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POMTIŠKOS ŽINIOS
" MAŠKOLIJA.

Paskalas apie galutiną pasitrau
kimą nuo vietos Maskolijos užru- 
bežiniių reikalų ministerio Izvols- 
ko, kuris, dėl nusilenkimo prieš 
Austriją Balkanų pussalio reika
luose užsitraukė veik visų parti
jų neužganėdinimą, pasirodė ne
teisingu. Jis rods padavė carui 
savo rezignaciją, bet caras dar ne 
nusprendė ką daryti; gal neranda 
kito, kuris norėtų Izvolskio vietą 
užimti ir pataikytų geriau vesti 
užrubežjnius , Maskolijos reikalus. 
Kad užęubežinių rekalų ministeriui 

• ne reiktų prieš kitus kraštus nu
silenkti. jis turi, parėmimui reikalų 
turėt tvirtą kariumenę ir laivyną; 
Maskolijos, gi militariška galybė 
kaip nuklimpo po Cusima ir po 
Mugdenu, ir iki šiol negali atsi
griebti. Dabar tik mažos vieš
patystės, tokios kaip Persija, bi
josi Maskolijos, kitos jos norų 
mažai paiso; ji todėl ir gazdina tik 
tokias silpnas parodymui, kad vis
gi yra dar caro bijanti.
i- Peterburgan atėjo telegramai, 

' buk mipste Astrabad pulkai gin
kluotų turkomami išpjovė du tūk
stančiu gyventojų. Nors žinia ta 
dar ofidijališkai ne patvirtinta, bet 
Maskolija siunčią į Astrabadą dalį 

■ maskoliškosios kariumenės. Mat 
čia caro kariumenę ne laukia to
kios nelaimės kaip po Mugdenu.

Maskoliškoji karo ministerija 
dat ė Paryžiuj padirbdinti vieną ga
lintį pritš vėją lėkti orlaivį.. Pa
dirbimas orlaivio
dol: Maskolijoj tokių orlaivių pa
dirbti nemoka.

Mace-

išpildė.

perdėti-

atsieis7 60000

4 JAPONIJA.
‘ 19 d* balandžio'žinia atėjusi iŠ 

San Francisco labai suerzino Ja
ponijos gyventojus. Minios ja-, 
poniečių jau kalbėjo ant gatvių 
apie neišvengiamą ' karą Japonijos 
su Jungtinėmis \ alstijomis Šiauri
nės Amerikos. Tą dieną į Tokio 
atėjo telegramas, buk mieste San 

-Francisėo amerikonų pulkai už
puldinėjo ant japoniškų skalbyklų, 
daug jų išdegino. Žinia ta pasi
rodė visai neteisinga. Laikraščiai 
mano, kad paskalas tas tyčia iš 
Jungtinių Valstijų paleistas 
norinčių iš nesutikimų su Japonija 
pasipelny ti, todėl kurstančių tai vie
ną, tai kitą pusę. Bet jeigu yra 
tokios ypatos Amerikoj, kurios 
stumia į karą, tai jos istikro gali 
karą suskubinti. Kurstytojai nie
kur tokio pasisekimo neturi kaip 
Amerikoj. Nesutikimų gi terp 
Amerikos ir Japonijos ir be kur
stymo yra gana: kurstytojai abie
jose šalyse neužsitikėjimą didina. 
Kad terp Amerikos ir Japonijos 
turės užgimti karas, tą gerai žino 
lygiai viename, kaip ir kitame kraš
te, tik abidvi nori jį ant toliau nu- 

Japonija dar neatsi- 
karui su Maskolija, 
karan teipgi nepasi- 

įveikti Japoniją nęteip 
nusibankrutinusią Iš-

stumti, nes 
griebė po 
Amerika gi 
rengusi, nes 

lengva kaip 
-paniją.

Ir Jajionija civilizuojasi' jiras- 
čiausioj to žodžio prasmėj: ir jo
je jau pradeda apsireikšti politi
kierių parsidavimai, ko prieš pas
kutinį karą ten nieks negirdėjo. 
Dabar antai suėmė mieste Tokio 
devynis parlamento atstovus
ėmimą kyšių ir parsidavimą cu
kraus kompanijai. Pasirodo, kad 
parsidavėlių yra ir -daugiau; ir 
tuos atsieis areštuoti. ’

saugodami savo galvą, gyveno už 
sieniuose, daugiausiai Prancūzijoj 
ir iš ten savo šalininkams davinėjo 
nurodymus. Organizavimas par
tijos traukėsi ilgas metų eiles, kol 
ant galo jos pusėn perėjo dalis 
kariumenės stovinčios Macedoni- 
joj, kol įvedimui reikalingų refor
mų ne pritarė ir albaniečiai, kurių 
Turkijoj labiausiai privengia. Tu
rėdami savo pusėj kariumenę. 
Jaunpjų turkų vadovai iš Užsienių 
persikėlė' Macedonijon. Nuo to 
laiko partijos organizavimas ėjo 
sparčiau.' Susiorganizavus jai ga
lutinai, ji pastatė drąsiai sulta
nui savo reikalavimus, kurių svar
biausiais buvo: sulyginimas teisių 
visų Turkijos gy ventojų be skirtu
mo tautiškos kilmės ir tikėjimo ir 
įvedimas konstitucijonališkos rė
dos. Kadangi partija ture o para
mą kariumenės stovinčios
donijoj ir aljbaniečių. sultanas pa
žadėjo reikalavimą išpildyti ir iš- 
tikro su noni, ar be noro 
Lkosi Turkijoj įvesta koistituci- 
jonališka rėdą ir ant valdžios, su
prantama, didžiausią įtekme turėjo 
tie, kurie naują tvarką įvedė — 
jauniejie turkai: jų partijos žmo
gus buvo ministerių perdėtiniu; 
jų partijos žmonės buvo karo ir 
laivyno ininisteriai: jų partijos bu
vo ir jaunojo parlamento 
nis.

Visi tikėjo, kad nauja rido for
ma sudrutys Turkiją, kad 
kels, apsaugos nuo sugriuvimo. Iš 
tikro iš pradžių tokias viltis tupėjo 
net didžiosios Europos viešpaty
stės, kurios nekišo savo nagų į) vi
durinius Turkijos reikalus. Vidu
riniai maištai nutilo, visi su Turki 
ja kaipo tvirta viešpatyste pradėjo 
rokpotiesi; nes pradžioj jąuniejie 
turkai ištikro valdžios vežiną va
rė gerai. Bet su laiku susiorgani
zavo ir tamsiosios pajiegoj ir va
rė savo darbą terp mahometoniš- 
kų fanatikų. Reikia manyti, kad 
reakcijonieriams pritarė ir sulta
nas. nors jis niekur į pryšakį ne 
lindo.

Ant galo jauniejie turkai suse
kė. kad reakcijpnieriai rengia re
voliuciją prieš jaunųjų turkų įtek
mę. Jų partijos ministeriai išleido 
padavadijimus karįumenei, nup ku
rios reikalavo nesibijoti bombor- 
davimo sultano rūmo, jeigu tas 
pasirodytų reikalingu. Tas pada- 
vadijimas ir suskubino reakcijo
nierių revoliuciją. Mat jų pusę 
Konstantinopolij laikė didesne ka
riumenės dalis. Ta kariumenės 
dalis nutraukė prie parlamėrto ir 
pareikalavo prašalinimo visų 
sterių prigulinčių prie jaunųjų tur
kų partijos, ką, žinoma, parlamen
tas turėjo išpildyti. Ant į jatviiy 
užgimė kruvini susirėmimai, 
vo ir keli jenerolai, sužeista ir keli 
mnisteriai. Konstantinopolij 
valdžia perėjo į reakcijonierit ran
kas. Ir kituose viešpatystės 
tuose fanatiškiejie mahom įtonai 
pakėlė galvą ir atsiminė jau už
mirštą nekentimą krikščionių. Iš 
Konstantinopolio pabėgo vis 
gulinti prie jaunųjų turkų ps 
oficierai ir didesnė dalis parlamen
to atstovų.
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PRANCUZIJA.
Kaimyniški prietikiai terp Pran

cūzijos ir Vokietijos eina vis gt 
ryn. Vokietijos ciecorius, už pa
tarnavimą prie sutaikymo Prancu- 
cijos su Vokietija Morokko reika
luose apdovanojo Prancūzijos am
basadorių C amboną augščiausiu 
Vokietijos orderiu, o kituš amba
sados unėdninkus mažesniais. Po* 
rą metų atgal nė ciecorius nebūtų 
drysęs pasiūlyti Prancūzijos am
basadoriui'orderj, nė tas nebūtų 
drysęs vokišką orderį priimti.

TURKIJA.
Jaunųjti turkų partija ilgai ren

gė dirvą pastatymui Turkijos ei
lėse konstitucijonališkų 
•tešpatysčių. Partijos

Europos 
vadovai.

Turkijoj mahometonai 
krikščionių skerdyn^; ten 
kaip sako, su viršum 3000 kri 
nių’ daugume moterų ir vaikų; 
užmušė ir du amerikonu misijonie- 
riu. Prieš Turkijos valdžią su
kilo ir albaniečiai, kurie keliuose 
susirėmimuose sumušė prieš juos 
išsiųstą Turkijos kariumenę.

Atsidavusi jauniemsiems tur
kams kariumenė Salonikos apskri
ty] nutarė traukti ant Konstanti
nopolio. Jauniejie turkai reikalau
ja prašalinimo nuo sosto dabarti
nio sultano; kariumenė Macedoni- 
joj apšaukė jau sultanu Mahometą 
Rišad Effen<|. Iš tikro antrasis 
kariumenės korpusas jau ištraukė 
ant Konstantinopolio. Sultano 
urėdninkus, -pridėjusius savo ranką 
prie reakcijdnierių revoliucijos ąp- 
ėmė baimė; daugumas jų pabėgo 
ir pasislėpė. Dalis kariumenės iš 
Salonikos, po vadovyste Muchtar 
Beyo atkako jau į Čakaliją. Per
sigandęs sultanas čia atsiuntė 30 
žymesnių vyrų tartiesi su jaunųjų 
turkų kariumenės vadovu, bet tas 
pasiuntiniams apreiškė, jog lieps 
juos sušaudyti, jeigu jie bandytų

įsikišti į kokius pasikalbėjimus su 
kareiviais. Jie norėjo traukti į 
Salonikų, bet jų kariumenės vado
vas ne leido privertė grįžti atgal 
į Konstantinopolį. • Dalisk kariu
menės Kortstantinopolij J laikosi 
sultano, bet daugumas ofici'erų pe
rėjo į salonikiečių pusę; juos re
mia ir dalis laivyno. Su jaunai
siais turkais ištraukė' Konstantino
poliu 6000 reguliariškps kariiune- 
nės; parengta 8tooo liuosnorių 
Kosova apskrity) ir su viršum 75- 
000 albaniečių laukia teipgi prisa
kymo traukti prieš sultaną. Jau
nųjų turkų partija užmezgė tary
bas su Bulgarija, nuo kurios prašo 
pagelbos, jeigu Turkijoj turėtų 
užgimti naminis karas. Klausy
mas vienok, ar ištikro kils Turkijoj 
naminis karas. Daugelis svetimtau
čių mano, kad viskas apsieis be 
kraujo praliejimo, jeigu jauni tur
kai drąsiai varys pradėtą darbą; 
Net Konstantinopolij tik dalis ka-į 
riumenės laiko reakcijonierių pusę; 
daugumas oficierų yra jitųns prie* 
šingų. Iš Konstantinopolio j>abė- 
go ir sultano brolis Rišad Effendi 
ir iškeliavo į Salonikų. Sultaną 
apleidžia jo taniai. Kariumenė 
traukianti iš Salonikos jau prisi
artino prie Konstantinopoko.

Jauni turkai pastatė reikalavimą 
sultanui atsisakyti nuo sostoę^at- 
sakymui paliko tik 24 valanda^lai- 
ko. Jeigu sultanas reikalavimo ne- 
išpildys, jo rūmas bus bombor- 
duojamas. Mahometoniškojo tikėji
mo perdėtinis Seik-ul-Tslam ren
gia atsišaukimą į gyventojus, ku
riame teipgi reikalaujama prašali- 
nimo. tino sosto dabartinio sultand.

Jaunųjų turkų Centrališkas ko
mitetas Salonikoj gavo nuo turin
čių Konstantinopolij valdžią reak- 
ciojnierių telegramą su užmanymu 
dirbti iš vien krašto nuraminimui 
ir sugrąžinimui konstitucijos. 
Centrališkas koinitetas atsakė: “jo
kius dalykus telegrafu nepatatH 
ku nutarti. Į dvi dieni mes busi
me Konstantinopolij ir ten pama
nysime. kas reikia daryti.

Paskutiniai atsitikimai rodo, kad 
jaimaturkai nemano ramiai žiūrėti 
sultano ir reakcijonierių norų; 
pasitiki, kad į trumpą laiką atgaus 
intrigantų ir suvadžiotųjų paverž
tą valdžią. Bet nieks nežino, ^r 
tas atseis be kraujo praliejinio. 
Ar šiaip ar teip bus, bet sultanas 
ne teks sosto.

Europoj, turbūt, ne labai tiĮci, 
kad paskutinė reakcijonierių su
kelta Turkijoj revoliucija išgriovi- 
mui konstitucijos apsieitų be krau
jo praliejinio. Prancūzija, Angli
ja ir Vokietija į Turkijos pajau
tęs siunčia dalį savo kariško 
vyno.

kius lietuvius atstovus: prisiek, 
adv. Stašinskį, Dr. Gudavičių, Ku
melį, Kupstą ir Pavylių. Juos kal
tino už tai, kad beątstovaudapii 
parašė ir atspauzdino “Skarde” at
sišaukimą į rinkėjus-valstiečius ir 
darbininkus. Tame» atsisaukimę 
buvo nurodyta, ko j e (atstovai^) 
(Įumoje reikalauja, būtent: mirties 
bausmės panaikinimo| priverstino 
paėmimo valstiečių, naudai val
džios,' bažnyčių visokių tikėjimų ir 
dvarponių žemės, Lietuvai autono
mijos ir kt. - Ant jiabaigos buvo 
kreiptasi į rinkėjus, kad jie atsto 
vus paremtų, nes tik tuomet val
džia nusileisianti. Tai už tą atsi
šaukimą teismo rūmai nuteisė vi
sus penkis atstovus vieniems me
tams į tvirtovę. Nubaudimas skau
dus, ypač atsiminus, kad už daug 
smarkesnį, anot teisėjų, Viborgo 
atsišaukimą buvo paskirta tik 3 
mėnesiai kalėjimo. Drauge , teisė 
ir valstietį Radzevičių už platini
mą to atsišaukimo. Jį nuteigė irgi 
metams, užskaitant atsėdėtus pirm 
teismo 6 mėn. — Atstovai apelia
vo į senatą, o kad dabar neareš
tuotų, tai turėjo sudėti po 1000 
rub. Gynė adv. \ Riblevskis, Tar- 
chovškis ir Zmačinskis.

Kai-kuriose krasų stotyse užra
šinėjama vardai ir pavardės žmo
nių, kuriems pareina koks lietuvių 
laikraštis. Kam tai reikalinga, ti
kiuosi neužilgo išsiaiškįs. Policija 
surašinėja “Saulės” draugijos sky
rių narius. Tr.

is LiEmos.

Kelias moteriškės par>inešė iš 
marijavitų koplyčios komunikantą 
ir pasinešusius. ėmė tyčiotis, mėtyti 
ir pagalius įmetusius į pamazgas. 
Patyręs tai marijavitų kun. Jula- 
ba ir padavė Vilniaus miesto sep
tintojo skyriaus y nuovadai Illinui. 
Dabar poličija ėmė tą dalyką tyri
nėti ir įtariamos moteriškės jau 
areštuotos. Kalba,* kad ir vienas 
lenkų katalikų kunigas esąs ton 
bylon įpainiotas.. Kuo tas viskas 
pasibaigs — paregėtame.

Šią vasarą Peterburgo konser
vatorijos 

‘mokiniai lietuviai;
Telląt-Kelpša ir 
giast koncertuoti 
tu voš miestuose: 
Šiauliuose ir kt.
kad pasirodytų ir Prūsų Lietuvoje, 
berttv Tilžėje. Dėki susiartinimo 
musų su Prūsų Lietuva tai butų 
visai neprošalį. A. V.

(muzikos akademijos)
K. Petrauskis.

Audziejus rcn- 
didesniuose Lie- 
Vilniuj, Kaune.

Geistina butų.

IŠ VILNIAUS.
Lietuvių Mokslo Draugijos 

mitetas kovo 3 d. pagal įnešimą 
Dr. J. Basanavičiaus priėmė suma
nymą padaryti liepos mėnesyj 
Vilniuje prieinamus trumpus kur
sus iš Lietuvos geologijos, archeo- 
liogijos, antropoliogijos, etnogra
fijos, istorijos, geografijos ir kt. 
Skaitymai žada būti daugiausia ru; 
sų kalba, išskyrus skaitymus apie 
lietuvių kalbą ir foMdiorą, kurie, 
rodos, galėsią būti lietuviškai 
skelbiami. ■ Skaitymams 
kviesti tikrus dalykų 
Toki kursai tikrai butų 
lietuvių labai naudingi.
lėtų pasimokyti ne vienas, kaip rei
kia tyrinėti ir pažinti savo tėvynę 
Lietuvą, Ypač vertėtų tuos kur
sus aplankyti musų kaimų ir 
miestelių inteligentams, mokyto
jams, kunigams ir kt.

žada pa- 
žinovus. 

daugeliui 
Iš jų ga-

“Rūtai” kovo 11 d. Dr. Matu
laitis skaitė 4 lekciją iš Lietuvos 
istorijos — iš Reformacijos ir pra
džios baudžiavos laikų. Žmonių 
buvo nedaugiau 20. — Kovo 14 
d. buvo vakarėlis. Vaidino Čecho
vo “Jaunikis” ir “Meška”, ir bu
vo balalaikininkų orchestras. Vaidi
nimas, ypač “Meška” buvo atlikta 
gerai. - Žmonių buvo ‘daug:

Girdėjome, kad atstovas A. Bu
lota, 10 dieną buvo kalbėjęs Vi
daus Reikalu M misterio Draugui 
Kuriovui apie tebesėdinčius ir iš
tremtuosius “šviesiečius”. Kurk>- 
vas pasakė, kad jisai tuojau po 
A. Bulotos kailiai Vr Durnoje va- 
sarię 23 d. pareikalavęs iš Suvalkų 
pranešti jam visą- “šviesos” bylą; 
dabar-gi vėl liepsiąs tą pranešimą 
dar paskubinti.

Kovo 10 ir n dieną gyvenantis 
dabar Vilniuje pag. ach*. L. Cipli
jauskas, Dr. K. Grinius ir jo žmo
na Joana Griniuvienė gavo nuo 
Vilniaus gubernijos žandarų val
dybos reikalavimą (Nr. 1498, ko
vo 7 d. parašytą), idant išsikrau
stytų iš Vilniaus, Bet kad tame 
reikalavime nebuvo pasakyta, keno- 
gi tai prisakyta, dėlko ir kur išsi
kraustyti, tai visi 3 atsisakė jį pil
dyti. Pasirašyta irgi ne žandarų 
valdybos viršininko, bet tik rašti
ninko (stoionačalniko). Keistas 
reikalavimas. To paties reikalau
jama ir nuo Juozą Kačėrgio, kuris 
nei negyvena Vilniuje.

12 
1908 
išeiti 
vienos tautos mokyklas, 
apie Lietuvos mokyklas atliko Pra
naitis- (pseudonimas), M. Rocmer’s 
ir kun. Šepetys; ‘greitai bus nu
siųsta tos knygos redakcijai. •

Nr. “Lietuvos Ūkininko” 
m. buvo pranešta, kad žada 
rusų kalba knyga apie kiek- 

Darbą

Marijavitų vyriausias kunigas 
Jonas Kovalskis esąs padavęs Pe(į, 
rokovo gubernatoriui prašymą, kad 
leistų išleidinėti du Jietuvių kalbo
je marijavitų laikraščiu — mė
nesinį 'Marijavitą” rir dvisanvaiti- 
nį — “Marijavitų žinias”. Laik- ( 
raičius vesiąs pats kun. Kovalskis, 
kuris (su kitu mar.’ kun. P. Sko- 
linovskiu) dabar stropiai mokinusis 
lietuvių kalbos. Pirmieji numeriai 

Kovo ii d. Vilniaus Teismo Ru- išeisią apie Velykas ar pradžioje 
mai teisė antrosios durnos kauniš- gegužio mėnesio. P.

IŠ EIŠIŠKIŲ, 
Lydos apskr.

ž Vasario 22 d. iš sakyklos Eišiš
kių bažnyčioje buvo apskelbta, kad 
26 d. dieną pas vietinį kleboną su
sirinktų parapijonai: lietuviai apie 
11 valandą rytą, lenkai apie 2 vai. 
|x> pietų, pasikalbėti apie lietuvių 
kalbos įvedimą šion bažnyčion. 
Tikras stebuklas: tiek metų perse
kiojami lietuviai išgirdo, jog ir jie 
katalikai, jog ir jų kalba gali būti 
Dievas garbinamas.

Nors lietuviai gyvena toli nuo 
Eišiškių, tačiaus paskirtu laiku su
sirinko. Susirinkiman atvy ko abu
du kunigai: diakonas Gintautas,, 
lenkas ir vikaras Juchnevičius, lie
tuvis. Lietuvės moterįs kuone su 
ašaromis aiškino diakonui, nieko 
nesuprantančios lenkiškai. “Aš, 
tėveli, sakė viena, dabar da tebe
atmenu Kalesninkų kunigo pa
mokslą, kaip jis lietuviškai pasakė 
per šv. Pranciškų; bet ką tąmista 
praeitą nedėlią lenkiškai* pasakei, 
nieko nesupratau ir neatmenu". 
Ant tų iš pat širdies pasakytų žo
džių diakonas paraudonavo ir pra
dėjo teisinties; bet jo žodžiai ne 
lipo.

Kitas, vyriškis, matyt nebema
ža apkartęs, išdrįso šiurkščiai at- 
siliepti: “Gerai butų, kad per 
šiuos ištisus metus lenkiškai vi
siškai nebūtų: lenkai per 40 metų 
dvasišką duoną valgė, o mes, iie- 
tuvai, badavome; tegul jie bent 
per metus papasninkauja”.... Ži
noma ,tai kartumo žodžiai, nes nie
kas iš lietuvių nenori lenkų kalbos 
iš Eišiškių bažnyčios išvaryti. Tai 
matome iš galutinojo nusprendi
mo: jie tereikalavo, kad bent kas 
ketvirtas šventadienis lietuviškai 
jiamokslus sakytų.

Ko, ko, o jau tokio eišiškiečių 
lietuvių “susipratimo” diakonas vi
sai nesitikėjo ir labai nusiminė. 
Laimė, kad jį greitai išgelbėjo jo 
lenkai. Tie paskui subrinkę vie
nu balsu nutarė, kad Eišiškių baž
nyčioje nieko lietuviškai nebūtų”. 
“Nie chcemy chamskiej- i pogan 
skiej mowy”! šaukė.

Kas tuos “Eišiškių lenkus” taip 
susiundė prieš savo kaimynus lie
tuvius, kurie ten veik apmirę bu
vo ir lenkams prieštarauti niekados 
neišdrįso?

Padabosime, kas viršų paims, 
teisybė ar tamsybė.

Nors lietuviai ne iš visų sodžių 
atvyko, vis dėlto jų susirinko 50 
vyrų ir 10 moterų. Diakonas visų- 
pirma paskaitė protokolus kunigų 
suvažiavimo \asario ,19 d. Vilniu
je,; lenkų ir lietuvių. Išgirdę to
kias lenkų kunigų mintis ir tokius 
gerus norus, mes, lietuviai, labai 
pradžiugome ir iš širdies gilumos 
pasakėm jiems ačiū. Išgirdę, jog 
J. M. Vilniaus Vyskupijos Admi
nistratorius skaito mus lygius esant 
su lenkais, mes išdrįsome prašyti, 
ar negalima butų pradėti kas šven
tadienis lietuviškai skaityti evan
gelijos ir bent kas ketvirtas šven
tadienis lietuviškai sakyti pamoks
lo. Kam labiau sopa, tas labiau 
rėkia. Pirmosios prabilo moterįs. 
net su ašaromis skųzdamos, jog 
jos lenkiškai nesuprantančios, visai 
esančios apleistos. Prašė nors ret
karčiais pamokyti suprantamai.

Paskui sujudo ir vyrų šalis. 
Nors visi turėjo norą reikalauti 
savo teisių, bet nevisi drįso diako
no akivaizdoje. Vis dėlto atsirado 
keli žmonės, kurie išreiškė musų 
jausmus. Labiausiai p. Juozapa? 
Mickevičius, duok Dieve jam svei
katą ir laimingą gyvenimą! Gerai 
pamokytas, išsilavinęs, apsitaisęs 
gražiau už kiekvieną šlėktą, o vie
nok nesekąs mados — skirties nuo 
lietuvių, jis taip jausmingai ir gra
žiai prakalbo, kaip neteisinga yra 
kas-nors skriausti, kad niekas ne
galėjo jam prieštarauti. Tikrai 
patsai Dievas davė mums užtary
toją. “Kas iš to, kad tiek metų 
mus persekiojo už kalbą? Mes vis 
dėlto jos neužmiršome ir jos ne
išsižadėjome. O, kad gi bent da-

bent dabar pradėtumėm girdėti sa
vo kalbą bažnyčioje”.

O Dieve! Jei ir dabar nieko ne
gausime, gal jau iki galo reiks ne
noromis klausyti blogai supranta
mų, o daugumai ir visai nesupran
tamų lenkiškų pamokslų. Nebent 
dangų užsipelnysime kankynėmis, 
o ne šviesą.... M. St.

(“V-tis”).

upe-

IŠ MERKINĖS, 
Trakų apskr.

Miestelis stori prie Merkio 
lio įtekmės Nemunan. Gyventojai
žydai ir sulenkėję lietuviai, kurie 
vadinasi lenkais* Apylinkės sę- 
džių gyventojai — tikri lietu
viai ; “lenkų” tėra maža sep
tinta dalis, kaip visi gerai žinome. 
Todėl pamaldos prie kun. Jogmi- 
no visados būdavo lietuviškai. 
Dabartinis klebonas, dekonas Ka- 
kareka, įvedė kas trečias sekmadie
nis lenkiškai. Taigi “lenkai”, ro
dos, neikiek nenuskriausti, 
tačiaus jie nepakakinti, norėtų dar 
didesnių teisių. Tuo1 tikslu jau 
kelius kartus važinėjo pas Admi
nistratorių, prašydami, kad pamal
dos Merkinėje butų perpusę ir kad 
vienas kunigas butų lenkas, nės 
ligšiol vis būdavo kunigai lietuviai. 
Jų prašymas ligšiol neišpildytas. 
Kam “lenkai” įieško didesnių tei
sių, mes, merkiečiai, gerai žinome. 
Praeitais metais laikinai buvo pa- : 
skirtas vikaru kun. A. Žemaitis. 
Jis sudarė bažnytinį chorą? Deko- , 
nui raginant, prie choro prisidėjo 
jaunuomęnė. Lenkams tai nepar 
tiko. Greitu laiku gerbiamojo ku
nigo Žemaičio nebetekome. Lie
tuviai buvo nuliūdę, o lenkai pra
džiugę. • Bet veltui: gerbiama- ] 
sai kun. dekunas choro neapleido, 
karštai ragino moky ties; turime

Praeitą rudenį Leitiškių sodžiu
je, netoli Radviliškio, ministerija 
įsteigė dar vieną pradinę mokyklą. 
Ten vaistų apie 30; visi latviai ka
talikai. Mokytojas t lietuvis refor
matas, viso-ko moko rusiškai. Šion 
mokyklon katalikų kunigo nepa
kvietė.

Būtinai rekalingos mokyklos dar 
apie Nausėdžius, Tatarkalnę ir Be- 
čiunus. Labai nepavirku, kad dvi 
mokykli Radviliškyję; vaikai ir 
jiems valgis reikia vežioti ir už 
butą mokėti; neturtingiems tai la
bai sunku. Mokyklos reikia taip 
statyti, kad vaikai kas vakaras ga
lėtų namo pareiti^/ Radviliškyje 
užtektų vienos pradinės mokyklos, 
o antroji reiktų paversti dviklią- 
se. • Radviliškėnas.

(“V-tis”).

IŠ BIRŽIŲ, 
Panevėžio pav.

Kai-kurie iš čionykštės ketur- 
kliasės mokyklos mokiniai lietu
viai kreipėsi į savo ihspektorių, kad 
butų isguldonia ir lietuvių kalba 
(lietuviams). Bet Inspektorius sa
kąs, kad šįmet jau vėlu, kad tai 
galima padaryti tik nuo pradžios 
ateinančių mokslo ntetų. Kas skau
džiausia, jog muijis , sako, buk 
mes kalbėti lietuvįškai mokame, 
tai kam gi mums lietuviškai rrtbky- 
tieąl-' Nelabai mumi prielankus ir 
kalvinai mokiniai, kuriems vokišką 
kall>ą išguldo jų kunigas Jakubė- 
nas. Kun. Jakubūnas galėtų ir 
mums ^išguldyti lietuvišlį kalbą, 
kad mokyklos valdžia apie mus 
geriau rūpintųsi. Mes norėjom, 
kad nebereikėtų mokyties bereika
lingos slovėniškos kalbos; tiek lai
mėjome, kad nors nebereiks slo
vėniškų “evangelijų” skaityti: slo-

lietuvį, kurs negaili triūso. Jis tai 
išmokė mus giedoti keturiais miš- 
rais balsais lietuviškas bažnytines 
giesmes iš
Dabar lietuviams linksma, girdint 
lietuviškai giedant, o lenkams pikta 
ant “kun. ^dekono. Jie atsisakė gie
doti Adynas ir Rąžančių ir daugiau 
nebežino, kas daryli.

Jonas Saskelevičius.

Naujalio Giesmyno.

Iš VELIUONOS, 
Kauno apskr.

Vakare, vasario 25 d. važiavo 
įkaušę trįs ūkininkai su lentomis 
iš Gelgaudiškiu. Vienas kasžin 
kaip nuo šlajų nuvirto, perėjo per 
jį vežimas ir.... tuojau s nabagas 
atsiskyrė su šiuomi svietu.

Lakštingalėlis.
(“Šaltinis”).

. IŠ PANEVĖŽIO.
Apylinkėse yra prasiplatinusios 

kalbos, buk pas Panevėžio darbi
ninkų šv. Juozapo Draugijos pir
mininko padėjėją. Kazimierą Mo- 
teką, policija dariusi kratą ir ra
dusi pas jį vogtų daiktų.

Darbininkų šv. Jpozapo Drau
gijos susirinkimas kovo 8 d. 1909 
m. nutarė apskelbti, 
bos apie p. Moteką 
tos blogų žmonių ir 
gos, o trįs narius,
šias kalbas, patraukta į trečiųjų 
teismą.

Įgaliotas apie tai pranešti laik
raščiams Draugijos sekretorius.

Matas Grigonis.
("V-tis"),

kad šitos kal- 
yra pramany- 
visai neteisin- 
kurie platino

Mokytojas S—-’vas 
tuvių užsipuola, ypa 
reikalavo lietuviškos kalbos įvedi
mo; ant tų žiuri “kaip vilkas”.... 
Lietuviškai kalbėti mums užginta, 
rasi mano, kad mes ;rusais tapsime.

M—nys.
(“L. U.”).

dažnai ant lie- 
: ant tų; kurie

IŠ JŪŽINTŲ, 
Zarasų pav.

Galų gale pas mus valsčiaus nu
tarimai ir lietuviškai užrašomu 
Raštininkas ir viršaitis prižadėjo 
ir pranešimus (poviestkas) rašyti 
lietuviškai. Bet kol kas, to 
nematyti. Lauksimi.

NEMUNĖLIO RADVILĄ 
KIO,

Panevėžio apskr.
Pačiame miestelyje yra dvi pra

dinės mokyklos, viena valsčiaus, 
antra mergaičių — ministerijos. 
Pirmoje vaikų apie pusantro šim
to, tarp jų tik penkios mergaitės. 
Antroje apie 50 mergaičių. Re
formatų (kalvinų) tikybos vaikų 
apie 20%, visi kiti katalikai. Lat
viškai kalbančių apie 40%, visi 
kiti lietuviai. Valsčiaus mokyklo
je du mokytoju, rusas ir lietuvis 
reformatas; Šis antrasis be moky
tojo teisių, nors jau antri metai 
moko. Jis moko abiejose moky
klose lietuvių kalbos, bet mokslas 
lyginasi nuliui. Ministerijos mer
gaičių mokykloje moko valsčiaus 
mokyklos mokytojo ruso žmona, 
talp-pat nevirinti teisių ir lietu-

IŠ

Rinkikas.

IŠ BIRŽIŲ, 
Ežerėnų apskr.

Biržiuose yra įstrigta Vartoto
jų draugija, kuri pradėjo \rikti 
1908 metais nuo vasario 13 d. 
Draugija turėjo apyvartos 40 tūk
stančių rub. su viršum ir gryno 
pelno iki tūkstančio rub. Pinigų 
buvo sudėta, pajinių su paskolo
mis, apie 6 tūkstančius rub. San
krovos vieta pasirodė perankšta 
esanti; žmonės, labiausiai mugės 
(turgaus) dienomis, negalėdavo 
prieiti prie pirkimo prekių, užtat 
po Naujų Metų visuotinasai susi
rinkimas nutarė atidaryti skyrių 
netoli nuo katalikų bažnyčios. Sky
rius pradėjo veikti nuo vasaro 15 
diends. Dabar dvi sankrovi varo
ma, ir labai gerai sekasi; per tur
gaus, dienas kason įplaukia po 400 
niblių su viršum.

Žgipnės apie Biržijus gerai pasi
turi, apsišvietę, supranta reikalin
gumą panašių draugijų, užtat no
riai prie jos dedasi ir palaiko. :

Po naujųjų metų atsisakius pir
mininkui Trečiokui nuo vietos, iš
rinktas pirmininku Liamorkas, sa
vininkas 5 namų Bitžiuose, iš ku- Į 
rių vieni dviem gyvenimais, už ! 
visus didesni Biržiuose. Tai žmo
gus turtingas, išmintingas, gerai 
supranta reikalą, draug ir myli tą 
darbą; jis parodo nepaprastą savo 
darbštumą: dienų dienomis ap
lanko sankrovas, prižiūri tvarką, 
duoda nurodymus, patartis; išra
šant, pats važiuoja į didesnius mie- ; 
stus dėl sąlygų su pirkliais. •

Prie Biržių Vartotojų draugijos 
neseniai įtaisytas skyrius . že
mės dirbimo mašinų ir įrankių, 
kaip - antai: akėčių, plūgų, pjau
namųjų ir sėjamųjų j mašiną arp% 0
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tą pačią dieną, kaip atkeliavo- 
Tilžės Lietuvis.'

(“L. U.”). . =

centrifūgų ir tt., pardavinėjamų 
tygos kainomis, tai yca nebran
giau kaip Rygoje. Tas mašinų 
skyrius yra Rygos ekonominės 
draugijos; visas mašinas pristato 
Biržuosna iš Rygos veltui. Bir
žių draugija gauna fauo 6 iki 8 
procentų • • —
šinų. ] 
draugija 
«is.

IŠ AKNYSTŲ. 
Ežerėnų apskr.

Šis valsčius apgyventas lietuvių- 
katalikų ir latvių-liuterių. Lietu
viai apšvietime stovi žemai. Laik
raščių mažai. pareina. Aknystoje 
yra ' viena mokykla. Pradžioje 
mokslo metų buvo valstiečiams 
jpakyta. kad jie patįs susirastų 
mokytoją lietuvį. Bet lietuviai 
apie tai nei manyti nenorėjo. Tada 
direkcija paskyrė mokytoją rusę, 
visai lietuviškai nemokančią. Gė
da jums, aknystiečiai, kad negalė
jote susirasti mokytojo lietuvio, 
kuris butų mokęs jūsų vaikelius 
prigimtoje kalboje!

Monopolis su alude šventadie
niais čia uždaromas.

Lietuvos Simus.
(“Šaltinis”).

IŠ RADVILIŠKIO, 
Panevėžio apksr.

Pas mus kasmet smuklių 
čitis didinas. Čia buvo dvi aludės. 
Pernai rudenį liko įsteigtas Tiš
kevičiaus užvažiuojamas namas 
(postojaįyj dvor) su pardavinėji
mu svaiginančių gėrimų. Dabar 
gi vėl taisoma namai, kur bus 
alaus sandelis. Tai matydami, iš
mintingesnieji . pradėjo kalbinti 
viens kitą steigti Kauno “Blaiyy- 
bės” skyrių. Jau prisirašė ..apie 
150 žmonių. Ant Velykų tikimės 
sulauksią užtvirtinimo. Apie mi
nėtąjį laiką gal bus užtvirtinta . ir 
kita musų draugija — tilpo rate
lis vardu “Arklys".

Kuršo Lietuvninkas.
(“Šaltiniu”). j

trečią žiemą veikia. P. Sabai i a uc- 
kas savo lėšomis laiko mokytoją, 
duoda jam kambarį, maistą ir ar
klį nuvažiuoti į mokyklą už ver
sto nuo dvaro. Už mokslą per žie
mą imama 4 rub. iš kiekvieno 
vaiko. Pirmą žiemą buvo apie 
tris dešimtis mokinių; antrą žiemą 
tiek buvo, kad daugiau nebetilpo ;i 
šiąžiem mažiau, nekaip pernai. 
Daugiau per 56 ir negalima pri
imti, nes tėra 10 suolų, ant kurių 
sėdi po 4.

Mokyklos namai nepuikus, nes 
ne tam tikslui statyti ir nebenau- 
ji, bet kambarių penki: 1) prie- 
sienis, 2) berniukams nusivilkti, 
3) mergaitėms nusivilkti, 4) mo
kytojai ir 5) mokytojui. Pirma 
mokykla buvo tamsi, vargus buvo 
ir mokymas. Bet šįmet p. Sab. 
prakirto didelius langus, šviesos 
jau užtenka.

Mokama, kaip ir kitur, lietuviš
kai ir rusiškai. Kartą per sanvai
tę atvažiuoja u verstų Rokiškio 
kunigas. Mokytojas lietuvis, ne
piktas, mokyti prisimanąs ir su
prantąs. jog geruoju su vaikais 
apsieinant, daugiau naudos.

. • J- Į2-tis.

IŠ MEDINIŲ, j
Skerb. valsč.,' Panevėžio apskr.

Šis sodžius, susidedantis iš dvi
dešimts su viršum ūkininkų, sto
vi prie miško. Nors mediniečiai 
geri žmonės, bet menkai teapsiš- 
vietę. Laikraščių čia pareina: “šal
tinio” 3 egzr “Vienybės” 1, ir 

iln.. Žin.” i egzempliorius. Į 
kortas žmones tai jau įsimylėję. 
Krius lošti ir laiko yra..^ Lai- 

butų susiprasti! *
frLvr vieno dalyko negaliu palik
ti »< paminėjęs. Vienas ūkininkas 
atkido savo skolinkul iš procentų 
tris rublius nusipirkimui “Šalti
nio”. Šis gražus pasielgimas gali 

vyzdžiu įr ‘ kitiems “bago- 
plėšiantiems palukus nuo 
pikčiau Leibos ar Mau-

Petrąs Tr.
(“Šaltinis”).

• Iš MARIJAMPOLĖJ 
Suvalkų gub.

Miesto kliubo salėje buv< 
iš eilės lietuviška paskaita, prisiek, 
advokatas K. Samajauckas iš Kau» 
no kalbėjo apie valsčiaus ndtarija- 
tus. Pasirodo, kad jau nuo 1775 
metų Lenkų Karalystėje valsčių 
(gminų) teismai, pagal 220 ir 221 
str. įstatymų apie Valsčių Notari- 
jus turi kaikuriuose dalykuose no
tarų (rejentų) teises: gali paliu
dyti arba patvirtinti įvairius aktus 
— apie parsamdymą, skolinimą ir 
dar apie kitokius reikalus, jdi pat
sai atliekamas reikalas neneša dau
giau kaip 500 rub. Toki aktai ap
sieitų gyventojams daug pigid’u ne
gu pas miesto- rejentą, ypač tiems, 
kurie toli nuo miesto gyveija. Adv. 
Samajauckas smulkiai išdėstė tų 
notacijų teises, ką jie galią Papa
sakojo taipogi, kaip toki aktai rei
kėtų valsčių teismuose atlikti. To
liau papasakojo priežastį:
toki notarijatai ikišiol Lenkų Ka
ralystėje neįvyko. Patarė suval
kiečiams reikalauti, įstatymais 
remiantis, *kad valsčių 
mai neatsakinėtų notarijų
tų) pareigas pildyti, jei įstatymai 
tai daleidžia. ’ •

— Pranešimas kito kalbėtojo, 
agronomo Totoraičio, apie pieni
ninkystę padarė menką įspūdį ant 
klausytojų. .1

— Kovo 25 d. — neatvyktus p. 
Žaliui, kun. Staugaičiui, Drį Jo
kantui, — buvo perskaitytas Dr. 
Jokanto referatas apie džiovą; Že
maitė visiškai atsisakė skaitytiL

Vabąlė|is.

IŠ SKIRSNEMUNĖS, 
Raseinių apskr. 
parapijoje siaučia viso

kios ligos. Dau£ žmonių išmirė 
ir dar vis tebemiršta. Pažymėti
nas Girvalakių kaimas. Čia iš 
Izakaičių šeimynos, susidedančios 
iš 6 dūšių, liko tiktai astuonių me
tų mergaitė. Vieversėlis.

,j (“Šaltinis”).

‘ IŠ KUPIŠKIO, 
Ukmergės apskf.

Kovo 2, 3 ir 4 d. iš Kupiškio 
išvažįavo 100 žmonių, vaikinų ir 
merginų į Ameriką. Na, ką jie 
dabar tenai veiks ? ~ Skurdą kęs ?....
— Liūdna....

(“Šaltinis”).

Iš ŽYDIKŲ, - 
Telšių apskr.

Praeitą sanvaitę, jau sambrėška, 
iš Barstyčių apylinkės atvyko ke
letas rusų, kurių tarpe buvęs ir 
visoje apylinkėje garsus sargybi
nis Kovalenka. Užėję pas žydę, 
paslapčiomis pardavinėjančią deg
tinę, įsigėrę, žydę ir jos sūnų 
14 metų pasmaugė,
daug gėrybės ir 500 rub. pinigais. 
Policija, piktadarius susekusi, su
ėmė. štai girdymo vaisiai.

, D. Augštaitis.
(“V-tis”).

IŠ NEŠRONIŲ, 
Rokiškio pa r.

Prieš 18 metų Neršionių sodžiu
je buvo kardama. Daug turto 
žmonės ten niekais paleido. Ne
seniai jgjrapas Przezdzieckas kar
kiamos žemę ir triobas prileido 
prie Vederovščiznos (Vedereckio) 
dvaro, kurį nuomuoja p. J. Saba- 
liauckas. . Jis tatai buvusiąją kar
kiamą pavertė mokykla, kuri jau

dan. Kai-kurie žmonės jau buvo 
pabūgę: “Na ką, brač, uždės ran
das už tai mokestį ir mokėk”. 
Šitasai paskalas daugumoje Suval
kijos vietų buvo girdėti.

Kai-kurie Zapyškio aludininkai- 
žydeliai, gailestaudami žmonių sa
ko: “Na kas dabar bus, kur tieji | 
žmonės dings be pastogės žiemą, 
gal sušalti”. Mat, jiems jupi, kad 
“gojai” susiprato, — kad jų kiše
nės turės badą kęsti. Idant žmo
nes nuo to “pavojaus” išgelbėti, 
sumanyta greitu laiku atidaryti Za
pyškyje arbatnamis, kur bus gali
ma sušilti ir arbatos išsigerti.

Patarčiau ir kitose vietose, kur 
šventadieniais uždarytos traktier- 
nės ir aludės, atidaryti arbatna- 
mius; nes užtikrinu, žiemos metu 
žmonės be pastogės ir šilumos ne- 
gal apsieiti. Pertat ir nenuosta
bu, jog kai-kur nutarė vėl po se
novei atidaryti tąsias “girtybės 
įstaigas”, nes kur-gi sušalęs žmo
gus

Iš KALVARIJOS^ 
Suvalkų gub.

Dvarponis Skrinskas parduoda 
valstiečiams sklypais žemę- ši 
varku: Juknelės Rosurso, 1 
lės. Už margą reikalauja 
rub. Kirsnelės palivarkas jau 
dalintas (išrėžytas) ant sklypų 
džio

IŠ NAUMIESČIO, 
Suvalkų gub.

Iš Šilgalių raštinės į Naujn 
atvarė jauną žmogų, surakintą 
ležiniais pančiais, 
das nabagas nevaldė rankų, 
150 žiemos šaltyje turėjo rankas 
laikyti iškėlęs. Maniau, kad ' ' 
koks žmogžudys ar kitoks koks 
dorelis, o pasirodė, jog tai butą 
pabėgėlio nuo kareiviavimo 
Kauno gub.

Jį Prūsų policija išdavusi už 
neturėjimą jokių raštų.
butų vaito prasimanymas tie pan

tai jau butų pcrlabai nedora.
V'alstietisi

IŠ ZAPYŠKIO, 
Marijampolės apskr.

Suvalkų gubernatorius jau 
virtimo
tarimą . uždaryti 
esančius 
nopolius 
ji žinia.
aludininkams vasario 28 d., kaipo 
smarkus griaustinis pergązdino 
čionykščius Izraėliaus sūnūs ir j Ma
dare ant jų veidų, na ir kišenių, 
labai nemalonų įspūdį. Jie 
nuo “gojų” to nesitikėjo.. Valsčiui 
nutarus, uždaryti monopolius ir 
aludes šventadieniais, aludininkai 
ir jų sėbrai paleido paskalą, buk 
užtai ūkininkams reiksią mokėti 
nuo margo po 2 kap. valsty bės iž-

T*—' m----------------------------
turi savo ; labai (didelį ir gražų pi- 
lekalnį.
da patsaį padėjimas: iš įvairių 
kraštų susieiųa ,trįs grioviai ir da
ro gilią, juimįpgą daubą, kurioje 
ir randami minėtasai pilekalnis. 
Jisai iš visų ppsių apsuptas grio
vių pakriaušėmis, tik iš vieno ga
lo žymu trijų — keturių
sieksnių ilgio volas, o už to volo 
žemyn aukštas, kaip gerklė, tarp 
dviejų griovių ,kelias, tris ar ketu
ris kartus vis laipsniu žemyn pul
damas. Pilckahiio viršūnė ir šo
nai yra apaugę, kaip ir visų grio
vių pakrantės, eglaitėmis. Iš ša
lies žiūrint, pilekalnis daro didelį 
įspūdį. Be šito pilekalnio Plokš
čių parapijoje randasi dar kitu du, 
Stulgių kaime, abudu netoli vienas 
kito, ant Nemuno kranto; priešais 
Raudonę. Vieno žymu yra tiktai 
volai, viršūnė ir šonai jau išarti, 
— tenai radę daug smulkios juo
dos žemės, kaip smilčių su angliais 
sumišusių. Kitas gi, už varsnų 
nuo pirmojo į rytus, stovi klonyje 
tarp dviejų griovio krantų, pasi
baigiančiųjų ties Nemunu. Tas pi
lekalnis turi senoviškosios lietuvių 
augštos ir smailiai nuolaidžios, pa
našias į šieno kupetį, kepurės pa
vidalą. Ant šitojo pilekalnio bu
vę pįrma kaimo kapinės, dabartės 
gi tebėra vien tik Jcryžius.
apie

Taigi visuomenė, kuriai brangi 
Grąžumą jam priduo- tautos siela ir jos darbai, turi aky

lai, kantriai ir širdingai sekti tos 
sielos takus — ir rupinties savo 
užuojauta padėti jai sūkiuose pir
muosiuose žingsniuose.

Jeigu iš to atžvilgio pažiūrėti į 
rengiamąją trečiąją Lietuvių Dai
lės Parodą, tai nėra ko bijoti 3—4 
vargingų kambariukų, nes tuose 
kambariukuose pradeda gyvuoti 
pirmieji * musų kultūros žiedai. 
Kas žino, gal netolimas tas laikas, 
kuomet musų Dailės Draugija tai
sys savo parodas tam tikruose pui
kiuose rūmuose. Ir ąntgalo nors 
svarbu kur ir kaip įtaisyta paroda, 
bet. tai svarbumas paviršutinis.

Latviams gi galima Mcėti ge
riausios kloties, puikiausio pavyto 
išsiplėtojimo, siųsti draugiškos už
uojautos žodžius, bet.... kiekvie
nas tegu remiasi tuo tarpu savimi, 
o gal-but ateityje labai gražiai iš- 
rodys kur-nors užsienyje bendra 
lietuvių ir latvių dailės paroda. 
Sofija

nors jūsų tėvų užtrauktosios sko
los prieš musų tautą neatlygįsite, 
bet bent daugiau prie tos krūvos 
neprimesite, bent nekliudysite nau
dingai kitiems darbuoties.

Liudas 
(“V-tis”).

I§ IGLIŠKĖLIŲ. 
Marijampolės apskr.

Kovo 6 d. dieną buvo čia 
stiečių susfrinkimas. ' Paskyrė
rublių kovai — jeigu kiltų — su 
cholera. Nutarė valsčiaus moky
klą 
mą.
vo nutarę atidaryti Igliaukoje val
dišką mokyklą. Neseniai Suvalkų 
direkcija užklausė, ar negalėtų 
valsčius nuomuoti namo, samdyti 
sargo it^ tt., o valdžia mokėsianti 
mokytojui algą. Žmonės tam pri
tarė ir paskyrė 194 rublius 56 kap., 
prašydami atidaryti dar tokią mo
kyklą ir Gudenės kaime. Ligšiol 
Igliaukoje buvo tik privatiška mo
kykla, užlaikoma vietinės “Žibu
rio” draugijos ir apylinkės gyven
tojų. Mokytojas algos gaudavo 
15 rub. per mėnesį. Kiekvienas 
vaikas mokėdavo už mokslą kas- 
įnėnuo 50 kap. Mokytojavo p. 
Sopinskas. Mokyklą ir dabar te- 
lielanko 67 vaikai. Jeigu tik val
džia iš savo pusės viską išpildys, 
tai valstiečiai, pridėdami po 1 ka- 
l>eiką nuo margo, turės tris moky
klas.

TRECIOJI LIETUVIŲ DAILĖS 
!... . PARODA.

Artinas trečioji Lietuvių Dailės 
paroda. Dailininkams — tai šven
tė, musų jaunai dailei — vėl vienas 
žingsnis pirmyn, vienas žvelgsnis 
į save, kiek ji paaugo, sustiprėjo. 
Nes žmogus, kurs dirba ir plėtoja
si, gali per metus daug nuveikti, 
musų gi jotini dailininkai, nesiliau
dami savo talento auklėjime, gali 
suteikti visuomenei vėl naujo dva
siai maisto ir žymiai pakilti savo 
darbuose. Kas matė dvi pirmieji 
parodi, sutiks, be abejojimo, jog 
antroji kur kas augščiau ir gražiau 
pasirodė, nekaip pirmoji. Reikia 
tatai tikėties, jog trečioji bus vėl 
vienas laipsnis prie tobulumo, ku
rio norima pas mus savotiškai ir 
savytai pasiekti.

Reikia tik, kad visuomenė su
prastų svarbumą to, kas darosi, 
reikia, kad atjaustų svarbumą to, 
kas darosi, reikia, kad atjaustų 
kas tai yra pirmuose musų kultū
ros žingsniuose daryti savo dailės 
parodas. Tai niekai, kad netur
tingi esame, kad įvairumo neper- 
daug, reikia atsiminti, jog tas 
darbas prie pamatų dar tebėra.

Noriu prie to keletą žodžių pa
sakyti apie gerbiamojo A. Jakšto 
straipsnį, įvardytą “Dailininkai pa
galvokite”. A. Jakštas, bijodamas, 
‘ kad trečioji paroda nebūtų “ko
pija dviejų pirmųjų” ir kad neiš- 
rodytų perdaug nuobodžiai ir var
gingai “3—4 kambariukuose”, pa
taria. kad ta paroda butų ne lietu-’ 
Viška, bet “Ketuviškai-latviška”.

Be abejojimo. įdomu butų pa
žinti, kaip auklėja savo sielą musų 
artimieji kaimynai — viengenčiai, 
bet pasižiūrėkime į tą sumanymą 
arvziau.

Jeigu latviai dailininkai, kurie 
nenori glausties prie vokiečių, bu
tų ligšiol turėję su kuo pa
sirodyti, butų tai padarę seniai 
patįs ir be lietuvių globos, nes, 
kaip žinome, musų draugijų gyva
vimas ir organizacija negali nei 
susilyginti su latvių tuose daly
kuose išsiplėtojimu. Taigi, jeigu 
Lietuvių Dailės Draugija užsispir
tų jieškoti latvių dailininkų ir pra
šyti, kad jie skubėtų papuošti mu
sų draugijos pagodą, tai vargiai 
pasiektų tiksią, — nes- vidutinio 
gabumo veikalėliai nedaug tepri- 
dėtų ten,’ kur žiūrima daugiau į 
vertę, nekaip į skaičių.' Dėlai to 
gi abejotino rezultato vadinti savo 
parodą lietuviškai latviška, neži
nau, ar Lietfivių Dailės Draugija 
panorėtų. ’ \

Mano nuomone, pagirtinas butų 
dalykas, jeigu mūsų Draugija, su
stiprėjus, panorėtų supažindinti sa
vo vientaučius su svetimos dailės 
veikalais ir tuo tikslu įtaisytų pa
rodą. parsisiųzdinus žymių sve- 
timtauezių gerus darbus. Bet ži
noma, dabar kūdikio amžiuje tebe
sant, sunku jaunutei draugijai apie 
tatai galvoti. Galėtų įtaisyti ir 
latvių dailės parodą, jeigu pa
tįs latviai-dailininkai panorėtų sa
vo darbus Lietuvoje parodyti, 
bet... tai visai kas kito. Norint iš- 
tikro išaugti stipriai, geriau retn- 
ties vien savęs. Man rodos, jog 
ta tiesa tikra ne tik atskirų žmo- 

kad Plokščiai (kokį, nių gyvenime, bet ir.visų draugi- 
verstą atstu nuo bažnytkierąio) >jų, kuopų ir dargi tautų gyvavime.

Iš GRIŠKABŪDŽIO, 
Naumiesčio apskr.

- Apie mus šiuo laiku seni 
nės nušalę kriunuoja, serga,
ži vaikai miršta nuo kokios ten 
kaklų ligos. Ūkininkai dejuoja, 
kad bulvės sušalę, pašarus l>aigią, 
vandenio .šuliniuose netekę, kad 
pavasaris ilgai nesirodąs. Kur tik 
nepasisuksi, visur dejavimai ir 
vaitojimai. Tačiaus nueik smuklės- 
na, tenai daugumai ir šilta, ir sma
gu. ir linksma.... Bet vis gi dėl
to, kaip pats monopolčikas tvirti
na, prieš šventadienius žydai te- 

į išneša. degtinės ketvirtą dalį to, ką 
pirma išnešdavo. ,

Ir tai gerai! Žiburėlis.
• (“Šaltinis”).

Iš PLOKŠČIŲ,
Naumiesčio apskr.

Plokščiai — nedidelis bažnytkai- 
tarpe Ilguvos ir Gelgaudiš- 
keturesdešmts verstų atstu 

Kauno, ilga rankove nusidrie- 
Nemuno pakalnėje. Apielin-

mis 
kio, 
nuo 
kęs
kė neišpasakytai graži ir iš visų 
tarp Kauno ir Sudargu panemu
nės vietų bene bus tik ar ne pui
kiausia. Be Nemuno ir gražių 
reginių į kitą pusę, ypač į Rau
donės rūmą ir parką (sodą), di
džiausiu Plokščių papuošimu yra 
daugybė griovių, skersai ir išilgai 
perskrodžiančių augštus Nemuno 
krantus. O ir grlbviai tie ne bet 
kokie, ale gilus, išsivinioję, pilni 
pakriaušių ir akmenų, o kas ypa
tingiau, prižėlę ilgų, laibų, kaip 
lendrės, tiesių eglaičių. Tųjų eg
laičių paunksmėje tuno pasislė
pę šaltiniai ir leizdami savo tyrą 
vandenėlį pagamina mažus upelius, 
kurie, kaip žalčiai raitydamiesi po 
griovio išsilankstymus, išlėto sau 
sriuvena per baltą, mažą smulkų 
akmenaičių tiltą. Kiek čia tuose 
grioviuose pavasarį būva lakštin
galų, tai kitur gal ir mieste nėra 
tiek žvirblių; o koksai čia nakti
mis įvyksta tąsyk jų čiulbėjimas 
ulbavimas ir skambėjimas, tai ne 
girdėjus sunku įr įsivaizdinti. 
Puiki tai vietelė atsilankyti vasa
ros metu Lietuvos turistams, po
etams ir visiems tėvynės grožybių 
mylėtojams. Ale ir senovės lie
kanų garbintojai atvažiavę čion 
rastų ko pažiūrėti ir, paskendę gi
liam užslmąstyme apie garbin
gą tėvynės praeitį, ant pilekalnio 
viršaus parymoti galėtų. Nes rei
kia žinoti,

DU KELIU.
(Antanavičiaus paminėjimui).
Pernai kovo 8 d. mirė žinomasai 

ukrainiečių istorikas, kuris ir apie 
Lietuvą gražiai rašė, — Vladimi
ras Antanavičius. Iš lenkų bajo
rų kįlęs, jis jaunas būdamas su
siprato turįs darbuoties naudai to 
krašto ir tų žmonių, tarp kurių gi
mė ir augo ir žadėjo gyventi, tai 
yra — Ukrainos ir ukrainiečių 
naudai. Ir jiems darbavosi. Už 
tai gavo iš kai-kurių lenkų atsime- 
tėlio-išgamos vardą. Bet ukrai
niečių tauta mini jo vardą su di
džiausia pagarba; gerbia ir gerbs 
jį, kaipo vieną iš didžiausiųjų sa
vo veikėjų, kaipo kovotoją už 
skriaudžiamos tautos ateitį. Ko
dėl Antanavičius darbavosi ne len
kų, iš kurių buvo kilęs, bet ukrai
niečių naudai, paaiškino jisai patc 
savo “Išpažinty".

“Aš pamačiau — sako jis — 
kad lenkai-bajorai, kurie gyveno 
ukrainiečių žemėje, turi du keliu, 
kuriais jų sąžinė jiems liepia eiti: 
arba pamylėti tautą, tarp kurios 
jie gyvena, imti rupin- 
ties jos reikalais kaip savo, su
grįžti prie tos tautos, .kurią kadai 
kitąkart jų tėvai pametė, ir savo 
darbais atlyginti tą blogybę, kurią 
jie yra padarę A., arba, jei tai pa
daryti netektų sąžinės jautru
mo, — išsidanginti Lenkijon, kur 
gyvena lenkų tauta, kad nesijau
stų čia pasilikę dykaduoniais, kad 
patįs sau negalėtų daryti sunkaus 
priekaišto — kad it aš tik koloni
stas, kad naudojuos tik svetimu 
darbu ir užstoju kelią tautai, ku
rios triobon įlindau neprašytas”....

Pamatęs tuodu keliu prieš, save, 
nabaštnikas išsirinko pirmąjį,, nors 
daug sunkesnį, nors baisiai užlei
stą ir akmenimis užgriautą, kaip 
^ako “Rada”. Sujungęs savo li
kimą su ' bundančios ukrainiečių 
tautos likimu, jisai visą amžių juo 
ėjo, kitur nenuklydo. Už tai užsi
pelnė tos tautos pagarbą ir meilę 
ir vardą joje garsingą. Maža to. 
Jisai paliko gražų pavyzdį, kaip 
turi elgties^kiti Ukrainos bajorai. 
Ir ne tik Ukrainos.

Pavyzdį Antanavičius paliko ir 
Lietuvos ir Baltarusijos bajorams, 
kurie save lenkais vadinasi. Tegu 
gerai savo sąžinės veidrodin įsi
žiūri Lietuvos ir Baltarusijos ba
jorai — pamatys taip pat tik tuo
du keliu, kuriuodu Antanavičiumi 
nabašnikas pamatė. Vienas arba Į 
antras kelias — trečio 
ir ■ būti negali. -Arba 
juskite musų broliais, 
tėviškę pamylėkite kaip savo, ir 
meskite apie Vislos pakraščius sva
joti, kaip tie Izraėliaus vaikai apie 
Palestiną, ir imkite dirbti išvieno 
su to krašto bundančiais sūnumis 
jo naudai.... arba tenai dirbti 
keliaukite, kur jūsų idealai, kur 
darbo taip-pat dar daug be galo.... 
Kitaip busite dykaduoniai. Ir bai
siausia bus jums bausmė, kuomet 
jūsų pačių sąžinė nuteis jumis; 
baisiausios bus tos valandos, kuo
met jusitės dykaduoniais esą, o ta
tai turėsite pajusti, nebent sąžinės 
visai nebetektumėt.
• Antanavičius ne atsimetėlis, ne 
išgama. Nedrįskite tat taip jo va
dinti, jus, kurie lenkų tautai vado
vauti norite. Nedrįskite, nes jei 
ir pavadįsite, tai jo šviesaus vardo 
nesutepsite, tik patįs save....

Du keliu turite Lietuvos ir Bal
tarusijos bajorai, kurie save len
kais vadinatės. Rinkkitėsl....

Jei išsirinksite sau tą kelią, kurį 
Antanavičiaus nebašnikas sau bu
vo išsirinkęs, užsipelnysite tikrųjų 
piliečių žmonių, ne dykaduonių 
vardą. .

iš TILŽĖS, 
Prūsų Lietuvos.* 

Keliaujantis į Ameriką per 
žę tegul pąsisaugoja 2 blogų agen
tų: vienas juodbruvas, su juodais 
ūsais, augštas, rauplėtas;. antras 
šviesesnis (blondinas), be ūsų, 
augštas, su akiniais. Juodu vaikš
tinėja daugiausia ant stoties (vak- 
zaliaus) apie pirtį ir duoda pata
rimus emigrantams. Bet ištikrųjų 
tai šnipai. Pagal fotografijas, juo
du suseka neva prasikaltėlius iš 
Rusijos, įduoda juos, kaip vagis 
ar galvažudžius Prūsų valdžiai, ku
ri 'ir gabena atgal į Rusiją. Ge
rai butų, jeigu jie sekiotų tokius 
piktadarius, bet matomai ne toki 
žmonės jiems rupi.... Per tų 
agentų arba geriau sakant %.šnipų 
priežastį jau sugrąžinta keletas emi
grantų, dorų žmonių....

Taigi pasisergėkite tokių agen
tų ir pasirūpinkite iškeliauti iš Til
žės 
te.

Washington, D. G Amerikon 
kariškosios valdžios Forte Myers 
atliks bandymus su galinčiais priei 
vėją lėkti orlaiviais. Su tokiai! 
orlaiviais Amerikos kariumenė sto
vi labai toli užpakalyj .europinių 
■Kraštų: Prancūzija antai ir .Vo
kietija turi jų čielą laivyną, turi 
specijališkas dirbtuves orlaivių, 
Amerikos kariumenė turi tik vie
ną palekiantį prieš vėją orlaivį ii 
du paprastu balionu.Į
KAPITALISTŲ SUOKALBIS.

Susikalbėję tūli Amerikos kapi
talistai pakėlė kviečių kainas ne 
tik Amerikoj, bet ir Europoj. Per
tai antai vakarinėj Europoj pa
brango jau duona. Kįla duonos 
kainos ir dideliuose Amerikos mie
stuose, dėl ko pranašaujama čia 
riaušės ir varguolių sukilimai.

UŽMUŠĖ BIZNIERIŲ. ' T 
Elmira, N. Y. čia ant gatvės 

likosi peršautas žinomas mieste 
vertelga Joseph McCann. Peršo
vė jį jaunas vaikinas tarnavęs jo 
pardavinėj, bet paskui atstatytas, 
kadangi kasoj pasirodė neprite
klius. Užpuolikas ant dviračio pa
bėgo ; jo iki šiol ne suėmė.

IŠ TILŽĖS, . 
Prūsų Lietuvos.

Vasario 21 d. “Lietuviška 
dotojų Draugija” sutaisė lietuvių
vakarą, arba, kaip jie ten vadina, 
“Žieminę Lietuvių šventę”. 4 
vai. po pietų draugijos pirminin- 
kas-dirigentas pasveikino susirin
kusius ir pradėjo. “Draugija ke
lianti vakarus tam tikslui, kad sve
čius padžiuginus visu tuo, kas lie
tuviška, gražumu lietuyių kalbos, 
lietuvių nlainų ir eilių ir uždegus 
jų meilę”. Mišras 40 žmonių cho
ras padainavo 12 dainų; tarpais 
mergaitės sakė eiles. Kaip dainos, 
taip ir eilės daugiausia buvo ragi
nančios mylėti tėvynę Lietuvą ar
ba pajuokiančios tuos, kurie metę 
senąją lietuvišką savo kalbą, grie
biasi vokiškosios. Vištos, girdi, 
išperi ančiukus, Vargsta su tais 
vaikelias. Tokie antinai esą tie 
žmonės, kurie čiauškia šiaip, pliauš
kia taip, by-tik ne kaip jų tėveliai. 
Dainavo gražiai, dekliamavo silp
nai, nedrąsiai, nes 
matyt, labai blogai 
ba. .

Paskui vaidino
tragediją “Vaideliutę”. Puikios de
koracijos: senovės miškai, ąžuolai, 
šventoji ugnis; 14 metašimčio žmo
nės ir ginklai, — visa tai darė ma
lonų įspūdį.

Publikos buvo daug, daugiausia 
kaimiečių ūkininkų su šeimynomis. 
Tvarka nekokia: pirmininkas ke
letą kartų turėjo raminti perbalsiai 
šnekančius. Bufetas buvo pilnas 
kuone per visą vaidinimą. Kitas, 
įsigėręs, jei atėjo į salę, tai tik 
tvarkos ardyti. *

Galop šoko vien tik vokiškus 
arba, kaip jie sako, naujus prancū
ziškus šokius.

Vakaras gerai buvo atliktas, są
žiningai prisiruošta, 
žmogus jauties, kaip 
vųjų. Per antraktus 
ir per šokius gidėj ai
čių kalbą; labai retai koks vyriš
kis prasitarė lietuviškai žodį, mo- 
terįs gi visos kalbėjo vien tik vo
kiškai; nors gana gerai jos kalba 
lietuviškai, bet nenori tokioje viZ 
šoje vietoje, kur visi girdi. Už
kalbintas vokiškai, pasisakydavau 
nesuprantąs; tai netikėdavo: su
pranti, girdi, tik nenori vokiškai. 
Ir buvo nepakakintos. Nesitikė
jau, kad Prūsų lietuviai kaimie
čiai butų taip jau suvokietėję.

Svečias iš Didžiosios Lietuvos.
(“V-tis”);

KOVA UŽ MERGINĄ.
Manifold, Pa. Šitame angliak|4 

šių apgyventame miestelyj keli 
jauni darbininkai norėjo vesti mer
giną .Lizzie Mozeka. Tėvai, iš
vengimui muštynių, užmanė jau
nikiams traukį liosus. perginą 
laimėjo angliakasys Cheme. Bet 
tokia išeiga nepasikakino kiti kan
didatai. Užgimė muštynės,, kurio-' 
se šeši vyriškiai tapo sunkiai pei-. 
lais supiaustyti; dil supiaustyti tnifr' 
tinai. i* l

NESVEIKA KIAULIENA.
Sioux City, lo-ua. Nuo kiau

lienos, kurioje buvo trichinai, už
sikrėtė visa šeimyna Johno Kolpi- 
no. Pasimirė patsai 'Kolpin, jo 
pati ir 14 metų sūnūs; trįs ypatos 
dar pavojingai serę 
tinių yra 4 mėncsii 
gaitė.

NETVA
Washington, Inčl Pas turinų 

700 akrų žemės farmerį Villiamą 
Schorlucke atkako pulkas ginkluo
tų vyrų ir panešė žemės samdyto
jams, jog jų laukų vaikiai bus nenu
nokę nupiauti, jeigu jie didesnę 
samdos sumą mokės negu vertas 
trečdalys surinktų vaisių. Tuofti 
nepasiganėdinę, su .kirviais suka
pojo tulus padargus ir mašinas.

MAŽINA SALIUTŲ SKAIT
LIŲ. i j

Dės Moines, Iowa. 
gubernatorius teisda^ių 
davė sumanymą sui 
nu skaitliaus tokių bildu, kad lais- 
niai saliunams butų išduodami 
teip, kad ant tūkstančio gyvento
jų išpultų tik vienas saliunas...

ENPLIOZIJpS.
Fairmont, W. Va.; Oloj* Nr. 

2 kasyklų George Creek Coal and 
Iron Co. atsitiko dujų expliozija, 
kurios trįs darbininkai likosi už
mušti; visi jie buvo ateiviai. Ka
dangi nuo expliozljos užsidegė ka
syklos, tai nė užnntštų kūnų nega
lima buvo ištraukti laukan.

Robinson, III.1 Independent 
Torpedo Co. dirbtuvėse Gordon 
City, atsitiko nitroglycerinos ex- 
pliozija, kurios du darbininkai li
kosi sudraskyti. Vietoj, kur jos 
stovėjo, yra tik gili žemėj duobė.

DIDELI ŠALČIAI.
\Vinnipeg, Manitoba. 12 d. ba

landžio buvo šitose aplinkinėse šal
čiausia šią žiemą. Mieste Prane* 
Alberta termometras nupuolė iki 
14 laipsnių žemiau zerą.

ŠALNOS.
Springfield, III. Visame 

apskrity j, kur fanneriai
daugiausiai vaisinių medžių, nak
tyj 12 d. balandžio buvo didelės 
šalnos, kurios išnaikino veik visut 
žiedus ankstybųjų obuolių.

UŽSNIGO.
Denver, Col. Velykų 

čia ištraukė 75 ypatos į
kalnus. Visa ta draugystė Con
tinental Divide likosi sniego dar
ganos užklupta ir užsnigta. Jiems 
trūksta valgio. Pasiųsti gelbėto
jai teipgi prisigriebti prie užsnigtų 
ne įstengė, nes ir jie sniege nu- 
klimpo ir negali išklampoti.

GAISRAI. •
Rochester, N. Y. 1Jį| d. balan

džio, laike smarkios vėtros užgimė 
čia gaisras, kuris pridirbo nuosto- ’ 
lių ant 600000 dol. .

JUOKINGAS PELNAS.
Washington, D. C. Laikraščiai 

kaipo svarbų atsitikimą paduoda, 
jog viena ii kovotojų už moterų 
teises, Rheta Childe Door, prisi
griebė pas prezidentą Taftą ir pri
kalbėjo jį pirkti moterų organiza* 
cijos išleistą markę surinkimui pi
nigų kovai už moterų teises. Pre
zidentas paėmė vieną markę ir už
mokėjo centą; teipgi už centą mar
kę paėmė senatoriai La Folette ir 
augščiausiasis teisėjas Bruner. Na, 
argi moterys nesupranta, kaip jas 
tokiais pirkimais Amerikos val
džios ponai ant juoko laiko? Juk 
Ta f Urentas neturi didesnės ver
tės žmogaus!



Ho&įValley, N- J- .Ugnis siau
tė čia^įtaisose Michols & Lang- 
ivorthii .Machine Co. ir išsiplatino 
ant kąimyniškų namų. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 200- 
000 dol.

Aslriville, N. C. Sudegė čia ari
stokratiškas Kenilworth Juanh ho
telis. Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant $300000. Asckuracija 
gi siekia tik 74000 dol.

kad 
bet,

Elyria, O. Išdegė čia teip va
dinamas Elyria.. Block, kuriame bu
vo teatras' ir kelios pardavinės. 
Nuostolius gaisro padary tus skaito 
ant 150000 dol.

mas —, trinti alkūnėmis saliunų 
barą, arba boles daužyti, o fasi- 
gėrus vien kitiems nosį kruvinti 
kumščia. Paskui eina teisman, 
juos sutaikytų. Teisėjai taiko,
žinoma, ne dykai. 1 ,

Yra čia ir socijalistų kuopelė, 
bet ir jie negeriau,' jeigu dar ne 
blogiau elgiasi. Nematyt, kad so- 
cijalizmą jie geriau suprastų negu 
saliunuose' bolių daužymą, ir stvęs 
besigėrimą. Laikraščius ir kny
gas mažai čia kas skaito.

Darbai eina čia neprasčiausiai. 
Yra 3 geležies dirbutvės, bet jose 
mažai už darbą moka.

1 . \ J. Carukas.

Pittsburg, Pa. Netoli nuo čia, 
miestelyj . New Brighton, puodų 
dirbtuvėse Sherwood Brothers Co. 
užgimė gaisras. Nugriuvusios sie
nos vienas darbininkas tapo už
muštas, o du mirtinai apkulti. .

San Francisco. Cal. Sudegė čia 
St. George hotelis. Ugnyje pra
žuvo ir tūlas žmpnių skaitlius. 
Minėtas hotelis buvo darbininkų 
apgy ventas. Išviso trūksta 38 ypa
tų, kurios gal sudegė.

čiaRichmond. Va. Sudegė
Richmond lietelis. Nuostolius gais
ro padarytus skaito ant 250000 
dol. T T ! •.

IŠ DARBO LAUKO
5 Chicago, III. Pieno išvažio- 

tojai nutarė streikuoti, jeigu jų 
reikalavimai nebus išpildyti: jie 
reikalauja pridėjimo po vieną do- 
liarį sanvaitėj- prie dabartinių al
gų. Organizuotii pieno išvažioto- 
jų Chicagoj yra 1500.

Kontraktoriai ant galo susitaikė 
su elektrotechnikais, kuriems pri
deda i pp‘ 50c. už dienos darbą.: 
elektrotechnikai iki šiol už dietros’ 
darbą gaudavo 5 dol., nuo dabar 
gaus po $5.50. : Tokiu budu teip 
ilgai beisitraukę Chicagoj elektro
technikų streikai pasibaigė.

Chicago, III. Pereitos nedė
lios d^eną, Yondorfo bailėj bedar
bi® i darbininkai turėjo susirinkimą 
ir kėlė smarkų protestą prieš ap
siėjimą su bedarbiais darbininkais; 
pasielgimai su jais ,išę tik
ro biaurus: vieną bedarbį, \Villia- 
mą VVinterį, beturčių Vestibule 
hotelyj teip sumušė hotelio tarnai, 
kad jis nuo to į trįs dienas ligori- 
butyj pasimirė.

IŠ ROEBLING, N. J.
Yra čia didelės plieno dirbtuvės 

A. Roebling & Son Co.. Darbui 
jose ęįna ne prasčiausiai. Gyven
tojų daugunįas yra vengrai ir slo
vakai (ir. slovakai yra vengtai. 
Ką todėl korespondentas vengrais 
vadina, gal magyarus? Red.)j

Lietuvių yra čia mažai ir tų pa
čių supratimas stovi žemiau negu 
kitų čia gyvenančių tautų (ar dar 
žemiau negu slovakų ? Re(L): 
veik visi paskendę girtuoklysįtėj; 
mėgsta muštynes. Sulaukę pirmą 
Velykų dieną, karšto tikėjimo lie
tuviai, besidžiaugdami. pradėjo 
sveikintiesi alum ir degtine ir svei
kinosi toly kol visai nenusilesė. 
Prisilesę. pradėjo muštynes; mat 
atmaina šiokia tokia pasirodė rei
kalinga. Muštynėse dalyvavo apie 
15 drūtų vyrų. Vieną tarpdury j 
prispaudę, lietuviai pradėjo per 
galvą daužyti. Ne tik nė vienas 
iš dalyvavusių muštynėse vyras 
sveiku ne išliko, bet ne liko sveiko 
nė lango, nė durų. Atbėgo ant 
galo policistai ir suėmė 12 vyrų. 
Jie turėjo užsimokėti po $6.50., tai 
iš viso 78 dol. Ar negraži pinigų 
huma! Jeigu musų lietuviai, nc-es 
pusę tų pinigų, kokius teismuose 
sumoka, paaukautų tautiškiems rei
kalams, mes nestovėtume teip že
mai, ne reiktų verkti, kad mes ne 
turime čia ne kam nors tinkančių 
mokyklų, ne mokytų žmonių.

Lietuvis.

ką. Dabar jei draugas išvažiuo 
ja su pašportu į kitus miestus, 
kartais neteisingai pašelpą atsiima, 
atsiuntęs draugijai bent kokio ne
žinomo daktaro paliudijimą, kad 
narys sergU ir draugija, pasitikė
dama nežinomo daktaro liudijimui 
siunčia jam pašelpą laike neva li
gos. Jau nekartą tapo patėmyta 
toki draugai, kurie su pašportais 
išvažiavę į kitą ’ miestą ima ligos 
pinigus, o kitam mieste prisirašo 
į naują draugiją ir daktarui per
žiūrint, pasirodo visai sveiki. Tas 
yra labai keistu dalyku, kad ser
gantis draugas ir pašelpą ligoj im
damas. gal ]>ersistaty.ti į naują 
draugiją. Draugija sulaukus tokį 
ilgai sergantį ligonį kitame mieste 
su pašportu išvažiavusį, nekartą 
da pakelia naujus iškaščius: norė
dama ištirt to draugo padėjimą, 
siunčia kokį draugą, paskiria iš 
draugijos kasos kelionės lėšas ir 
tokiu budu pasidaro extra išlaidų 
kokia $10, o visgi ir toks važinė
jimas, bereikalingas pinigų leidi
mas neišduoda tokių vaisių, kokių 
galima geisti. Sugrįžus draugui 
nuo lankymo ligonio, vėl draugi
jai rūpestis, kaip tas draugas li
gą arba gy venimą pabaigs. Susi
rišus visoms draugijoms į vieną ry-

jų sanariai butų daug geriau apru-Įse, tai kitas dalykas; ant to atsa- 
pinti, visiems butų geriau, neguĮkyti galima teip: jei atsiras tok. 
iabar. Laikai besiskirstymo į ma
žas kuopeles seniai praėjb, šiądien 
visur mažos kuopelės Jungiasi į 
dideles organizacijas ir tik didelės 
gali prigulinčiai 'darbą varyti. 
Susijungusios pašelpinės draugijos 
dar geriau padarytį, jeigu jungtu- 
si vien pašefpai, o posiriertines ga
lėtų Susivienyjimui' palikti, kuris 
sergantiems pašelpos šiądien nė 
duoda. Tąsyk Amerikos lietuviai 
turėtų dvi tvirti organizaciji, ku
rios, viena kitai kelid neužstoda- 
mos, daug pasekmingiau galėtų sa
vo mierį atlikti. Red.

tj Johnstown, Pa. Sustreikavo 
800 angliakasių Big Bend Coal Co. 
Twin Rocke, kadangi kompanija 
atsisakė priimti darbininkų unįjos 
apdirbtus kontraktus tolesniam lai
kui.

Mannington, AV. Va. Sudegė 
čia Mannington Glass \Vorks Co. 
dirbtuvės. Per tai su viršum 
tas darbininkų neteko darbo.

šim-

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš CLEVELAND, O.

12 d. balandžio bažnytinėj sve
tainėj, po vadovyste j>. Simano 
Kimučio, buvo parengtas Sv. Jur- 

'gio lietuviškos mokyklos vaikų te
atras. Perstatė komediją "Nepa
sisekė Marytei", Lošėjai buvo 
vaikai ir mergaitės. Svarbiausias 
roles turėjo: Bronislova Skripkau- 

,skute, Konstancija Cerniutė, Marė 
Mačiukiutė, Juozas Kavaliūnas ir 
Vincas Ragažinskas. . Visi atsa
kančiai lošė. Prieš ir po teatro 
buvo dainos ir dekliamacijos. Mer
gaitės, baltai apsirengusios, su vai
nikais ant galvų, gražiai padaina
vo: "Eikim į darželį’1, "Ko liūdi 
putinėlį" ir “Ak Lietuva brangiau
sia", parašytą paties vadovo S. 
Kimučio. Viskas nusidavė * gerai, 
tik gaila, kad nedaug ^susirinko 
žmonelių. Mat čianykščių tiki
nu ir merginų nesiima patraukti 
prie lietuviškų veikalų, kad i>utų 
angliškai, tai kas kita! (^angliš
kus teatrus, žiūrėti ' krutančių

* paveikslų tai musų jaunuomenė 
kiekvieną vakarą traukia, negaila 
nė doliario, nė dviejų, o ant lietu
viško gaila ir1 kvoterio išleisti. 
Ar ne gėda musų jaunuomenei už

• niekinimą prigimtos kalbos, nors
daugumas vos gali .sugrabalioti 
angliškai. Ten buvęs.Ten buvęs.

IS BURLINGTON* N. J.
Lietuviu yra čia diktas būrelis, 

bet jų apšvietimas žemai stovi, 
šviečiasi jie tik - svaiginančiais gė
rimais. Svarbiausias jų užsiėmi-

Iš BROCKTON, MAS.
Kalnais, ežerais ir gojais mie

stelis apsuptas, bet visos tos gam
tos grožybės ne ramina protau
jančio žmogaus. Cianykščjai lie
tuviai -tuno už tamsybės sienų, 
tarsi bevilčiai gyvuliai, alkoholyje 
pamerkę protą. Apšviestunai skun
džiasi, kad čion trūksta vadovo 
ypatoje kunigo, kurio jau antri 
metai nėra, kadangi bažnyčia ne
aprašyta vyskupui. Žmonės, isi- 
žioję. laukia dvasiško vadovo, j bet 
vyskupas ir klausyt nenori, pakol 
bažnyčia ne taps jo savastimi. 
Ir šventiejie skriaudžia nebagą lie
tuvį ! "Pirmeiviai kunigai" Bos
tone šaukia, buk Brocktoniečiams 
gresią pametimas krikščionybės ir 
ištautėjimas kartu (?!), todėl jie 
atsilankė Velykų laike. Kunigai 
ąiriai, jauzdami materijališką sau 
nuostolį, šnairuoja į lietuvių kuni
gų besilankymą; bet musų pir
meiviai humęjo; žmonės spietėsi 
tautystę kelti, o vadovai, sulyg 
savo proto, gelbėjo. Kun. Žilins- 
kis aiškino, ką žmonėliai turi be
daryti, kaip išsisaugot nuo am
žinos prapulties. V ienas, girdi, 
išėjimas, tai aprašyt bažnyčią vys
kupui; kiti pasistengimai nueis ant 
niekų. Valdžios reikia klausyt, nuo 
jos priguli pasaulio tvarka; ki
taip aręirchija, betvarkė. Čia "is- 
tautėjimo” naikintojas jau ne sa
vo rogėse atsidūrė* Jeigu nuo val
džios, paveikslan šiandieninės mas
koliškos, priguli tvarką, tai ne vie
nas sutiks gyvent geriau anarchi
joje. negu tokioje tvarkoje, kokia 
yra • Maskolijoj. Ir rietekiis val
džios, užstojus anarchijai, turbut, 
niekur didesnės betvarkės nebūtų, 
kaip locnuose žmonių ir pačios 
valdžios kišeniuose. Prisieitų tal
kon šaukti visas gamtos jiegas, 
nes anarchistai, pamatę skriau
das, vargiai duotųsi iš naujo su
pančiot savę. Jeigu kun. Žilins- 
kis prieš minią paniekino draugi
ją be valdžios, matyti 
ji|f ųe jturėjo progos susipažinti 
su veikalais: Godvin’o, Prudon’o, 
Stirųero, Tukeri’o, Krapotkin’o, 
Bakunino ir Tolstojaus.

. Nihilistas.

Bal-

risus visoms draugijoms į vieną ry- 
Fl. jvigu išvažiuotų koks draugas 
į kitą miestą, turėtų ten persista- 
tyti kokkiai nors draugijai, kokia 
jam patinka, kad jis yra su pašpor
tu iš tokio miesto, kad yra pilnai 
užsimokėjęs ano miesto draugijoj, 
duotų užrašyti savo antrašą; jeigu 
apsirgtų, kad butų prisiųsti lan
kytojai ir daktaras tos draugijos 
kaipo draugui. Kada gi tas drau
gas pareikalautų pašelpos iš savo 
draugijos, tai toje draugija turi 
juom rupintięsi laike ligos, turėtų 
prisiųsti paliudijimą su parašu sa
vo gydytojo ir viso komiteto drau
gijos, kad tikrai tas draugas ser
ga ir draugija gal ant tokio pa
liudijimo 
rūpesčio, 
mirtų, tai 
alpinantis 
ba kaip draugija nutartų turėtų 
birt palaidotas kaip jos tikras na
rys, o paskui draugija turėtų pri- 
siųst rokundą palaidojimo išlaidų. 
Jeigu toks draugas išvažiuotų į to
kį miestą, kur lietuviškų draugijų 

tai turėtų atsiųsti ištikimo 
paliudijimą patvirtintą

mierj — iš- 
po svetimo

to klausymo 
todėl

pašelpą siųst be jokio 
Jeigu tokis draugas nu
laikė ligos jtiom besi- 
draugijos komitetas ar-

patrijotai obrony korony flolskiej, 
baudžiauninkai, kurie ir po* šiai 
dienai vergauja lenkams. Mes. 
lietuviai už jų pasielgimus neat 
sakome ir jiems nepritariame.

Ponas J. J. Hertmanavičius sa
ko, buk neišreiškęs savo nuomonės 
kad lenkai mano, jog Lublino Uni
jos sutarimo niekas nesuardė etc. 
Bet pats p. H. yra sąnariu komi 
teto kongreso, o tasai komitetas 
išreiškė, jog "lietuvius skaito len
kais plačioje politiškoje prasmėje, 
bet turinčius vieną mierį — i ši mo
savimą tautos" (?), arba, geriau 
sakant. Lenkijos. Ponas H. nepro
testuoja, ‘‘neišreiškia savo nuomo
nės" ir ant toliau pasilieka sąna
riu tokio komiteto, matomai, pri
taria tokiai nuomonei, bet lietuviš
kame laikraštyje užsigina, sako 
kad jis neišreiškė, savo nuomonės.

Už paaiškinimą patyrimų len
kiškos politikos netik aš, bet ir vi
si lietuviai bus dėkingi p. Hertma- 
navičiui.

Jeigu ką draugiško nuo lenkų 
p. H. paty rė, vertėtų nelaikyti pas
laptyje,* bet reikia pranešti musų 
visuomenei.

Čia nekalbame apie vienijimąsi 
su lenkais, bet apie pabudinimą 
tų, kurie "Ne sau žmonės", ir po 
šiai dienai lenkams baudžiavon ei
na ir kas blogiausia iš liuoso noro.

Pirmiau p. H. rašė, kad lenkai 
gal malonės mus kviesti, jei mes 
busime verti, dabar jau sako, kad 
lenkai nutarė kviesti lietuviškas 
organizacijas ir pavienus užsitar
navusius lietuvius.
' Ponas H. užtikrina, kad tai 
svarbus klausymas, nes jau len
kai “nutarė", tai lietuviai skubin
kit ruoštis.... Seniau teip budė
davo, bet ne dabar. Mes gerai 
žinome, kad lenkai mums nori 
įkalbėti, jog lietuvis, tai lenkas, o, 
lenkas ir gi lenkas. Tas primena 
anglijonių patarlę: "Kas tavo, tai 
ir mano, kas mano, tai mano vie
no".

Lenkams Lublino Unija patin
ka kaip senovės kryžiokams kry-

šitame garsiame lenkų kongre
so pagarsinime lietuviškuose laik
raštyje aš matau lenkų politika
vimą, o ponas J. J. Hertmanavi- 
Čia yra jų įnagiu.

Antanas Rutkauskas, M. D.

nėra, 
daktaro 
skvajerio parašu; kitokio išėjimo, 
rodos, nėra.

Taigi katros draugijos noii, 
kad toks susirišimas butų įkūnytas 
terp Amerikos draugijų ir nori ši
tą sumanymą paremti, prašome 
prisiųsti laišką užbaigimui šito rei
kalo. Mes, gavę laiškus pagarsė
sime per tuos pačius laikraščius, 
kokios draugijos nori prie ryšio 
pristoti, o kokios ne.

Ant pirma tilpusio laikraščiuose 
musų atsišaukimo, kviečiančio su
sivienyti visoms lietuviškoms pašel- 
pinėms draugijoms Amerikoje iš 
kitų miestų atsišaukė: St. Louis/ 
Mo. Sv. Kazimiero ir Sv. Juoea- 
po ir iš Ellico, Pa. Sv. Juozapo. 
Šitos draugijos randa reikalingu 
susirišti visoms draugijoms į vieną 
centrą geresniam sutvarkymui lie
tuviškų pašelpinių draugijų.

Meldžiame ir kitas draugijas 
atsišaukti šiuo antrašu:

J. Lietuvninkas.
26 S. Green, st.,

.Baltimore, M d.

visgi būdą kontrolia- 
sanarių. Yra daug 

priežastys verčiančios 
pašelpines draugijas 

Viena didelė

Susirišimas Amerikos lietuviškų 
pašelpinių draugijų reikalingas ne 
vien kontroliavimui j kitą miestą 
iškeliavusių narių; pats kontrolia
vimas ne teip svarbus, draugijos 
gali surasti 
vimo savo 
svarbesnės 
lietuviškas
jungtiesi krūvon.
draugija daug geriau pašelpą gali 
sutvarkyti, negu daugelis mažų; 
draugija turinti daug sanrių ma- 
terijališkai geriau stovės negu dau
gelis mažų. Antai slovakai Ame
rikoj, kurių gal ne kiek daugiau 
yra negu lietuvių, turi vieną drau
giją, bet j ją priguli suviršum 
šimtas tūkstančių narių. Pas juos 
todėl ir pašelpa vienodai ir ge
riau sutvarkyta. Jeigu susijungtų 
teipjau visos lietuviškos pašelpinčs 
draugijos, jos galėtų nuveikti dau
giau ir geriau darbą varyti .galėtų ly- 
gintiesi su slovakų arba amerikonų 
draugijoms. Tąsyk atskiros drau
gijos butų kuopoms, kaip tai dabar 
yra Susi vieny j iime. Sujungtoms 
pajiegoms visų draugysčių varant 
darbą, nuo pašelpos atliktų ne vie
nas doliaris, nes turint didesnį ka
pitalą, galima jj geriau išnaudoti, 
tąsyk jis duotų geresnį pelną; da-

ATSIŠAUKIMAS Į LIETuK’IŠ- 
KAS DRAUG. AMERIKOJE.
Jau buvo pranešta per “Lietu

vą", “Žvaigždę" ir “Keleivį1
timoriečių sumanymas susirišti vi
soms Amerikos pagelbinėms drau
gijoms į vieną geresniam narių 
peržiūrėjimui ir jų kontroliavimui 
ir kad draugijos vięna kitai p«duo- lį uždarbio galima^ būt apversti ir 
tų brolišką ranką, vis tiek ar catra 
šventojo vardą nešioja aę t< utis-

tautiškiems reikalams. Susijungus 
visoms lietuviškoms draugijoms ir.

D£L LENKŲ KONGRESO.
U num. ‘Lietuvos” p. J. J. 

Hertmanavičia, rašydamas apie 
lenkų kongreso komiteto narių su
sirinkimą, pranešė, jog to susirin
kimo buvo pajudintas klausymas, 
ar nereiktų kongresan užkviesti ir 
lietuvius, ir teip padarius, ar lie
tuviai norėti! tame kongrese da
lyvauti. “
Lenkai mano, kad lietuviai ir len

kai ėsą politiškai sujungti, kad 
tarp abiejų tautų nėsa jokio poli
tiško skirtumo politiškuose siekiuo
se. Lietuviai ėsą lenkais plačioj 
politiškoj prasmėj, kalbanti atski
ra kalba Ir turinti ypatiškus rei
kalus, bet turi vieną 
liuosavimą tautos iš 
jungu.

Kaip lietuviai ant
žiuri, ėsą žingeidu |>atirti 
butų ne pro šalį, kad apšyiestesni 
lietuviai apie tą dalyką išreikštų 
savo nuomones “Lietuvoj".

Aš nesiskaitau apšviestesniu, bet 
gerokai pažįstu lietuvių šios gady
nės reikalus, jų idealus ir siekius; 
todėl apsiėmiau apie tą klausymą 
mano nuomonę išreikšti.

.Manymas, kad lietuviai ir len
kai, yra politiškai sujungti yra ne
tik neteisingas, bet ir gana juo
kingas. Vargiai rasi lietuvį ar 
lenką, kurs nežinotų, kad didesnė 
dalis lietuvių ir lenkų yra po Mas- 
kolijos jungu ir dėlto manymas 
apie kokį išsiliuosavimo politišką, žilis, po kurio priedanga galėjo vi- 
sttsijungimą lenkų ir lietuvių iš
rodo svajone. (Išsiliuosaviriias 
Bulgarijos, Serbijos, Rumunijos, 
Grekijos, Kubos ir visos Amerikos 
rodo, kad ne visada tokius sie
kius galima svajone vadinti. Rd.).

Kaip T suprasti išsitarimą, 
kad lietuviai ir lenkai turi vieną 
politišką mierį: išliuosavimą tau
tos iš po svetimo jungo? Jei p. 
H. "išsiliuosavimą tautos” supran
ta lenkų tautos, tai toks manymas 
suvis neteisingas, bet jei supranta 
lietuvių ir lenkų tautą, tai toks ma
nymas yra iš dalies, bet ne suvis 
teisingas.

Lietuviai nori įgyti autonomiją 
etnografiškose rybose su seimu 
Vilniuje, kuriame visuotinu slap
tų balsavimų visų be skirtumo 
gyventojų išrinkti astovai rūpintų
si apie jų vidurinius politiškus rei
kalus (Tas rodo vien, kad jie da
bar pasiganėdintų autonomija, bet 
nerodo, kad jos negaudami 
žadėtų ’ neprigulmystės, 
būt galima įgyti. Red.).

Ko lenkai geidžia ir 
politiški siekiai, man ne 
ktt, nes jie ne garsina apie savo 
sekins. Jeigu jiems eina apie išsi
liuosavimą, arba įgijimą autono-. 
mijos etnografiškose I-enkijos ri
bose. lietuviai, be abejonės, jiems 
prijaus, o jei butų reikalas Jįe dar 
padėtų. Bet jeigu lenkai nori įgy
ti autonomiją su seimu Varša\*oje, 
kuris rūpintųsi ir Lietuvos reika
lais, tai lietuviai negali su jais iš 
vieno eiti, nes visi žinome, kad lai
kuose, kada Lietuva buvo sujung
ta su Lenkija, Lietuvos liaudis bu
vo nustojusi žmoniškų teisių, lie
tuvių padėjimas buvo panašus į 
gyvulių padėjimą (Maskolijoj kai
miečių padėjimas buvo dar blo
gesnis. Red.) ir jeigu šiandieni
nis lietuvių padėjimas po Masko- 
lijos valdžia nėra pavydėtinu, tai 
vis daug geresnis negu buvo po 
Lenkijos valdžia kuriai lietuvių 
bajorai, nuostoją proto ir doros, 
savo šalį buvo pardavę.

Todėl, man rodos, lietuviams nė
ra reikalo dalyvauti lenkų kongrese,, 
nes terp lenkų ir lietuvių šiądien 
nėra bendrų reikalų. Prijausti 
lenkams, lietuviai rods gali; bet 
apie savo reikalus turi patys len
kai rūpintis teip kaip ir lietuviai.

( Jonas Katnas.

issi-
j««U M

koki jų 
visai aiš-

. sus grobti.... Nors lenkai mums 
i ir primena Lublino Uniją, mes 
, apie' ją jau ir sapnuoti užmir- 
; šome.

Jeigu lenkai kvies lietuvius ir 
rusinus apsvarstyti politiškus, eko- 

, noiniškus, apšvietos, mokslo, emi- 
į gracijos ir kitus lenkiškus klau

symus, kurie lenkams svarbus, tai 
. neabejoju, kad jie noriai priimtų 

lietuvius bei rusinus ir toliaus len- 
> kams padėti. Mes jau paty rėme 
1 lenkų pasielgimą netik tėvynėje, 

bet ir čionai Amerikoje ir Dr. J. 
f Šliupo atsakymai ponams lenkams 

yra gana aiškus. Lenkų pasielgi- 
I mai su lietuviais klierikais Sv. Sta- 
1 nislovo mokykloje Chicagoje bei 

Detroito seminarijoje galėtų per- 
liudyti ir akliausią lietuvį, kad 
mums netik pražūtinga, bet geria 
butų toliaus draugauti su ponais 
lenkais. Jeigu dar p. H. nežino, 
kad “ryšis, rišantis lietuvius su 
lenkais” supuvęs ir suiręs, tai te
guk-sau ramiai laukia lenkų kon
greso. kur galės persiliudyti; lie
tuviai tuos ryšius nori užmiršti. 
Ponas H. nori, mums įšnekėti, 
kad atstovavimas lenkų kongrese 
kaipo vienos lenkų tautos lietuvių 
ir rusinu ne reiškia susivienyjimą 
su lenkais. Bet ar tai nepasity- 
čiojimas? Tegul tik lenkai gauna 
atstovus lietuvius kongresan, o lie
tuviai ir vėl bus šmeižiami per kitą 
bertanį šimtmečio. Jeigu šitas len
kų kongresas pertikrįs ponus len
kus, kad Lublino Unija galu
tinai suiro ir jei jie nesikiš į mu
sų tautiškus ir kulturškus reika
lus, tai aš visa širdžia trokštu, kad 
neatsirastų lengvatikio lietuvio, 
kuris kongrese atstovąutų musų 
tautą; mes ponams lenkams dar 
aukautumėm visus musų išgamas.

P. Hertmanavičius sako: “jeigu 
bus lietuviai atstovai kongrese, tai 
jie galės nurodyti reikalavimus lie
tuvių tautos, jeigu lenkai sutiks ant 
tų reikalavimų’’.... Ar čia nepa- 
sityčiojimas? Nurodyti musų tau
tos reikalavimus!.... Kam?! Nu
rodžius laukti ponų lenkų, ar jie 
sutiks?!.... **

Jeigu lenkai nesutiks, tai reikia 
tylėti!.... Jeigu sutiks, tai mes 
gal galėsime savo bažnyčiose nors 
retkarčiais ir lietuviškai užgiedoti 
ir mokyklose kokį subatvakarį sa
vo vaikus lietuviškai pamokyti ir 
ponams lenkams amžinai turėsime 
buG dėkingais už jų tokią ma
lonę.

Tegul lenkai daro kongresus ir 
laužo smegenines kaip pasigauti 
lietuvius, bet mes, kartaus patyri-

PONUI J. J. HERTMANAVI- 
CIUI, PASKUTINIU KARTU.

Su klausymu ("Lietuvos’' NN. 
14 ir 16), "Ar lenkai pakvies lie
tuvius ant kongreso" p. Hertmana
vičius teiksis kreiptiesi prie lenkų, mo pamokyti, nekišime savo kaklo

M*

PRIETARAI YRA ISTO
RIŠKAIS.

John K. Le Baron.
Kiekvienas yra prietaringas! 

Kiekvienas tiki, kad be jo, visi 
kiti yra prietaringi.

Nėra išėmimų!
Gali niekinti manymą, kad 

kranklys yra blogą lemiąs paukš
tis.

Gali netikėti į skaičiaus trylikos 
nelaimingumą.

Gali juoktis iš pasakos, kad 
penktadienis yra nelaiminga diena.

Gali tyčiotis iš kvailo suopro- 
čio, kad dvasios vaidosv ant ka
pinių, -^arba, kad laimė yra zuikio 
pasturgalinėje kojoje.

Bet kur-nors tavo smegenyse 
gludo tikėjimas į prietarus tiek pat 
besuomoniškus, kaip.ir šitie.

Prietarai gema iš baimės ar ne- 
žinybės, bet męs nė vienas nesame 
pilnai išmintingais.

Dar 1731 m. gydytojų kolegija 
Prusnose pripažino Helmonto 
amuletą gyduole nuo pavietrės.

Sumalti į miltus žmogaus kaulai 
raudoname vyne buvo laikomi gy
duole nuo tam tikrų ligų.

Maldos buvo išrašomos ant per- 
gamino ir aprišamos apie skaudo- 
mą vietą kaipo tikras vaistas.

Deksnys (augalas) dėlei savo 
raudonos sunkos buvo laikomas 
valančiu kraują; balas dėl jo lapų 
panašumo į kepenis, buvo priimtas 
kaipo gyduolė nuo šito organo fi
gų, o žvilgantis vabalėlis dėl jo 
galvos panašumo į gyvatės galvą 
buvo laikomas priešnuodžiais nuo 
gyvatės įkandimo.

Tai buvo tikėjimai apšviestų 
luomų ir teip vadinamieji geres
nieji gydytojai prirašydavo šituos 
vaistus, jų gydymo veikmę nepa- 
remdami nieku geresniu, kaip 
augščiau minėtais pagrindais.

Daugelis panašių niekybių ran
dama pas laukines šios dienos tau
tas, o 
žmonės 
ar visai

Labai

nuo

ste-

tūlos, kurių civilizuotieji 
laikosi, yra kuone tokios 
tokios besamoniškos. 
nedaug iš mus yra išėju

sių iš laukiniškumo stovio.
Didžiausi protai nėra laisvi 

prietarų niekybių.
Lordas Backon as, žmogus

bėtino proto, tikėjo į raganybę.
Karolis V buvo gimęs vasario 

24 ir laikė tą dieną branginamiau- 
sia laimei.

Bismarckis prietaringai baimi- 
josi sėdėti prie skobnio trylikos 
draugystėje.

Emersonas sako, kad męs iš 
apačios, iš viršaus ir iš visų pu
sių apsiausti suklydimais.

Petrarko laikuose dainiai buvo 
laikomi velnio apsėstais net tų, ku
rie gėrėjosi jų poezija.

Julius Caesaris "galingasis Ce
zaris" niekuomet nesėdo į ratus, 
neatkalbėjęs pirma formulos, lai
komos turinčią galybę prašalinti 
nelaimę.

Bellini, didysai kompozitorius, 
manė esant gera laime rytmetyj 
susitikus su moteriške Jr niekuo
met neleido savo naujas operas 
Statyti tą dieną, kurioje jis rytme
tyj susitiko vyriškį. Vyriausias 
veikalas "La Sonnambula” kelis 
kartus buvo atidėdamas dėlei šito 
kompozitoriaus prietaro.

Bet Bellini nebūtų pridavęs jo
kios svarbos sudaužymui veidro
džio ar perėjimui apačia lipy
nės. \

Richelieu, karalių valdovas, pat
sai buvo nukreiptas astrologų pra
našavimais.

Nė vienas žmogus, buk jis di
džiausiu, niekuomet nebuvo pilnai 
liuesas nuo kvailų prietarų.

Nė vienas, kad . ir mažiausias, 
neišvengė jų.

1$ PO AMERIKOS RAŠTININ
KŲ PLUNKSNOS,.

K4 GYVENIMAS MAN REIS-
V KIAf

Rašo Henry D. Thoreau.
Pažiūrėkime į tai, kaip męs pra

leidžiame savo gyvenimą.
šitas svietas yra reikalų vieta. 

Koks begalinis bruzdėjimas! Ma
ne išbudina kuone kasnakt garve
žio pūkštimas. Jis neduoda man 
sapnuoti. Pas mus nėra šventa
dienio. Kaip tai pątogu butų ma
tyli žmones sykį besiilsint I VL 
sur tik darbas, darbas jr darbas. 
Man sunku gauti knygelė mąstims

jos paprastai yra suli- 
niuotos doliariams ir centama 

pamatęs mane sustojus 
darbe mano kad aš apskaitau sa- 
vo a'gą- Jei žmogus, būdamas 
kūdikiu, hkosi išmestas per langą 
laukan ir nuo to likpsi raišb vi_ 
sam gyvenimui, arba jei indijonai 
«vąre jį iS galv<>6( vpatin^ 
gedaujama, kad jis netinka rei
kalams! Aš manau, kad niek*. 
t«P, net piktadarybe, nesipriešina 
I***jai, filozofijąi, vc. 
ninmi pačiam, kaip £tie venvali- 
niai reikalai. Jei žmogus vaikš
čioja po girią kokį pusvalandį kas
dien dėl pamėgimo, tai jį gali 
palaikyti valkata; bet jei jis visą 
diėną kaipo spekuliajntas, pralei
džia ją kirsdamas ii darydamas 
žemę prlka tam laikui, tai jis yra 
laikomas darbščiu ir sumaningu 
valstiečiu. Tarytum miestas netu
rėtu kitokios naudos iš girios kaip 
tik ją kirsdamas.

Daug žmonių įsižeistų, pasiųlius 
Jiems užsiėmimą i akihenis mėtyti 
per sieną ir atgal vien tik tam, 
kad jie galėtų padary ti sau algą. , 
Bet daugumas dabar dirba ne ver
tesnį darbą. Pavęizdan, vieną va-

Dtą> tik-ką saulei užtekėjus, 
aš įšvydan vieną mano kaimyną 
einant šalę savo ratų,, kurie pama
ži Vilko sunkų tašytą akmenį; nu
kartą po ašimis, su pramoningu- 
mo išvyzdžiu — jo darbo diena 
prasidėjo, jo kakta pridėjo prakai
tuoti — išmetinėjimai tinginiams 
ir pataikūnams, — sustojusį ties 
jaučių galvomis ir pusiau atsisu
kus mosuojantį savo gailestingu 
botagu, kol jie pro jį praėjo. Ir 
man toptelėjo. Šitoksai darbas, ku
rio apgynimui yra Amerikos kon
gresas —_ teisingas, vy riškas Iru-, 
sas, teisingas per ištisą dieną, ku
ris padaro duoną ■ gardžia ir 
palaiko draugiją malonia — kurį 
visi žmonės gerbia ir yra paskaitę 
šventų; vienas šventųjų ryšių, 
darymas naudingo, bet inkiraus 
darbo. Ištikro, aš jaučiau lengvą 
sieloj imąsi, nes patyriau tą per 
langą, o nebuvau lauke ir nesi- 
maisiau prie panašių reikalų. Die
na perėjo ir vakare aš praėjau 
pro kito kaimyno kiemą, užtai-, 
kančio daugybę tarnų ir neprptin- 
gai leidžiančio daugybę pinigų be L 
naudos abelnai gerovė!; ir čia y . 
pamačiau rytmetyj matyta akmenį 
gulint šalę fantastiško triobesio 
paskirtą papuošimui Šito Viešpa-
ties Motiejaus Dešmiaus sodybos, 
ir čia patvadininko darbo vertv-

Mano

niejaus Desintaus 
patvadininko dari 

bė pražuvo mano akyse, 
nuomone, saulė yra leista šviesti 
vertesniems darbams kaip Jitas. 
Galiu pridurti, kad j 
po to, ačiū gerai 
mėgino ir, perėjęs 
teismą, apsigy veno ku 
vėl būti dailos globėj

• Budai, kuriais g; 
nigai beveik be is’ 
žemyn.
kad pelnyti pinigus yra ištikro 
tuščias darbas, rar dar aršešnfe.
Jei darbininkas negauna daugiau'^,-! 
kaip savo algą, mokamą jam dar- 
badavio, tai jis yra apgaudinėja
mas. jis pats save apgauna. Jei 
nori pelnyti pinigus kaipo rašėjas 
arba kalbėtojas, tai tori būti pa
garsėjusiu, kas turi riti perpendi- 
kuliariškai. Tos tarnybės. kurias 
draugija noringiausiai apmoka, 
yra nemaloniausios atlikti. Tau 
užmoka už tai, kad esi kuorni-nors 
mažesniu kaip žmogus. Valstybė ' 
paprastai atlygina genijui nė Iride 
išmintingiaus. Net. liaūrais vai
nikuotas dainius nėra geistinas ap- - 
vaikščioti karalybės neotikius. Jis 
turi būti paperkamas vyno bose- 
Ifu; o kitas gal dainius yra šaukia
mas nuo mūzos išmatavimui to 
paties boselio. Sulyg mano paties 
reikalų, net tas pats thatavimo bū
das. kurį aš galėčiau suteikti savo • 
darbdaviams, nėra geidžiamas. Jie 
norėti^, kad aš dirbčiau prasčiau 
ir nepergerai tariant, aegana gerai. 
Kaip aš pastebiu, kad yra visokį 
matavimo budai, tai mano darba- 
davis paprastai klausia, manęs to, 
kuris duos jam dauginusiai žemės, 
o ne to, kuris bus teisingiausias. 
Aš sykį išr&lau taisyklę matavimui 
malkų ir mėginau įvesti ją Bos
tone; bet matuotojas man pasakė, 
kad pardavėjai nenori matuoti sa
vo malkų teisingai — kad jis jau 
buvo perdaug jiems teisingas ir to
dėl jie paprastai sunįatuoja savo 
malkas Cha riesto wne: pirma pe
rėjimo tilto.

Darbininko tikslu turėtų būti ne 
gyvenimą daryti, "gerą darbą” 
turėti, tik priderančiai atlikti tam 
tikrą darbą; ir net iš pinigiškos 
pusės butų tausa miestui apriio- ' j 
kant darbininkus teip [ gerai, idant 
jie nesijaustų dirbą žemam tikslui,

kitur,

kaip M 
samdytoji

ilDti pi
lnio trankia 

Daryti ką-nbrs tamįfflE

'i t :
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•akysime pragyvenimui vien, bet 
lųnk^’iškam ar net doriškam tiks- 
lui. Nesamdyk darbininko, kuris 
dirba dėl pinigų, tik tą, kuris dir
ba jį iš pamylėjimo.

Indomu, kad mažai žmonių tė- 
’ ta, teip gerai užsiėmusių suly sa

vo pamėgio, kad jų su menka 
i kuo pinigų ar garbės negalėtum 

nupirkti nuo j ų dabartinio užsi
ėmimo. Aš matau pa j ieškojimus 
veiklių jaunų vyrų, lyg kad veiklu
mas butų visu jauno žmogaus tur-1 
tu. Bet aš nusistebėjau kaip vie
nas su įsitikejimu pasiūlė man. 
suaugusiam žmogui, prisidėti prie 
jo sumanymo, lyg kad aš visiškai 
neturėčiau ką veikti ir mano gy
venimas lyg tol butų buvęs visiš
ku n epą vykimu.

Koks tai abejotinas pasveikini
mas manęs! Sakytum, kad jis 
sutiko mane kur už marių einant 
prieš vėją be jokio tikslo ir pa
siūlė man eiti su juo! Jei aš 
bučiau jam pritaręs; tai ką manote 
apdraudiriinkai butų sakę? Ne, 
ne!- Aš ne be užsiėmimo šitame 
kelionės laipsnyj.

Draugija neturi paparko, ku- 
rįuomi galėtų; papirkti išmintingą

’ žmogų. Galima surinkti tiek pini
gų, kad pravesti tunelį apačia kal
no, bet negalima jų tiek surinkti, 

• idant pasamdyti žmogų, kuris žiu
ri savo reikalų. Veikmingas ir 
branginamas žmogus daro tą, ką 
jis gali, ar draugija apmoka jį. 
ar ne. Silpnieji siūlo savo silpny
bę tam, kuris daugiausiai moka 
ir visuomet laukia patekti urėdan. 
Manytum, kad jiems retai kada

. pavyksta ?
Gal aš daugiau negu paprastai 

branginu savo laisvę. -Aš jaučiu, 
kad mano prietikiai su draugija ir 
priedermės jai yra labai menkos 
ir laikinos. Tie maži darbai, kurie 
suteikia man pragyvenimą ir kurie 
leidžia iki tūlam laipsniui būti man 
naudingu mano bendralaikiams,

• vra podraug smagumu ir man ne
taikiai prisimena jie esant prie
derme. Tiek aš esu pasek
mingas. Bet aš permatau, kad jei 
mano reikalavimai diktokai pasi-

* daugintų, tai darbas reikalauja
mas patenkinimui jų butų sunke
nybe. Jei aš parduočiau savo ry
miečius ir popiežius draugijai, kaip 
daugumas matomai daro, tai man 
tikrai nieko neliktų verto gyventi. 
Aš tikiu, kad aš niekuomet šiteip 
nepardavinėsiu savo prigimtų tie
sų už pilvo reikalus. Aš noriu 
pasakyti, kad žmogus gali būti 
labai darbštus "ir bet gali nesunau- 
dotįi savo .laiko kaip reikiant. Nė
ra didesnio paklydėlio per tą, ku
ris didesnę savo gyvenimo dalį 
pašvenčia darymui gyvenimo. A’i-

l si didieji sumanymai yra savę už
laikančiais. Dainius, paveizdan, 
turi palaikyti savo kūną savo po- 
ėžija teip kaip garinė obliuotuvė 
šildo savo. katilus savo padaro-1

< momis skiedromis. Savo ' pragy- 
^Rtnimą reikia daryti iš meilės.

Įdomu, kad mažai ar visai nie
ko atminimui nėra parašyta apie 
tai, kaip daryti gyvenimą — ne 
tik. teisingą ir dorą, bet visai gei
stiną ir garbingą; nes jei darymas 
gyvenimo nėra tokiu, tai ir gyve- 

' * nimas ne. Pažiūrėjęs į rašliavą 
sakytum, kad šitas klausimas nie
kuomet neužėmė pavienės ypatos 
galvos. Ar tai žmonės perdaug 
pasipiktinę savo prityrimu kalbėti 
apie jį? Vertą-pamoką, kurią pi
nigai duoda, kurią Visatos Tvė
rėjas su tokiuo stropumu teikėsi 
duoti, męs norime visai apleisti. 
Kaslink gyvenimo budo, tai įdo
mu, kaip šaltai žiuri į jį visokių 
luomų žmonės, net teip vadinamie
ji reformatoriai — vistiek jiems, 
ar jie jį paveldi, ar įgija, ar pa
vagia. Aš manau, kad draugija 
nenuveikė mums nieko šitame da
lyke, ar bent išardė tą, ką buvo 
padariusi. Šaltis- ir alkis tarytum 

/ draugingesniais yra mano prigimi
mui negu tie-budai, kuriuos žmo
nės priėmė ir pataria juos laikyti....

Stebėtina kaip nedaug terp pa
mokslininkų yra doros mokintojų. 
Pranašai yra panaudojami išteisi
nimui žmonių kelių. Gerbiamiau- 
sieji seniūnai, amžiaus švietylai, 
sako man, su patogia primenamą
ja šypsą, terp inkvėpimo ir šiur
po, nebūti perdaug opiu su ši
tais dalykais, sušmotuoti tą .vis
ką, vadinas, padaryti iš jo aukso 
šmotą. Geriausias patarimas, kurį 
girdėjau sulyg šitų dalykų, buvo 
žeminantis. To sunkenybe buvo 
tas:. Nėra verta daryti svieto re
formą šitame dalyke. Neklausk 
kaip tavo duona užtepta; tas pa
darys tave sergančiu, jei klausi, ir 
teip toliau. Geriaus žmogus tuo- i 
jaus numirtų iš bado, nė ką jis be- 1 
nužudo savo nekaltybę bedaryda- • 
tnas sau duoną. Jei pas filozofuo- i

ne-

.1....
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tąjį žmogų nesiranda 
tojo, tai jis tik vienas 
gėlų. Mums einant 
gyvename šturkščiau, 
me truputį savo gi tisą ir, 
tūlam laipsniui pasiliaįjame klau- j traukiamos ir 
syti savo geriausių om 
turime būti gaigųs iki 
tybės kraštui, nežiurj 
tų, kurie yra nelainjingesni už | šventaisiais, poetais, 
mus.-

Kalbant bešališkai, girk 
nes, kuriuos aš žinau ’ 
sus svietai patys savyje- 
desnės dalies jie gyvena formose tyla, ten atsiranda įstaiga, 
ir pataikauja ir tard) pasekmes teisybė visgi pučia viršui jos ir 
tik geriau kaip kiti. Męs pasiren- ant galo ją nugriauja. 
kame granitą pamatui 
mų ir kluonų; męs tvariame tvo- ginamai yra tokiu paviršutiniu ir 
rą iš akmenų; bet męt nesiremia- nežmonišku dalyku, kad ištikrųjų Į balsu! 
me patys granitine teisybe, žemiau- aš niekuomet gerai nepritariau, 
šia pirmine uola. Musų sienojai jog; ji mane kiek apeina, 
supuvę. Iš kokios me 
žmogus, kurio

nefilozofuo- nes žmogus tikrai išnyksta iš jos. atsitiko^ uvantura — jis negalėje 
iš kipšo an- Jei męs norime daugiau dabos dainuoti reikalaujamais balsais 
senyn, męs kaip bulvių ir apšvietimo daugiau pradėjo ant Jo lipinti korteles su 
atliuosuoja- kaip cukrinių, tai didžiausios svie- įvairiais užrašais, < J_ , 't

’ , iki to versmės yra įkainojamos ir iš* pažiurėjo kaip į dailininką, 
n . - • -j _____---------- i —* - — —

EMILE ZOLA
o niekas į jį nę-

išeiga arba svar- Prieš rrrtme guli žinutė: va
lų. Bet męs biausiu padaru yra ne vergai ar sara M. Petrauskas važiuoja į 
pačiam pro- valdininkai, bet žmonės — tie re- Prūsų Lietuvą koncertuoti.
ttt pašaipos ti vaisiai vadinami didvyriais. Argi ir čia' atsitiks tokia istorija, 

filozofais ir kokia atsitiko Amerikoje? Juk
1 išganytojais. Prūsų lietuviuose ir yra žmonės su
iriausi žmo- Žodžiu, teip kaip vėpūtiny* pa- įvairiais politiškais persitikrinimais, 
nėra švie- sidaro, kur vėjas neužpučia, teip- įvairiomis pažiūromis į draugijiniu 4. Iš di- gi, galima sakyti, kur yra teisybės gyvenimu. Nejaugi konservato-

Bet rius šauks:
— Dainuok konservatyvišku bal- 

|su! ’■
Prūsas lietuvis tautietis:
— Dainuok prūsišku lietuvišku

; musų na- Teip vadinamoji politika suly-

Kaizerio garbintojas:
— Dainuok kaizerišku balsu!
Ir begalo. ...
Nemalonus butų dailininko vai-

Laik- 
ižiagos yra raščiai, matau, pašvenčia savo ke- 

nerastum musų lias skiltis ypatingai politikai ar 
mintyje su gryniausia it augščiau- valdžiai be užmokesnio; ir tas, ga-jšinimasl

Aš tani iai kaltinu Ii sakyti, jas ir išgdbsti; bet 
savo geriausius pažystamus už di- daugi aš myliu rašliavą ir iki tu-j t, j 
delį tuštumą; nes, kolai yra pa- 14m laipsniui teisybę teipgi, 1 
pročiai ir komplementai, tolai męs šitų skilčių niekuomet neskaitau, 
nesusieiname, i 
kito teisingumo ir atvirumo pa- vo teisingumo jausmų. ___
mokų, kurių gyvuliai pamokina; šidėjau skaitymu bent vieno pre- 
arba pastovumo ir tvirtumo, kurių zidento aplinkraščio, 
uolos pamokina: Kaitė vienok yra svieto gadynė; kuomet 
abelnai, nes įpratimu nestatome karalijos ir respublikos eina elgė- 
reikalavimų vienas kitam.... ta ūda mos pas privatiško žmogaus

Kaip musų gyveninius pasiliau- duris ir skundžiasi jam! 
ja būti viduriniu ir pri zatiniu, tai
pašneka išeina į papras tą plepalą, blausiai užima žmonių atidžią, kaip | y Turkijoj reakcijohieriai
Męs retai sutinkame žn ogii. kuris politika ir kasdieninai reikalai, tei-’ - - - 
galėtų pasakyti mums 
ko męs nebūtume skai

šia teisybe ? ka- Jei mes, lietuviai, norime ture- 
įvairių šakų dailą, mes turime 

tai griežtai perkeisti savo pažiūras į 
-*J- ją — leiskime dailai būti daila, 

nemokiname viens Į Aš nenoriu bukinti teip daug sa- dailininkams — dailininkais.
------ — •— -------- -------- , Aš nenu- K. Janonis.

Tai įdomi 
ciecorystės,

šitie dalykai, kurie dabar fa IS VISUR.
paėmė 

vėl viršų ant įvedusių konstitucijo- 
nališką rėdą jaunturkių. Bet jaun- 

... ... . ......................... turkiai ne mano pasiduoti, kadan-
nuo ka.- t. athekamos besuamn., t«p k,.p jinns priUrja karionwn4 stovin.

koenmtehs tolygios f.z.skojo kūno p,l<i<-nvb«. ti Macedonijoj. Jie Konstantino- 

» pastatė reikala- 
, . * . . * vimą viską sugražinti į buvusias

ne. As kartais pa.stau, vaes< kilai iei Konstantinopo- 
.sM Vidu- kaip žmogus gal. pajusto varstam- ų ištrauks lr(..jasj k)auM^

| ant tiek mo procesą ligūstame stovyje .r pullturk,v fariumene,

Aplinkinėse Mersina, Azijatiškoj
Turkijoj mahometoniškiejie fanati- 

a . kai parengė krikščionių armenie-
skerdynes. Nors paėmę vėl 

....... ..... .. ' riršų reakcijonieriai apreiškė, jog
žvirgždų .r dv, pol.t.skos part.jos konstitucijos „ naik į*

tx> trupu- vra jo dviem priešingom pusėm, ■ ... .
, i . • • , . . mente žmonių atstovai ne drystadangaus, kartais susiskaldžiusiomis kiekvie- . •................

. savo nuomodes atvirai išreikšti.
• 1 1 • xt -i . . , . / Kas ; todėl Turkijoj dar gali at-

pn>.de- kitą. Ne t.k ypatos, bet valstyl •> sitikBj (W)ar _
t ir nune- turi siteipos pripažintą dispepsi- ■ r

ką naujo, sybė, yra svarbesnis žmonių drau- 
t laikraš- gijos pildenybėmis, bet jos turi bu-

myno; ir lankiausiai 
skirtumas terp mus irf 
gaus yra tas, kad jis maftė laikraš-j juntu 
tį, ar buvo užkviestas a^tt arbatos, 
o męs ne. Ant kiek’ ir 
rinis gyvenimas nyksta.
męs taukiaus ir atkakta lįs einame I šiteipos turėti teip vadinamą dis- 
krason. Gąli būti tiUras, 
vargšapalaikis, kuris eii ii 
didelio laiškų pundu iri
jasi savo plačiu susirašinėjimu, se- sakant, yra draugijos skilviu, pilnu 
niai begifdėjo ką nuo savęs.... r—'—LJ- *- J ’ -

Žinia ateina į mus ne | 
tį, tik šviesos tvoskiais i« 
Teip, kiekviena mintis, l|iri perei-Į na pusiau, kurios tarkuoja viena 
na per musų smegenis 
da prie jų nudėvėjimo 
šiojimo ir pagilina vag|įs, kurios | ją, kuri apsireiškia, galima numa- 
it Pompejos gatvės, pai 
daug jos buvo tiaudotds. 
yra daiktų, kuriuos męs 
gerai apgalvoti, jei m< 
juos pažintume, geriaus 
vežėčioms stumtis, net 
spirta ar žingine per 'tą 
go sklTatitlankio tiltą, 
męs tikimėsi pagaliaus 
jjuo tolimiausio laiko kr: 
timiausią amžinybės pakr 
neturime dabos, išsitobuli 
tik sugiebumą žiauriai .£ 
tarnauti velniui? įgyti i 

[svieto lobių, ar garbės ; 
ir su tuomi apgavingai ro 
kad męs butume tik pelai 
tais, be jautraus g} vo nu 
duolio? Ar musų įstai 
būti kaip tie dygieji kaštano ke
valai, kuriuose yra tušti 
tinkami tik susibadymui i

Ar tai yra laisvės ša|is? 
reiškia būti laisvu • nuo

«,« AVAavvviulllJUJ.kito žmo- -Jos yra žemiau žmogaus, kaipir va|džįoms 
tė laikraš- juntu jas esant apie ma- yj^ c,,„,

kad Įiepsiją. Tai yra vis tiek ką ma
la nešinas nytojui leisti save tarkuoti didžia- 
r didžiuo- jam svieto skilviui.

hodo kaip |nyti kokiu iškalbumu, 
j Kiek tai 
galėtume 
s geriau 
leistume 
lėčiausia 

į garbin- 
kuriuomi 

pereisią 
sto į ar- 
ištį! Ar 
limo? — 
rventi ir 
ek- tiek 
r laisvės 
lytis, lyg 
ir lukš-|

Siteipo* || Mieste Adeną, Azij'atiškoį 
musu gy ventas nevis., yra uz- Tnrkjjoj> mahofit<.tonai .
■nirštas, bet ant nela.mčs, laba. krikščionių armenai sker<JyIles; 
atmenąs tą. ko mekuomet neturt- užmuJi {ia am,enKiu Suva|. 
tume imnėti bent budėjimo valan- fanatiku a(siimt.' 
domis. Koilėl męs neturėtume su- nę fja su fjna
stetto ne t.k ka.po dispept.ka., bet tifcli, nlasko|iSkicjj<. karej. 
kartotos ir ka.po enpeptoka. pasvet- viai |aike . d skerdvni valdži 
kmto viens k.t, su labu rytu? p, įaltstogėj ir Odesoj. 

Ta. nėra pcru.dehs rokalav.mas Maištininkai. įšpiė-^- armenieėių 
tl rai’ namus, uždegė iš visų pusių mie

stą. Prancūzija į Turkijos pa- 
——— , krantes išsiuntė du savo karišku

laivu. v'
Mažas Feljetonas.

M. Petrauckas buvo Amerikoje. 
Socijalistas, įkibęs į vieną skver-

|| Prancūzijos mokyklų mokyto- 
lib ir Inkš- M. Petrauckas buvo Amerikoje. jaj d. balandžio atidarė kon-
nms bran- Socijalistas, įkibęs į vieną skver- gresą. Terp jų reikalavimų yra:
gos turi nų, šaukė: kad pagerinimui jų būvio leista

— Dailininke, dainuok socijalis- jiems butų streikuoti.
2._ .
Tautietis, įkibęs į kitą skverną:
— Dainuok tautišku balsu! _______ „ au
Už vienos rankovės sugrobęs, jos ministerių perdėtiniu Clemen- 

Prietarų Į demokratas: ceau apkalbėjo ir nutarė ką Angii-
— Dainuok demokratišku bal- ja jr Prancūzija darys kilus Tur- 

laisvai. | su! Kijoj maištams ir revoliucijai. Kas
Klicrikalas, sugrobęs už kitos vienok šitų viešpatysčių’ nutarta,

* • tas laikoma paslapty).
— Dainuok klierikališku balsu!
M. Petrauskas negalėjo dainuo- || Vokiškose Rytynės Afrikos 

Męs esame politikie- |tį nei socijalistišku, nei tautišku, valdybose apsireiškė azijatiškas ma- 
*2 ras Muanza distrikte: čia nuo ma-

Tai tik ku balsais — dainavo tik balsu, ro pasimirė 6o čiabuvių.
musų vaikų vaikai ką gali būti Galvojau ilgai — ar galima ant
tikrai laisvais. Męs apkaino- balso, muzikos, dailos, literatūros || Fanatikai mahometonai mie- 
jame save neteisingai. Yra musų lipinti kokios nors rųšies etikietas, stuose Tarša s ir Aleksandreta, 
dalis, kuri nėra parodyta. Tai yra kaip yra lipdoma ant pieno bu- Azijatiškoj r Turkijoj, išskerdė su 
apmokesčiavimas be parodymo, telių — distiliuotas, šviežias? Ne, viršum 4090 krikščionių. Užmuš- 

negalima! Tikroji daila stovi, turi ti tapo ir du nmerikoniškiejic mi- 
stovėt, nuošalyje visokių partyviš- sijonieriai. 
kūmų, tautiškumų. Jei tik daila (lf> /
pabando mažumėlį įsikišti į party- || Austrija pripažino prie jos
viškumus, tautiškumus — ji jau priskirtoms buvusioms Turkijos
nebe daila, bet karikatūra. provincijoms Bosnijai ir Herce-

Rusai turi kompozitorių M. gorinai autįonomiją. šitos provin-
Glihką su jo opera “Žizn zą caria” cijos rėdysis pačios .nors ir bus
(Gyvybė už carą). Dabar labai po Austrijos globa.
madoje žodžiai — juodašimtiškas,
chuliganiškas — ir aš panaudosiu || Astra bade, Persijoj, paskersta 
tuos “gražius” terminus. “Žizn 
za caria” libreto, žodžiai yra “chu
liganiški, juodašimtiški”, garbina 
carą. Bet kas man iš žodžių, aš 
galiu jų visai ir nesuprasti, ope
roje aš klausau muzikos. Ir iš- 
tikro, Glinkos “Žizn za caria” į 
klausytoją daro didžiausį įspūdį, 
užkeri. Glinka visuomet pasiliks 
didis dailininkas leokiam libretto 
jis nebūtų parašęs muziką.

Mes lietuviai Glinkai, turbut, už- 
lipdytumėme etikietą z— chuliga 
nas?l

Ir su M. Petraucku Amerikoje

i riešutai.|tišku balsu! 
tirštų ? 

Ką 
karaliaus

Jurgio atsiliuosuojant būti
Karaliaus vergais? Kam dera 
gimti laisvu, o negyventi 
Kokia yra politiškos laisvps vertė, j........
jei ne kaipo doriškos laistės įran- rankovėj 
kio? Ar tai laisvė būti vergais, •
ar laisvė būti laisvais, kuriąja męs 
giriamės ? I' 
rių tauta, besirūpinančių didžiau-|nei demokratišku, nei klierikališ- 
sia tik laisvės apsauga.

• || Anglijos karalius Edwardas 
atsilankė Paryžiuj ir su Prancuzi-
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Męs užlaikome kareiviją, užlaiko
me kvailius ir visokius gyvulius sa
vo globon. Męs užlaikome savo 
nevykusius kimus musų bėdinosna 
sielosna, kol jie suėda visą jųjų 
asmenį.

Sulyg tikrąja daba ir vyrtybe, 
męs vis dar po teisybei provincia
liškais tebesame, ne metropolitiš- 
kais — paprastais Joną tonais. Męs 
esame provinciališkais, nes męs ne
randame namuose savo saiko; nes 
męs negarbiname teisybės, tik jos 
atsispindimą; nes męs susimetę 
ir susitraukę nuo išimtinio atsida
vimo amatui ir vaizbar ir pranro- 
nijoms ir žemdirbystei ir tam pa
našaus, kurie yra tik 
ne tikslais.

Didžiausia stoka 
valstijoj, kurioj 
vau, buvo stoka 
to ir nuoširdaus jų gyventojų 
tikslo. Tas vienas išsemia didžią
sias gamtos versmes ir gabaus ap
sunkina ją viršui josios versmių,

įrankiais, o

kiekvienoj
aš* bu-

| 'augš-

su viršum du tūkstančiai ypatų, 
daugume moterų ir vaikų. Astra- 
badą paėmė revoliucijonieriai , ir 
jie parengė žmonių skerdynes.

|| Ant Havar salų, besimaudy
damas jūrėse, prigėrė turtingas 
amerikonas, savininkas kerosino 
sėmyklų Kalifornijoj, John Chaus- 
lon.

|| Prieš Turkijos valdžią sukilo 
albaniečiai. Monastero aplinkinėse 
a Iban iečiai sumušė prieš juos išsių
stą turkiškos kariumenės dalį.

numirtų

— Žinoma, mano sunau.

žiūrint ir j mus.

f
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gai, Jo Šventenybė ne niinutos nemiegojo?

Atsakymo Pierre neišgirdo. Bet jis 
prato, išgirdęs tolesnę kardinolo kalbą: .

— O, gydytojai, jie niekuomet nežino! 
Žinoma, kuomet jie nenori atvirai pasakyti, 
tuomet mirtis netoli. Diejve! kokia nelaimę, 
jei katastrofa nebus atitolinta-ant kelių dienų. 
Taip, tamstos teisybė, atsikreipę? į San
tobono jis sušuko, — reikia veikti bažnyčios 
labui.... Juk ir pats Dievas turi mums pa
gelbėti, męs norime tik jį išgarbinti.Jei 
bus reikalinga, tai paskutinioje valandoje jis 
puikiai mokės sunaikinti antikristą.

Ir tuomet Pierre užgirdo $torą Santobono 
balsą:

— O, jei Viešpats pasivėlins, reikės jam

Paskui viskas nutilo. Tarnas pašaukė 
ir čia išėjo kunigas, aukštas, susilenkęs, rie-l Pierre’ą. Kardinolas jį sutiko labai meiliai, 
biu veidu ir, užtrenkęs duris, du kartu už-

jai įmuaiucu apie savo neiaiming 
šypsodamos pasakė Prada, Man labai malonu, labai, kad galiu 
kurio širdis turbut ir labai pakalbėti apie tą dalyką.

Pats kardinolas atsisėdo prie lango ir jo 
, akys buvo įsmeigtos į Rymą, kur buvo at- 

kreiptos jo visos mintys ir porai.
— Aš žinau jį, — pasakė jis.*—Jei neap- — Meldžiu man atleisįr, kad as tamstą 

sirinku, aš jį mačiau pas kardinolą Bokkahe- trukdau.. —i—«»--•- 1
ra, kuriam jis atnešė figų krepšelį; jis prašė ’ o_________ aiva-
kardinolo išduoti jo jaunesniajam broliui pa- žiavai.... Aš labai stebiuos, kad ligšiol tani- 
liudijimą, kurį pasodino kalėjiman už kokias stos nemačiau, žinau, kad tamstos tikėjimas 
ten riaušes peiliu; kardinolas jam griežtai labai stiprus ir kad tamsia nesigaili jiegų 
atsakė: pertikrinti savo teisėjus. PĮasakok, mano su

nau, aš klausau tamstos su t tokiu džiaugsmu, 
su kokiu tamstai duočiau nuodėmių išrišimą.

Pierre pradėjo pasakoti visą savo istoriją. 
Sangvinetti buvo meilus ir tyliai lingavo gal
va, retkarčiais sušukdamas: •

— Labai gerai! Labai pįuikul

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

iTąsi),

— Kodėl?
— Todėl, kad šiądieninės žinios apie po

piežiaus sveikatą labai negeros. Kuomet aš 
važiavau iš Rymo, pasklido kalbos, kad jis la
bai blogai praleido naktį. I ~ '

Jie apsistojo prie senos koplyčios, prie ku-Į padėti! 
rios buvo pakrypęs namas,- matyti klebonija.
Ir čia išėjo kunigas, aukštas, susilenkęs. i‘ __r------ ----------
biu veidu ir, užtrenkęs duris, du kartu už- —Meldžiu sėsti, meldžiu..... Tamsta atė- 
rakino. t jai pakalbėti apie savo nėlaifaingą knygą ?

<— Pažiūrėk! — šypsodamos pasakė Prada, Man labai malonu, labai, kad galiu su tamsta 
— štai dar vienas, kurio širdis turbut ir labai pakalbėti apie tą dalyką.
plaka ir kuris .eina pas. tamstos kardinolą gau- Pats kardinolas atsisėdę prie lango ir jo 
ti žinias. . akys buvo įsmeigtos į Rytną, kur buvo at-

Pierre pažiurėjo į kunigą. ų kreiptos jo visos mintys ir porai.
— Aš žinau jį, — pasakė jis.*—Jei neap- — Meldžiu man atleistir. kad aš tameH

— Taip, tas-pats ir yra; jis pirmiau pas 
kardinola Bokkanera buvo visai savo žmogus, 
ten jo brolis tarnavo daržininku. Dabar jis 
yra kardinolo Sangvinetti pagelbininkas. O, 
tai labai žingeidus asmuo, tas Santobono. 
Jis čia gyvena vienų vienas, ir tegauna algos 
tūkstantį frankų į metus. Taip, jis siela ir 
kimu atsidavęs kardinolui Sangvinetti, net ja
me mato tą galiūną popiežių, ateities popiežių, 
kuris padarys Rymą viso pasaulio sostapyliu, 
bet drauge su tomis mintimis surišti ir kiti 
reikalai — gauti kanauninko vardą arba ko- 
kią-nors pagelbą. Ir jei kardinolas paliks po
piežių — laimė jam prasijuoks, štai kodėl 
dabar jis eina pas Sangvinetti, nes žino kad 
Leonas XIII serga. >

— Ar tikrai popiežius taip labai serga?
Grafas patraukė pečius.
—- Argi tąs galima žinoti? Jie visi serga, 

jei tas jiems naudinga. Aš manau, kad jis 
tikrai serga, o jo amžiuje menkiausia liga gali 
pasibaigti blogai.

— Vadinas, jei popiežiaus sostas aptuštės, 
kardinolas Sangvinetti turi daug šansų?

—r Daug šansų! daug šansų! apie tą ir 
nieko negalima pasakyti. Tiesa, jis yra vie-

. prakalbėjo PietĮre.
— Labai gerai tamsta padarei, /kad atva 

žiavai......... * - •• •

_____ ... 0, ma
no sunau, aš taip-pat manau, kaip ir tamsta! 
Geriau pasakyti ir negalimai Aš žinau tam
stos knygą, tuos puslapius apie {pavasarį 4- aš 
tris kartus perskaičiau tą vietą! Tamstos kny
ga — tai turtas......... Į

Kardinolas buvo nekvailas ir jis tuoiautvarainolas buvo nekvailas ir jis tuojau 
suprato, kad Pierre turi didelį protą ir ėmė 
interesuotis ne jo veikalu, bet pačiu žmogumi, 
kokią naudą iš jo butų galima sau ištraukti. 
Pierre padarė klaidą, užsipuolu ant svietiš
kos bažnyčios valdžios ir ištapęs žodžius “nau
jas tikėjimas”! t -

Vienu mostelėjimu kardinolas sulaikė jį.
— Žinoma, mano sunau. («.«.okx tol ic 

daugelyje punktų fr aš tatįkiai sutinku
tamsta esi teisus 

- 1 su 
nežinai, kad aš 
aš negaliu eiti 
kuriuos tamsta

tamsta. Tik tamsta turbut! 
esu Lourdes apgynėju. Nei 
prieš Lourdes kunigus, apie____ _
rašei. Ak, kaip geri tie kunigai, tamsta ji

- - z— •— daug nemalonumų pridarei.?.nas kandidatų; o jis labai nori būti popiežium žinotum kiek jie mišių užperka! Jei nį ik 
ir jei jis čia užsidarė, tai turi kokį-nors slap- ne vienas musų kunigų badu numirtų.
tą sumanymą . Pierre dar sykį pamatė, kąd šventas sostas

Ir grafas toliau pradėjo pasakoti apie kar- lenkia galvą prieš pinigus.
dinolą Sangvinetti. Nuo to laiko, kaip po- Pierre atsistojo ir norėjoj atsisveikinti ’
piežius susirgo antrąjį karią, jis pasirodė — Mano sunau, nenusimink, -
neapsakomai neramus, nes pasklido kalbos, \Sangvinetti. __ aš prižadu \ -
kad jėzuitai palaiko kardinolą Bokkanera ir tamstos paaiškinimus..
nuo to laiko Bokkanera pasidarė pavojingas Viešpats už tamstą. Ji 
jo akyse ir ištisas dienas galvoja kaip atsikra- ' • • 
tyti nuo to kardinolo, leizdamas apie jį viso
kias paskalas. Jis patylomis leido kalbas, kad 
jei jis, Sangvinetti, taptų popiežiumi, tai po- 
piežijai vėl sugražintų svietišką valdžią.

Buvo jau /;vienuolikta valanda, kuomet 
Pierre norėjo atsisveikinti su grafu, bet pasta
rasis, laikydamas jp ranką, prakalbėjo: -

— Ar nenori tamsta drauge su manim pa
pusryčiauti? Kaip tik tamsta busi liuosas, 
ateik štai į šitą valgyklą.

Iš pradžios Pierre atsisakinėjo, bet galų 
gale sutiko. Persiskyrus, Pierre tuojau nu
ėjo pas kardinolą Sangvinetti. Tarnas jį įve
dė į tuščia gabinetą. Pierre priėjo prie atida
ryto lango ir išgirdo kardinolo Sangvinetti ir 
Santobono kalbą, kurie stovėjo ant balkono.

— Męs tuojau sužinosime, — sakė kardi
nolas. — Aš pasiunčiau į Rymą Efremio, aš 
tiktai jam tikiu.

Santobono pasakė kasžin-ką karštai, bet
Pierre nenugirdo. Kardinolas aiškiai pridūrė:

— Taip, taip, mano mielas, katastrofa bu-

ji&ns
•. Kad tamsta

— pasakė 
turėti omenyje 
kas žino? Jei

is išgejlbes tamsta, ne- 
.. , į

Tai buvojo paprasta taktika, kad neatimti 
paskutinės vilties. Kam pasakyti tąm abatui, 
kad jo knygps nuteisimas jau išrištas.

— Turėk viltį, turėk viltį — k<t/uc 
Sangvinetti, lyg prižadėdamas malonų 
sekimą.

Pierre atsisveikino ir išėjo! Buvo jau pir
ma valanda kuomet Pierre pasirodė valgyklo
je, kur žadėjo papusryčiauti i abu su grafu 
Prada. Begeriant kavą, grafas paklausė:

— Ar tamsta šiądien vakare busi svečiuo
se pas kunigaikštį Buondžiovianni ? Svetim
taučiui tai labhi interesinga; patarčiau tamstai 
nepraleisti to vakaro.

— Taip, fįš esu užprašytas, — atsakė 
Pierre. — Ponas Narciss Aher išgavo man 
tą užprašymą ir nuves mane i ten.

Tkktai tą vakarą turėjo būti šventė Buon- 
džiovanni rūmuose, tai bus nepaprasta iškilmė, 
kokių Ryme labai mažai esti. Šventė kelia
ma iš priežasties susižiedavimcL Attilio su ku* 

------- — nigaikštyte Čelija, kuri perlaužė savo tėvus tų didžiausia nelaime! O, teužlaiko viešpats nenuolaidumu ir tvirtybe.
jo šventenybę kuo ilgiausiai! ... Staiga grafas pasakė:

Jis susilaikė ir, be veidmainystės, užbaigė — Vienok jau pusė trečios, tamsta netu-
savo mintį: . . rėsi traukinio lig penktos. Tamsta nežinai ką

— Teužlaiko jį viešpats nors dabartmia- daryti? Geriau, tamsta grįžk Rpnan drauge 
su manim Variptni#*

— kalbėjo vis
___j pasi-

me momente, kuomet laikas taip neatsakantis; 
man neišpasakytai neramu, antikristo šalinin
kai pastaruoju laiku turi tokią didelę įtekmę.

Santobono sušuko:
— O, Tamstos šventenybė, turi veikti, kad 

pergalėti!
— Aš, mano mielas? Bet ką aš turiu da

ryti? Aš priguliu nuo mano draugų. Jie turi 
veikti, o ne aš, dirbti, kiek kuris išgali, kad 
užkirsti kelią piktiesms. Ak, jei antikristas už
viešpataus .... f

Žodis antikristas, taip ištartas, labai nu
stebino Pierre’ą. Staiga jis atsiminė, ką gra
fas Prada jam pasakojo, — tokiu vardu San- 
gvinetti vadina kardinolą Bokkanera.

— Mano mielas, pagalvok tik; antikristas 
Vatikane, — jis galutinai sugriaus religiją sa
vo puikybe, savo beprotiškumu. Aš žinau jį 
— jis neapsistos nė prieš ką. Nepraeis ir šeši 
mėnesiai, jį išguis iš Rymo, pradės nekęsti vi
sas pasaulis ir tuomet katalikybei galas.

Tuo tarpu prisiartino traukinys ir iš jo 
išlipo žemas abatas, — kuris greitai skubino
si į Sangvinetti rūmus. Tai buvo abatas 
Efremio. Pamatęs ant balkono kardinolą, pa
sileido tekinas. Pierre nebejuto, kaip Efre
mio atsidūrė ant balkono.

— Vadinas,- tiesa: naktį jis praleido blo-

v p V---------------su manim karietoje.
Bet Pierre užprotestavo.
— Ne, ne, labai tamstai ačiū? Aš priža

dėjau pietauti su draugu Narcissu ir jokiu 
budu negaliu pasivėlinti.

— Tamsta ir nepasivėlinsi! ■ Męs išvažiuo
sime trečioje, 6 Ryme busime apie penktą. 
Puiku bus važiuoti vakare, pamatysi tamsta!

• Jis taip užsispyrė, kad Pięrre nenoromS 
turėjo sutikti. Lygiai trečioje jie įsėdo į kar 
rietą ir išvažiavo. Tikrai kelia? buvo puikus* 
— iš abiejų pusių niūksojo ka neliai, apaugę 
pietiniais medžiais ir krūmais. Grafas pažiu
rėjo per karietos langą ir sušukp:

— Pažiūrėk- ten, priekin, — matai-ten mu*» 
sų pažįstamąjį Santobono? koks jis vy
ras, kaip jis žengia! Ir mano arkliams sun* 
ku jį suginti.

Pierre pažiurėjo*
bono, aukštas, tvirtas. ]__
kasžin-ką nešė, nebuvo galima 
met karieta pavijo jj, Prafla vetž 
laikyti arklius ir pats prakalbi
' <— Sveikas, ponas abate,

— Po truputėlį.
— Kur tamsta taip žengi?
— Einu Ryman.

Tai buvo tikrai Santo* 
Dešinio je rankoje 

žinti. Kuo*, 
jui liepė su* 
Santobono. 
laikais?



— Kaip Ryman? Taip vėlai!
„— O, aš busiu ten beveik drauge su tam- 

itomis. Kelio aš nebijau ir priegtam nemė
tau pinigų.

Ir jis kalbėdamas, ėjo šalia karietos.^ Pra
dą, pradžiugintas tuo susitikimu, pašnabždė- 
joPierre’ui: ' ►

— Palauk, jis tamstą palinksmins!
Paskui jis pasakė balsiai:

■ — Tamsta abate, eini Ryman, meldžiu sė
sti pas mus, atsiras tamstai vieta.

Santobono tuojau sutiko:
— I-abai malonu, nužemintai dėkavoju!.... 

Dar geriau neplėšti avalinės:
Ir jis įlipęs į karietą, atsisėdo ant pryšaki- 

nės sėdynės. Daiktas, kurį jis nešė rankoje 
.buvo mažas krepšelis, pilnas figų; gražiai su
dėtų ir pridengtų lapais.

Arkliai vėl pradėjo smarkiai bėgti. ,
— Vadinas, tamsta keliauji Ryman? — 

pradėjo grafas, norėdamas įtraukti paterį į 
kalbą. -

— Taip, taip, aš. jo šventenybei kardino
lui Bokkanera nešu kelias figas, — paskuti- 
nias šiame sezone, kurias jam prižadėjau.

Jis padėjo ant kelių krepšelį; bet jo neiš
leido iš rankų, tartum didžiausios brange-

Ko mums reikia pirmiausiai? ’m.
bar, tarytum, jau viskas buvo padaryta pilny
bei draugijos ir laimei žmogaus. -

Bet ne; likosi dar tam nepramatytos kliū
tys : leidimas laimės vienam su nuoskauda ki
to. Mat likosi priimta už aksiomą, kad gy
venimas, tai kęva už būvį. Tikėjimas į šitą 
principą paklaidino draugiją ir klaidina dar 
H lygšiol. 1 uo tarpu rodos aišku, kad teip 
negali būti, nes jis išrodo visą draugiją iš jos 
pamatų; kur kova yra, ten negali būti vieny
bės, o drauge su tuo ir draugijos. Priegtam 
kovoje viršų visuomet gauna tas, kas pergali 
kitą savo vieku, vylium, ar begėdiškumu. Ši
toje draugijoje, gimusioje iš principo kovos 
už būvį negalėjo būti pasigailėjimo, lygybės ar 
teisingumo. Kurio kumštis buvo galingesnė, 
kurio širdis buvo kietesnė, kuris nesidrovėjo 
išplėšti iš silpnesniojo savo brolio paskutinį jo 
kąsnį/ idant tuomi patenkinti savo nerėpumą, 
tas buvo galingas ir prieš tą lenkė visi savo 
galvas. . Galingieji, šiteip stojęsi galingais, 
likosi viešpačiais likimo silpnųjų ir šiądien 
laisvas, be turtų žmogus, kaip ir anos gady
nės vergas, priverstas yra pardavinėti savo 
sielą, savo išmintį ir savo vieką tam, kuris 
yra savininku turtų, šiteipos draugijos daly
kams stovint, ji negali kilti augščiau; kiekvie
nas šitos draugijos narys yra verčiamas gy
venti su nuoskauda kito ir gyvenimas joje 
yra viena neišmintinga ir žiauri kova dėl so
ties, kuri negali pakakinti nė vieno su išmin
ėta žmogaus.

taigi ir yėl reikalingos yra draugijai per
mainos. Vėl reikia ravėti iš jos piktas, nai
kinti joje neteisybės ir duoti jai naujas ke
lias. Žmonių norinčių tą darbą daryti netrūk
sta. Šimtais ir tūkstančiais, jie pasišven
čia šimtais tikslui ir puola kovoti su netei
sybėmis. Vieni jų vienaip mano taisyti drau
giją, kiti kitaip; ir kiekvienas jų, kuris tik 
užtaria teisybę, daro gerą žmonijai. Bet terp 
jų randasi ir toki, kurie tvirtina buk jie tik 
vieni darą gerą žmonijai ir buk tik jųjų nu
rodomas kelias yra tikras, kiti gi visi klaidin
gi. Šitokia neklaidinga vedėja, atmetančia 
darbus visų kitų veikėjų, pasisiūlančia vesti 
draugiją į tikrą kelią, yra Sočiai-Demokratų 
Partija, šventai tikinti į parodomus savo mo
kintojo Karulio Markso.

Jei šitas jų tvirtinimas butų teisingas, tai 
mums nieko neliktų daugiau, kaip tik jį pri» 
imti; bet ar teisingas jis yra? Pažiūrėkime.

Jei aš paklausčiau jus, kaipo atstovų S. D. 
P., Ko mums reikia pirmiausiai, turint iš vie
nos pusės neaprėpiamus turtus, iš kitos pu
sės alkanas minias, parduodančias save už 
kąsnį duonos, tai jus, būdami tvirtais išpažin
tojais savo mokintojo principų, atsakytumėte 
man, kad mums pirmiausiai reikia pavalgyti. 
Bet jus negalite pavalgyti, jei jus neturite ką. 
Pirma negu, jus sėsite valgyti, turite valgį 
pasigaminti. Priegtam, negana yra pavalgyti 
sykį, ar kelis* sykius; plačiai žiūrint į reika
lus, reikia žiūrėti, idant to pa\algymo visiems 
ir visuomet butų gana, idant ]x> tūlo laiko 
vėl neparsieitų inums.i draugijos nariams už 
pavalgymą peštis, kuomet Motina Žemė iš
duoda jo daugiau, negu mums reikia. Čia 
reikia pirmiausiai turėti po akiu tam tikras 
kelias, kuriuomi paskui galima bus eiti. Ar 
jus turite jį ?

Be abejonės, jus nusišypsosite iš mano to
kio paklausimo. — Gi Marksas. Jis yra musų 
keliu. Jis visas draugijos klaidas parodė 
mokslo šviesoje — kaip su pirštu dursite man 
į akis užgėdinimui manęs.

Bet ar ištikro Markso parodymai yra ne 
klaidingi? Ar ištikro jie yra moksliški? Pa
žiūrėkime. <

Visas'jo mokslas susiveda šiteip:
1. Kad visą žmogaus likimą valdo vienas 

ekonomiškas klausimas, vadinas, soties reika
lai; kiti visi gyvenimo klausimai esą žmogui 
tik antraeilės vertės.

2. Kad lenktynės vienų su kitais esą prie- 
žasčia darbininkų išnaudojimo. .

3. Kad kapitalistų išnaudojimas darbinin
kų pavidale ėmimo pelno, arba teip vadinamos 
pridėtinės vertės, gimdo luomų kovą,- kovą 
darbininkų su darbdaviais.

4. Kad kapitalizmo alginis taislas, kaip 
tas žaltys savo vuodegą ryjantis, patsai save 
naikina, sutraukdamas turtus vis. į mažesnį 
rankų skaitlių ir tuomi geometriškoj atnašoj 
naikindamas skaitlių narių tarpinio luomo, luo
mo mažesniųjų savastininkų. suvarydamas 
juos į eiles rankpelnių; anot šitos jo teorijos, 
su pranykimu paskutinio atstovo tarpinio luo
mo bus galas ir pačiam kapitalizmui be jo
kio prisidėjimo iš musų pusės, nes likus tik 
keliems darbdaviams ir visiems darbininkais, 
pirmieji esą neišdrįs priešintis ir pasiduos 
anų valiai. ’

5. Kad apdraudimui draugijos narių nuo 
išnaudojimo jų ateityje reikalinga yra centra
lizacija, kuri viena tegalinti neleisti išnaudoti 
vieno draugijos nario kitam.
'6. Kad auklėjimas vaikų geriau pritinkąs 

visuomenei, kaip motinai, ir todėl auklėjimu 
jų turinti užsiimti pati draugija.

7. Kad visi visuomeniški reikalai turį būti 
tvarkomi didumu balsų visuomenės.

8. Kad moters padėjimas pagerės, kaip 
ji bus leista dalyvauti politikoje drauge su 
vyru.

9. Kad tikėjimas žmogaus esąs jo pri-
vatišku dalyku ir todėl neprivalo būti lie
čiamas. ' ?

10. Kad — bet kiek gi ant galo norėsite 
nuo manęs girdėti tų kad, į kuriuos pasekėjai 
Markso teorijos tiki kaipo į nesumušamus 
principus ir neklaidingas dogmas? Jų gali 
būti labai daug, bet aš pasitenkinsiu pasakęs 
tiek kad šitie žmonės tiki labiausiai, jog jų

Paskaita, skaityta J. Laukio Sus. Kuop. 
Soc. Sąjtin. Am. susirinkime, Chicagoje, III. 
21 d. ko'oK 1909 m. * .

Kiti, atiJuodam i savo darbą pirmiemsiems, 
grimsta Jis į didesnį skurdą ir teipgi negali 
nieku daugiau rūpintis, kaip tik kova su alkiu, 

draugija pasidalina į du priešingu 
uis, į sočių j tį luomą ir alkanųjų luo- 
kaniejie atlieka darbą, sotiejie pri- 
Čia santikiai šitų dviejų luomų ima 
Sotiejie į alkanuosius ima žiūrėti su 

nepaisiniipu, kaipo- į savo įrankius, alkaniejie 
gi į sočiuosius kaipo į savo nedraugus; gema 
terp jų nesutikimai; šitie nesutikimai eina aš- 

it galo pereina net į atvirą maištą 
prieš sočiuosius. Sotiejie dabar pri-

Ilgainiui 
•sau kiom 
mą. A: 
žiuri jį. 
aštrėti

— O, puikios figos. jBet padėk tamsta 
jas, juk nelaikysi visą kelią lig Rymo ant 
lių. Duok man, aš padėsiu užpakalyj.

Jis pradėjo nerimauti, lyg gindamas 
ir nenorėdamas su jomis persiskirti.

— Labai ačiū! labai ačiū! Jos manęs 
sai nevargina, joms čia labai gerai ir tokiu 
budu aš esu užtikrintas, kad su jomis nieko 
neatsitiks. . ■ • • .

Prada, nusišypsojęs, vėl paklausė:
—- O kardinolas ar mėgsta tamstos figas?
— O grafe! jo šventenybė jas labai mėg

sta ! Ir aš labai džiaugiuos, kad galiu suteikti 
jam tą malonumą.

Ir jis taip šnairiai pažiurėjo į Pierre'ą, kad 
grafas, suprato, jog reikia juos supažindinti.

— Pažystu, pažystu, •— pasakė Santobono,
— aš Jau mačiau poną kunigą pas kardinolą, 
kuomet ten buvau nunešęs figas. Tik anos 
buvo rietaip nunokę, šitos geresnės.

Ir jis meiliai pažiurėjo į krepšelį ir kiečiau 
suspaudė jį rankomis.

Jię visi nutilo. Pavažiavus gerą galą, gra
fas staiga paklausė:

— O popiežius, abate? Mirė jis? 
Santobono net nesukrutėjo.
— Man rodos, atsakė jis, — kad jo šven

tenybė dar ilgai pragyvent.
— Vadinas, šiądien rytą tamsta gavai ge

ras žinias nuo kardinolo Sangvinetti?
Šį kartą pateris negalėjo susilaikyti nesu

drebėjęs. Vadinas, jį matė?
* — O! — atsakė jis. tuojau aprimęs. — nie

kuomet • negalima žinoti ar • žinios blogos ar 
geros. Rodos, ka^ jo šventenybė labai blogai 
praleido naktį. .As meldžiuos, kad kita naktis 
Butų geresnė. Bet jei Viešpats teiksis pa
šaukti jo šventenybę, jis* nepaliks savo avelių 
be piemens.. Jis jau aprinko kas turi užimti 
sostą.

Prada ėmė juokuoti.
J — Tamsta. -abatei esi tikrai nepaprastas 
žmogus. .. . Tamsta manai, kad popiežių iš
renka Dievas? Busimasis popiežius vadinas 
ten danguje jau išrinktas, o aš maniau,, kad 
žmonės truputį įsikiša į tą dalyką. , Bet gal 
tamsta žinai, koks kardinolas jau skiriamas 
į. popiežius ? Ir jei tamsta žinai paslaptį, aš 
noriu, kad tamsta man ją pasakytum.... Ar 
tik ne kardinolas Morretta?

Taip bekamantinėjamas, Santobono įsi
karščiavo, nebegalėjo susilaikyti.

— Na. še tau, Moretta! Atrado ką. Juk 
jį visa Europa papirko!

— O ką tamsta pasakysi apie kardinolą 
Bartolini?

— Tamsta juokuoji L... Bartolini! Juk 
jis visas išsinešiojo; visko geidžia ir nieko ne
gauna!

— Na. tai kardinolas Dozio?
— Dozio! Dozio! Jei kardinolas Dozio 

gaus viršų, tuomet musų šventa bažnyčia atsi
ras didžiausiame pavojuje, tai visai menkas 
žmogus,

Prada išskaitė visus kandidatus, tyčioms 
neprimindamas Sangvinetti vardo, lyg norė
damas labiau įerzinti paterį. Ant galo jis 
linksmai sušuko:

—'Ak tiesa! Žinau tamstų kandidatą!.... 
Kardinolas Bokkanera?

Santobono buvo įgiltas į pačią širdį. Jo 
lupos persikreipė, ir jis visa gerkle jau norėjo 
sušukti: “ne, ne!”, bet susilaikė, ir įsmeigė 
akis į krepšį su figomis. Jis taip buvo suju
dintas, kad nekurį laiką tylėjo ir paskui jau 
ramiau atsakė:

— 'Jo šventenybė kardinolas Bokkanera — 
šventas žmogus ir vertas sosto, bet aš bijau,
— jis sukels karą ir vaidus su naująja Itali
ja, kurios jis nekenčia, bet jei....

Jis neužbaigė savo sakinio. Pierre atsi
minė' kalbą, kurią jis girdėjo pas kardinolą 
Sangvinetti. Matyti figos buvo tiktai prie
žastis, kad patekti į Bokkanera rūmą ir ten 
nuo savo žmogaus, abato Paparelli, viską su
žinoti.!

Bevažiuojant toliau, Prada pasidarė rim
tas ir susitnastė.

— Žinai ką abate, ką pasakys, jei'jis šį kar
tą numirs ? Juk toji netikėta liga ir išrodo la
bai keistais.... Taip, taip, nuodai, kaip ir 
kitiems.

Pierre sudrebėjo 
nuodytas! . » .<

— Kaip! Dar nuodai! — sušuko jis
Tas i _

daiktu.

kė

jas

vi-

riejaugi popiežius už-

išrodė jam negalimu ir juokingu

z Toliau bus V

tryn ir ai 
alkanųjų 
versti bu a su jais lygtis. Bet lygtis su al
kanaisiais tai reiškia pripažinti save aniems 
lygiais, o 
dėl jie šituos pesmagumus bando prašalinti 
lengvesni; . . '
laimėti srii prielankumą alkanojo luomo vado
vų ir pei juos nuramdyti sukiršusias minias, 
arba daruti nusileidimus, žadėti išpildyti jų 
reikalą vinilus.
kiaušiai įasibaigia tuomi, kad alkaniejie par 
mato, jog sotiejie ne iš noro skausti juos iš
naudoja, 
gryžta ra

Šitose 
prastai v 
bažnyčia 
gos kiekviena turi sau tinkamą uždavinį. 
Bažnyčiom uždaviniu yra-auklėti dorą pas žmo
nes; valstybės gi uždaviniu yra saugoti drau
gijos narius nuo gresiančio jiems pavojaus. 
Bet, kadangi užsilaikymas šitų dviejų įstaigų 
priklauso nuo duosnumo reikalaujančių jų už
sistojimo ar tarpininkybės, tai yra aišku, kad 
alkaniejie savo išsišokimuose prieš sočiuosius 
visuomet būva be teisybės. Valstybė visuomet 
parodo jiems rustų savo tėvišką veidą, o baž
nyčia stovėdama už jos pečių tuoj aus pasi
skubina pridurti, kad tai esanti Dievo tokia 
valia. Vienok, nors tai ir Dievo valia, bet 
kadangi ji alkaniemsiems yra labai skaudi ir 
todėl jie, iš kantrybės išėję gali kartais ir prieš, 
pačią Dievo valią sukilti, o tas labai butų pa
vojinga netik •otiemsiems, bet ir jų užtaryto
jams — valstybei ir bažnyčiai, nes galų gale 
alkanieji yra pamatu užsilaikymo jų visų, tai 
sočiųjų ir jų užtarytojų širdys tuojaus atsi
leidžia ir jie visi suskanta gelbėti badu dvės- 
tančius Dievo valios pasmerktinius vergus; ir 
viralą jiems duoda, ip kuralą ir drabužį dali
na ir net; pakelia algas. Šitas alkaniemsiems 
pasirodo dideliu daiktu; jie pavalgo, apšįla ir 
nusiraminę vėl dirba kolai juos pilvas priver
čia išnaujo sukilti.

šitos, luominė* draugijos riaušės tęsiasi 
nuo to laiko, kaip žmogus pradėjo turėti nuo
savybę. Mat, seklumas draugijos narių supra
timo naudos nuosavybės įvedė juos į klaidin
gą kelią. Draugijos nariai, vietoje vienas ki
tą šelpti, kaip to pati draugijos prigimtis rei
kalauja, ėmė žiūrėti vienas į kitą kaipo į savo 
priešą ir, kiek galėdamas, jį išnaudoti. Žmo
gus matė, kad jis4>e kito žmogaus negali ap
sieiti; bet jis negalėjo suprasti ir lygšiol dar 
nesupranta, kad jis nebūdamas to kito žmo
gaus tikru draugu pats, negali turėti jį tikru 
draugu sau ir todėl šita nuduota draugyba yra 
jam mažos vertės. Bet, kadangi vyriausiu 
tikslu žmogaus šiądieninės draugijos yra be 
rupesties turėti savo pilvą sočiu, tai jis ir 
eina prie to arčiausiu keliu politikos. Suti
kęs mažiau išmanantį už save, jis sako jam: 
Tu padaryk, darbą, o ąš padilinsiu pelną. Su
tarta ir padaryta. Vienas stoja prie darymo 
darbo, kitas prie dalinimo pelno. Ir eina teip 
metašimčiai ir tūkstančiai metų vieniems be
dirbant darbą, kitiems bedalinant jo pelną ir 
vienval besiniaujant tėrp savęs dėlei neteisin
gumo dalybų. Kaip pelnas yra dalinama, tai 
kiekvienas mato kad teisingai; bet padalinus 
jį tuojaus! pasirodo, kad dalintojas nesuvalgo, 
o tas, kuriam jis duoda, yra alkanas.

Jau ne kartą žmonijos istorijoje buvo ban
dyta šitos dalybos gerinti. Ne kartą buvo 
šaukiama Įžmonės prie lygybės, brolybės ir lais
vės ir ne kartą buvo manyta jau tą atsiekus. 
Bet kaip gi vis žmonių apsigautą! Vos spės 
jie nustumti naštą vargų ir priespaudos nuo 
savęs, tai žiūrėk ir vėl ji juos užgulė, tik gal 
po kitu vardu, bd nemažiau sunki kaip pir
mutinė.

Buvo vergai, akli vergai, be sielos: muša
mi, rakinami, pardavinėjami ir perkami, pi
giai ar brangiai, žiūrint pagal jų daugumą. 
Koks tai baisus padėjimas! šuva, skaitomas 
paskutiniu sutvėrimu, iš visos savo tarnybės 
žmogui nė kartą nėra buvęs aršesniame padė
jime. Krikščionybė pasigailėjo jų ir davė 
jiems sielą. Jie buvo dabar lygus tiems, ku
rie juos engė, bet — tik akyse Dievo, ten už 
vartų dangaus. Ant žemės jų gautoji siela 
mažai teatniainė jų likimą. Jų viešpačiai- 
galiunai liko dabar jų tėvais, kurių pabarimo 
jie turėjo klausyti, be kurių jie jliuosi nega
lėjo gyventi, kuriems jie už jų tėviškumą tu
rėjo atidirbti ir, dar kaip: visas jų gyvenimas 
buvo pašvęstas šitiems jų globėjams. Jie bu
vo baudžiauninkais, ar jie norėjo, ar ne. Li
kimas baudžiauninko daugumui musų tėvų 
yra žinomas ląbai gerai; jis maža kuo skyrėsi 
nuo vergo likimo. „ Baudžiauninkas tai tik 
teip sau žmogaus pavidale gyvulys, kuriam 
niekas daugiaus neturi rūpėti’ tik apdirbimas 
jo šeimininko darbų.

Šitas pažeminimas žmogaus vertybės už
gavo jausmus toliaus į priekį žiūrinčių jautra- 
širdžių žmonių ir jie, pasibiaurėję tuo, sukėlė 
visą draugiją prieš tokią skriaudą, daromą

tas, jiems matosi, yra perdaug, to-

u budu: arba papirkimais* jie bando 

juos nuramdyti sukiršusias minias.

Bet šitos luomų niovynės lau

tik dėlto, kad teip reikia, ir vėl sau 
Luniai aniems išteklių gaminti.

luomų niovynėse tarpininkauja pa- 
ena iš dviejų įtaigų, ąr abi drauge: 
ir valstybė. Šitos nuoamžinės įstai-

mokslas yra nesttmušamas ir Jog jie tik vieni 
stumia žmoniją -pirmyneigos keliu.

.. ji® prisideda prie pastumėjimo žmo
nijos pirmyn, to aš nebandysiu užginčyti, bet 
kad jų mokslas yra klaidingas, tai aš pasi
stengsiu jums parodyti šitais pačiais privestais 
ir nesumusamaisj anot jų, principais. _

Pirmiausiai, ekonomiškas klausimas nėra 
ir negali būti svarbiausiu žiedėju žmogaus li- 
Įdmo. Jis veikia ant jo nedaugiau už kitas 
išlaukines priežastis; svarbiausiu gi žiedėju 
savo likimo yra žmogus pats. Jis žiuri į save 
kaipo į centrą visatos ir pagal savo valią pa
sirenka sau daiktus ar atmenta juos. Jis 
yra tuo, kuo jis saye laiko. Vergas yra ver
gu ne dėlto, kad jį vergia, tik dėltor kad jis 
pats save laiko vergu; o kaip jis pamato, kad 
jam nepridera ir nėra reikalo būti vergu, tą
syk, jokia galybė žmogaus ar Dievo pavergti 
j’o neįstengs. Žinodami tą ir norėdami pra
šalinti šitą negeistiną vergybės apsireiškimą 
draugijoje, męs stengiamesi parodyti josios 
netikumą ne vergų užlaikytojams, tik patiems 
vergams. Be "pritarimo vergų užlaikytoje 
męs galime paliuosuoti vergus,- bet be pritari
mo pačių vergų negalime to padaryti. Nors 
męs ir paliuosuotume juos, tai jie vis bus ver
gais — laisvais vergais.

Pergalėjimas visokių priešinybių daugiau
siai priklauso nuo žmogaus paties. Ant kiek 
jis sugiebia būti viešpačiuxsavo likimo, parodo 
mums jo milžiniški pergalėjimai gamtos spė
kų, priešingų jam. Idant vaizdžiau suprasti 
galybę jo valios ant savęs, pažiūrėkime tik į 
vieną iš jo galingų kovų su gamta.

Buvo laikai, kuomet žmogus gyveno šilta
me krašte, maitinosi vaisiais ir nieku nesirū
pino: nė aprėdaluj nė pastoge, nė rytojumi. 
Staiga užėjo baisi nelaimė, panaši tai, kokia 
neseniai atsitiko Italijoje. Žemė ėmė drebėti 
ir skęsti į mares. Išgązdintam. žmogui j>ar: 
siejo apleisti savo laimingą tėvyškę ir t>egli iš 
jos laukan. Išbėgęs jis nuogas atsidūrė šal
tame krašte ir rado ten ne vaisius augant ant 
medžių, tik nuožmiu žvėris, rodančius jam 
piktus savo dantis; jis mokėjo tik bėgti ir į 
medį įsilipti. Čja jis furėjo pražūti nuo bado, 
nuo šalčio ir nuo piktų žvėrių dantų. Bet 
kad jis nepražuvo tąsyk, tai męs patys esa
me liudytojais to; klausiu dabar, kur čia yra 
visųdidžiausia svarba ekonomiškų sąlygų žie
dime žmogaus likimo? Nėra jos. Žmogus 
didžiausią svarbą pnjpažįsta tik pats sau vie
nam ir ant kiek jis priduoda jos sau, ant tiek 
jis pasikelia augštyn, ant tiek jis pergali 
savo priešinybes ir, atbulai, ant kiek jis Išlau
kines priežastis, k. v. gyvenimo sąlygas, žmo
gaus ar Dievo leidimą, stato augščiau savęš, 
ant tiek jis nupuola ir yra^vergu, judinamu 
daiktu. Todėl tvirtinti, ka?l ekonomiškos są
lygos yra svarbiausiu žiedėiįų Žmogaus likimo 
yra tik juokų pasaka.

Teip pat nemažiau juokinga yra tvirtinti, 
kad lenktynės yra priežasčia darbininkų iš
naudojimo. Jei tas butų teisybė, tai kam ka
pitalistai geresniam išnaudojimui darbininkų 
tvertų tjustus?: šitas tvirtinimas yra visai 
kūdikiškas ir neturi jokio pamato.

Arba vėl, kad pelnas yra priežasčia luomų 
kovos. Priežastis, kaip žinome, pagimdymui 
savo pasekmės nereikalauja prisidėjimo jokios 
kitos pašalinės veikmės; ji įvykdo ją pati. 
Pav.: darbas padaro nuovargį, ar męs to no
rėsime ar ne. Darbininkų negalima sukursty
ti. kad jie pailstų arba ne; jie pailsta ar ne 
pailsta be jokio kurstymo prie to. Bet iššau
kimui luomų kovos vieno pelno neužtenka. 
Sukėlimui jos reikia visos ąrmijos karštų agi
tatorių ir net dar daugiaus kaip to, nes galų 
gale pasirodo, kad ir agitarių neužtenka ir 
parsieina pagelbbs j ieškoti ^>as apsišvietimą, 
idant priversti išnaudojamus žmones sukilti 
prieš daromas jiems neteisybes. Skriaudos 
tolai nėra skriaudomis, kolai jos nėra mato
mos ir priežasčia sukįlimo prieš jas yra ne 
skriaudos pačios, tik jų pamatymas Šita 
prasta teisybė yra teip aiški, kad ją čiuopte 
apčiuopti galėtum, o bet kaip kam ji nėra su
prantama — net mokslinčiams.

’ Toliaus, “Kapitalizmas pats save sunai
kins”, sako Marksas. "Bet sulyg jo žodžių 
jau jo šiandien turėtume neturėti. Vienok, 
inęs matome, kad jis yra ir jo galybė nė kiek 
nesumažėjus; eina jisai visai ne į tą pusę, 
kurioje Marksas laitkė jį išvysti. Marksas 
laukė, kad visi žemės turtai susibėgs į vieno 
ar kelių susikalbėjusių terp savęs piniguočių 
rankas; visi -gi žmonės, anot jo, liksis be jo 
kios nuosavybės. Tuo tarpu teip nėra. Pel
nas, toji kapitalisto gyvybė, būtinai reikalau
ja, idant nuosavybė butų paskirtsyta terp 
žmonių. Pelnas x yra gaunamas tik nuo 
parduodamų daiktų; daiktus parduoti galima 
tik galintiems juos nupirkti. Išgalė pirkimo 
priklauso nuo didumo turimos nuosavybės. 
Atimdami nuosavybę žpionėms, atimame jiems 
ir pirkimo išgalę. Jie tąsyk nepirks daiktų 
ir išdirbėjai neturės kam juos dirbti; taį reiš
kia padarymą galo pelnui. Kokias kvailybes 
kapitalistai nedarytų, vienok šitos kvailybės— 
daryti galą pelnui, savo vieninteliam gyveni
mo tikslui, jie nepadarys. Dar nėra girdė
ta, kad kas pardavinėtų daiktus pigesne negu 
jam siūloma kaina. Dėl pelno, šito savo die
vaičio kapitalistai viską yra pasirengę daryti. 
Dėl pelno jie stato namus, dėl pelno jie par
duoda žemę ir dėl pelno jie pakelia algas. 
Sakykite ką sau norite, bet šiądien žmonių 
medžiagiškas padėjimas yra geresnis, negu 
jis buvo šimtas metų tam atgal. Teisybė, ne1 
sikakinimas žmonių savo buviu gal šiądien yra 
didesnis, bet tai dėlto, kad šiądien žmonės sa
vo buviui daugiau reikalauja, negu jie rei
kalavo anuomet. Mažėjimo skaitliaus savi
ninkų teipgi nesimato, f

(Pabaiga bus).

■ * . Turkijos sostapilvj pakHe 
nauses kariumehėj Kareiviai, ofi. 
7r7a Ramentų
pareikalavo praįsalinimo didžiojo 

vezyno, karo meisterio ir parlL 
mento perdėtinio. • Persigandę mk 
mstenai visi atsįšakė nuo vietų. 
Buvo kruvini susirėmimai ant gat
vių, kuriuose užmušė 17 ypat® o 
30 pašovė. Užmuštas tapo ir die
nas parlamento atstovas Aršiau. 
Kareiviai sukilo prieš jaunųjų tur
kų partiją; jie re^ja reakciją

||-Persijoj, mieste Astrabad, dar 
tikrai nežinia, reN-bliucijonieriai, ar 
turkmėnai, parugė ^„tojų 
skerdynes. Pulkaji moterų su ma
žais vaikais pasisilėpė pas masko- 
l’skąjl konsulu. į Miskolijos už- 
rubežimų reikalų ministeris atsi- 
sauke į karo mimstetį su reikala
vimu siųsti tuojaus kariumenę | 
Astrabadą. Astrabad yra 20 my
lių nuo Kaspiškų jūrių, turi 20000 
gyventojų.

|| Londono laikraštį “Daily Te- 
legraph” pagarsino žinią, jog ca
ras priėmė atsisakiną nuo vietos 
Maskolijos užrubežinių reikalų 
ministerio Izvolskįio ir paskyrė jį 
ambasadorių į Įsūniją. Užrubfc- 
žinių reikalų miriisteriu buk bu
siąs Goremikin, kiiris prie Wittes 
buvx> vidurinių rdikalų ministeris

•II ’ Brazilija padarė sutarimus su 
Jungtinėms Siau -inės Amerikos 
\ alstijoms, su Prancūzija, Portu
galija, Ispanija ir Mexika, sulyg 
kurių užgimusius 
stijoms nesutikimas pasižada pa
vesti išrišti Haagps terptautiškam 
teismui.

Jungtinėms

su šitoms val-

|| Prūsuose užgimė ypač ryti
nėse jų provincijoje djdeli tvanai. 
L pės \\ arta ir Prosna išsiliejo per 
krantus. Lenkijoj, kadangi ten 
nėra apsaugojimo 1 " 
jęs vanduo dar platesnius plotus 
užėmė. Lenkijoj * *
dens apsemtų kaimų.

pylimų, išsilie-

yra daug van-

|| Mexike, mieste Durando, 
lykų subatą buvo 
mimai ant gatvių, j Mat policija, 
nenorėjo leisti procesijos, nes ku
nigas nebuvo gavęs leidimo. Su
sirėmime šeši policistai, trįs ka
reiviai ir šeši civrilistai likosi už
mušti. Laukia čia tolesnių riau
šių. . f ‘

•, vė- 
kruvini susirf-

(| Plaukiant iš New Yorko Li- 
verpoolin angliškam pasažiermiam 
garlaiviui Lucania^ kajutoj antros 
kliasos nusišovė dįvi jaunos ame- 
rikonės—24 metų Margaret Clark 
ir 22 metų Annie Millet. Abidvi 
moterys važiavo vienoje kajutoj. 
Kokios priežastys jas prvedė prie 
sutrumpinimo gyvenimo, nežinia.

|Į Konstantinopolij kareiviai vėl 
išvertė valdžią jaunųjų turkų par
tijos, kurios rankose buvo valdžia. 
Dabar ji pateko į reakcijonierią 
rankas. Ant gatyės kareivių li
kosi nušautas teisių ministeris; pa
šautas yra laivyno ministeris.

Caras pisai atleido 
mirtim ’-l'

paskui paskirtiems 10 
kalėj iman, admirolui

kaltes 
bet 
metų 
Grigorjevui ir leitenantui Smirno
vui. Sako, kad bus paleistas 
Stoessel ir Nebogatov.

j Caras išleido prisakymą pa
naikinti Peterburge kariškąjį teis
mą. kuriam pavestos buvo bylos 
Latvijos, sukilėlių 1905 ir 1906 
metų; dar ne pabaigtos bylos pri
sakyta atiduoti paprastiems teis
mams.

|| Pabėgęs iš Paryžiaus garsus 
prigavėjas, neva išradęs būdą dei
mantus dirbti, Lemoin, likosi Pa
ryžiuj vėl sugautas ir kalėjimau 
pasodintas. Dabar gal ir Pran
cūzijos teismai bps atsargesni, ant 
kaucijos Lemoino ne paleis.

|| Ryme, švento Petro bažnyčioj 
su didelėmis iškilmėms atsibūva 
ceremonijos pripažinimo šventa 
Orleano Mergelės. Ceremonijose 
dalyvauja daugelis . Prancuzijoa 
vyskupų.

Matyt Prancūzijos randas 
laukia tolesnių riaušių Turkijos 
sistapilyj Konstantinopolij, nes du 
karišhšejie .laivai gavo prisakymą 
plaukti tuojaus Konstantipopolirt.

U Pabaigoj liepos mėnesio Leip
cige (Vokietijoj) apvaikščios 500

Sankrovos ir visokios 1mctines sukaktuves gjcvanmo- t»»- 
1 ' Į nykščio universiteto.



J| Japonijos soStapilyj Tokio su
areštavo 8 parlamento atstovus už 
parsidavimus ir ėmimą kyšių 
cukraus kompanijos.

imo

Porterui. Petras ne paskutinis 
Ronjanovų giminės, nes liko jo 
vaikai. Ir dabar Romanovą: 
patauja Maskolijoj. < ’

vieš

NAUJI RASTAI
Išėjo jau pirmas numeris seniai 

žadėto Rygoj leisti laikraščio “Ry
gos Garsas”. Savo pranešime lei- 

. dėjai žada rupintiesi lietuvių kul
tūriškais ir ekonomiškais reikalais, 
bet teip,- kad jie ne kryptų į ko
kią nors pusę, bet vis žiūrėtų tie
siojo kelio. Pirmame naujo laik
raščio numeryj telpa: eilės “Pir-. 
myn Lietuva”; Kiek lietuvių Ry
goj ; Rygos gyvenimas; Aplink 
Valstybės Durną. Žinios iš Ru
sijos. Žinios iš svetimų šalių. 
Rinkimai į Italijos- parlamentą. 

'Mažmožiai.

Raszkevičiui.
kinimus per pamokslus ir jų laik
raštyj “Saltinyj” jau buvo seniai 
rašyta Vilniaus pirmeivių laikraš
čiuose. Tamktos priduotame,raš- 

paantrinta vien tas, kas 
seniai buvo rašyta. į Antrinti 

tą patį negalima.

te, 
jau 
vis

ilgų sus-

VIETINES ŽINIOS.
— Chicagos policija gavo iš 

LjOUŽs. prašymą nuo turtingo pran
cūzo Jaineso Shepard Cabanne jieš- 
koti jo septynių metų sunaus, kuris 
likosi pereitos sanvaitės ketverge 
pavogtas ir iš St. Louis išvežtas. 
Cabanne su pačia ne gyvena; to
dėl jis mano, kad motina vaiką 
išvežė ir kaip mano, išvežė jj Chi- 
cagon.

St.

ATSIŠAUKIMAS.
Aš Jonas Stašis, paeinantis 

Kauno gubernijos, Panevėžio pav., 
\ asmunų sodžiaus, pranešu, kad N. 
14 “Lietuvos” koksai\ invlis besa- 
žiniškai manę apšmeižė, persergė
damas visuomenę, kad nuo ma
nęs šalintus:, nes buk aš estui gar
sus gribštukas; buk apie mano 
peiktinus darbus jis gali daug fak
tų darodyti. 
kad 
tuos 
kad 
vus, 
bė.

iš

Todėl reikalauju, 
jis trumpame laike darodytų 
mano peiktinus darbus, arba 
atšauktų, nuimtų tuos pur- 
kokius ant mano ypatos dre- 
Jėi to nepadarys, priverstas

busiu kreipties: teisman. Aš pri
buvau Amerikon 28. d. kovo ne į 
J*hiladelphią, bet į Cleveland, O. 
pas Joną Ceraucką, 6 Hamilton 
avė. Jonas Stašis.

• — Teisėjas Trandis patraukė 
sakomyben Santa Fe gelžkelį 
peržengimą teisių. Mat teisėms 
uždrausta laikyti telegrafistą prie 
darbo i ilgiau kaip 24 valandas.

• Gelžkelio advokatai perstatė tas 
• teises priešingoms konstitucijai ir 

reikalavo, kad 
kintų. Tasai

.pagalvoti.

at- 
už

teisėjas jas panai- 
pažadėjo apie tai

pėtnyčios 
ir Centre

ant 
ant 

D. Jalio

rytą, 
avė,

— Pereitos 
’ kertės Austin
darbininko italijono G. 
užpuolė plėšikas ir j)arrikalavo pi
nigų. Italijonas ne tik nesidavė, 
bet- šoko ant plėšiko ir butų jį 
įveikęs, bet tas išsitraukė peilį ir 
perpjovė italijonui gerklę. Tuom 
laiku pasirodė poliristas. Plėšikas, 
jį pamatęs, leidosi bėgti, bet tapo 
sugautas.

— ;l.’nion Parke, ant grįžtančio 
nuo varduvių George Elmore už
puolė du plėšikai ir pareikalavo 
pinigu. Ehnore atidavė laikrodėlį

' jis išgelbėjo paslėptus, kišeninį 
250 ,<k»L Plėšikai pasiganedino 

■ hiom, ką gavo, kišeniuose kratos 
ik darė.

— Vėžių nustatytojas Chicago 
,Burlington & Quincy gelžkelio Pet- 

l ras I.yich, būdamas savo lizde 
Wfoli 1$ gatvės, bandė per langą 
ke if 'apžiūrėti, bet per toli pasi
lenkė ir >:š lizdo nupuolė 25 pėdas 
žemyn.; teip apsikulė, kad nuga
bentas į presbiterijom! ligonbutį, 
ueužilgio pasimirė. ‘ 
t

— Pereitos nedėlios vakarė siau
tė Cliicagoj smarki audra su de
besių praplyšimais, nuo kurių 
ypač šiaurinėj miesto dalyj kelno- 
rč6 prisipikiė vandeniu. Perkū
nas trenkė į namus nr. 1922-1724 
Kannon avė. ir į namus nr. 7205 
Aberdeen str., bet nė vieną, nė ki
tą namą neuždegė.

DIDESNES UŽRAŠOMOSIOS LEISTA 
PADIDINTOS DUBOS (NEŠIMAS 
PEREJO PER KONGRESĄ IR YRA 

PATVIRTINTA PREZIDENTO.
Senatorius Dixon rašo apie tai, kų 

kongresas veikė pagerinimui nauja- 
žemių padėjimo.

Sekcija penkta. Kad nfekas čion 
esamo nagalėtų kenkti tinkamo nau- 
jazemlo tiesai pasiimti užrašomųjų 
dubų paminėtose valstijose pirmoje 
sekcijoje, šito akto sulyg 2289 sekci
jos leidimų pataisyto statuto, bet jo
kia asmuo, kuris pasiėmė užrašytinų 
sulyg šito akto turi turėti tiesų už
vesti dubų leidimų minėtos sekcijos 
.ir Jokia užraš?tlnė, padaryta sulyg 
šito akto neprivalo būti panaikinama.

Sekcija šešta. Kad kur tik viduri
nių dalykų raštininkas patirtų, jog 
plotai žemės valstijose Utah, priklau
somi užrašymui sulyg šito akto, netu
ri pakaktinai vandens, tinkamo na
miniams reikalams, kad būt! apsi 
sėdimui tinkami, jie gali, sulyg savo 
nužiūrėjimo, paskirti tokius žemės 
plotus, neviršijančius dviejų milijonų 
akrų, o tolinus Jie bus prirašomi prie 
šito akto be apsigyvenimo būtinumo.

Suprantant, kad tokioje dėety nau
jažemis ant tokios aprašytinės tnrl 
atsidėjęs dirbti ant Jos nemažiau kaip 
vienų aštundalj viso ploto jiirašytl- 
nės sekančiais metais, vienų ketvtrt- 
dal| trečiais metais 1r pusę ketvir
tais ir penktais metais nuo dienos 
užsirašymo ir kad po užsirašymui ir 
iki galutiniam prirodymui naujaže- 
mis turi gyventi tokiame atokume 
nuo tos žemės, kad jis galėtų pasek
mingai ūkininkauti ant jos, kaip yra 
reikalaujama šitos sekcijos".

Priimta, vasario 19, 1909 m -
Platesnėms žinioms reikia rašyti 

pas Josepli Keael, Sabra, Roscbud 
County, Mont..

Naujiena!
Musų laikraštis “Lietuva” turi 

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

Minėtos dovanos bus įduotos

damas už ją^re^pmeratą. Todėl 
meldžiame lietuvių .virš minėtų 
miestelių, pa^ leurinos musu agen
tas atsilankys, užsirašyti ’^Lietu- 
va” ir užmokėti Jam prenumeratą, 
o tuomJ užčųdysitg sau klapatą ir 
kaštus rašymo ir pinigų siuntimo. 
Užsimokantiems prenumeratą mu
sų agentas duos kiekvienam kupo
nus, su kuriils gausite musų pa
garsintas dovanas.

Musų agentui Vincui Pukui 
teipgi galite duoti pinigus ir ant 
šifkorčių ir pasiuntimo Europon 
ir ant kitokių reikalų, o jie bus 
kuogražiausiai mums priduoti ir 
pasiųsti ten kur liepsite. Musų 
agentas V. Pūkas yra po kaucija 
$1000.00, todėl nesibijokite jam 
pinigus duoti pasiuntimui pas mus, 
neprapuls. Męs gvarantuojame, 
kad ir už didžiausią pinigų sumą, 
duotą musų agentui Vincui Pukui, 
kad jie bus mumis gražiai priduo
ti ir pasiųsti ten kur liepsite.

A. Olszevvskis,
“Lietuvos” IŠleistojas.

APGARSINIMAI

lAMti

Labai žingeidi knyga dovanu

13 Star

adresu:

102 Meadow st.,

nauvaite ir sity labai brangią knygelę dovanų

Kunz.
Westfield, Mass.

Jis pats 
teiksis duoti žinią

brolių, Ludviko Ta- 
Paškių. Kauno gub.. 

turiu j juos labai svar- 
Jie patys ar kas kitas

Forest City, Pa. 
kitas

Kaz. Lukauskis, 
L, Ansonia, Conn.

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Vilkaičio, Kauno gub. ir pavieto, Per- 
novaros jparap.. Paalonių viensėdžių, 
gyveno “

Navariėnų vol., 
Stesikevičius paeina 
Vilkaviškio pavieto, Virbaliu parapi
jos. Girdėjau, buk visi dirbą anglių 
kastynfee. Esu vadęs Matilda Sta-
Bikevlčiutę. Jie patys ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu: 

Juos. Andriuškevičius,
236 Park st, New Britain, Conn.

Pajieškau Kazimiero Bakšinio, 9 
metai atgal gyveno židiškiuose. Kau
no gub., Telšių pavąpto. Girdėjau, 
kad esą* New Yorke. Labai svarbu* 
reikalas. Ji* pate ar kas kitas ma
lonės duoti žinią adresu: 
’ M. Jon.,
281 W. North av*., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Mykolo 
Jeeeliuno, Iš Klovainių miestelio, Pa
nevėžio pavieto. Pirm trijų metų 
gyveno La Baile, III. Jis pate ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Ignas Jeseliuoas,
918 Jennin et., Kenosha, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
vidutinio jaunumo ir augio ir pa
jieškau Pranciškaus Sabai iauskio. 
Meldžiu duoti atsakymą adresu: 

-Aątanas Bružas.
579 8. CanaI jit, Chicago, III.

Pajieškau savo giminaitės, Monikos 
Tolackaitės, Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Jurbarko miestelio, 2 metai 
kaip Amerikoje. Ji pati ar kas kitas 
teiksis dubti žinių adresu: 

Vln. Naujokas,
261 High st., Beaver Dam. Wis.

Ar skaitei kada knygę vadinamu “SIDABRINIS 
K R YŽELIS”? Ar žinai ką ji rado? Jei neskaitai 
ir nežinai kas ji yra, tai Čia bent keliais žodžiais pa* 
minėsime jos įturį:

Knygelė “SIDABRINIS KRYŽELIS* < kaštuoja 50c. 
Ji aprašo gyvenimą Jėzaus to laiko, kada jis jau buvo pilnai 
suaugęs vyras ir gyveno mieste leruzolimo, žemėje Judėjos 
ir ten draugavo vien su prasčiokais ir darbininkais žmonėmis, 
mokindamas juos doros ir susipratimo priešai valdžios ir ka
pitalo priespaudas. Jo prakalbos susirinkimuose,/kokius šią
dien męs mitingais vadiname, erzino labai Judėjos valdonus 
ir didžiūnus ir todėl jie jieškojo priekabių, kad apkaitinti jį 
prieš valdžios įstatus ir kaipo tokį maištininką nužudyti. Ir 
pasisekė jiems surasti liudininkus, kurie paliudijo, buk Jėzus 
yra biauriausias maištininkas, draugauja vien su valkatomis, 
žmogžudžiais, ištvirkėliais ir kursto prasčiokus sukilti prieš 
valdžią, 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
vo žmogžudžius ir politiškus prasikaltėlius.

Nė knyga paties gyvenimo Jėzaus, nė pati Biblija taip 
aiškiai, taip plačiai ir taip suprantamai neišaiškina to laiko 
Jėzaus istorijos kaip ši knygelė. Ji aprašo viską ką Jėzus 
veikė, už ką jj valdžia norėjo nužudyti, kaip jį sugavo, kaip 

• liudininkai prieš jį liudijo.teismuose Kaipoliaus ir Piloto, ką 
su juom darė kelionėje j Golgothą, nųkryžiavojimo vietą ir tt. 
Jokia religiška knyga taip aiškiai ir taip suprantamą! neaprašo 
Jėzaus istorijos kaip šita knygelė, o ji yra užvadinta pasakų 
knygelė. Bet tai ne pasaka, o tikra istoriją iŠ Jėzaus gyveni
mo, kurią perskaitęs dasižinosi daugiau 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, tai žmonės rinksis iš visų kitų namų iš
girsti taip stebuklingos istorijos iš Jėzaus gyvenimo. Nors 
męs viri tikime į Jėzų Kristų, bet ne visi esame girdėję taip ; 
pilną ir taip aiškią istoriją kaip ši knygele ją aprašo. Todėl i 
tuojaus eik j pačtą, išpirk Money Orderį vardu A. Olszewski, 1 
3252 So. Halsted st., Chicago, I1L, ir prisiųsk jį mums, 
o gausi “Lietuvą” per dvylikį menesių kas-

Pajieškau savo draugų Jono ir Juo
zo Elrikių, Kauno gub., Raseinių pav., 
neįmes parap., iš Pagojo. Jie gyve- 
veno Philadelphijoje, Pa.; pajieškau 
teipgi Antano Laurynaičio, tos pačios 
l«rapijos, žebri ų sod., rodosi gyve
na kur PenneyIvanijoje. Jie patys ar. 
kas kitas teiksis duoti žinių adresu: 

Jonas Andrulis,
1633 Jeffereon avė., Marion, Ind.

SUGRY2TANTI PERGALETO- 
J-V.

Nuo neatmenamų laikų pergalė
tojų sugryžimas buvo apvaikščioja
mas visos tautos. Kiekvienas sten
gėsi parodyti savo meilę ir pasi
šventimą. Gali būti netinkamu, 
bet teisinga sulyginus su tuo pra- 
sinešančią pinnyneigą Trinerio 
Amerikoniško Eliksyro Karčiojo 
Vyno. Jis pergalėjo visus nuduo- 
tojus, nes geresnių šitos rųšies vai
stų negalima nė vienam padaryti. 
Jei tas butų galima, tai tas butų 
vėl padaryta tik Trinerio. Jo la
boratorijos, ,po priežiūra moksli
ninkų yra pavyzdžiu švarumo ir 
prieinamos kiekviedam. Jo vaistai 
yra žinomi žmonėnfs kaipo ištiki
mos gyduolės visose skilvio, žarnų 
ir kraujo ligosė. Vartok juos kaip 
tik valgumas sumenkęs ar jausiesi 
silpnu ir pailsusiu be jokios mato
mos priežastie^, paimamas aptie- 
kose. Juozajias Trincris, 616-622 
S. AshĮand aVe., CliicagO, III.

Pajieškau savo švogerio Juozapo 
Tamašauc-kio ir Stanislovo Tamašauc- 
ko, Kauno gub., Raseinių pav., iš 
Girkalnio miestelio, 2 metai atgal 
Stanislovas gyveno Kenosba, Wis. 
Juozapas Waukegane, III. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti "žinią ad
resu:

Padidintos dubos {statymas, leidžiąs knygomis, abrozaiš, abrozčliais, ste- 
naujažemiams prie tam tikrų sąlygų1 reoskopais ir tt kas ką MU 
užimti tris simtus šešias dešimtis . ’ .. .
akrų nelaistoiuos žemės perėjo i»er skirs iš musų katahogo, šitokiu 
kongresą, tapo prezidento užtvirtinta budll: <
ir yra dabar įstatymu. Senatorius 1 ... „r - . ,,
Joseph M. Dixon parašė užrašą šitos' Kas uzsirasęs Lietuvą uzsimo- 
buities. pridėdamas {nešimo kopiją ir kės $1.00 prenumeratos, gaus “Lie- 
komlsijos {nešimo, pranešimo kopija.1. ,, . • •

Senatorius savame laiške paliečia PUSC metų ir uz 2įC.
kitą dalyką labai indomų Montanos dovanų, 
gyventojams, atėmimą galutinės pri-Į o . tržsimnlės ivi nrenn 
vllegijos įrašomosioms dėl itaskyrimoĮ kas lu ,n kes Prenu
įrašomųjų “anglies žemėmis". Jis meratos, gaus "Lietuvą” per visą 
ra^ a x n metą ir už 50c. dovanu.y Be abejonės patyrėte Spaudos Ben-j 2? J v .
drybos pranešimuose apie kongreso Į Šios dovanos bus duotos tik per 
Perleidim, ir prezidento užtvirtinimą du mėnesiu. Todėl pasiskubink 
padidintos dubos įstatymo, kuris lei- _ . „ .......
džia ki'ękyienam naujažemiui, kuris į Lietuvą uzsirasyti kol nėra vėlu, 
nėra bahdęs gauti prie savo dubos ~ 
užrašomosios tiesos šimto šešių de
šimtų pridėtinės, nelaistomos, be me
džių, nemiralinės žemės ir asmeniui, 
kuris niekuomet nedarė dubos užra
šų pagal bito akto leidimus Jis gali 
dabar užsirašyti tais šimtus dvide
šimts akrų šitos atžymėtos žemės. 
Aš laikau šitą naują įstatymu, tokiu 
svarbiu Montanos žmonėms, kad pri
dedu čia kopiją įnešimo įstatymo 
spaudinio, kaip 
tas prezidento 
kopiją, kur} aš išdaviau nuo viešų “Lietuvą1 
žemių komisijos pernai metate ««lv» • ’
padidintos dubos propozicijos.
ge su tuo norėčiau pasakyti, kad se
natas apie vakar sutiktą sueimės pra
nešimą, leidžiantį apsigyvenusiems 
ant žemės, kur galutinės privilegijos 
buvo atimta dėlei gautų protestų prješ 
prirodymą žemės esant paskirta kai-, »<= 1run1p.au.
po "anglies žemė", davė tiesą eiti j • Nueik į pačtą, išpirk money 
įzemišką biurą ir išreikalautiraišty- d * d • adresu: 
hAs nri na Tinimą kad zmrp lAtikro vra 1

A. Olszeruski,
... 3252 S°' HaLsted St > IU- ' BrT’vk’^as.‘žtoomiš“artistes i7dra

naujažemis vis Sumai $1.00 ar $2.00 ir tą orderi .“M autorių*. Todėl publika gali pll-
- !’ 1 - - - n*i užaitlkėti. kad pamatys tikrai ge-

„ . . _ "r Razbalninkų
uto šiądien ar tau “Lietuvą” kas sanvaitė ir pri- <h<>ro daina specijališkai šitam per- 

Kadangl yra apie trys tuk- siusime knygų Kataliogą, iš kurio ^ko.^o “te^atoa^bar gmžl.

jis buvo palvirtin- 
ir teipgi pranešimo

pernai metais sulyg 
Drau-

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

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. t

”^T
Draugysčių reikalą'

TEATRAS
Liet.. Muz. Dr-etė “Birutė” stato 

ant scenos didžiausią ir gražiausią

ar 
už 

per

or

Nedalioj, 2 Gegužio (May i 
WEST SIDE AUDITORIUM, kam-

Paj ieškau saro 
mokiaus ir Jbho 
Šiaulių pav: 
bų reikalų, 
teiksis duoti žinių adresu: -

Vinc. Kondrat,
4606 Paulina st., < Chicago. III.

Pajieškau Antano šiliuno. Kauno 
gub., Panevėžio pav., Girbučių sod,, 
Alizavos parap., Amerikon atvyko 
1907 m. | Corliss. Wls.. paskui gy
veno Rotkforde. III.; jo broliai ir 
motina Lietuvoj dideliame nubudime. 
Jis pats ar kas kitas teiksis pranešti 
adresu:

J. Jučitna.
Box 114, Wanamie, Pa.

Pajieškau savo brolio Povilo Ba- 
bušio, Suvalkų gub., Garliavos gm., 
Vyčlunų kaimo. 4 metai kaip Ame
rikoje; 
vagoj, 
teiksis

pastaruoju laiku gyveno Chi- 
III. Jis pats ar kas kitas 
duoti žinių adresu:

F. H. Baumer/
703 Felix st., St. Joseph, Mo.

Prasidės LYGIAI 7:30 vatam, vakar*.
Dramoje dalyvauja didelis raibai-' 

ninku choras. Prie “Blindos" paren- 
(gimo pritraukti visi geriausi myiėto- 
jai artlstai. kurie jau atsižymėję savo 
gabumais. Režisieriumi gi yra p.

bes pripažinimą, kad žemė istikro yra
"anglies žeme" ir toje dėsty vietiniai 
žemės viršininkai, tvirtinanti, kad že
mės apsiaustos užrašomosiomis yra

dar tebegali duoti prirodymus ,pavir- prisiųsk savo laiške, o męs siusime { "ai' pastatyta šikate* 
šio užrašui. Sueimės pranešimas be f .... „ . L- • • ,7 ,2.

. . , .. . . » . ' T211 I L* n c cn tt t* o i ir tirt _ ( DOFO UAinA -filkAf ■ i iik Habejo bus priimtas buto šiądien 
rytoj. “ * _* .
stanciai dubų ir tyru užrašomųjų .... , , , . r; —----------------- —Montanoje, kurioms privilegijos bnvo pasirinksi sau knygas kokias no-, Birutės (boras taipgi išsilavinęs 
sulaikyta dėlei žemės paskyrimo "an- rėsi, o męs jąs prisiusime dovanų. 5^***L i„padaiJiut^ nau^“ ,r gražiau- 
,ll« žeme“. |ve9<llnlra„ Mto I •'“J* mu rien.

Paj ieškau savo draugų. Juozapo 
Stanionies. Karaliaus Skrebuno, Ado- 

,mo Miškinio ir Mateušo Bružo; visi 
i Kauno gub., Ukmergės pav., pirmu
tiniai du Anykščių parap., J. Stanio- 
nls Katferių sod.. Sk re būnąs Skapiš

ki kių sod., paskutiniai du Kurklių pa- 
** roiuiA* ^1,, Vflin A tti a t- I Irn •ra pi jos, 4ii metai kaip Amerikoje; 

turiu | juos svarbų reikalą. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

J. J. Oesunas.
75 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

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

A. OLSZEWSKIS, “Lietuvos” IŠleistojas.

ar kas kitas teiksis duoti žinią ad
resu:

Antanas Dovidonis.
*West Northfield, Mass.Box 25,

Pajieškau 
apie 5 pėdų 
tamsiai geltonų plaukų, mėlynų akių, 
smailia noria, raudonu veidu, šnekė
damas su žmogum vis žiuri žemyn, 
turi tamsius drabužius, dryžų kakla- 
raikštj. rudus čeverykus, juodų skry
bėlę, mėlynus marškinius, paeina iš 
Vilniaus gub.. Trakų pav., Aleksan
drovo vol.. Užupių kaimo, Nemunai
čių parap. Kas man apie j| praneš 
gaus >5.00 dovanų.

Antanas Zelionis, 
Box 706, Turners Faile, Mass.

Antano Januškevičiaus, 
aukščio, sveria 160 sv.,

Pajieškau Frano Venckaus, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Viekšnių mieste
lio, pirmiau gyveno Škotijoje, 4 me
ta- *tgal išvažiavo j Ameriką ir gy
veno ChicagoJe. Jis pate ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu: 

Enik Raustis.
184, Riverton,Box ia.

Meyers Broliai
Terre Haute Didžiausia Drabužių 

Sankrova. Mandagus pardavėjai, kal
ba • visomis svetinionjis kalbomis. 
Kertė Fourth ir .W!abaah gat., Terr* 
Haute, Ind.

PATEMYK TAMISTA.
Kų pas mane gausi; o tai lotus 
GARY, IND. nuo 3150 ir augščiaus. 
Kas perka lotų, j bis bus pirmesnis 

k Jau Ir maži ku-

mo duos gyventojams tiesą, jei jie 
to norės, prie tuojautinių privilegijų 
paviršinių žemių.

Kadangi sulyg abelnu dubos įsta
tymu, duba arba tuščia žeme užra
šymas negali būti padarytas žemėms, 
kurios-yra parodyta anglinėmis že
mėmis, aš manau, kad įstatymdavy- 
bė išris labai keblų padėjimą per
dėm po visą Montaną ir ypatingai 
Juditho apskrity. Kaip tik įstaty
minė atspauda akto sulyg dubos ir 
dykumo užrašymo ant "anglinės že
mės” bus padaryta, tai aš teipgi pa
siųsiu jums jos kopiją, kadangi tas 
bus visiems jūsų apskričio žmonėms 
indomu.

Padidintos dubos {nešimas, kurios 
stojosi {statymu, yra toksai:

Lai bunie priimta senato ir butą 
atstovų Jungtinių Valsčių Amerikos 
susirinkusiame Kongrese, kad asmuo, 
kuris yra tinkamas naujažemis sulyg 
dubintų {statymų Jungtinių Vąlsčlų 
gali užsirašyti, tiesotomis podalomis 
sulyg šito akto leidimų, valstijose. 
Kolorados. Montanos, Nevados, Ore
gono, Utah, Washingtono ir Wyo- 
mingo ir teritorijų Arizonos ir Nau
josios Meksikos, tris tūkstančius dvl- 
iešimts akrų, ar mažiau, neminerali- 
nės, nelaistomos, nepalaikytos ir ne
pasavintos išmatuotos viešos žėmėe. 
ant kurios nesiranda kertamų medžių, 
gulinčios gana suglaustai ir nedau
giau kaip pusantros mylios didžiau
sio Ilgio. Prileidžiant, kad jokios že
mės nebus duodamos užrašams pagal 
šito akto leidimus, kol tokios žemės 
nebus paskirtos vidurinių dalykų raš
tininko, kaipo esančios, jo nuomone, 
tinkamomis laistymui su vidutiniško
mis lėšomis iš oy kurtų žinomų van- ; 
dens versmių.

Antra sekcija. — Kad asmuo, at- • 
sišaukęs dėl užsirašymo žemės sulyg : 
šito akto leidimų, turi padaryti ir t 
parašyti pas tam tikrą viršininką iš
pažinimą, reikalaujamą sekcijos 2290 ' 
peržiūrėto statuto ir priegtam turi 
padaryti išpažinimą, kad norima už
sirašyti žemė yra aprašytą: pirmoje ’ 
sekcijoje šito akto budo ir turi už- i 
31 mokėti mokesti dabar reikalaujamą 
sulyg dubintų {statymų.

Sekcija trečia. — Kad dubiais naų- 
jažemis žemių budo čion aprašyto, 
kurioms galutinis prirodymas nėra ' 
padarytas, turi turėti tiesą tapti vie
šomis žemėmis, priklausomomis nuo 
šito akto leidimų, susiduriąnčlomik 
su jo pirmesnėmis užrašomosiomis, , 

___ _ _ kurios, drauge su pradine užrašomą- i 
.. jeme neturi viršinti trijų šimtų 

tą neteisybę įsro- dviejų dešimtų akrų, ir buveinė ir i

— Didėji opera duodanti per
statymus Cbicagoj, prie žadėtų 
operų prideda dar priedą: ketver
ge po pietų duoda operą Butterfly, 
komponisto, italijono Purinio, ne- 
dėlioj po pietų Trubadurą Verdžio, 
o vakare “Parduotą nuotaką”^ 
komponuotą čeko Srnetanos.

Redakcijos atsakymai.
Marijavitai Lietuvoj yra tai tas 

pats ką terp lenkų Amerikoj ne- 
prigulmingiejie. Jie prisilaikp tų 
pačių formų ką ir katalikai,' tik 
paskutiniuose laikuose jų bando
ma vietoj lotyniškos’ kalbos, mišių 
kalbon įvesti lietuvišką ir lenkišką. 
Kaip Amerikoje lenkiškiejie ne- 
prigulmingiejie kunigai nenori 
spangai pasiduoti vyskupų val
džiai, teipjau jiems priešinasi ir 
marijavitai, todėl jie tapo apšaukti 
atskalūnais.

Ltidv. Stukni, Fanningtone. Re
dakcijos vardų korespondentų, jei
gu jie rašo po slapyvardžiu, ne- 
'išduoda. Jeigu jų raštuose yra 
neteisybė, Eita pusė turi tiesų ir 
gali, kada , nori, 1 
dvti. Tas jau ne kartą buvo laik- 
taščių aiškinta.

apdirbimas ant pirmosios užrašytipės 
turi skaitytis kaipo buveinė ir apdir
bimas pridėtinės užrašytinėa. ’, Įsj

T . .. . . - ,, . j------- - a imiuita v it-na
Jeigu jau turi mųsQ Kataliogą, tai iš geriausių Chicagoje. kuri grajys 
siųsdamas prenumeratą paminėk ; Lk°nc*rtinY muziką: o vert urą
, 7- , r ‘ te selekcija* iš garsiųjų operų. Beto
kokias knygas nori, o męs jąs tuo-, sudainuos duetą geriausios Chicagos 
jaus prisiusime. Tik atmink, kad; <tesmlninkėa: panaitės M. Horodeska 

. t- Ir M. Jakževičiutė. Abelnai galime 
tu $1.00 prenumeratos negali gan- užtikrinti,, kad Jau vienas muzikos 
ti brangesniu knvgu dovanom, kaip programas vertas atsilankymo^- Už-

• X ‘ / i tat te pasitikime pilnai, kad Chicagos
23C., o uz $2.00 prenumeratos ne visuomenė mokės branginti musų 
brangesnių kaip 50c. Jeigu. nori1 triūsą ir nepraleis geriausio vakaro,
tratiti brandesnes knvns kain 2cr «»*«lankydama, bet pripildys sve- 
K " Brangesnes Kingas Kaip 25^,įtainę Ir gėriais kaip valdenimu taip
arba 50c., tai ant kiek jos bus 
brangesnės, tiek turi viršaus pini
gų prisiųsti.

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

Todėl naudokitės iš šios 
užsirašykite ‘'Lietuvą”, o

knygas, 
katalio-

progos, 
gausite 

dovanas po 25c. nuo kiekvieno do
lierio užmokėtos prenumeratos.

šios davanos bus duodamos lik 
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 prenumerttos, tiems “Lie
tuvą” bus sulaikyta. Todėl su už
mokesčiu pasiskubinkite.
A. Olszeivskis “Lietuvoj’ Išleist.

Vincas Pūkas 
< Šiose dienose “Lietuvos” ke
liaujantis . agentas Vincas Pūkas, 
aplankys miestelius valstijos III.; 
Oglesby, Kewanee ir aplinkę užra
šinėdamas “Lietumi” ir priiminė-

ir abelnu vakaru.
"Birutės" Dr-stė.

P. S. Tikietai po 25c. 50c. 75c ir 
$1.00. Gaunami: "Lietuvos" red., j.
I. Ba^-džluną, 1107 Į 80. Oakley avų., 
M. J, Tananevlčią, , 168 W. 18th st.,
J. Derkintl, 184 W. 18th st., J. Jan
kauską. 4500 80. Hermitage are., F. 
Vinskj, 4551 80. Hermitage avė, P. 
Kaltis. 281 W. North avė. ir cho
ristu*

Valiuokite: Halsted st. Iki Taylor 
ir Taylor iki Centre avė.

TEATRAS.
Latvių Teatrališka Oru-________

pa pirmu karti »atkto ant scenon 
AspazijoH dramųC“ *enkiuo«e veiks
muose “Pražudyto* Tieaoa", subatoj, 
24 d. šio mėn.. r-B vai vakare Hull 
House b ve tai nėję4.3&o S. Halsted st., 
įėjimas nuo Polk. gaty. Tikietai 50c, 
35c ir 2oc. Ainjinąai kviečia lietu
vius atsilankyti. j.

Teatrališka Grupa.

S PIKNI-

Pranešu ' lletu^iškofes draugovėms 
Chicagos ir aplinkės, kad šią vasarą 
mano daržas turi leidimą pardavinėti 
gėrimu*. Išranda vejamas dabar už 
prieinamiausią kainą- su "License" 
ir visu kuom. Užtai draugovės ir 
kliubal užprašomi paklausti kokiu 
laiku norite turėti savo piknlnkus 
“Paul’s Grove", West Pulman, 
Savininkas c .

P. Kareckas,
— 123rd st, W. Pullman,157

Pajieškojimai.

111.

m.

Pajieškau savo dviejų draugų: . Be
nedikto Palulio ir heono Tumavi- 
čiaus; abu iš nauno gub., Šiaulių pa
vieto, B. Palelis Lūkės parapijos, L. 
Tuma vidus Triškių . parapijos, Dir
meikių sodžiaus. Teipgi pajieškau 
savo švogerlų: Antano Sprindžio ir 
Jono Stasį kevičiaus, A. Sprindis pa
eina U Kauno gub., Telšių pavieto,

Pajieškau savo brolio Jono žeb- 
raucko ir dviejų sesers vaikų Jurgio 
ir Antano I^biekų, Kauno gub., Vilk
mergės pav.. Kupiškio parap., Vė
žionių sod., brolis seniai Amerikoje. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

A. žebrauskis, 
High Rock, Monroe, Wash.

Pajieškau savo sesers Katrės Ra
si mienės - Dereškiutės, Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Mikališkio gm. 
Jestrakio kaimo, 3 metai kaip Ame
rikoje. gyveno St. Louis, Mo. Ji pati 
ar kas kitas 
resu:

teiksis duoti tini* ad-

E.
6314 Normai

Kazlauskienė.
avė., Chicago, III.

Pajieškau savo sunaus Vinco Ja
kaičio, pirm 7 metę gyveno Cbicagoj 
ant Division st., prie šv. Stanislovo 
bažnyčios. Jis pats ar kas kitas telk^ 
sis duoti žinių adrosu:

Fr. Jakaitis.
390 S. Hermitage avė., Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Igno Šiukš
tos, Kauno gub.. Šiaulių pav., Žagarės 
parap.. Veršių kaimo. Jis pate ar 
kas kitas teiksis duoti žinių adresu: 

Tad. Bichusas.
Box 192, Steger,- III.

Pajieskau savo brolio Motiejaus Zo- 
ko ir draugo Jono Jesevičiaus, abudu 
Kauno gub., Šiaulių pav. ir vol., Mi- 
kolaičių kaimo, 4 metai kaip Ame
rikoje. 1 metai atgal gyveno Massa- 
chusetts valstijoj. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinių adresu:

Mikas Zokas.
Blackburn, Pa.

Pajieškau savo brolio Benedikto 
Pupėto ir Vladislovo Mieckaus, jie 2 
metai kaip Amerikoje, abu yra Kau-. 
no gub., Raseinių pav., šidlavos mie
stelio. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinių adresu: 

Juozapas Pupšta,
238 N. 15th st. Springfield, III.

Pajieikau darbo prie barzdaskučio, 
darbų moku kaip reikia, eein lietu
vy!, galiu susikalbėti vokiškai ir 
angliškai. — Joe. Plaušinis, 1314 — 
4th st; 8ioux City, lova.

Pajieškau 
gyvenusio 
kas kitas 
resu:

Box 166,

Reikalavimai
Reikalauja darbininkų prie darbo 

Wasbington, Ore- 
Didelės algos. . Ke- 
Chicagos. 
darbininkų 

Rašyk

giriose, valstijose: 
gon ir California. 
llonė 333.00 nuo 
reikalauja visokių 
goję ir apielinkėse. 
mas 2c. markę atsakymui.

J. I ucas, lietuviškas agentas, 
239 Milwaukee avė. Chicago, III.

Reikalauja lietuvės pardavėjos J san
krovą uolaktinių prekių ir moteriškų 
drapanų. Turi būti gerai išsilavinęs 
tame užsiėmime ir gerai mokėti an
glišką kalbą. Darbas nuolatinis ir 
gerai apmokamas. Atsišaukti reikia 
pas H. B. Stern, 3442-44 So. Halsted 
st., Chicago, III.

Taipgi 
Chica- 
jdėda-

Reikalinga mergina prie siuvimo, 
turi būti išmokusi gerai siūti mote
riškus drabužius Lietuvoje, priegtam 
turi būti apMpažinusi su angliška 
kalba. Darbas lengvas ir nuolatinis, 
užmokestis gera. Adresas, P. šert- 
wites, 372 Bedford- avė., Brooklyn,

Reikalaujama kriaufiaus. nusima
nančio apie vyriškų ir moteriškų dra
bužių siuvimų; gera mokestis. Ar
tesnėms žinioms reikia kreiptis ad
resu:

23 Wells

Ant

V. Andziulis,- 
L, Hartford, Conn.

Pardavimo.
Parsiduoda galiūnas ir barzdasku- 

tinė, kuri randasi tame pačiame na
me. _ 
nuo Union stoties. Vieta Jau nuo se
niai apgyventa.
m o — savininko liga, kuris turi ap
leisti tą gerą vietą. Atsišaukite šiuo 
adresu:

Ant Dranginis, 
230 N. llth st., Terre Haute, Ind.

Puiki vieta, ant kampo netoli

Priežastis pardavl-

Konstantino 
Bostone, 

i ‘ teiksis
Mass.

duoti

Gedmino, 
Jis pats ar 

žinių ad-

Bened.

brolių

žalis.
Charlerol,

Petro ir Igno Da-Pajieškau ■ _
vidonlų. Kauno giib., Panevėžio pav., 
čipėnų vol., Mėgonių sod., turiu j 
juos labai svarbų reikalų. Jie patys

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

lie-Į pardavimų mėsos sankrova 
tuvių ir siavokų Apgyventoje aplinko
je — pigiai. Adresas: 595 J eile įso n 
st, Chicago, 111.

jstotl j darbų, o w _ 
diklai žino, kad Šj pavasari bus ten 
reikalinga lOOoO į dirbininkų, kurio 
gaus gerus mok 
site-p&s mane fa 
do. M laso u rl ir ki 
sę pigiau kaip 
Kur kiti agentai 
aker|, ten aš pa 
Ateikite panikai 
matysite, kad n 
sučėdysite daugi _
gę, net aš esu generaHšku 'agcntiT ir 
turiu tiesų pigiau parduoti.

Mane rasite namie kas vakarų, o 
nedaliomis ir subatotnis visų dienų.

A. Dobkevičia.
3238 So. Halsted stt., Chicago, IiL 

(Antros lubos nuo fronto)

Taip pat gau- 
: Texas, Colora- 

‘ vietose per pu- 
kitus agentus, 

skaito 50 dol. už 
uosjju net už dol. 

su manim, o pa
manęs pirkdami 

u kaip pusę pni-

TEMYKITE LIETUV/ 11.
Męs parengėme lietuvišką^ ofisą 

mainymo. Mainome: namus, lotus, 
išdirbtas farmas su triobbmls fr gy
vuliais ir mašinerijomis. 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 
jums nereikės nešti kapliaiištų Jun
gą. tada busite patys ponais ant sa
vęs. - Ir kuomet visi dažbai sustos, 
kuomet fabrikai užsidaro, tuomet 
jums nieko nekenks, nes turėsite sa
va žemę, ant kurios galėsite smagiai 
gyventi. Todėl pasiskubinkite, kol 
žemės pigios ir turite gerą progą. 
Ateikite musų ofisan arba rašykite 
laišką šiuo adresu:

J. Sneider A Pryczynskl, 
Real Estate,

Auburn avė., Chicago, III.3222

Lotai! Lotai!
Parduodame lotus naujame mieste 

Gary, Ind.
KELIONE DYKAI.

Dabar yra 
vienam lotas 
kur statoma 
vės ir daug 
riose pat lips 
Jalninkų, todėl aišku kaip kyla lotą 
kainos. Kas pirks dabar, sutausos 
savo pinigus, kurie atneš dideli pel
nų pirkus lotų tuojaus. Iki kolai ga
lima dar gauti pigia kaina . ir leng
vomis išmokestimis. Teipgi męs st» 
tome namus norintiems lengvomis iš 
mokestimis, skoliname pinigus ani 
pirmos hipotekos. Turime j pardavi 
mų daug išdirbtų pigių farmų, dide 
lių ir mažų, su triobomis. sodnalą 
arti didelių miestų, parduodame leng 
vomis išmokestimis. Teipgi turim* 
daug neišdirbtos žemės fermoms vi 
sai pigia kaina, Jungtinėse Valstijo 
ae, Wisconsine. Michlgane ir tt it 
Kanadoj. Platesnėms žinioms reikli 
kreiptis | musų ofisų y pa tiška! arb« 
per laiškų savo kalboje. Kiekvienai 
kuopulkiausiai būva pakakinus mu 
sų. .Męs važiuojame su farmų plr 
kėjais kasdien.
Nestlerode & Rozenski

Real Ėstame
112 & Clark St, R. 208, Chicagi

Ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 
7 vai. vakare šiokiomis dienomis 1? 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų švento 
dieniais. _/

laikas dar pirkti kiek* 
šitame naujame mieste, 
didžiausios i d leno lietu- 
kitokių dirbtuvių, ku- 
šimtai tūkstančių dar- j

1run1p.au


aprašo

AVĖGATV. ARTI AUBURN

be

Order

-įnauja po dvarus aukle. -, Paauginus

mo.
* 40- k- No. 606 Airija. Lapai lš» istorijos

Na-
Iš darbl-

25c

8.

20c

Knygų Kataliogas
kaip

No. 1801 
auksintais

No. 1802 
auksintais 
briaunoms 
su kabute.

GATV.
Lotas

Kai- 
$1700.

prie kokio gra- 
priguli. Knygos 
Gražiais drūtais 
kampai drūtos,

No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. Parašė Dr. J. Kulia Su dau
geliu paveikslėlių iš embrioliogijos. 
Chicago, III. 1907, pusi. 21. ...... 10c

L0WE AVĖ. ARTI 34 GATV. 
Mūrinis namas, 4 nūnai ir tvartas.

Lotas 27%xl27%. Kaina $3100.

No. 124 Robinzonas Kruzlus. Graši 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai 
da. Chicago, Iii. 1803, pusi. 83. ... 25c

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūleliu Kas nori atsižlno- 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. -Chicago, Iii. 1902, 
pusi. 31. .,..........................i...........10c

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L Tolstol, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, III. 
1908, pusi. 23...................   lOo

Azijos. Parašė A. Janulaiti* Chica
go, itL 1908, pusi. 53.................... 18c

No. a44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
Apie LUdlnlnkus ir kiti naudingi pa
mokinimai.' ................ ....................10c

Ne. 490 Dvi Kellonl | Tolimą šiau
rę. Sutaisė 8. Matnialtis. Labai žin
geidus ir naudingu aprašymu iš ke
lionės | šiaurės pollusą. chicago, 111- 
Kalna........... ...............šjKSA*«*«ę* 20c

mė susitvėrė, teipgi, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. Su paveikslais. 
Chicago, BĮ. 1906, pusi. 140. ...... 35c

No. c71 -aikrodlnlnko atminimai. 
Pasak Erkman-Aatrijaną sutaisė S. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, III. 1907, pus
lapių 44..................................  16c

33 GATV. ARTI HALSTED 
o kambarių medinis namas.

25x147. Aukštas ponam 1 s. 
na .......................>.......... . .........

Į No. 526 Kada Ir kokiu budu svietas 
sutvertas. Paraše Prof. Dr. M. W. 
Mdyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve-

33___ _ _____ _______
4 ruimų medinis namas. luotas S5x 

147. Aukštas ponamis. Kaina $1400.

Lotas
Kal- 

. $5600.

LOWE AVĖ. ARTI 34 GATV.
3 lubų mūrinis namas. 3 pagyveni

mai po 6 kambarius. Vanos. -------
27%x!27%. Pulkus namas, 
na .............................................|

No. 210 Dėdė stvažląvg. Komedija 
viename >kte. Pagal lenkišką sutai-

___* * Lotas 25x
Raudos atneša $824 ( 

$7.500.

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

No. 1329 todynaa. Tas pats 
No, 1388, tik pilnai apdarytas brau-Į de Maupassant’o, vertė- j._ .

j Telpa šios pasakos: L Alląma, 2. Ne-

No. 257 Kun. Gramutos raštlnyčlo- 
jo. Komedija viename akte. Parašė 
kųn. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui, (ha 
go, IU. 1906, pusi. 14. •'.................16«

No. 946 Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po jtekme lenkystės. Chicago, III. 
1906, pusi. 38.......................................10c

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevoiod Garsia. 
Vertė A. Lalls. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chica
go, Iii. 1906, pusi. 81.......................20c

No. 1157 Koks privalo l uti valkų 
auklėjimas! Rankius raštf, parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, IU. 1908, pus
lapių 91.................................................25c

No. 1102 Auginimas ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulis. 
Chicago, Iii. 1907, pusi. 28.............10c

No. ATTALEA PRINCEPS. 
tlmai Pr Siūlelio. Čia telpa

Nuo sausio 1 (14) d. ė m. pra
dėjo eiti iš Vilniaus du sykiu per 
mėnesį

“ŽEMDIRBYS”
ūkio, prekybos ir pramonijos reikalams 

laikraštis. t
Rašinėti “žemdirbin” pakviesti šie 

žmonės:, agronomas M. ' Jaiovieckis, 
agronomas J. Tūbelis, veterinaras M. 
Veitas, veterinaras J. Šalkauskis, 
Dr. A. Vileišis, T. Daugirdas,.-giri
ninkas P. Matulaitis, D. šidlauskis, 
kun. V. Kemėšis, ūkininkas J. Rup
šys. kun. J. Tumas, ūkininkas A. 

-Gineitis, kun., Skinderis. A. M-kfs, A. 
žuvis, j. Brakauskas ir daug 'kitų.

“žemdirbyje” rašoma: apie ūkinin
kavimą. apie skirstymusi vienasė- 
džiais ir kaip išsiskirsčius gyventi, 
straipsniai apie prekybą ir pramoni- 
ją, apie gyvulių veisimą ir auginimą, Į 
apie* pienininkavimą. bitininkavimą. 
daržiainkavinią, sodininkavimą, apie 
girių auginimą, apie vartotojų draugi
jas. ūkio ratelius, skolinimo taupo
mąsias kasas, straipsniai iš medici
nas, higljienos ir veterinarijos, straip
sniai apie naminį moterų ūkį, įvai
rios smulkios patartįs, ūkio, preky
bos ir pramonijos knygų apžvalga, 
ir tt.
‘•žemdirbys" 

tika. Į -
“žemdirbys" rūpinasi tiktai pakelti 

Lietuvoje ūkį, ‘ ' ’*i“
“žemdirbys"

kiaušiai, i
Tetų suprasti visa, kas jame rašoma.
“Žemdirbio" kaina nusiunčiant pač- 

ta: metams 3 rb.. pusei metų 1 rb. 
50 kap.. 3 mėnesiams 7-5 kap.

Atskiras “žemdirbio" numeris 15 
kapeikų. . . I

Pinigu^ ir rankraščius prašoma sių- 
atl tokiuo adresu:

Gor. Vilno. Stsfanovskyj ioritad. dom Urba- 
soviča kv. No. 7 redakcija gazety‘Žemdirbys*.

neužsiima jokia poli-

L0WE AVĖ. ARTI 36 GATV.
Turime kelis mūrinius namus viso

kiomis kainomis nuo $3000 iki $7000.

LOWE AVĖ. ARTI 28 GATV.
Medinis namas. 9 kambariai, vena, 

gazas. Getas namas. Kaina $1700.

P1 LNELL AVĖ. ARTI 32 GATV.
2 1 .bų mūrinis namas, 2 pagyveni

mai po 6 kambarius. Kaina $2000.

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

gyvenimai. Randa $32. Kaina $2500.

WALLACE GATV. ARTI 33 GATV.
Mūrinis namas. Aukštas medinis 

ponamis. Lotas 25x125. Kaina $1200.

WALLACE GATV. ARTI 33 GATV. 
‘ 2 lubų mūrinis namas. Aukštas 
akmenų ponamis. Pulkus namas. 
Kaina ...............................  $2700.

prekybą ir pramouiją. 
rašo kuo-supranta- 

3iausiai, kad kiekvienas, nors ir 
Stažai temokytas žmogus, lengvai ga

Mokinkimes Patys!
Gramatika angliškos kalbos mo

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

15c. 
be

skaityti ir rašyti be mokintojo
Nauja* Budas mokintis rašyti

mok'n tojo 10c..
Aritmetika mokintis rokundų

meilintojo .(apdaryta) 35c.
Pinigus siųskite per Money

šiuo adresu: „•
P. Mlkolainis,

P. O. Bax 62, New York, City.

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

priešakys. Krautuvė ir 5 gyvenimai. 
2 gyvenimai po 5 kambarius. X gy
venimai po 4 kambarius. * 
125 pėdas. T__ __
metus. Kaina tik .

JAU ATĖJOUfIU flIUUU Solo su choru. Rai
na 40c. Taipgi I sasiuvinyą '•‘Lietuvi- 
šk Dainų” mišriems+>alsams. Telpas-|- 
sitiviuyj*: 1; Himnas; 2. Kaitink ž’ieji saulute: 
3. Oi motule ma’ j 4. jojo berneli*: 5 Noriu tu P- 
go. Kaina 30c. rhsinoš puikios, mielo*. Su p»l- 
siuntiniu ‘ I. D." it- - Liet. Dainos ’ — 75centai. 
Pinigus siųsti markėmis ar Money orderiu:

J. ILGAUDAS
7716 SO. PEORIA ST., CHICAGO, H.L

tikri brangieji akmenys, B. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio! padangėj, 8. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 1L Tėvas Ir sūnūs 
ir 13. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, UI. 1908, 
pusi. 136.............................................  36c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orlson Svett-Marden. Lietuviškon kai- 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, 111. 

'pusi. 235.......................................... 81 -25
Apdaryta .............. .. ^... ............ $1.50

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės vaikai. Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, III 1902, pus
lapių 99. .... ..........'.... ..f. 15c

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščlų, peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir tt. Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy! — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popieros 
apdaruose..........................................$1.50
Audimo apdaruose. .... ...... $2.00

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

namis. 2 gyvenimai po 6 kambarius, 
su maudyklėms, ir visais įtaisymais. 
Užpakalyj medinis namas, 4 kamba
riai. Lotas 50x130 pėdų. Randos 
atneša $552 į metus. Kaina $5.000.

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

A.OIszewskl
3252 S.Halsted St.

1 1

lė, kaip turtingo pilkėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina Ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Bita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vąikiną fr merginą ir 
mokina žmogiškos -doros. Chicago, 
Ui. ICC 3, PUS L 23. .......... .. 10c

No. 200 Akis už aW|, dėntis už dan
tį. Juokai viename Perdirbta iš
vokiško. Chicago, 7, pusi. 29.
Kaina.................. .  ‘. ............ 10c

pusi. 62.' ..........................  20c

No. 225 Goriaus vėliaus, nagu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkišką sutaisė K. B—a ir M. P—is. 
Chicago, 111. 1902, pusi. 48............... 16c

, No. 262 Mlndaugls, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slowao- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, III. 1900, pus 
lapių 88............................................... 25c

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

No. 44 Išmano atsiminimų. (Su au
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Bas> 
navlčlus. Platus bijografiški apipasa 
kojimal kai-kurių Lietuvos vietų. Chi 
cago, III. 1905, pusi. 301.................. 75c

No. 67 , Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia L 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų ir žingeidžių pasakų. Chi
cago. UI. 1903, pysi. 280............. $1X6
Drūtai apdarytą............................... $1.50

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA* 
MOS ‘ LIETUVOS” REDAKCIJOJ.

a5 ADOMIENĖ, Gyvenimo piešinė
lis Šatrijos Raganos. Adomienė tar- 

*vaiką viename dvare, eina j kitą. 
Graši ir užimanti apysaka iš gy^reni- 

Vilnius 1908, pusi. 24, kalua 10c.

No. 68 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovijančlų kiekvieną akaity- 
toją ir klausytoją ir labai naudingos. 
Chicago, Iii. 1903, pusi. 330...........$1X5
Drūtai apdaryta............................... $1.50

No. 527 Kada Ir kokiu būdu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wllh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
slžlnotl, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitą, 
knygelę. Chicago, III. 1906, pusi. 135. 
Kaina......... .... ...« . .................. 35c

No. 546 Nematomi priešai ir drau
gai žmonių'. Pagal Bltnerj sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir tt. 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1905, 
pusi. 113.........*......................................30c

No. 178 Lietuvių Pratėvlal Mažoje 
Azijoje nuo senovės Iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My-’ 
lėtojas (Dr. J. filiupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių protėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimą. Chicago, 111. 1889.......... 50;

No. 722 Trumpa senobės istorija. 
Pagal prof. R. VI p per vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-ials spalvuotais žemla- 
piais (mapomis). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go. III. 1904, pusi. 305.................... 81.00
Drūtuose apdaruose........................$1X5

gla, gražia moroko skūra, (Cis audimo 
n*ra nė šlakio.) .. $7.'•į
* No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tikė* 
limiški, moksliški Ir draugiškai poli
tiški tyrinėjimai, surankioti D-ro X. 
šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chicago, Ui. 1901, pus
lapių 211................... . .... i,........ 5te

No. 1428 Vaišės Kristaus pas po
piežių Pijų IX. Parašė Viktoras Hu- 
go. Antra laida. Chicago, Iii. 1907. 
Kaina. ..................‘.............. į. ...į 10e

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

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bltnerj sutaisė šernas. Knygą 
didelės moksliškos vertės. Ji 
tvėrimąsi viso sutvėrimo Ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giUausius žemės sluogs- 
nius, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius Ir tt Su paveikslė
liais. Chicago, Iii. 1906 pusi. 137. 35c

No. 295 Piotro CaAlip. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bradco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
šių laikų atslttklm&s. Chicago, III. 
1908, pusi. 32..................... 10c

No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor 
vegijoo šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, llįj 
1908, pusi. 77. .................................. 25o-

No. 381 Gyvybė (kantatas) Ir kitos 
trumpos poemos. Parašė Jonas Vis- 
koėka. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš 
tvlrkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai: Chicago, III. 1907, pus
lapių 41.................................................15C

No. 566 Senų gadynių Išnykę gyvi i 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių (vairius sutvėrimdk, 
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 giliai palaidotus že
mėje. ’ Tūlų sutvėrimų atrado čielua. 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien Išstatyti (vairiuose mažė
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, 111- 1900, 
pusi. 370..................... $1X0
Apdaryta.   .................................... $1.25

No. 851 Apie turtų išdirblmą. Pa
rašė Schram. Vertė 8. M. Veikalas 
gvildenantis politišką ekonomiją. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, III. 1900, 
pusi. 139.................................   36c

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

No. 1457. Dangaus Au< 
žmogaus Senumas; Anyk 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112..............,1 ...i 15a

No. 1498 Lietuviškas Sapnlnyka*. 
surinktas iš daugelio bvo'Iibu sapni- 
nykų Ir sutaisytas pagal tikrą persiš
kai - egiptlšką sapnlnyka, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago, Iii. 1895, pusi. 205. ..JI 50c 
Tas pats drūtai apdarytas. ............ 65c

tumas ir 
Jų Šilelio

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir ' sudemoralizavo 
Lietuvą ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, III. 1903, 
pusi. 41.................................................16c

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj* XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tie. Chicago. IU. 1908, 
pusi. 34.................  10c

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

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

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtą, monų ir‘visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Germain 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia Ir praktiš
kiausia mon : knyga, burtų Ir delna- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, I1L1904, pusi. 412. .... .... $2.50 
Apdaruose......... ... ................. L... 83.00

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F> J. 
Lietuviškai vertė J. Laukiat Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės ir budai jų darymo. Chi
cago, 111. 1903, pusi. 262. 50c

No. 1525 Ranlcvedis gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromatas. ( firmas, pažįstamus, 
gimines, prietelius, mylimus ir myli
mas prieš npsivedimą. į ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštos luo
tuos ypatas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituose atsitikimuose. Chicago, Iii. 
1895, pusi. 115............ y.,.. 35o

KAS NORI?
Ras nori pasinaudoti gera proga, 

tegbl tuojaus ateina J musų ofisą, 
o męs parodysiipe porą namų pigia 
kaina, kokių niekur kitur nerasi. Vie
nas mūrinis namas geroj vietoj, ku
ris atneša $648 randos j metus par
duodamas dabar yra už $5200. “ 
mas yra geras, o* lotas didelis. Ant
ras mūrinis namas, kuris gali atnešti , 
$900 randos į metus, bus parduotas . 
už $5500. Namai yra neseni ir vi- > 
sai .geri. Kas nori gauti gerus na
mus' teip pigia kaina tegul tuojaus 
ateina. Turime teipgi naujus namus 
iHit Wallare st., arti 33čios už $7000 
ir porą naujų namų ant 31os gatvės, 
po $7000 Ir $9500. Teipgi turime vie
ną 4 lubų mūrinį namą ant 18tos gat
vės. netoli nuo Halsted st., kuris at
neša $900 randos į metus, o kurį ga
lime parduoti už $7000. Reikia įneš
ti tik -$3500 iš kalno, o rešta išmo
kėsi i mis. Surašą pigesnių namų pa
duodame žemiau. Kas šią savaitę 
ateis ir Nusipirks nuo musų namą, 
tas turės progą kokia netankiai atsi
tinka.

Teipgi peržiūrėkite žemiau surašy
tus namus, ir ateikite-pas mus, kad 
męs jums juos parodytume.

AUriURN AVĖ. ARTI 32 GATVES.
Medinis namas. -2 pagyvenimai po 

4 kambarius. , Randa $18. Kai
na /.........     $1900.
AUBURN AVĖ. ARTI 33 GATVES.

Mūrinis namas ir du lotai. 50x135 
pėdų. Kaina .............  $4000.
AUBURN AVĖ. ARTI 34 GATVES.

Medinis namas. 6 kambariai. Aukš
tas ponamis." Kaina.................... $1600.

AUBURN AVĖ. ARTI 33 PLACE.
Medinis namas. z 2 pagyvenimai. 

Aukštas basementas. Kaina $2200.
: ’ 1 I • ■

EMERALD AVĖ. ARTI 28 GATVES.
Mūrinis namas. , 2 pagyvenimai. 

Aukštas ' basementas. Kaina $2000.

EMERALD AVĖ. ARTI 32 GATVES.
Mediniai namai po 4 ir 5 pagy

venimus. Geroj vietoj. Kaina $3200.

EMERALR AVĖ. ARTI 36 GATVES.
Medinis namas, 4 kambariai. Aukš

tas basementas. Kaina .........  $1400

EMERALD AVĖ- ARTI 36 GATVES.
Puikus mūrinis namas, 6 kamba

riai, 2 lotai. Naujas. Kaina $2750.

EMERALD AVĖ. ARTI 36 GATVES. 
281 W. North avė., Chicago, IU.

HALSTED GATV. ARTI 33CIO8.
Mūrinis namas, 2 lubų. Randa 

• $45 j mėnesį. Geras bizniui. Kai- 
$4650.

Ver- 
____ _. _____ __ _ šios 
gražios apysakos: 1) Attalea Prln- 
ceps> 2) Kas pergalės; 3) Pieme
nukas: 4) Kraujas; 5) Du paveiks
lėliai iš baudžiavos; 6) šuns likimas; 

Vilnius 1906. 
________ 15c.

No. 69 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
Čia telpa 202 dar gražesnės ir juokiu- 
gęsnės pasakos. Chicago, UI. 1904, 
pusi. 333............................................ $1X5
Drūtai apdaryta. ........................$1.50

HALSTED GATV. ARTI 33CIOS.
Medinis namas. 6 kambariai. Ge

rai ištaisytas. Kaina .............. $2200

ILLINOIS COURT ARTI 32 GATV.
Mūrinis namas, 4 kambariai. Lotas 

. 25x56. Kaina ... j...... ........... $1200.

ILLINOIS COURT ARTI 33 GATV.
Mūrinis namas. 9 kambariai. Va

ta. Naujai ištaisytas. Aukštas ba- 
jementas, kuriame yra 4 kambariai. 
Lotas 25x131. ' Kaina .............. $2200.

* LOWE AVĖ. ARTI 32 GATV.
2 lubų mūrinis namas. 4 gyveni

nei po 4 kambarius. Puikus pona- 
nfs ' Maudykla. Gazas. , Išeigos vis
ai. Užpakalyj didžiojo namo keturių 
kambarių mūrinis namelis. Lotas 
27x125 pėdas. Raudos atneša $644 
i metus. Kaina tuojaus perkant 
tik ......................................... $5.200.

LOWE AVĖ. ARTI 33 GATV.
: 2 lubų mūrinis namas. 2 pagyveni
mai po 6 kambarius.'- Vanos. ir visi 
naujausi-, (taisymai. ---------

7) Skrandos Istorija. 
Puslapių 69. Kaina

No. c25 EMIGRACIJA, 
ninku gyvenimo paveikslėlis, 
šė J. šliburls. Brooklyn, N. Y. 
pusi. 47. Kaina.......................... :

a46 Į ŠVIESĄ PER AŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklą. Vilnius ; 
1908, pusi. o0, kaina ................. 15c. ]

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

689 MEDŽIAGA L. Ivinskio biogra
fijai. Spaudon prirengė Dr. K.. Gri
nius, (IŠ "Lietuvių Tautos"). Vil
nius 1908. pusi. 23 (didelio formato 
7x10). Kaina .............     35c.

a99 PELKES. Apysaka Iš lletutių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon 
išvertė Kazys Puida. Vilnius 1908, 
pusi. 468, kaina ...................... $1-1$-

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 .... 20c.

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

No. 321 VELNIAS — NE BOBA. 
Dviejų veiksmų komedija ir NEAT- 
MEZGAMAS MAZGAS vienaveiksmė 
kom«dija. Parašyta P. Petlinko, Vil
nius 1909, pusi. 66. Kaina .... 25c.

No. 397 KEPLOS KANČIOS. Eilės. 
Parašė Liepukas. Chicago. Iii. 1909, 
pusi. 28. Kaina ......................... 10c.

; 591 VISUOMENES ĮNAMIAI. Raš
teitai apie tuos gyvūnus, kuris esti 
žale žmogaus. Prof. M. Bogdanovo.

, Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J. Jablons
kio. Stf daugeliu paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity
ti. VUnius 1909, pual. 165, kaina 50c.

b686 LIETUVIŲ TAUTA, Lletiivlb 
Mokslo draugijos raštai. Knyga' f. 
dalis 2. Su 89 paveikslėliais prie 
Levų lietuvių pasakose. Vilnius 190$, 
pusi. 183, kaina ......................... $2X$.

1196 SERGEKITE8 AKIŲ APVIL
KIMO. vokiškai parašė Dr. F. Grū
da. Atspausta iš Kalendoriaus 1905 
m. i ližėje, pusi. 15. Kaina .... 5a.

1330 ŽODYNĖLIS ANGLIŠKAI-LlEk 
TUVIŠKA8. Surinkti visi raikai f m 
glausi žodžiai, kariuos išmokus, lęng* 
vai gal'ma angliškai susikalbėti. Wor- 
cester, Mass., pual. 151, drūtuose ' au
dimo apdaruose. Kaina............ . 60c.

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir nanjo Testamento. Tik 
ką dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
šių aienų lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms raidėms, pilna Biblija katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yra didelė 
6^x9% colio, 1127 puslapių, drutu 
audimo apdaru. Kaina ...... $3.00.

1808
15c.

No. 70 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalią IV. 
Chicago. III. 1909! pusi. 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 paminėtų knygų I. II, III ar IV 
dal|, turės per visą savo amžių, nolš- 
semamą pasakų turtą...................$1X0
Drūtai apdaryta......... .................... $1.50

No. 397 Keptos kančios. Eilės. Par 
rašė Liepukas. Chicago, III. 1909, pus*- 
lapių 28........................ .'/..'...............10c

11 !

No. 436 Revoliucijos dainos. Suran* 
klotos Iš visur 24 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chlca* 
go, IU. 1908, pusi. 30. .......... 15c

•
No. 442 Svajus arba vaizdas sieki

mo augštybėA Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parakė Jonas Viskoš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje- Chicago, III. 
1907. pusi. 135............. .....................

No. 471 Akyvi a$slreiškimai sviete, 
( kuriuos žmonės n uoli t *žlurt, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti. Iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yri 

-debesiai, ant ko jie laikosi ir tL Chi
cago, 111. 1894, pusi. 79................. 25c

No. 76 Maxlm Gorklj. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
nys: Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, 
Makaras čudra. Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 103....................................... f.. 25c

No. 90 Olltlpa. Graži apysaka Iš 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- 
skts. Antra pataisyta laida. Chicago, 
III. 1906, pusi. 95. ............................ 25c

No. 97 Pamokslai išminties Ir tei
sybės, išguldinėtl galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 128 
juokingų, bet išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir Išminties. Chicago, III. 1899, pus
lapių 182. ..k................................  50c

Naujas namas.
$5000.

No. 597 Žvėrys Ir žmogus. Pagal 
Schmehl’i sutaisė šernas. Mokslas 
apie subu Javoj imą kūno visokių žvė
rių. paukščių, sąnarkojų, žarnapilrių 
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................................ I>... $1X5

Maldaknyges.
No. 970 Tautiškos Politikos Knygy

nėlis. Telpa £la Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatos lais
vės, draugijų Ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės, ir kame išganymas. 
Chicago, III. 1907, pusi. 47. .... 10c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov'ą sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria orežaibtei ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus (vai
rios šviesos Ir šešeili, ir daugybė 
kitų (vairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų (domių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, . aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
III. 1907, pual. 23».     ............. 75c
Apdaryta............................  $1X0

No. 100 Pasaka apie kantrią Aleną, 
dukterj turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietą, daugybę bėdų U vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Oiševakis. Chicago. III. 1902, pus
lapių 66.

-No. 103 Pasaka apie Adomą Ir Jlo- 
vą. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologljoa. Parašė Paul Letargus, pa
gal vokišką vertimą lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, III. 1908, pus
lapių 31....................................  .... 10c

No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su būvi u ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytoją drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, BĮ. 1904. 
pusi. 60..........................  16c

ri o. 630 Ethnologija arba mokslas Į 
įpie žemės tautas. Pag&r1 Dr. "M. Ha-1 
berlandą parašė Šernas. Su paveiks!ė-1 
llals. Yra tai svarbiausia moksliškai 
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 abelnal viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją. tegul perskaito šią knygą. Chi
cago, Iii. 1903, pusi. 667............... $2.00
Apdaryta............................................$2.50

No. 1135 Hyglena arba mokslas apie 
užlaikymą sveikatos,- Pagal Beraesą, 
D-rą Noli ir kitus sutaisė šernas. Kas 
|ą su atyda perskaitys, patalkys ap- 
Sisaugotl nuo visokių ligų, užlaikyti 
Čielybėje savo sveikatą, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo vaikus. Chicago, Iii. 1897. 

| pusi. 132.................   35c

Mažas Aukso Altorius — Katalikiš
ka Maldų knygelė.

šios 7 knygelės yra naujausio spau
dimo ir gražesnės už seniau spaudin- 
tas. Poplera balta, slidi, d rūkas stam
bus, didumas knygelių 3X4H 
Maldos: rytmetinės.į JrnknraM 
spaviednės, komunijos, miši 
rų, ir daugybė kitų. Mišių 
abrozėliais; mišparai lietu 
tyniški. Keletas lotyniškų 
giedamų prie išstatymo Š0. Sakra
mento, procesijų, pakra
6 Litanijos, psalmės Sv. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rašančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventų 
giesmių ir

t colio, 
lės, prie 

mišpa- 
dos su 

ir lo-

k tt.

tt L; !Į|- r 
į i* t !ki"i i

Prastais, drūtais Apdarais.
kraštais, be apkalimo. 50c

Prastais, drūtais apdarais, 
kraštais, . apkaustytoms 

pasidabruotoms , bįlėte

No. 473 Apie tsmę ir kitus svietus, 
jų buvj ir pabaigą. Pagal Heilperną, 
Faibą ir kitus sutaisė šernas. Apraše, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra imm- 
16, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko* 
mėtos is^kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 sstronomtškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go, III. 1896. pusi. 255................... 75e
Ta pati apdaryta......... ....................81.00

No. 480 Biologija arba mokslas aplo 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nus- 
baumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties ‘ žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, IU. 1901, 
pusi. 147..............;............... 40c

No. 641 Geografija arba žemės ap
rašymas. Pagal Geikie, Nalkovskj ir 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
platumą; jos kalnus, jų vardus, augš- 
tj, vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir klek joje yra ingHų. geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; klek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, 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, 
pspročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos Ir nakties. Knyga dideli 6x9 co
lių. ant geros standžios popieros spau
dinio. Chicago, Iii. 1906, pusi. 469. 
Kaina..................L............................ 82.00

Ta pati apdarytą audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono.........$2.50

No. 1176 Pamatas Visokiai * Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui Ir lala 
vėl Populiariškaa raštas apie klausi
mą valgybos. Parašė Otto Carųuo. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kai-ku- 
rio kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, III. 1807, pusi. 113. 30c

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

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para 
M A. Nlemojeivski, vertė K. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šun
takiais, 2. Viesulą, 2. Motiejus Balis. 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšuvoje. Knygelė (domi kiekvienam. 
Chicago, Iii. 1908, pusL 76. ...... 20c

No. 134 Sidabrinis kryžslis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laiką 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago. III. 1906, 
pusi. 169. (šitą knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė Uetuvlams skaityti.! 
Kaina .... ............................... 50c

No. 186 žmogus nsplluškls. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži anvsakė-

Nu. 1803 Moroko skuros minkštgk 
apdarais, apvaliais kampais, aukis 
kraštai^ parašai ir auksuota krie 
ant vieno šono............... -f--I

No. 1804 Francuzibkos slidžios 
relės minkštais apdarais, apv . 
kampais, aukso kvietka, kryžius, 
rašai ir kraštai.

No. '305 Apdėta baltais 
kaulais ir celuloida, 3 aidabrj 
dailkėlial kabo ant lenciugėllą, 
mo nugara, apkaustytos bri 
dabruotomia blėtelėmis, .ąu kabe, arflf 
sinti kraštai. .... .............   $1X9

•T ni’.
No. 607 Gamtos Istorija Ragai Bert 

vertė Dr. A. Bacevičia. >Knpga su dai
geliu vabalų, tuvių, šžnooių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypač tuos dalykus, ( kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų getai besupranta. 
Chicago, 111. 1903, pusi. 20$............80c

No. 508 Gamtos pajtogee Ir kaip U 
jų naudotis. Pagal BltuerJ sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveiksiu (vairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, III. 
1904, pusi. 238....................... 60c

No. 516 Iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai ir auginami augmenys! 
Pagal Lrfinkevlčių sutaisė šernas. Bu 
paveikslėliais. Chicago, 111. 1901, pus
lapių 72............................   20c

No. 525 Kaip gyvena augmenys! 
Pagal Lunkevtčlų ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie Įvairius musų žemės auga
lus, jų suGCjlmą ir atmainas, gyv( ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, III. 1901, pusi. 129. .... .... 35c

Ne. 656 Istorija abelna. Dalis L 
Nuo seniausių laikų Chlnijos — 3800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
Imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų plnunidas, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų Ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt Chicago, Pi. 
1904, pusi. 498. ...........................$1X0
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... $1X6

No. 657. Istorija Suvienytų Valstijų 
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 U 
Europos pradėjo plaukti ( Ameriką, 
kokios karės buvo, už ką kariavo ir 
kokiuose metuose; klek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago, III. 1896, pusi. 364...........$1X0

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
litaros ant nugaros ir šono. .... $1X6

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė 
Skačkauskas. Lengvas budss išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Kną*ga padalyta 
( penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai trupintai. 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinės. Chicago. III. 1897, pust 104. 25c

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Ollendorfą. Harvey, Msx- 
well ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
vo be pagalbos mokytojo. Chicago, Iii. 
1906, pusi. 307................................ $1.25
Apdaryta............................................81-60

No. 1328 žodynas lletuvlškai-angllš- 
koe Ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir II; Ly. No. 1328 ir No, 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti anglišku kalbą. Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. 86 00

No. 1326 žodynas I lėtu v i ik a l-e n gi lš- 
kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La- 
lis. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvoma litaroma prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos fonnątas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, Iii. 1902, 
pusi. 382.........................................82.00
Popioros viriais...............................81-76

No. 1806 Baltos celuloidos apdarai 
vienų ornamentai kaip ant šio pa 
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė h 
aukso litaroms .knygos vardas at 
spaustas, su kabute, auksinti kraš 
tai................................ J.. $1.54

No.1807 Baltos celuloidos apdarai 
ant vif*uo šono kvletkuotas kielikas 
su kauline kabute,i aotlMaa ifclMMt1 
Kaina. 1 ** ’*U $1X1

B R E V I O p t L I 8.
Katalikiška Maldų Knygelė Paves 

ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomėnel
Knygelės miera 2%X3% col. Pus 

lapių 140, storis U col- Mažiausia 
gražiausia ir* smagiausia maldaknygi 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ii 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lis 
tuviškai ir lotyniškai. Turi visas rel 
kalingas maldas Ir kalendorių, tel] 
kaip didelė knyga. Balt*, plona, ge 
ra poplera. Čia yra jų paveikslėliai ii

No. 1901 Juodi, kieti, drūti' audinu 
Eiaral. išrodo kaip skuriniai, gražus 

paustl išmarglnimal, lapų kraštai 
raudoni.................................................35o

No. 1902 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo lyg skuriniai, gražus 
Išspausti išmarginimai,įaaksuotu kry- 
žutis ant šono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina. ......................................'L.. 40o

No. 688 Istorija Chlcagos Lietuvių, 
jų parapijų Ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu ‘'Lietuva“, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chtoago- 
je, klek lietuvišką draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chlcagos lietuvių dar- j 
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su "Lie
tuva”. a Chicago, m. 1901, pusi. 580. 
Kaina. ...« .... .... 81.00
Apdaryta. .... s............. .. «... $1-50

No. 1327 žodynas angįIškai-tietaviš
kos kalbos. (Dalis IL) Sutaisė A. La- 
lis. čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgi kiekvienu žodis paženklintu 
kursyvoms literoms 
matikes skyriaus jis 
formatu 6x9 colius, 
apdarais, nugara ir 
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašu aukso literoms, 
lapų kraštai marmurooti........
Ta pati knyga popieros apdar.

No. 1907 Baltos celuloidos j gražus 
apdarai, išrodo kaip balčiausias slo- 
niaus kaulas, čysta, didi, žvilganti po
plera; ant šono graži kvietkos šake
lė su aukso ir sidabro lapeliais, auk
so literoms knygos vardas atspaustas,
lapų kraštai apačiai auksinti, ant vi
durio kabutė................................. $1X5

No. 1803 Juodos trancuzi 
relės kieti lygus apdarai,

kraštai apsčiai raudonai 
raudini kampai. .... *..........4.., 76©

No. 1904 Juodos franeuziškoB lygios 
skurelės, minkštai Iškimšti apdarai, 
itauip*i *7 * ‘ ““““

Į ant nugaros ir šono, raudonai apsčiai 
I auksinti lapų kraštai, rundinl kampai. 
'Kaina..........................................  $1X0

M.00 skurdės, minas—*J3.00 kampai išmarginti, auksiniai parašu 
*'>-vu .__<- sn«n raudonai apsčiai



i. * •'

■ i No. 1905 Baltos skurelės kieti drū
ti apdarai, gražus išspausti išmarglni- 
JM1, auksuoti lapų kraštai............50c

■R?

No. 1906 Baltos skarelės minkšti 
apdarai, per abudu galu auksuotos 
Jaostos, auksuotas kryžius ir ant nu
garos parašas, auksuoti lapų kraštai, 
rundini kampai. ,.... .... 55c

Svietiszki AbrozaE .
Litografuoti Abrozal, Vienoje Spal

voje .— Juodai ant Balto. Pfotia 
Ilgis 28 col.

Kaina 50c. Vienam.

No. K639 Tadas Kosciuška.

No. K653 Kazim. Pulaskls.

22,

plieninės išlietos «nt plieninio volo. 
Ji niekad negenda, nes nėra kam joje 
gesti. Jos sistema teip paprasta, kad 
kiekvienas, paėmęs jų J savo rankas, 
iš pirmo sykio supras, kaip sn jų drn- 
kuotl. Jeigu nori turėti drūtų, pigių 
ir gerų mašina, tai pirk Odeli Type- 
irrlter, o niekada nesigailėsi. Sitų 
mašinų kainos seniau buvo $20.00, 
vėliau buvo $15.00, o dar vėliau — 
$10.00, o kad męs jų išperdavėme di
delę daugybę, tai išderėjdmė'nuo (ai 
riko pigesnę kainų, ir dųbar jas pa 
duodame už ........................   . •.. $6.9

Su gražia audimo apvilkta skrynt 
le už ...................................L............ $89

Su gražia skuros apvilkta skryne 
le už.................................................... $9.9
Vollukas tepimui raidžių, skyrium 25< 
Atrament. mašin., maža šeivukė 15c

AR TU SERG
Ar tavo liežluvl 
iitižes, skaudus i 
liberta* »puogr 
11a Įsi Ar burn 
prikartėjus, smlt 
d* kvapas, veidą; 
ilbertas spuogai* 
negali valgyti 
pyksta llrdls, ve 
ml, skrepliuoj) 
rytmečiais, jaut-

5GERA
ateikite ir daleiakite man liekai-

B H

?

B
ra

■ *

No. K698 
♦♦

’No. K877

Jonas

Juoz.

Jonas

Sobieskis.

Poniatovskis.

Sobieskis III, Len-r No. K892
k įjos Karalius, sumuša Turkus ties 
Vindaboua 12 Rūgs. 1683 m.

No. K76O Dabartinis Popiežius Piua
X-sis. Tliera 18x25.............................. 35c

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

No. K928 
pa veikslas.

Kražių skerdyni. Paveik-No. K891 
slas ano baisaus atsitikimo 2£ d. .lap
kričio 1893 m. Kražių miestelyje. Ra
seinių pav., Kauno gub. Miera 22x28. 
Kaina...................................................... 50c

No S766 Gedeminaa, Didis Lietuvos 
Kunigaikštis apima Kijavos pilj 1318 
metais, o maskoliai puola prieš j| 
ant kelių ir paduoda jam duon* ir 
raktus. Miera 17x24........... .... 30c

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

No. 899
šeimyna.

No. K9 
rozo, nuo 
ono XIII.

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

Visi Popiežiai ant vieno ab- 
pizmutinlo šv. Petro iki Le- 
Miera 24x30......................$125

lūkėję, aulrupstl negardžių skystimu arba vėju. 
Ja rėmuo. »»i silpna* ir greitai pnUstantls, užei
ta seilėteki* ir sutlrltėjima* seilių, negalt-nie- 

zoti. ima snaudulys po pavalgymui, kankina 
diegliai šonuose, gurglms* vidurių, gumbas, ne
gardu* skoni* burnoje, trumpas kvapas, greitas 
nuvargintas, plakimas širdies! Jeigu teip tai ne
lauk. tuojau* prlsiųsk mum doleri 0 mestamisui 
nusiusime butelį musų gyduolės The John EHslr, 
sn pilnu pamokinimu kaip vartoti. Pagelbės ta
rautai kaip Ir (imtam kitų. Katalloga* aprašantis 
snvlrė M0 ligų gaunamas dykai kas prisius porų 
markių. John L Bagdilunaa, propr.

JOHN** 6UPPLY HOUSB
1109 90. OAKLEY AVĖ. OHICASO. ILL.

^NAUJIENA f 
h Kenčaaėliems \

Su pasakymu vardo $1.00.
Garsiausias sviete

DELNAŽINY8 IR KORTU LEMiKAS 

PROF. H. LEIBOVVITZ 
A K v pasakysią tamistai tu kuom apsivesi ir telpgi

C) vardų y prato*, kuri tave ir y: i.

Kaina 50c,

J

Tau Seksis!
Jeigh nusipirksi knygute “Kaip 

padaryti Monus’’ ir išmoks) iš jos 
daryti monus. Uždirbsi vakarais 
daugiau rodydamas męnus negu 
dienomis prie suųkaus darbų. Kny
gutėje aprašyti 63 monįi. : Kaina 
50c. Pinigus siijsk markėmis ar 
Money Orderiu adresuodamas

JONAS ILCAUDAS '
7716 So. Peoria SL, CHICAGO, ILL.

VYRAMS TIKTAI

Ponia Ona Miller
(pagal vvrį Jankauskienė)

SĖMIAUSI* LiETUVE-AKUŠERK* CHICA60
Dabar gyvena priešai Ruble ak.

107 Canalport Avenue
Toiepbonne — 341B Ceael.

Naujas išradimas 
Sustiprinimui Ir ui laikymui plaukų. 
Tūkstančiai plikų iaionių atgavo pui
kiu* plauku*, sulaiko slinkimų plaukų 
galvos labui trumpame laike. Vietojo

senų atauga nauji, gražu* plaukai. Visokis ira- 
formacija dykai. Artesnėms žinioms reikia ra
ly ti įdedant krasos ženklelį.
_ __ PROF. J. M. RRUNOZA

------------- . MU.ra-KWT«K.No. K853 Išpanija priima Kolumbų BR0ž»WžT s $o m ST_ 
mieste Barcelonoje 15 d. balandžio 
14$3 m., kada sugrjžo, atradęs Ame
riką. Miera 28x42........... $1.50

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

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

No- K649 Visi Suvienytų Valstijų 
Prezidentai ant vieno abrozo, nuo Jur
gio Wasbingtono iki Roosevelto. Mįe- 
ra 22x28.................................................. 5Oc

No. K765 William WcK>nley, prezi
dentas Snv. Valst. tMurinės Ameri
kos. kuris tapo nušautas 1901 m. Mie- 
-a 22x28...................... 50c

No. K10C6 Teo. Roosevelt, Su v. Vai. 
buvęs prezid. Miera 22x28. .... 50c

, No. M77 Dr. Vincas Kudirka, kurio 
vardų daugybė lietuviškų draugysčių 1 
šiųdien nešioja. Miera 19x24. 35c

No. K645 Napoleonas I, garsiausias 
Francuzijos ciesorius. Miera 22x28. 
Kaina......................................................50c

No. K860 Chicagos Miestas 1779 m.
Miera 22x28............................    5Oc

Dr. P. G. WffiGNER
(lt LATVIJOS*

Priima ligonius savo ofise:;
3315 S. MORGAN ST.
Kasdieną i R i 2 vai. po piet^ i» nuo 6 vai. 
vakare. ‘Telefonas: Yards 709.

Tefefon Yards 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legaiiškas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Sale, Testamentus, Affidavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas '

A. Olszewskl’o *'
3252 So. Hilittd, Cor. 33rd SL

Chicago, IIL IT

No. K1033 Maskolių su japonais ka
rė prie Liaoyang tvirtovės Mandžiuri- 
ipje, rugsėjo 1—10, 1904 m. Miera 
22x28....................................................... 50c i

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

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

No. M784 Didis Lietuvos Kunigaik
štis Vytautas. Miera 22x28.......... 35c

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

No- M78C Didis Lietuvos Kunigaik
štis Algirdas. Miera 22x28........... 35c

No. M787 Didis Lietuvos Kunigaik
štis Gedeminas. Miera 22x28. ... 35c

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COŪNSELOR at LAW 
Chamber oi Commerce BWg., R*om 709 
S. E. Comer La Šalie ar-, \Xhshlngton 8trssta 

CHICAGO, ILL. 
TELEPHOi k P.rilAŽ 3M2 

'■ -i.1 s v-ta*v»^srr-i- - t
Liet u vys.advokatas, baigęs mokslą 

jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas. civiliškas ir krimina- 
liškas, visuose teismuose (suiluoee^ 
9r>. 3112 8. Halsted St., arti Simų* gaMa

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 So. Stote St CHICAGO, ILL 

arti Harrison gatvės 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijoa 
Žingeidumai Oateologijoa

Žingeidumai Gromuliavlmo Organų

Tyrinėk pradžių ir išsivystymų 
žmogiškos rasos aso lopšio iki graGo, 
pamatyk keistumas gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumus.

j

MUSUS 
j DRAUGAMį 

Lietuviam !|H Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligoa ar painiais nesveikumais, U g užsimokės tau atsišaukti į Chicago Modlcal Cllnlc, 344 So. Stato St.
prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- HL 

K gydymą kožnos ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nualmi- JE 
M nęs, silpnas irnuiltęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
Rfl vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdyei draugijos, K SJH trūksta energijos irt virtumo, akys įdribusios ir neČystos, pajuodavę paakiai, K 
M spaugai, piėtmai ar kitoki išbėrimai ant odos, nemorališki ir

Nmilpaiunti Sapnti, Patrotytas Vyritzkumu, Sekliszka Silpnybe 0 
nesuaugusios ir šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, 
pienėtas Šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar lnksti|? K 
Išsipūtimą Gyslų Maišely]; Užsendintą Puletekį; Užakimą Varpskylės; Sy- B 
filitišką UinuodyjimąKraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo M 

— ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant ji 
K veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnaa vyriškumas, turi užkurdu- 9 Kl sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- B 

damą gerklę ir tt. ?

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic 
užtikrins ten pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužilgio 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip nc- 

M sunaikina jaunus ir pusamžiuius vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike, S B|M arba slaptingas nubėgi m as sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin- 
kančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina 
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertenkaus užga. 
nėdinimo lytiškų geidimų.

f Męs tikrai tave išgydysime.
Mę* rydom U ilgydotn tekio* d u bėgimas, nervų nusilpnėjimų, užsesėjosį pult ta kį syfilį, 

M nonaiur»Ilikus b*<Iraus, patiacyitų, inkstų ir pūslė* ligas, teisybę sakant, viaee Vyrų 
vi Litas. Visos kliūtys laimingam ženybintam gyvenime bu* praiahnto*. Tuksiančiu* jaunų 
M ir pusatniintų vyrų kasmet prte* laikų nuilooja į grabų jaunystA* lidykumal, per tankus 
M sssikuoplnimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors sienų U viri paminėtų ženklų, paslrodavyk

VX Esmi vienatiniu kortų lėmiku (burtl-
_ ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti

meilę ar draugiškumą tij, prie kuriij šir.
dis linkusi nors j ii butij ir gana toli. , l

Prižadu pasakyti tam i štai ar tamistos vyras, moteris ar meilužė tei
singa ar prigavinga; kaip apsivesti su taypata, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimą su ypata, kurią myli; taipgi kaip įgautį 
Įtekmę ant tij, su kurtais sueini. Aš papasakosiu t a raistai praeitą, da- 
barte ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELL‘ 8T.,
k A* KALBU UKTUVIAKAI IR LINKI*KAI. ATRINK*K APGANSINiMĄ. '

i

• Męs Apdraudžiame I

Reda tas sieką sekaštaela, • gali užčMyti daug keatšjimu.

Tyrinėk įtekme ligos ir paleistuvyste*, 
perstatyta* gyv didum figuroee, sveikuoae 
ir ligotuose padejimeoa*. Lavų* ižrodiaėtojaa 
ataakineja visokius klausimus. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

INŽKNGA DYKAI!
ida nakčiai.

Iki S vai. rytmety). 
Nuo 7 Iki 8:80 vakar*.

hedėkUeratais: Jiuo»:W Iki U vaL tik.

Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.
Nuo Mirties. ,

Męs apdraudžiame VISKį Ir nuo VISOKIU NELAIMIŲ

’t

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. State SL Chicago, III,

DENTISTAS

OFISIS-bapn 31 ir So. Halsitd pt, 
(Ihmmm UrtasMkM.) X MlttM. ILL

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas.
3255 So. Helsted St., Chlcego, IIL

Gydo visokias ligas moterų, vaikų Ir vyru. 
Teipgl turi didelę .praktikų ir gydo pasekmingai 
visokia* limpančias, uialuenėjusla* Ir paslapun-

Dr. G. M. Glaser
ŠLuomi pmnęku gerbiamai publikai, jog eslu 

senlaūshi gyti, ijti am Brldgvperto. praktikuo
dama* 17 metų. Dabar savo oflsę perkėliau į 
taukesniu* ponr.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32ros gatvia -

Mano oflia* aprūpinta* naujautial* budai* gydy
mo. Vitu* ligoniu* itengsiuo*!užganėdinti, kaip 
i» lygšioL PMltikėdamas, Jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rems. e*iu namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dienų ir naktį. Esiu speelaHsta* 
ligose vaikų, moterų ir vyrų Ir užseudintote ligo- 
*4. Darau visokių operacijų. Liekuosi su pagarba- 

Telefonas Yards 687.

Dr. G. M. Glaser
3149 8. Morgan Street

ka4ei k.ncvlaše llgtaa ė 300,000 žmonių sergančiu įvairio
mis ilgomis liko gr.it.1 iugidltais, nekuria isi ju buvo pnepa- 
Sinti nao kitu Daktaru ir institutu už nebeiugMaaiu*, be gani 
profesorei CelUaa Xew Tark Meškai Jaatf tau jas iesgide.

300,000 ISZGIDITU!

Netrauk vyite* ' Neiinrekit ant ta kaip sunki Jusu liga ar 
kaip uiseaejaai* ne tie pati, garsi prašau orei gali Jumis taip
gi iugidit. Ateikit taoi (arba raazikit gavo kalbai*) ir aplai- 
ki.it eudaunu* vaiasa*. kurie aat sikio atneša Jumi p. lengvi n i 
ir padari* Jumis sveiku.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL

Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir- K 
kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- ■ 
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, V 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa- ■ 
nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė. M

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo E 
reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI
3252 S. Halsted St. Chicago. A

Dvre Marija Dowiatt-Sass
Moterų ir Valkų Ligų Specialistė.

BURTAR, 14*1 W. Hirrism Rt.

KAISTĄ” (Tk Jusli) t DUODU DOVANAI
Skaltyt»Jsm«'*Uetuv«*” ir "Vienybė* L.", kurie dar to* knyga* neturi ir nėra Skaitę.

Persksltas ••RAISTA'*teipj>al šfhosl vUa siti vsrk yni J dabartinė* prsmonfjb* ir kodėl 
bedarbės kita, e t uotui Ir kaip galima turėti rtsuomet darbas ir gyventi laimingai.

„RA ISTAB” dėl IšnaAuiuO savo Idėjų yra teip pageidsujatn* knyga, kad yra Išversta į 
Visas kalbai.

"RAISTAS”. kurU sudrebino Amerikos tr F.uropo* parlamentu*, yra didelė. 356 pusią 
pių knyga ir svarbi tuoml, kad aprašo gyvenimų lietuvių Amerikoje.

"RAISTO" kaina |I.OO, perkant pačių knygų. Prenumerata laikraščių "Lietuvos" ar 
"Vien. Liet." metams 82.00. Bet kas naujai ušilsakk* "Lietuva" su "Vien. Liet" metams, 
prisieidama* man 8X00. aptarė* metam* vienųšitų laikraščių Ir "RAISTĄ" dykai.

Kiekviena* lietuvy! Inteligentas pripažins didelę vertę knygos “Raistai”.

EUROPEJIŠKAI-AMERIKONIŠKA
Prekybos Kaųceliarija

Parengia reikalingas popiera* Ir dokumentu* į sudus arba adminlatraeijo* kanonliarija* 
Rutijnja, dovtarvnnaatls, aktu* pardavimo, panaiucymo Sutarti* ir kitokius dokumentu*.

Sujl«*ėkaos*triku* gimimo mirtie*, Senybų Ir kitu* įpėdinių dokumentus.
k <k yf^”*!*0*1*1** rs*tu* dokumentu* į Rusllkų, Lenkiškų, Liet oriškų Angliškų Ir Va-

Veda viaokta* protas Rusijos. Austrijos, Vokietijos Ir Amerikos sudsose.
Atlieka visokiu* r*lk*las uas Rusijos. Austrijos ir Vokietijos Konsulins.
Veda prvva* atlyginimo ui sužeidimus ir nuostoliu*.
Atlieka visokius prekybos reikalu* Rusijoj. Austrijoj, Vokietijoj ir Amerikoj.
Rašykite savo prigimtoje kalboje šiuo adresu:

Europe-American Commer. Office. 112 So. Clark St., Chicago.

oi t Ik lak M'

kmuzie Drakteriaiku Institutu l

ku ir kaip uisilaikiti idant pasitaikiti sveiku.

No. M788 Didžio L. K. Vytauto pri
siek*. Miera 20x25. :.................... 30c

No. 6790 Simanas Daukantas, Lie
tuvos istorikas. Miera 22x28. .... 35c

A. Olszevvski
3252 8. Halsted St, Chicago, III.

•s,u,k ssandiom 10 etatu raarkeml ant knigos 
po verda "Vadovas i Svsskžta* paraaslcn* gar- 
»io Profesoriau* Dr. E. C. Coccnts, kur aprašai-

Dr. E. C. COLLINS, 
ušdetojas 

Collins N. Y. Med. Instituttj.

C aršu t ant w*o svieto

Nuo 10 iss

75
I.it.

Nedeliomis ir
Pandėlio ir Caetviargo Vakarai* 

nuo 8 iki 10.
Dr. J. J. HcGLADE

BRUKUOJAMA MAŠINA 
ODELL TYPEWRITER.

Kaina $6.95.
Odeli Typewriter yra viena iš ge

riausių pigiųjų drukuojamų mašinų. 
Ji drukuoja teip gražiai, kaip mašina 
pirkta už $100.00. JI yra drūtesnė už 
visąs kitas ant svieto esančias maši
nas. Ji visa yra padirbta iš gryno 
plieno, prie jos nėra medžio nė trupi
nėlio. Visa mašina plieninė ir literos

Dykai 
dėl

Viru i
Vardas ir pravarde

Pačta..........................

O

Jeigu sergi Rumatirrau utkrecsiaraa liga ninuodyimu lira-

COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE i
140 WEST 34th STREET., NEW YORK/

i VALANDOS:
t ryto iki 1 po į pieta 
: pietų iki ir “ 
Ssventieniis r^iKj 10 iki X.

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyra iJfoam

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos 
knygelė. Ta knygelė pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo k^įjo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatiatna. 
niško ligoie, vydnriu, kepenų, inkštu arba pūsles I vgoaie, gali lengvei i'&Įdyu 
namosie. Jeigu aaatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir ns gi iiftl*įš_ 
negaudame jokios pagelbos ta, apstingai dykai gauta knygelė dėl vyru, į
™5esni bagelboš keip 8100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip gale* į 
£r®itai išgydyti. Tukatančei vyru atgava sveikato ir vyrifiktuLo per pagelba *teA 
Tortingos kmgelės. Ta knykelė ira krautuve Žinių, apie kuriom kx*aas vyras 
būtinai turi žinotL Pamikitie, jog ta knygelė yra garnaua vy^si dykai; tAsA 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite temis paduota kuponą, ir prisiuskitiė mum. o 
kuo greičiaus priaituma jums vysai dykai ta brange knygelė. -

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena. -
JOS. LISTER & CO., L.702 Ncrthvvestern Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago, Hl. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu priai usti man vysai dykai, jus u abgarsinta knygelė.

... Statas.

Geriausia Proga Amerikos Lietuviams ingyti
14 k. Grynu auksu pavilktas laikrodėlis.

gražiai ira r'o ai* vlria s >.v r 8 :a» ar moteriš
kas) ai dviem antvožai*, koteliu u šauki m s Ir už-

814.00. — 14 k. m a I asikM pavilkti* ftnsndiaė- 
lis yaran'iicjsiiias ta metų. - 14 k. gryna «ak- 
■a pavlil ti* žiedas, sn tavo vardo pinuml * n’S 
litaromis, jrarnntiiajam** 4 metams y a. iltie 
daiktai sykiu kainoje 81* *• žnt laikrodėlio iė- 
graviruota: Atminti* t* Aumriko*.

Prlsiųsk mums už viską 54.74. 
Jei daiktain-bus tokie p it, kaip apraėyta, siųsk 
jS smilius atgal, o męs sngrųžlnsiase tau plai
šu*. T4k ii * žema* kaina* męs duo a ue tik pir 
n * u utsisakymuldčl retesnio suslpar.lmo sn Ju
mis Atsiųsk mums E k Ino 24c. dvl<*nčial> k •»- 
so* A nklvllsi*. • likus u* 84.S« uim k si aptu
rėję* ir apžiūrėję* daiktus ekspresui Suuos daik
tus galim- i am-roti tris syk sugitasU > kaina.

V* 0 Ii l'crr. ė i i*. 6 grani i lėliu* ir 6 žiedu* 
8K.60 81 įsii k‘Uiotr. kraso* ž-nk'eliai*. Llku- 
siu* Jta.60 Italu. k**i aislitiNiarai ir p-rtiurėję* 
daiktu* ekspresą teise.

Apnts Wholusale Watch Co.
192 West Broadway, Dept. 71 

NEW YORK CITY.

NAUJO o!J akmfna'ic NAUJO 
Gelatlnkello HlkriLllMlO Laikrodėlio 
gryno sukto, auksuoto, ar kitokio, parduoalme pirmų 10.000 musų 
naujo nudėvimo 23 akmens a "Accuratu*" iaikradėlio tik pe $8.78 
Šitie puikų* ir gražų* laikrodėliai yra gražiai uravlruotah aukso 
raštai* uždaromai* lukštai*, dalblnhi judinluvu. patentuotu nusta- 
tytuvu. greitatrukl* Ir kitomis retomis ypatybėmis, eerat r<4o lai
kų ir yra niūkime* Vyriška* ar mote r Akas garantuojama 20 metų 
Jta ne tik yra perai*, bet ir gražiai* laikrodėliais ir kas pirk* ge
rėsi* ir didžiūnais savo draugam*. Jei nori tikrai pero ir p-n'aus 
taikrokėllo pigia kaina, tat čia ji* yra. Pirma pirkimo kitur, npėiu 
rėk šitų laikrodėlį, idant paskui nesigailėtum. Vlencentis krato* 
gT—atgabena tau šita lall*rt>4eli priderančiam apžiūrėjimui 
įvadini* kaina 85.76 ir persiuntime lėSvmis tr laikrodėlis tavo. Jei jo 
nenorėsi, t eitnk. nieko mums nebusi kaltai Ir laikžodėli* bus mum* 
sugrsžinta* mu«ų iMu. Me* visų atsakymų Imame ant savęs. Gra
žus a n ks notas grandinė!:* ir kabutis dykai su dažnu laikrodėliu.
Pirma n.uiKi Uita laUtraO'lia Uporaarot Jie šn* porrforinkami pa- 
praeta taina po įa,so ir <«i gus dar pigu. Adresuok iileip:

Excel*lor Watch Co., Dept. 903, Chicago, III., U. S. A.

----- JBIOV TA1ŠI8TA MĖGSTI . ■■■

Gerą Degtinę
Rašyk mum. tuojau, o gauti

DYKAI VISĄ KVORTĄ
geriausios dagtinis

SECURITY C0., 425 8. Water »t, Chlcage
Vardas

Adresai

Vienatine Lietuviška Sankrova
Ir agentūra Ilteratuta* ant "North Side” Chicago. 
Čion galinu gauti moksliškų, svietiškų ir dvasi
škų knygų, rašančių, škaplierių, abrorfllų, viso
kių laikraščių, Amerikos Ir Europon ir popierų 
grotuotom«. Teipgl užlaikau visokio ta voro: Juo
dyki, paišelių plunksnų, drukuojamų mašinukių, 
bri tvų, stereoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne- 
užmirškite aUllankyU. o busit* užganėdinti..

| PETRAS M. KAITIS
.281 N. Rorth avė. ___ Chicago, IIL

IŠGYDO IN 5 DIENAS’S-i:
Be peilio ar skausme

Noriu itžvdyti kiekvienų vyra verianti iiplerimu lytiškų dniin žvalų, atriktura. 
užeikrečiamua kraujo nuodus, nerviškų sunežalžnmų pazlugnnų lytiškų ds ių *t bžaa 
liečiančias vyru*. — Šita* nuošudna paaiaiulimmua yra atviras visiem*, kuri* prataido 

' dauž pinitų ant daktarų ir vaistų be jokio* naudo*, ir mano noru vra rsrodvti visiem* 
šitiem* žmonžm*. kuri* bravo (ydomi dešimitiea ar daužiau* daktarų be jokio pasise
kimo, kad aš turiu vionintėlį būdų, kurinomi tikrai išlydau.
Nemokto u* gydymą bo naudo* —- mokėk u* tikrą Išgydymą.

Slaptos vyrų
iii ydoms greitai, tikrai ir su 
pilna slaptybe. Nervų nusil
pnėjimas. supuolimas sveika
tos, žudvmai stiprybės, nubi- 
timai kraujo, užnuoduimas, 
Uapuminės taiitya.

Plaučių ligos.
Dusulys. Bronchitas ir kitos 
plaučių ligos tikrai išgydoma 
mano vėliausiu bodu. Širdies

nose, Baltosios tekėjimu Ir 
kitos h tos tikrai išgydomos. 
Užpakalinės tanios, užsendin- 
tos ir nerviškos ligos moterų.

. Užnuodljimas 
Kraujo,

į

1

PATARIMAS IR 
l*TYRIMAR DYKAI.

Specialistai vyrų ir 
moterų litų.

po, kai, piktoji dedervinė. šun
votė*, niežulys. hemorhiodai, 
sutinimas tiltų, naikinam ti tra- 
bė tunai, jeisenėjusiot ligos.

DR. ZINS, 41 CHICAGO į
■ -

Visi tie, kurie šaukiasi gydytis TUR šauktis asabiškar dėlto, kad 
ligos ir kitoki padėjimai negal būt gydyti teip gerai per raštus kaip 
galima gydyti asabiškai. NERAŠYKITE, BET ATEIKITE^ _ J
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