 Lietuviškos pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
čia telpa 141 labai gražių. Juokingų, 
išmintingų ii chi-
cago, III. 1903, pv«l. 280. ... $145
Drūtai apdaryta. ...t ... ... $1.50

No. 68 Lietuviškos . Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
čia telpa 205 labai gražių Ir juokingų 
pasakų, bovijanFių kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudingos. 
Chicago, III. 1903, pusi. 330............$1.25
Drūtai apdaryta..............................$1.50

No. $9 Lietuviškos pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokin- 
gesnės pasakos. Chicago, III. 1904, 
pusi. 333..............
Drūtai apdaryta.

No 70 Lietuviškos pasakos {vairios. * 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, HL 1905, puel. 299. Aloje da
lyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pęsą- 
kų, telpa keti šimtai užimančių ir juo
kingų'pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų I. n, m ar IV 
dalj, turės P«r visą savo amžių notš- 
semamą pasakų turtą. 
Drūtai apdaryta..........

• 140 
$1.50

No. c71 Laikrodininko atminimai. 
Pasak Erkman-fiatrijaną sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, III. 1907, nūs- įp 
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nys: Giesmė apie sakalų, Nenaudėlių 
Makaras Čudra, Rudenyj, Djidešimts 
šeši ir viena. Chicago, Hl. 1906, pus 
lapių 103. . . ..................................M

No. 90 Olitipa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chlcaso. 
Ui. 1906, pusi. . ......................... ..

No. 97 Pamokslai išmintie* Ir tei
sybės. išguldinėti galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 128 
juokingų, bet išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir išminties. Chicago, III. 1899, pus
lapių 182....................  800

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tolstoi. vertė Z. A. -Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, I1L 
1908, pusi. 22....................................... 1®c

No. 100 Pasaka apie kantrię Aienę, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietų, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskis. Chicago, III. 1902, pus
lapių 66..........    200

No. 103 Pasaka apie Adomę Ir Jie- 
va. Priedas prie sulyginamosios ny- 
tholegijos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokišką vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, III. 1908, pus
lapių 31......... >........... 10C

20c

No. 114 Ponas ir bernas. Apysskė 
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buviu ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytojų drauge jausti su vargu pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, 111. 1904, 
pusi. 60. .. ............. %..............  15c

No. 124 Robinzoną* Krežiu*. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai- 

c da. Chicago, III. 1903, pusi. 83. ... 25c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojewski, vertė K. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. Šun
takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balia. 
4. Laisvės šventė, 67 Juras, 6. Redak
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšuvoje. Knygelė įdomi kiekvienam. 
Chicago, Iii. 1908, pusL 76............. 20c

: No. 134 Sidabrinis kryželiŠ arba dai
lidė iš Nazarete." Apysaka iš laikų 
katakinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J; ^Laukis. Chicago,'Iii. 1906, 
pusi. 169. (šitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lįptuviath* skaityti.) 
Kaina.......................   .... 50c

rioe šviesos ir šešėliai. U daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago. 
IR 1907,/pusl. 238. .... .... i.... 75c 
Apdaryta. .......... .. -••• Ui--

No. 473 Apie žemę Ir kita* svietus, 
jų būvį lt pabaigų. Pagal Heilpernų, 
Fslbų ir kitus sutaisė šernaę. Aprašo, 
kas yra ifemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra sau
lė, žvaigždės, mėnulis, plamėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chlca
go. Iii. 1896, puęl. 255. J J .... 75c 
Ta pati apdaryta.....................  81-00

No. 185 Žmogus neplluškis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno ui kitus, apsivedusius su 
turtingoms. ’ šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vafkinų ir merginų ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
IR 1899, pusi. 23................................10c

No. 200 Akis už akj, dantis už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, Ui. 1907, pusi. 29. 
Kaina.....................................^.... 10c

No. 210 Dėdė, atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų sutai
sė B. B—a ir M. P—ta. Chicago, IR 
pusi. 62. ............................ 20c

No. 225 Geriau* vėliau*, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B—a ir M. P—ts. 
Chlcago, 111. 1902, pusi. 48. .'...........15c

pročiu*, užsiėmimų ir abelaal viskų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šių knygų. Chl
cago, IR 1903, pusi. 667. 
Apdaryta.....................v

Chlcago, m. 1907. pi»d. 21.
briaunoms pasidabruotoms blėtelėms, 
su kabute. ...... ...................... 60c

Geografija arba žemio ap-

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvu* daiktu*. Pagal profesorių Nus- 
baumų sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1901, 
pusi. 147.................................U 40c

No. 490 Dvi Kelionl | Tolimų šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės į šiaurės poliusų. Chicago. III. 
Kaina.....'..........................................20c

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau
geliu vabalų, žuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus, į kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, 111. 1903. pusi. 209. .U. 50c

No. 508 Gamtos pajiegos ir kaip Iš 
jų naudotis. Pagal Bitnerį sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertė* 
knyga, su daugybe paveikslų įvairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, III. 

S19O4, pusi. 238..........................L .... 50c

No. 516 Iš kur atsirado musų Gami
niai gyvuliai ir auginami augmenys? 
Pagal Lunkevičlų sutaisė šernas. Su 
paveikslėliai*. Chicago, IR 1901, pus
lapių 73.

No. 257 Kun. Gramulo* raštlnyčlo- 
Je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, IR 1906, pusi. 14. 15c

No. ^62 Mindaugis, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-ae aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slovrao 
ki. Liętuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, III. 1900, pus
lapių 86. .... .....................................25c

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke- 
;uriose veikmėse. Parašė Bn Varg
ias. Drama parašyta iš revoliucijoj 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, III. 1909, 
pusi. 50........................................  20c

No. 295 Pletro Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
šių laikų atsitikimas.. Chicago, III. 
1908, pusi. 32. .....................................10c

No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliau* Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, UI 
1908, pusi. 77.................  .... .... 25c

No. 331 Žilė galvon — velnią* vuo- 
degon. Komedija viename akte. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—is. Chl
cago, IR 1902, pusi. 31. .................. 10c

No. 381 Gyvybė (kantataę) ir kito* 
rrumpos poemos. Parašė Jonas Vis- 
zoška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbai 
ir JautimaL Chicago, 111. 1907, pua- 
apių 41.................................................15c

No. 397 Kėpio* kančios. Eilės. Pa- 
*ašė Liepų kas. Chicago, Iii. 1909, pus- 
.apių 28................................................. 10c

A No. 436 Revoliucijos dainos. Surau
dotos iš visur 24 dainos naujos gar 
lynės iš revoliucijos atbalsių. Chlca- 
;o, Iii. 1908, pusi. 30. .............. 15o

No. 442 Svajua' arba vaizdas aiški
no augštybė*. Tragedija poėma. Pm- 
tiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš- 
ai- Yra fantastiškas piešinėlis, pava
lytas sceniškoje formoje. Chicago, hl. 
.907. pusi. 135. .... . . .......................40c

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
i kūrinos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
;eral nesupranta. Su 7 paveikslėliais 
uabai naudinga knygelė tiem* kurie 
■ori sužinoti, iš ko daro*! žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Ka* yra 
lėbesiat, dnt ko jie laikosi ir tt. CM- 
tago, III. 1894, pusi. 79................... 25c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoj* 
irba meteorologija. Pagal profesorių 
Fojeikirt’^sutaisė šernas. Aprašo, iš 
to susverta ore žaibai ir griaustiniai.

20c

menyef
Isė ėer-

No. 525 Kaip gyvena ai 
Pagal Lunkevičlų ir kitus sų 
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra- 
šynfks apie įvairius musų 1 
lūs, jų sudėjimų ir atmaii

lės auga-
. . z J * 

plėtojimus! nuo pat menkiausių P*vi
ngių iki didžiausių ir to 
cago. Iii. 1901, pusi. 129.

Chi-

No. 641____ ,
rtayma*. Pagal Geikie, Nalkovskį ir 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė
liai*. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalų, didumų ir 
platumų; joe kalnu*, jų vardus, augš- 
tį, vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; U kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir klek joje yra anglių, geležies, 
aukso, drdskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, ploti*, 
gyli*; kokie kuriuose vandenys: mi
rų*, prėski, kartų*; kokie juose gy
vena gyvūnai Ir tL žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystė*, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių: 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
no* ir naktie*. Knyga didelė 6x9 co
lių, ant geros standžios popieros spau
dimą. Chlcago, UI. 1906, pusi. 469. 
Kaina............................................... 82.00

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono.........82.50

No. 655 Isterija abeina. Dalis I. 
Nuo seniausių'laikų Chinljos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevl- 
čla. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų plramldas, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akksdų rašto ir tt. Chlcago, IR 
1904, pusi. 498.............................. 81 00
Ta pati tvirtuose spdaruose. ... 81-25

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
Siaurinė* Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimų Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Amerikų. kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti į Amerikų. 
kokios karė* buvo, ui kų kariavo Ir* 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai- padarė. Prie galo knygos taip* 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chlcago, III. 1896, pusi. 364......... 81-00

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
litaroa ant nugaros ir šono. .... 81-25

No. 526 Kada Ir kekių budu svietą* 
sutverta*. Parašė Prof. Dk. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos , vertė J. 
Ilgaudaa. Aprašyta, kokių budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrė, taipgi, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. Su paveikslais 
Chicago. UI. 1906, pusi. 146. . ..... 35c

No. 658 Istorija Chicagos Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva", buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago- 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiai* vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chicagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1930 metų; Istorija jų parapi-

No. 527 Kada Ir kokiu b 
svietas kada-nor* pasibaigti 
Prof. Dr. M. W»h.Meyer. Iš 
kalbos vertė J. Ilgaudaa. H 
aprašyta svieto pabaiga. Kai 
sliinoti, kada ir kokiu budu | 
tas pasibaigti, tegul perski 
knygelę. Chicago, III. 1906, ] 
Kaina.......................................J

adų gali
Parašė 

vokiečių

nori at-

šitų
135.

gal žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausią 
jų, gimdančių visokias liga* 1 
nes, jų susekimas, vystymusi Ir tL 
Su paveikslėliais. Chicago, 
pusi. 113..................... .............

bskten 
pas žmo-

UI. 1905,

‘ No. 548 Oras, Vanduo, šviesa ir ši 
luma. Lekcija Prof. Blocbmano’o. Su
taisė šernas. Visiem* suprantamąi ap
rašyta ypatybės chemiško Ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų1 paveikslėlių. 
Chicago, Iii. 1907, pusi. 138......... 40c

' No; 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga 
didelės moksliškos vęrtės. Ji aprašo 
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogs- 
nius, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemės augmenis, vabalu*, 
žvėris, paukščius ir tL Su paveikslė
liais. Chicago, Iii. 1905 pusi. 137. 35c

No. 566 8enų gadynių išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsonų sutaisė 
šernas. Su paveikslėliai*. Aprašo se
niausių gadynių įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogau*, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čieius, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemė* eile. Jie 
yra šiandien išstatyti įvairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti. kaip sena yra musų žemė, Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų že- 
iaės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado, 
pusi. 370. 
Apdaryta.

* ir Kaip seniai ži 
jo. Chicago, I>1.
....................... .»•

N*. 1157 Koks privalė h utį valkų 
auklėjimas? Radkius raštp, parašytų 
D-ro J. Šliupo. Chicagų, Ui. 1908, pus 

.............r-k...................»

Ne. 1178 Pamštas Visokiai Refor
mai. Vadovai svęikatųl, turtui Ir lais
vei Populistiškas raštas apie klausi
mų valgy bos. Parašė' Otto Caruos. 
Su raštininko leidimu aertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kat-ku- 
rie kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais 
tais. Chlcago, IR .1907, pusi. 113. 30c

tuva”. Chlcago, IR 1901. pusi. 580.
Kaina................................................81-00
Apdaryta.

N*. 678 Lietuvių Protėviai Mažoje 
Azijoj* nuo senovės iki jie pateko po 
vsldšta Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 didele* mspaa, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no Beturiu protėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimų dar 800 metų prieš Kristau* 
gimimų. Chlcago, III. 1899.......... 80c

Pagal prof. R. Vlpper vertė iš rusų 
kalbos D. Bu paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-lais spalvuotais žemle
piais (mapomls). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų iki 
nupuolimo Rymo viešpatystė*. Chlca
go, UI. 1904. pusi. 305...................81-00
Drūtuose apdaruose........................81-26

No. 851 Apie turtų išdlrbimų. Pa
rašė Bebram. Vertė 8. M. Veikalas 
gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
kiais keliais išsidirbs turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chlcago, III. 1900, 
pusi. 139.............................................  35c

No. 856 Aukos Karė* Dievui. Para
šė Jonas Gražys. 8i knygelė aprašo, 
kokio* kada buvo karės, kas buvo jų 
priežasčla, kiek biėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas į jus žmonijų stumia. 
Chlcago, III. 1902, pusi. 40.......... 10c

No. 861 ,Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoj*. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemoralizavo 
Lietuvę ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg - šiai dienai. Chlcago, Iii. 1903, 
pusi. 41................2>............................. ...

No. 907 Kaip šmonėa su ponai* ko- 
vajo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—U*. Chlcago, III. 1908, 
pusi. 34..................................................10c

No. 921 Labdarybė pirmiau* Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—aa. Telpa čia: I. Senovės pagony 
labdarybė, H. Vyskupų Ir vienuolių 
labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. 
Chlcago, III. 1908, pusi. 36............. 10c

No. 1803 Moroko skuroe minkštais 
apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai ir auksuota kvletka 
ant vieno šono..............................81-25

• No. 1804 Prancūziškos slidžios ska
relė* minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvletka, kryžius, pa
rašai ir kraštai............................ . 81-50

No. K1O33 Maskolių su japonais ka
rė prie Llaoyang tvirtovės Mandžluri- 
Joje. rugsėjo 1—10, 1904 m. Miera 
22x28.............................   50c

No. K1034 Japonai atima Iš masko
lių tvirtovę Port Arthur, 1 d. sausio 
1905 m. Miera 22x28....................... 50c

No. K419 Popiežius Leonas XIII Ir 
visi Amerikos Katalikiški vyskupai 
ant vieno abrozo. Miera 22x28. 50c

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
lis tiems, kurie nori trumpu laiku p ra 
mokti angliškai susikalbėti kasdieni
niuose reikaluose. Sutaisė J. Laukia. 
Antra pataisyta laida. Chlcago, III. 
1908, pusi. 90.......... -......................... 88e

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė S. 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti)*. Knyga padalyta 
į penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitliu*. Skyrius H — Trupintai 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor 
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva 
dinės. Chlcago, UI. 1897, pusi. 104. 25c

No. 1300 Rankvedys angliško* kal
bos. Pagal Ollendorfų, Harvey, Max- 
well ir kitus surašė J. Lauki*. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagelbos mokytojo. Chlcago, III. 
1906, pusi. 307.............................. 81-29
Apdaryta............................  81-50

Ne. 1326 žodynas lletuvlškal-angliš- 
koe kaibo*. (Dalis I.) Sutaisė A. La- 
II*. čia rasi visu* lietuviškus žodžius 
išguldytus sngliškal. Kožnss žodis pa 
ženklinta* kuršyvom* literoms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chlcago, IR 1902. 
pusi. 382. ....
Poplero* virtais.

82.00
81.75

Ne. 1327 žodyne* engllškei-lletuvlš- 
koe kelbo*. (Dalis 11.) Sutaisė A. Ls 
lis. čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabė** yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgi kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms lltaroms prie kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtai* 
apdarais, nugarų lę kampai drūtos, 
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas žukso lltaroms, 
lapų kraštai marmueedti.............U4 00
Ta pati knyga popieros apdar. 33 00

Ne. 1805 Apdėta baltai* slontaus 
kaulais ir celuloida, 3 sidabriniai me- 
dalikėliat kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmls, su kabe, auk
sinti kraštai. ............................... 81-25

No. 1806 Baltos celuloldos apdarai, 
vienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso lltaroms .knygos vardas at
spaustas, *u kabute, auksinti kraš- 
UI..................................................... ....

No.1807 Balto* celuloldos apdarai, 
ant vieno šono kvietkuotas kielikas, 
su kauline kabute, auksinti kraštai. 
Ka,na........................    81.76

Katalikiška Maldų Knygelė Paves 
ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomėnei.

Knygelės miera 2%X8% col. Pus
lapių 140, storis % col. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ir 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie
tuviškai ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas maldas ir kalendorių, teip 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge
ra popiera. Čia yra jų paveikslėliai ir 
kainos:

. No. 1901 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo kaip akurinial, gražų* 
išspausti išmargtnlmai, lapų kraštai 
raudoni............................................... ....

No. 1902 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo lyg akurinial, gražų* 
išspausti tšmarginimai, auksuotas kry
ptis ant šono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina. ................... 40c

No. 1907 Baltos celuloldos gražų* 
apdarai. Išrodo kaip balčiausia* slo- 

4>iaua kaulas, čysts, slidi, žvilganti po
piet*; ant šono graži kvletka* take
lė su aukso ir sidabro lapeliai*, aak- 
so literoms knygos vardas atspaustas, 
lapų kraštai apsčiai auksinti, ant vi
durio kabutė. .... ......................gi«25

No. 1328 Žodynas fletuviškal-anglll- 
ko* Ir angilškai-mtuvlikos kalbų (abi 
dalys — I ir 11. ty. No. 1326 ir Nd. 
1327) vienoj* knygoje. Yra tai reui». 
tingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. Formatas ir ap
darai tokie pat kaip Ne. 1327. 86 00

No. 1903 Juodos francuziškos sku
relės kieti lygus apdarai, auksiniai 
parašai ant šono ir nugaros/ lapų 
kraštai apsčiai raudonai auksuoti, 
madini kampai................................. 75c

No.

nėra nė
audimo
.. 87 j00

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tikė- 
jlmiški. moksliški Ir draugiškai-polf- 
tlški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
šliupo. Antra* pataisytas ir padidfn- 
tas spaudimas. Chlcago, III. 1901, pus
lapių 211.......................    50c

plėšių Pijų IX. Parašė Viktoras Ma
go. Antra laida. Chicago, UI 1967. 
Kaina............................................... 10c

Ne. 1457. Dangau* Augštumas Ir 
žmogau* Senumą*; Anykščių šileli* 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112. ............................. 15*

No. 1498 Lietuviškas Sapnlnykss. 
surinktas Iš daugelio svetimų sapnį 
nykų k sutaisytas pagal tikrų persiš
kai - eglpttškų sapninykų. su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko 
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chl
cago, III. 1895, pusk 205. .... .... 50c 
Tas pats drutsi apdarytas.............65c

No. 1515 Nauja* pilna* Orakule* 
arba knyga burtų, monų Ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Gerinai n 
Delnažlnystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tat didžiausia Ir praktiš
kiausia monų knyga, burtų Ir delna- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimą Chlca
go, 111.1904, pusi. 412.................  82.50
Apdaruose. .... ............................ 83.00

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Lauki*. Yra tai 
išaiškinimą* monų darymo, šioje kny
goje atrasite visa* monų ir burtų pa
slaptis ir ja* suprasite, ne* aiškiai 
aprašytos Ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės Ir badai jų darymo. Chl
cago, Rl. 1903, 262.............. 50c

No. M784 Didi* Lietuvos Kunigaik- 
itis Vytautas. Miera 22x28. .35e

No. M785 Didis Lietuvos kunigaik
štis Keistutis. Miera 22x28.......... 36c

No. M786 Didi* Lietuvos Kunigaik
šti* Algirdas. Miera 22x28.......... 35c

No. M787 Didis Lietuvos Kunigaik
šti* Gedemlna*. Miera 22x28. ... 35c

No. M788 Didžio L. K. Vytauto pri
sieks, Miera 20x25. .................... 30c

No. 8790 8imanas Daukantas, Lie
tuvos istorikas. Miera 22x28. .... 35c

Steraoskopai arba

Kas tai ‘yra Teleskopai Ir Stereo- 
•kopai?

Teleskopas yra tai prietaisą su pa 
didinančiais stiklais, kaip matote ant 
virš padėto paveikslėlio, per kurio 
stiklus kad žiuri ant mažo abrozėlio. 
tai abrosėlis žymiai pasididina ir ja
me atsisklrsto ypata nuo ypatoe, trio- 
ba nuo trioboe, medts nuo medžio ir 
jau tada matai ne abrazėlį, bet gyvų 
paveikslų, raturališkų regyklų, teip 
kad pats esi toje vietoje arba toje 
trioboje ir aplikui save viekų matai, 
kaip kad ten būdamas.

KAINA TELESKOPUI 81-00.

skurelės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auksiniai parašai 
ant nugaros ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, raudini kampai. 
Kaina. ....  81-00

Ne. 1906 Baltos skurelės kieti drū
ti apdarai, gražų* Išspausti išmarglni- 
mai, auksuoti lapų kraštai.............50c

STEREOSKOPAI.
Btereoakopal yra tai paveikslėliai, 

arba abrozėliai, kurie dedasi J Tele
skopų ir į juo* žiūrai per .Teleskopo 
padidinančiu* stiklus. Btereoskopal 
su Teleskopu yra tai gražiausia ir ge
riausia zobova. Su jais gali ne tik 
pats gražiai pasibovyti, pamatyti sve
timų žemių miestus, bažnyčias Ir ki
tas gražiausia* triobaa, daržus, sodu* 
ir puikiausia* viso svieto vieta*, bet 
gali gražiausiai užbosyti ir savo drau-

No. 1906 Baltos skurelės minkšti 
apdarai, per abudu galu auksuoto* 
Juostos, auksuota* kryžius ir ant nu
gare* parašas, auksuoti lapų kraštai, 
rundinl kampai. ........................... 65c

Litografuoti Abrezal, Vienoje Spal
voje — Juodai ant Balto. Ploti* 22,

Kaina 60c. Vienam.

Tada* Kosciuška.

No. K653

No. K877

Kasim. Pulaekie.

Jonas Sobieski*.

Juoz. Poniatovskį*.

Jena* Sobieskis III, Len-No. K892 _____ ___ , ___
kijo* Karalius, sumuša Turkus tie* 
Vindabona 12 Rūgs. 1683 m.

No. K780 Dabartinis Popiežius Pius
X-els. Klera 18x25........................... 35c

No. K928 
paveikslas.

Anluolas sargas, gražus
Miera 22x28.............. 50c

Kražių skerdyni. Paveik-No. K891 
sla* ano baisau* atsitikimo 22 d. lap
kričio 1893 m. Kražių miestelyje, Ra
seinių p*v., Kauno gub. Miera 22x28. 
Kaina.................................................... 50c

No. 8766 Gedemlna*, Didis Lietuvos 
Kunigaikštis apima Kijavos pilį 1318 
metais, o maskoliai puola' prieš jį 
ant kelių ir paduoda jam duonų ir 
raktus. Miera 17x24..................... 30c

Ne. K820 Martin Luthsr. Miera 
22x28........................ :........................ 50c

kelmyną.
Martin Luther su visa savo 
Miera 22x28................... 50c

Farmos.
>ra ,alkas pamislyti apie 

ateinantį parašu., Jeigu neturi dar
be Ir nori apsigyventi ant ūkės, tai 
apeiziurėk sau gerų vietų dabar, kad. 
atėjus pavasariui, galėtum eiti am 
save bkės ir pradėti gyventi. Mę* 
turime teip gatavas farmas ant par- 
davimo, kaip ir neužgyventus laukus, 
ir čionai atkreipiame jūsų atidžių 
ant kelių gerų farmų, kurias galite 
sau nusipirkti:

40 akerių farma, su trioba ir tvat^ 
tuku, 1 mylia nuo gražaus miestelio 
Necc-lah, Juneau Ce, Wls. 30 ako 
rių ariamos žemės ir 10 ^kėriĄ į 
augusio* 
sm iltinė, 
gyventos 
tik 8600.
kesčio.

jaunais aržuolals. žemė ' 
bet derlinga. Aplink ap- 
farmos, geri keliai. Kaina

Galite pirkti ant išmo . <

120 akerių. 
mažo ežero, 
nė. r* _____
Co.,' Mich. Kaina tik .

Trioboe, sodas, -ar#
Visa išdirbama smilti- 

Netoii miestelio Peacock, Lake -- --- q

80 akerių farma, 2% mylloę. nu* 
miestelio Junction City, Wis. 50 skė
rių ariamos ir 30 miško. Į3 kar
vių, pora arklių kiaulė*, vištos, visi 
ūkės padargai ir masinos, 
mė. Kaina ..................... ..

Gera xe- 
. 34.800.

30 akerių farma. visa ariama, 
mylios nuo miestelio New Haven, 
Mich. 8 ruimų geras namas, tvartai 
ir kitos ūkės trioboe. Kaina 84000,

20 akerių sodas, keli tūkstančiai 
medžių.
tuoja ? ( _ __ ...
mylia nuo miestelio New Haven. 
MiCh. " — ----
šame

Trįs trioboe, kurios kaš- 
610.000, milijonierio namelį ■ 1

Gražiausia truktų farma vi-
Michigane. Kaina $7O>».

Laukai Clark Co., Wis. Arti tnie 
s teito Thorp. po |12 už aker| ir dau
giau. Reikia įmokėti trečių dalį iš 
kalno, o kitas išmokestimis.

480 akerių žemės Missouri, 7 my
lios nuo geležinkelio, po 34 už akerį.

[!•; . O J
Turime keletu farmų Indianoje 

Michigane. Wisconsine. Minnesotoje 
ir South Dakotoje. nuo >19 už aker) 
iki 8100 už akerį. Kas nori pirkti 
pigių žemę arba pigių farmų. mę 
galime parduoti, o kas nori gerų i 
(.rangių farmų, teipgi galime pai 
duoti.

Kreipkitės J mus.
A. 0LSZEW8KlJ

3252 So. Haleted st, Chi< ago. IR

ir moteris, jaunus ir senus, dldeltna ir 
mažus geriau kaip koka teatras. Esa
te girdėję apie Rymų, Jerozolimų, Pa
ryžių ir kitus grašius miestus, bet 
juose niekad nebuvote, jų nematėte. 
Nuvažiuoti juos pamatyti imtų per
daug laiko Ir kaštų. Todėl nusipirk 
Teleskopų su Stereoskopais, o juose 
pamatysi viso svieto miestus teip ge
rai, kaip tad tea nuvažiavęs ir nė lai
kas, aė kelionė tau nekaštuos.

čia paduodame Stereoskopų gatun- 
kuę ir kalnų.

SERIJA I. Susideda Iš 12 Btereo- 
skopiškų paveikslėlių pundelyje. Kai
na pundeliui........................................40c

SERIJA U. Susideda iš 25 Stereo- 
skoplškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei............................................65c

ŠERI ĖJA III. Susideda Iš 25 Stere- 
oskopiškų paveikslėlių iš Kristaus gy
venimo. Kaina dėžutei.....................75c

SERIJA IV. Susideda iš 100 Stereo- 
skopiškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei.........................................82.00

SERIJA V. Susideda iš 12 maišyto 
gatunko paveikslėlių pundelyje. Kai
na pundeliui........................................ 25c

SERIJA VI. 12 telp-pat maišyto ga- 
tunko paveikslėlių pundelyje. Kaina 
pundeliui....................   50c

A. Olszevvski
32St S. Haleted St( Chlcago, Hl*

KUR GAUTI “LIETUVĄ*.
Galima gauti klek vien* savaitę 

•Lietuvų” už 5c. pas šiuos agentus:

K. Frome*.
Ant Dlržulsitis,
Aat Jankauskas.
T. Jermalas,

Brooklyn, N. Y.
73 Grand
97 Grand 
‘ 77 Gold 

215 Berry

J. Vasiliauskas, 2515

Antanas Rėklaiti*.

Montreal,

211

Street
Street
Street
Street

• Artkur Street

N*w Haven, Conn.

Philadelphia. Pa.
Btreet

Nears

Scranton, Pa.
M. Valentanavlčia, 1831 N.

Inter Nears Agency.

Worce*ter. 
Paltanavičia. 15 Milbury Street

Waukegan, III.

DRUKUOJAMO8 MAŠINOS. 
(Typ*writera.)

Drukuojaatos mašinos (typesrriters) 
yra reikalingos kiekvienai ypataL ma
žam ir dideliam, vyrui ar moteriai, 
kupčiul ar darbininkui. Ta mašina 
yra reikalingesnė žmogui, kaip koksai 
kitas daiktas. Amerikonai jau visai 
atprato nuo rankos rašto ir visi rašo 
savo laišku* su mašina. Tarp ^lietu
vių dar mažai kas teturi drukuojamų 
mašina, nes dar žmonės labai inaž-d 
apie ja* žino. Jos labiausiai yra rei
kalingos tiems, kurie prastai rašo, nes 
žmogus, gavęs prastai rašytų laiškų, 
turi kartais keikti, nes negali per
skaityti. Antra vėl. kad lietuvis lei
džia laiškų į Lietuvę pa* savo tėvus 
ar gimines, nors laiškas yra gerai pa 
rašytas, bet iš žmonių Lietuvoje ma
žai kas tegali rankos raštų skaityti ir 
turi nešti gromatų pas kitų, idant per
skaitytų, o tada jau visi žino jo sekre
tus. Bu mašina drukuotų laiškų gali 
kiekvienas perskaityti. Arba vyrai, ar 
moterys, nemokančios rašyti, turi pra
šyti kitų, idant parašytų, laiškų, kur 
netiktai reikia užmokėti, bet dar turi 
papasakoti visus savo sekretus, o tu
rėdamas mašinų, gali pats rašyti ir 
kiekviena* tavo laiškų perskaitys. 
Darbininkui žmogui gali užtekti vie 
nos mašinos ant labai ilgo laiko, jei
gu nesulaužys.

Labiausiai turi turėti drukuojamų 
mašinų kiekvienos draugystė* ar kliu 
bo sekretorius, nes su mašina gali 
greičiau* laiškus parašyti, kuriuos 
kiekvienas galės perskaityti ir nesa-

•LIETUVOS* AGENTAI.

kytikyti “Lietuvų" metam* ar pusei 
metų Ir užsimokėti.

No. K9 
roto, nuo 
ono XIII.

Visi Popiežiai ant vieno ab- 
plrmutinio šv. Petro iki Le- 
Miera 24x30.................. 81-25 Brooklyn, N. Y.

847 Rodney Street 
Grand A

No. 1525 Rankvetffs' gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromatas pažįstamus,
gimine*, prie t et t uh, mylimus ir myli
mas prieš apšlvodlmų, į ponus, kuni
gu*, vyskupu* ir 'kitas augštos .luo
mo* ypatas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituoee atsitikimuose. Chlcago, III. 
1895, pusi. 115. .................. 35c

No. 925 Moterį* Ir jo* vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina moterų klausimų, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chlcago, IR 1908, pusi. 47. 
Kaina...................   15c

Jonas• 112No. K853 lipant ja priima Kolumbų 
mieste Barcelonoje 15 d. balandžio 
1493 m., kada sugrįžo, atradęs Ame- 
rikų. Miera 28x42........................ 81-50

1900, 
81.00 
81-25

I Balti mote. Md.
L. Gairlla, 1834 N. CasGe Street 
Vincas šelvis, 709 W. Lombard St

............... ••••
+

Svieto pabaiga. IšSvieto pabaiga. Iš rusiško 
Siūleli*. Kas nori alsi z mo

ti, kada bus svieto pabaiga, tėgul per
skaito šių knygelę. Chicago, Hl. 1902, 

10c

No. 569 
vertė Pr.

pusi. 31.

No. 597 žvėry* Ir žmogus.
Schmehl'į sutaisė šernas, 
apie subudavojimų kūno visodų žvė
rių, paukščių, sųnarkojų, žarnapilvlų 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su viioml* jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų 
jis tveria. > Su paveikslėliai*, 
go, DL 1906, pusi. 313......... ...
Apdaryta.................................. .

Pagal
Mokslas

giminę 
■ Chica- 
| 61-00 
. 81-25

No. 606 Airija. Lapai M istorijos
«—.. . ------ . ... Ch|ca.

15c
Airljos. Parašė A. Janulaitis, 
go, IR 1908, pusL 53..............

No. <30 Ethnologija arba 1 
apie, žemės tauta*. Pagal Dr. 
berlandų parašė šernas. Su p* 
Ilsis. Yra tai svarbiausia m< 
knygų apie visa* musų paaaul 
olų veisles. Ji parodo visų vl< 
čių, visų žemė* kraštų ir net 
šių šalelių žmones ir jų pat

ant dangau* jvab Aprašo Jų kilmes, parvų, tikė;

No. K704 Kolumbo paveikslas. Mie
ra 22x28................   50c

. Ha- 
ikslė- 
iliška

ipatys

No. 946 Priedeli* prie lietuviško 
kleuelmo. Raštelis gvildenantis lietu 
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po įtekme lenkystės. Chlcago, 111. 
1905, pusi. 38................. 10c

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatoe lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir aušinės, ir kame išganymas. 
Chlcago, III. 1907, pusi. 47. .... 10c

No. 1102 Auginimas ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulia. 
Chlcago, III. 1907. pusL 28. ....* 10c

No. 1135 Hyglena arba moksle* apie 
užlaikymų sveikatos. Pagal Berne**.. 
D-r* Noll ir kitus sutaisė Šernas. Kas 
jų su atyda perskaitys, patalkys ap
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
čielybėje savo sveikatų, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveiku* ir tvir
tus savo valkus. Chlcago, III. 1897, 
pusL 132.............................................. 35c

M A L D Ą,K N Y G C8 .
**

Mažas Aukso Altorius — Katalikiš
ka Maldų knygelė.

fiios 7 knygelės yra naujausio spau
dimo ir gražesnė* už seniau spaudin- 
tas. Poplera balta, slidi, drukas stam
bu*. didumas knygelių 3X4ft ooRo. 
Maldos: rjtmetlkė*, vakarinės, prie 
spavlednės, komunijos, mišių, mišpa
rų, ir daugybė kitų., Mišių maldo* su 
abrozėllais; mišparai lietuviški ir lo
tyniški. Keletas .lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo 88. Sakra
mento, procesijų, pakraplnlmo ir tt. 
6 Litanijos, psalmė* 8v. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rašančiai, 
stacijos, karunka, - keliolika šventų 
giesmių ir tt

No. K857 Nlkslojus Kopernikas, ku
ris atrado, kad žemė sukasi aplink 
saulę, o ne saulė aplink žemę. Mie
ra 22x28. ..................................... 50c

No. K649 Visi Suvienytų Valstijų 
Prezidentai ant vieno abrozo, nuo Jur
gio WashlngtoKb iki Roosevelto. Mie
ra 22x28. .................................  .... 50c

No. K766 Willl*m McKInley, prezi 
dentas Su v. Valst. šiaurinės Ameri
kos. kuria tapo nušauta* 1901 m. Mie
ra 22x28................................  50c

No. K1006 Teo. Rooeevelt. Su v. Vai. 
buvęs presid. Miera 22x28.......... 50c

No. M77 Dr. Vincas Kudirka, kurie 
vardų daugybė lietuviškų draugysčių 
šlųdleu nešioja. Miera 19x24. ... 35c

Ne. 1801 
auksintais

Prastais, drūtais apdarais. Francuzijoe ciesorius. Miera 82x28. 
Kaina..................................................5Oc

vo lankyti ligonių, nes nebuvo kam 
perskaityti postal-teortę, kurių sekre
torius prisiuntė.

vunų. Parašė Dr. J. Kulta. Su dau- auksintai*
Prastai*, drūtai* apdarais, 

t kraštui*, . apkaustytoms Miera 22x28. 50c

gaass, profesoriams ar kalbėtojam*, 
nes, kų turi prisitaisęs ant pasakymo, 
guji išsidrukaotl ir-kiekviename lai
ke perskaityti.

M. Dūdas, 
M. Fanstel, 
Charles I^aban, 
Geo. A. Pupausky, 
K. Steponis, 
Juozas Voimerls, 
K. T. Urbutis, 4552 
Ant. žukauskis,

Geo

K. T 
Ant.

Chicago, IIU
51 W. 25th 8L 

4501 So. Laflin 8L 
10802 Michigan Ava 

1112 S. Leavttt St 
2846 Union Avė.

168 W. 18th 81 
So. Ashland Ava 
871 — 34th n

Cambridgeport, Mae* 
Pet. Bartkevičių*, 719a Mala St 
C. KavoKun, 18 Harrison Stredt

M. Petrauskas,

’ Melrose Parfc, III. 
F. A. Golublckas.



“ i'

i

i

i

r
c

&

I

. '1 4

.4

Millinocket, M S.
Jurgis Tumosa.

Nęw Britaln, Conn. *- 
81. J. Čeponis, 21 Pleaaant Street

Nevvark, N. J.
V, AmbrazeviOla, 178 Ferry Street

NORWOOD, MASS.
B. A. Tumavičius, 346 Lenox st.

piL Randa >444 | Metus, 
tiktai .......... ii,;,.

Į 
Lewe Av*m arti 33-5 i o* ui. 

Mūrinis namas, akmeny pamatai. 
Randa >24. Kaina . . L.,.. >3^00.

2 lubų medinis namu dtt 38 ir 
Gage ui. Kanapinis. 8 ruimai. Lo
tas 33xl47U- Randa >16. Gera 
vieta vaizbai. Kaina >2.000.

Kaina 
>3.500

Listru v a
——

T H

Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street

Paterson N. J.
K. Varaškevlčlus, 28 >4 Putnam St.

Pittston, Pa.
T Kazakevičla, 103 Na

Plymouth, Pa.
V. S. Kreivėnas, 
L Poteliunas, 345 E.

8o. Boston,
N. Gendrollus, 224

Main St.

Box 1020.
River St.

Mas*. 
Athens Street

. Scranton, Pa.
Juoz. Petrlkys, 1514 Rosi Avė.

Shenandoah, PS.
T. Kryžaųauskas, 12Cherry Street.
And. Mačls, 138 So. Malu Street

Sprlngfield, III.
lur. Tachilauckas, 710 Enoe Ars.

Syleville, Ind.
Ad. Kaz^kevlčla

K.

D.

D.

Tume ra Faile. Mum. 
P. šimkonis.

J.

F.

Tacoma, Wash.
Pulsis, 220 E. 26th st.

Union City, Conn.
Eimaltis, Box

Waterbury, 
J- žemantauskaa, 39 
Jurgis žemaitis,

VVorcester, 
Ant Bernotas, 12

Conn.
W. Porter 

824 Bank

72.

St 
st.

Mase.
Harlem Street

W«atvi!le, III.
Juozas J. Šilkas. :7~;>

Wilkes-Barre, Pa. -•
A. P. Aleks, 71 No.1 Hancock St.

UŽKERĖTI PINIGAI.
Visi esate girdėję, kad yra pinigai, 

kuriuos gali išleisti ir vėl jie sugrjsta 
pas savininkų. Tokius ypatingus pi*1 
nigus garsina monininkai, bet, kad 
pinigai sugrjztų, tam nereikia monų. 

. Visi pinigai sugrįžta pas tuos, kurie 
žino kaip juos išleisti. Vienas ir 
tikriausias būdas išleidimo pinigų, 
kad jie sugrjztų pas savininkų, yra 

* nusipirkimas namo. Tame monų nė
ra. o męs galime užtikrinti, kad jūsų 
pinigai pas jumis sugrįš atgal po ke
lių metų Ir sugrąžę atgal pas jumis 
paliks dar jnms ' namų ir lotų. Pa
vyzdi n ro. męs galime nurodyti namų, 
kuris kaštuoja >3500, o atneša pan
dos po >37 | mėnes|. ' Į metus toks

- namas atneša naudos >444. Taigi, 
per dešimts metų sugrjš j jūsų kiše
ne ne tik visi pinigai, kuriuo* išduo- 

. site nupirkimui tokio namo, bet dar 
(užmokė8 jums ir procentų.*

Kitų namų turime nž >5100. kuris 
atneša j mėnesį >51 randos, o per 
metus >612, Taigi toks namas pa-1 
liks jūsų savasėla po 10 metų sugrų- j 
žines visus jums pinigus, kuriuos 
jus už j| užmokėsite. Tai yra tikra 
teisybė, o ne koki monai, ir ateikite 
] musų ofisų, o męs jums nurodysi
me daugybę kitų namų, kurie tokiu 
budu sugrųžina jums pinigus, ir pa
daro jumis savininkais naudingos 
nuosavybės.

žemiau paduodame kelis namus, 
kuriuos męs turime pardavimui, ir 
patartume ateiti | musų ofisų ne lau
kiant ilgai, kad galėtum pasiskirti 
.geresnius namus. Kas pirmesnis at
sišauks, tas geresni namų sau pasi- 
skirs. Męs parduodame' po kelis na- 

. mus kiekvienų mėnesi, ir todėl, tie 
kurie bus pirmesni pas mus, 
siskirs sau geresnius namus.

Mūrinis namas ant Illinois 
netoli nuo 33-čioe gatvės. 13 
Maudykla, gazas. cemento šalygatvlė. 
Lotas 25x131 pėdų Galite 
išmokestimis už ...................

An. Poplar Avė., arti 31 
Mūrinis namas............. :......

tie pa-

Court, 
ruimų.

pirkti
>2.200.

gatvės.
>2.100.

Teipogi atkreipiame atydą | pigius 
lotus, žemiau pagarsintus.

Teipogi atkreipiame atydų į musų 
na mg prie Illinois Court. kur} parduo
dame lengvomis 
rinis namas 9 
tai .........................

išmokestiml*. 
ruimai,

Mu- 
kaina tik-
.... >2.200.

ARTI 34 PLACE.AUBURN AVĖ.. 
' 6 ruimų medinis namas, kukitas 
ponam i s. Lotas 25x130 pėdų. Kai
na ...................:............... >1.600.

33 PLACE. ARTI HALSTED ŠT.
5 ruimų medinis namas. Lotas 25x 

147 pėdas. Kaina tiktai .... >1.700

UNION AVĖ.. TEĘP 33 IR 34 GAT.
2 lubų mūrinis namas ant stulpų. 

Lotas 25x125. 2 gyvenimai. Kai
na ...........................................  >1.800.

UNION AVĖ.. ARTI 36 GAT.
2 lubų puikus mūrinis namas. 16 

ruimų. Maudykla. Kaina

Ant VVALLACE St, arti 32 
Mūrinis namas ant stulpų. 

15x126 pėdas. Kaina tiktai ...

14.500.

pat.
Lotas

• 11.200.

Ant 33-£io PI., arti Aubum Avė.
Medinis namas. Lotas 25x146 pėdas. 

Kaina tiktai..................................... >1.500
BURNSIDE, III. Ant Lexington Av<?

2 mediniai namai ir staktas. Randa 
"60 į nfetus. l.otas 50x125. Namai 
Jk 3 metai kaip statyti. Kaina tik
ti .................. ........ .. *3 300

Puikus medinis namas, 2 gyveni
mai: ' ant Lowe Avė., arti 38 gat. 
landa 1264 y j metus. Kaina tik
ai ....................................... .. r >1.700

2 lubų, pusė muro, pusė medžio na- 
nas, keturi gyvenimai; ant Poplar 
kve., arti 31 ^aL Randa >360 j me 
us. Kaina...,............................... >2.500

2 ir 3 lubų mediniai namai ant 
Bmerald Avė.,' arti 32 gat. Randa 

, >uo >300 Iki >472 į metus, Kaina 
IUO . ....................>3.000 iki 13.500

' Puikus 2 lubų murini* namas, 4 
jyvenlmai; ant Uaion A**., arti 36

..

2 lubų mūrinis narni 
arti

2 
Pulkus.

ant Wallace,
33 ui. Kaina ....L......... >2.700.

Marshfield Avė. arti 35 8t.
lubų, 16 ruimų, medin ;s namas.

Kaina ...........J............ >3.500

Notary Public
(Lietuviškas Notaras);

IJdirba. visokiu legsiišku popieraa, 
kaip tai: Plenipotencijų, Kontraktui, 
Billof Bale, Testamentus, Affldavlti ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes. ■ 

J. J. Hertmanowlcz
Oflsu

A. Olszevvskl’o
3252 S*. Hiliteė, Cor. 33ri$t 

Chlcago, III.

Lotai!
GERI BIZNIUI LOTAI.

Ant Western avė. bulvaro tarp. 
člos ir 45 ui. puikus totai ant rezi
dencijų. Kaino* nuo >25o.oų ir au> 
šėlau. Pirk šiuos lotus dabar, aea 
kainos jų netrukus pasldvejoe.

Taipgi turime daugvbe visokiu ka 
toniški namų ir lotų ant pardavimo 
vlaooe pusės, miesto Chlcageau te

Artimesnėms žinioms kreipkitės 
pas

A.OIszeWskl
3252 S. Halsted St.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra literatūros ant “North Slde” Chtaago. 
Čion galima gauti moksllikų, svietiškų ir dva*l- 
ikų knygų, mianėlų, Ikapiierių. abroUUų, viso
kių laikraščių, Amerikos Ir Europos ir poplerų 
gromatom*. Teipgl užlaikau visokio tavoro; juo
dyto, paltelių plunksnų, drukuojamų mašinukių, 
brltvų, tterooskopų Ir daugelio kitų daiktų. No- 
užmlržlMte atsilankyti, o busite užganėdinti.

PETRAS M. KAITIS .
281 N. North avė. Chlcago, III.

Tau Seksis!
Jeigu nusipirksi knygų t g “Kaip 

padaryti Monus“ir Ūinoksi iš jos 
daryti monus. Uždirbsi vakarai* 
daugiau rodydamas monua negu 
dienomis prie sunkaus darbe Kny
gutėje aprašyti 63 monai. Kaina 
50c. Pinigu* aiijsk markėmis ar 
Money Orderiu adreau Kiamas

JONAS ILCAUDA8
3312 8. Maistai tt., CMICASO, ILL.

Dr. O. C. MEINE 
DBNT1STAS 

OFISAS-Kaspis 31 ir Sr Hslstod pt. 
((pensas virt aptekės.) X CtlUfiO, KL

Lietuvių Gydytojas Ir Chirurgas.
3888 So. Halstod St., Chlcago, III.

Gydo visokias ilgas moterų, valkų Ir vyrų. 
Teipgl t*n didels praktika Ir gyd« pasekai 
visokias limpauėias. uztlsenėjusls* Ir paslapttn- 
gss vyrų Itgaa. Daru operacija* pasekmingai.

I, ILL.

—— JEIGU TA MIST A MĖGSTI -m-

Gerą Degtinę
Rąžyk mum* tuojau, o (auti

DYKAI VISĄ KVORTĄ
geriauaie* Sogtiaėa

SECURITY C0., 425 S. Watsr $L, Chlcags 
Vafta*
Adrvm

Naujas Išradimas 
SMtlprinimuI Ir užlaikymui ptaaktj. 
T.ik«teuM»i phkų/m.Hilu atgavo pui 

9MKY k!“' plaukui, mluiko įlinkima y,aukų 
labai trumpoue laike. Vietoj*

FROF. J. M. BRUNDZA

F. P. Bradchulis

■J_______ n ' i. J 1 111 -■ u—1—1

Kaina 25c. Su pasakymu vardo 50c. J
Janai ir seni, turtingi ir vargšai, ateikite ir datoisUte mkp iš s kai- > 

tyti jifsi} gyvenimą nuo lopšio Iki grabo.
Garsiausias sviete

DELNAŽINYS IR KORTU LEMIKAS

PROF. H. LEIBOVVITZ *
Ai patik y*hi t» m litai tu k nota t ptitetl ir leipti 

vardf ypatoe. kori ttn myli.
:a nori žinoti kaip aatlvaldyti ir
rtl kiekviena žingtnj gyvenini: p«.*ek- 
talp nopaAaryti jokio* ktaidoa tavo «ž- 

_ooe, kaip apsisaugoti nuo nepasakmių 
ir nelaimiu, kaip itveeti visus užmanymus tai-

■<£

Tamistoc gyvenimų. j .
Esmi vienatiniu kortų lėmikui (burti

ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėli 
meile ar draugiškumą tų, prie kurių šia.

di* linkusi nors jie butų ir gana toli. r
Prižadu pasakyti tamistai ar tamistos vyras, moteris ar meiluži tei- 

singa ar prigavinga: kaip apsivesti su taypata, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubintiiapsivedimą su ypata. kurią myli; taipgi kaip įgauti 
įtekmę ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praeivę, da
bartį ir ateitį. Ateik ir puta persitikrinsi.

270 MAXWELL ST.,
A* KALBU LIETUVIUKAI IR LENKIŠKAI.

■F

į' Męs Apdraudžiamo J
(Irisiaritiame)

■ Nuo Ugnies visoki turtą, ar tai butų namai, naminiai j
I daiktai, vaizba ar kitoniškas ttirtas. įį
■ Nuo Vagių r Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų. ■

Nuo Mirties. •
Męs apdraudžiama VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ f 

mm———1 . ■ 4

I
 Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nųsipis 

kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės,

I
 nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa

rtija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė.
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 

reikalais kreipkitės pas
A. OLSZEVVSKI

| 3252 S. Halsted St. Chicago.

į

Dr. G. M. Glaser
šiuo m i prasegu gerbiamai publikai jog salt 

■enlaoaiu gydytoju ant Brl'lg- po- o praktikur 
dama* 17 metų. Dabar savo eda| perkėliau 
isto namus po nr.

3149 S. Morgan St
Kampas Sferos gstvėa

Maso oflia* aprūpintas nau>n*ial» budais gydy
mo. Visas UgoataitlengsluMluagai . dintl. kaip 
Ir lygitol. Pasitikėdamas, jog gerbi.rn* publika

pareikalavimo dienų ir nsktį.> feklu specialistas 
ligose valkų, moterų ir vyrų ir ugseadihtoM ligo
se. Darau visokių operacijų. LiekeoeĮsu pagarba1 

Telefoną* Y ar d* 687.

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

IS’17akmenų
SėlžhHiit Liiiiroįtlit.;

Stiebeliu užsukamu ir 
nustatoma*, vyrikko ar I 

„ moteriško didumo, go I

<*u tiesa pilna i (tyrimo, 
■akyta, nemokėk nė vl< 
parsieis užmokti i |M 01 
f^r**l H pas kokį *ank

pisis lūkėtai*. puikiai 
graviruotai*. taika kas- 
•sąvau Mm. voatlniral

> vėsos .

taliaa bli. jei 
talkus 
cvlenu

Exceisior Watch C o.
e00 Athonaoum Bldg., Chlcago

ATTORNEY & CODNSELOR at LAW 
Ckamber of C«mm*rc« Bldg., Roem 709 
R E. Cenier La talle and Washinaten Street* 

CHICAGO, ILL.

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos Čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliška* ir kriminn* 
Mikas, visuose teismuose (suduoeeK 
ttp. >112 8. Halsted St., arti 31mes gaMt

VYRU MS TIKTAI
Kas gali būt matyta 

GALERIJOJ MOKSLO 
344 So. Šute St. CHICAGO,ILL. 

arti Hamson gatvls 

iNEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijos
Žingeidumai OstomIogHos 

Žingeidumai (iromuliavimo Organų

Tyrinėk pradžių ir išsivystymų 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mas ir milžiniškamus.

Tyrinėk įtekmų ligos ir paleistuvystės, 
perstatytas gyv didum fignroM, sveikuose 
ir ligotuose padėjimuose. Lavos lirodiaitojas 
atsakinėja visokius klausimus. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime,

INŽENOA DYKAI!
vMnrmkrtut.

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. SUte St. Chicago, III.

EUROPEJIŠKAI-AMER1KONIŠKA 
Prekybos Kanceliarija 
„ . Parengia reikalingas pepieras lt dokumentus į simIus arba administracijos kanoeliarl>s 
Rusijoje, doviereonastie. aktus pardavimo, parsamuymo sutartis ir kitokius dokumentus.

Snjlrėkometrikus gimimo mirties, ženybų ir kitus įpėdinių dokumentus.
l k 'kaltas ir <JoklllD,ntu* į Rusilkų, Leaklėkų, Lletuvilkų Anglilkų ir Vo-

Veda visokias provas Ru.ijos, Austrijos, Vokietijos ir Amerikos induos* 
Atlieka visokius reikntav tat* Rusijos. Austrijos ir Vokietijos Koatolios. 
Veda provo* atlyginimo us sužeidimus ir nuostoliu.
Atlieka visokius prekybos reikalus Rusijoj. Austrijoj, Vokietijoj ir Amerikoj.
Rąžykite savo prtglmloje kalboje Šiuo adresu:

Europe-American Commer. Office. 112 So. Clark St., Chicago.
(3-nd Floor, Room W6.)

Dykai! o
Kas prisius tris partines markes, ta* apturės puikų kataliogą Dykail Tame 
kataloge yra visokį paveikslai ir aprašymai kaip yra padaromi peiliai ir brit- 
vossu y pat lf kals paveiksiąs ir au vardu Ir pravarde. Reikalaujame agentų. 
Joseph Yushkevvitz, 161 W. Madlson st., Chlcago, III.

Dykai!

D-re Marija Dovvlatt-Sass
Moterų ir Valkų Ligų Speelallstk.

Valamvm: N*o*:S0 iki ll:M ryt* 
NaoS:S0 iki 7 vai. vakare.

Nsdėldl*ntata; Mm •:» iki 1S rak tik.

Taksuos: Iki» vai. rytai 
Nuo 7 iki *:*0

Kodiel kienti paslaptai? 
_______ Ar esi «enu, jaunu arba pnaaum- 

šeniu. ’ Mas galera iigydidi jus.

vatiiku, nervišku ir chronišku ligų, par 
tyrineįitna* suvirti 20 miatu,

Ta šaka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimą*. .4

Lygas, katros apaijemam ižgyditi, gy
dom galutinai ir uz žemaapntokt j.u ą

Jnnnftnitial, katri kienčia tava jaunu 
dienu ktajdoa, mae sugrąžinome galutinai 
sveikata. ' .

Vlrama p* 46 miatu atnižio, katri junčia 
vyriškumą suniekinima, mas privertam 
smagume au musu gydimu.

Kraujo utnuodyjima, Varicocele, inkštu 
(kidney) ir pūsles ligas, Rheumatizma, 
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas, Hemor- 
rboidaa (pilės), Ulcers. pasididinima gė
lės (enlarged glands), ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidotr. %

maa rašom sava vyriem paejentoma ing you kalbot ir užlai- 
e didžiausioj slaptybėje. • \

__ _ _____ zsus vaistus dėl musu ligoniu ir aitui tarnam* ing vyaa poayieti*. 
Rašyk pas asus šendiena apaakidamas kaa jums skaudžia ir rejaalauk prisinn- 

tima nusu na.ja.aio* taigas, katrą siuntiem dykai kožnam katras padous sava 
adrtM.

T*u k algol* ira daug illustraciu ir ii ira keip noumai mokslą dėl menu ir 
tunu, katri ken&ia nou vysn vyrišku ligų. Kntga ta apaaka vryaokies lyg^s ir 

tjpe gali jone gyditi noumusie. Rašyk pas:
DR JOSBPH L1STER CO.,

t. 75 M Fifth Avė., Chicago. UI.
Goudotinaa Tamista : Aš kienciu noug Ilgo*, katra ira.........................................

. (Apraėik liga)
...................  ‘ Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie, katra meka kajp 
gyditisie noumosie. _ f

Mana vardas ir pravardie:................ . ..................................................................................

;a ta apsaka vvyaokiea lygr*a ir

—

IŠGYDO IN 5 DIENAS “™
■Mre^MRMMHHMaHHMMMNMRBNMMHraMBMRRmmBRrai 9* Peili* er sAauom*

Noria išgydyti k įeit viešų vyra serganti iiplenmu lytižkų dalių gyslų, atriktnr*. 
užsUrTe&amus kraujo nuodus, nerviną snnegalži nią patingimą lytiškų dalių ai ligas 
liepiančias vyrus. — Šita* nuoširdus paaiaiuta*iinu* yra atviras visiems, kari* praleido 
daug pinigų ant daktarų ir vaistų be jokios nandos. ir mano noru yra-pnrodyti vtaiems 
šitiems žmonėms, kurie buvo žvdomi dešimities ar daužiau* daktarų be jokio pasise
kimo, kad ta turiu vienintėlį būdą, kurinomi tikrai išgvdan.
NcmokUi u* gydymų b* naudo* —- mokSk už tikrų Išgydymą. '

Ak tikrai išgydan Ugne skilvio, plautių ir inkstų net ir labai uzsendintas.

PATARIMAS IR 
IŽTYRIMAR DYKAI.

iigvdonia greitai, tikrai ir su 
pilna slaptybe. Nervų nusil* 
pathmaa, nupuolimą* sveika
tos, žudymas stiprvbėa, nubė- 
gtmas kraujo, uiuuodyimas. 
žlaputninžs gaišty*.

Plaučių ligos, 
Dusulys, Bronchitas ir kitos 
plaučių ligos tikrai ižgydoma 
mano vėliausiu budu. Širdies

Moterų ligos* 
Vidurinės lito,, skausmai strė
nose. Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos tikrai išgydomo*. 
Užpakalinės žarnos, užsendin- 
tos ir neri tškoa ligos motetų.

Užnuodijimas 
Kraujo,

pučkai, piktoji dedervinė. «tm- 
voti*. niežulys, hemorhiodai. 
sutinimas žibų, naikinanti nu- 
bėgimai. įsisenėjusios ligos. -

Adresas.— P. O. Statas

“RAISTĄ” (Tho Jincli).DUODU DOVANAI
Skaitytojoms "LMuvos*1 ir “Vienybės L.” kurie dar tos knygas neturi ir nėra Skeltų. , 

Jei knygos* RAISTAS'* nėst dar įkaltus, tol visai mažai težinai Amerikos g u d r y be s.
snk t y be a I*. taip vadinamų jos. gero v e ir eogall lės Išaugo t i n«o visokių pinklių, nes 
neturi (aaa pety ruso. XĄIfTAStal knyga patyrimų.

Parskaitos “RAISTĄ" telppat žinosi vis* »utvarkym* dabartinės pramoeijo, |r kodėl 
bedŪMs hįk o tuornl Ir kaip galima tnrtli hsuooiet darbas Ir gyventi laimingai.

„RAISTAS" dėl UnUume savo idėjų yra teip pageidaujamak»yg», kad yra (įversta į 
visa* kalba*.

"RAISTAS", kuris »udreb>n« Amerikos Ir Europos parlamentus, yra didelė. 366 pusią-' 
pių knyga ir įvarti uiomi. kad aprašo gyvenimų lietuvių Amerikoje.

• RAUTO*' kaina >1.0*. perkant paėių knyga. Prenumerata JalkraHių • Lirtuvoi' ar 
"Vien. Liet " lortaiu- >XOO. B*t kaa naujai ušiltakli "tietuYų" ar r‘Vien. Liet." metams, 
prislųidamie am* 92.00, apturės metams vienų litų ialkraėėių Ir ' RAISTĄ" Sykai.

DR. ZINS, « eay&g CHICAGO
-

Ss e-

L Jau galima užsisakyti

“Lietuvos ūkininkas”
iSU DVISAVAITINIU PRIEDU

“Žeme” 1909 metams
Mėtotos Ūkininke1’ rainas spta svsrblaasius Lietuvos gyvenimoapslrrigklaus.aple »■ 

' kyHas. valsčių, parapijų ir visokių draugijų reikalas, apiežemės valdymą. Dūmos irvy.
r tautybės darbas (politikų), užsloatų gyvenimų Ir U. Taip-pat spausdinama žmonėms su ’ 
prantam!straipsniai ii gamtos ir kilų ateisiu. Duodama žmonėms visokiuose reikaluose

nuMdymai ir patarimai. < » -•
•ŽF.MEJE" rašoma apie laukų dirbimų, gyvulių auginimų, jų liga* lf gydymų, apie 

Mdialnky*tę, bilinlakystf ir kitus ūkio dalykas.
prie to dar turtme paminėti, kad 190# meteis visi malintai “List. Ūkų“ įkaity tojai 
gan*: 1) KALENDORIŲ 1M* m.: » Kiekvienas malinta ŽEMES skaitytojas, kuris už*i-- 
sakis “Liet Uk." nevėlia* vasario 1 <1 >«*»., gaus igbaudymnl daržovių sėklos. Be to 
dar ŽKMKS skaAytojsl 1800 metais ras daktariškų patarimų — kaip saugoti** ir gelMUe* 
šuo Ilgų- KAINA VILNIUJE IR KITUR »u naaiuntimu: metams •*., pusei asetų 1 r 
k.; 1 mėn.aok. —UŽSIENIUOSE su nusiuntimu: melams* r., pusei metų U Adresas:

Vilnius. “Lietuvos Ūkininko” Redakcija Ir Administracija.

.. -^?5.

Serganti Vyrai! 
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo ligų, nenusiminkite. Susira
minkite! Gelbėkite save! Šauki
tės! prie mus! £

Eikite ten, kur busite gydomi sanži- 
ningai ir greitai pasveiksite! Sučėdysi 
laiką ir pinigus eidamas | American Me- 
dical Dlspensary. Patarimas dykai.

Sutinimai ir kitokį ne*v*Htum.i yr* itgydonl trumpo laiku au keliom* dienom* mu
šti orižioaIKky budu gydyto *. AUakaniiti pritaikytai musiĮ gydymą* yra tikriausia* Ir nuo - 
dugnlausioa budai ant svieto, pasiekimui nuodugnaus išgydymo. Nesiimk laiko ir nestatyk 
pavojui savo sveikatos, ktauadsmas patarimo pas aptlekorią ar draugf. Jei nėši atsakančiai 
gydomas, tai gali būti tikras, kad turtai 4 ligų per vis*savo amsi4 U ji visuomet atgabens t* - 
miltai uelaimy ir susikrimtimu. Mj* iigydome tukatan&us tokių ligų, dėlto kad turime jom* 
ypatiėk* gydymų - ’ - V ’ ‘ g,

UŽStlUMtlMAB ARBA UŽAKIMAS VARFO9. Nedaro skirtumo kaip ilgai kaatl 
nuo užakimo varpos ir kiek daktarų tamist| prigavo ir suvedžiojo, matų gydymą* tomistą tik
rai llpydyt. Su tarnų gytymu nereikto jokio plauatymo. Musų gydymas yra gertootias vlaoj 
pasaulėj, be jokio skausmo jis praėaiina neiveikum* ant visados. į.

UŽNUODIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingu* vaisina ir turi skausmus, žais- 
daa burnoje, gerklėje ar pratruklmus ant. kokios nors dalies kūno, tol sergi nuo užnuodijtmo 
kraujo kurį gali kėgydytl American Medinai Dispansery. Mys jletkome sunkiausiai ilgy- 
domų ligų praačlauitame padėjime. Mya Ižvaiysltne tavo kraujų grynai ir pniaJlnsims 11 viso 
kaso įvairius nevalumui bei nuodus trumpesniu laiku negu kas kitas kokioj dairi pasaulės

GUMBUOTO. IR OUO.OUMOYBLOB. ToH padėjimų gj,!ų mf. ii^eine be su- 
gailimo laiko, be jokio skausmo ir ant tubjaus. Musų gydymas praialina visokius ligotus pa-

"•“•'t ”
Męs iigydome kuomet kitiems nenusiseka.

Mus tetpgi iėgydeme trumpu taiku visas ilgas, kurios apslrrtėkia tarp jaunu eonu ir 
pusamžių vyrų. FA.IKLAUSIMA. Ht I* T Y RIMA. DYKAI! Vtakų užtaikei s ledi i

Jei busi gydomas musų, nitas, to ristinoj M|a tarime tom tikrų gy^ktekvl.Ml

$10. vertės ištyrimas au X-spinduliais dykai.
H t r“?“ prlT“° *U1U81[l1 P“ Ulyrimo, idant ilaoti ar jia

apMviti*’* 1 A“ertcBn »l«P«»Kry ofi,|i, užtikrink mu, k»4 M1 tikę.

l*TTatMAa 1H VA*ITCHIAV1MAS OTKAll
NeroUcalauJame plAlPf „MtlAl tyAymo. Jei net^l p.tI,

American Medical Dlspensary
91-93 E. (Vashington Street Chlcago, III.

; VALAM »oa FRIEMIMO: mie 19 ryt* iki 4 m ai a*,, i. -,-T a 
ir Šventadieni, „u. Hd TV*uL

.. Vis‘aokiasi gydytis
bgo. ir k.lok, padrj.ms! negal būt gydyti teip gtrai p., raj 
tahma gydyti asabiskai. NERAS YK1TE, BET ATEIKI’®

t
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