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POLITIŠKOS ŽINIOS.
ŠIAURINĖS AMERIKOS.

Paskalas apie užpuolimą kokio 
> ten italijono Fosti ant buvusio 

Amerikos prezidento Roosevelto, 
jam esant ant garlaivio Hamburg, 
pasirodė visai neteisingu, tyčia iš- 
mislytu kokio mėgstančio nepapra
stas žinias laikraštininko.. Nė jo
kio užpuolimo ant Roosevelto ne
buvo. 5 d. balandžio Rodsevelt 
atkako laimingai į Italijos uostą 
Napdlį. Čia jis apleido laivą 
Hamburg ir toliau į Afriką ke
liavus ant garlaivio AdmiraL Itali- 
jonai buvusį Amerikos prezidentą 
priėmė labai širdingai.

Rengiasi smarki už muitus kova 
terp Prancūzijos ir Amerikos. 
Kadangi sttlyg naiijo Amerikos 
rando sumanymo, 
didesni muitai ant 
dirbinių, kaip tai: 
gaus' muilo, pančiąkų. pirštinių, 
brangių šilkinių audimų, tai ir 
Prancūzijos randas J surengė nau
ją muitų tarifos sumanymą, ku
riame net dvigubai 1 
ant - daugelio Amerikos išdirbinių 
ir produktų. ‘ Sumanyti muitai 
paduoti dvejopi: kraštams, kurie 
ima mažesnius, muit is už prancū
ziškus išdirbusius 
tiems gi, kurie ima 
njus, muitai prancuziškoš tarifos 
sumanyme daug, dičesni. Ameri
ka gi nuo .prancūziškų išdirbinių 

' ima muitus didesnius negu koks 
. nors kitas kraštas, tai jai ir Pran

cūzija mat nori tuojm pačiu atsi
mokėti. ’
>2 -Užstodamas už ss vo kapitalistų 

^itohipani-ją, turinčią savo rankose 
asfalto kasyklas Vįnezuelėj, Su
vienytų Valstijų randas susipyko 
su Veriezuelės randu,! kuris mat nu
baudė Amerikos kapitalistus už rė
mimą pinigais sukilėlių- Nesuti
kimai tie užgimė dair būvant pre- 

_zidentu jenerolui Castro, bet iki 
šipl ne išnyko. 4 Dabartinis* Vene- 
ziielęS prezidentas ir Amerikos ran
das sutiko užbaiginįą nesutjkimų 
pavesti santaikos te i 
teisėju. abudu kraštai 
gentines pasiuntinį I

riame net dvigubai

ir produktų.
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JA.MASKOL
Pereitą' sanvaitę Maskolijos du

rnoj prasiplatino žinia, buk caras 
pasirengęs ir trečiąją durną išvai
kyti, nors priežasties vaikymu vi
sai nebuvo. Teisybė, visokių par
tijų atstovai smarki*.i peikė teisių 
ministerį, ypač peikė neteisingus 
teisėjus; ministeris nė nesiteisino, 
pasakė vien, kad apie neteisingus

sai nebuvo.

ko gero neveikia, o imsi' 
gas. ' Dabartinė durna 
monyjimui gyventoji! įkių, kam 
randas nesigaili išmesti 
jonų, kad su jos pagelba 
dai galėtų nuo žmonių 
šinjtis ar šimtus milijei 
ir yra dabartinė durna.
ji tokia nenaudinga kraštui bus, tas 
paeis nuo pačių Maskclijos žmo
nių. Caras iš gero noria 
mos neduos, prie to jį vien gyven
tojai gali priversti. Kol žmonės 
tyli, tol jie nesulauks tokios 
mos, kuri galėtų gerą daryti, 
ma gera žmonėms, bus negera 
džiai ir atbulai; valdžia gi 
vien tokią turėti, kuri 
butų gera, bet žmonėms 
ro negalėtų padaryti.

Ministerių pirmininkas Stolypin 
jau išsisuko nuo giltinės dalgio: 
sveikata jo pasitaisė, bet jis visgi 
dar nesijaučia teip drūti, kad ga
lėtų durnos užmėtinėjimų klausrti. 
Todėl caras jį tūlam 
liuosavo nuo darbo. S 
gauti pajiegas iške’iavc 
Maskoliją, į Krimą.

Pereitą sanvaitę Berl nan atėjo 
žinia, jog užsitraukęs neužganėdi
nimą rėmusių Maskoliuos politiką 
ant Balkanų pussalio Prancūzijos 
ir Anglijos, Maskolijc 
nių reikalų ministeris Iz^ohkyj pa
davė carui savo rezignaciją. Gal 
žinia ta buvo teisinga, 
iki šiol Izvolskio nuo vietos nepa- 
liuosavo; gal neranda i eito tinka
mo, kuris Izvolskio vi .-tą užimti 
galėtų.

Kadangi pavojus karo ant, Bal
kanų pussalio šiuom tar] 
kus prieš Austriją Se 
prašalintas, tai Maskolija vėl dai
rosi Persijos pusėn, ar 
siseks su mažesniu pavojumi ką 
nors pelnytis • Kadang Persijoj 
ramumo vis nėra, bet matyt revo- 
liucijonierių įtekmė žvmiai pakilo, 
kas Maskolijai ne patinka, tai ji 
ant Persijos rubežiaus traukia vis 
daugiau kariumenės ir atsitikus pro
gai, matyt, nori įsiveržti į Persiją 
ir užimti atsakantį šmotą.

5 d.-balandžio gruziniškiejie re- 
voliucijofiieriai- 20 vyrų, kaipo pa- 
sažieriai prisigriebė ant garlaivio 
Carevič, stovinčio 
besirengiančio išplaukti 
piškų jūrių. Revoliūcijonierių mat 
žinota, kad ant laivo yra^ 600000 
dol. pinigų. Jie manė ant 
suvaldyti laivo įgulą ir pinig us pa
imti. Pliąnas jų vienok nepasise
kė. Juos iš syk nužiūrėjo r dar 
uoste padarė kratą, rado ginklus. 
Suėmė visus 20 revoliūcijonierių.
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mus, bet ministeriui
sumarivtas padidintas . išlaidas. Ki
tokių nesutikimų terp durnos |r 
valdžios nebuvo. Ir ištikro pas
kalas apie-rengiamą išvaikymą du
rnos pasirodė neteisingu. Kam gi 
vaikyti tokią durną, kuri nors- ir 
peikia valdžią, bet -visgi šoka teip, 
kaip užgriežia valdžia, visada \jai 
pripažįsta tiek pinigų atviriems 
ir paslaptiems reikalams, kiek mi- 
ništeriai reikalauja. Jeigu kar
tais durna iš ministerių ir reikalau
ja Miasiteisinimų, bet mmisteriai 
teisinasi vien tąsyk, kada jiems pa
tinka kada gi klausymas pastatytas 
nepatinka, tai atsako, jog tokius 
klausymus privalo aiškinti vien ca
rui,, o ne durnai. Ir 
jos garbę užgaunančiais ministerių 
atsakymais pasigani idina, 
juos nuo vietų tuojau prašalinti, 
kaip tai daroma kitu<
kesniuosc Europos kjraštuose. Su 
tokia durna randas gali sugyventi

nusilenkė 
oficijališ-

durna tokiais

vietoj

ose, kulturiš-

BALKANŲ PUSS\LIS.
Serbija ant galo davėsi perkal

bėti Prancūzijos ir Anglijos pa
siuntiniams ir visame 
prieš Austriją. Ji jau
kai atsakė Austrijai jog išsižada 
kokio nors žemės plotais atlyginimo 
už priskyrimą prie Austrijos Bos
nijos ir Hercegovinos ir paleis 
tuojaus. po ginklu sušauktus rezer- 
vos kareivius. Užmanė Austrijai 
pradėti tarybas padarymui naiijo 
vaizbos traktato. Austriją nieko 
kito nė nereikalavo nuo Serbijos. 
Taigi pavojus, koks grėsė Europai 
dėl kilusių nesutikimų terp Austri
jos ir Serbijos likosi prašalintas. 
Besiginklavimas vienok lygiai Ser
bijai, kaip ir Austrijai ištraukė 
daug milijonų doliarių. Uždengi
mui tų nepaprastų išlaidų Austri
ja antai turi net didelę paskolą už
traukti, bet reikalingi pinigai atsi
ras pačioj .Austrijoj; Serbijai rei
kės paskolos svetur j ieškoti j i bet 
nežinia, kur ji gaus reikalingus pi
nigus, nes kol karalius ir jo ran
das ant silpnų laikosi kojų, kol 
nieks negali įspėti, kas ten gali at
sitikti, kokiu budu randas nura-

tokia durna negali siaurinti miq^ mjs ( neužganėdintus, sukurst)tus
sterių sanvalią, negali jų ttSniro- 
liuoti/:, Kad tokia vienok durna 
Maskolijas pakelti negali, kad ne
gali gyventojams nieko gero pada
rytį, tas valdžiai nen]

1 gyventojams nieko gero ne daro, 
ir jai juk žmonės yru vien įnagiu, 

. kurį galima išnaudotu, bet ne gerą 
jam daryti. Kad durna nieko gero 
negalėdama padaryti kraštui lešuor 
ja milijonus, tas teipgi valdžiai ne
rupi. Juk ir valdiniikų eilėse yra

pi. Juk ir ji

gyventoj us, nieks tokiam randui 
pinigų nepanorės skolinti, jei bent 
tas, kuris, su pagelba pinigų norės 
Serbiją padaryti įnagiu politiškų 
savo siekių.

Austrija šiuom tarpu Į šiaip teip 
susitaikė su Serbija, bet! nesusitai- 
kė su maža Montenegro kuni
gaikštyste, kuri dar vis po ginklu 
laiko sušauktus karan gy ventojus. 
Geidžianti ramumo Europos kraš
tai kreipėsi prie Italijos karaliaus

ne n
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gro kunigaikštį, Italijos karaliaus 
vuošvį, kad jis teipgi be jokių pa
sargų susitaikytų su Austrija ir 
paleistų namon po ginklu sušauk
tus gyventojus. Ar Italijos kara
liaus prikalbinėjimai išduos vaisius, 
Supkit įspėti. Jeigu Montenegro 
kunigaikštis nepasiduos prikalbinė
jimams, jeigu jis vienas pradėtų 
karą su Austrija, tąsyk ir susitai
kymas Austrijos su Serbija butų 
be vertės, nes serbų nieks neįsteng
tų nuo įsikišimo į karą sulaikyti. 
Jeigu gi ir Montenegro nusilenks 
prieš Austriją, tai išnyks visi de
besiai, išnyks' karo pavojus imt 
Balkanų pussalio.

Turkijos parlamentas, 136 prieš 
46 balsais užgyrė priimti nuo Au
strijos 10800000 dol. atlyginimą 
už pasisavinimą Bosnijos ir Her
cegovinos.

Serbijos sosto įpėdinis, kuni
gaikštis Jurgis, atsisakęs nuo sosto 
įpėdinystės, kuris savo karštoms 
agitacijoms stengėsi savo gimtinį 
kraštą į karą su Austrija įtraukti, 
rengiasi su visu iš Serbijos išva
žiuoti. Jis mano keliauti Masko- 
lijon ir pastoti tarnyston į kokį 
kazokų regimentą. Matyt jaučia 
kad Serbijoj dabar jam nėra kas 
veikti. _

PRANCŪZIJA.
Prancūzijos laikraščių daugumas 

pranašauja darbininkų riaušes 
Prancūzijoj ir tai trumpame laike. 
Darbininkų vadovai varo smarkią 
agitaciją prieš randą ir tai ne tik 
terp darbininkų, bet terp urėdnin- 
kų ir kareivių. Veik visų darbi
ninkų organizacijų nutarta niekur 
ne dirbti pirmą gegužio dieną. 
Laikraščiai mano, kad jeigu .Pran
cūzija butų į kokį karą {traukta, 
darbininkai ne stos kariumenėn ir 
ne dirbs karo reikalams. Teip iš
sitaria ir darbininkų laikraščiai. Ir 
randas bijosi, kad nesukiltų prieš 
dabartinę tvarką Prancūzijos dar
bininkai, o tas galėtų kaimynams 
suteikti progą įsikišti į tuos na
minius maištus Prancūzijoj, kad 
visi kaimynai, kaip buvo didesės 
revoliucijos laikuose, ne užsimany
tų ant Prancūzijos užpulti ir joje, 
per kraujo praliejimus sugrąžinti 
senąją tvarką.

IS LIETUVOS.
Iš VILNIAUS.

Kovo 3 d. Liet. Mokslo Draugi
jos posėdyje “Rūtos” buste turė
jo būti Dr. K. Griniaus skaitymas 
apie kai kuriuos Vygrių (Augu
stavo-Seinų) vyskupijos XIX šimt
mečio pradžios ■ aplinkraščius - ir 
apie kun. A. Savickio neatspauz- 
dintus raštus. Gubernatorius lie
tuviškai skaityti neleido; atidėta 
tolesniam laikui.

Mums atsiųsta knygutė, po ku
ria pasirašęs “Šviesos” redaktorius 
ir Kalvarijos-Verkų pirkimo suma
nytojas kun. Juozapas Ambrazie
jus. Toje knygelėje praneša, kad: 
vasario 17 d. 1909 m. Kalvarijos- 
Verkų pirkimo nariai susivažiavę 
Vilniuje nutarė: 1) Idant visi Ver
kų pirkimo nariai paskirtus pini
gus būtinai sudėtų iki kovo 4 d. 
1909 m. į Vilniaus bankus; bankų 
knygeles-gi visi nariai turi sudėti 
“Šviesos” redakcijoje (Vilnius, 
Koževannaja g. No. ir, b. 3); 2) 
Susidėjus Vilniaus bankuose reika
lingiems pinigams tuojaus užpirk
ti Verkus. •

Nieko daugiau apie tą pirkimą 
Verkų mes pasakyti negalime, nes 
ant buvusio vasario 17 d; susirin
kimo musų korespondento neįsilei
do, p iš knygutės nematyti, kaip 
tasai milžiniškas — anot knygutės 
autoriaus — darbas žada būti iš-, 
tikrųjų atliktas.

blikai patikusios per pirmąjį “Rū
tos” koncertą p-lės L. Skalskaitė 
ir S. Viburytė padainavo gražų 
Campono duetėlį “Mėnulis glamo
nėjas”; paskui buvo gražus trio: 
p-lė L. Skalskaitė (sopranas), 
smuikas (p. Varonlas) ir fortepi
jonas (p-lė V. Skalskaitė): Ma- 
cheroni' “Liūdėjimas” (pritaikinta 
Liudo Giros soneto ‘*Atminimų” 
žodžiai). Antras trio buvo: smui
kas (p. Varon’as), Violenčelė (p. 
Smirnovas) ir fortepijonas (p-lė 
Zdichovskaitė): labai dailiai išėjo 
jausminga Glinkos “Elegija”. Ne- 
nuilstąs p. Varon’as pagriežė dar 
be to pats vienas (fortepijono pri
tariamas), b griežė taip dailiai, taip 
užu širdies tvėrė tai liūdni,tai links
mi jo smuiko baisau kad klausyto
jai, jam pabaigus, atšiploti negalė
jo vis šaukė atkar|o*|i.

“Rūtos” choras, J. Kučinsko 
vedamas, padainavę ;kelias daine
les: “Op, op, kas ten, Nemunėli”, 
"švint aušrelė”, “Lietuva brangi” 
ir pagaliaus dar niekur negirdėtą 
“Sėdėjau, žiurėjau Iš rūtų darže
ly”. šita dainelė, |Mties p. Ku- 
činskio keturiems maišytiems bal
sams suharmonizuoji, _vtin publi
kai patiko ir, visiemĮf reikalaujant, 
buvo dusyk padainuota. Paga
liaus, p. L. Gira ir tDr. Laumian- 
skis sakė Maironies* Jakšto ir Vai
čaičio eiles. “Bisui* p. Gira pasa
kė porą savo eilių.,.

Toksai tat .
“Rūtos” 
dį padarė jisai 
giau, kad “Rūta” ir 
tadienis žada r 
certus, maišytinai 
Koncertų-vaidinimų 
naši tam tikra * 
įsteigta teatralinė 
įeina Dr. V. Launtianskis, p. ’J? 
Kučinskis ir p. L. Gira. Reikia 
tikėties, kad toji “teatralinė komi
sija”, paėmusi į savo rankas vaka
rų rengimą, nenuils ir sparčiai 
darbuosis “Rūtos”, naudai, suraz- 
dama vis, daugiau naujų jiegų ir 
tuo vis įvairindami “Rūtos” va
karus.

P-Iės: Skalskaitė ir Viburytė. 
taip-pat p. Varon’as ir Smirnovas’ 
pasižadėjo ir toliau dalyvauti “Rū
tos” vakaruose. B« (to dar, paža
dėjo dalyvauti Treskin’o muzikos 
mokyklos mokytoju (fortepijo
nas) ir vienas . fafcnetistas; tur
būt, neatsisakys kada-nors paskam
binti žinomoji musų mieste pija- 
nystė, buvusi Jakubovskio konser
vatorijos profesorė p. EI. Stanek- 
Laumianskienė. P. Kučinskas ža
da surengti vvr kvartetą. to, 
taisosi prie “Rūtos” nuolatinis 
mandolinistų-balalaikininkų orke
stras; orkestrininkai — Vilniaus 
vidurinių mokyklą šokiniai. To 
orkestro sutvarkymu ypač rūpinasi 
mokiniai lietuviai Gedvilą ir Mai- 
siejevas. Jau daromos orkestro 
repeticijos: ta^p kito-ko p. Gedvi
lą žada sutaisyti orkestrui popuri 
iš lietuvių žmonių dainų. Butų 
ištikro puikus pasĮipaginimas!

Su choru tik didelis vargas. 
Suriku iškarto choras gerai sutai
syti ypač dėl to, kąd Vilniuje įsi
gyvenęs blogas paprotis: pavaikš
čioja, pavaikščioja kas choran, pas
kui ir meta ėjęs, reikia kitų balsų 
j ieškoti; iš tos priežasties vis mai
nosi ir mainosi choro balsai, per 
tai nei negali visas choras gerai 
susidainuoti. Ir taip yra su visais 
Vilniuje chorais. Lenkų “Lutnia” 
savo apyskaitoje už 1908 m. vie
šai iš tos-pat priežasties skundžiasi.

Taigi “Rutininkai” ir galvoja, 
kaip čia geriau, tvilkiau savo cho
rą sutvarkius. "Choravedys p. Ku
činskis žada į 
:lų skaitymo) 
cijos busiančios 
ir choristėms
tas turės teisę dalyvauti chore, kas 
vaikščios solfedžio inokyties. Tai
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Įspu- 

Juo sma-
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: tik
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I bus labai geraą dalykas. Taip-pat 
dar? ir n. Čnirlianic.’ kain vede Vii-

“RŪTA”.
Vasario 28 d., šeštadienį, Vil

niaus “Rūta” surengė antrą vaka
rą - koncertą. Žmonių prisirin
ko apsčiai, nors ir negalima buvo 
plačiau to koncerto paskelbti dėl 
to, kad general- gubernatoriaus 
leidimas gautas buvo vos tą pačią 
dieną.

Kancerto programa buvo gana

darė ir p. Čiuriianis, kaip vedė Vil
niuje lietuvių chorą,

Kadangi su vakirų leidimu vi
suomet išeina didelės tąsynės, tai 
“Rūtos” valdyba nutarė prasyti 
leidimo iškarto kokiems keliems 
vakarams; Teatrams, Teatralinės 
komisijos sustatytą gavėnios vaka
rų programą vyriausybė jau pa
tvirtino. Dabar teatralinė komi
sija ir vėl mano iš antksto sustatyti

vakarams, kurie bus rengiami per 
Velykas ir po Velykų.

Trečias “Rūtos” vakaras-koncer
tas bus kitą; sekmadienį. Antrą 
šeštadienį po koncerto bus vaidi
nimas; vaidįs Čechovo “Mešką” ir 
“Jaunikį”. Taip “Meškoje”, taip 
"Jaunikyje” pirmąją rolę apsiėmė 
atlikti p. K. Alyta, kurį žino jau 

geriausi 
vakarą 

“Ruton” 
scenos.

visi vilniečiai kaipo
artystą; taigi tą
tikriausiai ir atsilankys
daugelis pamatyti' jo ant

Baigiasi žiema. Ateina pavasa
rėlis. Linkimo. “Rūtai” pavasarį 
dar gražiau sužaliuoti! .

Tasai:.

Iš PANEVĖŽIO VALSČIAUS, 
Kauno gub.
valsčiuje čia buvo 16 
prie kurių priklausė 9 
Praėjusiam rudenį vi-

Visame 
magazynų, 
draugijos, 
sus šiuos magazynus valstiečiai pa
keitė pinigais įnešė iždan pę 2 rub. 
58 kap. “nuo galvos”, o grudus iš
sidalino.. Iš viso sudėjo iždan 
12895 mb. Už tuos pinigus kas 
metas priaugs nuošimčių (procen
tų) 464 rub. 22 kap. O kol buvo 
magazynuose laikomi grudai, tai 
valstiečiai kas metas turėdavo be
veik tiek pat nuostolio. Dabar gi 
po keleto metų iš nuošimčių susi- 
taisįs gerokas kapitalas, kurį su 
laiku žmonės galės sunaudoti sa
vo labui: mokykloms pastatymui 
naujo valsčiaus busto ir t. p. Pa- 
vizdys pagirtinas, kurį vertėtų'sek
ti ir kitiems valstiečiams..

Bitinas.
)•

čia žmonės labai įsimylėją į ano
dijų (dropas, eteras). Sausio 14 
d. vienas žmogus ’ gerai įkaušęs 
užsigėrė dar anodijaus (dropo) ir 
bevažiuodamas namo numirė. Va
sario gi 4 d. vakare p. “Kac” trak
tieriuje vienas žmogus
degtinės taip-pat užsigėrė dar ano
dijaus (dropo) .tuoj ir parvirto 
ant žemės be žado. Ką tik pasi
sekė atgaivinti.

Užtenkagietis.

užgėręs

Iš RADVILIŠKIO, 
Kauno gub.

Prieš porą metų čia buvo vargo
nininkas Valaitis. Bet klebonui 
Sarapui kas-kas nepatiko ir vie
ną gražią dieną atstatė.. Sužinoję 
apie tai parapijiečiai pareikalavo iš 
klebono pasiaiškinimo. Klebonas 
rėmėsi ant to, buk nemokąs grajit, 
nors Valaitis buvo mokinęsis Kau
ne ir vargonini* jtavęs Dotnavoj; 
ir čia jau antri metai grąjijo ir 
visiems patiko. Bet parapijiečiai 
tokiu paaiškinimu nepasikakino. 
Klebonas gi prispirtas sutiko ,dar 
pusę metų laikyti. Per tą laiką 
viskas aprimo ir kada Valaitis kle
bono paklausė, ar reiks jam išeiti, 
šis atsakė, kad “bus viskas po se
novei”. Valaitis irgi aprimo, pa
sitaisė kambarį ir tt. Bet praėjus 
pusei metų klebonas Valaitį vėl 
atstato, o jo vieton pasiima Valai
čio mokinį. Parapijiečiai vėl su
judo. Siuntė deputaciją su prašy
mu ir pas vyskupą. Vyskupas at
siuntė pralotą ant vietos ištirti. 
Pralotas viską ištyręs nuteisė, kad. 
klebonas Valaičiui turi užmokėti 
100 rub. už pusę kalėdos ir 10 rub. 
už pataisymą kambario, ir Valai
čiui tuoj davė kitą parapiją. Pra
ėjo pusė metų; klebonas pavarė ir 
naująjį vargonininką, o parsitrau
kė kitą. Bet dabar vasario mėne
sio pradžioje vargonininkas nak
čia pabėgo ir Radviliškis likosi be 
vargonininko. Žmonės sako, kad 
priežastis to pabėgimo tai nenorė
jimas vesti klebono peršamos mer
gaitės.... Reikia pažymėti, kad 
ant tų žmonių, kurie užsistojo už 
varg. Valaitį, klebonas taip buvo 
užpykęs, kad pas tris iš jų r— Če
kanauską, Švarcą ir Žukauską — 

i netik pats neidavo kalėdoti, bet ir 
kamendoriui neleisdavo. Ant ko 

i dabar.klebonas pyks? - .
J. Žukauskas. -

MAŽEIKIŲ/

vėžys mirtinai suvažinėjo (nupjo
vė abi koji, pečius baisiai sužeidė) 
Jievą Stakienę, netikrą kunigaikš
čio Gedimino-Klausučio-Beržans- 
kio seserį. Laidotuvės buvo va
sario 3 d. I. Kričniontas.

(“šaltinis”).

IŠ JONIŠKIO, 
Šiaulių pav.

• (Iš musų korespondento).
Joniškio raštinėj vis daugiau 

laiškų pradeda žūti, ypač ūkinin
kai negauna užsienių laikraščių; 
laikraščių daug sulaiko Rosi jos 
cenzūra, o tuos, kurie dar ateina 
į valsčiaus raštinę, svetimos 
ypatos išgauna; mat ten *kas pri
eina, tas gali pasiimti.

Laiškai kur dingsta tikrai ne
žinia: vieni kalba, kad teip gi 
svetimos ypatos išneša, bet dau
gumas sako, kad valsčiaus raštinin
kas su pagelbininku leidžia dar 
per savo cenzūrą, ir tėmija kur 
dailiau laiškas rašytas, tokių j ieško 
adreso iš kur atėjo.

Dėlto patariame nedėti savo ad
resų kiekvienam laiške.

— Merkurijus.

IŠ ŽAGARĖS, 
Šiaulių pav.

(Iš musų korespondento).
Čionai ūkininkai daugelio so

džių išsiskirstė į vienkiemius. Mat 
ir ūkininkai suprato, kad kaimuos 
gyvenimas yra skurdas. Bet ir 
išsiskirstę ne daug pagerina savo 
būvį. Kaip sako patarlė: “Viena 
bėda tai ne bėda.... Bet dvi, trįs. 
tai žmogų suėda.”

Kada ūkininkai gyveno kaimuo
se, buvo skurdus gyvenimas nes

IŠ MARIJAMPOLĖS.
Iš 20 į 21 d. vasario nakčia, 4 

vyrai su kaukėmis apiplėšė vietinę 
Bartlingio aptieką, pasisavinę ?pie 
160 rublių. Iki kol nesusekti. Plė
šikų priviso tiek, kaip niekad. Ma- 
ty t, kad kartuvės ir katorga jų ne- 
gazdina. ‘ i

IŠ KALVARIJOS/ '
Suvalkų gub. |

Čia lenkai su lietuviais vis bar 
nesusitaiko. Taip -kovo 7 d., kada, 
po mišparų lietuviai buvo bebaigę 
giedoti, atėjo ir lenkai, ir radę už
imtus suolus pradėjo lyste lysti. 
Tada lietuviai atsitraukė ir užleido 
vietą lenkams; bet kada lenkai su
sėdo, tai lietuviai apstojo juos ratu 
ir galu gale išvarė lenkus visai iš 
.bažnyčios. Bet tas brangiai lietu
viams atsiėjo. Beeinant namo ant 
Gardino gatvės būrys lenkų ir vėl 
ne be samdininkų pastoję) lietu
viams kelią ir kelioliką lietuvių bai- . 
šiai sumušė lazdomis ir akmenimis. . 
Teko nuo lenkų ne tik lietuviams, 
bet ir vokiečiams: traktierninkui; 
Greitenbergiui sunkiai sužeidė pei-; 
liu kaitinę, jo žmonai perplovė gal
vą, o tarnui sužeidė ranką vien už 
tai, kad 
lenkams

atsisakė duoti įkaususiems 
degtinės.

Leo-Liudnys.

Kalvarijos kalėjime dabar sėdi 
išviso 277 kaliniai, tarp jų 35 mo
teris ; politiškų kalinių apie 50. Po
litiškus kalinius -galima skirti į 2 
rusi:
Prie pirmųjų priguli: 1) "Švįe- 

narių 10: J. Akelaitis ir. V. '

tyrinėjamus ir nuteistus.

išsiskirsčius, šeimyna brangi, o ir 
sunku gauti, nes visi skubinas iš- 
sidangyti j Ameriką ir tai ne tik 
bežemiai, bet ir patjs ūkininkai sa- : 
vo žemes atidavę nuomon važiuo
ja j Ameriką. Kur tik pasisuksi, I 
vis kalba apie Ameriką. ]

Merkurijus.

I§ DUSETO, 
Ežerėnų ap.

Vasario 13 d. Dusetų valsčiaus 
rinkikų sueiga apart kasmetinių 
nutarimų apie “smietas”, dar nu
tarė: reikalauti nuo valdžios 450 
kelmų iš valdžios miško pastaty
mui naujos dvikliasės mokyklos. 
Pirm dvejų metų renkant vals
čiaus teisėjus, buvo nutarta teis
mo pirmsėdžiui 10 rub., o teisė
jams po 5 rub. metinės algos. Ne
užganėdinti teisėjai skundė žemie
čių suvažiavimo teismui, o ten nu
teisė ir apskričio teismas užtvirti
no: pirmsėdžiui 50 rub., o teisė
jams po 30 rub. metams. Dabar 
sueiga vėl paskyrė algas po seno
vei. Dar tarėsi paskirti 200 rub. 
(po 20 kap. nuo dešimtinės) Du
setų gydytojui metinės algas. Bet 
atsirado keletas vyrų, kurie šaukė, 
jog nereikia daktaro. Po ilgų gin
čų visi sutiko mokėti, tik nežinia 
kodėl to nutarimo neužrašė.

Vargdienėlis.

IŠ TAURAGNŲ, 
Zarasų ap.

Lig šioliai pas mus nelabai žmo
nės ėjo į Ameriką, bet šįmet tai 
lyg koks vėjas užputę — eina 
jauni ir seni, ir kampininkai, ir 
net ūkininkai pametę, ar pardavę 
savo ūkį. — Nežinia iš kur prasi
platino žinios, jog dabar Ameri
koj labai gerai, o ką, girdi, laik
raščiai rašo ir kunigai sako — 
tai tikri monai. Noragas.

IŠ GINTELIŠKIŲ VALSČ., 
Telšių ap.

Sausio men. buvo valsčiaus rink
tinių sueiga valsčiaus ponams al
goms paskirti. Musų viborniejie 
žino kaip algas skirti. Raštinin
kas lig šiol gaudavo mėnesiui 115 
ruH., o mokytojas visam kam (ku
rui, šviesai, tarnaitei, mokyklai 
laikraščiams) gaudavo tik 40 rub. 
Už tat šiems metams raštininkui 
dar uždėjo 200 rub., o mokytojui 
sumažino ant 30 rub. Seniau, kaip 
buvo mokytojas rusas, algą gauda
vo didesnę, o mokinių turėdavo 20 
—10; dabar gi mokinių yra 60.

Pakeleivis.

rKačergfuV iš PiTvJŠkiųsMi jau * 
penktas mėnuo, (J. Kačergis jau 
paleistas), Jonas Dabašinskas nuo 
Sasnavos ir Pranys Stankevičius . 
š \ išakio Rudos — trecias mėnuo; ’ 

. uozas Rimša nuo Pilviškių ir Jer. 
Švedas nuo Vilkaviškio —- .
mėn.; J. Staugaitis, gydytojas iš ~* 
Šakių, nuo sausio 20 d.; J. Mar
cinkevičius iš Kybartų suinftas va- ’ 
sario 3 d., o j kalėjimą atgabentas 
vasario 9 d. ir Pr Kriaučkmas iš 
Šakių, kuris išsėdėjo 4 mėri. Nau- > 
miesčio kalėjime, o vasario 10 d. >i 
atgabentas Kalvarijon, 2) Kalti
nami už prigulėjimą prie profeši- 
jonalinės sąjungos 12 žydelių iš p 
Vilkaviškio šerinių fabrikų (Meyer 
ir Zelman >Levinai, Želi 
novski, Boruch Posviontin&i, Si- 
man Tufrin, Fišel Paikin, Kaiman 
Kiš, Jakob Ragožin, Abel Bagra- ■ 
čeV, Seftel Diner, Abram. Gam- * 
mus ir Jakob Kazanski). Šie žy- j 
deliai jau sėdi devintas mėnuo, ir, 
regis, bus nubausti admiiistraty- i 
višku budu, kaip ir šviesiečjai. 3) ■ 
2 žydžiutės (Kolotnickaitė iš KąJ- į 
vari jos, kaltinama už prigulėjimą 
prie s.-r. organizacijos ir Gudin- 
skytė iš Marijampolės už ndegališ- 
ką knygyną). 4) Dar 6 įvairiai 
kaltinami: stud. Jaščold ir B. To- 
maševskis už prigulėjimą pjie s:-d. 
partijos ir paliuosavimą Mickaus 
iš Suvalkų ligonbučio, Dmitrij 
Aleksiui už platinimą tarp karei
vių' nelegališkos literatūroj Luk- i 
šys už prigulėjimą prie s.-tj- part., 
Antanas Miklašauskas, kerdžius iš 
Mikališkės dvaro, už tai, kad par
nešė savo užveizdai nuo nežinomo \ 
žmogaus grasinanti rykštėmis laiš- i 
ką, ir žydelis Brodovič iš Sen;< pi
lės už nelegališką knygyną.

Prie antrosios rušes priguli: i) 
nuteistų į tvirtovę 11: Jer. Pleč
kaitis, Buividas, Pr. Svotelils, stud. 
Lugotenko, L. Sarosiek, Jeremčuk, 
Naujokaitis. Sausio 22 dieną š. I 
m. nuteisti: Antanas Tomošauckas 
vieniems metams, Charito|n Ku- i 
zov — I m. ir 3 mėn.;_J. Meš- ‘ 
kevičius iš Kaupiškių v. ir Mar- į 
čiukaitis iš Senapilės — 4 mėn. 2)t į. 
Tarp 52 katoržninkų yra tikrai po- . 
litiškų tiktai keletas. 3) Nuteistų 
į are,št. rotas yra apie 20, tarp ku
rių tiktai 2 politiškį. 4) pu Sa- 
chaliniečiu nuteistu į Jakutako gub. 
amžinai apsigyventi. — Atsarginių 
kalinių nestojusiųjų prie mobiliza- h 
cijos sėdi apie 25. j v

Reikia dar pridurti, kjad aac 
Suvalkų kalėjime sėdi 3 kaliniai^ . * 
kaltinami už prigulėjimą prie 
"šviesos”; Andrius Verbylą iš Mar i

Filą-

i -



prie “šviesosLiudvinavo, kuris 
visai neprigulėjo.

♦ Vasario 10 d. š; m. atvarė čio
nai etapu (per Kaųrią, Vilnių, Gar
diną, Suvalkus ir Cipliškius) Eidu- 
kaitį, Gražiškių “Šviesos” skyriaus 
pirtnininką, kuris išsėdėjo Vilka
viškio kalėjime suviršum 4 mėn., 
ir tą pačią dieną )palitiosavo. Gal 
būt valdžia norėjo supažindinti jį su 
etapo smagumais. , L—L

viskio kalėjime sdviršum 4

Seniaus palei------- » —
Sti iš kalėjimo 3 šviesiečiai, kurie 
priversti išvažiuoti iš Lenkų kara
lystės iki esant sustiprintai apsau
gai: Liudvikas Ciplijauskas, kuris 
išsėdėjo kalėjime 4 mėn., Kazys ir 
Joanna Griniai išsėdėję įx> 67 die- 

** nas. i- '- j
Reikia dar paminėti vienų juo

kingą atsitikimą. Peniai pavasarį 
buvo atvykęs iš Vitebsko Samuel 

' 1 Kagan pakurstyti prie streiko Kal
varijos “Šerinius” darbininkus. 
Valdžia sužinojo apie tai, ir galų 
gale nusprendė Kaganą ištremti iš 
Lenkų Karalystės. Kadangi jisai 

' gyveno Vitebske, tai buvo tenai 
suareštuotas ir. atgabentas Kalvari- 

, jon. kur jam buvo apgarsintas val
džios nusprendimas.... išvažiuoti 
atgal etapu į Vitebską. Už šitų 
streiką išsiųsti dar iš Lenkų Ka
ralystės ir Kauno, Vilniaus ir Gar
dino gub. šie Kalvarijos darbinin
kai žydai: M. Kleiman, A. Cereš- 
kin, *E. Boguslavski, B. Bitker, 
Han<lelman, Schulberg ir Novo- 
blockt. Jie išsėdėjo kalėjime nuo 
8 iki 9 mene. Es—^es.

jš Lenkų kara-

n

r
. i

IŠ LANKELIŠKIŲ, 
Vilkaviškio apsk.

Kiek tai musų žmonelėms 
sumas 1 MM
įvairių jeibių, nuostolių^ kiek jiems * 
sveikatos atima, skaudu ir pamis- ’ 
lyti.... Tai patvirtįs štai ir šis ’ 
atsitikimas. Prieš adventą žmogus

M. vinimi (cveku) susižeidė 
ranką. Kad greičiau užgytų, 
mažos žaizdelės užpylė skysti- 
iš pypkės 5 (soso); kiek palau- 
uždėjo sudegintų katės plau- 
Nuo šių “vaistų” toji /žaizda 

greit uždžiuvo, bet nepoilgo ranka 
baisiai ištino, ir aplinkui ^senąją 

į uždžiuvusią žaizdą atsivėrė dau
gelis mažesnių žaizdų. Žmogelis, 
matydamas, kad su jo ranka blo- 
gai, parsikvietė ten kokį šundakta- 

i rį. Tas, žinoma, jam nieko ne- 
į gelbėjo. Galų gale iš Vilkaviškio 

parvežė daktarą, kuris, apžiūrėjęs
5 ranką, atsakė, kad negalįs jokios 

pagelbos duoti, vien tik ranką nu
plauti. O žmogelis ir pamislyti 
apie tai nenori. — “Dievuliau! — 
sako, — duosiu aš, mat, tiesiąją 
ranką nupiauti L” Aimanuoja žmo-

• gelis 8 sanvaitės ir dar nežinia ko
kia bus pabaiga!.... ■ /

6 Boruška.

_„ » tam-
neišmanymas pridirba

U

U*

MjtriivA

p. 
sau 
ant 
mo 
kęs 
kų.

dvikliasė, su antru mokytoju, ku- 1 
I riam skiriama 420 rub.' algos. 
Dabartinis mokesnis už mokymų 
nutarta pakelti dviem rubliais: bu
vo 5 rub., dabar bus 7 rub. me
tams; tik neturtingoms našlėms lei
sta bus mokėti tik 5 rub. Kai-ku- 
rie nariai sakės, kad mokykla mie
sto viduryj daugumui narių, gyve
nančių miesto pakraščiuose, ne bu
sianti prieinama; ar negalėtų drau
gija kitaip -kaip-nors narių vaikų 
mokymo sutvarkyti ? Pagaliaus, 
Rygos lietuviai juk turi ten 
tikrų apšvietos draugijų—“Žvaigž
dę”, kuri rūpinasi mokyklų stei
gimu. Ir ištikro, vargiai kas leis 
už 3—5 viorstų vaikus .turėdamas 
miesto pakraščiuose “Žvaigždės" 
mokyklas. ,

Čia reikia pažymėti, jog susirin- 
kusiejie išpradžios elgėsi prideran
čiai, sėdėjo ramiai, bet juo toliau, 
juo kilo vis didesnis triukšmas. 
Pirmininkui reikė vis tverties ir 
tverties varpelio. Už netvarkų rei
kia kaltinti ir esančių apačioje su
sirinkimo salės aludę, iš kurios 
daugelis grįžo pasismaginę ir drą
sesni prie ginčų.

15 metų draugijos sukaktuves 
nutarta švęsti taip: balandžio 5 d. 
taisoma vakaras su pietais; 
norės dalyvauti pietuose, turės 
keti 2 rub. Paskirtie jie per 
nykštį visuotinąjį susirinkimų 
rub. šitam jubtlejui švęstu — 
mainyti.
narių mokesnius per tuos visus I 
metų (tokių bus apie 75),, nutarta 
padalyti jubilėjaus atminimui gra
žiai išspauzdintas kortukes. Šu- 
manskui patarus, įnirusiems na
riams atsiminti užpirktos mišios;

L tam tikslui paskirta 10 rub. Pra- 
. dėjus svarstyti klausimų apie va

karų rengimų išvien su kitomis 
čionykščiomis lietuvių draugijomis, 
kilo didelis triukšmas. Pirmininko 
padėjėjas Janulevičius karštai aiš
kino apie naudingumų ir toliau 
rengti vakarus suvienytomis jiego- 
mis, nes draugija iš 
jau tiek pelno nebegalinti pagei-1 
dauti, kiek turėjusi seniau,, kada I 
tik ji viena čia tegyvavusi; ___ 
išrodinėjimai nieko negelbėjo. At
skiri priešingi balsai vis i garsiau 
kilo (regimai ir kurstytojų ne
truko), kalbėtojas buvo pertrau
kiamas, pagaliaus kuone visi, kaip 
užkerėti, ėmė šaukti, jog 1 
kių susidėti su kitomis draugijo
mis, nebereikią “eiti su ponais”. 
Tan balsan kalbėjo ir Ambrami-

bių 
'kai

visuomenės reikalų, pašelpinin- 
tikrai verti papeikimo.

B.

Netik 1 smufkiejie ūkininkai rei-

(“V-tis”).

r IŠ RYGOS.
Vasario 22 d. Buvo Rygos Lie

tuvių Pašelpos Draugijos metinis 
narių susirinkimas. Pirmutinis ši
toks susirinkimas buvo šauktas va- 

. sario 15 d., bet dėlei mažo narių 
skaičiaus neįvyko. Dabar susirin
kimą pradėjo draugijos pirminin- 

* kas Žaldokas 1 vai. 40 min. po pie
tų, prie 113 atvykusiųjų narių, 

, kurių vėliau prisirinko apie 300.
Susirinkimo pirmininku buvo iš
rinktas inž. Vanagas. Iš perskai
tytos 4908 m. apyskaitos matyt, 
jog draugija turi narių 680. Pi- 

, nigų per apskaitomuosius metus 
g*. įplaukė kason 6491 rub. 10 kap., 

o išleista 5423 rub. 73 kap.; taip 
kad pelno liko 1067 rub. 37 kap. 
Priskaičius pelną prie kapitalo 23- 
087 ’ rub. 86 kap. nuo kitų metų, 
pasirodo, jog balanso šįmet sau
sio 1 d. esama 24155 rub. 23 kap. 
Tarp kitų išlaidų ir nariams šelpti 
reikia paminėti 100 rub. paaukotų, 
pernykščiu visuotinuoju nutarimu, 
naujai statomai Bolderaos mieste
lyje (prie Rygos) katalikų bažny
čiai. ; Perskaičius metinę apyskai
tą. prasidėjo revizijos komisijos 
pranešimai. Po šiokių-tokių gin
čų susirinkimas 1908 m. apyskaitą 
patvirtino.

Po to buvo pradėta svarstyti pro
grama šiems darbo metams. Nu
tarta paskirti 1250 rub. naują bu
tą draugijai pasisamdyti. Už da
bartinį butą mokama 475 rub. per 
metus. Butui suj ieškoti išrinkta 
komisija iš 4 vyrų. Naujas butas 
turi būti surastas mięsto viduryje, 
netoliese gelžkelio linijos, Ricerių 
ar Mikalojaus gatvėse. Butas pa
geidaujamas iš 7 kambarių, kad 
jame tilptų mokykla, kambarys 
mokytojui, buto užveizdai, ir kad 
salėje galėtų susirinkti apie 150 

2 žmonių. Mokyklai praplatinti, kaip 
valdyba reikalavo, taip ir paskirta 
— 1400 rub.

J

KO MUMS REIKIA?
Po baudžiavos musų valstiečiai, 

išskyrus desėtinininkus ir grytel
ninkus, gavo po daugiau žemės, 
nekaip Rusijos ir Lenkijoj val- 

’stięčiai. Jei tuomet butų buvę 
pasirūpinta ir ūkio vedimu val
stiečio, tad jis, rasit, nebūtų taip 
sumenkėjęs ir suskilęs, kaij> šian
dien matome. Kur seniau buvo 
platus rėžiai, ten dabar eina ilgi 
ir siauri, kaip botagai, šniūrai, ku
riais vos begalima akėčiomis pra
važiuoti. • Ūkis vedamas trilaukis, 
kaip prieš kelias dešimtis metų. 
Vyriausybė, panaikinus baudžiavą, 
visai ir rankas nukratė nuo sodie
čių reikalų. Kaip jie vedė ūkį, 
kaip juo vertėsi, senosios 
valdžia nesirūpino. Bet 
valstietis negalėjo savimi 
pinti, kadangi jo valia, jo siekimai 
kaskart labiau buvo varžomi per
didele administracijos globa. Val
stiečių įstaigos, kuriose turėjo būti 
aprūpinami sodiečių ekonomijos 
(ūkio) ir kultūros reikalai, netrau
kė į save sodiečio dvasios. Daly
vauti tose įstaigose, darbuoties ten 
po aštria administracijos priežiū
ra — jam buvo persunki prieder
mė, nuo kurios jis, kaip galėda;

' mas, sukės. Ištiesų, ką svers ten j 
jo žodis, kas jo ten balso klausys? ] 
Juk vistiek galų gale vyresnybė, 
jeigu jai nepatiks, nesutiks su vals- 

. čiaus nutarimais, nepatvirtįs jų ir 
elgsis taip, kaip jai išrodys rei- 
kalingiau ir naudingiau.

Bet ir nuošaliai ^valsčiaus musų 
sodiečio ūkininko sąmonei angšta 
buvo. Bendrieji valstybės įstaty
mai neleido jam jungties nei ūkio, 
nei kultūros draugijosna, kurios 
galėtų praplėsti jo akvplotą, pa- 

nes .iraugija iš tokių vakaru krtil>ti j° reikallla '«on.
tiek pelno nebegalinti pagei- Yp^mgiejte įsakymai, vyriaus}--

, bės leidžiami, dar labiau sunkino U,* AAUd *
’ bet tie v‘įlstleč’° būtį. Atsiminkime spau

dos ir žemės pirkimo uždraudimus.
Dėl tų priežasčių atsiliko ir mu

sų kultūra ir musų ūkis. Tuo at
žvilgiu tik Suvalkų gub. ir Pakur- 
šė laimingesnės buvo. Viena turė- 

heterei- j° Keresn’us valsčius ir kultūringą
ją Prūsiją šalymais, antra — paki
lusius giminaičius latvius. Taigi 
ir šiandien žvmiai matvti skirtas 

1 <111 Ūdijau naiinju *• a *ur> m....

kas. Grigiškis. Jakaviėius. Jiems uk')e ir kultūroje tarp Lietuvos 
a., didesnis trinks- vidurio ir tarp tų jos pakraščių.

Pakuršė seka savo kaimynų pa- 
veizdą, nesidalija žemių ir skubiai 
skirstosi vienasėdžiais; Suvalkie
čiai gi kadai-kadės išėjo iš so
džių ir atsisako nuo trilaukių ūkių. 
Lietuvos viduriui ir išsiskirstymas 
nebelengvas daiktas. • Ištisų dubų 
čia nebekiek berasi. Pavyzdžiui, 
dvidešimties dešimtinių duba su
skilo į tris-keturias dalis, o kartais 

kas kartas: išrišti dar smidl<iau- Ant kelių dešim-Į 
su tuo nesutiko. tini? ^koks ūkis begali būti. Jo 

savininkas nei pakartas nei palei- 
patarė j kad da-1stas; *eno uk*° nebepakaks jam 

išmisti, reiks dar šio-to iš šalies 
griebties, o greičių-greičiausia reiks! 
siekties dvaro ir ten bernauti. To
kiam ūkininkui grūmoja pavojus 
nustoti savo žemės kąsnelio ir 

tjk Į tapti proletaru. Vienintelis kelias 
išlikti gyvam, tai tuojau, pradėjus 
sodžiui skirstyties, parduoti savo 
sklypelį kaimynui if su banko 
(valstybės ar Vilniaus) pagelba, 
susitarus keliese, pirkties dvaro 
mės ir ten kolionijomis, nors 
kelioliką dešimtinių kiekvienas,

kas 
mo- 
per- 
300 

• at- 
Nariams, mokėjusiems 

5

pakalbėjus, kilo dar didesnis triukš-1 
mas, ir balsai^ nenorim, 
kia....” Janulevičius dar kartą 
buvo pradėjęs aiškinti, jog nege
rai skaldyties, siundyties vienus 
prieš kitus, kad nėra ko bijoti po
nų, juk mes ir visi šviečiame savo 
vaikus ir norime, kad butų jie to- 
kie-pat ponai. Bet dauguma ne
besiklausė. ir tik putė savo dūdas. 
Dar kai-kurių buvo patarta ati
duoti šitą dalyką 
valdybai, bet ’ir 
Taip ir nutarta, kad ‘nebereikią’ 
Tada Žagžeckis 
bar, taisant vieniems vakfcfus, rei
kią prašyti p. Šikšnį sutaisyti prie 
pašelpos draugijos artintų kuo
pelę. . r )

Klausimas apie nuosavių namų 
pirkimą, regimai įdėtas buvo I ( 
programai papuošti. Jo; svarsty
mas atidėtas kitam sykiui. Drau
gijos įstatus nutarta išvemti lietu
vių kalbon.*' Draugijos vaidybai al
gos nepadidinta, tik draugijos buto 
užveizdai"nutarta pridėti, prie dą-

[ bartinių 100 rub., dar 20 rub.: mat 
jis butą dar ir apšildo ir Apšviečia vent». 

savo lėšomis. r_ **
Naujos valdybos rinkimai vėl s 

sukėlė ne mažą triukšmą.
Valdybon išrinkti: Podėąas, Mū

relis, Grigiškis, inž. Vanagj 
senas. Valdybos kandidat 
čebutas, Vronevskis, Mal 
ir šiaudinis. Revizoriais 
liūnas, Šimanskas (Sumtjvskis ?), 
Janulevičius ir Vegis.

Po to buvo dar skundų ir pra
šymų “išrišimas”, bet koks tas bu
vo išrišimas — nebešnekėįki. 
Pasišnekėta dar apie geresnį cho
ro. sutvarkymą, ir susirinkimas už
sibaigė 7)4 vai. vakare.

Užbaigęs turiu dar čia pa i 
tą netvarką, kuri buvo. Ka 
jai veržte veržės kalbėti ir lip 
nas po kito, visai pirmininl: 
siklauzdami; kalbėtojai nei 
bėjo, tik šaukė; buvo tai 
tartum gtrklių lenktynės, 
triukšmą daugelis maža ką 
girdėjo, apie ką šnekama, 
rėkė ir kėlė rankas, sekdami 
Dėlto tai kitus klausimus ijeikėjo 
net po kelis kartus balsuoti, peš ar 
už, ar prieš — keldavo rankhs be-

3, taip ir pasKirta veik tie patįs. Už tokį nenįokėji- 
Mokykla busianti mą rimtai svarstyti šitokiy svar-

įkevičius 
jį priga-

:ymėti 
ilbėto- 
o vie-
:o ne- 

kal- 
iš tiesų

Per 
ir te- 
ir tik 

i kitus.

tvarkos 
ir pats 
pasiru-

--- —.---------- ■------ . ----------- —  
banku bus, nebloga butų pradėti 
lietuviams susidėjus ir mažesnėmis 
bendrovėmis dvarai pirktis ir ga
balais pardavinėti. Dabar patsai 
laikas butų tokiu dalyku užsiimti! 

[Tegul pagalvoja apie tai, kas gali!

Netik smufkiejie ūkininkai rei-Įne kartų rašinėja, kad ten ir ten I 
kalauja 'tokių draugijų. Apsidai-|parsidavė/ ar parsiduoda, ar parsi- 

duos gabalais toks ir toks dvaras. I 
Apsukresni vertelgos gauna iš to 
ne blogų pelnų. Nuperka iš Kuo
sų rankų, ar per licitacijų, dvare ir 
paskui pardavinėja nedideliais ga
balais vdstiečiams ir, žinoma, gau
na daug brangiau, neg buvo pirkę. 
Tankiai dar nepardavę jie išnaiki
na girias, nualina laukų ir tik tada 
valstiečiai visgi dar gana brangiai 
nuperka dvaro žemę.

Būna dar ir toki atsitikimai, kad 
valstiečius skaudžiai prigauna. Be- 
sibankrutijantis . dvarininkas išda
bina dvaro žemę į gabalus ir par
davinėja valstiečiams. Kada jau 
pasiseka paimti nuo valstiečių ko^ 
kių 10 tūkstančių rublų rankpini
gių, kada valstiečiai jau paspėjo 
apsigy venti ant “savo” žemės, žiū
rėk — dvarų išstatė šeniejie kredi
toriai ant licitacijos,' nupirko kas- 
nors, ir valstiečius išmėto.

Valdžia turi įtaisius taip vadina
mų valstiečių žemės bankų, kuris) 
ir patsai perka dvaras ir valstie-! 

’ čiam pagelbsti dvarų žemes pirkti. 
Tai butų visai geras daikts, kad tik 
galėtų lengviau valstiečiai prie jo 
prieiti. Dabar-gi, iki galėsi per tų 
bankų žemės -nusipirkti, reikia to
kia didelė krūva visokių popierų 
pristatyti, jogei ne visi gali ištesėti. 
Visgi tasai bankas savo darbų da- 

štai Kaune yra to banko sky
rius. Jisai j>er 2 paskutiniu me
tu nupirko Kauno gubernijoje 23 
dvarus su 22284 dešimtinėmis že
mės. Iš to skaičiaus parduota ga
balais 9000 suviršum dešimtinių že
mės* Tie 59000 dešimtnių bęveik 
pusiau teko lietuviams ir rusams 
(sentikiams ir pravoslavams). 
Laikraščių korespondentai ir V. 
Durnos atstovai skundžiasi, kad per 
tų bankų pravoslavams kur-kas 
lengviau žemė pirktis, negu lietu-1 jju . Koscialovskiu, 
viams. ’
pų tiems valstiečiams, kurie patįs vičius ir Petkevičius. Vienas tik|^ 
stačiai perkasi dvarų žemes. To- Grinevičius sulaužė prižadų — tur
kiu budu su banko pagelba Kauno ĮjUt Rusijos valdininko šilta viete- 
gubemijos lietuviai iki pradžiai jį jį suviliojo,—o kiti visi šventai

-n' - - -
rę aplinkui, kad ir didiejie ukinin- < 
kai, dvarininkai, netik užsieniuose, 
bet ir pas mus — jungiasi ūkio 
reikalam^ draugijosna. Veik kiek- 
vename paviete Lietuvoje yra at
skiros tjkio draugijos arba jos 
skyriai. Tatai jau parodo, kad 
mažiemsiėfhs ūkininkams, kaipo 
silpniemsiems, dar labiau ręiktų 
spiesties krūvon. Mažieji ūkinin
kai valstiečiai turi tarp savęs dar 
daugiau bendrų reikalų nekaip di
diejie. Kaip butų lengva valstie
čiams prisipirkti žemės, jeigu jie 
tarp savęs turėtų tam tikrą drau
giją susibarę! ' Ir ūkio draugija 
jiems praverstų. ’ Kredito (sko
linimo) draugijų reikalingumą visi 
supranta. Be paskoloj bėgamie
siems ūkio reikalams nebegali šian
dien apsieiti nei vidutinis valstie
tis.

Per draugijas latviai stebuklus 
daro. Neseniai jie pasistatė visų 
draugijų lėšomis ' didžiausius ir 
gražiausius namus Mintautoje. Kad 
ne draugijos, latviai, kurie po ma
žiau žemės gavo, nekaip mūsiškiai 
valstiečiai, seniai butų sunykę prieš 
vokiečius dvarininkus.

1 (“V-tin”).

APIE LIETUVOS DVARUS.
Žinome, kad Lietuvoje yra labai 

daug dvarų žemės. Taip, Kauno 
gubernijoje dvarai turi beveik tiek- 
pat žemės, kaip ir visi valstiečiai. 
Suvalkų gubernijoje dvarams pri
guli trečia dalis to ploto, kokį val
do valstiečiai. Daugumas mokytų 
žemės valdymo tyrinėtojų - pripa
žįsta, kad toki dideli žemės valdy
tojai dabar yra šaliai nenaudingi, 
nes trukdo įvykimą ir tos lygybės 
ant žemės, kokia galiiha butų. Ta
riant kitaip —fycas turtingesnis, tas 
esti kuone visrfr ir viršesnis.

Jei norknfc, kad Lietuvos gyven
tojai kiek galint butų lygus, turi
me norėti; kad ir žemės valdymas 
butų kuolygiattsias, nes žemė pas 
mus tai rfidžiadsias turtas. I

ro.

Rl.
(“L. U”)

kliaus, noriai r,atidarydavo savo 
mašnelę.

Tokie tai maž daug drafugai se
nelio daktaro. Kaip yra sakomai 
toks tokį pažino ir ant alaus pa
vadino. • - jk l

Per 45 metus dirbęs be poilsio 
daktaras, nebetekęs sveikatos, grįž
ta vėl į savo dvarelį, mažai be- 
girdįs, mažai bematąs, o vis daa 
ligonių lankymos gyvena.

šįmet aplinkiniai, jaunesni dak
tarai, prie kurių visuomet širdin
gai atsinešė Petkevičius senelis, 
taip-gi ir kiti kaimynai sumand 
pasveikinti jį 52 metais jo dakta
ravimo sukaktuvčniis. Visų suma
nytojų įgaliotinis Bortkevičius, 
katalikų kunigas Joniškio džiako- 
nas, įr kalvynųjkunigas šepetis 
(Svobiškių klebonas) vasario 10 
Puziniškyje akyvaizdoje susirinku
sių jo vaikų ir artimos giminės 
visų pasirašiusiųjų ;vardu pasvei
kino senelį ir įteikė jam prireng
tąjį adresą, aptaisytą puikiame 
albume; prie to . dar sumetė šiek- 
tiek ištekliaus, rengiasi I pastatyti 
verandą prie senelio namų Pu
ziniškyje kad senelis turėtų kur 
patogiai pasėdėti ant oro. Albume 
atspauzdintas pasveikinimas šiais 
žodžiais:

“Pusė amžiaus praslinko nuo to 
laiko, kaip pabaigęs mokslą apsi
gyvenai. prigimtoj fcavo šalyj, 
kame nito senovės tavo pirmta-

t'J

i

SUKAKTUVfiS.
Penkesdešimts su viršum metų 

atgal pabaigęs universiteto moks
lą, daktaras Jonas Leonas Petke- 
vičia, sugriežęs apsigyveno savo tė
vų mažame dvarelyje, Panevėžio 
paviete gulinčiame užkampyje, tarp 
miškų Ir pelkių. Visiems žino
mi anie \ laikai. Tuomet tebevieš
patavo baudžiava, vergija ir juo- 
džiausis liaudies tamsumas. Lietu
viškų raštų, apart poterių ir pri
sakymų kaip ir nebuvo. Vos tik 
pradėjo darbuoties kai-kurie musų 
rašytojai kaip tai: Daukantas, Va
lančius, Ivinskis, paleidžia neku- 
rius raštus, keletą liaudžiai supran
tamų knygelių, aprašinėdami gar
bingą Lietuvos praeitį, bet minia, 
baudžiavos nukamuota, vargais 
prislėgta, mažai teatkreipia atydos 
į rašytojų balsą, pagaliau ir skai
tyti mažai dar temokėjo. Už- 
tai tie balsai ir rastai sužadino , . . . . . , ...... gyvenai, prigimtoj fcavo šalyj, ka.-kunųjauny zmomų s,rd.s: nors
a ,^tl ,tr? lJose> v>enog |(unaj jau įtujturišicąii darbą,
pasijunta lietuviais, sunais tos ze- ~ . t , .. •, . . . . . Tuomet buvo dar vergijos ir di-mės, kun juos nuo gimimo pene- ... . . , _ .’ , džiausios tamsvbes laikas, o tujo, ir artimais tų žmonių, su ku- - a ..... . • ., , , , , ». savo atsiradimu įnesei spinduliusnais kudykvstę praleido. . . ... , . ,, Šviesos, likdamas tikru draugu ir Gimnazistų burehs, baigę moks- _. ...., ........... n . r , apgynėju reikalų ir vargo zmom-lus \ ilmuj e 1850 metais, duoda sau... ... .... . jos, savo karstu darbu, savo meiležodi ir pasižada—išėję augstesnius . ,‘ . *4 . . . . * . . . . artimo, savo nepaliaujamu kovoji-mokslus grįžti būtinai tėvynėn ir . ,. . . mu su tamsybe it neismanymurdarbuoties tarp saviškių, lokiu ,. . , . . , . ... .................. r. , vargdienių užsipelnei giliausią patiksiu visi jie stojo medicinos moks- . . , .... . , . garbą visuose luomuose žmonijoslan. štai tie jaunikaicai: du bro- x . . . . . ....1 ' ................ taip, jog kekvienas su pasidžiaugi-

Bankas dar duoda" pašei- ciamilevskis. Grineričius, Bartose- „ *‘S'SaU^a; ‘n“S'i. Pe^V-
- - - - • • 1 čius I Garbe tau uz tai, guodoja-

mas pilieti!, paleisk bent mums, 
tavo (^raugams, už tavo 50-metinį 
naudingą darbą už tavo augštų 
idėjų teisybę ir grožę, išreikšti tau------- Pagal lf)°9 ,netų apturėjo 23220 desimti- i;iaikč pasėdėjimą ir per ,<WJų lc,syDę ,r &rozf’ «u 

visą-ką, dabar užeina laikas, kuo- nn* dvarM žemes. Padėjus <apie visą amžių tykiai darbavosi Lietu- ®etik žodzius musų karštos meilės, 
met dideb dvarai patįs turi pa- P«»ę anų 9000 dešimtinių, kuri te- voje to ^^0 vienas tik Pet- ir iirdin&°s pagarbės, stį
linkimą skirstytis į mažesnes po- ko lietuviams, gausime ne toli 38 u—u;v„ linkėjimu dar ilgus metus gyvent 
sesijas (cfališ) ir pereiti į vaktie- tukstančių dešimtinių žemės perė- 
čų rankas. ‘ jusios su banko pagelba į lietuvių

Baudžiavai teviešpataujant kuo- rankas- Kaip jau paminėjau, tas 
ne visa žemė prigulėdavo dvarinin- bankas rūpinasi daugiau pagelbėti 
kams. Tada dvarininkų galybė rusanis. neg lietuviams, 
buvo labai didelė. kėti Dūmos atstovo Zavišos * (va-1 uisipejn^ nieilę.

Nuo baudžiavos išnyko ta galy- !

kevičius tesulaukė šių laikų gy
vas, o kiti , visi ilsisi jau po juoda 
žemele.

Daktaras Petkevičius, pradėjęs 
daktarauti, iš-pat pradžios mokėjo 

Jeigu ti-| visuose luomuose įgyti pagdrbą.
Keletą metų 

sarid 23 d. 1909 m.) kalbai,; tai daktaravo savo dvarelyje, paskui 
bė pradeda sparčiai žemyn eiti. v,sosc L,etuvos gubernijose par- 37 metus prie Joniškio ligonbu- 
Lietuvos dvarininkai buvo dau- 
giausia lenkai. Nelaimingasis pa
skutinis lenkmetis dar labiau len
kus dvarinhijcus apsilpnino. Ru
sijos valdžia besistengdama savo 
priešininkus (lenkus) kuoiabiausia . 
suvaržyti, kad “Begalėtų vėl kada 
nors prieš jų sukilti, rūpinosi, idant *,p,a '.k"k i?“‘“?|kiek iiSal«dan“s- «teng»“ !»<»•
kuodaugiausia lenkų žemės pereitų 
į rusų rankas. Buvo net uždrau
sta lenkams pirkti žemę Lietuvoje. 
Tokiu budu per 40 metų perėjo iš 
lenkų į rusų rankas dideli žemės 
plotai. Bet kas iš to, jei ir rusų 
rankose dvarai netarpsta. Tai de- Įriau padarius, 
dasi ne vien Lietuvoje, bet visoj 
Rusijoj. Nors valdžia kiek įma
nydama Rusijos dvarininkus pri
laiko, bet dideli žemės valdytojai Į pardavinėti.

tarpe musų ir pavyzdžiu mumM 
būti. Ir kad tavo Puziniškis visuo
met žibėtų musų tėvynės teisybės 
šviesa, skleidžiamas spindulius tau
tiško susipratimo, darbo, meilės, 

’ Į dailės ir doros’*.
Toliau seka kelios dešimtįs pa

rašų, daugiausiai daktarų: sykiu 
pasirašę dvarininkai, kunigai, tar
nautojai, ūkininkai, — žmonės vi
sokių tautų ir tikybos, rusai, len
kai, lietuviai, žydai, vokiečiai ir

Rusijos valdžiai malonu I skirtumo luomo, tautos ir-tikėjimo! .. ..
- - - i ’ J l Senelis klausosi išbalęs, susiju

dinęs. net akįs pilnos ašarų, dre
bančiu balsu atkartoja: Dėkui! 
Dėkui! Jums, mano mylimiejiI 
Dėkui!

..». .Dievuliau brangus! — atėjo 
mintis galvon: — musų laikraščiai 
iš Vilniaus, kaip tyčia toje valan- 
dbje atnešė žinias apie baisias tau
tiškas lietuvių su lenkais kovas, o 
čia žmogelis savuosius mylėda
mas, mokėjo sykiu patalpinti šir
dyje ir kitataučius. Žemaitė.

duota pigiomis kainomis rusams £jo (senįau prigulėjusio Vilniaus 
jau apie 200 tukst. deš. val(£$s Universitetui). - Bedaktaraudamas 
žemės ir perz1000 dvarų. Pasko- jgijo vardą netik gero gydytojaus, 
los jiems dtiota per 5 milijohūs įr geriausio žhiagaus, kurs be 
rublių.
mat kuodaugiausia priveisti Lie- prjc kiekvieno žmogaus atsineša su j J 

tai ,r tikra meile artimo ir kiekvienam,
Į

p

že-
PO 

ap-

de-

1 asak to paties atstovo Zavišos, jr patarnauti. Mums lietuviams ji- 
Kauno, Vilniaus ir Gardino guber- yra ir tuo brangus> JOg jo na- 
nijose jau dabar esą pritraukta 7 muose visuomet buvo keliama'ir

• Į nuošimčiai atėjūnų. bra’nginama lietuvystė. Senelis ir
Lietuviams reikia dabar pagal- dabar atsimindamas jiasakoja, kaip 

voti, kaip čia su tais dvarais ge- Kijeve studentaudami, visas augš- 
čiau minėtasis būrelis (išėmus 

Puikiausia rodos butų, kad su- Moisevičių, kurs Maskvoj mokėsi) 
sitvertų tam tikra bendrovė dva- visuomet šaukdavosi lietuviais ir
rams pirkti ir dalimis valstiečiams susirinkę dainuodavę lietuviškai.

laiko, bet dideli žemes valdytojai pardavinėti. Pradžioje šių metų Pradžias dainų dar tebeatmena,
kuo tolyn, tuo labyn į skolas bren- buvo pradėję keletas vyrų kalbėtis “O bukite sveikos tėviškos šalįs,
da ir parsiduoda pa galios valstie- apie sutvėrimą tokios bendrovės Gal jus ant amžių žegnoju,'

_ __ , 1__ 1 ' . Ir pinigai pradžiai butų Ar sulauks kada mane nemeliai".... 
...£j valdytojai ir dalykas rodosi nepragaištingas, Arba — “Per šešęsdešimts metų

žirni vidutiniai bet nesurandi, kaip čia pagal Ru- jungą ant kaklo nešiojom,
sijos įstatymus tai atlikti. Mat rei- Per tiek metų kentėjom, bet ne 
kalinga, kad tokia bendrovė, ar ■ raudojom
toksai bankas tvirtai butų pastaty-

Bet ir keliolikos ir daugiau 
šimtinių ūkis neišvers, jeigu nesi- 
taikys į naujuosius reikalavimus. 
Didžiojo ūkio negalima vesti be 
pinigų, bet ir mažasai nebegali be 
jų apsieiti. Nūnai nepakanka vie
nos žemės turėti, reikalinga jon 
ir pinigų įdėti. Geri gyvuliai, ge
ri padarai, geros sėklos, trųšos — 
visa tatai pinigais įgijama. Dva^ 
rininkai gauna pasiskolinti iš ban
kų, žemę ten užstatę. Mažam 
ukninkui toks bankas neprieinama^ 
ir keblus. , Jam prisieina kitur ir 
kitokio kredito . jleškoties. Užsie
niuose mažieji ūkininkai jau se
niai prasimanė tokį* kreditų. . štai 
Vokietija — visa nutiesta kredito 
■draugijomis ir kitokiomis įstaigo 
mis, kur bėdniausias valstietis gali 
lengvomis sųlygomis gauti paskolų 
ukiui įsitaisyti ir vesti. Tos drau
gijos atsirado ne vyriausybės ru
pesniu. Jas įsikūrė patįs valstiečiai. 
Priešingai, kaip visur, taip ir ten 

: vyriausybė perdidele savo globa 
. notėjo suvaržyti tų draugijų'suma- 
•' nytojų ir steigėjų sųmonę. Bet 

stangus vokiečiai-valstiečiai išsiver
žė iš tos globos ir šiandien vadina
mosios jų kooperacijos (tos drau-

I§ JOHANNESBURGO, , 
Pietinėj Afrikoj, j

7 d.. vasario šių metų susirinko- 
nte užbaigti D. L. K. Vytauto 

. draugovę, įsteigtą 15 d. lapkričio. 
Paskiau Lauryną Ivinskį 111a- 1903"m. jTikslu draugovės buvo 

tas, kad įdėti jame pinigai* nepra- tom jo namuose gavusi prieglaudą tik pagelba ligoj. Ją uždarom dėl 
žūtų. Kad butų toksai tikrumas, po nustojimo mokytojaus vietos Jo- išvažinėjimo sąnarių, įkurių vietoj .

P?tUi baudžiavos pershnainvmas tada pinigų rastųsi. niškelio mokykloje. Du oųginališ- nauji neprisidėjo, nes Johannes-
kitoki žemės valdvmo būdą iš- Pamislvkime tiktai, kiek tai yra ku Ivinskio laišku turbut randasi burge lietuviai tamsybėj-ir girtuo- I 

kėlė dvariniskut iš tų vėžių prie lietuvių pinigų visokiose taupomo- pas p. Mortą Zaunytę Tilžėje, ra- klystėj paskendę nesupranta, ko- 
kuriu iie buvot per šimtus metų, se kasose ir bankose, kiek dar liuo- syti Petkevičiaus žmonai, kuriuose kių naudą gal atnešti draugija, 
taio sakant Pripratę prie sų pinigų turi Amerikos lietuviai, aiškiai nurodytas širdingas Ivin- P)rie D. L. K. \ itauto draugijos J
nlataus evvenima kuomet turėda- kiek dar yra turtingų lietuvių Ru- skio prie visos daktaro šeimynos prigulėjo tik 8 nariai, o vėliau 
vo daugybę dyko neapmokamo sijoje? Jeigu tie žmonės žinotų, atsinešimas. Kaip jo namai atsine- liko tik 5. Kaip kada skaitlius ' 
baudžiauninkų darbo, dvarininkai kad jų pinigai neprapuls, kad nuo- šė prie “jaunos Lietuvos” prisikė- sąnarių pasididindavo, bet ne ant 
negalėjo greitu laiku susiaurinti šimčiai priderančiai eis, tada jie limo, nėra ko rašyti, nes ne vie- ilgo: jeigu gerai paaiškini draug
avo išlaidu Senoviškas perte- su mielu noru perkels savo.kapita- nas iš skaitytojų savo ause girdė- jos naudą, tai pnsiraso, ir įmoka 

klimras evZnimas turėjo privesti lūs į tą Lietuvos žemės banką, jo, savo akimis regėjo, nebereikia kelis šilingus, teisinasi, kad tuoj 
nrie skolų kurios tolyn vis didyn Poznaniaus lenkai turi tokį vadina- nęi minėti. . negali įmokėti jstojimo! Pasipasa-
įo _ Toliau javų atpigimas per mą parceliacijos banką ir jisai pa- Daktaro gerais draugais taipogi koja draugams jog įstojo į drau-^ 
tai kad i Europą ėmė sparčiai sirodė labai naudingas.’ Man r.o- buvo kun. Rimkevičius, pernai mi- giją, nuo kuriui gauna papeikimą, 
plaukti Indijos Amerikos Austrą- dosi, kad ilgai nelaukiant reikėtų ręs Pušalotuose, ir kun. Borkevi- nfs tie mano, kad geriau pragerti 
liios javai. Permažas Lietuvos ap- musų teisių žinovams per laikraš- čius, miręs Joniškėliuose, abu tuos pinigus, kokius reikia draugi- 
švietimas kuria per paskutinius 50 čius ar .kaip kitaip paaiškinti, ko- karšti Lietuvos mylėtojai ir pra- jai mokėti. Susitveria narsiųjų 
metu sloeinte slogino šalį * neturė- kiu budu galima butų tasai daly- stųjų žmonelių užtarėjai, abu musų karžygių draugija, susirinkimai at- 
jome. ne tik ukėa mokyklų, bet ir kas įvykinti. Tuo pačiu kartu mu- Pir. c;h.,va la;^
pradinių buvo permaža. — Darbi- sų piniguočiams reikia rūpintis sa- .... . . ... i
ninku pabrangimas ir stoka jųjų, vo kapitalais tam reikalui į krūvą jų jau užmiršta, bet jo pavasario da turtingesni, nes reikia su poh 

fc 1 . ... . • įritina t*h«rvviinia maž kiekvienniciia atrilvorinti už nab'vvnA crvriv.

čiams. Neužginamas daiktas, kad | ar banko. 
Rusijoj didesnieji žemės 1 
nyksta ir jų vietų užii_ ________
žemės valdytojai-valstiečiai. Tas 
pats ir Lietuvoje.

Kas pakižto dvarininkų gerovę, 
sunku atsakyti. Turėjo susidėt 
čionai į krūvų daugelis priežasčių.

I

i

m<

kalbos mylėtojai ir žinovai. Pir- sibuva nepapra-tam laike aludėse, 
masis nemažai sudėjęs dainų. Daug daugiausiai mėnesio pabaigoj, ka-

Tai vis aiškios piiežastįs, kurios | telktis, 
veda į prapultį dvarus.

Apie kitas priežastis, kaip tai— 
visoki gyventojų suvaržymai iš 
valdžios pusės, žemės nusialinimas, 
blogi orai ir kt tik paminėsiu.

šiaip ar taip, bet gi musų dvarai

daina tebegyvuoja maž kiekvieno 
piemenėlio mintyje:

“Linksmo pavasario atėjo dienos, 
Iš beržo tek sula kaip krikjtąls 
vienas” ir tt

Kunigėlis tykus, plačiau neži
nomas, žadino liaudies susiprati-

Vieno valdžios valstiečių banko 
mums neužtenka. Reikalingas tvir
tas privatinis parceliadjos bankas. 
Tik tada pasiseks mums šiek-tiek 
aprūpinti žeme nors dalį Lietuvos 
žmonių. Išganyti visų bežemių, 
žinoma, tuo neišganysime, bet be Imu, atsinešdamas meilėje prie

&

cija atsilyginti iii nakvynę, gydy- 4 
tojui už žaizdų susiuvimų: tokiu .1 
budu pagelbinei draugijai nieko ne- i 
belieka.

•D. L. K. Vitauto draugija atli- ••!, 
ko visgi gana gerų darbų. Nore- Į į 
jome gauti užtvirtinimų draugijos, 
kad galėtume pinigus apversti ko- 
Irtum Irifam fikclni ,-fint-

'f J
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L1ETDVIAI AMERIKOJ.

šimto. A. L. Reik.

Stankus.

S.

per

O. , Netoli Sndian

15 DARBO LAUKO

garinių

dirbėjų, 
Union, 

skaitlius

ir jo šalininkų ir garlaivio 
Gana sunkiai sužeista 4 vy-

f \Vinnipeg, Manitoba. Anglia
kasių streikai apėmė veik visas 
vakarines Kanados anglių kasyklas.

fl Pittston, Pa. 4<» darbininkų 
kietųjų anglių kasyklų Keystone

’I Pawnee, III. Dirba čia šiuom 
kartu pilną laiką. Iš kitur pribu
vusiam darbas sunku gauti. Nėra 
čia nė jokios lietuviškos draugovės, 
bet gal su laiku atsiras.

viadukto ir pridirbo 
10000 dol.

Springfield, Ten. Sudegė čia 
tabako dirbtuvės Bell & Sūnų. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 150000 dol.

Leavenivorth, Kans. Sudegė 
čia kariškasis kalėjimas. Nuosto
lius gaisro padarytus skaito ant 
250000 dol. Sėdinčius kalėjime 
visus pasisekė išvesti.

Chillicothe,
Creek, iškraunant dinamitą iš gelž- 
kelio vagono atsitiko baisi explio- 
zija, kurios 8 darbininkai likosi 
sudraskyti, o 8 sunkiai sužeisti.

Rochester, N. Y. Sudegė čia 
trioba teip vadinama Reynolds 
Arcade. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant 300000 dol.

* ~ GAISRAI. “
VVinchester,. Va. Sudegė čia 

Resee B. Castero namai. Sudegė 
teipgi Castero duktė, o jis pats ir jo 
moteris sunkiai apdegė.

HETiUHA
tfis buvo mažas; advokatui ir ki
tos smulkios išlaidos buvo 34 Sv- 
dviem ligoniam išmokėta nagelbot 
lįz. svaru, iš tų vienif, J. J?, išsiun
tėm į Lietuvą. ' Sanariains 3 ap
leidžiant Transvaalių pirkome do- 
tvjanas už 8 sv.. 2 sv, draugijos pi
nigų pa.sisavino kitas. Mat 
sąnarysdraugijos negalėdamas pri 
bjuti susirinkiman padavė Z. Ja- 
ručiui 2 sv., bet juos Z. J. prisisa
vino ir iš draugijos atsisakė: pini
gų ne nori atiduot, sako, kad teis- 
njui duotume. Bet už 2 sv. ne
verta bylinėtis. Draugijai liko 7 
si'. 10 šilingų, kuriuos paskyrėme 
tautiškiems reikalams. Reikia dar 
pridurti, kad draugija ant 18 mė
nesių buvo uždaryta, mėnesinių mo
kesčių nemokėjom, nes liko tik 4 
sanarihi. tiek sąnarių likus, sulyg 
konstitucijos reikia uždaryti drau
giją ; laukėm daugiau sąnarių, liet 
vietoj sulaukti, du sanariai aplei
do Transvaalių, tai turėjom , už
baigti draugiją D. L. K. \ i tau to. 
Kada draugija tapo įsteigta, buvo 
apie 300 lietuvių Johanneshurge: 
jeigu botų susivieniję j vieną būrį, 
butų galima šį tą nuveikti.

Dabar yra Sv. Juozapo pagelbi- 
nė draugija; tji ir tik 7 sąnarius 
turi. Likusius D. L. K. Vitauto 
draugijos pinigus 7 sv. 10 šil. pa- 
skiriam: 5 sv. moksleivių-šelpimui 
“Žiburėlio.“ draugijai siunčiam į 
“Lietuvos Ūkininką“, 2 sv. 10 šil. 
I “Lietuvos“ redakciją. Lietuvos 
kankintiniams. J. Žlabis.

MATYTI.UŽDRĄUDE PE1
Boston, Mas. Dell protesto gu- 

’iematoriaits, miesto niujoro ir ku- 
ligų visokių krikščipr iškų tikėji- 
nų. kuriems rodėsi priešinga dorai 
?santi garsi operai 
Strausso Salome, opėrji ta Busto
je nebus perstatyta. I 
lemorališkumo yra ki(r kas dau
giau visokioj ameriko 
sose jKrstatomose aimerikoniškuo- 
;e teatruose.

paliuosuotas., Komiso- 
rius pripažino Purena politišku 
prasižengėlių, o tokių Amerika ne 
privalo išduoti. Ar dabar nurims 
maskoliškas konsulius, ar dar kibs 
prie Pureno, kad jam daugiau 
nemalonumo ^padaryti, tas tuojau 
pasirodys.

komponisto

Tuom tarpu

raiškose far-

VANDUO UŽLIEJA [KAPINES.
Pittsburg, Pa. Pertrūko čia di

le j i dūda vandens traukimo įtai
sų šiaurinėj miesto flalyj ir išsi
vejąs vanduo užtiejd švento Jono 
kapines. Vanduo išvartė daug ant
kapinių stovylų, išpiešė tūlą numi
rėlių skaitlių. u f

ŽMOGŽUDYSTE.
Toledo, O. Netoli nuo čia, ru- 

syj locnų sudegusių lįamų rado už
muštus 65 metų Lttdiigą Kruegerį 
ir 63 metų jo moterį. Abiejų 
kūnai buvo subadyti iir: į žemę už
kasti. Suėmė kokį (en Sobolcwskį, 
kuris nuo Kruegerioj 
ir įmokėjo jam 2000

pirko farmą 
dol. -•

KLIUS.
Sulyg

IŽDO NEPRIT
\Vashington, D. (.

skaitos iždo nųnisterioL kovo mė
nesyj iždas, turėjo įplaukimų $53- 
377012, o išlaidų $56444534, tai 
vieno mėnesio nepriteklius siekia 
$3067522. Nepriteklius gi 9 mė
nesių (nuo 1 d. liejKis pereitų me
tų) siekia $8<)4295ai.' Neužilgo 
gal, kaslink iždo nepritekliaus 
Anierika ir Maskoliją pralenks. 
Iždas turi skolos $1022776520; 
skola tokiu budu per vieną mėne
sį pasididino ant 3 milijonų dolia
rių.

at-

GIMIMŲ SKAITLIUS MAŽI-I 
NAŠI.

U'ashington, D. C. Iš statistiš
ko biuro atskaitos matyt, kad Ame*- 
rikoj skaitlius vaikų mažinasi: 1790 
m. vidutinis skaitlius šeimynų są
narių buvo 5,8. o jau 1900 metuose 
tik 4,6. 1790 metuose šeimynų
susidedančių iš 6 ypatų buvo pusė 
viso jų skaitliaus, dabar gi tokių 
šeimynų yra tik ketvirta dalis, o 
3 dalys susideda iš mažesnio sąna
rių skaitliaus.

f New Yorjk. Kietųjų anglių 
kasyklų savininkai pagarsino, jog 
ant prašymo T., L. Lewiso, jie ir 
po 1 dienai balandžio jialieka se
nąsias algas. ^Tarybos darbininkų 
organizacijų su kabyklų savinin
kais traukiasi toliau. .-t

£ Binningham, Xla. Darbai čia 
dar vis eina negeriausiąi; kada 
jie pasigerįs, nežinia.

UŽSIDEGĖ KASYKLOS.
Mahanoy City, Pa. Užsidegė 

North Mahanoy anglių kasyklos. 
Ugnį iki šiol nepasisekė užgesinti. 
Minėtose kasyklose dirbo 1000 dar
bininkų. ,

MUŠTYNĖS DEL DEGTINĖS.
\Vellsville, O. Atkakus čia gar

laiviui su degtine, tuojaus užgimė 
smarkius muštynės terp gėrimų 
priešų 
tarnų, 
riskit •

IS CORDOBOS, PIETINĖJ 
AMERIKOJ. .

Dabar pas mus visai kitaip negu 
buvo keli mėnesiai atgal. Cordo- 
boj lietuvių buvo apie trjs šimtai, 
o kartais ir daugiau; bet dabar 
liko vos apie kelios dešimtys. Lie
tuviai gana tankiai serga, mirė gi 
penki: Kalvelis nuo. Subavičiaus, 

. Maukus nuo Tauragės, Jonaitis 
nuo Ligumų, Tyla nuo Traškunų, 
Bematavičia nuo Trakų. Visi bu
vo jauni vyrai.

Uždarbiai čia ne vienodi. Ka- 
> sant kanalą nuvedimui vandens 

miestan mokėjo po 2)4 peso, dirb
davo 9 valandas. Pabaigus kana- 

; |ą, lietuviai iš CordobOs išvažiavo 
kitnr. Dirbtuvėj moka prastam 
darbininkui po vieną pesą ir 80 

'■ tentavų ; dailidėms moka po 35— 
49 cęnt. uz darbo valandą: slieso- 
riams po 28—50 cent., teplioriams 
22—45 cent. Cordobos aplinkinė
se kitur paprastam darbininkui mo
ka po* 2 pesu. Darbaš nesitraukia 
ilgiau kaip 9 valandas.

Mes lietuviai prigulim prie drau-i _ . , . a- . f* m • gervmUs; uždarius sahunus, pinigųgcyes Circula Abreros, khenkalų; 
grynai lietuviškos nė jokios nėra. 
Visi Cordoboj gyvenanti lietuviai 
vienstipiai, šeimynos yra tik dvi, 
o vienas dąbar apsivedė su italijo
ne; vyras fnoka kalbėti vien lietu-

. yiškai. o jo pati vien itališkai.
Netoli Cordobos yra Argentinos 

prezidento dvaras, o jame puikus 
sodnas. Jame dirbo ir keli lietu
viai, o vienas vedęs, turi mažą 
kūdikį. Moka ten po 5^ pesų į 
mėnesį, kudikjui duoda ant dienos 
po litrą pieno. Dirba 8 valandas. 
Tiek iki šiol dirbdavo. Dabar lie
pia dirbti io valandų, o mokestis 
tas pats. Du lietuviai parėjo jau 
į Cordobą, o vienas dar liko dva- 

. Mainonis.

NEGALĖJO PALĖKTI.
Levvrenceburg, Ind. Čia atsibu

vo mėginimai padirbto profeso
riaus Scotto iš Chicagos orlaivio 
be baliono, arba teip vadinamo 
aeropliano. Orlaivys vienok atsi
sakė lėkti, todėl •mėginimai nepa
sisekė. • I J :

KLAS.UŽDARĖ MOKYKLAS.
Raleigh, N. Car. <*ia likosi 

dary tos visos viešos* r nokyklos, 
dangi miestas neturi 
kėjimui algų mokytojams, 
miaus užlaikymui nokyklų mie
stas turėjo ganėtinai pinigų už 
leidimus pardavinėti svaiginančius

už
ka

siu igų užmo- 
Pir-

pritruko, nes ' kitokių Šaltinių ne
surasta. - - ji|. ----

re.

PASARGA VAŽIUOJANTIEMS 
Į LIETUVĄ.

Persergsčiu važiuojančius į Lie
tuvą. kad nevažiuotu be konsulio 
pasporto, nes važiuojantiems be 
pasporto perėjimas per rubežių at
sieina 10 sykių daugiau negu pas- 
portas. Važiuojančius be pas
porto rubežiaus sargyba areštuoja 
ir varo kaipo vagį atapir. Suareš
tuotas turi užsimokėti už vežimą 
ir po $5.00 ant dienos sargui, ku
ris jį varo; turinčius pasportus 
liuosai leidžia per rubežių; ir nieko 
nekaštuoja. Slaptai niekas pereiti 
negali. Eitkūnuose yra daugybė 
vadų, bet beveik visi “žulikai“. 
Jie grįžtantiems iš Amerikos {šne
ka, kad jie gali saugiai pervesti 
per rubežių, kad jie turi rubežiaus 
sargus papirktus ir kad sargai ei
nančių negąudys, o kada paima pi
nigus, tai keliaujančius atveda ant 
rubežiaus ir tyčia atiduoda į mas
kolių rankas ir paskui juokiasi iš 
lengvatikių žmonių, apiplėšę juos 
ant kelesdešimts doliarių. Perei
tą rudenį aš važiuodamas į Lietu
vą, pats patekau į rankas tokių 
apgavikų, kurie paėmė nuo manęs 
pinigus už slapty pervedimą per 
rubežių ir paskui tyčia atidavė ’ 
rankas maskolių ant rubežiaus, 
patįs pabėgo. S. Balčiūnas.

o

\Vinnipeg, Manitoba. Kaime 
Erno, ant Minnesotos rubežiaus, su
degė namai Roberto Sterreto. Su
degė dvejatas Sterreto vaikų, o 
kiti šeimynos .sanariai pavojingai 
apdegė - ir apsikulė šokdami 
langus nuo augštesnių lubų.

PAGERINTI FONOGRAFAI.
Atlantic HeighlandS, N. Y. Gy

venantis čia Dr. Vew Mater pa
gerino teip fonogrofuS, kad jie 
visai teip kalba ir dainuoja kaip 
ir dainuojantis arba kalbantis. 
Braškėjimas aparato visai panai
kintas. Pagerintuose fonografuo
se žmogaus paprastą kąlbą galima 
naturališka užlaikyti p?r šimtme
čių eiles.

EXPLIOZIJOS.
Ncw York. 31 d. kovo, po nau

jai statomu viaduktu ant Hoboken 
Meadovvs expliodavo nežinia keno 
pamestas dinamitas. Expliozija iš
naikino dalį 
nuostolių ant

CHICAGOS MOTERŲ REIKA- 
. LAVIMAS.

Springfield, III. Sent torius Cly- 
de Jonės tiesdarių bu:ui suteikė 
Chicagos moterų reikahvimą, kad 
rinkimuose miesto urėti 
terys galėtų dalyvauti 
vyrais, žinoma tokios ijioterys, ku
rios, sulyg įstatymų, t<i 
vvrai, veda savistovį gyvenimą.

ninku mo- 
drauge su

ip kaip ir

NUSIB ANK RUTI NO 
JA.

Cleveland, Q. Katalikiškas ku
nigas McMahon padayė teisman 
reikalavimą pripažinti 
piją nusibankrutimrfa. 
rapijos siekia $1^000 
tik 75000 dol. 
jusiems pas kunigą sa^ 
nemažai todėl^atseis žudyti.

PARAPI-

jo para- 
'Skolos pa- 
L o turtas 

"žmonėms sudė
jo pinigus

NELAIMES ANT GEL2KE- 
LIU.

Ogden, Utaht Netoli .Castle 
Rock iššoko iš vėžių Union Pa
cific gėlžkelio traukinys. Prie to 
du traukinio tarnai likosi užmušti.

Chicago, III. Prasidėjus ba
landžio mėnesiui, paliovė Cbicagoj 
dirbę 2500,' kadangi pasibaigė jų 
kontraktai. Paliovė dirbę organi
zuoti elektrotechnikai, jų yra 1400, 
teipgi 50° garinių dūdų 
500 sąnarių Shenifillers 
Sustreikavo teipgi tūlas 
siuvėjų.

I§i CHICAGO, ILL.
Chicagiečiai didžiuojasi teatrais, 

bet kad nieks užtai nieko ne sako, 
tai atsiranda tokių, kdrie suprati
mo neturėdami ipįjt. teatrą, o ren
gia perstatymus.

28 d. kovo š. m. rupesniu 81 
kuopos L. S. S., svetainėj Univer- 
sity Setlement buvo perstatyta 
drama Antonovo“ "Bomba*’. Suly
ginant autorius geras mintis su 
lošimu, didėlė spraga pasidaro.

Senelė (M. Dundulienė) gana 
gerai atliko savo užduotį, šnipas 

1 (K. Pocevičius) savo bėgiojimu, 
trypimu, drebėjimu, ypatingai akių 
mimika greičiau panašus buvo į 
pamišėlį. Berniukas (G. Kara
lius) ir miestsargis (P. Romei- 
kis) atliko nepcrblogiausia. Iš 
kareivių gerai lošė J. Mickus, kiti 
per šaltai. Žydas (D. Dragas) 
labai gerai atliko savo rolę. Apie 
žandarus beveik nereikėtų nė mi
nėti, nes juos greičiau galima pa
vadint “stovylomis”. \ isuomet 
sukosi į sceną, bet ne į publiką. 
Kada chemikas darė operacija 
bombai, tai žandarai stovėjo ir ra-1 
iniai žiurėjo, rodos kad jie žinotų, 
jog vietoj bombos gali būti kas 
kitas. Liejant vandenį ant chemi
ko, jokio įspūdžio nepadarė, nes 
pirma liuosai stovėdami, jo nesi
bijojo, o dabąr lig tičiomis pylė 
vandenį ant jo, Pašaliniam karei
viui truko narsumo, ypač kada sa
kė, kad gali bombą nešti kur tik 
reikia ir pavojauą negali būti, 

į Chemikas bev<;k blogiausia atli
ko savo rolę: jam nerūpėjo loši
mas, nudavima* ir operacija bom
bos, bet jo akjsr kurios teip aty- 

I džiai turėjo būt įtemptos į bombą, 
buvo nukreiptos į dešinįjį kampą 
estrados. Jis parodė, kad jam (che
mikui) kas, nematomas publikai, 
suteikia instrukcijas. Operacija 
atlikta ne teip kaip autoriaus no- 

jrėta.' Chemįkas, paęmęs peilį, 
įpiaustė bombą kaip kad duonos ke
palą. Mabris (M. Dundulienė> ga
na gerai atliko, bet dar būt geriau 
atlikus, jei žandaras, jai įėjus, ba

ltų stropiau ir smarkiau užklausęs. 
I ko jį čion nori? O jis užklausė 
llyg koks mielasirdingas žmogus! 
I Skambinimas ant piano nusisekė 
I vidutiniškai. C. Matulis deklia
mavo čerkšdamas, lyg mašina ne
tekus tepalo, rėkė visokiais bal
sais. Akių mimika buvo baisi: 
į minutę padarė gal apie 30 nl’rk“ 
telėjimų. Geriau būt buvę jei 
vakaras butų buvęs be deklama
cijų....

Buvo sakytas monoliogas “Lie
tuvos dvarininkų revoliucija . Mo
noliogas ne geriausia nusisekė.

Vyri choras padainavo Į ko
vą“. ■ Dainavimas pasisekė gerai, 
tik . tenoras buvo silpnas (jeigu 
chore buvo vienas, tai neįstabu, kad 
jo balsą dengė kiti. Red.).J Šmėkla.

žmonės, o ne sakyti pamokslą. 
Mums-gi, vienok, rodosi, kad ku
nigai turėtų ramiau • žiūrėti į žmo
nių judėjimą, o ne aklai kartoti tą, 
kam jau laikas praėjo. Kunigai 
stebiasi,’ kodėl žmonės jų neklauso 
ir ant galo net daugumas nelanko 
bažnyčių ir neklauso pamokslų; 
jie mato tame žmonių paklydimą. 
Bet mums rodosi, kad žmonės la
biau lankytųsi bažnyčion ir eitų1 
daugiau klausyti pamokslų, jeigu 
patys kunigai pasižiūrėtų geriau į 
savo pamokslus ir paklaustų savęs, 
ar tas jų pamokslas ir ištiesų yra1 
vertas klausymas ? Paveizdan, tasai 
neva pamokslas prie šitos velionės 
kūno jau nebuvo pamokslu, ko
kiu jis ištiktųjų turėjo būti ir da
bar net ir tie, kurie buvo* uoliau
siais rėmėjais bažnyčios, abejoja, 
ar kunigas daro gerai, sakydamas 
panašų pamolodą; daugelis pasipik
tino iš kunigo žodžių ir, žinoma, 
jau taip netikės į kunigų žodžius, 
kaip pirma, kad tikėjo, o kaltas 
tam jau pats kunigas, ne žmonės. 
Reikėtų ir guod. kunigams atsi
minti, kad jie yra žmonėms, o ne 
žmonės jiems. Jų pareiga: žmo
nėms rodyti geresnį gyvenimą, už
ganėdinti žmonių sielas, pamokyti 
žmonis, mokyti juos doros ir vie
nybės, o ne sėti tarpe jų neapy
kantą. Žmonija visada reikalaus 
bažnyčių, nes bažnyčios tai vietos, 
kur žmogus rahda suraminimą sa
vo sielai, kur žmogus įgauna nau
ją energiją gyvenimui, kur žmogus 
mokinasi doros; vienok, kaip.- kei
čiasi žmonės, kaip jie vystosi, taip 
turi vystytiesi ir bažnyčios ir ku
nigų pamokslai. Kodėl neina dau
gumas dabar bažnyčion? Gal to
dėl, kad jiems sielos suraminimo 
nereikia, kad juos nereikia mokin
ti? O ne, jiems reikia taip-pat! 
Bet jie neina dėlto, kad juos ne- 

1 pakakina musų kunigų pamokslai, 
kad jie neranda to, ko jie įieško. 
Ir todėl daugumas jau visai nesi
lanko į bažnyčias, nes neranda ten 
to, ko įieško, arba eina į svetim
taučių bažnyčias klausyti svetimtau
čių kunigų pamokslų ir ten randa 
tą, ko įieško, Žmonija žengia pir
myn, o tą turėtų ir musų kunigai 

I suprasti ir prisitaikyti labiau prie, 
I žmonių; teisingai sakant, jie turę- 
Itų būti rodytojais kelio tai žmo
nijai, tai jų užduotis; jie turi su
raminti žmonių sielas, - jie turi 
stumti žmonės prie didesnių ir pra

kilnesnių darbų, jie turi vesti žmo
nis prie tobulumo. Ir jeigu jie 
tą darys, tuomet nereikės jiems 
skustis, kad žmonės krypsta iš 

I kelio, kad žmonės nesilanko į baž
nyčias.’ Jeigu kunigai savo pa
moksluose nekeiks žmonių, l>et tik
rai skelbs visogalingą esybę ir jei- 

Igu jie užganėdįs žmonių sielas, tai 
tuomet tikrai nebu^s nei tų dabar 
taip vadinamų “bedievių" (kurių. 

Į teisingai sakant, nei dabar nėra), 
nes kiekvienas žmogus tiki į Die
vą, tiktai žmonės vadina tą savo 
Dievą įvairiais vardais, bet tikrai 
paimant, Ui vis tas pats, ir anot 
Vydūno: “Dievas vis tas pats, vis- 
tiek kokiais vardais jį nevadin- 

Itum“ ir visi žmonės lankysis į 
bažnyčias. Negalima žmonis keik
ti užtai, jeigu jie įieško ko augštes- 
nio, ko prakilnesnio. Ne, bet rei
kia juos dar paskatinti, kad jie tik 
jieškotų, kad jie tik tobulintųsi ir 
ant galo butų tokiais “tobulais 
kaip jų tėvas danguose ’, anotChri- 

Įstaūs žodžių. X. X.

N^rs esu Kenoshoj jau du me
tai, bet pirmą syk išgirdau, kad 
čia atsirado “Lietuvių Mokslo 
Kliubas“. Mat į mokslo Kliubą 
persikeitė buvęs čia Jaunuomenės 
Kliubas, kurio sąnariams vienok 
mokslas nerūpėjo, jeigu rūpėjo kas, 
tai dalykai nieko bendro su mokslu 
neturinti; ir dabar terp jo sąna
rių yra dar nemažai tokių, kurie 
nė nežino ką mokslas reiškia. Bet 
ačiū ir užtai, ką jis dabar daro.

Ten buvęs.

IŠ, BROOKLYNO, N. Y.
22 d. kovo vienoj gertuvėj už

gimė muštynės; viena ypata likosi 
užmušta. Nors darbai čia sumažė
jo, bet girtuokliavimai nesimažina, 
visos gertuvės visada pilnos žmo
nių. Gerą žmogų, dirbantį musų 
tautos labui, prijaučiantį tokiems 
darbams gal rastume čia vos vieną 
iš

Iš ST. CHARLES, ILL. * S
Yra čia pašelpinė draugija D. L. 

K. Vitauto. Narių turi apie 80, 
bet iki šiol ji niekuom svarbesniu 
ne atsižymėjo. Mitingus skubina 
užbaigti, o paskui nariai bėga ger
kles vilgyti. Apie kitokius daly
kus, apie skaitymą naudingų raštų 
nė užsiminti negalima. Be abejo
nės ir čia butų geriau, jeigu tam
sių žmonelių ne .kurstytų dvasiš- 
kiejie vadovai. A. Valiutas.

MUŠTYNĖ AMER: KONŲ 
DARBININKŲ SU VE 

Terre Haute, Ind. Ui 
smarkios muštynės terp 
amerikonų ir vengrų, 
stengėsi amerikonų neleisti į ka
syklas. Naktyj pradėjo smarkias 
muštynes ir penki amejrikonai li
kosi sužeisti, vienas sužaistas mir
tinai. Vengrai užsidarė vienuose 
namuose ir šūviais priėmė ameri
konus, kurie atėjo reikalauti pra- 
sišalinimo. Amerikonai 
liepė šūviais.

LNGRAIS. 
>ia užgimė 
anglekasių

Vengrai

teipgi atsi-

Chicago, III. Dalis 
dūdų darbininkų ir elektrikų pakė
lė streiką. Sustreikavo darbinin
kai krautuvių: Sprague, Warner 
& Co., Franklin McVVaghe Co., 
Henry Homer & Co., Paterson & 
Co, Hoyt & Co., Durand & Kas- 
per Quan & Co., John Tohman 
& Co. Drožkų vežėjai apreiškė 
darbdaviams, jog jie atsisako ne
dėlios dienose važinėti su numirėlių 
kūnų lydėtojais.

PURENĄS PALIUOęUOTAS.
New York. Maskol 

voliucijonicrius, latvys __ _
kurio išrlavimo reikalavo Masko-} pakėlė streiką, kadangi kompanija 
lijos randas, likosi kpmisoriaus

Purėnas,

I§ CHICAGO, ILL.
30 d. kovo pasimirė čia Mari

jona Juodvjržieiič. Velionė paėjo 
iš Suvalkų gub., Senapilės pavieto, 
Pilviškių parap., Gavaltavos kai
mo. Palaidoto 2 d. balandžio ant 
§v. Kazimiero lietuviškų kapinių. 
Apeigos atsibuvo* Aušros vartų 
bažnyčioje. Vėlioftė buvo 52 metų 
ir antru kartu ištekėjusi už vyro; 
pirmasis vyrai buvo J. Kučinskas, 
nuo kurio liko sūnūs 25 metų ir 
duktė Ona 2T metų, o nuo antroj 
J. Juodviržio, tunus 12 metų. Pa-‘ 
mokslą sakė kunigas Cii iš Apveiz-; tuvių praeitį ir dabartinį jų gyve
dos Dievo bažnyčios.

Abelnai čia nieko tokio įdomaus 
nebūtų, bet dalykas pasirodė įdo
mus dėlto, kad guod. kunigas tik
rai ne pamokslą sakė prie velionės 
kūno, kaip tikrai priderėjo, bet 
tiktai pasakojo apie gyvulius ir 
miherališkus vandenis ir ant galo 
visaip iškeikė pirmeivius raštinin
kus, jų raštus ir sodjalistus. Lyg, 
rodsi, kad \čia prie kūno butų 
vieta tai daryti.. Mat, velionės vy
ras priguli prie S. L. A. ir L. S. 
S. A.„ todėl, turbut, kunigas ir

Iš KENOSHA, WIS.
28 d. kovo, šv. Petro svetainėj 

buvo čia parengtos prakalbos; 
parengė jas “Lietuvių Mokslo 
Kliubas“. Kalbėjo B. K. Balevi- 
čia iš Chicagos. Kalbėjo apie lie-

nimą; sudrožė lenkams, pagyrė lie
tuvius. Pakuteno merginas,, kad 
jos per daug mėgsta susivaržyti, 
o ant galvos čielą kvietkų darželį 
nešioja. Peikė mėgstančius savo 
vardus iš angliško kraipyti. Su
sirinkusiems kalba patiko, jie kal
bėtojui padėkavojo gausiu delnų 
plojimu. Apgarsinta buvo, jog kal
bės ir vietinis klebonas, bet jis vien 
kalbėtojus perstatė, pats ne kal
bėjo. Ant galo L. G. K. (ką tas 
turi reikšti? Ar Lietuvių Giedorių 
Kliubas? Red.) dainavo dainas,

IŠ SALEM, MASS.
Iki šiol dirbo po truputį, bet 

dabar daugelis fabrikų sustojo, per 
tai daugybė žmonių ne teko dar
bo. Pereitą subatą sudegė odų 
dirbtuvė ir čia daug žmonių nete
ko darbo. Iš kitur pribuvęs todėl 
čia negali darbo gauti.

Lietuvių čia mažai; jeigu kas 
atvažiuoja, tai ir vėl išvažiuoja,,pa
silikę gi ilgiau tankiausiai pavir
sta į lenkus. Buvo tartasi uždėti 
čia Kliubą ir įtaisyti valgomų daik
tų krautuvę, bet , išvažinėjus dau
geliui kitur, nieks iš to ne išėjo.

Nuo 1 d. gegužio bus čia atida
ryti saliunai. Manoma, kad tąsyk 
suvažiuos daugiau lietuvių; atkaks 
gal ir merginų.

BOIS, PA. 
vietinė L. S. 
prakalbas. f Publi- 
į salę. Kalbėjo 

socijalistų organi- 
Kennedy ii? Anto-

IŠ DU
14 d. kovo, 

kuopa j>arengė 
kos vos- tilpo 
Pdhnsylvanijoš 
zatorius T. F.
nov. Pirmasis trumpai aiškino, 
jog dabar draugija susideda iš 2 
kliasų žmonių su priešingais viena 
kitai reikalais. A. Antanov išgul- 
dinėjo istoriją iš materijališkojo 
atžvilgio. Jo darodymus kiekvie
nas suprato, ir matė dėlko mainė
si formos ir gyvenimo budai. Ap
linkybės, noroms-nenoroms, pagim
dė kapitalizmą, o pastarasis rengia 
dirvą socijalizmui. Dabar, jeigu 
darbininkai nenori išmirti nuo ba
do, jie turi glaustis prie socijaliz- 
mo, kuris atsirado ne dėl to, kad 
jo kas nori ar nenori, bet dėl tę, 
kad aplinkybės jį gimdo.

Antru kartu Antonov kalbėjo 
apie konkurenciją. Jis aiškino, jog 
konkurencijai išnykus, pakaks dar
bininkui dirbti per dieną 1 ar 2 
valandi ir išdirbinių pakaks rei
kalui. Po Antonovo prakalbos 
Du Boiso lietuviai pradėjo pritarti 
labiau socijalistams. Į kuopą įsi
rašė 12 naujų narių. Literatūros 
A. Antonov pardavė už $12. Iš
tikto drg. A. Antonov yra vienas 
gabiausiųjų kalbėtojų. Negirdėjo
me teip suprantamų aiškinimų. 
Pabaigoj aukauta uždengimui lėšų 
prakalbų parengimo. Sumesta 
$13. Aukautojams ištariam ačiū. 
Pertraukose dekliamavo eiles A. 
Merkevičia, drg. A. Stakevičienė. 
Jonas Ignotas. Geistina, kad visur 
butų rengiami panašus susirinki
mai. J. M.

IŠ SCRANTON, PA.
Garsi lietuvių byla su vyskupu 

už bažnyčią eina galop: dabar vis
kas priklauso nuo to, kurion pu
sėn patįs lietuviai pakryps, nėsa 
teismo palikta jiems patiems sprę
sti ir tas sprendimas atsibus 
balsavimą: jei daugiau balsų 
vyskupo pusėje, taigi už tai, 
užrašyti bažnyčią^ vyskupui,

per 
bus 
kad
tai 

bažnyčia netrukus bus atidaryta;
jeigu prieš — tuomet vyskupas 
neturės nieko su bažnyčia ir para
pija ir patįs parapijonai turės sau 
pasijieškoti kunigo, žinoma, galės 
rasti tik neprigulmingą.

Prieš galą todėl bylos abiejų 
pusių agitatoriai, labiausiai gi. 
kaip kalbama ir matoma, agituoja 
kunigas Kuras už vyskupą. Kas 
nedėldienį laiko jis mitingus įvai
riose miesto dalyse ir sukviečia 
daugybę žmonių. Pereitą nedėl
dienį, 28 kovo, buvo laikytas su
sirinkimas Auditorijoje, ant N. 
Main avė. Susirinko žmonių ga
ga daug. Kalbėtojų kun. Kuras 
sutraukė iš visur; buvo net ir iš 
Forest City, kur jis klebonavo 
prieš užleisiant vietą dabartiniam 
klebonui kunigui Pankauskui.

Kaip paminėjau, kun. Kuras agi
tuoja už tai, kad bažnyčia taptų 
Užrašyta vyskupui; apie tą-patį ir 
jisai ir jo kviesti kalbėtojai (iš

viso 18) kalbėjo į susirinkusią 
publiką. Man įsidėmi jo kalbos tū
lų kalbėtojų ir paties kun. Kurą. 
Iš pat pradžių kunigas primanė, 
kad 31 d. gegužio 1908 m. 900 
parapijonų pasirašė, jog nori įaį 
ryti bylą už bažnyčią su vyskupų 
ir tuos savo parašus patvirtino 
prisieką; dabar jau dešimtas tpė- 
nuo nuo ano laikot ir lietuvįoi, 
toje melstis savo bažnyčioje 
danginasi į miesto vidurį kas 
dėldienis ir krauna savo nikelius 
į karų kompanijos iždą .J,j pagal 
kun. Kuro aprokavimą. lietuviai 
per 10 mėn. yrą sumokėję kom
panijai $3000, o “už |uos pinigus 
butų galėję puikiai išpuošti Dięvo 
namą . Tolesniuose savo atsilie
pimuose jis ragino neklausyti be
dievių * sliuptamių, pasekėjų 
tam J. Šliupo, įkalbėjusio jau
niems vyrams, kad bedievystė ^Ta | 
augščiausiu išsilavinimo laipsniu; Į 
ragino išsižadėti tos bylos su vys- ; 
kupu, pavesti jam bažnyčią, kad * 
ant velykų galima būt laikyti joje 
pamaldas. Ragindamas klausyto
jus prie vienybės ir pats pęįžadėjo 
“visomis keturiomis, nagiis bei 
dantimis, laikyties bažnyčios ir ne- . 
pavesti jos Delioniui, ar jįazlavi4 
tams, ar kokiems kitiems trefniems 
kunigams“. i .ji. 1

Visų kalbėtojų įsižiūrėta į vieną 
tašką: Dr. Šliupas įkalbėjęs už
vesti bylą, jis paskęs tarpe lietu
vių neapykantą, jis esąs aršiausiu 
priešu visų katalikų; laisvai ma
nanti jaunuomenė, kalbėtojų vadi
nama "šliupiniais, šliuptamiais ir’ 
sliupbemiais" tesiskirianti nuo gy
vulių tik tuomi, kad gyvulys turi 
keturias kojas, o jauniejie šliąp- 
tariiiai — dvi, ir tt. Į

Esu giliai -persitikrinęs, kad to
kie susirinkimai, kaip sisaŲ, nėra- 
žinomi plačiai visuomenei ir per
tai, nors trumpai, paduosiu čia Iš
traukas iš tūlų kalbėtojų kalbų su 
patėmijimu, kaip užsilaikė jų kal
bų laike tvarką vedęs pats kųn. 
Kuras. Neabejoju, kad ši mano 
korespondencija bus gera ibustila- 
cija prie daugelio kitų, kuriose ra
šoma apie kuniginius susirinkimus 
ir nurodys, kaip musų visuomenė 
dar nesupranta nė mandagumo, nė 
padoraus užsilaikymo,, nė to, kad 
nedoras, viešai vartojamas ginklas, 
nors su geriausiu tikslu ,yra ne
doru.

“Vyskupas neprašo, kalbėta 
kad jam kas pavestų bažnyčią, ne; • 
mes privalome nubučiuoti įąm ko
jas ir prašyti, idant jis priimtų-ją. 
po savo globa“ (Vysk, neprašo, 
bet daro spaudimą tuomi, kad ne
duoda kunigo). “Mes esame Ry
mo-Katalikų spaviednės (sic!),’
kaip ir pasporte esame užrašyti: 
“n* uisko-katoličcskoho sį>aviedatt r-: 
/a"; ir tai dėlto, kad mes turime vys 
kupus, o visi kiti, kuriamėtiiri’vys 
kupų, kaip vokifeciaų niasko 
žydai ir liuteronai nAivadina Ry 
mu.... o kas taj^yra Rvmas? j' 
Rymas tai yra daiktas, į kurį tiki 
visa bažnyčia ir visi gėri katali
kai! ’ (Argi čia nėra nonsensų 
krūva?). “Kam yra reikalingas 
vyskupas? Na, o tam, kad baustų 
kunigą, kuomet kunigas prasikal
sta ; vyskupas nėra žmonių ber
nas, bet jų/ vienvaldis ponas!! 
Kas baustų kunigus, jei nebūtų vys
kupų ?“ (Mano nuomonė tebau-
džia patįs žmonės, nemokėdami 
algos, nenešdami ant mišių, iš- 
kraustydami iš klebonijos prasikal- . 
tusį kunigą ir gana. Jei rastųsi 
parapijos konstitucijoje toks Apa- 
ragrafas — tai visų kunigėlių ra
gai nupultų). “Rosijos caras klau
pė prieš Kronštato Joną, nesą 
jis buvo Christaus tarnas, tad kąip- 
gi mes drįstame neklaupti prieš 
vyskupą ? Mes Lietuvoje bučiuo
jame vyskupų skvernus, o čia, pa
matę vyskupą, rodome pirštu vieni , 
kitiems ir sakome t “čiutabakis ei
na" ! Jei caras guodoja, tai ir 
mes privalome!“ “Musų maldos, 
laikomos lietuviškoje bažnyčioje, 
yra archangelo užrašomos aukso 
ir sidabro raidėmis į kiiygą, kpri 
yra laikoma Dievo smilkyklėje ir 
kurią archangelas į^sdieną skai
to Dievui! Airių bažnyčioje laiko
mos maldos vandenimi te užrašo
mos!” (Ar čia ne prietaras, tin
kantis V šimtmečio žmonėms? ar 
čia ne heręzija, už kurią XV šių*, 
butų tokį kalbėtoją sudeginę palįs 
kunigai?). “Rosijos net jenerotai. | 
išėję augščiausius astronomijos 
(sic!) mokslus ir tie kelia kepurę 
prieš Aušros Vartus Vilniuje, o 
mes nenorime pripažinti vyskupui , . 
spėkos, kurią jam davė augščiau- k 
šioji valdžia”. — “Kas nenori būti 
kataliku — to nereikia, teina sau 
pragaran, niekas jo nekviečia“. 
“Kunigas yra bažnyčios galva:!*’ 
(Bažnyčios skelbiama, kad Chri- • 
stus tėra
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EMILE ZOLA Katalikų bažnyčia netufi nė laiko, nė užtekti* 
nai pinigų, nė žmonių tokiam milžiniškam dar* 
bui ir todėl kongregacija iškeikia drauge visas g 
blogas knygas: pirmučiausiai — erotiškas ir 
romanus, paskui visas biblijas žmonių kalbose, 
nes šventas *raštas turi būti platinamas atsar
giai, paskui eina ntoksliškos, istoriškos, filo
sofiškos knygos, ir knygos, kurios kritikuoja 
tikėjimą. Tokius įstatymus išleido įvairus po
piežiai. Labiausiai prižiūrimi kunigų veikalai, 
jialaikymui grąsos - katalikų bažnyčioje. Štai 
kodėl ir buvo pradėta persekioti jo knygą. ?

— Nėra reikalo daryti rėkliamą visokioms 
purvinoms knygoms, — tęsė Fęrnaro, ~ jų 
taip daug atsiranda. Bet m^kartas nuo kar
to. nuteisiame kokio žinomo rašytojo knygą 
arba knygą, kurį sukelia daug triukšmo. Tai 
ir užtenka, idant priminti pasauliui, jog męs 
dar tik gyvuojame ir ginamės, neatsisakome 
nuo savo teisių ir pareigu.

— Bet mano knygą, mano knygą! 
šuko Perre, — kodėl ją persekioja?

Aš tamstai paaiškinsiu, kiek tai gali
ma/ Tamsta esi kunigas, tamstos knyga turi i 
pasisekimą, tamsta išleidai pigų leidimą, ku
ris labai platinasi, aš jau nekalbu apie jos li
teratišką vertę, kuri yra labai didelė, — tiek 
daug ten poezijos, jausmų, malonu skaityti,... 
Irtamšta nori* kad prie tokių sanlygų męs per 
pirštus žiūrėtume į veikalą, kuris kalba apie 
panaikinimą tikėjimo, apie sugriovimą Rymo?

Pierre neapsakomai nustebo.
— Viešpatie, aš kalbu apie Rymo sugrio

vimą? Priešingai aš noriu jo atnaujinimo/ 
aš noriu, kad jis butų amžinas, kad jis vėl bu
tų pasaulio valdovu!

Ir jis karštai ėmė kalbėti apie atnaujintą : 
krikščionybę, apie popiežių, atsiliuosavusį nuo 
šios žemės niekybių, kuris paskui galės suvie
nyti visas tautas į vieną brolišką šeimyną.

— Nejaugi šventas tėvas mane nuteistų? 
Argi tai ne jo paties slaptos mintys, kurias 
dabar išsimuša į viršų? Mano visa kalt£, 
rasi, tik.tame, kad aš per anksti tas mintis 
išreiškiau! Nejaugi, jei man pasisektų jį pa
matyti, aš negalėčiau apstabdyti persekiojimo?

Monsinjoras Fomaro tiktai linktelėjo gal- *’ 
vą ir nepasakė nė žodžio. Jis tartum gėrėjosi

: Pierre’o nayviškumu ir karštumu. Ant galo
1 jis linksmai pasakė:

— Kalbėk, kalbėk toliau, aš nenoriu tani- 
• stos pertraukti___  Bet svietiška valdžia, kur*
! gi tamsta ją padedi ? ,

— O pats tamsta ką pasakysi apie svie
tišką valdžią? 4— paklausė Pietre.

Pralotas vėl neatsąkė. Paskui jis prakal
bėjo apie kitką: ,

— Beto tamsta dar kalbi apie kokią teg^ 
naują religiją. Tie žodžiai pas tarrtstą at® 
kartoja du kartu: naujoji religija, naujoji r™ 
ligojai .. . !

Jis taip susijudino, kad Pierre nekantriai 
sušuko:

Aš nežinau, monsinjore, koks bus tamstos 
pranešimas, bet aš riemaniau atmesti dogmą. 
Juk tas matyti iš visos mano knygos! Aš tik 
norėjau sužadinti meilę prie nužemintųjų, aš 
norėjau tik išgelbėti žūnančią žmoniją. Juk

<as jį graužė; dvasia nebuvo svei 
<a; jį žudė1 perlėkto j imo baimė.

Dar Brooklynt būdamas, jisa. 
išsireiškė kelis Sykius, kad -bijosi 
Rosijos persekiojimų ir išvažiuo
damas, prašė, kad nesakyčiau tū
loms jo nufbdytųpis ypatoms, kur 
jis išvažiuoja, idUnt jo nesusektų. 
Prie to, j iš; laiškuose ne visiems 
tepaduodayęs satfo tikrąjį adresą; 
taip-pat ir Scranton’e gaudavęs 
laiškus ant vardo P. Bonnan. 
Taigi aišku, kad jis bijojosi.

18 kovo jis notėjo pasiduoti ope
racijai: nosije turėjo hipertrofiją; 
nuvažiavo ligonbutin, kur, mato
mai, nė jis daktarų, nė daktarai, 
gal būti, jo nesuprato. Pavakarei 
parbėgo pas daktarą Šliupą ir, iš
sigandęs, pasakojo, buk ligonbu- 
čio daktarai norį jį suimti ir išduo
ti Maskolijos valdžiai. Dr. Šliu
pas jį nuramino ir pats tapo pa
šauktas prie sunkiai sergančio . li
gonio. Tuo laiku velionis sune
šė savo daiktus į Dr. Šliupo namus 
nuo p. Smith, pas kuriuos buvo ap
sigyvenęs, nieko niekam nepasisa- 
kęs, išėjo. Ant rytojaus, 19 kovo, 
Dr. Šliupas gavo nuo jo laiškelį, 
kuriame sakosi išvažiuojąs ir dė- 
kavojąs Dr. Šliupui už viską. Pas
kui ‘gauta iš Bu f falo, N. Y. tele
gramas nuo graboriaus Offerso su 
žinia, kad viename miesto hotelyj 
rasta negyvas žmogus ir prie jo 
buvo laiškas, adresuotas Dr. šliu
pui; hotelyje tas žmogus užsirašęs 
F. Seileriu iš Scrantono. Dr. tuo- 
jaus spėjo, kad tai baimės perse4 
kioto Sagadino nukeliauta f Bu f fa* 
lo ir nusižudyta. Tą spėjimą pat
virtino ir laiškas, apie kurį mini 
Offers’as; tame laiške Sag. rašo, 
kad nusižudo morfiną. Laiške 
buvo 48 dol., kuriuos pavedė ap
mokėjimui laiške 
skolų.

Iš viso tę, ką 
kiau, matosi, kad 
proto, liga, vadinama persekiojimo 
baime. Sagadinui sugrįžus iš li- 
gonbučio, Dr. Šliupui negalėjo nė 
ant minties užeiti, kad jis serga- 
nes pas daktarą gyvenant kelias 
sanvaites nę buvo užtėmyta nie
ko tokio, kas galėtų duoti pamatą 
kokiems spėjimams vien jo nervai 

. buvo visai pairę.,
1 Aišku, kad jis, atvykęs Amerb 
■ kon, negalėjo apsiprasti su čianykš- 
i temis gyvenimo sąlygomis; turėjo 
I būti kokios-nors kitos priežastįs,
* ėdančios jo dvasią — tai nuvar-
- gintas skurdžiu gyvenimu universi- 
. tete kūnas. Juk sveika siela svei- 
. kame kūne tegali būti. Męs daug

turime jaunuomenės, einančias 
i mokslus, ir męs žinome, kad jos
- didžiuma gyvena kuosunkiausiose
• sanlygos — vienok ar męs pasi- 
. rūpiname jos skaudžiu likimu ?

Ar męs remiame tas įstaigas, ku
rių mieriu yra šelpti moksleivius? 
Juk tokios įstaigos vos gyvena ir 
negali užganėdinti reikalavimo tų 
žmonių, kuriuos paremti yra būti
no reikia! Mes pasirodome duos- 
liais įvairiems tautos reikalams, bet 
šykštus šelpime musų jaunosios 
kartos, kuri, badmiriaudama, ver
žiasi prie šviesos ir mokslo šaltinių, 
kad paskui galėtų tarnauti tautai. 
Ir dabar taip liūdnai pabaigęs savo 
gyvastį Dr. P. Sagadinas buvo vie
nu iš tų jaunų darbininkų, nuil
susių žiaurioje kovoje su gyveni
mo sąlygomis. Jis atsivežė Ame
rikon nusilpnėjusį toje kovoje kū
ną ir visai išardytus nervus, o* tas 
privedė jį prie nusižudymo; dau
gelis baigia savo gyvenimą džio
vos apimti; kiti nors gyvena ir 
dirba; vienok sveikatos neturi ir 
žiuri kapan. Ir tai vien dėlto, kad 
neiškeliame taip augštai, kaip tas 
reikia klausimo apie šelpimą moks
lus einančios jaunuomenės, kad 
męs neaprupiname materijališkai 
visų moksleivių, reikalaujančių ap
rūpinimo. Jei rrtums rupi tauta, 
jos gerovė ir apsišvietimas jos 
ateitis, mes privalome rūpinti jai 
mokytus žmones, be kuriu, musų 
pirmyneiga nei kiek nenužengs pir- 
myn. V.K. Račkauskas.

skaito lenkais plačioje politiškoje 1 
prašinėję....” Tą lenkų sakinį I 
lietuviai girdėjo per pereitus pen
kerius šimtmečius, bet su tokiu i 
tvirtinimu nė vienas lietuvis nesu- 1 
tinka. • 1

Jeigu lenkai šiądien turėtų lygią I 
rusams ar vokiečiams galybę, mes j 
ne apsieitume be kruvinos kovos 1 
su lenkais už papraščiausias žmo- I 
giškas teises, o ir šiądien ne vie- I 
noje vietoje lietuvių kraujas lieja- I 
mas iš lenkų malonės, o jie vien 
lietuvius kaltina, vietoj į savę pa
žiūrėti. 1

Jeigu lenkai gerbia musų vien- 1 
gentį Tadą Ko^čiušką, tai tasai jų ji 
pasielgimas nedaro mums nemalo- j 
minių, mus suramina faktas, kad ] 
Lietuvos sūnūs pripažintas didvy- i 
riu, ramsčiu liuosybės viso pašau- < 
lio! Viso pasaulio garbinimas Jė- 1 
zaus ne kenkia juk žydų tautai! | 

Kas skaito laikraščius “Goniec 1 
\Vilenski” ir kitus polonamanijos j 
organus (išskiriant lenkiškus so- 
cijalistiškus, bei tulus pažangesnius 
laikraščius), tam tvirtinimas, jog 
lenkai lietuvius laiko sujungtais po
litiškoje lygybėje, išrodys Jcarčiau- 
siuoju pasityčiojimu.

Aš patarčiau p. Hertmanavičiui 
parsigabenti knygą, neseniai išlei
stą Vilniuje: “Ze stosunkovv li- 
tewsko-polskifh. Glosv litwinow. 
Audiatur et altera pars.” Kaina 
1 rub. 50 kap., gaunamas redak
cijoje “Litwa”, Vilnius, Antokolska 
No. 6, butas 17.

Pirm 25 metų “Aušra” apskelbė 
visam pasauliui musų tautiškus ir 
politiškus siekius netik su lenkais, 
bet ir su visoms kitoms kaimyniš
koms tautoms.

'Vėliausiuose laikuose bendras ry
šis rišasi tarp musų reikalų bei 
reikalų mums prielankių (netik 
žodžiu, bet ir darbu) kaimyniškų 
tautų, k. v. baltgudžių, rusinu, 
brolėnų latvių ir finų. Musų rei
kalai su reikalais lenkų tiktai tuo
met galės sueiti arčiau, kuomet 
jie mėgjs bendrai su mumis dirbti 
kaipo lygus- su lygiais.

Ar p. HertmanaviČia pažįsta len 
kų politiką ' Lietuvoje, ypatingai 
Vilniaus gubernijoje? Manome, 
kad toje politika visiems musų ap- 
šviestunams žinoma. Taigi gema 
klausymas: kokį ramumą lietuvis 
gali jausti lenkų tautiškose orga
nizacijose? Kas gali apmastyti 
jiegas milžinų dvasios?.... Gal 
reiktų jaisiais gėrėtis? Visgi jie 

( išrodo lyg praėjusių gadynių bau 
džiauninkai dirbanti per dieną po
nui, o mėnesienoje savo šeimynai. 
Šelpti savomis jiegomis tuosius, 
kurie musų tautai ir musų kultūrai 
kenkia — yra nuodėmė!.... Au
klėkime savają!.... Gėrėtis sve
timąją, kaipo skolinta sermėga..,. 
— juokai! — Reiks atiduoti.

Antanas Rutkauskas M.
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Apyskaita tarybos Chicagos lie
tuvių išliuosavimui J. J. Pureno.

Į- Kuro kalbėtojai kunigą pripažįsta, 
galva! Gaila, kad nežino apie tai 
dvasiškoji vyriausybei).

• Toliaus tūlas kalbėtojas ėmė pa
sakoti apie kryžių ir apie tai, ko
dėl bučiuojame kryžių, c^nebučiuo- 
jame paprasti kelmo; privedė už
klausimą tūlo berno pas^riui, ku
ris bučiuojąs savo pačią. Tas kal
bėtojas privedė biadri’as anegdo- 
tas, o netik netapo kunigo Kuro 
sulaikytas, bet dargi-gi jis delnais 
jam plojo ir plačiai juokėsi. Ma- 

- tyt pats kunigas neįs’tengė atskirti 
, padoro nuo nepadoro.

Visos kalbos buvo papuoštos 
įvairių-įvairiausiais plūdimais, pur
vinais ir gatviniais iLl.J2.l_r

kuris visai nesikiša į 
toniečių, parapijinius reikalus, ant 1 
šliuptarnių, ‘Scicilikų” ir kitokiu | 
baisūnų. Ar ne įstabu? Kuni- 1 
gas, laikąs save inteligentu ir neva 
tokiu esąs, veda susirinkime tvar- j 
ką ir leidžia neišlavintiems kalbė- ; 
tojams pliaukšti tą, kas jiems tin- j 
ka, kolioti pašalinius žmonės to-; j 
kiais žodžiais, kad aš, šiaip sau 1 
žmogus, neatsidrąsinu tų gražių 
žodžių parašyti! Mažai, kad lei- ] 
džia, bet dar riebesniems savo kal
bėtojų žodžiams pritaria delnų plo
jimu ir šypsą. Kujr-gi čia inteli
gencija? Kalbėtojas sako:

“Moterėlės ir merginos, jeį ateis 
į jūsų stubą šliuptarnis, tad imkit 
jį už apikaklės ir trenkkit į že
mę taip, kaip mano tėvas katinus 
trenkdavo nuo skilandžių !* Cicili- 
kams griebkit per snukį, kad trįs 
dienas kramtytų, juk jie nereika
lauja nė pačios, nė bažnyčios, nė 
kunigo, nė Dievo! Jie nori su
tverti kuopas ir eiti užmušinėtj vi
sus turinčius pinigus, kad jais pa
sidalinti.” Juk toks sakinys yra 
aiškiu raginimu prie žmogžudystės 
ir jei Scrantone atsitiktų žmogžu- 

. dystė musų tarpe — tad kalėjos 
dalis pultų ir ant kunigo, kurio su
rengtame susirinkime taip siundyta 
žmonės ant žmonių ir tani siųndy- 
mui kunigas plojo * delnais! ~Aš 
manau, kad už tokius siundymus 
net liberališki . laisvos ' Amerikos 
įstatymai baudžia. Nė kun. Ku
ras, nė jo užkviesti susirinkiman 
kalbėtojai neprirodys, kad kur-nors 
ir kas-nors iš laisvamanių ar “ci- 
cilikų” siundytų savo pakraipos 
žmones ant katalikų taip, kaip tai 
daryta pereitame serantoniečių ka
talikų susirinkime. r

Mano tie žodžiai tėra tik žo
džiai^. bet jĄ teisingumą gali pa- 

z-nudyti visi, kurie girdėjo tas pra
kalbas. Tos prakalbos parodo, kad 

iečiai, kalbėdami apie su
irimą, laikydami savę lietu- 

iš brangios tėvynės Lietu- 
išėjusiais ir vargdami sveti-

^Klyje, netik neturi supratimo 
ir vienybę, broliškumą ir meilę.

turėti. O nenori dėl-
Sr< Th^vadovai-kįmigai “ne- 

į, fM>kvti, išmintingi, protingi, 
baze galvos” skelbia, kad “nie
kam nęreikia tikėti, net ir savo bro
liui negalima tikėti“, pritaria kal
bėtojams šaukiantiems, kad brolius 
manančius kitaip negu tu, gali 
trenkti į žemę, arba sudrožti to
kiems į snukį.

Biaurus ir skaudus apsireiški- 
V. Laisvamanis.

Paskutiniuose laikuose n 
raščiuose galima rasti ;:inias iš 
Lenkų. Seminarijos Detroi :e, Mich. 

atkreipti 
r tenės ir 

kaipo į 
inąs ge- 
i r stovį

Tikslas tų žinių aiškus: 
atydą lietuviškos jaunuor 
visuomenės į tąją, vietą 
mokslo įstituciją. Žinoda 
rai padėjimą, išlygas i 
mokslo minėtoj seminari oj, lai
kau savo pareiga perspėti visuo
menę.

Noras įkurti ten lietuvišką ko
lioniją yra teip senas kaip ir ta 
pati seminarija. Galima tikėti, kad 
nei ^Meneliajus nepražudė 
karžygių po Trojav kiek 
mūsiškių karžygių lenkų

daugiau 
pražuvo 
semina

rijoj, norinčių ten įkurti flftuvišką 
Visuomenė prarieda tą 

suprasti. Tik keletas vyrukų len
kų seminarijoj, kurie sakylum nuo 
mėnulio ten nukrito, išgirta musų 
visuomenei tą lenkišką įstaigą; bet

yjtlRRNAS LIUOSAS.
Suimtasis 8 d. sausio 1908 

pareikalavus Rusijos valdžiai, 
bėgėlis revoliucijonierius J. 
Purenąs tapo Suvienytų Valstijų 
komisoriaus Hitchkocko pripažintas 
politišku prasikaltėliu ir likosi pa
leistas iš _ kalėjimo 30 d. kovo. 
Tarybos komitetas išreikšdamas 
gilią padėkavonę . laisvės šalinin
kams už parėmimą aukomis ir pa
rašais tai bylai, kartu praneša vi
suomenei, • kad nuo šios dienos 
komitetas liovėsi gyvavęs, nes at
liko savo užduotį.

P. S. Likusios kasoje aukos 
$3.16, liekasi pagal nutarimą su- 

.. surinkusiųjų delegatų tarybos 23 d. 
rugpiučio mėn. 1908 m., pasiųstos 
Rev. Rėm. Kom. prie L. S. S. ~ 
iždininkui J. O. Sirvydui.

Tarybos Komitetas.

— j----- --------------- išk;į Aiokyto-
ją ir dar daugelį kitų panagių gar
dumų. Bet lenkai per dvipešinits 
metų .lepajiegė nei žiupsnelio savo 
prižadų išpildyti, nors 
gana.

Keli metai atgal, kada lietuviai 
užsiminė melsti, kad lenkai išpil- ! 
dytų nors keletą iš daugelio lietu
viams duotų prižadų, lenkai pra- ‘ 
dėjo saukti vilkų balsais pagelbos 
Krolowej Korony Polskiej.

- “Jus italijonai, pagonai, atskalų- J 
nai’ šaukė, ką jus sau manot! Ar 
jus nežinot, kad Jedvjga, jauna ir 
graži mergelė ištekėjo už teip 
šlykštaus pagono-lietuvio Jegailos. 
kad suteikti jums krikštą? Ar jus 
nežinot, kad Lietuvą seniai jau 
žuvo, jos buvimas užsilikę vien 
atminimuose ir svajonėse dai
niaus? Ar jus nežinote, kad lie
tuvystė yra tai tik kvaila svajonė 
Petrapilio studentų. O tie biau- 
rybės Dr. Šliupas ir zdraica kun.: 
Burba! Varles ir žalčius jiems pri
sieis bučiuoti už platinimą tokių 
doktrinų. Apart to, lenkai, norė
dami sumažinti skaitlių lietuvių, 
griebėse seno savo įnagio — per
keitimo pravardžių: užsinkanė iš 
Adomaičio padaryt Adampvič, . iš 
Lukošiaus, Lukošcvič, iš Strac- 
kaus, Struckevič. O kad iš Mi- 
siaus riieko nepajiegė Nukalti, pa
vadino jį pagonu. Tūlas lietuvis, 
už pasirašymą ant laiško lietuviš
kai, gavo dar šventą kumščią iš
bandyti. Ar dar daugiau reikia? 
Man rodos, kac! ir iš to kiekvienas 
gali matyti, kad Lenkų Semina
rija lietuviams ne motina.

Mums mokslo reikia.bet mums 
reikia mokslo sveiko ir naųdįngo. 
tokio, kuris suteiks mums palaimą 
ir pašelpą gyvenime, bet ne tokio, 
kokį bruką lenkai Detroite.

• Už ką gi tūli lietuviai mokiniai 
giria Lenkų Seminariją? Juk pa
tįs lenkai pripažįsta, kad trūksta 
jai pedagogiškų pamatų, rimtos 
disciplinos ir protingos valdžias, 
Kiekvienas matęs lenkų seminari
ją kad ir iš toli pripažįs, kad ji 
tai kalinys, o ne auklėjimo įstai
ga. Ant galo, kur mes padėsim 
vaikiną išlavintą lenkų semi- 
norijos? Lenkų bajorų dvarų 
čia nėra, o kitur tie Detroito auklė
tiniai nežinia kur tiktų.

Gal tas visas triukšmas už 
Detroito lenkų seminarijų kįlo is 

i to, kad kun. Milukas tenai apsi
lankė, paliko keletą knygų ir savo 
“Žvaigždę“. Ir, dabar, žinoma, 
studentai kaista iš džiaugsmo, o 
neseniai studentai tos pačios se
minarijos norėjo, kad jų protestai 
priešais lenkų žiaurumus patilptų 
jo organe. Jis ir ausis užsikimšo. 
O šiandien, kada jo ragus visi pa
matė, kada žmonės bėga nuo jo, 
nes jis jau atgyveno savo dienas, 
tinka vien į muzėjų padėti, tikisi 
nužudytą garbę atgauti stumdamas 
lietuvius lenkų seminarijon. Did
vyris! Vadas. Tėvynainis. Bet 
niro panašių tėvynainių ir didvyrių 
Dieve mus apsaugok!

Prašąs

Įplaukė:
Buvo likę nud pereitos apy

skaitos ......  $1.16
Kun. Ambrozaitis 2.00

D.

PONUI J. J. HERTMANAVI- 
CIUI.

“Lietuvos” No. 14, 1909, tarp 
kitko gerbiamas tautietis pranešė: 
“jog lenkai ir lietuviai yra poli
tiškai sujungti

paminėtų savo

augšciau pasa- 
vėlionis apsirgo

Jo 
caro 

,pačių 
mokslei-

paėjo iš

Dr. Pranas Sugadinai.
Lietuviškiejie Amerikos ir Lie

tuvos laikraščiai šių metų pradžio
je pranešė, kad Berne. Šveicarijo
je, pabaigė veterinarijos skyrių 
jaunas lietuvis, P. Sagadinas ir 
kad, gavęs daktaro dipliomą, at
važiavo Amerikon. Dabar gi lai
kau mano privalumu pranešti vi
suomenei, kad tas jaunas musų in
teligentas, praverstas prasišalinti iš 
Lietuvos dar revoliucijos mete; 
persiskyrė su šiuo pasauliu, 
mirtį suskubino — 
žiaurumas ir musų 
atšalimas:' nesirūpinimas 
viais.

Dr. Pranas Sagadinas
Užpalių valsčiaus, Kauno gub., pa
baigė Berno , universitetą 9 gruo
džio 1908 metų. Amerikon atvyko 
15 d..sausio ir apsistojo Brookly- 
ne pas manę. Iš čia susirašinėjo 
su keliais veterinariškais institutais, 
pasitikėdamas gauti prie jų darbą 
kaipo vetfrinariškos 
daktaras; tačiaus nei iš vieno ne
sulaukė prielankaus sau atsakymo. 
25 ar 26 sausio išvažiavo į Scran- 
ton, Pa. pas daktarą J. Šliupą, su 
kuriuo susirašinėjo . dar būdamas 
Šveicarijoje. Su Dr. Šliupo pa- 
gelba netrukus gavo jis vietą ban
ke “Lackawanna Trust and Safe 
Deposit Co.”, prie kurio dirbo apie 
pusantro mėnesio kaipo rinkėjas 
depozitorių lietuvių ir slavų tarpe.

Atvažiavęs į ScVįmton, tuoj jnan 
parašė apie pirmus savo įspūdžius 
Scranton’e. Pas daktarą Šliupą 
tapo priimtas labai širdingai i* 
rado jo namuose tikrai draugišką 
užuojautą ir paramą. Buvo pra
dėjęs rengties prie egzaminų. Jis 
rašė,: kad Dr. Šliupas prižadėjo 
padėti Jam įkurti savo ofisą. Iš 
kitų į manę rašytų laiškų matosi, 
kad jis jautė save 'gerai, kad ne
truko jam nė energijos, nė vilties. 
Vienok, kaip paskui pasirodė, kaž-i

medicinos

RYMAS
^ROMANAS

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

MAČIAtJ AS TAVŲ.
Mačiau as tavę, kada mūza apglė

busi.
Į kvėpė tau dailos pažinimą. 

Mačiau aš tavę užsidegusi 
Dėl savųjų ir geidžiantį

meile 
jiems 
labo.

Mačiau aš tavę, įvairių svajonių 
apnyktą 

Su kuriomis tu skaudžiai -kovojai....
Mačiau aš tavę, sapne slenkantį
Pro mano langą ir žadinantį 

jausmus.
Mačiau aš tavę žaiSo greitumu 
Nykstantį iš akių ir siunčiantį juo- 

t dus debesis.
Lydeka.

(Tąsa). 1

— Meldžiu, meldžiu sėsti. f<uo aš tamstai ] 
galiu patarnauti?

Jis atsisėdo ir ant jo veido pasirodė mei
lumas.

— Aš žinau, — prakalbėjo Pierre, — kad 
tas nepriimta daryti, ką aš darau, bet man , 
patarė kiti ir man rodos, kad teisingi žmonės 
gali, nenusidėdami prieš mandagumą, jieškoti 
teisybės.

— Kame dalykas? — žingeidžiai užklausė 
pralotas, nesiliaudamas šypsotis.

— Pasakysiu tamstai stačiai kame dalykas. 
Aš sužinojau, kad Indekso kongregacija pa
vedė tamstai mano knygą — “Naujas Rymas” 
ir aš išdrįsau ateiti pas tamsta paklausti — ar 
nereikia duoti kokie paaiškinimai prie jos?

Bet monsinjoras Fornaro toliau nenorėjo 
ir klausyti. Jis iškėjė abi rankas, atsitraukė, 
nors visgi pasHiko meilus.

— O, ne, ne, meldžiu man nedaryti dide
lio nemalonumo. Žinai ką? Leiskime, kad 
tamstą apgavo, todėl kad niekas neturi nieko 
žinoti, niekas nežino nieko, — girdi tamsta: 
niekas, nė kiti, nė aš.... Meldžiu tamstos, 
nebekalbėsime apie tat.

Pierre, pastebėjęs kokį didelį įspūdį daro 
inkvizicijinio teismo H asesoriaus vardas, at
sakėm

— Žinoma, aš visai nemanau daryti tam
stai nemalonumų ir atkartoju, kad niekuomet 
neišdrįsčiau tamstos trukdyti, jeigu pats mon
sinjoras Nani nebūtų man pasakęs tamstos 
vardo ir adreso.z

Ir šį kartą efektas buvo didelis. k Vienog 
monsinjoras Fornaro nusileido ne ‘tuojau.

— Kaip! Tai monsinjoras Nani pasakė 
tamstai paslaptį. Už tą aš ant jo užpyksiu! 
Ir iš kur jis žino? Jis nedalyvauja kongregaci
joje ir galėjo apsirikti.... Tamsta jam pasa-l 
kyk, kad jis apsiriko, kad ąš neturiu jokių 
prietikių su tamstos dalyku.... Tas išmokys 
jį neplepėti apie daiktus, kuriuos visi laiko pas
laptyje.

Bet paskui jis pažvelgė į Pierre’ą savo 
1 meiliomis akimis ir pridūrė:

—. Na, tebūna, jei to nori monsinjoras 
‘ Nani, aš maloniai pakalbėsiu su tamsta, vie- 
■ nok su tąją išlyga, kad tamsta nuo manęs ne- 
* sužinosi nė vieno žodžio apie tą, kas buvo 

kalbėta ar daryta kongregacijoje dėlei to da
lyko.

Pierre ir nudžiugo ir dar kartą ėmė pa
sakoti dalyko stovį, didžiai stebėdamos, kodėl 
ėmė persekioti jo knygą.

— Tikrai, tikrai, — kalbėjo pralotas, nu
stebintas nekaltu abato tonu. — Kongregaci
ja — tai tribunolas, ir ji, kaip žinoma, per- 
kratinėja tiktai jai pavedamus dalykus. Tam
stos knygą pradėjo persekioti vien todėl, kad 
buvo gautas sklindąs, labai paprastai!

— Taip, aš žinau, kad buvo duotas 
skundas!

— Be abejonės, skundas buvo paduotas 
trijų franeuzų vyskupų, kurių vardų negalima 
apskelbti. Todėl kongregacija ir turėjo pra
dėti perkratinėti apkaltintą veikalą,

Pierre išplėtė akis. Kaip, skundas buvo 
paduotas trijų franeuzų vyskupų, — kam, su 
kokiu tikslu? Paskui jis atsiminė apie savo 
apgynėją.

— Tamsta, žinai, kad kardinolas Beržero 
parašė man laišką, kurį aš patalpinau knygos 
pradžioje, kaipo prakalbą. Argi tai neužtek- 
tina garantija, kuri turėjo nuraminti francu- 
zus vyskupus?

Monsinjoras Fornaro linktelėjo galvą ir 
pasakė: z

— O, taip jo šventenybės laiškas, — labai 
puikus.... Bet aš manau, kad jis butų daug 
geriau padaręs ir sau ir tamstai, jei jo nebūtų 
rašęs.

Bet matydamas, kad abatas vis labiau ste
bisi ir nori kašžin-ką pasakyti, jis skubinai 
pridūrė:

— Ne, ne, aš nieko nežinau, nieko nesa
kiau .... Jo šventenybė kardinolas Beržero— 
šventas, prieš jį visi nusilenkia, jį visi gerbiaj 
ir jei jis galėjo nusidėti, tai tik turėdamas ge
rą širdį.

Pierre suprato, kad palieti juodąją dalyko 
pusę. Jis neišdrįso spirtis ir tik pasakė:

, — Antgalo pasakyk tamsta, kodėl perse
kioja mano knygą ir neatkreipia atydos į dau
gelį tokių-pat knygų? Aš iš savo pusės ne
noriu pasidaryti skundiku, bet kiek knygų aš 
žinau, į kurias Rymas žiuri per pirštus ir 
kurios daug pavojingesnės yra už mano?

Monsinjoras Fornaro lyg apsidžiaugė, kad 
gali atviriau kalbėti apie tą dalyką.

— Tamsta esi visai teisingas: męs gerai 
žinome, kad negalima sunaikinti visai blogų 
knygų, bet męs nieko'negalime padaryti. Juk 
kokią daugybę knygų tuomet prisieitų perskai
tyti! Ir štai kodėl męs naikiname tik blo-

sit-

norėjau sužadinti meilę prie nužemintųjų.

o---
Ir jis meiliai papasakojo nekurtas smulk

menas apie Indekso kongregacijos organizaci
ją. Sulyg principo spaustuvių savininkai ne
turi teisės spauzdinti knygos, nepadavę rank£ 
raščio peržiūrėti vyskupui. Dabar, kuomet 
kasdieną spauzdinasi tokia daugybė knygų, 
galima suprastų kokiame padėjime atsirastų 
(vyskupai, jei tas įstatymas butų pildomas.

reikia atkreipti akis į reikalavimą.
Monsinjoras Fornaro meiliai pasakė: H
— Na reikalavimai tai reikalavimai... .
Jis atsistojo,, kad atsisveikinti su Fierre’u.
— Man labai malonus tamstos apsilanky

mas, bet aš negaliu tamstai pasakyti koks bus 
mano pranešimas, męs ir be to daug kalė
jome apie tą dalyką. Turiu tamstai pasakyti, 
kad tamstos knyga bus nuteista, taip bent man • 
nurodo.

Pierre norėjo užginčyti, bet pralotas ran
kos mostelėjimu jį sustabdė ir tęsė: \

— Kągi padaryti? Tamstos apsigynimas 
bereikalingas,.— yra knyga ir ji pasilieka to
kia, kokia yra. Štai kodėl kongregacija nie
kuomet netardo apkaltintų, ji tik priima jų 
atsižadėjimą;veikalo. Ir tas bus geriausia, ką 
tamsta gali padaryti, tai išsižadėti savo kny
gos, nusilenkti.... Ne? Tamsta nenori4 
Ak, kaip tamsta dar jaunas!

Ir jis dar balsiau susijuokė, pamatęs nesu
laužomą Pierre’o sukrutėjimą. Ir jau pas pa
čias duris tylesniu balsu pasakė:

— Aš tikrai noriu tamstai pagelbėti, duo
siu tamstai gerą patarimą. Ypatiškai aš nie
ko negaliu padaryti. Aš paduodu savo pra
nešimą, jį spauzdina, skaito. Bet kongrega
cijos sekretorius, tėvas Daudželis, viską gali 
padaryti, net ir negalimą daiktą. Pasimatyk 
su juo, tik meldžiu nešakyk, kad aš tamstą 
jiasiunčiau. Sudiev, mano drauge, sudiev!

Sujudintas Pierre išbėgo ant gatvės; ji 
persekiojo mintis: kam ilgiau bekovoti, jei jis 
negali sužinoti nė priešų vardų? Kam ilgiau 
pasilikti melagių ir intriganų mieste? Ar ne
geriau tuojau išvažiuoti į Paryžių ir ten už
siimti labdarybės darliais?

Taip bemąstydamas Pierre nuėjo į tėvo 
Daudželis’o bustą. Gabmete sutiko jį šeimy- 
ninkas ir prakalbėjo:

Tai ponas abatas Froman “Naujojo Ry
mo” autorius, ar taip? J

kongrega-

n

,r'
Jis atsisėdo ant taburėtos, drauge pa prašė 

ir Pierre’ą atsisėsti. ,
— Meldžiu, ponas abate, išaiškink man 

tamstos vizitos priežastj, “ »
Pierre turėjo dar sykį išdėti savo dalyką. 

Kuomet jis užbaigė, tėvas Daudželis palengva 
ir šaltai ištarė: .

— Ponas abate, aš nenorėjau tamstos per- į 
traukti, bet tamstos pasakojimas man nereika
lingas. Procesas prieš tamstos knygą pradė- 

įfcbar jau niekas nebegali jo sulaikyti.
aš nesuprantu ko tamsta nori iš

iu balsu Pierre atsakė: 
laukiu teisybės.

' S
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idant įtikinti save, jog jie daro

jaunaijai kartai. Ji atmena net

(Toliau bus).

j Bandant rinkti nuo irjdijoay 
GiihuahuaVralstijoj,Mexikeį [prigu
linčius randui mokesčius, indi jonai 
sukilo ir užmušė daugelį meksiko- 
niškų urėdninkų. , i ■■ >

kadangi j jų 
tūlą anatoliecių skaitlių, kuri 
vai nenorėjo priimti.

|| Havanos uoste sudegė vokiš
kas garlaivys, Altenburg. Trūksta 
14 įgulos žmonių, kurie, kaip ma
no, turėjo teipgi sudegti. ’ ■ |

|l Čekijos šostapilyj Pragoj po
licija daro kratas pas žymesnius 
čekus; suareštavo jau diktai čekų.

|| Maskoliuos ministerių pirmi
ninkas Stolypin išvažiavo pasilsėti 
į Krimą.

|| Šiauriniuose Prusnose, Pome
ranijoj siautė sniego darganos, 
kaip kokiose vietose sniego yra ant 
4 pėdų giliai. Gdžketių trau
kiniai likosi užpust)!.

|j Pietinėj Amerikoj, respublikoj 
Ecuador, mieste Guayaquil gana 
smarkiai siaučia azijatiškas ma-

|] Atsisakęs nuo sosto Serbijos 
sosto įpėdinis Jurgis rengiasi ke
liauti į Maskoliją ir ten pašte# tar- 
nyston į kazokų regimentą.

i lt 1 I Į
|| Peterburgo policija užtikrina,

kad jį susekė rengiamą Kaukam 
sukilimą. Suėmė 70 ypatų, o tame 
diktai kariumenės oficierų.

U Va r savo j, koncertinė giesmi
ninkė Bauer perkovė kunigaikštį 
Kashkiną Rostovcevą. Giesminin
ke bandė ir pati nusišauti, bet tas 
jai nepasisekė.

II 7 Dėl

imąią dorybę, tą, kurį ateis, kai

iriausia naudą visokiai energi 
jiliai, viskam, yra plėtoti ją ten

'■■.T’įfT;

stebiuos, kad jie tėra tik trys.... Taip, tie vo atminimą

viena. ,
Kaip jie susėdo, Pierre užtėmi jo, kad Vi- 

džilio labai krečia drugys ir jis jo paklausė:

kui vyskupai Puatje ir Evre, abu garsus savo 
ultramontaniškumu ir kardinolo Beržero ne-

tikane už savo laisvamaniškas idėjas. Kitų Įmo > viskas ki

Kropotkinas

ANARCHISTŲ DORA 
draugus. Tąi jo palinkimas, jo būdas tą da
ryti. Labaiį gerai: musų budu, musų palin
kimu yra neapkęsti melagių. Ir kadangi tai 
yra musų būdas, tai įnikime męs atvirais, 
besiskubinkime priglausti jį prie savo širdies, 
ar širdingai] paspausti jam ranką, kaip tas 

drūčiai savo veiktum pajautimu jo pajautimui.
- . Tai yra viskas, ką męs turime tiesą daryti,

Aš tiktai segiau Nani o patą- Į |aj vra vjsa niuSy priedermė sulyg mus pa
laikymui principo lygybės draugijoje. Tai yra 
principas lygybės veiksme.

Bet kaip] su užmušėju, su žmogum, kuris 
žagina vaikus? Užmušėjas, kuris užmuša vien

Ant šeimyninko lupų pasirodė lengvas nu
sišypsojimas.

— Buk ramus.... Aš ne teisėjas, aš .pa
prastas valdininkas, mano visas darbas tame 
tik, kad sugrupuoju dokumentus. Tiktai vie
ni kongregacijos nariai padarys nusprendimą 
sulyg tamstoj knygos. Žinoma,jie tą pada
rys su šventos dvasios pagelba ir tamstai pa
siliks tiktai nusilenkti prieš jų nusprendimą 
kaip jis bus šventojo tėvo užtvirtintas.

Įr jis atsistojo, • kad atsisveikinti. Pierre
nusprendė dar sykį pasinaudoti Nani vardu,Įkartais vra Llarpma šiądien. Pasipriešinkime
į kurio galingumą jis vis labiau ėmė tikėti.

— Meldžiu dovanoti, kad tamstą bereikalo 
sutrukdžiau, 
rimus, ’ .:

Veikmė buvo visai nelaukiama. Ant lieso 
Daudželis’o veido vėl pasirodė šypsą. Jis dar 
labiau pabalo ir jo akys ėmė žibėti. - ___ . ______ j^,_______________________________________

r — A, tai tamstą atsiuntė pas mane mon- |frokšdamas kraujo, yra labai retas. Jis yra 
sinjoras Nani! Jei tamstai ręikalinga protęk- patrakėlis. kurį reikia gvdyti, ar jo saugotis, 
ei ja, tai kodėl nesikreipi stačiai prie jo? Juk Kaslink gi ilgintojo, tai visų pirma žiūrėkime, 
jis čia visagalis. Eik pas jį, tai bus ge-jidant draugija neiškraipytų pajautimų musų 

vaikams, o t(ąsyk mažai tereiks bijotis ištvir
kėlių. i „ . ' _

Viskas tas, reikia suprasti, nėra pilnai 
pritaikoma, kol didžiosios versmės doriško iš
tvirkimo — kapūalizmas, tikėjimas, teisdary- 
bė, valdžia 4— nėra prašalinta. Bet diduma 
to nuo šios dienos gali būti vartojama ir jau 
tebėra vartojama dabar. ,

O bet, jdi draugijos žinotų tik šitą prin
cipą lygybės; jei kiekvienas žmogus žiūrėtų 
tik vaizbiąus teisumo, kuris ištisą dieną sau
gojas!, kad neduoti kitiems daugiau, kaip jis 
gauna nuo'jų, tai draugija turėtų išnykti nuo 
to. Patsai principas lygybės išnyktų, nes jb 
užlaikymui kas nors išnašesnio, meilesnio, sti- 

.. presmb negu paprastas lygumas turi vien- 
sumurmėjo jis, vaj raS(į vietą gyvenime.
- Bet mums cia| Ir šitas didesnis negu teisingumas yra čia. 

Iki šiol žmonija niekuomet, pebuvo be di-

neisią.
Ir taip Pierre nieko nesužinojęs sugrįžo į 

Bokkanera rūmą. Jam atėjo mintis, kąd rei
kalingą pasiteirauti apie tolimesnius dalykus 
su donų Vidžilio; ant laimės, tą vakarą jis su
tiko karidoriuje sekretorių.

— Aš taip norėjau su tamsta pakalbėti. 
Meldžiu užeiki pas mane ant valandėlės.

. ^.batas mostelėjo ranka, kad jis nutiltų.
Paskui jis sušnabždėjo:

— Ąr tamsta nepatėmijai pirmajame aukš
te abato Paparelli? Jis sekė mus;

Ir donas Vidžilio pasilipęs žemiau ilgai 
klausėsi, paskui tylomis sugryžo, užgesino žva
kę ir akies mirksnyje atsidūrė kaimyno kam
baryje.

— Ant galo męs ičia! ?
kuomet Pierre uždarė duris, 
nereikėtų pasilikti, geriau eisime į tamstos ___  ____ ____
miegamąjį kambarį; dvi sieni geriau ne^uĮ(Jelių prigimčių užplustančių su' jautrumu, su

išminčia, su valid, ir panaudojančių savo pa
jautimus, savo išmintį, savo veiklią jiegą tar- 

... w .nybei žmonių veislės be prašymo-jokio atlygi-
— Tamsta gal sergi? Tokiu budu as ne-1ftimo už tai.

norėčiau tamstos varginti. Šitąs veisiamas išminties, jausmo, ar va-
.-T- Sergu ? — O, taip, visas mano kūnas pos pr^nia įvairiausias formas. Jis yra pas 

dega. Bet priešingai aš noriu kalbėti.... As uo|y ieškotoją teisybės, kuris išsižada visų 
negaliu ilgiau tylėti, negaliu! Reikia bent sy- kitų sųnagumų dėl panaudojimo savo ęnergi- 
kį sayė palenpinti.' . jos tąm, ką jis laiko tikru ir teisingu, priešin-

Jis paprašė Pierre o, kad papasakotų apie .- tvirtinimams nežinėlių aplink save. Jis 
siądienines savo vizitas ir jis dar labiau ėmė kTa išradėją, kuris gj vena diena iš die- 
nerimauti. kuomet sužinojo, kaip franeuzas nos> užmiršdamas net apie savo maistą, var- 
kunigas buvo priimats kardinolo Sarno, mon- L^jaj ^palytėdamas duoną, su kuria gal kokia 
sinjoro Fornaro ir Daudželiso. pasišventusi moteris maitina jį _kaip kūdikį,

— Taip, taip, aš nujaučiau! Tas maiięs kuoft^t jis seka mierį, kuris sulyg jo, yra lei- 
negali nustebinti.... Labai man skaudu dėl stas permainjlli išvyzdį svietu. Jis yra pas 
tamstoj..:. Tas manęs nepaliečia, bet tas karštą revoliucijonierių, kuriam linksmybės 
man neduoda ramumo, aš sergu nuo to, nes męno^hiokslo, net šeimyniško gyvenimo tary- 
man primena mano paties kančias! Nekliu- turn yrą kajrčios, kadangi jomis negali džiaug- 
dysime kardinolo Sarno, nes jis tiktai intere- tfs visi, ir kuris dirba atsigimimui svieto, ne- 
suojaši savo dalykais ir daugiau nieko nenori atsižiufėdamas į vargą ir persekiojimus. Jis 
žinoti ir’priegtam jis niekuomet kitam nepa- yra pa$ jaunikaitį, kuris, išgirdęs apie nuož- 
gclbės.... Bet tas Fornaro, Fornaro! mybes įsiveržimo ir imdamas didvyrines le-

. — Jis man pasirodė labai meilus ir man ĮgendaS patriotizmo pagal raidę, įstoja į liuos- 
rodos, kad po musų pasimatymo, jis susvel- Uorių pulką ir maršuoja narsiai per sniegą 
nins savo.pranešimą. 4 alkdamas, kol krinta nuo kulkos. Jis buvo

— Jis! Juo labiau -jis užsipuls ant tam- pas Paryžiaus gatvės arabą su jo greitu, protu
stos, juo su tamsta buvo meilesnis. Jis tamstą ir š^siu pasirinkimu nekęsties ar užuojautos, 
sučs, iščiulps tamstos kraują. O, tamsta jo kuri$r išbėgo su savo mažu broliu ant volo, at- 
hepažysti ?Į pažiūros jis toks meilus, toks sistojo ant granatų lietaus ir numirė sušu- 
mandagus žmogus, o Astikrųjų jis tik savo kęs“Ura už Komuną!” Jis yra pas žmogų, 
karjerai daro’kelią,\ sugriaudamas laimę kitų kuris pasipiktina akyvaizdoje neteisybės, ne- 
žmonių! Tau man labiau patinka tėvas Dau- laukdamas klausti, kokia išeiga bus jan) ir. 
dželis; tiesa tai žiaurus žmogus, bet atviras, kuomet nugaros visų yra nulenktos, atsistoja 
drąsus ir labai protingas; aš esu persitikrinęs, nuplėšti kaukę neteisybei ir išrūkyti išnaudo- 
kad jis nepagalvojęs, sunaikintų tamstą, jei toją, dirbtuvės mažąjį despotą ar imperijos 
tik valdžia butų jo rankose. ... O, jei aš tam- didįjį terioną. Gabaus, jis yra visuose tuose 
štai galėčiau viską papasakoti, jei galėčiau su- nesuskaitomuose veiksmuose pasišventimo, 
pažindinti su visomis intrigomis, su jų pui- neteip veizdžiupse ir todėl nežinomuose ir 
kybe, niekšiškumu, nuodėmėmis, prasikal- kuone visuomet negana vertinamuose, kuriuos 
timais! tolydžio galima pastebėti, ypatingai pas mote-

me pirmiau. Tai Į>uyo jaunasai filozofasl 
Guyau? b^užinis anarchįtiškas galvotojas, ką' 
nurodė tikrą pradžią tokios narsos ir pasi
šventimo, neprigulmingąi kaip nuo visų my- 
stiškųjų pajiegų, teip ir tino tų vaizdiškųjų 
apsiskaitymų, teip lęeistąi suprantamų angliš
kosios utilitari jonų mokyklos. Kur Kanto, 
pozityvininkų ir išsiyystimininkų filozofija ne
tiko, ten anarchistų jfilozofija atrado kelią.

Pradžia tokių ypatybių, sako Guyau, yra 
jautime savo paties pajiegos z Tai yra bė
ganti i>er kraštus gyvastis, kuri įieško išsilieti, 
“jausti savyje galybę veikti yra tuo patim lai
ku stotis sužinomu to$ kas yra jo priederme’’.

Doriškas jausmas priedermės, kurį kiek-Lalams? 
vienas žmogus jaučia savo gyvenime ir kuris 
buvo bandoma aiškinti visokiais budais my-Į 
sticizmo, “priedermė yra ne kas kitas kaip 
perviršis gyvasties, reikalaujančios veikti, at
siduoti; tuo patim laiku yra sužinomas ga
lybės”. '

Visokia susirinkusi pajiega padaro spau
dimą kliūtims, daromoms jai. Pajiega veikti 
yra priederme veikti. Ir visas šitas doriškas 
“privalumas”, apie kurį tiek daug buvo sa
kyta, ar rašyta, šiteipos išvilktas iš mysticiz- 
mo, yra suvedamas į samprotinį: stovis užlai
kymo gyvasties yra jos plėtimąsi.

Augalas negali susiturėti nežydėjęs. Kar
tais žydėti reiškia numirti. Nežiūrėk to, braz
das lipa vis tiek,” užbaigia jaunasai anarchi
stų filozofas.

Tas pats yra su žmogumi, kaip jis yra pil
nas pajiegos ir energijos. Pajiega susirenka 
jame. Jis išplečia savo gyvybę. Jis duoda 
be apsiskaitymo, kitaip jis negalėtų gyventi. 
Jei jam jiarsieina mirti, kaip žydinčiai gėlei, 
tai nežiūrėk to. Brazdas kyla, jei brazdas 
ten yra.

Buk stiprus. . Buk pilnas pajautiminės ir 
protiškos pajiegos, ir tu išplatinsi savo iš
mintį, pasėjęs savo meilę, savo energiją veiks- 
mo terp kitų? Tai yra viskas, kuo doros 
mokslas pasilieka, apvalius jį nuo veidmainy- 
bių rytinio asketizmo. t

tolydžio galinta pastebėti, ypatingai pas mote- 
__ Meldžiu man pasakyti — kokiame pa-1 ris, nepatingėjus atidaryti akis ir pažiūrėti 

dėjime yra mano dalykas? I”. _ / _
įįhbh

atsakei, kad kardinolas dar negavo nė vieno nežiūrint 
dpkumento. Bet dabar jau visi popieriai su- mą jam. 
rinkti ir tamstoms turėjo jau pranešti apie Tokie 
dalyką.... Tiesa, monsinjoras Fornaro man neaiškiai, 
sakė apie kasžin kokius tris franeuzus vysku- žmonijos, 
pus, kurie apskundė mane ir reikalauja nutėi- apsiaučia 
sti mano knygą. Trys vyskupai, — argi tai mytais. 
galimas daiktas?

Donas Vidžilio piktai patraukė pečius.

* ‘ ' ■» Kuomet aš tam- kas guli ant inusų gyvenimo pačios apačios ir 
stos klausiau, tuojau atvažiavęs, tamsta man leidžia jam vystytis, vienokiu ar kitokiu budu. 
atsakei, kad kardinolas dar negavo nė vieno nežiūrint į išnaudojimą ir priespaudą, daro-

|| Prancūzijos ijioste Cette, ant 
lažiojančio iš Amerikos kerosi ną 
garlaivio Julės Henry atsitiko baisi 
expliozija, kuri išardė garlaivį. 
Expliozijos 12 įgulos žmonių liko
si užmuštų ir daug yra pavojingai 
sužeistų. į

’ Maskoliškoji durna pripažino 
kreditą $256300000 kari u menės rei
kalams, arba ant 22 milijonų dau-. 
giau negu pernai.

venimą, kuris nėra g^yvenimu, 
kaitis, tikras jaunikaitis, pilnas žalumo, kuris 
veržiasi gyventi ir barstyti gyvenimą aplink. 
Kiekvieną kartą, kaip draugija pradeda gesti 
pastumėjimas šitokio jaunikaičio kaip šitas 1 
sudrebina senovės ekonomiškas politiškas ir 1 
doriškas formas jiadarymui vietos kylančiam I 
naujam gyvenimui. Ką tas reiškia, jei vienas 1 
ar kitas krinta kovoje! Vis žalumas kvla. ; 
Jaunikaičiui gyventi, tai yra žydėti, kad ir kas- < 
žin kokios pasekmės! Jis nesigaili jų. <

Bet, nekalbant apie didvyriškus periodus = 
žmonijos, paėmus kasdieninį gyvenimą, ar tai j 

[vra gyvenimas gyventi priešingai savo idė- 1

Šiądien tankiai yra sakoma, jog žmonės 
tyčiojasi iš idealo. Ir tas yra lengva suprasti 
kodėl. Idealas yra tankiai sumaišoma su bud- 
distų ir krikščionių kaneveikimu; šitas žodis ’ 
tankiai nuvo vartojamas apgavimui- prasta- 1 
širdžių teip kad reakcija yra neišvengiama ir 
sveika. Męs teipgi norėtume pakeisti žodį 
“idealas”, teip tankiai suteptą ir subiaurotą 

] nauju žodžiu geriau tinkamu naujoms idėjoms.
Bet koks nebūtų žodis, buitis pasilieka: 

kiekviena žmogiška esybė turi savo idealą. 
Bismarckis turėjo savo — kad. ir labai keistą, 
vadinas, idealą valdžios kraujo ir geležies. 
Kiekvienas filistras turi savo idealą, kad ir 
tai bus tik Gambettos sidabrinė maudynė ir 
virėjas Trompette ir pakaktinai vergų užmo
kėjimas už Trompette’ą ir maudynę be įkirios 
apšties prievartos.

Bet šalę šitų yra žmonės, kurie supranta 
augštesnį idealą. Gyvulio gyvenimas negali 
užganėdinti jų. Vergiškumas, melagystė, ne- 
užsitikėjimas, klasta, nelygybė žmonijos prie
tikių pripildo jų širdis pasipiktinimu. Kaip 

I g[ali jie savu žarų pastoti vergiškais, meluoti, 
klastas daryti, ponauti ant kitų? Jie pamato 
progiedrulį to puikaus gyvenimo, kuris galė
tų būti, jei geresni prietikiai butų terp žmonių, 
jie jaučia savyje pajiegą galėjimo įkurti ši
tuos geresnius prietikius su tais, kuriuos jie 
susitinka ant savo kelio. Jie įgauna, teip va
dinamą, idealą.

Iš kur atsiranda šitas idealas? Kaip jis 
sųsižiedžia per paveldėjybę iš vienos pusės ir 
įspūdžius gyvenimo iš. kitos? Męs nežinome, 

d Daugiausiai ką męs galime papasakoti, tai jo
• istoriją maž-daug teisingą savo pačių biogra

fijose. Bet jis yra tikra buiti — įvairiuojan- 
čia, žengiančia pirmyn, atvira išlaukinėms

• įtekmėms, bet visuomet gyva. Tai yra iš di- 
; desnės dalies besužinus jausmas, kuris duotų 
i mums didžiausią dalį gyvybės, gyvenimo 
■| džiaugsmo.

Taigi, gyvenimas yra tvirtas, vaisiii^ts, 
gausus pajautimais tik .su išlyga atsakymo ši- 

. Veik priešingai šitam

stisiatirinaričių ijfį. 
rasciams rasto laisvę teisių. E^in- 
to sostapiljį Kaim gyviai 
kele neprilankias' valdoms <fe- 
tnonstraeijas. Vaikyki dclnon. 
strantų palukė kariame^, kuri 
Ktenok is ginklų riesinaudojo, var
tojo vien ugnagtįsių čirškinęs ir 
saitas vanduo ištikro pasirodė pa- 
sekmmgu, nes nuo jo demonstran
tai išbėgiojo. Bet mieste laukia to
lesnių demonstracijų.

II Ant salų Filipinų, aplinkinėse 
Dumobado, likosi laukinių gyven
tojų užmuštas pagarsėjęs .mokslin
ėms, antropologas Dr. \Villiam 
Jonės, kuris ant Filipinų išsiųstas ’ 
buvo Oiicagos Fieldo muzėjaus. 
Jis ten nuo dviejų metų gyveno 
terp laikinių filipiniečių.

|( Londone moterys reikalaujan
čios lygių su vyrais politiškųjų tei
sių vėl prieš parlamentą kėlė de
monstracijas. 9 demonstrantes su
areštavo ir atvedė į teismų, kuris 
pasiuntė jas kalėjiman vienam Mė
nesiui, kadangi moterys atsisakė 
duoti pažadėjimų, kad užsilaikys 
nuniaį! J

SKYRIUS IX. -
Tas, kuomi žmonija gėrisi tikrai pas do

rišką žmogų yra jo energija, pilnis gyvybės, 
jriverčiančios, jį dalinti savo išmintį, savo 
jausmus, savo veiksmus, neprašant nieko 
už tai.

Stiprus galvotojas, žmogus pilnas protiš
kos gyvybės būtinai stengiasi išplatinti savo 
idėjas. Nėra pasigėrėjimo galvoti, jei mintys 
nėra perduodamos kitiems. Tai tik protiškai 
pavargęs žmogus, sti dideliu vargu sumedžio
jęs kokią įdėją, atsargiai slepia ją, idant yė- 
iaus jis galėtų užde’i ženklą su savo vardu.___

Žmogus su galingu pr<>tii perbėga su idėjomis;]Tam jausmui idealo. r.\“.' “ __
jis jas su sauja. Jis nesijaučia gerai, Į jausmui ir tu išvysi savo gj’venimą sulinkusiu 

.. ... .^£*1 ant savęs paties; jis nebus daugiau kai
po vienas, jis nužudis tvirtybę. Buk tankiai 
neteisingas savo idealui ir tu pabaigsi supara- 
lyžiavimu savo valios, savo veikliosios ener
gijos. Kaip bematai nevaliosi atgauti tvirty
bės, savaimingumo sprendimo, kurį pirmiaus 
pažinojai. _ Busi sugriuvusiu žmogum.

vytai ir moterys, kaip šitie, vieni 
kiti dideliu plotu daro pirmyneig?

Iril žmonija nuvokia tą. Už tąi ji 
tokius gyvenimus su pagarba, su 
[i įjerbia juos, padaro juos tikslu 

inų, romanų. „Ji gerbia juosesavo pasakų,
_____ narsą, gerašiidybę, meilę ir pasišventimą, ku- 

— Ak, kokia gryna* tamstos siela! Aš gi Irių trūksta daugumai mus. Ji perduoda są- 
— j—________________ T_‘r, V-jaunaijai kartai. Ji atmena net

trys* Vyskupai/ ve kokie :' Farbijos vyskupas, Į tuos, kurie vrikė tik siaurame rate narnų3 ar 
kuris, matyt, keršija už Lourdeę kunigus; pas- draugų ir gerbia jų atmintį šeimyniškame pa
kui vvcknnai Puatie ir Evre. abu narsus savo davime. ' ■

iįi ir moterys, kaip šitie sutveria 
•vienintelę dorybę vertą minėji- 

iįas yra tik lygybė prietikių. Be 
jų pasišventimo žmonija pasilik

tų apsvaigusi purvyne menkverčių apsiskaity
mų. Tai šitoįi vyrai ir moterys, kaip šitie, ką 

~ _ _______________ t _ _______ ’ _* ’ ’ imąją dorybę, tą, kurį ateis, kaip
rašytą į tamstą. yt. Skundai pasidarė papra- Į musų vaikai 1 ausis skaitę ir pribręs prie suo- 

* sauvalė, pročio, jog geriausia naudą visokiai energi- 
_ ____ __________________ įkalčiau- jai, narsai, m jiliai, viskam, yra plėtoti ją ten.

šių knygų, kurios buvo nuteistos, jei tik auto- kur reikaling imas tokios pajiegos yra stip-
■ • •• * •"■'ma,

_ Tokia narja, toksai pasišventimas yra bu-
ir ypatos stovinčios arčiau popiežiaus reika-Įvęs kiekvieno e gadynėje. Juos galima rasti 
lauja, kad Indekso kongregacija butų iš naujo Į terp draugijinių gyvulių. Juos galima rasti 
organizuota, nes ji visai nupuls žmonių akyse, pas žmones nęt aršiausiai nupuolusių laikų.

Tokie vyr; 
apkentimu. Pastarasis nekokį vardą turį Va- tikrą dorybę,

WW» . V —---------- ------------j  -----------II . ,

priežasčių nejieškok, nes tame visas dalykas. JŲ narsos, be 
Iš kitos pusės visagalė Lourdes dvasiškija rei-P” 
kalauja tamstos MUteisimo; ant galo tamstos mŲ 
ypatoje nori nubausti kardinolą, už jo laišką,Iprirengia■'busi

* ... ___  1. •_____-J____-__________ I >MM< 1

stu įrankiu, o drauge viešpatauja ir t
Ąš galėčiau privesti tamstai šimtus nekalčiau-1 jaiu

riuje jie mato prakilnesnį žmogų už save. Tai kiausiai jaučiai 
intrigų lizdas, visokių prasikaltimų šaltinis,—

Pierre klausė su skausmu širdyje. Atva
žiavęs į Rymą jjis pamatė, kaip čia lenkiasi 
ries Lourdes kunigus, kaip jų bijo, kokią spė- 

jie įgijo, ačiū šv. Petro grašiams; jis su- 
[ąto, kad jo proceso visos gijos yra jų ran- 

Tj kad jam prisieis atsimokėti už visus 
ygos puslapius, kur jis kalba apie Lourdes

(Toliau bus). A

Ir tikėjimai visuomet stengėsi pasisavinti, 
paversti į bėgamą pinigą savo pačių naudai. 
Juk jei tikėjimai lygšiol gyvuoja, tai tik dėl
to — neskaitant nežinybės — kad jie visuomet 
šaukėsi prie šito paties pasišventimo ir nar
sos. Ir prie šito ve revoliucijonieriai šaukia
si, ypač socijalistai.

Beaiškindami šitą dorybininkai įvairių mo
kyklų ėmė daryti klaidas, kurias męs nurodė-

jei jis negali pasidalinti jomis su kitais, ne-j 
gali paleisti jų ant keturių vėjų, nes tame yra 
jo gyvenimas,

Tas pats su pajautimais. “Mums negana 
musų pačių: męs turime daugiau ašarų, negu 
musų kančios reikalauja, daugiau išgalės 
džiaugsmui negu musų pačių būvis gali ištei
sinti”, sako Guyau, šiteipos suvesdamas visą 
klausimą dorybės į kelias stebėtinas eilutes, 
paimtas iš gamtos. Apvieniejusi esybė yra ne
laiminga, nerami, nes negali pasidalinti sa
vo mintimis ir jausmais su kitais. Jei męs 
jaučiame didelį smagumą, tai duodame kitiems 
žinoti, jog męs gyvuojame, jaučiame, ntylime, 
gyvename, stengiamės, kovojame.

Tuo patim laiku męs jaučiame reikalą la
vinti savo valią, savo veiklią energiją, tėip la
bai^ kad, kuomet besuomoniškos sanlygos at
skiria vyrą ar moterį nuo naudingo darbo, tai 
išrandi ką nors tokio veikti, kokius nors tuš
čius ir besuomoniškus privalumus, kuriais ati
daro lauką savo veikliai energijai. Jie išran
da ką nebūk — teoriją, tikėjimą “draugijinę 
priedermę” 
ką tokio naudingo. Kuomet jie šoka tai buva| 
dėl labdarybės; kuomet jie pragaišina save 
brangiais parėdais, tai būva dėl palaikymo ari
stokratijos stovio; kuomet jie nieko neveikia, 
tai būva dėl principo.

“Męs reikalaujame gelbėti savo artimams, 
pridėti ranką prie vežimo sunkiai traukiamo 
žmonijos; šeip ar teip, męs turime suktis apie] 
jį,” sako Guyau. Šitas reikalas pridėjimo] 
rankos yra teip didelis, jog jis yra randamas] 
pas draugijinius gyvulius, nors ir ant že
miausio laipsnio stovinčius. Kas yra visa ta 
baisi daugybė veiklunio stiėikvojama be nau-J 
dos politikai kasdien, jei ne išraiška reikalo 
pridėjimo rankos' prie, vežimo žmonijos, ar 
lient, kad suktis aplink jį?

Žinoma, šitas “gausingunias valios”, šitas] 
troškimas veikti, jei sujungtas su menkumu 
pajautimo ar protiškos išgalės tverti, nepada
ro nieko kito, kaip tik Napolioną I, ar Bismar- 
ckį, gudruolius, kurie bando priversti svietą 
žengti atgal. Kuomet,’antra vertus, protiš- 

1 kas gausumas be gero išsivystymo pajautos 
išduoda tokius tuščius, vaisius, kaip rašliaviš- 
kiejie ir moksliškiejie pedantai, kurie tik tram
do pirmyneigą mokslo. Gabaus, pajautimas 
nevedamas didelio proto pagimdo tokias ypa- 
tas, kąip moterys, kurios yra jiasirengę pa
švęsti viską kokiam gyvuliui vyrui, ant kurio 
jos išpila visą savo meilę.

Jei gyvenimas turi būti tikrai vaisingas, 
tai jis butihai turi būti vaisingas protu, pajau
timu ir valia, Šitas vaisingumas kiekvienoje 
linkmėje yra gyvenimu, vieninteliu daigtu ver
tu savo vardo. Už vieną valandėlę šito gyve
nimo tie, kurie matė jo progiedrulį, atiduoda 
ištisus metus rusančio būvio. Be šito bėgan 
čio per kraštus gyvenimo žmogus yra pasenęs........ ....
pirma savo laiko, sutvėrimas be jiegos, auga- ar egoizmą 
llas, kuris vysta nežydėjęs.

|| Ant salos Klibos išdegė veik 
visas miestelis La Maj-a. Nuosto
lius gaisro padarytus skaito ant 
750000 dol. ( Ar laike gaisro su
degė ir kiek žmonių, dar nežinia.

|| Anglijos parlamentas priėmė 
antrame skaityme 275 prieš 102 
balsus padalinimo žemės Airijoj 
sumani mą. kuris reikalauja išlai
dų 900 milijonų doliarių. Airijoj 
žemės airiai visai neturi, ji ati
duota anglijonams viep; airiai vien 
nuo anglijonų ją galėjo samdyti.

|| Minor anglių kasyklose, Mexi- 
ke, atsitiko expliozija, ktiri išgrio
vė kasyklų olas ir jose užgriuvo 
38 darbininkus. Manoma, kad tio 
visi žmonės yra jau ne g) vi.

|| Dėl pakeltų mokesčių Portu
galijos sostapilyj Lisabonoj gyven
tojai pakėlė riaušes. Mieste Muę- 
ca žmonės užpuolė ant mokesčių 
biuro, sudraskė dokumentus, su-

žiūrėsime į žmogų, kaipo 
smegenų centrų veikiančių 
siūbuok terp įvairių pajautimų, 
čių tavyje ir tuojaus sulaužysi harmoniją or-' 
ganizmo: priešais .valią busi sergančiu žmo
gum., Spėka tavo gyvybės sumažės. Veltai 
jieškosi nusileidimų. Niekuomet nebusi tokiu 
pilnu, tvirtu, jiegiu žmogum, kokiu buvai veik
dama sutikmėje su ideališkais supratimais ta
vo smegenų.

SKYRIUS X. ’
Dabar gi pirma užbaigimo pašnekėsime 

apie šituos du vardus, altruizmą ir egoizmą, 
išeigas anglų mokyklos, kuri vienval girgžda 
mums apie ausis.

Ikišioliai męs net nepaminėjome jų dėlei 
prastos priežasties, kad męs nematome skirtu
mo terp jų, kurį anglų dorybininkai stengiasi 
padaryti.

Kaip męs sakome “Daryk tą kitiems, ko 
norėtum, kad kiti darytų tau”, tai ar męs pla-, 
tiname altruizmą, ar egoizmą? Greičiau męs 
paimame augštesnį laipsnį ir sakome “Laimė 
kiekvieno ankštai susiriša su laime visų, kurie 
yra aplinkui jį.# Gal yra galima sulyginama 
laimė draugijoje keletas metų, paremia nelai
mėmis kitų: bet tokia laimė yra pastatyta ant 
smilties. Ji negali tverti, mažiausio ko užten
ka jos sunaikinimui; ir ji yra baisiai menka, 
sulyginus su laime galima draugijai lygių. 
Todėl visuomet, taikydamas prie abelno labo, 
elgiasi gerai” — kuomet męs sakome šitą, tai 
ar męs skelbiame altruizmą, ar egoizmą?- Męs 
tik išriedame dalyką.

Ir pridėkime išguldymą Guyau’o [žodžių: 
“Buk tvirtas; buk-didelis kiekviename savo 
veiksme: lankstyk savo gyvenimą kiekvienoj 
linkmėj; buk turtingas energija kiek tik gali 
ir šitam tikslui buk draugi j iškiausia ir draū- 
gingiausia esybe, jei nori džiaugtis pilnu, to
bulu ir vaisingu gyvenimu. Visuomet veda
mas pilno išsiląnkstynio proto, kovok, eik į 
pavojų — nes pavojus turi savo nuosavus di
džius smagumus — mėtyk savo pajiegą ne at
sižiūrėdamas, mėtyk, kiek tik jos turi, į viską, 
ką jauti esant dideliu ir geru — tąsyk džiaug- 
siesi didžiausia laime. Buk iš vieno su minia; 
— tąsyk kas neatsitiktų tavo gyvenime, jau
siesi, jog širdys tų, kuriuos tu gerbi, plaka iš 
vieno su tava: kuomet širdys žmonių, kurių 
tu neapkenti, bus priešingos tau.” Kuomet 
męs sakome šitą, tai ar męs mokiname altru-
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Redakcijos atsakymai.
’ P; Mockui. Apie perstatymą 
Bombos pirmiaus gavome aprašy
mą kito korespondento, todėl tą ir 
patalpinome; tamistos aprašymas 
todėl atliko, nes dviejų apie tą patį 
dalyką negalimą talpinti, ypač, kad 
patilpęs aprašymas nelabai kuom 
skiriasi, o pinfnitinis mažiau 
symo reikalavo.

VIETINES^INIOS

tai

*— Pereito utaminko dieną Chi- 
cagoj buvo miesto urėdninkų rin
kimai. Nauja miesto rodą turės 
nuspręsti, ar priskirti prie Chica- 
gos priemiestį Evanstoną. Skiriant 
aplinkinius miestus, galima ir visą 
plotą iki New Yorkui prie Chica- 
gos priskirti. Tąsyk tai jau būt 
Amerikai garbė, nes turėtų ir kas- 
link ploto ir kaslink gyventojų 
skaitliaus didžiausią pasaulyj mie
stą.

įbruko negerą čekį. Nieko nelauk- 
kęs, įpuolė į" štorelį, .ir tvėrė tą 
apgaviką už gerklės. Apgavikas 
suriko: “šalin, šausiu!” Šlėpavičia 
patėmijo -kad merga apgaviko iš 
bėgo per duris. Puolėsi ją vytis 
pietų link, vagis gi, išsprūdęs per 
duris leidosi 33-čia ui. rytų link 
į Alley. Prie štoręlio durių jau 
stovėjo būrys vaikų, kurie bėgantį 
vagį pradėjo vytii ir visas būrys 
nusivijo jį į Alldy pietų pusėn. 
Merga bėgo Halsted ui., prie 
kampo 34, susistabdė streetkarį ir 

Slepavičius pakėlė 
stręetkarį, atsirado 
visi, įlipę į karą, 
išvedė lauk ir nu-

— Pereitos nedėlios dieną, apsi- 
stojąs Dearborn hotelyj meksiko- 
nas Ind^aliaco Alarcon bandė nu
sižudyti, bet tas jam nepasisekė: 
jis pirmiausiai susibadė kišeniniu 
peiliuku, turi net 12 įdurimų. ku- 

1* rie apsiaučia iš visų pusių širdį, 
bet peilis jos neužgavo. Paskui 
perpiovė sau gerklę-; paskui dar 
bandė gerti karbolinę rūgštį su 
vynu sumaišy tą ir ant galo nuo tre
čiųjų lubų iššoko per langą ant 
gatvės. Nugabeno jį ligontjutin, 

' bet ar galės išgyti, daktarai negali 
; pasakyti.

— Pereitos nedėlios dieną savo 
gyvenime pn. 370 Oak str. sudegė 
50 metii moteriškų drabužių siu
vėja Marsball Fieldo & Co.».mer
gina Jennie Shea. Mat jai užmi- 

' gus, užsidegė nuo gazo padžiauti 
drabužiai, o nuo jų ir lova. Gy
venantis tuose namuose Rudolpb 

:Carrigan ’rods ugnį užgesto, - bet 
mergina teip baisiai -apde^F* kad 
.nugabenta į Pasavant ligonbutį, 
ten pasimirė.

— Per trįs mėnesius šių metij 
Chicagoj pasimirė išrišo 8222 ypa- 
fos,’ arba 6 mažiau negu pernai; 
vyriškių pasimirė 4637, o moterų 
3585, baltparvių 7953, parvuotų 
269. Daugiausiai mirčių, jies 3063 
buvo nuo džiovos, nuo plaučių už
degimo 1626. Kovo mėnesyj pasi
mirė 3038 ypatos arba ant 601 
daugiau negu pernai; vyriškių pa
simirė 1719, moterų 1311; baltpar
vių 2948. parvuotų 98. Daugiau
siai mirčių, nes 841 buvo^auu džio
vos, 607 nija

! vWbom ir Ashland avė.
ipešė du jauni vaikinai, John 

Dinjer ir 20 metų Christian Subka. 
Subka teip sunkiai savo priešo ta
po su peiliu supiaustytas, kad 
Aleksijonų ligonbučio daktarai, kur 
j,is lilosi nugabentas, neturi dide
lės vilties jį nuo mirties išgelbėti.

SAUGOKITĖS APGAVIKŲ.
Serėdoj, 31 kovo, atėjo į Sima- 

* mano Šlepavičiaus mėsinyčią po 
No. 3314 S. Morgan st., jaunas, 
gražiai apsirėdęs vyras pirkti mė
sos ir padavė išmainyti ant $12 če
kį. Šlepavičiuš nepažystamam ne
norėjo čekį mainyti, bet tas per
sistatė anglių kompanijos kolekto
rių ir pasakė: “mano pati čia visa
da pęrka mėsą, tu ją gerai pa
žysti, yra žema, juodbruvė mote
riškė’’. Slepavičius patikėjo, liepė 

<. pasirašyti ant čekio vardą ir' ad
resą, ir išmainė. - Svetimasis, pa
ėmęs už 35c. mėsos, padėkavojęs 
už čekio išmainymą išėjo.

. Išėjus jam, Slepavičius pradėjo 
abejoti apie čekio gerumą, ir ėjo 
persitikrinti į namus, po numeriu 
3341 S. Morgan st., ąr tas žmogus 
ten gyvena, bet atėjęs, toj vietoj 
rado tuščią lotą po No 3341 S. 
Morgan st. Tada jau suprato, 
kad vagis apgavo jį su suktastuotu 
čekiu.

Pėtnyčioj, 2 d. balandžio, apie 
7 vai. vakare, atbėgo pas šlepa- 
vičiu du apie 14 metų kaimynų 
vaikai ir papasakojo, kad kokis 
tai vyras ir merga eina per aplin
kinius štorus pirkinėdami mažmo
žius ir maino čekius. Sako, jie 
turi daugybę čekių. * Slepavičius 
pametęs viską, išbėgo su tais vai
kais jieškoti čekių mainytojų. Pe
rėjo kelis bliokus pažiūrėdami į, 

, storus 34 ui. iki Halsted ir eidaini 
'pro mažą aprėdalų štorelį lietuvio 
Kvietkaus, po No. 3311 Halsted 
»t. užtėmijo tuos du apgaviku be- 
perkančhi apikakles ir pančekas. 
. Slepavičius pažino, kad yra tas 
pats vyras, kurs jam pereitą seredą

įlipo važiuoti, 
riksmą, sulaikė 
ir policijantas, 
sugavo mergą,
vedė į policijos staciją ant 35 ui. 
Iš policijos stacijos pasiuntė de
tektyvus jieškoti vyro vagies, ku
rį vaikai į Alley nusivijo. Vaikai 
vijosi vagį Alley iki 36 ui., kur 
jis pasislėpęs, gulėjo baloje, o vai
kai apstoję aplink, |, "J* 
darni, kaip ant medžioklės.
detektyvai atbėgo ant vaikų riksmo, 
tai vagis, pakilęs 
bėgti, detektyvai ėmė šaudyti, nes 
jau buvo visai tan su ir ant galo 
pasisekė detektyvams jį pasigauti 
ir atvesti teipgi į 
ją. Atvestąjį iškrėtė 
$800 pinigų ir didelį lenktinį pei
lį. Merga, bėgdan a iš Kvietkaus 
štoręlio, numetė sa\o valizukę, ku
rioje rado didelį ptmdą čekių išra
šytų ant visokių firmų ir neiš
rašytų.

Vyras padavė savo vardą kaipo 
Jordan. merga padavė kitokį var
dą. Mano, kad vyras yra airišis, 
o mergina lenkė.

Policijos teismas 35 
šiuodu vagiu pėtnyčioj 
9, 2 vai. po pietų; tikima, kad juos 
siųs į pavieto kalėjimą ir paskui 
teis kriminališkas teismas.

Sulyg šiol atsišaukė jau keturi 
štorninkai, tų apgavikų apgauti su 
čekių mainymu, tikima, kad 
apgautų atsiras gan 1 didelis 
liūs.

Biznieriai privalo 
nepažystamoms ypa o<ns negalima 
čekių mainyti. Čekius gali |>asi- 
dirbti sau kiekvienas vagis, jeigu 
tik jis žinos, kad rąs kvailius, ku
rie tokius, čekius išmainys ant pi
nigų. Mainant ček 
rėti, ar čekis geras, 
rėti, ar žmogus geras, kuriam duo
di pinigus už čekį.

ganė jį rėkau- 
Kada

š balos, leidosi

policijos staci- 
ir rado pas ji

ul. tyrinės 
balandžio

žinoti,

tokių 
skait-

kad

, nereikia žiu- 
bet reikia žiu-

APGAVIKOAPSISAUGOKITE
Tūlas Steponas Eringis, nese

niai atkeliavęs iš Kauno gub , Ame
rikon, gyveno Brook Vė-

Jis nusidangina j Vilkes Barre, 
. |Pa. ir tenai apsikrikštyjo vardu St.

Šiaudas. Po Šiaudo vardu atsi- 
spaudino sau cirkuliorius, laiškams 
antgalvius ir kitokias 
kaipo šifkorčių ageijtas ir po to
kiu apgavingu vanlu išviliojo, iš 
mus agentūrą užrašjnėjtmui “Lie
tuvai" naujų skaitytųjų ir priėmi- 
nėjimui prenumeratoj. Gavęs mu
sų kvitas, rinko įjuo tenykščių 
žmonių prenumeratą), ir surinkęs 
pinigus sau pasilaikė, mumis ne-| 
prisiuntė. Vienas i$ užsimokėju
sių jam prenumeratą, M. Minkus, 
pranešė mums, kad musų agentas 
St. Šiaudas, yra ne' Šiaudas, bet 
tai Steponas Eringis, neseniai pra
puolęs įš Chicagos ir kad dirbąs 
pas Selvestrą Paukštį Edwarsville, 
Pa. Užklausėme męs per laišką 
Selvestro Paukščio ar tikrai jis 
ten dirba ir kodėl neprisiunčia pi
nigų surinktų už “Lietuvos” pre
numeratą, p.' Paukštis atsakė: 
“Dirbo jis čia vos 5 dienas, bet 
pasirodė iš jo neteisingas žmogus. 
Ui pavariau jį ir dabar nežinau 
kur jis. randasi”.

Todėl kur jisai atsilankys su 
musų kvitomis, ar tai ] 
šiaudo, ar Eringio ar pol 
tokiu vardu, neduokite niekas jam 
pinigų, ir suareštuokite 
apgaviką. Jo pravardė yra Erin
gis, o jis iš musų agentūrą išvi
liojo po pravardę Šiaudas, tai už
tai yra apgavikas, prisidengęs sve
timą pravarde žmonis apgaudinėti. 
Jis yra vidutinio ūgio, apvalaus 
veido ir turi labai juodus plaukus. 
Kas jį kur užtėmy s, teiksis duoti 
mumis žinią.

A. Olszewskis,
“Lietuvos” Išleisto jas.

popieras

po vardu 
•kokiu ki-

! jį kaipo

LIETUVIŲ LAIŠKAI.
Didžiame krasos name Cbicaąoje, 

tarpe Jacksen Boulevard ir Adams 
st, jeiga nuo Clark st, 175 nam. rū
mo lange pareikalaukite laišką. To
je dalis krasos visada laukia žmonių 
ateinant atsiimti savus laiškus. Lie
tuvių laiškai yra šie: s

Aamosauskgs P.,
Andriszunas Paulius,

_ Augaitis Juozas. »

Bajorlnas Jurgis, • y 1 
Balčiūnas Kazimir »■ A 
Barszys Aleks, 
Belinas Ona, 
Berankewlcz Jozef (t), 
Blinas A., 
Bonis Mr. (?). 
Boldys Jan (?), 
Buchner Alfons (?),. 
Budgin Joseph (?)-, 
Butikąlt Veronika (Butlkaitė?), 
Czuplirki Aleks (?), 
Czermialis Juozas. 
Damanskis Julijonas, 
Gameda Mery (7), 
Galus Maryanna (?), 
Gilvidas Adomas, 
Ginetis Plotr K., 
Grabowskl Jan (t), 
Grigaiuinac A mėli a (Grigaliūnas?), 
Gulis Ivan (?), 
Jackwing Alfons (?), 
Jonas Carl (?), 
Jonaitis Franz (?), 
Jucis Juzapas, 
Junkaris V. (W ), 
Karlavits Karai. 
Kazlowski Martin (?), 
Kasinskas J., .
Kitrys Anan (?), 
Klensas .Juliau, 
Koc Kazimer (?), 
Kairukstis Anton, 
Kompas Paul (?), 
Krewczunas Jos., 
Kulas Aniela'2 (?). 
Kuroska Petrunula (?), 
Kuszienls Alle (Kušienis?), 
Lacszkonie Anna (t), 
Lisauskis Jozapas. 
Loonas Jonas (Leonas?), 
Ix>msargls Kazimer, 
Lukoszėnė Ona. 
Makanas Konstant, 
Macfcucka, Juzupu, 

'Malones Paul 1?), 
Manczinskas J o ras, 
Martinkus Juza pa, 
Margolas A.. 
Masins Kazimer (Masiulis?), 
Mazejauskis Juzapa, 
Mažeikis K, 
Maseiis Mr. (Mašelis?), 
Mikowskur S. (Mikauskas?), 
Mikai i tinas Peter, 
Misiūnas Jozapas, <
Montonus August, 

’ Morieiyis Antanas, 
Musulis Jonis, 
Nakris Franciškus. 
Odochowski W. (?), 
Olszeski Kazimer (?), 
Pasakarnis Mataus, 
Paskocim Mikolas (Pašknčjus?),. 
Patintis Jozef, 
Perutis Juzapat, 
Piaulokas A.. 
Pluta Anna (?), 
Fotas Jakob. 
Porus Antoni. 
Pranculikė Ludowa (?), 
Pukšmis J, 
Raczkowskaiti Josefa, 
Raczkąuskis Juzefą, 
Ramia L, 
Rbzlauzki Jan < Kazlauskas?), 
Rug Kazimerz (Rugis, Rugienius?) 
Sayellena Anne (T). 

. Sekanina J. (?). 
Sevecky Charley (?), 
Selesinene Veronika, 
Shilovich Yakim (?), 
Sikstą Jozef (?). 
Šlake A. (šliakis?), 
Šmotelis J., 
Sourduka Ludwfka (?),

, Sretlkas Jumpos (gal Jurgie?), 
Stekenąs Peter. 
Stanczikas K. 2. 
Swiech Kateri na (?), 
Sztarinsky Josef (?), 
Szerpi, Wicentas, 
Szynikus Anton, 
Tamulis Jonas. ’’
Treputts Stan.
Truszkolaski Adolf (?), 
Urbanowcy Bolesla (?), 
Vainoris Antoni, 
Vertelis Jan. 

. Whalents Stan. (?), 
Wakalis K., '
Wals Joseph, ' ,
Waszkewics Frank (?), 
Wielgus Marya (?),' 
Wiršitis Alez., 
Wigere Pat ras, 
Zablackas T.. 
Zebruwski Stefan (Žebrauskas?), 
Zebelis Augustas. 
Zubrycky Peter (?),

Antanas Rutkauskas M. D.

i Naujiena!
Musų laikraštis "Lietuva" turi 

šiandien 12 tūkstančių skaitytojų. 
Bet męs norime turėti 20 tūkstan
čių. Todėl, kad surinkti dar 8000 
“Lietuvai" naujų skaitytojų, męs 

1 nuo 1 dienos kovo 1909 m. 
nusprendėme duoti dovanas kiek
vienam lietuviui ar lietuvei, kurie 
užsirašys “Lietuvą” ir užsimokės 
už ją prenumeratą.

Minėtos dovanos bus duotos 
knygomis, abrozais, abrozėliais, ste- 
reoskopais ir tt., kas ką sau pasi- 
skirs iš musų 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 tiuo 
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 
yra: 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 
metus, tai ir gausi “Lietuvą” 
12 mėnesių, ne trumpiau.

Nueik į pačtą, išpirk money 
derį vardu ir adresu:

A. Olsseu'ski, 
3253 So. Halsted. St., Chicago, III. 
Sumai $1.00 ar $2.00 ir tą orderį 
prisiųsk savo Jaiške, o męs siusime 
tau “Lietuvą” kas sanvaitė ir pri
siusime knygų Kataliogą, iš kurio

ar
už

per

or-

.ėsi, o męs jęs prisiusime dovanų. 
Jeigu jad1 tui*T musų Kataliogą, tai 
siųsdamąs prenumeratą paminėk 
kokias knygai nori, o męs jąs tuo- 
jaus priįiųsinįe. Tik atmink, kad 
už $i.oq prenumeratos negali gau
ti brangesnių'knygų dovanom, kaip 
a5C-» Q pž S4.00 prenumeratos ne 
brangesnių kaip 50c. Jeigu nori 
gauti bijihgesnes knygas kaip 25c., 
arba 50c., aai 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- 
numeratoSj ir kada tuos 
mums prisius, męs jiems 
me tos vertės ręikalautas 
ar ką kitą, kas iš musų 
go sau pasiskirs.

Todėl naudokitės iš šios 
užsirašykite “Lietuvą”, o

Draugysčių reikalai. I

kuponus 
prisiųsi- 
knygas, 
katalio-

progos, 
gausite 

dovanas po 25c.- nuo kiekvieno do
lerio 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. Ohzewskis "Lietuvoj Išleist.

APGARSINIMAI
PASISEKIMAS PO NEPASI

SEKIMO.
Tankiai atsitinka, kad žmogus 

turi nepasisekimus kiekvien'ame 
darbe. Laimė,. rodosi, buvo nuk 
sikreipusi visiškai nuo jo. Bet ga
liausiai mėgino jis tą, ką daugu
mas pirm jo jku buvo išmėginę, ir 
čia jisai turėjo pasisekimą. Lygi
nai kaip ligonis, kuris mėgina vis
ką ką tik jam pataria jo kaimynai, 
nė nemastydanias ir neklausdamas 
savęs ar tas jo kaimynas kiek nu
mano apie gydymą ar ne. Tuo
met jisai ^pd^argsta nuo visokių 
vaistų ir skystimų ir ant galo tik
tai atsimena tikrą vaistą ant kurio 
visada galima pasitikėti. Tu vi
suomet turėsi pasisekimą ligose 
skilvio ir žarnų, jeigu vartosi Tri- 
nerio Amerikoniškąjį Eliksyrą Kar
čiojo V’yno; Šitas vaistas jau dvi
dešimts metų vartojamas žmonių 
ir kasdien randa didesnį pritari
mą tarpe jų. ‘ Vaistas sutaisytas iš 
.importuotų vaistinių žolelių ir iš 
raudono Kalifomiško vyno. Kuo
met tik tamista turėsi blogą ape
titą, jausiesi nuvargusiu, negalėsi 
dirbti mų miegoti, tuomet vartok 
Trinerio Amerikoniškąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno. Gaunamas, 
tiekose. Jos. Triner, 616-622 
Ashland avė., Chicago, III.

ap-
So.

Vincas Pūkas
- Šiose dienose “Lietuvos” ke
liaujantis agentas Vincas Pūkas, 
aplankys miestelius valstijos III.: 
Joliet, La Šalie, Spring Valley, 
I-add, Oglesby ir aplinkinius, užra
šinėdamas “Lietuvą” ir priiminė
damas už ją prenumeratą. Todėl 
meldžiame lietuvių virš minėtų 
miestelių, pas kuriuos musų agen
tas atsilankys, užsirašyti “Lietu
va" ir užmokėti jam prenumeratą, 
o tuomi užčėdysite sau klapatą ir 
kaštus rašymo ir pinigų siuntimo. 
Užsimokantiems prenumeratą mu
sų agentas duos kiekvienam kupo
nus, su guriais gausite musų pa
garsintas dovanas.

Musų agentui Vincui Pukui 
teipgi galite duoti pinigus ir ant 
šifkorčių “šr pasiuntimo Europon 
ir ant kiloki h reikalų, o jie bus 
kuogražiaptiai mums priduoti ir 
pasiųsti ten kur liepsite. Musų 
agentas V? įSikas yra po kaucija 
$1000.00, todėl nesibijokite jam 
pinigus dubti pasiuntimui pas mus, 
neprapuls. Męs gva rantuojame, 
kad ir už didžiausią pinigų sumą, 
duotą inusfi, agentui Vincui Pukui, 
kad jie bus mumis gražiai priduo
ti ir pasiųsti ten kur liepsite.

A. Olszewskiž,
“Lietuvos” Išleistojas.
■t . ’ •

AR JUMS KAS SKOLINGAS?
filuoml pranetame lietuviams gyve

nantiems Amerikoje, kad padarėme 
sutarti su vienu it geriausių advo
katų Lietuvoje, su kurio pagelba da
bar galime iikolektuoti visokias sko
las ir dalis it Lietuvos prigulinčias 
lietuviams gyvenantiems Amerikoje. 
Kas turi kokius reikalus tėvynėje, 
gali kreiptis | mus, o męs aprupin-

PUIKUS TEATRAS IR BALIUS.
36ta kuopa Susiv. Liet. Am. paren

gia vakarą, nedėlioj, 18 d. balandžio 
(April) South Side Turner Balt, 
po nr. 3143-47 80. State st., Chicaoo. 
UI. Bus lošta dvi komedijos: "Vel
nias ne Boba’* ir "Neatmezgainas 
Mazgas’’. Perstatymas prasidės 7 tą 
vai. vakare.

“Velniat ne Boba" yra naujausia 
ir įdomiausia komedija dviejų velks- 
mtų kokios dar Chicago nebuvo lošta. 
"h’eatmezgąnias Mazgat" teipgi juo
kinga. verta pamatymo. Veikiančios 
ypatos yra geriausi artistai-mylėtojai 
Chicagoje, ant kurių galima pasiti
kėti, kad veikalai bus gerai atlošti. 
Po perstatymui bus puikus balina. 
Muzika^pirmo skyriaus, kaip jau yna 
žinoma, kad 36ta kuopa ■ visados ge
rai vakarus parengia. Pelnas nuo 
vakaro, eis • pasiuntimui delegatų j 
XXIV seimą 8. L. A. Todėl kvie
čiame visus lietuvius ir lietuvaites 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Komitetas.

PRANEŠIMAS.
Chicago. III. Leb.-Gvard. D. L. K. 

Vytauto, 1-moB divizijos raitelių nuo 
Bridgeporto, turės savo dideli ap- 
vaikščiojimą 12 d. rugsėjo (Sept), 
1909 m. Bus tai 15-metinės sukaktu
vės Leb.-Gvard. Užprašome visas-Chi- 
cagos (irstės ir kliubus ir tt. toje 
dienoje nedaryti nei balių nei teatrų, 
knd vieni kitiems nekenktume. Ap- 
valkščiojime bus kviečiamos dalyvau
ti visos Chlcagos draugystės.

Su guodone Leb.-Gvardija.

BALIUS.
Sprlngfleld, III. Dr-stė šv. Vincen

to ir Povilo rengia balių antrą dieną 
Velykų. 12 d. balandžio, 1909 m.; sve
tainėje South 7th ir Adams st. Ba
lius prasidės 7tą vai. vakare ir trauk
sis iki vėlybai nakčiai. Ant baliaus 
bus visokių gėrimų ir valgymų aps
čiai. Setainė išpuošta: -muzika gera: 
Įžengs vyrams 50c; merginoms dy
kai. Užtai kviečiame visus senus ir 
jaunus atsilankyti tan musų baliun.

Komitetas.

TEATRAS.
Chicago, III. Dr-«tė “Vienybė" ren

gia teatrą vardu "Grafas Bernui", ne
dalioj, 18 d. ’ ‘ ‘
m., Freiheit 
So. Halsted 
6tą valandą 
dės 7:30 vai. 
balius. Draugystė "Vienybė" 
čia visus atsilankyti ant šito puikaus 
teatro ir baliaus. Komitetas.

balandžio (April), 1909 
Turner svetainėje, 3417 
st, Svetainė atsidarys 
vakare. Teatras prasi- 

Po perstatymui puikus 
kvie-

TREČIAS PIKNIKAS.
Cbtcago. III. Dr-stė Sv. Marijos 

Panos Rožančiavos, rengta savo pik
niką 22 d. rugpiučlo (August), 1909 
m.; “Bergman's Grove”, Riverside, III. 
Užtai meldžiame kitų draugysčių fr 
kliubų nedaryti toje dienoje piknikų, 
kad vieni kitiems neužkėnkti.

Su guodone Komitetas.-,

LIETUVIŠKAS DARŽAS PIKNI-
KAM8. ‘

Pranešu , lietuviškoms draugovėms 
Chicggoe ir aplinkės. kad šią vasarą 
mano daržas turi leidimą pardavinėti 
gėrimus. Išrandavojamos dabar už 
prieinamiausią kalną su "Licensė" 
ir visu kuom. Užtai draugovės ir 
kliubai užprašomi paklausti kekių 
laiku norite turėti savo pikninkus 
“Paura Grove”, West Pulmau, 
Savininkas

P. Kareckaa.
— I23rd st, W. Pullman,

III
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Labai žingeidi knyga dovanu 
Ar skaitei kada knygiį vadinamu “SIDABRINIS 
KRYŽELIS”? Ar žinai ką ji rado? Jei neskaitei 
ir nežinai kas ji yra, tai čia bent keliais žodžiais pfc- 
minSsime jos įturį:

Knygelė “SIDABRINIS' KRYŽELIS“ kaštuoja 50c.
1 Ji aprašo gyvenimą Jėzaus to laiko, kada jis jau buvo pilnai 
1 suaugęs vyras ir gyveno mieste Jeruzolimo, žemėje Judėjos 

ir ten draugavo vien su prasčiokais ir darbininkais žmonėmis, 
L mokindamas juos doros ir susipratimo priešai valdžios ir ka- 

1 pitalo priespauda s. J o prakalbos susirinkimuose, kokius Šią- 
i dien męs mitingais vadiname, erzino labai Judėjos valdonus

ir didžiūnus ir todėl jie jieŠkojo priekabių, kad apkaltinti jį 
prieš valdžios įstatus ir kaipo tokį maištininką nužudyti. Ir

1 pasisekė jiems surasti liudininkus, kurie paliudijo,Mbuk Jėzus 
I yra bjauriausias maištininkas, draugauja vien su valkatomis,, 
t žmogžudžiais, ištvirkėliais ir kursto prasčiokus sukilti prieš 

vąldžią, išpiauti kunigus ir turčius, o pats nori tapti žydų ka
raliumi. Ant tokių paliudijimų Judėjos valdonai pasiremdami 
ir nužudė Jėzų baisiausiu kankinimo myriu pakabindami ant 
kryžiaus, kas tuose laikuose reiškė kartuves, ant kokių karda-

1 vo žmogžudžius ir politiškus prasikaltėlius. <
Nė knyga paties gyvenimo Jėzaus, nė pati Biblija taip 

aiškiai, taip plačiai ir taip suprantamai neišaiškina to laiko
I Jėzaus istorijos kaip ši knygelė. Ji aprašo viską ką Jėzus 
I veikė, už ką jį valdžia norėjo nužudyti, kaip jį sugavo, kaip 
1 liudininkai prieš jį liudijo teismuose KaipoŠiaus ir Piloto, ką 

su juom darė kelionėje į Golgothą, nukryžiavbjimo vietą ir tt. 
Jokia religiška knyga taip aiškiai ir taip suprantamai neaprašo 
Jėzaus istorijos kaip šita knygelė, o ji yra užvadinta pasakų 
knygelė. Bet tai ne pasaka, o tikra istorija iŠ Jėzaus gyveni
mo, kurią perskaitęs dasižinosl '.augiau apie Jėzų kaip iš dau
gelio kitų knygų ir matysi taip aiškiai tą visą paveikslą, lyg 
kad pats butum ten buvęs ir savo akimis tą tragediją matęs.

Tai yra brangi knyga, o ją gali pas mus gauti visai dykai. 
Ar žinai kaip?
Užsirašyk “Lietuvą”, užsimokėk $2.00 prenumeratos už 

visą metą, tai męs tau Šią neapsakytos vertės knygelę duosi
me dovanų. /

Kada ją skaitysi, t^imonės rinksis iŠ visų kitų namų iš
girsti taip stebuklingos istorijos iš Jėzaus gyvenimo. Nors 
męs visi tikime | Jėzų Kristų, bet ne visi esame girdėję taip 
pilną ir taip aiškią istoriją kaip ši knygelė ją aprašo. Todėl 
tuojaus eik į pačtą, išpirk Money Orderį vardu A. Olšzewski, 
3252 So. Halsted st., Chicago, III., ir prisiųsk jį mums, 
o gausi “Lietuvą” per dvyliką mėnesių kas- 
sanvaitė ir šitą labai brangią knygelę dovanų.

Šios knygelės męs turime tiktai 900 egz. Todėl pasisku
binkite pakol* dar visa neišdalinta.

A. OLSZEYVSKIS, “Lietuvos” Išleistojas,

t f V
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Paj ieškojimai
Pajieškome Kazio Ambramavičiaus, 

kuria 26 d. Rugsėjo (Sept), 190frms išpirk 
ko Money Orderį Nagaunce, Mich. Yra 
labai svarbus reikšis*. Tegul atsišaukia 
‘‘Lietuvos" redakcijon tuojau.

Pajieškau savo vyro Stanislova Vit
kevičiaus, Kauno gub. ir pavieto, Jas- 
vaisių 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 ji žino man pra
nešti. už M duosiu gerą atlyginimą. 
Adresuokite:

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

Pajieškau Antano Kismieno, Kauno 
gub., Telšių pavieto, Sedos valsčiaus, 
Dacunų sodžiaus. Aštuonl metai kaip 
Amerikoje; girdėjau kad gyveno Ken- 
sington-Chlcago, III. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas .kitas 
malonės duoti žinią adresu: 

_ Jos. Žukauskas.
944 — 33rd st, • Chicago, m.

Pajieškau savo draugo Juozo 
mackio, Kauno gub.. Raseinių 
vieto. Pirmiau gyveno Ironton, Ohio. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:

Ant. Vesbar,' / 
120 Pleasant st., Ironton, Ohio.

Ze- 
pa-

Pajieškau brolio Kazimiero Mile 
rio, Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Kvedinos parapijos. Girdėjau, kad 
gyvenąs Chicago. Iii. Jis pats ar kas 
Aitas malonės duoti žinią adresu:

‘ Ant Miler, 
Box 124, Johnston City, III.

Pajieškau lietuvių farmerių, lietu
viškose kolionijose šitose valstijose: 
Michigan, Oklahoma. Indian Terri- 
tory, Texas ir Arkansas. Farmerial 
malonės ..atsišaukti, už ką busiu labai 
dėkingas.

R. Pranulis,
P. O. Box 226, . Marissa, III.»

Pajieškau savo brolio Konstantino 
Paulauskio, Kauno gub., Raseinių 
pavieto. Kaltinėnų pačto ir vai., Lau- 
mėnų sodžiaus. JIS pats ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu:. 

Jonas Pąulauskis,
708 Caaal st, Chicago,

Pajieškau savo draugo Jono 
bricko, Suvalkų gub. Pirmiau* 
veno Philadelphia, Pa. adresu 
Comac st. Girdėjau, kad dabar
veną* Elizabeth, N. J. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti žinią adresu: 

BĮ. Bačiliunas,
Šilk Mills, Burlington, N. J.

III.

Zu-

800

Pajieškau Jono Tamkaus Ir savo 
dėdės Telesporo Rimkaus. Abu Kau
no gub., Raseinių pavieto., Kaltinėnų 
parapijos. Pirmiaus gyveno Wor- 
cester, Mass. Jie patys ar kas Aitas 
malonės duoti žinią adresu: 

Bol. Navickas,
918 Jenney st, Kenosha, Wi&

Paj ieškau savo brolio Domininko 
Valcekauskio, Kauno gub., Šiaulių 
pavieto, Vėkinos parapijos, Dagrlų so-

nuo jo jokio* žinios. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas ma
lonės duoti žinią adresu:

Frank Waicekauskis,
Belvit,1017 3th st., Wls.

Paj ieškau savo 
kevičiaus, Kauno 
Baisogalos parap.. 
Girdėjau, kad atvykęs Amerikon, 
pats ar kas kitas 
uię adresu:

Mikola*
123 N. 8th st.,

Jan-draugo Petro 
gub., Šiaulių pav.. 
Augmenų sodžiaus.

Jis 
ii-malonės duoti

Daukša.
DeKalb, m.

Ketvirčio, KaunoPajieškau Jono
gub., Zarasų pavieto, Pondelio parap., 
Aidžionių sodžiaus. Pas mus atke
liavo 19 d. kovo įr išbuvęs 5 dienas 
prasišalino iš nariių. Jeigu kas apie 
j| žinotų, malonės man duoti tuojau 
žinią, o aš busiu tam labai dėkingu.

M. Kukis.
Haverhill, Mate86 Water st.,

Pajieškau gražios 
dimui. Aš turiu 21 
kad butų 17 iki 19 
kėtl skaityti ir rašyti, 
gero pobūdžio ir patogi, 
malonės atsišaukti adresu:

Box 206, Ledford, III.

merginos apsive- 
metus, o mergina 
metų. Turi mo- 

Turi būti 
Merginos

Pajieškau savo pusbrolio Dominin
ko Venskans, Kauno gub., Šiaulių pa
vieto, Triškių parap. Girdėjau, kad 
gyvenąs Chicago, III. Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu: 

Gaselis,
New Britaln, Conn.

Dom.
56 East st,

dviejy draugų: Be- 
ir įLeono Tumavi-

Kauno gub., Šiaulių pavieto, Vi 
parapijos, .Maigoe sodžiaus. ’ 
pajieškau savo pusbrolio Juozap 
šono iš Vėkšnų miestelio. Jie 
ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:
Mrs. Morta Kuzinienė (Stelingaltė), . — - --151, LedJord, III.

ipgi 
Mi
rtys

Pajieškau
noto, Kauno gub., šilelių parapijos. 
Turiu prie jo labai svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:'

Ch. Bernotas,
Box 503, Ambridge, Pa.

savo brolio Petro Ber-

Reikalavimai
Reikalauja darbininkų prie darbe 

giriose, valstijose: Washington. Ore- 
gon ir California. Didelėm algos. Ke- 
lionė $33.06 nuo Chicagos. Taipgi 
reikalauja visokią darbininkų Ghlca- 
goje Ir apieiinkteA Rašyk {dėde* 
mas 2c. markę atsakymui.

J. I ucas, lietuviškas agentas, 
239 Miivraukee avė. * Chicago, III.

Reikalauja 5 gerų kriaučių prie vy
riškų Ir moteriškų drapanų. Gera 
mokestis, nuolatini* darbas. Atsi
šaukite pas:

I

I

&

r

Pajieškau savo 
nedikto Palulio 
člaus; abu iš ivauno gub., Šiaulių pa
vieto, B. Palulis Lūkės parapijos, L. 
Tumavičius Triškių parapijos, Dir
meikių sodžiaus. Teipgi pajieškau 
savo švogerių>"Antano Sprindžio ir 
Jono Stasikevičiaus, A. Sprindis pa
eina iš Kauno gub., Telšių pavieto, 
Navarienų vol., šasačių kaimo, J. 
Stasikevičius paeina iš Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pavieto, Virbaliu parapi
jos. Girdėjau, buk visi dirbą anglių 
kastynėse. Esu vedęs Matilda Star 
sikevičiutę. Jie patys ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu: 

Juoz. Andriuškevičius,
236 Park st., New Britaln, Conn.

Pajieškau Kazimiero Bakšinio, 9 
metai atgal gyveno židlškiuose, Kau
no gub., Telšių pavieto. Girdėjau, 
kad esąs New Yorke. Labai svarbus 
reikalas. Jis pats ar kas kitas ma
lonės duoti žinią adresu:

M. Jon.,
281 W. Noctte avė., Chicago, III.

Pajieškau savo pačios Onos Vaš
kienės, Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Pušalato parapijos, Aukštora- 
ktų sodžiaus. Turi ant veido Juodą 
antapėl) *(apgym|). Prasišalino nuo 
manęs su svetimu vyru jau apie pus
antrų metų. Jeigu kas man pra
neš apie ją teisinga* žinias suteiksiu 
325.00 atlyginimo.

Kasp. Vaškas.
Kwajar st, Edlston, Pa.

(Printvrorks)
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Pajieškau savo brolių: Jono ir Juo
zo Ir sesers Amelijos Takarausklų. 
Visi Kauno gub., Raseinių pavieto ir 
vol., Jonas jau 7 metai kaip Amerikoje, 
Juozas 6, o sesuo 3. Turiu pas juos 
labai svarbų reikalą. Jie patys ar 
kas kitas malonės duoti žinią adresu:

Pranas Takarauskis,
31 Hudson avė., Brooklyn, N. T.

Pajieškau savo brolio Aleksandro 
Sautulo ir Antano Jučero. Pirmiau 
gyveno Illinois valstijos miestelyje. 
Jie patys ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:

— Alek. 
Box 158,

Pajieškau savo dviejų giminaičių:

Sautula, 
Wllburton, Okla.

3131 Wentworth avė., Chicago, Dl.

Reikalingas tuojau Nuaugęs ar 
vedęs žmogus prie smilčių ka
simo. Moku $1.50 | -dieną; trtobos 
ir malkos dykai; darbas nuolatinis 
Atsišaukite pas:

Anton Rudzeni.
Forestport, N. Y., (Oneidi Co).

Ant Pardavimo.
Parsiduoda saliunas ir barzdasku

tį nė, kuri randasi tame pačiame na
me. Puiki vieta, ant kampo netoli 
nuo Union stoties. Vieta jau nuo se
niai apgyventa. Priežastis pardavi 
mo — savininko liga, kuris turi ap
leisti tą gerą vietą. Atsišaukite šiuo 
adresu:

Ant Dranginis,
Terra Haute, J nė.230 N. llth st..

Parsiduoda pigiai saliunas 629 MH- 
waukee avenue. Jieškanti pirkti sa- 
liuną. ateikite pamatyti gerą vietą, 
kur darosi visada geras biznis. Atsi
šaukite pas:

Ant. Laskauskas. " 
629 Milvaukee avė, Chi< ago. Ui, '

PIGUS IŠPARDAVIMAS. ' Į 
Puikiausios gromatoms popieroa. 

30 gatunkų, gražių parvų ir su kyiet- 
komis ir konvertais.1 4 tuzinai tiktai 
už 50c, arba 10 tuzinų už tl.OO, Kąy- Į 
gas duosime kuone už penktą dalj. 
Atsiųsk 4c., o gausi Katalioga su pi
giomis prekėmis. Adresuok :

M. bukaitis, Į U
229 E. M ai n st, New Britaln, C01U.

Pigiai parsiduoda gera bučernė ir 
grosernė, geroje lietuvių apgyventoje 
vietoje; arti lietuviškos bažnyčios 
ant Town of Lake. Priežastis parda
vimo:’ partnerių parsiskyrimas. At- 
sišaukti adresu; 4402 80. Wood st, 
Chicago, III.

Parsiduoda pigiai kampinis Balio
nas, kur visada gali padaryti daug 
pinigų; arti lietuviško* bažnyčios. 
Biznis varomas čia jau 23 metai. 
Atsišaukite audresu: 1100 So. Leavitt 
st, Chicago, III.

Pigiai parsiduoda puikiai {taisyta 
pagal naujausią sistemą spaustuvi. 
Priežastis pardavimo —■ savininkas 
Išsikelia ant farmos. Gera proga. 
Atsišaukite greitai.

K- Draugelis,

i



Gaisrai

ponamis.1098

ičiau-

6252

15c

nuo-

laplų 103.

3238

Ind.

Lotai!Lotai!
■$$$

EMERALD AVĖ. ARTI 32 GAĮTVES.

Kaina

John

Dom.

B. P. Miszkinis,

1824 J 
$7.500.

»agy-
$3200.

įpasakos įvairios, 
•avfčius. Dalis IV.

Montreal, Canada.
, 1135 St- Ekatherine

No. 12* Robinzonas Kruziu*. Grali 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago, Iii. 1903, pusi. 33. ... 23c

susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy> 
venimo draugijos. Chicago, III. 1300, 
pusi. 139................................... t .... 35a

$1X0
$1.25

No. 103 Pasaka apie Adoma Ir die
vą. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologijos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokišką vertimą lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, UI. 1908, pus
lapių 31..............................................10c

L0WE AVĖ. ARTI 36 GATM 
Turime kelis murintus namus 

kiomis kainomis nuo $3000 iki $'

No. 1157 Koks privalė 
auklėjimas? Raukius rašte. 
D-ro J. Šliupo. Chicago, UI. 

lapių 91...........................

Martin, 
Terre Haute,

No. 225 Geriau* viiiaua, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkišką sutaisė K. B—a ir M. P—U. 
Chicago. m. 1902. pual 43. ...... 15c

No. 397 Keploe kančios. Eilės. Pa
rai* Liepukas. Chicago, UI. 1909, pus
lapių 23................................................. 10c

No. 921 Labdarybė 
bar.

No. 925 Moterii ir jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina .moterų klausimą, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy- 

sau daug 
, pusi. 47.

mokslas apie
Bernesą,

LOWE AVĖ. ARTI 38 GA1 
Medinis namas, 9 kambariai, 
ižas. Geras namas. Kaina

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių grašių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės valkai. Paparčio tle- 
daa. Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, III 1902, pus-

Vllnlus 1908,
............ $1.25.

Ge
1200

POPLAR AVĖ. ARTI 31 GATV.
Mūrinis Ir medinis namas, 4 pa

gyvenimai. Randa $32. Kaina $25vO.

GATV. 
Ix>tas 

Kai 
$1700.

kun. Fr. Hudo r. Grašiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, UI. 1906, pusi. 14. ................ 15c

Md.
Balt im o re

ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypač tuos dalykus, | kuriuos 
žmonės Šiuri, bet Jų gerai nesupranta. 
Chicago, III. 1903, pusi. 209......... 50c

LOWE AVĖ. ARTI 34 GA‘ 
Murinta namas, 4 rūmai ir t 

Lotas 27H«127%. Kaina ....

Chi 
10c

No. a44 Ii Gyvenimo Samojėdų. 
Apie Lizdlninkus ir kiti naudingi pa
mokinimai.............................................10c

No. 927 Kada Ir kokiu būdu gali 
svietas ■ kadp-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vert* J. Ugaudaa. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
sižinoti, kada ir -kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. Chicago, I1L 1906, pual. 135. 
Kaina.................................................... 35c

laike, jeigu pirksite čia 
Dabar galima nusipirkti 

T kainą ir lengvais išmokėji- 
Kaina lotų $200 ir augščiau. 
25 dol. iš kalno, o paskui po 
kas mėnesi ir tu nepajusi,

1196 SERGEKITE8 AKIŲ APVIL
KIMO. .lenkiškai parašė Dr. F. Grū
da. Atspausta iš Kalendoriaus 1905 
m. ’l ližėje, pusi. 15. Kaina .... 5c.

No. c71 Laikrodininko atminimai. 
Pasak Erkman-Batrijaaą sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, III. 1907, pus
lapių 44..........*....................................15c

ARTI 36 GAJT7E8. 
6 kanba 

$!750.

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

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

No. 75 Maxim Gorki). Pasakojimai, 
iš rusų kalbos vert* A. L—4a. Turi
nys: Glesm* apie sakalą. Nenaudėlis, 
Makaras čudra, Rudenyj. Dvidešimts

taisė šerdas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso,.Aiškesniam parodymui kurip 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, III. 1907, pusi. 138......... 40c

1330 ŽODYNĖLIS ANGIJŠKAI-LIE- 
TUVIŠKAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodšial, kuriuos tšmokus, leng
vai gaTina angliškai susikalbėti. Woe> 
cester, Maas., pusi. 151, drūtuose au
dimo apdaruose. Kaina ........ 60c.

v,——,, --

tarmę šiauliečių; Su' 
gal tarmę suvalkfečlų; t Prūsų Lietu 
rojo — pagal tarmę .frusų lietuvių, 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago. III. 1903, pusi. 470. Popieros 
apdaruose.......................................... $1.50
Audimo apdaruose. . .......... $2.00

No. 856 Aukos Karės Dievui. Para- 
b ė Jonas Grašys, ši knygeli aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
priežąsčia, kiek blėdtes padarė ir daro 
žmonėms ir kas j jąs žmoniją stumia. 
Chicago, III. 1902, pust 40.......... 10a

Balti mo re, 
Louisa, 662 W.

isto- 
Chl- 

$2.00 
$2.50

rams. Kalbėtojai joje atras i 
"medžiagoai Chicago, III. 1908, 
Kaina. .....................   ....

pataikys sr- 
nuo visokių ligų, užlaikyti 

pailginti sa- 
H$us ir tvir- 

1897. 
. 850

' No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmos. Parašė Jonas Vls- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė. Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Chicago, 111. 1907, pus
lapių 4L..........................................  15c

No. 185 Žmogus nepllušlęls. Vertė iš 
švediško Nėris. Labui graži apysakė
lė, kaip turtingo protėjo ganus apsi
rėdė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną fr merginą ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
Dl. K. 23, rusi. 23............    10c

plrmlaus ir da- 
Parašė P. Lafargue. Vert* M. 
i. Telpa čia: I. Senovės pagonų 

labdarybė, 11. Vyskupų ir vienuoliui 
labdarybė ir UI. Buržuazų labdarybė. 
Chicago, III. 1908, pusi. 36.............10*

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkišką sutai
so B. B—* ir M. P—4ą, Chicago, Ui. 
pusi. 62............................‘..............  20c

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
ką dabar išėjo iš' spaudos aiškiai 
ši j u ienų lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms raidėms, pilna Biblija katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yra didelė 
6%x*ft colio, 1127 puslapių, drutu 
audimo apdaru. Kaina .......... $3.00.

Svieto pabaiga. Iš rusiško 
Siūlelis. Kas nori atsižino-

tirti- valkų 
parašytų 

1908, pus-

No. 90 Olltlpa. Graši apysaka Iš 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida Chicago, 
UI. 1906, pual. 95............................. 25c

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta iš . revoliucijos 
judėjimo btetuvoj. Chicago, DL 1909. 
pusi. 50............................................. 20c

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė i* Nazareto. Apysaka i* laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukia Chicago. Ui- 1906, 
pusi. 169. (šitą knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuylams skaityti.) 
Kaina ..........................    50c

No. 566 Senų gadynių išnykę gyvi 
autvėrimal. Pagal H utchinsoną sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių (vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa*gillai 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. 
Apdaryta.

No. 630 Ethnologlja arba mokslas 
apie žemės tautas. Pagal DC. M. Ha- 
berlandų parašė šernas. Su 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 abelnai viską. 
Kas .nori pilnai pažinti žmonių 
riją, tegul perskaito šią knygą, 
cago, III. 1903, pusi. 667.............
Apdaryta....................................1..

No. 1328 žodynas lietuvi) 
kos Ir anglfškai-lietuviškoe 
dalys — I Ir n, Ly. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai!1 
tingiausia knyga norintiems ger 
žinti anglišką kalbą. Formatas 
darai tokie pat kaip No. 1327.

Medinis namas, 4 kam 
tas basementas. Kaina

No. 262 Mlndaugls, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-ee ąktuo- 
se. Lenkiškai parašė Julius Siovrac- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago. 01. 1900, pus 
lapių 86...........   25c

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lųnkevičių ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie (vairius musų žemės auga
lus, jų sudėjimą ir atmainas, gyvj ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, 111.1901, pusi- 129. .... 4... 35c

33 GATV. ARTI 
4 ruimų medinis 

147.

No. 490 Dvi Kellonl ( Tolimą šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės ( šiaurės poli ūsą. Chicago, OI. 
Kaina. —

a99 PELKŽS. Apysaka iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon 
išvertė Kazys Puida 
pusi. 468, kaina ...

No. 667 Istorija Suvienytų Valstijų 1 
šiaurinės 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* 
Europos pradėjo plaukti j Ameriką, 
kokios karės buvo, už ką kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek 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 šalyje. 
Chicago, III. 1896, pusi. 364...........$14)0

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
Utąros ant nugaros ir šono.........$1.25

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
j kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tL Chi
cago, III. 1894, pusi. 79..................  25c

No. 70 Lietuviški 
Surinko Dr. J. Basi 
Chicago. Iii. 1905, pMl. 299. šioje da
lyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų. telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš pampėtų knygų I, II. III ar IV 
dalį, turės per visą savo amžių nniš- 
semamą pasakų turtą...................$UU
Drūtai apdaryta. ....  ................ $1X0

No. 44 I* mano atsiminimų. (Su au
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Basi, 
aavičtus. 'Platus bijdgraflški aplpaąa 
kojimal kai-kurlų Lietuvos vietų. Chi 
cago, 111. 1905, pusi. 301. ...............  75c

No. M Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, III. 
1908, pual. 22............... 10c

Mes važiuo
ti norinčiais 

Nedėliomis išvažiuo-

No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buvlu tr sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenime; ji verčia 
skaitytoją drauge Jausti su vargo pri- 
slėgiais žmonėmis. Chicago, 111. 1904, 
pusi. M. ...........................................  15c

lietuviško 
gvildenantis Ilet*\ 
valdžia Rusijos ir 

Chicago, Iii. 
...... 10o

Dėl stokos vietos negalime paduoti 
visus namus, kokius turime ant par
davimo, bet kas nori pirkti sau na
mą, tegul ateina j musų ofisą, o męs 
parodykime tokius namus, kokius kas 
sau nori. Ir tenai kur kas nori. Taip
gi turime gerus'lotus pigiai. Kreip
kitės pas:

Ir maitinimas
Dr. J. Kulią.

No. 473 Apie žemę Ir kitus svietus, 
jų būvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, 
Falbą ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, II ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra (Ma
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos Ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų pavelkęlų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go, UI. 1896. pusi. 255 —
Ta pati apdaryta.

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 išganymi 
Chicago, 111. 1907, pusi. 47. .... t

34 GATV. ARTI HALSTED GATV.
2 lubų mūrinis namas, aukštas po

nam is. 2 gyvenimai po 6 kambarius, 
su maudyklėms, ir visais (taisymais. 
Užpakalyj medinis namas, 4 kamba
riai. Lotas 50x130 pėdų. Randus 
atneša ?$552 ( metus. Kaina $5.000.

No. 946 Priedelis prie 
klausimo. Raštelis 
vystės reikalus po 
po (tėldne lenkystės. 
1905, pusi. 38................

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nus- 
baumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai aat 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių tr paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, 111. 1901, 
pusi. 14T. ...............    40c

No. 606 Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, III. 1908, pusi. 53.

Kaip paduoda laikraščiai. Chicagoje 
vi na diena buvo su virš 80 gaisrų, 
kurie padarė abelnai apie $800000 
nuostolių. Jeigu peržiūrėtume visų 
metų statistiką gaisrų viename mie
ste Chicagoje. tai pamatytume kokią 
daugybę namų , suėdą ugnis. Kada 
ugnis pakjla kokioj vietoj, tai su vie
na valanda paverčia visą turtą ( pe
lenus — turtingus žmonės | ubagus. 
Vienok nebaisi yra ugnis tiems 
rie turi nusipirkę apdrauiVn^o 
ugnies raštus. Už pinigus gaul 
apdraudimo kompanijų vietoi 
sudegusių namų gali pastatyti

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garėta. 
Vertė A. Lai i s. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais., Chica
go, III. 1906, pusi. 81.

WALLACE GATV. ARTI 32 GATV. 
Mūrinis namas. Aukštas medinis 

ponam is. Lotai 25x125. Kaina $1200.

niaus. R. 
Skripko.
1 svąrą; j 
10; šilingų 
po 5 šilingus. 
Iš tą pasiųsta 
relini” per “L 
ir 1? š 
dakcijon, 
pinigus 
"Austai” 
$11.50.

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

No. 100 Pasaka apie kantrią Aleną, 
dukter) turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietą, daugybę bėdų h vargų Išken
tėjo. Antra laida. II lenkiško vertė 
A. Olševskia. Chiczgo. 111. 1902, pus
lapių 66. ..............................................20c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojevrskl, vertė K. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šun
takiais, 2. Viesulą, 8. Motiejus Balta, 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak
torius, 7. Paukštis, X. Ponas Jėzus 
Varšavoje. Knygelė (dwnj kiekvienam. 
Chicago, I1L 1908, pusi. 76............... 20c

689 MEDŽIAGA L Ivinskio biogra
fijai. Spaudon prirengė Dr. K. Gri
nius, (Ii "Lietuvių Tauto*”). Vil
nius 1908. pual. 23 (didelio formato 
7x10). Kaina ............................. 35c.

WALLACE ST. ARTI 35 GATV.
3 lubų mūrinis namas. Akmeninis 

priešakys. Krautuvė ir 5 gyvenimai. 
2 gyvenimai po 5 kambarius, 3 gy- 
veųimai i>o 4 kambarius. Lotas 25x 
125 pėdas. Raudos atneša 
metus. Kaina tik ................

No. c25 EMIGRACIJA. Iš darbi
ninkų gyvenimo paveikslėlis. Para
šė J. šliburis. Brooklyn, N. Y. 1908 
pusi. 47. Kaina............................. 16c.

HALSTED GATV. ARTI 334 
Medinis namas, 6 kambariai, 

rai ištaisytas. Kaina ............ .

No. 569 
vertė Pr. 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. Chicago, III. 1902, 
pusi. 31................................................. 10c

No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. Parašė Dr. J. Kulis. Su dau
geliu paveikslėlių iš embrioliogijoa. 
Chicago, I1L 1907, pusi. 2L lOo

No. 4 Alluma ir kito* pasakos Guy 
de Maupassant'o, vertė J. Laukia 
Telpa šios pasako*:. 1~ Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė. 
4. Du maži kareiviai, i. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio! padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvą* ir aunu* 
ir 12. Rožė. Gny de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, III. 1908, 
pusi. 136. ........................  35c

No. 69 Lletuvllkos pasakos (vairia*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dali* III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juoktn- 
gesnės pasakos. Chicago, III. 1904, 
pusi. 333............................................ $1.25
Drūtai apdaryta.  .................. $1.50

No. 442 Svajų* arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedlja-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, Iii. 
1907. pusi. 135. ............  40c

LOWE AVĖ. ARTI 33 GATV.
2 lubų mūrinis namas, 2 pagyvt 

mai po 6 kambarius. Vanos ir i 
naujausi (taisymai. Naujas nan 
Kaina ...........  $5(

33 GATV. ARTI HALSTED
5 kambarių medini* namas.

25x147. Aukštas
na .........................

AUBURN AVE.v 
namas. Lotas 25x 

Aukštas ponamis. Kaina $1400.

N*. 43 i* gyvenimo lietuviškų V* 
llų bei Velnių. Pasakos, surtakto* d-r< 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telp» 
keli šimtai gražiu pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę' 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias) 
velnius, jų vaidlnimąsi Ir tL Pasakot 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioj* bu 
vo girdėtos. Panevėžy). — pagal tai 
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 

ų gub. — pa

Ne. 1210 Aritmetika, 
Skačkauskas. Lengvas btofl 
skaitliuoti (rokuoti). Knąna 
( penkis skyrius. Skyrius^ 
skaitlius. Skyrius II —- S 
Skyrius m — Dešimtlalaff 
Skyrius IV — ^rilyginimaia 
cijos. Skyrius V — propoųclS 
d mes. Chicago, III. 1897, pusi

No. 597 Žvėry* Ir žmogus. Pagal 
Schmehl'l sutaisė šernas. Mokslą* 
apie subudavojimą kūno visokių žvė
rių, paukščių, sąnarkojų, žhrnapilvlų 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis Ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go, III. 1906, pusi. 313......... . ,... $1X0
Apdaryta...................................  $1.25

LOWE AVĖ. ARTI 34 GA’ 
3 lubų mūrinis namaą^S pai 

mai po 6 kambarius. Vanos. 
27^x137%., Puikus namas, 
na .............. *............

No. 208 BALTRUS TURAZERIS.
Drama trijų veikmių iš darbininkų 

gyvenimo paimta. Parašė P. Lang- 
man. Vertė A. M-čys. Brooklyn, N. 
Y. 1909. Pusi. 81. Kaina ____?0c.

Pranešu giminėms ir pažystamiems,, 
kad nmano moteris Uršulė, po tėvais 
«enckaitė. 26 metų amžiaus pasimirė 
30 d. kovo, pasirgusi yos dvi dieni. 
Amerikoje pragyveno pusantrų metų, 
o su manim gyveno metą ir vieną 

Ji paėjo iš Kąuno gub., Tel- 
Janapoliaus parap, Eidžiolų 

1 Palaidota likosi 1 d. ba
su bažnytinėmis a;»eigomis 
Kazimiero kapinių. — Vi- 

palydėjusiems ir graboriui P.— V Z ~ * -Z i ■■ m

E. Fromes, 
Ant Diržulaitis, 
Ant Jankauskas, 
T. Jermalas,

Br. Sachs'* stebuklinę* vsM* 
“PULCHR1N“

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 Pharmacal Laboratory, 
161 Leonard st., Brooklyn, N. Y.

:158. 
b indą

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA
MOS “LIETUVOS” REDAKCIJOJ.

*5 ADOMIENŽ, Gyvenimo piešinė
lis Šatrijos Raganos. Adomienė tar
nauja po dvarus aukle. Paauginus 
vaiką viename dvare, eina*"} kitą. 
Graži ir užimanti apysaka Iš gyveni
mo. Vilnius 1908, pusi. 24, kaina 10c.

Ellzab«th,
Bočkus,

Chicago, III. 71
P. M. Kaltis, 281 W. North Av<
J. Vasiliauskas, 2515 Kenstngton Ava,

No. 286 PIRMI ŽINGSNIAI. Dra
ma ketuoriose veikmėse. Parašė Br. 
Vargšas. Drama parašyta iš revo
liucijos judėjimo Lietuvoj. Chicago, 
III. 1909, pusi. 50. Kaina .......... 20c.

A. Olszews
3252 S. H*l*t*dSt, Chlca

No. 655 Istorija abelna. Dalis I. 
Nuo seniausių laikų Chiaijos — 2804 
m. pr. Kf. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų piramides, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt Chicago, PI. 
1904, pusi. 498................................ $1X0
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... $1Ž5

(vsirios. 
Dalia 

ibal gražių. Juokinat).

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orlson Svett-Marden. Lietuvlškon kal
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formatą Chicago, Dl. 
pusi. 385............ $1X5
Apdaryta..................................  $1X0

mėnesį, 
šių pav.. 
sodžiaus, 
landžio 
ant šv. 
siems i_ __ ._____
Mažeikai ištaria, dideliame nubudime 
pasilikęs jos vyras širdingą ačiū.

Silvestras Gudleikis, 
Leavitt st.. Chicago, III.

No. 1300 Rankvedy* a*gl 
bos. Pagal Ollendorfą, Hai 
vrell ir kitus surašė J. La 
tai praktiškiausia knyga I 
mui angliškos kalbos pačia 
ve be pagalbos mokytojo. C 
1906, pusi. 307..........i!....
Apdaryta..............................

TEEIKITE LIETUVIAI.
Męs parengėme lietuvišką . ofisą 

mainymo Mainome: namus, lotus, 
išdirbtas farmas su triobomis ir gy
vuliais ir mašinerijoidis. Taipgi par
duodame ukes su giriomis už labai 
pigią kainą. Taigi, kurie turite na
mus. kreipkitės pas mus. o męs jums 
išmainysime ( puikią ūkę, o tada

3 nereikės nešti kapitalistų jun- 
tada busite patys ponais ant sa- 

kuomet visi darbai sustos, 
fabrikai užsidaro, tuomet

HALSTED GATV. ARTI 33 
Mūrinis namas, 2 lubų. 

$45 j mėnesį. Geras bizniui, 
na ................................................

LOWE AVĖ. ARTI 32 GATV.
2 lubų mūrinis namas. 4 gjrv 

mai po 4 kambarius. Puikus p 
mis. Maudykla. Gazas. Išeigos 
ta. Užpakalyj didžiojo namo keti 
kambarių* mūrinis namelis. L 
27x125 pėdas. Randės atneša ! 
( metus. Kaina tuojau* per)

WALLACE GATV. ARTI 33 GATV.
2 lifbų mūrinis namas. Aukštas 

akmenų ponamis. Puikus namas. 
Kaina ..................   $270B.

AUKOS KANKINIAMS IR 
‘AUŠRAI".

Iš įJohannesburg. Transvaal. P. Af
rikos. Per vestuves I. Černiaus su 
R. Jackevičiūte surinkta nuo; I. čer- 

černienės, P. Černiaus, A. 
P. Statkaus, J. žlabio po 
L Mastuzo ir J. Kairio po 
; L. Belškio ir J. Butkaus 

Viso 7 svar.' ir 10 šil. 
2 sv. ir 10 šil. “žibu- 

Uk»ko" red., o 4 sv.
I. prisiųsta “Lietuvos” re- 
arba viso $23.00. Kuriuos 
skiria aukautojai pusiau 
ir kankiniam, teip: po

pagvvenitai d po 
Kai- 

! 11900.

Ne. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov'ą sutaisė Šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai tr griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus (vai
rios šviesos Ir šešėliai, Ir daugybė 
kitų (vairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai Suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas tr 
daug kitų (domių dalykų. Kiekvie
na* aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
III. 1907. pusi. 238...........  75c
Apdaryta. ........................................$1X0

No. 1209 Angliško* Kalbos Vadovė
lis tjems, kurie nori trumpą laiku pra
mokti angliškai susikalbėti toasdlenL 
niuoee reikaluose. Sntalbė J,'{Laukia. 
Antjja pataisyta laida. Chlcągą, I1L 
1908, pusi. 90................

verta tada kiekvienam pasiru- 
Argi 

ir. ne- 
[i alsytl

jums 
gų. t 
vęs. 
kuom*t< _____ _
jums nieko nekenks, nes turėsite sa
va žemę, ant kurios galėsite smagiai 
gyventi. Todėl pasiskubinkite, kol 
žemes pigios ir turite gerą progą. 
Ateikite musų ofisan arba rašykite 
laišką šiuo adresu:

J. Sneider A Pryczynski, 
Real Estate.

3223- Auburn avė.; Chicago, III.

PATEMYK TAM1STA.
Ką pas mane gausi; o tai lotus 
GARY, IND. nuo $150 Isl augsčiaus. 

£Kas perka lotą, tas bus pirmesnis 
įstoti ( darbą, o juk jau ir maži kur 
.dikiai žino, kad š| pavasarį bus ten 
reikalinga 10000 darbininkų, kurie 
gaus* gerus mokesčius. Taip pat gau- J 
si te pas mane farmas: Texas. Colo ra
do. Missouri ir kitose vietose per pu
sę pigiau kaip pas kitus agentus. 
Kur kiti agentai skaito 50 dol. už 
akerį. ten aš parduosiu net už dol. 
Ateikite pasikalbėti su manim, o pa
matysite. kad nuo manęs pirkdami 
sj'ėdysite daugiau kaip pusę pnl- 
gųį nes aš esu generališku agentu ir 
tufta tiesą pigiau parduoti.

Mane rasite namie kas vakarą, o 
nedėliomis ir subatomis visą dieną.

A. Dobkevičla.
So. Halsted sL, Chicago, Iii. 
(Antros lubos nuo fronto)

No. 321 VELNIAS — NE BOBA. 
Dviejų veiksmų komedija ir NEAT- 
MEZGAMA8 MARGAS vienaveiksmė 
komedija. Parašyta P. Petliuko, Vil
nius 1909, pusi. 66. Kaina .... 25c.

_ _ __ _igeres‘atvažiavome j Ameriką.

ATYDA! I
žiniai visiems aplinkiniams 41etu-J 

viams ir iš toliau atkeliaujantiems | 
Terre Haute, Ind., kad nepamirštų 
‘Užeiti pas Adomą Martiną vkokiam- 
nors reikale. Visada gausite pas jį 
prietelišką rodą kiekviename’ atsiti
kime. Taipgi užlaiko visokius gėri
mus ir kvepiančius cigarus. — Taip
gi galite užsisakyti visokias drapanas 
pigiausių kainų (prekių).

Adam
23. N. 4th st.

No. 97 Pamokslai Išminties Ir tei
sybė*, išguldlnėtt galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 128 
juokingų, bet išmintingų Ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doro* 
Ir išminties. Chicago, Dl. 1899, pus
lapių 182............................................. 50c

No. 658 Istorija Chicago* Lietuvių, 
ją parapijų Ir kun. Kraučnno prova su 
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: klek lietuvių yra Chicago
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais Ir siekiai*; chronolo
giška peržvalga Chicago* lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva”. Chicago. UI. 1901, pusi. 580. 
Kaina.  ....................................$1X0
Apdaryta.  ................. . ... ....'$1X0

No. 678 Lietuvių Pratėviai Mažoje 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių pratėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Kristau* 
gimimą. Chicago, 111. 1899.......... 5C;

No. 200 Aki* už ak), dantie už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbt* iš 
vokiško. Chicago, ID. 1907, pu»). 29. 
Kalas....................................................... 10c

drabužį, ir 
kur

No. 641 Geografija arba žemės ap
rašymas. Pagal Getkie, Naikovsk} ir 
kitus sutaisė Bernas. Su paveikslė
liai*. Aiškiai Ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
platumą; jo* kalnu*, jų vardas, augš- 
t(. vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur Ir kiek joje yra tngifų. geležies, 
aukso, druskos ir.kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vt.rdai, 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, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedro*; kur koks ilgis die
nos ir naktie*. Knyga didelė 6x9 co
lių, ant geros standžios popieros spau
diniu. Chicago, III. 1906, pusi. 469. 
Kaina.................................................$2.00

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

KUR GAUTI “LIETUVĄ'
Galima gauti kiekvieną 

“Lietuvą” už 5c. pas šiuo* aj

No. 526 Kada ir kokiu budu svietas 
sutvertas. Parašė Prof. JJr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
Dgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že 
mė susitvėrė, teipgi, kokiu budu atsi
rado ant 0o* gyvybė. Su paveikslais. 
Chicago, iii- 1906, pusi. 140............  35c

Brooklyn, N. Yk
73 Grand St
97 Grand 81

77 Gold 81
$15 Berry SI

) nuo 
įtus iš

senų
f- . . - . i nau

jus, puikius namus, o vietoje sude
gusių daiktų, £ali nusipirkti naujus, 
puikius daiktus. Apdraudimo raštas 
duoda užtikrinimą kiekvienam žmo
gui, kad jo turtas niekada negal žūti, 
nors jj ugnis sunaikins. Kiekvienas 
žmogus, kuris nori turėti savo ateitį 
užtikrinta, ir savo turtą apsaugotu, 
reikalauja nusipirkti apdraudimo raš
tą. ar tai namams, jeigu juos turi, 
ar tai naminiams daiktams. O jeigu 
jau kiekvienam pridera turėti apdrau
dimo raštas, tai geriausia vieta nusi
pirkti tok| raštą yra pas lietuvį, ku
ris parduoda apdraudimo raštus nuo 
ugnies visų geriausių apdraudimo 
kompanijų. Nelaukite pakol jurus tur-

■ tas sudegs, bet ateikite kuogrjeiMa'a 
! šiai j musų ofisą ir nusipirkite rp- 
| draudimo raštą.

A. OLSZEWSKI.
Halsted st., Chicago. 111-

No. 331 Žilė galvon —> velnias vuo- 
degon. Komedija flenamo akte, 
gal lenkišką sutaisė M. P—is. 
cago, Dl. 1902, pusi. 31..........*...

No. 1176 Pamatas Visokiai 
mai. Vadovas sveikatai, turtui 
vei. Populiariškas raštas apie klausi
mą valgybo*. Parašė Otto Carąue. 
Su raštininko leidimu vertė J. Lauki*. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kal-ku- 
rie kiti, teip pavadinti dilginanti val
čiai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, Dl. 1907, pusk 113. 30*

________ _ ___ , JJ iMEA 
mokantis randą savinh kams 

■ j nusi- 
ir g; ventl 

teip.

EMERALR AVĖ. ARTI 36 GATėES.
------------ . 1---------U--4.1 I /

(1400

5)xl35 
I 4000.

J VES. 
Ankš- 
11600.

*LkCE. 
tn imai. 

$2200.
Parduodame lotus naujame mieste 

! GARY, IND.
Laikas dabar yra kiekvienam supran
tančiam pirkti lotus šitame naujame 
mieste. Užčėdysite daug savo pini- | rasav gų. Jūsų pinigai atneš jums naudą Mediniai namai po 4 tr 5 
trumpame loioni ntrksite čia'venimus. Geroj vietoj. Kaina
lotą dabar, 
už pigią I 
mais.
(mokėk 
10 dol. kas menesj IT LU Urpajuor, j kaip viską išmokėsi ir paliksi lai- EMERALD AVĖ. 
mingu. t čia paduodame kompanijų Puikus mūrinis namas, 
▼ardus, kurios stato savo dirbtuves “*“* “ ’**“* K
naujame mieste

GARRY, IND.
United States Steel Corporation, 
American Bridge Co.,

* Fonndry Co.,

luona 
j žmo- 

duoųos ir 
žmo-

EMERALD AVĖ. ARTI 28 GšItK’ES.
• Mūrinis namas, 2 nagjvęnįmai.

Aukštas basementas. (Kaina

No. 1102 Auginimas I 
mažų kūdikių. Parašė 
Chicago, 111. 1907, pusi, 

No. 1135 Hygiena arba 
užlaikymą sveikatos. Pagal 
D-rų Noll ir kitus sutaisė,Bernas. Ka* 
ją su atyda perskaitys, 
sisąugoti 
čielybėje savo sveikatą, 
vo amžių ir užauginti sv 
tu* savo vaikus. Chicago"; 
pusi. 132. ............................. .

Butini Reikalai*
Gyvastie kiekvieno žmogaus nemiasi 

ant ypatingų reikalavimų, tarpe ku
rių: maistas, drapanos ir pastogė 
yra svarbiausiu. Viso amžio triūsas 
eina apie užganėdlnimą tų svarbiau
sių reikalavimų. Jieškodami -------
nio. būvio, i 1
palikdami krajuje viską prie kįo mu
sų širdis buvo prisirišusi. Sunkiau
sius dirbame, darbus, kad tikį butų 
iš ko nusipirkti duonos, 
kad turėtume* geresnius naruuk 
gyventi. Yra tai butini reikalu, 
to negalima užlaikyti sveikatas 
gyvybės. Duoną ir drabužį mei 
latai perkame, namus gi kas'sykį nu
sipirks tai visam amžiui užteki . Ar
gi ne v»,.— 1—1_ — 7* ’
pinti apie (gijimą locno namo? 
nemalonu gyventi savo name 
mokėti niekam randos, o |ši< 
sau kaip patinka?- Yra tai svarbus 
klausimaL apie kuriuos kiekvienam 
apsimokėtų mąstyti.

Namas atseina pigiau kaip 
ir drapanos, ir Jeigu kiekvienasl 
gus išgali nusipirkti sau 
drapanas, tai kodėl kiekvienas! 
gus negali turėti savo locnus namus" 
Mes užtikriname, kad kiekt‘~~' 
žmogus.------------- * "
namų, gali už tą pačią randą 
pirkti sau locnus namus. L z. 
amžinai savo name pasitaisęs 
kaip jam kuogeriausiai tink*, 
miau paduodame surašą kelių karau, 
kuriuos kiekvienas gali nusipir ttl. o 
kam trūksta pinigų užmokėti 
iš kalno, tam mes paskolinsime 
gus. o j 
atmokės, ir bus ponu savo 

žemiau--paduodame kelis 1 
kuriuos galite pigiai nusipirkt

A.OIszewskl 
3252 S. Halsted St.

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

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

pilnai 
,__ ____ _ _________ », pini-

jis be jokio apsunkinin o iš-
- - --------- nane.

n iraus,

No. 861 Dr. J. Basanavičių*. Lenkai 
Lietuvoj*, iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudem^rallzavo 
Lietuvą ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, Dl. 1903, 
pusi. 4L .... ...w •........................15*

No. 907 Kaip žmonės su ponai* ko
vojo? Sodiečių sakytinai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijųj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tis. 
pusi. 34.............. J.

Ameri)
Amerita— _
American Locomotive Co., 
American Tin Plate Co., 

. "The National Tube Co..
The ’H. C. Frick Coke Co.

fr taip daugiau visokių dirbtuvių, | 
kurias patllps šimtai tūkstančiai dar
bininkų. Dabar jau dirba apie 12- 
000. o ima kasdieną vis daugiau. O 
kada pabaigs visus fabrikus budavoti, 
tada dar tūkstančiai patilps prie dar
bų. Taigi, supraskite visi gerai, kad 
čia geriausia proga trumpame laike 
padvejoti savo pinigus. Pirkite lotus 
daftar. tuojau, nes nuo pirmos dienos 
gegužės lotų kaina pakils ant $100. 
Taigi, neatidėk laiko, bet atsilan
kyk tuojau musų ofisan, o mes su
teiksime dovanai tikietą ir paaiškįsi- 
me daugiau apie tą naują miestą, o 
jus busite užganėdinti. Mes važiuo
jame kiekvieną meną — --------------
pirkti ten žemę. 1—^5!
jame 10 vai. nuo La Šalie stoties.
Nestlerode & Rozensii 

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

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

Elmora, 
Antanas ’ Rėklaitis.

No. 397 KEPLO8 KANČIOS. Eilės. 
Parašė Liepukas. Chicago, 111. 1909, 
pusi. 28. Kaina ......................  10c.

591 VISUOMENES ĮNAMIAI. Raš
teliai apie tuos gyvunue, kurie esti 
šalę žmogaus. Prof. M. Bogdanovo. 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J. Jabloas- 
klo. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity
ti. VUnius 1909, pust 165, kaina 50c.

No. 67 Lietuviško* pasakos 
Surinko Dr. J. Basanavičius, 
čia telpa 141 
išmintihgų ir žingeidžių pasakų. Chi
cago, Dl. 1903, pusi. 280. .......... $1J25
Drūtai apdaryta^  ...................... $1X0

No. 68 Lietuviškos pasakos Įvairi o*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
čia telpa 205 labai grašių ir juokingų 
pasakų, bovijančių kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudingoe. 
Chicago, UI. 1903, pust 330........... $1.25
Drūtai apdaryta.............................$1.50

No. 50$ Gamtos pajiegos Ir kaip Iš 
jų naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė 
Berną*. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų (vairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, III. 
1904, pusi. 233...................................  50c

No. 516 Ii kur atsirado musų nami
niai gyvuliai Ir auginami augmenys? 
Pagal Lunkevičių sutaisė Bernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, III. 1901, pus
lapių 73............................................  20c

*46 Į ŠVIESĄ PER, AŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklą. Vllnlua 
1908, pusi. 50. kaina .................. 15c.

672 KAIP LIETUVIŲ, SENOVEJE 
VANDENIMIS KELIAUTA. (Iš “Lie
tuvių Tautos”). Parašė J. Basana
vičius. Vilnius 1908, pusi. 14 (dide
lio formato 7x10). Kaina.......... 30c.

Gramatika angliškos kalbos mo
kintis be mokintojo (apdaryta) $1X0 

Vaikų-Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir rašyti be mokintojo 15c.

Naujai Buda* mokintis rašyti be 
mokintojo 10c.

Aritmetika mokintis rokundų A be 
mokintojo (apdaryta) 35c.

Pinigus siųskite per Money Order 
šiuo adresu:
.. ' - . į P. Mlkolainie,
P. O. Box 62, New York, City.

ILLINOIS COURT ARTI 32
Mūrinis namas, 4 kambariai. L 

25x56. • Kaina ......................... $1

ILLINOIS COURT ARTI 33 Gš 
- Mūrinis namas, 9 kambariai, 
na. Naujai ištaisytas. Aukštas 
šerne n tas, kuriame yra 4 kamba 
Lotas 25x131. Kaina 4.............. $:

AUBURN AVĖ. ARTI 32 GĄ1|VE& 
Medinis namas,

4 kambarius. Randa $18. 
na ............................................
AUBURN AVĖ. ARTI 33 GĄTįvES.

Mūrinis namas ir du lotai. " 
pėdų. Kaina ............. .-............
AUBURN AVĖ. ARTI 34 GĄ

Medinis namas; 6 kambariai, 
t*s ponamis. Kaina.................J
AUBURN AVĖ. ARTI 33 P

Medinis namas, 2 ’pagyvt 
Aukštas .basementas. Kaina



DRAUGAMS

Dr. G. M. Glaser

3252 S. Halsted St

Box 708.

Profesorius Dr. G. H
Bot 172.

538.

JEIGU TAMTSTA MĖGSTI

Main SL

VYRAMS TIKTAIItreet

So. 22-nd Street 
,37 So. 19th st.

-NORVVOOD,
maavičius,

Box 1020. 
River’SL

Vincas Pūkas—Keliaujantis Agentas.
V. K. Račkauskas keliaujantis agentas.

719a Main 
Wat>hington

MASS.
346 Lenox 8t.

Didžiausias Boston 
Specialistas Vyrų ir 
Moterų Ligų.

Specialistu vyrą ir 
moterų litų.

Turnė re Pails, 
šimkonis.

Wis.
361 Quince St.

Vardas ir pravarde

Pačta.........................

į] NAUJIENA
n Kenžimienis

Naujas Išra
Sustiprinimui ir užlaiky

LIUOBA GALERIJA MOKSLO
544 S. State St Chicago, III,

' 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 nelaimSs, 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa
nija išmokSs jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė.

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 
reikalais kreipkitės pas

Užlaikau geriausios firmos tavorą. 
Parduodu kuoteisingiauslai ir pigiau 
negu žydai. M. M. K ui lavas.

Tau Seksis!
Jeigu nusipirksi knygute “Kaip 

padaryti Monus” ir išmoksi iš jos 
daryti monus. Uždirbsi vakar«is 
daugiau rodydamas moneta negu 
dienomis prie sunkausdarbo. Kny
gutėje aprašyti 63 monai. Kaina 
50c. Pinigus siusk markerius ar 
Money Orderiu adresuodamas '

JONAS ILCAUDAS
3312 S. Halsted St., CHICAGO, ILL.

Kenoaha,
Petrauskas,

Plttsburg, 
Ignotas, 46 
landas,

Pittston, Pa. 
ia, 103 No.

Męs išgydomo kuomet kitiems nenusiseka.
M$s taipgi lig y d ome trumpa laika vteaa Ilgas, kurios apsireiškia tarp jaunų, senų ir 

pusamžių vyrų PA8IKL4U8IMA8 IR IŠTYRIMAS DYKAI! Viską atlaikome slapty, 
bėję. Jei bosi gydomas musų, niekas to nežino*. Męs turime tom tikrą gydymu ktafcvienM

Worcester, Mase. 
Paltanavičia, 15 Mllbury Street

Cleveland, Ohio.
Pov. šūkis, 6524 Forman Avė. 8.

išžvdoma Rraitai. tikrai ir su 
pilna slapty b*. Nervų nusil
pnėjimas. nupuolimas sveika
tos, žudymas stiprybės, nubė- 
timas kraujo, užnuodijimas, 
iiapuminis žaižtys.

Visi tie, kurie šaukiasi gydytis Tt'R šauktis asabiškai dėlto, kad 
ligos ir kitokį padėjimai negal būt gydyti teip gerai per raštus kaip 
galima gydyti asabiškai. NERAS f KITĘ, BET ATEIKITE.

“LIETUVOS" AGENTAI.
Pas šiuos agentus gailina užsisa

kyti “Lietuvą” metams ar pusei 
mėty ir užsimokėti.

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Ckamher oi Commorce 3Mg., Room 709 
S. E. Corner U.Šalie ari >_ishingtoo Street*

CHICAGO, ILL. v 
' TELEFHOIIt“ F.fitM 3442

Lieluvys advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, dvilinkas ir krimina- 
liikas visuose tei maose (šūduose). 
Gyy. 3112 S. Halsted St., arti 31mo*.gaMa 

Te!e»bene Vaiste 60<3

Brooklyn, N. Y.
A. Leeniauskas, 347 Rodney Street 
Jonas _Xu t kaus kas, 112 -Grand st

Melroae Park, III.
F. A. Golubickas, 

Millinocket, Me.
Jurgis Tumosa.

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, 
| užsimokės tau atsišaukti ĮChlcago Medical Clinic, 344 So. State SL 
i prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuosakią ir laikantį ii* 
• gydymą kožnos ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi

nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng
vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 
trūksta energijos ir tvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, j»j uodavę paakiai, 
spaugai, ptetmai ar kitokHšbėrimai ant odos, nemoraliai ir

' Nusilpnimati Šapui, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszka Silpnybe 
! nesuauguaios ir Šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, 

pienėtasšlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstą? 
Išsipūtimą Gyslą Maišely); Užsendintą PuleAkį; Užakimą Varpskylės; Sy- 
tilltišką Užnuodyjimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervą, odos, kraujo 
ar užaeudlntądigą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu* 
sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauką, ska.ii- 

[ damą gerklę ir tt. ? '

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic
[ užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados Išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužiigio 
atrasi save karalium tarp vyrą ant kūno, proto ir .Širdies. Niekas taip ne
sunaikina jaunus ir pusamžinius vyrus kaip išbėgimai sėklos nakties laike, 
arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogą netin
kančiu prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina 
nuo jaunystės blogą darbą, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus nigs* ] 
nėdinimo lytišką geidimą.

Męs tikrai, tave išgydysime.
Męa gydom ir llgydom sėklos nubėgimus, nervų nusilpnėjimą, užaenėjusį paleteki, syfill, 
nenatųral iškas bėgimus, patšsgystą, inkstų ir pūslės ligas, teisybę sakant, visas Vyrų I 
Ugne. Visos kliūtys laimingam ženybiniam gyvenime bus praėalintos. Tūkstančius Jaunų 
ir pusamainią vyrų kasmet prieš laiką nušluoja į grabą Jaunystės išdykuntei, per tankas | 
svaikoopinimal ir kraujo ligos. Jeigu tori nors vieną Ii viri paminėtų ženklų, pasirodavyk 1 

'•u mumis pakol d* nėra per vėlu.

Reda tau sieke Nkaštuoįa, o gali užčedyti daug kentėjimą
Valamtoe priėmimo ligeaių: nuo 10 ryte iki 4 po piet, Ir nuo • Iki 7 vakare. 
Nedėliemie ir kitomis Šventoms dienoms: nuo 10 ryto iki lt vai. pietų tikto!.

CHICAGO MEDICAL CLINIC I 
344 SO. STATE STREET CHICAGO, II I j

Kas gali birt matyta

GALERIJOJ MOKSLO 
344 So. State SL CHICAGO, ILL 

arti Harrison gatvės 

INEJIMAS DYKAI!

Newark> N. J.
Amtrazevičia, 178 Feiry Street

$10. vertės ištyrimas su X-spinduliais dykai.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsišaukti pas mus dėl ištyrimo, idant žinoti ar Jie 

tinka apsivedimni ar ne. Kitąsyk gali bud kūne koki* liga, kuri kliudytų laimingam gjvs- 
nimai apsivedasiems.

Jeigu tomistą turi kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtosžlesų tat 
nemėgink Jo užsKpti Senatve. nes ženatvė tiktai gelbsti ligai įleisti šaknis giliau i kana, o tada 
tavo sveikata galutinai sunyko. ~

A u liauk ištyrimai į American Medioal Dispensary ofiją Ir užsitikrink sau, kad esi tikra 
apsivesti. , 1

ištyrimas ir pasiteiravimas dykai:
Nereikalaujame pinigą pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pats, rašyk. 

American Medical Dispensary 
91-93 E. VVashington Street Chicago* III.

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryto iki 4 po pietų Ir nuo 4 iki 7 vokam.
Nodoidioniais Ir Avontadloniaia nuo 10 ryto iki 1 po plotų.

Ponia Ona Miller
! (pagal vyra Jankauskienė) 

SEM1USIA LiETUVE-AKUŠERK* CHICAGO 
Dabar gyvena priešai Rublc st.

107 Cana!port Avenue
Tolophonas — 3419 Cenal.

Serganti Vyrai! 
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo ligų, nenusiminkite. Susira
minkite! Gelbėkite save! Šauki
tės! prie mus! _ £

Eikite ten, kur busite gydomi sanži- 
ningai ir greitai pasveiksite! Sučėdysi 
laiką ir pinigus eidamas j American Me- 
dical Dispensary. Patarimas dykai.

Sutinimai ir kitokį noovoikumol yra išgydomi trumpa laika cn keliama dienoms ma
tų originaliiku budo gydymo. Atsakančiai pritaikytas musų gydymas yra tikriausias ir nuo
dugniausias būdas ant svieto, pasiekimai nuodugnaus išgydymo. Negaištuk laito ir nestatyk 
pavojui savo sveikatos, klausdamas patarimo paa aptiekorią ar draugą. Jei nė*i atsakančiai 
gydomas, tai gali būti tikras, kad turėsi tą ligą per visą savo amžių ir Ji visuomet atgabens to - 
raistai neialmą ir susikrimtimą. Mga Hgydome tuksiančius tokių ligų, dėlto kad tarime Joms 
ypatUka gydymą

UŽSIKIMSIMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip ilgai kenti 
nuo užakimo varpos ir kiek daktarų tomistą prigavo ir suvedžiojo, musų gydymas tomistą tik
rai Ugydys. Su matų gydymą nereikia Jokio piaastymo. Musų gydymas yra geriausias visoj 
pasaulėj. be Jokio skausmo jis praialina nesveikumą ant visados.

UŽNUODIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingas vaistus ir turi skausmas, žaiz
das burnoje, gerklėje ar pratruklmas ant kokios nors dalies kūno, tol sergi nno ožnaodijiiao 
kraujo, karį gali Ugydytt American Medical Dispensary. Męs Jlelkome šankiausiai išgy
domų ligų praačiauttame padėjime. Męs Uvalyslatp tavo kraują grynai ir peUallnsime ii viso 
kūno įvairius nevalumus bei nuodus trumpesniu laiku negu kat kitas tokiojdalyj pasaulės.

GUMBUOTOS IR SUSISUK* GYSLOS. Tokį padėjimą gyslų mąs Ugydome be so- 
gailimo laiko, be Jokio skausmo ir ant tuojaus. Musų gydymas praialina visokius ligotus pa
dėjimas. pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greitai normalilką sveikatą ir tvirtotna

Baltimore. Md.
L. Gawlia, 1834 N. Castle Street 
yincas želvis, 709 W. Lombard St

Shenamfoah, Pa. 
■yžanauskas, 12 Cherry Street 
Mačls, 138 So. Mala Street

MINERSVILLE. PA.
Ramanauskas, Box

Wllkes-Barre, Pa.
Aleks, 71 No. Hancock St.

Worceater, Mas*.
Bernotas, 12 Harlem

Cambridgepcrt, Mass 
t. Bartkevičius, 
Kavolius, <

Šiuomi praneiu gerbiamai publikai, jog esiu 
seniausiu gydytoju ant Undgeporto, praktikuo
damas 17 metų. Dabar savo ofisą perkėliau į 
savo namus po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32ros gatvis

Mano ofisas spruptates nmijaosKh budais gydy
mo. Visu* ligonius stengsiuosi užganėdinti, kaip 
Ir lygiioL Pasitikėdamas, Jog gerbiama publika 
ir toitaus mane rems, eita namie aut kiekvieno 
pareikalavimo dieną ir naktį. Eslu specialistas 
ligose vaikų, moterų ir vyrų ir užtendlntose ilgo
se. Darau visokią operaciją. Uekuoal su pagarba' 

Telefonas Ysrds 687.

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

Kampas 31 ros gatvės.

Springfield, III.
Tachllauckas, 710 Enos Avė.

I SEELYVILLE, JND. .

Kszukeilčia

So. Boston, Mass. 
odrollus, 224 Athens Street

Scranton, Pa.
Petrikys, 1514 Ross Avė

“RAISTĄ” (Tkl DUODU DOVANAI >
fitoltyiojasM ••DžsS.vsa” »r “VęnyMa-ta", kusk dar kos keygaoautsri ir nėra skaitą.

Jet knygo* '‘KAISTAS” nėAdaY sktltfs. ttrviaatmažalėeiinU Atnerlkoš'g u d r y be\. 
s uk t y busrf. taip vadinamą tos. g e r o v ą ir negali Įtaisau goti nuo visokių pinklių, nes 
naluri gana patyrimo. -RAIŠYA8 T<ai knyga patyrimų. ' '

Penkaitas “BA18TA" telppat žinoti visąstovarkvins dalartlnės prstnonijoa ir kodėl 
bedarbės kili, o taomi tr kaip galinta turėti visuomet darbas ir gyventi laimingai.

„RAISTAS” dėl lėnaėumo savo idėjų yra teip pagvidaujamaknvga, kad yra livdnta į 
visas kalbas.

"RAISTAS", kuris sudrebino Amerikos ir Europos parlamentui, yra didelė. 355 posla
pių knyga ir svarbi tuomi, kad apraio gyvenimą lietuvių Amerikoje.

"RAISTO" kaina 91.00, parkant pačią knygą. Prenumerata laikraėčių "Lietuvos" ar 
“Vien. Liet-*' metama 12.00. liet kas naujai nstisakit “Lietuvą" ar "Vien. Liet." metama, 
prislųzdaniaa tuan 9X00. apturės metama vieną litų laiktaičlų Ir "RAISTĄ" dykai.

Siuntimui pmnnmeratos adresas: J. Naujokas, Madlsoa Sų. ko z 189, Nvw York. N. Y.
Kiekvienas lietuvis Inteligentas pripažins didelę vertę knygas “Raistas'', M

Tacoma, Wa«h. 
įJNkęts, , 220 E. 26th

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes' Ira $10.00 Kernam Vyra Lipdą

Jeigu sergate kokio vyriški 
knygelė. Ta knygelė pasakis -------------
užnuodysima, ailpnibea vyriškume, abelnam nupulime 
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba i *“ ’ 
□amosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami 
negaudame jokios pagelbosjta^apatingai dyk 

greitai" išgydyti- MTukatančei vyru atgava svedkato Ir vyriškumo per pagelba tos

būtinai turi žinoti. Pamikitie, 
užmokant ir pačtan. Iškirpkite

ATTYDAI BROOKLYNOLIEUVIU.
Nauja Lietuviška apavų į krautuvė 

(Sboe Store), 41 Grand st.. Brooklyn, 
N. Y., netoli Houston ir Grand fery.

Waterbury, Conn. 
imantauskas, 39 W. Porter 
s žemaitis, 824 Bank

873 — 34th PI
168 W. 18th St

So. Ashland Avė.
871 — 34th PI.

Tyrinėk įtekmę ligos ir paleistuvystės, 
statytas gyv djdurr figūrose, sveikuose 
gotuose padėjimuose. Lavas i įrodinėto jas 
ikinė ja visokias klausimus. Didžiausia pro-

1098 So. Leavitt st
51 W. 25th SL 

4501 So. Laflin St. 
10802 Michigau Avė.

124 W. 21st St.

New Britain, Conn.
J. Čeponis, 21 . Pleasant StreDt

oie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
cei keip kožnas vyras, aergantia nuo kraujo 

" t spėkų, rhumatizme, orga- 
tles lygoaie, gali lengvei iaigydyte 
nningua daktarams ir u* gidakles, 

_________ _______ __ gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
vertesni bagelboi/keip 6100-00. * Jie pasakis nu kuo ^ns ser gate 

vertingos^knfgeHs. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygeli yra gaunama vyBRI dykai; mas 
užmokam ir pačtau. Jškirpkite lemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LI8TBR A CO., L.702 Northvvestern Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago, UI.

Dr. P. G. WIEGNER 
(lt LATVIJOS)

Priima ligonius savo ofise:
3315 8. MORGAN 8T.
Kasdiena iki 2 vai. po pietų ir nuo fl vai. 
vakare. Telefonas; Yards 709.

I Ar tavo liežiavls
I Utižes," skaudus Ir
’ {ELT H be rte» spuogo- 

Italai Ar burna
»■ 4^ L27/ ^4 Prlk,rtP)u*.-,tnir-

da veidas
? Į .jL \ i'4"*- tatartaa spuogais.

Ą? negali valgyti*
y pyksta girdis, ve.

ml* » k re p 11 u o Ji 
rytmeėiala. Jauti

U eį, fl deginimą ir sunku-
r S -J mą krutinės duo-

biukėjc, atsirugsti negardžių skystimu arba vėją, 
ėda rėmuo, ėsi silpnas Ir greitai pailstantla, užei
na seilėtekis ir sutiritėjlmaa seilių, negali mie
goti, ima snaudulys po pavalgymui, kankina 
diegliai tonuose, gargimas vidurių, gumbas, ne
gardus skonis burnoje, trumpas kvapas, greitas, 
nuvargintas, plakimas lirdiesl Jeigu taip tai ne-' 
laak, tuojaus prisiųsk mum dolerį ų mes temis te i 
nusiųsime butelį musų gyduolės The John Elizlr, 
so pilnu pamokinimu kaip vartoti. Pagelbės te 
miltai kaip ir Įimtam kitų. Kateliogas apratantls 
snviri M0 ligų gaunamas dykai kas prisius porą 
markių. John I. Bagdziunas, propr.

JOHN'S 6UPPLY HOUBK 
1109 80. OAKLIY AVI. CHIOAOO. ILL.

EUROPEJIŠKAI-AMERIKONIŠKA 
Prekybos Kaųceliarija

Itarengia reikalingas popieras ir dokameutus į sudus arba administracijos kanceliarijas 
Kusijoje, doTlereanaatte, aktus pardavimo, parsamdymo sutartis ir kitokius dokumentus.

sujieėko metrikus gimimo, mirties, ženybų ir kitus įpėdinių dokumentus.
kiJkąIkaib^s”,,*klm^U,l,* URu*Uk*’ Ullkl*k4’ Lietuviėką Angliiką D Vo-

Veda visokias provas Rusijos. Austrijos, Vokietijos Ir Amerikos snduose. 
Atlieka visokias reikalus pas Rusijos, Austrijos ir Vokietijos Konsulius. 
Veda protas atlyginimo už sužeidimus ir nuostolius.
Atiteka visokias prekybos reikalus Rusijoj, Austrijoj, Vokietijoj ir Amerikoj.
Rąžykite save prigimtoje kalboje ėiuo adresu:'

Europe-American Commer. Office, 112 So. Clark St., Chicago.
Telephono Main 9858 . (1-nd Floor, Room 800.)

Lietuviška 
K/ Gydykla 

Pagelblninkas Sveikatos
ŪR. J. E.

THOMPSON’©
Vienas ir tikriausias keliM atjieš-

• Mojimui sveikatos yra Lietuviška Gy
dykla. Pagelbininkas sveikatos ir Di- 
-ektorlus tos gydyklos D ra« J. E. 
Thompaon’as yra garbingiausiu dak
taru Suvienytose Valstijose dėl to, 
nes pabaigė Universitetą "Yale”, daug 
mėty praktlkavojo New Yorko ligon- 
butyj “Bellevue”, tetpgi garsingoj vi
soj pasaulėj Vedenskoje Klinikoje, 
knr išsiaug^-tino kaipo išmintingiau-

, s'as gydytojas ir gelbėtojas sveikatos, 
ir dabar ne be yra Mga. kurt butų 
priešinga jo žiniai ir per : jj sutaisy
tiems vaistams.

Vyras, moteris, Jaunlkatis ir pana, 
teipgl Ir mažas kūdikio — kiekvienas 
s-tros čia teisingą pagelba ir sveikatą, 
nes gydosi čia paprastos, chroniško*,

• užsenėjįisics ir visokios slaptingos 
ligos. “

Guodotlnl draugai Ir draugės, jeigu 
katras iš Jysų prispaustas esat kokia 
nors liga, kreipkitės kuonogreičlausiai 
asabiškai arba laišku j Lietuvišką Gy
dyklą, o busite visiškai išgydyti ir su- 
gryš Jysy svMkata, nes «a duodasi 
pilna gvarancija Išgydymo. Adresuoti 
reikia:

Dr. J. E. Thompson 
3+2 W. 27thSt., NawYark,NY.

Gydykla adara: Nno 9 fki lį Vyt-' 
metj ir nuo 2 iki 5 po pietų.: Nedėldie- 
^iais nuo 11 rytmetj iki 2 po pietų.

Męs Apdraudžiame 
(Itisurlname)

Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butą namai, naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.
Nuo Mirties.

Mįs apdraudžiama VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ

Dr. O. C. MEINE 
DENTISTAS

OFISAS-l»p»» 31 ir h. Halstsd pt.
(Synuimi tiri ipfiųkM.) A, CMtCASO, ILL

Ea«t St
Juoz. Rainis. 452

Louis, III.
CollinsvUle Avė. IŠGYDO IN 5 DIENAS'St?

«' skausmo
^fYdrti kiekvieną vyra gerianti ižpterima lytiika dalių tvata, stnktur*. 

užsikrečiamaskratuo nuodus, nerviškų sunetalėjunų pažiūrimų lytiikų dalių at litas 
liečiančias vyras. — Šitas nuoširdus paaisiulinimua yra atviras visiems, kuris praleido 
daut piratų ant daktarų ir vaistų be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visieou

imas

K
 . _ ui plaukų.
Tūkstančiai plikų žmoiiitį atgavo pai
kius plaukus, sulaikoslluklraą plaukų 
galvos labai trumpame laike. Vietoje 

senų atauga nauji, gražus plaukai. Visokia in
formacija dykai. Artesnėms žinioms reikta te
lyti įdedant krasos ženklelį.

RROF. J. M. BRUNDZA
MCADWAT i M. m SI. MMU.YIHCV YtU.

Waukegan, III. 
Rakauska*, 1015 — 8-th Street.

Gerą Degtinę
Ra^yk mums tuojau, o gaasį 

DYKAI VISĄ KVORTA 
gertsuaioa Šagtinše

SĘCURITY C0., 425 S. Water st, Chicago 
Vardas

Adresas

Tolefon Yerda 471.

Notary Public 
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legališkas pqpieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktas, 
Bill of Bale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes. 

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas

A. Olszevvski’o
3252 So. Halsted, Cor. 33rd SL

Chicago, Iii.

Chicago, lll< 
Jonas Baldas, 
M. Dūdas, 
M. Fanstel, 
Charles Laban, 
Vinc. Linka, 
Geo. A. Pupausky, 1112 S. Leavitt 
K. Steponis, 
Juozas Volmerls, 
K. T. Urbntis. 4552 
Ant. žukauskis,

| Paterson N. J.
IksviČius, 28’A Putnam St.

D-re Marija Dowiatt-Sass
Moterų ir Vaikų Ligų Specialistė. .* 

BUSTAS, 1881 W. Harrison SL 
(arti W.5*& Ars.) , 

Vaitesnoa: Iki 9 vai. rytmety], 
Nuo 7 iki 8:30 vakare.

T«L Austin 450.

Moterų ligos, 
Vidurinės ližos. skausmai strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos tikrai išgydomos. 
Užpakalinės žarnos. nžsendLln- 
tos ir nerviškos ligos moterų.

Užnuodijimas 
Kraujo,

ir visos odos ligos, kaip ve 
pučkai, piktoji dedervinė, šun
votės. niežulys, hemorhiodai. 
sutinimas žilių, naikinanti nu- 
bčgtmai. įsisenėjusios ligos.

AŠ KALBU 
LIETUVIUKAI.

(tarą Kuioląh ir Lakt Str.) CHICAGO 
Valandos : Nuo S ryto Iki 8 vakare, Nodeloj, nuo 8 ryto Iki 4 po pietų. •

Weatvll!e, III. 
Juozas J. Aukas.

KALENDORINIS LAIKRODĖLIS 
IVIRŠAI IŠ JUODO KAMUOLINIO METALO. DIDUMAS NO. 16.

1 Jau didelė daugybė rašė mums reiks-
1 laudami panašaus laikrodėlio.
1 U ■ Puikus kalendorinis laikrodėlis parodantis sekundes

minučių, minutes teisinių, valandas dienų, dienos ui- 
valčių, dienas mėnesių, mėnesius metų ir mėnulio ntmai 
nss. Geriausių vidurių ir skmenų

I -rv UŽTIKRINTAS 20 METAMS.
i Už tokį-pat laikrodėlį reikalauja kitos firmos po 114.50.

iuL*> uusprvudėme stiduotl tau nužeminta kaina. 1

M?® atiduosime už $5.90.
U /ft/ •’JLr V • ir Vi Mę» taipgi duosime dykai auksinį retėželi vertis 13.00. 
B./f V W A be] na kainr laikrodėlio ir retežėlio yra (17,50, o meti

\ lt V. P*rtiu<>*lroe t’ž 88.80.
nr llfiif * i ll |i Prisiųsk ICc (l-ceutinėmis markėmis) iškalno; likusius'
į <- V» f Mm užmokėsi e»pr»-so ofise įSegraminaręs laikrodėlį iri
A\ \l \ ' /* A radęs JĮ vertu tų pinigų. UŽ 6 laikrodėlius ir fl retėšefius

fl.COfl-cent. mark.) reikta prisiųsti ii kalno, o Ii-] 
l’YY A \ kasius užmokėti ezpreso ofise. Jeigu-gi daiktai

yį, x__y'iri pers tokiais kaip garsiname, tai pinigu* sugrąziuame. I

' Great Eastern VVatch Co.,
Dep. 71. 192 W. Braadwayt New York.

h.17akmenųi 
Bfilžhliaii Liifcrfidilit,

Stiebeliu užsukamas lt I 
.nustatomas, vyriško ar 

i moteriške aid ūmo. 10 
Mi aataactala rantuotais 

Į dvigubais mediiokll- 
į aials lukštais, puikiai 
| graviruotais. laiikaksr 
ItohuUi teita ypatingai 
F pritaikytas grititotetoms, I

Plaučių ligos,
Dusulys, Bronchitas ir. kitos 
ptaučių ligos tikrai išgydoma 
mano vėliausiu budo. Širdies 
ligos.

PATARIMAS IR
IŠTYRIMAS DYKAI.

DR. ZINS, 41so CLARK 8T

Į Sergančius, kurie nesu
rado sveikatos kitur.

Musų pasisekimas yra stebuklingu. 
Daugybė ligonių, kurte buvo gydomi 
nepasekmingai ligonbučiuose ir pa- 

■ prastų gydytojų, tapo visiškai išgy-1 
dj’ti musų nauja metodą ir tai tiktai 
dėlto, jog męs turime didžiausią ir 
pasekmlnglausią praktiką visoje Nau- j 

Įjoję 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 išgydome greitai, 
be skausmo, be operacijų arba gaiši
nimo laiko.

Męs turime geriausiai {rengtą ofisą 
visoje Amerikoje, nes męs nesigaili
me jokio darbo ar pinigų jgyti ge
riausius aparatus, su kurtų pagelba 
galima atrasti ligas ar jas gydyti! 
Paveizdan, męs turime pagerintą 
X-spindųlių mašiną, vieną iš didžiau
sių ir geriausių šiame krašte, su ku
ria galima permatyti per organizmą 
ir atrasti ligas 
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 <t. Ko negalima gydyti pasekmin
gai su kitomis metodomis.

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

Musų' aparatas, paverčiąs aliejų } 
rukus, gydo katarą, negirdėjimą, du
sui], gerklinį katarą Ir džiovu 

šimtus užmazgihių uždegimų (Ova- 
rian Inflammation) pas moteris iš
gytiem© bu musų Galvanlc-Faradic 
Kabinetu ir išgelbėjome nuo gydytojų 
peilio; taipgi sugrąžinome Jėgą, tvir
tumą tr 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 (puolei j nusiminimą 
užtai, kad paprastieji© gydytojai ne
įstengė tavęs išgydyti, ateik pas mus. 
Męs esame specialistais gydydami tik
tai keletą )igU, bet užtai esame ml- 
strais Jų.

Patarimas dykai. Ateik ir už
klausk. Bet neatidėk Pamatyk ęar- 
tųjj spėri jalistą Pa y ne prie pirmu
tinės progos.

Dr. George H. Payne 
585 Boylzton širšei, Cepley Square, 
Ruimai: 3, 4, 7, 8. BOSTON, MASS.

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

BRANCH OFISAS:
Slater Bldg., Room 331—2—5. 390 

Main st., Worcester, Mass. Adaras 
kasdiena.

Union City, Conn.
Eimaitis, Box

Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis,

Plymouth, Pa. 
jįtlCreivenas. 
r^liunas, 345 E.

Žingeidumai Pathologijos 
Žingeidumai Osteologijos 

Žingeidumai GromuliavimoOrganų

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

Jauni Ir seni, tartiagi ir vargšai, ateikite Ir daleiskjte man Išskai* 
tytl J ąsų gyvenimą nuo lopšio iki grabo.

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00.
Garsiausias sviete 

DELNAŽINYS IR KORTU LEMIKA8 

PROF. H. LEIBOVVITZ

t
 Al pasakysią tamistal su kuom apsivesi U taipgi 

vardą y pato*, kuri tave mylL
t J“'” «mivaidyti Ir |J"f-Anu- 
stetomuoM, kaip apsisoagati tmo a*MMMkmia II i P

> 
•a M priešiata Ir draugais, sveikatos, nuopaso. I VA \r^- 
tig^dajykaoae^iirto ir abelnai visame kas lytisl \

Esmi vienatiniu kortų 1 finiku (burU- 
ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti \ -y 
meilę ar draugižkurr.ę ti|, prie kurių šir.

dis linkusi nors jie butų ir gana toli.
Prižadu pasakyti tomistai ar tomistus vyras, moteris ar meilužė tei

singa ar prigavlnga; kaip apsivesti bu to ypato, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimę su ypatMfcurię myli; taipgi kaip įgautį 
įtekmę ant tų, su kuriais sueini. Aš pi^asakosiu tomistai praeitę, da
barty ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELL ST.,
A* KALBU UKTUVIBKAI IR LENKIŠKAI. ATSINEŠK APGARSINIMĄ.'

Vienatinė Lietuviška Sankrova
Ir agentūra literstnroa ant "North Side” Chicsro, 
Čion galim, gauti tbokaitfiką. svietišką ir d rusi
šką kDj*g<te rašančią, Umpiiarią, abrozėlią, viso
kią laikraščiu, Amerikos Ir Europos ir popierą 
gromatnm*. Teipgi užlaikau visokio teroro: Juo
dyta, paišelių plunksną, drakuojamą mašinukių, 
brltrą, iterooskopų irttaugeliokitą daiktą. Ne
užmirškite atrilankyti, o bosite azganediuti.

PETRAS M. KAITIS
281 N. North rys. Chicago, Iii.

TeL 1SJ2 Yards.

Dr. J. KULIS
Lieturią Gydytoja* ir Chirurgas.

3255 So. Halstsd St, Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų. 

Tetpgi tari didelę praktiką ir gydo pasekmingai 
visokias limpančias, uisisenėjusia* Ir paslaptin-

iretu. $ seosi iti k a i saitsl!
* *tet> Mp na*ių«:mr ši- 

tą laikrodėlį kokiu ne
bok adresu C.O.Dė!SS.78 Ir peniubttmo lėšos 
su ttesa pilno ištyrimo. Jei neburtok*. kaip pa
sakyta, nemokėk oš vleao cento. Statei. g« ‘ 
parsieis ntmolcet Mfi 00už t..te* pat lalkrotft 
pirksi JJ po* kok| aankrovinlnką. ^Lab.1

Ezcelsior VVatch Co.
900 Athenaavfn Bldg., Chicago

Dykai
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