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■ POLITIŠKOS ŽINIOS. Konstantinopolio atsiuntė dalį ten 
buvusios kariumenės, kadangi sto
vėjusi Azijatiškoj Turkijoj kariu
menė pasirodė neištikima: karei
viai, vietoj ginti skerdžiamus krikš
čionis, pats dalyvavo skerdynėse ir 
plėšimuose. Dalį badą kenčiančių, 
netekusių turtų’ ir pastogės arme- 
niečių gabena į riaušių neišnaikin
tus apskričius, kur visgi įlengviau 
prasimaityti negu išnaikytuose ap
skrietuose. Parlamentas saišelpi- 
mui badą kenčiančių paskyrė 150- 
000 dol. Bet jeigu visus savo tur
tus nužudė šimtas tūkstančių žmo
nių, tai ką teip maža pašelpa gali 
sverti ? Ypatai išpultų vos po 
1% doliario. Su tiek pinigų ba
daujantis neilgai-gali pramisti.

Armeniečių komitetas atsišaukė 
j Turkijos parlamentą reikalauda
mas teisingo ištirimo dalykų Azi
jatiškoj Turkijoj ir nubaudimo 
kaltų: nubaudimo valdininkų už 
nepildymą pareigų. , Reikalauja, 
kad išplęšti armeniečių turtai butų 
sugrąžinti; išdeginti namai, kad 
butų atstatyti. Parlamentas žada 
ištirti armeniečių reikalavimus ir 
kas galima, išpildyti. Lengviau 
vienok pažadėti, negu prižadėjimą 
išpildyti. Sušelpiami riaušėse nu
žudžiusių turtus reiktų milijonų 
doliarių, o pinigų ir jaunųjų turkų 
partijai trūksta.

Prietikiai Mažojoj Azijoj tuom 
tarpu eina geryn, bet užtai Lon
donan atėjo'žinia, jog Libano kal
nuose prieš Turkijos valdžią pasi
kėlė druzai, mahometoniškojo ti
kėjimo fanatikai. Kaip fanatiš- 
kiejie Mažosios Azijos kurdai jau 
nekartą’ surengė krikščionių ar
meniečių skerdynes, teip druzai su
rengė teipgi Libano kalnuose gy
venančių krikščionių maronitų 
skerdynes. Neperseniai, kadangi 
Turkijos valdžia ar negalėja, ar 
nenorėjo ginti druzų užpultų ma
ronitų, Prancūzija atsiuntė savo 
kariumenę ginti užpultą fanatikų 
mažą maronitų tautelę r druzus 
suvaldė. Turkijoj, ypač Azijatiš
kose. jos valdybose beveik kiekvie-. 
nas sukilimas neapsieina be skerdy- 
dynių, lai ir Libano kalnuose tau
kia atsinaujinimo maronitų sker
dynių.

Londonan ir Vindobo 
žinia, buk vienas iš nu 
sosto sultano Abdul Hami 
išvažiavęs drauge su tėv 
loniki, iš ten prasišalino į Albaniją, 
renka ginkluotų albaniečių 
ir nori su jais traukti į

'BALKANŲ PUSSALIŠ.
Pereito panedėlio dieną Turki

jos sostapilyj Konstantinopolij su 
didelėms iškilmėms atsibuvo cere
monijos prijuosimo kardo j nau
jam sultanui Mahometui V., Ce
remonijos tos atsibuvo mečete 
(mahometonų bažnyčioj) Ajub, 
vienatinėj Konstantinopolij *trio- 
boj. kur krikščionys ne gali įeiti. 
Prijuosimas kardo Turkijos val
donams \ ra teip svarbus, kaip pas 
krikščionis vainikavimas valdono. 
Bažnyčioj ceremonijos traukėsi 
trumpą laiką. Išėjąs, sultanas išsi
traukė iš makštų kreivą kardą Os
mano I, uždėtojo Turkijos viešpa- 

»Mystės, pakėlė augštyn ir tuom pa
ėmė valdžią į savo rankas. .Jam 
atseis valdyti jau labai sumažėjusią 
viešpatystę. Sutverta Osmano I 
buvo didesnė. 19 amžyj Turkijos 
sultanai ne galėjo išplatinti rube- 
žių. bet žudė vieną po kitai jos 
dalis, gana tankiai be karo: bt ka
ro anglijonai paėmė Egyptą, o 
prancūzai Tunisą: be karo Austri
ja užgrėbė Bosniją ir Hercegovi
ną. . išėjus iš bažnyčios, pasvei
kinimui naujo sultano mokyklų 
vaikai atgiedojo ant pliaciaųs 
“Laisvės hymną’’. ' [

Nors ceremonijoj prijuosimo 
kardo uždrausta dalyvauti krikš
čionėms, bet šalia sultano stovėjo, 
apart mahęmetoniškosios dvasiš
ki jos: grekiškasis patriarchas, vy
riausiai Jurkijoj žydų rabinas, trįs 
armėniškiejie kunigaikščiai, atsto
vai bulgarškojo exarchato ir pro- 
testonų tikėjimo. Leidimas svetim- 
tikių labai nepatiko mahometbniš- 
kiemsiems fantikams7 kurie tą ga-

♦ Ii sunaudoti kaipo ginklą prieš nau
jąjį sūltaną.

Važiuojant sultanui miesto gat
vėmis, prišaky j bėgo šarvuotas au- 

] tomobilius, kuriame buvo pastatyta 
revolverinė kanuolė. Matyt 
tikėtasi užpuolimo šalininkų, nuo 
sosto numesto sultano. ,

Kraujo praliejimai Azijatiškoj 
Turkijoj dar nepasiliovė,' bet ir 
čia prietikiai iš palengvo eina ge
ryn. Kiek tose skerdynėse žuvo 
žmonių, tikrai nežinia, nes guber
natorių* garsinamos žinios visai ne
sutinka su privatiškoms; sulyg pri- 
vatiškų žinių. Adeną apskrityj už
mušta apie 50000, o apie 100000 
žmonių neteko pastogės ir turtų. 
Tuom tarpu Adeną provincijos gu
bernatorius pagarsino', buk laike 
paskutiniii riaušių užmušta maho
metonų 1924, o sužeista 533; ar- 
meniečm — užmušta 1455, o su
žeista 382. Toms gubernatoriaus 
pagarsintoms žinioms nieks netiki. 
Aišku, kad jisai už paskutines riau
šes visą kaltę stengiasi sukrauti 
ant armeniečių. Visokiuose užpuo
limuose mat visada daugiau žūva 
užpultų, negu užpuolikų. Todėl 
tai iR Adeną apskričio gubernato
rius didina gal skaitlių žuvusiu 
mah<i>nietonų, o mažina ir tai labai, 
skaitlių žuvusių krikščionių paro
dymui, kad- neva krikščionys buvo 
užpuolikais, todėl jis, nors tai jo 
pareiga buvo, jų negynė. Tikro 
užmuštų krikščionių skaitliaus tur
būt niekada nebus galima sužinoti, 
bet aišku, kad skaitlinės gubernito- 
riaus garsinamos yra neteisingos. 
Aišku teipogi, kad ne krikščionys 
skerdynes pradėjo, bet mahome
tonai, kadangi, sulyg svetimų kon
sului pranešimų, armeniečiai kur 
kas daugiau nukentėjo. Vietose, 
kur buvo armeniečių kaimai, Ha.-

> bar yrą tik griuvėsiai, kairiai iš
nyko. Miestuose išplėštos aęme- 
niečių pardavynės .ir namai. Dąu- 
gelyj vietų, užpulti armeniečiai, be
galėdami atsiginti, pasidavinėjo Už
puolikams, tikėdamiesi tuom bent 
gy vastį išmelsti, bet pasidavusius, 
tankiai paties senojo sultano ka
reiviai sušaudinėjo. Ne maho
metonai, bet krikščionys nužudė 
veik visus savo turtus. Dabar iš 
riaušių išnešę gyvastį armeniečiai, 
kaip avys be piemens, vilkų išvai- teisių išsižadėti nenori.

joje pasirodyti, nes dabar jam tuo 
jaus aištriai atseitų su durna susi
remti Jis todėl prašė caro dar 
pailginti jam pirma pripažintą at
silak) laiką.

Caras nori pats prisakyti įsteigti 
laivyno štabą, bet ne leis, kad jį 
steigtų durna. Teip jis bent Sto- 
lypintri pasakė. Taigi mat jis ne 
nori durnos norų paisyti ir siaurina 
jos teises; daro tą, ką pirma carai 
darydavo, kada durnos nebuvo. 
Nežinia dar, ką durna ant to jai 
suteikto antausio atsakys. Bet aiš
ku, kad ateina laikas, kada durna 
stos prieš caro norus ir jis ją vėl 
išvaikys, o Stolypin gal vėl pasi
stengs dar labiau susiaurinti rin
kimų teises.

10 d. gegužio maskoliškoji du
rna visai iš savo tarpo, reikalaujant 
policijai, prašalino atstovus — Ko- 
lubiakiną ir Kosorotovą. Abudu 
buvo apkaltinti neva už laikymą 
revoliucijonieriškų kalbų. Teip 
mat caro viešpatystėj elgiasi su 
žmonių rinktais atstovais. Juo to
liau, juo ten blogiau. Nežinia, 
kaip, ilgai žmones dar kęs neap- 
r u bežinotą caro ir jo tarnų sauva
lių. Šiuom kartu paalsinti žmo
nes tyli, bet ir caras, savo apjaki- 
me. negali per toli žengti, nes sty
ga jau ir dabar per daug įtempta, 
ji gali trukti, o sykį jai trukus, gali 
ir sostas išvirsti.

PERSIJA.
Persijos šachas, matydamas, jog 

revoliuvijonieriai ima viršų,. suti
ko išpildyti revoliucijonerių atsto
vų reikalavimus jam paduotus an
gliško ir maskoliško pasiutinių. 
Jis prižada paskirti naujus parla
mento atstovų rinkimus ir parla
mentą sušaukti liepos mėnesyj. 
Bet panašius pažadėjimus, prie sie
nos prispaustas," jis nekartą davė, 
bet jų neišpildė. Tą patį gali pa
daryti ir dabar.

Įsiveržęs į Persiją maskoliškasis 
jenerolas Snarsky joje elgiasi, kaip 
ir Maskolijoj. Klausymas, ar įsi
viešpatavus Persijoj tvarkai, jis pa
norės iš jos pasitraukti.

H

atėjo 
nuo 

sūnų, 
j Sa-

pulkus 
.. ___ ___,___ ______  , loniki
išliuosuoti tėvą iš nelaisvės. Kiek 
teisybės yra tame paskale, tikrai 
nežinia, bet negalimo tame nėra. 
Albaniečiai buvo- labiausiai atsda- 
vę sultanui Abdul Hamidui; iš 
jų .-buvo arabiškoji jo sargyba.. 
Kada jaunųjų turkų kariumenė už
ėmė Konstantinopolį, albaniečiai 
paskutiniai pasidavė. Sukelti'"to
dėl išliuosavimui Abdul Hamido 
albaniečius ir^ dagi jo sunui pra
šant, ne butų labai sunku. Alba
niečiai geriausi ir narsiausi Tur
kijos kareiviai. Jie galėtų idar 
daug nemalonumų padaryti jaunų
jų turkų partijai.

PRANCŪZIJA.
Prancūzijoj rengiama vėl tele

grafo ir krasos tarnaujančių strei
kai, kuris dabar gali būt dar di
desni negu buvo pirma Paryžiuj, 
nes dabar prie streiko pažadėjo 
prisidėti teipgi tarnaujanti provin
cijose, kurie pirma ne. prisidėjo. 
Randas ne nusileidžia, bet atstato 
nuo vietų visus, kas tik darban ne
ateina. Tarnaujanti atsišaukė į par
lamentą ir laukia jo nusprendimo.

Rodosi Prancūzijai reiks atnau
jinti karą su naujuoju Morokko 
sultanu, nes jis pradeda prieš sve
timtaučius šiauštiesi. Nuo Išpani- 
jos pareikalavo, kad ji pasitrauk
tų nuo Atlantiko pakrančių ap
skričio ir jį atiduotų jam. šiuom 
kartu, jeigu atseis karas vesti, 
susitaikius su Vokietija,' Prancū
zija turės liuosesnes rankas. Pran
cūzija turės už, Išpaniją užstoti, 
jeigu Morokko sultanas užsimanys 
jos valdybas veržti.

kytos, vaikščioja pulkais po lau
kus, badą ir šaltį kenčia jieturi 
pastogės, net drabužių jiems truk- 
Ita. Tai jau užpuolikus, ir riąu- 
iiių surengė jus tokia nelaimė ir 
vargas ne gali pasiekti.

Dabar, stabdymui skerdynių i ir

MASKOLIJA.
Caras atmetė ministerių apdirb

tą ir durnos priimtą laivyno pro
gramą, kuriame, terp kito ko, bu
vo sumanyta, įsteigti lai vyrio šta
bą. prižurėjimui laivyno reikalų. 
Tokiu budu caras davė per nosį 
ne tik durnai, bet ir ministeriams7 
Manoma buvo, kad Stolypin su 
visais ministeriais pasitrauks nuo 
vietų, bet pasirodė visai kas kitas: 
caras ir šitame atsitikmė cariškai 
pasielgė: jis atmetė ministerijos 
plianą, bet ministeriams išreiškė 
užsitikėjimą ir liepė jiems pasilai
kyti urėdus. Stolypin prikąlbėjo 
carą išleisti manifestą, kuriame įti
kinamos priežastys atmetimo Ihity- 
no sumanymo, būtent, kad sumany
tas štabas aprubežiuotų caro tei
ses, o jis, nors apie laivyno Reika
lus mažiau išmano negu kiaulė apie 
pipirų skanumą, savo prisisavintų

Caro ma
nifestas bus apgarsintas pirmiau
siai valdžios laikraštyj.

Ministeriųs caras nuo nemalonu
mų apsaugojo, bet užtai Peterbur
ge mano, jog durna neužilgo vėl 
bus išvaikyta, bet Stolypin dar iš
vaikymą dūmos nori ant toliau

B LiEmos.
* Iš VILNIAUS.

Balandžio i ir 5 d. buvo šokių 
vakarėlis. Kovo 4 d. buvo vakarė
lis su vaidenimu ir dainomis. Vai
dino — “Vienas iš musų turi apsi
vesi”.

Vilniaus gubernatorius draudžia 
dalyvauti Kalvarijų w procesijose 
orkestrams ir lydėti raitoriams, 
maldininkams-gi dėvėti ypatingus 
rubus ir nešioti veluvas ir žen
klus, kurie nieku nepriguli prie 
bažtnytinių apeigų. Einant iš vie
nos gubernijos kiton reikia turėti 
ir gubernatoriaus leidimas. Prasi- 
kaltusieji busią bapdžiami 500 rub. 
arba 3 mėn. kalėjimo.

“Kur. Lit” gavo žinoti iš Pe
terburgo, kad Vilniaus general-gu- 
bernatoriumi busiąs paskirtas bu- 
vusis Odesos miesto viršininkas 
Neugardas.

General-gubematoriaus raštinės 
viršininkas Stankevičius Rasiąs, 
kaip sako, paskirtas Kievo arba

Balandžio 7 d. atvyko Vilniun 
20 kariumenės korpuso viršininkas 
generolas Smirnovas, kuris bus lai
kinai Vilniaus kariumenės apskri
čio viršininku. . j

Trečiajai Lietuvių Dailės paro
dai, per “Vilties” redakciją, atsiun
tė 14 nepaprastai gražių ^margučių 
p. Jieva Frankienė iš Balbieriškio 
Suvalkų gub. Du kiaušiniu kelio
nėje sudužo.

(“V-tis”);

I§ ŽASLIŲ, 
Vilniaus gub.

Apie Žaslius gy vena vien tik lie
tuviai, tik keletas yra sulenkėju
sių. Iš tų sulenkėjusių vienas yra 
knygininkas, bet lietuvi knygų 
pas jį tai ne tik už jokfcs pinigus 
negausi, bet jeigu. usi, tai
dar busi iškoliotas. Jei žmogus 
nori nusipirkti kokią lietuvišką kny

 

gelę ar kalendorių, tai reikia laukT 
ti atpusko (atlaido) ar* jomarko. 
Tada atvažiuoja su lietuviškomis 
knygomis iš kitur. Bet ir tada ge
rų knygų nerasi. E. S.

iš maletų;
Vilniaus gubernijos.

Apšvietimas pas mus žemai sto
vi. Girdėjau, kad žada susitverti 
ūkio ratelis Malėtuott ir įsitaisy
ti savo krautuvę. Prašymą 
padavė gubernatoriui) Gal ir 
mus pradės žmonės atsibusti.

Visoje apielinkėje tik viena 
kykla tebėra, ir toji vaikais 
kimšta (120 vaikų). Kitiems 
tos nėra, 
sas.

Ant viso 
džios buvo
naujų mokyklų, bet - ž|| 
vyrijas neprisiėmė, dėlto kad ne
norėjo niekas žemės dovanai duo
ti mokyklai, nes bijo kad neprisiei
tų paskui ir mokytojas užlaikyti 
Valstiečiai sako: “Kad valdžia 
duotų nor$ lietuvį, tai negailu bu
tų ir išlaidų, o dabar — atsiųs ką 

Ir atsisakė žmonės

Mokytojau viena<

Malėtų. valyčiau- 
manoma atidtngt

jau 
pas

mo- 
ųž-

vie-
ru-

valsčiaus (Viso Pan. apskr.), iri 
nuo dvarponių — Spvinickas iš 
Remygalos. Bajorų vadas per
skaitė gen. gubernatoriaus nuspren
dimą apie palengvinimą dėl valstie
čių “stoikos”. Dabar 70% mo
kės valdžia iš “zemskų” mokes
čių, o 30% valstiečiai iš “mirskų” 
mokesčių. Už 1908 metus 70% 
valdžia sugražins kiekvienam vals
čiui kiek prigulės ir tie pinigai eis 
į valsčių atsargos kapitalą. Pini
gai už žandarų, areštantų važioj i- 
mą taip-pat pačtoriui (stoikinin- 
kui). Paskui buvo kalbama, kaip 
paskirti mokesčius — ar nuo že
mės, ar nuo arklių, ar po kon
traktais. Didžiuma balsų prieš 
vieną nutarta mokėti pagal kon
traktus. Taip išeina teisingiausia. 
Baigiant posėdį bajorų vadas pa
sakė valstiečiams, kad dabar val
džia tiek gero daro valstiečiams, ir 
dabar tik valstiečiai turi žiūrėti, 
kad viskas • butų kuo geriausia. 
Mat viename valsčiuje buvo eks- 
propracija, ir užpuolikai pasislėpė 
tik todėl, kad buvo prasti arkliai 
— negalėjo Jaiku duoti žinią po- 
Icijai.

Komisijos narys A. Kupstas.

I§ PASVILIO, 
Šiaulių apskr.

Vaidintojai-mėgėjai rengia lie
tuvių vakarą — “Ameriką pirty
je” ir “Neatmezgamąjį mazgą”. 
Tik sunkiai eina darbas, nes vai
dintojai kits-kitu neužsitiki.

1905 m. pastatyta naujas moky
klos rūmas. Išaikvojus pinigus, dėl 
kurių tebeina byla, rūmas tebėra 
nepabaigtas, vis dėlto pradėta ja
me mokyties. Per dvejus metus 
lietuviškai buvo mokama. Bet rū
mas pagedo, padrėko. Mokytojas 
pranešė žemiečių viršininkui, susi
rinko vyrai ir ne rūmą pataisė, tik 
lietuviui mokytojui patarė pasi- 
jieškoti geresnės vietos. Šis ir iš
sikėlė į Vabalninką. Jo vietoti atė
jo rusas. Laimė dar, kad gavo pa- 
gelbininkę lietuvę — Klungevičiu- 
tę, kuri_ šiais metais mokė lietu
viškai Pranašaujama, kad atei
nančiais metais ir pagelbininkė bu
sianti rusė. Pavyzdžių netrūksta, 
galima tikėti. Česnakas.

IŠ TRAUPfiS,’ 
Ukmergės apskr.

Pas mus šįmet žmonelės prisi- 
dejuoja su pašaru. Niekas neat- 
mena, kada šiaudai buvo taip bran
gus kaip, šįmet: pudui 50 kap., ir 
tai sunku gauti. Stinga ir dvarai: 
rudenį nemaža vasarojaus supuvo, 
kitur neužaugo.

Mokyklos neturime nei vienos. 
Klebonas norėjo įsteigti, bet žmo
nės nesutiko. Kam, girdi, moky
klos, ypač mergaitėms? Užtat ir 
skaitytojų čia veik nėra.

K. Lauki ūkas.
X“V-tis”). :*

IŠ ERŽVILKO, 
Raseinių apskr.

Balandžio i d. naktį 
krasos kasą išvogti. Krasininkas, 
išgirdęs langą krapštant ir išvy-

meglno

dęs langinę pravirą, ėmė šaudyti, 
bet iš išgąsčio nepataikė. Vagims 
pabėgus, rasta maišelis su dviem 
pjūklais geležiai ir medžiui plau
ti. Lango geležįs jau buvo gra-

i:

■

1

'JI

f

Iš RADVILIŠKIO, 
Kauno gub.

antri metai klebonas Sara-Jau
pas renka pinigus bažnyčios taisy
mui — “mulevojimui” (tapymui) 
po 10 kap. nuo dešimtinės ir 
gui —* po 15 kap. nuo deš.;
tarnų įma po 1 rub., o nuo 
naičių po 50 kap. Jeigu kas
turi,5 tai lepia pasiskolinti, o ant 
bažnyčios, girdi, reikia.,----Ne-

1 sunku mums butų po tiek užmo
kėti, bet tas labai negerai, kad kle-

val- 
:i 16 

Per

sto- 
nuo 
tar
ne-

ir penėk”J — 
nuo mokyklų.

Malėtiečiai įtaise savo klebo
nui už 200 rublių aukso kryžių, 
kaipo atmintį naujai išmūrytos 
bažnyčios. Ar negeriau būt pada
ryta, ‘ kad už tuos pinigus butų 
įtaisyta knygynėlis? Tai, man ro
dos visai parakvijai butų didesnė 
nauda, negu dabar, kad vienas 
žmogus nešios, ant savo krutinės 
puikų kryžių.

Pavasaris, matyt, ’ bus sunkus. 
Jau dabar žmonės neturi kuom 
šerti gyvulius, o kur bus galas ? 
Be to valdžia pakėlė per-pus nuo 
žemės mokesčius ir dar labiau ap
sunkino ir taip a;>gatlėtiną ūkinin
ko būvį. J. Kariškis.

IŠ ŠANČIŲ, 
Kauno priemiesčio.

Apskritai imant Šančių gyven
tojų didesnė dalis tai Kaune esan
čiųjų dirbtuvių darbininkai. Dau
gumas iš jų tikri, dagi ir apsi
švietę, lietuviai, ypatingai iš jauni
mo. Ant vietinių kapų yra nedi
delė koplyčia, kur kas nedėlia iš 
Kauno bažnyčių atvažiuoja kuni
gas sumos laikytų. Pirmiaus pa
maldos buvo vien lenkų kalboje, 
dabargi tapo įvesta kas antras 
šventadienis ir lietuvių kalboje. 
Giesmininkai, kaip lietuviai, taip 
ir lenkai, gražiai pagieda; nesuti
kimų jokių nematyt Žmonių pri
sirenka pilna koplyčia. — Laikraš
čių atskirais numeriais čia nega
lima nusipirkti. . Jn. Kg.

(“Šaltini.”).

I§ PAN ETERIŲ.

Paneteriečiai po truputį pradeda 
susiprasti. Parsisiųsdina laikraš
čius, knygas; vakarais susirenka 
pasiskaityti, pasišnekėti apie savo 
bėgančius reikalus.,^ Gaila tik, 
kad jaunimas prie vietįmo ne
linksta, vakaruškas | sta.

P

IO.

Vaičiūnas.

Iš P
Vasario 5 d. buvo komisijos su

sirinkimas dėl užlaikymo “stor- 
kos” prie valsčių. Susirinkime da
lyvavo bajorų vadas,' mokesčių in-

Iš PAŠVINTINIO, į
Šiaulių apskr.

Lapkričio 16 d. praeitųjų metų 
kelio iš Pašvintinio į Kriukus, 
Tubinų kapais, atrasta užmuš- 
Bačgalių Kazimieras .Nainis. 
dieną nabašninkas buvo vals-

ti. Lango geležįs jau buvo gra
žiai perpiautos. Beto, grąžtas, kal-

___ ___ -

sęs parapijonų. Nepadarė dargi 
nei vienos parapijonų sueigos, ne
kalbant jau apie kokius komitetus, 
arba maršalkas. Taip-pat nieks 
neišduoda jokios atskaitos, ir ne
žinome — nei kada pasibaigs tos 
rinkliavos, nei kada prasidės baž
nyčios taisymas. — Parapijos rei
kalais reikėtų visiems pasirūpinti, 
o ne pavesti vienam klebonui! Pa
galvokime. ( Parapijietis.

ant 
ties 
tas 
Tą
čiaus teisme liudytoju savo kai
myno Kaniušo byloje su Granckie- 
ne, kuri norėjusi 25 rub. prisisa
vinti. Nabąšninkas Nainis nenu
tylėjo, žinodamas tiesą, ir Granc- 
kienė pralaimėjo. 1 Pasibaigus by
lai, Nainis, matant dviem siuvė
jom, išvažiavo su Vytartų Augu- 
stausku ir Grybu ir Butkunų Au- 
gustausku, ir žuvo. Nabašninko 
galva sudaužyta geležine ratų ata- 
seja, kuri pasiliko ant vietos; ten 
pat rasUŠ Tf Rufkunų Aligmmsktr 
botagas. Kraujui suturėti ’ galva 
aplieta degtine. Policija dvi san- 
vaiti laikė lavoną ant lauko, nepa
šaukdama tardytojo. Nainis bu
vo žmogus ramus, • nieko - ne 
skriauzdavo. Visi kaįba, jog jį 
bus užmušę iš keršto. Kartu va
žiavusieji suimti ir kalėj iman pa
sodinti. Nabašninkas paliko 4 vai
kučių, kurių motina taip-pat jau 
mirusi.- Seniau Pašvintinio parapi
jos žmonės buvo labai dori, bet 
dabar įsikerėjo girtavimas ir vi
sokios bylos. Pašvintinietis.

tas, medinis pleištas ir štanga prie 
virtuvės durų. Tuos įrankius pa
siėmė urėdninkas. Panorėjęs, ga
lės vagis surasti, nes jie, matyt, 
nebus buvę ištolo. . Butą kelių. 
1907 metais, kada galvažudžiai do 
senu žydu papiovė, buvo pastatę 
nakties sargą. Bet jo ir vėl nebli- 
ko. Gal gi dabar pradės samdyti 

(“V-tis"). I

IŠ SUVALKŲ. . ‘
Neseniai čia buvo labai daug 

kratų. Priežastis — kad kovo 24 
d. policija sugavo siuvėją Pšibylą 
su Lenkų S. D. P. atsišaukimais. 
Pšibyla begaudant policistas jį sun
kiai sužeidė iŠ revolverio. Paskui 
buvo kratos pas P. draugus ir 7 

a —u.a;, k„

kus, bet nieko uždrausto nerado. 
Paėmė visus laiškus, 2. numeriu 
“Kovos” 
“Šviesos'
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IŠ GRUŽDŽIŲ, 
Kauno gub.

Pas mumis atsirado jaunas 
kinas, kuris visokiais budais 
lioja iš kaimiečių pinigus.

Viename kaime, sakės, esąs
kinys Šiaulių gimnazijos ir meldė 
sušelpti dnt tolesnio mokslo. Ant
rame kaime apsimetė gydytojum, 
karalienės pasiųstu žmones gydyti, 
ir reikalauja užmokėti tiktai už 
vaistus. Gydymas sekėsi, nes tik
tai viename Biržių kaime kur vos 
13 ukninkų,, — surinko 18 rub.!

Matote, valstiečiai, kaip mumis 
apgauna kiekvienas gatvės vaikas!

.« Vaitas. ,

IŠ UTENU, ‘ 
Ukmergės apskr.

Neseniai Utenos lenkai, surinkę 
-kelias dešimtis parašų, siuntė. J. 
M. Vyskupui prašymą, kad butų 
jiems skaitoma bažnyčioje lenkiš
ka evangelija. Bet kadangi pasi
rodė, kad iš visų pasirašiusiųjų tik 
viena dora ir bažnyčią lankanti šei
myna nemoka lietuviškai, tai len
kai’ nieko nepešė.

Draugijos narys.
(“Šaltinis”). k

Iš RAUDĖNŲ, 
Šiaulių apskr.

Blaivininkų draugja žada 
syti skaityklą. Ligšiol nebuvo iš- 
kur gauti knygelių.

Mokytojas rusas ligšiol nemokė 
vaikų lietuviškai nei literos. Tė
vai, nesulaukdami, kada vaikai pra
dės naudoties maldaknyge, buvo ne- 
beleidžią vaikų. Mokytojas pas
kelbė, jog tai per kunigo įkalbė
jimą. Dėl gi kunigo I

Vaitui valsčiaus sueiga buvo sji- 
mažinus algą. Vaitas nenorėjo už 
tokią algą tarnauti. Buvo išmetęs 
keletą penkinių magaryčioms, kad 
nemažintų. Vienas “blaivininkas” 
buvo jau besigviešiąs, bet kiti vy
rai jį išmetė laukan.

įtai-

Iš VIEKŠNIŲ, 
Šiaulių apskr.

Prieš penkioliką metų musų vals
čiaus tvarką prižiūrėjo tarpinin
kas, kasžin-koksai Selezniovaa. 
Nors jo seniai jau nebėra, bet val
stiečiai, jį minėdami, tebedejuoja. 
Norėdamas įtikti savo vyriausybei, 
per sueigą paprašė valstiečius pas
kirti apšvietimo reikalams 150 rub., 
paminėti valstiečių išliuosavimui 
nuo baudžiavos. Sueiga neprieš
taravo. Nutarime įrašė, kad ši
tie pinigai skiriami kasmet cerkvi
nei mergaičių mokyklai valsčiuj 
laikyti. Taip ir mokėjo per kelio- 
liką metų, t. y. iki 1905 m. Ta
da valsčiaus sueiga atsisakėm Vir
šininkų suvažiavimas tą nutarimą 
patvirtino. Pernai vienok gen.- 
gubernatorius tą 1905 metų nutari
mą atmainė ir įsakė užmokėti už 
visą laiką, per kurį valsčius nusto
jęs buvo mokėti.

Viekšnių cerkvinėj mokykloj 
mokosi kelioliką rusių iš apylinkės 
ir kelios žydaitės — lietuvaičių vi
sai nėra.

Prieš dvejatą metų valstiečiai, 
padarę sueigą, prašė direkciją ati
daryti mergaičių mokyklą su mo
kytoja lietuve, bet iki šiol 
atsakymo negavo. Labai butų tei
singa iš valdžios pusės, kad ji 
atidarytų mergaičių minįsterinę 
mokyklą ir tuos 150 rub. paskirtų 
tai mokyklai; nes skauda valstie
čiams mokėti pinigus mokyklai, iš 
kurios jokios naudos neturi.

Pernai met dar atsidarė liaudies 
ministerinė berniukų mokykla. 
Mokytojas paskirtas rusas, lietu
viškai moka, bet nemoko.

Antra liaudies mokykla yra nuo 
senų laikų. Vaikų joje yra apie 
120. Mokytojai du: užveizdėto- 
jas rusas, antras — lietuvis.

Valstietis.

I§

ir buv. Marijampolės 
D-jos įstatus.

. • ’ ^Gerutis. - i 
(“L. U.”). ,j

DABRAVALES,
Suvalkų gub. ' FJM

Kovo 23 d., bevažiuodami, dujRI 
žemsargiai pamatė einant žmog 
ir liepė sustoti. Bet kad tas m 
stojo, tai žemsargiai ėmė Šaudy 
ir mirtinai sužeidė; į antrą dien 
mirė. Velionis, 26 metų Plakti 
nės kaimo J. Klimancįds buk dvar- 
ponio J. Domanckio pagelba buvo 
pasiliuosavęs nuo kariumenės; bet 
kad D. numirė, tai KE manė, kad 
ir jo “Igota” numirė, už tai ir 
bijojosi 
policija,

Li,

su policija susitikti. O 
mat, “tuščiais nešaudo”.

Jaunaturkis.

M ARIJAM POLES.
18 d. Marijampolėje teisė

IS
• Kovo 

buvusius Marijampolės gimnazijos 
mokinius, už išniekinimą 1908 m. 
Komunikantų. Kartu buvome už-. 
klausę, ar pasirodė per teismą kuo- 
nors prigulėjimas prie to biauraūs 
darbo'“Šviesos” ir Grinių, kaip 
tai kaikurių kunigų buvo paleistas 
paskalas. Dabar gavome iš tik- • 
rų šaltinių žinią, kad per tą teis
mą apie “šviesos” draugijos arba 
kokių nors pašalinių .'patų pri
gulėjimą prie to dalyko niekas nei 
puse žodžio neprasitarė; gimnazi- 
jos-gi direktorius dargi stačiai pa
sakė, kad tuomet, kaip jis su savo 
komisija tyrinėjimą darė, “keno- 
nors įtekmės iš šalies susekti ne
pasisekė”. Prie tos komisijos pri
gulėjo kun. Dr. M. Gustaitis ir 
kun. V. Antanavičius.

Iš BARDAUCKŲ, 
Vilkaviškio apskr.

Čia turime vieną mokyklą, bet 
jau labai seną ir maža sutelpa vos 
30—40 vaikų; o norinčių eiti mo
kyklon yra apie 70 vaikų. Žino
ma, vaikai, susikimšę, negali nei 
mokyties, išeina iš mokyklos kaip 
apsvaigę. Neseniai buvo Čia suei
ga tarties, ar statyti šįmet naują 
mokyklą, ar ne." Atsirado daug, 
kurie norėjo kad šįmet statyti, bet 
dauguma užrėkė, jog Šįmet blogi 
metai, nėr pinigų, reikia atidėti ki
tiems metams. Po ilgų ginčų nu
tarė pastatyti naują mokyldą atei-

t
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buvo atvažiavęs direktorius. Keli 
vyrai nuėjo jo užklausti, ar ne
duotų valdžia meldžiu mokyklai, 
bet jokio atsakymo negavo.

Vincas Barzdyla.

PLOKŠČIŲ, Ū 
Naumiesčio apskr.

Uždarius Šakiuos “Šviesos” sky
rių, Plokščių “Žiburys’ gerokai pa
sidaugino — narių yra apie 5°- 
Dauguma tikėjosi, kad bus šioks 
toks veikimas," bet dabar nieko 
panašaus nematyti. \ iskas tar
tum apmirę. ” \ isa valdyba atsida
vusi kun. Palubinskiui. Kunigas 
gi P. susirinkimuose nežiūri ant 
daugumos narių reikalavimų 

’iišrašyti “L. U.” ir /‘V. Ž. , bet 
kiša veik niekam nepatinkančias 
knygas ir laikraščius. Beto ir iš 
sakyklos visus be skirtumo teršia 
♦amsuoliąis, palevėkais ir tt.

Dagis.

IŠ GRAŽIŠKIŲ, 
Vilkaviškio apskr.

Balandžio 1 d. sargybiniai, 
lenko S. vedami, darė kratą pas 
vietinį vargonininką, buk j ieško
dami revolverio. Neko nerado.

M. Tikuris. 
(“šaltinis”).

P-

Iš KALVARIJOS KALĖJIMO. 
Dabar kalėjime išviso yra 250 

kalinių. Tarp politiškųjų įvyko 
šios permainos: “sviesiečių” skait
lius pasididino J. Ambrazevičium 
*uo Liudvinavo (suimtas mėnuo 
atgal) ir laukiame Petro Vitkaus
ko iš Marijampolės (pirmosios du
rnos atstovo), kuris dar neseniai 
suareštuotas. Vilkaviškio šerių 
fabrikų darbininkai nubausti admi- 
nistratyviškai: Filanovskis Chaim 
išvarytas 4 metams Siberijon į 
Narimo kraštą. 7 ištremti 2 me
tams iš Suvalkų ir Kauno gub. ir 
4 išsiųsti iš Lenkijos, kol bus ne
paprastoji sargyba. Atgabenti trįs 
nauji kaliniai iš Suvalkų kalėjimo: 
Habicki, Demskis ir Žiedaitis. — 
Išleista A. Tamašutskas. atsėdė
jęs paskirtus metus už kalbą per 
vestuves ir Sarosiek atsėdėjęs 2 
metu už uždraustas knygas. Kli- 

' mašaucką (Mikališkio dvaro ker
džius), kaipo didelį prasikaltėlį 
nufotografavo, išmatavo ir paleido 
po policijos priežiūra 2 metams 
(jis išsėdėjo/apie 1 mėn.).

Es-es.

IŠ METELIŲ, 
Seinų apskr.

*Metelių bažnytkaimis
G^ena čia 120 ūkininkų, yra dvi 

■įs. tabokinės sankrovėlės, moky- 
valsčiaus raštinė ir kelios alu-

nemažas.

I .4, valsčiaus rastine ir Kelios aiu-
I 3. Apie šią vietą teisingai gali-
I pasakyti, jog tai vieni iš tų 
■ Jmiųjų Dzūkijos vietelių”, t kur 
h 5^ beveik jokis šviesos spindulė
mis nešviečia. Ir nėra ko stebėtis. 
Ant viso valsčiaus, kur yra apie 
4—5 tūkstančių žmonių, laikraš
čių pareina; “Šaltinio” 5 ir “Vil
ties” 2 egzeplioriū, kuriuos išsira
šo vietiniai kunigai. Kartais užsi
meni ūkininkui apie laikraštį, o 
jisai tik mostelėja ranka ir eina 
mu po nosia murmėdamas: “Ku 
čia jus šnekat apie tas gazietas’’.... 
Kitas: “V’elik pragersiu, nei ku 
atiduosiu ant tų raštų”. Ir teisy
bė. Nežiūrint į tai, kad klebonas 
kas šventadienis smarkiai bara gir
tuoklius, aiškina degtinės kenks
mingumą, vienok dar pamaldoms 
nepasibaigus žmonelės kuogreičiau- 
siai bėga pas žydelį, kur sėdi lig 
sutemai, srėbdami alutį ir baltąją. 
Taip bėga ištisi mėnesiai, metai.... 
o musų žmonės nei kiek nepasi
taiso.

Laikas, oi laikas susiprasti, 
kietojo miego pabusti!

, Jonas Dzūkas.
» (“Šaltinis”).

iš

gatvių

patarė

Iš MINSKO, i
Pirmasai patvirtintos Minsko 

Ljetuvių Susišelpimo Draugijos 
posėdis bus šio balandžio 12 d., 
8 vai. vakarą, miesto salėje, Gu- 
bernatorskos ir Jurjevskos 
kertėje.

Draugija šiaip įvyko:
P. Mykolas Prušinskas

pas jį tarnaujančiam J. Ložinskui 
pasirūpinti lietuvių draugijos įstei
gimu Minske ir supažindino su p. 
Cepelių, veterinoru, tarnaujančiu 
prie miesto pibvyklos. Šis prirodė 
lietuvį p. Jograiną. Taip per ilgą 
laiką buvo surasta Minske apie 20 
lietuvių inteligentų ir pradėta tai
syti draugijos įstatymai. Daug 
tame dalyke padėjo p. Leonas 
Krasauskas, Minsko ūkio Draugi
jos sekretorius, kurį dauguma at- 
simįs, kaipo buvusį Kauno semi-

Bes ikrctoriauda-nacijos mokinį.
mas kai-kuriose lenkų draugijose, 
jis gana apsipažinęs su draugijo
mis, jų įstatymais ir steigimu. 
Mums patarnavo veltui. Pirmus 
įstatymus gubernatorius atmetė. 
Perdirbus kuriuos-nekuriuos punk
tus, radus užtarytojų, vasario 26 
d. draugija buvo patvirtinta. Pas
kutiniu laiku daugiausia pasidarba
vo p. Antanas „Cepelis. Jo adre
sas norintiems kokiais reikalais 
kreipties: Minsk, Gorodskaja Boi- 
nia. J. Ložinskas.

I§ TIFLISOi 
Ant Kaukazo.

Kasmet dauginasi lietuvių-kata- 
likų skaičius kariumenėje ant Kau
kazo. Liūdna ir labai liūdna yra 
gyventi tolimame krašte, atskirtam 
nuo savųjų. Tik ir susiramini, 
žmogus, nuėjęs bažnyčion, bet ir 
ten ne visados įleidžia.

Kaip visados, taip ir šįmet ga
vėnioje apsilankė Tiflise kareivių 
kunigas, ir visų pulkų katalikai- 
kareiviai paskirtu laiku buvo lei
džiami šv.'Petro ir Povilo bažny
čion atlikti velykinės išpažinties. 
Kiek yra Tiflise kareivių katalikų 
ir lietuvių — pasakyti negaliu. 
Venam Mingrelsko pulke katalikų 
skaitosi 396. — Pernai lietuviai ka
reiviai paskirtame laike giedojo 
bažnyčioje lietuviškai, ir vieną ne-' 
dėldienį buvo pasakytas lietuviškas 
pamokslas. Šįmet gi to viso kas- 
žin kodėl nebuvo. (

Ant šventoriaus zakristijonas 
pardavinėja lenkiškus laikraščius 
ir knygeles, bet lietuviško — nieko 
neturi. Prašėme, kad partrauktų 
lietuviškų knygų, jis žada' tai pa
daryti, bet žadėjimas žadėjimu ir 
lieka.

bet žadėjimas žadėjimu ir

Kareivis A. Cechanavičius 
(“Šaltinis”).

DELEI MOKSLEIVIŲ KONFE
RENCIJOS SUŠAUKIMO.
“Lietuvių Dorpato Studentų 

Draugija" čia praneša visiems lie- 
tuviains-moksleiviams ir tiems, ku
riems rupi moksleivių gyvavimas, 
savo nuomonę apie sušaukimą šį
met antrosios moksleivių konferen
cijos. Tą nuomonę “L. D. S. Dr.” 
išreiškė visuotinajame narių susi
rinkime 24 -III, priimdama šitą 
nutarimą.

“Lietuvių Dorpato StucL Drau- 
plačiai apsvarsčiusi “Mas- 

Lietuvių Studentų Draugi- 
sumanymą sušaukti šįmet 
lietuvių moksleivių konfe-

gija’.’ 
k vos 
jos” 
antrą 
rėnciją, štai ką nutarė:

Praeitųjų metų konferencija iš
reiškė savo nuomonę apie visus 
tris “M. L. S. D-jos” siūlomuosius 
naujai konferencijai klausimus 
(moksleivių šelpimas, organizavi
mas vietų išjieškojimo inteligen
tams Lietuvoj, kultūrinis jaunuo
menės darbas Lietuvoj), o apie 
pirmąsias dvi padarė net konfe
renciją reikalinga, kad visos da
lyvavusios konferencijoj mokslei
vių kuopos apsvarstytų buvusiosios 
konferencijos, nutarimus ir įvykin
tų juos gyveniman, jeigu tie nu
tarimai yra priimami. To dar ne
padaryta : ne visos moksleivių 
draugijos gerai išgvildė ir realiza
vo pirmosios konferencijos 'nuta
rimus. “L. D. S. Dr.” Itaip-pat 
dar galutinai neišreiškė sayo nuo
monės apie buvusiosios konferenci
jos nurodymą, kad reikalinga vie
na veikianti visoj Lietuvoj moks
leivių šelpimo draugija; tą klausi
mą geriausiai išriš pats gyvenimas, 
jeigu bus pilnai įvykintas konkreti- 
nis konferencijos nutarimas — pri
siglausti prie “Ž.”. Tas konkreti- 
nis nutarimas, kaip musų, taip ir 
kitų moksleivių draugijų jau iš 
dalies yra įvykinamas, reikalinga 
tik labiau jį išplėtoti, reikalinga 
padaryti sutartį tarp moksleivių 
draugijų ir “2.”, reikalinga, kad 
įvyktų moksleivių draugijų ir “2.” 
atstovų suvažiavimas.

Sulyg antrojo klausimo —orga
nizavimo vietų sujieškojimo inte
ligentams Lietuvoj — taip-pat yra 
konkretinis buvusiosios konferen
cijos nurodymas: prašyti “2;” ap
siimti tarpininkauti tame dalyjee, ir 
“2.” iš savo pusės yra pasisakęs 
sutinką. “L. D. St Dr.” ne anda 
dabar kitokio to klausimo išrisimo, 
pilnai sutinka su konferencijoj nu
rodymu ir paveda tą dalyką galu
tinai įvykinti gyveniman draugijų 
ir “2.” atstovų suvažiavimui.

Ant galo sulyg kultūrinio jau- 
nuomonės darbo Lietuvoj, “Lietu
vių Dorpato Studentų Draugija” 
plačiai jau išreiškė savo nuomonę, 
kad konferencija kultūrinio jau- 
nuomonės darbo Lietuvoj organi
zuoti negali.

Kitų svarbių klausimų, kuriuos

moks-

gyvenimas butų iškėlęs aikštėn, ir 
išrišimui kurių būtinai reikalinga 
šįmet konfereneja, “L. D. St Dr.” 
tuo tarpu’ nemato. Jeigu rengia
moji konferencija ir atneštų kokią- 
nors naudą, tai tiktai, kaipo įran
kis didesniam susiartinimui ir su
sipažinimui moksleivių tarp savęs, 
bet iš antros pusės, jeigu nieko 
naujo ir rimto nebus nutarta, tuo 
pačiu bus tik diskredituota pati 
konferencijos idėja ir ją jau pas
kui sušaukti greit vargiai bebūtų 
galima.

Dėlei visų viršuje parodytųjų 
priežasčių, “Lietuvių Dorpato Stu
dentų Draugija” moksleivių kon
ferencijos reikalingumo šįmet ne
pripažįsta ir atsisako nuo siunti
mo atstovų kaip į organizacijos 
biurą, taip ir į pačią konferenciją.

“Lietuvių Dorpato Studentų 
“Draugijos”

Pirmininkas A. -Alseika. 
Sekretorius J. Buzelis.

Adresas: Jurjevas (Dorpatas), 
Jono g. No. 18, b. 3.

MUSŲ APŠVIETIMO 
BE.

Apšvietimas ir mokslas tai tokia 
galybė, prieš kurią kanuolės ir 
durtuvai turi ne kartą nusileisti, 
šviesi kultūriška tauta nesibijo už
kariautojų. Pustrečio milijono 
Suomijos gyventojų atsilaiko prieš 
visos Rusijos biurokratų pajiegas. 
Apšviesti neskaitlingi čekai nesi
bijo apsupusių juos vokiečių.

Pasižiūrėkime, ar dideles apšvie
timo pajiegas esame įgiję mes lie
tuviai ? Ar mes apšviestesni už 
savo kaimynus ir sągyventojus: 
lenkus, rusus, vokiečius, žydus, 
latvius ?

štai turiu surinktas vieno jauno 
Lietuvos tyrinėtojo žinias iš 4 
Kauno gubernijos parapijų: Pa
kapės, Aluntos, Krakių ir Luokės. 
Tas tyrinėjimas, labai sąžiniškai 
atliktas, apima 23801 žmogų, iš 
kurių apie šešta dalis lenkiškai na
mie kalbančių, kiti-gi tukri lie- 
tuviai-katalikai. Pasirodo, * kad 
mokančių ant knygų yra daugiau 
kaip pusė gyventojų; kaikuriose 
vietoje moka skaityti apie 70 iš 
100 visų gyventojų. Paminėta, 
kad kai-kuriose parapijose mokytų 
moterų _yra daugiau nėg vyrų. 
Gal tai per tai ,kad negražu laiko
ma, jeigu mergaitė nemoka bažny
čioje ant knygų melstis. Abelnai 
imant lenkiškai kalbančių gyven
tojų dalis mokytesnė už lietuviš
kąją. Taip Pakabs parapijoj 
lenkiškosios pusės moka skaityti 
60 iš 100 žnKMiių, lietuviškosios- 
gi pusės tik 51 iš 100.

Jaunoji karta, tai yra vaikai 
mokymo metų neką mokytesnė už 
suaugusius žmones. Tose 4 pa
rapijose priskaityta 2482 mokymo 
metų vaikų, iš jų visas trečdalis 
(815) nemokėjo skaityti.

Paduotos čionai žinios sutinka 
su visuotino gyventojų surašo 1907 
metų parodymais, kad skaičius mo
kančių skaityti lietuvių šiek-tiek 
didesnis už pusę gyventojų. Tai
gi, ką pasakėme apie tas 4 para
pijas, maž daug tinka ir visiems 
lietuviams.

Čionai dar ne taip bloga būtų. 
Daugelyje Rusijos vietų mokančių 
skaityti yra kur-kas mažiau, kai 
pas mus.

Ale reikia pripažinti, kad tas mu
sų mokymas skaityti yra labai men
ko sorto. Daugumas skaito tik 
maldaknyges ir net svetimos mal
daknygės jau nepaskaito. Tuom 
išsiaiškina iš dalies, kodėl lietu
viški laikraščiai turi taip mažai 
skaitytojų. Jeigu paimsime, kad 
mokančių skaityt ant knygų išvi
so bus 1 milijonas lietuvių, tai 
skaitančių laikraščius (ir šiaip kny
geles). rasis iš jų vos 1 iš 50. Taip 
turime teisę spėti iš to, kad pagal 
krasų žinias: 1907 m. Kauno gir- 
bernijon pareikalavo per 20 tuk- 
stančių ekzempliorių lietuviškų 
laikraščių. Atsiminus, kad tai bu
vo metai “šaltinio” lioterijos ir 
atmetus bent pusę ano skaičiaus 
ant to “grajaus”, ištikrųjų išeis, 
kad tuomet ant 1200000 Kauno 
gubernijos lietuvių pareikalavo ne
daugiau 10 tūkstančių ekz. lietu
vių laikraščių. ' Paėmę pusę mo
kančių skaityti rasime, kad 1 laik
raščio ėkzempliorius išpuls ant 60 
“mokytų” arba ant 130 abelnai vi
sokių gyventojų. Tai jau labai 
maža!

Svarbu yra gyvenime mokėt 
knygas skaityti, bet dar didesnę 
vertę turi mokėjimas rašyti. To 
paties tyrinėtojo surasta, kad Luo
kės parapijos lietuviai tik 9 iš 100 
moka rašyti. . Kitose parapijose, 
rodos, ne geriau yra. Bent kun. 
J. Tumo ištyrimai: Mosėdžio, Ku-
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lių, Kįųršėnų ir Stakų parapijose 
(Žemaičių vyskupijos) parodė, kad 
mokančių rašyt yra tik 7 iš 100 
Taigi, vos vienuoliktas lietuvis mo^ 
ka rašyti. Kaip-gi yra pas musų 
kaimynus kitataučius?

Leninu dvarponiai, miestelėnai, 
be ginęų, dąug apšviestesni už lie
tuvius^. , Nęt lenkiškai' kalbanti 
Lietuvę* kaimiečiai (plikbajoriai 
ir valstiečių, pasirodo, yra šiek- 
tiek augštesnio apšvietimo už vie
tinius lietuvius, kaip tai atrasta 
Pakapės parapijoje. Apie žydus 
ir latvius nėr kas nei kalbėti jie 
kuone visi perdėm moka skaityt ir 
rašyt Vokiečiai, be abejojimo, ir
gi apšviestesni už lietuvius. Apie 
baltgudžius neturiu žinių.

Matome, kad apšvietime mes lie
tuviai esame užpakalyje savo kai
mynų. Rodos, tik už čigonus mes 
augščiau stovime.

Stovėdami' apšvietime žemiau 
už savo kaimynus negalime su 
anais susilyginti yvairiose gyveni
mo šakose. Iki nepavysime mes 
jų, visados mums teks tik paskuti
nės vietos Lietuvoje.

Rodosi, visiems lietuviams inte
ligentams . turėtų būti aišku, kad 
mums reikalinga visiems be skir
tumo partijų ir tikėjimo pažiūrų 
kiek tik įmanant skubintis užsiimti 
platinimu ąpšvietimo tarp tamsių 
musų minjų: steigti mokyklas, 
knygynus, skaityklas ir kitokias 
apšvetimo įstaigas. Bet čionai tuo
jau sukyla didžiausi nesutikimai. 
Vieni sako, kad Lietuva turi būti 
katalikiška ir kunigų vedama, taigi 
ir mokyklos tur būti 
talikiškos kunigų prižiūrimos, 
ti vėl nesutikdami su tokiomis 
žiūromis priešinasi aniems.

Svetimtaučiai irgi turi savo tiks
lus. Rusų biurokratams išrodo, 
kad Lietuva tai nuo amžių rusų 
šalis (iskony russky krai); len
kų endękams irgi norėtųsi, kad Lie
tuva liktų ant visados Lenkijos 
provinciją. Kokia 10 metų atgal 
per buvusį Londone sijonistų su
važiavimą iš ^Jakso Nordau kal
bos sužipojoiųe, kad žydai gali 
sau pasidąrytį Palestiną ir Lie
tuvoje.' Dabar vėl išeina į aikštę, 
kad ir vokiečiai, besivarydami į ry
tus ( Drang n^ch Osten) stengia
si suvokietinti^ ir Didžiąją Lietu
vą. t Pasidaro daugybė konkuren
tų, kurie visi rūpinasi paimti Lie
tuvos mokyklas į savo rankas. Vi
sų manoma, kad keno mokykla, 
to ir valdžia.

Ale ar turi iš tokios konkurenci
jos kokią naudą apšvietimas Lie
tuvoje, labai -reikia abejoti.

Lietuviška mokykla tokiu budu 
turi daugybę priešų. Kad atsispir
ti jiems, reikalinga butų bent pra
diniame mokyme visiems lietuviams 
eiti išvien. Ne vertėtų tai ar kitai 
organizacijai dėti būtinai ant sa
vo mokyklų katalikiškos, kuniginės 
ar kitokios antspaudos. O gal ge
riausia butų įsteigus dabar Lietu
voje visai naują bepartyvišką pra
dinio apšvietimo draugiją, “kurioj 
neturėtų būti nei politikos, nei ti
kėjimo ginčų. Gal tokioj draugi
joj galėtų susigyventi musų inteli
gentai.

Kitaip gali atsitikti, kad nei vie
na organizacija per silpnumą nfe- 
aplaikys savo apšvietimo įstaigų.

Nežinau, gal tai ir tuščia dabar 
butų svajonė. Bet ar nevertėtų 
šaltai pagalvoti apie tai?

ka-
Ki-
pa-
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nei vardo jokios firmos, nei ant
spaudo kokios nors krautuvės, nei 
dagi adreso, ii kur ir kas d^ė tą 
kvitą.,

Kitas gi musų korespondentas— 
Masonas iš Ežerenų, štai ką rašo:

“Musų apielinkėje važinėja po 
sodžius kaip ir koki elgetos (uba
gai). Sakosi esą areštantai, bet 
geri žmonės — politikos prasikal
tėliai. Atsėdėję esą po du metu 
kalėjime, ir nors žemės turį, bet 
valdžia neduodanti jiems iš jos 
gyventi ir jie turį “kalėdoti”. Pa
klausus iš kur — parodo vietą, 
bet paskui pasirodo, kad ten visai 
tokių nėsa. Taip-pat ima rokuoti 
vardus įžymesnių “laisvės metais” 
veikėjų, sakosi , kad su visais pa- 
sipažįstą ir klausinėja, kokie žmo
nės pas Tamsta dalyvavo revoliu
cijos judėjime, kas dabar skaito 
pirmeivių laikraščius ir tt”

Iš viršminėtų korespondentų žo
džių matyti, kad ir tas aukų rinki
kas, ir tie kupčiai, ir tie elgetos 
(ubagai) nėra, turbut, geri žmo
nės Jeigu kas turi teisę aukas 
rinkti, tai jis aiškiai pasako, kam 
tos aukos, ir turi turėti liudijimą 
ir gerus dokumentus. Geri kup
čiai taippat niekad nevaikščios po 
kaimus ir nesiūlys savo prekių, nes 
gerą tavorą visur rarfda, tuom la
biau, neduos kvitų be antrašo ir 
antspaudos. Taip-pat negali būti 
ir tokių areštantų, kuriems butų 
prisakyta kalėdoti po kaimus. Jei
gu jau valdžia ką uždaro, tai ir lai
ko; jeigu ištremia — tai ištremia. 
Bet kad neduotų žmogui vien tik 
savo žemę dirbti ir iš jos maity- 
ties — to dar negirdėti. Čia grei
čiausiai, kaip vienas koresponden
tas rašo, arba paprasti žulikai, ar
ba vagį s, arba gal ir šnipai-provo
katoriai. Todėl patartume tokių 
žpionių saugoties ir jokių 
su Mis neturėti.

IR AMERIKOJ MAT YRA RA
GANOS.

Butter, Pa. Į čianykštį policijos 
teismą agabeno moterį Laupaude 
Orher. Ją apkaltino, buk ji užra
ginau j a karves, kad pieno neduotų. 
Teisėjas, matyt tiek jau išmanan
tis ką ir skundėjai, pasmerkė Or- 
herienę 10 dienų arešto, ir bausme 
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. PASKENDO LAIVAS.
Duluth, Min. Paskendo ant
Superior ežero su visais žmo- 

niems garlaivys Shores. Ant 
neto lai vo buvo 21 žmogus.

-

K.

BUKIT ATSARGUS!
Šią safivaitę gavome nuo dviejų 

savo korespondentų — nuo Anykš
čių Kimios ir Ežerenų “Masono” 
— laiškus — kuriuose prašo per
sergėti skaitytojus nuo “apaštalų”. 
Kimša rašo:

Vasario mėnesyje Anykščių apie
linkėje vaikščiojo * žmogus ir rin
ko pinigus o “Cen^takavos reika
lams”; - Kas 4 tiė' per reikalai — 
nesako. Ima kiek kas duoda, bet 
radęs moterįs stačiai “reikalauja”. 
Toliau - rašo,- kad taipgi vasario 
mėnesyje vaitfčįojo 3 vyrai fr pri
kalbinėjo žmonai užsisakyti pas 
juos visokių ūkio prekių: pigiau, 
sako, atsieina, negu čia perkant: 
kur čia plūgas kaštuoja 25 rublius, 
tai pas juos galima gauti už 13 
rub. Taip-pat ir kiti daiktai pas 
juos esą per-pus pigesni. Žinoma, 
pas juos užsisakant reikia duoti 
rankpinigių. Ir nuo daugelio ūki
ninkų išviliojo —nuo kurio I rub. 
nuo kito 2—3 ir daugiau. Kiek
vienas išdavė ir kvitą tikriau pasa
kius, prekių surašą ir prižadėjo iki 
gegužės 10 d. atsiųsti prekes. Ad
resą paliko tokį: Chersono gubM 
miest Nikolajav valdovė Vulich, 
Siedov. Bet kad tie “kupčiai” ir 
neprisiųstų prekių, tai jiems nie
ko nepadarysi, a» ant kvitų nėra
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IŠ DARBO LAUKO.
f Grand Works, III. Darbai 

eina čia gerai, bet ant vietos dar
bininkų yra daugiau negu reikia, 
todėl iš kitur pribuvę negali gaut 
darbo.

New York. Rytinėj miesto 
dalyj ir priemiestyj Harletn strei
kuoja duonkepiai, 
duonkepes.

f Portsmouth, 
streikas ir Shelby 
tuvių darbininkų.

Uždarė 35

O. Pasibaigė 
čeverykų dįrb-

LDSTOYIAI AMERIKOJ

reikalu

1S AMERIKOS
9 YPATOS PRIGĖRĖ.

Wilkesbarre, Pa. $usquehanna 
upėj, valty j išvažiavus 9 ypatoms 
pasivažinėti, apvirto valtis ir visi 
joje buvę prigėrė; buvo valtyj 
šeši vyriškiai, viena moteris ir dvę- 
jatas vaikų. Terp prigėrusių yra 
ir viena lietuviška pravardė — 
Adomas Strukus. Prigėrė sekan
čios ypatos: Tamošius, William ir 
Theodor Andrcws, Pr. Marijanow- 
sky, .Adomas Strukus, Fr. Ganaus- 
kas, jo pati ir dvejatas vaikų.

NUO MIKO PETRAUSKO.
Gavome nuo Miko Petrausko 

laišką iš Paryžiaus. Jis mano, 
pabaigoj šių metų atkakti vėl Ame
rikon ir davinėti koncertus iki pa
baigai vasario, o pradžioj kovo su
grįžti Paryžiun ir vėl konservato
rijoj mokytis iki liepos. Mano 
surengti porą spektaklių; gal pa
sisektų pastatyti ant scenos ir ži
nomą jo kompanuotą operą “šie- 
naputę”. Mano duoti koncertus: 
Brooklyne, New Yorke, Waterbu- 
ryj, Scrantone, Philadelphioj ir 
Chicago.

Musų visuomenė pajuto, kaip jis 
Amerikoj buvo reikalingu tik jam 
išvažiavus. Reikia todėl tikėtiesi, 
kad dabar jam atkakus geriau jį 
priims ir pirm laiko prirengs dir
vą, kad koncertai* ir materijališkai 
geriau negu pintią kartą atvažia
vus pasisektų, nes kitaip butų 
da Amerikos lietuviams.

gė-

SVARBUS TEISMO NU
SPRENDIMAS.

St. Louis, Mo. Cianykštis teis
mas nusprendė, jog maišytų tikė
jimų ypatų, prieš apsivedimą pada
ryti sutarimai, kad gimę vaikai butų 
auginami tokiame, ar kitokiame ti
kėjime, ne turi nė jokios vertės 
prieš teismą.

NUTEISĖ VEtfejĄ LAIKRAŠ
ČIO “APPEAL TO REASON”.

Gerard, Kans. Prisaikintieji ra
do kaltu peržengimo krasos įstaty
mo vedėją socijalistiško laikraščio 
“Appeal to Reason”, Fred. Warre- 
ną. Mat Warren krasa išsiuntinėjo 
daugybę laiškų ir juose siūlė 1000 
dol. tam, kas į Kentucky pristatys 
iš ten pabėgusį buvusį gubernato
rių yaylorą, kurį kaltino prisidėji
me prie užmušimo jo vietą užėmu
sio gubernatoriaus Goebelio.

DEGA PRAIRIJOS.
North Platte, Nebr. McPherson 

pavietyj užsidegė prairijos; gaisras 
pavertė 
Sudegė 
pražuvo

| tirus dešimtį apskričių, 
daugybė farmų; ugnyje 
daugybė galvijų.

GAISRAI.
San Francisco, Cal. Sudegė 

čia beturčių apgyventi namai, ku
riuose gyveno apie 80 ypatų. Se
nelis policistas bandė kelti žmo
nės, bet pats pargriuvo ant tro
tuaro ir negalėjo atsikelti.“ Ugnį 
pamatė du darbininkai grįžtanti 
nuo naktinio darbo; jie pradėjo 
į langus mėtyti plytgalius, bet žmo
nės .to nesuprato. Kiek tuose na
muose sudegė žmonių tikrai neži
nia; sveiki išliko tik 5. Keli, šoki
nėdami nuo augštutinių lubų, užsi
mušė.

Omaha, Nebr. South Omahoj 
sudegė {taisos Alfalfa Frad Mill 
Co. Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant 150000 doL

Winnipeg, Minu, Išdegė veik 
su visu netoli čia buvęs miestelis 
Wesby. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant 300000 dol. (

IS VVESTVILLE, ILL.
Ant gelžkelio vėžių rado netoli 

nuo čia sudraskytą jatlnos mergi
nos kūną. Pasirodė, kad negyvėlė 
yra tai lietuvė Marė Klikanytė. 
Ji buvo susižiedavusi su lietuviu 
Jonu Moskiu; vestuvės turėjo būti 
šitą sanvaitę. Prieš vestuvių dieną 
vakare ji pasakė savo sužieduoti
niui, kad tekėti negali, kad ji su 
baime laukia vestuvių dienos. Ant 
rytojaus ant gelžkelio vėžių ra
do jos traukinio sudraskytą kūną. 
Aišku, kad mergina pati ant vėžių 
atsigulė, bet kokios priežastys ją 
privedė prie saužudystės, nežinia.

prie jūrių miesto dalis su krautu
vėms, Nuostoliai gaisro padaryti 
labai dideli.
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IŠ SO. CHICAGO, ILL.

So. Chicagos Tėvynės Mylėtojų 
Draugi jcfc kuopa rengia 16 d. ge
gužio, p. Arshauskio svetainėj 
(kertė 88 str. ir Hudson avė.) 
labai puikų ir pamokinantį vaka
rą. Pradžia 7 vai. vakare.

Du geriausi kalbėtojai iš Chica
go prižadėjo patarnauti musų kuo
pai ir podraug publikai.

Bus teipgi dainos, dekliamacijos 
ir paveikslai ant audeklo. Jų bus 
į pusantro šimto, dar niekur ne
rodytų, išskiriant kelis, kurie bu
vo parodyti per Naujus metus, ap
vaikščiojant 50 metines sukaktuves 
gimimo dienos Dr. V. Kudirkos. 
Reservuotos sėdynės po 25c., užpa
kalinės — 15c. ypatai. Pelnas, jei
gu koks atliks nuo surengimo lė
šų, bus paskirtas tautiškiems rei
kalams pagal kuopos nutarimą.

Veikiančios ypatos: Ponas Anta
nas Žmuidzinavičius, artistas, te
pliorius, pirmininkas “Lietuvių 
Dailės Draugijos”. Ponas B. K. 
Balevičia, centrališkas pirmininkas 
“Tėvynės Mylėtojų Draugijos”; 
Panelė Milda Kaiti s — dekliama- 
torė ir dainininkės.
Pasitkime, kad malonus viengen
čiai ir iš toliaus atsilankys ant šio 
labai daug žadančio ir akyvo va
karo.

Vardan So. Chicagos kuopos 
Tėvynės Mylėtojų Dr.

Komitetas.

IŠ PITTSTON, PA.
Po ilgo letargo, 18 d. balandžio 

tapo iš miego prikelta T. M. Dr. 
kuopa. Prie kuopos prisirašė 8 
draugai, ir visi prisižadėjo dirb
ti labui aj>švietos.' Tai yną pirmas 
žingsnis link progreso r pittstonie- 
čių. Kuopa laikys susirinkimus 
kas trįs mėnesiai po kiekvienam su
sirinkimui S. L. A. kuopos. Tokiu 
budu tikisi laimėti daugiau sąna
rių. F 1 r * ’—
pos susirinkimo, noronis 
roms, H
tai ir T. M. Dr. kuopa ktikžsi gau
ti daugiau pritarėjų.

Linkėtina, kad pasižadėją dirbti 
nenuleistų rankų. J. K.

Kadangi ant S. L. A. kuo- 
t neno- 

susirenka apsčiai lietuvių, 
__________ :___

IS MERIDEN, CONN.
Gegužio 2 d. buvo parengtos 

16 kuopos L. S. S. prakalbos pa
minėjimui i. d. gegužio šventės.

Vietiniai lietuviai beveik visi su
sirinko ir prakalbu klausėsi ati
džiai.

Drg. S. Michelsonas iš So. Bos
ton Mas., kalbėjo dviejuose atve
juose: pirmoj kalboj aiškino pras
mę pirmos gegužės, blogumą da
bartinio surėdymo, išnaudojimą 
darbininkų; antroj kalboj kalbėjo 
apie girtuoklystę, kokią bledį ji 
atgabena ir kaip žmonija žudo sa- 
vę svaiginančiais gėrymais. Rau
galo mylėtojams tas nepatiko, bet 
už tai blaivininkai kalbėtojui dėka- 
vojo delnų plojimu. Kada kalbė
tojas piešė dabartinį surėdimą, su
sirinkę sakė, kad tikrą teisybę sa
ko, bet daugelis manė, kad v^ęgšo 
Ūkimas yra vargti. Bet reikia 
protauti ir šviesties, o kiekvienas 
pamatys, kad tą vargą pats žmonės 
gali prašalinti.

Tarpuose kalbų, draugė P. Pre- 
sevyčiutė iš Waterbury’o giedojo 
pritariant pijonui, sekančias dai
neles : 
mieli” 
eiles:
gūžės”. “Kada mums žvaigždė už
tekės”.

Pirmą gegužės apvaikščiojimą 
čia švente pirmą kartą, apvaikščio
jome tą su viso pasaulio darbinin
kais. *. i.

Aukų surinkta $6.90. Apmokė
jus lėšas $3.10, likusius paskirta 
J. Kačergio sušdpimui. Pinigus 
pasiuntė J. O. Sirvydui. «

K. Liutkus.

“Dėdienė”, “Paukšteliai
M. Jokimiutė deklianiavo' 

“Sveiki sulaukę pirmos ge-

I§ SHENECTADY, N. Y.
Darbai čia silpnai eina, iV teip 

yra jau nuo dviejų metų. •
Lietuviai, nors ir suvargę dėl 

bedarbės, bet darbuojasi kiek galė
dami. Nupirko Tautišką namą ir 
dabar turi kur susirinkti ir pasimo
kyti. Šią žiemą du kartu' Sanvai- 
tėj lankėsi anglas ir mokino lietu-, 
vius rašvti ir skaitvti.f tIr musų moterys, matydamos vy
rų besidarbavimą ne nori apsileisti. 
Jos sutvėrė moterų Birutės drau
giją, prie kurios prisirašė 9 mo
terys. Įstojimas 50c., o mėnesinė 
25c. Pašelpa ligoj 3 dol. 
tėj. Padidinimui iždo! 17 
landžio parengėme balių 
atrą. Lošė “Gudri našlė”, 
ta neblogai. Paskui buvo 
Gryno pelno liko 20 dol.

L. Petkunaitė.

senvag
ei. tiM*

Atloš- 
baliųs.

Iš EUREŲA, CAL.
| Šitose aplinkinėse gerai žmonės 
gyvena. Gyvena čia ir keletas lie
tuvių. 23 d. balandžio apvaikš
čiojome šv. Jurgio dieną. Lietu
viai susirinko pas J. L. Buvo ir 
gėrimų, bet nors gėrė iki pusiau- 
naktų, pokilis pasibaigė rainiai. 
24 d. balandžio - lietuvis Kazimie
ras Viliunas išsilaužė sau koją.
. Darbai šiuom tarpu eina gerai, 
bet netrūksta žmonių be darbo.

MUSŲ BESINIEKINIMALį 
Nr? 18 “V. Lieftiv.” p. K. J.

Virsnia. straipsnyj užvardintam 
“Naujas typas musų raštuose”, 
trumpai pasakė apieįpakso straips
niuką tilpusį “Keleivio” Nr. 17 p^ 
a. “šalin prakalbos”, kuriame p. 
Iksas nekritikuoja p. Jokubynią, 
bet tiesiog sako: “tav nievalia ra
šyt nieko, nes tu mums nepatinki”. 
Gal ne visiems dar žinomas tas nė- 
tikumas ir to netikumo priežastys. 
Jokubynas pradėjąs rędeguoti S. 
L. į A. organą “Tėvynę”, kurtą Į 
spauzdino “Keleivio”, spaustuvėj su 
pagelba kitų sandarbininkų, sura
do kitur spaustuvę, kuri sutiko at
spausti geriau ir pigiau ant 20 
dol. sanvaitėj. Nuo to laiko ir 
pasidarė Jokubynas visai netinkan
tis į redaktorius, ypatingai, kada 
“Keleivis” perėjo į kitas rankas. 
Visi galėjo patėmyti kaįp “Kelei- 
vije” tankiai ir po slapivardžiais 
ir tiesiog redaktorius užsi puldinė
jo ant p. Jokubyno, stengėsi jį nu
žeminti savo “draugų” akyse, pri-
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rengt juos, kad ateinančiame S. 
L. A. seime visa gerkle rfcktų, kad 
Jokubynas į redaktorius netinka. 
Prašalinus, gal pasisektų jo vietoj 
savo draugą įsprausti, o tas jau 
turėtų būt tinkamu. J. Tikai'

-a asm.

“AUŠROS” DR. APYSKAITA 
UŽ PRAĖJUSIUS 4 MĖNESIUS 

1909 m.
Išmokėta tapo: j.

V. Bankytei, Bcrly- 
.................. $<?5-OO

Ign. Šlapeliai. Ro- 
......................••••►- 50 00

25

18.I.09, 
ne .. 
Lėšų

30.I.09,
moję
Lėšų ___________

r3.III.09, Jadv. Francuzevy-
čaitei Zueriche.....................25.00
Lėšų ...................................  25

Visu labu $100,75 
Į imta tapo:

15.1.09, 77-ta kuopa L. S. S. 
(nuo prakalbų lapkrity j lai
kytų) p. A. B. iš, Benld, 
UI...............-..................... 4-05

■15.1,09, “Aušros” i-ma kuopa
(p. M.Damijonaitienę), Chi-
cago, UI.............................  13.50

15.1.09, Liet. Draug. Kliubas 
(Town of Lake/ Chkrago j 
p. M. Damijonaitienę .... 4.13

2T.I.09, Ukėsų Polit. Kliubas, 
LTnion City, Conn. (p. D. .
F. Eimaitį) ......................  5.00

Brooklyno “Aušros” 
(p. J. J. Paukštį) 17.25
Parduotos knygos 
“Aušrai” aukautos *

17-30

25.I.09, 
kuopa

25.I.09,
Šerno
(p. J. J. Paukštį)

2<y.III.09, Surinkta A. Vasi
liausko^ St. Charles, III. (p.

• J."J. Paukštį) ..................  1.33
20.III.09, D5"ta S. L. A. kuo

pa, St. Louis, M o. (p. V.
S. Jokubyną) .................. 2,70

28.IV.09, Dr. J. . Kulis, Chi-
cago, III. (-sugrąžino pasko
la) ...............  *75 *0

Visu labu 240.36
Nuo ‘1908 m. liko šiems 

metams JT“ 529*7

Įėję tad yra 
Išmokėta

$769-53
$100.75

Liekasi ižde $668.78 
J. Šliupas.

IŠ PO AMERIKOS RASTINIU- 
I KŲ PLUNKSNOS.

K4 GYVENIMAS MAN
. / . REIŠKIA.

Rašo Ozven Kildare.
Iki septyniolikos metų ašiki septyniolikos metų as ne

buvau prityręs, kad žmogaus gy
venimas’ priklauso nuo jo išrišimo 
klausimų. Aš buvau prižiūrimas 
pagal įrpprotį; turėjau kelis skar
malus kad apdengti mano nuo
gumą ir buvau maitinamas gana 
prastu maistu iš visuomet men
ko sandėlio. Už šitą priežiūrą aš 
atlyginau j ieškodamas po gatves 
prieplaukas malkų ir anglių rei
kalaujamų namuose; pasiuntiniu 
lakstydamas daiktų, kuriuos gali
ma būti; nuglemžti be pakliuvimo, 
kad paskui juos sunaudoti namuo
se, ar parduoti už kelis centus; ir 
darydamas viską kitą, ką miesto 
prastijos darbininko ar vagies vai
kai daro. Vis tiek kokiu budu 
įgyta, darbu ar vogimu, gyvenimo 
tikslas prastijoj tas pats. Vie-' 
ta išmiegoti ir kąsnis pavalgyti pa
daro vagies ir darbininko gyveni
mą. Tai yra vieninteliai klausimai.

Kaip bato galus ištrenkė mane 
gatvėn šaltą gruodžio, naktį, tai 
šitie klausimai man parsiėjo ap
galėti. Mano septynių metų pri
tyrime nebuvo nieko aprūpinančio 
mane idealais. Būnant savo pilvo 
vergti, jo pilnumas buvo mano vie- 

1 nintėliu tikslu. Mano vieninteliu 
prisiruošimu pasiekti tą tikslą, bu
vo bėduolio ome, kuri vedė mane 

' ten, kur kiti mano rųšies urzgė 
t dėl trupinių, kurie reiškė jiems gy

venimą.
Man neėmė daug mano audrin

go gyvenimo kaipo laikraštvaikio 
dienų išdirbimui rūpestingai ap
dirbto idealo. Gyvenimo niekin- 

• gumas, -jo vienvaliniai vaidai ir 
įeigos netinkamas visą mano ener- 

__ giją nukreipė linkui pasiekimo 
laipsnio, kur karpymas kuponų bu
tų sunkiausiu darbu. Aš sapna
vau, dienos sapnus apie tris val- 

z gius per dieną; apie vaikščiojimą 
į teatro galeriją bent sykį per 
sanvaitę; apie cukrinių ir saldytos 
grietinės valgymą kaip tik noras 
užeina. Ir dėl to aš norėjau būti 
turtingu.

Nejučiom* aš užėjau ant kapita
listų kelio. Kitų teisės man nieko 

(nereiškė. Ne

vieku, save gyvuliška pajiega aš 
1 stumdavait kitus nuo savo tako 

ir glemžiau tą, ką jie buvo jgyję 
savo pakantra ir darbu. Geriau- 

1 sios Park Row kartės buvo mano 
sulyg dieviškąja prievartos teise ir 
niekuomet nedaugiau kaip gailin
gas aiktelėjimas išsiverždavo prieš 
mano savinimąsi.

, Žinoma, vesdamas reikalus pa
gal šitas pripažintas metodas, aš 
padarydavau daugiau negu savo 
dalį centų. Ir gal daugiau kaip 

> centai mano buvo branginama ma
no galybės didybe. Daug buvo 
vaikiščių gatvėje, kurie galėjo ma-

1 ne sumušti be didelio pasistengimos 
bet jie bijojo. Aš, kaip ir daugelis 
anos ir šios dienos baisūnų, mirti- 

1 nai {baidžiau paprastąją minią.
Na.gyvenimas tąsyk atrodė man 
labai malonum, nes mano nuova
dose juomi buvau aš.

Man beaugant mano viekas ir 
gyvuliškoji omė didėjo; ir pramo- 
gininkų partija nusprendė, kad ma
no raumenys perdaug gerai su
augę paprastam darbui juos eikvo
ti. Ištyrę mano narsą su ke
liais “tamsias arkliais” mane už
stūmė ant profesionališkojo pugi- 
listo arenos. Nelaimė, kad jie sa
vo apskaitymuose pragarėjo ma
no temperamentą. Pačioje muš- 
tynėje aš tankiai užmiršdavau ne
mirštamojo Markyzo iš Queens- 
bery palaikus ir pašvęsdavau vi
sas savo pajiegas “pakedinimui sa
vo priešininko gerai ir pakedeni- 
mui senu budu”. t

Tatai mano profesionališkoji 
karjera, kuri teip tankiai - veda prie 
dramatiškos scenos ir net prie 
sedenių galingųjų, kurie savo ge
rai išbandyta išminčia leidžia įsta
tymus šaliai ir žmonėms, užsidarė 
man. ?Bet, tokiai medžiagai kaip 
aš nebuvo likta susinaikinti visai 
ir su pagalbe “prasinešusio vais
iaus”, vis dar tebeitžsihnančio 
vaizba ir vis tebeinančio su to- 
rieliumi septintadieniais,, pakakti
nai pinigų buvo surinkta surengi
mui imtyhių, kuriose aš buvau su
vestas su aršiausiu akižaga, kok
sai galėjo būti rastas. Čia priimtų 
taisyklių nebuvo laikytasi Kartais 
musų žiūrėtojų, ar greičiau klau
sytojų pamokymui mus uždaryta 
kambarin ir laikyta, kol vienas pa
sakydavo gana. Šiteipos aš įgi
jau pasididžiuojamą laipsnį New 
Vorko šaižaus kovotojo-blaškos 
per daugiau kaip aštuonerius me
tus, su nedidesne sau žala, kaip 
keli nulaužti pirštai, tankiai su
daužyta nosis, keli įlaužti šonkau
liai, perskeltas žandas ir keli kiti 
mažesni sužeidimai perdaug menki, 
kad minėti.

Ir ar tai šita pasaka yra seno
sios Romoi dienų, kuomet panio 
jimas, nykščio, atsukdavo raudonąją 
fontaną užgesinimui nervuoto gaš
lumo troškulio? Ne! Męs, šių 
nąujesniųjų dienų gladiatoriai esa
me prakilnia pramoga ir pripažin
ti bažnyčių džiakonų.

Buvo laikas, kuomet apsigyni
mo menas, dabar tikrai žuvęs, tu
rėjo sąvo pritaikymą. P.- Bowery’e, 
tuoju apgalėtinu ištvirkėlių ir 
kvailiu vieškeliu, buvo nustatyta 
lindynės, tikrosios musų didžpilvių 
ir plačbumių patriotų ir diplioma- 
tų prieigos. Palaikyti šitų pusiau 
teisotųjų svetainių vardą buvo ne
lengvas darbas, nes žmpnes su 
“svarba” turi gi tupėti savo nekal
tus juokus. Todėl aš, paskaitytas 
smarkiausiu iš smarkiųjų, buvau 
pakeltas į tvarkadario laipsnį terp 
šitų išbujojusių . dipliomatiškųjų 
upių. Ir ten aš suradau idealo ry
šį. Keista vieta idealų radimui, 
bet apveizda saugojo mane ir tas 
kuris gali žiūrėti į musų dipiioma- 
tus bei patriotus ir abejoti apie ši
tos Apveizdos mielaširdybę, tikrai 
yra aršiausiu pagonim. (

Anos dienos lindynės negalėjo 
užsilaikyti be lankytojų L iš kitų 
draugijos sluogsnių. Jie ateidavo 
iš geros ir mystiškos sritie^ 4'up- 
town”. Ilgą laiką mano bukas 
protas apgailėtinai stebėjos šituo 
padėjimu. Ką geri, apšviesti ir 
ištobulintieji galėjo rasti pas mus, 
kas juos užimtų? Neilgai trukus 
aš patyriau, kad “uptauniniai” 
kytojai daugiausiai skverbiasi 
kur nešvarumas yra biauriai 
Tas tnan pasimatė teip- ind

atrižinojau, kad apgyvenu terp 
kaimynų ir kad mtrių pirsielgimai 
turi besiplatinančią tfittetafoę. Iki- 
šiolai mano gyvenimas btevo pats 
galutinis godžios sttvmylybės už
sidarymas. ?

Aš teipgi atsižinBjau Teitas, ne 
teip malonias teisybės; kad musų 
patriotizmas yra tridkšnritfgas daik-

■S.

kad aš pasiėmiau ištirti šitą nau
ją veislę, savo geresniuosius.

Naktis į naktį aš stovėjau, neva 
dabodamas vietos ramumo, kuo
met. ištikrųjų aš godžiai gaudžiau 
kiekvieną žodį, kiekvieną pasaky
mą, ištartą mano geresniųjų, vie
no, kurio apšvietimas ir prakilnu
mas padarė jį keistu juokdariu 
musų girtam pasilinksminimui. 
Tuojaus aš ėmiau pavydėti, geisti 
šito mano geresniųjų apšvietimo,

savo išminčia, tik nors toli dvidešimtį metų aulau-

kęs, visą savo gyvenimą išgyve
nęs, šitajame didžiajame šitos 
krikščioniškos šalies mieste, aš be 
kliauties tarpau kaip žolė ir ne
galėjau paskaityti ar parašyti savo 
paties vardo. Bet aš neradau rim
tos priežasties guostis savo likimu. 
Aš dėvėjau drabužius pagal ma
dą ir ne by kokius; aš turėjau pi
nigus, nes be užsiėmiiųo įstatym- .tas, iššaukiamas prie tam tikrų 
daviškųjų priejungų . grasintame 
skyriuje, aš parodžiau tūlą gabu
mą praktiškoje politikoje; aš spie
čius turėjau garbintojų ir priešų; 
aš turėjau vardą — ko gi daugiau 
galėjau geisti? Taigi, neskaitant 
nakties, kuomet skirtumas terp 
mano rųšies ir mano geresniųjų 
matėsi ciupnesniu ir mane vertė 
tuo tarpu pavydėti, mano geidimas 
apsišviesti buvo atidedamas į šalį.

Įstatymdaviškoji konvulsija pa
siuntė ištyrimo komisiją miestan. 
Beveik tuojaus tūkstančiai mano 
luomo darbininkų buvo išmesta iš 
darbo — be sujudinimo ekonomi
jos statistikos. Ir čion męs, tūk
stančiai sveikų vyrų užtraukėme 
baisią giesmę dėl likimo neteisin
gumo! Darbo? Ką męs be žei
dimo ir voginu) galėjome veikti ? 
Aš nebuvau priešingas priimu šitą 
paskutinę profesiją, bet mane lai
kė nuo to vis dar tebeliekanti ma
no vardo likučiai. Palaikymui 
mano kūno aš niekuomet nepasi
daviau gėrimui, todėl vietoj priimti 
pasiulijinią išsigerti, kurį kartais 
suteikdavo senieji draugai, atėję 
kartais didmiestin apraudoti su 

i mumis “praėjusius senus gerus lai- 
: kus“, aš apsimokėdavau savo sko-
• las, imdamas pinigais vietoje siū

lomo gėralo. Teip pat daugelis 
besveikačių, vis dar tebeatmenan-

■ čių mane, paėmė. mane ne tam, 
1 kad apsaugoti juos kiek iigiaus nuo 
į kapo, tik kad pastatyti juos vėl į 

žengiamą padėjimą.
t Primityviškiausia, bet tiesiausia 

logiška išeiga buvo visa širdžia ne
apkęsti tų, kurie yra augščiau ma
nęs. Aš neturėjau noro įeiti ant 
priimamosios aslos. Ir teip, ne
žinodamas nieko apie kitokį gyve-

1 nimą, aš mečiau savo vietą, lauk- 
, damas geresnių laikų ir besužiniai 

slinkdamas prie kreivų kelių.
Tąsyk, kaip man mėgu sakyti, 

stebuklas atsitiko su manim. Aš 
perėjau visą gašlumo ir ištvirki
mo gemą ir tik tąsyk grynas mei
lės balsas suskambino j mano gy
venimo bėgį. Kaip tas viskas at-

* sitiko, yra pasakyta kitur ir prieg- 
tam yra perilga pasaka čia atkarto
ti. Ir nors jus visi ateitumėte, jus 
bedieviai ir abejotojai ir atsineštu- 
mėte savo prirodymus ir mokybas 
ir dogmas, jus neįstengsite atimti 
iš manęs šito mano tikėjimo, nes. 
tik virš žmogiška galybė tegalėjo 
padaryti tokį stebuklą.

Ar jus galite perstatyti pa
veikslą — auksaplaukės, meilios 
moteriškaitės, apsiaustos angeliš
kos skaistybės spindulių vainiku— 
ir mano! Rūstumo mano veido 
buvo gana išbaidyti, mano kalba 
visuomet buvo žvėries kaukimu, 
kiekvienas pasikrutinimas parodė 
ne prijaukinamą gyvulį manyje, 
bet ji matė ką kitą^ po tuo viskuo.

Su tokiu vadovu aš tuojaus su
radau sau kelią ir teipgi patyriau, 
kad gyvenimas man reiškia ką'- 
nors. ( •

Kiti ctebėjosi, kaip aš teip grei
tai a^sižinojau. Visų pirma, ką 
aš žinau? Ar aš neklaidžioju po 
nepermatomą tamsą ir nesidaužau 
vienval po girią išsvajotų moky- 
bų? Ir kas atsieina mano paskait- 
tymo ir rašymo; keli mėnesiai at
gal, aš mačiau parašyta, kad lau
kinis zulu atėjęs pas mus ir per 
trejus metus perėmė musų kultū
rą. Tam nebe reikalo stebėtasi. 
Bet kitaip yra su manim, nes aš 
atėjau iš pat -apačios pūvančio trio- 
bėsio. Kur tad priskaitysite pra
sti jos žmogų ?

Man buvo likta būti tankiai su 
žmonėmis, kurie, nors jie ir ar
šiausi ir galutinai pasileidę butų, 
turėjo savo papročiuose ir skoniuo
se prakilnumo klijų. Aš išmokau 
jų pasakymus, jų apsiėjimus ir, su
radus mokytoją, reikėjo tik techniš
ko apsipažinimo su sudėjimu c-a-t. 
cat ir r-a-t, rat, kuris nuvestų 
mane prie visų kitų dalykų.

Bet abėcėlos išmokimo nėra ga
na; net kolegijose auklėti nenau
dėliai randasi musų kalėjimuose 
Mano mokytojėliui bemokinant, aš 
šlubuodamas pasiekiau daugelį gy
venimo slaptybių. -Tai buvo gar
binga kelionė, nušviesta perdėm 
mano nežinybės smagumais. Da
bar, pirmą kartą aš gavau pažiū
rėti į tikrus namus; dabar aš pa
tyriau, kad vyriškumas stiprumas 
pasirodo daugiau, protingoje kal
boje negu triukšmingame žemi
nime šventybės; dabar, ant galo,

bepa-

gyve- 
bran-

progų su dideliu lerinu ir padeda
mas likusiai meto dabai su kampa
ru prie vilagų ir kitų daiktų; 
kad nėra galima tarnauti Dievui 
ir Mamonai ir kad nedaug kas te- 
bando tą daryti; kad žmogus sta
to miestą, o velnias jį apsirašo ; 
kad keli diphomatai galvoja apie 
busimąją gentkartę, visi gi po
litikieriai galvoja tik apie ateinan
čius rinkimus; kad daugumas mu
sų visuomenės vyrų vargiai tega
lėtų pergalėti norą paversti Ame
rikos erelį į gerai išvirtą kurapką. 
Šitas teisybes aš suradau ir nusi
stebėjau iš jų.

Mano supratimas augo ir diena 
matėsi, arti, kuomet visos gyveni
mo paslaptys paaiškės, kuomet aš 
atsistosiu prieš gyvenimo teisybes. 
Bet kitaip buvo lemta ir aš vėl at
sidūriau vienas. Valandoje mano 
karčios, praeitis vis dar tebepasie- 
kiama, užgaudė savo masinamą da> 
ną ir valandėlę, tik valandėlę, aš 
pavojingai pasisukau arti krašto ir 
be maž ko nenukritau į užmirš
ties bedugnę. Bet buvo palikimas, 
kurio aš negalėjau užmiršti 
aš prikibau.

Nedaug kas daugiau yra 
sakyt.

Mano naujos pažvalgos į 
nimą atėjo man iškoštos per
giosios moteriškaitė nekaltybę ir 
vos buvo gana tvirtos sutikti tik
rus reikalus. Apsiginklavęs josios 
nekalta filozofija, aš įėjau j gyveni
mo vidurį. Tąsyk mano nežiny- 
bės smągumai; mažėjo, bet nepa- 
vykimai augo.

. Mano širdis buvo šunki nuo liūd
numo ir apvienėjusf, a? j ieškojau 
suraminimo nežinomame j josios su
pažindintame su minim. • Męs gar
binome po plynu dihgufh, žaliuose 
laukuose, teip naujuose' man, kur 
sparnuočių chorai giedojo links
mus hymnus, saulei 'užtelcant augš- 
čiau lapuotų patogi viršūnių. Ten, 
j tuos atminimą žadinančius lau
kus aš' nenorėjau eiti. Bažnyčios 
vargiai pakęstų mane, o aš reika
lavau daugiau negu pakentimo sa
vo vienatvėje. Nusidėjusiems dau
giau niekas neliko, kaip bažnyčios 
išganymo stotys apsunkintoms sie
loms.

Ten skelbiamas Dievas buvo sve
timas man, sieros Ir pragaro Die
vas, visuomet pasiruošęs bausti, at
leisdamas tik po daugelio kanky
nių. Tai nebuvo jos Dievas. 
Vietoje būti tikromis išganymo 
stotimis, bruzdžiai ir užjaučiamai 
veikiančiomis geresniam gyveni
mui, aš išvydau jas lavonbučiais 
rūkstančios praeitis, kur rėks
minga nevykėlių kalba ūžė nuo 
tuščių estradų į nusidėjėlių eiles, 
net ten tebenusidedančių savo ap- 
gavysta. Ir man atėjo į galvą, kad 
Šioj nepastovumo dienoj žmonių 
sielos yra užmiršta. Būvant apa
čioje aš galiu žiūrėti į gyvenimą 
tik nuo šitos atžvalgos ir turint 
man tik pusiau iškeptą .filozofiją, 
jus atleisite man už papasakojimą 
tūlų dalykų, kurie nesuprantami 
man.

Męs turime daugelį vietų page
rinimui skurdijos. ; Musų pačios 
ir vaikai yra šeriami.lepinami, pa
taisomi ir sugadinami. Puikios 
moters septintadieniais išeina iš 
nuomuojamųjų, pasirėdę pigiais 
nuduodamais drabužiais, dėvėja- 
mais sėdybos veikėjų ir išmoka
mais išmokestimis. Kad šeimynos 
yra skolose, kalta* yra ne vaiky
mąsi mados, tik r,vteAvalinis jos 
mainymas. Musų* moters išmok
sta šio ir to ne sulyg reikalo, tik 
sulyg palinkimo^. ,Ir išdidu
mo ūpas, nesitekipimas ir ne
tikra puikybė apima .kiekvienus 
namus. Gerinimu sistema mato
mai yra kalta, o kur gyrus liečia
ma, ten jokios nėra.

Merginos yra parduodamos į gė
dos namus, tdksįančiai vaikų yra 
negana maitinami ir apdengiami, 
fnažiutėliai yra siunčiami į dirbtu
vių kankinimo kambarius. Ar mo
terų rauda ir vaikų unkštimas duos 
palengvinimą? Ne, vyrai, jų tė
vai turi jį duoti. Įstatymas ne
siunčia vaikų į dirbtuves, tik tėvų 
godumas ar nusiminimas. Jei ne 
dėl pridėtinių centų, kurie reiškia 
daugiau maišyto alaus namuose, 
daugelio vaikų nebūtų dirbtuvėse. 
Ir nė vieno vaiko nebūtų ten, 
jei tėvai atsigodėtų ir keitusi iš 
savo snaudulio.

Padarymui bruzdėjimo rei

kalinga propaganda, bet tam 
tikra propagandos dalis turi būti 
sekama lygios dalies pasekmėms. 
Kartais net prapaganda ir pasek
mės eina ranka rankon.

Bėdinijos kribžda “dvasiškais” 
susirinkimais. Aš ilgus metus lan
kiausi į juos, žinojau jų garsiau
sius kalbėtojus ir liūdnai užmirštu 
juos pas balsavimo landynę. Su
sirinkimai yra lankomi savotiškos 
rųšies žmonių. Mažai iš tikrosios 
gaujos yra terp jų, nes gauja yra 
vis tamsi, vis dar kvankso apie 
prieplaukas ir kertes, apleista inte- 
lektdališkojo būrio. Tas, kuris at
mena šituos užmirštuosius žmones 
yra protingas politikierius. Išpa
žindamas įgimtą burk) dvasią, jis 
surengia žmonėms ratelius, kur jie 
galėtų1 sueiti ir pasikalbėti. Šita 
burinė dvasia nėra sunaudojama 
apšviestuolių, kurie atrodo lUo- 
muota eile augštesniu luomu terp 
žemųjų, ar naujas bruzdėjimas 
turi būti tik kelių darbu, ar di
džiuoju prabudimu daugelio? Duo
kite gaujai progą galvoti, apsikei
sti nuomonėmis, protauti; suža
dinkite jų širdis ir protą, ir, su
simildami, nesprauskite“ jiems sa
vo nuomonių. Jei jus neklystate, 
tai jie žinos tą. Protiškas 
mas yra didžiausia traaula 
neigai.

Jei gauja, neapšviestieji, 
ji rankų darbininkai yra paliekami 
patys sau, tai naujos gadynės die
noje vis dar tebebus^gauja, nelai
minga didžiuma.

Lengvinimas moters darbo, ren
gimas vaikų ateinančios gentkar- 
tės busimai kovai, yra viskas geru 
ir prakilniu darbu, bet daug jo turi 
būti padaryta privatiškai, ne ofici- 
jališkai ar pusiau labdaringai, jei 
nuomuojamųjų žmonės butų iš
traukti iš jų snaudulio. Bet, kaip 
aš sakiau pirma, šitie dalykai yra 
toli %ugščiau manęs ir negali būti 
pasiekiami mano protu. Man re
gis, kad męs teip užimti mokinimu 
vienas kito, jog mums truksU lai
ko darbui. Ir tame yra blogumas. 
Viena — yra didelis skirtumts terp 
gražiakalbystės ir sveiko proto. 
Kam sekti užmestas mokslo meto
das ir išreikšti teisybes tokioj pai
nioj formoj, kad tik keli jas gali 
suprasti ?

šitame gyvenime vietos yra dau
gybei darbo ir net nepavykus kam 
perimti įvairias filozofijos šakas, 
jis nereikalauja pataikauti. Ilgą 
laiką aš tvirtai tikėjau į Auksi
nę Taisyklę. Dabar vienok ji atro
do man maino mokykla. Aš turiu 
idealą, numylėtus idealus ir tūlą 
laiką skelbiau juos, bet pamačiau, 
kad reikia daugiau kaip saldžių 
žodžių priversti rambų mulą eiti. 
Aš leidau savo gerklei pasilsėti, o 
vietoje to ištaisiau kojas.

Savo kelionėse pozskersgatves ir 
šungatves aš gerai įsitikinau, kad 
dvasiškas, protiškas nuomuojamų
jų namų gyventojų atbudimas tu
ri būti pirm riša ko kito. Aršiau
sia vieta parduoti “balsines” graz
nas nuominėse ne dėlto, kad jie 
skaito tą be vWtės, bet dėlto, kad 
jų tamsumas padaro juos prietarin-' 
gaiš sulyg abelnų principų. Jei 
pusė tų tūkstančių, kurie užkem
ša susirinkimus vakarais, pradėtų 
veikti pavieniui, tai bruzdėjimas ir 
jo supratimas milžiniškai augtų. 
Dabar gaujos žmogus neužsitiki 
naujoms dogmoms, nes jis nesu
pranta jųi

Aš tvirtai tikiu j išnašumą pa- 
vieniaus darbo ant burinių ma
nevrų. Aš bandžiau jį šiek-tiek ir 
atradau nebe vilties. Žinoma, tai 
nėra lengva. Prieiti prie esybės, 
tik žmogaus panašybės, su nusi
šypsojimu, rankos paspaudimu ir 
maloniu žodžiu — neužmirštant 
“proto”, t*_padaryfno tuojautinio 
įspūdžio"; yra labai pakertančiu 
darbu. Parsieina kasti ir kasti 
daugelį sukietėjusio akmens klodų 
ir labai tankiai mesti į šalį tuščiu 
nusiminimu. Kuęne įsitikini, kad 
nė širdies, nė proto nėra tame 
stambiame lavone; ant galo stai
ga užtinki kitokią medžiagą, ran
di daiktą susimetusį ir iškraipytą, 
nešvarų, gal, bet vis tai siek ir, 
teipgi, dvynė " tavajai.

Mano prityrimas siauras, mano 
pastanga nedidelė, bet aš gana il
gai buvau anapus sienos, idant ži
noti, kad žmogus turi vietą gyve
nimo viduj, net jei jis sulaikpmas 
neužtektino supratimo nuo drau- 
gavimos su protingais kūnais, jei 
juos pripažins tiesą ypatai ir jos kai
noms pildenybėms. Ir teip, pri
klausant nuo pažvalgos, kiekvie
nam gyvenimas gali būti dideliu, 
svarbiu, pakeliančiu. Į vienus yra 
žiūrimą Dagai pasekmes, į kitus, 
pagal jų bandymus.

Nors tai ne mano evangelija, 
kasdieniniam atbalsiui šitos Jameso

«

Russell Lowell’io eilės yra gana 
geros man.

Kaip tau jos patinka?
Buk kiltas! Ir kiltums, ką tvylo 
Besnausdams pas kitus, bet nenu

miręs,
Iškils didybėj tavąjį sutikti.

išdidu- 
pirmy-

tamsie-

Prakeikimas Jievos.
Parašė A. Cohan Doyle.

Robertas Džonsonas buvo visai 
paprastas žmogus, be jokios žy- 
rpės atskiriančios jį "nuo milijono 
kitų. Jis buvo su išblyškusiu vei
du, paprasto išvyzdžio, siaurų pa- 
ž v algų, trijų dešimčių metų am
žiaus, vedęs vyras. Sulyg amato, 
jis buvo riebus vyras1 prie Naujo
jo šiaurinio Kelio ir vaizbos lenk
tynės išspaudė iš jo ir tą patį men
ką pobūdį, kuris buvo likęs pas 
jį. Norėdamas prisigerinti savo 
pirkikams jis žeminosi ir lenkėsi 
kol beeidamas šituo keliu diena iš 
dienos jis tapo tarytum greičiau 
mašina be sielos, kaip žmogum. 
Jokis didelis klausimas nesujūdino 
jo. Pabaigoje šito puikaus meta- 
šimčo, gludančio savo paties siau
rame rate tarytum buvo negalimu, 
idant koks galingas, primityviškas 
žmonijos jausmas galėtų kuomet 
pasiekti jį. Bet gimimas ir užgai
da, ir liga ir mirtis yra neatsimai
nomais daiktais ir kaip viena iš 
šitų kietų buičių iššoka ant žmo
gaus prie kokio staigaus pasisuki
mo gyvenimo tako, jo civilizacijos 
kaukė / nusimauna valandėlei ir 
duoda pamatyti įdomesnį ir stip
resnį veidą po apačia.

Džonsono pati buvo tyli žmone
lė tamsių plaukų ir malonaus bu
do. Jo atsidavimas jai buvo tik
ras ypatingumas jo pobūdžio. 
Drauge būdavo jie išdės ant krau
tuvės lango kas pirmadienio rytas 
baltus kaip sniegas marškinius ža
liose popierinėse dėžėse, iškabinės 
kaklaryšius eilėmis viršuj ant mi- 
singinų kartelių, pigius sagučius ži
bančius ant baltų kortelių abyša- 
liai, o užpakalyj eilėmis šlikus ir 
surietuuę dėžių su geresnėmis 
skrybėlėmis uždengtomis nuo sau-

pasakė jam, kad daktaras n» 
prie ligonio sergančio tymais, 

jo laimei palikę, adreso ~ ti, 
Dunsuno keliasll,pus* Regento 
kanalo. Roberto biėnumas
C™’ ats,m,nus į apie moteri lau 
kiancias namie ir jį pradėjo 
kaip drūtas Kmgslando keliu. Pą. 
bėgėjęs jis įšoko į ratus, bestovin'- 
cius sale ir nuvažiavo į Dunstano 
kėlų. Daktaras tik ką buvo išėjęs 
ir Robertui Džonsonui norėjosi sė
stis ant trepu ir sėdėt iš nusimini- 
mo.

Laimė dar, kad jis neatleido ve
lėjo, sėdo į ratus ir tuojaus atsidū
rė Bridporto vietoje. D-ro Mi- 
leso nebuvo dar sųgryžta, bet lau
kė jo kas minuta. Džonsonas lau
kė, barškindamas pirštais į ke
lius ankštam*, silpnai apšviestame 
kambaryj, kurio oras buvo perim
tas šlaikštum, nemalonum eterio 
kvapu. Baldai buvo stambų*, o 
knygos ant lentynų aprūkę ir že
mas, storas, juodas laikrodis liūd
nai tiksėjo ant lentynaitės. Jis ro
dė jam pusę po septynių ir sakė, 
kad jis valanda- ir bertatnis kaip 
iš namų. Ką moteris mano apie 
jį! Kiekvienu kartu suvarsčius 
kam nuo Jauko duris; jis pašoko 
kedėjė iš nekantrumo. Ausis at
statęs jis gaudė gilius garsus dak
taro balso. Staiga nudžiugęs jis 
girdi greitus žingsnius lauke ir 
aštrų žvangtelėjimą' rakto spynoje. 
Kaip bematai jis atsidūrė prieme
nėje, neįkėhis daktarui kojps per 
slenkstį.

“Meldžiamas, daktare, aš atėjau 
Tamstos , sušuko jis: “pati susir
go šeštą valandą’. I

Jis vargiai težinojo ko nuo dak
taro belaukti. Ko nors labai ener
giško, be abejonės; kad jis pa
griebs gal kokių vaistų ū bėgs 
strimagalvia duja apšviestomis gat
vėmis su juo draage. Vietoje to 
D-ras Miiesas pakabino savo skė
tį ant gembės, Jyg kad su piktumu 
nutraukė skrybėlę nuo galvos ir 
įstūmė Džonsoną atgal į kambarį.

“Pala! Tamista tareisi feu ma
nim, ar ne?” paklausė jis nelabai 
maloniu balsu.

“O teip, daktare, pereitame lap- 
t— -.■u-v priel«. Ji v«lė knygas ir siuntinėjo kritv- Jonas 

apskattas. Ji viena bež.nojo Naujojo Siaurinio Kelro. i 
“Teip, teip. Truputį užv 

tarė daktaras, dirstelėjęs į’
* surašą 1 ’ K ”
■ šviečiančiais apdarai*. 
’ i4 ?” \
I j“Aš ne—”. -•! .[ h||

“O, žinoma, tai tamistos pirmį- 
tinis. Tamista žinosi apiė tai dau
giau kitu sykiu”'

“Ponia Peitonienė sakė, kad Iži- 
kas tamstai būti tert”.

“Mano mielas, negali 
didelio riekalo skubintis 
gonės su pirmu kūdikiu. Ii 
nau. kad turėsime darbo 
tį. Negali varyti mašinj j p || 
glių, ponas Džonsone, o 
vą užkandį turėjau”] į

“Męa galėtume ką-nors išvirti 
tamistai — ką nors šilto ir puodelį 
arbatos”.

“Ačiū tamistai. bet aš tikiu, kad 
mano pietus jau ant skobnio. Aš 
nieko gero negaliu padaryti pra
džioje. Eik tamista namon ir sa
kyk. kad aš ateinu, o aš tuojattiį 
ten busiu”. j : . -t.

Tūla baimė apėmė Robertą 
Džonsoną jam pažiurėjus j šitą 
žmogų, galintį atsiminti apie savo 
pietus tokioje valančioji, Jis su
prasti negalėjo, kaip dalyką*, ku
ris teip baisiai svarbiu atrodė jam, 
galėjo būti tik paprastu kasdieni
nio užsiėmimo reikalu vąjstinin-i 
kybės žmogui, kuris neišgyventų 
nė vienų metų prie skubintmo dar
bo,, užmiršdamas ko reikia jo pa
ties sveikatai. Džonsonui ji* atro
dė nė kiek negeresnių už patį bai
sūną. Jis buvo baisiai įniršęs be
skubėdamas atgal į savo sankro
vą.

“Tamista imi sau laiką“, tarė jo 
vuošvė su išmetinėjimu, žiūrėdama 
trepais žemyn jam įeinant.

“Aš negalėjau tam pagelbėti!” 
išisižiojo jis. “Ar

džiaugsmus ir rūpesčius ištinkan
čius jo mažą gy venimą. Ji džiau
gi* su juo drauge, kaip vienas 
geradėjas, važiuodamas j Indiją 
nupirko dešimtį tuzinų marškinių 
ir neapsakomą daugybę apikaklių 
ir ji nemažiau persigando už jį, 
kaip daiktams išėjus, apskaita su- 
gryžo iš viešbučio su žinia, kad 
ten jokio panašaus asmens nebūta. 
Per penkerius metus jie dirbo sun
kiai abudu, atsidavę vaizbai tuomi 
labiau, kad jųjų jungtuvės buvo 
bevaisės, 
klai, kad 
tinka. Ji 
žemyn ir
nė atėjo iš Kambervell’io ją prižiū
rėti ir priimti kūdikį.

Kartais rūpestis apimdavo Džon
soną jo pačios laikui besiartinant. 
Vienok gi tai buvo prigimtas da
lykas. Kitų vyrų pačios perleido 
tą ir yra sveikas, kodėl jo pati 
negali? Jis pats buvo vienas iš 
keturiolikos vaikų šeimynoj, o bet 
jo motina tebėra gyva ir sveika. 
Visai priešingai butų kitaip atsi
tikus. Vienok nežiūrint į jo sam
protavimus atminimas jo pačios 
padėjimo visuomet stovėjo kaip 
klaikus'užpakalis visų jo kitų min
čių.

Daktaras Miles’as iš Bridporto 
vietos, geriausias apygardoje žino
vas, penkiais mėnesiais anksčiau 
buvo sušnekėtas ir, laikui slen
kant, daugelis pundelių juokingai 
mažų baltų drapanų su bridomis 
ir kasnykais pradėjo ateidinėti 
su dideliais užsisakymais vyriškų 
reikmenų. 
Džonsonas, 
kaklaryšių ' 
bruzdėjimą 
nė nubėgo

ilkta”, H ,4.' 
vardų 

užrašų knygelėje Į n labai 'f j 
Čiais apdarais. ‘Ka, kaip
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Dabar vienok buvo žen- 
vyksta atmaina, ir tai 
negalėjo nueiti trepais 
josios motina, Peitonie-

Ir, vieną vakarą, 
bedėdamas kainas ant 

krautuvėje, išgirdo 
ant viršaus; Peitonie- 
žemyn pasakyti, kad 

Lucija jaučiasi blogai ir kad jai 
regis, jog gydytojas būtinai reika
lingas ten tuojaus.

Ne Roberto Džonsono būdas bu
vo skubinti. Jis buvo bičnus ir 
rimtas ir mylėjo daiktus tvarko
je turėti. Buvo ketvirtis mylios 
nuo kampo Naujojo Siaurinio Ke
lio, kur stovėjo jo sankrova iki 
daktaro namui Bridporto vietoje. 
Ratų jokių aplinkui nesimatė ir 
jis išėjo pėsčias, palikęs vaikiščią 
sankrovai daboti. Bridporto vie
toje jam pasakė kad daktaras tik 
ką išėjo į Harmano gatvę pas ser
gantį priepuoliu.

Džonsonas leidosi į Harmano 
gatvę, netekdamas šiek tiek savo 
bičnūmo dauginus susirupinus. 
Dveji pilni ratai pasivijo jį bet 
nė

jau pb

8

' t

V1S- 1 B
* ‘Po viskam! Jai 
šiau, vargšei, pirma 
geresnė. Kur D-ras

"*‘Jis ateis, kaip pa valgis pietus.”.
Senoji norėjo ką atsakyti, kaip, 

iš užpakalio per pusiau praviras 
duris plonas spiegiantis balsas su
šuko į ją. Ji įbėgo atgal ir užda
rė duris, kuomet Džonsonas, susi
rūpinęs įėjo į sankrovą. .

čia jis atleido vaikiūkštį namon 
ir pats su įniršimu ėmė uždari
nėti langavėres ir sadėdinėti dė
žes. Uždarinėjęs ir pabaigęs vis
ką jis atsisėdo priimamojoj užpa
kalyj sankrovos. Bet jis negalėjo

turi būti 
negu ji 1 
M i lesa s ?”

at
bus

M

*

L®

ramiai pasėdėti. Jis Jtoiyilžio kė- į 
ė vienų tuščių. Harmano gat-jlėsi, vaikščiojo ir vėl sėdo atgal.



Tik štai jis išgirdo barškinimą 
lėkščių ir pamatė tarnaitę einant 
pro duris su puodeliu ant tacos ir 
garuojantį arbatindį.

“Kam tas, Ona?” paklausė
“Poniai, tamsta Džonsone, 

sakosi jai tas butų gerai.
Neapsakomai nurimo jis nuo

to prasto arbatos puodelio. Nebu
vo gi teip blogai vienok, jei jo pa
ti galėjo galvoti apie tokius daik
tus. Teip jam palengvėjo ant šir
dies, kad jis ir sau paprašė puo-

kyti mintis, žiūrėdamas kas dedasi 
ant gatvės. Sankrovos buvo visos 
uždarinėtos ir siauslių linksmų 
dratigų būrys praėjo šūkaudami iš 
smuklės. Jis stovėjo dutyse kolai 
klaidunai praretėjo, paskui sugrįžo sienos truputį augščiau varpelio.
ant savo vietos pas ugnį. Savo ap- Jis rėkė į ją: 
dvokusioje galvoje jis uždavinėjo 
sau klausimus, kurie niekuomet ne
atėjo jam pirmiau. Kur yra tei
sybė? Ką jo miela, nekalta pačiu
tė padarė tokio, kad ji turi šitei- 
pos kentėti? Kodėl gamta tokia 

‘delio. Jam tik ką pabaigus gerti, žiauri? Jis baimijosi pats savo 
atėjo ir daktaras su mažu juodu minčių ir stebėjosi, kad jos nie

kuomet neužėjo jam pirmiau.
Rytui beauštant, Džonsonas, nu- ti jį atlikus, 

siminęs ir drebėdamas visas, sėdė- 
atsakė jo apsikutojęs savo dideliu ploš- 

. čiumi, žiūrėdamas į pilkus pelenus 
ir laukdamas be vilties kokio nors 
galo. Jo veidas buvo išbalęs ir 
rasotas, o nęryai sutremti į pu
siau sužinų stovį ilgos vienodos 
kančios. Bet su sykiu jausmai jo 
atsidegė jautrum gyvenimu vėl 
jam išgirdus miegamojo duris ati
darant ir daktarą žengiant trepais 
žemyn. Robertas Džonsonas bu
vo griežtas ir nesujudinamas kas
dieniniame gyvenime, bet dabar be- ir daugelis kitų, priverstas

bėti visą naktį”, šaukė balsas.

O

jis.
Ji

ši-

iižinojo’antrū kartu, kad- ten ąrr; 
“Sakyk, kas esi ir ko reikalauji, teipgi džiaugsmo kelenos, kurio 
- „k. ..A4--------- nieįcuomet nesivaidė pirmiau. Jan.

Dabar Džonsonas . pamatė, kad norėjosi pulti ant kelių, bet jis 
galas šnekančios dūdos kyšojo ii drovėjosi daktai

EMILE ZOLA
arba aš uždarau dūdą.'

šikšnos krepšiu rankoje.
“Na, kaip jau?” paklausė jis 

linksmai. z Į.
’ “O, ji daug geresnė”,

Džonsonas su užsidegimu.
Į L “Kad tave dievai, tai blogai!’’ 

tarė daktaras. Gal butų gcriaus 
man atėjus rytojHš ryto?”

“Ne, ne”, sušuko Džonsonas, ip ' i* , • . 1 , . _‘ ■ nutverdamas jo ętorą gelumbes
ploščių. “Męs teip džiaugiamėsi, 
kad tamista atėjai. Ir, daktare, 
malonėk tuoj aus nueiti žemyn ir 
pasakyti man, ką mapai apie tai”,

1 Daktaras užlipo augštyn trepais, 
garsui jo tvirtos, sunkios eisenos

. j atsiliepiant namuose. Džonsonas 
galėjo girdėti girgždėjimą jo ba
tų jam bevaikščiojant po aslą vir
šui ir garsas tas buvo suraminimu 
jam. Jis buvo gaivus ir griežtas, 
tai eisena žmogaus turinčio pilnai 
įsitikėjimo į save. Dabar jam vis 
beklausant, kas dedasi; jis išgirdo 
krasės brozdinimą, 1 traukiamos 
asla, o vėliaus išgirdo duris plačiai 
atidarant ir kasžin ką bėgant žemyn, ant kaklo stovėjo prakaito lašai.
Džonsonas pašoko su pasišiaušu- Jo akyse ir ruožuose burnos buvo | tamistos skubinimui, 
siais plaukais, manydamias, kad kas- 

. žin kas ten baisaus atsitiko, bet tai 
buvo tik jo vuošvė, nesuprantama 

p nuo įsikarščiavimo, jieškant žir- 
klaičių ir aprišalų. Ji vėl išnyko 
ir Ona užlipo su glėbiu tik ką iš
vėdintų baltinių. Paskui, po tūlai 
tylai, Džonsonas išgirdo sunkią 
girgždančią eiseną ir daktaras nu
lipo žemyn į priimamąją.

“Dabar geriaus”, tarė jis, paši
lu imdamas ranka už durių. “Tatr^i-

* ■ sta nublankęs, p. Džonsone?”
“O, ne, tamista, tai niekis”, at

sakė jis maldžiai, šluostydamas 
kaktą skepečiuke. ’ ■

“Nėra reikalo tuoj aus nugąstau
ti”, tarė D-ras Milės. Dalykas vi
sai ne toks, kokio męs norėtume. 
Vienok tikimėsi kuogeriausio.- 
; “Ar yra pavojus, tamista?” 

Č. Švagždėjo Džonsonas.
“Na, pavojus visuomet yra, be 

abejonės. Nevisai geras dalykas, 
vienok gali būti aršiau. Aš daviau 
jai atsikvėpti. Praeidamas mačiau,

* kad jie čia po truputį stato prie- • 
šajfr tamistą. Kvartalas taisosi.

vis eina augštyn ir augš- aš manau, kad Pritchardas iš Mie-
■ Tamista turite vietą; nuosavai

• If
^^^^■Teip, tamista, teip!” susuko 
^^^^Bisonas, kurio ausys gaudė kiek- 

balsą viršuj ir kuris teip pat 
kad tai buvo labai raminan

čiu, jeigu daktaras galėjo kalbėti 
teip ramiai tokioje valandoje. “Ar
gi ne, tamsta, aš pametinis nuo- 
muotojas”. ’.

“O aš įgyčiau nuosavai tamistos 
dėta. Štai Maršalas, laikrodinin
kas pakeliuj. Aš apžiūrėjau jo 
pačią du kartu ir gydžiau jį nuo 
žarnų uždegimo kaip jie užėmė 
džiusnis prie Princo gatvės. Ti
kėk tamista manim, savininkas pa
kėlė nuomą kuone keturias dešim
tis ir jie turėjo arba užmokėti, ar 
išsikraustyti.” j

“Ar jo pati išlaikė daktarė’
“O teip, jai išėjo labai gerai.

Ana! Aria!” ... |
Jis pakreipė savo ausį linkui lu

bų su klausiančiu veidu ir smuko
• greitai iš kambario.

Buvo mat kovo mėnesis ir vaka
rais buvę šalta, todėl Ona pakūrė 

'krosnį, bet vėjas suvarė dtttnus at
gal ir oras buvo pilnas jų kartumo. 
Džonsonas jautėsi visas sušalęs, 
nors' greičiau nuo savo rūpesčių 
kaip nuo oro. Jis prislinko prie 
krosnies su savo laibomis išbalu
siomis rankomis, atkištomis į šilu
mą Apie dešimtą valandą Ona 
atnešė gabalą šaltos mėsos ir pa
davė jam vakarienę, bet ji? nega
lėjo priversti savęs valgyti. Jis vie
nok išgėrė ^iklą alaus ir jautėsi 
nuo to geriau. Įtempimas jo ner
vų tarsi veikė į jo girdėjimą ir jis 
galėjo sekti . mažiausius dalykus 
kambaryj viršuj. Atsidrąsinęs nuo 
alaus, jis ryžosi užstypčioti ant ga^ų 
pirštų trepais augštyn, idant pa
klausti, kas ten dedasi. Miegamo
jo durys buvo pusę colio praver
tos ir per plyšį jis galėjo matyti 
grynai nuskustą daktaro veidą, at
rodantį daugiau pailsusiu ir susi- 
rupinusiu negu pirma. Paskui jis 
nubėgo kaip akis išdegęs žemyn ir 
oribėgęs prie durių, bandė išblaš-

Jis prislinko prie

“Aš reikalauju tamistos eiti su 
manim pagelbon D-rui Milesui prie aš labai —1 
pagimdymo tuoj aus. “f*

“Kaip toli?” šaukė apmaudin- Pritcharde. 
gas balsas.

“Naujasis šiaurinis Kelias, Hok-
stone.” . ,

“Už mano patarnavimą skaitau 
tris gvinėjas ir reikalauju užmokė-

ltU*
“Ar aš galiu užeiti ant viršaus?" 
“Už kelių minučių”.
“TikraH, daktare, aš labai —

1___  •” jis buvo susimaišęs.
I ‘Štai tarhistoš trįs gvinčjos, D-re 

Aš velyčiau, kad tai 
butų trįs šimtai.”

“Aš teipogi”, tarė senasis žmo
gus Ir jie juokėsi, spausdami viens 
kitam rankas.

Džonsonas atidarė jiems sankro
vos duris ir girdėjo juos kalbant, 
apsistojusius ant valandėlės lau
ke.

“Biauriai atrodė vienu kartu”.
“Labai esiu linksmas iš tami-

RYMAS
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“Gerai,” šaukė Džonsonas. “Ta- 
mista turi atsinešti su savim bonką 
A. C. E. miešalo.” ~

“Gerai 1 Palauk truputį I” ’ ____ __ __ ___
Už penkių minutų apysenis, gai- stos pageltos”.

žum veidu, žilokais plaukais žmo- “Džiaugiuosi tikrai. Ar nema-
gus pravėrė duris. Jam beieinant lonėtumėtę užeiti ir išsigertTpuo- 
balsas iš užukertės. sušuko: delį\avo«?*’ *

kito“Imkis kaklaryšį, Jonai,” ir jis 
nekantriai bamtelėjo ką per 
atsakymam

šaukiamasis buvo žmogus 
kietintas begaliniu darbu ir,

£TųsaJ-

t Paskui jis atsiprašė ir nuėjo.
Atsiprašau! ve dama, kurios aš nema

čiau ir su kuria nepasisveikinau.
Ir jis pribėgo prie jos.
— Tamsta pažįsti tą damą? — paklausė 

Narciss Pierre’o. — Ne? Nejaugi? Tai ar
tima grafo Prada draugė, puiki Lizbeta Kauf- 
man, kuri apdovanojo jį neseniai diktu vaiku 
ir šiądien pirmą kartą po gimdymui vėl pasi
rodo salionuose. Visi ją myli už jos manda
gumą. Žinia apie jungtuvių panaikinimą tur
būt'labai ją džiugina!

Ji tikrai buvo puiki, toji Lizbeta, balta
plaukė, truputį paraudus, linksma, giliomis

“Ne, dėkui. Aš laukiu 
peti atsitikmo.”

Tvirta eisena ir velkamoji išsi- mėlynomis akimis, meilia šypsą. Baltuose šil- 
skyrė po dešinei ir po kairei, kiniuose drabužiuose,"išsiuvinėtuose auksu, ji 

aiP Džonsonas atsitraukė nuo durų vis turėjo tokią gyvą išveizdą, jautė save teip 
.. .. .. t ... x. . ..... _. . . “v0 su džiaugsmo jausmu savo laisvai ir laimingai, žinodama, kad ii myli ir're*J'S "begdamaS atSB,nO" P* ^“1'™ šeimynos re.- širdyj, Jis jautSsi save sti ją m vj |aįk yj ų į -

ar jau PO viskam. kabia statyti va.zbisk, pusę savo ir Ga) ją. Atkartojo ku^e
iJk, L’T JU ? r. ,OS ,,rop,sko?los- veiki tu.- Ji gali išeiti ji persitikrino,.kad paliko nėščia nuo žmogaus
traukt, veidą, kuns sutiko ), pa- Bet po savo stora p luta jis buvo pdainuhhnu jam ir jo pačiai. Ta kurį kongregacija k?-tik apskelbė netinkat 
sake jam, kad ta. nebuvo matomos žmogum, matomos sird.«. mintis u čiu. Ir ve dabar <e ją^k|jdo juokaj £

. .M{s. “,am? J?“'1 butM galėjts suprasti pirm dvyli- šnekos; vieni sakė, kad kardinolų ir Paima
mais uz 1 us re jų a t a ko5 valandų. Jis buvo pilnas nau- balsų papirkimui buvo išleista daugiau šimto 
mas ir pu u mas, pa ųs ai- jausmy. jei buTO akėjama, tai tūkstančių frankų, kiti sakė, kad tai dar ne-
y is su Džonsonu per penkias nu- buvo ir sėjama teipgi. daug, — viena francuzė į panašu dalvką su-

nutas. VAs inaau gre.aau, mano “Ar aš galiu jeiti r Saukė jis kišo vis, milijonų. ' ų ųatyicų su
nue as, jei as ga eeiaų, ir užjaučiu jr> nelaukdamas atsakymo žengė Lizbeta pamatė Narciššų ir nusišypsojo į 

.. ... ........ .... . bet ai !»■ per tris trepus ant syk. jį; jis turėjo prieiti prie jos pasisveikinti. ’ Jis
ypatmgas tv.rtumas, grasi iszmra, Ponia Peitonienė stovėjo šalę jau gryžo prie Pierre’o,> kuomet balsu užimąs
pnunkant, žmogių, kun, ist.sas va- Todėl Ttamsonas, nors degda- vandens cėbe . su |a6iau pasididin0 ir vi , nusikreipė j
landas rėmėsi su atkakliausiu pne- mas nekantrybe, turėjo sus.tureti du|iu rankose Iš po užbnkos ske- vienų puse. '
su dėl brangiausios dovanos. Bet skub.nts du pasiekė Naująjį Siau- žiurtjo.( „ jdomiausi„ _ A, tai ir pats grafas Prada? - sumur-
buvo ir hudnumas te^iyg kad nn Kebą, kur j.s nubėgo p,m>a donas ,0 rukš|{(u „sjo Narcjss iš džia^sm0 _ Q juk
jo baisus pnesas turėjo viršų ant m atidarė daktarui duns, kuomet (liiu lr drtgnomis, |u. niais, gražus jo Stomai
jo. Jis atsieito .r parėmė galvą tas atėjo. Jis.girdėjo kaip pėdu ir d prada jaj linJgma5 Grej žvil^erėji.
ranka lyg žmogus, kuris yra pa- susitiko is lauko miegamojo kam- i,._ „ v c-’1
vargęs. . bario ir nugirdo šį-tą iš jų kai- d - , m?"“ .Spra"’ ^l?i m°tenS’ Pamat?s

oi -s . . a-. 1 J , ,as dave 8aIvjM nulinkti ir 11 atsi- Lizbetą, jis laisvai priėjo prie iosr neatkreio-

žinios, pasiuntusios daktarą žemyn. 
Jo išvaizda persimainė tiek pat 
kaip ir Džonsono paskutinėmis ke
liomis valandomis. Jo plaukai bu
vo pasišiaušę, veidas užkaitęfe,

petos žiurėjo j jį įdomiausias rau-

• “Laikau sau priederme su tami- 
sta pašnekėti, p. Džonsone, ir pa
sakyti tamistai, kad dalykas yra 
labai biaurus. Širdis tamistos pa
čios nėra stipri, o aš matau pas ją 
tulus apsireiškimus, kurie 
patinka, 
tai tas, 
mei, aš 
pagelbą. 
patarimo.

Džonsonas teip buvo apkvaitintas 
nemiegojimo ir blogų žinių, kad 
jis vargiai be suprato daktaro žo
džius. šitas’gi, matydamas jį svar- 
stanties, manė, jog jis skaitosi su 
išlaidomis.

■ “Smithas
tų už dvi gvinėji”, tarė jis. “Bet

Ką aš norėjau 
kad jei tapiista 
labai malonėliau 
ką nors, sūlyg

ar Havvley atei-

stakelio yra iš jų geriausias”.
“O teip, šaukite geriausią”, su

šuko Džonsonas. - J
“Pritchardas reikalaus , trijų 

gvinėjų. Ką turiu, jei jįs ją iš
gelbės. Ar bėgti man jo?”

“Teip, Eik tamista pirma į 
mano namus ir paprašyk krepšio 
iš žalios gelumbės. Padėjėjas pa
duos tamistai. Pasakyk jam, kad 
aš reikalauju A. C. E. miešalo. 
'Jos širdis persilpna chloroformui. 
Paskui eik tamista pas Pritchardą 
ir atsivesk drauge.”
- Neišpasakytas smagumas Džon
sonui buvo turėti ką-nors veikti ir 
jaustis, kad jis bent kiek naudin
gas savo pačiai. Jis greitai nubėgo 
į Bridporto- vietą, bekakšėdamas 
savo kurkomis tyliomis gatvėmis, 
dideliems, tamsiems pohcistams be- 
atkreipiant į jį savo geltonus švie
sos dryksnius jam praeiiįant Du 
patraukimai naktinio vai 
kėlė užsimiegojusį pusnuogį padė
jėją kuris padavė jam . užkimštą 
stiklinę bonką ir gelumbinį 
kuriame buvo kasžinkas tokip, žvan
gančio pavertus. Džonsonas įsiki
šo bonką į kišenių, tvėrė 
krepšį ir, paspaudęs drūtai 
bėlę, bėgo kaip tik drūtas 
sidurė Micstakelyj ir pamat 
chardo vardą, įbriežtą bąli 
raudono dugno. Jis stryktelėjo iš 
džiaugsmo trimis trepais, vedan
čiais prie durių ir išgirdo skamb
telėjimą užpakalyj savęs. Jo bran
gioji bonka gulėjo sudužusį ant 
šalygatvio. . „ Į

Iš karto jis jautėsi, lyg kad jo 
pačios kūnas butų gulėjęs ten. 
Bet bėgimas atgaivino jo sanmo- 
nę ir jis pamatė, kad blogas gali
ma pataisyti. Jis smarkiai patrau
kė naktinį varpelį.

“Kas ten?” paklausė šiurkštus 
balsas ties jo alkūne. Jis atsitrau
kė atgal ir dairėsi į langą”, bet 
ten nesimatė jokio ženklo gyvybės. 
Jis ėjo vėl prie varpelio, norėda
mas jį patraukti, kaip iš sienos 
sugriovė tikras griausmas.

“Aš negaliu stovėti čia ir dre-

ir

Pierre iš džiaugs-

Dana Serafiną iškilmingai ėjo susikabinusi po 
ranką su advokatu Morano, su kuriuo pasi
baigus procesui susitaikė ir visi iš to susitai
kymo buvo labai užganėdinti. Bet svečiai 
pradėjo labiau nerimauti, kuomet paskui juos 
pamatė einančią Benedettą drauge su Dario. 
Ji buvo apsivilkusi baltais drabužiais, be ma
žiausio dekolte, ir tuose drabužiuose ji tikrai 
išrodė nekalta, kaip balta lelija. Jokio papuo
šimo nė ant rankų, nė ausyse. Tiktai ant 
korsažo žibėjo garsus visame Ryme žemčiū
gų karoliai ir to užteko, ji išrodytų kaip 
karalaitė!

— O! — sušnabždėjo Pierre iš džiaugs
mo, — kaip ji laiminga ijr kaip graži?

Bet tuojau susilaikė, nes prie jo stovėjo 
grafas,, iš kurio krutinės išsiveržė suvaitoji- 
nias laukinio žvėries, bet jis susilaikė ir links
mai pasakė: *

— Po velniais; tikiuos, kad juos apvezdins 
ir suguldis pirma mus!

Paskui, apgailėdamas tokį savo juoką, ku
riame apsireiškė patino geismai, jis pasakė:

— Taip, ji šiądien tikrai graži. Pas ją 
gražiausi pasaulyje pečiai, bet ji dar' gražes
nė, kuomet juos uždengia' tai tikra deivė!

Bet jis visgi negalėja būti ramus, — giliau 
įlindo į lango ambražurą, kad paslėpti savo 
išblyškimą ir kančias. Jis džiaugėsi, kad ta
me laike minios atidžia buVo atkreipta į ka
ralių ir karalienę, kurie jau pasirodė ant gat
vės. Praėjo keletas minučių ir orkestrą iš 
visų spėkų užgriežė karališką maršą. Kara
lius ir karalienė ėjo lydimi kunigaikščio Buon- 
džiovanni. Jų didybes tėviškai pasveikino Ce- 
liją, paskui Attilio. Paskui karalienė, pa
mačiusi Benedettą, kurią jai rdkomendavo pats 
grafas Prada tuojau po savo vestuvių su ja, 
meiliai nusilenkė jai ir, priėjusi prie jos, ke
lias minutes kalbėjo. Dabar visi svečiai tik. 
ir šnabždėjo apie tą kalbą karalienės su Be- 
nedetta. Tuo tarpu kaip karalienė kalbėjo su 
damomis, o karalius su oficierais ir diplioma- 
tais, Prada matė tiktai vieną Benedettą, ku
rią visi sveikino, linkėjo jai viso gero. Dario 
buvo prib jos ir drauge su ja džiaugėsi. Taip, 
tas balius tai buvo jiems įrengtas, — jiems 
švietė lempos, griežė orkestrą, dėl jų išsipuošė 
visos gražiausios Rymo moters, su žibančiais 
brikjantais, dėl jų atvažiavo j 11 didenybė ka- 
raliusit karalienė, viskas įįlėl jų džiaugiasi 
ir linksminas. Juk ta graži moteris kitados 
jam vieham prigulėjo ir jam pasidarė skaudų, 
tartum jis butų gavęs antausį. Taip, vėl at
sivėrė vjo žaižda, kuri niekuomet nebeužgis.

Pierre išgirdęs, duslų grafo vaitojimą, pa
klausė jo:

— Ar tamsta blogai save jauti?
Jis dar sykį pažiurėjo į tą žmogų, kuris 

iš paviršiaus išrodė ramus ir labai gailėjosi, 
kad uždavė tokį klausimą.

Dario ir Benedettą laimingi priėjo prie 
Celijos ir Attilio ir pradėjo kalbėti. Prada 
ilgiau nebegalėjo žiūrėti į juos, nebegalėjo iš
turėti kančių.

— O, aš mirštu nuo ištr< 
kė jis staiga.
gerti.

Ir jis stengėsi praslinkti pasieniu, kad nie
kas jo nepamatytų. Pierre ėjo paskui jį, bet

a — ----------- ------ —t-
_____ _______________ uuuuku ir ji*atsi- Lizbetą, jis laisvai priėjo prie josf neatkreip

tos. “Atleisk tamista, kad pri- rėmė j petį. damas atidžios į žingeidumą visų. Jis nusi-
kėliau — biaurus dalykas — šau- “Pabučiuok jį, Robertai!” šau- lenkė ir, atsisėdęs prie jos, kelias minutes ty
nęs žmonės.” Paskui kalba perėjo niočiutė. “Pabučiuok savo su- kalbėjo. Matyt, jauna moteris apskell)ė 
į bambėjimą ir durys užsidarė pas- n„j»» ' jam naujieną.
kui juos. Bet'jis jautė apmaudą ant nu- J« pamatė Pierre’ą ir priėjo prie jo, pasi-

Džopsooas atsisėdo dabar į savo 2o( raudono, mirkčiojamo sutveri- sveikino su N a rčisstl k" linksmai pasakė.
krasę, atsidėjęs klausyti, nes jis ii- mėlįO- negalėjo atleisti jam —Atsimeni, ką aš tamstai sakiau, grįš“ 
nojo, kad rakas turėjo baigtis. dar tOs ilgos nakties kančios.: Jis tant iš Fraskati? Dabar, rodos, dalykui jau 
Jis girdėjo daktarus vaikščiojant pj^įjurįjo į išblyškusį veidą lovoje galas, jie panaikino mano jungtuves. . . . Tas

ir pribėgo prie jo su tokia meile ir taip kvaila, taip nesuomoninga, kad aš dar ir 
.gaila, kokioms jo kalba neturėjo dabar abejoju.

aštraus garso ko jų žodžių. — Ne» — atsakė Pierre, — ta naujiena
v-K- —- .<AJU Dievui perėjo! Luri- tikra. Mums apie tai sakė monsinjoras For-

ja, brangi, tai buvo baisui” naro. ..
“Bet aš tokia laiminga dabar. Grafas vėl balsiai susijuokė.

t savo gyvenime ne- — Ne,'ne! Tokios komedijos dar niekuo
met nebuvo! Tai puikiausis antausis teisybei

į pilkąjį pun- ir sveikam protui. Ak, kad man pasisektų
'panaikinti jungtuves ir civiliškame teisme ir minia juos k jr jis ats'Wn7g
jet mano drauge panorėtų to.... Taip! As j kurios IinksmaiMja 
s^ijungsm su ja ^nta-Mar.a Maggtore su ^oste$imu jį šaukč saveJir sudėjusi 
didziaustastskikne! Ir pne musų jungtuvių ant krutinfe ^ias ,-štar6. !
hus maža esybe ant rankų aukles. _ O> poLs abate, padaryk man malonę,

Jis juokėsi perdaug balsiai, jis buvo per- iaj kad :: ouikij oįrražesnė nž viS
daug šiurkštus, primindamas apie savo kūdikį. ’ J . • i

~ ‘ a 1 -a •• 5 ką, kas tik vra ant žemes, gražesne uz saulei— O ar žinai tamsta kitą naujieną? — t : - . r•

Greitai nrakalbėio iis — Ar žinai kad era- menesb žvaigždes! Zinai, brangi, as net.bi-L?’ A g kad tu tokia graži — graži, kaip lai-

Benedettą ir abu jauni įmonės prasijuokė.
— Ir tu, brangioji, teip graži, kaip i.

Męs gražios todėl, kad laimingos.
Celija tyliai atkartojo:
— Taip, taip, laimingos..
Kuomet ant galo Pierre prasiskverbė

man ne
pasakyti 
pritartu- _ _
gauti į J*s girdėjo daktarus vaikščiojant 

tamistos *r galėjo atskirti Pęitchardo eise
ną, kurioje buvo kojų vilkimas, 
nuo gryno, « " 
dundėjimo kito. Kelias minutas 
buvo tyla* o paskui įdomus girtas, j 
bambamas monotoniškas balsas iš- UCl <13 LVI 
ėjo drebėdamas, visai jam uegirdė- A; ni<.kuomet 
tas lyž šiol. Podraug su tuo šlykš- buvau tokia 
tus nemalonus kvapas, „nepagau
namas gal nervams mažiaus įtem- 
tiems kaip jo, nugulė trepais že- 
m^n ir įsiveržė į kambarį. Balsas 

perėjo į paprastą užimą ir gabaus nepalikite
nutilo visai ir Džonsonas giliai at- nabidčjo jo 
siduso nurimęs, nes. jis žinojo, kad Talgį jis a,sisįdo gu 
va.stas padare savo darbą .r kad, ranka josio, >2jb k|a
bus kas bus, skausmo nebus dau- . - • m - - - - .. • •... ... bėjo silpnai ir pirma salta svie-Riau šešiauninkei. * .

f ..sos brėkšta pilauze per lanra.Bet neužilgo tylą .langiau „ Naktis ir
eme veikti negu dejavimai. Jis . - .. .. . _ _, . .. . , , , .< na seke mielesne ir tyresne. Gy-dabar visai nežinojo kas dedasi ir

. . . ........................ vastvs atėjo ir gyvastys išėjo, betjam 1 galvą spietėsi baisiausi pnlei- ............................. ' ,. ,
... dideji masina vis dirbo savo tam- dimat Jis atsikėlė ir vėl priėjo , ... ... .‘ sų jr tragišką palikimą,prie trepu apačios. Jis girdėjo ' 

čarskinimą metalo į metalą ir su- • 
laikomą murmėjimą daktarų bal
sų. Paskui jis išgirdo Peitonienę 
kasžin ką sakant baimės ar išme
tinėjimo balsu, tai vėl daktarus 
murmant terp savęs.

Jos akys žiurėjo 
dūlį.

“Neturi kalbėti”, 
nė.

tarė ’ Peitonie-

manęs,” praš-

lio pri-

krepšį,

žaliąjį 
skry- 

kol at- 
tė Prit
iki ant

r-1 • • ii r mo’ ~~ pas^'Eikime į bufetą ką-nors iš-

— O ar žinai tamsta kitą naujieną?

fienė bus čia? I . . .. . . ...7
Jis iš papročio pavadino taip Benedettą, |m a ? m.ei e;

užsimiršęs, kad ji jau nebe žmona jo.
— Taip, man ką tik apie tai sakė. Turbut 

jjamatysime ir kunigaikštį Dafio, nes jis neiš
važiavo į Neapolį.

Prada daugiau nebesijuoke. Jo veidas pa
sidarė rimtas ir jis sumurmėjo: “*,fc XIClie prasisKverue

— Ak, ir brolėnas J. Ką-gi, męs pamaty- bufetui, jis ten atrado Prada, lyg įkastą į 
sime Juos abudu. nnA T’°

Ir jis nutilo ir rimtai susimąstė. Paskui Dvidešimts J| Indijose, mieste Kalkutoj, 6 d. giliau įlindęs į lango ambrazūrą, išsitraukė iš 
minučių jis stovėjo ten atsišliejęs gegužio pasibaigė teismas 35 indie- kišeniaus užrašų knygutę, išplėšė vieną lapą 
į iieną, klausydamas kartkartinio čių apkaltintų už sukėlimą anar- jr paišeliu parašė keturias eilutes: “Padavi- 
murmėjimo kalbos, negalėdamas chistiškų riaušių. Trį^ apkaltinti nias pasakoja, buk.Judos figų medis atsirado 
Suprasti žodžių. Ir ant galo štai- teismo pasmerkti mirtim, dešim- Fraskati, pavojingas tam, kuris tikisi kuomet- 
ga tylą sušaukė keistų-keisčiausias tį pasiuntė- kalėjiman visam jų nors būti popiežių. Nevalgykite jo užnuody- 
spiegiantis balsas ir Peitonienė su- gyvenimui; trįs-dešimčiai metų, tų figų, neduokite jų ir savo žmonėms, 
kliko iš džiaugsmo ir vyras įbėgo kitus septyniems metams; i7-aP* -----” T ’ ’ “
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as.

iki
že-
su

priimamojon, pargriuvo ant ašu
tinės sofos ir virbino kojomis iš 
džiaugsmo.

; Bet tankiai didysai katinas Liki
mas paleidžia mus, idant vėl smar
kiau mus suimti. Kadangi ėjo mi- 
nuta po minutai ir vis nesigirdėjo 
balso viršuj, išskiriant tą ploną, 
sulipusį klyksmą, tai Džonsonas at
vėso nuo savo beprotiško džiaugs
mo ir gulėjo be kvapo, atstatęs 
ausis. Bet minuta po minutai slin
ko ir 
neišgirdo.
atbukinti nakties nerimasčia ir jis 
laukė visas suvargęs ant - sofos. 
Jis vis dar tebesėdėjo ten, kuomet 
daktaras įėjo pas jį — sukaneveik- 
tas, nelaiminga esybė, su rukštum 
veidu ir sutaršytais plaukais nuo 
ilgo budėjimo, Įėjus jam, jis pa
kilo, atsiremdamas į lentynėlę.

“Ar ji negyva?” — paklausė jis. 
“Laikosi gerai”, atšovė daktaras. 
Ir prie šitų žodžių šita menka 

paprotybės siela, kuri niekuomet 
nepažino iki šiai nakčiai pajiegos 
dideliai kančiai tvylančios joje, at-

kaltintų išteisino*.
17. ap-

jokio 
Jo

žodžio 
nervai

jis 
buvo

|| - Laike paskutinių krikščionių 
skerdynių provjnęijoj Adeną, Azi
jatiškoj Turkijoj, išskerdė 23000 
armeniečių; išliko 25000, daugume 
moterys' ir vaikai. Tie išlikę gy
vais vaikščioja netekę pastogės, pe
nėtųjų ir maisto; neturi nė drabu
žių. Gubernatorius provincijos, 
kaip praneša angliškas konsulius, 
pritarė skerdynėms ir jų nebandė 
stabdyti.

| Vidobonos laikraščiai prane
ša, buk vienas iš sūnų prašalinto 
nuo sosto Turkijos sultano, kuni
gaikštis ’Burohan Eddin, rengia 
sukilimą Albanijoj prieš valdžią 
naujojo sultano. Jis buk su jam 
atsidavusiais albanieciais mano 
traukti ant Salopikos ,ir išliuosuoti 
iš nelaisvės savo tėvą.

|Į Paryžiuj maskoliškasis revoliu- 
cijonierius Vitkov, viename ho- 
telyj paleido penkis šuvius į perdė- 
tinį Maskvos šnipų Karteną.

T- * - ------------ - *-TS> 4nię. Jis norėjo bėgti is čia, bet negalėjo; »u 
geliančia širdimi jis žiurėjo į šokančius pirmą
ją kadriliaus figūrą. Benedettą ir Dario, Če- 
lija ir Attilio buvo priešais viens kitą. Jjie 
buvo taip gražus, taip stebėtinai puikus, ir 
nuo tų dviejų jaunų porų skleidėsi į visas 
puses meilė ir laimė, — ir karalius su kara
lienė priėjo prie jų, kad pasigerėti.

-z », t- 1 i'?- t p '*'■ — Aš mirštu nuo ištroškimo, skubinkitevištoms . Jis sulankstė lapelį, prilipdė krasos tamsta! — atkartojo Prada
Ženkleli ir .,žr,šS . -r -J ' Jis paprašė šaldyto lemonado stiklų ir vie- 

Įk!sęs la.skų 1 kiše- nu mauku išgėrė jį, lyg norėdamas užgesinti 
į ir Dralinksmein dAoronAro :

_ Puse .js&lcs buvo apstatyta mažais skohn?—'rase,uK vienų mrnti(turėjogalvoje, - .sėjęs |iais, prie kurių svečiai gagėjo sėdai i• ut 
,s bahaųs, jmete laiškų j dėžutę prie Bokkane- kąsti, kaip kavinėje. vieno skobne^o 
ra rūmo, — ir dabar buvo ramus. j ■ . 7. . SK7°neiio

v * a o ii . Eierre pamate Narcissą su kaszm-kokia jau-Kas su taipsta — paklausė jis Perre o, na moterim. Prada, pažinęs Lizbetą priėjo 
— tamsta visai ėsi apsiblausęs. prie jų. p J

Pierre pasakė, kad jo knyga nutei- — Tamstos atsiskyrėte nuo manės __na-
sta ir kad pasiliko viena diena lig popiežiaus sakė Narciss, — jr man daugiau nieko nena- 

sihko, kaip tik ateiti su ponia Kaufman čia.
— Ir puiki buvo tamstos mintis, — pridū

rė juokdamos Lizbeta, — aš labai norėjau 
gerti: ’’ l RF- -O 

Jie paprašė šaltos kavos.
— Ir aš trokštu, — pasakė grafas. — Alį 

tiesa, mano drauge, rekomenduoju tamstai po
ną abatą Ffonianą, jauną franeuzą kunigą.

Jie visi keturi ilgai sėdėjo ir linksmai juo
kavo iš praeinančių pro šalį svęčįir Prada 
visgi buvo susimąstęs ir jo algrį4'*1®*'* 
rą, krypo į tą pusę, kur bu^ 
ir trenksmas šokių.

— Na, ką, mano brangu*.
— meiliai paklausė jo Lizbeta. 

Jis, neatsakydamas jai.

nė

ženklelį ir užrašė adresą: “jo šventenybei
kardinolui Bokkanera”. F . _______—*
nių, jis lengvai atsiduso ir vėjf pralinksmėjo, degančią savyje ugnį. 
Jis negalėjo sau duoti atskaitos, kodėl taip pa- ~ 
rašė;*tik vieną mintį turėjo galvoje,

Irdcaip Pierre pasakė, kad jo knyga nutei- _ J----MM .....
pasirašymo, Prada sušuko.

— Na! Nereikia nusiminti, reikia veikti! 
Argi vienos dienos mažai! Kiek galima nu
veikti per vieną dieną! Vienos valandos, vie
nos minutės užtenka, kad laimėti mūšį.

Jis visai pralinksmėjo ir pridūrė:
— Eisime į didžiąją salę. Sako, kad ji 

puikiai išrodo.
Jis apsikeitė meiliu žvilgterėjimu su Lizbe

ta ir nuėjo visi trys.
Salė žibėjo nuo daugybės žiburių. Čia tik

rai buv*o sutrauktos brangenybės tartum iš vi
so pasaulio — buvo matyti ant 'sienų didžiau
sių dailininkų veikalai, visur spindėjo auksas. 
Orkestrą ką tik užbaigė valcą ir poros vaikš- 

jčiojo po salę. Stąiga visi akis atkreipė į duris.

ir. už-
Prie vieno skobnelio 

jau-



Bn Vargšas.

VYSNIA./

(I W).

. Ma

O gal duos

vandenį — gal pasitaisysiu.

rę).
atvijo pas ma

nę?

Nieko, nieko, aš vienas.

•bėrei

(Bal-

. .Labai

Meldžiu neiškalbinėti, 
asmuo ir nieko abclno

Nor pasko- 
mane da-

Iš karto
Juozuti, o

Ot teip žinote, 
Gyvenau, gyve- 

o bankai tie....

negu 
atsi-

nesudegs....
Bet ką tam i s ta nori tuomi pa

KIS. (Atsargiai žvalgos). Ar čia

IV.
IR PUPKINSKIS.
(Greitai įbėga, nusiima kepu 

vas ponas Viedras.
Kas-gi tamistą

Buk tami- 
tie bankai 

Priimkit, bukit teip ma-

nori ponu būti.... Vis- 
dabar reik padirbėti....

Labai apgailėtina....
Apgailėtina, ar ne — man tas

— Žiūrėkite, tikra pora, tai meilė ir laime.
Jis parodė į markyzą Montefiori, Dario 

motiną ir jos antrąjį vyrą, Žiul Laport, bu
vusį Šveicarijos gvardijos seržantą, kuris bu- . 
vo penkiolika metų- jahįiesnis u> ją ir kurį ji 
sumeškeriojo Korsoje. Ji niekur nuo jo ne
siskyrė ir labai didžiavosi, kad turi tokį gra
žų vyrą. . .. I

— Žinote, — tęsė grafas,— ji išgelbėjo jį , 
nuo labai blogos istorijos. Taip jis vertėsi , 
relikvijomis, pristatinėjo jas į Belgijos ir Fran- 
euzijos vienuolynus; jis buvo įtaisęs net didelę 
fabriką, kad išdirbinėti netikras relikvijas, 1 
kurias jis padarydavo iš avių kaulų, — ir prie j 
jų būdavo pridėti antspaudai ir stovėdavo tikri 
autoritetų parašai! < ■] e .
* Staiga Pierre išgirdo, kaip praeidama vie- 
na'dania pasakė kad jau pradėjo šokti kotil
joną. Jis atsiminė, kad tįarne laike yra pa
skirtas pasimatymas su monsinjoru Nani.

— Tamsta išvažiuoji? — Greitai paklausė 
Prada, pamatęs, kad jaunas kunigas atsistojo 
ir nusilenkė Lizbetai.

— Ne, ne dar! .
__ Na, ir puiku! Neišeik tamsta be ma

nęs. Aš noriu truputį prasivaikščioti ir pa
lydėti tamstą.... Gerai? Tamsta mane čia 
r3S1______ < r ’ r

kaip Pierre įėjo į veidrodžių salę, jis ten 
Jau rado monsinjorą Nani ir atsiprašė, kad 
jam prisiėjo laukti.

— O tai niekis, tai niekis....» .į
Jis nenorėjo pasakyti atvirai, kad prasi

šalino nuo susitikimo su karalium ir karaliene
— Taip, mano brangus, — tęsė pralotas, 

.— dabar pakalbėsime apie tamstą. Aš jau 
sakiau, kad Indekso kongregacija nuteisė 
tamstos knygą ir poryt duos popiežiui pasi
rašyti .po nusprendimu. 1 amsta turi dar v ie
ną dieną.

Pierre nekantriai sušuko:
— Monsinjore, kągi aš turiu daryti? Aš 

jau maniau apie tai ir nieko neišgalvojau.. .•. 
Gauti audienciją pas šventąjį tėvą, — bet ko
kiu budu, jeigu jis serga.

— O, serga, serga, — sumurmėjo Nani 
gudriai, — dabar šventajam tėvui daug ge
riau} aš šiądien, kaip ir visuomet trečiądie- 
niais, buvau pas jį.

Bet Pierre buvo perdaug sujudintas ir 
jis perkirto: . •

Ne, ne, viskas užbaigta, nėra jau jokios 
vilties. Tamsta kalbi, kad galimi stebuklai, 
aš į jokius stebuklus-netikiu. Aš esu nuveik
tas Ryme, bet važiuosiu į Paryžių ir ten tęsiu 
kovą. Aš negaliu pasidupti, aš atsakysiu nau
ja knyga ir pasakysiu kokioje naująje žemėje 
turi žydėti naujoji religija! -

— Sunau, nuodėmė pykti.... Atsimeni, 
kaip tamsta atvažiavai, aš prižadėjau tamstai 
pagelbėti....

Jaunas kunigas vėl pradėjo nerimauti ir 
Nani tęsė: !

— Buk ramus, paklaušyk manęs.... Tie
sa, jo šventenybei nevisuomet duoda geras pa
tarmes.... Ir štai kodėl aš pats panorėjau 
jam paduoti tamstos knygą, kad jis ją peržiū
rėtų. ... Man rodėsi, kad-doš knygos prie jo 
neprileidžia. Ir ve dabar man pavesta pa
sakyti tamstai r jo šventenybė perskaitė tam
stos knygą ir nori matyti tamsta ypatiškai.

Džiaugsmo šauksmas išsiveržė iš Pierre’o 
-krutinės. >

— O, monsinjore! O, monsinjore! • 
Nani atsargiai apsidairė aplinkui, lyg bijo

damas, kad jų kalbos kas neąugirstų.
— Tai paslaptis, jo šventenybė nori pa

matyti tamstą visai privatiškai, be pasalinių 
žmonių.... Klausyk, dabar. antra valanda 
nakties; šiądien lygiai devintoje valandoje 
tamsta ateisi į Vatikaną ir prie visų durų 
klausi pono Skvarda.a Visur tamstą praleis. 
Ant viršaus tamstos lauks porias Skvarda ir 
jis tamstą įves.... Bet nė vieno žodžio apie 
tai; niekas apie tai neturi žinoti.

Pierre negalėjo atsidžiaugti.
— Ak, monsinjore! Kuo- aš tamstai ga

liu atsidėkoti? Tamsta išgelbėji mane; da
bar aš esu tikras, kad laimėsiu, nes galiu pulti 
po jo šventeųybės kojų, prie to šaltinio teisy
bės, Jis įbane palaikis, mane, kuris kovoja 
už jo idealus ir politiką!.... Ne, ne jis ne
pasirašys, jis nenuteis mano knygos!

Paskui, kuomet jau kurtigas ėjo laukan, 
Nani pridūrė:

— Mano brangus sunau, atsimink, kad 
tiktai paklusnumas yra djdelis.

• Pierre tuojau surado* grafą Prada. Ka
ralius ir karalienė jau buvo išvažiavę ir kiti 
tvečiai pradėjo skirstytis. Grafas, kuris iš
rodė visai sugriautas ir nesavas, taipgi no
rėjo ko greičiausiai išeiti.

__ Na, ant galo ir tamstos sulaukiau! 
Bėgkime griečiau iš čia! Ponas(Narciss Aber, 
iepė man pasakyti, kad tamsta jo nebelauk- 
um, jis palydėjo mano draugę Lizbetą. Męs 
lisime pėsti, aš tamstą palydėsiu lig Džiulio 
gatvės. ■ . toi

Paskui, kuomet jie prieškambaryje ėmė 
apsiaustui jis juokadėją pridūrė:

— Aš ką tik mačiau, kaip jie visi keturi 
išvažiavo, — tamstos geri draugai!.... O 
dona Serafiną? Tokiuose metuose ir atsi 
vilko čia su savo Morano! Ak, prisipažinsiu, 
kad man sunku ramiai kalbėti apie juos....

Jo rąnkos drebėjo; jis sumurmėjo:
__ Laimingos kelionės, laimingos kelio

nės!.... Taip aš girdėjau, kaip jis pasakė 
ęelijai, kad šiądien šeštoje valandoje išvažiuo
ja1 į Neapolį! Na ir aš jam linkiu: laimin
gos kelionės!

(Toliau bus).

Milijonai Vandenyje.
Drama Trijose Veikmėse.

VIEDRAS. Mąn vif vieną. ~TSąda panorėsit, ta
da ateikit

^PUPKINSKIS.' Ačiū
damas per duris). Jau su tais bankais baugu ir .be-1 taikei!

Labai ačiū

save sotum, gerai apsitaisiusiu, išmiegojusiu, 
naktimis po purvus braidant kiaurais batais, 
šaukimus klijuoti ant stulpų ir sienų.... Lyja, pur
vas, pilve tuščia, krutinę skauda, o čia j ieškai lai
mės, telki talką, džiaugies tuščiais sakymais. Geriau 
kada turi gerą dėdę ir su vienu gali gyventi.... Vis
kas pasaulyje mainosi.... Tik vieni metai, kaip pra
dėjau žmoniškiau gyventi, o jau pats save nelabai 
galiu pažinti. Veidas nesulyginant pilnesnis, (prieš 
veidrodį) Ir iš visos figūros visai kas kitas. O garbė 
— kas ta garbei? Supusi kalėjime, geros dienos ne
matęs ir i viskas tau užbaigta.... Karščiavaus ir aš 
iš pradžios, gailėjaus, teip vadinamų, varguolių, pa
jaučiau progresyviškam judėjimui, bet atsibodo. Tie
są sakė senis, kad savo marškiniai arčiau kūno. Tik
ra tiesa 1. J.. Ne tas gudras, kuris skursta, bet tas, 
kurįs moka išnaudoti gyvenimą; tas yra gudras. 
Tam mums gyvenimas ir duota, kad išnaudoti jį — 
gyventi, fl/etha Viedras). -

» It. •
JUOZAS IR VIEDRAS.

VIEDRAS. Ar tu ir vėl namie? Na juk teip 
negalima. Tiek neatlikta darbo, o tu slankioji pa- 
kerčiais. Maudyklė pilna žmonių, vandenius reik 
siųsti, o tu visai tuom nesirupini, kaip aš matau.

_ JUOZAS. Negali žmogus kaip jautis dirbti, 
reikia biskį ir pasilsėti.

VIEDRAS. Matai, kad aš neįgaliu, jau kelinta 
diena vaikščioju led gyvas, o tu kaip ant pikto ilsiesi.

Laikas jau į aną svie-

pradėtu u J j
VIEDRAS. Teip, tjeip....
PUPKINSKIS., (Sugrįžta). Labas dienas po

niai. Sudiev.
VIEDRAS. Išsineątumei nors kartą. (Pup- 

kinskis išeina). ą 4

VIEDRAS. Ir teip iš visų pusių plaukia ir 
plaukia. Dabar viskas; ir užsitikėjimas ir meilė .ir 
paguodonė atsirado, kada mato jog ir aš moku savo 
pinigais naudotis. Viską pinigėlis daro.... Mano 
skrynutė ir už banką geresnė. (Laikydamas rankoje 
pinigus eina prie durų). Nesitikėjau, kad Pupkins- 
kis tiek turėtų.... O jau 
kytas.... (Viedras išeina).

jo baugumas neišpasa-

JUOZAS.
tą.... •

VIEDRAS. 
ką turėsi, viską
Eik pažiūrėk, kaip vandenius pakuoja, kad nevogktų.

JUOZAS. Ar jau išsiuntei senuosius?
VIEDRAS. Kada aš galėjau išsiųsti 

tai pats, kad sergu....
JUOZAS. (Išeidamas. Į šalį. Rodo į kišenę), 

Pasiųsiu ir čia biskį. (Juozas išeina).

r t IX.
JUOZAS. TTienar). Kad Jus velniai tolaus 

gudročius.?.. Atėjo perspėlioti ir mdkintil.... Pa- 
(Greitai įbėga Viedras).

VI.
' ; JUOZAS IR JL

JUOZAS. (Įeina kalbėdamas?. 1 Man gyvent-] 
mas jau parodė savo meilę ir daugiau aš nieko nuo 
jo nelaukiu. Ką daugiau gyvenimas bėgai duoti, 
šiandien aš esu pilnai pasitenkinęs gyvenimu. Tik 
paskutiniame laike kankina mane moteries paveikslas.

VYŠNIA. Aš patarčiau draugui, kaipo savy- 
stoviam asmeniui apsivesti.

JUOZAS. Apsivedimas suriša žmogų. Na, tas 
vėliau, o dabar tur būti, neatsisakysi išgerti stiklą 
koniako.

VYŠNIA. (Į šalį).* Ištiesų persimainęs (bal
siai). Ačiū, stiklą galiu išgerti.

JUOZAS. Labai gero koniako 
įnešiu.... (Išeina). .

/ In-
VIEDRAS. (Vienas). Greitai “'Juozas paliko 

ponu, bet už tai aš ant jo nepykstu; kad tik žmoniš
kai gyvena ir manęs klauso. (Pauza). Antri metai 
stojo, kaip nupirkau balas.... šiandien jos jau 
nepažįstamos.... Visur kruta, juda, medžiai ža
liuoja, vandenius geria, maudyklė skamba. (Ima iš 
kišeniaus popierą ir skaito). -Už paskutinį mėnesį 
gryno pelno liko trįs šimtai..’.. Gryno pelno. Kaip 
šaltinis tai ir šaltinis 1 Palaukus, vanduo bus dar la
biau naudojamas.... (Liūdnai). Viskas butų gerai, 
tik velniškai baugina mane ta nųino liga. Ir valgyti, 
rodos, galiu ir miegu gerai, bet kartu jaučiu, kad vis 
einu silpnyn ir silpnyn kas dieną.... Mirti nesino
rėtų.... Kaip ;ir Simonas. Sveikas buvo visą laiką, 
vienu kartu griuvo ir nugriuvo, kaip aržuolas ir vis
kas užbaigta..]. Žinant, kas rytoj bus, nesigailėčiau 
bet teip.-... vis lyg baimė ima leisti pinigus. Jau 
tie daktarai Iu>a be mielaširdybės.
Dievas ir ilgai dar pagyventi; ką gali žmogus žino
ti.... Gersiu sierinį 
(Įeina Pufkinskis).

JUOZAS
VIEDRAS. Kas 

teip trankiai kalbi?
Dar neišėjau iš proto.

. VIEDRAS. Bet-gi čia kas kalbėjo?
JUOZAS. Atėjęs buvo senas mano pažįstamas

JUOZAS.

ls An-

X.
IR VIEDRAS.
čia atsitiko?! Ar tu

Paryžiuj likosi suareštuotas 
amerikonas anarchistas iš Cincin- 
nati, O., Juozas Bauen. 
glijos už anarchi>tišką propagandą 
jis jau pirma likosi išvytas.

vienas

. Gal ka

apie polrtiš-

') Vokietijoj, mieste Mage 
ge išlėkė į padanges parako 
tuvės. Expliozijos penki vyi 
likosi sudraskyti.’

I! Pietinėj Amerikoj, 
enos Ayres streikuoja ’ 
bininkų. 
policija 
mušti.

, mieste Bu- 
200000 dar- 

Mat čia, Susirėmime su 
buvo keli darbininkai už-

Iš visur
|| Persijos šachas, pabūgęs, nu . 

tyt, įsiveržusių maskolių, išleido 
proklcmaciją, kurioj pripažįsta, jog 
tik konstitucijonališ^a ,rėdą gali 
vėl Persijoj tvarką įvesti. Kad 
tik maskoliai nestabdytų įvedimo 
konstitucijos gyvenimai! Rinkimas 
parlamentan atsibus 19 d. liepos. 
Maskoliai užėmė jau Persijoj Ar
mėnijos miestą Unhiah, gulintį 40 
mylių nuo Turkijos rubežiaus. 
Pereituose metuose miestą tą bu
vo užėmę turkai, bet rugpiučio mė
nesyj vėl jį apleido.

|| Prancūzijos krasos, telegrafo 
ir telefonų tarnai susiorganizavo 
į vieną organizaciją ant tų pačių 
pamatų kaip ir kiti darbininkai su 
tiesomis streikuoti pagerinimui sa
vo būvio. Naujoji organizacija 
kreipiasi prieš randą teip, kaip fa-, 
brikų ' darbininkų organizacijos 
prieš fabrikų savininkus. Dabar 
vėl laukia Prancūzijoj krasos, te
legrafo ir telefono urėdninkų strei
ko/ Tarnaujanti provincijose pri
taria ^Paryžiuj susitvėrusiai orgir 
nizacijai.

ir kalbėjovos.
VIEDRAS. Ar ne pradėsi vėl su jais?
JUOZAS. Kas?
VIEDRAS. Na-gi tu.
JUOZAS. J (Rodo į duris). O čia kas?
VIEDRAS. Išjojei ?.... Labai protingai.... 

Kaip dabar tikvęs nemylėti?.... Ir tu gerai gyvęsi 
ir man linksmiau bus. Ką ten su visokiais niekais 
užsiimti.... Suaugsi į protą dar geriau ^višką suprasi.

JUOZAS. Juk ne du kartu gyvensime....
VIEDRAS. Tiesa, bet .reikia mokėti gyven-
.. Kitų gailėtis nespėsi.
JUOZAS. Tiesa.... Tikra tiesa.
VIEDRAS. Gyvensime kuopuikiausiai tiktai tu 

nelaidyk ant visokių niekų pinigus. Nesugaudysi 
vėjų lauke.... Dabar tu tankiaj išeini, ir pareini na
mo apygirtis. Aš vis sakiau ir sakysiu: guodok ska
tiką, o jis tave dešimt kartų paguodos. Atmink ma
no žodžius....

JUOZAS. (Į šalį). Daugiau nieko ir nežino. 
Vis tą patį ir tą patį.

VIEDRAS. Jau aš matau, kad busi žmogumi, 
ir jeigu mokėsi skatiką mylėti, prie tokio uždarbio 
gražiai galėsi gyventi ir manęs neužmirši..,.

JUOZAS.’ Kaip aš galiu dėdę užmiršti; nie
kados neužmiršiu.

VIEDRAS. Tu, vienatinis ir artimiausis iš 
giminių.... Nežinom katrą gal Dievas anksčiau pas 
save pašaukti, bet tu' visgi jaunesnis ir stipresnis.

JUOZAS. (Į šalį). Be abejonės.
VIEDRAS. Gana apie tai kalbėti 

da priminsi mano pamokinimus ir paminėsi mane 
geru žodžiu. Eikiva dabar apžiūrėti vandenius.... 
Tiek užsakymų, tiek darbo.... o męs čia kalba
mės!. ... Eikiva.... _

JUOZAS. Niekad neužbaigti darbai.............
VIEDRAS. (Išeinant). Reik, Juozuti, dirbti 
JUOZAS. Gerai, gerai. (Abu išeina).

' Uždanga.

Ifi.

turiu. Tuojau

VII.
VYŠNIA, (Vienas). Gersime

su buvusiu bendradarbiu. Teip, šiandien jis jau geria 
gerą koniaką. Šiandien kitokios jo nuomonės, kito- 
kioS pažiūros į gyvenimą. Juozas buvo karštu dar
bininku ir draugu, jis dirbo, bet ta kibirkštis, matyt, 
jame jau užgeso. Argi jis butų prisidėjęs prie iš
davimo kelių draugų, kaip yra menamu? Nesinori 
tikėti..i. Ar-gi teip greit butų pamiršęs tas dienas, 
kada neturėjo ką valgyti; ar galėtų teip greit viską 
pamiršti? Ar-gi teip nyktų musų karštieji darbi
ninkai, pamatę saują varinių. Ne! Pinigo spėka

'gerą koniaką'

gai patraukti tik nesubrėiidusius I (Įejna Juozas).
į, . į

VIEDRAS
PUPKINSĮKIS.

Sveikas |
VIEDRA
Ar nesergįat?

PUPKINSKIS. .Gink Dieve! 
mažą reikalėlį prie tamistos turiu, 
nau, vargau, svdėjau porą skatikų, 
et jau.... bau ju ir pradėti....

VIEDRAS] Teip, teip....
PUPKINSKIS. Tai čia žiūrėk, tai čia išvogė. 

— vis, sako, netikri, o kaip darbe, tai jau kitas daly
kas; nesupus ir

VtEDRAS 
sakyti ?

PUPKINS 
nieko nėra?

VIEDRAS.
PUPKINSklS. Nenoriu, kad kas girdėtų 

Paskiau tiktai kalbos pasakos visokias; visai 
kalingai.

VIEDRAS. (Į šalį). Nieko nesuprantu, 
šiai). Kame-gi dalykas? .

PUPKINSKIS. Ot, žinot, per sunkų darbą 
sudėjau biskį, o su bankais nenoriu pradėti; visokie 
klapatai, iškaščiai.... Visai bereikalingi...'.

VIEDRAS. Na, tai kas iš to?
PUPKINSKIS. Ar nepadarytum man -tamista 

malonę? Labai bučiau už tai tamistai dėkingas.
VIEDRAS. (Į šalį). Suprantu.'... 

linti.... (balsiai). Nei ne! Nėr pas 
bar.... Viskas lėšiavo....

PUPKINSKIS. (Pertraukdamas). 
sta malonus. Prie savęs laikyti bijau, o 
apgaudinėja ir teip vis 
lonus. * 1

VIEDRAS. (Į šalį). OI o! Priimti galiu. 
(balsiai). Jeigu tamista neturi kur dėti ir prie sa
vęs laikyti bijaisi, galiu priimti, bet, žinok, kad pa
lukų nemokusiu.

PUPKINSKIS. Tegul jas bala ir palukas jeib 
tik pinigai bus apdrausti. Tai ar busite malonus 
priimti?

VIEDRAS. Galiu, galiu....
PUPKINSKIS. (Apsižvalgęs ima ii užančio pi

nigus). Čia lygiai du šimtu. Prašau perskaityti, kad 
be abejojimų....

VIEDRAS. Teip.... Lygiai du.
PUPKINSKIS. Didelį ačių tamistai.. 

ačiū. Sudiev.... Likit sveiki....
VIEDRAS. Keliaukite sveiki
PUPKINSKIS. (Sugrįžta). O kaip su laiku?

VIII.
VYŠNIA IR JUOZAS.

JUOZAS, štai ir koniakas. Kaip jus dabar 
gyvenate? »

VYŠNIA. Žinai, kad pas mus viskas ir visada 
gerai, o gyvename, kaip ir gyvenę; draugiškai, linksi 
mai, gerai. ’ ’ ’ . '

JUOZAS. (Į šalį). Gerai.... Žinau tuos ge
rumus (balsiai). Išblaškė jus, turbut?....

VYŠNIA. Kodėl su tokia ironija kalbi, drauge?
JUOZAS. Juokai mane ima iš jųsų gyvenimo. 

Kam tas viskas? Mainyti savo gyvenimą, savo jau
nas dienas, savo ateitį ant braidymo po purvus, pra
našavimo ir kalėjimų! Neapsimoka.... (Juokias).1 
Ha.... ha.... ha.... Juk tai tik komedija.

VYŠNIA. Stebėtinai greitai pamiršai, drauge, 
tą viską, kam buvai pasišventęs ir prijautei, kam 
tiek laiko ir darbo aukojai.

JUOZAS. Aš jieškojau laimės ir sutikau jąją 
anksčiau už kitus.... Dabar jieškokit jus, ko! at-j 
rasit.

VYŠNIA. Ar tokios laimės męs jieškęjom? 
Ar asmeniškai laimei męs dirbome ir dirbame? Ne, 
drauge! Užsimiršta asmeniška, kuomet rupi visuo
meniška. ' ,

JUOZAS. Kokia dėka už tai?
VYŠNIA. Ir ne dėl garbės. Tik nesuprantan

tis gal panašiai atsiliepti. • '
JUOZAS, 

esu savystovis 
turiu.

VYŠNIA.
• JUOZAS.

vienas. Ir kvailiaušis elgeta nepatenkintas, kad 
žmoniškai gyvena. .

VYŠNIA.
I JUOZAS, 

stiklelį koniako.
VYŠNIA, 

sudaužti stiklais.
t JUOZAS,

saver energijos uždyką, palaikyk kovai (juokiasi). 
Ha.... ha.... ha.....

VYŠNIA. Galite ateiti prie musų net su savo 
geruoju dėde — užteks visiems. .

JUOZAS. Kani veidmainiauti, iš to sotesniu 
nebusi. Pažįstu jus gerai.... Kad ir nieko nevalgę, 
o išrodo kaip ir žmonės.

VYŠNIA. O tu, drauge, už skatikus ir 
duoną viską atidavei, ką prakilnesnio savyje 
jai.

VEIKME III.
Kambarys viešbutyje. Sofa, stalas, kelios kėdės. 

Ant stalo ir ant žemės primėtyta tuščių bonkų.

L
JUOZAS. (Vienas. Atsikelia nuo sofos. Plau

kai suvelti, girtokas.. Apsidairo). Aš vienas. Kur 
jie dingo? (griebiasi už galvos). Kas su manim 
datpsi.... Galva lyg akmenų pripilta.... Akyse ža
liuoja.... kojos virpa.... (pauza). Geriau su jąja, 
su tuo puikiu angelu ir.... jos nėra. (Imasi už ki
šenės). Laikrodėlio nėra! (Trumpa pauza, Nusi
šypsojęs). Pajuokavo.... Nepykstu už tai ant ta
vęs.... Tavo vienos rankos paspaudimas, yra daug 
vertesnis už tą laikrodėlį.... Ką jis man reiškia?... .< 
(Pauza). Neišpasakytai galva sopa.... (Svyruoja). 
Visur rodos smarvė, tvanka, biaurumas; nieks nema
lonu.... Tik Katriukę myliu.... myliu.... (Įeina 
tarnas).

n.
JUOZAS IR TARNAS.

TARNAS. (Paduoda atskaitą). Meldžiu už
mokėti. • , , ’
• JUOZAS. (Žiūrėdamas į paduotą popierą). Ar 

tau dega? Ne chamą radai! Pripratęs su kiaulė
mis.... (įieško po kišenes).

TARNAS. Meldžiu atleisti, tai ne mano kal
tėj man liepta.... Žinot viešbuty j, darome kas pri-

nes dabar aš 
su jumis ne-

vis
kiti

Ar-gi jį šildo svetimas turtas?.... 
Tiek to.... Išgerkime geriau’ pp

Tik nuo draugo galiu priimti ir

Ar ne tuščias pilvas?.'... Neliek

turė-
Net ir sąžinę. 4

JUOZAS. Tai mano dalykas.
VYŠNIA. Bet., parduoti save....
JUOZAS. Teko man matj<- daug tokių 

liškų jaunikaičių, kurie kalbėdami vieną, visai ką 
kitą manė ir parduodami savo nuomones krovė ska
tikus ir ant galo jodinėjo sprandais darbininkų — 
brolių, kaip jie vadina; vėl persitikrinę, kad kitaip, 
šiame laike, negali būti. Kiekvienas norime, kad ne
dideliu ponu, tai nors mažu ponaičiu likti.

VYŠNIA. Ar-gi tas mus mokina, ar iš tokių 
atsitikimų męs turim imti pavyzdį? Ne! ir dar kar
tą ne! (Piktai). Niekšas tegal tą padaryti!

JUOZAS. (Piktai). Laukan! (Atidaro du
ris). Aš tau daugiau ne sėbras. •

VYŠNIA. Tikėjausi to sulaukti. Esu dabar 
persitikrinęs iš tavo kalbos ir pasielgimų.... Tu iš
davei savo draugus! Tul / \ f"

JUOZAS. laukan laukan!
VYŠNIA. Bet jeigu dar kartą išgirsiu, kalbant 

apie ką nors iš praėjusių laikų, tada.... neužmiršk.... 
(Vyšnia greitai išeina).

idea-

|| Maskoliškoji durna paskyrė 
specijališką komisiją sumažinimui, 
švenčių, kurių Maskolijoj per me
tus yra 91, Prancūzijoj 56 Angli
joj 58, Vokietijoj 60. Dėl daugy
bės švenčių Maskolija kas metas 
turi nuostolio vieną milijardą do- 
Hariu.

|| Laikraščiai praneša, jog Pen
sijos revoliucijonieriai traukia ant 
Teherano. Maskoliškasis pasiun
tinys atsiuntė jiems laišką prašy
dama/ išsižadėti savo mierio, nes 
tas priverstų Maskoliją stoti šacho 
pusėj. ■ HB

Į| Prūsų seimo rinkimų kontro
les komisija suspendavo keturis iš
rinktus socijalistų partijos atsto
vus, kadangi buk daugelis balsuo
tojų gazdinimais verčiama buvo 
balsuoti už nurodytas ypatas.

: ■ f 1 I-ij ■ . TJĮ
ĮJ Paryžiun atėjo žinia, buk Vo- 

nezuelej prašalinto prezidento Cas- 
tro šalininkai bandė prieš valdžią 
prezidento Gornczo sukelti revoliu
cija, bet landas greitai ją suvaldė.

•j Numestojo nuo sosto sultano 
rūme rado paslėptų pinigų 3 
ooo ir daug visokių brangių 
tų, tame rąžančių vertės $;•£ 
Rado teipgi užsienių bankų 
zitų dokumentus ant $500000.

sakyta.
JUOZAS. (Vartydamas kišenes). Kas pinį- 

i išvogė? kas?
TARNAS.
JUOZAS. (Puola ant tarno). Tu juos išvogei 

kas kitas.
TARNAS.

kabink prie manęs. J'
JUOZAS. Aš apvogtas.... Tai nieko.... (Ra

šo). Nuhešk šitą telegramą kuogreičiausiai į krasą.
TARNAS. * Klausau. (Pamerkdamas į šalį). 

Bus pinigai. (Tarnas išeina).

gus

ne

Kaip tai? Išvogti pinigai?

IĮ Maskvoj teismo likosi dviem 
mėnesiais kalėjmo nubausti du ko
respondentai laikraščio “Slovo” už- 
siuntinėjimą savo laikraščiui netei
singų korespondencijų 
kas užmušystas.

(Stumia nuo savęs Juozą). Nesi

IIL
JUOZAS. (Vienas). Oi galva, galva../. Ar 

beliko namie pinigų, visai negaliu atsiminti.... Dė
dienė myli mane; prisius visus kiek suras.... O-jei
gu.... Ne, tų pinigų nieks nuo manęs nevogė, aš 
juos pamečiau. Kas man pinigai? Kol turėsiu van-| 
deriiift’ pagyvensiu neatbodamas ant rytojaus. Gy
venti ir linksmintis, linksmintis ir gyventi tai vis
kas.... O, Katrė, Katrė.... Kas tie vandeniai, kas 
pinigai prieš tave?.... Svietas-pinigai ir pinigai svie
tas.... Prakeiktas šmotelis medėgos.... (Žiūrinėja 
butelius). Visi tušti.... Kol dar muša šaltinis at
siras ką gerti!

• IV.
JUOZAS IR ŠVILPKEVICIA.

Švilpk evičia įkišęs galvą per duris klausos.....
JUOZAS. Bus pinigai, bus.... Kol dėdė gy

veno aš negyvenau, o kada jis jau negyvena aš gy
venu.... Reik gyventi.... Šikštuolis dėdė nebūtų 
siutęs, bet šiandien jau nebėra... f Dėdienė ntyli 
mane, prisius.

ŠVILPKEVICIA. (Terpduryje į šalį), /tsiųs! 
Tokiu budu reik užeiti.... (Įėjęs, balsiai). Sveiki, 
linksmi, ponaiti.... Gerai miegoti?

JUOZAS. O, gerai.... gerai....
ŠVILPKEVICIA. (Į šalį). Žinau, kad getai 

miegojai, nes nejutai, kaip po tavo kišenes reviziją 
dariau. K

’ JUOZAS. Kur Katrė?

| (Pabaiga bus).

iii
Wucrtembergo
Kliubas mano važinėji

orlaivi-
ninku
mui pasažierių įrengti- orlaivių li
niją terp Lucemos ir Friedrich- 
shafeno.

]Į Amerikonas Walter Wellmaa 
vėl garsina laikraščiuose, jog jis 
šįmet vasarą vėl su orlaiviu ban
dys prisigriebti prie šiaurinio žem
galio.

VIETINES ŽINIOS.
— Pereitą sanvaitę, pėtnyčio* 

naktyj, netoli stacijos Chicago avtų 
viršutinio gelžkelio traukinys iš
šoko iš vėžių ir be mažo su visais 
pasažieriais ne nupuolė žemyn, bet 
motormanui pasisekė dar į laiką 
jį sustabdyti. Persigandę pasa- 
žieiiai pradėjo jau yeržties prie du
rų, bet sustojus traukiniui jie nu
siramino.

— Atėjus laikui išpirkti tais- . 
nius laikymui saliunų, apie septyni 
lietuviški saliunai likosi uždaryti 
Per tai dar lietuviai, turbut, ne 
daug žudys: liko dar saliunų pa
kaktinai. . i j

- . ■ , i : į I į: *• -Mi
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*

— i Pereitos nedėlios x rytą, pn. 
J32-134 W. 45 s$r. siautė gaisras, 
kuris išnaikino ant dviejų lubų 
medinius namus. Ugnyje pražuvo 
viena moteris ir jos sūnūs; kiti 
gi namų gyventojai vos pats iš
sigelbėjo, ugnyje žuvo užtai visi 
jų turtai. '

nemariu 
pasikorė 
dieną

3343 
pe-

šlitt-

— Namuose po 
'Auburn avenue 
reitą ’ utarninko 
Rudienė. Rudis su ją ėmė 
bą jos sesers Strebienės namuose,
tik nedėlioj ir dar vestuvės ne
buvo pabaigtos; vakare dar buvo 
užprašyti susirinkti jaunavedžių 
draugai. Vyras, atsibučiavęs su 
jauna pačia, išėjo darban. Jam 
išėjus, ji pasikorė ir sugrįžęs na
mon vyras, rado ją jau negyvą. 
Priežastys saužudystės nežinomos.

— Netoli Stony Island avė, sta
cijos viršutinio gelžkelio iš trau
kinio vagono viršutinio gelžkelio 
išpuolė keturių metų sūnūs foto
grafo A. W. Monsorto ir teip sun
kiai apsikulė, kad parvežtas na
mon, neužilgo ten pasimirė. \ ai- 
kas važiavo su motina, bet toj ė ma
tyt ne matė, kaip vaikas per langą 
pasviro ir išpuolė.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė išviso 675 ypatos: 385 vy
riškiai ir 290 moterų; 652 baltpar- 
viai ir 23 parvuoti.
metų amžiaus pisimirė 177. senelių 
virš 60 metų
mirčių buvo nu > džiovos, nes 167, 
nuo plaučių uždegimo 130; nuo 
širdies ligų 71.
vo <), užmušystų 5, nuo inkstų už
degimo mirė 39

Vaikų iki 5

165. Daugiausiai

Savžudysčių bu-

nedėlios naktyj,— Pereitos 
koks sąnarys “ iiodosios rankos” 
į italijono Domi ūko Pecararo na
mus metė trįs bonbas, kurios, nors 
expliodavp, bet nelaimių nepagim- 
dė. Ant antrų ramti lubų gyveno 
pats Pecararo; j; 
buvo skirtos. j

į|m tos bombos ir 
1 iombų expliozija 

buvo gana smalki, nes nuo jos 
Pecararo gyvenime žmones nuo 
kėdžių nupuolė; šiaip gi ne daug 
blogo pridirbo.

-
DIDESNES UŽRAŠOMOSIOS LEISTA 
PADIDINTOS DUBOS ĮNEšIMAŠ 
PEREJO PER KONGRESĄ IR YRA 

PATVIRTINTA - PREZIDENTO.
Senatorius Dixon rašo apie tat, ką 

kongresas velkė pagerinimui nauja- 
žemių padėjimo. z

Padidintos dubbs {statymas, leidžiųs 
naujažemiams prie tam tikrų sąlygų 
užimti tris šimtus šešias' dešimtis 
akrų nelaistomos žemės perėjo per 

' kongresą, tapo prezidento užtvirtinta 
ir yra dabar įstatymu. Senatorius 
Joseph M. Dixon parašė užrašų šitos 
buities, pridėdamas {nešimo kopijų ir 
komisijos {nešimo pranešimo Kopijų. 

■F'^f.-natorlus savame laiške paliečia 
F .tų dalykų labai indomų Montanos 
p•jJjS'-entojams, atėmimą galutinės prl- 

v<]i gtjos {rašomosioms dėl paskyrimo 
iJ'omųjų "anglies žemėmis”. Jis

abejonės patyrėte Spaudos Ben- 
os pranešimuose apie kongreso 
ddimų ir prezidento užtvirtinimų 
dintos dubos {statymo, kuris lei- 

kiekvienam naujažemiui, kuris 
_ bandęs gauti j>rie savo dubos 
ušcašomosios tiesos šimto šešių o<* 

istomos. be me-

šito-akto leidimus, kol tokios žemės 
nebus paskirtos vidurinių dalykų raš
tininko, kaipo esančios, jo nuomone, 
tinkamomis laidymui su vidutiniško
mis lėšomis iš uy kurių žinomų van
dens versmių.

Antra sekcija. — Kad asmuo, at
sišaukęs dėl užsirašynąo žemės sulyg 
šito akto leidimų, turi padaryti Sr 
parašyti pas tam tikrų viršininkų Iš
pažinimų, reikalaujamų sekcijos 2290 
peržiūrėto statuto ir priegtam turi 
padaryti išpažinimų, kad norima už
sirašyti žemė y ra aprašyto pirmoje 
sekcijoje šito akto budo ir turi už
simokėti mokesti dabar reikalaujamų 
sulyg dubintų {statymų.

Sekcija trečia. — Kad dubinis nau- 
jažemis žemių budo čion .aprašyto, 
kurioms galutinis prirodymas nėra 
padarytas, turi turėti tiesų tapti vie
šomis žemėmis, priklausomomis nuo 
šito akto leidimų, susiduriančiomis 
su jo pirmesnėmis užrašomosiomis, 
kurios, drauge su prudlne užrašomų
jų žeme, neturi vlrštnžl trijų šimtų 
dviejų dešimtų akrų.' ir buveinė ir 
apdirbimas ant pirmosios užrašytinėe 
turi skaitytis kaipo buveinė ir apdir
bimas pridėtinės užrašytinės.

Sekcija penkta. Kad niekas čion 
esamo nagalėtų kenkti tinkamo nau- 
jazemio tiesai . pasiimti užrašomųjų 
dubų paminėtose valstijose pirmoje 
sekcijoje, šito akto sulyg 2289 sekci
jos leidimų pataisyto statute, bet jo
kia asmuo, kuris pasiėmė užrašytinę 
sulyg šito akto turi turėti tiesų už
vesti dubų leidimų minėtos sekcijos 
ir jokia užrašytinė. 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 būti apst- 
sėdimui tinkami, jie gali, sulyg savo 
nužiūrėjimo, paskirti tokius žemės 
plotus, neviršijančius dviejų milijonų 
akrų, o toliaus jie bus (irirašomi prie 
šito akto be apsigyvenimo būtinumo.

Suprantant, kad tokioje dėsty nau- 
Jažemis ant tokios aprašytlnės turi 
atsidėjęs dirbti ant jos nemažiau kaip 
vienų aštundal] viso ploto užrašyti
nės sekančiais metais, vienų ketvirt- 
dal{ trečiais metais Ir pusę ketvir
tais ir penktais metais nuo dienos 
užsirašymo ir kad po ursi rašymui 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, 1969 m. ■
Platesnėms žinioms reikia rašyti ; 

pas Joseph Kesel, Sabra, Rosebud j 
County, Mont.

miestelius valsti-
Racine, Mihvaukee,

"Birutes” Vakaras.
Chlcago III. '‘Birutė" rengia ketvir

tų vakarų šioje žiemoje Subatoj 22 d. 
Gegužio 1909 McCormick Works Club 
House, Blue Island avė. tarpe Leavitt 
ir Oakley avė. Vaidinama bus labai 
juokinga komedija "Abejotina Ypata”. 
Vakaras prasidės 8 vai. trauksis iki vė
lai nakčiai. Tikietai: 25c. 35c. ir 50c. 
Muzika puiki.

U uvaMuckiJ SVARBUS DALYKAI VERTI
Z APSVARSTYMO.

BALIUS!
Chlcago. Vienas linksmiausių va

karų bus nedėlioj, 16 d. šio mėn. 
Freiheit Turner svetainėje, 3417 
South Halsted Street. Įėjimas 
25c. ypatai. šokiai prasidės 5 vai. 
vakare. Kas yra buvęa ant klerkų 
baliaus, tas visuomet būva pakakin
tas grašiu- apsiėjimu — todėl ir da
bar kviečiame visus skaitlingai atsi
lankyti. Kiekvienas atsilankantis gaus 
puikių kvietkų. Komitetas.

Pajieškau apsivedimui 
čios merginos ar našlės 
žinioms adresas: L. V., P. 
Geneze, III.

paaiturln- 
Artesnšms 
O. B. 45T,

PAVASARINIS BALIUS.
Cbicago. Jaunų Vyrų Draugiškas 

Kllubas parengė balių nedėlioj 16 
d. šio mėn. Klacel salėje, kampas 
i9-ios ir Leavitt gat Įėjimas 25c 
y pa ta i Muzika Fred. E. Canisius.
Privažiuoti galima Douglas Park vir
šutiniu geležinkeliu nulipant ant 
Hoyne avė. ir 18 karais iki durų, 
21 karais iki Leavitt ir paėėti | šiau
rius. Visus širdingai kviečiame at
silankyti. Komitetas.

BALIUS IR ATIDARYMAS L. T. 
NAMO

Brooklyn, N. Y. Subatoje. 22 d. šio 
mėn. prie G r and gat. 101-103 bus ati
darymas Liet TauL Namo, perėjusio 
| žemiau pasirašiusių rankas, su šo
kiais ir pasilinksminimu; žais Lie
tuvių Unijos muzikantai, vedami 
Stepono Vaišvilos. Pirma bus koncer
tiniai žaidi n lai. paskui šokiai, lietu
viški ir amerikoniški, 
vakare, 
kviečia

Prasidės 7:30
Įėjimas dykai. širdingai 

visus.
A. Ražutis ir Chas Dixson.

DIDELIS I6KILM1NGAS PIKNIKAS, 
švento Petro ir Povilo 

parengė nedėlioję, 23 d. ge- 
(May), 1909 m. C. Backer 
Rlverside, 111. piknikų; prasl- 
val. ryto ir trauksis iki vė- 

Įženga- | daržų tiktai

Chlcago. 
Dr-stė 
gūžio 
darže, 
dės 9 
lam laikui. 
25c. porai, Aiuomi uikviečiame visus 
lietuvius Ir lietuvaites atsilankyti ant 
šio pirmutinio lietuviško pikniko, po 
praleidimui ilgos žiemos, kur išvažia
vę ant Šviežio oro tarp žydinčių kvist- 
kų galėsim linksmai valandų pralei
sti, teipgi prie gerų lietuviškų unijos 
muzikantų gerai pasišokti. Teipogi 
bus visokių gėrymų. kokių tik kas 
reikalaus. Galima važiuoti visoms 
gatvėms iki 40 avė., o paskui La 
Grange karai daveža iki daržui, kuris 
yra pirmas važiuojant J Ri ve reide. 
Visus svečius stengsimės kegeriausial 
užganėdinti. Su guodone.

Komitetas.

-.... - *

atgal gyvepę Sųrtngflelde, Ilk, gir
dėjau, kad JJ užmušė kasyklose. Kas 
apie j{ žlnd meldžiu man pranešti.

iMus1 žemaitis, 
1800 8t. Hth A., Springfield, III.

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Karoblio, Kauno- gub., Panevėžio pav., 
pernai vasarų pribuvo | Ameriką, J 
PhiladelphlJĄ Jis pats ar kas kita* 
teiksis duoti žlnšų adresu: 

n«AntC šūkis, >
N. Wyoming st, Hazleton, Pa.103

Reikalavimai
Reikalauja darbininkų prie darbo 

girtose, valstijose: Washington, Ore- 
gon Įr California. Didelės algos. Ke
lionė 333.00 nuo Chicago*. Taipgi 
reikalauja visokių darbininkų Chica- 
goje Ir aplelihkėse.. Rašyk {dėda
mas 2c. markę atsakymui.

J. ucaa, lietuviškas agentas, 
239 Milwauk«o avė. Chicago. III.

Reikalingas jaunas, sumanus vyras, 
mokantis kelias kalbas. Vieta kaipo 
agento apsaugojimo kompanijoje. At
sišaukti tuojau* pas,

P. J. W. Grad/, 6752 Emerald avė., 
arba The Prudential Ine. Co., 169 E 
Jackson Blvd., Room 600.

Gera proga dviem jauniem lietu
viam mokintis cigarus dirbti, išmo- 
kus užtikrinu darbų Teipogi rei
kalaujame agentų po kitus miestus, 
duodame gerų nuošimt}. Atsišaukite 
adresu:

Golden Eagle Cigar Co., 
4500 So. Hermitage avė., Chlcago, III.

Ant Pardavimo.
{ pardavimų namas gerai vaizbai, 

lietuvių apgyventoje vietoje, vertė na
mo nuo |2500 Iki 13000, vaizba tame 
name yra jau 4 metai, savininkas par
duoda namų norėdamas pasilluosuoti 
nuo vaizbos. Adresas: 1336 Jefrie 
avė., Grant Works, III.

I pardavimų pigiai Anglių ir Mal
kų vežiojimo. Rakandų ir Pianų krau
stymo bei * bei no vežiojimo {staiga, 
gera vaizba, geriausia lietu vilką api- 
garda Chicagoj*, {kurta 1886 m., par
siduoda dėlei nesveikatos. Adresas: 
3306 S. Halsted st., Chlcago. IU.

Kiek laiko atgal aš dirbau paa 
daktarus ir specialistus išaiškintoju 
keletos kalbų. Matydamas, kad žmo
nės negauna gerų patarimų savo rei
kalams, aš noriu visiems pranešti, 
kad aš padėjau savo visų laikų tiems, 
kurie negato pasekmingų patarimų.

Jei jums yra reikalingas geras dak
taras, gydantis ligas už menkų atly
ginimų su gera pasekme, tai negai
šuokite laiko su visokiais niekais, 
kreipkitės prie manęs. Bedirbdamas 
pas daktarus aš ataižtaojau daug pa
sekmingų daktarų. Galiu patarti .ge
rų daktarų vyrui, moteriai, jaunikai
čiui, merginai ir kūdikiui. Teipgi 
žinau dideli skaitlių pasekmingų spe
cialistų, turinčių gerų praktikų gy
dyme slepiamų .ligų be skausmo.

Jei jums yra reikalingas geras ad- 
vokaUt, kurte veda visokias bylas, 
civiliškas ir kriminališkas visuose 
teismuose; jei jums būtinai reikalin
gas išaiškintojas visokių reikalų; 
Jei turite kokius reikalus atlikti, tai 
negaišinkite, laiko, kreipkitės prie 
manęs. Prlsiunčlantiems krasoe žen
kleli atsakymui duodu patartinų dy
kai! Ofiso valandos: Nuo 1G ryto 
iki 8 vai. vakare. Nedėldieniais nuo 
12 ryto iki 2 vai. po pietų. Visais 
reikalais reikia kreiptis šiuo adresu: 

Joseph Yushkewitz, J 
Room JO — 161 W. Madison st., 
netoli Halsted gatvės, Chicago, III.

Labai žingeidi knyga dovana

šimtų pridėtinės, nei iii 
džių, nemiralinės žeriės ir asmeniui, 
kuris niekuomet ned ai "

- šų pagal šito akto Įleidimus jis gali 
dabar užsirašyti trin 
limta akrų šitos ai: 
Aš laikau šitų naują i 
svarbiu Montanos žmoi___ ____
dedu čia kopijų {nešimo {statymo 
spaudinio, kaip jis buvo patvirtin
tas prezidento ir teipgi pranešimo 
kegtjų. hur| aš iždaHi 
žemių komisijos per n 

, padidintos dubos proi
ge su tuo norėčiau p įsakyti, kad se
natas apie vakar sutil tų sueimės pra
nešimų, leidžiantį 
ant žemą*, kur galutln* 
buvo atimta dėlei gautj 
prirodymų žemės esart 
pe “anglies žemė”, 
| žemiškų biurų ir išn 1 
bės pripažinimų, kad ž; 
"anglies žeme” ir toje 
žemės viršininkai, t vi r inanti, kad že
mės apsiaustos užraš ynosiomis yra 
"anglies žemėmis”, 
dar tebegali duoti prih 
šio užrašui. Sueimės 1 
abejo bus priimtas buto šiądien ar 
rytoj. Kadangi yra 1 įpie trys tūk
stančiai dubų Ir tyių užrašomųjų 
Montanoje, kurioms privilegijos buvo 
sulaikyta dėlei žemės ]>askyrimo "an
gline žeme”, įvesdinimas šito {staty
mo duos gyventojams 
to norės, prie tuojautihių privilegijų 
paviršinių žemių.

Kadangi sulyg a beini dubos įsta
tymu, duba arba tuščia žeme užra
šymas negali būti padi 
kurios yra parodyta 
mėmis, aš manau, kad 
bė išriš labai keblų | 
dėm po visų Montaną 
Juditho apskrity. Kaf 
minė atspauda akto 
dykumo užrašymo ant 
mės" bus padaryta, tai 
siųsiu jums jos kopijų, 
bus visiems jūsų apskr čio žmonėms 
indomu.

Padidintos dubos {ne iii 
stojosi {statymu, yra t>I

Lai bunie priimta senato ir buto 
atstovų Jungtinių Valeli 
susirinkusiame Kongrese__________
kuris yra tinkama* nau. ažemis_ sulyg 
dubintų {statymų Jungi ii 
gali užsirašyti, tiesotomls podalomis 
sulyg šito akto leidim į, valstijose. 
Kolorado*. Montanos, N e vados, Ore
gono, Utah, Washingto: 10 ir Wyo- 
mingo ir teritorijų*Arizonos ir Nau
josios Meksikos, tris tūkstančius dvi
dešimts akrų, ar mažiau 
ifės, nelaistomos, nepalal rytos ir ne- 
pasavintos Išmatuotos v ešos žemės, 
ant kurios nesiranda kertimų medžių, 
gulinčios gana suglausta l ir nedau
giau kaip pusantros my los didžiau . , 
*io Ūgio. Pfjleldžiantf kad jokios že-|944 — 33 st.

,rė dubos užra

įimtus dvide- 
lymėtos žemės 
{statymų tokiu 

>nėms, kad prl-

lau nuo viešų 
ii metais sulyg 

>1 ozici jo*. Drau-

: apsigyvenusiems 
lės privilegijos 
1 protestų prieš 

pasiirta kal- 
1 Eavė tiesų eiti 
ikalauti valsty- 

ž»mė ištikro yra 
dėsty vietiniai

lįaujašemis vis 
■odymus pavir- 
pranešlmas be

tlesą, Jei Jie

la rytas žemėms.
Anglinėmis že- 

{•tatymdavy- 
1 >a dėjimą per- 

> ir ypatingai 
ii ? tik {staty- 

st^yg dubos ir 
“anglinės že- 
aš teipgi pa- 
kadangi tas

imas, kurios 
iksai:

lų Amerikos 
kad asmuo,

Intų Valsčių

nemlneralP

Vincas Pūkas
Šiose dienose “Lietuvos” ke

liaujantis agentas Vincas Pūkas, 
Aplankys 
jos Wis.f
Sheboygan ir ' aplinkiniuos, užra
šinėdamas “Lietuvą” ir priiminė
damas už ją prenumeratą. Todėl 
meldžiame lietuvių virš minėtų 
miestelių, pas kuriuos musų agen
tas atsilankys, užsirašyti “Lietu
va” ir užmokėti jam prenumeratą, 
o tuomi užčėdysite sau klapatą ir 
kaštus rašymo ir pinigų siuntimo. 
Užsimokantiems prenumeratą mu
sų agentas duos kiekvienam kupo
nus, su kuriais gausite musų pa
garsintas dovanas.
' Musų kgentui 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. Olszewskis,
, “Lietuvos” Išleist o jas.

APGARSINIMAI
DIDESNE ATSAKOMYBE.
Kiekvienas mus turi siokią-tokią 

atsakomybę,* vadinas, šulyg pačių 
savęš, savo šeimynos, savo šalies 
ir visos žmonijos. Idant atlikti vi
sas musų predermes, męs turime 
pirmiausiai žiūrėti, kad musų kū
nas ir protas butų užlaikomi pilnoj 
sveikatoj. Jei męs patėmytume 
mažiausį silpnėjimą musų pajiegų, 
atminkime musų didžiąją atsako
mybę ir j ieškokime pagelbės. Nė
ra reikalo eiti toli jos. Trinerio 
Amerikoniškasis Eliksyras Karčio
jo Vyno yra vienas geriausių sti- 
prylų, kuris urnai suteikia paleng- 
vnimą. Jis veikia tiesiog č skilvį 
ir visą varškinimo taislą, padilgin
damas organizmą ir sustiprinda- 
das jį. Kaip tik pradėsi valgyti ir 
pakaktinai suvarškinti * maistingo 
maisto, tuoj aus busi sveikas. Var
tok šitą gyduolę visose ligose skil
vio ir žarnų, sumenkėjus kraujui 
ir nusilpnėjus. Gaunamas aptieko- 
se. Juozapas Trineris, 616-622 S. 
Ashland avė., Chicago, III.

Draugysčių reikalai.
Skolinimo Ir Statymo Keistučio 

Dr-tė 13 d. šio mėn. pradės pardavi
nėti, naujas akcijas 32 serijos. Su
sirinkimai- atsibūva kas ketVergas. 
8 vai. vakare L. Ažuko salėje po 
num. 3301 Auburn avė. 
prisirašyti visus lietuvius 
mo lyties ir amžiaus. 

Sek. K. Pocius.
Chl

Kvl< 
be irtu-

111.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo dėdės Joąo Dubino, 

pirm dviejų metų gyvenr Chlcagoj, 
girdėjau j| dabar esant New Torke, pa
eina ii KaUno gub., kiaulių pav., Šau
kėnų parap. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinių adresu: 

Vln. Dubinąs,
191 W. 25 st, Chlcago, III.

Pajieškau savo draugų Jono ir Juo
zo Misevičių, Kauno gub., Raseinių 
pav., Kaltinėnų vol., Lauminų sod., 
girdėjau juos esant Amerikoj; turiu | 
juos svarbų reikalų 
kitas teiksis duoti 

Stanislovas
No. M6,

lle patys ar kas 
žinių adresu: 
Aponkus,

Kenosha, Wls.

Pajieškau savo dėdės Juozapo Kvet
kaus, Kauno gub., Raseinių pav., Šau
kėnų kaimo; ir pusbrolio Kazimiero 
Spalinčiaus, tos pačios gub. h* pav., 
Gapšių kaimo, 2 metai kaip Ameriko
je, ir teipogi pajieškau savo draugo 
Izidoriaus Kaunecklo, Kauno gub., 
Raseinių pav., ‘Pašaltunių kaimo. Ji* 
patys ar kas kitas teiksis duoti žinių 
adresu:

Tad. Kvietkus. 
317 Charles st, Scranton, Pa.

| Aptiekorius lenkas nori {steigti 
tiekų labai valzbingoje vietoje ir 
jieško pusininko, kalbančio lietuvių 
kalba; turi indėtl mažiausiai 31000 
valzbon. Adresas: J. Polebowskl, 
3613 Penn avė., Pittsburg, Pa.

•P-

Pajieškau savo kūmo Jurgio Ra- 
šinskio, turiu J j| svarbų reikalų 
Jis pats ar kas kitas teiksis 
žinių adresu:

Antanas Bastls, 
Box 132, Hartshorne,

duoti

Okla.

Pajieškau savo draugo Mlkolo Ku
kio, Katino gub., regis gyvena Chi- 
cagoj. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinių adresu:

Dovidkls.
are, Chicago,

Juoz.
3730 E. Menoth 111.

Pajieškau savo 
limo Petrauskų, 
visto. Vilkijos parap., Kveso sod., gir
dėjau gyvenant Terre Hautte, Ind. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu:

Peter Laurence, 
Box 227, EHsworth, Pa.

draugų Aleko Ir 
Kauno gub., Ir

VI-

Pajieškau savo švogerio Antano 
Adomavičiaus, Kauno gub., ir pav., 
Veliuonos apygardos. Antkalniškių 
kaimo, apie 2 metai kaip Amerikoj, 
pirmiausiai pribuvo { Lincoln, N. H. 
o dabar buk proto Sumišimų gavęs. 
Kas jo adresų žino meldžiu man pra
nešti.

Jonas Vaivadas, 
4762 Cambridge st, Pblladelphla, Pa.

* Pajieškau savo brolio Vinco Vasl- 
llauckp, Suvalkų gųb., Kalvarijos 
pav., Liudvinavo gm. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žlųių adresu: 

Juoz. Vasiliaųckas,
1757 Brick ae., Scranton, Pa.

Pajieškau savo draugo Jono Minel- 
kos, Vilniaus gub., Trakų pav., Butri
monių vaisč., Bkralčiunų kaimo; tu
rtu jam pranešti svarbų reikalų. 
Jis pat* ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu:

Alei Minelis. 
132 W. Market st, Scranton, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Jono Mic
kaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Griškalnio parap., Mankunų vaisč., 
Ražaičių kaimo, 10 metų kaip Ame
rikoje, gyveno 80. Mllwaukee, Wis. 
Jis pats ar kas kitan teiksis duoti 
žinių adresu:

Nik. Mockus, 
Box 177, Virdaa, DL

Į pardavimų saliunas geroj vietoj 
lietuvių ir lenkų apgyvento!; turi 
būti parduota* tuojaus; teipgi par
duodama arkly*, vežimą* ir visi pa
kinkai* 1 — viskas drauge, arba kas 

Kas pirmesnis tas geresnis. Ad- 
lĮevttz, 579 Caaal st., 

kampas Liberty ųat., Chicago, 111.

Į pardavime Bučernė ir Groeernė 
720 80. CanAT *t‘ 7 metai jau yra
čion* ši* blzrtls, taigi tas jau, liudija 
apie gerumą vietos, esu pirkęs na
mus kitam mieste, ir pertai parduo
du š) biznj. Kas pasiskubins, — tas 
laimė*.

Sušelpkite nelaimingą.
Būdamas 34 S. L. A. kuopos nariu 

kreipiausi per *T*ėvynę”, J visuome
nę, prašydamas mane be sveikatos 
esanti sušelpti. Bet mano balsas li
kosi ne Išgirtas, nes viso sušelpimo 
gavau 67c., už kurj. nors ir mažų 
teipgi ištariu ačiū. Taigi bandau vėi 
jieškotl užjaučiančių man nelaimėje 
esančiam, kurioje kankinuosi su vir
šum puse metų. Pagelbėti man ga
lima perkant nuo manęs tikėjimiš- 
kas ir skaitymo knygas, paveikslus, 
abrozėlius, postkartes, rėžančius, škap
lierius, popieras laiškams su gra
žiais apskaitymais, bntvas nuo vieno 
dolerio iki 4, rašymui pluksnas. Pa
langos Trajankų. Knygas parduodu 
ta pačia kaina, kokia "Lietuvos” re- 
dakc'jos Katalloge. Teipogi stereos- 
kopus su svietiškais ir šventais pa
veikslais. Kiekvienas pirkęs bus pa
tenkintas. Užsisakymus meldžiu sių
sti adresu: Juozas Mažeika, 105 
Clinton avė., Maspeth L. I., New 
York. .

uu.
rasas: W.

Farrųos

GfcRA PROGA LIETUVIUI.
Dėlei išvažiavimo kitur parduodu 

du medinius namus, vienas vienu 
augštu,-kitau Hllvlejii nmn. 4947 Be r 
rlng avė. sallunaa. Atsišaukti pas 
John Kendra, East Chicago, ind.

AUKOS 
FALL8,

SURINKTOS RUMFORD 
M E REV0UUC1J0NIE- 

R1AUS KOJAI, 
žios ypato* po 25c.:Aukavo

J. Wisontas, P. Orlauskis, W. De
guti*. K, Babijonis. K. Piaulakienė, 
K. Matulionis, J. Žilį nekis, W. Do- 
maviče, >K. Pesslt*. W. Dublnderis, M. 
Kzla, J. Mikalauskas, M. Loblkls, A. 
Russky, G. Kovalčik, S. Aglinis, P. 
Počius, B. Bucbalskis, E. Kazlauskis, 
P. Degutis, 8. J un kaus kis, W. “ 
kauskas.

Aukavo šios ypatos po 20c.:
P. Calkeviče, K. Vaišvila, J. 

kus, A. Gudanaviče.
Aukavo šios ypatos po 15c.:
F. Laureckia, J. Norvaišas, R. Už

kaištis, V. Pratašąs, K. Laurinaitis, 
F. Llepis, J. Lobikfs. J. Uleviče.

Aukavo šios ypato* po 10c.:'
A. Strelkauskis, A. Pęleckis, J. Gai

liu*, M. Zaveckls, O. Calkevlčienė, D. 
Ltmontas, J. Piaulakas, V. Petraus
kis, P. Kumbarskis, A. Wita. K. 
Klova. P. Pliuškis, A. Norvilaitė, U. 
Wenck*ltė, B. Pratašienė, B. Wenc- 
kevičienė, S. Kupšis. M. Llepienė. A. 
Norkus, W. Adomaitis, A. N ėjau c kas, 
P. Spaitis, V. Lobiklenė, T. Vencku- 
vienė, B. LainŠ, J. Uchmantavlče, F. 
Pakštelia, K. Pliaupils, J. Galinauskls, 
O. Galinauskienė. A. Gallnauskaltė, 
F. Stasį ui i s, A. Varanaviče.

Aukavo šios ypato* po 5c:
A. Matuzas, J. Zadeikis, K. Verbė 

Jus, J. Banį*.
Viso surinkta 311.00, persiuntimo 

lėšų 10c. Prisiuačiame 310.90.
P. Czechanovskis.

8at-

Mio

Batavia, III. Pas Jurgį Alksni per 
pasilinksminimų užmanius šaniui su
šukavo Rev. Kojai: M. Kriščius, J. 
Laurynaitis, T. Šurna po 50c.; V. 
Malanskis, J. Judlkauskas, A. Savic
kas, M. Titiškls. A. M lliušas, A. Rim
kas, K. Bačeliunas, M. Bačellunas, 
P. Steponavičius, K. Poška, A. Jan
kauskas, A Gudas po 25c.; F. žil- 
nis ir M. Laurinaitis po 10c. 
34.70, atmetus 7<k persiuntimo 
prisiųsta >4.0?.-^*

Viso 
lėšų,

Puikiausia vieta žmogui jieškan- 
čiam gero* ir nebrangios farmo*; 
parduodame lengvomis išmokestlmls; 
įmokėti reikia maža dalis, o lykis 
išmokestlmls per, daugel} metų. Par
mos parduodama su triobomis, gyvu
liais, mašinomis, puikiais sodais, di
džiausioje Amerikos fermerių kolio- 
nljoje; žemė derlinga ir gera augi
nimui visokių vaisių, yra lygi, be 
akmenų ar balų, auga visokį javai 
— kviečiai, rugiai, vasarojęs, bulvės, 
teipogi gerai auga daržovės — ko
pūstai, burokai, žemuogės ir kitokios 
uogos, vanduo tyras, visur geri ke
liai. netoli bažnyčios ir mokyklos, 
arti didelių turgvlečių, pigi važma, 
laivai prieina iš visų Amerikos da
lių. Produktai tuojaus išsiunčiami 
kaip tik pristatoma ir mokama ge
resnės kainos kaip kitur, nes galima 
laivais išsiųsti, žemė yra paupiais 
ir Paežeriais, su puikiomis lankomis 
augšutinėj daly Mlchigano valstijos 
nepertoli nuo Chicago*. Pavietinis 
miestas Manistee, Mich. yra gražus, 
aplinkui parduodama fermos. Tei
pogi tame mieste yra daug visokių 
darbų ir žiemos laike galima uždar
biauti po patrikus. Artesnėms ži
nioms reikia kreiptis J musų ofisų 
asmeniškai ar laišku savo kalboj. 
Važiuojame { fermas su plrkikais kas 
savaitė; perkantiems kelionę atmo
kame.

Pere Marquette Land Co.
MANISTEE, HICH.

ChicagoJ ofisas 112 S. Clark St.
Room 208.

Ar skaitei kada knyg^ vadinamą "SIDABRINIS 
KRYŽELIS”? Ar žinai ką ji rado? Jei neskaitei 
ir nežinai kas ji yra, tai čia bent keliais žodžiais pa* 
minėsime.jos įturį:

Knygelė “8IDABRJMS KRYŽELIS* kaštuoja 50c.
I Ji aprašo gyvenimą Jėzaus to laiko, kada jis jau buvo pilnai 1 

suaugęs vyras ir gyveno mieste Jeruzolimo, žemėje Judėjos 1 
ir ten draugavo vien su prasčiokais ir darbininkais žmonėmis, 1 

! mokindamas juos doros ir susipratimo priešai valdžios ir ka- 
1 pitalo priespaudas. Jo prakalbos susirinkimuose, kokius šią- { 

dien męs mitingais vadiname, erzino labai Judėjos valdonus | 
• ir didžiūnus ir todėl jie jieŠkojo priekabių, kad apkaltinti jį 1 

prieš valdžios įstatus ir kaipo tokį maištininką nužudyti. Ir 
! pasisekė jiems surasti liudininkus, kurie paliudijo, buk Jėzus 
H yra bjauriausias maištininkas, draugauja vien su valkatomis, ( 
1 žmogžudžiais, ištvirkėliais ir kursto prasčiokus sukilti prieš 1 

valdžią, išpjauti kunigus ir turčius, o pats nori tapti žydų ka- l 
raliumi. Ant tokių paliudijimų Judėjos valdonai pasiremdami 
ir nužudė Jėzų baisiausiu kankinimo myrio 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 J 
veikė, už ką jį valdžia norėjo nužudyti, kaip jį sugavo, kaip 1 
liudininkai prieš jį liudijo teism uose KaipoŠiaus ir Piloto, ką į 

' su juom darė kelionėje į Golgothą, nukryžiavojimo vietą ir tL 1 
Jokia religiška knyga taip aiškiai ir taip suprantamai neaprašo i 
Jėzaus istorijos kaip Šita knygelė, o ji yra užvadinta pasakų į 
knygelė. Bet tai ne pasaka, o tikra istorija iš Jėzaus gyveni- 1 
mo, kurią perskaitęs dasižinosi daugiau apie Jėzų kaip iŠdau- i 
gelio kitų knygų ir matysi taip aiškiai tą visą paveikslą, lyg I 
kad pats butum ten buvęs ir savo akimis tą traldiją matęs. 1

Tai yra brangi knyga, o ią gali pas mus gauti visai dykai.
Ar žinai kaip? ’ i .i. ]
Užsirašyk “Lietuvą”, užsimokėk 32.00 prenumeratos už I 

visą metą, tai męs tau šią neapsakytos vertės knygelę duosi- I 
me dovanų. I

Kada ją skaitysi, tai žmonės rinksis iš visų kitų namų iš- 1 
girsti taip stebuklingos istorijos iš Jėzaus gyvenimo. Nors 1 
męs visi tikime į Jėzų Kristų, bet ne visi esame girdėję taip 1 
pilną ir taip aiškią istoriją kaip ši knygelė ją aprašo. Todėl i 
tuojaus eik į pačtą, išpirk Money Orderį vardu A. Olszewski, I 
8252 So. Halsted st., Chicago, III., ir prisiųsk jį mums, I 
o gausi "Lietuvą” per dvyliką mėnesių tas-
sanvaitė ir šitą labai brangią knygelę dovanų

Šios knygelis męs turime tiktai 500 ėgz. Todėl pasisku
binkite pakol dar visa neišdalinta.

A. OLSZEVVSKIS, “Lietuvos” Išleistojas.

Pirkite namus kada gau
nate pigiai.

Visiems yra žinoma, kad mūrinin
kai ir kiti darbininkai prie namų 
statymo surišti J unijų pakėlė už
mokesti už savo darbų teip augštai, 
ir medega statymui namų yra teip 
brangi, kad be didelių pinigų nėra 
galima naujus namus pastatyti. 
Vienok dauguma yra J pardavimų 
pigia kaina, kuriuos savininkai blo
gų laikų priversti turi parduoti. To
kių namų turime { pardavimų kelias 
dešimtis, ir kas nori tuo pigumu pa- 
sinabdotl, tegul ateina | musų ofisų, 
o persitikrins, kad nupirkti namus 
yra galima labai pigia kaina.

Pavyzdžiui priduriame sekančių 
mų surašą: __

NAMŲ PIRKĖJAMS.
Męs turime kelis šimtus gerų 

mų ] pardavimų ChicagoJ.
DUOKITE MUMS PROGĄ JUMS 

PARDUOTI JUOS.
Padaryk kryžiukų keturkampije 

prieš kiekvienų namų kokį norėtam 
pirkti, iškirpk tų apgarslninimų ir 
prisiųsk mums, o męs parodysime 
jums tok) namų kokį norite.

( ) Mūrinis namas vienu pagyve-
( ) Medinis namas vienu pagy

venimu, kaina maž daug apie 3..............
nima,

( ) 
nimų,

( ) 
venimų, kaina 

( ) Medinis 
ir pagyvenimais, kaina apie 3..............

( ) Murini* namas su krautuve
ir pagyvenimais, kaina apie 3..............

Pinigų galiu mokėti 3.......... '
Vardas ir pravardė ..............................

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

Aukštas ba- 
kam bariui. 
,.4 32žio.

na. Naujai ištaisytas, 
sementas, kuriame yra 4 
Lotas 25x131. Kaina ....

LOWE AVĖ ARTI 32 
2 lubų mūrinis namas, 

mal po 4 kambarius. C___ r __
mis. Maudykla. Gazas. Išeigos vie
ta. Užpakalyj didžiojo namo keturių 
kambarių mūrinis namelis. Lotas 
27x125 pėdas. Randos atneša 3644 
{ metus. Kaina tuo jaus perkant 
t‘k ........... 35 200.

GATV.
4 gyveni- 

Puikus pona-

na-

na-

B

įr • 
H 
13

. Ši

J*

/LOWE AVĖ. ARTI 34 GATV.
Mūrinis namas, 4 rūmai ir tvartas.

Lotas 27%xl27^. Kaina .... 32100.

WE AVĖ. ARTI 34 GATV.
3 lubų mūrinis namas, 3 pagyveni

mai po 6 kambarius. Vanos. Lotas 
27^x127%. Puikus namas. Kai
na .................................................. 15600.

L0WE AVĖ. ARTI 36 GATV^
Turime kelis mūrinius namus vi jo

kiomis kainomis nuo 33000 iki 37000. i
L0WE AVĖ. ARTI 38 GATV.

Medinis namas, 9 kambariai, vana, 
ižas. Geras namas. Kaina 31700.

PA’tNELL AVĖ. ARTI 32 GATV.
2 1 ibų mūrinis namas. 2 pagyveni

mai po 6 kambarius. Kaina |2000.maž-daug 3...-.........•
namas kelių pagyve- 
maž-daug 3..............

namas kelių pagy- 
maž-daug 3............

namas su krautuve

kaina 
Medinis 
kaina 
Mūrinis

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

penamis. Lotft 25x125. Kaina 31200.Lotai! Lotai!
SKAITYK APIE NAUJĄ MIESTĄ 

G AR Y, IND.
Geriausia proga yra pirkti lotus ši

tame naujame mieste, norint padvi
gubinti savo pinigus; nelauk ilgiau, 
bet važiuok tuojaus. nes kainos kyla 
ir greitai lotai pabrangs, čia stato
ma didžiausi fabrikai ir su laiku bus 
čia didžiausias ir gražiausias India
nos valstijos miestas. United States 
Steel Corporation baigia statyti dirb
tuvę, kuri atsieis šimtų milijonų do
lerių ir joje patilps didelė daugybė 
darbininkų, kur ir dabar jau priima 
kasdiena vis daugiau darbininkų prie 
Jos statymo ir neužilgo statymas pa
sibaigs. Tai ybus didžiausios plieno 
liejyklos visoj* Amerikoje. Teip pat 
pradeda statyti dirbtuvę American 
Car A Foundry komp. ir daugiau kitų 
fabrikų, kuriuose gaus darbų šimtai 
tūkstančių žmonių, kaip tik staty 
man pasibaigs.. Taigi reikia suprasti 
kokia vertė bus lotų neužilgo. Kas 
nusipirks dabar, tas turės dideli pel
nų ir padvigubins savo pinigus. Męs 
parduodame lengvomis išmok esti mis. 
mažai iš kalno {mokėjus, o lykj per 
daugel metų išmokant, lotai yra arti 
fabrikų, prie gerų gatvių ir trumpu 
laiku jie bus didelės vertės. Pirku- 
siems lotus pastatome namus lengvo
mis išlygomis, skoliname pinigus ant 
pirmos hipotekos ir išmainome na
mus, fermas ir tt. Artesnėms ži
nioms reikia kreiptis { musų ofisų 
asmeniškai ar laišku savo kalboj. 
Važiuojantiems pirkti suteikiame ti- 
kieta ir važiuojame kasdien ir ne- 
dėldisnlaia Ofisas atdaras nuo 10

WALLACE GATV.
2 lubų murinta 

akmenų ponamis. 
Kaina ..................... i,

ARTI 33 GATV. 
namas. Aukštas

Puikus namas.
.................. 32700.

Adresas

Męs gavę nuo jūsų šitų informaci
jų pasiųsime jums surašą musų na
mų tokioms kainoms, kokių norite.

3252 So.
A. OL8ZEWSKI.
Halsted st, Chlcago, III.

WALLACE ST. ARTI 35 GATV.
3 lubų mūrinis namas. Akmenini! 

priešakys. Krautuvė ir 5 gyvenimai. 
2 gyvenimai po 5 kambarius, 3 gy*. . . . . . . Lotas 25x

3824 1 
37.500,

venimal po 4 kambarius. 
125 pėdas. Randoe atneša 
metus. Kaina tik

83 GATV. ARTI HALSTED
5 kambarių medinis narna*. 

25x147. Aukšta* ponamis.

GATV.
Lotas

Kai- 
11700.

23 AVĖ.GATV. ARTI AUBURN__
ruimų medinis namas. Lotas 25x 

147. Aukštas ponamis. Kaina 31400.

Dėl stokos vietos negalime paduoti 
▼įsus namus, kokius turime ant par
davimo, bet kas nori pirkti sau na
mą, tegul ateina { musų ofisą, o mę* - 
parodysime tokius namus, kokius kas 
sau nori, ir tenai kur ka* nori. Teip
gi turime gerus lotus pigiai. Kreip
kitės pas:

A.OIszewskl

KU-AUKOS IŠL1
DU

Loadon,: Aul . "Aušros’ 
gija per balių 30 d. pereito vasario 
mėn. likosi surinkta Dr. V. Kudirkos 
raitų išleidimui 1 svaras ir 18 ši
lingų. kurtuos prlMunčia { “Lietuvos” 
redakcijų sumoje 39.25, Jurgis Le- 
vlnskis, kaslsrhisj

UI Dro V.

drau- AUBURN AVĖ. ARTI 32 GATVES.
Medinis namas. 2 pagyvenimai po

4 kambarius. Randa 318. Kai
na .................................................. 31900

FARMOS! FARMOS!
Pirkite Fermas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kollonljoj, 
kurtoje gyvena J<h daugelis lietuvių, 
žemė lygf ir gera, ne akmenuota ir 
ne balo*. Puikiausi* vieta žmogui, 
{ieškančiam gero* ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo
kėsi! mis; reikia {mokėti mažų dal), 
o kitų galima išmokėti per daugeli 
metų, žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, buk

ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
Ir Liotuoje, todėl 
tų žemę Naująja 
vakarinėje dalyje 
jos, nepertoli nuo 
vietinio miestelio
žemė parsiduoda dabar po 38.00 ake- 
ris ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasižinoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar nusineškite su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu:

Aatan Kiedls, /

męs ir vadiname 
Lietuva. Ji guli 
Mlchigano valsti- 
Chlcagos, šalę pa- 

Manistee. Mlch.

v U ..

vai. ryto.
Nestlerode & Rozenski

112 & Clark *t, R. 208, Chicago, III.

TIKTAI 25c.
Tik-kų išėjo iš spaudos su puikiau

siais apskaitymais ir dainomis gro- 
matų rašymui popleros, 2 tuzinai 35c, 
1 tuz. 25c. Gramataika angliškos kal
bos 25c. Trajanka atvežta iš Palan
gos, pakelis 50c. — Kitur niekur ne
gausi tokios trajankos. kaip pas ma
ne, nes tai yra tikrai lietuviška. Ad
resuok teip: J. Miller, 141 avė. A., 
New York, N. Y.

AUBURN A VE. ARTI 33 GATVES.
Mūrinis namas ir du lotai. 50x135 

pėdų. Kaina .............................. 34000.
EMERALD AVĖ. ARTI 28 GATVES. —o aa * a

Mūrinis namas, 2 pagyvenimai. 3ZqZ 8«H8ISteCl St* 
Aukštas basementas. Kaina 32000.

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

venimus. Geroj vietoj." Kaina 33200.

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

tas basementas. Kaina ...... 31400

EMERALD AVĖ. ARTI 36 GATVES. 
Pulkus mūrinis namas. 6 kamba

riai, 2 lotai. Naujau Kaina 32750.

HALSTED GATV. ARTI 33ČIO8. 
Mūrinis namas, 2 lubų. “ 

345 į mėnesi. Geras bizniui.
Randa

Kal- 
14650.

HALSTED GATV. ARTI 33ČIO8.
Medinis namas, 6 kambariai. Ge

rai ištaisytas. Kaina .............. 32200

IDLINOIS COURT ARTI 32 GATV.
Marinis namas, 4 kambariai. Lotas 

25x56. Kaina ......11200.

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA
MOS “LIETUVOS” REDAKCIJOJ. 

a5 ADOMIENE, Gyvenimo piešinė
lis Šatrijos Raganos. Adomienė tar
nauja po dvarus aukle. Paauginus 
vaikų vienam* 'dvare, eina J kitų. 
Graži ir užimanti apysaka iš gyveni
mo. Vilnius 1908, pusi. 24, kaina 10c.

No. ATTALF4 DDTMmroa 
timai Pr Šiai 
gražios apysakos: 1) Attalea Prtn- 
ceps; 2) Kas pergalės; 3) Pieme
nukas; 4) Kraujas; 5) Du paveiks
lėliai iš baudžiavos; 6) šuns likimas; 
7) Skrandos Istorija. Vilnių* 190d. 
Puslapių 69. Kaina .................. 15e. ■ »

JNCEPS. Ver
čia telpa šio* ,

No. c25 EMIGRACIJA. II darbi* 
ninku gyvenimo paveikslėlis. Para* 
šė J. Sllburla Brooklyn. N. Y. 19M 
pusi 47. Kaina .......... ..............



PIRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HALSTED STREET, 33čias, CHICAGO, IU,

A. OLSZEWSKIS Savininkas.

ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste 
mažiausios iki didžiausios sumos. Jeigu perki namą ar lotą, oChicagos nuo 

neturi visų pinigų, ate:.k pas mus, o męs tau juos paskolinsime už prieinamą 
procentą ir an t lengvų išmokesčių.

ŠITA BANKA taipgi priima užččdyjimui pinigus nuo mažiausios iki di-
džiausios sumos ir moka depozitoriams 3% metams.

ŠITA BĄNKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidčjimui 
pinigų už $3.00 metams. Šios skryneles taip yra apsaugotos, kad prie jų nč 
ugnis nč vagis, negali prilįsti.

ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokčjimais. Jei nori 
pirkti namą ar lotą mieste Chicago, ateik pas mus, o męs tau surasime tą ką 
norčsi ir ką jieškai. 1

ŠITA BA MKA apsaugoja nuo ugnies namus, biznius ir naminius baldus 
Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taipgi apsaugoja irturtingiausiose

gyvastį bei sus įžeidimą (“Life andAccident Insurance*1).
ŠITA B A 'JKA iškolektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų šalių pigiau 

ir greičiau kai] > visos kitos bankos.
M K A parduoda Šifkortes ant visų linijų ir siunčia pinigus į Eu

ropą ir visas di lis svieto geriau, greičiau ir pigiau už visas kitas bankas.
KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausy

sime Jųsų reikalus ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už 
visus kitus.

ŠITA B A

GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais 
duodamiadresuodami

3252 S<
A. OLSZEVVSKI
Halsted St. CHICAGO, ILL

a46 Į ŠVIESĄ PER AilARAS. apy-f 
laka Šatrijos Raganos s gyvenimo 
iuozuko lankančio moky'Jų. Vilnius 
1908. pusi. 50, kaina ...

672 KAIP LIETUVIŲ* 
VANDENIMIS KELIAUT 
tuvių Tautos"). Parašė 
vičtus.
lio formato 7x10). Kainz

Knygų Katal togas
15c.

SENOVEJE 
•L (Iš “Lle- 

____ _  i J. Basana- 
VŪnius 1908, puil. 14 (dtde- 

30c.

. 689 MEDŽIAGA L. Ivinskio biogra
fijai. Spaudon prirengė 
nlus, (Iš •'Lietuvių Taitos”). Vil
nius 1908, pusi. 23 (did'il" 
7x10).7 Kaina ...............

Dr. K. Gri-

ilio formato
.......... 35c.

No. 4 Alluma ir kitos pasakos Guy 
de Maupassant’o, vertė JL Lankia. 
Telpa šios pasakos: 1. AHurna, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. bienyns-* pa- 
dukėiio, *. Mėnesienoje, 7. Vaidu lys, 
8. Užšalusio] padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienovė, 11. Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
▼ienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, IU. 19*8, 
pusi. 136.

iš lietuvių
4rlkoje. Pa-

a99 PELKES. Apysaki 
darbininkų gyvenimo Adu 
rašė Upton Sinclair, liet ivių kalbon 
Išvertė Kazys Puida. Vilnius 1908, 
pusi. 468, kaina ...

No. 208 BALTRUS liuRAZERIS.
Drama trijų velknrių iš 

gyvenimo paimta, 
man. '
Y. 1909. Puri. 81.

No. 286 PIRMI BINGS; 
ma ketuortose veikmėse.

11.25.

darbininkų

Vertė A. M-čys. £ rooklyn, N.
Kaina .... 20c.

I 4IA1. Dra- 
_______ Parašė Br. 
Vargšas. Drama parašy a iš revo
liucijos judėjimo Lietuvoj. Chicago, 
IU. 1909, pusi. 50. Kaina . 20c.

NE BOBA, 
ir NEAT-

No. 321 VELNIAS — 1
Dvrojų veiksmų komedija 
MEZGAMAS MAZGAS vienaveiksmė 
komedija. Parašyta P. Pžtliuko, Vil
nius 1909, pusL 66. Kaina ...

No. 397 KEPLOS KANČIOS. Eilės.
Parašė Llepukas. Chicag*. 
7usl. 28. Kaina .........

UL 1909, 
.... 10c.

Ha 114 Poną* I 
l# L. Tolstojaus I 
U* kaimiečių. žin 
•Ifražlntl su buriu

No. 27 Gyvenimo mokykla. Paraše 
Orison Bvett-Marden. Lietuviškon kal- 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, IU. 
pusi. 235....................................  *1.25
Apdaryta.................................i... *1.50

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės valka], Paparčio žie
das, Miško sargas. Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, Iii 
lapių 9*.

No. 68 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis U. 
čia telpa 205 labai gražių Ir juokingų 
pasakų, bovljančių kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų ir labai naudingos. 
Chicago, III. 1903, pusi. 330........... *1.25
Drūtai apdaryta............................... *1.50

No. 69 Lietuviškos pasakos (vairias. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir Juoktn- 
gesnės pasakos. Chicago, UL 1904, 
pusL 333............................................ *1.25
Drūtai apdaryta. .................. *1.50

No. 70 Lietuviškos pesakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius Delis IV. 
Chicago. Ilk 1905, pusi. 299. Btoje 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. U, III ar IV 
dalj, turės per visų savo amžių neiš- 
semamų pasakų turtų...................*|J*
Drūtai apdaryta......................  *1.50

Ir bernas. ApysakB- 
iš'gyvėntmo masko- 
gėldl įtrintiems su- 
ir sų^goms masko 

U* kaimiečių gyv^nim^; ji verčia 
4ŪUtytojų drauge jausti su vargo pri- 
riėgtais žmonėmis. 0Chicago, UL 1904, 

*o....... ... ..  »»««*••• •••• 15c

Ne. 508 Gamtos pajlegce Ir kaip 16 
ri naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė 
lemas. Svarbia* moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų (vairių 
Mašinerijų ir kitokių prietaisų išnao- 
dojimūl gamtos pajiegų. Chicago, IU. 
19*4, pusi. 238........'...................  50c

No. 124 Robinzonas Kražius. Graži 
Morališka pasaka. Antra/pataisyt a lai 
dB, UBteago, IU. 19*8, pusi. 83. ... 29c

1, no
No, 130 Revoliucijos žmonės. Para 

M A. N lemo j e irs kt vertė K. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. Sun 
lakiais, 2. Viesulą, X Motiejus Balta. 
4< Laisvės šventė, K Juras, 6. Redak- 
tbrtus, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
VžHavoje. Knygelė (domi kiekvienam. 
Chieago, UI. 1908, puri. 76. ..r... 20c

No. 134 Sidabrinis Kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. T Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Ctiicago. III. 1906, 
pusi. 16*. (Aitų knygų!* Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina ............................................... 50c

No. 185 žmogus neplluškts. Vertė iš 
švediško Nėris. Labs! graži apysakė
lė, kaip turtingo pyškėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus," apsivedusius su 
turtingoms. Bita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
m. irto, Idai. 23. ...» ...................

No. 200 Akis už ak|, dantis už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, 111 1907, pusi 29. 
Kaina................ .............  10s

No. 210 D*d* atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagaly lenkiškų sutal-

pusi. CL 20c

No. 225 Gsriaua vfllaua, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal

Chicago, 111. 1903, puri. 48..............15c
No. 257 Kun. Gramuloo raštlnyčlo- 

Je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Grašiai parašyta ko
medija, tinkanti p«ratatymui. Chica
go, IU. 1906, pusi. lč................ 15c

No. 262 Mlndaugla, Lietuves kara
lius. - Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius 81owao- 
kl. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, III. 1900, pus
lapių 86. .. j..........>........................... 25c

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta1 iŠ revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Vhtfago, III. 1909, 
pusi. 50. ........ i...'.................20c

No. 295 Pletro C a ruso. Vieno veik
smo drama. Parašė,R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo.vietų —Neapolis, 
šių laikų atsitiktaųaa. , Chicago, UL 
1908, pusi. 32............  10c

No. 302 tlaurte Karžygiai. Keturių 
velkamų tragedija. Partš* H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver- 
tš K. Puida. Veikimas atsibūva Nor»

vtnojo Kirvio laikuose. Chicago, UL 
190*. pusi. 77..................................... 25c

No. 331 Žilė gžlvon — velnias vuo- 
degon. Komedija viename akte. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—is. Chi
cago, UI. 19*2, pnsl. 31. ..... .... 10c

/
No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 

trumpos poėmos. Parašė Jonas Vis- 
koėka. Telpa čia rilta: Gyvybė, Iš 
tvlrkėlis. Vylius, 3 sonetai, Provorbai 
ir Jautimai. Chlcagoi, DL 1907, pus
lapiu 41......... >..............  15c

No. 397 Keploe kančios. Eilės. Pa
rašė Llepukas Chicago, III. 1*09, pus
lapių 28................................................. 10o

No. 436 Revoliucijos dainos. Suran
kiotos iš visur 24 daigos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica
go, Ui. 19*8, puri. 3*................. 15o

No. 442 Svajas arba vaizdas sieki
mo aukštybės. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Visko* 
ka. Yra fantastiškas piešifaėlta, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, Ui. 
19*7. pusi. 13*......................................40c

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
| kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš ko dsrosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yri 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt. Chi
cago, 111. 18*4, pual. 79................... 25c

No. 816 lė kur atsirado musų namL 
slsl gyvuliai Ir auginami augmenys? 
Pagal uunkevlčių sutaisė Bernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, III. 1901, pus
lapi* 73.........fa............ ... .................20c

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičių ir kitus autais* Ber
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie (vairius musų žemės sugu
lus, jų sudėjimų ir atmainas, gyvj ir 
plėtojlmųsl nuo pat meukiapsių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chl- 
oago, ūl. 1901, pusi. 129.................... 35c

No. 526 Kada Ir kokiu budu svietas 
sutverta*. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vėrtė J. 
Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgl, kokiu budu atsi
rado ant jog gyvybė. Su paveikslais. 
Chicago, UI. 1906, pusL 140............. 35c

No. 627 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kada-nora paribalgtl. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
sliinotl, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitų 
knygelę. Chicago, Dl. 1906, pusi. 136. 
Kaina.................................................. 35c

No. 545 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė Ber
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymusi ir tL 
3u paveikslėliais. Chicago, 111. 1905, 
pusi. 113. .... ..............  30c

Ne. 548 Oras, Vanduo, Bvleca Ir Bl
iumą. Lekcija Prof. Blochmano'o. Su
taisė Bernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, III. 1907, pusi. 138. ...’. 40c

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

No. 5** Senų gadynių išnyk* gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsonų sutaisė 
Bernas. Bu paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus. Šiandien tų sutvė
rimų knnus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba Imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. ITulų sutvėrimų atrado čielue, 
nesugadintus kunus, užklotus kelloll- 
koe sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti įvairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai. pagal storumų Ir senumų že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, m. 1900, 
pusi. 370. 
Apdaryta.

|10)0
*1.25

No. 5*9 
vertė Pr. 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygelę. Chicago, UL 1902, 
pusi 31. ...............................................10c

Svieto pabaiga. IS rusiško 
Siūlelis. Kas nori atstilno-

No. 5*7 žvėrys Ir žmogus. Pagal 
Schmebl’l sutaisė Bernas. Mokslas 
apie subulavojlm* kūno visokių žvė
rių, paukščių, aųnarkojų, žarnapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminų 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go, III. 1906, pusi. 313. ....' .... *1.00 
Apdaryta. .................... .’...................*1^5

No. 606 Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, UL 1908, pusi. 51................ 15c

Europos pradėjo plaukti j Amerikų, 
kokios karta buvo, už kų kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir klek 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.........*1jOO

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
litaros ant nugards ir šono. .... *1.25

No. *5* 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 Chieago- 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chlcagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 melų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva". Chicago, III. 1901, pušį. 580. 
Kaina.................................................*u»
Apdaryta............................................*1.50

No. *78 Lietuvių Prztėvlal Mažėjo 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuva* My
lėtojas (Dr. J. Šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių pratėvtal. Aprašo lietuvių 
padėjimų dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimų. Chicago, UL 1899.......... 50;

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su pa veikslais senoviškų 
liekanų ir 5-lals spalvuotais žemu
piais (mapomls). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go, III. 19*4, pusi. 30*..............  *1.00
Drūtuose spdaruoee. .... .... *1.25

No. *81 Apie turtų Išdlrblmų. Pa
rašė Schram. Vertė 8. M. Veikalas 
gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, UL 1900, 
pusi. 139. ............................i............ 85c

No. 85* Aukos Karta Dievui. Para
šė Jonas Gražys. Si knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, įkas buvo jų 
priežasčia, kiek blėdles padarė ir daro 
žmonėms ii* kas j jus žmonijų stumia. 
Chicago, UL 19*2, pusi. 40............. 10c

No. 8*1 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vert* V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemoralizavo 
Lletuvų ir kaip Ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienat Chicago, III. 1903,

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

No. 921 Labdarybė plrmlaus Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė-M. 
N—as. Telpa čia: I. Senovės pagonų 
labdarybė, IL Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. 
Chicago, Ui. 1*08, puri. 36. .... 10c

No. 925 Moteris Ir jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis. Bita knygelė 
aiškina moterų klausimų, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, III. 1*08, pusi. 47. 
Kaina..................................................15c

No. 94* Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po jtekme lenkystės. Chicago, III. 
1905, pusi. 38....................................... 10c

No. *70 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sųšinės, ir kame išganymas. 
Chicago, UL 1907, pusi. 47..........1Ed

No. 1102 Auginimas Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulis. 
Chicago, IU. 1907, pusL 28............. 10c

lis, Ala rasi vis 
Išguldytus anglii

P^Rkus žodžiu 
_ —„ Koznaa žodis pa

ženklintas «kursyvoms lltaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis prigulL 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, UI. 1902, 

*2.00 
*1.75

No. 1327 žodynas angilškari-lietaviš
kos kalbos. (Dalis U.) Sutaisė A. La- 
118. čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio- kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgl kiekvienas žodis paženklintu 
kursyvoms lltaroms prie kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skaros, šonai audimo^ 
ant nugaros parašas aukso lltaroms, 
lapų kraštai marmuntotl.............*4.00
Ta pati kny/m popieios apdar. *X00

pusi. 382.............
Popleros vlršals.

No. 1329 žodynas. Tas pats kaip 
No. 1328, tik pilnai apdarytas bran-‘ 
gia, gražia moroko skūra, (čia audimo* 
nėra nė bistežo.) .."., 1.................. *7XX)

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tikė- 
jtmlškl, moksliški ir draugiškai-poli- 
tiški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
Šliupo. Antras pataisytas lr padidin
tas spaudimas. Chicago, m. 19*1, pus
lapių 211................................   50o

No. 1428 Vaišės Kristaus pas po
piežių Pijų IX. Parašė Viktoras Hu- 
go. Antra laida. Chicago, I1L 1907. 
Kaina. 10c

No. 1457. Dangaus Augštumaa Ir 
Žmogaus Senumas; Anykščių ‘Blleito 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. PusL 112..........................  iš©

No. 1498 Lietuviškas Bapnlnykas. 
surinktas iš daugelio svetimų sapni- 
nykų ir sutaisytas pagal tikrų persiš
kai - egiptiškų sapninykų, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago, III. 1895, pusi. 206.................. 50c
Tas pats drūtai apdarytas.............*5c

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba, knyga burtų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Germain 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir^Šguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia monr knyga, burtų ir delne. 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, 111.1904, pusi. 412......................*2.50
Apdaruose......................................... *3.00

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra taj 
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, III. 19*3, pusi. 262. ...... 50c

No. 1525 Rankvedis gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinant:, kaip ra- 
šytl gromatas ( firmas pažįstamus, 
gimines, prietelius, mylimus ir myli
mas prieš npeivodLnų, J ponus, kuni
gus, vyskupus lr kitas augštos luo 
mos ypatas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje vaiduvių. gimimo Lr 
kituose atsitikimuose. Chicago, HL 
1895, pusi. 115................................t 35c

Maldaknyges..
Mažas Aukso Altorius — Katalikių, 

ka Maldų knygelė.
Šios 7 knygelės yra naujausio spau

dimo ir gražesnės už seniau spaudy
tas. Popiera balta, slidL drukas stam
bus, didumas knygelių 3X4V* colio 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prU- 
spavlednės, komunijos, mišių, mišpa
rų, ir daugybė kitų. Mišių maldos su 
abrozėliais; mišparai lietuviški ir lo
tyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie Išstatymo SS. Sakra
mento, procesijų, pakrapinimo ir tL 
6 Litanijos, psalmės Sv. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktaL rąžančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventų 
giesmių ir “

t

No. 1135 Hyglena arba mokslaa apie 
užlaikymų sveikatos. Pagal Bernesų, 
D-rų Noll ir kitus sutaisė Bernas. Ka* 
jų su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
čielybėje savo sveikatų, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo vaikus. Chicago, Iii. 1897, 
pust 133............................................. 35c

No. *30 Ethąologija arba mokslas 
tpl* žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandų parašė Bernas. Scr paveikslė
liais. Yra tai Svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veizios. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų; žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveikslu*. 
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnai vilkų. 
Kss nori pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šių knygų. Chi
cago. 111. 1903, pual. 6*7................*2.00
Apdaryta......................,................. *2.50

tt

No. 1801 
auksintais

Prastais, drūtais apdarais, 
kraštais, be apkalimo. 50oNo. 1140 ' Išsivystymas vaisiaus gy

vūnų. Parašė Dr. J. Kuli*. Su dau
geliu paveikslėlių iš embriollogijoe. 
Chicago, IU. 19*7, puri. 21............. 10c

No. 1802 
auksintais 
briaunoms 
su kabute.

Prastais, drūtais apdarais, 
kraštais, . apkaustytoms 

pasidabruotoms blėtelėms, 
...................  60c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov ų sutaisė Bernas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus j vai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių oro apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų jdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta- perskaityti. Chicago, 
III. 1907, pusi. 23Š.............................. 75c
Apdaryta. ....  *1.00

No. 1157 Koks privalo būti valkų 
auklėjimas? Raukius rašty, parašytų 
D-ro J. Šliupo. Chicago, IU. 1908, pus
lapių *L..............................................25c

Moroko skuros minkštai* 
kampais, auksinti

Ne. 1803 
apdarais, apvaliais 
kraštai, parašai ir 
ant vieno šono. ..No. 641 Geografija arba žemės ap

rašymas. Pagal Gelkie, NalkovakJ ir 
kitus setais* Bernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalų, didumų Ir 
platumų; jos kalnus, jų vardus, augš- 
t|, vulkanus, metančius iš savęs ug
nį: iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir 
aukso, 
marių, 
gylis;
rus, prėski, kartys: kokie juose gy
vena gyvūnai Ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaityto* visos viešpatyatta, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai. Užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie mitatat, su 
klek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokio orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popleros spau
dyta. Chicago, III. 1906, pusi: 469. 
Kaina................................................. *2.00

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono.........*2.50

•14SNo. 117* Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui Ir lais
vei. Popullariškas raštas apie klausi
mų valgybos. Parašė Otto Carųue. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukia. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kri-ku- 
rie kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, BĮ. 19*7, pusi. 113. 30c

No. c71 Laikrodininko atminimai. 
Pasak Erkman-Batrijanų sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, DL 1987, pus
lapių 44..................................  16c

Ne. 7* Maalm GorklJ. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras čudra. Rudenyj. Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, Iii. 1906, pus
lapių 103.............................................  25c

No. 90 Otltlpa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės Siaurinės 
Amerikos indljoaų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chicago, 
UL 1906, pusi. 95............................. 25c

No. 1804 Francuriškoe slidžios ska
relės minkštais apdarais, apvaliai! 
kampais, aukso kvletka. kryžius, pa» 
ražai ir kraštaL............................ *1.50

No. 1805 Apdėta baltais sloniaus 
kaulais ir celulotda, 3 sidabriniai me> 
dallkėllai kabo ant lenciūgėlių, akaoy 
mo nugara, apkaustytos briaunos Si
dabruotomis blėtelčmls, su kabe, auk
sinti kraštai.

No. 43 Iš gyvenime lietuviškų Vė
lių bei Vslnlų. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 

įpie rojų 
> gilti aę, 

marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimus! ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — 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, UL 1903, pusi. 470. Popieroe 
apdaruose...........................................*1.50
Audimo apdaruose....................... .1 *2.00

keli Šimtai gražių pasakų, ai 
| (dangų). Cyščių, peklų; apie

maru rhnlAra* anlw dvasias (

Raš 
kurie esti 

BogdanOVo.

591 VISUOMENES ĮNAGIAI, 
teitai apie tuos gyvūnus, * 
šalę žmogaus. Prof. M. ___ _ ___

. Panevėžio mokinių vert linas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo 
kio. r * _ ’ _ L
gėlė naudinga kiekvienam 

j tL Vilnius 1909, puri. 165,

L Jablons- 
Su daugeliu paveikslėlių, kny- 

perskaity- 
kaina 50c.

b686 LIETUVIŲ TAUTii, Lietuvių 
■" " Knyga I,Mokslo draugijos raštai. ___

dalis 2. Su 89 paveikslėliais prie 
Levų lietuvių pasakose. V Inlus 1908, 
pusi. 183, kaina *2.00.

:ų apvilt■ 1196 eergekites ak: 
KIMO- .^enkiškai' paraše 1 
da. Atspaustą iš Kalendoriaus 1905 
m. . ližėje, pusi. 15. Kain a ....__

1330 ŽODYNĖLIS ANGL SKAI LI& 
TUVIBKAS. Surinkti viii reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai gal'ma angliškai sueiki Ibėti. Wor- 
cestėr, Mass., pusi. 151, d: 
dmo apdaruose. Kaina ..

No.44 Išmano atsiminimų. (Su au
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Basa
navičius ^atųs bijografiški aplpasa 
kojimal ka.-icurių Lietuvos vietų. Ch‘ 
eago, III. 1905, pusi. 301............  75c

5c. No. >44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
Apie Uzdlninkus ir kiti naudingi pa
mokinimai................. . ...............1... 10c

No. 97 Pamokslai Išminties Ir tei
sybės, išguldlnėti 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............................................. 50c

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai ' parašytas. Chicago, UL 
1908, puri. 22........................................10c

No. 473 Apie žem^ Ir, kitus svietus, 
jų buv( ir pabaigų. Pagal Heilpernų, 
Falbų ir kitus sutais^iafnas. Aprašo, 
kas yra žemė. Iš ke^jL,^susideda, ant 
ko laikosi ir kaip 8ulĮaųĮ,LKas yra sau
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė Mytfa. iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go. IU. 1896, pusi. 255. ! .... 75c
Ta pati apdaryta. ....... *1.00

ii •
.No. 480 Biologija arba mokslas apie 

gyvus daiktus. Pagą) profesorių Nus- 
baumų sutaisė Bernas. 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- le
pusi. 147.......................:.................... 40c

klek joje yra ingHų, geležtes, 
druskos ir kitų gėrybių; kiek 
ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
kokie kurtuoee vandenys: su- 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, 
1908, pusi. 90...................................

ŪL 
25c

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knrga padalyta 
j penkis skyrlue. Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prleva- 
dinės. Chicago, UL 1897, pusi. 1*4. 25c

8.

*1.25

No. 1806 Baltos celuloldos apdarai, 
vienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graši aukso šakelė ir 
aukso lltaroms .knygo* vardas at
spaustas, su kabute, auksinti kraš
tai ....................................................*1.50

I r Lt. NO.18C7 - Baltos celuloidos apdarai, 
ant vieno šono kvietkuotas kielikas, 
su kauline kabute, auksinti kraštai. 
Kaina. *1.78

zutuoee au- 
............ 60c.

1863 BIBLIJA arba vis is šventas 
raštas seno ir naujo Testai tento. Tik 
ką dabar išėjo iš spaud os aiškiai 
ši i utenų lietuviškoj rašyb/j. lotyniš
koms^ raidėms, pilna Bibjja katros 
’’ ‘- -------------- Yra didelė

colio, 1127 puslapių, drutu 
*3.00.

lietuviai seniai reikalavo.

audimo apdaru. Kaina .

No. 63 Karės Laukuose, (kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garite. 
Vertė A. Lalis. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chica
go, III. 1906, pusi. 8L .... J... 20c

No. 67 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų ir žingeidžių pasakų. Chi
cago,- III. 1903, pusL 280.
Drūtai apdaryta.............

No. 100 Pasaka apie kantri* Alenų, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietų, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševakls. Chicago. III. 1902, pus
lapių 66.................................../ .... 20c

No. 490 Dvi Kelionl | Tolimų ėlsu 
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin 
geidus ir naudingas aprašymas iš ke 
llonės j šiaurės poliuaų. Chicago, UL 
Kaina............. .... .... ...................... 20c

*1.25
•- JLS k* fl«60

No. 103 Pasaka apie Adomų ir Jie- 
vų. Priedas prie sulyginamosios my 
thol&gijos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, UL 1908, pus
lapių 3L .... . .......................... 1O«

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevtėla. Knyga su dau 
geliu vabalų, žuvių,, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš 
klal ir suprantamai išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus, 1 kuriuos 
žmpnėa žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, ID. 1903, pusi. 209. ..K« Mc

No. 655 Istorija abelna. Dalis I. 
Nuo seniausių laikų Chlnijos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimai 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų plramidas, sienas piltų, tvirto
vių; typus kunigų ir kareltių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt Chicago, Pi. 
1904, pusi. 498.................................*1.00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... *1.26

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Ollendorfų, Harvey, Max- 
well ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chicago. IU. 
1906, pusi. 307.................................*1.25
Apdaryta. ........................... .... *1.50

No. *57 Istorija Suvienytų Valstijų 
Siaurinta Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimų Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolombas atrado 
Amerikų, kokie čia tada žmonės gy- 
reuo, kokie žmonės pirmiausiai iš

No. 1328 žodynas HatuvIškal-anglIĄ 
kos ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir II, ty. No. 132* ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai po- 
tinti angliškų kalbų. Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. **>00

No. 1*2* žodynas llstuvlškai-angllė- 
kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La*

• REVIORELI8,
Katalikiška Maldų Knygelė Paves

ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomėnel.
Knygelės mlera 2%x3% col. Pus

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

No. 1901 Juodi, kleri. dru^ audimu, 
apdarai, išrodo kajp sktrHnlal, gražų* 
išspausti Išmarginlmal, lapų kraštai 
raudoni. ...» •••• 853350

No. 1902 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo lyg skurinlai, gražų*

■
• J. ; i. t;i. "H



liktoj v a
išspausti ištnarg ntmal, auksuotąjį kry- 
žutls ant šono, Auksuoti lapų kraštai. 
Kaina................... r................................40c

Vienatine Lietuviška Sankrova

H??‘ -
Z, _

.

No. 1903 Juo-Jps frnncuzlškos sku
rdės kieti iygijs apdarai, auksiniai 
parašai ant šono ir nugaros, lapų 
kraštai apsčiai raudonai auksuoti, 
rundini kampai................................... 75c

No. 1904 Juodos frnncuzlškos lygtos 
skurelės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auksiniai parašai 
ant nugaros Ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, rundini kampai. 
Kaina................................................... >1-00

Ir agentūra Hteraturo* arai “Nortb Side” Chicago. 
Čion galima gauti moksliškų, svietiškų Ir dvasi- 
škų knygų, rąžančių, Škaplierių, abrozėllų, viso
kių laikraščių, Amerikoj ir Europos ir pOpterų 
gromatom*. Telpgi užlaikau visokio tavoro: juo
dyto, paltelių plunksnų, drukuojamųpaašlnukių, 
britvų, *t*reo*kopų ir daigelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, tebusite nžf anedlntL

PETRAS M. KAITIS .
281 N. Rorth av«. Chicago, IIL

P" -LIETUVdS” AGENTAI.
Pas šiuos agdutus gautuis uteisar 

kyti "Lietuvą” getams ar pusei 
metą ir užsimokėti.

Vincas Pūkas—Keliaujantis Agentas. 
V. K. Račkauskas keliaujantis agentas. 
Jonas Janušas žoliaujantis Agentas 

po Illinois valstiją.

Brookljtn, N.' Y.
A. Leeniauskas. 347 Rodney StreeL 
Jonas Lutkauskas, 112 Grand st

Baltinei 
; L- Gawlls, 18|4 

Vincas želvis,

Chlc^gt 
Jonas Baldas,
M. Dūdas, 
M. Fanstel, 
Charles Laban, 
Vinc. Linki, 
Geo. A. Pupausky, 
K Steponis, 
Juozas Volmeris.
K. T. Urbutis, 45^2 
Ant žukauskis,

•re, Md.
i N. Castle StreeL 

09 W. Lombard SL

JO, m.
L098 So. Leavftt st

51 W. 25th SL 
4501 So. Laflln SL 
10802 Mlchlgan Avė.

124 W. 21st SL 
1112 S. Leavitt'SL

873 — 34th PI.
168 W. 18th SL

So. Ashland Avė. 
871 — 34th “Pi

Cleveland, Ohlo.
Pov. 6 ūki s, 6524 Formali Avė. S.

Cambridg i| 
Pet. Bartkevičius, 
C. Kavolius,

tport, Mas?
719a Malu 

42 Washington
St

East SL 
Juos. Rainis, 451

Loula, III.
ColUnsville Avė.

HARTFOJ
Kar. Lesevlčius,

:D, CONN.
40 Mulberry st.

Herrln,
J. T. Adomaitis,

Kenosha, Wis.
M. Petrauskas,

Illinois.
Box 708.

361 Quince SL

Melrose
F. A. Golubtckas, 

Millinoc «
Jurgis Tumosa.

Park, III.
Box 

ict, M e.
172.

MINERSVįLLE, PA.
BoxJ. Ramanauskas,

New Briti Ii 
•L J. Čeponis, 2 L

538.

ln, Conn. 
Plessant StreeL

Newark,
V. Ambrazevlčia,

NORWOOII,
D. A. Tumavlčius,

178 Ferry Street

I, MASS. 
346 Lenox 8t

Pittsbui
Jonas A. Ignotas,
J. G. MiRauckas,

4 S So. 22-nd StreeL
37 So. 19th sL

Patersor
A. VaraAkevičius,

N. J.
28 M Put n am St.

Pittato», Pa.
J Kazakevičia, 103 No. MrJn St.

Plymou 1
V. S. Kreivėnas, 

8. Poteliunas,

.h, Pa.

345 E.
Box 1020. 
River SL

N. Gendroliua,
8o. Bosto i, Mos.

2 !4 Atbens StreeL 
Bcrantoh, Pa.

1514 Ross AvaPetrfkys,

8henandoih, Pa.
Kryžannuskas, 11% Cberry Street 

Mačls, 138 So. Malu Street

leld, IIL
710 Enos Avė.

. 8pringfii 
Tachilsuckas,

SEELYVILiE, IND. 
Ad. K&aukevlčia

K. P. šlmkonls.

’ D.
Tacoma,

Pūišls,
Wash.
220 E. 26th

D.
Union Cit), Conn.

Eimaitis, Box 72.

Waterburyį Conn.
J. žemantauskas, 39 W. Porter
Jurgis žemaitis, ] 824 Bank

SL

Wilkes-Bažre, Pa.
A. P. Alekj, 71

Worcester,
AnL Bernotas, 12

No. Hancock St.

Maga.
Harlem StreeL

Weatvl!l^ III.
Juozas J.r Šilkas.

Dr.P.G.WIEGNER
(I* LATVI J OB)

Priima ligonius savo ofise:
3315 S. MORGAN ST.
Kasdieną iki 2 vai. po pietų ii nuo 6 Vai.
vakare. "Telefonas: Yards 709.

Ponia Ona Miller
(pagal vyrų Jankauskienė)

SENIAUSIA UETUVE-AKUŠERKA CHICAGO
Dabar gyvena priešai R'ubie st.

107 Canalport. Avenue
T«l*phonaa — 3919 Canal.

I - - ■

Dykai.
i dėl
Viru

Vardas, ir pravardė

P«ėU............. .

VYRĄMSTĮKTĄĮ

Kas gali būt matyta 

GALERIJOJ MOKSLO 
344 S*. State St

arti Harriscn gatvės
INEJIMAS DYKAI!

Telefee Yards^471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

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

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas

A. Olszewski’o
3252 S*. Hilsted, C*r. 83ri$t

Chicago, IIL

Sgera-JI 
SnaujeiaO
n Kenčiariiffls
kl Skaitytojau, jeigu esi apimtas

DRAUGAMS
Lietuviam!

Jauni ir seni, tortingi ir vargšai, ateikite ir dalelskite man išskab 
• tyti jąsą gyvenimą nuo lopšio iki grabo. i
Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00<

Garsiausias sviete
DCLNAŽINYS IR KORTU LEMŠKAS '

PROF. H. LEIBOVVITZ
\ Al P*“ky*iu tamistai su kaora sptlvMl ir teipgl

/įldfu vardų ygstos, kuri tavo mylL

CHICAGO,ILL

Žingeidumai Patbologijoą-
Žingeidumai Osteoiogljos

Žingeidumai Gromullavimo Organą
Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 

žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumus.

Tyrinėk (tėkmę ilgos ir paleistuvystės, 
perstatyta* gyv didnm figūrose, sveikuos* 
ir ligotuose padėjimuos*. L*vua išrodinėtoj**

INŽENGA DYKAI!
vidurnakčiai.

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State St. Chicago, III.

Tau Seksis!
Jeigu nusipirksi knygutę "Kaip 

padaryti Monus” ir išmoksi iŠ jos 
daryti monus. Uždirbsi vakarais 
daugiau rodydamas monus negu 
dienomis prie sunkausdarbo. Kny
gutėje aprašyti 63 monai. Kaina 
5Oc. Pinigus siųsk markėmis ar 
Money Orderiu adresuodamas

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

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR it LAW

Atwood Bldg., Room 806

CHICAGO, ILL. Te|l Frateiin 117R.
Lietuvy* advokate*, baigęs jurisprudenci

jos mokslų čia A m-rikoje. Veda vi-oklas by
la*. <l-i i kas ir kriminaliflkaa yltuoae te^i* 
muos* \*u<:u -se),
Gyv. 31124. Halsted SL, arti tl-mes ųaL

Tci.phon. Yardn 9049.

ATYDAI
Nauja Lietuviška 

(Shoe Store), 41 
N. Y.r

tavorą.
ir pigiau | 

Kuliavaa. ’

Užlaikau geriausios 
Parduodu 
negu žydai.

Naujas Išradimas
Mtetiprlntmui Ir užlaikymui plaukų. 

SiMB Tukttančl*! plikų ziuomų atgavo pui 
RHbY kjm plunkiu, sulaiko siuik ima niaukų 

galvos labai trumpame laike, v irtoje 
senų atauga nauji, grains plaukai. V trakia te 
tsrmaciš* dykai. Artesnėm* gintoms reikia ra-

J. M. BRUNDZA

AR TU SERGI
l Ar tavo liežlovis 
I ištižę*, skaudu* Ir 
! išberta* spuoge-' 
■ ltai»? Ar burna 
* prikartėjus, smir

da kvapas, veide*
‘ Mberta* spuogai*, 
u negali valgyti- 
5 pykau indi*, ve-

r, rytmečiais, jauti
U degiulmųirsunku-

} / L! .nlj krutinės duo- 
biukėje, stsirugsti negardžių skystimu arba vėju, 
ėda rėmuo, ės! silpna* ir greitai paiislantta, užei
na seilėtekis ir sutlritėjima* *el)ių, negali mie
goti, Inta snauduly* po pavalgymui, kankina 
diegliai šonuose, gurgima* vidurių, gumbas, ne
gardu* skoni* burnoje, trumpa* kvapas, greita* 
n u vargia* a*, plakimas širdį**? Jeigu teip tai ne
lauk, tuojau* prlsiųsk mum dolerį o mes tamistai 
nusiųsime butelį musų gyduolė* Tte Jobn Ellžlr, 
su pilnu pamokinimu kaip vartoti. Pagelbės ta
ra tatai kaip ir šimtam kitų. Katei toga* aprašanti* 
suvirš 100 ligų gaunama* dykai kas prisius porų 
mark N- Jobu I. Bagdziunas, propr.

JOHN’S BUPFLY HOUBK
1109 90. OAKLKY AVI. CHIOAOO. ILL.

kokios ligos ar painiais nesveikumais, 
CHnlc, 344 So. State St.

nes Jie užtikrina tau nuoseklą ir laikantį iš
gydymų kožnoe ligos, kuri} prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi
nęs, silpnas irRuilsjs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng
vai n u vargstantis ir neramus? ' Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 
trūksta energijos ir tvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, 
spaugai, plėtasai ar kiloki išbėrimai ant odos, nemorališki ir

NusilpRinaiti Sapnai, Patrotytaa Vyriazkunas, Sekliszka Silpnybe 
nesuaugusios ir šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, 
planetas Šlapumas, skausmai sirenose, turi nesveikumų pūslės ar inkstą? 
Išsipūtimų Gyslą Maišely); Užsendintų Puletekį; Užakimų Yarpskylės;8y- 

41 fllitiškų Užnuodyjima Kraujo, ar kokių kitokių gėdingų nervą, odos, kraujo 
K ar užsendintų ligų! Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 

■K veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumus, turi užkurdu- 
■Kl sės dalia, priešlaikinį nykimų, skausmus kauluose, puolimų plauką, skau
di damų gerklę ir U. T

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic
užtikrins tau pilnų ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu Jie nuspręs, kad 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimų iš pirmos dienos, ir neužilgio 
atr«si save karalium tarp vyrą am kūno, proto ir Širdies. Niekas taip ne- 

M sunaikina jaunus ir pusamžiuius vyrus kaip išbėgimai sekios nakties laike,
arba slaptingas nu bėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogą netin

gi kančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina 
nuo jaunystės blogą darbą, naturalisko silpnumo ar nuo perUnkaus uiga- 
nėdinimo lytišką geidimą.

' Męs tikrai tave išgydyslme.
M Mfasydcra Ir ligydora sėklo* nubėsteat. nervų nuiiljmėjitnų, užsegėjusį puletekį, sjrfilį,

Liga*. Viso* klintys laiminga“ žunyblmam gvrenime bu* prašalinto*. Tūkstančius Jaunų

rastkaopinlmzl i* kraujo lipo*. Jeigu tari *or» vtesų U viri paminėtų ženklų, pulrodavyl 
su orai* pakol te nėra per jSla.

Reda tau nieko Mkaitueja, e ^ali užėMytl ėseų kentšiimą, >

Dr. O. C. MEINE
DENT1STAS

OFiSlS-KiRpii 31 if h. hlttod pt

L1*tuvių Gydytoj** Ir Chirurgas.
3255 So. Halsted St., Chicago, III.

Gydo visokia* lig** moterų, vaikų Ir yyru. 
TVIpgl turi dlteių praktikų ir gydo pasekmingai

Dr. G. M. Glaser
šiuomi pranešu gerbiamai publikai.' jog ežiu

krautuvė <‘,B“ 17 n*‘'- D*‘*r P«kW»-i
w *avv> aatn namns ra n*

Brooklyn, 3149 S. Morgan St.
Kampas 32ros gatvės

Mano ofita* aprūpintas naujausiai* budai* jydjr- 
n*o. Visu* ligoniu* stengsiuosi užganėdinti, kaip 
ir fjgiiol. Pasitikėdama*, jog gerbiama publika 
ir tolinu* man* rem*. estu u sarte ant kiekrteno 
pareikalavimo dienj Ir naktį. Bala specialistas 
ligose valkų, n>o*-rų ir vyrų ir itžssndintoa* ligo
se. Darau visokių operacijų. Liekuosi su pagarba 

Telefonas Ysrds t37.

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan Street

“Baltramiejaus Naktis”
yra tai paiku* prancūzų rorqana*. Žingeidus tikėjimo pamatai ir mlrAtanė ų)ų ginčai: te' 
bievio Ir kataliką Indėnių* darbai karaliaus, kunigų ir jų paslapty*. “BALTRAMIEJAUS 
NAK TIS” stora, didelė knypi. Kaina 79a.

' “Raistas” (The Jungta)
verst* IA anglų kalbos originklo Tai yra apražytoa* ii Amerikos lietuvių gyvenimo. ‘Bils
ta.” tokia akyva, kad į ilia*|Civilixuota* kalba* ifversta. “Raistų" penkal'yt busi kaip fe' 
ils* kilni** pabaigų* Ir gėriais svietų bei jo surėdymų pažinsi, negu daug metų Amerikoj*

Vienybė* Liet.” ir ..Lietuvon’laikiaičių prennmerata metam* po OMO. bet naujai užsi- 
*akanči»m per mine vienų ii|ų isikraUlų, prisiunčbint fž.00 duodu "Balt.Naktį” dykai.

P-re Marija Dowlatt-Sass
, Moterų ir Valkų Ligų Specialistė. 

BUSTAS, <991 W. Harrison Bž.
(arti w. M^* Ąve.j .

Valandos: Iki 9 vai. rytmety}. 
Nuo 7 iki 8:30 vakare.

OFISAS, 749 W. 19-1 h St.
Tel. Csnal 1209.

Valandos: Nao0:30 iki ll:S0ryte
Nuo 8:50 iki 7 vsi. vsk*r«.

Nedėkiienlsl*: Nuo 9:30 iki IŠ vai. tik.

NAUJO 23?KMFN^K ’^AVJO 
Gslrtinkslio AlUlLH Aid Laikrodėlio

- gryno aukso, auksuoto, *r kitokio, parduosim* pirmų 10,000 musu 
ękujo nudėvimo 23 akmens1* “Accuratus" laikradėho tik po J3.7S 
Šitie puikų* ir gražų* lai k rodė lia F yra gražiai graviruotai* aukso 

, raitais uždaromais lukitai*. dalblniu judintu*u. patentuotu nusta- 
tttavu. greitatrnki* ir kitomis remnil* ypatybėmis, perai redo lal- 

k kų ir yra nžtikima*. Vyrllka* ar moteriška* garantuojama 20 metu 
| .Re ne tik yra gerais, bet ir gražiai* laikrodėliai* ir kas pirk*, g? 
B risis ir didžiuotis savo draugams. Jei nori tikrai gero ir grabui* 
■ liikrokėlio pigia kaina, tai čia ji* yra. Pirma pirkimo kitur, apžta 
B rėk Sitų laikrodėlį, idant paskui nesigailėtam, Vleaceutl* kraso* 
f ženkleli* atgabens tau kita laikrodėli priderančiam apžiūrėjimui 
L įvadine kaina 1S.75 ir persiuntimo fermis ir laikrodėli* tavo, .bijo 
^nenorėsi, neimk, nieko mum* nebosi kalta* ir laikrodėli* bu* nuimt 
IV sugražintas musų iidu. Mes visų ataakvma Imame ant save*, Gru- 
F žus auksuotas vrandinėlts ir kabuti*dvkai Su dažnu )alkr<xlriln.

Pirmą io.otx> titą laikrodėliu iJpardaiutjie bu» pardavinėjami pa- 
---------- pranta kaina po įs.so ir tai 6a« dar pigu. Adretuok ėiteip:

Excelsior VVatch Co., Dept. 903, Chicago, tll., U. S. A.

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Lifoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligose, rašikiete |ng mus ogauaite dideles vertes 
knygelė. Ta knygelė pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, sllpnibes vyriškume, abelnam nupolime spėkų, rhumatisme, orga
niško llgoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygoaie, gali lengvei isigydyte 
namosie^ Jeigu asatie nusiminė mokiedaml piningus daktarams ir us pidukles, 
negaudame jokios pageltos ta, apstingai dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie paaakia nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava syeikato ir vyriškumo per pagelba tos 
Vertingos knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožuas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokam ir pačtau. Jškirpkite Zemia paduota kuponą, ir priaiuskitie mum, omas 
kuo greičiaus priaiusma jums vytai dykai ta brange knygelė.

. Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., L.702 Northvrestern Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago, UI. 

boršssgsj Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vyaai dykai, juau abgaršinta knygelė.

Stataa.

B Valanda* priėratase ligeulų: nwe 10 ryte iki 4 ge gite, ir aite 9 Hti T vakare.
Medinomis Ir Mdsmis Avootems dienoms: omo 10 ryto iki lt vėl. giežų tiktai.

į| CHICAGO MEDICAL CLINIC 
a 344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL.

EUROPEJIŠKAI-AMERI KŪNIŠKA
Prekybos Kanceliarija

Parengia salteMsga* popleraa ir dokumentu* į sudus arba admintatracljo* kaaoeliarlja* 
Rusijoj*, dovlemna**4ta. aktu* pardavimo, pariamdymonutarti* ir kitokia* dokumentu*.

Sujielko amtstiena gimimo. mirtie*, tenybų Ir kita* įpėdinių dokum*ntu*K
Išguldo vtoteiUBteštu* ir tkikumentus į Rusišką Lenkišką Lietuviškų Angliškų ir Vo

kiškų kalbu*. i
Veda vImMm rauta* Rusijos, Au*trijo». Vokieti}©* ir Amerikos *uduoM.
Atlieka riaukiu* reikale* pa* Ruiijo*. Austrijos ir Vokietijos Konsolių*.
Veda protas sžtauloLruo už lužeidlmu* ir nuostoliu*.
Atlieka visokiu* prekybos reikalu* Rutilo}. Austrijoj, Vokietijoj ir Amerikoj.
Raly kitę save parimtoje kalboje Uuv adresu:

Europs-Amertesn Cemmer. Office, 112 So. Clark St, Chicago.
TtfM teT - - - - 1 ■ ■įkFloae Room M9.) .

įkurta 1.4,-m.

įkurto.**
CelHa IN.Y. MM

300,000 Išgydyta!
Kam dar ta krati? 300 00 žmonių, sirgusių sunkiausiomis Ujo

po greitai išgydyta garsiųjų Colllnso New Y erke Medlkaltoko 
lest I tnta Proterarl ų.

Nenusimink: Kad ir k itin kokia tavo llgaar nesveikata bi
tų, arba kažin kaip lira! stovėjusi, U le prnys didieji profesoriai 
ga'i ’eipgl išgydyti tave. Ateik tuojau* (ar ra'y, pa* juo* save

Nebūk klaidinamu be atsakymo MedlkaHėkų Institutų apakel-

profesnr • , ka*t* lo'>)*u* st*ldu x!s tavo lirai.
J* ravgi R umstlzma, L'mpatns li.-a. Kraujo ožn iodlj mu.

,<>r.2il “i'bvte’lamtet^s'H*1* N’l1*®*11** Stg n >se »k»u<Mji-
* primin imo spmokė na •. ma s |r M., taukia, ar -gi ,

CollinsNew York Medical Institute
140West 34th St. New York.

Visokias chirurgiškas operacijas daro išlavinti chirurgai.
OFISO VALANDOS: 

N no 10 ryto Iki 1 vaL p ' p*t N >o S iki 8 vak. 
Kepi! t d e ia * r žtru ad enteis: 
Nuo 10 vai. rt t i II vai. Oikt. 
AntTMt-niafrtr Petetiidlet.l* a vakarais;

Pns ųs'< tiųdten ui ite tetr*<s ženkblia s gar 
• ai knygai. Vadovu į Sveikatų” tava kalboj 
garsau* dal t no E. C. Collirco aprašyta Vi- 
■St a '* trakai, kaip užlaikyti sveikatų 
Ir k Ip pasveikti susirgus.

- C-rrs J. F.Ccjla McdikaliSki Oir*kt*ri*l.

Leirkiszka Gydyklai
Sveikatos Patarėjo

D-RO J. THOMPSON’©
Vieniu • i* ir tikltaniias keli** atgrieb mul svrik ita* yra per Lenkiškųjų Gydyklų. Srel

kato* patarėja* ir Dfrvktortn* t<■ gtdvklo* l'-ra* J E Th< mp*nna», ko Į* yra rttatei twįl- 
tolu New Yorke. kadangi ji pibalgv Vale un rerMtetų, daug metų Į>raktik«vo New Y< rko Bei- levi a ’ gonbutv. teipmlgar*»T m ■ V1L m «*viete Vk nnotllgonl u >, kar ir t raganėje kaipo gar 
.tau is.'gvdytotak bitam ir d.b *r nėra tos Jgo* Įa-lo. ji. neparalkytų išgydyti.

1V9ė L okr-teHUvdvkla kviečia visu*, kurie tiki erra kokia liga, nelauk » raėjti *r jB 
čb m Į jų at*ik arti, a kiekviena* apturi* tikrų pageltų ir iegydjm ■ garantijų. Alrr»»s toks*!;

Dr. J. E. IThompSOn, 342 W. 27th St, New Y<rk„ F. Y.
GYDYKL A ATDARI* NnoB iki H vai, ryto ir nuo 2 iki S vai. vnkare. Septinti dieniai* nuo

l jkl 3 vai-po pietų.

Geriausia SProga Amerikos Lietuviams ingyti
14 k. ęh^nu auksu pavilktas laikrodėlis. .

gražiai 1 ra r o ai* viri* * (v. r Ira* ar moterll- 
ka*> * 1 dviem antvožą’'*, kuteliu užsuki ■ * ir už- 
stata.iu * mietus I Rasos Amrr k ra lunžlnerlja, 

■' M visais akmenais. garantuojama* ik metų, kaina
314.00. — 14 k. gn B I auksu pavilkta* grandinė- 
Ii* garantuojama* iftmetų. — 14 k. grynu auk- 
su paviil ta* žiedą*. *n tavo vardo pirnintir.fimls 
ii t* romi*, paraduojamu* 4 melam* V si fltte 

—daiktai šyli ’ “
graviruote

c.p ~ Prislųsk mums ut viską >4.74.
T .tel daiktai nebn« tokie p kaip aprašyta, siųsk

d n > mum* atgal, o tūps sugrąžiusia**'tau p.al
gų v. 1< Ui. s žemas kauta* tufs duo a ue tik pi r 
n a u užsisaA'vtnuic'ė' -erasnio susipažinto *n ju- 
n-w Alsių-k mitlr* ! k Ino 24c. dvicenčiai* k-*- 
M* ž nkl >**«* • tiku* u* >4.50 nžm-k'vi autu- 
•M’ ir a> žiurėjų* da ktu* < k«presui. £><uoi* daik
tu* galim- | aoo oit tr-a syk aurgtesn- kaina.

r> 8 I: l'crr-ė it* 6 granėi rtlVu it ė žiedu* 
S2&.I.0 11 tu i k'Ine kraso* ž-nk eltai*. Liku- 
»imi 24 a© nžin< ktai atriimdatr a; Ir peržiūrėta* 
daiktu* ekspret o ofise.

Agents Whole$ale Watch Co.
192 West Broadvvay, Dept. 71

Sr” y- " NEW YORK CITY.

ta»18.». Ant laikrodėlio 14-

■ E«mivienatiniu kortą lėmiku (burti- 
>ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti 

meilę ar draugiškumu tą, prie kurią šir. 
dis linkusi nors j ie butą ir gana toli.

Prižadu pasakyti tam i štai ar tatnistos vyras, moteris ar meilužė tel.
1 singa ar prigavinga; kaip apsivesti su taypata, prie kurios širdis linku

si; kaip paskubinti apsivedimą su ypata, kuri} myli; taipgi kaip įgautj 
įtekmę ant tą, su kuriais sueini. Ai papasakosiu tamistai praeit}, da-

i barlę ir ateitį. Ateik ir pkta persitikrinsi.

270 MAXWELLr ST.,
•aš KALBU LIETUVIŠKAI IR LKRKIŠKAI. ATMMŠK APaARSim«Ą.r

{ Męs Apdraudžiame
Nuo Ugnies visoln turtą, ar tai butą namai, naminiai 

daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.
Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.

Nuo Mirties.

Mf$ apdraudžiame VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ
Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir

kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa
nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė.

Su apdraudimo■ Apsidraudimo kainos yra labai mažos.
■ reikalais kreipkitčs pas

A. OLSZEVVSKI I
|O3252 S. Halsted St. Chicago.^g

IŠGYDO IN 5 DIENAS'™^
ąUteĮĮaąrąkajam.

užsikrečiami

ėstiem* imonėm*,' kuri* buvo

Udvdema greitai, tikrai ir ra

paėjimas, nupuolimą* sveika
tos. žudymą* stiprybė*. nubė-

šlapumui!* gaižty*.

Plaučių
Dusulys,

( plaučių ligos tikrai 
mano vėliausiu budi

įčių ligos,
Broncbltu ir kito*

iirdiaa

PATARIMAB IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

mokik už tikrą Išgydymą.

kito* ligos tikrai išgydomo*. 
Užpakalinė* žarnos, užsendin-

Utnuodljimas 
Kraujo,

puikai, piktoji dedervinė, žua-

bėgimai. įsisenėjusios ligos.

DR. ZINS,41 CHICAGO

Serganti Vyrai! 
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo ligų, nenusiminkite. Susira
minkite! Gelbėkite save! Šauki
tės!' prie mus! 1

Eikite ten, kur busite gydomi sanži- 
ningai ir greitai pasveiksite! Suččdysi 
laiką ir pinigus eidamas j American Me- 
dical Dispensary. Patarimas dykai. 4MHE0I

Sutinimai Ir kitaki naavaikumai yra išgydomi trumpa laiku su keliom* dienoms na- 
sų originališku badu gydymo. Atsakančiai pritaikyta* musų gydymas yra tikriausias Ir nuo
dugniausia* būda* ant artėto, pasiekimui nuodugnaus išgydymo. Negaiilnk laiko ir nestatyk 
pavojui savo įvelkato*. klausdamas patarimo pa* sptiekorių ar draugą Jei nėai atsakančiai 
gydomas, tai gali būti tikras, kad turėsi tų ligų per visų saro amalų ir ji visuomet atgabena u • 
raistai nelaimę ir luiikrimtimą Męs iigydome tūkstančiai tokių ligų, delta kad turime jom* 
ypatlik* gydymą.lik* gydymą.

UŽSIKIMŠIMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Madaro skirtumo kaip ilgai kenti 
nuo užakimo varpo* ir kiek daktarų tamlstų prigavo ir suvadžiojo, musų gydymas tam .»tų tik
rai išgydys. Su musų gydymu nereikia jokio plaustymo. Musų gydymas yra geriausias viso) 
passulėj, be jokio skausmo ji* prašalina nesveik amų ant visados.

UŽNUOMJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaisto* ir tari skausmas, žali- 
da* burnoj*, gerklėj* ar pratruk Iraus aut kokia* nors dalie* kūno, tai sergi nuo užruodt jirao 
kraujo, kurį gali išgydyti Atteriean Madloai Diapanaary. Męs jieUome sun. auslsl Hgy- 
domų ligų prasčiausiam* padėjime. Męs išvalysime tavo kraujų grynai ir pratallnsime 11 viso 
kuuo Įvairius nevalumus bei nupdu* trumpesniu laiku negu kas kitas kokioj daly) pasaulės

GUMBUOTOS IR SUSISUK* GYSLOS. Tokį padėjimų gyslų mg* išgydoma te *u- 
gailimo laiko, be jokio skausmo ir ant tuojau*. Musų gydymą* prašalina visokiu* ligotus pa
dėjimus, pagamina pilnų bėgimų kraujo, sugrųiina greitai normai lėk ų sveikatų ir tvirtumų. 
Skausmai pranyksta visai. ’ ' i

Męs išgydomo kuomet kitiems nenusiseka.
Męs teipgl iigydome trumpu laika visas ligas, kurto* apsireiškia tarp jaunų senų ir 

pasamilų vyrų. PASIKLAUSIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! Vlskų užtaikome slapty
bėje. Jei busi gydomas musų, niekas to nežinos. Mų* turime tam tikrų gydymų kiekvienai 
ilgai. , e . .... .

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

tinka apslvedlmui ar ne. Kitusyk gali būti kūne kokia liga, kuri kliudytų laimingam gyve
nimui apsivedusiam*.

Jeigu tamlsta turi k<*į nesveikumų kone, paeinantį nuo pertengisoo gamtos tiara tai 
nemėgink jo užslėpti žanatve, ne* ienatvė tiktai gelbsti ligai įleisti lakui* giliau 1 kuna. o tada 
tavo sveikata galutinai sunyks. ’ ' * .

Atsišauk ištyrimui Į AOėrican Medinai Dispensary ofisų ir užiltlkrink sau. kad esi tikę* 
apsivesti. - 1 m •

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!
Nereikalaujame pinigą pradžiai lydymo. JM negali atątti pats, rašyk.

American Medical Dispensary
91-93 E. VVashington Street Chicago, Iii.

Visi tie, kurie šaukiasi gydytis TUR šauktis asabiškai dėlto, kad 
ligos ir kitoki padėjimai negai būt .gydyti teip gerai per raštus kaip 
galima gydyti asabiškai. NERAŠYKITE, BET ATEIKITE.
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