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IPOUTIŠKOS ŽINIOS.
•ATDt’RINE AMERIKA. , '

Vidurinėj Amerikoj vėl laukia
mas karas, kurį buk nori pradėti 
^prezidentas respublikos Nicaragua 
su Hondurasų. Nors prezidentas 
Nicaraguos per savo pasiutinius 
pranešė kitiems kraštam, jog jis

bet elgiasi prie-ingai savo užtikri
nimas. nes pasiuntiniai j 

_kraštų praneša priešingas jo už
tikrinimams žinias. Jungtinių Val
stijų ambasadorius .'išvažiavo iš 
Nicaragucs per savo pasiuntinius 
tiškiejie ryšiai likosi pertraukti, 
kadangi Niva raguos prezidentas ne 
klauso persergėi imu Jungtinių val
stijų. .

N karaguos pasiuntinys\Vashing- 
tone pakėlė vėl protestą prieš nu
žiūrėjimą. buk pašaukti po ginklu 
kareiviai kam kitam, o ne mane v-

svetimų

pašaukė po ginklu 6000 kareivių.* 
taigi labai daug kraštui turinčiam 
vos pusę milijono gyventojų. Ren- 
gianlas'karui ir laivynas. Jungti
nės valstijos siunčia į Nicaraguos 
pakrantes savo kariškus laivus gin
ti amerikonų reikalus, jeigu užgim- 
tų karas.

Nors Nicaraguos prezidentas ir 
užsigina, stengiasi įkalbėti, kad jis 
karo ne geidžia,' bet ant Hųndura- 
$0 rubeziaus sutraukė 6000 karei
vių. kurie laukia vien prisakymo 
peržengti rubežių.

Kadangi mažhitėlė?e vidurinės 
Amerilcos respublikose beveik nesi
liauja Ir ui f naminės revoliucijos 
tai vienoj, tai kitoj respublikoj, 
arba ir karai ierp vienos su kita 
respublikos, dėl ko daug kenčia ir 
lietimų kraštų ttkėsai. ypač daug 

'^Tračia mexikonai fe Jungtinių val
stijų kapitalistai, kurių rankose yra 

'daug visokių užsiėmimų, tai Jung- 
tinės valstijos, kaip matyt iš laik- 
taščių. sutiktų greitai, jeigu kaimy
niška Metiką užimtų visas vidu
rinės .Amerikos respublikas išėmus 
tierios teipgi mažylės, tyčia pre
zidento Rooseveito pasiųstų agen
tų sutvertos Panamos respublikos. 
Dabar terp Jungtinių valstijų ir 
Metico veliamos urybos. ką da
ryti. jeigji užgimtų kraujo pralie
jimas terp Nicaraguos ir Hondu- 
raso. Amerika kalbina Metiką 
griebti vidurinės Amerikos respu
blikas. kurios visos drauge neturi 
nė tiek gyventojų kiek miestas 
Chicago.

MASKOLIJA.
Reakcijonieriai maskoliškoj du

rnoj reikalauja, kad buvęs demo
kratų partijos vadovas Miliukov 

. butų atiduotas kariškam teismui 
ir pakartas, kadangi mat šnipai su
sekė, ir Srolypin durnoj tą apreiš
kė, jog Miliukov tarėsi ; Paryžiuj, 
su revoliucijonieriais. Miliukov 
Visai nesigynė, kad Paryžiuj sttsi- 

• i jo sn revoliucijonięrių vadovais, 
bet pridūrė, jog reikėjo jam iš
girsti, koki yra rėvoliucijanieriu 
geismai, nes Stolypip, giliai savo 
šokinėjimais įklimpęs purvynam 
S kurio nežinojo kaip išlipti, 
užmanė Miliukovui sutverti mi
nisteriją iš atstovų demokratų par 
rijos. Stolypm tam durnoj neuž- 
gynę. bet užgynė per ran«k> išlei
džiamą laikraštį “Pravitelstvennyj 
Vestnik”. kuriame stengiasi įkal
bėti, kad ne Stolypin siūlė Miliu-

• kovui ministerio vietą, bet Miliu
kov pats apreiškė, jog“ iš suirutės 
viešpaty’-tę gali • išgelbėti vien mi- 
nistrija susidedanti iš ministerių 
demokratų partijos. I Bet Miliu- 
kovo pasisiūlymo nė Stolvpin, nė 
caras ne priėmė. Katras todėl tei
sybę kalba ? Be abejonės melo ma
žiau Miliukovo užtikrinimuose, nes 
jis. kaipo universiteto profesorius 
ne turėjo tiek nė suside-
_________ ____ r___ tĮauįį 
tarnavo vidaus reikalų mif£steri- 
joj. kurioj, turbut nėra doro urėd- 
ninko. nėra gal tokio, kuriat tei-

budu nusidėjęs prieš teises., .Vi
dam dalykų ministerijos urėdnin- 
Jpi labiausiai turi progą laužyti 
dorą ir teises Ir tą jie daro. Iš 
tokių yra ir Stotypin, todėl jo ap- 
kaltinimai Miliukovo ne ištikimi

stovų užklausimų, jis gana tmkiai 
prasilenkia su teisybe; su ja pra
silenkė ir gindamas vidaus 
sterio priežiūroj esančius šnipus,
ypač gi Azevą. Todėl mažai Mas
kolijoj yra žmonių, ktfrie .Stolypi-

lYifhi

mri norėtų ir galėtų tikėti.
Stolypin durnoj, gindamas Aze- 

vą, stengėsi visus tautos atstovus 
pertikrinti, jog Azev ne dalyvavo 
suokalbiuose ant gy vasties 
vės, kunigaikščio Sergijaus 
tų augštų urėilninkų, kad lis ne 
provokavo, bet tarnavo vtjklžiai 
teisingai. Bet Paryžiun tyi 
rinėti Azevo darbus buvo ii kelia
vęs lietuvių atstovas .Bulota ir ten 
gavo du laišku paties Azeirąj ra
šytu. kurie rodo, jog jis dalindavo 
provokacijose, taigi kad Stchpin, 
jį gindama*, meluoja.
tuos Bulota durnos susirinku^ pa
rodė. Taigi, rodosi užtai Stply- 
pin turėtų būt dagi dėkingas Bu
lotai. kad prisideda prie susekimo

P5eh-
•t ki-

ti-

ij ten

Ijpin, 
L dŠkus

tikros teisybės. Bet ta teisybe iSto- 
Ivpinui labai neparanki, todil jis 
mano Bulotą teisman atidarei už

buvo

i ne 
ran-

Bet susinėsimai tie būtinai 
reikalingi teisy bės susekimui 
Ivpm gi teisybės ne mėgsta, ties ir 
jo paties darbuose purvų ne t n 
jis todėl juos stengiasi pa>!ėj> 
tik ant savo rankų, bet ir ati:
kų kitų caro tarnų. _T<xiė1 t ii jis. 
vietoj padėkavoti Bulotai us:1 
dengimą trupučio teisybės, nsjrįi jį 
teismui atiduoti. Teip mat 
randas atmoka tiems, kurie 1 
kratų darbuose nori teisybės 
koti.

Turbut dėl ragvziavinių ir 
nėjimų per* visus doros pnn 
net per viešpatystės teises. Masko
liuos ministerių pirmininkus 
pin. persidirbęs, gavo tinf 
kuri perėjo į plaučių ųžd* 
Jis šitiem kartu gana pavo 
serga. Kaip i am pasiseks 
bukti nuo ligos, nė daktara 

Ligos jau ir š

att-

caro
iuro-

gai 
išsi

•P“

ypač 
daug

jos negalima ir ant kartuvitį nu
siųsti, ji nė kariškųjų teismu ne
sibijo. Plaučių uždegimas 
pavojingas, jis gali nuo per 
mėgstančio šokinėti per. dtirą ir
teisės ministerių pirmininko Mas- 
koliją paliuosuoti. Jeigu tas atsi
tiktų, mažai bus Maskųlijoj sto
rinau toliau nuo valdininkų. žmo
nių. kurie “Stolypino > gailėtųsi. 
Bet ir jam pasimirus, maža yra 
viltis, kad užstotų geresni laikai 
Maskolijoj, nes ' caras ? Stypino 
vietoj kitą, tokį paskirs, 
kų gi eilėse sudemoraliztiotųl 
tų ne trūksta.

Urędnin-

PRANCŪZIJAI f ||
Prancuzijoj laukia vistiotino kra

sos telegrafų ir telefonų tarnų 
streiko. Prandžią padarė Pary
žiaus telegrafų ir telefonų tarnai. 
Randas iš syk prieš taruaujaųčius 
aštriai pasistatė: visus, kurie at
sisakė eiti darban, suspendavo ir 
dagi pagazdino, jog juos gal visai 
nuo vietų prašalįs. Tamaujantie
jie atsišaukė į sandraugas visoj 
Prancūzijoj.

A’isi Paryžiuj tamaujantiejie ant 
telegrafo ir krasos telefohų įstai
gose atlaikė Tivoli A'auą haliėj 
visuotiną susirinkimą, o kitur tar
naujančių atstovai visą naktį laikė 
susirinkimus. Jau dabar antai 
Londone iš Paryžiaus negauta nė

gauna tinkamų žmonių ganėtinai, 
kurie galėtų sustreikavusių vietas 
užimti. Jų vietas užimti pašaukė 
telegrafų dalių kareivius, bet tų 
yra per mažai. Valdžios laukia 
Paryžiuj riaušių, todėl krasos biu
rus apstato policija ir miesto gvar
dijos kareiviais: pašaukė prie cen- 
trabškos krasos įstaigos ją daboti 
regimentą kareivių. Išvažiuojan
čius su siuntiniais krasos vežimus 
lydi kareiviai. Tamaujantiejie ap
kaltina krasos užveizdos sekretorių

rauja padidinimui telegrafo ir te
lefono tarnų algų. Jeigu jis pa
sitrauktų nuo vietos, gal greičiau

kai visoj Prancūzijoj išsipktįs ant 
visų tarnaujančių krasos įstaigose.

prie Centrališko krasos biuro buvo 
smarkus streikierių su policija su-

daužyti, išnaikinta daug prietaisų. 
Merginos telefonistės valdžios tele
fonų nutarė prie streiko prisidėti. 
350 krasos urėdninkų važinėjančių 
su krasos siuntiniais gelžkelių va- 
ganuose atsisakė išvažiuoti. Paslėp
ta ant kiemo Centrališko krasos 
biuro kari u menė suareštavo tūlą 

: streikuojančių skaitlių. Paryžiaus 
policijos perdėtinis Lepine prisakė 
į triobą visai neleisti pašalinių ypa
tų.

Visuotiname susirinkime krasos 
telegrafistų užgina apšaukti visuo
tiną streiką. Susirinkime dalyva
vo 5000 telegrafistų. Dabar Pa
ryžiaus telegrafistai stengiasi prie 
streiko pritraukti ir tarnaujančius 
provincijose, bet ar tas pasiseks, 
pirrrr laiko sunku 
Prancūzijoj nėra 
kraštui telegrafistų 
yra tik vietinės.

įspėti. Mat 
vienos visam 
organizacijos,

BALKANŲ PUSSALIS.
Ant Balkanų pussalio politiš- 

kiejie prietikiai krypsta vėl į blo
gąją pusę. Atsakymas Serbijos ant 
Austrijos rando atsiliepimo vėl su
kurstė geidžiančius karo Austrijos 
vokiečius. Pagarsinus laikraščiuo
se Serbijos atsakymą, ant beržių 
visoj Europoj nupuolė vertė viso
kių piniginių popierų ne tik nesu
tinkančių kraštų, bet ir kitų, nes 
užgimus karui, nieks negali įspėti, 
kas toliau gali būti, nieks dabar 
negali įspėti, kokia iš didžiųjų Eu
ropos viešpatysčių gali būt į karą 
įtraukta, o kokia nuo jo įstengtų 
apsisaugoti. Laikraščiai mano, kad 
ant Serbijos atsakymo Austrija ne 
turi ką daugiau kalbėti, kaip vien 
sumobilizuoti savo kariškas pajie- 
gas ir jas siųsti ant Serbijos rūbe 
žiauš. Berlyne teipgi arti politikos 
stovinti mano, kad Austrija pa
statys Serbijai ultimatum (pasku
tinį -reikalavimą) ir išpildymui jo 
paliks labai trumpą laiką. Jeigu 
Serbija neišpildytų Austrijos rei- 
kalvimo. neliks nieko daugiau, kaip 
karą pradėti. Ir dabar jau vokie
čiai stumia į karą, vien ciecorius 
stengiasi dar nuo jo sulaikyti ir 
paliepė miništeriams j ieškoti dar 
kelių susitaikymui.

Savo atsakyme Austrijai Serbi
ja rods atsisakė už priskyrimą prie 
Austrijos Bosnijos ir Hercegovi
nos reikalauti fe sau žemės plotų* 
bet išreiškė norą, kad tas klausy
mas butų pavestas konferencijai 
didžiųjų Europos viešpatysčių. 
Teipgi Serbija pareikalavo, kad 
valdonai abiejų kraštų tuojaus už 
tvirtintų vaizbos sutartį, kurios lai
kas jau praėjo. Austrija vienok 
riešpaty-sčių konferencijos bijosi, 
nes nesitiki ten turėti daugumą 
savo pritarėjų. Panaikindama gi 
vaizbos traktatą su Serbija, ji ma
nė Serbiją priversti nusilenkti prieš 
savo narus. Todėl tai Serbijos 
atsaky mas teip labai suerzino visgi 
didžiausią ant rando turinčius įtek
mę Austrijos vokiečius fe A’engri- 
jos magyarus.

Taigi dangus ties Balkanų pus
žalių vėl apsiniaukė. Ar kils ir 
audra, kuri gali užimti visą Euro
pą, dabar dar nė tie, kurių ranko
se yra sinki vedanti prie karų 
fe sandaros įspėti negali. Bet ne- 
sutikančio* viešpatystės prilipo jau 
liepto galą, toliau eiti negali, reikia 
>tgal grįžti ar vienai ar kitai.

IS VILNIAUS.
Vilniaus mokymo apskričio 

kytojams įsakyta, kad be liaudies
mo

šinėtų ir nesiuntinėtų j laikraščius

jocne, kad Suvalkijoj jau seniai

naujančias pačtos-telegrafo įstai
gose moteris. Tarnauti į šitas

tesnius mokslus, ąr bent
būtinai pri-

svetimų sa-valo pažinti dvi
lių kaRii; tarnauti bus priimama

žmonos.

pačtos-telegrafo ištaigu viršinin-

mokesnį. Darbininkai tokių są
lygų nepriėmė, todėl fabrikas da-

Minioje kovo 9 Teismo Rūmas

laityčios. ir J. Netupakyčios.

3 metams areštantų rotųK perkelta 
iš Vilniaus į Šiaulius. Jisai paduo
da kasaciją į Senatą.

Vilniaus stačiatikių dvasiškių 
vyriausybė nekartą kvietusi šventi
kus atvažiuoti čia iš vidurinės 
Rusijos gubernijų. Bet šventikai 
atsilaką važiuoti Lietuvon. Taip- 
pat nesutinką važiuoti Vilniaus 
vyskupijon nei vienas iš pabaigu
sių Tveriaus dvasišką seminariją.

Vasario 5 d., Kaune vargoninin
kas Petras Butėnas, tur-but, proto 
nustojęs, užmušęs savo pačią, ma
žą dukrytę ir uošvę; patsai gi ne
žinia kur žuvęs. Tasai atsitiki
mas sujudinęs visus Kauno gy
ventojus.

.Ant kapų juos lydėję daugybė 
žmonių su kun. Benediktavičium. 
Visas tris palaidoję vienoje 
bėję. Kunigas pasakęs ant 
graudų pamokslą; visi beveik

IS PANEVĖŽIO A’ALSC.

ukininką Joną Kreščiną policija

stas Imygutes ir nekalto turinio 
rankraštį Ant rytojams pristavas

duo-

žmo-

Vasario 7 d. 8 vai vakare savo 
bute ant Didžiosios gatvės pasi
korė telegrafiste Lazarevičaitė. 
Priežastis, turbut, meilė. Reikia 
pažymėti ir tai, jog josios tėvas 
irgi seniaus nusinuųdijęs, brolis 
studentas nusišovęs ' kitas brolis, 
nors tikros žinios ugra. taip-pat, 
rodos, atėmęs sau gyiybę.

Vasario 5 d. ant Aleksandro 
bulv. No. 26 taikos teisėjo duktė 
Stangeraitė 36 m. amžiaus, bet
varkydama kambarį, paėmė revol
verį ir netyčiomis iššovė. Kulka 
liko nelaimingosios krutinėję. Pri
buvusi greitoji pagelba jau rado 
Stangeraitę negy vą. _

Vilniuje labai pradėjo žmonės 
sirgti beriamuoju tifu (karštine). 
Per paskutinę sanvaitę užkrečia
mųjų ligų barakan buvo atvežta 
26 geriamuoju tifu susirgę ligo
tus. O kiek dar šiaip namuose 
serga! Šiomis dienomis miesto sa-

kad epidemija labai neišsiplėstų.

būdų ligos platinimą suturėjus.

Dr. Ratneris 
Vilniuje privatinį

j Vilniaus teismo nūnai nagrinės 
bylas:

A'asario 24 d. Giedanių sodžiaus 
ųiriniaim. Aniupro Langio ir Mo
tiejaus Salako, kaltinamų už už
puolimą ant Kavarsko (Ukmergė* 
pav.) monopolio;

A'asario 25 d. Panevėžio reali
nės mokyklos mokime Kazio \ enc- 
kevičiaus ir Ežerėnų pavietes ūki
ninkų: Juozo Inčiuro ir Jono Gri- 
riaus. kaltinamų už valstiečių kur- 
stymą; tas-pat Inčiura dar kalti
namas su trimis draugais už Ska
piškio monopolio užpuolimą;

A'asario 26 d. Mickūnų sadžiaus 
(Ežerėnų pav.) ūkininko Antano 
Indrelės; jis kaltinama,* už priklau
symą prie lietuvių soc.-dem. par
tijos ir už tai dar, kad su 7 drau
gais buvęs užpuolęs Jūžintų mo- 
___ t*

pa v. valstečių. kaltinajnu už Kur
klių ir Šimonių monopolių užpuo-

IS KRAŽIŲ, 
Kauno gub.

“Gon. Wil.” praneša, kad 
žiu bažnyčios (kurią valdžia ne
seniai sugrąžino katalikams) glo
bėjai kreipėsi į senovės liekanų 
globojimo draugijos valdybą 4 A’ar- 
šavoje prašydami paimti savo glo- 
bon busimąjį bažnyčios taisymą fe 
apskritai tos atmintmgos liekanos 
prižiūrėjimą. Draugija sutikusi 
išpildyti tą prašymą ir pasiuntusi 
į Kražius K. Voiciechovskį fe Ka- 
linovskį bažnvčia apžiūrėti.

(“V.* 2.”)

IS JONIŠKIO, 
Kauno gub.

Jonyškyje suimta gauja plėšikų 
iš 18 žmonių, kurie ilgą laiką vei
kė Šiaulių ir Panevėžio pavietuo
se. Pas suimtuosius rasta 900 rub. 
ir daug brangių daiktų.

Kra-

ir Pažagienių so\I. ūkininkus ir 
klausinėjo kas per žmogus tas Jo
nas Kreščiunas.

Lepšių valdžios mokykloje nuo Į; 
rugsėjo 19 d. 1908 m. permainytas 
mokytojas,',bet taip-pat rusas. Da
bar mokyklą lanko 26 vaikai ir 3 
mergaitės. Dėl mokymosi duoda- « 
ma ir lietuviškos knygos. Antrą 
Kalėdų dieną mokytojas sodie
čiams puikiai papasakojo apie bi
tes ir ukvatijo užsiimti bitininky
ste. Prie tam dar rodė įrankius, 
kurie yra vartojami bitininkystėje.

Ūkininkas Daug'.rdt«»

IS RADVILIŠKIO, / 
Šiaulių pav.

Šiaulių šnipų skyriaus viršinin
kas su sargybiniais ir antstoliu 
krėtė liaudie* mokyklos jaunes
niąją moky toją ir .gdžkelio mo
kyklos mokytoją (abi rusės) ir 
įieško jo literatūros. Nieko •*< 
do. v

Vasario 28 d. Dūdų klebono 
(.Ašmenų pa v.) kun. V. Sidorskio, 
kaltinamo už tai. kad per pamoks
lą įžeidęs carą ir carienę, ir še
šių Ukmergės pav. valstiečių, kal
tinamų už Leliūnų monopolio už
puolimą. Tą pačią dieną bus na-

šįmet Vilniaus miestas turės iš
leisti policijos reikalams (skaitant 
ir bustus jiems) 130 tūkstančių r. 
Kariumenės reikalams — apie 200
tūkstančių rub.

General gubernatorius . pakeitė 
Lancevickiui mirties bausmę 20 
metų katorgos.

Miesto valdybos technikos sky
rius išdirbo elektros tramvajaus 
tiesimo sąmatą. Tramvajaus nu
tiesimas atsieis 2 milijonu rublių. 
Linijos ilgumas 18 su puse vior- 
stų. Pinigai tam reikalui bus sko
linami. Tramvajai Vazinės tomis 
pat gatvėmis, kuriomis dabar va
žinėja arkliais traukiamiejie tram
vajai. Miestas nori išpirkti dabar
tinius tramvajus, jei gi tai nepasi
sektų, tuomet tramvajus bus nu
tiestas kitomis gatvėmis, tarp ki
tų ir Didžiąją gatve.

Praeitais metais Žemiečių ban
kas turėjęs gryno pelno 1421.349 
rub., t y. 47.984 rubliais mažiau, 
kaip 1907 metais. Banko akcijų 
dividendas išneša 34 rub.

A’ilniuje, Užupio gatvėje, namų 
No. 1, gy vena kasži-kokia Timov-

kias. Pas ją mokosi 11 mergai
čių. Neseniai viena iš jos mo-

nuėjo pas daktarą, kurs apžiurė-

lynių ant kūno. Kai mergaitę paA 
klausė, kas tai yra, tai ji poaiški-

gnaibiusi, klupdžiusi ir tnušusi ka
zokine nagaika. Ji įgra*;.>Jav u*

šitos mergaitės tetai pasakojo, kad 
ji kasdieną, eidama. mokytis, ver-

jojusi. Paskutinį iprtą jos visai

peršaha.

imti.
at-

Vilniuje dar vieni fabrikantai

yra kaltinami už bombos metimą 
pirklio Berlyno gyvenimam

Vilniuje kovo 9 <L teismo rūmai 
nagrinės politikos bylą A. Janulai
tytės ir J. Nęhipskaitės.

IS .ALUVfiS.
šiomis dienomis ATlniaus 

skričio teismas nagrinėjo Trakuo
se Aluvės bylą, kuri perėjo ten 
iš santaikos teisėjo, kaipo apelia
cijos skundas. Už daromą bažny
čioje netvarką, giedojimą lenkiš
kai, kada visi giedojo lietuviškai, 
teisėjas buvo nuteisęs . kalėj iman: 
3 žmonės 4 dienoms, vieną 10 
dienų“, ir 4 — 2 mėnesiais. Nu
teis tiemsiems 4 dienas teismas pa
liko tą pačią bausmę, tiems, knrie 
10 dienų sumažinta iki 4 die
nų, tiems gi. kurie buvo nuteisti 
2 mėn., sumažinta iki 2 dienu.

(“V. Ž.”)

»P-

IS KAUNO.
Kovo 1 d. čia atsidaro matinin

kų kursai. Todėl kas nori pa
stoti t epas i skubina paduoti prašo
mą. Priimama — kas turi 4 klia- 
sų, miesto mokyklos ar tam pana
šius liudijimus.

Vasario 4 d. atsitiko baisi žroog- 
zudybė. Petras Butėnas subadė 
peiliu savo žmoną, savo žmonos 
motiną ir savo 1 metų ir 3 mė
nesių dukterį. O patsai dar pa
ėmęs iš namų rūbų ir pardavęs 
ant rinkos, norėjo išbėgti į užru- 
bežį, bet, nelaimė, nenusisekė, liko 
suareštuotas Kybartuose vasario 
5 d .

Nabašninkų kūnai nuvežti mie
sto ligonbutin. J. švitinys.

Musų atstovas Kuzma štai ką 
rašo: Iš vieno vyriausybės atsto
vo girdėjęs, kad Kauno gubernijo-

tą žemė ketinama parduoti Kauno 
gubern. rusams, vis dėlto atstovas

Kauną su prašymais. Prašymai

tvarkomosios komisijos būtinajam 
nariui (nepremennomu členu Ko

ji), arba Kauno valstiečių banko 
skyriaus prižiūrėtojui (zaviedujuš-

IS EŽERENŲ, 
Kauno gub.

Atėjus žiniai, jog “Vilniaus Auš
ra*’ vyriausybės uždaryta, spalio 
19 d. praeitųjų metų užbaigtos 
buvo ir musų “A’iln. Aušros” sky
riaus dienos, tikrai dienos, nes 
musų skyrius gy veno vos apie pus
metį laiko. Skyrius teturėjo dar

(“V. 2”)

IŠ KAVARSKO,
• Ukmergės pav.

A’isi tuos valstiečius skriatfSriai 
iš vienos pusės valdžia spiria valv- 
tiečius taisyti kelius, iš kitos ptt- 5 
sės ponai duoda į teismą už tai, 
kad taiso kelius. Taip pereitą ru
denį \ idiški^ pristavas sušaukė 
PenenskosĮ kuopos (“obščestvos”) ': 
vyrus ir prisakė per dvi dieni pa
taisyti vieškelį, kuris eina per

ta 3 referatai (Apšvietimo nauda. 
Lietuvių rašliavos pradžia ir Šne
kamoji ir rašomoji lietuvių kalba), 
D. šidlauskio straipsnis “Lietuvos 
vartotojų draugijos” iš “Liet. Ūki
ninko”, RygišitiųJono: “Cholera 
artinasi — pasisaugokite!** ir Šat
rijos Raganos: “Auklėjimo moks
las” pradžia iš “Vilties”; be to.

stavo iš kur imti žvyriaus, kadangi 
jų laukuose nėra. Pristavas pasa
kė, kad parūpins urėdnmkas; urėd- 
ninkas pridavė sargybiniui, o tas 
nuvedė į Kormandtio lanką fe lie
pė iš ten imti žvyro. Vos pradėjo 
valstiečiai imti, kaip Kormanckio 
užveizda atėjo ir udraudė vežti. 
Be to dar kuriuos pažino, patlavė

buvo išdalyta 75 egzemplioriai kny- teisman. Dabar žemiečių viršinfn- 
gelės “Cholera artinasi — pasisau- kas jau antru kart šaukia valstie- 
gokite!” ir užmokėta metinis mo- aus ant tyrinėjimo fe nori visa 
kęsais už vieną miesto mokyklos I bėdą nuversti ant šalty šiauš. — 
mokinį-lietuvį P. Prašymas leisti r * * 
atidaryti biblijoteką ir skaityklą 
buvo vyriausybės neišpildytas. 
Reikia paminėti, jog per visuoti
nuosius susirinkimus atsilankydavo 
ir policijos atstovas. Uždarant 
“A'iln. Aušr.” skyrių visuotinojo 
susirinkimo buvo nuspręsta suvar
toti likusiusius kasoj pinigus “Sau
lės” skyriaus atidarymui. Visus 
skyriaus raštus policija paėmė sa
vo giobon; taip-pat norėjo pada
ryti ir su iikusiais-ptnigai*. bet šie 
jau buvo išsiųsti Kaunan. Tokia 
tai trumpa musų “A'iln. Aušros” 
skyriaus darbų apžvalga.

Dabar įsikūrė čia “Saulės” sky
rius. Taigi po “Aušros” užtekėjo 
“Saulė”; lauksime iš jos pasekmių- j 
gesnių darbų!

Buvusįs “A in. Aušr.” skyriaus 1 
Raštininkas.

kol kas dar nepasisekė.

IS PLUNGĖS, 
Į Telšių pav.

Žmonės čia gan pasiturinti, tA 
trūksta jiems apšvietimo. A. a. 
kunigaikštis Oginskis norėjo ati
dengti čia gimnaziją; jau buvo ir

kėjo tik valsčiaus sutikimo, bet 
valstiečiai nepanorėjo turėti gim
nazijos, nes jierrįs ji, turbūt, pa-

Paskutiniu tariam laiku, su 
džiaugsmu reikia tai pažymėti, ir 
čia apšvietimas fe žmonių susipra
timas žymiai pradeda kilti. Plun
gėje jau daug lietuvių pradėjo už-

£

H,

IS GELAŽIŲ, 
Panevėžio pav., Kauno gub. 

Nuo 1897 m. musų miestelyje 
yra monopolis. Kas metas žmo-

m. buvo išgerta už mažiau — už 
4632 rub. 61 kap. 1908 m. išger
ta: gorčinių butelių 134, kvortinių 
4040, pusbutelių 13.14a, mažųjų 
(po 15 kap.) būt. 2350. Taigi

Apart valdžios monopolio yra dar 
4 slaptie jie, kur visados galima 
gauti degtinės; ir nors monopolis 
šventadieniais uždarytas, su pa- 
gelba “slaptųjų” žmonių gauna

Monopolis yra dvarininko Voi- 
cedskio namuose. Rodos šiais me-

raktas.

taisė garinį tartoką.

IS BALTSTOGĖS.
Kaip jau seniau buvo rašyta, 

Baltstogėje suimta ku- pa žmonių, 
dirbusių netikruosius gelžkeliais 
važinėti bilietus.
imtiejie turėtų būti patraukti teis
man, bet prokuratūra niekaip ne
gali atrasti įstatymuosę > tokio 
straipsnio, pagal kurį galima bu
tų patraukti kaltininkai teisman.

Ikčius.

Dabar visi su-

] (“V. 2”).

IS ŽARĖNŲ, 4 I 
Telšių pav.

Iš musų apskrities labai pradėjo

na tik tas, kas neturi kuo ntrva-

situri. Kur tik klausais — vis j 
Ameriką ir j .Ameriką, jei ne tuo* 
jau, tai aurent pavasario. Prieža
stis tokios didelės emigracijos (iš-

ntnkų padėjimas; jie* tikisi svetur

net skolinąs pinigų ir vežasi. KW 
skaito ‘‘Viltį”, žino, jog dabar

i

v<



LIETUVA
kunigams iš sakyklų perspėti, kad 
nevažiuotų, nes ten prikentės daug 
bado ir vargo. P. Kerapėza.

(“V-tis”).

IŠ MINTAUJOS.
Vasario 6 d., apie 12 valandą 

naktį, prie stovinčio gatvėje mie- 
stasargio Ančakio priėjo baronas 
Bėhras ir paklausė — koksai esąs 
jo numeris. Miestasargis atsakė, 
jogei naktį jie numerių nesinešio- 
ją, bet palieką policijoje ir ten 
tik galima esą tai sužinoti. Yada 
baronas B., nieko nelaukdamas, 
šveitė kumščia veidan, ,ir miesta- 
sargis’ išsitiesė ant gatvės. Tuo 
tarpu privaąiavo 3 ofięierai ir, iš
vydę gulintį miestasargį, paklausė, 
kas čia daromi, — baronas gi B. 
dviem revotyc1-*0 šūviais atsakė 
aficierams, kurių, laimė,, kad ne- 
pakliudė. Supuolę oficierai suėmė 
baroną ir. nugabeno policijos 
vadon.

Jeigu taip butų pasielgęs kok- 
sai-nors menkas žmogelis, be 1— 
jonės ant rytojau* jau butų nuga
bentas Rygon karo teisman ir 
šiandien jau butų po pakasynų 
buvę, o baroną B. ant rytojaus 
nugabeno psychiatrų skyriun, 
buk esąs iŠ proto išėjęs. Ar gi 
tuokart tik galima pažinti išėjusį 
iš proto, kada jau pradeda žmones 
šaudyti ant gatvių ?

Jurgio sūnūs.

Iš SUVALKŲ.
Varšavęs teismo rūmų posėdyje 

Suvalkuose vasario 4 d. nagrinėta 
bylos: 1) Jurgio Žtedaičio ir Pi
jaus Baliuno, kaltinamųjų pagal 
51, 2 dien. 132 ir 2 d. 104 str. 
įst. apie 
merkta 1 
nas gi 6 
skaitant 
todėl jis 
Kastanto
gal 2 d. 132 str. įst. apie‘bausmes. 
Pasmerkta 6 mėnesiams tvirtovėn, 
užskaitant jau sėdėtąjį laiką.

Gynė prisiekusis advokatas 
das

bausmes. Žiedaitis pas 
metams tvirtovėn, Baliu- 
mėnesiams tvirtovėn, už 
jam jau sėdėtąjį laiką, 
ir tiko paliuosuotas. 2) 
Demiko, kaltinamojo pa-

seneliai vežiojama., auo vieno ūki 
ninko pas kitą, gavę gi proto su
mišimą nepriimami į Tvorkus. 
Ar ne gerai butų, kad už tuos pi
nigus butų sušelpiama musų pa
vargėliai. Dilgutis.

(*v. ž.”)

nuo-

abe-

su- 
šią 
že-
pa-

minėta

VALSTIECIŲ BANKO VEIKI
MAS KAUNO GUBERNIJOJE.

Nuo atidengimo Kauno guber
nijoje Valstiečių žemės banko sky
riaus (vasario .15 d. 1906 m.), 
banko lėšomis nupirkta: Telšių pa
viete 3 dvarai —r 3340 deš. žemės; 
Šiaulių paviete 12 dvarų — 10454 
deš. žemės; Raseinių paviete 4 
dvarai — 3244 deš. žemės; Ukmer
gės paviete-2 dvaru — 1344 deš. 
žemės; Ežerėnų paviete 1 dva
ras — 1301 deš. žemės. Be to dar 
Valstiečių žemės banko Vilniaus 
skyrius perdavė Kauno skyriui 
nupirktąjį 1903 metais Dantavo 
dvarą — 2600 deš. žemės. Išviso 
tat nupirkta. 23. dvarai — 22284 
deš. žemės.

Iš šito žemės ploto parduota ir 
atiduota nuomon : busimiemsiems 
pirkėjams 9006 deš. žemės dešim
tyje dvarų. Liekasi neišparduota 
13 dvarų su 13278 deš žemės, 
skaitant tame skaičiuje ir 3000 
deš. žemės, dar likusios iš jau par
duotųjų dvarų, kur tai žemė dau
giausiai mišku apaugusi. Neišpar- 
duotiejie dvarai daugiausiai yra 
pirkti 1908 m. pabaigoje ir 
žentę, išskyrus anas 3000 deš. 
mes, nuomuoja žmonės, kurie
gal kontraktų, padarytų su senai
siais tų žemių savininkais, ir lai
kys tą žemę nuomoje tol, kol pa
sibaigs kontraktų laikas: Šitie dva
rai-bus pradėta likviduoti (bus pa
dalyti viensėdžiais ir parduodami) 
šiais metais; žemė bus parduoda-

• ma Kauno gubernijos lietuviams 
ir rusams.

Kaip augščiau buvo
Valstiečių žemės, banko Kauno 
skyrius jau išpardavė žmonėms 
9006 dėl žemės; iš tos tai že
mės 4524 deš. perėjo į bežemių ir 
mažažemių lietuvių rankas ir 4482 
deš. į vietinių rusų (pravoslavų ir 
senatikių) rankas.

Be pardavinėjimo iš banko dva- 
n? žemės, bankas dar skolino pi
nigus valstiečiams, perkant jiems 

- žemę, .tiesiog iš dvarponių. Nuą 
Valstiečių žemės banko Kauno sky
riaus veikimo pradžios ligi* sausio 
i d. 1909 m. valstiečiai lietuviai 
su banko pagelba nusipirko iš 
dvarų 33220 deš. žemės ir iš ban
ko dvarų 4524 deš., taigi išviso 
su banko pagelba nusipirko lietu
viai valstiečiai 37744 deš. žemės.

Per tą patį laiką rusai (pravo
slavai ir senatikiai) . su to paties 
banko pagelba įgijo 4482 deš. že
mės ir su Vilniaus to paties ban
ko skyriaus pagelba 933 deš., iš
viso 4515 deš.

Tukiuo budu Kauno gubernijoje 
su Valstiečių žemės banko sky
riaus pagelba Kauno gub. val- 
tiečiai nusipirko 43160 de. že
mės, iš kurios lietuviai įgijo 37744 
deš. (86%) ir rusai 5415 deš. 
(14%).

Įvytais 
sutarčiai, 
parduoda 
direkcijai, kad įsteigtų ten liau
dies mokvklas ir dvikliases mini
sterijos mokyklas su ūkiškais sky
riais prie jų. Dabartiniu laiku 
įsteigta mokyklos (kol kas viena
ki iasės) šiuose dvaruose: Orvidiš- 
kiuose, Dubėnuose-Ubesuose, Du
bėnuose, Sidabruose, Datnavt, Bur
biškyje, Martiniškyje ir Amale j c,

(“V. Ž.”).

tam tikrai 1908 metais 
dvarų sodybas bankas 
Kauno liaudies mokyklų

Višnickis.
Ta-

~ Iš GARLEVOS, ‘ 
Suvalkų gub.

Vasario 18 d. 3 plėšikai užpuolė 
ant aptiekoriaus Aglinskio; atėmė 
apie 400 rub. Plėšikams besidar
buojant atėjo žemsargiai ir ėmė 
šaudytis: I plėšikas ir I žemsargis 
užšauti. 
Kitu du 
Stotį buk

I žemsargis sužeistas, 
plėšikai apie Mauručių 
suimti.

(“L. U.”).

Iš VIŠAKIO-RUDOS, 
Suvalkų gub.

Monopolis šventadieniais čia už
daromas. Bet norintiems girtuo- 
klauti žydai patarnauja:’ iš vaka
ro prieš šventadienį jie parsive^ 
ža degtinės, o ant rytojaus ištroš
kusius vaišina ir tokiu budu ap
saugoja žmones nuo užtroškimo. 
Per degtinę keletas ir į aną svie
tą nelaiku nukeliavo. Turgo ir 
šventomis dienomis aludės prisi
kimšę.

jikas susiprasti!
Kadugys.

(“Šaltinis”)!

pa-

Iš KALVARIJOS, 
Suvalkų gub.

Pereitą mėnesį Kalvarijos 
viete policija padarė daug kratų.
Jieškojo ginklų. Atimta apie 50 
šautuvų (medžioklei tinkamų); 
daugiausia šautuvų atimta iš Rau
donės ir Rudaminos valsčių val
stiečių. Viename Susnikų kaime 
atimta 14 Šautuvų.

LeO-Liudnys.
(“V. Ž.”)i

" Iš KYBARTŲ, •* 
Suvalkų gub.

Vasario 17 d. Vilkaviškio žan
darų viršininkas tyrinėjo Kybar
tų “šviesos” skyriaus valdybos na
rius: pirmininką J. Leoną, Sekre
torių A. Vabalą ir knygininką J. 
Marcinkevičių. Prisimynęs už
puldinėjo ant tų knygelių, kur yra 
L. S. D. P. parašas; “šviesą” įta
ria esanti socijalistų draugija. Tuo 
tarpu visos L. S. D. knygelės cen
zūros leistos. Tą 
tyrinėjimo suimta 
Marcinkevičius ir 
viškio kalėj iman.

Valdžia neleido 
tuose lietuvių vakaro, nes po pra
šymu buvo pasirašę buvę šviesie- 
čiai

pačią dieną po 
knygininkas J. 
išvežta Vilka-

jrengti Kybar-

Leonas ir Marcinkevičius. 
Kybartietis.

tokia

I§ GIŽŲ,. 
Vilkaviškio pav.

Seniau valsčiuje buvo 
tvarka, kad rinktiniai niekuomet
nežinojo, kas bus svarstoma bu
simoje valsčaus sueigoje; tik kaip 
atvažiuodavo sueigon pavieto vir
šininkas, tai ir pranešdavo susi
rinkusiems apie ką bus kalbama. 
Valstiečiai tokiuo budu negalėda
vo prisirengti iš anksto prie svar
stomųjų klausimų.

Nuo 1907 m. pradžios, viršinin
kui įsakius, pirm kiekvienas vals- 

raitėms 
is raš
te bus

nesu- 
ir ne-

čiaus sueigos dviem sar 
anksčiau iškabinama valsęi; 
tinėj« sąrašas klausimų, įt 
ateinančioje sueigoje svarstomi. 
Bet musų valsčiai, matyt, 
pranta to sąrašo svarbumo
pasinaudoja juo. O pasinaudoti 
juo galima. Galima i šaukšto api- 
svarstyti šie klausimai ir sueigoje 
būti prisirengusiems prie jų svar
stymo.

šių metų pradžioje buvo vals
čiaus sueiga, kurioje, tarp kito ko, 
nutarta prašyti valdžios duoti pa
sus perėjimui sienos į Prusus, už
daryti visame valsčiuje šventadie
niais smukles ir parsisiųzdinti vals
čiaus raštinėn n "Vilniaus Žinias".

Pereitais metas taip- pat buvo 
nutarta parsisiųzdinti raštinėn “V. 
Žinias”, bet viršaitis neparsiųzdi- 
no jų dėlto, kad ne laiku buvę 
sumokėti pinigai
lams. Žiūrėsime, kaip bus šįmet.

Valsčius kasmet 
labdaringomsioms įstaigoms po 100 
rub., o musų nepajiegianti elgetauti

valsčiaus reika-

IS GRIŠKABŪDŽIO, 
Naumiesčio pav., Suvalkų gub.
Kaip tiktai valsčiaus išrinktiejie 

smuklių ir aludžių uždarymui pri
žiūrėtojai su viršaičiu apėjo 
smukles ir aludes, reikalaudami 
jas uždaryti, tuojau tą pačią die
ną nekurie šinkoriai musų prižiū
rėtojus apskundė vietinei policijai, 
buk jie pradėję darbą 1905 me
tų, t y. darbą cicilikų, kurie tuo
se metuose taip-pat apėję smukles 
ir aludes ir reikalavę jas uždary
ti. Policija net stačiai pradėjo 
gązdinti musų prižiūrėtojus, kad 
ji apie tai duosianti žinią augštes- 
nei valdžiai. Bet prižiūrėtojai po
licijai stačiai atsakė, kad ji nieko 
nelaukus valdžiai ir praneštų, bet 
praneštų žodis į žodį visa tai, kuo
mi šinkoriai juos apšmeižę, prily
gindami. Tttomi ir pasibaigė.
- Paskui šinkoriai buvo paleidę 
paskalą, buk už tai, kad šventa
dieniais paliausią gėrę, reikėsią 
mokėti kokius ten mokesčius, nuo 
margo po 5 kapeikas. Tam dau
geliui tamsuolių patikėjus, buvo 
girdėtis žmonių subruzdimas, kad 
ir ištiesų .toki* nereikalingas mo
kestis neužkluptų. Bet susipratu
sių jų baigštiemsiems apie tas šin- 
korių pramanytąsias neteisybes li
ko paaiškinta ir.... žmonės nu- 
2,imo. Pagalios ir patįs šinkoriai 
nutilo.
. Po uždarymo apskelbimui atei

na pirmas nedėldienis. Kiekvie
nas eidamas į bažnyčią vis žiuri į 
smukles, ar jos po senovei atdaros 
ar uždarytos.
sako: 
šventa,
ir langinės uždarytos! 
koriai, susiėję* nutarė, kad, girdi, 
švęsti tai švęsti nors tamsiam kam
baryje, ale šiltai, o tie, kurie ne
nori pas mus gerti, testimpa ant 
lauko. Žmonės, bažnyčioje Vieš
pačiui pasimeldę, neina į smukles, 
bet stičiai traukia į namus, Bū
davo lig išnaktų žmonių pilna: 
triukšmas, rėksmas, o dabar tre
čią valandą nei jokio atėjusio žmo
gaus nerasi, — tuščia, tyla; net 
džiaugiasi visi ramiejie, žinoma, 
tik ne šinkoriai.

Tai buvo vasario 4 dieną, taip 
perėjo ir da du nedėldieniu. Kas- 
žin ar ilgai taip bus? ’ Man 
rodos, kad ligi tol panašiai pas 
mus bus, ligi mes saVo 
valios nepamesime.

(“šaltini*”}.

Kits kitą susitikęs 
‘Vyruti! kad šventa tai 
Žiūrėk, ne tik durys, bet 

Mat, šin-

tvirtos

I§ KURKLIŲ. ‘ ; “
Gruodžio 27 d. per valsčiaus su

eigą buvo rinkimai valsčiaus “po
nijos” ir paskyrimas sąmatos (smie- 
tos) 1909 metams. Skiriant są
matą, nieko daugiau nebuvo girdė
tis, kaip tik — perdaug! nerei
kia!

Galima pamanyti, kad buvo nu
rodytos visai nereikalingos išlai
dos. O tuotarpu, kaip mokykla 
taip ir valsčiaus raštinė apiplyšu
sios, langai apipuvę, aplinkui jokios 
tvoros, nes kelintas jau metas kaip 
netaisyta. Raštinės pataisymui 
sueiga paskyrė 10 rub., o moky
klos 3 rub. Tvoras, sako, gal 
patįs — mokytojas ir raštininkas 
— užsitvertį. Mokytę j ui pasiūlius 
pastatyti vaikams “išeinamąją vie
tą”‘vyrija griežtai atsisakė.

Bet kaip džiaugėsi Kurkliečiai 
numetę senąjį viršaitį (vieną iš 
doresniųjų valstiečių) ir išsirinkę 
pagal savo noro! Iš džiaugsmo 
gėrė visą naktį, dauguma grįžo 
namo ant rytojaus. Matyt geros 
buvo’ magaryčios.

Jievos sūnūs.

IS BALTSTOGĖS.
Žydų laikraštis “U. Leb.” 

neša iš Baltstogės, kad ten 
laiką veikęs kaž koks šlachteris, 
įžymus teroristas, dalyvavęs 
gelyje kruvinų pasikėsinimų, 
paskiau, drauge su kitais - 
draugais, su ginklu rankose 
kliuvo policijos rankosna. 
klausančiose apsaugos skyriui

pra- 
»lg*

moka Varsa vos

dau
Jis 

savo 
pa- 

Pri- 
sfe- 

rose buvę rūpinamasi paliuosuoti 
šlachterį, bet prokuroras jokiu 
budu nesutikęs padaryti tai ir teis
mas pasmerkę* Slachterį 5 metams 
katargon. šiachteriui išdavus, esą 
suimta daug žmonių. Dabar kal
bama esą' Baltstogėje, kad Šlach- 
teris gavęs daug pinigų ir, vietoj 
katargos, sėdžiasi dabar Vilniaus 
kalėjime.

. - v

DjfcJK^ KAMPAS.
ra irisų (užmiršta* Lietuvos 

kampas,»apie kurį nei laikraščiuo
se nerasi; žinelės, nei šiaip iš žmo
nių nieko neišgirsi. Tai pietinė 
Vilniaus(gub. rdalis — Lydos, Aš
menos ią,Trakų pavietai, ir Gardi
no gub. į kampas apie Druskinin
kus.

Ekondminis >4medžiaginis) padė
jimas šio dzūkų apgyvento krašto 
labai sunkus. >Senovės laikais, ira- 
da visa ta šalis buvo traškančiais 
miškais apžėlusi, žmonių padėjimas 
buvo dar šioks-toks. Miškų gyven
tojai užsiimdavo medžiokle, gry
bų ir uogų rinkimu. Nors ariamos 
žemes jie maža teturėjo, vis-tik ga
lėjo pragyventi, tokios gyvenimo 
sąlygos kur-nekur tebėra užsiliku
sio* ligšioliai, kartu su jomis ir se
nobinis patriarchališkas gyvenimo 
būdas.(sodžiai: Kabeliai, Linnyčia, 
Krokšliai, tarp Marcinkonių ir No- 
čos miestelių)? Ilgainiui miškai iš
nyko, vietoje jų paliko, anot poe
to, “kalnai kelmuoti, pakalnės nu
plikę“ ir didžržusi plotai banguotų 
smiltynų, kur prarečiui auga ėg
liai (kadagiai) ar kreivos pušelės. 
Tuos smiltynus matė kiekvieną*, 
kam teko važiuoti gelžkelių iš 
Vilniaus Gardinan. Ant tų plotų 
vasaros metu vėjas varo did^ių-di- 
džiausius smilčių debesius ir apne
ša jomis pievas ir šiaip geresniu* 
žemės plotus. Tokiu budu, miš
kams išnykus, šalis virto tyrlaukiu 
(pustyne). Kadangi žemės didu
mas tai vienintelis šio krašto gy
ventojų pragyvenimo šaltinis, jie 
vargsta tokiu* vargus, kokių neži
no kitų Lietuvos dalių gyventojai. 
Nieko stebėtido, jog tokiose sąly
gose jie ir kultūriškai begalo že
mai stovi.

Nekalbėsiu čia apie stoką įvai
rių kultūros Apsireiškimų, norė
čiau tiktai noVs ^trumpai supažin
dinti musų visuomenę su apšvieti
mo stoviė šiarhe kampe. Ar berei
kia sakyti, jog mokančiųjų rašyti 
tarp sodiečių, tiktai vyrų, yra 
vos ketvirta dalis, o tarp moterų 
ir tarp šimto *ar vieną berasi (tai 
man parodė kielių sodžių statistika 
Lydos pavietę!) Musų sodietis 
skaito tik seną lenkišką maldakny
gę. Iš jos valkas išmoksta skaity
ti pirmas ralUė*. ją tiktai teskaito 
užaugęs vyras, ją tik feskaityda- 
mas užbaigia savo dienas susikū
prinę* senelis.

Tas ištautinimas, prasidėjęs nuo 
maldaknygės, gerokai jau yra įsi
vyravęs. Paimkim tokią Rodunės 
ar Nočos parapiją Lydos pav. Ji 
dabar susideda iš lietuvių ir bal
tarusių,-nors šių pastarųjų kalba 
ir pravardės aiškiai rodo, kad jie 
ištautėję lietuviai. Tarp jų rasi 
tokias pravardes, kaip Kadys, Pe- 
lenaitis, Mazgel, Kirvel ir t p_ 
(autentiška), o jų kalbos, nors ji 
panaši į baltarusių, tikras balta
rusis nesuprastų: tai mišinys rusų, 
baltarusių, lietuvių ir lenkų kal
bos. Jų tėvai dar tebemoka lietu
viškai, nors • stengias tos kalbos 
išsižadėti; ypač rūpinas, kad Vąi-i 
kai jos nevartotų. Mat: “lietu
viška kalba neduos duonos ir toli 
su ja nenueisi”. — O kur lietuvių 
kalba? Ji, kaip stumbras ar brie
dis, bėga miškų giluman, toliau 
nuo išartų laukų ir rūkstančių ka-j 
minų. Kol nebuvo svetimų įtek
mių, ji dar gyvavo, bet joms atsi
radus, ji nyksta ir nyksta, pasi
slėpdama tik tuose sodžiuose, ku
rie guli tarp neprieinamų- balų. ar 
didelių girių. >

Tik pastaraisiais metais galima 
pastebėti kibirkštį tautiško susipra
timo ir noro šviesties. Kaipo pa
vyzdį, galiu Nurodyti Musteikos 
sodžių Gardino pav., kur kai-kurie 
sodiečial-tėVži, susieidami tarp sa
vęs šneka1 gudiškai, o vį*i vaikai 
netik šneka lietuviškai, bet, kaip 
teko pastebėti, dižnai vartoja lite
ratūros žoSžiu*:PTai vienintelis ži- 
nbmas miti paVyzdis, nes visur 
kitur esu pastebėjęs griežtai prie
šingą apsirėiškiįVią. Tame pačiame 
sodžiuje žlėmoš metu samdomas 
mokytojas, kurii’ mokina visus vai
kus (apie 60). Mokino pirmiau se
nobiniu budn, ‘t! y. iš maldakny
gės, nes niekas’ nežinojo, kur ga
lima gauti ’Hetnvišką elementorių. 
Tik pernai maldaknygė tapo pa
keista Višinskio elementoriumi ir 
pradine skaitymo knygele. Be to, 
žinomos man kelios lietuviškos mo
kyklėlės Rodunės parapijoj (Lydos 
pav.), kurias lanko šįmet apie 120 
vaikų.

Tie faktai, mano nuomonė, yra 
ne sporadiškas apsireiškimas, nes 
išskyrus neskaitlingųjų inteligentų 
įtekmę, kur tokia yra, jie paeina 
iš pačių sodiėčių, iš-po nukrypu- 
sios samanuotos pastogės. Žinoma, 
tos pačios liaudies stengimas ne- 

uos gausių vafaių, jei nebus Inte- 
’ T

ligentų paremtas. Prie tos liaudies 
prieiti su apšvietimu irgi neleng
va : viena, kad liaudis nepasitiki 
inteligento gerais , norais, antra, 
kad ji labai mišriai kalba. Kaip 
žinoma, dzūkų tarmė daug-kuo 
skiriasi nuo literatūros kalbos, o 
ypač jos nesupranta minėtojo kraš
to gyventojai. Da mažiau jie su
prastų tikrąją lenkų, baltarusių 
ar rusų kalbą, o tverti tam tik
rai literatūrą vietiniame žargone 
— daiktas negalimas. Ar taip ar 
šiaip, apšvietimui platinti patogiau
sia vartoti lietuvių kalba, -nes ji 
vis-gi bys lengviausiai suprantama 
vietiniams gyventojams. Savo nuo^ 
monę galiu paremti skaitlinėmis: 
Lydos paviete tebevartojančių lie
tuvių kalbą, kaipo prigimtąją, yra 
17.825 žm., Ašmenos p. 8.589, 
Gardino p. 2.874; šitos skaitlinės 
paimtos iš paskutinių ofičijališko 
surašo, bet galima spėti, kad lietu
viškai tebekalbančių skaičius yra 
kur-kas didesnis. Lietuviškai te
bekalba arba nors supranta ir tie, 
kurie surašinėjimo metu neprisi
pažino esą lietuviais ir tapo išra-, 
syti rusais arba lenkais.

Šio Lietuvos kampo apšvietimui 
pastaruoju laiku susitvėrė žmonių 
kuopa. Kadangi apšvietimas tai ne 
kelių žmonių darbas, tai kreipia
mės į visuomenę prašydami jos 
kiek galima padėti šiai kuopai 
pradėtame darbe, prisiunčiant pi
nigines aukas ir įvairias, nors J*u 
vartotas knygas sodžių knygynė
liams. Meldžiame nesivaržyti ko
kybe ir kiekybe prisiunčiamųjų 
aukų. Jos galima siųst į “Vilniaus 
Žinių” redakciją, pažymėjus D. A.

(Dzūkų apšvietimo reikalams). 
Tadas Ivanauskis.

R.

NAUJI GELŽKELIAI.
Praneša laikraščiai, jog vokie

čių kompanija žada netrukus šia
pus Prūsų sienos, Lietuvoje, tiesti 
keletą šakų siauravėžio gelžkelio. 
Toji kompanija siaura vėžiais £elž- 
keliais yra išbraižiusi visą pasienį, 
abypušiai Nemuno. Į sieną gi yra 
įremta dvi saki: viena Širvintoje, 
priešais Naumiestį (Suv. gub.), 
antra Smalininkuose, ties Jurbar; 
ku (Kauno gub.). Dabar toji 
kompanija sumanė permesti savo 
gelžkelių tinklą šion pusėn sienos 
ir čion ji išskleisti kuo plačiau
siai. Permestąją iš Širvintas Nau- 
m i ėst i n šaką ketinama vesti iki 
Sakių miesto, o čia ją perskelti į 
dvi šaki, kurių vieną nutiesti per 
Lukšips, Karčrudę ir Višakio Ru
dą iki Kazlų Rudos ir čion įremti 
ją j gelžkelį, einat; iš Kauno Vir
balio. Kitą gi šaką nuo Sakių 
miesto ketinama pakreipti šiaurės 
linkon ir Žemut Gelgaudiškyje, 
ties pat Šiline (anapus Nemuno), 
privesti iki Nemuno. Smalininkų 
gi šaką manoma Pašventėj e per
mesti per sieną ir paskui per Jur
barką ir Skirsnemunę privesti iki 
Šilinės. Taigi Šilinė vienapus 
Nemuno ir Žem. Gelgaudiškis ki
tapus Nemuno bus galutinės -tų 
dviejų šakų stotįs. Toliau, nuo 
šilinės kitą šaką pasuks stačiai į 
šiaurę ir ji eis į Raseinius. Tokiu 
budu pasidarys viena ilga linija 
nuo Kazlų Rudos iki Raseinių, 
su dviem šalutinėm' šakom, su
duriančiam liniją su Prūsų gelžke- 
liais. Kokią vertę gali turėti šitie 
gelžkeliai iš karo atžvilgio Rusi
jai arba Vokietijai, to aš neapsi- 
mu spręsti; bet iš atžvilgio tautos 
kultūros ir ekonomijos kovoj tarp 
musų ir vokiečių jų vertumas bus 
didelis. Ypač mums, lietuviams, 
tie gelžkeliai iš minėtojo atžvilgio 
bus labai svarbus. t J. K.

girdėdamas, dar gali labai abejoti, 
argi jau butų atėjęs laikas ir jiems 
tautiškai susiprasti.... štai ką męs 
iš laikraščių patiriame apie Prūsų 
lietuvius. t

šią sanvaitę busiąs Žibiuose vi
suotinis Prūsų lietuvių suvažiavi
mas, kuriame turėsianti būt per
žiūrėta ir pakeista “Lietuviškosios 
konservatyvų partijos” programa. 
Galima, esą, kad ir pati “partija” 
tapsianti kitu vardu praminta.

Iš Šitos priežasties štai ką pra
neša apie lietuvių “Skyrimo (rin
kimų) Draugystę” išeinąs Klaipė
doje laikraštis “Memeler Dampf- 
bot”: “Lietuviškosios , rinkimų 
Draugystės tikslas yra pasiuntimas 
į ciecorystės ir karalystės seimą 
lietuvių atstovų, kuriems lietuvių 
reikalai žinomi ir kurie pasirengę 
yra lietuvių programą paturėti. 
Šitos programos reikalavimai: re
ligijos paturėjimas, tikybos daly
kų mokymas prigimta kalba; pa
skyrimas lietuviškai kalbančių mo
kytojų, kunigų, pavietų mokyklų 
prižiūrėtojų, gerai mokančių lie
tuviškai vertikų (tulkų) lietuvių 
apgyventų kraštų teismuose; val
dininkų atsakomybė; paturėjimas 
lietuviams stipendijų prie Tilžės 
gimnazijos ir Karąliaučiaus uni- 
versitetės; įvedimas lietuviško mo
kymo į preparandas, seminarijas 
ir gimnazijas; didesnis ūkininka
vimo šelpimas; atpiginimas mo
kesnio už gyvuliui .javų ir trąšos 
(mėšlų) gabenimą; paturėjimas 
amatų liuosybės;^įvedimas vaisbos 
derybų, kurios butų naudingos 
ūkininkavimui, o ^nekenktų vaisbai 
ir pramonijai; tiriama naujalaikio 
reikalams darbininkų apsauga; tei
siškas ir nevaržomas lietuvių kal
bos vartojimas visuose susirinki
muose; teisingas mokesnių paskir
stymas; neįvedimas jokiiĮ kitų mo
kesnių už reiįkąlingiausius maisto 
daiktus, kaip sijį^ės, druska ir k. 
Lietuvių partija esanti ramumo 
partija (eine Partei dės Friedens) ; 
ji rupįsiantis ramuma, kaip svetur, 
taip ir namie, rėti ir kreipian
tis prieš naminį nevidoną (gegen 
den inneren *Feind), kurs atmetąs 
Dievą ir rūpinąsis valdžios autori
tetą sumažinti. Lietuvių partija 
norinti atiduoti: ciecoriui, kas cie- 
coriaus yra. Dievui — kas Dievo 
ir lietuviui — kas' lietuvio."

Situos lietuvių programos punk
tus paduodamas, liberališkasis laik
raštis “Berliner Tageblatt” (No. 
91) nuo savęs priduria: 
metų 
vien 
džiais 
prieš 
džios
laisvamaniais, o pereitais metais 
su tautiškaisiais liberalais bei lais
vamaniais. Jųjų naujoji progra
ma ženklina, be abejo, dar toli
mesnį pasitraukimą nuo konserva
tyvų. Todėlei ir konservatyvų 
laikraščiai šitą • tuojau suprato. 
Išeinąs Karaliaučiuje ortodoksiš- 
kai-agrariškas laikraštis “Ostpreus- 
sische Zeitung” pasiskubino lietu
viams prikišti “antinacijonališkus” 
palinkimus, “Didžioji arba tautiš
koji lietuvių partija” seksianti pa
našų kaip ir lenkai tikslą. Kiek
vienas, kurs lietuvius pažįsta, žino, 
kad toks apie juos manymas yra 
tai paikumas. Todėlei laikraštis 
“Deutsche Tageszeitung” jau el
giasi dipliomatiškiau. Jis, kaip 
visados, kada jam atsitinka koks 
nesmagumas, varo paukščio strau
so politiką, rods, saldžiai-rugščiai 
šypsodamasis pirmąją programos 
dalį perspauzdina, bet įdėmiausius 
joe reikalavimus (teisingą mokes
nių paskirstymą, neįvedimą naujų 
mokesnių už reikalingiausius mai
sto "daiktus) paslepia. Nelaimingi 
lietuviai! Kol jie davėsi save kai
po konservatyvišką armotoms pa
šarą vartoti, jie buvo geri, dievo
baimingi ir karaliui ištikimi. Ta- 
pat akymirka, kada jie, ^priversti 
ūkiškojo būvio savo angštoje tė
viškėje ir suprazdami reikalus to
lyn žengiančios kultūros, įsimanė 
ant savo kojų atsistoti, skaitomi 
ir jie prie “Tėvynės .nevidonų” 
(“Feinden dės Vaterlandes”).

Nors tuo tarpu, kaip matome, 
platesnių žinių apie Prūsų lietuvių 
judėjimą, taip svarbų visos musų 
tautos gyvenime, dar trūksta, bet 
ir tų trumpų žinių, kurias “Mem. 
Dampfbot’ paduoda apie lietuvių 
reikalavimus, rodos, užtenka, kad 
supratus, jog ir jų tarpe jau pra
deda atsirasti geresnis ‘ tautiškas 
ir socijališkas susipratimas, kurs, 
rasit, juos ilgainiui paliuosuos iš 
to sunkaus agrarų jungo, kurį jie 
nuo kelių šimtų metų ant savo 
sprando velka.

Geriausios jiems kloties!
J. Basanavičius.

Per 
eiles lietuviai ėjo drauge il
su konservatyvais žemval- 
(vokiečių agrarais), kol jie 

kokią dešimtj metų iš pra- 
susivienijo rinkimuose su

finuos.
1 LAIKRAŠČIAI PRIVERTA 
NUO VIETOS PASITRAUKTI.

Los Angeles, Cal. Cianykšfit 
miesto majoras pasitranką nuo 
vietos. Pasitraukti jį priverti tt> 
Ii laikraščiai, kurie pagazdino pa
garsinimu visokių jo slepiamų ži
nių apie urėdiškus ir privatiško 
gyvenimo darbus.

--------------  .į------

CENZŪRA KRUTANČIŲ PA
VEIKSLŲ.

New York. Čia likosi įvesta 
cenzūra perstatomų krutančių 
veikslų nikeliniuose teatruose. 350 
tokių teatrų užlaikytojų sutiko 
pirm perstatymo paveikslus per
duoti cenzūrai ir tik tokiu* persta
tinėti, kokius cenzoriai pripažįs tin-

NUOSTOLIAI PADIRBTI GI
RIŲ GAISRU, i

Lansmg, Mich. Siautę pereitą 
spalių mėnesyj Michigane girių 
gaisrai pridirbo nuostolių ant 
$28502697 dol. Gaisrai tie, imant 
apskritai, išnaikino vieną milijardą 
kubiškų pėdų medžių, taigi beveik 
dešimtą dalį medžių buvusių val
stijos giriose.

TYKUS NEDELDIENIS. '
East Liverpool, O. Čia valdžios 

stengiasi visišką nedėldienio pasil
si įvesti; areštuoja kiekvieną han- 
dantį dirbti, net g^vinių karų kon
duktorius, telefonistus, laikraščių 
pardavinėtojus; neužkabinėja tik 
gelžkelių, nes už trukdymą atsieitų 
atsakyti prieš centrališką teismą

DAUG KRAUJO UŽ MA2-
' MOŽĮ.

San Antonio, Cal. Koksai Madc 
ir Berstein užsimanė, kaip tai da
ro vakaruose, išvalyti nuo gyven
tojų vienu* namus. Namų savi
ninkas vienok nesuprato; siausmu 
bet pasikvietė dti polidstu. Prasi
dėjo besišaudymai, kurie pasibai
gė tokiu budu, kad Mack likosi 
užmuštas, Berstein' mirtinai pa
šautas; pašauti ir du policisiai.

UŽGRIUVO DARBININKUS^ 
Hamilton, O. Kasant 

nubėgimui kanalą, nugriuvo kran
tas ir užbėrė 3 darbininkus. Iš jų 
du atkasė jau negyvu, vieną dar 
gyvą, bet ir tas teip sunkiai suman
kytas, kad daktarai neturi vilties 
jį nuo mirties išgelbėti.

ARGI JAU SUSIPRAS IR PRŪ
SŲ LIETUVIAI?

Tokį klausimą noromis-nenoro- 
romis tenka statyti, skaitant sve
timtaučių laikraščiuose trumpas ži
nutes apie tūlą, rods dar neaiškiai 
apsireiškusį subruzdimą Prūsų lie
tuvių tarpe... . Kas atsimena, kaip 
jie ligšiol, gerų vadovų neturėda
mi, buvo žemai žlugę, patįs ger
manizacijos varymą tarpu savęs 
šelpdami; kas žino, kokie jie bu
vo ir yra karšti vokiečių “vater- 
lando”, ir jo “viešpaties cieco- 
riaus” garbintoją!; kas dar neuž
miršo tų laikų, kada jie per ii- ■ 
gus metus rinko savo “deputyrtu” ' 
tokį “vaterfando” šulą, koks yra i 
buvęs Moltke, tik už tai, jog jis 1 
buvo Moltke; kas dabar įsistebi į 1 
jų “pasiuntinystės tarp pagonų” 1 
kvailumo apsireiškimą, germaniza- ! 
torių išnaudojamą, — tas ir nūnai, 
linksmensnes. apie tų musų brolių 
tautiškąjį susipratimą žinias ištolo

ATMETĖ MOTERŲ BALSAVI
MO TEISES.

• Dės Moines, la.f Cianykščiam 
teisdarių butui buvo paduotas su
manymas pripažinti moterims bal
savimo teises. Senatas vienok rei
kalavimą atmetė 37 balsais prieš 
T7« 1

MOTERŲ ŽUDYMAI.
Dayton, O. Miesto kanale rado 

čia vėl kūną gerai apsiredžiusio* 
baltparvės moteries, turinčios apie 
30 metų. Kūnas jau labai suge
dęs, todėl negalima iš .veido negy
vėlę pažinti. Paskutiniuose laikuo
se Daytone užmušta šešios mote
rys.

PRAŠALINO KUNIGĄ UŽ 
SKOLAS.

Baltimore, ' Md.
Gibbons prašalino nuo prabasčy- 
stos kunigą Elbertą, kleboną Šv, 
Katarinos bažnyčios už pridirbimą 
per daug skolų. Jis mat ant baž
nyčios užtraukė skolą 25000 doL 
ir apart to turi privatiškų skolų 
130000 dol. Graži pinigų krūva.

Kardinolas

NUŠOVĖ ; LENKIŠKĄ KUNI
GĄ.

N. J. Maskuoti vy-Newark, 
riškiai to d. kovo atėjo į len

kiškos šv. Stanislovo parapijos 
kleboniją ir nušovė kleboną Asio- 
ną; gaspadinė Antanina Sewrzyc- 
ka bandė kunigą ginti, bet ir ji 
likosi pašauta, nors ne mirtinai, 
šitoj parapijoj iš pats pradžių, atė
jus kun. A. užgimė nesutikimai su 
kunigu. Užmuštasis kunigas pen
ki metai atgal atkako Amerikoj ' 
iš Lenkijos; buvo jis pirmiausiai . 
Jersey Cityj, o paskui Patersone.

Stanislovo parapijos

MANO NUMAŽINTI MUITUS.
Washington, D. C. Naujo pre

zidento sutverta peržiurėjinjui mui
tų tarffos komisija nutarė: šviną 
palikti be permainų, taigi nuo. jo 
imti tokius muitus kaip ir dabar; 
geležinę rudą leisti be muitų; gelž- 
keliams senis leisti už numažintus 
muitus; muitus nuo žalios gele
žies numažinti ant 259b; muitus 
nuo šilkinių audinių, ateinančių 
daugiausia! !š Prancūzijos, manoma 
pakelti. Muitus nuo kitų, prekių 
palikti tuos pačius. ,

v > ■ ’i - ’.i t -r■
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JANGUS GYDYMAS PRE
ZIDENTO.

VVashington, Di C. Iždas Ame
rikos septynis metus slėpė žinią 
apie išlaidas iždo gydant pašautą 
Amerikos prezidentą McKinley', 
tik dabar tas žinias pagarsino. Iš 
jų išpuola, kad gydžiusiems prezi
dentą daktarams užmokėta 45000 
dol.: Dr. Munn paėmė 10000 dol., 
Dr. Nfyter 6000 dol., Dr. Mc- 
Darney ir Dr. Rosivelt po 5000 
tlol. Daktarai bent negalės rugoti, 
kad jiems už nepasekmingą gy
dymą mažai užmokėta.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
“AUŠROS” SUSIRINKIMAS.

Visi nariai antru kartu kviečia
mi atvykti susirinkiman kovo 21 
d., nes pereitąjį nedėldienį posėdis 
neįvyko,, dėlei mažo narių skai- 
čiauš. Vieta susirinkimo — 3235 
Union avė.

Kuopos sekr. J. Sutkus.

MUŠTYNĖS.
■Los Angelos, Cal. • 10 

prie Salt Lake gelžkelio stoties 
užgimė čia smarkios muštynės terp 
maskolių ir armeniečių. Keli arme- 
niečiai likosi labai pavojingai su
žeisti ; ir maskolių diktai sužeista.

I Nesutikimai terp šitų tautų trau
kėsi jau nuo seniai.
t"— '

kovo,

TORNADO. -
Littte'Rock, Ark. Pietinėj da- 

ly j Arkanso siautė tornado, kuris 
išgriovė ne mažai triobų. Mieste- 

, Ks Brinckley likosi su visu išgriau
tas. Išgriautų triobų griuvėsiai 
užsidegė. Po.jais sudegė apie 30 
ypatų. Išgriautas miestelis Brin
ckley turėjo apie 3000 gyventojų.

Culthbert, Ga. 10'd. kovo ši
tose aplinkinėse . siautė smarkus 
tornado. Mieste apie 10 juodpar- 
vių likosi užmuštų. Vėjas sugrio
vė tūlą triobų skaitlių. Sužeistų 
gi yra ne mažai. Daugelis balt- 
parvių buvo bažnyčioj. Užkilus 
tornadui, jie manė, kad tai griaus
imas, todėl ir po dievmaldystai pa
siliko bažnyčioj, tik pasibaigus ūži-, 
ihui išėjo laukan. Daugelis sugrį
žusių namon, rado savo namus su
griautus.

NELAIMES ANT GEL2KE- 
LIU.

Monroe, La. Nesusekti dar 
niekšai išvarė iš vėžių greitąjį Ar- 
kansas, Louisiana & Gulf gelžkelio 
traukinį. Prie to traukinio vedėjas 
Y s/si užmuštas, o pečkurys 
naJ užgautas.

mfrti-

EXPLIO2jIJOS.
veland, O. DirbtuvėseUieveland, 

rican Steel and \Vire Co. atsitiko 
'sutarpinto plieno expiiozija, kurios 
3 darbininkai tapo mirtinai užgau
ti,"© kiti 3 sunkiai sužesti.

Arne-

GAISRAI.
Louisville, Ky. Sudegė čia Co- 

fisęum trioba. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 100000 dcl.

IŠ DARBO MUKO
Pereitą sanvaitę Suvienytose 

Valstjose iš viso buvo 214 nusi- 
bankrutinimų, arbą ant 35 dai
giau negu užpereitą.

Carleon, III. Kasyklose 
ba 4 dienas sanvaitėj. 25 d. 
sario užmušė 25 metų lietuvį, 
ną Skrostiną. Jis paėjo iš 
valkų gubernijos. Paliko jis 
rią brolį.

dir-
va- 
> 
Su- 
vie-

Chicago, III. Laukia čia strei
ko visų organizuotų triobų staty
mo darbininkų, kadangi 
toriai priėmė prie darbo 
linčius į organizacijas.

IŠ CHICAGO, ILL. -
Chicagos lietuvių moterų Ap

švietos draugovė 7 d. kovo paren
gė teatrą. Atloštas buvo veikalas 
“Kaip kas išmano, teip savę ga
no”. Veikalas buvo tinkamas. 
Perstatymas pasisekė vidutiniškai. 
Kaip kurie aktoriai savo roles at
liko gerai; reikėjo tik geresnio 
prasilavinimo.' Dvarponis Pilvic- 
kis (Vaitiekūnas) atlošė savo ro
lę gerai, nuo neprofesijonališko ak
toriaus geriau ir reikalauti ne ga
lima. Pilvickienė (M. Dam/jonai- 
tiene), \ izgirienė (Sutkienė) savo 
roles atliko pusėtinai. Pilvickiu- 
tė Vanda (Katkevičienė) turėjo 
išrodyti kaip dvarponio duktė, pil
na drąsos (ne visada jos tokioms 
būva. Red.), o ji išrodė kaip baili 
tarnaitė, bėgiojo lyg bijodama. 25 
metų Nepėša (Ilgaudas) savo ro
lę gerai mokėjo, tik lošime tankiai 
jam energijos truko, ypač kada 
atėjo su piršlyboms, tai turėjo iš
rodyt! pilnas linksmybės ir meilės, 
o išrodė lyg kad ko bijotų. Tar
nui (Sankunui) truko išsilavini
mo; vpač blogai išrodė, kada kiti 
ėjo Vandos jieškot, o jis valė sa- 
lioną ir su koja spardė patiesalus. 
Kitų rolės ėjo pagal išsilavinimą. 
Apskritai visi buvo neganėtinai iš
silavinę (kaip tą išsilavinimą reikia 
suprasti? Red.). Suflerį galima 
buvo girdėti nuo gelerijos atkarto- 
jant po kelis kartus.

Buvo teipgi perstatyti gyvi pa
veikslai, kuriuose dalyvaujanti bu
vo lietuviškai apsirėdę. Publikai 
labai patiko. Tik pertraukos buvo 
per ilgos.

Publikos susirinko mažai, nors 
vakaras buvo perengtas Moterų 
Apšvietos draugovės, o vienok ypač 
moterų buvo mažai. Kodėl mote
rys, vpač męrginos šalinasi nuo 
veikimo savo lyties labui? Juk 
jeigu moterys nuo vyrų atsiliko, 
turi ypač darbuotiesi, kad juos ga
lėtų pavyti. Jeigu moterys dar
buose susilygįs su vyrais, įgis ir 
sau lygias teises; be darbo ir teisių 
nėra, be nuopelnų nielęs nieko ne 
duoda. Apšvietos Moterų drau
govės parengtan vakaran susirin
ko veik -vieni vyrai, moteris galė
jai suskaityti ant pirštų; merginų 
beveik ne buvo. Daugumas musų 
moterų, ypač merginų tokioj tam
sybėj paskendę, kad net savo pa
šaukimo nesupranta. Chicagoj yra 
gal per 2000 moterų, bet kur mes 
matome merginas dalyvaujančias 
viešuose darbuose? Net teatrališkuo
se perstatymdose merginų roles 
turi - lošti moterys, nes merginos, 
tinginystėj ir tamsoj paskendusios 
nė sąvo pareigi! tautos link nesu
pranta. Jeigu teip eis ir toliau, 
tai dar vyrams gali atsieiti persi
rėdžius merginų roles lošti. Musų 
rrterginos nenori apsišviesti, ne lan
ko teatrų, prakalbų, jeigu tik va
karas būva be šokių; jeigu su šo
kiais; tai merginų prisigrudžia ir 
laike perstatymo daugelis mergi
nų, nežinodamos kur atsirado, 
triukšmą kelia, vyrams 
klausyti. H.

Kadangi vienoj prelekcijoj ne ga
lima visas smulkmenas dalyko iš
aiškinti, tai prelegentas aiškino tik 
svarbiausias. Jeigu pasitaikė sve
timi žodžiai, tai prelegentas su
prantamai aiškino juos lietuviškai. 
Tą turėtų daryti ir musų laikraš
čiai, kuriuose gana tankiai galima 
patikti ne paaiškintus, o per tai 
nesuprantamus žodžius. Nors pre
legentas daug padėjo darbo, bet 
iš prelekcijos mažai žmonių nau
dojosi, žmonių labai mažai susi
rinko nežinia kodėl. Gal dešimtu - 
ko pagailo? (mat uždengimui lė
šų imta po ioc.). Bet kodėl jie 
nesigaili ne dešimtukus, bet do- 
liarius karčiamose praleisti? Daug 
dar, turbūt, musų inteligentams 
prisieis triūso padėti, kol jie 
įstengs, ypač “senus amerikonus 
pakelti ir šiek tiek apšviesti. Su 
jaunaisiais eina jau kur kas ge
riau. Reikia linkėti musų inteli
gentams pasekmės,, lai jų triūsas 
atneša geresnius negu iki šiol vai
sius. f

Kaip matyt iš pagarsinimų, čia 
ne pasibaigs su viena prelekcij^, 
žadama jų daugiau: 21 d. kovo 
toj pačioj parapijos svetai
nėj, žinomas chicagiečiams Bale- 
vičia skaitys prelekciją “Vilnius 
ir jo istorija; 18 d. balandžio Dr. 
A. Rutkauckas skaitys “Apie svei
katą”.

Reikia tikėtiesi, kad ant sekan
čių susirinks daugiau klausytojų. 
Net mėgstanti saliunus galė
tų valandai laiko nuo baro pasi
traukti ir eiti ten, kur protas gali 
daugiau laimėti negu nuo rudojo 
skystimo. Trelekcijas tas rengia 
28 kuopa T. M. D.

M. M. Trinias.

Iš BEDFORD, ILL.
Darbai čia šiuom kartu ema pra

stai: sanvaitėj dirba vos 3 4 
nų. Žmonių be darbo daug nema
tyt. Iš kitur pribuvusiam darbas 
sunku gauti.

Lietuvių yra čia pusėtinas būre
lis, tik terp jų susipratusių visai 
mažai. Ir blogai besielgiančių, ui
ti aukiančių svetimtaučių išjuokimą 
ant visų lietuvių ne trūksta. Dar 
neužmiršome garsių vestuvių bu 
vusių čia šią vasarą, iš kurių dau 
gelis lietuviu nuėjo į šaltąją. Vie
nam net gerklę su peiliu perplo
vė. Dabar piovikas pateko teis
man.

22 d. vasario policistas sunktai 
pašovė į pilvą Juozapą Mikulskį. 
Nuvežtas ligonbutin, jis ten pasi
mirė. •

Yra čia 206 kuopa S. L. A., bet 
ir toje vos gyvuoja. Dabar už
manyta čia uždėti lietuvišką para
piją' (o kiek čia lietuvių yra? 
Red.). Kalnakasis.

I§ ST. CHARLES, ILL.
Yra čia diktas lietuvių būrelis, 

bet apie jų gerus darbus iki šiol 
nieko negirdėti.* Turi vieną pasel- 
pinę D. L. K. Vitauto draugovę 
bet ir ji kokiais svarbesniais dar
bais nepagarsėjb. 2 d. kovo turė
jo ji balių. Žinoma, iš to pelne ke
lis doliarius, bet ir to pelno ko
kiems geriems mieriams nepa
skyrė. . ■ . .

Yra fia apie penkios dirbtuves, 
bet jose darbai labai palengva ge 
rin»>. Tegul iš kitur lietuviai 
čia nevažiuoja darbo jieškodanu.

A. Bekampis.

kontrak- 
neprigu-

į f Philadelphia, Pa.
terp .darbininkų organizacijų ir 
kietųjų anglių kasyklų savininkų 
pasibaigė be pasekmių; kasyklų 
savininkai atmetė* darbininkų rei
kalavimą pakelti algas. Dabar dar
bininkų delegatai susirinko kon- 
vencijon apkalbėjimui' ką daryti.

Philadelphia, Pa. Savininkai 
kietųjų anglių kasyklų nutarė at
mesti reikalavimą darbininkų or
ganizacijų pakelti darbininkų al
gas. . s

K Pittsburg, Pa. • 20 inžinierių 
^National Tube Co. McKeesporte 
pasitraukė nuo darbo, kadangi 
kompanija numažino jų algas ant 
500—1000 dol. per metus. Ir dar 
pasilikę prie darbo žada teipgi 
jstreikuotf.

Tarybos

ne leidžia 
Mockus.

draugovės
turėjo ir

Moterų Apšvietus 
vakaras, kiek žinome, 
muzikos dalį savo programe. To
je dalis, jeigu ne svarbesnė už pa
tį teatrališką perstatymą, tai ne 
menkesnė. Gaila, kad korespon
dentas tos muzikali škosios dalies 
visai ne patėmijo. Kiek žinome, 
puikiai muzikališkąją dalį progra- 
mo atliko p. Bradchulienė. Bet ji 
ne lietuvė. Tas ypač turėtų sugė
dinti atšalusias, tinginiaujančias 
lietuves moteris: svetimtautės, mo
terų apšvietimui ir palinksminimui 
nesigaili savo darbą aukauti, mu
sų gi moterys, ypač merginos, ku
rių naudai vakaras buvo pareng
tas, tingėjo net vakaran susirinkti. 
Vyrai turėtų atminti, jog mergina 
tinginti, nenorinti savę apšviesti, 
tingės ir gyvenime savo pareigas 
pildyti. Pareigos tos nevisada 
lengvos, jos sunkesnės už šokius.

Red.

f New York. Darbininkų dir
bančių prie namų statymo orga
nizacija pakėlė protestą, kad inau- 
guracijb* tribūną, užimant Tafbil 
prezidento urėdą buvo padirbta na-

Iš CHICAGO, ILL.
7 3. kovo pietvakarinėj Chicagos 

dalyj buvo parengta prekkcija. 
Skaitė dantistas A. J. Zimontas 
temoj £WDėlkc dantys skauda ir 
Kaip; nuo to apsisaugoti’*. Prele-

I§ CLIFFORD, ILL.
Lietuvių vra čia 10 šeimynų, o 

pviCTis apie <X>- Skaitančiu laik
raščius ir knygas yra mažas dau- 
gumas mano, kad skaitymas žmo
gų iš proto išvaro; bet jų nuomo
ne, girtuokliavimas iš proto ne iš
varo, todėl jie ir linkę per daug 
prie stiklelio. Koki darbai, tokios 
pasekmės, štai 7 d. kovo buv^ 
čia krikštynos. Susirinkę, žinoma 
gerai gerkles vilgė, nes be to gi
męs vaikas neturėtų laimės; pasigė
rę, pradėjo laidyti butelius vienas 
kitam į galvas, o paskui reikėjo 
eiti pas daktarą, kad tuščias puo
dynes užlipintų. Už tą darbą dak
tarui užsimokėjo po 5

Darbai anglių kasyklose eina ge
rai, dirba pilnas dienas, bet iš kitur 
pribuvusiam darbas sunku gauti, 
nes ant vietos yra pakaktinai dar
bininkų. J- Pa90ra'

I§ JOHKSTON CITY, ILL.
Yra čia pusėtinas lietuvių bare

lis. Darbai yra anglių kasyklose, bet 
šiuom laiku pradeda apsistoti vi
siškai. IŠ kitur atvikusiam dar
bas sunku gauti. Lietuvių ap
švietimas stovi nežemiauslal Yra 
čia kuopos: S. L. A. 103, L. S. S. 
63. T. M. D. 31 ir viena pašelpinė 
draugovė, D. L. K. Keistučio, jos

kėjimu; gyvuoja nuo 1904 metų. 
Tą draugovę iš pridžių tamsesnie- 
jie žmonės vadino* ne katalikiška, 
bedieviška, šliuptamiška/ bet, lai
kui bėgant, tie patįs zknonės pa
matė, kad joje nė1 jokio bedieviš
kumo nėra, supratu kad ji yra tik 
tam, kad nelaimėje draugai turėtų 
brolišką ir pinigišką pašelpą, o mi- 
rusiejie, kad butų žmoniškai pa-, 
laidoti. Draugovė ta turi apie 100 
narių ir gerai ptovi finansiškai. 
20 d. vasario turėjo balių, uždar
bi© liko $58.40. Draugovė iš tų 
pinigų paskyrė išleidimui knygos 
kun. V. Demskio “Inkvizicija” 
$5.00. Pinigai nusiųsti- kun. V. 
Dembskiui. J. Gelgaudas.

Iš .RUMFORD, ME.
Darbai čia eina vidutiniškai. Iš 

kitur • pribuvusiam darias sunku 
gauti, nes ant vietos daugelis dar
bininkų neturi darbo.

Lietuvių yra čia diktas būrelis, 
bet jie paskendę tamsybėse, nenori 
pasikelti, nenori nė vaikelių leisti 
apsišviest, draudžia jiems apie 
mokslą kalbėti.

Čia yra paŠelpinė šv. Rocho 
draugovė. Sąnarių ji turi diktai, 
bet visi saldžiai miega. Jau trįs 
metai kaip draugovė gyvuoja, bet 
dar nieko gero dirbti nepradėjo. 
Kitąsyk ji turėjo dar alų, bet pas
kui valdžia alų atėmė, o be alaus 
juk sunku dirbti ištroškusiam.

Vietinis.

I§ WILKE$-BARRE, PA.
“Katalike” pasitaiko korespon

dencijos, labai išgiriančios čia- 
nykšČius lietuvius, labiausiai augš- 
tą jų apšvietimą.

Ant nelaimės vienok tas yra ne
teisybė (geriausiai buvo pataisy
mą siųsti “Katalikui”r Red.), 
toli jiems nuo to augšto apšvietimo 
laipsnio; jų apšvie(a daug žemiau 
stovi negu kitur Amerikęj. Išsky
rus kuopelę socijaljstų, yargiai ra
stume skaitančius lietuviškus laik- 
raščįus'; pažįstų į| tokius,, kurie 
laikraltį, užsirašo tik dėl jtnados, 
bet be skaito. Prąjcalbo^ labai re
tai čia atsibuna, nes nėrj kam pa; 
rengLt Kunigas Sau linukas savo 
pamoksluos nepamįę>ta jšbedieyurt 
tuos, kurie skaito, jKt-liepia tokias 
ypatas ne laikyti ant. “boardo”. 
Toki barimai daug kenkia lietu* 
viams, sulaiko juos nuo apsišvieti
mo.

Laikas jau kibti prie darbo, 
rengt prakalbas, kviesti tamsunė- 
lius prie apšvietos. Pažiūrėkim, 
kaip darbuojasi lietuviai kituose 
miestuose: kaipo Chicagos, Phila- 
delphijos, Brooklyim, net mažame 
Minersvillyj I Ten lietuviai švie
čia savo brolius, tamsybėje pas
kendusius. V. Lietuvaitis.

Iš BROOKLYNO, N. Y. 
(Nuo musų kartsf>ondcnlo). 

Brooklyne nuo tūlo laiko p. Ra
čiūnas rodo “Tautiškame Name” 
krutamus paveikslus. 7 kovo 
vakare prisiėjoh būti man jo su
rengtame lietuvių susirinkime ir 
išsinešiau iš ten gana gerą įspūdį. 
Paveikslai veik visi yra geriuprie 
to p. Račiūnas patsai aiškina jų 
turiųį. Greta paprastų paveikslų 
rodomų visuose ‘muvingpikčiuose’, 
kaip paprastai sakoma, laike ratų 
permainos p. Račiūnas rodė musų 
tautiškus paveikslėlius, kaip antai: 
D. L. K. Vytautas, Birutė, Kei
stučio pasimatymas su Birute, Še
šupės krantai, Kaunas, Simanas 
Daukantas ir tt. Pasirodo, kad 
tautiški paveislai sujudina lietuvių 
jausmus; publikoje garsiai plota 
delnais S. Daukanto paveikslui ir 
Lietuvos ženklui. Vieno tik truko, 
būtent to, kad p. Raęųinas nesu
teikė publikai nor$ trumpučių ži
nelių apie tautišku* vedėjus ir vie
tas, rodomas pa veiksluose; butų 
labai pageidaujama, jjęi prie S. 
Daukanto ir prie ki|jj butų p. 
Račiūno papasakojama,, kur ir ka
da gimė musų istorikas ar veikė
jas, ką yra tautai padaręs, kur pa
simirė ir tt. Tokios žinutės la- 
biaus dar lavintų /nusy^ publiką ir 
ji, supransdama naudą iš paveikslų, 
dar noriau lankytųsi į jo suren
giamus vakarus. Mano nuomonė, 
juo daugiau p. Račiūnas atkreips 
savo ir publikos atydą i tautiškus 
paveiksiąs — juo panašus vakarai 
bus žmonėms labiaus pageidaujami 
ir naudingi.

Reikia pripažinti, kad tokie kru
tanti paveikslai nemaža prisidės 
prie švietimo musų žmonių.

19 L. S. S. kuopoje, mėnesinia
me jos susirinkime pakelta klau
simą apie apvaikščiojimą X gegu
žės, terptautiškos darbo šventės. 
Nutarta susinešti su kitomis 
Brooklyne ėsanČioinis draugystė
mis ir užkvierti jaa dalyvauti šia-

nuo pereitos vasaros kuopa veik 
nieko nedirbo musų kultūriškoje 
dirvoje, taip dabar mano .veikti; 
užsižymėjo sau eilę pręlėkcijų, 
mano surengti prakalbas. / Buvo 
keliamas klausimas apie sijstema- 
tiškus viešus debatus ant įvairių 
temų; tas klausimas buvo išsiver
žęs dar vasario mėn,, bei.,.] klau-. 
Simu ir pasiliko; jei tokie debatai, 
po vadovyste kelių rimtų žmonių, 
butų vedami nuosekliai su tam 
tikslui išdirbtu programų, jie at
neštų nemažą naudą. * Rengiamas 
19 kuopoje scenai M. Gorkio vei
kalas “Ant Dugno” atlį-reipė į sa
ve atydą Shenandoah' lietuvių; p. 
Rudminas klausė, vertėjo ’ leidimo 
pastatyti Slienandoah tą veikalą 
ant scenos; rankraščio savininku 
yra 19 kuopa, tad ji, vertėjui už
klausus, leido, pareikalavusi sau 
$7.50. atlyginimo už pasinaudojimą 
rankraščiu, ir ta suma bu^ skiria
ma veikalo išleidimui.

Kaip Central. Brooklyno varto
tojų draugija sparčiai ir žymiai 
plėtojasi, taip lygiai Williamsburge 
Brooklyne jos dalykai einą želvio 
žingsniais. Kiek man teko patirti, 
žtnonės jokiu budu nenori atskirti 
žodžių kooperacija nuo žodžio kor
poracija; prabilus kam-nors apie 
vartotojų, draugiją ir pavadinus ją 
kooperacija? daugumas prikiša 
liundną “Tautišką Namą”, susi- 
tvėrusį ant korporatyviškų pama
tų, ir sako, kad nenori prisidėti 
prie jokių “korporacijų”. Iki šiam 
laikui yra užsirašę 53 sąnariai, 
sudėję draugovės iždininkui 
$994.25. Konstitucijoje-gi nutar
ta, kad draugija neatidarys krau
tuvės, pakol nebus sudėta 1200 
dol., ar pakol nebus užsirašiusių 
bent 150 sąnarių. _ Už- 
manytojai tos draugijos vis-gi turi 
dar viltį, kad pasiseks' suorgani
zuoti žmones ir įkurti reikalingą 
šioje apielinkėje valgomų daiktų 
krautuvę.

V. K. Račkauckas.

IŠ CANTON, N. C.
Cantone gyvena mažas lietuvių 

būrelis. Darbai eina gerai ir 
kaikurie lietuviai gerai uždirba, 
tik apšvietimas jų ant žento laips
nio stovi. Mažai kas skaito laik
raščius, labiausia jie įmirkę į “vanf* 
denėlį”, kurio ant vietos nėra, bet 
norintiejie parsitraukia iš kitų val
stijų. ČianykšČios moterėlės turi 
dailius liežuvėlius; svarbiausias jų 
užsiėmimas tai lošti kazyroms. 
Boardas čia labai brangus. Mažai 
uždirbanti turi kraustytis kitur dėl 
vieno brangumo. A. š.
v 'f I . • * ’

IŠ BEAR CRI&K, MONT.x
Miestelis šitas apgyventas mon- 

tfnegrinų (serbų). Darbų čia ki
tokių nėra, tik anglių kasyklose, 
bet dabar jose dirba ne geriausiai.

Lietuvių yra čia keturi* pavieni. 
3: mylios, nuo miestelio gyvenantis 
Urbonas norėjo ant savo loto, 
kokį miestelyj turėjo, pasistatyti 
namelius, bet nepasisekė. Kadan
gi čia kreditą lengva gauti, tai ir 
Urbonas ant kredito gavo medegą 
ir ją suvežė ant vietos. Iš pradžių 
darbas ėjo gerai. Bet skęlų pasi
darė per daug. Tai žmogelis, nuo 
sivo draugės paėmęs pinigų, ap- 
rųokėjo skolas karčiamoj, o likę 
pinigai nežinia kur dingo, be pini
gų gi, turint daug skolų, namo 
pastatyti negalima.

•j Lietuviai tegul į vakariries val
stijas nekeliauja darbo j ieškoda
mi, nes darbų dabar ten mažai, o 
pragyvenimas brangesnis negu ry- 

valstijose.
M. Daniunas.

kad tai butų darę atžagareiviai, bet 
kaip girdėtis, tai prisidėjo prie to 
“apsurdo” ir Chicagos inteligen- 
tai-socijalistai. Jie tikrino, kad 
Aušra, įsikūrus M. P. Rateliui, 
pavirs į partyvišką. Ar tai ne juo
kas?.... Aušra, kaipo tautiška 
draugystė, kad pavirstų į party
višką, tai mat socijalistai nukentė
tų, kad jų šalininkai negautų pa^ 
šelpos. Klausimas, koks tokiu bil
du Aušros butų party viškumas ? 
Ar progresyviškas ar regresyvis
kas? Jeigu ji pavirstų į progre- 
syvišką partiją, tai niekuomet 
atsakys pašelpos neturtingiems 
tuviams mokslaeiviams, nors 
butų ir socijalistiškų pažvalgų, 
jeigu pavirstų į atžagareiviškai- 
šovinistišką, tai tuom labiaus tur 
M. P. R. plėtotis, idant užimt Auš
ros vietą ir nešt visuomenei šim
teriopai naudingesnį darbą. Auš
ros tikslas šelp neturtėlius lietuvius 
mokslaeivius, nežiūrint kokių jie 
pažiūrų butų.

Bet jeigu ji išmainytų savo pro? 
gramą ir su pasityčiojimu atsaky
tų pašelpą socijalistams liet, moks- 
laeiviąms, tai ji liktų veidmainė 
prieš visuomenę nustotų paturėji
mo ir aukų; galų gale turėtų mirt. 
M. P. Ratelio suvis kitokia progra
ma negu Aušros ir nėra ko šiajai 
bijotis “konkurencijos”.

Ratelio tikslas tai jau “party- 
viškas”. Jo aukos, surinktos iš 
visuomenės, rems tokius mokslaei
vius, kurie dirba visuomenės 
dai.

Kiekvienas žmogus, kuris 
tiek pamato niekingumą šio 
kusio surėdymo, kurio visokios 
sunkenybės puola ant darbininkų 
luotuos pečių, tuojaus pasako pats 
sau, kad reik mums mokslo ir su
sipratimo. O suprantama, kad 
męs tą mokslą {gaunam per savo 
mokintojus. Tikrais proletarų mo
kintojais yra tik tie, kurie atsida
vę tam darbui iš idėjiškos pusės 
ir apsiginklavę mokslo šarvais, 
idant galėtų atlaikyt užpuolimus 
iš priešų pusės, kurie kaip įmany
dami stengiasi sulaikyt darbinin
kų susipratimą. O per darbininkų 
susipratimą ateis ir visasvietinis 
laimingas ir geras surėdymas, ką 
viena mi/iutė
Taigi “MoKslaeivių Paskolės Rate
lis” stoja auklėtoju darbininkų 
mokslo vyrų, kurie atsidavę tam 
darbui, ir galima manyt, kad nie
kuomet nestos- dirbę. Kiekvienas 
žinom, kad daug mokslinčių yra 
sviete, bet ne visi vienuodą naudą 
suteikia žmonijai- Teip ir Moksl. 
Pask. Ratelis šelps tik tuos, ku
riuos matys užsitarnavusiais tą pa
šelpą, kurie darbavos ir darbuojas 
darbininku labui.

Atsižvelgiant ant to svarbaus ir 
augšto tikslo, turi būti šventa pa
reiga kiekvieno, prijaučiančio dar
bininko išsiliuosavimui iš kapita
lo vergijos, prisidėt ir remt kaip 
galint ir kuom galint Mokslaeivių 
Paskolės Ratelį. Nes jis stojosi 
mokslo lopšiu, ypač to mokslo, 
iš- kur rišo pasaulio liaudis ištiesus 
rankas išvys ir pasitiks laimingą 
spindulį, kuris apšvies šį netvar
kos surėdymą ir parodys žmonėms, 
kaip savo kankynes paverst į griu
vėsius. Tai tuom, garbioji visuo
mene, stojasi prieš mus “Moksla
eivių Paskolės Ratelis. Jo prakil
nų žingsnį męs turim su pasiry
žimu sutikt ir remt.

J. Puskunigis. '
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tūlėse

Iš PARYŽIAUS.
Paryžiun buvo atkakęs lietuvių 

atstovas maskoliškoj durnoj Bulota 
tirinėti apie Azevą. / .

Gyvenanti Paryžiuj lietuviai pa
darė mažą susirinkimėlį, užkvietė 
ir latvius. Mat norima labiau su- 
sipažinti ir susiartinti su latviais. 
Geresnės dirvos tuom tarpu ne
rasta kaip menas, dailė, daina. 
Paryžiuj yra ir. buvęs Amerikoj 
lietuvis pianistas Skirgėla.

M.*Petr>uskas.

PASK.AUŠRA IR MOKSL.
RATELIS. '

Aušra savo siekį lig šiol pildė. 
Aušros labdaringumas turi pasiro
dyt tame, kad jijė stoja šelpėja 
neturtėlių lietuvių moksleivių. Pa
staruoju laiku susitvėrė “Moksla
eivių Paskolės Ratelis”. Aušros 
šalininkai mato tame konkurenci
jos baudyklą Aušrai. Jie visokiais 
budais stengėsi ir stengiasi sutruk
dyt Mokslaeivių Paskolės Ratelio 
plėtojimąsi. Ar negana juokinga,

Nesusipratimuose ne “Aušrą” 
reikia kaltinti. Prieš ją pirmiau
siai stojo L. S. S. administrato
rius, viešai per “Kovą” jis drąbstė 
“Aušrą” purvais, užmėtūiėdąmas 
jai visokius prasižengimus, kokių 
ji ne padarė. "Aušra” dėl tų ap
kaltinimų priversta buvo net kreip
iesi į San jungos viršininkus su rei
kalavimu paremti darodymJus me
stus ant jos apkaltinimus. C'Auš- 
ra” atsakymo iki šiol negavo. 
“Aušra” veikia sulyg savo išgalės, 
šelpia, jeigu įstengia, atsišaukian
čius moksleivius, jų persitikrinimų 
neklausia, “Aitsrai” visi lygus, be 
skirtumo partijos; ne šelpia vien 
besimokinančių, dvasiškų mokslų; 
ne šelpia nė mokinių lankančių 
moksliškas įstaigas esančias po 
dvasiškuos globa. Dėl to tai “Auš
ra” savo laike nesušelpė dabartinio 
L.S.S. administratoriaus, kada jis 
Pittsburge lankė Baptistų akade
miją ir draugai jo, kreipėsi 
į “Aušrą”. Ir tąsyk, kada prašy
mas nebuvo išklausytas, “Aušros” 
prezidentas teipgi išgirdo gana 
išniekinimų. Red.

DEL ŠNIPYSTfiS.
a iš Krokavos). 

u laiku pasaulis nu-

snipystės paslapčių. Azevo, Ba- 
lajaus, Burcevo vardai šmešeluoia 
visuose laikraščiuose. Apie Azevą 
surašoma ir būti nebūti • daiktai. 
Kur tik koks atlikto teroro ar išda
vimo darbas, visur ten nužiūrima 
Azevo ranka. Iš visų tų praneši
mų susidaro didesnio už visus Ju
das Judos paveikslas — stočiai 
legendiškas paveikslas.

liek, išaugus Azevui, žinoma 
iškilo visų akyse ir Bakajus, buvęs 
ochranos agentas, perėjęs paskui 
l revohucijonierių pusę. Kaip ži
nojus, šitas Bakajus piinnasai nu
rodė į Azevą, o beto da suteikė 
žinias, esą provokatoriais į 60 žmo
nių. Į šitą “juodojo sąrašo” skai
čių yra pakliuvę praB 
zowskio, įžymaus 1 
p taip pat Jartfhos^Boroivskienės’ 
Galicijos valdininko, Dr. Borowskio 
žmonos,' Krokavos 1 universitetės 
medicinos skyriaus studentės.

Dabar, vasari© pusėje, Kroką* 
voj buvo Brzozouskio ir Borow- 
skienės teismas. Brzozowskį teisė 
partyvinis teismas. Kas jame bu
vo kalbėto, kol kas slepiama; teis
mas da nepasibaigė, atidėtas iki ko! 
bus gauta reikalingi dokumen
tai. Borowskienei partyvinio teis
mo duoto nebuvo, ir ji stojo į vie
šąjį valdžios teismą, apkaltinus 
“Naprzodo” redaktorių Hekerį, 

J°g įžeidė jos garbę, pavadindamas 
ją Rosi jos šnipu.

Kaip viename, taip kitame teis
me, svarbiausias liudytojas yra Ba
kajus, tyčia pašauktos . iš Pary
žiaus. . Gret su ju© liudyja Burce- 
vas, taip-gi iš Paryžiaus atvažia
vęs.

Siedvi byli sujudino visą lenkų 
visuomenę. Tai suprantama. Nes 
apkaltinto esą šnipais tos visuo- ' 
menės du daugiau ar mažiau ger
biamu nariu, abudu bajoru, 

szlachcicu , abudu daugiau ar 
mažiau veikusiu revoliucijoj, turė
jusiu revoliucijonierių partijų įti
kėjimą.

Borouskienės byla turėjo da tą 
reikšmę, kad joj viešaj, po prisie- 
ka buvo išaiškinama Rosijos šni- 
įpystės paslaptįs.

Sulyg Borowskienės (taip-pat 
ir Brzozouskio) Bakajus liudyjo, 
matęs ją Varšavos ochranoj pas 
savo viršininką Peterseną. Borow- 
skienė prašiusi 100 rub., bet jai 
buvo duota 75 rub. algos į mėnesį. 
\ ieną syk Borou skienė pas Pe
tersoną buvo apalpusi, gi Bakajus 
ją gaivinęs vandeniu. Į ją tada 
gerai įsižiūrėjęs. Konfrontacijoj 
su Borowskiene Bakajus ištarė 
prieš teismą šiuos žodžius: “Su 
gryna sąžine sakau, jog tai yra ta 
pati Borowskienė, kuri 1905 me
tais buvo , Varšavos ochranoj”. — 
Borowskienė gynėsi, davė visokius 
prirodymus, tačiaus daug kas čia 
buvo supainioto ir neaišku. Bo- 
rou’skienės liudytojai nieko tikro 
negalėjo tvirtinti. Viąiok ir iš ’ 
kitos pusės, išskyrus Bakajų, nie
kas griežtai apie jos šnipiškus dar
bus nieko nepaliudyjd. Paliko 
vien tikėti Bakajui. .Burcevas liu
dyjo, kad Bakajus ■ nemeluoja ir 
kad nėra nei kokių priežasčių, dėl 
kurių jis meluotų. Burcevas tyri
nėjęs šitą žmogų 3 metus ir persi
tikrinęs, kad jis vertas įtikėjimo. . 
Viskas, ką Bakajus paliudijęs, pa
sirodė teisinga. Pagalios' kas gi 
jį verstų tiktai apie Borouskienę, 
o ne apie kokią kitą sakyti, kad 
ji buvusi šnipas.

Jautės aiškiai, kad Borowskieil€ 
kalta, kad ochranoj ji buvo šni- 
pyste užsiėmė.

Nežiūrint į tai; Krokavos. pri
siekusiųjų teismas apkaltino Hei- 
kerb j°K įžeidęs Borowskienės gar
bę, pavadindamas ją RosijoS šni
pu, ir nutarė pasodint jį kalėjimas 
vienam mėnesiui, 
teismo nutarimų, galima sakyt, 
Borowskienė da ne rehabilituota. 
Pastebėtina čia tai, jog Austrijos 
įstotai įžeidimą baudžia mažiausia 
6 mėnesiais kalėjimo, o Hekeriui 
skirta tik vienas mėnuo. Ttibunar 
las pripažino per didžiai palengvi
nančia aplinkybę tai, jog Hekeria 
pavadino ją šnipu, turėdamas svar
bius darodymus.. ši toks-gi tribū
nai© išsitarimas negalima laikyti 
rehabil i tuoj ančių Borowskienės ge
rą vardą. O kad nuteisė Hekerį, 
tame nėra nieko stebėtino: jis žy
das, o da gi ir socijalistas. Paga
lios čia galėjo veikt juridinės for
malybės, kaip, leiskim tą, kad Ba- 
kajaus liudyjimai neparemti rašy
tais dokumentais. ; į .*

Svarbus iš kitų atžvilgių mo
mentas šitame teisme buvo Baka- 
jaus, papasakojimai .apie Rosijos 
policiją. Užklaustas, dėlko jis me* 
tė tarnavęs šnipų skyriuj, Bakajus 
išreiškė teismui, jog- labiausia jam

irdės S.Brzo- 
ikų rašytojo, 

ienės,

Tačiaus Šituo

Nebūt teip {stabu, Rosijosj n epą tikusi ProvokaciJa- Es^» nora
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kabinėtų”, bet tai-gi neteis/bė. Ro- kų poetų, savo persekiotojams- 
sijoj policija atplėšinėjanti laiškus, kritikieriams žodžius suvartojo į 
ir pagal jų daranti areštus, prade- velnio kalbą “Fauste”) ir juos vi- 
danti tardymus. Pasiremiant at- šokioms satyroms apšaipė, tat pa- 
plėštais laiškais, daugelis žmonių sistengsiu ir aš sykį visiems, ku- 
išsiunčiama .Siberijon. riems su savo “Svajais” bei “Gy-

Bakajaus viršininkas ševiakovas vybėms” nesvietiškai nusidėjau ir 
užsiimdinėjęs provokacija. Patįs kuriems mano ypata su savo idė- 
ochranos agentai mėtydavę bom- jomis ir nuomonėmis yra kenks 
bas ir paskui areštuodavę praei- minga, atsakyti.
vius. Viena syk tulas^ provokato- Nereikalauju, kad kas mane va
rius, Icka Reicheris, susižinojęs su dintų poetu ar kitaip, teip lygiai, 
Seviakovu, padarė Pinkerto maga- kaip nereikalauju, kad kas mane 
žino užpuolimą su penkiais bedar- terštų. Aš jaučiuosi gyvenąs ne 
biais darbininkais. Kaip užpuoli- penktame šimtmetyje ir todėl be 
mas buvo įvirintas, Reicheriui da- baimės galiu rašyti teip. kaip aš 
vė Seviakovas 150 rub. dovanų, o gyvenimą * matau, nepaisydamas, 
tie 5 darbininkai ,kuriuos Reiche- ar kas uz taj gjrs ar 
ris, žinoma, išdavė, gavo po 15 Mano niekintojai, ar jus 
metų katorgos. Pačioj ochranoj zjnote> jog tie kurie tur- dideuj! 
Bakajus nuolat matydavęs neispa- pasekmę su {>įrmaisiais sav0 pasi_ 
sakytus kankinimus, po kurių kan- rodymais . perdaug giriami nu. 
kinamiejie paprastai buvo susau- puiksta ir tankiausiai tik tiek atsie- 
domi. Sykį buvę suimti 17 Jaun«- kia kaip JuslJ. aug^nami Mainc> 
kaičių, 16-18 metų amžiaus. Jie niai jakštai Baranauckai etc., pa- 
nenorėjo kokioį ten restauracijoj
mokėti už suvalgytus daiktus^ ais- džių eiJučiii lvri^o 
kindamies esą ąnirchištai. Situos Haus, apviIktu tautiškais ar .<rau_

• tat 17 vaikinų, paliepus general- donais„ Af
gubernatoriui, sušaudė be teismo, jog gaWausi .

‘ 'naktyj.^ Be to da matęs Bakajus kas> pana;iems kajp j^.^.
-^Maskvoj, kaip Semionovo regi- tikierianis patinka, ilgai, o kiti kol 

mento kareiviai tyčia užlipindavę nenum-rė buyo niekinanii ? r. _ 
ant nugaros praeiviams rąstelius, - ....
ir tie praeiviai, pagal tų raštelių, 
buvo paskui sušaudomi.

šitos tat priežastį^ vertę Bakajų 
mest policijos tarnybą. 
lėjęs jis šito visko iškęst.

Plačius išiiškinimus apie Rosi- ^Difvi;ka Km)e,|ija- _
jos policijos paslapus Bakajus da- Pragara, Atklanės ir Rojus (ku- 
har išspauzdmo Paryžius la.kras- paga| Vjn.
tvj Matiij . • J- ,|jnti baisiai "Žiauria ir atšaldanėia

jausmus’ ) — buvo tamsių žmonių 
netik nesuprastas, bet net be lai- 

į. ko pastūmėtas į grabą, apie kurį 
vėliaus suklaupę pripažino jam di
dybę. Garsus anglų poetas . By- 
ron ilgoje poemoje “Childs Ha- 
rold s Pilgrimage”, rašydamas apie 
Italiją sako, jog zDante pas italus 
yra visame į kur tik pažvelgi. 
Garsaus anglų poeto Miltono svar
biausių veikalų “Pražudytas Ro
jus" (.“Lošt Paradise”), į kurį 
sudėta gyvenimo ir pasaulio fi- 
lozofija ir astronomija, tūlas mo
kytas Londono kritikierius kriti
kavo sekančiai: ‘Aklas mokytojas 
parašė aklą ir nuobuodžią poemą, 
kurioje, apart ilgumo ir nuobodu
mo, nieko daugiaus nėra". Ta
čiaus tuomet pažemintas poetas, 
vėliaus užsipelnė, svarbiausiai su 
minėta poema, nemirtiną garbę.

: Nė vienas garsiųjų žmonių nepai- 
; sė, ką apie jį kas sakė, bet žengė

Už sa- 
|vo persitikrinimus pasirengę buvo 
viską nukentėti ir net žūti. Ir to

kritikieriams žodžius suvartojo į

Nebega-

t

EMILE ZOLA .

RYMAS
' ROMANAS

jo veikalu nuodugniai nenagrinėja 
nepaiso aplinkybių nė sąlygų, ko 
kioses buvo parašyta, nusispiauja. 
arba ranka nemojęs pasako, kad 
niekai; nėš j a ir/ nepatinka, jog ten 
perstatomis žudynės, arba -jog tik 
“apie karalius rašė”, ne buvo tau
tiškų, socijališkų ar tam panašių 
pakraipų.

Kunigų kritikų nepaisau, nes iš 
augšto žinojau, kaip jie priims ją 
ir valdžių varguolių išnaudojimo 
priešą “Svajų”.

Kritikieriai! meldžiu nepasigai
lėkite savo šventų rykščių man per 
kailį, nes kitaip aš galiu nustoti 
energijos jums pagaminti, ir 
visai netolymoje ateityje, da 
biaus “jausmus atšaldančius” 
kalus! Tik truputi kantrybės.

Pasakysiu garsaus lenkų poeto 
Slowackio žodžiais: “Kritikieriai, 
štai, metu ir jums kaulą!” Kol 
graušit, gal busite ramesni.

Jonas Viskoška.

tamsai teip, kad savo reikalams, 
rašymui, reikalavo vogtinai nuc 
savęs pavogti pusę nakties mie
go. Kol “Svajų” parašiau, teų 
nusilpau, jog išrodžiau lyg sumi- 
šėlis. Kadangi dirbau prie raidžių 
statymo, tai dienomis turėjau pro 
gą ant mažų popieros sklypelių 
užsirašinėti visus patėmijimus, vi
sas mintis, kad jas įįęti j “Sva
jų”. Nekartą nektyje po kelis 
kart keldavausi iš lovos, kad už
sirašyti įsivaidinusius patėmijimus. 
Sudėjau visas jiegas. Ką rašiau, 
viską ypatiškai atjaučiau ir nekar
tą maniau, jog vargu kas jaus 
tuos jausmus, kokius jaučiau, jei 
bent esanti panašiame dvasios su- 
graužime ir panašiame gyvenimo 
paniekinime, kokiame tuomet bu
vau. Graužiausi savo dvasioje, jieš- 
kojau palengvinimo 'ir kartu su 
poemos jdėjomis keičiausi. Todėl 
veikalas, nors jį tūlas ir į purvus 
sumintų, negali būti “nieko never
tas”.

Už jo apkainavimą ir atspaudi- 
nimą turiu būti dėkingas 
šių dienų lietuvių rašėjui p. Šer
nui ir garsiam publicistui p. Ol- 
szevvskiui. Gautus už parašymą 
rtioo egz. “Svajaus”, ir “Gyvy
bės”, norėdamas pavesti labui žmo
nių, paaukavau Liet. Soc. S„ bet, 
matant, jai esant dabar tokių žmo
nių rankose, kokiose yra, apgai
lestauju. nes neabejoju, jog jos, 
namaža dalis likosi sunaudota (lan
giaus ypatiŠkiems negu žmonių 
reikalams.

Kaslink
“Gyvybės” 
tiek galiu 
teises pažįstu neblogiau* kaip by 
vienas iš eiliuotojų. Jeigu nebūtų 
buvę laikytasi kokios nors iš tų 
teisių, neabejoju, jog “Lietuvos” 
rėdytojas p. Šernas nebūtų pri
ėmęs į laikraštį, nes “Lietuva” tai 
yra vienintelis Amerikos laikraštis, 
kuriame eilės be ritmo ir rimo 
neturi vietos. Apart to, “Svajus” 
buvo keturis syk perrašytas ir ma
žiausiai penkiasdešimtis sykių per
skaitytas ir perstudijuotas bei ap
svarstytas, kol buvo paduotas į 
spaudą. Daugumas sako, jog jis 
yra labai sunkiai suprantamas, esą 
perdaug fijozofijos, parašytas vi
sai nepopuliariškai, dar per anksti 
jis lietuviams. Aš nuo savęs tiek 
turin pasakyti: jeigu kas jieško 
poezijoje pasakų ir paprastų, tuš
čių temų bei stiliaus, lai sau skai
to Jovaro arba Vaičaičio arba Bur
bos eiles, palikdami mane ramy
bėje, nepaliačiamybėje. Aš turiu 
savo ypatiškas pažvalgas į poeziją, 
savotišką stilių, kuriuos man nie
kas nepakreips pagal savo norą. 
Tos pažvalgos yra tokios, jog po
ezija nėra nė šildymui nė šaldy
mui jausmų, bet išreiškimui poeto 
minčių, ir jausmų, žiūrint ne per 
keno nors akinius, bet savo dva
sios akimis į pa saulę — ne vien į 
gamtą su įos gražumais, ne vien 
į agitaciją arba politiką, bet į vis
ką, iš filozofiškos ar paprastos at- 
žvalgos, vistiek, ar tas butų augš- 
ta, ar žema. Tą nuomonę turėjo 
toki žmonės kaip Dante, Bj'ron, 
Heine, ypač Shakespeare ir kiti, 
užsipelnę nemirtiną garbę, poetai.

Pažvelgus į kritikas, kokias iki 
šiol susilaukiau, būtent nuo poros 

J kunigų ir p. Račkausko, kuris, nu
rodęs, jog jis “niekina” (nežinia 
kodėl) “senovišką poezijos stilių", 
prie kurio priskaitė ir “Gyvybę”, 
iškritikuodamas sau nesupranta
mus arba nepatinkamus žodžius, 
k. a.: “vėją” (guogai “vėją” va
dina želmenį), “burės" (avys), 
“blogas” — esąs lenkiškas žodis 
“blahy” (gražus sinomynas! to
kiu budu reiktų didesnęją dalį, o 
gal visus lietuviškus žodžius pa
vadinti nelietuviškais). Tai vis
kas, ką nuo pavydaus kritikierio 
galima buvo gauti I Apart to jis 
pasakė, jog eilėse nesama ritmo, 
nes jis ant tūlų žodžių ne ant 
tos siliabos dedąs akcentą^ ant ko
kios mano dėta, užmiršdamas, jog 
aš rašiau mus krašto tarme, ne jo. 
Nurodo, lyg koks eiliavimo pro
fesorius, kad žinočiau tą, ką seniai 
žinau, jog nereikią trumpinti žo
džius (trumpinti visgi ne tokia, 
daleiskim, nuodėmė, kaip ilginti, 
ką daro pats p. Račkauskas, rei
kale pailgindamas “lopšį” ant “lo-į 
pišto", dėl ritmo, ką “Vien. Liet.” 
skaitanti galėjo pastebėti).

Bet tas menkniekis, nes, atmenu, 
kartą skaičiau garsiausio pasauly
je poeto Shakespeare’o kritiką jo 
kalbos, sutrumpinimo žodžių ir 
idėjų bei veikalų temos. Mat kri- 
tikierių kiekvienas veikėjas, pa
prastai, turi daugiaus negu reikia. 
Ir teip, kuomet vieni gėrisi jo fi-

Sha- 
kėspeare’o vertę ir jo veikalus 
žmonės apkainavo tik po .2 šimt
mečių po .jo mirčiai, koumet jis nu
mirė kaipo paprastas žmogus, net 
mažai paminėtas. Garsusis * italų 
poetas Dante, parašęs nemirtiną

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS . Štai

tais, eina tarnauti pas kunigus ir jie vien 
gyvena iš dvasiškijos.

Kalbėdami, Pierre ir Naręiss nuėjo pas 
valgyklą ir atsisėdo prie vieno skobnio, sto
vinčio ant trotuaro. Ir tikrai iš čia buvo pui- 
kiausis Vatikano reginys. Pierre ėmė tuojau 
žiūrėti j Vatikaną. Tarnas atnešė užkandį. 
Staiga abatas tyliai sušuko:

— Žiūrėk, žiūrėk, mano mielas,
ten, tame lange, apie kurį man sakė, kad tai 
jis popiežiaus miegomasis kambaris. Matai 
ten nejudančią figūrą?

Narciss prasijuokė.
— Na, kągi? Tai turbut pats popiežius. 

Tamsta taip nori jį pamatyti, kad tamstos 
vaidintuvė jį sau perstato.

» — Užtikrinu tamstą, atkartojo Pierre, 
— kad ten už to lango stovi kasžin-kokia fi
gūra, visa balta ir žiuri į mus.

Narciss, labai išalkęs, godžiai valgė ir juo
kavo.

Ką gi, mano drauge,• • • • • • i

XTąsa).
Jis pažino Madzini ir svajojo apie respu- 

blikoniš’ką popiežių, kuris įvikins ant žemės 
brolybės ir laisvės viešpatiją. Bet paskui at
sidavęs Garibaldi, jis išsižadėjo tų pažiūrų 
ir popiežių ėmė laikyti už žmogų, kuris nie
kuomet negali dirbti žmonijos labui.

— Ambrodžio, mano brolau, —ramiai pa
sakė jam Tamošius, — popiežius pasilieka po
piežium ir labai protinga visuomet būti jo 
pusėje, nes jis visuomet pasiliks popiežium, 
tai yra visugalingiausiu ir stipriausiu. Aš, 
jei man ryto reikėtų balsuoti, paduočiau bal
są už jį. x

Ambrodžio pamanė ir ramiai atsakė:
— O aš, brolau, balsuočiau prieš jį. Iri 

tu gerai žinai, kad dauguma butų musų pu-| 
sėje. Svajonėms apie popiežių-karalių jau ( 
atėjo galas. Net ir pats Borgo, tas ištikimas 
popiežiui kvartalas, sukiltų, jei valdžia pa
kliūtų į popiežiaus rankas. Bet tas dar ne-

, reiškia, kad su popiežium nereikia taikyties.
Pierrtf atidingai klausė jų ginčų. Jis 

ir klausimą pastatė:
— O ar daug socijalistų yra Ryme?
Šį kartą dar ilgiau prisiėjo laukti atsa

kymo.
— Socijalistų? Žinoma, ponas abate, jie 

yra, bet abelnai jų mažiau, negu kituose 
miestuose.... Žinai tamsta, tai vis naujos 
teorijos, už kurių griebiasi kiekviena karšta, 
nekantri liaudis, rasi gerai ntsuprazdama ka
me dalykas.... Męs seniai visuomet stovėjo-1 
me už laisvę ir negalime prijausti despotizmui.

Jis išsigando, kad taip drąsiai prakalbėjo 
prieš tuos ponus ir ėmė skustis ant skaudulių. 
Benedettai ėmė suktis galva nuo tvaikaus oro 
ir ji pašnibždėjo abatui, kad jau laikas atsi
sveikinti, o pinigus geriausiai atiduoti Gia- 
cintai. *

Tamošius vėl atsisėdo prie skobnio ir ėmė 
atsisveikinti su svečiais.

— Sudiev! laibai man malonu....
Narciss, išeidamas, ..dar kartą atsigręžė, 

kad pažiūrėti į Ambrodžio galvą.
— O, ponas abate, koks tai šedevras! Čia 

tikra grožybė! Ji mažiau baųališka, negu jų 
grožės veidas! Na, pasakykite patys, juk to
se rukšlėse yra kasžin-kas prakilnaus, dieviš
ko! Juk tai prahašo galva!

Apačioje Giacinta vis dar sėdėjo su mažu 
kūdikiu ant kelių; netoli jos stovėjo Pjerink 
ir tyliu džiaugsmu žiurėjo į Dario, baigiantį 
rūkyti papirosą, o tuo tarpu Tito neatitrau
kė nuo jų akių, saugoja lyg šuo.

— Ponia — prakalbėjo motina liudnu baL 
su, — tamstos patys matote, — argi čia ga
lima gyventi? Bet kokia nebūtų, vis kertelė.

' Tiesa, visuomet ten laksto vėjai ir vaikus rei-l 
kia prižiūrėti, kad jie nenusisuktų sprandų 
tose prakeiktose duobėse.

Ir ji papasakojo kaip tūla moteriškė pa
laikiusi langą už duris, norėdama laiptais nu
sileisti ant gatvės, iškrito ir mirtinai užsi
mušė.

Kad nors visuomet butų duona, — skur
džiai tęsė Giacinta. — O kaip kūdikį reikia 
penėti krūtims ir būti nevalgiusiai, tai nėra 
nė pieno. O šis vaikištis iščiulpia mano krau
ją. Jis pyksta, jis nori valgyti, o aš — ką 
galiu daryti? — aš pradedu verkti, juk ne 
mano kaltė,’jei pas mane pieno nėra....

Ir tikrai ašaros pasipylė iš jos užgesusių 
akių. Bet staiga ant jos veido pasirodė-pyk
tis, — ji pamatė Tito, kuris vis gulėjo ant 
žolės, ką ji laikė už didžiausią nemandagumą 

vidurinės prieš tokius didelius ponus, kurie jai tikrai 
duos mažumėlį pinigų.

— Ei, Tito, tinginy tu! Ar tu negali at
sikelti, kuomet pas mus ateina ponai?

Iš pradžios jis nudavė, kad negirdi, bet 
paskui atsikėlė. Pierre priėjo prie jo ir pra
dėjo klausinėti, bet Tito atsakinėjo nenoromis, 

respublikas, Kaa s,k, g.., p—J Abatas vis neatsitraukė ir klausinėjo, kiek 
nuolatiniam, kraujo praliejimam.. Janl kur mokinosi, kur gune; Tito s ai-

— brutinac mreto runni Itcol-P'

J»e

Tat
Tik
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tai 
la- 

vei-
— Ką gi, mano drauge. :— prakalbėjo jis p 

rimtai, — jei popiežius žiuri į mus, tai ir f 
męs juo užsiimsime. Aš tamtsai ketinau pa
pasakoti, kaip jis sukišo Petro grašio milijo- . 
nūs į spekuliacijas.

Ir valgydamas, jis pradėjo pasakoti. Po 
Pijaus IX mirties, popiežiaus pinigine buvo 
dvidešimts su viršum milijonų. Ilgą laiką? 
tie pinigai gulėjo pas Rotšildą, paskui buvo 
pargabenti į Rymą. Tuomet Leonas XIII 
su pagelba kardinolo Tolki ėmė jais speku
liuoti, dalyvavo namų statyme, žemės supir
kime ir štai kaip užėjo katastrofa, popiežiaus 
rankose buvo vien tik popierėliai, kurie netu
rėjo jokios vertės. Tuomet popiežius užsirū
stino ant kardinolo Tolki, prašalino nuo sa
vęs, nors abu tame dalyke buvo kalti. Ir kiek 
sykių kardinolas Tolki meldė Leono XIII, kad 
jį priimtų į audienciją, bet popiežius apie tat 
ir girdėti nenorėjo. Vieni pasakoja, kad į 
tas spekuliacijas sukišo dešimtį milijonų, kiti 
užtikrina, kad pražuvo trisdešimts milijonų.

— Dabar to skylė užkišta, — sakė Narciss. ..
— Aš tamstai pasakojau kokias dideles su-, 
mas duoda Petro grašis,’ kurių skaičių teži
no vienas popiežius. Bet popiežius 4r dabar’

1 nepasitaisė, jis ir dabar dalyvauja biržos spe
kuliacijose, tik daug atsargiau. Jo padėjėju ’ 
yra pralotas Marzolini, jis rodos veda ir vi-’ 
sus jo pinigiškus reikalus. .

Pierre atidingai klausė to pasakojimo ir 
jam darėsi ir liūdna ir biauru.. Kaip jis sva
jojo apie dvasišką popiežių, kuriam nerupi • 
svieto"-niekybės, o čia jis užsiima įvairiomis 
spekuliacijomis. Jis lošia ant biržos, davinė
ja pinigus visokiems bankieriams, ima 
kapitalų procentus, — jis apaštalų įpėditjB, 
vargšų draugas? Ir koks skirtumas, ten atiKS--- • 
tai tuose kambariuose, kur tiek daug aukso, 
o čia apačioje,- tuose neužbaigtuose statyti 
kvartaluose, toks skurdas, toks badas!

Staiga Narciss sušuko:
:— O juk tamstos teisybė! Štai ir.aš da

bar aiškiai matau išbliškusį šašelį už lango

literatiškos “Svajaus”, 
ir kitų poemų vertės, 
Išsakyti, jog eiliavimo

Mfino Nickintojanis bei 
Kritikieriams.

Nors ne “Lietuvoj" tilpo “kri- , 
tikos”, kaip štai: p. Rčk. “\ ien. , 
L.” kritika “Gyvybės”, ir tūlų ku
nigų Kauno kuniginiuose laikraš-

. ęiuose “Vienybėj” ir "Draugijoj” , 
— “Svajaus”* ir “Gyvybės" ir ga
lop p. J. Vinčiuno, nr. 9 “Tėvy- 
$ės”j nusižiūrėjusio į kunigines 
kritikas, pasarga kaslink tilpusio 
“Kovos” nr. " straipsnio “Eilių 
rašytojams”, bet kad “Lietuva 
yra vienu iš doriausių ir tobuliau
sių laikraščių, kurios skaitytojai 
turėjo progą susipažinti su minė
tais veikalais, tai su šiuo rašiniu 
kreipiuosi prie jos, vildamasis, jog 
neatsakys vietelę išreiškimui mano 
minčių bei pasiguodimui ant mane 
kandžioj ančių, kuriems jei bent 
tnorn galėjau nusidėti, kad rašiau I tolyn savo paskirtu keliu y 

tai, kas jiemS nepatinka. ........... —'—
“Kovos” red., straipsnyje “Eilių 

rašytojams , įkišo ir mane į tarpą šiądien męs nuo jų turime gra- 
eilimnkų, kurių eiles, norinti susi- ziatisią pav\’zdį 
pažinti su eilių rašymui teisėmis, PoeUs buvo 
privalo studijuoti. Lž tai p. J. miJė|iu įr ' ve|ninju u 
Vmctunas . Tėvynėje su didz.au- jis raj_ apjuoManlaa ir i5nie. 
siu pas.b.aurė).mu persergst. v.- jy,^ įr MsihiM

I suomenę, kadbes.lavmant, e.l.nm- pras(y
ka. pasisergėtų stud.juotj X ^koskos nieka<|a 
veikalus , nes euese Memeles ir ( -- . . ., , _ ._._

Viskoškos poetiškumo visai;.nėra, \eikalu; „ 
runa, .r nUna. sugadinti ir z.au- tiesmoki5kais i;sirciiki„,ais ■■ 

. rus , idant neisklystų is kelio, nes .... . u . .. 1.1.* . „ . , „L , . kiečių poetas Heme, is gimimoSvajaus ir Gyvybės esama . . L t.:
... J . . i „ das, daugumos nekenčiamas
be poezijos, be rimo ir ritmo . . .. ..... , . , , laisvą meilę, bedievystę ir niekim-

ir be visko, kas galėtų mumyse . . , . ,.............. . į ... . . mą tautų, pasakė: Kada kas ra- 
issaukti vaizdą sukrutinanti jaus- - . .... . ...„ . T , , . , , sys apie vokiečius, jų literatūrą,

mus ir tt. Ir galop užverkta, kad .. , . .* ,.' . . , . poeziją arba seip poetus, nors jusverciaus rasvtų panašus (suprask: , .. . . . •,. ’ . .• . . s J■, . . mane labiausiai mekinsit, visur
kaip \ įskoska) eiledrrbiai proza, T x • t.. "• , , 1 .. .. . . busiu ir as . Ir teisybę apie save
tat nebūtų toks teršimas ir gadi- , - ~ .17 „ a , . pasakė. leip vra visarre: jeigu
nimas musų literatūros . Žodžiu ... , ' ,parašytas svarbus, kuo n<rs svar-

1 tariant, p. J. Vmciunas sau taria, . .... ,, r i . . . . bus, veikalas, jo vertybę niekas ne
uždavęs man mirtiną smūgi ir pra- ..................  ,. . . sumazįs ir jis bus vertu, ar kam
sergėjęs visuomenę nuo gręsiančio . -- .. , . . . a .6 ! _. tas patinka, ar ne, ir jeigu ne da-
pavojaus. Žinoma, čia ne vieta . . . ... . ...... .. bar, tai vėliaus bus tokiu pnpa-

Teip, kritikieriai! Nots jus ir 
a, užtenka tiek, kad pasirodė,**•—- 1-------t— —

tan vwinnas|Pirmas lietuviškoje kalboje para
šiau panašaus stiliaus ir iiėjų po- 

“Gyvybę” etc. ir
ūkotuo- 
žinu ir

'veikalus’, nes eilėse Mėmelės irĮnegenįjuni jo veikalus. origina-

kiečių poetas Heine. iš gimimo žy- 
’ ' “’i už

idant neisklystų iš kelio, nes

Kaukė.
Tyrynėse kaukė - 
Išblyškusi kaukė, 
Pagėlbon ji šaukė. 
Pagelbos ji laukė.

nešamas vėjo 
garsas skambėjo. 
Jį žmonės dagirdę, 
Tuoj arklius pagirdo. 
Ir skrenda. įširdę, 
Kas yr-gi jai tirdo. 
mato juodalę, .

Kažkokia keistuolę.... 
Rankas ji nuleido, 
Ir stovi kai laikas. 
Iš ilgo jos veido 
Jiems žėri toks klaikas, 
bėga paboję, 
rankoms numoję’.... 
Tyrvtiėse kaukė- 
Pagelbos vis šaukė 
Ji šaukė ir kaukė, 
Tik jos nesulaukė.

Aplinkui lik miškas 
ošiantis,

Kelių ir kelelių 
tūkstantis

Kaip tinklas visur tik
* kryžkelės - 

Ir ūkas, kaip durnai, 
rūkstantį*.

Keliais tais kažinkas 
einantis,

“Kur eit; kad išeitum” — 
šaukiantis.

Ir begalę baisią 
regentįs, 

Mintis savo veltui 
jaukiantįs. ....

Prieš begalę tilsta 
sniegenįs, 

Krutinę kankina 
širdgėlės,

J r rankos nuleistos 
dreliančios, 

Lyg kūną suėdė 
girtgėlės....

' Kalėdų Kaukė.
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bar aiškiai matau išbliškusį šašelį už 
popiežiaus miegamajame kambaryje.

Pierre, neatitraukdamas akių nuo 
prakalbėjo:

—: Taip, taip, jis buvo pražuvęs, 
vėl pasirodė.

— Ką gi ir jis toks-pat žmogus, kaip ir 
visi kiti, — pasakė Narciss. — Kuomet .jam 
nubosta, jis prieina prie lango ir žiuri, iš ten. 
matyti visas Rymas.

Staiga jie abu nutylo ir Pierre pasinėrė 
į gilias svajones. Po ilgos valandos jo akys 
vėl apsistojo ant Vatikano ir jam pasirodė, 
kad Leonas XIII pakėlė savo laibą, sudžiu- 
vusią ranką, kad palaiminti ne tiktai Rymą, 
sodžitfs, kalnus, bet ir visus tikrus pasaulio 
katalikus. Bet tas palaiminimas pasirodė 
Pierre’ui nieko nepajiegiančiu, nes per tiek 
amžių jis negalėjo panaikinti nė mažiausio, 
skurdo, • sumažinti nelaimingųjų kančių, ku
rie čia-pat badu mirė po jo langu.

lange#

dabar

- - — IX. , i
Tą-pačią diena Benedetta pasikvietė pas 

save Pierre’ą. Kuomet jis nusileido į apačią! 
ir įėjo į jos nedidelį salioną, pas ją atrado 
Čeliją. Jos abi traškiai kalbėjo.

— Žinai, aš mačiau jųsų Pjerina! — su
šuko Čelija, lygiai Pierre’ui įeinant. — į Ir 
žinai, — drauge su Dario. Aš tuojau supra
tau, kad tai ji.... Kokia ji graži!

Benedetta truputį nusišypsojo ir ant jos 
veido pasirodė baimė; bijojo, kad Dario tikrai 
neįsimylėtų į ją, juk ji taip nepaprastai graži.

— Meldžiu sėsti, — prakalbėjo Benedetta, 
pamačiusi Pierre’ą 
vavimu. T —
veda iš kelio visas Rymo gražybes. Štai pa
sakoja, kad jis tas laimingasis, — kuris kas
diena apdovanoja baltais bukėtais žinomąją 
Tonnetą, su kuriais ji jau vaikščioja penkio
lika dienų.

— Juk tiesa, mano miela,
ja. r

li Į Mcxico atėjo žinia, jog pra-l 
>idėjo vėl karas terp C. 
Amerikos respublikų Nicaraguos 
ir Salvadoro. , Trįs Nicaraguos 
k ari škic jie laivai užpuolė ant kt- 
11 uolinio laivo Salvadoro, bet jo 
paimti ne įstengė. Mexico nori 
užimti visas vidurinės Amerikos 
respublikas, kad sykį galą padaryti

tinneti, kiek p. Vmciunas išmano ... - .. * ... . „ . zintas.' apie poeziją, rimą jr ritmą ir J
apie teises eilevimui, lai jis sau žinosi * -•••---«__ labiausiai mane pažemįsit

kad, štai, ir koks ten Vinčiunas 
yra visuomenės geradėju, būtent 
apginėju nuo “nepageidaujamų pi
liečių”, tokių kaip, štai, “Svajus” 
su savo autorium. L

Turiu prisipažinti, jog toks boi- "...i kotas bei stengimasis mane, nieku r\ten. bu5*u ,*r 
nekaltą žmogų, iš tarpo veikian- ’ U.. . T"’v’c,t
čiųjų prašalinti, nė kiek mane ne- 1----užgauna, at{^nč tik prajuokina, stiliaus įteikti, tad tuo-
nes argi ne juokinga, jog yra žmo- šaltas širdis atšaldyti .
nių, kurie norėtų, kad viskas suii- JM* man padarysit?

‘ Kokią “Svajus” turi vertę? Ne-
tengiasi suku, abejoju, kad tai veikalas nėra vi-
boikotuodami viską, kas siškai tobulas, teip lygiai kaip nie- 
nalonti. Nors, kaip ma- ko pasaulyje nėra “tobulo”. 2i-l 

nau, kad ten yra “negryną” lietu-
L <19 IKI «uv viškų žodžių, nes aš neestniu vy
ri “kritikų” nenore-' skupu Baranaucku arba kunigu 

Maironiu, kad turėti dyko laiko 
važinėti po Lietuvą ir gyvai studi
juoti lietuvišką kalbą. Į Ameri
ką 
nepabaigęs nė pradinę mokyklą, 
nes nebuvo iš ko mokytis. Ameri-

bet aš

eziją “Svajų’
nors jus labiausiai mane 
šit, tas darbas pasiliks 
kas rašys apie lietuviškąją literatu-

'. Ir tiors jus 
labiausiai pyksit, aš esu pąsirengęs 
jums neužilgio dąugiaus panašaus

nes argi ne juokinga, jog yra žmo-
—

tusi toje užkerėtoje sukynėje, ku
rią jie stengiasi Sukti, cenzūruo
dami ir 1

-jiems nemalonu. ____
tau, kiti žmonės save visokiais bu
dais apgina, bet aš iki šiol ant ma
nęs boikoto bei
jau atsiliepti, laikydamas nevertu 
atydoą dalyku. Tačiaus, žinoda
mas. jog veik visi, net garsiausi 
poetai, k. t.: Goethe, Mickiewicz. 
Siowacki. Byron.- Heine ir kiti

ga, pridėjęs prie krutinės pirštą, rupiai atsakė:!
II Mieste Ajgram, Chorvatijoj ~ Aš esu rymietis, iš Rymo!

(pietinės Austrijos provincija), ant Ir tikrai tame pasakyme buvo viskas! Čia
gatvių buvo kruvini susirėmimai išsiliejo visa tautos puikybė. Pierre nutilo.
terp serbų ir chorvatų. Abidvi Benedetta, Pierre ir Narciss įspaudė į ran- 
pusės varjpjo [revolverius. Daug ką Giacintai O. J?6
žmonių tapo pašautų. Čia reikia 
paaiškinti, kad serbai ir chorvatai 
vra ta pati tauta, skirtumas tik
tame kad 'chorvatai ysa katalikai, griebė Dano ranką ir degančiomis lupomis 
o serbai stačiatikiai Ir dėl tikėji- prilipo prie jos. ‘Tito akyse žibtelėjo pasiuti-

..... . . -------------— --Li «.4 nžiirniilzū « coli
mo skirtumo viii kai vienos tautos 
nesikenčia. 1*

lupų pirštus, padarėpabučiavimą, sakydamas •
— Tai grožei! ■
Pjčrma visa užraudo iš džiaugsmo, su-

* * * ----- •_ 1____

f-----------JT e
mas, jis sugriebė ją už sijono, atitraukė į šalį 
ir dusliai sušnibždėjo:

4 4;’ 1 — Eik sau, — aš užmušiu ir tave, ir jį!
|| Vokietijoj, mieste Differdin- Reikėjo greičiau važiuoti, nes kitos mo- 

gen, jauni vaikinai, begerdami, užb terš pamatę tokius gerus ponus, apstojo juos 
simąnė traukti liosus, kas turi nu- ir, atkišę vaikus, ėmė melsti almužnos. Be- 
sižudyti. Nelaitningą liosą ištrau- nedetta ir Dario sugrįžo pas savo karietą, ir 
kė jaunas duonkepis. Jis išsitraukė jie buvo laimingi, kad atsikratė nuo to bai- 
revolverį ir paleido sau f * * _ ' ----- Morricc «n Pierre’u nnėin na

vą atliko ant vietos. ]
( ’ j

|| pmkluoti plėšikai, viduryj die
nos Įsiveržė į stovinti prie Sheer- 
ness. anglišką karišką laivą Indo-^ 
mitaile ir pavogė kasą, kurioje 
buve^ 500 svarų sterlingų popieri
niais pinigais ir 2000 svarų sterlin
gų ^i’ksu. Vagilių iki šiol ne su-

> iJJIM | — ---- - ------- -------- ---- ----__________ __ __ __  __ __ _

šūvį į gal- saus slogučio. Naręiss su Pierre’u nuėjo pa
pusryčiauti į mažą valgyklą ant šv. Petro ple- 
ciaus, iš kur buvo matyti puikus Vatikano 
reginys. Kelyje Pierre klausinėjo Narcisso 
apie Rymo gyventojus, apie jų gyvenimą pa
pročius. Ir jis sužinojo, kad čia apšvietimas 
labai žemai stovi, nėra nė pramonės, nė pre
kybos. Žmonės geria ir lošia; mergaitės la
bai retai paleistuvauja ir mažai tarp jų tokių, 
kurios gyvena su vyrais prieš ištekėjimą. To
ji liaudies dalis, kuri neužsiima jokiais ama-

Męs užsiimame liečiu 
Mano Dario apkaltina, kad jis iš

— Juk tiesa, mano miela, — pasakė Celi- 
, Iš pradžios manė tai apie vieną, tai apie 

kitą, dabar juk tikrai žinoma, kad naujo ro
mano didvyris — tai Dario.

Pierre atsiminė, kad jam kunigaikštis ro
dė tą Tonnetą, jiems važinėjant po Pinčio. 
Ji buvo iš turčių luouios, ir jaja interesavosi 
visas aristokratiškas Rymas. Jis atsiminė tas 
ypatybes, kurios' taip labai ją pagarsino. JI 
kartas nuo karto surazdavo sau kokį mylimą
jį, nuo kurio tiktai ryšelį priimdavo iš baltij 
rožių. Ir ponios paipatę ją su baltu ryšeliu, 
ilgai laužydavo galvas, kąs galėtų būti jos 
širdies išrinktasis. Mirus vienam markyzui, 
ji gavo didelius turtus ir puikią vilą.

— Ji elgiasi labai mandagiai, labai man
dagiai, — persitikrinusiai kalbėjo Celija, kurt 
interesavosi tik meilės daįyfcgjs. • T“ "— Ir ii labai .

. . . !S



stogeliu! .

visuomenė ir laik-

jog žmogus veikia vienaip ar ki-

pas
pas

Tųkiu 
sielgimo:

tokias stebėtinas štokas išro- 
bet Stohpin jį viršija.

’K. Janonis. ,

Garsus Maskolijas muusteriy; n
pirmininkas Stolypin apsirgo in- 
fluenza ir dagi garo plaučię už
degimą. Daktarai laiko ligą pa-

Jei žmogus veikia tik dėlei klau-

tik “sužiningu automatu”, tai kas 
nemaria siela? Kas su nemarybe,

yra
J

i •

ii- m

(Totiau bus)

nėra taip puiki, kaip Pjerina, — bet visgi la
bai graži, labai graži! .
! — Vargšas Dario! — pasakė Benedėtta,
juokdamos, — jis visai susibankrutijo, bepil
damas baltas rožes. Reikės truputį pasi
juokti iš jo.... Na, juk jos tikrai atims jį 
iš manęs, jei tik musų byla nebus greitai už
baigta.... Tiesa, aš turiu geras žinias: mu
sų procesas greitai bus perkrati 
antrą kartą. > Tetutė ką tik išvažiavo

•j sirupinti.
Viktorina atnešė lempą. 

atsisveikinti. Pierre ir norėjo išeiti, 
hedėtta sulaikė jį. ,

__ Aš noriu su tamsta pakalbėti.
Bet Čelija dar ilgai kalbėjo, ji norėjo su

žinoti visas smulkmenas apie draugės procesą, 
o svarbiausią, ar greitai-bus vestuvės su Da
rio. Iš džiaugsmo, ji drūčiai pabučiavo Be- 
nedettą. [ '

— Ir tu vėl tiki, tu manai, kad šventas 
tėvas sugrąžins tau ant galo laisvę? o, brangi, 
kaip aš iš to džiaugiuoš, kaip bus puikų, kuo
met tu ištekėsi už Dario! Mano dalykai taip
gi virsta geron pusėn. -Mano užsispyrimas 
pradeda varginti tėvus. \ akar dar as jiems 
rainiai pasakiau: “Aš noriu Attilio, ir jus jį 
man duosite”, lTėvas įsiuto, ėmė mane^ko- 
lioti, grūmojo kumščiomis ir šaukė, jei, girdi, 
kš dar spirsiuos, jis žinos ką su manim pa
daryti. Bet staiga jis, atsisukęs į motiną, kuri 
tyliai sėdėjo ir liūdnai žiurėjo į musų barnius 
riktelėjo: “Kągi! Duokite jai Attilio, ir te
duoda ji mums ramybę”. >.. O kaip aš lai-

• minga, kaip laiminga!.. ..
Pierre ir Benedetta prasijuokė, — jos ne-, 

kaltas kūdikio veidas kvėpavo tokiu nay viš- 
ku džiaugsmu. . Ant galo ji- išvažiavo.

Kaip tik jie pasiliko duvienu,. Benedetta 
prakalbėjo: . . .

_ r Mano drauge, as noriu tamstai duoti 
patarimą.... Pasirodo, kad apie tamstos bu
vimą Rvme iau žino ir todėl pradėjo platintis 
įvairios*kalbos. Pasakoja, kad tamstos knyga 
yra vien šaukimas prie netvarkos,, ir kad pats 
tamsta esi maištininkas, kad tamsta atvažia
vęs Rvman, nori tiktai labiau pragarsinti tąją 
kmgą ir nori iššaukti kasžin-kokį negirdėtą 
skandalą.... Jei tamsta nori pamatyti jo 
šventepvbę. tai padaryk taip, kad apie tamstą 
užmirštų, lamstai reikia visai prasišalinti is 
Rymo kokioms dviem ar trims savaitėms.

Pierre nustebo. Jį, matyti, nori išvesti is 
kantrybės! Tikrai galų gale privers jį pasi- 
darvti maištininku ir iškirsti kokį skandalą. 
Jis norėjo kolioti, protestuoti.... Bet jis su
sivaldė. iuk ta jauna moteris nė kuo nekalta, 

j juk ji širdingai užjaučia jam....
įk _  Kas tamstos prašė duoti man tokią
patarmę? ( _ . .. . *

Ji tiktai palengva nusišypsojo, bet jis su
prato.. . . L ’ x>■ r — Tai monsinjoras N am, ar ne.

Nenorėdama stačiai atsakyti ant klausimo, 
ji ėmė girti pralotą. Juk jis dabar apsiėmė 
vesti jos bvlą jungtuvių panaikinimo.

— Monsinjoras Nani, visagalis, vis 
karščiau kalbėjo ^enedetta, ■ ir štai, kodėl 
aš taip džiaugiuos, kad mano byla pakliuvo į 
jo rankas. Mano drauge, buk ir tamsta pro
tingas; nedaryk sau is jo prieše, atsidėk ant 
jo. Užtikrinu, kad tamstai bus geriau.

Pierre, nuleidęs galvą,- susimąstė. Ne, Jis 
niekuomet neišsižadės nė vienos eilutės savo 
knvgoje. Jis atsiprašė, kad taip ilgai naudo
josi jų meilumu, atsisveikino' ir norėjo išeiti, 
pasakęs, kad jis sutinka prasišalinti.

— Mums labąi malonu, kad tamsta pas 
mus gvvem! —* susuko Benedetta. Priešin
gai, aš* labai meldžiu tamstos pasilikti pas mus 
koilgiausiai, labiausiai dabar, kuomet mums 
likimas žada jiasisekinią, ir man rodos, kad 
tik tamsta tą laurfę su savim atnešei į musų 
namus. ......

Jie nusprendė, kad jis perstos vaikštinėti 
apie šv. Petro bažnyčią ir \ atikaną. Jis pri
žadėjo visai neišeiti iš rūmų kokias astuonias 
dienas,, juo labiau, kad jis norėjo perskaityti 
kelias knygas iš Rymo istorijos.^Jšmušė šeštą 
valandą. Ant gatvės pasirodė visai tamsu.

-r- Jo šventenybė šiądien rodos buvo ne
sveikas. — paklausė jis.

_ Taip, — atsakė Benedetta. — Bet tai 
paprastas nuvargimas. Dėdė man pasakojo, 
kad jis praleis vakarą su donų Vidžilio ir dik
tuos jam kokius fen laiškus.

Staiga vėl pasidarė tylu. Ant gatvės visai 
nesigirdėjo trenksmo. Bet staiga kasžin-kas 
įbėgo į tamsų salioną, pasigirdo moteriškų rū
bų šlamėjimas, duslius alsavimas.... Tai bu
vo Viktorina.

— Grafiute! Grafiute!
Benedetta atsietojo, visa išbalusi, apmirusi.
__Kas? kas atsitiko? . Ko tu visa drebi?
— Dario, ponas Dario.... apačioje.... 

Aš nusileidžiau į apačią pažiūrėti ar uždegtas 
žibintuvas prie vartų ir ten aš atradau Da
no.... Jis guli ten.... jį sužeidė į kasžin- 
kokią vietą peiliu....

Benedetta baisiai sušuko:-
— Mirė!
— Ne, ne, tiktai sužeistas.
Bet ji negirdėjo ir vis šaukė:
— Mirė! 'Mirė!
— Ne, ne, užtikrinu tamstą — jis kalbėjo 

su manim.... Dėl Dievo meilės, tylėk! Jis 
if man prisakė tylėti, nes nenori, kad žinotų, 
kas su juo atsitiko; jis liepė man pašaukti tik
tai tamstą vieną, tiktai tamstą. O kadangi 
ponas abatas čia, jis mums padės, be jo męs 
neišgalėsime. ' .

Pierre taipgi sumišo. #
Kuomet Viktorina ištiesė ranką, kad pa- 

’mti lempą, ant jos pasirodė kraujas. Bene
detta vėl ėmė vaitoti.

tuo pa

pradėjo 
bet lie

Petras Kropotkinas

ANARCHISTŲ DORĄ
Kuonjet australietis, privedamas Guyau’jo, 

nyksta dėlei minties, jog jis dar neatkeršijo 
mirties savo giminaičio; kuomet jis liesta ir 
blykšta, d; * ___
ir ne|)agryžta prie gyveninio, kol nenuveikia 
darbo keršto, tai jis atlieka veiksmą, kartais 
didvyriška,' idant atsiliuosuoti nuo Jausmo. 
apsėdusioF jį, idant atgauti tą vidurinį ramu
mą, kuris yra didžiausiu .'maguinu.

Kuomet ruja beždžionių pamato vieną sa
vo narių puolant jiašautą medėjo ir ateina ap
gulti jo 
ų grum< 
riausia į , 
moja medėjui, pankui meldžia jo ir ant galo. 
1 .....................................
juodama Iruja nusineša į girią, tai šitos bež
džionės kflauso jausmo užuojautos labiau, ne
gu visų apsiskaitymų ypatiško atsargumo, ši
tas jausmas pas jas pereina visus kitus. Pati 
gyvastį netenka savo patraukimo joms, kuo
met jos nėra tikros, ar jos gali sugrąžinti gy
vastį savi) draugui ar ne. Šitas jausmas da
rosi tokių sunkiu, kad nelaimingi gyvūnai da
ro viską Nuraminimui jo.

Kuoniet skruzdės tūkstančiais puolasi į 
liepsnas degančio skruzdyno, kurį tas netikęs 
gyvulys! -- ------ -aj. ........................
gelbėdami

larosi auka sužinybės savo bailumo

ji, idant atgauti tą vidurinį ramu- 
yra didžiausiu .maguinu.

puolant pašautą medėjo ir ateina ap- 
‘trą ir reikalauti kūno, nežiūrėdamos 
intį šautuvą: kuomet ant galo vy- 
įjoje eina tiesiog vidun, pirma gru- 
I — •• t • • • . • • • •

raudomis; priverčia atiduoti lavoną, kurį de-

džionės

žmogus, uždegė, ir žūsta šimtais be
tos savo kiaušinėlius, tai jos vėl klau

so knietimo gelbėti savo vaikus. Jos pašven
čia viską kad išnešti kiaušinius, kuriuos , jos 
auklėjo su didesniu stropumu negu daugumas 
moterų parodo ji savo vaikams.

Ant galo, kuomet infuzorija šalinasi per
daug stipraus spindulio karščio ir eina jieš- 
koti šiltojo spindulio, arba kuomet augalas 
kreipia [savo žiedus linkui saulės, arba užvo- 

lapus nakčiai ateinant, tai jie teip 
reikalo vengti skausmo ar jieškoti 
lygiai teip pat kaip skruzdė, bez-

čia viską

žia savp 
gi klauso 
smagun|o, _ a __ r ______ , —
džionė, a istralietis ir kankinys krikščionis ar 
anarchistas.

Jieškdti smagumo, vengti skausmo, yra 
abelnas , ruožas veiksmo (kiti pasakytų, įsta
tymas) [organiškojo svieto.

Bęt jieškojimo smagumo gy venimas pats 
butų ijegulįmas. Organizmas išsidėstytų, gy
vastis piu iliautų. '

~ ‘ 1 badu koki veiksmai ir pakraipa pa- 
žmogaus nebūtų, visa ką jis daro, 

daro klatsydamas knietimo savo priegimties. 
Atkariau: iejie darbai, nemažiau už tuos, ku
rie yra a bejotais ar patraukiamiausiais, visi 
lygiai yra pakuždami būtinumo ypatos, kuri 
juos darų. Lai ji sau veikia kaip ii nori.Lai ji sau veikia kaip ji nori, 

čia dėlto, jog randa smagumą tame, 
l, ar mano, jog vengia skausmo, 
męs turime gerai prirodytą buitį, 
męs turime esmenį teip vadinamos

[ gerai, ar npms nors kiek geriau 

finoma geriau. ? Męs iškovojome tei- 
sunaikino prietarą, esantį ant dug- 
’ * Visa materijališkoji filo-

išvadu. Bet ar iš to išeina, kad visi 
žmogaus yra abejutais, kaipųtuli pa- 
išvesti? Šitą męs "ve turime pama-

vis ji vei
ar vengia

Čion
— Čion
egoistiškosios teorijos.

Labai į

pasiekus šitą abelną išvėdintą?
'T»;« k.:—-------------- 'r'--

no visų prietarų. ! ____ _____ —
zofija savo atnašoje prie žmogaus yra liečia
ma šituo išvadų. Bet ar iš to išeina, kad visi 
veiksmai 
siskubino 
tyti dabai.

SKYRIUS III.
Męs riatėme, kad žmonių pasielgimai (jų 

liuosos valios ir sužiningi pasielgimai, kadan
gi vėliaus 
čius) visi 
vadinamįi t___ ___ ___
Ii pasišventimai ir biaurios niekšystės, darbai, 
kurie pap
si paeina iš to paties šaltinio. '. L! 
pildomi pakakinimui kokio nors reikalo ypatiš- 
kos priegimties. Visų jų yra tikslu jieškoji- 
mas smaugimo ir noras išvengti skausmo.

Męs natėme šitą pereitame skyriuje, ku
ris yra tik labai suglausta sutrauka daugybės 
buičių, kurias galima butų privesti patviYtinti- 
nimuį šitos pažvalgos.

Yra lengva suprasti, kaip šitas išaiškini
mas vėrei 1 sušukti tuos, kurie vis laikosi tikė- 
jimiškų principų. Jis nepalieka vietos virš- 
gamtiškaii; jis sunaikina suoprotį nemary
bės Mielos Jei žmogus veikia tik dėlei klau
symo reikalų savo prigimties, jei jis, teip sa
kant, yra tik “sužiningu automatu”, tai kas 
dedasi su nemaria siela? Kas su nemarybe, 
tąja paskutine prieglauda tų, kurie pažino 
permažai smagumų ir perdaug kančių ir ku
rie sapnavo surasti kokį nors atlyginimą ana
me sviefe?

Yra lengva suprasti, kaip žmonės, išau
gę prietaruose ir tik su menku užtikėjimu 
mokslui, kuris teip tankiai apgavo juos, žmo
nės, kurie yra vedami greičiau pajautimų, kaip 
mąsties, atmeta išaiškinimą^ atimantį jiems 
paskutinę viltį.

Bet ką męs turime pasakyti apie tuos re- 
voliucijonierius, kurie nuo pereito (18-to) 
šimtmečio iki musų dienų,. kiekvieną kartą 
kaip išgirsta pirmą sykį gamtišką aiškinimą 
žmagaus - pasielgimų (egoistišką teoriją, ki
taip sakant), paskubina padaryti tą patį iš- 
vėdimą/ką ir jaunas nihilistas, apie kurį mi
nėjome ir karštai sušukti: “Šalin su dora!” 

Ką męs turime pasakyti apie tuos, kurie 
pertikrinti, jog žmogus veikia vienaip ar ki
taip tik ai skiepdamas reikalams savo prigim- 
ties, paris cubina išvesti, jog visi jo pasielgi
mai yra be skirtumo; jog nėra terp jų nė gero, < 
ne blogo, og išgelbėti skęstantį žmogų, išsta
tant ant javųjaus savo paties gyvastį ir pa- 
iskandyti anogų dėlei jo laikrodėlio yra du

kalbėsime apie besužiningus papro- 
turi tą pačią pradžią. Tie, ką yra 

Įdorais ir tie ką skaitosi piktais, dide- 
.........................   i 

laukia ir darbai, kurie atstumia, vi- 
. iš to paties šaltinio. Visi jie yra

darbai lygaus tgerumo; jog kankinys mirš
tantis ant kartuvių darbų už laisvę žmoni
jos ir palaikis ^ieksas, vogęs nuo savo sėbrų 
yra lygus vertumo, Jcadangi abu jieškojo sma
gumo sau.

Jei Jie pridėtų tįlar, kad nėra 

kio smarvės, nęs abi, yra tik judėjimu ’moleku- 
lų; kad negali būti gero.ar blogo skonio, nes 
chininos kartis ir gujavos saldis yra teipgi 
ne kuo kitu, kaip molekuliskais judėjimais; 
kad nėr^a nė kūno grožybės nė kurni biaurybės, 
nė išminties, nė kvailybes, kadangi -gražybė 
ir bjaurybė, išmintis ir kvailybė vra vėl tik 
išeiga chemiško ir fiziško judėjimo, veikian
čio celėse organizmo; jei jie pridėtų šitą, tai 
męs galėtume pasakyti, kad jie iš proto eina, 
bet turi bent patrakėlio logiką.

Bet kadangi jie ^ito nesako, tai ką męs 
turime išvesti?

Musų atsakymas prastas. Mandevillė, ku
ris samprotavo šiteipos 1724 m. savo veikale 
Pasakos apie Bites”, rusiškiejie nihilistai 

1860-70 m. ir tūli Paryžiaus anarchistai musų 
dienų samprotauja šiteip, nes visi besužinin- 
gai tvirtai laikosi prietarų purvyno, prietarų 
jų krikščioniško auklėjimo. Nors bedieviš
kiausiais, nors materiališkiausiais, nors anar- 
chistiškiausiais jie save laikytų, jie sampro
tauja lygai teip pat. kaip samprotavo Tėvai 
Bažnyčios, ar įsteigėjai buddizmo. t

Šitas lygiai yra tuo patim, ką anie vertie- 
jie tėvai sakydavo: “Veiksmas bus geras, jei 
jis atstovės sielos pergalę kūno; jis bus blo
gas, jei kūnas pergalės sielą; jei nė vienas, nė 
kitas, tai bus abejutas. Tiktai iš šito galime 
spręsti, ar veiksmas yra geras, ar blogas.” 
Ir musų jauniejie draugai pagal krikščioniš
kuosius ir buddistiškuosius tėvais sako: “Tik
tai iš šito galima spręsti, ar veiksmas yra ge
ras, ar blogas”.

Bažnyčios Tėvai sakydavo: “Žiūrėk į gy
vulius; jie neturi nemirštamos sielos; jų veiks
mai yra pildomi vien užganėdinimui reikalų 
JV prigimties; dėlto ve negali būti nė gerų, nė 
blogų veiksmų pas gyvulius; visi jie yra be 
skirtumo; ir dėlto ve gyvuliams nėra nė dan
gaus, nė pragaro, nė atlyginimo, nė bausmės.” 
Ir musų jauniejie draugai pagauna žodžius 
šy. Augustino ir Kakiamunio ir sako: “Žio
gus yra tik gyvulys, jo veiksmai yra pildoma 
tik atsiliepiant reikalams jo prigimties; dėl 
šito ve negali būti nė gerų, nė blogų veiks
mų pas žmones. Visi veiksmai yra be skir
tumo.”

Tai vis šitas užkeiktas suoprotis baudos 
ir bausmių, kuris stojasi skersas protui; tai 
vis šitie besuomoniški palaikai tikėjimiško 
mokymo, mokinančio, kad veiksmas yra geras, 
jei jis paeina nuo viršgamtiško įkvėpimo ir nė- 
jokis, jei viršgamtiškos jiaeigos trūksta. Tai 
yra vis ta pati sena suoprotis net pas tuos, 
kurie juokiasi iš jos garsiausiai; angelas po 
dešinei, o velnias po kairei. “Nuvaryk šalin 
angelą ir velnią ir aš negalėsiu pasakyti, ar 
toks ir toks veiksmas yra geras ar blogas, nes 
aš nežinau jokio kito budo sprendimo”.

Žmogus amžinai yra su savo velniu ir šu 
savo angelu ir viso materialistiškojo laisto 
neužtenka, kad juos paslėpti. Ir kas aršiau
sia, valdininkas amžinai yra su juo teipgi, su 
savo plakimu vienam ir civiliškais atlygini
mais kitam, ir net principų anarchizmo neuž
tinka, kad išrauti suoprotį baudos ir atlygi
nimo. Į

Taigi, męs nenorime nė kunigo, nė valdi
ninko. Ir męs stačiai sakome: Ar dyveldre- 
kis smirda? Ar gyvatė mane kanda? Ar 
melagis mane apgauna? Ir augalas, ir šliau
žys ir žmogus klauso reikalavimų savo pri
gimties? Teip! Gerai, aš, iš šavo pusės, 
teipgi klausau reikalo mano prigimties neap
kęsdamas augalą, kuris smirda, šliaužį, kuris 
užmuša savo nuodais ir žmogų, kuris dar nuo- 
dingesnis yra ir už aną šliaužį. Ir aš elg
siuosi, nesiklausdamas patarimo nė velnio, ku
rio aš neturėjau laimės pažinti, nė valdininko, 
kurio aš nekenčiu labiau už gyvatę. Aš ir visi 
tie, kurie sutinka su mano priešingais jaus
mais, teipgi klausome reikalų musų prigimties. 
Ir mums reikia pamatyti, kuris iš dviejų turi 
priežastį ir todėl galybę savo pusėje.

Šitą męs žadame pamatyti ir šituo patim 
tyrinėjimu surasti, kad, jei ‘šventas Augusti
nas neturėjo kito budo atskirti gerą nuo blo
go, tai gyvūnų svietas turi kitą, kuris yra dar 
patogesnis. Gyvūnų svietas abelnai, nuo va
balų iki žmogaus, žino labai gerai, kas yra 
geras ir kas yri blogas, nesiklausdamas bibli
jos ar filozofijČB. Ir jei tas yra teip, tai prie
žastis yra reikaluose jų prigimties; išlaikyme 
veislės ir todėl kuodidžiausioje apštyje lai
mės kiekvienai ypaVai.

jei jie pridėtų ųar, kad nėra nė gerų nė 
blogų kvapų; nė rožių kvapsties nė dyveldre- * • •• •'

SKYRIUS yi.
MaižiškiejiC) buddistiškiejie, krikščioniš- 

kiejie ir mahonmetoniškiejfe teologai kreipėsi 
prie dieviško įkvėpimo atskyrimui gero _ nuo 
blogo. Jie matė, kad žmogus, ar jis laukinis 
ar civilizuotas, neapšviestas ar mokintas, iš
tvirkęs ar malonus ir teisingas, visuomet ži
no, ar jis elgiasi gerai ar blogai, ypatingai 
visuomet žino, jei jis elgiasi blogai; o kadangi 
jie nesurado išaiškinimo šitai abelnai buičiai, 
tai jie priskaitė ją dieviškam įkvėpimui. Me- 
tafiziškiejie filozofai, iš jų pusės, pasakodavo 
mums apie sužiningą, mystiškąjį “liepimą” ir 
galų gale neatmainė nieko kito, tik žodžius.

Bet nė vieni, nė kiti nežinojo kuomet pa
skaityti labai prastą, bet itin čiupnią buitį, jog 
gyvuliai gyvena draugijose ir teipgi gali at
skirti gerą nuo blogo teip lygiai, kaip ir žmo
gus. Priegtam jų supratimai gero ir blogo 
yra tokio paties btfdo. kaip ir supratimai žmo- 
gaus. Pas geriausiai išsivysčiusius atstovus 
kiekvienos atskiros kliasos: žuvis, vabzdžius,

paukščius, pienžindžius, jie yra net tolygus.
Galvotojai X\ III šimtmečio pastebėjo ši

tą, bet vėl likosi užmiršta ir dabar mums par
sieina išvesti į eikštę pilną prasmę buities.

Forel is, tasai nesulyginamas tėmytojas 
skruzdžių parodė daugybę pastebėjimų ir bui
čių, kad, kuomet skruzdė su gerai prisotintu 
medumi gužiu susitinka kitas skruzdės su tuš
čiais pilvais, tai jos tuojatts paprašo pas ją 
maisto. Ir pas šituos mažus vabzdžius prie- 
derme yra sočiosios skruzdės atryti medų, 
idant jdsios alkaniejie draugai galėtų teipgi 
pasisotinti. Paklausk skruzdžių, ar butų tei
singa atsakyti maistą kitoms skruzdėms. to 
paties skruzdyno, turint savo pilną dalį. Jos 
atsakiš pasielgimais neduodančiais apsirikti, 
kad tai butų baisiai neteisinga. Taigi saumy- 
liska skruzdė aštriau butų paimta nagan negu 
nevidonai kitų veislių. Jei tokis dalykas at
sitiktų laike kovos terp dviejų įvairių veislių, 
tai skruzdės sustotų bekovoję ir pultųsi ant 
savo saumyliškojo bendro. Šitas dalykas yra 
prirodytu -tardymais, kurie prašalina visokią 
abejonę.

Arba vėl, paklauskite žvirblių, gyvenan
čių jūsų darže? ar tai butų teisinga neduoti 
\isai draugu vėlei, kuomet keliatas trupinių 
yra išmetama, idant visi galėtų sueiti ir piasi- 
dalyti maistu. Paklauskite jų.- ar tas patvori- 
nis žvirblis pasielgė teisingai, pasivogdamas 
iš savo kaimyno lizdo tuos šiaudus, kuriuos 
ans surinko, šiaudus, kurių vagis tingėjo eiti 
rinkti pats. Žvirbliai atsakis, kad jis vra la
bai neteisingas, lėkdami prie vagilio ir peš
dami jį.

Arba paklauskite kalninių pelių, ar yra 
teisinga neleisti prie savo požeminio sandelio 
kitų pelių tos pačios naujoki jos. Jos atsakis,, 
kad tai yra labai neteisinga, bardamosi visaip 
su šykštuole.

GaJiaus, paklauskite primityviško žmogaus. 
Čiukei, pavyzdžiui, ar yra teisinga paimti mai
stą iš šėtros nario padermės jo nebuvime. Jis 
atsakys kad, jei žmogus gali gauti sau maistą 
pats, tai yra' labai neteisinga. Kitą vertus, jei 
jis yra silpnas -arija trukume, tai jis gali imti 
maistą ten, kur jis jį randa: bet tokiamę atsi
tikime jis ;padariš gerai palikdamas sa'vo ke
purę ar savo peilį, ar net galiuką sumazgyto 
šniūrelio,'idantį išėjęs medėjas galėtų žinoti, 
jog draugas buvo ten, o ne vagis. Šitoksai 
prasergėjimas išgelbės jį nuo rupesties, pada
romos galima artimybe plėšikų arti jo šėtros.

Tūkstančius panašių šitiems atsitikimų ga
lima surinkti; visą, knygą galima parašyti, 
parodymui to, kaip panašus supratimai yra 
gero ir blogo pas žmones ir kitus gy vulius.

Skruzdė, paukštis, kalninė pelė, laukinis 
Čiukei neskaitė nė Kanto, nė Bažnyčios Tėvų 
ar,net Maižio,/ O bet visi turi tą patį suo- 
protį gero ir blogo. Ir jei jus pagalvosite 
valandėlę apie tai, kas guli po apačia šito suo- 
pročio, tai išvysite tuojaus, kad geru skaito
ma yra pas skruzdės, kalnines peles ir krikš

čioniškus ar ateistiškus dorininkus, tas, kas 
yra naudinga išlaikymui veislės ir kad blogu 
skaitosi tas, kas kenkia išlaikymui veislės. 
Ne ypatai, kaip. Bentham ir Mill sako, bet 
teisinga ir ger^a visai veislei.

Tokiu budie suoprotis gero ir blogo neturi 
nieko bendro su tikėjimu ar mystiškąja san- 
žinė; tai yra prigimtas reikalas gyvūnų veis
lės. Ir kuomet įsteigėjai tikėjimų, filozofai 
ir dorininkai pasakoja mums apie dievišką
sias būtybes, tai jie tik peržiedžia tą, ką kiek
viena skruzdė, kiekvienas žvirblis pildo savo 
mažoje draugijoje.

Ar tas naudinga draugijai? Tąsyk 
geras. Ar tas kenkia? Tąsyk blogas.

šitas suoprotis labai galima suglausti 
žemesniuosius gyvūnus ir galima išskėsti , __ 
toliau nužengusius gyvūnus; bet jo branduo
lys visuomet pasilieka tas pats.

Pas skruzdės jis nepasiekia anapus skruz
dyno. Visi draugiški papročiai, visos taisy
klės gero pasielgimo taikoma tik prie pavie
nių to vieno skruzdino, o ne kitų. Vienas 
skruzdynas neskaitis kito priklausančiu prie 
tos pačios šeimynos; jei bent tik tūluose išim
tiniuose atsitikimuose, kaip ve bendra nelaimė 
ištikusi abudu. Teipo jau žvirbliai Liuksen- 
burgo Daržuose Paryžiuje, nors jie bendrai 
gelbės vienas kitą vaizdžių budu, mirtinai ko
vos su kitu žvirbliu iš Monge pliaciaus. kuris 
išdrystų atlėkti į Liuksenburgą. Ir čiukčiai 
žiūrės į čiukei kitos padermės kaipo į ypatą, 
prie kurios papročiai jų padermės nepriklau
so. Yra leista net parduoti jam, o parduoti 
vra tai visuomet pirkiką maž-daug apiplėšti; 
pirkikas ar pardavikas, vienas ar antras vi
suomet būva “parduotas”. Čiukei manytų, 
kad tai yra prasižengimas jiarduoti nariams 
savo padermės; jiems jis duoda be jokio ap
skaitymo. Ir civilizuotasis žmogus, kaip jis 
aut galo supras savo prietikius su prasčiau
siais papuošais, ankštus prietikius, nor$ ne
permanomus iš pirmos pažiūros, tai jis pra
tęs savo principus sanlydumo į visą žmonijos 
veislę ir net į visus gyvulius.

Suoprotis didinasi, bet jo pagrindas liekasi 
tas pats.

Antrą vertus, supratimas gero ir blogo 
skiriasi pagal laipsnį omenės ar įgytos pa
žinties. Nėra niekd nesimainančio tame.

Primityviškasis . žmogus galėjo manyti 
esant labai geru, vadinas, naudingu veislei 
suvalgyti savo pasenusius tėvus, kuomet jie ] 
stojasi sunkenybe draugijai — labai didele 
sunkenybe. .. Jis teipgi galėjo manyti esant 
teisingu, vadinas, naudinga anai visuomenei 
nugalabinti savo naujai gimusius kūdikius ir 
palaikvti tik du ar tris kiekvienoje šeimynoje, 
idant motina galėtų žindyti juos iki trijų me
tų amžiaus ir apteikti juos gausiau savo ma
lonėmis.

(Toliau bus)

PRIE VALIO PATAISYMO. 
■ | Nr. 11 “Lietuvos”, prieš Dr. 
• Graičuno pataisymą sumos suplau

kusios palaikymui revoliucijos rei- 
; kalams patilpo C. E. Valio rašte

lis neva aiškinantis išplėšimą Ku
piškio krasos. Tas dalykas man 
gerai žinomas, o Valis, turbut tik 
nuo kitu girdėjo, todėl jo aiškini
mas visai su teisybe ne sutinka. 
\ alys sako, buk dalyvavę išplėši- i 
me Kupiškio krasos nieko bendro 
su L. S. D. P. neturėjo, jie buvo 
už chuliganiškus darbus išmesti iš 
kuopos pusė metų pirmiau. • Tas 
netiesa: nė viena iš tų ypatų ne 
buvo iš kuopos išmesta, jie visi 
prigulėjo prie vietinės kuopos ir 
dabar esanti dar laisvais prie kuo
pos priguli. Su išplėšimu buvo 
teip (tik tikrų vardų ne minėsiu). 

Į Kada suareštavo. vieną kuopos or
ganizatorių ir jo vieton išrinko ki
tą. tai tas organizatorius ir 27 na
riai vietinės L. S. D. P. gerai ži
nojo, kad pinigai iš .krasos bus pa
imti, kad juos perduoti Vilniaus 
L. S. D. P. Centro komitetui 
Organizatorius iššaukė penkis vy
rus, kurie ir apsiėmė pinigus iš kra
sos paimti, ką ir atliko. Paėmė 
iš viso 11629 rub. n kap. Sutar-’i 
ta ~ buvo, kad pinigus paims A 
Slizis, ką jis ir padarė. S Bet pa
kilus miestelyj triukšnfui, einant 
jam namo, užpuolė Paketurių so- ‘ 
džiaus žmonės, Sližį užmušė ir pi" 
nigus atėmė (žinau ir pravardes 
užpuolusių; vienas iš jų jau nu
mirė).- Gal jie žinojo, kad. Slizis 
turi pinigus. Iš jų buvo paduoti 
teisman du, K. Lat ir S. Kr., bet 
kariškasis /teismas išteisino, pripa
žindamas, kad socijalistą galima 
užmušti.

Tiek galiu pranešti apie išplėši- !* 
mą Kupiškio krasos; tuos dalykus 
gerai žinau; \'al,vs gi rašo tyčia, 
ar netyčia apie tą, ko visai nežino.

2mogmyli&.

f fl * -----kalanis patilpo C. E. Valio
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piškio krasos.

Mažas Feljetonas.
Ir vėl katastrofa! Tik dabar 

be aukų — provokatoriška kata
strofa. Ne slepinis, kad Rusijos 
valdžia užlaiko provokatorius ir 
jų darbą gausiai apmoka — argi 
provokacijai galima pinigų gailė- 
ties!

Šit nžinierius Azev keletą me
tų prigulėjo j soęijalistų-revoliu- 
cijonierių partiją, buvo jos augš- 
čiaufeioje įstaigoje — Centro ko
mitete ; tat buvo vienas veikliausių 
partijos narių, organizavo ne vieną 
teroristišką aktą ir drauge..... 
provokavo! Reikia Azevui vieną 
daiktą pripažinti — jis buvo geni- 
jališkas provokatorius, vedžibjo iri. 
nosies Gersuni, Goe, o juk tai 
ne bent kas, tai žmonės, kurie 
daug ko mat^yra savo gyvenime. 
Bet ne tame dalykas. Dalykas šit 
kame: visuomenė, laikraščiai, du
rna karščiuoja, o ministerių pirmi
ninkas, ponas Stolypin šaiposi ir 
rodo špygą su

Juokdarys!
Jam durna, 

raščiai sako:
— Viešpatie, provokacija užsi

imi. ‘ «
Viešpats Stohpin vikriai pasuka 

usus ir, drąsiai treptelėjęs koja, 
nusijuokia: , *

— Taip, užsiimu. Mes be pro
vokacijos negalime! Provokacija 
tai musų išganymas. Jei provo
katoriai ar šnipai prasikalsta, mes 
juos baudžianie. Bęt šių tarpe 
prasikaltėlių labai mažai, visi pildo 
sanžiningai savo pareigas. ■

Tas mums piliečiams labai įdo
mu žinoti, tik labai gaila, kad 
viešpats Stolypin nutylėjo apie vie
ną daiktą, nepasakojo kokia yra 
tų provokatorių ir šnipų sanžinė. 

Klausimas: kame provokatorių 
prasikaltimai? Išvertėme visą Ru
sijos kodeksą ir nieko tame dalyke 
negalėjome sužinoti. Jei bent per- 
inažai gerbiamiejie pro vokai oriai 
įvilioją žmonių į kilpas.
{Apie provokatorių ir šn;pų san-i 

žinę mes ir nieko negalime pasa
kyti, — tik mes labai abejojame, 
ar ochranos agentai dar turi kokią 
sanžinę? Provokatorius ir sanži-į 
nė!

Kaip ten nebūtų, o ponas S|o- 
lypin turi daug drąsos. \ ikrus; 
ekvilibristas — ant virvės kankaną 
šoka, juk lengvai galima galva
trūkčiais nulėkti žernsm ir sprandą 
nusisukti. Ir grafas Witte gali jam 
pavydėti. O 1905 m. Witte rodos 
jau 
dė.
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Iš visur.
|j Anglija savo kariškam laivy

nui pareikalavo arba
14000000 dol. daugiau nęgu pe
reituose metuose. Anglija dirbdi- 
na keturis didelius mūšio laivus, 
šešis skraiduolius, 20 torpedų nai
kintojų ir tūlą skaitlių paneriar 
čių laivelių. Bereikalo Amerik* 
todėl mėto pinigus manydama ant 
jūrių ^u Anglija susilyginti. Tas 
yra negalimu. Anglija ne apsileis, 
o ji už Ameriką, visgi turtingesnė,

Į Sūlyg naujai padaryto suta
rimo, Anglija gauna nuo Si j amo, 
Pietinėj Azijoj, plotą žemės 15000 
ketvirtainių mylių. I žtai Anglija 
duoda 20 milijonų doliarių dirbi
mui gelžkelių į pietus nuo Bang- 
koko. Anglijai patenka Sijamo 
provincijos: Kulantan, fringan ir 
Kedah.

l| Direktorus tėmyklos ant kal
no Pic du Midi. Pirenėjuosc, ant 
nibežiauš Prancūzijos ir Ispanijos, 
pranašauja 20 d. kovo žemės dre
bėjimus. Kadangi pirma jo iš
reikšti pranašavimai išsipildė, tai 
ir dabar, ypač Ispanijoj žmonis 
apėmė baimė; gyventojai iš miesto 
Alfcanta kraustosi šalin.

|Į Buvęs Veneznelės prezidentas 
Castro grįžti nori atgal \ enezu- 
elėn; jis jau paėmė kajutą ant iš
plaukiančio 26 d., kovo prancūziško 
garlaivio Guadelonpe. Bet \ ene- 
zuėlės valdžios žada jį tuojaus su
areštuoti, išlipus jam ant kranto, 
nes jis yra teismui atiduotas už 
suokalbį ant gyvasties- dabartinio 
prezidento Gomezo.

i (Į Morokko sultanate rods Mulai 
Hafig pergalėjo savo brolį Abdel 
Azisą ir užėmė sostą, bet naminis 
karas nepasibaigė, nes, vietoj per
galėto Abdel Aziso, atsirado kitas 
pretendentas, Reghi, norintis nuo 
Mulai Hafigo sostą paveržti. Reghi 
su pulku savo pasekėjų, traukia 
ant Morokko sostapilio Fezzo; jis 
turėjo jau susirėmimą su Mulai 
Hafigo kariumene ir ją sumušė.

|| Holandijos pakrantėse susimu
šė Norvegijos garlaivys Mascot su 
vokišku laivu Margretha Ir jį per
skėlė, pusiau. 20 .įgulos žmonių 
prigėrė. Margretha plaukė iš pie
tinės Amerikos į Hamburgą, taigi 
namon. Nelaimė jį patiko jau vi
sai arti namų.

Tatrų kalnuose sniego lavina 
pagriebė jau pagarsėjusį komponi- 
stą Mieczyslovą Korlowiczą ir už
mušė ant vietos., *Karlowicz gimė 
Lietuvoj. Iš jo kompozicijų reikia 
paminėti ‘'Lietuvišką Rapsodiją”. 
Čia sunaudota daug lietuviškų mo
tyvų dagi tokių, kokių nėra Bart- 
sho lietuviškų dainų gaidose.

[Į Prancūzijos parlamentas, 407 
balsais prieš 166 užgėrė Prancū
zijos mokesčius nuo įplaukimų, ant 
paveikslo tokių jau 
seniai esančių Vokietijoj- 
čiai tie puls gan sunkiai 
rinčių savo užsiėmimus 
zijoj: ne vienam atsieis
kartus didesnius nyjkesčius mokėti.

nuo 
Mokes- 
ant tu- 
Prancu- 
keturis

|Į Dėl nesutikimų it tankių muš
tynių čekų su vokiečiais atstovų, 
Austrijos parlamentas tapo užda
rytas. Dabar jį- vėl atidarė, bet 
kad nesutikimai ne išdilo, tai ga
lima parlamente laukti naujų riau
šių.

|| Konstantinopoli) nusišovė pa
garsėjęs turkiškas jenerolas Sci- 
fullah paša, kuris laike karo su 
Grekija buvo' perdėtiniu štabo tur
kiškosios kariumenės.

||: Perdetinis Londono admini
stracijos, pasiremdamas ant žinių 
jam suteiktų daktarų komisijos, 
parlamente apreiškė, jog Anglijon 
iš 'Amerikos ateina pagedusi mėsa, 
arba paeinanti nuo sergančiu gal
vijų. M ■ r ■ :

|| Ispanijos ^ostapilyj Madride 
smarkiai siaučia šiltinės. Jau ne
mažai žmonių pasimirė, o ligonbu- 
čiuose yra * 30a šiltinėms sergan
čių.

' Į| Italijoj, mieste Palermo likosi 
užmuštas New Yerko policijom 
leitenantas Petrosino, atkakęs ten 
gaudyti pabėgusių Italijon sąna
rių “juodosios rankos”. -

| Paryžiuj krasos telegrąfistai 
ir telefonistai rengia streiką, ’Val- 
klžios griebiasi aštrių priemonių -. 
los suspendavo tuo* telegrafistus 

I-*- ir telefonistus, kurie nėnorėjo tar 
aystą pildyti. -1

|| Danijoj atsibuvo valsčių rin 
kimai. Kopenhagoj miesto tary- 
bon išrinko septynias moteris; pro 
vincijose 7% išrinko moterų.

| Lietuvšikame Minske likosi 
nudurtas kalėjimo 
rolas 
hėgo.

Slavinsky.
perdėtinis jene-
Užmušėjas pa-

G. R.
Straipsnyje “Tiesos dėlei” (“L.” 

š. m. N. 7) įsiskverbė pasirikimas. 
Tenai pasakyta: “Sumanymas sių
sti Amerikon atstovą kilo L. S. D. 
P. ne laike konferencijos, net maž
daug puse metų ankščiau (apie 
balandžio mėn. 1905 m.)”.

Kliautuose '( ) turi būti: “apie 
balandžio mėn. 1906 m.”.

Grigaitis.

Redakcijos atsakymai.
P. .M. M. D. Reikalas 

Tamistos privatiškas, jį reikia pri- 
vatiškai ir atlikti, Turint tokius 
mokslo pamatus, geriau kreipkiesi 
į Valparaisiečins. Mokant angliš
kai. galima ir daugiau panašių 
moksliškų įstaigų surasti; nemo
kančiam gi, norinčiam pigiau pra
gyventi atsakančiausia vieta yra 
Valparaiso.* Mokant angliškai ir 
turint pinigų, galint egzaminą išlai
kyti, galima į 
mieste ‘ esantį 
Kad aiškiaus 
reikia pirma
nori mokytiesi ir kokius turi moks
liškus pamatus.

kokį nors dideliame 
universitetų įstoti. 
Tamistai atsakyti, 

žinoti, ko Tamista

L. St. Tai visai privatiški da
lykai, koki nė Tamistą, nė skaity
tojus negali apeiti.. Už savo pri- 
vatišką pasielgimą kiekvienas pats 
atsako, todėl privatiška ypata 
jo pasielgimą kontroliuojančių ne 
reikalauja. , Kas šiądien ant kito 
asmens užsipuola, turi būt pasi
rengęs, kad ir jam tuom pačiu ki
tas atmokės. Bet asabiški ypatų 
vaidai visuomenę ne apeina. .

,• J. Frantskui. Tamista išlošei: 
Tamistos priešas klįysta, nes Psko
vo gubernijoj žmonės jau surašyti 
ir turi pravardes jau beveik- nuo 
200 metų. Tik ten dar yra žmo
nės neturinti pravardžių, kur jų 
sukontroliuoti negalima, kur jie pa
stoviai ant vieta* ne gyvena, pa- 
veikslan, toki gali būt terp lauki
nių gyvenančių Ledinių jūrių, pa
kraščių klumpinėse, arba tūluose 
Siberijos kraštuose. '

A. Bekampiui. Tamista tiesiog 
perrašei seniau tilpusią “Lietuvoj” 
korespondenciją. Teip negalima 
dary1’

Naujiena!
Musų laikraštis “Lietuva” turi 

šiandien 12 tūkstančių skaitybojų. 
Bet męs norime turėti 20 tūkstan
čių. Todėl, kad surinkti dar 8000 
“Lietuvai” naujų skaitytojų, męs 
nuo 1 dienos kovo 1909! m. 
nusprendėnte duoti dovanas siek- 
jiienam lietuviui ar lietuvei, Inirie 
užsirašys “Lietuvą” ir užsimokės 
už ją prenumeratą.

Minėtos dovanos bus duotos 
knygomis, abrozais, abrozėliais, ste- 
reoskopaiš ir tt., kas ką sau pasi
skirk iš nhusų kataliogo, šitokiu 
budu:

Kas užsirašęs “Lietuvą” užsimo
kės $1.00 prenumeratos, gaus “Lie
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 kol nėra vėlu.

Prenumeratos metai skaitosi nuo 
dienos užsirašymo šių metų iki tai 
pačiai dienai kitų metų*. Todėl 
nėra reikalo laukti pusės metų ar 
naujų metų, nes kada “Lietuvą” 
užsirašysi tada bus tavo metai. Tai 
yrą: užsimokėsi $1.00 gausi “Lie
tuvą” per 6 mėnesius ir už 25c. 
dovanų, o užsimokėjęs $2.00 gausi 
‘Lietuvą” per 12 mėnesių ir už 

50c. dovanų, nepaisant kada “Lie
tuvą” užsirašai: per Velykas 
sekmines, jeigu užsimokėjai 
-netus, tai ir gausi “Lietuvą” 
(2 mėnesių, ne trumpiau.

Nueik į pačtą, išpirk money 
ietį vardu ir adresu:

A. Olsseuski, 
1252 So. HaUtcd St., Chicago, IU. 
Sumai $1.00 ar $2.00 ir tą orderį 
>risiųsk savo laiške, o męs siusime 
rau “Lietuvą” kas sanvaitė ir pri
busime knygų Kataliogą, iš kurio 
■asi rinksi sau knygas kokias no-

ar 
už 

per

or-

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 
nie tos vertės reikalautas 
ar ką kitą, kas iš musų 
go ėau pasiskirs.

Todėl naudokitės iš šios 
užsirašykite “Lietuvą”, o 
dovanas po 25c. nuo kiekvieno do
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, prenume
ratą, tai ir jie gaus teipgi virš 
minėtas dovanas. Kurie iki 15 d. 
kovo šių metų" neužsimokės savo 
užvilktos prenumeratos, tiems “Lie
tuvą” bus sulaikyta. Todėl su už
mokesčiu pasiskubinkite.
A. Olsseu'skis “Lietuvos” I įleis t.

kuponus 
prisiųsi- 
knygas, 
katalio-

prčgos, 
ginsite

APGARSINIMAI
FIZIŠKAS SUNYKIMAS.
Męs norime atkreipti skaitytojų 

atidžią ant to, jog artinasi laikas 
kuomet kiekvienas žmogus jaučiasi 
nusilpnėjusiu, kaip ant proto, taip 
ir ant kūno, o pats nežino nuo ko. 
•Tuomet žmogus greitai pavargsta 
ir niekur neranda suraminimo. Te
kėjimas kraujo yra persilpnas, kad 
atlaikyti taip greitą persikeitimą, 
oro nuo žiemos į pavasarį. Žmo
gaus organizmui reikalingas tam 
tikras sutvirtintojas, kuris priver
stų visus organus prie veiklumo, 
o tokiu geriausiu vaistu yra tiktai 
Trinerio Amerikoniškasis Eliksy
ras Karčiojo Vyho. Jis sutvirtina 
skilvį ir visus gromnliojimo orga
nus ir verčia juos veikti; taipgi 
jisai išvaro iš organizmo visas ne
reikalingas medegas, o gyslas pri
pildo grynu ir valiu krauju. Vai
stas yra geriausiu kraujo valytojų 
ir kiekvienas, kuris kenčia nuo pa
prastų pavasario slogų, nuo visų li
gų, kurios apsireiškia tiktai pava
saryje, ypatingai nuo fiziško su
nykimo, turi būtinai vartoti šitą 
vaistą tuojau. Jisai yra geriausiu 
nuo visų skilvio ar žarnų nesvei
kumų, jisai sutvirtina nervus ir 
raumenis ir praaiškina protą. Gau
namas aptiekose. Jos. Triner, 616- 
622 So. Ashland avė., Chicago, 111.

Draugysčių reikalai.
PRANEŠIMAS

Chicago, III. Nedėlioję. 21 d. kovo 
2:30 vai. po pietų, salėje University 
Settiement 4639 Grose avė., atsibus 
susirinkimas komitetų apgynimo re- 
vollucijonierlų: Jono Pa urs n o ir dvie
jų meksikonų. Bus kalbos angliško
je, lietuviškoje, lenkiškoje ir rusiš
koje kalbose. Kviečia publika kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Taryba.

TEATRAS CHICAGOJE!
37 kp. Lietuvių Socijalistų Sąjun

gos stato ant scenos dramą — "Išga
ma1’ ir komediją — 'Geriau* vėliau, 
negu niekad**, nedėlioję, 21-mą d. 
kovo (March), 1909 m, Hull Houae 
salėje, kampas Halsted ir Polk gat
vių. (ėjimas iš Polk gatvės. Pradžia 
lygiai 6 vai. 30 mtn. vakare. Kaina 
tikletų: 50c, 35c, ir 25c. Lošimas 
atsibus be muzikos Ir šokių ir jeigu 
nori išvysti tikrą gyvenimo atspindi, 
praleisti tykų gavėnios laiką sau ant 
doriškos Ir kultūriškos naudos — 
ateik! nes nesigailėsi nė praleisto lai
ko, nė kelių centų.

Kviečia Komitetas.

CHICAGOS LIETUVIŲ ATYDAI.
Susitvėrė čia nauja draugystė — 

Chlcagęs Lietuvių Draugija Savitar
pinės Pašei po*. į minėtą dr-stę pri
imama kiekvienas lietuvys, kalbantis 
lietuviškai, sveikas kunu ir protu, 
nuo 16 iki 40 metų. Nariai d r-a t ė* 
skiriasi | du skyrių: kuris mokės 
50 mėnesyje gaus ligoje 10 dol. j są- 
valtę, kuris 26e. — 5 dol. Taipgi virš- 
minėta dr-stė prigulės prie Susivleny- 
jlmo Lietuvių Amerikos, idant nariai 
gautų posmertinę. Dr-stė išduos paš- 
portus keliaujantiems | kitus mie
stus Su v. Valst. ir težpgi ir tiems 
mokės pašelpą Ilgojoj Apart to drau
gystė stengsis platinti apšvietę; (kurs 
viešą skaityklą, užlaikys visokio tu
rinio raštus. Užtai, norinti prisira
šyti prie šitos dr-stės kviečiami atsi
lankyti musų susirinkiman, kuris 
įvyks s ubą toje, 20 d. kovo. 8 vai. 
▼ak., p. P. Balkevičiaus svetainėje, 
823 N. Marshfleld avė. šiame susi- 
rtnkiiže bus galima įsirašyti už *1.00. 
Norintlejle kreiptis laišku, malonės 
rašyti | draugystės sekr. Jul. Micke
vičius, 18 Eilėn st, Chicago, UI.

ėsi, o męs jąs prisiusime dovanų.j

ŠTAI IR VĖL TEATRAS.
Chicago. 81 kp. L. 8. 8. A. pirma 

kartu stato ant scenos Antonovo ko
mediją 2-Jose veikmėse “Bomba**, ne
dėlioję, 28 d. kovo (March), 1909, 
Chicago University Settiement sve
tainėje, 4630 Groes avė., arti 47-tos 
gatvės ir Ashland avė. Pradžia 7

vai. vakare. KNna likletą: 50c, 35c, 
25c. ir 15c. Draugai ir draugės, pa
sinaudokite iš Mos progos kol laikas, 
nes paskui gailšsltėą, girdėdami kal
bant mačiusiu* expHoduojant “Bom
bą”. Komediją labą), juokinga ir tei
singa, • pers ta t o Rusijos revoliucijos 
laikuose išgąs^ žandąrų, šnipų ir ki
tų caro bernų.. Kiekvienas atsilan
kantis nesigailės. Pamatys daug juo
kų ir figai atmjs explloziją “Bombos**. 
Kad užtikrintu4 vietas, pirkite tikle- 
tus iš anksto. luTikf)etu8 galima gauti 
pas P. M. Kaitį, 281 W. North avė. 
širdingai užkvlečia

81'kp. Komitetas.

Pajleškau savo giminalčfo Leonar
do Simeono, Kauno gub., Zarasų pa
vieto, čedarų vol., Suvainiškiu parap., 
Miliūnų sodžiaus. Jis pats ar kas ki
tas teiksis dudtl žinią adresu: 

Ambraz. Šimėnas,
9223 Chauncey ave», Chicago, III. 

.(Burnside).

PIRMAS DIDELIS TEATRAS.
Chicago, III. Nedėlioję, 21 d. kovo, 

1909 m. atsibus teatras vardu “Pik
tas ponas ir meilės Tragedija’*, Frel- 
heit Turner svetainėje, 3417-21 80. 
Halsted st. Teatrą perstatys Chi- 
cagos Gimnazijos studentai. — Bus 
tai puikus parodymas, kaip vaiki
nas lietuvys iš meilės nusižudė. O 
su ponu, tai nė kalbos nėra. Bus 
juokų ir verksmo iki valiai. Taipgi 
bus rodyti fyvi paveikslai pono Jė
zaus Mukos, nuo pat užgimimo iki 
dangun žengimo. Kiekvienas pa 
veikslas žodžiais išaiškintas ką reiš
kia. Užkv’včiame visus jaunus ir se
nus. vaikinus Ir merginas, nes bus 
parodyta kaip lietuviai Amerikoje ap
sieina. Teatras prasidės 8 vai. vaka
re. Tikietai: 50c, 35c. ir 25c. Vai 

15c. Su guodone
Komitetas.

kame

Pajieškojimai
Pajieškau- apsivedimui merginos, 

nuo 17 iki 23 metų >>mžiaus. Turi 
būti gero budo ir pasielgimo. Aš 
eami 23 metų senumq< Malonės atsi
šaukti adresu: X

Joe. Huckler,
P. O. Bor 118, Carrler Mills, III.

Pajleškau savo keturių tikrų bro
lių: Juozapo. Vincento, Stanislovo ir 
Andriejaus Stankevičių. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu: 

Geo. Stankevičius,
645 W. German st, Baltlmore, Md.

Pajleškau savo sunaus Stanislovo 
Gužausko, 17 metų amžiaus. Išva
žiavo iš ĮNew York* darbo ofiso | 
Wood*wn. North Carolina, care Camp 
Nr. 8 ir iš ten jokios žinios negaunu. 
Gromatos grjtta su pasargomis, kad 
jojo tenai nšra. Jis pate ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu: 

Jiova Ųužaųskion*.
Burlington Co., Hainesport, N. J.

Pajleškau savo sūnų: Vincento ir 
Nikodemo Rudžių. -Vienas gyvena 
Scranton. Pa., antras gi Chicago, III. 
apie 3 metai atgal, iie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Nlkdd. Rudis,
1619 South 1914 st..’* Sprinfleld, III.

Pajiešsau Jono Ketvirto, paeinan
čio iš Kauno gub., 'Pandėlio parap., 
Meidžionią sodštMs. r Vyras vidutinio 
ūgio, apvalaus raudono veido, švie
siais plaukais, snėlynoe akys. 9 <
kovo atvažiavo ypaa mus darbo jleė- 
*--'dm, o ifl fd< z-Mi? jau ttsineėdė- 

Kas duos apie Jj žinią, busiu 
tam labai dėkingu:, •

* Mrs. Ernilla Ceikienė, 
18 Ollen R d., Nonrood, Mass.

no

Pajleškau Adomo Ir Petro Adoma
vičių, Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
Sutkunų vol., Prucunų kaimo. Taip
gi pajleškau pusbrolio Kasparo Olei
no, Kauno gub., Šiaulių pav., Barta- 
Šlų kaimo. Turiu labai svarbų reika
lą. Jie patys ar kas kitas, teiksis 
duoti žinią

548 Daller

adresu:
F. Vaičkus, .

st, Dayton, Ohio.

Jono (r Zenono Puraus*

• Pajleškau savo buvusios pačios, Ju
lijonos Razutikės, paeinančios iš Kau
no gub., Raseinių pavieto, Švėkšnos 
parapijos, Pocių kaimo. Du mėne
siai atgal gyveno su manim, bet da
bar nežinau su kuo gyvena ar vedusi 
*r gyvanašlė. Todėl pranešu _ vai
kinams, kad kitas jau jos nevestų už 
pačią. Jeigu kas žino apie jos da- 
bartinj gyvenimą malonės man pra
nešti, o suteiksiu dovanas.

Ig. Y—cius, 
281 W. North avė. Chicago, IU.

Pajleškau savo vyro ętanlslovo Vit
kevičiaus, Kauno gub. ir pavieto, Jas- 
vainių miestelio. 7 metai kaip išva
žiavo Amerikon ir per visą tą laiką 
negavau nuo jo jokios žinios. Todėl, 
aš jo žmona, maloniai meldžiu Jo pa
ties arba kas apie J| žino man pra
nešti, už ką duosiu gerą atlyginimą. 
Adresuokite:

Uršulė Vitkevlč,
Broadvay, So. Boston, Mass.212

Reikalavimai
REIKALAUJA ’ 

Lietuvio pirmeivio kunigo | Visų 
šventų parapiją. Parapija jau susi
tvėrusi keturi mėnesiai ir turime pi
nigų ir charteij tik reikalingas kle
bonas. Taigi, kunigas, norėdamas 
užimti vietą musų parapijoje, ar iš 
Amerikos ar iš Lietuvos, malonės at
sišaukti laišku, o gaus artesnias ži
nias ir išlygas. Rašykite.

Jonas Galiackas, 
Worcestenę26 Ward st,

U. S. of A.
Mass.

Reikalauja darbininkų prie____
giriose, valstijose: Washington, Ore- 
gon ir California. Didelės algos. Ke
lionė *33.00 nuo Chlcagos. Taipgi 
reikalauja visokių darbininkų Chlca- 
goje ir apielinkėse. Rašyk įdėda
mas 2c. markę atsakymui.

J. Lucas, netuvlškas agentas, 
239 Milwaukeo avė. Chicago,

darbo

m.
Reikalauja 5 gerų kriaučių prie vy- 

Gera 
Atsi-

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

1 L. Kasper,'
3131 Went*orth avė., Chicago, III.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda pigiai 2 lotai Indiana 

Harbor. Pločio per abu 76 pėdos, il
gumo 125, geroje vietoje bitsiul. 
atšaukite adresu: 

j F. Gelster, 
Grant Works,4838 W. 14th st.,

▲t*

III.

TEMYKITE!
savo bižuterijos

TEMYKTTE!
Parduodu visą 

krautuvę su lietuviškomis ir lenkiš
komis maldaknygėmis ir svietiško
mis knygomis; taipgi su rąžančiais, 
škaplieriais ir tt Yra 25 rųšys gro- 
matų rašymo popierą ir kitokių daik
tų. Kas man prekiavo *200.00, tą ^da
bar atiduosiu už *60.00. Norinti 
pirkti tegul atsišaukia tuojau, nes aš 
išvažiuoju 16 d. balandžio Lietuvon. 
Malonėkite atsišaukti: x

Joe Baynor,
(Lock Co ), Dickson City, Pa.

Pajleškau 
kų. Kauno gub. ir pavieto, Čekiškės 
parapijos. Lebedžių kaimą Gyveno _ -:--------- 7-7- -
Ne* Philadelphia, Pa. Jie patys ar . .. ------ -
kas kitas teiksis duoti žinią adresu: Kauno gub., patiko ne-

Ad. Grajauskas 1 laimė — mirtis. 26 d. vasario, 1909
Box 11 Steser III m- ,ikoel kastynėse užmuštas, o 3 d.

’ kovo tapo palaidotas Bay City, Mich.
Pajleškau savo brolio Antano šu- katalikiškųjų kapinių. Todėl, 

kio, Kauno gub., Šiaulių pavieto, Rad- broI,B1- ,r ė1™!“* ‘r pažyata- 
viliškių vol., ftaduvoe miesto. Jis pats “*• «*utl »P*« JI
ar kas kitas teiksis duoti žinią ad- nl“ "“‘“l atsišaukti adrė-

an naa hrAli

Veronika Sukiutė, 
855 Bank st, Waterbury, Conn

Pajleškau savo brolio Aleksandro 
Tutllo. Paeina Iš Kauno gub., Ra
seinių pavieto. Vai n učių parapijos, 
Ktvilių kaimo. Girdėjau, kad 5 me
tai kaip Amerikoje. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Juos. Tutlis,
2121 N. E. 6th st, Mlnneapolis, Minn.

Pajleškau savo sesers Stanislavos 
Danbrauskaitča, po vyro Rimeova. 
Taipgi pajleškau savo draugų: Felici
jono Judickio ir Kazimiero talaičio 
Visi paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pavieto, Stulgių miestelio. 2 metai 
atgal visi gyveno Chicago, III. Turiu 
labai svarbų reikalą. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Stan. Danbrauskas,
Cle Elum, Wash.

Pajisškan savo draugo Vinco 
koialčio, kuris gyveno Anglijoje mie
ste Croydon. Girdėjau, kad išvažia
vęs Kanadon. paeina iš Suvalkų 
gub.. Senspllės j&rietę, Sasnavos pa
rapijos, Kelminės n1mo Aukštas 
vyras, truputi Maktelėjęs | pryšakį, 
apščiai rauplėta*<1r dnt nosies, arti 
akies, randelis. Kar^apie j| žinotų 
malonės duoti man žinią adresu:

Ant Vasattis,
Bryndair, St. James Rd. West Croyd

on, #ngl*Ad.

Pajleškau savo dėdės Mateušo Mi
kulio. Paeina iš Vištyčių. Apie 20 
metų kaip Arterijoj*. Jis pats ar 
kas kitas teiksis‘duoti žinią adresu: 

K. MfkuŲė,
242 E. ht., ; Jbetrolt, Mich.

Mi-

Pajleškau Kotrlnos . Stančaitės ir 
Jono Viktoravičiauš, abu Kauno gub., 
Šiaulių pav.. Lūkės parapijos, Stan- 
čaitė iš Traulienų, o Viktoravičius Iš 
Zucių sodžiaus. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Jos. Dangvetkas,
236 Park st, Ne* Brltain, Conn.

Pajleškau savo seserų: Kazimiero* 
ir Domicėlės Esen. paskutinė jau iš
ėjusi už vyro. Paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pavieto, Kražių vol., Kum- 
pelkių kaimo. Apie 5 motai gyveno 
Chicago, III. Jos pačios ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Silv. Elsen,
% Importai Europeau Hotel 

250-256 State sL, Chicago, III.

Pajleškau Jono Petrošiaus, kuris 
buvo graborium ant 18-tes gatvės ^Chl- 
cagoje., 
žinanti

Turiu prie jo svarbų reikalą 
jo adresą malonės pranešti: 

Juozas Zubavičia,

ŽINIAI GIMINIŲ.
Pranešu, kad Leoną Motiejutį iš 

, Joniškės parap.,

su pas brolj.
Jonas Motiejuj!*,

22 A St. Clair a v., E. St Louls, Iii.

Or. Sachs’* ste*vhlla|a veMe mestis
“PULCHRIN“

Vienatinis tikras vaistas nuo spuo
gų, juodųjų pušku ir visokių veido 
Išbėrimų. Kiekviena moteris ar vy
ras turi būtinai laikyti savo namuo
se. Prisiųsk mums 50c. stempoms, o 
gausi mostj.

Sachs Phannacal Laboratory, 
161 Leonard st, Brooklyn, N. Y..

Farmas! Pirkite Karmas!
Pirkite Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Farmerių kollonljoj, 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
nč balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jieškančlam geros Ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo- 
kestimis; reikia {mokėti mažą dal|. 
o kitą galima išmokėti per daugelį 
metų, žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
vės ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
tt Lietuvoje, todėl męe Ir vadiaame 
tą žemę Naująją Lietuva. Ji guli 
va kari n toje dalyje Michigano valsti
jos, nepertoll nuo Chlcagos, šalę pa
vietinio mlektelio Madlstee, Mich. 
žemė parsiduoda dabar po *8.06 ake- 
rls ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasižinoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar suslneškite su manim, 
gyvenanti ant tų žemių, šiuo ad
resu:

Antan Kiedis, 
Peacock, Mich^ Lake Co.

ATYDA!
žiniai visiem* aplinkiniams lietu

viams ir iš toliau atkeliaujantiems j 
Terre Haute, Ind., kad nepamirštų 
užeiti pas Adomą Martiną kokiam- 
nors reikale. Visada gausite pas j| 
prletelišką rodą, kiekvienam* atsiti
kime. Taipgi užlaiko visokius gėri
mus ir kvepiančius cigarus. — Taip
gi galite užsisakyti visokias drapanas 
pigiausių kainą (prekių), t

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

18 dol. In Sanvaite
Lengvu budu gali kiekvienas už- 

tirbtl, platindamas musų Rusišką ta
baką. Prabą išsiunčiame dovanai, 
tašykite tuoj pridėdami krasos žen-

'■*1 atsakymui p«:
Russian Tobacco Co..

Jozusas NazaronGtls’.
Ką-tik apleido spaudą nauja kny

gelė, versta iš svetimuos kalbos; iš 
raštų garsaus filiozofo Dr. Otoman 
Zar-Adusht-Hanlsh; žinomo kaipo vie
no iš šių dienų garsiųjų filosofų ir 
Saulės Garbinimo Filiozofijos judėji
mo vadovų.

( Hetuvišką kalbą perguldė — J. 
A. Zėčius.

Knygelėje aprašyta “Gyvenimas Jė
zaus Kristaus". Kas jisai toks buvo, 
iš kur paėjo, kaip gyveno ir kur mo
kinot.; kokius urėdus laikė; kaip bu
vo nukryžiavotu; per ką nukryžlavo- 
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 
didvyri — Jessah’ą Nazaretėną.

Didumas knygelės 105 pusi., 
3£c.

Norinti užsisakyti knygelę, 
kitėsl šiuo antrašu:

J. A. Zeltchius,
Madlson st., Sesttie,

d tikėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Valdulyą 
8. Užšalusio] padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sudus 
Ir 13. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas Iš geriausių raštininkų pasakų 
Iš žmonių gyvenimo. Chicago, IU. 1908, 
pusi. 136. .............................. 35c

No. 27 Gyvenimo mokykla ParašB 
Orison Bvett-Marden. Lietuviškon kai- 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny- 

Chicago, III. 
.............*1.25 

•...... *130

ga. Didelio formato, 
pusi. 235............. ...........
Apdaryta .... .... ».

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti IŠ devynių sekančių gražių paso- 
kalčių: Atsisveikinimas, Vagis, Kac 
kaltas, Gatvės vaikai. Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, III 1902, pus
lapių 99. 15c

415

kaina

kreip-

Wash.

Mokinkimes Patys!
Gramatika angliškos kalbos .mo

kintis be mokintojo (apdaryta) *1.00
Valkų Draugas arba kaip mokintis

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

mokintojo 10c.
Aritmetika mokintis rokundų be 

mokintojo (apdaryta) 35c.
Pinigus siųskite per Money 

šiuo adresu:
P. Mlkolslnls,

P. O. Box 62, New York,

No. 43 Iš gyvenime lietuviškų VA- 
llų bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščlų, peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimąsl ir tt. Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — 1*8*1 tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje •— pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt, 
Chicago, IU. 1903, pusi. 470. Popleros 
apdaruose..................
Audimo apdaruose.

. *1.50
... *2.00

Order

City.

No. 44 Iš mano atsiminimų. (Su au
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Basa
navičius. Platus bjjografiški aplpas* 
kojimal kai-kurių Lietuvos vietų. Chi
cago, IU. 1905, pusi. 301.................. 75c

p

DEGTINE BROLIAI LIETUVIAI!
Jeigu kas norite pasidaryt! sau ge

ros ir sveikos degtinės, kuri bus 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,

No. a44 Iš Gyvenimo . Gamoj Wų. 
Apie Lizdlninkus ir kiti naudingi pa
mokinimai...............................L... 10c

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšln. 
Vertė A. Lalis. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Cblča- 
go, IU. 1906, pusi. 8L................... 20c

j

Io*a

No. 67 Lletuvlėkos pasakos {vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
Čia telpa 141 labai gražią, juokingų, 
išmintingų ir žingeidžių pasakų. Chl- 
cago, III- 1808, pusi. 2*0. 
Drūtai apdaryta. *IM

Lotai! Lotai!
Parduodame lotus naujame mieste

GARY, IND. ,
Važiuok dabar pasiskirti lotą tin
kančio! vietoj už pigią kainą ir ant 
lengvų išmokesčlų. Męs parduodame 
lotus po GARY ir po EAST GARY, 
IND. Męs duodame ant lengvų 
išmokesčlų. Įmokėsi *25.00 iš kalno 
ir po 5 ant mėnesio. Kaina lotų *150 
ir augščiau. Gary, Ind. budavojamos 
didžiausios plieno dirbtuvės visoje 
Amerikoje; talp-pat satoma ir dau
giau visokių dirbtuvių, kuriose tūk
stančiai darbininkų ras darbą. Da
bar jau dirba ten keli tūkstančiai 
darbininkų, o apie 1 d. berželio keta 
pabaigti nekurtas dirbtuves, tai jose 
ras darbą apie 20000 darbininkų. 
Norėdami dasižinoti daugiau, kreip
kitės | musų ofisą, o męs paalškysl- 
me. Męs važiuosims kiekvieną dieną 
su norinčiais pirkti. Nedėlioję išva
žiuojame 10:45 ryte Lake Shore tru
kiu nuo La Saite stoties.
Nestlerode & Rozenskl

Real Estete
112 S. Clark St, R. 208, Chicago

Ofisas adarae kas dieną nuo 8 vai. 
ryto iki 7 vai. vakare. Nedėllomis 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA
MOS “LIETUVOS" REDAKCIJOJ.

a5 ADOMIENE, Gyveaimo piešinė
lis Šatrijos Raganos. Adomienė tar
nauja po dvarus aukle. Paauginus 
▼alką viename dvare, eina f kitą. 
Graži Ir užimanti apysaka iš gyveni
mo. Vilnius 1908, pusi. 24, kaina 10c.

a46 I ŠVIESĄ PER AŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos Iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklą. Vilnius 
1908, pusi. 50, kaina .................. 15c.

a99 PELKES. Apysaka iš lietuvių 
darbininkų gyveninio Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon 
išvertė Kazys Puida. Vilnius 1908, 
pusi. 468, kaina y................... *1.35.

No. 286 PIRMI ŽINGSNIAI, 
ma ketuorioae veikmėse. 7 
Vargšas. Drama parašyta 
liucijos judėjimo Lietuvoj. 
111. 1909, pusi. 50. Kaina .

No. 397 KEPLO8 KANČIOS. Eilės. 
Parašė Liepukas. Chicago, III. 1909, 
pusi 28. Kaina ......................... 10c.

591 VISUOMENES ĮNAMIAI. Raš
teliai apie tuos gyvūnus, kurie esti 
šalę žmogaus. Prof. M. Boądanovo. 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J. Jablons
kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity
ti. Vilnius 1909, pusi. 165, kaina 50c.

Parašė Br.
Drama parašyta iš revo- 

Chicago, 
20c.

. b686 LIETUVIŲ TAUTA, Lietuvių 
Mokslo draugijos raštai. Knyga I, 
dalią 2. Su 89 paveikslėliais prie 
Levų lietuvių pasakose. Vilnius 1908, 
pusi. 183, kaina........ ................. *2.00.

1196 8ERGEKITES AKIŲ APVIL
KIMO. lenkiškai parašė Dr. F. Grū
da. Atspausta iš Kalendoriaus 1905 
m. 1 ližėje, pusi. 15. Kaina .... 5c.

1330 ŽODYNĖLIS ANGLIŠKAI-LIE- 
TUVIAKA8. Surinkti .visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai gal‘ma angliškai susikalbėti. Wor- 
cester, Mass., pusi. 151, drūtuose au
dimo apdaruose. Kaina.............. 60c.

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

audimo apdarų. Kaina
J. Į

colio, 1127 puslapių, drutu 
“ *3.00.

Knygų Kataliogas
No. 4 Ailuma ir kitos pasakos Guy 

de Maupassant’o, vertė J. Laukis. 
Telpa šios pasakos:' 1. Ailuma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 8. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas par

hĮp.68 Lietuviškos pasakos fvalriee. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
čia telpa 206 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovijančią kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudingos. 
Chicago, Iii. 1903, pusi. 330. /. ♦. *135 
Drūtai apdaryta. .... .................. *130

No. 69 Lietuviškos pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės Ir juokin
gesnis pasakos. ~ ’ 
pusi. 333.............
Drūtai apdaryta.

Chicago, III, 1904, 
. „......... *1.25 

.... *1.50

’ No. 70 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr.’ J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, IU. 1905, pusi. 299. šioje dar 
lyje, teip kaip ir pirmesnėse .dalyse 
Dro. J. Basanaričlaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir Juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtą knygų I, II, III ar IV 
dal|, turės por visą savo amžlą neiš- j 
semamą pasakų turtą. ... ..., * 13U 
Drūtai apdaryta. .... .... .... *1Ą(*

No. c71 Laikrodininko atminimai. 
Pasak Erkinan Aatrijaną sutaisė S. M. 
Paveikslas IŠ Napoleono I paskutinių, 
jų kariavimų. Chicago, III. 1907, pus
lapių 44. 15c

No. 7* Masim Gorki]. Pasakojimai.
Iš rusų kalbos vert* A. L—Is. Turi- . 
nys: Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, 
Makaras Cudra, Rudenyj. Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, III. 1906 pus
lapių 103. J............. ... J............25o

No. 90 Olltipa- Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės Siaurinės 
Amerikos indljonų. Vertė A. Olšev- 
ski8. Antra pataisyta laida. Chicago, 
UI. 1906, pusi. 95............... į........... 25c

No. 97 Pamokslai Išminties ir 'tei
sybės, Išguldinėti galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida. Čia telpa 12* 
juokingų, bet Išmintingų Ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
Ir išminties. Chicago, III. 1899, pus
lapių 182................................................500

‘ i ’ "No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė ' 
L Tolstoi, vert* Z. A. Kritiška* pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos.j 
alegoriškai parašytas. Chicago,' III. 
1908, pusi. 22. . 10c

No. 100 Pasaka apie kantrią Aleną, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 82 metus vaikščiodama po 
svietą, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskis. Chicago, III. 1902, pus
lapių 66. .. . ........................»...............20c

No. 103 Pasaka apie Adomą ir Jie-

gal vokišką vertimą lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, III. 1908, pus
lapių 31. .................................   .... 10c

No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su->~ Į 
sipažjntl su buvtu ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytoją drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, III. 1904, I 
pusi. 60..................................................15o

No. 124 Robinzonas Kruzlus. Grašį 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago, IU. 1903, pusi. 83. ... 25o

NO.130 Revoliucijos žmonis. Para
šė A. Niemojew8kl, vertė K. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šun
takiais, 3. Viesulą, 3. Motiejus Balta, 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak- j 
torius, *. Paukštis, *. Ponas Jėfcus 
Varšavoje. Knygelė j domi kiekvienam. 
Chicago, UI. 1*08, pusi. 7*. '«.......... 20c

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė iš Nazareto. Apysaka Iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, III. 1906, 
pusi. 169. (Aitą knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kalną ...» .... .... .... 50c

■

M

I



No. 185 Žmogus noplluškls. Vertė 14 
švediško Nėris. Labai graži apysakė 
lė, kaip turtingo prekė jo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno ui kitus, apsivedusius su 
turtingoms. šita apysakėlė užima 
'kiekvienų jauna vaikina ir mergina ir 
mokina žmogiškos doros. Cbicago. 
III. 1899, PU*P 23. .... .................10c

• *' į. į • j* 4
No. 200 Akis už ak], datftis už dan- 

t|. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Cbicago, 111/1907, pusi 29. 
Kaina............... į................<4. -••• 10c

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
Vietname akte. Pagal lenkiška sutai
sė B. B—a ir M. P—l*. Cbicago, III. 
pusi. 62..........į...................L................. 20c

No. 225 Geriaus vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte-. • Pagal 
lenkišką sutaisė K. B—a ir M. P—is. 
Cbicago, III. 1902, pusi. 48.................45c

No. 257 Kun. Gramulos raštinyčlo- 
Je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta.ko
mei! i ja. tinkanti perstatymui. Cbica
go, 111. 1906, pusi.'14. J... 15c

•
No. 262 Mindaugls, Lietuvos kara

lius. Istoriškas paveikslas 5-ae aktuo
se. Lenkiškai parašė. Julius Slowac- 
kl. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Cbicago. III. 1900, pus
lapių 86............    25c

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Cbicago, IU. 1909, 
pusi. 50................. ..................4...............20c

No. 295 Pietro Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė
K. Puida. Veiksmo vieta — Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Cbicago, 111. 
1908, pusi. 32................... .10c
*» ' • !

No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver-

- lė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Cbicago, Ui. 
1908, pusi. 77.......................  :... 25c

' No. 331 Žilė galvon — velnias vuo- 
degon. Komedija viename akte. Pa- 
gal lenkišką sutaisė M. P—is. Chi- 
cago, Iii. 1902. pusi. 31. ...» .... 10c

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poemos. Parašė Jonas Vis- 
koėka. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Cbicago, UI. 1907, pus
lapių 4L............................................  • 15c

No. 397 Keplos kančios. Eilės. Pa
rašė Liepukas. Cbicago, III. 1909, pus
lapių 28.............    10c

No. 436 Revoliucijos dainos. Suran
kiotos iš visur 24 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Cbica- 
go, III. 1908, pusi. 30. ................. 15c

No. 442 Svajų* arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš- 

r ka. Yją fantastiškas piešinėlis, para- 
> šytaa. sūniškoje formoje. Cbicago, IU. 

' 1907. pusi. 135- ,........................ .-...40c

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
į kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet ją 
gerai nesupranta. Bu 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kuria 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus Ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt. Chi
cago, 111. 1894, pusi. 79.................... 25c

No.472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov’ą sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitvertą ore žaibai Ir griaustlnlaL 
nuo ko atsiranda ant dangaus* įvai
rios šviesos Ir šešėliai. ir daugybė 
kitų {vairiausių ore Apsireiškimų. Pla
čiai Ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas Ir 
daug Aitų (domių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati-

- mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Cbicago, 
III. 1907, pusi. 238............................. 75c
Apdaryta. .1...................................... $1.00

No. 473 Apie žemę Ir kitus svietus, 
jų būvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, 
Falbą Ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra sau
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvalgi-, 
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vięnatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Cbica
go. IR. 1896, pusi. 255..................... 76c
Ta pati apdaryta............... ..............81-00

- No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nus- 
baumą 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, 111. 190L 

pusi. 147....... ..j.. .................40c

No.490 Dvi Kelioni j Tolimą šiau
rę. Sutaisė 8. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ka

- llonės j šiaurės pollusą. Chicago, III.
Kaina............... ................................... 20c

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. BaceriČta. Knyga su dau
geliu vabalų, tuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypač tuos dalykus, ( kuriuos 
žmonės žiuri, bet ją gerai nesupranta. 
Chicago, IU. 1903; pusi. 209.............50o

No. 508 Gamtos pajisgos Ir kaip Ii 
Jų naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe pa veikalų (vairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, III. 
1904, pusi. 238.................................... 50c

No. 516 Iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai ir auginami augmenys T 

* Pagal Lunkevičių sutaisė šernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, *111. 1901, pus

lapių 78............. i. ;.................. $0c

No. 525 Kaip gyvena . augmenys? 
Pagal Lunkevičių ir kitus sutaisė šer
nas.. Su pavedkslėllais. Yra tai apra
šymas apie (vairius musų žemės auga
lus, jų sudėjimą ir atmainas, gyvį Ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chl- 

, cago, UI. 1W1, ^1. 129......................35c

Na. 528. Kada Ir kokiu budu svietas 
> sutvertas. Parašė Prof Dr. M. W.

Meyer. U vokiečių kalbos vertė J. 
ilgaudaa Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai Ir kįdp musų že
mė susitvėrė, teipgi. kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. Suį paveikslais. 
Cbicago, I1L 1906, pusi. l<0................35c

No. 527 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kada-nocs pasibaigti. Parašė 
Prtrf. Dr. M. Wllh.Meyer. 16 vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgauda*. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
sižinoti, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. Cbicago, III. 1906, pusi. 135. 
Kaina...........................................- .... 36c

No. 545 Nematomi prieisi ir drau
gai žmonių. Pagal Bttnerį sutaisė ber
nas. Aprašymas smulkiausią bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir tt. 
Su paveikslėliais. Cbicago, III. 1905, 
pusi. 113............   30c

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši
luma. Lekcijš Prof Blochmano'o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago. Iii. 1907, pusi. 138.......... 40c

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

No. 566 Senų gadynių išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchtnsoną sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Atprašo se
niausių gadynių (vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilins 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien Išstatyti (vairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip-sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumą ir senumą že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. 370..........'.................................. $14)0
Apdaryta........... .... .................. $1.25

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
^ertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsižino- 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. Chicago, III. 1902, 
pusi. 31. ............................................10c

»
No. 597 Žvėrys - Ir Žmogus. Pagal 

Schmehl*( sutaisė šernas. Mokslas 
apie subudavojlmą kūno visokių žvė
rių, paukščių, sąnarkojų, žarnapllvtų 
if žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Cbica
go. UI. 1906, pnsl. 313...................... $14)0
Apdaryta. .... .... $1.26

No. 606 Airija. Lapai Iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, III. 1908, pusi.'53. .... ?... 16c

No. 630 Ethnologija arba mokslas 
apie žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha 
berlandą parašė šernas. Bu paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones Ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir a be Inai viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją, tegul perskaito šią knygą. Chi
cago, Iii. 1903, pusi. 067.................$24)0
Apdaryta. ...............   .... ”..............$2.50

No. 641 Geografija arba žemės ap
rašymas. Pagal Geikie, Nalkovskį ir* 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
platumą; jos kalnus, jų vardus, augš- 
t(, vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir klek joje yra anglių, geležies, 
aukso, druskos Ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų viirdal. plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sū
rus, prėski, kartus; kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos Ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, Iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, sn
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popleros spau
dyta. Chicago, III. 1906, pusi. 469. 
Kaina......................................................32.00
. Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono..........$2.50

,< < * i
No. 655 Istorija abslna. Dalis I. 

Nuo seniausių laikų Chinijos — 2800 
jn. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoalškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi
Čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų piramlda?. sienas piltų, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt Chicago, PI. 
1904, pu»L 498..................................$14)0

Ta pati tvirtuose apdaruose. ... $1.25

N s. $67 istorija Suvienytų Valstijų 
Usūrinės Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai i* 
Buropos pradėjo plaukti | Ameriką, 
kokios karės buvo, už ką kariavo ir 
kokiuose metuose; klek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje 
Chicago, III. 1896, pusi. 364. ,..

Ta pati audimo apdaruose, 
literos ant nugaros ir šono. k.

fcalyje.
. $1.00
aukso

. $1.25

balan-

No.$68 Istorija Chicago* Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva*’, buvusi 1 7_
dilo mėnesyje 1899 m. čia telpa ap- 

klais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chlcagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapl-

jų ir prova ten. Kraučuno su “Lie
tuva**. Cbicago, 111. 1901, pusi. 580. 
Kaina.  ........................................$1-00
Apdaryta.........................................  61-50

No. 678 Lietuvių Protėviai Mažojo 
Azijoj* nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. Bllupaa). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių protėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar. 800 metų prieš Kristaus 
gimimą. Cbicago, III. 1899. .... 60c

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagal prof. R. Vtpper vertė iž rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-lais spalvuotais žemla- 
plais (mapomls). Yra Ui tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių** laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Cbica
go, III. 1904, pusi. 305.................. 81 00
Drūtuose apdaruose. .... .... $1.25

No. 851 Apie turtų (įdirbimą. Pa
rašė Sėbram. Vertė S. M. Veikalas 
gvildenantis politišką ekonomiją. Ko
kiais kėliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, III. 1900, 
pusi. 139......................    36c

No. 856 Aukos Karės Dievui. Para
šė Jonas Gražys^ ši knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
prležasčia. klek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas ( jąs žmoniją stumia. 
Chicago, IU. 1902, pusi. 40.............. 10c

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lsnkal 
Lietuvoje. Iš rusų kaiboe vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudėmorallzavo 
Lietuvą ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, III. 1903; 
pusi. 41...................................  15c

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo 7 Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje. Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tis. Cbicago, III. 1908, 
pusi. 34. .................................................. 10c

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

No. 925 Moteris Ir jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina moterų klausimą, todėl yra 
akyva perskaityti moterim* ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, III. 1908, pusi. 47. 
Kaina. ..................................   15c

No. 946 Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Rašteli? gvildenantis lietu
vystės reikalus po taldžia Rusijos ir 
po, (tėkmė lenkystės. Chicago, Iii. 
1905, pusi. 38....................... ................ 10c

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas. persekiojimas ypatos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio Ir sąžinės, ir kame išganymas. 
Chicago, 11L 1907, pnsl. 47..............10c

No. 1102 Auginimas Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Knita. 
Chicago, I1L 1907, pusi. 28..............10c

No. 1135 Hyglena arba mokslas apie 
užlaikymą sveikatos. Pagal Bernesą, 
D-rą Noll Ir kitus sutaisė šernas. Kas 
Ją su ętyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
člelybėje savo sveikatą, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus Ir tvir
tus savo vaikus. Chicago, IU. 1897. 
pusi. 133............    46c

No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. Parašė Dr. J. Kulis. Su dau
geliu paveikslėlių iš embrloilogljos. 
Chicago. III. 1907, pusi. 21........... 10o

No. 1157 Koks privalo h utį valkų 
auklėjimas? Kankius raštj, parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, IU. 1908, pus
lapių 91........................’........................... 25c

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei. Populiariškas raštas apie klausi
mą valgybos. Parašė Otto Carųue. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa Ir kai-ku- 
rle kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, IU. 1907, pusi. 118. 30c

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni
niuose reikaluose. Sutaisė J. Laukis. 
Antra pataisyta laida. Chicago, IU. 
1908, pusi. 90...................................   25o

No. 1210 Aritmetika. . Sutaisė 8. 
Skačkauska*. Lengvos bodas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knrga padalyta 
j penkis skyrius. Skysiu* I — Apie 
sksitllu*. Skyrius II — Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai Ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prievą- 
dinės. Chicago, IU. 1897, pusi. 104. 25c

Ne. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Olleudorfą, Harvey, Maz- 
well ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia <knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pegslboe mokytojo. Chicago, III. 
1906, pusi. 907................................... $1^6
Apdaryta...............................................$1.50

Na. 1826 Žodynas lletcrvlškai-angllš- 
koe kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La- 
11*. čia rasi visus lietuvišku* žodžius 
liguldytuą angliškai. Kožnas žodis pa
ženklinta* kursyvom* literoms prie 
kokio gramatikos skyriau* ji* priguli. 
Knygos formatas 8x9 colius. Kieti 
audimo apdarai; Chicago, UI. 1902.

3$«..........................................  12.00
Popieroe virtai*..................................$1.76

No. 138F žodynas ■ngllkkal-llatuvlė- 
ko* kalbos. (Dali* II.) SutaM A. La- 
11*. . čia rasi vl*u* angliškus žodžius 
išguldytus MotuviškaL Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėae yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
taipgi kiekviena* žodi* paženklinta* 
kursyvom* litarom* prie kokio gra
matikų* skyriau* jis priguli. Knygos 
formatas (įt9 coliu*. Grašiai* drūtai* 
apdarais, nugara ir kampai drūto*, 
gražio* moroko skuro*. tonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso Ii tarom s, 
lapų kraštai marmuruotl............$4.00
Ta pati knyga popleros apdar. $3.00

No. 1328 žodyną* HetuvMkal-angliA 
ko* Ir anglltkal-liotuvltko* kalbų (abi 
dalys — 1 Ir a Ly. No. 1328 ir No. 
1387) Vienoje knygoj*. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa

tinti anglišką Wlb|^ Formatas ir ap
darai tokie pat kai|> No. 1327. $64)0

ir "K.
No. 1329 žodynas. Ta* pat* taip 

No. 1328, tik pilnai: apdarytas bran
gia, gražia morbko skūra, (čia audimo 
nėra nė biskioj) ...į ......... $74)0

8> O
No. 1420 Tlkyb* ar mokslą*. Tikė- 

jtmiškl, moksliški if ' draugiškai-poll- 
tlškl tyrinėjim>l, • ^rankioti D-ro J. 
šliupo. Antras 'patnfSytas ir padidin
ta* spaudimas.,' Chisago, iii. 1901, pus
lapių 211............y-.pi..................... 50c

No. 1428 Vaišės Kristau* pa* po
piežių Pijų IX. Parašė Viktoras Hu 
go. Antrą laida. Chicago, III 1907. 
Kaina........... .... .... .................. 10c

No. 1467. Dangaus Augitumas Ir 
Žmogau* Senumas; Anykščių šilelis 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112............................. 15c

t
No. 1498 Lietuviškas 8apnlnykas. 

surinktas iš daugelio svetimų sapni- 
nykų ir sutaisytas pagal tikrą persiš
kai - eglptišką sapninyką, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateitie*. Go
riausiai išguldo,,visokiu* sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Cbl 
cago, III. 1895, pusi. 205.................... 50c
Ta* pat* drūtai apdarytas..............65c

No. 1515 Nauja* pilna* Drakula* 
arba knyga burtų, monų Ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. 8t. Germaln 
Delnažlnystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir Išguldė iš svetimų kalbų J. 
Lauki*. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia monv. knyga, burtų ir delna- 
žlnystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuota* 
paveikslas burijnihko ruimo. Chica
go, 111.1904, pusi. 412....................... 82.50
Apdaruose.............................................$3.00

No. 1521 Paslapty* Magija* bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų.darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės,tr budai jų darymo. Chi
cago, III. 1903, pusi. 262............... 50c

No. 1525 Rankvedis gromstų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromatas | firmas, pažįstamus, 
gimines, prietellus, mylimus ir myli
mas prieš apstvedimą, ( ponus, kuni
gus. vyskupus * Ir kitas Mugėtos luo
mo* y pa tas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituose atsitiklitauose. Chicago, Iii. 
1895, pusi. 115. . . .................... 35c

M A L D Ą K N.Y G C$.

Mažas Aukso Altoriau — Katalikiš
ka Maldų knygeli.
* šios 7 knygelės yra naujausio spau
dimo Ir gražesnės ui peniau spaudtn 
tas. Poplera balta, slidi, druka* stam
bus, didumas knygelių 3X<H colio. 
Maldos: rytmetinė*,' vakarinės, prie 
spavlednės. komunijos, mišių, mišpa
rų, ir daugybė kitų. Mišių maldo* su 
abrasiltals; mišparai lletovtšlrt ir lo
tyniški. Keletą* lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo ŠS. Sakra
mento, procesijų, pakrapinimo ir tt 
6 Litanijos, psalmės iv. Marijos P. 
ir Karaliau* Dovydo, aktai, rąžančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventų 
giesmių ir tt

No. 1801 Prastais, drūtais apdarais, 
auksintai* kraštais, be apkalimo. 50c

No. 1802 Prastais, drūtais apdarais, 
auksintais kraštai*. . apkaustytoms 
briaunom* pasidabruotoms blėtelėms, 
su kabute................................................ 60c

No. 1803 Moroko skuros minkštais 
apdarai*, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai Ir auksuota kvietka 
an( vieno iouo. ...« ................  $1.25

No. 1804 Francuzlškos slidžios sku
rdės minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvietka, kryžius, pa
rašai ir kraštai............................  $1.50

No. 1805 Apdėta baltais slonlsu* 
kaulais ir celuloida. 3 sidabriniai me- 
dalikėliai kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmts. su kabe, auk
sinti kraštai..................................... $1.25

No. 1806 Balto* eeluloido* apdarai, 
vienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso litarom* .knygos vardas at
spaustas, su kabute, auksinti kraš
tai. .... ............................................. $1.50

No.1807 Baltos eeluloido* apdarai, 
ant vieno šono kvletkuotas kiellkas, 
su kauline kabute, auksinti kraštai. 
Kaina. ... .............    $1.78

B R E VIDU ELIS.
Katalikiška Maldų Knygelė Paves 

ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomėnsl.
Knygelės mlera 3<X8% col. Pus

lapių 140, stori* % col. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ir 
suplikacijos yra dvlejope kalbose: lie
tuviškai ir lotynistai ėTnri visas rei
kalinga* maldas ,|L- jtįlendorių. taip 
kaip didelė knygą. Balta, plona, ge
ra poplers. čia yra jų paveikslėliai ir 
kainos: 1H1

No. 1901 Juodi,'»kt«tf. drūti audimo 
apdarai. Išrodo kMp telūriniai, gražų* 
Išspausti išmargtntmai, lapų kraštai 
raudoni..................................   35c

No. 1902 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo lyg skuriniai, gražus 
išspausti išmarglaimat, auksuotas kry- 
žuti* ant šono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina. J.......................... .... .... 40c

No. 1907 Balto* eeluloido* gražų* 
apdarai, išrodo kaip balčiausia* slo- 
nlaus kaulas, čysta, slidi, žvilganti po- 
piure; ant šono graži kvietko* Šake
lė su aukso ir sidabro lapeliais, auk
so litarom* knygos vardas atspaustas, 
lapų kraštai apačiai auksinti, ant vi
durio kabutė. .... ....................   $1.25

No. 1903 Juodo* francuzlškoe sku- 
relės kieti lygų* apdarai, auksiniai 
parašai ant šono ir nugaros, lapų 
kraštai apsčiai raudonai auksuoti, 
rundini kampai......................................75c

No. 1904 Juodos francuzlškoe lygias 
skurdės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auksiniai parašai 
ant nugaros ir šono, ras donai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, rundini kampai. 
Kaina. ..................... .. .... .... $14)0

No. 1905 Baltos akurelės kieti drū
ti apdarai, gražus išspausti išmargtnl- 
mal, auksuoti lapų kraštaL...........50c

Na 1906 Baltos skurdės minkšti 
apdarai, per abudu galu auksuoto* 
juosto*, auksuotas kryžius Ir ant nu
garos parašas, auksuoti lapų kraštai, 
rundini kampai. .... ...............  ggc

8VIETI8KI ABROZAI.
Litografuoti Abrozal, Vienoje Spal

voje — Juodai ant Balto. Ploti* 22, 
ilgi* 28 col.

Kaina 80a Vienam.

Np. K839 Tada* Kosciuška.

No. K653 Kazim. Pulaskls.

Na K69$ Jonas Sobieski*.;

Na K877 Juoz. Poniatovskis.

No. K892 Jonas Sobieskis III, Len
kijos Karalius, sumuša Turku* tie* 
Vindabona 12 Rūgs. 1683 m.

Na K760 Dabartinis Popiežius Plu* 
X-d*. ITiara 18x2$....................35c

Na K928 Ateluola* sargas, gražu* 
paveiksi**. Mlera 22x28. ...... 50c

No. K891 Kražių sksrdynė. Paveik
slas ano baisaus atsitikimo 22 d. lap
kričio 1893 m. Kražių miestelyje, Ra
seinių pav^ Kauno gub. Miera 22x28. 
Kaina......................................    50c

No. 8766 Gedeminaa, Didis Lietuvos 
Kunigaikštis apima Ktjavos pil) 1318 
metalą o maskoliai puola prieš j| 
ant kelių ir paduoda jam duoną ir 
raktus. Miera 17x24...................... 30c

Na K820 Martin Luthor. Miera 
22x28...................... '........... 50c

Na 899 Martin Luther su visa savo 
šeimyna. Miera 22x28..............  50c

Na K9 Visi Popiežiai ant vieno ab- 
rozo, nuo pirmutinio šv. Petro iki Le
ono XIII. Mlera 24x30.................. ...$1.25

Na K853 llpadja priima Kolumbą 
mieste Barcelocoje 15 d. balandžio 
1493 m., kada sugrįžo, atradęs Ame
riką. Miera 28x42; .’................... $1.50

No. K7O4 Kolumbo pavdkdaa. Mie
ra 22x28. .................   • • • ........ 50c

Ne. K857 Nikai o juo Kopernikas, ku
ris atrado, kad žemė sukasi aplink 
•aulę, o ne saulė aplink žemę. Mie
ra 22x28. -.............     50c

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

Na K786 WHII*m McKinley, prezi
dentas Su v, Valat. Siaurinės Ameri
kos, kuris tapo nušauta* 1901 m. Mie
ra 22x28. ............................................... 50o

, Na. K1006 Tpa Reoaavert, Suv. Vai. 
buvęs presid. Mlera 22x28.......... 50c

Na M77 Dr. Vincas Kudirką kurio 
vardą daugybė lietuviškų draugysčių 
Šiądien nešioja Miera 19x24. ... 35c

Na K645 Napoleonas I, garsiausias 
Francuzljo* ciesorius. Miera 22x28. 
Kaina................................................   50c

No. K860 Chicago* Miešta* 1779 m. 
Miera 22x28.......................................... 50c

No. K1033 Maskolių su Japonai* ka
rė prie Liaoyang tvirtovės Mandžiuri- 
joje, rugsėjo 1—10, 1904 m. Mlera 
22x28..........................    50c

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

Na K419 Popiežius Leoną* XIII Ir 
visi Amerikos Katalikiški vyskupai 
ant vieno abrozo. Miera 22x28. 50c

Na M784 Didis Lietuvos Kunigaik
štis Vytautas. Miera 22x28. .... 35c

No. M786 , Didi* Lietuvos kunlgalk- 
Itla Keistutis. Miera 22x28........... 35c

No. M78G Didis Lietuvos Kunigaik
šti* Algirdą*. Miera 28x28...........SSc

Na M787 Didi* Lietuvos Kunigaik
štis Gedeminaa Miera 22x28. ... 35c

No. M788 Didžio L. K. Vytauto pri
tinka. Mlera 20x25.......................... 30c

P

Na 8790 Slmanas Daukantaą Lie
tuvos istorikas. Mlera 22x28. 85c

Farmos.
Dabar yra laikas pamislyti apie 

ateinantį pavasarį. Jeigu neturi dar
bo ir nori apsigyventi ant ūkės, tai 
apsižiūrėk sau gerą vietą dabar, kad, 
atėjo* pavasariui, galėtum eiti ant 
savo ūkė* ir pradėti gyventi. Męs 
turime ttip gatavas fermas ant par
davimo, kaip ir neužgyventus laukus, 
ir Čionai atkreipiame jūsų atidžią 
ant kelių garų fermų, kurias galit* 
sau nusipirkti: ’

40 skėrių forma, su trioba Ir tvar
tuku, 1 myli* nuo graZaus miestelio 
Noccdab, J u nesu Co, Wts. 30 skė
rių ariamo* žemės ir 1$ skėrių ap
augusios jaunais aršuoiats. žemė 
smiltiną bet derlinga* Aplink ap
gyventos formos, geri keliai. Kaina 
tik 3600. Galit* pirkti ant išmo 
keačio.

120 akarių. Trioboe, sodas, arti 
mažo ežero Visa Išdirbamą smilti
ną Netoli miestelio Peacock, Lake 
Co.. Mich. Kaina tik ............... $1.400.

. 80 skėrių forma. 2^4 mylia* nuo 
miestelio Junctlon City, Wls. 50 skė
rių ariamo* ir 30 miško. 13 kar
vių, pora arklių, kiaulės, vlštoą visi 
ūkės padargai ir mašinos. G*ra že
mė Kaina ......................  $4.800.

80 akerių formą visa ariama, 8% 
mylios nuo miestelio Nev. Haven. 
Mich. 8 ruimų geras namas, tvartai 
Ir kito* ūkės trlobos. Kaina $4000.

20 akerių soda* kelt tūkstančiai 
medžių. Trįs trio boa, kurto* kaė 
tuoja $10 000. milijonlerio namai. 1 
m/lia nuo miestelio '-New Haven, 
Mich. Gražiausia truktų forma vl-
šame Michlgane, Kaina .... $7000.

Laukai Clark Co, Wlą. Arti mie- D.

Union City, C*nn.
F, Dtataltiž, ęfrj K

X Puišį*,

480 akerių žemės Mlssouri. 7 my
lios nuo geležinkelio, po |4 nž akerj 

Turime keletą formų Indianoje, 
Mlchlgane, Wiscon*lną Minnesotojs, 
ir South Dėkotoje, nuo $10 už akerj 
iki $100 už akerj. Ka* nori pirkti 
pigią žemę arba pigią formą, mę* 
galime parduoti, o kas nori gerą ir 
<. rangią farmą, teipgi galime par
duoti.

Kreipkimės į mus.
<A. OL8ZEW8KI.

B 252 SOjJHalsted *t., Cbicago, III.
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KUR GAUTI “LIETUVĄ”.

Galima gauti kiekvieną savaitę 
“Lietuvą" už 5c. pas šiuos agentus:

Brooklyn, N. Y. 7
B. Fromas, 73 Grand Street
Ant. Diržuląitią 97. Grand Street
Ant Jankauskas, 77 Gold Street 
T. Jermalas, 215 Berry Street

Baitimore, Md.
John Loutsa, 662 W. Baitimore *t.

Chicago, III.
P. M. Kaltis, 281 W. North Ava
J. Vasiliauskas, 2515 Kensington Avė.

Ellzabeth, N. J.
Dom. Bočkuą 211 First 8t

1 Ei movą p*.
Antanas Rėklaitis.

Lawr*ncą Mas*.
A. Ramanauskas, 99V4 Oak Btraet

Montello, Ma*a >
B. P. Miškinis, 9 Arthur Street

Montreal, Canada.
K. Bielek. 1135 SU Ekatherine Street

Naw Haven, Conn.
And. Ješinskas, 217 Ferry Street

Phlladelphia, Pa
M. A. Ignotas, 1028 So. 2 nd Street

Portland, Oreg. 
John Browman, Browman News Co.

Scranton, Pa
M. Valentanavičia 1831 N. Maln 8L

Beattle, Wa*h.
Inter News Agency.

Worcester, Masą
M. PaltanMvlčlą 15 Milbnry Street

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

•LIETUVOS” AGENTAI.
Pas šiuos agentu* gauma užsisa

kyti “Lietuvą” metams ar pusei 
metų ir užsimokėti.

Vincas Pūkas—Keliaujanti* Agentas. 
V. K. Račkauskas keliaujantis agentas.

Brooklyn, N. Y.
A. Leenlauskas, 347 Rodney Street 
Jonas Lutkauskas, 112 Grand *t

Baitimore, M d.
L. Gavlią 1834 N. Castl* Street
Vince* šelvis, . 708 W. Lombard St

Chicago, III.
Jonas Balčas, 1098 So. Leavitt st
M. Dūdas,,- 51 W. 25th St
M. Fanstel, 4501 80. Laflin St.
Charles Laban, 10802 Mlchlgan Avė. 
Vlnc. Ltnka, 124 W. 21st St.
Geo. A. Pupausky, 1112 8. Leavitt St 
K. Steponis, 3346 Union Ava 
Juozas Volmeris, 168 W. 18th St
K. T. Urbutis, 4552 So. Ashland Ava 
Ant. žukauskls, 871 — 34th PI.

» . •
Cievetand, Ohlo.

Pov. dūkis, 6524 Forman Avė. 8. B.

Cambridgeport, Mass 
Pet Bartkevičius, • 719a Maln St
C. Kavolius, 42 Washington St.

* Kast 8t Louią III. 
Juos. Rainlą 453 CoilinsvlUe Ava

Herrln, llllnola
J. T. Adomaitis, Box 708.

Kenoshą Wls.
M. Petrauskas, 323 Oak St

t/
KING8TON, PA.

Stan. Sziaudas. 600 Main St

Melros* P*rk, Iii.
F. A. Golublckas, Box 1*3.

Mlllinocket, M«.
Jurgis Tumosa.

New Britain, Conn.
H. J. Dagonią 21 Pleasant Btreat

Newark, N. J.
▼. Ambrnzevičta, 178 Ferry Street

NORWOOD, MASS.
B. A. Tumavičiua, 346 Lenos st.

Plttaburg, Pa
Jaus* A. Ignotaą 46.80. 22-nd Street
J. O. Miliauckas, 37 So. lėth st

Patcrson N. J. 
A. Varaškevičiuą 28 Vi Putnam St

Plttaton, Pa
J Kazakevlčla, 103 No. Main St 

? X
Plymouth, Pa , 

V. S. Kreivėnas, Box 1020.
8. Poteltunas, 345 B. River St

80. Boston, Masa .
N. Gandrelius, 224 Athan* Street

Scranton, Pa
Juoa Petrtkys, 1514 Ros* Ava

Shsnandoah, PA
T. Kryšanauska*. 12% Cherry Street.
And. Mači*, . 138 8a Main Street

Sprlngfieid, III.
Jur. Tachilaucka*. 71$ Eina* Ava

8EELYVILLB. IND.^ 
A d. Kazakevičla

Tumer* F*1I*» Mn*m '.-
K. P. Įimtam!*. <«-

26th

A___________ _
Wst*rt>ury, Conn.

J. žemantausk**, 39 W. porter sli 
Jurgis žemaitis, 824 Bank

Wllkee-B«rrą Pa. r 
A. P. Aleką n No. Hancock

Worce*ter, Mas*.
Ant Bernotą*. 12 Harlęm 8tre-<

We*tville, III. 
Juozą* J. lukag.

— - 1

r Gaisrai.
Kaip paduoda laikraščiai, Chlcagojla 

viena diena buvo suvtrš 80 gaisrų, 
kurie padarė abelnai apie $800000 
nuostolių Jpigu peržiūrėtume visų 
metų statistiką gaisrų viename mie
ste Chicagoje, tai pamatytame kokią 
daugybę namų suėdą ugnis. Kada 
ugnis pakjla kokioj vietoj, tai su vie
na valanda paverčia visą turtą U pe
lenus — turtingi!* žmonės ( ubagu* 
Vienok nebaisi yra ugnis tiemą ku
rie turi nusipirkę apdraudimo nugi 
ugnies raštu*. Už pinigus gautus 11 
apdraudimo kompanijų vietoj senų 
sudegusių namų gali pastatyti nau
jus, puikius namus, o vietoje suder 
gūsių daiktų, gali nusipirkti, naujuą 
puikius daiktus. Apdraudimo rašto* 
duoda užtikrinimą kiekvienam žmo 
gul, kad jo turtas niekada nagai žūti, 
nors jj ugnis sunaikins Kiekvienas 
žmogus, kuris nori turėti savo ateiti 
užtikrinta, ir savo tučtą apsaugotu, 
reikalauja nusipirkti apdraudimo ra*t 
tą, ar tai namams, jeigu juo* turi, 
ar tai naminiams daiktams. O jeigu 
jau kiekvienam pridera turėti apdrau* 
dimo raštas, tai geriausia rietą nusi
pirkti tokį raštą yra pa* liatuvj. ku
ris p*rduoda apdraudimo raštus nuo 
ugnies visų geriausių apdraudimo 
Kompanijų. Nelaukite pakol jums tur
tas sudegs, bet ateikite kuogrelčlau- 
siai ( musų ofisą ir nusipirkite, ip- 
draudimo raštą.

A. OIJBZEWSKI.
«252 80. Halsted^st, , Chicago, III.

_____, , # 4

U/.KERRTI PINIGAI. .
Visi esate girdėję, kad yra pinigai,, 

kuriuos gali išleisti ir vėl jie sugrįžta 
pas savininką. Tokius ypatingus pi
nigus garsina menininkei, bet, kad 
pinigai sugrįžtų,* tam nereikia monų. 
Visi pinigai sugrįžta pas tuos, kurie 
žino kaip juos išleisti. Vienas ir 
tikriausias būdas išleidimo pinigų, ■ 
kad Jie sugrįžtų pas savininką, yra 
nusipirkimas namo. Tame monų nė
ra, o męs galime užtikrinti, kad Jūsų Į 
pinigai pas Jumis sugrįš atgal po ke- į 
llų metų ir sugrįžę atgal pas jumis 
paliks dar jums namą ir lotą. Pa- į 
vyzdin to, męs galime nurodyti’ namą, 
kuris kaštuoja $3500. o atneša nau
dos po $37 j menes). į metus tok* 
namas atneša naudos $444. Taigi, 
per dešimts metų sugrįš ( jūsų kiše
nę* ne tik visi pinigai, kuriuos išd<uo- 
site nupitkiniui tokio namo, bet dar 
užmokės jums ir procentą

Kitą namą turime už $5100, kuri* 
atneša | mėnesi $51 randas, o per 
metus $612. Taigi toks namas pa
liks jūsų savasėia po 10 metų sugrą- . 
žinęs visus jums pinigus, kuriuos 
jus už j( užmokėsite. Tai yra tikra 
teisybė, o ne koki monai, ir ateikite 
j mtteų ofisą, o męs jums nurodysi
me dąugybę kitų nam$. kurie tokiu, 
budu sugrąžina jums pinigus, ir pa
daro jurais savininkais naudingos 
nuosavybės.

žemiau paduodame kelis namus, 
kuriuos męs turime pardavimui, ir 
patartume ateiti į musų ofisą ne lau
kiant ilgai, kad galėtum pasiskirti 
geresnius namus Kas pirmesnis at
sišauks. tas geresni namą aau paai- 
skirs. Męs parduodame po kelis na
mus kiekvienų mėnesį- ir todėl, tie 
kurie bus pirmesni pas mus, tie pa- 
siskirs sau geresnius namus.

Mūrinis namas ant Ulinei* Court, 
netoli nuo 33-čios gatvės. 13 ruimų. 
Maudykla) gazas. cemento šaiygatvte. 
Lotas 2&xl31 pėdą Galite pirkti 
išmokestimis už ..... $2.200.

■ »-i ,
An. Poplar Avė., arti 81 gatvės. 

Murini* namas. .... .............. $2.100.

Teipogi atkreipiame atydą ( pigias 
lotus, žemiau pagarsintu*

Teipogi atkreipiame atydą ( musų 
namą prie Illinois Court, kurį parduo
dame lengvomis išmokestimi* Mū
rinis namas 9 ruimai, kaiaa tik
tai .....................r.......................... $2.2$0.

AUBURN AVĖ.. ARTI 34 PLACĖ.
6 ruimų madinis namas, aukštas 

;*onamis. Lotąs 25x130 pėdų. Kai
na .....................f........................... $1600-

33 PLACE, ARTI HAL8TED ST.
5 ruimų medinis namas. Lotas 25x 

147 pėdas. Kaina tiktai .... $1.700.

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

Lotas 25x125, 2 gyvenimai Kai
na ..............................  $1.800.

UNION AVĖ A«Tl 36 GAT.
2 lubų puikus mūrinis namas. 18 

ruimų. ~ Maudykla. Kaina .... $4.50$.

Ant WALLACE 8t., arti 32 g*L
Mūrinis namas ant stulpų. Lota* 

85x125 pėda*. Kaina tiktą! ....$1.80$.

Ant 33-čio Pi., arti A ubu m Avė.
Medini* namas. Lotas 25x146 pėdas. 

Kaina tiktai .... .....,. ... t$1.500 
BURNSIDE, III. Ant Lexlngtoa Ava

2 mediniai namai ir *t;<ld&b Randa 
$300į melus. Lota* 50x135. Namąi 
tik 3 metai kaip statyti. Kaina tik
isi..................................   tS.iOO

Puikus medinis namas, $ gyveni
mai: ant Lowe Ave« arti 38 gat 

Randa $264 į metus. Kaina tik
tai ...........................   IL700

2 lubų, pusė mūrą pusė medžio na
mas, keturi gyvenimai; ant Poplar 
Ąv*., artL>8! ^at Randa $380 ( me- 
tu*. Kalni..........................  $2.500

2 ir 3 lubų mediniai namai ant 
Bknerald Avė, arti 32 gal. Randa 
nuo $300 iki $472 J -metus, Kaina, 
nuo ............................... $2.000 liti $3.5G$

- ':ll j
Puikus S lubų murinta namas, 4 

gyvenimai; ant Union Avė., arti 36 
gat Randa $444 j metus. Kaina 
tiktai ....m.-.;....................  $3.5«0

Lowe Ava, arti 33-čios uL
Murini* namas, akmenų pamataL

Randa $24. Kaina ...J......... $3^oo.

2 lubų mndlnl* narna* fflA 88 ir 
Gege ui; Kampini*. 8 rnimaL La- 
ta* 83x147%. Randa $1$. Gera 
vieta vaizbai. Kaina ..............  $2.000.

2 labų murini* narna*, ant Wa)laca 
arti 83 ui. Kaina .......... $2-700.

t _



Adrvsas

F

' t

Marshfield Avė. arti 35 St. 
lubų, 1$ ruimų, medinis namas, 

•pulkus. Kaina ........................... $3.500

Lotai!
GERI BIZNIUI LOTAI.

r Ant We«tenx avė. bulvaro tarp 48* 
etos ir 45 ui puikus ioiai ant rezi
dencijų. Kainos nuo $250.00 ir auk
ščiau. Pirk šiuos lotus dabar, nes 
kainos jų netrukus pasidvejoe.

Teipgi turime daugybe visokiu k*- 
toniški namų ir lotų ant pardavimo 
visose pusės miesto Chlcagea.

Artimesnėms žinioms kreipkitės
P“

A.OIszewski
3252 S. Halsted St

Toiofan Yards 471. .

Notary Public
(Lietuvitkas Notaras)

Išdirba visokias legališkas popieraa, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Billof Sale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes. 

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

A. Olszewski’o
3252 So. Halsted, Cor. 33rd St

Chicago, III.

Vienatini Lietuviška Sankrova
ir agentūra literatūros ant “‘North Slda” Cbleago, 
čion galima gauti mOksllėkų, svtatttka te dvasi
šką knygų, rąžančių, IkaplIOMą, abroiįlų, viso
kiu lalkraMių, Amerika* Ir Europos ir poplerų 
gromatom*. Teipgi užlaikau visokio tavoro; juo- 
dylo, palleltų plunksnų, d r akuojamų medinukių, 
britvų, itsreoskopų ir daugsŲo kitų daiktų. No- 
utalrtkrte aUHaakyU, o bdsite užgoMdinit

PETRAS M. KAITI8
281 N. North avė. Chicago, IIL

VYRAMS TIKTAI

Dr.O.C.HEINE
DENT1STAS

OFISAS-hBptt 31 Ir S>. Kalstei pi, 
(ByvinnaM virš aptitkM.) X, CMICA90, ILL

5GERA 
Snaujiemi 
k Kiniiirtiens '

MUSUS
DRAUGAMS

Jauni Ir seni, turtingi Ir vargiai, ateikite ir dalelskite man išskai
tyti Jųsų gyvenimą nuo lopšio iki grabo.

Kaina 50o. Su pasakymu vardo $1.00.
Garsiausias aviete

Tau Seksis!
Jeigu nusipirksi knygute “Kaip 

padaryti Monus”ir išmoksi,iš jos 
daryli monus. Uždirbsi vakarais 
daugiau jodydamas menus negu 
dienomis prie sunkaus darbo. Kny
gutėje aprašyti 63 monai. Kaina 
50c. Pinigus siųsk markėmis ar 
Money Orderiu adresuodamas

JONAS ILGAUDAS
3312 S. Halsted SL, CHICAGO, ILL.

■

Dr. P. G. WIEGNER
(lt lAtvijob

Priima ligonius sayo ofise:
3315 s. Morgan st
Kasdieną iki 2 vaL .po pietų ir nuo 6 vai.
vakare. Telefonas: Yards 709.

i i ■■■ JEIGU. TAMISTA MĖGSTI -n

Gerą Degtinę
Rąžyk mum* tuojau, o gausi

DYKAI VISĄ KVGRTĄ
geriausio* degtini*

SECURITYCO., 425 S. Water st, Chicago

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW
Chatnber of Commerc* Bldg., Room 709 
S. E. Cuntar La Šalie and Wa*hington Strest* 

CHICAGO, ILL. 
TELEPHONE MAIN 3642

Lietuvy# advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina- 
liškas, visuose teismuose (suduos*). 
Byv. 8112 S. Halsted SL, arti 31 m m gaivia 

Tsiephon* Yarda 80*6

Profesorius Dr. G. H.

Didžiausias Boston 
Specialistas Vyrų ir 
Moterų Ligų.

Į Sergančius, kurie nesu
rado sveikatos kitun

, Musų pasisekimas yra stebuklingu. 
Daugybė ligonių, kurie buvo gydomi 
pepasekmiDgal ligonbučiuose ir pa
prastų gydytojų, tapo ^visiškai išgy
dyti musų nauja metodą Ir tai tiktai 
dėlto, jog męs turime didžiausią' Ir 
pasekmingiausią praktiką visoje Nau
joje Anglijoje.

Męs gydome Katarą visuose jo ap
sireiškimuose, ,o taipgi Ir kitas plau
čių ligas, gydome: negirdėjimą, ne
sveikas ausis, galvos skaudėjimus, 
nosies Ir gerklės ligas. ligas skilvio, 
žarnų Ir kepenų, ligas odos ir kraujo 
ligas raudonosios gyslos ir mėšlinės, 
reumatizmą, neuralgiją, strėndieglius, 
nerviškumą ir abelnai ligas vyrų ir 
moterų.

■ Visas šitas ligas išgydomo greitai, 
be skausmo, be operacijų arba gaiši
nimo laiko. *

Męs turime geriausiąl {rengtą ofisą 
visoje Amerikoje, nes męs nesigaili
me jokio darbo ar pinigų {gyti ge^ 
riausius aparatus, su kurių pagelba 
galima atrasti ligas ar jas gydyti! 
Paveizdan. męh turime pagerintą 
X-sp!ndullų mašiną, vieną iš didžiau
sių Ir geriausių šiame krašte, su ku
ria galima permatyti per organizmą 
ir atrasti ligas — nereikalaujame to
dėl spėti.

Męs turime geriausius elektriškus 
, {taisymus ir galime su jais daryti 20 

yvairių gydymo budus Ir todėl gali
me pasekmingai gydyti reumatizmą, 
strėndieglius, neuralgiją, nerviškumus 
Ir tt Ko negalima gydyti pasekmin
gai su kitomis metodomis.

Su musų naująja. Įtampa galime gy
dyti odos ligas, strėnų diegimus, nik- 
sterėjimus, skaudamus nugarkaulius, 
užmazginę neuralgiją Ir tt.

Musų aparatas, pavergiąs aliejų { 
Žulius, gydo katarą, negirdėjimą, du
suli, gerklini katarą ir džiovą.

gimtus užmazglnių 
rian jlnflammation) 
gydėule su musų Galvanic-Faradic 
Kabinetu ir* Išgelbėjome nuo gydytojų 
peilio; taipgi sugrąžinome jėgą, tvir
tumą ir sveikatą daugeliui nusimi
nusių vyrų.

Jeigu tamista išgėrei jau tiek vai
stų, kad juose butų galima "prigir
dyti laivą’’ ir negavai jokio palengvi
nimo ar sveikatą, tai atsilankyk pas 
mus, o pamatysi kaip kitoniškai męs 
gydome. Jeigu įpuolei J nusiminimą 
užtai, kad paprastiejle gydytojai ne
įstengė tavęs išgydyti, ateik pas mus. 
Męs esame specialistais gydydami tik
tai keletą ligų, bet užtai esame mi- 
strais jų.

Patarimas dykai. Ateik ir už
klausk. Bet neatidėk. Pamatyk gar
sųjį specijalistą Payne prie pirmu
tinės progos.

Dr. George H. Payne
585 Boylston Cępley 8quare,
Ruimai: 3, 4, 7, 8. BMT0N. MAS8.

Valandos kasdien nuo 9 ryto iki 8 
vakare, šventadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

BRANCH OFISAS:
Slater Bldg., Room 2—5, 390

Main st., Worceater, Mass. Adaras 
kasdiena.

uždegimų (Ova 
pas moteris lš-

TeL 1842 Yards.

Kas gali būt matyta 

GALERIJOJ MOKSLO 
344 So. State St CHICAGO, ILL 

arti Hsrrison gatvės 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologljos 
Žiogeidumai Osteologijos

Žingeidumai Gromuilavlmo Organų

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
žmogiškos rasos nno lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžinišknmua.

Tyrinėk įtekmę lifio* te pateistavyslšs, 
perstatytas fyv didu m figūrose, svsikuose 
ir ligotuos* padėjimuose. Laru* ižrodinCtoja* 
atsakinėja visokiu* klausimus. Didžiausia pro
tą tavo gyvenini*.

MŽENAA DYKAI!

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State St Chicago, III.

Dr. G. M. Glaser J

LiatuviamlB
esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, Q 

ji užsimokės tau atsišaukti į Chicago Msdicsl Cllnlc, 344 So. Stats St 
M prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuosakų ir laikanti iš- 
K fydymą kožnoa ligos, kurią prisiima gydytį. Ar esi nerviškas ir nualmi* 
K njs, silpnas irnailsąs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- 

vai nuvargstantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 
M trukstaenergijos Irtvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, 
Nl spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, nentorališki ir

£ NuilpaiuBti Sapnai, Patrstytaa Vyriszkumu, Sekbszka Silpnybe 
■F nesuaugusios ir šaltoa dalys, Busistojimas šlapume paliktame per naktį, 

pienėtas šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų?
M Išsipūtimą ttygių Maišely]; Užsendinta Puletekį; Užakimą Varpskylės; 8y- 
M fllitlšką Užnuodysimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo 
g ar užsendintą ligą? Ar skruostai ..įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 

veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu* 
sės dalis, priešlaimnį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau
damą gerklę ir tt. ?

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinio 
užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, Ir neužilgio 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne
sunaikina jaunus ir pusamžiui us vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike, 
arba slaptingas oubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin
kančiu prie darbo, ienatvės ir smagumo. Nedaro akirtumo, ar tas paeina 
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo perUnkaus užga- 
nėdlnimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave išlydysime.
Mf* gydom ir Išgydom sėklos nubėgimos, nervų nusilpnėjimą, tuaenšjnsĮ pulstekį, »yaų, 
nenaturnlllku* bėgtanu*. polž*<j*tą. inkstų te pustas Ilgu, tetaybp sakant, visas Vyrų 
Uga*. Visos klinty* laimingam ženyblntam grventme b«*)ž|Minto*. Tūkstančius jaunų 
ir pusamžinių vyrų kasmet prtaš laiką nušluoja { grabą jaraystė* tadykumal, per tankus

DKLNAŽINY8 IR KORTU LEMiKAS

PROF. H. LEIBOVVITZ
Ai pamkyslu t s m i* Ui *a kuom apsivesi Ir teipgi 

verda yp*to*, kuri Uve myli.

dalykuose. kelionėse, prietlkluo-

, Esmi vienatiniu kortų lėmtku (burti
ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti 
meile ar draugiškumą tų, prie kurių šir. 

dis linkusi nors jie butų ir gana toli.
Prižadu pasakyti tamisUi ar tamistos vyrąs, moteris ar meilužė tei

singa ar prjgavinga; kaip apsivesti su taypata, prie kurios Širdis linku
si; kaip paskubinti apsi vpdimą su ypatA* kprią myli; taipgi kaip įgauti 
įtekme ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praeitą, da
barty ir aleitį. Afeik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELL ST ,
AŽ KALBU LIETUVIUKAI IR LENKIUKAI. ATSINEŠK APGARSINIMĄ.

TARFC MAUSTĖ 
IR UNION CATVI

Męs Apdraudžiame
Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 

daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.
Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų. 

Nuo Mirties*

Męs apdraudžiama VISKĄ Ir nuo VISOKIU NELAIMIŲ

Šluomi praaeėu gerbiami publikai, jog šilu 
seniausiu gydytoju ant Bridgupcrto, praktikuo
dama* 1? metų. Dabar

Lietuviška: 
Gydyki a 
Pagelbininkas Sveikatos

DR. J. S.

THOMPSON’©
Vienas ir tikriausias geliąs atjleš 

kojiniui sveikatos yra Lietuvlėka Gy
dykla. Pagelbininkas sveikatoj Ir Di
ktorius tos gydyklos D-ra4 J. E. 
Thompaon’as yra garbingiaushi dak 
tarų Suvienytose Valstijose dėl to, 
nes pabaigė Universitetą “Yalef, daug 
metų praktikavojo New Yorkoj ligon- 
butyj “Bellevue”, teipgi garsingoj vi- i 
soj pasaulėj Vedenskoje Klinikoje, 
kur išsiaugštino kaipo Išmintflnglau- 
sias gydytojas Ir gelbėtojas sveikatos, 
ir dabar ne be yra liga, kun butų 
priešinga jo žiniai ir per JJ 'riuatey- 
tlems vaistams.

Vyras, moterie, jaunikatia Iii pana, 
teipfli ir mažaa kūdiki* _ kiekvienas / 
atras čia teisingų pagelbą ir sveikatą, 
nes gydosi čia paprastos, chroniškos, 
užsenėjnsios Ir visokios slaptingos 
ligos.,’

Guodotini draugai ir draugei jeigu 
katjas iš Jųsų prispaustas esą? kokia 
nors liga, kreipkitės kuonogreiėiauaiai 
asabiškai arba laišku { Lietuviuką Gy
dyklą, o busite visišką! išgydyt) ir su- 
gryš Jųsų sveikata, nes čia “duodasi 
pilna gvarancija išgydymo. Adresuoti 
reikia:

Dr. J. E. Thompson '
342 W. 27thSt., NewYor|(,NY. j

Gydykla adara: Nuo 9 ik! 12 ryt- i 
mętį ir nuo 2 iki 5 po pietų. Neidėldle- 
niais nuo 11 rytmetj iki 2 po pietų.

*bar savo ofisą perkaliau į I

Morgan St. d 
32ro« gatvės 0

m unujausial* budai* gydy Bn

3149 S.l
Kampos l

Mano ofisas aprūpintos naujausiai* budai* gydy
mo. Visu* ligoniu* stengsiuosi užganMIntL kaip 
ir lygtioL Pasitikėdamas, jog gerbiama publika I

pdrelkatavifro dieną ir naktį. Kilu specialisto* 
ligose valkų. ir vyrą ir užvedimose ligo
se. Darau visokią operaciją Liekuoti tu pagarba-

Telefonas Yords 887.

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

7

Rodą ta« nieko n«kaMuo|a, a gali užMdytl daug kentėjimų.

Bėdinomis Ir kitomis ėvontom* dienom*: nuo 10 ryt. Iki 12 vai. pietų tiktai.

CHICAGO MEDICAL CL1NIC
344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL.

Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir
kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. ; Apdraudimo Kompa
nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jęs busite apsidraudė.

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 
reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI
8 3252 S. Halsted St. Chicago

IŠGYDO IN 5 DIENAS "S:““ 
B* poijto ar ękąuąmą 

Noriu Ušvdyti kiekvieaą vyra asrtanti iiplerimu lytiikų dalią tvatą, alriktura, 
užsikrečiamu* kraujo nuodu*, nervišką su n r lalėjimą 'pažlužimą lytižką dalių at litas 
liečiančia* vynu. — Šito* nuoširdų* paaiatulmimu* yra atviras visieina kurie praleido 
danė pinitų ant daktarų ir vaistų be jokio* naudos, ir mano noru yra-parodyti visiems

NetMMlramla

alktodkliu. Adresuok:
Excelslor VVatch Co 

900 Athenaeum Bldg., Chicago

OFISAS, 740 W. VA-1 h St.

Stiebeliu užaugamai ir 
> ar 
*0

limo )Uo* 
. kaip pa-

•ankrovlntnka. Labai paikus

M7akmenų
BtMriirie UHtrartHa.

D-rS Marija Dovviatt-Sass
Moterų Ir Valkų Ligų S pečiai U t*.

BUSTAS, 18B1 W. Harriran St.

——

Kodiel.kienti paslaptai?
___ Ar esi senu, janira arba paaaum*

Nemokėk ui gydymą be naudos — mokėk ux tikrą išgydymą.
Ai tikrai iidvdau litą* skilvio, plaučių ir inkstą net ir labai užsondintoa.

k adresu 0.0 D. 
tiesa pllao istyrfi

Ėjo iš spaudosf

l-AMERI KOMIŠKA

MAŽIRMS IR SIDKUCMS.
Joj* telpa išrinktieji raštai musy raštininkų su Jų biografijomis ir 
pa\eikliais. Tai yra didelė chrestomatija (304-|-IV pusi.) sutaisy
ta sulig akarų Europos mokyklų pavyzdžių.
Kaina tik 85 kp. Knygynams didelis nuošimtis. 
Užsisakant reikia ir pinigus drauge siųsti. Užatoakytišiuo adrwr

E. Jsgomsstas. Hohe Stršsse 78, Tilsit, Germany.
KRysą gali gauti vieuooo knygynuooo.

EUROPEJIS
Prekybos! Kaųcellarija

1 ,u^“» arba administracijos kanneliarijat Rusijoje, dovierenuasti*, aktu* pardayimo, parsamaymo sutarti* ir kitokius dokumentu*.
Sujiežkometrikų* gimimo mirtie*, ženybų ir kitu* įpMInių dokumentas.

k .K?I‘alb^’TU<>itlUBr’,lU*lr 1 Rl’'išk*. Ltetuvižkų Angliik| ir Vo-
Railos, A|*trljos. Voktai įjos Ir Amerikos suduoae.

reikalus pas RJsijo*. Austrijos Ir Vokieti}** Konsuliu*.
- ' *<!• provas atlyginimo už *uže|djmu* ir nuostolio*.

Europe-Amerlcan Commer. Office, 112 So. Clark St., Chicago.
Totophone Main 225S ^Ind Fteor. Room 20Š.)

Ar esi senu Jau nu arba pusauni- 
ieniu. Mas galem iigydidi jus.

Mniu sperJalfškuMn yra gydimo* pri- 
▼atišku, nervišku Ir chronišku liga, per 
tyrinėjimu suvirš ao miatu.

Ta raka tuoksią medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimu.

Lygas, katros apeijemam ižgyditi, gy
dom galutinai ir uz žemą apmokėjimą.

Jannikaltiai, judri kienčia sava jaunu 
dienu klajdo*, rnu sugrąžinome galutinai 
•valkata.

Viralu po40m<atu amižio, katri junčia 
vyriškumą Mmiekinima. mos privertam 
smagume *u musu gydimu.

Kraujonšnuodyjima, Varicocele, inkštu 
(kidney) ir pūsles ligų, Rheumatizma, 
Neuralgia, pylva ir kepenų ligų, Hemor- 
rhoidas (pilės), Ulcers, puididinitna gė
lė* (enlarged glands), ir vyras skuro* !i- 
gu,. greitai ižgldom.

imifT'Vir I°R tašom sava vyriem psejentom* ing youkalboiiružlai- 
A1 H 1x1 Ai iome didžiaurioi slaptybėje.

■m BntAfsoiB vysu* vaistus dėl mnsu ligoniu ir siunta m Jous ing vyra poovletie. 
RaAyk pas nin* šondiena apukidamu kas jums skaudžia ir reidalauk prisiim

ti m* musu nanjueioa knlgaa, katrą siuntiem dykai kožnam katras padėtis sava 
adrese.

Tou kalgole ira daug illustrariu ir ii ira kei 
jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kniga 
aajpe gali jotu gyditi noumurie. Rašyk pu: 
DR. JOSEPH LISTER CO.,

L. 75 22 Pifth Avė., Chicago. UI.
Goudotinu Tamista : Aš kienciu noug ligoe, katra !ra........ . ............... ..

(Apraiik U<*)
.................   Prašau pririunsii suvis dykai, juau kaiguūe, katra moka kajp 
gyditisie noumosie.......................................................................■

Mana vardu ir pravardie:............. ........................ .......................................................

■jp noumai mokslą dėl menu ir 
ilga t* apaaka wysokies lygta ir

Adresas,—P. O. Statas,

Dykai!Dykai!
Kas prisius tris pačtines markes, tas apturės puikų kataliogą Dykai! Tame 
katalioge yra vhoki paveikslai ir aprašymai kaip yra padaromi peiliai ir brit- 
vos su ypatiškais paveikslais ir su vardu Ir pravarde. Reikalaujame agentų. 

Joecph Yuęhkevvlfc, 161 W. Madlson et., Chicago, III.

Lietuvių Gydytojas te Chirurgas.
3255 So. Halsted St., Chicaco, III.

Gydo visokias ligas moterų, valkų te vyrų. 
Teipgi turi didele praktiką i* gydo pssekinlėgal 
vinakla* limpančio*, užsitenėjusias ir paslaptln- 
<as vyrų ligas. Daro operacijas pasekmingai.

Naujas Išradimas 
Sustiprinimui Ir užlaikymui plaukų. 
Tuksiančiai plikų žmonių atgavo pui
kius plauku*, sulaiko slinki m a plauku 
gživOs labui trumpame talke. Vietoje

senų atauga nauji, gražu* plaukai. Visokia it*, 
formacija dvkai. Artesnėm* žiniom* reikia ra
šyti įdedant kraso* ženklelį.

PROF. J. N. RRUNDZA 
■BADWAY4M.niSL. _ fiWUYS-WW TfU.

“RAISTĄ” (Th W) e DU ODŲ DOVANAI
Skaitytojams “Ltetovųs” k "Vtanybšs L.", kurte dar tos knyga* neturi ir nėra skaitę.

Jei knygo* ’ RAKTAS” nėši dar įkaite*, tol visai mažai težinai Amerikos gudrybe*, 
taip vadinama jo*, gerove ir negali ižslsaugotl nao visokių pinklių, nes 

dyHmo. "RAISTAS'"tol knyga patyrimų.
"RaISTA" tslppat žinoti vis* lutvarkvm* dabartinė* pramonijo* ir kodėl 

o tuęmi ir kaip galima turėti A»uom*t darbk* Ir gyventi talnilngal.
1“ dėl iinaSumb tavo IdŠjų)ra taip pageidaujama knyga, kad yra Urento į

V*, kuri* sodrnbino Amerikos ir Europos parlamentu*, yra didelė, 856 pusią- 
varbl tuotnl, kad aprašo gyvenimų lietuvių Amerikoj*.

atoiaiikSt Ktsiprisiųstom** man^Roc, apturės ihstom* vieną šitų laikraščių ir/'RAlSTĄ dykai. 
Siuntimui prestataeruto* adresą*: J. Naulokaa, Medinos Sq. ba« iŠ*. New York. M. Y. 
Ktakvtantoitetavye Inteligentą* prlpažlA dideig vertą.knygoe “Ratoia*". •

f Jau galima užsisakyti

“Lietuvos Ūkininkas”
SU; DVISAVAITINI U PRIEDU

“Zemč" 1909 metams.
Lletuvo* Ūkininke” rašoma apie (varbiauaiu* Lietnvo* gyvenimo•p*ln*iikimu*. apie tnp- 
kykla*. v*ličių, parapijų Ir viaokių draugijų reikalu*, apie žerrtė* vaidymy. Darnos ir yy 
riauiybė* darbu* (polltLką). nžalanių gyvenimų ir tt. Tnip-pat apauzdinama žmontm* ih 
prantamt»traip*nlal U gamto* ir kitų mokslų. Duodama žmonoms *l»okiuo«e reikaluos*

nurodymai Ir patarimai. f
‘ŽEMEJE’’ rašoma apie laukų dirbimu, gyvulių auginimų, jų liga* ir eydymų. apie 

•odinlnkyitp, bltiotnkyct; ir kitu* ūkio daįykn*.
prie to dar turime pamintu. kadl«0» met*i* «i»i metiniai 'tat. Uk." akaitytojal 
gau*: 1) KALENDORIŲ 190# ra.; f) Kiekviena* metini* ŽEMĘS (kaitytoji*, kuris užil- 
tikt* “Liet. Uk.” nevaliau vaiario i d. 1909 u>., gau* išbandymui daržovių Ūkio* B* to 
dar ŽEME8 »kaKytojai 190# metai* ra* daktariškų patarimų — k>lp įaugoilei irgelbėtlc, 
nuo ilgų. KAINA VILNIUJE IR KITUR »una»luntimu: tn*um»3r., pu*el metų 1 r to 
k., t mšn.SOk. —UŽSIENIUOSE tu nusiuntimu: mėtom*4 r., putei metų2. Adresą*: 

Vilnius. “Llrtuvos Ūkininko” Redakcija ir Administracija

ligos 
iUvdoma <rmt*L tikrai ir ra 
pilna tlaptvbc. Nervų nu*il- 
pnijima*. lupoolimu ivaika- 
to«, žudytu** (tiprybt*. nubė- 
tim>* kranio, užnuodijimu, 
žlapumints (aiity*.

Plaučių ligos, 
Duaulv*. Bronchitą* ir kito* 
plaučių lito* tikrai Utydoma 
mano valiausiu budu. Širdie* 
lito*.

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

Užnuodijimas1
Kraujo,

it viso* odo* lito*, kaip ve 
pnčkai, piktoji dederv.nl. šun
votė*. niežuly*, bemorhiodai. 
sutinimą* žilių. naik-.nsmti Bu
bėsimai, įsisenėjusios ligoa

Vidurinis lito*, skausmai *trt- 
noM, Baltosios tekėjimą* ir 
kitos Ūtos tikrai išgydortos. 
UžpakalinC* žarnos, užsendin-

DR. ZINS, 41 CHICAGO

Serganti
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo ligų, nenusiminkite. Susira 
minkite! Gelbėkite save! Šauki 
tesi prie mus!

Eikite ten, kur busite gydomi sanži 
ningai ir greitai pasveiksite! Suččdysi 
laiką ir pinigus eidamas j American Me
dical Dispensary. Patarimas dykai.

Sutinimai Ir kitokį nesveikumai yra išgydomi trumpu laiku su keliom* dienom* ma- 
•ųoriginališku budu gydymo. Atsakančiu pritaikyta* musų gydymas yra tikriausia* te nuo
dugniausias būdas ant avieto, pasiekimui nuodugnaus Išgydymo. Negaišiuk laiko te nestatyk 
pavojai savo sveikatos, klausdama* patarimo pa* aptiekorlų ar draugą Jei nėši atsakančiai 
gydoma*, tol gali būti tikra*, kad turėsi tą Ugą per visą savo asnilų te ji visuomet atgabens ta • 
mlstol nelalmf te susikrimtimą Mg* ižgydome tukatončiu* tokių ilgų, dėlto kad turime jauta 
ypatllk|\ydyma

UZ8IKIMSIMA8 ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip ilgai kenti 
nuo užakimo varpos te kiek daktarų tomistą prigavo te suvedėtojo, musų gydymas tomistą tik
rai ilgydy*. Su musų gydymu nereikto jokio piatutyao. Musų gydymą* yra geriausias vtaoj 
pasaulfj. be jokio skausmo ji* prašauna nesveikumą ant visados. b

UŽNUODUIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingu* vaistu* te turi skausmu*, šais- 
da» burnoje, gerklėj* ar pratruklmus ant kokios nors daile* kjino, tai sargi nuo nėnuodtjimo 
kraajo, kurį gali išgydyti Amoricen Medieel Dispensary. Mjs jielkome sunkiau risi ii,y- 
ėoraų ligų prašiausiame padėjime. Męs išvslyslgse tavo kraują grynai te prašalinsime Iš viso 
kuud įvairius nevalumus bei nuodus trampesnlu laiku neg# kas kitos kokioj dalyj pasa«M*.

GUMBUOTOS IR SUtlSUKę GYSLOS. Tokį padėjimą gyslų męs išgydomą b* sa
ga iiinto laiko, bą jokio skausmo te nu t .tuojau*. Musų gydj mss prašalina visokius Ilgėtus pa- 
dšjitnus. pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greitai nomališką sveikatą te tvtetamą 
Skausmai pranyksta visai. ,

Męs Išgydomo kuomet kitiems nenusiseka.
Mgs teipgi išgydoma trumpu laiku visa* ligas, kurios apsireiškia tarp jaunų, senų 

pusamžių vyrų. PASIKLAUSIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! Viską užlaikome slapty, 
bėję. Jei busi gydomas musų, nieką* to nežinos. Mą* tarime tam tikrą gydymą ktakvienaiį 
ligai.

$10. vertės ištyrimas su X-spinduliais dykai.
. Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsišaukti pas mtisdėl Utyrimo, idant žinoti ar fle 

tinka apslvedimui ar ne. Kitąsyk gali bdU kūne kokia figa, kuri kliudytų laimingam gyve. 
nlmui apsivedusiam*.

Jeigu tomisto turi kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo portengimo gamtos tiesų, tai' 
nmnėgtak j* užslėpti ėenatve. net ženatvė Ūktai gelbėti ilgai įleisti šaknis giliau į kūną o tada 
tavo sveikata galutinai sunyks.

Atsišauk Ištyrimui į American Medical Dispensary ofisą ir užsitikrink sau, kad esi tikę* 
apsivesti. . '.'T į

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!
Nereikalaujame pinigų pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pats, raėyk. 

American Medical Dispensary 
91-93 E. Washington Street Chicago, III.

VALANDOS PRIKMIMO: mm 10 ryto iki 4 po pietų ir nuo S iki 7 vakaro.
Nod*ldi*niaia Ir Šv*nt*di*niais nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

.Visi tie, kurie šaukiasi gydytis TUR šauktis asabiškai dėlto, kad 
ligos ir kitokį padėjimai negal būt gydyti įteip gerai per raštus kaip 
galima gydyti asabiškai. NERAŠYKITE, BET ATEIKITE;

dederv.nl

	1909-03-19-Lietuva-00089
	1909-03-19-Lietuva-00090
	1909-03-19-Lietuva-00091
	1909-03-19-Lietuva-00092
	1909-03-19-Lietuva-00093
	1909-03-19-Lietuva-00094
	1909-03-19-Lietuva-00095
	1909-03-19-Lietuva-00096

