
Įp I f
!►’

iii

n
g

Į

Į '

. CHICAGO, ILK, PENKTADIENIS, 114. BIRŽELIS, (Jane), 1909 nu
Entered as Second-Class Matter July ląth, 1893, at the Post Ofhca >t Čhicago, Illinoia, under Ačt of March ąrd, 1879.

MeUs XVD
!ži?J

- .

/POLITIŠKOS ŽINIOS

pasiuntiniai

f BALKANŲ PUSSALIS.
Iš Peterburgo paleistas' pereitą 

Sanvaitę paskalas apie įsiveržimą 
reguliariškos turkiškos kariumenės 
į Persiją, iki šiol ne tapo patvir
tintas nė svetimų kotisulių rapor
tais’ nė paties turkiško rando, ku
ris to juk negalėtų ilgai slėpti; 
priešingai, Turkijos
svetimuose kraštuose esanti gavo 
prisakymą pagarsinti, kad paska
lai apie įsiveržimą į Persiją tur
kiškos kariumenės ,teipgi apie nau
jas krikščionių skerdynes Azijatiš
koj Turkijoj yra neteisigi. Jeigu 
teip, tai aišku, kad ..Maskolija, leiz- 
dama melagingus paskahis, jais 
stengiasi erzinti žmoniit mintis 

. Europoj, ne duoti nusiraminti Tur
kijoj. Matyt maskoliškas randas 
Įieško progos įsiveržti į silj|iai 
ąnamą kokį Turkijos kraštą ne

ką ginti ten gyvenančius, turkų 
Skriaudžiamus krikščionis.

4 d. berželio mieste Deutyul, 
kur buvo jau pirma armenierių 
Skerdynės, girdėt buvo šūviai, lei
džiami naktyj turkiškos kariume- 
riės. Ar čia užmušta žmonės, ar 
šįuviai tik pagazdinimui ant vėjo 
buvo leidžiami, nežinia. Žinia 
tiek, kad turkiškos kariumenės va
dovas nuo gyventojų, lygiai nuo 
krikščionių, kaip ir nuo maho
metonų, pareikalavo, kad jie jam 
išduotų visus ginklus. Kadangi 
tos kariumenės dalies ir ofivierai 
neprilankus anneniečiamis, tai tie. 
bijodami panašių kaip Adenoj 
skerdynių, atsisakė ginklus išduoti. 
Beginklius juk lengva butų maho
metonams išskersti ypač, kad ir 
Konstantinopolij laiko čia stovin
čią kariumenę neištikima..

Berlyno laikraštis “Berliner Ta- 
geblat", turintis Azijatiškoj Tur
kijoj savo špecijališką. korespon
dentą. kuris atlankė Mersiną. 
Alexandrettą ir Antiochią, atsiun
tė telegramą, kurioje prartešą. j6g 
tuose apskričiuose dabar ramu, bet 
nežinia, kas bus toliau. Armenie- 
čiai ir syrijonai apleidžia pulkais 
šitas aplinkines ir kraustosi kitur. 
Trūksta čia ištikimų kareivių; lau
kiama tokiu iš Konstantnopolio, 
Tokiems atėjus, visas; Aleppo ap
skritys bus pastatytas po karę 
laiko teisėmis.
nierių sukėlę skerdynes, 
duoti kariškiems teismams suside- 
dantiems iš mahometonų ir krikš
čionių teisėjų, kurie, be abejonės, 
ne paglostys skerdėjų.

Jaimiejie turkai dar vis bijosi 
nuo sosto prašalinto sultano Abdul 
Hamido, kad jis su savo pasekė
jais vėl ne bandytų kokį šposą iš
kirsti. Todėl nori jį iš Salonikos 
pergabenti ant kokios nors mažos 
salos, kur lengviau galima būt jį 
daboti, apsunkinti susinėsimus su 
jo pasekėjais, kurių, matyt, Turki
joj yra dar daugiau, negu jaunie- 
jie turkai geidžia.

Naujasis sultanas nori atlankyti 
Azijatišką Turkiją, nes savo'atsi
lankymu tikisi nuraminti gy vento
jus. Ar tas išduos tokius vaisius.- 
kokių laukia, nežinia. Bet Azija
tiškoj Turkijoj atsirado ir čieli 
kariumenės regimentai. kurie atsi
sakė pripažinti naująjį sultaną.

Kadangi Prancūzija ir Masko- 
Tija, prašalinus nuo sosto sultaną 
Abdul Hamidą • atšaukė savo prie 
jo buvusius ambasadorius, tai Ber
lyno laikraščiai paleido paskalą, 
buk prašalinto nuo sosto sultano 

’ rūme rado dokumentus, iš kurių 
buk matyt, kad už pritarimą reak
cijonierių revoliucijai Prancūzijos 
ambasadorius gavo 10000 dol., o 
maskoliškasis 5000 dol. Prancū
zija vienok tuo jaus stojo už savo 
ambasadorių ir viešai pagarsino, 
jog Berlyno laikraščių svietan lei
džiami paskalai apie Prancuzjos 
ambasadorių yra visai melagingi, 
priežastys jo atšaukimo nieko ben
dro neturi su buvusia Konstanti
nopoli) revoliucija. Londono gi 
laikraščiai Vokietijai atmokėjo 
tuom pačiu:' tie pagarsino, jog 
rūme Abdul Hamido rado doku
mentus, iš kurių matyt, kad Vokie
tijos ambasadorius, dagi su žinia 
ir patarimu ciecoriaus Wilhelmo, 
prie reakcijonierių revoliucijos ran
kas yra pridėjęs, kad \Vilhelmas 
tiesiog kalbinęs Abdul Haiiidą iš-

vaikyti parlamentą, o jeigu gy
ventojai sukiltų, žadėjo Vokietijos 
pagelbą. Iš tikro Londono laik
raščių paleistas paskalas jau la
biau panašus į teisybę, nes Abdul 
Hamid, ypač paskutiniuose laikuo
se pakreipė Turkijos politišką- ve
žimą labiaus Vokietijos negu 
Prancūzijos pusėn ir jeigu kam 
prieš Turkiją prisiėjo prievartą 
vartoti, prievartai Vokietija visada 
priešinosi, sultanas visada- klausė 
VVilhelmo rodos.

Turkijos randas pagarsino, j jog 
Adeną apskrity j, už dalyvavimą 
skerdynėse, suimta 445 mahometo
nai ir 117 krikščionių.

Vienas iš įtekmingiausių Vokie
tijos laikraščių, turintis paprastai 
geras žinias, “Frankfurter Zei- 
tung”, 7 d. berželio pagarsino apie 
smarkų mūšį bulgarišjtos ir tur
kiškos kariumenės. Mušis 
traukėsi net 11 valandų,
iš abiejų pusių žuvo kareivių, te
legramas nepaduoda, 
nia ta pasirodys teisinga 
prantama, kad kariumenių susi
rėmimas neprisidės prie ramumo 
ant Balkanų pussalio.

Už kurstymą žmonių prieš kon
stituciją ir parlamentą, redakto
rius reakcijonierių laikraščio JMi- 
zan”, Murad Bey, teismo pasmerk
tas visam amžiui prie sunkių dar
bų kalėjime.

buk
Kiek

Jeigu ži-
. su-

dangi ten prietikiai teip neaiškus, 
kad dabar dar nėjoks pranašas 
negal įspėti, kas ten gali atsitikti.

Kaip matyt, Stolypin ne tvirtai 
laikosi ant savo vietos. Neseniai 
jam prisiėjo nesusitaikyti su caru 
kariumenės reformų reikaluose, da
bar durnoj paduotam sumanymui 
vidaus ministerio apie sumažinimą 
bausmių prasižengusiems prieš 
dvasiškąją valdžią ir jos suspen
duotiems popams smarkiai pasiprie
šino vienas iš perdėtinių stačiati- 
kiškojo sinodo; taigi ne koksai ten 
durnos atstovas kairiųjų partijų, 
bet valdžios atstovas. Taigi ma
tyt, kad savo svyravimais, nežino
jimu kur žengti, .Stolypin pe tik ne
moka Maskolijos .žmonėms įtikti, 
bet įtikti jam jau nesiseka nė jo* 
paties draugams biurokratms.-

Neva išnykusi Peterburge cho
lera- išnaujo apsireiškė ir pradeda 
gana smarkiai platintiesijau da
bar kas dieną pasitaiko po kalio- 
liką naujų apsirgimų, sergančių 
nėra kur patalpinti, nes specija- 
liškieji choleriniai ligonbučiai li
kosi uždaryti.

tai, kad lankantiems žemesniąsias 
ir augštesniąsias mokyklas butų 
galima švęsti subata sulyg žydų 
tikėjimo, 4) apie orgapizaciją “di
džios sąjungos”, ^žydų religijos su
tvirtinimui, apie rabitįų komisiją, 
ir k. £ i

Nutarta valdžios pralyti: 1) lei
sti skirti rabinus be jokio apšvie
timo, kurio valdžia dabar reikalau
ja; 2) kad visi klausimai, palie
čiamieji žydų tikėjimą kaip tai: 
košeras, jungtuvės ir k., butų g;.- 
lima išrišti patiems rabinams; 3) 
kad metrikų knygas ir tam pana
šius reikalus vestų asmenįs, val
džios tam tikslui paskirti; 4) kad 
valdžia aplinkraščiais pagarsintų 
rinkimus rabinų komisijon; 5) 
kad tokiuose aplink 
džia primintų linkti 
žmonės, kurie gerai 
ir galėtų išrišti sun 
tikėjimo klausimus.'

ščiuose val- 
iktai tokiuos 
ino talmudą 
tusius žydų

\ ilniaus odų pabrikų savininkai 
nutarę savo pabrikus perkelti į ki
tus miestus, būtent! Žagarėn, Alek
sotą n, 
kam

Smorgainiuosna ir Dvins-

Vadovai reakvijo- 
bus ati-

> MASKOLIJA.
i Kitoj pusėj šio mėnesio 
i nors Finlandijos pakrantėse, 
. koliškas caras vėl susivažiuos ant 
i jūrių su Vokietijos viecoriu. Ca- 
. ras pirmiausiai užmanė \ okietijos 

ciecoriui susivažiavimą ir tas už-
■ manymą priėmė. Caras su šalvim
• paims Stolypiną ir užsienių mini- 

sterį Izvolskį; Vokietijos cięco-
• rius paims teipgi užsienių mini- 

sterį ir kanclerį Buelouą. Reikia 
todėl manyti, kad ant jūrių bus

, apkalbėti koki svarbus reikalai, o 
gal ir daromi bus koki sutarimai. 

; Bet apie ką bus tariama, nežinia. 
Kadangi vienok paskui caras su 
savo laivu važiuos į Prancūziją ir

■ į Angliją, tai aišku, kad reikalin
gu pasirodo kam nors pritarimas 
Prancūzijos ir Anglijos.

, Maskoliškiejie laikraščiai prane
ša, buk gyvenanti Maskolijoj vo-

• kiškiejie kolionistai, turėję toliaus 
nuo nibežiaus savo kolionijas, pa- 
veikslan pietinėj Maskolijoj ir \ o- 
lynijoj, parduoda savo žemes ir 
kraustosi į Lenkiją ir Latviją ar
čiaus Prūsų nibežiaus. Reikia dar 
atminti, kad Maskolijos rando nu
spręsta panaikinti sujdideliais kaš
tais įrengtas Lenkijoj tvirtoves, 
kadangi, jeigu užgimtų karas, Mas- 
kolija ir teip Lenkijos negalėtų ap
ginti, tvirtovėse tose esanti masko
liškoji kariumenė butų, visai at
skirta vokiečių armijos įsiveržu- 
sios į Lietuvą; nutarta teipgi buk 
panaikinti Liepojui karišką portą. 
Gal tas viskas turi kokį susirišimą 
su rengiamu susivažiavimu caro- 
su Vokietijos cie.coriu.

Išėjus aikštėn, jog Maskolijos 
nutarta panaikinti tvirtoves Len
kijoj, drutinant Vokietijai savo 
tvirtoves, laikraščiuose kilo tuo- 
jaus spėjimai, jog ’Maskolija nori 
Vokietijai parduoti Lenkiją. Jei- 
ju Maskolija ištikto nori Lenki
jos išsižadėti, tai, be abejonės, apie 
tai bus kalbama laike susivažiavi- 
no caro su Vokietijos ciecoriu. 
Bet nepakanka jiemdviem susitai
kyti, reikia, kad sutarimui pritartų 
ir kitos didesės Europos viešpa
tystės, ypač Prancūzija. Lenkija, 
net atskyrus nuo jos Chelmo ap
skritį’. turės visgi apie 9.-fili Ii jonus 
suviršūm gy ventojų. Per priskyri
mą tiek gyventojų Vokietija per 
daug susudrutintų, tas butų* pavo
jingu ypač Prancūzijai; ji todėl, 
.e atsakančio atlyginimo negalėtų 
am pritarti. Todėl tai gal caras, 

jo susivažiavimui su ilhelmu, ke- 
iauja Prancuzijon ir Anglijon, gal < 
joms pasiūlys atsakantį atlyginimą, 
klausymas tik kokį gal atlyginirhą < 
pasiūlyti. Prancūzijai gal Vokje- : 
tija sugrąžinti 1871 m. paveržtą j 
Alzatiją ir Lotaringiją, bet tos pro
vincijos turi tik pustrečio milijono 
gyventojų. _

Greičiausiai vienok čia eina apie 
ką kitą, o ne apie atidavimą Len
kijos Vokietijai. Greičiausiai gal 
tariama api^ Turkijos reikalus, ka-

kur 
ųias-

- - PERSIJA.
Maskoliškoji kariumenė Persijoj 

elgiasi teip kaip namieje, nors 
nežinia, ko Persijon įsiveržė je- 
nerolas Snarsky. Riaušes pirmiau
siai Persijoj sukėlė maskoliškasis 
pulkininkas Liachov, kuris šacho 
vardu išvaikė parlamentą ir tokiu 
budu pagimdė revoliuciją. Įsiver
žus jenerohii Snarskiui, revoliuci- 
jonieriai manė, kad jis Persijon 
atėjo paremti prieš šacho sauvalią 
laisvės šalininkus. Pasirodė vie
nok, kad jam ne laisvė Persijoj 
rupi, nes susitaikius šachui su re- 
voliucijonieriais, išnykus revoliuci
jai, maskoliai. nemano iš Persijos 
pasitraukti, priešingai, jie pradeda 
elgtiesi vis biauriau su gyvento
jais. rodosi tyčia erzina, provokuo
ja. nori, kad persai prieš įsiver
žėlius sukiltų..

Štai 
Tabris
menės ir pradėjo po namus da
ryki kratas, areštuoti žmones;-taigi 
elgėsi teip. kad elgėsi baudžiamie- 
jie kareivių būriai Lietuvoj ir Lat
vijoj suirutės laikuose. Toks pa
sielgimas jau ir drebančiam prieš 
maskolius šachui parin^le per daug 
neteisingu. Šacho ministeris su
rengė protestą prieš tokį svetimos 
kariumenės pasielgimą ir tą pro
testą pasiuntė maskoliškam gene- Į

neseniai atkako į miestą 
dalis maskoliškosios kariu-

Iš ALOV ĖS, 
"frakų ap. 

tarp lietuvių ir lenkų buvo 
nesutikimai dėl pamaldų.

t’anemunėlio stoties. Čia juodu 
mniklėje gerai išsigėrę pasisamdė 
už du rub. kaimietį Str., kad nu
vežtų juos Panemunio. Kokį ver
stą nuo Kazliškio pavažiavus, “po
nai ’ išsitraukę revolverį liepė ve
žikui išlipti. Tasai, girtus pri
spaudęs, ėmė rėkt. Pribuvo žmo
nės.... “Ponai ' pabėgo.

t Geradėjas.
' \ (“Šaltinis”).

X) ligonį ir atidavė Rusų valdžiai, 
) šį pasodino jį Naumiesčio areš- 
an, paskui atgabeno Kalvarijos 
<alėjiman ir dabar teis už monopo
lio sudaužymą. Es-es.

IŠ BIRŽIŲ. '
Paskutiniais metais pas mus žy

miai pradėjo didintis girtuoklia
vimas. Miesčiukyj yra du mono-' 
poliu, abu kasinėtais parduoda 
daugiau ne už 60 tūkstančių rub. 
degtinės. Keli metai atgal buvo 
tik- kelios aludės, o dabar priviso 
jų net 16. Be to Biržiuose yra 
vienas traktierius ir viena vyno ir 
šiaip svaiginančių gėralų sankrova.

Žinoma' girtuokliavimas neapsi
eina ir be aukų. Balandžio 6 d. 
grįžo iš Biržių raitas ūkininkas Ž. 
L. iš Daužgikių sodžiaus, kurs be
girtuokliaudamas, 
savo 
buvo 
ręs,
nebegalėjo. Visgi šiaip taip joda
mas, nudribo nuo arklio kniūpsčias 
Jjalaitėn ir prigėrė. Nelaimingajai 

mirčia pradėjo 
ateitis.

Nikštutis.

vėjais paleido 
gana " plačią ūkę. L. 

taip baisiai pasigė- 
kad ant arklio nusėdėti

Čia 
dideli 
Mat lenkų šioje filijoje yra tiktai, 
šešta dalis, ir jie norėjo turėti ly
gias su lietiniais teises. Klebonai 
nusiuntęs apie tąjį dalyką prašymą 
\ ilniaus vyskupijos • Administrato
riui,. kuris nutaręs,<. kad butų pa
mokslas sakomas ir pamaldos at
liekamos du šventadieniu lietuviš
kai, o trečią —- lenkiškai.

Gegutis.
("Šaltinis"),

šeimynai su jo 
šviesti skaistesnė

Iš MARIJAMPOLĖS, 
Suvalkų gub.

Žandarų rotmistras Krislinskis 
apsidirbęs su “Šviesa’*, dabar įieš
ko priekabių prie "Marijampolės 

Per kratą pas P.Ūkiu. Draug.",

Iš M E DZIN IO DIDŽIOJO, 
Švenčionių apskr.

Balandžio )6 d. du broliu prie 
dalybų susiginčijo už ra<odninką. 
Jaunesnysis (neseniai atėjęs iš ka- 
riupienės) nutvėręs kirvį kirto vy- 
resniamjam |>er galvą du kartu ir 
per ranką. ... Vargšas už trijų va
landų numirė. ” . A. Jurg.

("Šaltinis”).

D-vės narių tai dabar .žandarai 
valkiojasi po raštines, žiūrinėja 
ki\ygų surašuose, kur koks narys 
gyvena. Ar mano kratas daryti, ar 
tik nori dažinoti kokių pažiūrų 
priguli prie “Mar. Uk. Draug”.

Teškvs.
C*L. V.”);

rališkam konsulini, o tas jį nu
siuntė Peterburgan. Ret toks pro
testas gal pagelbės ne daugiau, 
kaip 
mas.

numirėliui jo kūno apruky

IŠ LIETUVOS.
Vilniaus vyskupijos Administra

torius K. Michalkevičius paliepė 
Katedros, Aušros Vartų ir Verkų- 
Kalvarijos klebonams, kad nuo ge
gužės 3 d. iki rugsėjo 14 d. lietu
viams maldininkams kas šventadie
nis butų lietuvių kalboj pamokslai. 
Be to, jeigu atsirastų tose bažny
čiose užtektinai klausytojų, tai ir 
toliau nesiliauti lietuviškai pamoks
lus sakius.

Balandžio gi 28 d. Vilniaus ku
nigų seminarijos rektoriui paliepta, 
kad ateinančiais mokslo metais Vil
niaus seminarijoje butų išguldo- 
ma priverstinai visiems klierikams 
ir lietuvių kalba.

Berželio 2 d. prasidėjo ev. re
formatų sinodo posėdžiai. Tuo
met buvo pamaldos ir lietuvių 
kalboje.

Atsirado netikrų popierinių de
šimtrublinių. Pažymėtos jos rai
dėmis A. O. No. 227576, metai 
1908. Jęigu gerai įsižiūrėti, tai žo
džiai “upravliajuščyj" ir “kassir” 
truputį kitaip parašyti ,negu ant 
gerų. Pasisaugokite 1

Iš KAUNO.
Balandžio 21 d. St. Cunkytės 

."Dailės darbo Akademijoje” buvo 
kvotimai. Išlaikė kvotimus ir ga
vo rankdirbystės mokytojos teises 
P. Uogintaitė. Pabaigė kursą 

Į rankdirbystės < teorijos be prakti
kos) A. Sragims ir ir J. Rokaus- 
kytė ir A. Trušas pabaigė kursą 
siuvimo rūbų. Visoje Akademijo
je buvo 24 mokinės > likusios 18 
perėjo į II kursu. Ateinančiais 
metais ketina atidaryti ir III kur
są ir bus išguldoma nišų ir lietu
vių kalbos, 
būti i—10 
nes valdžia 
timus.

Kvotimai 
prasidės rugpiučio 16 d. Prašy
mus reikia pasiųsti pirmiau tokiu 
adresu: Kaunas, 2 Gorovhovaja 
ui., n. (iuralevičiaus. No. 2 “Dai
lės Akademijos” vedėjai St. Cun- 
kytei. Ten pat galima gauti visas 
platesnes žinias.

Jurgio Simus.

Parodos* kuri tūrėjo 
gegužio, šįmet nebus, 
peranksti paskyrė kvo-

ateinantiems metams

IS ŠIAULIŲ.
Laisvos dienos poaejo. Daugy

bė žmonių sėdi kUMnnose. Bet 
sunkias kalinio gyvertimo sąlygas 
išlaiko tik patįs stiprieji. Silpnes- 
nieji-gi miršta, arba; dvasiškai arba 
ir kūniškai. Taip naifče iš Balan
džio 27 į 28 d. tarp Jceturių kalė
jimo sienų, be keno* pasigailėjimo,

sulaukusi nei teismo^ kurs turėju 
būti už 1
jo, butų ją išteisinęs*— pasimirė 
jauna lietuvaitė A. A. ®na Podžiu- 
nytė. Liepoj aus gimtwpįos 7 klia- 
sos mokinė. Ją suėmė rugsėjo 8 
d. 1908 m. Troskonių dvare; ji 
ten gyveno tik iš bėdos. Dėdė, 
sako, butų galėjęs išimti ją ant

1IV1 KUi

5 dienų ir |piris, beabe- 
ia išteisint t—

IŠ KALVARIJOS KALĖJIMO.
Balandžio 25 d. čia buvo pirmas 

katorgai baigti: 1) Vasickis (bu-* 
vęs Zableckio bernas) už vagių 
mušimą Senapilėje 1905 m. nu
teistas 4 metams kat.; 2) Bemo- 
taitrs, už caro paveikslo draskymą 
Bartininkuose (Vilk, ap.), nuteistas 
karės teismo taipgi 4 metams ka
torgom Abiem pasilieka dar apie 

metų katorgos, o paskui amži
nai apsigyventi Sibire. Balandžio 
27 apskelbta sėdintiems Kalvarijos 
kalėjime šviesiečiams, kad jų da
lykas užbaigtas tyrinėti ir atiduo
tas Suvalkų gubernatoriui. Da
bar čionai tebesėdi 10 šviesiečių: 
J. Akelaitis, J. Ambrazėvičia, J. 
Dabašinskas, Pr. Kraučiunas, V. 
Narusevičia, J. Rimša, Pr. Stanke- 
vičia, Dr. J. Staugaitis, Jer. Šve
das, inž. P. Vitkauckas, J. Marcin- 
kevičia, Kybartų "Šviesos” knygi
ninkas paleistas balandžio 27 d. 
Sėdėjusieji Kalvarijoj 4 kaliniai 
(B. Tomaševskis. stud. Jaščolt, V. 
Halickis ir D. Sapiehin), kaltina
mi už ginkluotą paliuosavimą iš 
ligonbučio 2 politiškų ir 2 kri- 
minališkų kalinių. Balandžio 
29 d. išvaryti į Suvalkus, kur sėdi 
kiti kaltinami tame pat dalyke (iš
viso 25 žmonės), ten jiems bus 
perskaitytas apkaltinimo aktas. Jų 
teismas, regis, bus gegužio mėn. 
f Pr. Svotelis, kuris už platinimą 

prokliamacijų buvo nuteistas tvir- 
tovėn, dabar pabaigė savo bausmę, 
bet nepaleistas, nes apart to dar 
yra patrauktas’ atsakomybėn už 
uždraustas knygas. Iki antrai by
lai gal bus paleistas ant parankos.

Už Šakių monopolio sudaužymą 
pabaigoje 1905 m. buvo patraukti 
atsakomybėn keli žmonės. Du 
pabėgo užrubežyn, o trįs (B.'Va- 
luckas, J. Kuras, J. Kareiva) 
teisti katorgon 6 mė., o paskui 
žinai apsigyventi Sibire. J. 
reiva tapo išvarytas Orlan, o
luckas ir Kuras dar tebesėdi Kal
varijos kalėjime. Vienas iš pa
bėgusių J. Bandža buvo nuvykęs 
į Belgiją, kur per du metu dirbo 
fabrike. Pernai jisai susirgęs" pro
to sumišimu papuolė ligonbutin; 
Belgijos valdžia išlaikiusi ligonbu-

nu- 
am- 
Ka- 
Va-

F Kazys.

Valdžiai leidžiant, balandžio 21 
d. Vilniuje įvyko rabinų susivažia
vimas. Svarstyta šie klausimai: 
1) apie rabinų apšvietimą, 2) apie 
žydų jaunimo auklėjimą, 3) apie žiavo du

IŠ KAZLIŠKIO, 
Ežerėlių apskr.

Balandžio 6 d. Kaztišk atva-
> nuo

skupas Baranauckas buvo liepęs 
sakyti lietuviškus pamokslus vi
siems katedros kunigams paeiliui, 
bet pralotui Antanavičiui tapus 
vyskupijos administratorium, grį
žo senovė. Užtatai nenuostabu, kad . 
taip perniek laikomi lietuviai vir
to lenkais.... Dabar, ačiū Dievui, 
atsidaro žmonėms akįs ir Seinų 
parapijoje. Jau su varšum keturi 
šimtai lietuvių yra įsirašę į “Žibu
rio" draugiją; jie vis labiau jaučia 
reikalą atgauti neteisingai išverž* 
tas savo teises bažnyčioje. Per
nai net buvo mėginę pakelti šį 
klausimą “Žiburio" susirinkime, 
bet draugijos valdyba iprie to ne
prileido. Vietiniai kunigai, rem
damies žmonių reikalavimais, šį
met pasiryžo kreipties tame daly
ke į dvasiškąją savo vyriausybę. 
Jų vardu nuėjo pas vyskupijos Ad
ministratorių kun., kanauninkas P. 
Augustaitis, prašydamas įvesti lie
tuviams rytais gegužines pamaldas, 
paliekant lenkams pavakarę, kaip 
ligšiol buvo. Jeigu Naumie
styje, \'ilkaviškyje, Marijampolyje 
keli šimtai lenkų turi bažnyčiose 
tas žmonių! mėgiamas pamaldas, 
jeigu Kalvarijoje, su 11500 lietu
vių, tiktai 500 lenkų turi kas šven
ta dieną rytais lenkiškas giesmes 
ir pa:noksią, gegužės, berželio ir 
spalių mėnesiais tam tikras pamal
das, gavėnioje “Graudžiuosius 
Verksmus", prieš sekfnines No veną 
į Šventąją Dvasią ir dar neseniai 
gavo antruosius mišparus, — tai 
nejaugi pustrečio tūkstančio lietu
vių Seinų parapijoj? gali ramiai 
žiūrėti į tokią aiškią savo nuos
kaudą?.... Bet vyskupijos Admi
nistratorius lietuvių prašymo neiš
pildė, matyt, dėl to, kad lenkiškoji -

Iš VYŽAINIO, 
Suv. apskr. 

laikraščiuose tankiai randasi ži
nios, kad iš visų Lietuvos kampų 
eina žmonės užsienin, ypač Ameri
kon, 
jų tiek 
pijos. 
žmonės 
|“aulcso 
vietų, iš kurių po 4—5 asmenis 
gyvena svetur. Kas indomiausia, 
kad pas mus ne taip jaunimas eina 
Amerikon, kaip ūkininkai, pametę 
ūkį, pačią ir vaikus, dauginasi į tą 

l“laimės” šalį. Stipresnieji iške
liauja, silpnesnieji lieka namie, per 
tai žemė lieka gerai neįdirbta, ima 
menkesnį vaisių vesti, — na.... 
ir skurdas. Nors dauguma užsie
nyje uždirba, tariaus sugrįžę, sko
las ir dalis išmokėjus, ir vėl turi 
senoviškai skursti. Jaunimas pas 
mus labiau eina Prusuosna. Mat, 
musų parapija arti Prūsų sienos. 
Kaip tik prašvinta mielas pavasa
rėlis, kuone visi traukia Prusuos
na. Eina ne tik suaugę vyrukai, 
bet ir piemenįs nuo jų neatsilieka. 
Neišmintingai daro tėvai, kurie už 
kelis rublius viršaus atiduoda sa
vo mažus vaikus visiems metams 
vokiečių liuterių globai ir nepa
galvoja. kiek tenai jie nustoja. 
Tenai jie nemato, žinoma, bažny
čios, negirdi jokių gerų pamoki
nimų. Vietoje gražaus pavyzdžio, 
taip vaikams reikalingo, jie girdi 
vien burnojimus, visokius pliauški- praloto Blaževičiaus ir kun. Jal- 
........ ri... v •

Tačiau vargu iš kur kitur 
išeina, kiek iš musų parą- 
Vargo spaudžiami eina 
Amerikon laimės j ieškoti, 
kalnų kasti”. Yra tokių

mus prieš KataKkų Bažnyčiai Tai- 
gi ar gali tokie vaikai išaugti ge
rais katalikais. Niekados! Nes 
ten prisiklausydami burnojimų 
prieš Katalikų 1 Bažnyčią, pamaži 
atšala nuo tikėjimo, atpranta nuo 
pamaldumo, nuo pasninkų ir tt. 
Pasekmės to pasirodo, kada rude
niop jie sugrįžta namo; tokie tik 
moka girtuokliauti, naktimis val
kiotis, vakaruškas (gūžinės) rengti 
ir tt.

Taigi, tėvai, kurie leidžiate savo 
vaikus Prusuosna, supraskite, ko
kiam pavojui juos išstatote. Lei
skite tarnauti pas katalikus, gerus 
ūkininkus, ir jūsų vaikai išaugs do
rais žmonėmis ,tvirtais katalikais 
ir bus jums senatvėje paguoda iš 
jų. Bijūnas.

(“Šaltinis”).

KYBARTŲ, 
Vilkaviškio ap.

Balandžio 25 d. šia buvo pirmas 
darbininkų draugijos “Aušros” su
sirinkimas. Komiteto narys, A. 
špakauskas, perskaitė įstatus, pa
aiškino draugijos tikslą ir kokią 
nhudą ji darbininkams gali su
trikti. Tą deną įsirašė 20 žmonių 
į tikruosius narius ir kai-kurie 
įmokėjo po 3 rub. įrašų. Nutar
ta pašalpos iš draugijos neimti iš
tisus metus, o jei atsitiks svarbus 
reikalas, tai be įneštojo mokesnio 
nariams sudėti, kiek kas galės, rei
kalaujamąją pašelpą.

Nariais gali būti žmonės abiejų 
lyčių, turintieji 
žiaus. Metinis 
ir 3 rub. įrašų, 
jo , žmonai bus
vėms 25 rub., šelpiama ligoje, se
natvėje; globiama (ir mokinama) 
našlaičiai ligi jie patįs negalės už
sidirbti duonos. Nariai, mokėję 
metinę mokesnį ligi 65 metų 
žiaus, perstos mokėti, skaitysis 
to nariais ir bus duodama, jei 
kalaus, pašelpa ir tt.

Per sekantį susrinkimą bus ren- 
katną valdyba. Komit. Narys.

(“Šaltinis”).

20—50 metų am- 
mokesnis 3 rub.
Mirus nariui ar 

duodama laidotu-

am- 
dėl- 
rei-

yra

IŠ SEINŲ, 
Suvalkų gub.

H *5754 parapijos katalikų 
mažiausiai pusė dar nesulenkėjusių
lietuvių, kuriems Seinų bažnyčia 
ligšiol tebėra pamote. Visos pri- 
dedamossios pamaldos ir giesmės 
atiduotos lenkams, o lietuviams 
tiktai po pamaldų. Vienas tėra daž
niausiai to paties kunigo sakomas 
pamokslėlis, kurio klauso daugiau

14-1’

1

uižvjuivsRrtj partija ima viršų Sei
nuose, ką parodo ir šisai atsitiki
mas.

Šįmet prieš atvelykį pirmą kar
tą buvo įvestos Seinų bažnyčioje 
iškilmingos tketurių dešimtų valan
dų pamaldos, kuriose viskas, iš
skiriant pamokslėlį, atiduota len
kams. ...

Susipratusieji lietuviai daug apie 
visa tai pašnekėjo ir parugojo ant 
dvasiškosios vyriausybės, tuo tar
pu ramiai nukentė šitaj nauja®, 
nuoskaudas, bet ar ilgam?

Seinietis.
("V-tis”). M'

f

Iš SLAVIKŲ, 
Naumiesčio ap.

Balandžio 17 dieną per valsčiaus ' 
sueigą nutarta įsteigti ties Slavi
kais muitinę ir pačtos skyrių ir 
tosioms įstaigoms nusamdyti tre
jiems metams atsakančus butus.

Dilgė.

IŠ VARŠAVOS. j ' 
Varšavoje lietuvių skaitoma apie 

4—5 tūkstančiai. Daugumas jų 
inteligentai: studentai, gydytojai, 
inžinieriai,o daugiausia mokytojai. 
Jie įsteigė “Privatinę Pašeljx>s 
Draugiją", prieš trejus metus už
registruotą. šitą draugija turi 
apie 100 narių ir 200 rub. kapitalo. 
Turi pasamdytą savo salę pas p. 
Pr. Baltutį. Ten kas sanvaitė po 
dusyk daromi susirinkimai, kame 
esti dainuojama lietuviškos dainos, 
mokinamas! vaidinimo (teatro), 
skaitoma moksliškos knygos. V*®- 
nas kunigas, lietuvis, besigydyda
mas čia uždėjo tai draugijai krikš
čioniško knygyno pradžią, kurio 
užveizėtoja paskirta Marija Skir- 
gailaitė — mokytoja, baigusi Lie
pojoje gimnaziją. Bet tuo tarpu 
kuone visos tos knygos yra lenkiš
kos, nes lietuviškųjų knygų Var
šavoje negalima buvo gauti. "Šal- - 
tinio’*t redakcija apsiėmė tai drau- . 
gijai dovanai siųsti savo laikraš
tį. Gera butų, kad taip padarytų 
ir kitų lietuvių laikraščių redakci
jos. Dauguma lietuvių varsaviečių . 
lietuviškai nemoka, bet lietuvystės 
nėra atsižadėję.

Lietuviai su lenkais Varšavoje 
gyvena santaikoje, kartais taiso 
mišrus vakarus. Viename tokiame 
vakare buvau iš aš. Kai-kurios 
lietuvaitės buvo tautiškais drabu
žiais apsi rėdžiusios.

Kai-kurie lietuviai nori išsirū
pinti vienoje iš Varsa vos bažnyčių 
lietuvių kalba pamaldas. L1 ’įt j

Kunigas A. Vitortas. 
į&RŽl .(‘•Šaltinis”). - į

l-į
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Meiūma
IŠ LIEPOJAUS.

Balandžio 17 d. komercijos mo
kyklos direktorius C-š lekcijų 
laiku krėtė IV, V ir yl kliasos 
mokinius. Jieškojo prokliamacijų 
ir laikraščio “Laisva į -Mokykla” 
("Svobodnaja škola”). ( Visiems 
mokiniams (išskirdamas kelis mo
kytojų ir oficierų sūnūs) liepė 
parodyti knygas ir jas peržiurėjo. 
Į .kišenius siekti pats nedrįso, bet 
liepė patiems mokiniams išversti 
kišenius ir parodyti, kas yra. Nie
ko' nerado. Kratų dar nedarė nei 
gimnazijos nei realinės mokyklos, 
direktoriai, gal dėlto, kad anie 
rusai, o šitas lietuvis.... St.

P. S. Kitas korespondentas Be
vardis dar prideda, kad tą pačią 
naktį politija krėtė (V kliasos mo
kinį Peinfeldą ir IV kliasos — 
Grižbergą. bet taip-pat nieko ne
rado. Mokyklos valdybė juos pra
šalino iš mokyklos.

•Dabar dienraštis “pzihwe" pra
neša, kad C. uždraudė visiems tno- 
kinituns su prašalintaisiais susi
tikti. '

Kovo 30 d. buvo Liepojaus Lie
tuvių draugijos šeimyniškas šokių 
vakaras. Biletų buvo išparduota 
253. bet žmonių buvo daugiau, nes 
kiti įėjo ir be bilietų.

Balandžio 11 d. taip-gi buvo šo
kių vakaras. Balandžio 25 d. bu
vo ir vaidinimas. Atlikta: “Pir- 

, niasis- balius", “Velnias bose”, mo
nologas “’Ponaitis" ir dekliamavo 
“Kur geriau". Sulošė <visai bk*- 
gai. Bet negalima ir norėt, kad 
gerai suloštų, nes vakaro vedėjas 
surinko visokių tautų artistus dar- 

•gi nemokančius lietuviškai, pada
rė tris repeticijas ir sto’p ant sce
nos. Dar ir geriems arii-:ams po Į 
trijų rppetičijų sunku batų gerai 
sulošti, i

Lietuvių Draugijos A..itykldj 
pasiskaityti* gerų knygų tegausi, 
nes yra tik “Genovaitė" “Magdė" 
ir t. p. Pirmiau buvo dar ir kito
kių. bet pernai Valdyba visas “iš
braukė”.' . Dargi “Visuotinas, tei
sus ir slaptas balsavimas" neužsili- 
ko, irgi ątrado-“pavojinga" I Mu
sų “Draugystė" lekcija^ skaityti 
žmonėms atranda nenaudinga, pa
laikyti laikraščius, kurie vos gy
vuoja — nereikalinga, nes žmo
nėms esą nepatinka ir tt. Vien 
tik šokius atranda naudingais ir. 
reikia pripažinti, gerai juos . varo. 
Liepoj u je yra du lietuviški kny
gynai, bet laikraščių negausi, nes 
neatsilygina su laikraščių admini
stracijomis tai paskui ir apsistoja 
siuntinėjusios. Girdėjau, kad iš 
Rygos ketina atvažiuoti keli inte
ligentai. kurie skaitys lekcijas ir

• taisys, vakarus liepojiečiams. Iš- 
tikrųjų butų gerai.... Gal liepo-

si dar ir kitokios priežastįs, kurios 
pribaigia musų draugijas. Kas ne
žino likimo Marij'ampolės' “Švie
sos”, “Vilniaus Aušros”? Darbš
čiausi “šviesos” veikėjai sukimšti 
kalėjimuose arba išsiųsti iš mus 
krašto, kad ne butų ir matvti jų, 
kad kiti nuo jų neimtų pavyzdį. 
Toks galas laukia ir kiekvienos 
pirmeivės dorai veikiančios liiusų 
draugijos.

Dabar as noriu šiek-tiek apsi
stoti .ant klierikališkos draugijos 
"Žiburio". “Žiburio” tikslas! — 
šviesti žmonės. Bet ar pildo ar 
šviečia jie tuos žmonės? Susitai
sė knygynus, na tai tada buvo ma
tyti, • kuom? “Žiburys" • užsiims. 
Kiekviena knygelė papuolė knygy- 
nan tik percehzuruota gal kokių 
10 cenzorių; knygynuose daugiau
sia tik menko turinio knygų. Pa
imkim sau, kad Šerno “Etnologija” 
tik yra keliuose “Žiburio" knygy
nuose, nes girdi tai beVeik bedie
viška. Jaunimas tą matydaimas 
suvis' atsitraukė nuo “Žiburio". 
Kituose skyriuose jokio jaunučio 
nėra, kaikuriuose jei ir yra mąžai. 
Dabartės reikia tik su seneliais 
jau gyventi. Tas žmogus jau ne- 
nor apsišviesti nes persenas. į tai 
jam užtenka tik kas mėnuo su 
kunigėliu susieiti. Ir jisai t(iom 
labai būna užganėdintas. Aš pats 
žinau kelis tokius žmones. Kiti 
taipogi kaip ir jaunimas šio-to rei
kalauja. Tada tai musų apšvieti
mo draugija pavirsta pirkliškon ir 
išsirašo suferfosfato ir kitų mine
ralinių trąšų ir tada jau sako: 
“()t. dabartės ai' mes 

f 
naudos savo nariams”’.
draugija vieton
vežti trąšas, vieton savo tikslo, kad 
platinti apšvietimą, pradėjo suvis 
kitai draugijai prigulintį darbą 
varyti. Bet neišėjo tai taip g4rai. 
Pasidarė vaidai sumišimai, nes kiti 
ypač norėjo pasipelnyti. Pilviš
kiuose įsikišo čionai vienas lietuvis 
pirklys, kuriam “Žiburys” tuoj 
apskelbė boikotą ir sumanė atida
ryti savo krautuvę. Tai matot ant 
ko išėjo šis “Žiburio" skyrius; 'bet 
kaip yra žinoma ir kiti nekitok

Tai tokia yra draugija “Žibu
rys’’. Tik žinoma yra kai-kur 
rius geresnis, geriau 
Pilviškių skyriui dar reikia lati 
duoti garbę, kad neplatino 
šaukimo “į tėvus", kaip tai darė 
Vilkaviškio skvriaus arba ir dau- 
gelio kitų nariai. Kas-gi mums 
jauniemsiems kaimiečiams lieka da
bar daryti? “Žiburys 
ankšta; kitokių prieinamų 
jų nėra.

Tiesa, mes kaimiečiai 
daug atsilikę nuo brolių miesltie- 
čių. Bet visgi šį-tą galėtume Veik
ti. Dėlko mes taip apsileidotMe ? 
Dėlko mes netveriame draugijė
lių. švieselių, aušrelių,' žvaigžde
lių? Ot. mes kame, jaunučiai, 
esame apsileidę. Tverkimės drau
gijas,. švieskirhės! Kur dingo mu
sų energija? Ar gi ją jau butų 
užmušęs tas vienas reakcijos smū
gis? Ne, man rodos, taip bloga 
dar nėfa! Dar mes pasi rodysime!

Jonukas.

neduodame
Taigi ši 

šviesos pradėjo

• Bevardis.

KODĖL MES TAIP APSILEI- 
DOM!

Jau miestai sukmto, pradėjo 
(vertis draugijos ir draugijėlės. 
Tenai mokslo žmonės skaito lekci
jas'(Vilniaus “Rūta") artistai-my- 
lėtojai vaidina teatrinius veikalus, 
daro koncertus,, šokius, randasi 
laikraščiai. Žmonės susirenka, pa
sikalba apie savo 'reikalus, apie sa
vo vargus. Valdžia uždaro vieną, 
jie? tveria kitą draugiją; Darbi
ninkas neapšviestas klauso kalbas 
mokytų žmonių ir lavinasi, jisai 
artinasi prie inteligentų, ir ant galo, 
net ir pa,ts juom tampa.

Tokiu budu išsilavinęs miestietis 
ir išmoksta draugijų reikalus 
vesti. ’

Taip dedasi musų didesniuose 
miestuose, kaip tai: Kaune, Vil- 

ir kur

mažes
ni ieste- 
ir ke-

mums. j>er- 
draugi-

esame

VARTOTOJŲ DRAUGIJOS.
Lietuvoje pirmutinė vartotojų 

draugija įsteigta Pabiržėje, Kauno 
gub. 1900 m., Suvalkų gub. 1902 
m. Naumiesčio “Diegas", kurio 
netvarka ir nuostoliai nugązdino 
Suvalkiją nuo vartotojų draugijų. 
Iš pradžių josios pamaži platinosi, 
nors valdžia labai kliudė darbą. 
Dabar Kauno gub. jau yra varto
tojų draugijų su viršum 60, Su
valkų gub. yra šešios — Marijam
polės “Žagrė’’ su skyrium Vilka
viškyje' ir steigiamuoju Kalvarijo
je, Garliavoje “Vyturys", Virba- 
liuje, ir Punske “Dzūkas”, Vil
niaus gub. 1907 m. buvo 5. Taigi 
Suvalkų gub., kur reikėtų jųjų 
daugiau — nors 30, turime tik še
šias, bet jaū ir čia vis labiau ir 
labiau žmonės atkreipia akį į šį 
dalyką. Lietuvoje pajai daugiau
sia po 10 rub., bet yra ir po 5 rub. 
ir po 25 rub., kaip Garliavoje. Na
rių skaičius siekia kai-kur į 240. 
Pasirodo, kur brangus pajai, tenai 
narių maža, kur pigesni, daugiau. 
Tauragėje 1907 m. prie io rub. 
pajaus narių buvo 240, o Garlia
voje prie 25 rub. tik 43. Pa
jinis kapitalas Tauragėje didžiau
sias — 13 tūkstančių 560 rub., 
bet yra ir tokių draugijų, kur turi 
tik vieną tūkstantį rub. Draugijos 
su mažais pinigais negali gerai 
vesti prekybos, užtai skolina nuo 
žmonių po 400 rub. ir lig 12 
tūkstančių rub. Nuošimčių už 
paskolą moka po 6 rub. Vartotojų 
draugijos saugo jasi, kad vienas

niuje, Rygoje, Šiauliuose 
yra daugiau injteligeutų.

Įsikuria draugijėlės ir 
niuose musų miestuose ir 
liuose. Prie jų prisirašo
lios dešimtįs kaimiečių. Inteligen
tų tokiam mažam miestelyj mažai, 
taigi ir visa draugijos našta guli 
ant įkūrėjų pečių. • Jie turi vesti 
ne tik ką visas knygas tokios drau
gijos ,bet kartu šviesti, mokyti sa
vo draugus. Dirba jis, ar jie, be 
poilsio per dienas, naktis, o nau
dos iš to darbo labai mažai. ‘ Įsi
rašiusieji valstiečiai mano, kad su
pils turtus prigulėdami prie drau
gijos, o čionai pasirodo, kad nieko 
jie negauna. Tokiu budu pradeda 
šalti ir, antgalo, pameta draugiją. 
Lieka prie draugijos labai maža 
žmonių ir tokiu budu jie labai ma
žai nuveikia, nes permaža pajiegų 
teturi. Jie tada skursta sau vieni 
ir laukia, kad kas ateitų juos ir 
išvestų iš to amžino skurdo.

Tai toks musų užkampiuose 
draugijų gyvenimas. Nors ir 
darbščiausi butų jų vedėjai, tai irgi 
ne -daug-ką jie galėtų padaryti su 
išmonių ųeranga ir tamsa. Randa ^žmogus nedaug turėtų pajų, ir ne-

daug nuo vieno skolintųsi, nes jei
gu jisai pareikalauja, sakysime, 
tūkstantį rub. atiduoti, tai būva 
labai sunku tiek pinigų sugriebti. 
Draugijų apyvarta siekia kai-kur 
lig 70 tūkstančių ir daugiau rub., 
bet yra ir tokių draugijų, kurios 
turi pasitenkinti ir penkiais tūk
stančiais rub. Marijampolės “Ža
grė" prie 8 tūkstančių kapitalo tu
rėjo apyvartos 120 tūkstančių rub. 
Kapitalas apsiverčia kai-kur 2 ir 
15 kartų. Pelno duoda nuo 5% 
lig l7%- Lietuvoje draugijos, 
maža turėdamos pinigų, negali 
steigti savo dirbtuvių ir pabrikų. •

Tik Ilakiuose vartotojų draugi
ja turi duonos, riestainių ir pyra
gų keptuvę ir gan gerai sekasi, 
nes duoda gryno pielno 18%. Var
totojų draugijos pas mus nesitaria 
su aptiekomis ir kitomis sankrovo
mis, kad josios nuleistų draugijos 
nariams prekes pigiau, nes matyti 
tas ir nesisektų. Dideliuose mie
stuose, kur yra daug aptiekų, te
nai gal ir pasisektų, bet kur yra 
viena aptieka, tai jai nėra jokios 
naudos iš tarybų^ - su draugija. 
Jeigu kiek papigintų savo prekes, 
tai tik tam, kad pakėlus draugiją.

Kauno gub. beveik visur varto
tojų draugijos pardavinėja ir gė
rimus be degtinės, nes turi iš to 
gana gerą pelną. Šiaip jose galima 
jįauti visa,'. kas reikalinga yra 
žmonėms. Mastinių prekių nepar
davinėjama. Tauragėje, Panevė
žyje. Ramygaloje ir Pumpėnuose 
be smulkiųjų daiktų galima gauti 
duonos, indų, sviesto ir tt. Suv. 
gub. tas pat. tik čionai valgomų I 
daiktų, kaip duoną, sviestą, nepatr 
davinėja. Garliavoje kai-kada to
kių daiktų turi, o kai-kada ir ne
galima gauti. Pasiseka gerai nusi
pirkti mėsos, sviesto, |>erka ir par
duoda, nepasiseka ‘— tai ir neturi. 
Buvo ir duoną bandę kepti, bet ne
buvo mokančio žmogaus ir turėjo 
mesti tą darbą.

Lietuvoje vartotojų draugijų iš
platinimu labiausiai, rūpinasi kuni
gai ir jų beveik visur galima rasti 
draugijų valdybose. Kunigai val
dybose užima pirmininkų arba ka
steriu vietas. Prie draugijų dau
giausia prisideda ūkininkai, darbi
ninkų labai maža. Inteligentija 
pasauline (svietiškoji) dėl žinomų 
priežasčių nekliudo darbo vartoto
jų draugijoms, bet šalinasi nuo jų
jų. Dvarininkai iš pradžių Suv. 
gub. noriai prisidedayo, bet, kaip 
pasirodė Garliavoje, jie nemoka 
prisitaikinti prie žmonių, nenori 
darbuoties ir turi traukties iš drau
gijų. Draugijų reikalus veda pra
kilnesnieji ūkininkai. Žinoma, iš- 
pradžiu sunkiai eina darbas, nema
ža padaro įdaidų, bet toliau iš
simokina, inpranta, susipažindina 
su prekyba ir , jeigu tik turi gerus 
norus, pakelia draugiją ant kojų. 
Valdybos dažniausiai dirba be jo
kios algos, bet kai-kur jau žmonės 
suprato, kad negalima reikalauti 
nuo valdybos, kad ji dovanai dirb
tų draugijos naudai ir todėl skiria 
jai algas. Garliavoje “Vytujys" 
pirmininkui paskyrė už sugaišintą 
laiką draugijos naudai 60 rub. 
Sankrovai prekes miestuose perka 
josios vedėjas, tai kur gerą valdy
ba, prižiūri, kad nebūtų apgavimo.

Prekes ima sankrovos iš dides
nių miestų, nuo didesnių pirklių, 
bei ne iš pirmųjų rankų. Iš pir
mųjų rankų gauna arbatą, saldu
mynus, cikoriją, muilą, sviestą, iš 
dalies trąšas ir žemės dirbimo įran
kius. .

Kai-kur draugijos mėgino drau
ge pirkties prekes didesniais užsa
kymais, bet tas darbas neinpratu- 
siems nelabai sekėsi.

Draugijos, kiek galėdamos, sten- 
giasip-pas mus pirkti prekes už pi
nigus, nes tuomet pirkliai atiduoda 
prekes 2% pigiau. Bet didesnės 
perka ir į skolą. Kauno “Nemu
nas” gauna du trečdaliu prekių į 
skolą nuo vieno lig šešių mėnesių. 
Telšių — vieną trečdalį trumpam 
laikui.,

— Moksliškai nėra kam tyrinėti 
prekių, ar josios nėra padirbtos ir 
užtat nieks netyrinėja.
-y- Parduodant prekes vartotojų 

draugijos vidutiniškai ima pelno 
8%. Bet ne nuo visų prekių ly
giai, nuo gėrimų ir saldumynų ga
lima pelnyti ant 1 rub. 25 kap., 
o ant žvakių gerai ir 3 kap. ir tt.

Kiek parduodama kokių prekių 
draugijos sankrovose, tai pavyz
džiui paduosiu Garliavos “Vyturį" 
1909 m.:

rub.kap.
1. Gilzų rūkymui už 101.29
2. Tabako I, II, III rųšies 321.28
3. Machorkos 634.52
ą^Rapirosų ir cigarų .... 244-95
5. Galenterijos .............. 463 63
6. Koliociijanilės valgomos

prekes 265.70

7. Kolionijinės nevalgomos 651.19
8. Kolioniįalinės, skįstos 1320.60
" 1493 20

460.77
2528.70

• I99I3
•• *5-39
• 46514
. 127.20
. 780.00

9. Cukrus .. .7... 
i«. Cukierkos ;. 
u. Miltiii, 'kruopos
12. Popierii' ..........
13. Dažai .
14. Geleži* M.' .C....
15. Stiklai ........
16. Silkės
17. Mašinos ir ūkiški daiktai 64372
18. Dirbtosios trąšos 1424.44
19. Mėsos .................................60.00
20. javai .......................... 1692.40
21. Įvairios sėklos.............. 948.95
22. Grabams ęarčdai .... 101.02

Isviso už 15663.47
— Vartotojų draugijos Lietuvo

je duoda, į skolą prekes, bet visos 
pripažįsta, kad tai labai bloga. 
Pasitaiko, kad daug pinigų ding
sta, reikia kai-kada kreipties į teis
mą. kol išgauni pinigus ir kas ne
gera — išneša prekes be pinigų, 
reikia vėl pirkti, bet nėra už ką.

Pelnu draugijos dalinasi nuo 
įneštų pinigų ir kai-kur gauna 
nuošimtį už išpirktas prekes. Bet 
niekur negirdėti, kad katrai varto
tojų draugijai rūpėtų prakilnes
nis tikslas — apšvietimo platini
mas, supažindinimas žmonių su 
kooperacija (bendru darbu), išlei
dimas tam tikslui knygelių ir tt. 
Knygučių tam tikslui išleistų lie
tuvių kalboje beveik ir nėra, jei
gu neskaitysiinę '“Vartotojų Drau
go" kalendoriaus. To galima ti- 
kėtįes, kai vartotojų draugijų su
jauksime sąjungos. ’ Jau buvo su
manyta draugijoms susivienyti ir 
susivažiuota Kaune, bet valdžia 
neužtvirtino įstatų.

Draugijų nariai maža supranta 
apie draugijos reikalus, užtat ne
sirūpina jomis, visą darbą, var
gą ir atsakomybę paveda valdy
boms. Jeigu joms sekasi darbas, 
tai gerai, jc^igu ne, tai karčius gir
di nigojimy^. Nariams tik rupi, 
kad metų gale gauti gerus nuo
šimčius, o prikalbinėti žmones, kad 
pirktų draugijos . sankrovoje, pri
žiūrėti sankrovą, duoti valdybai 
patarimus, jai tę nėra.' Gal 
yra, kad labai retai draugijos 
riai s irsi renka, — viena kartą 
metus ir negali' tokiu budu 
čiau pažinti draugijos reikalų. 
Valdybos ta?p-pal retai renkasi, tf 
kįla iš to dažnai jųjų tarpe nesu- , 
sipratimai, arba valdybos nariai 
ginčų išvengimui paveda visus jo
sios reikalus vienam, o kiti 
nesikiša.

Vedėjo apskritai užtenka 
ant 10 tūkstančių apyvartos, 
dėjai ■ algos gauha miestuose po 
40 lig 65 rub. mėnesiui, miesteliuo
se mažiau, l’ardavinėtojai po 18 
ir 30 rub. mėnesiui, mokiniai po 
10—15 rub., darbininkas po 8— 
18 rub. mėnesiui r. J. Daubaras.,

(“šaltinis”).

taip 
na- 
per 
ar-

nieko

vieno

prie tos jau rūšies priskaityti, 
jis mokina, kad dainos, muzi-
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pranešė, jog Prūsų Lietuvoje iš
einąs germanizatorių laikraštis 
“Kons. Draug. Laiškas” niekina 
lietuvius ir viską, kas lietuviška. 
Tas tiesa. Gaila, kad maskoliško
sios Lietuvos ir Amerikos lietuviai 
teip mažai apie prūsiškųjų lietu
vių padėjimą težino ir tenor žinoti. 
Prūsų Lietuvoje, apart “Kons. 
Draug. Laiško”, yra dar kitas tok
sai judošius, ‘‘Tilžės Keleivis”, ku
ris nemenkiaus niekina musų tautą 
Ir teip vadinamųjų susirinkimnin- 
kų “Pakajaus Paslas” beveik? gali
ma
nes
ka, daila ir teatrališki perstatymai 
yra
O kadangi didesnė dalis Prūsų lie
tuvių prie susiririkirrtninkų pri
klauso, tai jie/ tiici tam, ką “Pa- 
kajaus Paslas”, Kons. Draugi 
Laiškas” ir ^/Tilžės Keleivis” mo
kina ;' vadinasi, kas dąinuoja, lie
tuviškai, kas žaidžia, kas lošia te- 
atrus arba eina ( pažiūrėt teatra
liškų perstatymų, tas yra bedie
vis, svietvaikis ir atlikta. Taigi, 
jeigu maskoliškosios Lietuvos ir 
Amerikos vftn^ųčiai neatkreips 
ant Prūsų lietuvi^ atidą ir nepra
dės gaivinti nylrftančią tautystę, 
tai po kelių mėtų lietuvis, per prū
siškai - maskoliskają rybą perėjęs, 
galės tik pirštais su savo broliais 
susikalbėtir jeigu nesupras vokiečių 
kalbos. Apie 125090 lietuvių Prū
sų Lietuvoje tautiškai guli ant 
mirties patalo, o nieks nesirūpina 
šiokią-tokią jiems pagelbą suteik
ti. Gėda lietuviams, jeigu męs ar 
iš thigėjimo, ar nesupratimo duo
dame musų jau teip sumenkėjusiai 
tautai nykti! O toks apsileidimas 
pas mus nuo seniai patėmytas. 
Kada, lenkams pakvietus, kryžio
kai atsibaldė Prusus smaugti, tą

vienos iš didžiausių nuodėmių.

matydami, žiopsojo tikrosios Lie
tuvos kunigaikščiai, nepaisė, kad 
kryžiokai jų brolius žudo; o pas
kui, Prusus pasmaugę pradėjo ir 
pačius lietuvius smaugti; tada at
sidarė lietuvių akys, bet tąsyk jau 
buvo pervėlu; Prusai žūva vokie
čių vergijoje, o lietuviai vos be
gali patįs nuo nesanžiniškų prie
šų atsiginti; galiaus turėjo pa
kliūti, kad ne vokiečiams, tai len
kams. Bet Jeigu lietuviai pir- 
miaus nebūtų snaudę, nebūtų tas 
atsitikę. Dabar antai vokiečiai 
l’rusų lietuvius'naikina, bet musų 
inteligentija teip-pat žiopso, visai 
nesirūpindama nors kokiu budu 
sąvo naikinamus brolius gelbėti, 
kad jie galėtų išlaikyti savo tauty
stę. Snaudžia, laukia, iki po ke- 
letos metų numirs paskutinis Pru-r 
sų lietuvis mokąs lietuviškai. Ta
da mes galėsime kaltinti vokie
čius, bet jie to kaltinimo visai 
nesibijo. Mes busime daug kal- 
tesni, kad leidome Prūsų, lie
tuvius suvokietinti Bet jeigu da
bar atsitiktų karas tarp Rusijos ir 
\ <»kietijos, paskutinė, butų perga
lėtoja; nes, kaip dabar, Maskolija 
suirusi, ji negalėtų atstovėti prieš 
galingą ir turtingą Vokietiją. Jei
gu tad vokiečiai maskolius 
pergalėtų. • tai visa masko
liškoji Lietuva gal patekti Vo
kiečiams; ir jie, žinoma, tenai teip- 
pat varytų ( germanizacijos darbą 
kaip varo Poznaniuje ir Prūsiško
je Lietuvoje. Todėl reikia iš lai
ko prieš tokį galingą musų tautos 
priešą pajiegas prirengti, jau šią
dien reikia stoti į kovą už būvį, 
į kovą apgynimui musų tautystės 
iškalbos. Apie politiškąją laisvę 
su parlamentu Vilniuje nėra ką 
besapnuoti. Laikykime nors tą, 
ką galima išlaikyti. Rods per ap
sukrumą ir nekurios mažos tautos 
gali politiškai įsigalėti. Antai 
Austrijos čekams vokiečiai nelabai 
gal braukyti per nosį, greičiaus jie 
užbraukia vokiečiams; ir negali
ma abejoti, kad ateis laikai, kada 
slavai z\ustrijoje ims viršų ant vo
kiečių ir magyarų.
landi j a teipjau žengia 
maskolių randas jiems 
teip varžyti tieses kaip 
toms tautoms.

Mes lietuviai, ypač 
Amerikoje .turime kaip 
dėti tautystę Prūsų Lietuvoje gai
vinti. Bet kuomi? Sakysime dai
nomis, tautiškais perstatymais ir 
tt. Tas viskas gerai, bet su tais 
dalykais sunku Prūsų Lietuvoje 
ką nuveikti. Duokime sau, pareng- 
simeHenai kokį dainų vakarą, Pet
rauskas tenai -nuvažiavęs pažais, 
perštatysime “Ponas ir Mužikas” 
arba kitą kokią tragediją, ir tas 
bus. labai gražu. Prūsų lietuviai, 
ypač jaunuomenė ateis pažiūrėti 
ir tai bus viskas. Ar tas gal tau
tiškus jausmus sukelti ir juos 
pastoviai palaikyti ? Pas neku- 
rius, bet nę pas visus. Ypač, kad 
tenai jau čiela gauja Traušių, Ku
kaičių, Jurkšaičių ir jiems pana
šių siaučia prieš savo tėvų giminę, 
ir prieš savo hiotinos kalbą, kurio
je, anot Dr. Sauervveino, jų tėve
liai juos “Tėve musų“ mokino. 
Mums reikia, nieko nelaukiant, rū
pinti Prūsų lietuviams geros tau
tiškos literatūros spauzdintos vo
kiškomis raidėmis ,kadangi lotyniš
komis raidėmis spauzdintos knygos 
ir laikraščiai išrodo jiems per ka
talikiškais ir jie nenori tų skaityti. 
Vėliaus, kada jų dvasia pabus iš 
letargo, jie skaitys ir lotyniškomis 
raidėmis spauzdintus raštus; bet 
kol tas atsitiks, reikia būtinai Prū
sų lietuviams knygų ir laikraščių 
vokiškomis raidėmis spauzdintų.

Nekurie iš inteligentų man gal 
užmes, kad aš klystu užmanydamas 
išleisti raštus Prūsų lietuviams vo
kiškomis raidėmis,j -nes ta dvigu
ba rašyba gadina musų literatūrą. 
Nesibijokite, Prūsų lietuviai var
tos savo ypatišką rašybą tik tol, 
kol pakils pas juos tautiškas susi
pratimas. Kaip pajus esą lietu
viais, jie mes savo vokiškas rai
des, o priims pagerintąją lietuvių 
rašybą, kaip antai latviai, kurie , 
nors savo kalba nuo tikrųjų lie
tuvių yra atsitolinę, bet rengiasi 1 
dabar priimti lietuviškas raides.

* ♦ . . z 1 Mums reikia pirmiausia uždėti 
tenai gerą tautišką laikraštį, kuris 
kovotų prieš germanizatorių orga- 
muš: “Kons. Draug. Laišką”, “Til
žės Keleivį” ir kitus, Ir platintų 
tautišką susipratimą, kur ir kaip 1 
galima. Butų gerai, kad toks laik- 1 
rastis išeitų kas sanvaitė, jeigu ne, 1 
tai nors kas dvi sanv&ti. Jis turi 
bent iš pradžių laikytis tokios me- < 
todos, kuria butų lengviausiai 1 
Prūsų lietuvius iš letargo prikelti; 1 
nes reikia žinoti, kad Prūsų lietu
vių nuomonės yra visai kitokios

Mažutė Fin- 
pirmvn; 
nedrysta 

varžo ki-

gyvenanti 
nors pra-

kuomi galima didžiosios Lietuvos 
tautiečiui tėvynės meilę įkvėpti, 
tuomi kartais gali Prūsų lietuvį 
padaryti dar aršesniu tautystės 
priešu. Todėl reikia tenai agita
cija labai atsargiai varyti.

Dabar kįla klausimas, iš kur 
imsime pinigus uždėjimui tokio 
laikraščio? Man rodosi, kad laik
raščio išleidinėjimo lėšas galėtų 
Amerikos lietuvių organizacijos ir 
gero noro lietuviai pavieniai su
dėti. Musų Susivienyj imu, tautiš
kas ir Rymo-katalikiškas, galėtų 
po kelias dešimtines tam tikslui 
kasmet paskirti. Tų paveikslą galėtų 
sekti ir draugijos,, nešiojančios 
vardus; Simano Daukanto, Lietu
vos JJrolių, Apšvietos, Liuosybės, 
Keistučio, Gedemino ir kitų. Geri 
tautiečiai,. rinkdami aukas tautiš
kiems reikalams, turi neužmiršti ir 
tautiškos agitacijos Prūsų Lietu
voje. Tokiu budu mes lengvai ga
lėtume sudėti reikalingą sumą. 
Man rodosi, butų gerai, jeigu su
sitvertų Amerikoje, didžiojoje Lie
tuvoje ir Prūsų Lietuvoje tam tik
ri komiteetai, kurie tuomi reikalu 
rūpintųsi. Į Amerikos Prūsų „lie
tuvių propagandos ir agitacijos 
šelpimo fondą man rodosi, tiktų 
sekančios ypatos: Kun. Jonas Ži- 
linskis, pirmininku; p. Šernas, raš
tininku ; Dr. Jonas šliupas arba p. 
Olševskis, iždininku. Didžioje Lie
tinyje: Dr. Basanavičius, kun. 
Tumas ir kun. Ambroziejus. Prū
sų Lietuvoje: Antanas Bruožis, 
Merčius Jankus, Zaunius, arba ir 
kiti pabudę lietuviai. Atsakančiu 
laikraščio išleistojum ir redakto
rium galės apsiimti teipjau kas iš 
geresniųjų Prūsų lietuvių ir teipo 
darbas galėtų eiti pirmyn. Už
gimus tikrai tautiškam laikraščiui, 
be abejonės ir Klaipėdos “Lietuviš
ka Ceitunga” su Tilžės “Naują- 
je" pradės drąsiau užtarti už lie
tuvius. Turėdami tikrai tautišką 
laikraštį, Prūsų lietuviai galėtų rin
kimuose apgalėti vokiečius konser
vatyvus, ir nusiųsti į ciecorystės 
arba karalystės parlamentą tikrus 
lietuvius, o ne tokius kaip Tamo
šių, Mačiulį arba Dr. Gaigalą, 
kuris, būdamas kunigu nemoka 
tiesas žodį už lietuvius pasakyti. 
Tautiškas laikraštis suartintų Prū
sų lietuvius su Maskolijos lietu
viais. Dabar lietuviai anapus ry- 
bos gyvenanti yra Prūsų lietuvių 
akįse tik kvaili gudai-žemaičiai, su 
kiuriais jokio užsiėmimo neverta 
turėti. .Turint gerą tautišką laik
raštį, Prūsų lietuviai pradėtų dra- 
siaus reikalauti, kad mokyklose bu
tų kūdikiams išguldoma lietuviška 
kalba; išgaruotų iš jų gal
vų fanatizmas, o laikui 
bėgant, užgimtų tenai nauji Done- 
ląičiai, Dr. Kuršaičiai, Rėžos ir 
Mažvydžiai. Todėl, kam brangi 
lietuvių tauta, kas trokšta, kad 
mūšų giminė nežūtų, bet žengtų 
pirmyn, lai nepraleidžia pro au
sis šio sumanymo, bet tesirūpina 
kaip nors nykstantiems. Prūsų lie
tuviams .pagelbą priduoti, kol dar 
ne pervėlu. Žiūrėkit, kaip kitos 
visos tautos stato visas pajiegas 
kavoje už būvį, žiūrėkite, kaip 
bruzda net patys vokiečiai kitose 
šalyse už išlaikymą savo tauty
stės. Jų triūsas nenueina ant nie
kų. Darykime ir mes panašiai, 
nes kas nedirba, kas ne kovoja, tas 
turi mirti, kuri tauta nesirūpina 
savo gerove, ta tampa vergu ap
sukresnių tautų ir galiaus turi vi
sai išnykti. Tik kovodami, lietu
viai gali išlaikyti savo tautą nuo 
prapulties ir iškovoti daugiau liuo
sybės savo tėvynei. Brutėnis.

UPE ARKANSAS IŠSIRINKO 
i’ SAU KITĄ VAGĄ.

Pine Bluff, Ark. Arkansas upė 
po paskutinių žemės drebėjimų 
išsirinko sau kitą vagą. Miestas 
Douglas, kuris pirma buvo visai 
prie upės, dabar yra nuo jos 3 my
lios. Nauja upės vaga turi 340 
pėdų pločio.
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PAVAIŠINIMAS BRANGIAI 
ATSIEJO.

Monrose, Col. J. H. Clark, 
patikęs vieną savo draugą, užsi
manė jį pavaišinti degtine: išsitrau
kė buteliuką iš kišetiiaus if davė 
draugui gerti. Užtai jį suareštavo 
ir jis turėjo 100 dol. 'bausmės už- • 
simokėti. Mat Colorado valstijoj 
uždrausta pardavinėti svaiginanti 
gėrimai.

NUTIRPO SNIEGAS.
,Grand Junction, Col; Ant vir

šūnės Mount Elliot, turinčios 13- 
000 pėdų augščio, ant kurios snie
gas niekados nenutirpdavo, dabar 
su sykiu nutirpo dideli" sniego lau
kų plotai, turinti 60 pėdų augščio. 
Nuo kalno viršaus kjia 'tiršti garai. 
Tuose kalnuose buvo kasyklos, bet
jas atsiėjo apleisti, kadangi dėl' 
karščio jose negalima buvo dirbti. 
Matyt tuos apsireiškimus gimdo 
vulkaniškos pajiego's.

NORĖJO U2RAVSTI Į ŽEMĘ.
New York. Du čiahykščiai de

tektyvai atėjo prie naujai statomų 
namų suareštuoti statantį namus 
kontraktorių. Bet darbininkai pa
griebė detektyvus it stengėsi ant 
jų iškastos pamatai olos krantą 
užversti, bet tas tik dalies pa
sisekė. Detektyvai ištruko ir davė 
žinią į policijos staciją^ iš kur atė
ję policistai suareštavo tūlą dar* 
bininkų skaitlių.

MUŠTYNES.
Philadelphia, Pa. tjįl streikuo

ja tarnaujanti ant gatvikių karų. 2 
d. berželio kompanija sp streiklau
žiais bandė leisti tūlą karų skaitlių, 
kas pagimdė smarkias i muštynes. 
Kensingtono distrikte streiklaužius 
nuo karų numetė ir perdavė mo
terims, kurios gerai jiems kailį 
išpėrė. Vienas pakistas tapo į 
galvą mirtinai pašautas^ su viršum 
100 žmonių tapo sužeistų.

NETIKROS PENKtJOLIARI- 
NES. t' r-

Iš \Vashingtono praneša, jog su
sekta terp žmonių netikros popie
rinės penkdoliarinės. Ant jų yra 
1899 m. Pinigai padirbti gerai, 
tik indi jono galva negerai pasise
kusi. Popieroj trūksta šilkinių siū
lų, kurių vietoj yra tik brūkšniai 
padaryti mėlynu atranaentu.

‘ NUSIŽUDĖ. ~
St. Louis, Mo. Už pasisavinimą 

pinigų, likosi čia suimtas John 
Glasser. Kada po valandai atėjo 
suimto brolis į jo namus, gazo pri
leistame kambaryj rado negyvą jo 
pačią ir dvejatą vaikų. Mat mo
teris su vaikais iš gėdos nusižudė. 
Apskundusi Glasserį firma, daži- 
nojusi apie jo pačios nusižudvmą, 
skundą atsiėmė atgal ir Glasser 
likosi paleistas.

Iš AMERIKOS
SUNKI BAUSMĖ.

New York. Automobilio vežė
jas 27 d. kovo ant gatvės perva
žiavo i| metų Ingwardą Trumble 
ir jį užmušė. Užtai teisėjas pas
merkė jį 20 metų kalėjimam 
Bausmė tai sunki, bet ir prasižen? 
girnas ne mažas, nors tas ir pada
ryta be noro užmušti, bet vien per 
neatsargumą.

KŪNAS BE GALVOS.
New York. Girioj Sleepy HoL 

low, pagarsėjusioj besivaidinimu 
“Raitelio be galvos”, viena slaviš
ka moteris rado kūną vyriškio be 
galvos, 
šakojo 
miems. 
licija.

Parėjusi namon, ji papa- 
apie savo radinį pažįsta- 
Ant galo dažinojo ir po- 

Nuėjus policistams į nuro
dytą vietą, jie kūno nerado, bet 
rado daug toj vietoj sukrekėjusio 
kraujo. Taigi aišku, kad čia ne 
dvasios butą; bet iki šiol ir poli
cijai nepasisekė šito dalyko išaiš-

ATEIVIAI.
New York. Sulyg apskaitos atei

vių užveizdos komi šori aus, per 10 
paskutinių, mėnesių iš atkakusių 
Amerikon ateivių 1852 sugrąžinta 
atgal dėl akių uždegimo ir kitų 
užkrečiamų ligų, 145 menkapro- 
čius, 1*5 bepročių ir nuomarinm- 
kų. Išviso per dešimtį mėnesių 
sugrąžinta 7670 ypatų. *Iš viso 
per tą dešimtį mėnesių atkako 
Amerikon 558477 ateiviai. Tame' 
skaitliuje buvo: 45017 vokiečių, 
138935 italijonai, 54220 lenkų, 30- 
155 anglijonai, 24147 magyarai, 
18727 slovakai, 15199 kroatai, 14- 
848 prancūzai, 13673 grekai, Ž4- 
468 skandinavai ir 11785 škotai.

PASI VAŽINĖTOJ AI PRIGĖRĖ.
New Orleans, La. Išlipant pa-* 

si važinėto jams nuo laivo Margaret, 
netoli Maudeville, nugriuvo išli
pimui padėtos lentos ir žmonės su- - 
puolė į vandenį. Prie to prigėrė 
4 moterys ir 2, vaikinai.

TVANAI.
Deadwood, S. D. Nuo smarkių 

lytų šitose aplinkinėse .užgimė tva
nai, kurie pridirbo nuostolių ma
žiausiai ant pusės milijono dolia- 
nų.

Douglas, Wyo. Nort Plate Ri- 
ver išsiliejo per krantus ir van
duo užliejo didelius plotus. Nuo
stoliai tvanų padaryti labai dideli.

lytus
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šitose aplinkinėse pagimdė tvanus, 
kurie daug nuostolių '•/Jenose 
pridirbo. > v f -

5 ENPLIOZĮJA.
Knowlcs, \Vis. Cianykščiose kal

kinių akmenų skaldyklose, akfnenų 
skalai ymui buvo pritaisyta 2200 
svarų dinamito. Tuom tarpu tren
kė perkūnas į elektrišką bateriją 
ir pagimdė cxplioziją, kuri sutru
pino pusę akro storio 20 pėdų ak
mens šmotą, bet nė žmonių, ne 
mašinų neužgavo.

Jei 
pati 
g<*- 

spe-

Amerikoje. Klausymas

Į . GAISRAS.
Pliiladelphia, Pa. Išdegė 

krautuvės Schmacle & Co. 
61204 Chesnut str. , Nuostolius
gaisro padarytus skaito ant 200- 

' 000 dol.

čia 
pn.

i-.Hi

15 DARBO LAIKO
*1 Chicago, III. Sustreikavo ve

žėjai Boston Store ir Fa iro, ka
dangi mat jiems uždrauilė nešioti 
unijos ženklus,

Krautuvėse prie South \Vater 
št. sustreikavo kiaušinių pakuoto-’ 
jai. Streikuose 
darbininkų.
i -vT" 1

v»stou. Mas. 
dalis organizuotų 
reikalauja didesnių algų; bet dides
nė darbininkų dalis dar dirba.

dalyvauja 400

Justi eikavo čia 
dailidžių. Jie

5 Elgin, III. Sustreikavo čia 
pieno išvažiotojai Bordcn Con- 
denscd Milk Co.

*[ Philadelphia, Pa. Streikai čia- 
nykščių gatvinių karų tarnų pasi
baigė. Tarnaujanti priėmė kom
panijos pasiūlytas išlygas.

Baltimore, Md. } Mašinistai 
varstotuose. Baltimore & Ohio gelž- 
kelio gavo nuo organizacijos vir
šininkų prisakymą streikuoti.

Boston, Mas. Sustreikavo 
čia 800 darbininkų elektriškų įtai
sų. Darbininkai reikalauja arba 
50c. už darbo valandą, arba 4 dol. 
už dieną.

*[ Pittsfield, Mas. ■ Tarnaujanti 
čianykščios gatvių • karų kompani
jos vos po kelių valandų streiko iš
kovojo pridėjimą po’ ic. už darbo 
valandą ir 10 vai. darbo dieną.

5 Pereitą sanvaitę Jungtinėse 
Valstijose buvo 191 nusibankruti- 
Dtmas.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
MUSŲ SVARBIAUSI REIKA

LAI.
* Męs, lietuviai, turime trįs svar

biausius klausymus išrišti — sakau 
išrišti, nės jie nesiduoda ilgiaus vil
kinti. Vilkinimas išrišimo tų klau
simų alina ir naikina netik ypatą, 
atskirą lietuvį, bet ir visą tautą 
kaip iš medžiagiškos taip ir iš dva
siškos pusės ir juo ilgiau vilkin
sime,’ juo labiau menkėsime ir 
silpnėsim®. Pirmiausia, reikia bū
tinai pagerinti ekonomišką stovį 
musų tautos. Tą galima padaryti, 
jei visi pasistengsime tik su sa
vaisiais visus reikalus atlikti. 
Jau mes turime ganėtinai visokių 
amatininkų pramonininkų ir nema
žą skaitlių: gydytojų, advokatų, 
dentistų, inžinierių ir tt Leiskime, 
kad man reikią rakandų ir aš, vie
toje pirkti pas lietuvį, "pirksiu pas 
žydelį ar kitą svetimtautį, o teisin-' 
siuos vien, kad lietuvis tokių gra
žių kėdžių neturėjo, o žydelis tu- 

’ rėjo, tai aš pas jį ir pirkau,; arba 
kad pas lietuvį buvo brangiaus ne
gu pas žydelį, tai ir nepirkau. 
Lietuvis galėjo neturėti tokių kė
džių, o jei ir turėjo, gal brangiau 
reikalavo, bet jei* jis neturėjo šią
dien, galėjo rytoj iš pabriko par- , 
traukti, tas ne kliūtis, bet kliūtis 
tame, kad jis brangiau norėjo ne
gu žydelis ir iš pačėdumo lietuvis 
pirko pas žydelį. Bet jei lietuvis 
•žinotų, kad žydelis parduoda pi- , 
giau, be abejonės ir lietuvis butų 

' nusileidęs ir atidavęs už tą pačią
kairią. Aš persitikrinau, kad 

’ labjau iš pavydo niekinam 
pramopiųinkus ir pas juos 
perkam, d ne dėl brangumo/

. . Tą pat galima pasakyti ir 
reikalus su amatininkais. ,\ 
giaus galima pasakyti apie profe- 
sijų ypatas: gydytojus, advokatus 
ir kitus. Padėlrim, žmogus susir
go ir ’ priverstas ^kreiptis prie gy-. 
dytpjo. Jei liga paprasta ir nereika
lauja specijalisto, Ui lietuvis gy-

mes 
savi/

apie
Dau-

pamatų. Norėčiau, ir man rodos 
butų dideliai pageidaujama, kad 
lietuviai gydytojai prisidėtų prie 
platinimo pažinimo hygienoš pa
matų.

3. Turbut svarbiausias Jai klau
simas steigimo lietuviškų moky
klų čia
tas labai svarbus, o išrišti jį gana 
lengva.
komitetų, nei tam tikrų kuopų ir 
draugijų; nereikia nei tam tikrų 
vietų, kur musų jaunuomenė, ar su
augę, butų suvaromi kaip avytės 
skerdyklon, ant galo nereikia nei 
tam tikrų aukų nei specijališkų pi
nigų, bet reikia revoliucijos. Te
gul kiekviena kuopa, draugija ir 
kliubas, savo sąnarius paskirsto 
priverstinai į tn\ skyrius ar dau- 

: į I skyrių pakviečia tuos, 
kurie nemoka nei rašyti, nei skai
tyti, tegul paskiria jiems vieną ar 
dvi valandi sanvaitėj pasimokyti 
rašyti ir skaityti lietuviškai ir an
gliškai, į II skyrių lai pakviečia 
tuos, kurie jau moka lietuviškai 
rašyti ir skaityti, tolesniani. moks
lui paveikslan: pradinės Istorijos, 
geografijos ir tt. J III skyrių 
lai pakviečia tuos, kurie nori ar 
kokio amato išmokti, arba profe
sijos. Tiems reikia nurodyti mie
sto vakarines mokyklas, kokios yra 
visuose didesniuose miestuose ir 
jose gali uždyką išmokti: stalio- 
rystės, kalvystės, kriaučystės, vy- 
rimo, siuvimo, knygvedystės, ste
nografijos, komercijinių teisių ir 
kitokių dalykų. Tuos visokerio
pus mokslus galima įgyti uždyką, 
vakarais atėjus iš darbo ir nerei
kia nei Valparaisan, nei Muske- 
ganan važiuoti; tokių mokinių lie
tuviška visuomenė nereikalauja 
šelpti. Dr. Graičunas.

Nereikia nei tam tikru

dytojas atsineša prie ligonio visada 
ir visuomet sąžiniškai ir jis taip ge- 
rai, o gal ir geriau pataikįs gy
dyti, ir ligoniui smagiaus. kad 
gali susikalbėti su gydytoju ir iš 
pinigisko atžvilgio yra geriaus. nes 
lietuvis gydytojas nenuplėš, 
liga reikalauja specijalisto, tai 
logika sako, kad gydytojas 
riaus žino, kur yra ir koks
cijalistas geresnis, ir jo privalo 
patarimo šventai klausyti, o ne 
kokios bobutės, ar karčiamninko. 
Bobutė žino tik kaip ’ pupas iš
virti, o karčiamninkas žino kaip 
alutį įpilti stiklai!, o apie gerumą 
specijalisto gydytojaus tiek tesu
pranta, kiek kiaulė ape debesis. 
Ligonis besinaudojąs iš bobutės, 
ar karčiamninko rodos, iš lietuviškų 
laikraščių apgarsinimų ir kitų.tam-[giaus: 
siu šaltinių semiantis žinias tan-‘* 
kiaušiai liekasi išnaudotu, o pa- 
gelbos tikros negavo todėl, kad 
prie tikro specijalisto jis ne buvo 
prileistas, arba apie jį suvis nežino
jo,* kadangi tikri specijalistai per 
laikraščius nesigarsina ir tik tikri 
gydytojai su jais turi artesnius su
sinėsimus. Apie lietuvį advokatą 
tą "patį galima pasakyti, ką ir apie 
gydytoją: jei kas įpuolė į nelaimę, 
kur reikalinga advokato pagelba, 
jei jis išsyk kreiptųsi prie lietuvio 
advokato, tai be abejonės daugiaus 
sučėdytų laiko ir pinigų; jei pilnai 
atsiduotų lietuviui advokatui, tas, 
be abejonės, žinos kokį išsirinkti 
advokatą pagelbininku, jei reika
las butų; pats klientas tiek žino, 
kad įpolė į bėdą, o koks advoka
tas yra gabesnis ir geresnis, tą 
lietuvis advokatas geriausiai žino. 
Tiek apie ekonomiškojo pasikėli
mo klausymą.

2. Pažinimas yf>atiškos ir vi
suotinos hygienoš pamatų. Prie
žodis sako: sveikam kūne sveikas 
protas! O ar mes hygieniškai gy
venam? Dieve atleisk — netik 
kaimietis-darbininkas, ' šeimynos 
miestų ir kaimų, bet ir inteligentas, 
ar tai kunigas, gydy tojas, advoka
tas, raštininkas ir tt. gyvena pri
mityviškai instinktu, o ne protu. 
Apie gydytojus daug nerašysiu: 
jie nors ir žino, bet neparangus, 
kitus gali pamokyti, o pats savęs 
neapsivalo. Jam neatleistina nuo
dėmė ir jis užtai tankiausiai 35 ar 
40 metų amžiaus miršta ar tai 
džiovos, ar kokios kitos 
tiktas. Mat pati gamta 
kad papiktinimo svietui 
Gydytojas nereikalauja 
gyventi bet švariai; jis nereikalau
ja vieno ar 2 svarų mėsos ant pie
tų, gali pasiganėdinti ketvirdaliu 
svaro ir gali būti sveikas ant proto ir 
kūno. Kad teip yra, jis apie tai 
gerai žino, o vietoje pamoky ti ki
tus, pats “brenda purvynan. Mu
sų tauta turi tiesą reikalauti nuo 
daktaro ne tik, kad pamokytų vi
sus, bet ir kad pats apie savę ap
sižiūrėtų. * Inteligento ir paprasto 
žmogaus akys pripratintos tėmyti 
tik papuošalus, o tikro švarumo 
netėmija; jei pas gydytoją atsi
lanko inteligentas draugas, tai duo
da tau patėmijimą, kad tu vargin
gai gyveni, užtai pasekmės gydy
me neturi, girdi tu neturi divonų 
ir kitokių papuošalų savo offise. 
Teip, protingas gydytojas neturi 
papuošalų, ant kurių galėtų viso
kios dulkės rinkties, kuriose tan
kiausiai yra perai užkrečiamų ligų, 
bet jis turi grynus, švarius kam
barius, du ar tris sykius per dieną 
peršluostytus drėgnu skuduru ir 
jo kambariai vėsus taip, kad gali
ma kvėpuoti atvira krutinę. To 
jie nemato ir kada jiems bandai 
paaiškinti, tai jie šypsosi ir nenori 
suprasti. Bet ilgai nereikia laukti: 
užpuolus ligai persitikrina ir .aiš
kiai pamato skyriumą terp šjąrik- 
mo ir nereikalingo papuošalo/ĮMes 
skaitome laikraščiuos, kad tiek jau
nų, stiprių ir prižadančių spėkų 
mirė, jei ilgiaus butų gyvenę, dide
lę naudą butų atnešę musų tautai 
bet nelaimė, jie mirė — kas kal
tas? Jie patys 1 Neivienas nemirė 
iš bado, jie mirė užsikrėtę limpan
čia liga, daugiausiai džiova, kurios 
galėjo pasisaugoti, jei tik butų no
rėję; bet jis norėjo tapti kankiniu 
ar auk* mokslo. Tas netiesa: Jis 
mirė dėlto, kad mokslo jieškojo, 
o jo nerado, nes iš mažens kreivo
se vėžėse laikėsi; jei butų supa
žindintas išmažens su hygienoš 
principais, butų taip anksti nemiręs. 
'Tame kaltė iš dalies musų pačių. 
Sveikatos užveizda atkreipia ati
dą ant kūdikių ypač nuo gimimo 
iki .5 metų 
tinoms tik 
mažutėliais 
mokinimų 
50% sumažino vaflių mirčių skait
lių, bet sveikatos užveizda užmir
šo nuo 5 metų iki senatvei moti-1 lauksime geresnės gentkartės, kuri 
nas ir suaugusius mokyti hygienoš

veikti. Ragino prie skaitymo gerų, 
apšviečiančių protą laikraščių. J. 
Steponavičją iš Collinsviilę kal
bėjo apie S. IT. A. ir jo naudin
gumą; ragino prie jo rašy tiesi. 
Clioras, po vadovyste vietinio var
gonininko Kozelkos padainavo dai
nas: “Sveiki broliai dainininkai”, 
“Kur banguoja Nemunėlis”, 
“Onytę” ir “Byrutę”. Jauna mer
gaitė, Ona Tarvainikė, dekliamavo 
“Ilgėjimą Lietuvos”; V. Aidulis— 
"Sunkus ir vargingas musų gyve
nimas'’. Ona Elzevidutė dainavo 
solo ‘“Miels kviežkelį".
- Publika buvo labai užganėdinta, 
ką rodė jos delnų plojimai. Gei
stina butų, kad kuopa tankiau pa
rengtų sušįrinkimus, o tuom gal 
'su laiku dalį bent lietuvių ištrauktų 
iš girtuokliavimo urvų.

Kun. Gadeikis per pamokslą kal
bina lietuvius lankytiesi į susirin
kimus, klausyti prakalbų, vienu 
žodžiu, remia gerus sumanymus. 
Taigi aišku, kad ir kunigui pra
kalbos patiko ir jis mato jų nau
dą. Tik vienam Valantiejui jos 
nepatiko, nes parbėgęs namon, pra
dėjo zaunyti ,kad žmonės tik pa
mokslų bažnyčioj gali klausyti.

Viena lietuvė' mergina O. A. 
tapusi nėščia, kadangi kaltasis vai
kinas nuo jos pabėgo, apskundė 
teisman kitą vaikiną, bet nieko ne
pešė, iš čia turėjo išsinešdinti ki
tur.

Darbai čia dar nepasitaisė, dar 
eina vis blogai. Skurdas ir tam
sybė terp lietuvių nemaža.

Vietinis.*

ligos iš- 
baudžia, 
neduotų, 
turtingai

amžiaus, suteikia mo- 
pamokinimus, kaip su 
apsieiti; tik dėl tų pa
bėgi j e 10 metų ant

NUO SEIMO S. L. A.
Seimas S. L. A. prasidėjo 1 d. 

berželio 9 vai. ryto. Delegatų su
važiavo 100. Seimą atidarė J. 
Tareila. Seimo prez. P. M i kola i- 
nis iš New Yorko, vice-prez. K, 
Gugis iš Chicago, III., sekretoriai:
I B. K. Balevičia iš Chicągo, III.,
II J. Gegužis iš So. Boston, Mass., 
presos komisija: P. V. Birštonas 
iš Shenandoah, Pa., M. Paltanavi
čia iš Worcester, Mass., V. Am
brozevičia iš Newark, N. J. Mar
šalkos: P. S. Rubikas ir S. Ber
notas iš Worcester, Mass. Sutvar
kymo susinėsimų komisija: A. J. 
Povilaika, J. . T. Kazlauckas, A. 
B. Strimaitis, J. F. Juoeunas,' M. 
Ambrozevičia. Laiškų skaidymo 
komisija: J. Tareila ir J. J. Ger- 
dauskas. Vakare buvo teatras. 
Pirma buvo didelė paroda su gy
vais lietuviškų merginų paveikslais. 
Viskas vedasi geroj tvarkoj.
» Birželio 2 d., buvo pakeltas 
klausymas F. Bagočiaus ir J. Staš- 
kuno posmertinės. Bagočius pri
sipažino, kad paėmė nuo brolio 
mirusio Staškuno $83.75. Rastas 
kaltu. Berželio 3 d. tapo perkra
tyti visi prieš F. Bagočių skundai 
ir 60 prieš 5 balsais tapo jis iš
brauktas iš S. L. A. Kiti įnešimai 
dar rankose komisijos.

S. L. A. seimo nutarta, jog 
prezidentas S. L. A. turi būti 25 
metų 'amžiaus. Referendum arba 
visuotinas balsavimas seimo panai
kintas.

“Tėvynės” redaktorius atmes ne
tinkančius raštus organe, bet kuo
pų raštus turi siųsti literatiškam 
komitetui.

IŠ DE KALB, ILL.
Darbai eina čia pusėtinai, bet iš 

kitur - pribuvusiam darbas sunku 
gauti, kadangi ir ant vietos yra 
pakaktinai neturinčių darbo dar
bininkų.

Lietuvių yra čia 50 šeimynų, o 
pavienių 7a Lietuviškos bažny
čios nėra) kadangi jos užlaikymui 
per mažai yra lietuvių; turime eiti 
į airių bažnyčią. •'

Saliunų čia nėra, todėl nėra kur 
girtuokliauti, bet kas nori gerklę 
vilgyti, randa vietas, kur gali gė
rimų gauti. A. Guizinskis.

IS CLEVELAND* ,O.
23 d. gegužio čianykslis lietuvių 

doros mokytojas, kun. Halaburda 
labai barė bedievius, keikė juos 
šlykščiais žodžiais. Aš panorėjau 
nors vieną bedievį surasti, vaikš
čiojau visur, bet piNcur ne radau. 
Kas todėl yra tM "keikiamieji mu
sų kunigėlio bedieviai, ne galėjau 
dasižinoti. Gal tai bus tie, kurie 
karčiamose sėdi. Bet daugumas 
jų yta tai uoliausi kunigo šali
ninkai. Bedievių jieškotojas.

Presos kom.: V. Ambrozevičia. 
ir M. Paltanavičia.

IS GARDNER, MAS.
: Lietuvių yra čia apie keturi šim
tai. Dirba daugiausiai kėdžių dirb
tuvėj. Dirba čia medines ir pin
tines kėdės. £r«rbai ne sunkus, 
Darbai čia truputį pagerėjo, da
bar jau mažiau matyti žmonių be 
darbo.

Yra Čia dvi lietuviškos pašelpi- 
nčs draugijos, kuopos L. S. S. 
ir S. L. A. 29 dieną gegužio 
parengė šokius Fine svetainėj. 
Buvo ir prakalbos. J. Ivanaitis 
savo kalboj visus ragino prie 
mokslo. Krięinskas aiškino dar
bininkų padėjimą. Stakėnas aiški
no, kas yra socijalistas - Kadangi 
čia yra daugiausiai socijalizmo 
priešų, tai tiems ypač Stakėno kal
ba nepatiko. M. Stakėnas.

IS WAUKEGAN, ILL.
Pasimirė čia jaunas lietuvis, Ig

nacas Mazis. JMat išeinant iš alu
dės, su peiliais ant jo užpuolė du 
vengrai ir teip sunkiai subadė (už 
ką? Red ), kad vakare, 23 d. ge
gužio jis pasimirė. Velionis pa
ėjo iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Ligumų parapijos, Gedvainių so
džiaus. Išgyveno 29 metus. Už
puolikai suimti ir sėdi jau kalėji
me. Velionis čia Amerikoj turi 
vieną brolį, kuris pirma gyveno 
Philadelpliijoj; Lietuvoj yra tėvas 
ir motina.

Petrauskas,
361 Quince str. , 

Kenosha, Wis.

Iš EAST ST. LOUIS, ILL
23 d. gegužio buvo čia parengtos 

prakalbos. Parengė jas 88 kuopa 
S. L. A. Jodo svetainėj. Žmonių 
buvo pilna svetainė.

P. Janušauskis kalbėjo apie Lie
tuvos praeiti; J< Radavičia apie 
darbininkų skurdą ir apie moterų 
teises. Tik kada moterys apsi- 
švies, tąsyk įgaus teises, tąsyk su-

IŠ BROOKLYNO, N. Y.
Neseniai čia susitvėrė daininin

kų choras; vardo dar neturi. Mo
kina draugas Bukšnaitis. Gaila, 
kad mažai sąnarių turi, tik 20. 
Kas nori mokytiesi dainuoti ir 
gražiai vakarą praleisti, lai atsi
lanko. Lekcijos būva kas petny- 
čia “V ienybės Lietuvninkų” redak
cijoj pn. 120—124 Grand st

23 d. gegužio buvo vestuvės J. 
Spurgos su J. Stanevičiūte. Besi
linksminant, L. K. Kaziunas pa
aiškino kėliais žodžiais apie nu
kentėjusius dėl revoliucijos Lietu
voj ir užmanė jų su šelpimui su
dėti kiek aukų. Nors vestuvėse 
buvo ir toki, kurie gyrėsi, kad jie 
šelpimo reikalą gerai supranta, bet 
nuo aukavimo visokiais budais at
sikalbinėjo. Susirinkusių keli su
dėjo 2 dol (aukautojų vardai bu
vo pagarsinti pereitame numeryj. 
Red.). Rods U auka ne didelė, 
bet ne reikia užmiršti, kad iš dau
gelio mažų pasidaro viena didelė. 
Jas paskyrėme revoliucijos kanki
nių naudai. Davatkos vaikas.

daugiau negu dabartine galės nu-

Iš ROCHESTER, N. Y. . 
Pastebėjau No. 23 “Kataliko” 
irespondenciją p. J. Rex, kuris

į Rochester, prižadėdamas visokius 
patarimus, nurodo uždarbius po 3 
dol. su viršum į dieną ir tt. Aš 
persergsčiu lieuvius, nes atvažia
vus, vėl reiks išvažiuoti, nes čia 
vietinių darbininkų yra daug be 
darbo, yra ir tokių, kurie noriai 
dirbtų už 9 doL per sanvaitę. 
Pirmiau streikavo dailidės, tada 
tai reikalavo jkabų, bet dabar ir 
tų nebereikia.

Lietuviai čia ne atsilieka nuo 
kiltesnių tautų.

7. kuopa L.S.S. šįmet atsižymė
jo nepaprastu veiklumu: rengė 
prakalbas, prelekcijas, diskusijas, 
perstatymus. 4 d. berželio 7 kuo
pos L. S. S. Teatrališkas ratelis pa
rengė vakarą su perstatymais: 
“Nutruko”, “Knarkia paliepus” ir 
“Saliamono sapnas”, Germania 
Hali prisirinko pilna publikos 
visokių tautų. Lošimas nusisekė 
pusėtinai. Reikia pasidėkoti drg. 
K. šemetai, kuris teip rūpestingai 
viską sutvarkė. . Vieną reikia pa
peikti, kad per tyliai kalbėjo kai- 
kurie aktoriai. Programuose ne
buvo pažymėti aktorių tikrieji var
dai, todėl tūlos merginos, paži- 
nusios savo vaikiną, šukavo iš 
džiaugsmo: “Jonas, Jonas”, kitos 
vėl šaukė: “Petras, Petras”. Ge
rai sulošė merginos: M. Petrikiu- 
tė rolę kapitono pačios atlošė tik
rai artistiškai. Antanina Gintariu- 
tė rolę ūkininko dukters, nedrąsios 
mergaitės, kuri turės susižieduoti 
su puikiu, turtingu miesčioniu, pui
kiai atlošė. ' M. Abraičiutė rolę, 
ūkininko pačios, kuri stengias įkal
bėti dukterei, kad pamestų nedrą
są, o butų lipšni, nes jaunikis tuoj 
pribus, atlošė teipgi gerai. Galima 
vien užmesti, kad neatsakančiai 
buvo aprengta, išrodė per j auna 
motinos rolėj. Vyrai lošė ne visi 
gerai; truko jiems gyvumo. Gerai 
atliko K.
žiauraus, 
žmogaus, 
gerai rolę
kis nudavė gerai ūkininką lengva
tikį.

Publikai geriausiai patiko Salia
mono sapnas, kur levoliucijonie- 
rius, kalėjime būdams, nudeda įtū
žusį kalėjimo viršininką su jo pa
ties kardu ir revolveriu priverčia 
keturis kareivius sustatyti šautu
vus į krūvą.

Po perstatymui buvo šokiai. 
Vadovaujant drg. K. Semetai šo
ko “Aguonėlę”. Butų ir daugiau 
pamokyta lietuvius tautišku šo
kių, bet nebuvo kam griežti klum
pakojį ir kitus.

Vakaras užsibaigė grąžei, pelno, 
regis, liks keli doliariai. \

Geistina, kad daugiau panašių 
vakarų Rochesterio lietuviai su
rengtų. Jūsų Paplėstakis.

IŠ NEWARK, N. J.
Čia vienuose naujuose gyveno 

ant Jefferson gatvės keturios mer
ginos. Žinoma, kur vienos mergi
nos gyvena, ten ir vaikinai lankosi. 
Iš to ir išėjo nelaimė. Čia rado 
po lovą negyvo vaiko kūnelį. Už
tai visos keturios merginos likosi 
suareštuotos. Ant rytojaus ir 
skundėją paėmė. Pamatysime, kas 
teisme kaltu pasirodys. J. B.

nuosavas produktas naminių ra 
sėjų. Živickis dar norėjo antri, 
sykiu kalbėti, bet publika jau ne 
beturėjo noro klausyti, ištrauk; 
laukan. Teko girdėti, buk buv< 
manyta užkviesti kokį žinamą kai 
bčtoją, bet kun. Milukas uždraudęs 
V ienas iš tarpo korporacijos narii 
suprato, jog publika neužganėdinL 
ir net įžeista ir kelis sykius atsi 
prašinėjo, prižadėdamas ant toliau: 
pasitaisyti. Kirvis.

Skilius rolę kapitono, 
išmirkusio, gyvuliško 
P. Anuškevičia nudavė 
jaunikio. P. Bugailiš-

IŠ PHILADELPHIOS, PA.
23 d. gegužės, “Lietuvių Muzi- 

kališko Namo Korporadja” pa
vaišino lietuvius, gyvenančius šiau
rinėj miesto dalyj, gana originališ
komis prakalbomis. Apie tvarką 
ten niekam nei į galvą neatėjo. 
Ką kalbėjo kalbėtojai sunku per
statyk nes ir jaučio skuros neuž
tektų surašyti visoms nesuomonėms. 
Pavyzdžiui privesiu Živickį, ant 
kurio rengėjų buyo sudėta visa 
viltis: jis atkartojo mintis ir žodžius, 
neseniai kalbėjusio “Lietuvių Ukė- 
sų Kliube” Smelstoriaus ir šaukė, 
jog Philadelphijos lietuviai nu
šluostė visiems nosis, nes nors jų 
mažas būrelis, o jau turi savo sa
lę, o kad visi prisidėtų, ir veiktų 
iš vien, visur palaikytų savuosius, 
tai poliemonai ir sudžios butų visi 
savi žmonės, o iš to lietuviai turėtų 
didžiausią naudą, nes jeigu ir su
sipeštų, tai leituvis lietuvio teip 
skaudžiai nebaustų. Taigi, tą kal
bą teip reiktų suprasti: kad jei 
lietuviai laikysis vienybės, tai visą 
Ameriką užkariaus. Kaip pas Ži- 
vickį, teip ir pas paskiau kalbėjusį 
Litviną nestokavo nei antisemitiz
mo, išvedimas buvo vis tas pats, 
būtent, kad kiekvienas turi pirkti 
kprporacijos Šerus. Apart kalbė
tojų, buvo dekliamatoriai. Ką jie 
dekliamavo, sunku pasakyti, nes 
dekliamacijos buvo tikrai origina
liškos. Spaudoj dekliamuotų eilių 
ir monoliogų niekur nėra; matyt, 
viskas surengta buvo tik Šioms 
prakalboms, nes užsibaigė vis kvie-

ĄPIE FARMAS VAKARINĖSE 
VALSTIJOSE.

’ Nr. 19 “Lietuvos” St. Miliauc 
kas pakėlė sumanymą sutverti ben 
driją, ir ant žemės valdžios duoda 
mos norintiems ją apdirbti įrengt 
farmas vakarinėse valstijose, 
gyvenu Wyomingo valstijoj ir 
čiau čia didelius plotus žemės, 
čia dideli kalnai ir daugybė 
menų. Žemė yra molis susimaišęs 
su smėliu, kaip kur yra pliki ak 
mens ir uolos. Lytus retai būva, 
kokiu du kartu per vasarą; būva 
smarkus vėjai per visos vasaros 
dienas. Žiemos šaltos ir ilgos. 
Po žeme daugely j vietų yra an
glys. Vietomis yra girių, vietomis 
visai plika žemė dėl stokos van
dens. Kartais reikia eiti 100 my
lių, kur randi kokį upeliuką su 
vandeniu. Yra ir gerų vietų žie
mių pusėj, bet tos vietos jau ap
gyventos; yra ir keletas lietuvių 
gyvenančių ant farmų.

Colorado' valstija yra kalnuo
ta, kalnai didesni negu \Vyominge. 
yra ir toki kalnai, ant kurit^ vir
šūnių ir vasaros laike nenutirpsta 
sniegas. Žemės gilumoj yra auk
sas, sidabras, toliaus į vakarus 
anglys; kitoj kalnų pusėj yra teip
gi anglys (tokių vietų, supranta
ma, jau lietuviai neįstengs pirkti. 
Red.). Tarpe kalnų yra labai gra
žių vietų, ten žemė gera, yra daug 
mažų upeliukų. Farmeriai čia gy
vena pasiturinčiai. Darbų čia ir
gi netrūksta: yra darbai aukso, si
dabro ir anglių kasyklose. Yra 
didelių girių ir visai plikų vietų., 
Į rytus nuo kalnų yra labai dailios 
fanuos, bet kainos jų labai 
augštos (ne apie tokias Miliaucko 
manoma: jis mano apie žemę val
džios dalinamą dykai arba pusdy
kiai. Red.). Dar toliau į rytus 
Colorado valstijoj yra labai dideli 
plotai visai neapgyventos žemės. 
Žemė ta tai smėlis su moliu mai
šytas.. Išvadžiojus vandenį, gali
ma būt ją dirbama padaryti; dabar 
ji. tinka tik ganykloms, todėl tuo
se apskričiuose daugiausia gyvu
lius augina.

Ai 
ma-

B.1

ZE-

pati,

IŠ AUCKLAND, NAUJOJ 
LANDIJOJ.

Naujoji Zelandija valdosi 
ji po Anglijos globa. Kraštas tas
labai skiriasi jiuo kitų kraštų. Da
bar laukiame žiemos. Vasarą tu
rėjome labai lytingą; ruduo buvo 
pusėtinas.

Medžiai čia ant žiemos nemeta 
lapų, kaip tai būva šiauriniuose 
kraštuose, bet numeta žievę. Čia 
auga visokio pavidalo palmos, ku
rios žaliuoja per visą žiemą ir va
sarą. Yra ir spyglinių medžių, 
kurių sakus, arba gumą gabena j 
kitus kraštus. Laukinių žvėrių čia 
visai nėra, nė teip įgrįstančių kitur 
vabalų. Užtai prisiveisę triūsai 
labai daug laukams blogo pridirba.

Konstitucija labai gera. Bet 
ateivys negali gaut gero darbo, 
jeigu ne gali savistoviai gyventi 
nusipirkęs žemės, nes čianykščiai 
gyventojai ateivių nekenčia, o nuo 
jų paeina darbo gavimas. Čio
nai gyvena maorai, buvę ponai 
tų trijų salų vadinamų vienu Nau
jos Zelandijos vardu, bet jų liko 
jau ne daug, vos 35000; daugiau
siai yra anglijonų; yra ir vokiečių; 
yra ir kiek iš Austrijos paeinančių 
dalmatinų. Lietuvių čia visai nėra, 
vien aš vienas terp anglijonų. Su
tikau du rusu laimingai ištruku
siu iš katorgos. Man čia ilgu, to
dėl ne manau ilgai užsilikti. Trokš
tu pasimatyti su tautiečiais Ameri
koj. Vi. Pikelis.

PRANEŠIMAS.
9 d. gegužio šių metų Scrantone, 

Pa. kaip buvo pranešta, susiorga
nizavo “Laisvos Minties” bendro
vė išleidimui Scrantone sanvaitinio 
laikraščio grynai laisvamaniškoje 
ir pirmeiviškoje dvasioje.

Laikraštis “Laisva Mintis” pa
siskirta sau už papėdę:

1. Jog dabartinis surėdymas ie- 
miasi ant netikusiai sutvarkytos 
valdžios ir ant dogmatiško tikėji
mo. Kaip tokia valdžia taip ly
giai ir* tikėjimas laiko visą žmoniją 
kūniškoje bei protiškoje priespau-

jurėdymo nuožmumą ir naikinti 
įmonių tarpe tikėjimiškus prieta
rus. < - į -i : .

2. Lietuviai privalo kovoti' už 
lutonomišką surėdymą Lietuvai, 
x* kurio nėra galima |>ageidauja- 
ni^tautos pažanga. To tiksle at- 
iekimui “Laisva Mintis” aiškįs; 
;as tai yra autonomiškas surėdy- 
nas.ir kaip susitvarko žmonių gy- 
.enimas tame surėdyme; gvildeni 
atetybės istoriją ir sulyginės viso

kius valstybifiius surėdymus. Apart 
o, bus raginama Amerikoje ap- 
igyvėnusius lietuvius išmintingai 
įaudoties iš politiškos šios šalies 
aisvės.

3. Lietuviai turi žengti pimiyn 
•u apšvietos pagelba. "I-aisva 
Mintis”, pripažindama/jog žmoni
jos progresas eina evoliucijos ke
liais, nerevoliucijonizuos minių, 
bet es jas prie kuoplačiausib or- 
■janizavinKisi atsiekimui apšvietos. 
Tam tikslui bus raginama žmonės 
rengti sistematiškas paskaitas, . 
steigti knygynėlius, mokyklas ir tt. 
Nuolat bus aptariami tautos rei-j 
kalai; “Laisva Mintis” stengsis 
supažindinti savo skaitytojus su 
apšvietos stoviu visame pasaulyje
ir su įvairiomis mokslo šakomis, 
kaip va: civilizacijos ir tautos iste
rija, gamtos mokslais, ekonomika, 
arba mokslu apie visuomenišką 
ūkį ir tt. 1

4. Moterų* klausimas užims 
“Laisvoje Miniyje” viehą iš svar
besnių vietų.

5. Pakėlimas morališkos žmonių 
stovenės bus vienas iš artimiausių 
“Laisvos Minties” tikslų.

6. “Laisva Mintis1’ bus beparti- 
jinis laikraštis: jis tarnaus didžiu
mai, , o ne mažumai, tauta, ne
kokiai atskirai grupai.

“Laisvos Minties” bendrovės ka
pitalas susidėtąjį iš narių {mokėji
mų už akcijas. Akcijos kaina — 
$10.00, laikraščio kaina metams 1 
— $2.00.

Bęndrovėč reikalus veda valdy- 1 
ba,"susidedanti iš sekančių ypatų: 
pirmsėdis — A. Grybas, jo pagel- 
bininkas — M. Valentanavičia, iž
dininkas — Dr. Jonas Šliupas, se
kretorius — V. K. Račkauckas ir 
direktoriai: Dr. J. Šliupas, J. Ar- 
dzeviČia. Pr. Živatkauckas, Ant.^- 
čelkis ir M. Valentanavičia.

Pinigus už akcijas ir prenume
ratą priimą bendrovės iždininkas, 
Dr. J. Šliupas, 1419 N. Main avė., 
Scranton, Pa.; informacijų sutei
kia sekretorius V. K. Račkauckas, 
1102 Bląir avė., Scranton, Pa.

Valdyba. ii

SLOVAKAI IR MES. '
Nors lietuviai mažai rūpinasi 

gyvenimu kitų tautų, bet kad kar
tais gyvenimo reikalai jungia vi
sokios kilmės tautas, tai atsiranda 
reikalas bent su tūloms tautom* 
arčiaus' susipažinti. Jau jn'reitą 
matą lietuvių nutarta, su slaviškos 
kilmės tautoms . susijungus, užlai
kyti New Yorke emigrantų 'narna,' 
Lietuvių prisidėjimas prie užlai
kymo to namo menkajs, nes slova
kai nuo pernai pats Užlaiko emi
grantų namą (turbut raštijas klai
dingai tą namą vadina slovakų na
mu, nes, kiuk žinome,, namą tą už-;1 
laiko ne vieni slovakai, bet teipgi 
rusinai ir chorvatai prie. jo užlai
kymo prisideda. Butų todėl tai 
slavų, o ne slovakų namas? Rd.J 
ir turi savo reprezentantą ant Kilis 
I^land. Lietuviams paprakus, sla
vai sutiko, kad tie namai patar
nautų ir lietuviams ateiviams, jei 
jie nors kiek prisidėtų pinigais prie 
namų užlaikymo, nors su mažai 
pinigų norėjo lietuvius priimti ir 
rupintiesi ateiviais. Bet lietuviai 
beveik visai su pinigas neprisi
dėjo. Vienok ir teip besielgiant 
lietuviams, papuolusius nelaimėn, 
slavų emigrantų namas ima iš 
Ellis Island lietuvius ateivius.

Slovakų tauta ne <lide>nė už 
lietuvius: jų Vengrijoj yra vos 3 
milijonai (slovakų tauta nė dides
nė, bet prie namo užlaikymo pri
sideda ir rusinai, kurių Maskolijoj 
ir Austrijoj 
Red.). 1—r į

persekioja magyarai, teį> lietuvius 
maskoliai; slovakai neikiek netur
tingesni už lietuvius. ^Slovakus . i 
Amerikoj lietuviai vadina anga
rais, nors ungarų tautos nėra, kaip 
nėra vengriškos kalbos: viešpatau- i 
janti tauta Vengrijoj yta magya
rai, kurie slovakus persekioja ir 
bruka jiems savo kalbą. Slova
kai, kaip ir lietuviai, tykus, kan
trus, teisingi, magyarai gi nuož
maus budo. Svaiginančių gėrimų 
nei vienį, nei kiti nespiauja iš bur
nos laukan. Slovakai Vengrijoj, 
kaip lietuviai Maskolijoj ar Prū
suose savo tautiškų mokyklų įeik

- ,-j yra 20 milijonų. 
Kaip slovakus Vengrijoj
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gyarai; už savo kalbą jie su ma- 
gyarais veda sunkią kovą. Slo- 

J yakų laimė, kad ir magyarų yra 
.vos 5 milijonai

* Nors slovakai lygiai kaip ir lie
tuviai naikinami tautiškai: likusius 
be tėvų slovakų vaikus magyarų 
valdžia paima, išgabena į magy- 
ariškus apskričius ir ten kaipo ma- 
gyarus užaugina — bet jau slova- 

- kai lietuvius pralenkė. Slovakai 
'Amerikoj turi 15 gerai užsilaikan
čių laikraščių, o vieną ^kasdieninį 
nors jų Amerikoj yra ne daugiau 
kaip 500000.

Slovakai, kaip ir itettHŪai,- turi 
savo Susivienyjimą vadinamą “Slo- 
vensky Narodny Spolok", į kurį 
priguli 27000 narių. jjų^tskaitoj 
Skaitlius sąnarių paduotas daug di
desnis. Red.). Prigulinti j Spolok 
moka įmetus $20, bet posmertinės 
gauna 1000 dol. Jie, kaip ir lietu
viai, moka po ic. tautiškiems rei
kalams ir po ic. užlaikymui emi
grantų naįmo, iš ko, neskaitant au
kų, susirenka 3000 dol. į metus.

Slovakai turi tik vieną visiems 
organizaciją, į kurią priguli visi 
be skirtumo slovakai: katalikai, 
unijotai, protestonai, betikiai, bet 

; niekas ten nesiėda, nėra prasi- 
vardžiavimų ir siundymų. Į tą 

< tautišką organizaciją priguli ir vi
si kunigai ir iš vien su kitais są
nariais darbuojas tautos ir sąnarių 
labui. Nėra terp jų tokių ergelių 
kaip pas mus. (pernai buvo. Su
kėlė juos Ruman prieš Rovpianką, 
bet dėl tikėjimo jie bent vaidų ne 

‘ kelia. Red.).
Slovakų Susivienyjimas nuo ge

gužio 25—29 laikė seimą Brid- 
geporte, Con. Jie seimus laiko 
kartą į du metu.

Kadangi slovakai rūpinasi, atei
viais ir užlaiko emigrantų namą, 
tai turėjo ir fondą • įsteigimui prie
glaudos pavargusiems ir seneliams 
30000 dol. Seime Step Rovnianek 
(ne bankierius, maskoliškas vice 
konsulius Pittsbuge), saliuninkas iš 
Pittsburgo padovanojo Susivieny- 
jimui namą vertėt 20000 dol. įren
gimui prieglaudos seneliams. Ka
dangi slovakai savo darbais at
kreipė į savę ir svetimtaučių atidą, 
tai tūla amerikone, tuom tarpu sle
pianti savo vardą, per profesorių 

,įJ- Columbia universiteto Pupiną pa
aukojo jų Susivienyjimui 20000 
pinigų ir tiek jau vertą namą 
New Yorke įtasymui emigrantų 
namo. J. Naujokas.

tapo sužinota. Laivų statymas iš 
medžio dabar visai užmirštas.

Antru didžiuoju atradimu, bet 
pačiu pirmuoju pagal svarbą bu
vo išradimas ugnies trynimu. 
Žmogus, išradęs ugnį, vadinosi 
Prometėjas ir sakmė sęka, kad 
dievai teip užsirūstino ant jo, jog 
tuojaus leidosi paskui jį ir jį iš
tiko kepenų liga. Kad fosforas 
užsidega nuo menko patrynimo ne
buvo žinota lyg vakar dienos, gali 

męs turimedabar

dievų
mums.

su Prometė- 
kad dievai

sakyti, ir ve, 
briežttikus.

Pasielgimas 
j ūmi parodo
yra tik suaugusiais žmonėmis, ko 
antgalo ir. buvo visuomet laukta. 
Dievai nenori lenktynių — jie yra 
monopolistai ■>— “idant jus netap
tumėte panašiais dievais!” Tai yra 
ištikro labai rimtas uždavinys; ir 
teip dievai ir 'žmonės visuomet 
stengėsi galingus žmones parblokš
ti ir laikyti juos po savim.

1878 m. aš girdėjau Harvardo 
universiteto fizikos profesorių ši- 
teipos sanprotaujant: “Visokia 
šviesa yra padaroma degimo. - De
gimo negali būti be degio. Todėl 
saulė yra degio apsiausta”. Nuo 
šito jis nušoko ant nesuomonės, 
kad mėnulis yra dangiškasis 
vonas, sueikvojęs. savo degį;
Tai buvo spalio 6 d., 1879 

Menlo Parke, New Jersey,:
žmogui pasisekė persiųsti elektros 
srovę viela per tuštumą ir jis su 
džiaugsmo klyksmu pasišaukė sa
vo pagelbininkus iš kito kambario: 
“vaikinai eikite šian greitai; turiu 

Jis bijosi, kad tas tik 
bet tas 

aštuonias 
šešių da- 
akių per

Musų laiko žmogus
la-

m. 
ką

— turiu!” 
trumpų valandėlę tęsis; 
traukėsi keturias dešimts 
valandas ir nė vienas -iš 
bojančių vyrų nesudėjo 
tą laiką.

“Nėra, girdi, šviesos be ugnies!” 
Nagi męs padarome dabar šviesą, 
šilumą ir pajiegą iš vandenkričių, 
prie temperatūros žemiau zero.

“Idant nepastotumete dievais 1” 
Jie turėjo priežastį bijotis, nes jie 
pamatė dieną, kuomet žmonės pri- 
gąžins visą Olimpą skylių pneu
matiškais grąžtais ir suplaišins jį 
į skeveldras bespausdanū dugną.

Emersonas pasakė, kad žmonės 
yra- dievais. Jis, matyt, su
prato, kad žmogus, tai trumpomis 
kelinėmis dievas.

atsieis pigiau, fcegu su pagelba le
do, rašėjas tųJ receptų nepasako; 
tačiaus, ari šeip; ar teip butų, jomis 
galima pasinaudoti bent tuomet, 
kuomet ledo negalima gauti, o 
žema temperatūra atvėdinimui ko
kio nors daikto yra reikalinga.
• Sumaišius 6 dalis sietinės drus
kos natrono, 5 dalis salietrinės 
rūgšties natrono su 5 dalims le- 
lešiuotos Salietrinės rūgšties (2 da
li salietrinės rakšties su 1 dalia1 
vandens), galima mišinyje pasiekti* 
temperatūrą 
nio žemiaus 
heitą.

Sumaišius w__ H _________
rakšties natrono su 5 dalims le- 
salictrinės rakšties su 1 dalia van
dens), galima pasiekti temperatū
rą iki 60 laipsnio žemiaus zero, 
pagal F.

Sumaišius lygias dalis salietrinės 
rakšties ir amonijos, mišinyje ga
lima įgyti temperatūra iki 40 
laipsnio žemiaus zero, paga^ F.

Beabejo, ir su pagelba kitokių 
mišinių galima pasiekti žymiai že
mą temperatūrą, bet reikale gali
ma pasikakinti ir čionai paduotais.

N B. .Nurodytos dalįs turi būti 
imamos pagal svarumą.

2. Kaip apsisaugoti nuo uodifP 
— Nuo uodų gylimo galima leng
vai apsisaugoti ištrinant veidą ir 
rankas saldžia alyva, sumaišyta 
su spiritu arba alkoholium.

Kad apsisaugoti nuo uodų gyli
mo naktį, bemiegant, reikia ant lo
vos, ties priegalviu, pakabinti pa
mirkytą kampariniame spirite kem- 
pelę arba pluoštą vatos.

Kaip galima prašalinti nuo vei
do šlakai P — Tam tikslui gera po 
keletą kartų per dieną suvilginti 
šlakuotas vietas lešiuotu alkoholium 
bet dar geriaus — pasigaVninti ap- 
tiekoje mišinį iš 1 drachmos drus
kinės rūgšties, 1 uncijos alkoho- 
liaus ir» 8 uncijų vandens. Vil- 
gant teip sutaisytu skystimu šla
kuotas vietas po 2—3 kartus į 
dieną, šlakai turi išnykti.

Parinko jRudšilio špukas.

EMILE ZOLA

RYMAS
. ROMANAS

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

ratais, 
arbata

prieža-

net žemiaus 60 laips- 
zero, pagal Fahren-

g dalis fosforinės

priklauso prie fi- 
tėvybės. Aplinky- 
gali pergalėti net

Sveiko proto gadyne.
Rašo Elbert Hubbard.

Liuteris Burbaftd, nepaprastas 
proto milžinas neseniai yra pasa
kęs, kad augalo išsivystyme svar- 

' bum veiksmu yra aplinkybės; ir, 
kad, jo nuomne, žmogus yra tik 

. kratąs augalas — gyvastis teip pas 
v žmogų, kaip pas augalą - turi tą 

pačią versmę.
Paveldėjybė 

žiskos ypatos 
bes, iš dalies,
priešingas įgimtines sąlygas.

Paveldėjybė pati yra aplinky
bių ir visuomet būva jai antraei- 
linės svarbos. Jei aplinkybės nėra 
tinkamos tai veisimosi negali būti. 
Čia tinka Benthamo pasakymas, 
kad jungtuvės Anglijoje yra ly
gioj atnašoj prie javų kainos.

Meilė yra fiziškų sąlygų daly
ku ir josios kokybe priklauso nuo 
aplinkybių. Žmonės, kurie tam 
tikru budu valgo, geria ir linksmi
nasi, teipgi myli tam tikra budu, 
o kaip, — nęra sunku pasakyti.

• Jei jie turi vaikus, tai jie, gyven- 
.darni tokiose pačiose sąlygose, yra 
toki, kaip jų tėvai. Prie kitoniškų 
aplinkybių kitokiais stojasi vaikai. 
Taigi visa pirmineiga priklauso 
nuo pagerinimo aplinkybių.

Teip vadinamoji paveldėjybės 
tiesa yra klaidinga, tamsi hipoteza, 
neturinti pagrindo ir spėjama; ap
linkybių tiesa yra tikra ir apsoliu- 
tiška ir jos- rezultatus galima iš- 
kalno pasakyti kuone su matema
tišku tikrumu.

Indijonų kūdikis, paimtąs pir
ma dviejų“ metų amžiaus ir už
augintas baltų tėvų, įturės ap
siėjimus, papročius ir net prieta
ras savo priimtinių tėvų, kuomet 
antra vertus, baltas kūdikis, už
augintas indijonų, bus laukinis, 
be ambicijos; inkvėpimo ar nesi
tenkinimo, kurie yra įeikalingi pa
sisekimui.

Todėl dalykas išeina šiteip: Ap
linkybės gali pergalėti stipriausius 
paveldėjybės palinkimus, paveldė- 
jybėje gi be aęlinkybių jokia pir- 
tnynetga nėra galima.

Pirmutinu žmogaus atradimu 
bjivo medžio plaukimas ant van
dens. Kad geležis teipgi plau
kia, tai tik musų pačių laikuose

Ar žmogni valdžia] 
reikalinga ?

Rašo Levas Tolstoi.
Žmonės yra teip pripratę prie 

valstybinės tvarkos, kurioje jie gy
vena, kad jiems ji rodosi neišven
giama, didžiausios svarbos žmo
gaus gyvenimo forma.

Bet tas tik rodosi teip. Žmonės 
gyvena ir gyveno be jokių valdiš
kų tislių. Visos laukinės tautos, 
kurios nepasiekė teip vadinamos 
civilizacijos, gyveno ir gyvena ši- 
teipos; ir teip gyvena tie, kurie 
savo supratimais pasikėlė augščiau 
“civilizartjos” krikščioniškos drau
gijos Eui opoje ir Amerikoje ir 
ypatingai Rusijoje, atmetusios val
džią ir nereikalaujančios jos ir 
tik besikenčiančios jos neišvengia
mais besikišimais.

Valstybinė reikalų tvarka yra 
laikina ir anaiptol ne pastovi gyve
nimo forma. Ir kaip ypatos gy
venimas nėra stovus, bet vienval 
mainosi, žengia tolyn ir tobulinasi, 
teip ir visos žmonijos gyvenimas 
be paliovos keičiasi, žengia tolyn 
ir tobulinasi. Kaip ypata sykį 
žindo krūtį, žaizdė žaislais, moki
nosi pamokas, dirbo, apsivedė, au
gino vaikus, pasiliuosavo nuo pa
geidimų ir eidama senyn įgijo”iš
mintį, teip ir tautų gyvenimas teip- 
gi mainosi, tobulinasi, tik ne kaip 
ypata, su keliais metais, bet bygy- 
je metašimčių ir gadynių. Ir kaip 
žmogui svarbiausios atmainos įvyk
sta nemalonioj dvasiškoj srity j, 
teip ir žmonijos gyvenime svar
biausios atmainos visų pirmiausiai 
atsitinka nematomoj jo tikėjimiš- 
kos sužinybės srity j.

Ir kaip pas žmogų šitos atmai
nos įvyksta teip laipsniškai, kad 
negalima pasakyti nė valandos, nė 
dienos ar mėnesio, kuomet kūdikis 
liaujasi būti kūdikiu ir. stojasi jau
nikaičiu, ar jaunikaitis vyru ir bet 
męs neapsirinkamai žinome, kad 
atmaina yra įvykusi ,teip męs nie
kuomet negalime pasakyti metų, 
kokiais žmonija ar jos tam tikra 
dalis išaugo vieną tikėjimo periodą 
ir pasiekė kitą, bet teip lygiai kaip 
męs žinome apie kūdikį, kad jis 
pasiekė jaunatvę, žinome teipgi, 
atmainai įvykus, kad žmonija ar 
josios dalis atgyveno vieną tikėji
mo išvyzdį ir įžengė į įritą — 
augštesnį.

Tokia atmaina iš vienos gadynės

į kitą musų dienose įvyko krikš
čioniškų tautų gyvenime.

Męs nežinome valandos, kuomet 
kūdikis stojasi'jaunikaičiu, bet męs 
žinome, kad tasai kūdikis negali 
jau žaisti žaislais; ir teip pat męs 
negalime pasakyti metų nei dešimt
mečio, kuriame krikščioniškojo 
svieto žmonės išaugo savo seną 
gyvenimo formą ir įžengė į naują 
gadynę, apsklembiamą jų tikėji- 
miškosios sąmonės; bet męs nega
lime nežinoti ir nematyti, kad 
krikščioniškojo svieto žmonės ne
gali jau rimtai žaisti pergalėmis, 
valdovų sueigomis, dipliomatiško- 
mis gudrybėmis, konstitucijomis.

Musų laiko žmonės negali rim
tai tikėti, kad žmogaus likimu 
šiame sviete yra užimti siaurą vie
tą, duodamą jam nuo gimimo' iki 
įnirčiai, kalbomis parlamentuose, 
ar teisimu savo artimų teismuose, 
arba gaudymu, kalinimu ir žudy
mu jų arba rūpinimusi, kad Šuo-, 
mija, Indija, Lenkija ar Korėja 
butų prijungti prie teip vadina
mos Rusijos, Anglijos, Prūsijos 
ar Japonijos; arba šitų šalių ap- 
laisvinimu su prievarta ir tam su
rengiant net surinktines piovynes 
vieni kitų,
savo sielos gilumoje negali nepa
tirti besuomoniškumo tokio veiks
mo.

Męs tik negalime pamatyti, kad 
musų vedamas gyvenimas nesu
tinka su žmogaus prigimimu, ka- 
dąngi visos baisenybės, terp kurių 
męs ramiai gy vename, ateina teip 
pamaži, kad męs nepastebiame jų.

Mano gy venime teko man ma
tyti apleistas senas žmogus bai
siausiame padėj ime; kirmėlės
kribždėjo jo kūne; jis negalėjo 
pajudinti nei vieno sąnario be 
skausmo ir bet teip laipsniškai ji
sai atėjo prie to, kad jis nepaty
rė savo padėjimo baisumo ir vis
kas, ko jis prašė, buvo puodelis 
arbatos ir šmočiukas cukraus! 
Teip pat būva ir su mumis musų 
gyvenime. Męs nepamatome jo 
viso baisumo tiktai dėlto, kad męs 
atėjome į dabartinį musų padėji
mą nepastebiamais žingsniais ir 
nusiraminame naujais krutamais 
paveikslais ir motoriniais 
kaip anas nusiramindavo 
ir cukrumi^

Be to, kad nėra jokios
sties tikėti, jog panaikinimas prie
vartos, kuri nesusitaiko su protau
jančio, mylinčio žmogaus prigi
mimu, užkenktų vietoje pagerini
mo žmonijos sąlygų — be to, kad 
dabartinis draugijos stovis yra teip 
baisus, kad sunku pritaikyti ką- 
nors aršesnio.

Todėl klausimas, ar žmonės gali 
be valdžios gyventi yra ne tik ne
baisus, kaip dabartinės tvarkos ap
gynėjai sako, bet tiesiog juokin
gas teip lygiai, kaip klausimas už
duodamas kankinamam žmogui, 
kaip jis gyvens, žmonėms palio
vus jį kankinti.

Žmonės, kurie dėl tebesančių 
valstybinių susijungimų turi ge
resnes vietas, vaizdo sau žmonių 
gyvenimą be valdiškosios viršinin- 
kybės kaipo aršiausią netvarką, 
kaipo vienų piovynes su kitais, 
lyg kad męs kalbėtume ne apie gy
vulių gyvenimą, kadangi gyvuliai 
gyvena ramiai be valstybinės prie
vartos, tik apie kokius baisius su
tvėrimus, spiriančius juos veikti 
ncapikantos ir patrakimo. Bet jie 
laikė žmonės vien tokiais dėlto, kad 
jiems priskaito ypatybes priešin
gas žmogaus prigimimui, kuris 
yra iškraipvtas to paties valsty
binio susijungimo, kuriame jie iš
augo ir kurį jie, nežiūrint į tai, 
kad jis reiškiai yra nereikalingas 
ir tik kenksmingas, stengiasi pa
laikyti.

Ir todėl ant klausimo, kuomi 
gyvenimas butų be valdžios — yra 
tik vienas atsakymas, būtent: kad 
jame tikrai nebūtų *viso to blogo, 
kuris yra valdžios sutvertas. Ne
būtų nuosavybės žemės, nebūtų 
žmonėms mokesčių praleisti nerei
kalingiems daiktams; nebūtų skir
stymosi tautų, vienų vergimo kitų, 
nebūtų naikinimo žmonių geriau
sių pajiegų rengimui karų; nebūtų 
baimės bombų iš vienos pusės ir 
kartuvių iš kitos; nebūtų beprotiš
ko pertekliaus vienų ir dar la- 
biaus beprotiško nnsiminimo kitų.

Tėvyne.
Nors priešai norėjo tavę nuslopinti, 
Nuo amžių po jungu kaip vergą 

kankino, 
Ir dvasią didybės jau ‘baigė ma

rinti, 
Lenkystės retežiuos jausmus su

rakino.
Bet tu parodei uolą, kurią bangos 
Nestengia nuplauti į jūrės suktinę. 
Atgijo tavyje spėka ir pastangos, 
Ir peilį išplėšei iš savo krutinės, 
Ir jau ne alpsti, o žaizda kruvi

noji — 
pražydėjo, 
mieloji 1 
tavoj su
spindėjo !

Praurimė.

Mokslo, dailės gėlėmis 
Senovės didybė atgijo, 
Jau žvaigždė padangėj

Atmintys.
troškimai, mintys, jausmas,Et,

Tartum akmens dvasią spaudžia, 
Širdin veržias rauda, skausmas, 
Galvoje it audros audžia.

Negaliu minčių sunerti;
Jos it kanklių stygos trūksta.... 
Ir kad reikia žodis tverti, 
Kaip banga—svajonė plusta.

Bet svajonė, kaip skaudi ji!.. 
Ji tai mane ir kankina....
Kaip aušrinė ji šviesi yr* 
Bet mane skausmu marina..

7
Et, tai atmintys sukeltos.
Iš jaunystės ir gimtinės....
Tos svajonės vėl prikeltos, 
Ir jos degina kratinę....

Praurimė.

ĮĮ Ant galo ir Persijos šachas 
paliepė savo ministeriams pakelti 
protestą prieš pasielgimą masoliš- 
kų kareivių Persijoj. Mat viena 
maskoliškos Jcariumenės dalis mie
ste Jabris darė namuose kratas 
ir suėmė 20 buvusių revoliucijo- 
nierių. 
laisvės 
laisvės 
caras!
joj rupi, bet jis drumsčia vien van
denį, kad jame-paranku butų žu
vis savo naudai gaudyti.

Taigi dabar ir Persijos 
šalininkai suprato, koks 

mylėtojas yra Maskolijos 
Jo randui ne laisvė Persi-

-Kelios praktiškos 
žinios.

I. Kaip galima vasarą turėti 
šaltį be ledo? — Su pagelba che
miškų mišinių net ir didžiausioje 
vasaros kaitroje galima atvėdinti 
ir sušaldyti pieną, mėsą, vaisius ir 
kitokius paprastai ant ledo laiko
mus daiktus. Tam tikslui galima 
pasinaudoti sekančiais receptais,
bet, ar chemiškas būdas vėdinimo rijoj.

[| Garsusis buvęs moskoliškojo 
rando šnipas Bakai vėl išdavė so 
cijalistų partijai du valdžios šni
pu, moterį ir vyriškį, patekusiu, kaip 
ir Azev, į centrahšką organizacijos 
Komitetą. Bakai vėl pasi
siūlė Stolypinui, bet tas jį tarny- 
ston ne priėmė. Užtai Bakai de
maskavo paskutiniu Stolypino šni
pu esančiu socijalistų organiza-

— Tamsta gerai matai. — tęsė Leonas 
XIII, — kad šventas sostas nori vienybės. 
Męs labai buvome laimingi, kuomet įvedėme 
vienybę apeigose visoje katalikų bažnyčioje, 
d as buvo vienas brangiausių musų laimėjimų, 
todėl kad jis labai sustiprino sosto autorite
tą. -Aš tikiu, kad- musų triūsas pasibaigs lai
mėjimu, prie mus prisidės rytų bažnyčia ir 
Anglijos sektos, nekalbant jau apie protestonų 
sektas, kurios bus priverstos sugrįžti į musų, 
katalikų, tikėjimą. Tamsta visai nepaminė
jai, kad bažnyčia negali išsižadėti nė vieno 
dogmato. Priešingai, sakai, kad galima su
sivienyti, tiktai nusileidus vienai ir kitai pu
sei. Tai maištininko mintis, kunigas, kuris 
taip kalba yra kaltas. Ne, nė vienas akmuo 
nebus pakeistas. O formose — taip, kiek 
tik nori! Tai tas-pats, ką ir musų rolė da
bartiniame socijalizme: reikia suprasti tą. 
Apie tuqs, kuriuos tamsta pavadinai nuskriau
stais, męs labai rūpinamės. Jei socijalizmas 
yra j ieškojimu teisybės, noru pagelbėti silp
niems ir kenčiantiems, tai kas gi daugiau už 
mus tuo užsiima? Argi bažnyčia nebuvo vi
suomet kenčiančiųjų motina, varguolių su- 
šelpėja ir geradėja? Męs stovime už visas 
protingas reformas, męs persiimame visomis 
naujomis socialinėmis idėjomis, kurios veda 
prie santaikos ir brolybės.... Tiktai męs ne
galime nekovoti su tuo socijalizmu, kuris at
meta Dievą, kad užtikrinti žmonėms laisvę. 
Tai biaurus gryžimas atgal, toks socijaliz- 
mas* gali sukurti tiktai gaisrus ir užmušimus. 
Tamsta neparodei, kad joks procesas negali
mas be bažnyčios, kad tik ji viena tegali būti 
vadovu. Ir čia aš randu tamstos kaltę, man 
pasirodė, kad tamsta Dievą palikai šalyje, kad 
tikėjimas gali būti tiktai žmogaus sieloje, kad 
reikia mylėti ir turėti mielaširdingumą, ir tuo
met busi išganytas. Baisi erezija, nes Dievas 
visur ir visuomet, — sielų ir kūnų valdovas. 
Dar kartą, forma nesvarbu, užtenka, jei pasi
lieka dogmatas. Kad į formą nelabai atkrei
piame atidžią, tą gali paliudyti musų ryšiai su 
Francueija. Juk respubliškoje formoje nieko 
nėra antikrikščioniško. Blogiausia tas, kad 
laisvė tuojau pasidaro sauvale. Ak, kokią blo
gą knygą tamsta parašei nors ir su gerais no
rais, — aš noriu į tą tikėti. Tamsta dabar 
tyli, ir tas geriausiai parodo, kad tamsta pats 
pradedi suprasti savo kaltės negeistinus re
zultatus.

Pierre tylėjo; — jautė, kad jo argumentai 
žųsta vienas po kito. Jis tik stebėjosi, kaip 
tas žmogus mažai tepažįsta pasaulį. Jis ma
tė prieš save žmogų, kuris mano apie save, 
kad jis yra — dievas, kurio visi turi klausyti, 
kaipo vienatinės protingos valdžios ant žemės.

— Be to, mano sunaUj—tęsė Leonas XIII,
— tamstos kaltė yra dar tame, kad tamsta iš
drįsai reikalauti naujos religijos-. Yra tiktai 
viena religija, musų šventa, katalikų religija. 
O, tai erezija, erezija! mano sunau, tai prasi
kaltimas, kurio negalima atleisti. Jeigu tam
stos knygoje butų tiktai tie žodžiai apie naują 
religiją, tai ir tuomet reikėtų ją sunaikinti, 
sudeginti, kaip mirtinus nuodus sieloms.

Jis dar ilgai kalbėjo. Ir Pierre atsiminė 
apie jėzuitus, apie kuriuos jam pasakojo do
nas Vidžilio, — nejaugi jie ir čia, Vatikane 
yra, nejaugi jie valdo visą bažnyčią? Ne
jaugi popiežius politikas? Juk, tiesa, jis su
tiko su amžiaus reikalavimais, lenkėsi prieš 
juos, kad tik būti vadovu. Pierre dar nie
kuomet taip skaudžiai neatjautė, kad bažny
čia daėjo lig to, juk ji užsilaiko nusileidimais 
ir dipliomatija. Antgalo jis aiškiai suprato 
kokia yra Rymo dvasiškija, kokia yra bažny
čios vyriausybė, Idirios atstovai yra kardino
lai ir pralotai. Pierre susigėdijo savo ašarų, 
tartum jis butų parodęs savo nuogą sielą. 
Viešpatie, kaip jis buvo nereikalingas tame 
kambaryje, kur nieko panašaus nebuvo kal
bėta prieš tą kunigą-karalitj, kuris negalėjo 
suprasti joj Ta politiškoji popiežių idėja — 
viešpatauti su vargšų ir nužemintųjų pagel
ba — kokia ji baisi! Eiti prie liaudies, atsi- 
kračiusios nuo savo ponų, kad^vėl ją pavergti 
ir misti iš jos.

Leonas XIII vis kalbėjo.
Kodėl tamsta apie Lourdes taip blogai 

parašei? I-ourdes labai daug patarnavo baž
nyčiai. Tankiai tiems žmonėms, kurie man 
pasakojo apie stebuklus, aš išreikšdavau nuo
monę, kad visi tie stebuklai turi būti patvir
tinti mokslu. Dabar tas jau įvyko, ir blogi 
žmonės nebegali to užginti.... Mokslas, ma
no sunau, turi būti Dievo tarnu. Jis- bejiegis 
prieš jį ir tiktai per jį prieina prie teisybės. 
Visi tie mokslai, kurie dabar nori sugriauti 
dogmą, kubmet-nors bus pripažinti netikrais. 
Tamstos knyga — pavojingiausia iš visų kny
gų, — užbaigė Leonas XIII, — jos antrašas
— “Nau:~ i Rymas” — jau pats iš savęs yfa 
rųehi ir nuodais; ją reikia nuteisti, juo labiau, 
kad ji yra puikiai parašyta; jei kunigas toje 
valandoje, kuomet jis rašė buvo paklydęs, tai 
jis turi ją sudeginti viešai ta pačia ranka', 1 
kuri parašė jos bąisius ir begėdiškus puslapius.

Staiga Pierre atsistojo ir vos, vos ne
sušuko.

<— Tai tiesa, aš nebeturėjau tikėjimo, bet

vėl maniau surasti jį kančiose. {Tamsta buvai 
paskutine nfhno viltimi, tėvu, laukiamuoju iš
ganymu. Ir ve —• viskas tas pasirodė svajone, 
tamsta negali sutaikyti žmonių, kurie rengia
si į laisvą brolišką kovą. Tamsta negali išsi
žadėti sosto, eiti vienais keliais Su vargšais ir 
nužemintaisiais kad išpildyti dįidžiausą bro
lybės pasiuntinybę. Jei taip — tai atėjo galas 
ir tamstai ir tamstos Vatikanui. Viskas su
grius nuo mokslo spustelėjimo. Tamstos dau
giau nebėra, nieko nebėra, tiktai griuvėsiai.

Bet jis neištarė tų žodžių. Jis nusilenkė 
ir pasakė:

— Šventas tėve; aš klausau ir atsisakau 
nuo savo knygos. 7

Jo balsas drebėjo. Kokia baisi ironija! 
Ta knyga, nuo kurios jis buvo prisiekęs nie
kuomet neatsisakyti, už kurią jis taįp kartai 
kovojo ir dabar nuo jos atsisako; jis pats ją 
staiga atmetė, ne todėl, kad ji butų pavojinga 
arba nenaudinga! Taip, jei jis apsiriko, jei 
jis Svajojo; jei jis nerado nė čia Dievo, nė 
kunigo, kurių jis laukė ateinant žmonių laimei, 
— ištiktųjų kamgi tuomet ginti tas iliuzijas? 
Geriau mesti savo knygų į žemę, kaip mirusį 
lakštą, geriau atsisakyti nuo. jos, atpjauti ją 
nuo savęs, kaip mirusią kūno dalį, kuri ne
reikalinga ir nenaudinga!

Truputį nustebintas tokių greitu apgalėji- 
mu, Leonas XIII pamažu sušuko iš džiaugsmo.

— Tai labai gerai, mano sunau, labai ge
rai ! Tamsta pasakei vienatinius protingus 
žodžius, kurie tinka kunigui. Bet, mano su
nau, aš nieko kito ir nelaukiau iš tamstos di
delio proto. Pripažinti save kaltu, gailėtis 
už ją, būti klausiu nėra didesnio džiaugsmo.

Audiencija buvo užbaigta. Pierre žemai 
nusilenkė. * | ■

— Labai ačiū tamstos šventenybei, kad 
mane priėmei.

Leonas XIII kalbėjo dar kelias minutas 
apie Francuziją, išreikšdamas linkėjimus, kad 
ji daug dirbtų bažnyčios labui.

— Linkiu tamstai viso gero, -M pasakė 
antgalo Leonas XIII. — Tamstos kaltė bus 
atleista, nes tamsta padarei metavonę.

Pierre, nieko nesakydamas, su skaudama 
Prieškambaryje jis atrado 

Skvadra, kuris nuvedė jį lig Klemento salės.
Pierre išėjo iš Vatikano ’ir atsirado ant 

ė vieno 
išmušė

širdžia išėjo. Prieškambaryje jis

Pierre išėjo iš Vatikano ir atsir 
Šv. Petro pleciaus. Čia nesimatė n< 
žmogaus, visur buvo tuščia. Bokšte 
dešimtą valandą. Pierre staiga sudrebėjo vi
sas. Ten ant viršaus jis ką tik kalbėjo su bal
tu seneliu, kuris išplėšė iš jo sielą! Taip, tai 
buvo paskutinis paskutiniojo tikėjimo nužu
dymas.... Staiga jis atsiminė monsinjorą 
Nani, apie kurį pasakojo, kad jis su. Pierre’u 
padarys ką tik nori, — taip ir atsitiko. Staiga 
jis pakėlė į dangų rankas ir sušuko:

— Ne, ne! Tavęs čia nėra, o meilės ir 
gyvenimo Viešpatie^ išganymo Viešpatie! 
Ateik, nes tavo vaikai miršta, nes nežino, ką 
daro! > • . , •
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XV.
Pierre užmigo tiktai auštant, taip jis buvo 

nuvargęs ir sujudintas. Atsibudo jis devin
toje valandoje ir Viktorina, atnešusi jam pus
ryčius, papasakojo kas atsitiko rūme vakare ir 
naktį. Dona Serafiną iš mandagumo vėl no
rėjo perskirti lavonus, bet nieko jau nebuvo 
galima padaryti, besimylintieji taip kietai 
spaudė vienas kitą, kad prisieitų sutrupinti jų 
visus kaulus. Kardinolas, kuris norėjo, .kad 
jie taip pasiliktų, kone susibarė su seseria. 
Jis prisakė, kad abu lavonai drauge butų ap- ‘ 
vilkti vienu drabužiu, — ir tani paliepimui 
niekas neišdrįso priešintis, — jis toks galin
gas buvo.

Pierre’ui taip labai norėjosi išvažiuoti iš 
to baisaus miesto, ir šį vakarą jau pamatyti 
Francuziją. Bet reikėjo sulaukti laidotuvių ir 
jis atidėjo išvažiavimą lig rytojaus.

Papusryčiavęs^ Pierre nuėjo prie mirusių
jų J pasimelsti. _ Jie gulėjo drauge, aptaisyti 
mirties drabužiais, — didžiausios gėlių krū
vose puošė tuos myluočius. Daugiausiai buvo 
baltų rožių, — jos visur buvo, — ant miegan
čios poros, ant jų lovos. Pierre atsiklaupė, 
bet jis negalėjo surasti atsakančių maldų. Jo* 
akys buyo įsmeigtos į besimylinčius, kurie bu
vo ir dabar taip gražus, taip nekalti. Jis žiu
rėjo į Benedettą, prie kurios jau buvo taip 
karštai prisirišęs, žiurėjo į tą moterį, kurios 
širdyje buvo tiek daug meilės.; Jis atsiminė 
tas laimingas valandas, kurias drauge praleido 
su ja ir jo akyse pasirodė karštos ašaros; Jam 
taip suskaudėjo širdį ir, kad neapalpti, jis 
atsikėlė ir įėjo į lango ambrazūrą, kur sėdėjo 
Viktorina. Pamačiusi kunigą labai išbalusiu, 
paprašė jį atsisėsti greta.

— Ak, — pasakė jis tyliai, tesidžiaugia 
jie, būdami drauge, teprisikelia jie iš numiru
sių kitame pasaulyje, kad išnaujo pradėtų gy
venti.

Viktorina patraukė pečius ir atsakė taipgi 
tyliai: ' ■

— O,<ponas abate, prisikelia? kam? Jei 
mirei, tai tikėk, kad geriausiai būti mirusiam 
ir miegoti. Jie daug iškentėjo ant žemės, ne
reikia norėti, kad tas-pats atsikartotų kitoje 
vietoje.

Nuo tokių tos tamsios moteriškės žodžių 
Pierre sudrebėjo: juk kartais jis neapsakomai 
bijojo mirties, o ji taip drąsiai žiuri jai į akis. 
O, kokia ji laiminga!

Viktorina,, pamačiusi, kad jis sudrebėjo, 
pridūrė:

— Kągi tamsta nori po mirties? Žmonės 
užsitarnavo amžiną ramybę, ir kas gali būti 
geresnis už tokią ramybę. »

— Bet, — prakalbėjo Pierre, — tie du, 
taip besimylinti, dar visai negyveno; ir kodėl 
negalima manyti, kad jie prisikels ir amžinai 
drauge gyvens. *

i
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Ji vėl papurtė galvą.
— Ne, ne! Kiek kartų aš sakiau, kad ma

no vargšė kunigaikštytė taip save kankino dė
lei visokių kvailų prietarų ir nesutiko atsiduoti 
savo mylimajam, ko ji taip norėjo!' Jei ji 
butų norėjusi, aš bučiau jį atvedusi į jos mie
gamąjį kambarį ir be jokio kunigo! Juk lai
mė taip retai atsitinka. Ir ve kas atsitiko su 
mano vaikučiais^ Dabar jau jiems vėlu, jie 
jau numirė.

Ji pradėjo verkti.
— Vargšai, vargšai vaikučiai! Jie nė vie

nos laimingos valandos nepraleido. Dabar 
jiems prasidėjo amžina naktis. Ne, temiega 
jie, temiega! ■

■ | ^Abu nutilo.
Pierre pažiurėjo į numirusius^ prie kurių 

lovos, galvą žemai nuleidęs, meldėsi kunigas.
— Rodos, tai abatas Pizoni. Ak, vargšas, 

kaip jis rauda!
— Žinoma, verkia! — atsakė ramiu bal

su Viktorina. — Tą dieną, kaip jis sujungė 
mano Benedettą su grafu Prada. gerą šposą 
iškirto. Juk dabar to nebūtų atsitikę, jei iš
karto mano brangiai mergaitei butų davę Da
rioj Jie visi tokie. Nesenai, dvidešimts mi
nučių atgal, buvo atėjęs pateris jėzuitas Lo- 
renco, Benedettos bu\* *usis  dvasiškasis. Jis tai 
neverkė, o! ne, bet tartum sakė, kad viskas 
taip blogai pasibaigė, nes Dievas nuo jų at
sitraukė. * ‘.

•) “Liuosybės dainą", p. M. Petrauskas padėjo ant 
gaidą ir suharmonizavo.

BADAUJANTIEJI!!*). 
(Badaujančių giesmė).

Per amžius męs aukso sukrovėm kalnus, 
išstatėui pasauliui didžiausius namus....

Suradome anglį, išdirbome plieną.
ir nugarą lenkėm’ prie darbo kasdieną!..,.

Išdirbom’ męs žemę ir tręšėm’ dirAs, — 
gausiai męs aikvojomė savo spėkas. — 

męs prakaitą liejom’ į raistą — dumblyną — 
viltis vien prie darbo mums dvasią gaivino....

Męs gelžkelius tiesėm’ ir kasėm’ kelius, 
suskaldėme uolas, išrausėm urvus — 

žmonijai plačiausį męs pratiesėm* taką, 
į šalį laimingą, kur saulė jau teka....

Męs dirbom’ per amžius ir narstėm’ kaulus, 
ir nie^s mųsų tarpe nebuvo bailus. — 

ne. męs — juk galybė, didi milijonai! 
męs turto dirbikai — pasaulio valdonai ?

Nors męs be pastogės, nors męs ant gatvių, 
nors nieks mums neduoda net duonos plutų, 

bet męs — juk galybė, didi milijonai! 
męs turto dirbikai — pasaulio valdonai!

Ąteis tasai laikas — puls skurdas žemyn! 
Gyveninio brėkštos kaskart eis šviesyn!

Ateina jau laikas — sukils milijonai, 
užims savo vietą pasaulio valdonai!

IV. 08. • Brooklyn.
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•) “Badaujančią giemnę", p. M. Petrauskas padėjo 
aat gaidą ir suharmonizavo. Patilpo “Revoliucijoa dai
ną-' rinkinėlyje, karts neužilgo išeis ii spaudos.

nir c

DARBININKO DAINA.
Darbas, triūsas, prakaitėlis, 

ašarų lašai — 
štai likimas mųsų didis, 

laimės spinduliai!... <
Rankos sopa, pūslės sprogsta, ■ 

sutinai delnai....
«ėra laisvės, nėra duonos, 

vien vargai, vargai....
Speigas, badas, nuvargimal 

mums vainiką pin’;
Biaurios skaros vietoj rūbų 

strėnas mus dabini....
Kartais saulė pasirodo 

iš už debesų, 
bet skaisti šviesa nesiekia 

pastogių tamsių.,...
Kartais skausmas pats nurimsta — 

tad dainos’ bandai, 
bet ant lapų tuoj pragaišta 

dainelė* aidai: - r-
net skaisčius jausmus krūtinėj’ 

šaldo mums vargai, —

Ji kalbėjo tyliai, tąjstum džiaugdamos, kad 
gali -šiek-tiek aplengvinti javo kančias, kurių 
ji tiek daug pergyveno.. ’

— O ve, šitos \amsta nepažysti?* — pridū
rė ji dar tyliau. ♦.

Viktorina parodė į vargingai apsitaisiusią 
mergaitę, kuri buvo neišpasakytai nubudusi, 
ji lyg mirusi gulėjo ant grindų netoli miru
siųjų lovos.

— Pjerina! — pasakė jis. — Vargšė!
— Ką padaryti? Aš leidau ją čia įeiti. ... 

Tikrai nežinau, kaip ji sužinojo apie nelaimę. 
Tiesa, ji visuomet klaidžioja apie mmą. Ji 
pasišaukė mane ir visa ašarose meldė, kad aš 
jai paskutinį kartą leisčiau pažiūrėti į kuni
gaikštį. Juk ji niekam blogo nedaro. Ji čia 
jau apie pusvalaųdį žiuri į savo mylimąjį.

Tikrai, Pjerina, žiuri paskutinį kartą į 
savo, mylimą jį, buvo graži, kaip augalas, jos 
akvse buvo tiek daug meilės ir kančių; Pierre 
žiurėją į ją ir negalėjo atitraukti akių nuo tos 
nekaltas mergaitės, kurios - širdis plyšo nuo 
skausmo. •

Pradėjo eiti vienas lankytojas pd kitam ir. 
visr suklaupę, meldėsi, kiek reikalavo manda
gumas.

Viktorina staiga prakalbėjo:
— O, ve ir jauna kunigaikštytė; kaip ji 

nubudusi! Juk ji taip mylėjo musų Benedettą!
Pierre pamatė Čebją, kuri nešė dvi bal

das rožes.
— Balandėlė, — sušnabždėjo Viktorina, 

— kaip ji norėjo, kad jos vestuvės butų viena 
diena su musų vargšų. Nesulaukė ji, mū
siškiai anksčiau susijungė.

Čelija atsiklaupė, bet- melstis negalėjo, — 
ji žiurėjo į tą įsimylėjusią porą, kuri nepažino 
laimės. O dar vakar ant baliaus, kokie jie 
gražus buvo ir, rodėsi, kad laimė taip arti 
jįjems! Ji nesusiturėjo nuo ašarų. Praėjo ke
lios minutės. Ji atsikėlė, priėjo prie lovos ir 
padėjo iš abiejų pusių pagalvio, ant kurio gu
lėjo mylimųjų, galvos, po baltą rožę. Nors 
jos rankose jau nieko nebebuvo, bet ji nesi
traukė šalin, žiurėjo į juos ir manė, ką jiems 
pasakyti paskutinį kartą. Ir ji sumanė: nusi
lenkė ir ant mylimos poros šaltų kaktų paliko 
karštus ir ilgus pabučiavimus.

— Ak, kokia ji puiki mergaitė! — pasakė 
{Viktorina ir vėl pravirko. — Matei, kaip ji 
pabučiavo juos, o juk niekas to nemanė pada
ryti, net ir motinai neatėjo į galvą.. .š Kokia 
puiki jos širdis! - Tikrai, ji manė apie savo 
brangų Atilio!.... ♦

Pasisukusi, Čelija pamatė Pjeriną. Ji 
pažino mergaitę ir jai labai pagailo jos. Ir 
kuomet Pjerina vėl balsiai pradėjo verkti, Če
lija, kurios balse girdėjosi daug kančių, pa
sakė jai:

— Nusiramink, miela, nusiramink.... 
Mano miela, bul^protinga! „

Toks prijautimas dar labiau sujudino Pje
riną ir ji dar smarkiau ėmė raudoti. Čelija 
pakėlė ją, apkabino, kaip mylinti sesuo, išvedė 
iš salės, ramindama meiliausiais žodžiais.

1 — Eik tamsta pažiūrėk, ką jos darys, 
pasakė Viktorina Pierre ui. Aš nenoriu iš čia 
išeiti. Man kur-kas geriau, kuomet aš sėdžiu 
prie savo brangių vaikučių.

Prieškambaryje, kur sėdėjo donas Vidži- 
lio, Pierre atrado Čeliją ir Pjeriną. Čelija 
darbininkę priprašė atsisėsti, kad ji galėtų 
kiek atsigauti. - Čelija negalėjo atsidžiaugti iš 
merginos gražybes ir^sakė, kad už ją turbut 
nėra gražesnės. Jaunas kunigds*  užkalbino 
Pjeriną, ir sužinojo, kad jos brolis Tito guli 
ligonbutyje, sunkiai sužeistas peiliu ir jo gy
vybė yra pavojuje. Prasidėjus žiemai, skur
dai Šv. Angelo kvartale pasididino ir tie, prie 
kurių artinasi mirtis, galėjo tik džiaugtis.

-r- Ne, ne, reikia gyventi! — pasakė Če
lija, mostelėjusi ranka. Tikėk, mano brangi, 
kad gyventi, užtenka ir vienos gražybės.... 
Nepasilik ilgiau čia, nebeverk, gyvenk vien 
:ąją laime, kad esi graži.

Ji išvedė ją, o Pierre dėjo, nesijudindamas, 
jam taip buvo liūdna ir sunku. Dona Vidži- 
io stovėjo prie durų ir priiminėjo apsilankan
čius. Jis retkarčiais žvilgterėjo į Pierre’ą, ma
tyli, labai norėjo su juo pakalbėti; bet, bij<>- 
damas, kad jo nepamatytų abatas, Paparelli, 
kovojo su tuo noru. Antgalo Paparelli kasžin- 
kur nuėjo ir donas Vidžilio prisiartino prie 
Pierre’o.

(Toliau bu»).

V. K. Račkauskas
Eilėmis ir Proza.

Jie eina statyti sau rūmą didžiausį ' * . t»’ ’ 
kur laisvė šventoji gyvuos, ’

kur jųjų vaikai, iš bėdų išsivystę, 
nuo vargo-skąusmų neb'dejuos!

IV.08, Brooklyn.
u q • ,

' .PALAIMINTI.
(Mintis iš Jono Kasprovyčiaus)'.

Palaiminti bukit; kurie,, audroms ūžiant, 
vis dar nenustojote dvasios lygsvarybės, 
ir, baisų regėję praliejimą kraujo, 
jus dar nepraradot spėkų ir galybės!.,... 

Ir plačios minios, tamsybių apsiaustos, 
turinčios viltį sulaukti aušrelės,

Palaimintos!....

Palaiminti!.... Greitai pasieksit jus Garbę 
ir Laimę jgryniausią jus gausit ragauti.... 
Tad*  jus nusimesit pančius bei retežius 
ir kvapą liuosybės galėsit atgauti....

Jtnns^yko rūką praskiest’ begalinį, 
jus radbt’ taką į šventnamį Meilės.......

Palaiminti!
• » • I

Palaiminti!.... Jųsų busiančios kartos 
vaisius ims nuo lauko valyti brangiausius.... 
o skaisčiai aušrelei rytuos’ besirodant, 
tėvų savo vardus palaimįs švenčiausius —

Saulės sulaukę, jie tars, įsiineldę:
“Kas rengė ateitį Meilės ir Laimės —

Palaiminti!”
VI I.08. Brooklyn.

' ‘ E
LIUOSYBĖS DAINA*).

Numylėjome męs vien liuosybės dainas: 
sn jomiš-gi tikrai žmonės laimę atras, 
išgams jie save nuo skaudžiųjų vargų 
nukratys nuo savęs sunkų jungą vergų.... 

Tad’ liuosybės užtraukę dainelę 
eis į kovą, kas kenti ilgai — 
ir subrus tada snaudinčios širdįs, 
nes j kovą vadin’ tie vargai-milžinai I t

Nuo pasaulio pradžios pančiai varžė visus.... 
Kartais ėmė spindėt žiburėlis šviesus, 
bet galybė tamsi slėpė jį nuo žmonių,
ir vėl liepė kentėt be dienelių skaisčių.... » 

Bet liuosybės užtraukę dainelę 
eis j kovą kas kenti ilgai — 
jau atbunda besnaudžiančios širdįs, 
nes j kovą vadin’ tie vargai-melžinai!

Ei? į kovą! nesnausk! Kelk, vargdieni ir bėgk!.... 
Savo vargą prakeik ir į kovą skubėk!
Mesk tu pančius šalin-! Seną tvarką ardyk!
Sau-gi laimės šventos puikų rūmą statyk!....

Laiks Intosybės dainelei pritarti: 
ei. į kovui kas kenti ilgai!....
Laiks visiems, jau subrusti, atgyti, 
ir į kovą skubėt, kur vergai-milžinai!

j • V. 1906. Peterburgas.-

Į SKAITYTOJĄ ŽODIS.
Jei visą sielos jausmą galėčiau įdėti į žodį ir 

jei galėčiau mesti tą žodį į gyvenimo dumblynę nu
vargusius savo brolius — jie prisikeltų iš vargo ir 
eitų dr Jus, puikus, didi į gyvenimo kovą.... var
guose nebedėjuotų, dvasiškas imtynes panaikintų, vi
są pasaulį meilės skraiste apsiaustų!....

Jei aš galėčiau, tad paimčiau didžiausį šviesos 
pluoštą ir nuneščiau aš jį žmonėms į jų žemas, tam
sias ir aprūkusias triobas, į tuos urvus, kur yra lai
komi visi, prasikaltėliais vadinami, ^ktuos baisius už
kampius, kur žmonės-broliai atliekawisųbaisiausį ir 
nedoriausį artimo dvasios bei mįslies žudymo darbą— 
tai šviesai užšvietus. jie pažintų teisybę: veidmainiai 
nusimestų savo ličynas, žmogžudžiai nebcvilgytų savo 
delnų karštame artimo kraujuje.... /

Jei aš galėčiau, tad eičiau į galiūnų rumus ir 
pasakyčiau jiems, kad jų viešpatavimo laikui galas 
jau prisiartina, kad jie patįs, padarę iš žmogaus 
žvėrį, žaidžia su juo, ir. laukia, kuomet jis puls į 
juos ;ir išžudys visus, kad užmarštės skraistė ant 
visados pridengs jų praeitį ir kad išgrius jų sostai, 
ir iš gyvenimo knygos išdils jų vardai, kuriuos jie 
taip rupe/tingai surašo....

Jei aš galėčiau broliams dangų prilenkti!.__
....Čia, tame rinkinėly j, paduodu aš tau, skai

tytojau, savo mintis, gimusias skausme ir liūdėjime. 
Nerasi čia puikiai skambančių žodžių ir dailiai su
dėstytų sakinių — čia tėra keli, pirfni dar, bandymai 
sumegzti ir žodžiais išreikšti visą tą, ką jaučia 
širdis....

1908 XIII.

ATEIK, NUMYLĖTAI
A

Ateik, ateik tu. numy lėta,
'padėk ranka., man ant galvos!
Ateik, daina, dangaus, žadėta, 
atnešk gyvenimo drąsos!.

. /
Matai, nutylo vaikas tavo, 
nulindo jo širdis skaudi, 
senejr dainas jis bedainavo:

(jį slegia baimė štai .didi.

Jisai žmonių tiek daug pažino!
Tiek ten. pas juos, skausmų, tamsos, 
tiek daug jų vargas apkabino.
tiek maž’ tetur’ jie šilumos!

Tiek daug pas juos širdžių badauja, 
tiek sveiko maisto reikia jiems!
Tiek daug ten yr’ nekalto kraujo....
Tiek meilės reikia tiems žmonėms!

Suskaudo jo jauna krūtinė, 
nes trokšta ji dainos gailios. — 
juk gimė jis dainų tėvynėj, 
jose tiek sėmė atgaivos?

Sugrįžk. Daina, pas savo sūnų.
gimdyk jam žodžius iš jausmų!
Te? tapęs jis minties galiūnu, 
neš miniai vaistą nuo skausmų!

Ateik, daina, dangaus žadėta?
palaimink liūdnas jo akis — 
gal dainius tas, o numy lėta, 
žmonėms ir laimei vėl atgys....

Jis meilę skelbs, ir laimįs žemę....
teisybę, šviesą svietui duos___
tad. gal laikai prašvis aptemę 
ir laimės giesmę sugieduos!

Ateik, ateik tu, dieve mano, 
ir liūdną širdį atgaivink! 
ateik, šviesa ir laime mano, 
minties šviesybę pagamink!

VII.08, Brooklyn.

Į DRAUGUS.
T.

Anksti męs sukilom ir ėjom prie darbo, 
danguj, dar miegojo aušra.

tamsu visur buvo, brėkšta nesirodė, 
naktis tiktai graibės akla. ,

Tamsybėj paskendę, męs prakaitą liejom, 
tamsybėj męs rausėm urvus----
dejavimu manėme dieną prikelti, 
męs laukėm: aušra gal pabus!

Tamsu visur buvo.... tamsu net jau tapo 
sugaudyti proto mintis....

Ramino mumis vien tiktai nujautimas, 
kad veikiai pasaulyj’ prašvis...►

II.
....Draugai! štai tamsybė šviesyn ein, pragaišta,- 

jau apima dangų aušra,
jau bėga į šalį naktines baidyklės,

naktis ir pabėgo aklai
Draugai! mųsų rankos sparčiau varo darbą! 
Męs prakasėm’ kiaurai kalnus!

. Liuosybės jau dainą dainuojam iš vieno.-, 
iš miego prikelsim kaimus!

Ir eisim visi męs pas tekančią saulę, 
į šalį šviesos-šilumos....

Ten širdįs atšils.... atgys mųsų ten protas....
Skubėkim, draugai, prie šviesos!....

' III.
Šalyn tad iš kelio, šalyn tad iš tako,

kas mindo teisybės žiedus!
Šalyn dykaduoniai, šalyn parazitai,.

šalyn, kas galanda kardus!
šalyn tad iš kelio želviai ir gyvatės —
nes eina minties milžinai:
jie eina pas aušrą, pas šviesą, pas saulę^ 
jie, proto didi karžygiai I ,

^ŽIBURĖLIO” ATSILIEPI*  
MAS. Į

'Dar vasarą 1908 m. buvom palė»- 
dę per Amerikos laikraščius atsi
šaukimą į lietuvių visuo- į 
menę, .kuriame, nurųdydarni var- 
gfnęą musų moksleivių gyvenimą, 
raginom mus paremti, sušelpiant 
labiausiai skurstančiuosius moks
leivius. Netrukus “Lietuvos” N. 
24 (berželio 12 d. 1908 m.) pasi
rodė p. K. Janonio, “Mažas felje
tonas”, kuriame jis dėlei ano at
sišaukimo išvadino mus farizėjais, 
veidmainiais, melagiais ir tt Ge- 

. rai žinodami, jog p. K. J. raštas 
ne kas kita kaip tik ypatiškas kerš
tas, mes ant jo nei neatsakinėjom.- 
Tačiau pasirodė, jog musų tylėji
mas padėjo p. K. J. pasiekti mvo 
tiksią — sutrukdvti moksleivių šel
pimą: iš Amerikos nustojo plaukti 
aukos. (Aukas iš Amerikos su
mažino ne Janonio raštas, bet už
stoję .Amerikoj blogi laikai; dėl be-

• darbės sumažėjo aukos ir vieti
niams, Amerikos lietuvių reika- 
lamą. Rd.). Kadangi be Ame
rikos parėmimo daug mažiau rei
kalaujančių galėsime aprūpinti, tai 
priversti esam, kad ir vėliau, atsa  
kyti.

*

- K. J. kaltina mus (“Žiburėlio”
valdybą), jog garsiais šauksmais 
veidmainiškai stengiamės suvilioti 
visuomenę, idant paremtų mus pi
nigais, kuriais mes sušelptam tik
tai simpatiškus valdybai stipendi- 
jatus, kurie, rasi, niekuomet nieko 
neduos ir negali duoti tautai: ko
kius-tai busimus “gerus amatinin
kus, juristus, inžinierius, daktarus, 
mielaširdingus filantropus”, nesa- 
teikėm gi pašelpos (“almužnos”!)’ 
tūlam jaunikaičiui, kurio “vardas 
yra žinomas skaitančiai lietuvių 
jaunuomenei”, nesuteikėm tiktai 
dėlto, jog jis “nekurtoms “Žibu
rėlio” ponioms ir,panelėms nesim
patiškas asmuo”.....  K. J. kaltina
mus, jog “biznio” 1 dėlei liejam 
ašaras ir “vaidom lyg skarmalais” 
\ aičaičio, Biliūno ir tt vardais, o 
kol šie gyvi buvo, mes — “šian
dieniniai geradėjai”, jų nekentėm, 
“su džiaugsmu drabstėm į juos 
purvais”, žodžiu: mums “ypatiškai 
žmogus rupi”, ne “jo visuomeniški 
darbai”. Tiktai y panišku įpykimu 
ant kaikurių valdybos nzrf!Į;~gali- 
ma išaškinti panašų p. K. Jano
nio pasielgimą. Tiktai įpykęs žmo
gus gali teip neteisingai užpult 
draugiją, kurios vienintelis tikslas
— šelpti neturtingus, moksleivius 
lietuvius. • j

Kame čion galima atrasti visuo
menės suviliojimą; kame biznis....?

Ačiū stokai lėšų ir “Žiburėliui”, 
ant nelaimės, tankiai prisieina ap
sakyti pašelpos nevienam iš jau
nikaičių, o dabar, po panašaus p. 
K. Janonio straipsnio, šitai atsi- 

, tinka dar taukiaus.. ’ 1
Betgi tarp “Žiburėlio” stipendi- 

jatų ir sušelptųjų jau yra vyrai, 
kurie, pabaigę mokslus ačiū “Žibu
rėlio” sušelpimui, šiandien nema
žai naudos padaro Lietuvos visuo
menei. Skelbti jų pavardes “Žib.” 
neturi tiesos. Pasakysime tačiaus, 
kad a. a. Biliūnas per kėlu mehu 
ėmė stipendiją iš “Žiburėlio”. Tai
pogi apsilenkia su teisybe p. K. J. 
tvirtindamas, buk “Žibr.” valdyba 
skiria stif^ndijas tik simpatiškoms 
jai ypatoms. Ištikrųjų gi “Žib.” 
valdyba, jeigu ir norėtų teip pa
sielgti, tai negalėtų, nes stipendijas 
sikria' tiktai zisuotinas su si rinkt
inas. Valdyba tiktai pildo visuoti
nojo susirinkimo nutarimas.

Nerašysime daugiam, p. K. J. 
raštas nevertas, kad apie jį ilgai kal
bėti. Tikimės, kad iš. šitų trumpų 
faktų skaitytojai persitikrins, kokia 
teisybe kovoja p. K. J. Tikimės 
teipogi, kad lietuviškoji Amerikos 
visuomenė nepaliaus šelpusi “Ž.” 
savo aukomis, kurios teip reikalin
gos . musų vargstančiai ir badau
jančiai besimokinančiai jaunuome- 

. nei. Atminkite broliai ir sesers, 
kad kitose tautose yra nemažu 
ypatų, kurios tūkstančius rublių 
šelpiančioms, pas mus panašių au- 
šelpiančioms. as mus panašių au
kotojų dar nėra, pas mus “Žib.” 

z_ lėšos susideda iš mažų aukų. Bet 
dedant grūdą prie grūdo, krūva 
pasidaro. f

Taigi jus, broliai ir sesers gy
venantieji toli nuo tėvynės Lietu
vos, atminkite, kad kiekvienas jūsų

• ‘ paaukotas “Žiburėliui” doliaris^
kiekvienas centas, atneš naudą tė
vynei, nes sušelps ir palengvįs įgi
jimą mokslo nevienam busimam 
veikėjui ant tėvvhės dirvonų.

“Žiburėlio” Valdyba.
Aukas “Žiburėlio” naudai nuo 

norinčių aukauti priima ir “Lietu
vos” redakcija. Red.

|| Užkaukazyj, dvare Kloniev 
užmuštas turtingas dvarpo- 

kunigaikštis Eristov.

' ’ įsakyta mums nuo amžių, * *
kad męs — tik vergai! \ 

iet galingai štai jau skamba
' - pančiai šių vergų, 

• visi bėga nuo nelaisvės, " 
nuo skausmų — vargų: 

ein į kovą darbininkai*
už savo tiesas, >

ein vaikams nors pagaminti 
dieneles šviesias.

Ir pražus mus’ bėdos — vargas, 
ašarų lašai — 

atgaivįs mųsų krutinę 
saulės Spinduliai!

V. 68. Brooklyn.

EPIGRAMMA.
Garbė šventamjam darbui!
Beturtui ir badui garbė — 

jie aiškiausioj gyven’ sutartyj’....
Garbė tad badui, vargui 
ir darbui šventamjam garbė!

Į DAINĄ.
(Mintis iš Tano)

Dainos, jus mano krutinės vaikai, 
lengvios ir laisvios paukštelės, 
gyvos kaip vasaros audros — žaislai, 
šviesios, it ryto raselės!

Nei suvaldyti aš jus’ negaliu, 
nei pažaboti jaunųjų, 
skrindat jus, skaisčios, it lapai gėlių, 
vėjų draskyti žiauriųjų.

Lėkkit į svietą ir eikit išvien 
su lauko vėju senuoju....
Balsiai skambėkit jus žmogui kasdien 
apie laimingą rytojų....

Eikit, dainelės, krutinės vaikai, 
skriskit į platųjį svietą, 
gal ten, kur vasaros blizga žaibai 
jus sau atrasite vietą!....

. VIII. 08. Wanamie.

i LAPAI.
’ .' (Du klausimu).

I.
— ižraugai. pasakykit, kur vasaros meilė? 
Kur dingo jos skaisčios ir švarios dienelės? 
Kur naktįs meilingos? mėnulio ramybė? 
Kitaip kodėl žiba auksinės žvaigždelės? — -

— Mat, drėgnas ateina ruduo, 
ir lapai pageltę jau krinta žemyn, 1 
jau nuogas berželio liemuo.
ir skaisčios dienelės vis eina trumpyn. 
Pavargusi žemė alsuoj*,  
ir dengia krutinę sau lapais rudens, 
dangus ašarėlėm’s plūdoj’.
ir girioj nes'girdi jau balsas piemens.

Nutruko*  vasaros daina 
gamtos pragaišo jau aidai, 
arti šalta — balta žiema, 
ir vėl arti seni vargai! —

II.
— Draugai, pasakykit, kur artimo meilė? 
Kur dingo šventoji pasaulio teisybė?
Kur šrdįs yr’ jautrios, kur dvasios aiškesnės? 
Kur išmintis, protas — žmonijos šviesybė?.

Jus-tylit?. .„. Mat, gėda jums gal, 
kad gamtą pažinę, pamiršot save, 
ir traukėtės. ramus, atgal, 
kaip užtvenkto mažo upelio sriovė! 
Pamynei jus meilę visai 
ir baltas Teisybės sukaustėt rankas! 
O protą sugniaužę aklai, ’ 
jus braidėt po piktžolių vien tik laukus....

Bet gal ir jums ateis diena, 
užšvies gal saulės spinduliai, 
pažįsit gal. Jcur jų klaida, 
matysit, kur tikri keliai!

VIII. 08. Brooklyn.

A§ NESISKUNDŽIU.
(Imit iš M. Konopnickaitės).

Aš vis nesiskundžiu ir verkti nenoriu, 
nors vėjas ir neša duksavimą skaudų, 
nors debesįs verksmo ir plaukia aukštybėj, 

ir dengia saulelę nuo žemės akių....

Aš vis nesiskundžiu, nors ryto šviesybė, 
ištroškusi saulės skaistumo auksinio, 
gilyn vis pasiner’ į juodąją naktį, 

į naktį baisiausių pasaulio verksmų....

Aš vis nesiskundžiu, nors pamiškio žolės 
sumindytos vysti pradėjo ir žuva..». 
aš vis nesiskundžiu, nors “buti-pražuti” 

išaiškina žmogui baisybė griausmų....

Nors apniaukė ūkas ir dangų ir žemę, 
nors visos viršūnės — akmuo tik uolinis; 
nors išmintį šventą kas nori pažinti 

tur’ pirm*  abejojimo skausmą ragaut’....

Nors amžiaus giesmių štai jau balsas ir tylsta — 
tarp klyksmo ir kauksmo nelaimių daugybės, 
nors Dievas sutvėrė aplinkui tik kunus,

taip maž tesuteikęs mums dvasių stiprių!..

Aš vis nesiskundžiu, nors visos štai tautos 
nežino, kur eina, ko įieško, ko geidžia, ‘ 
ir draskos’ tarp savęs, naikina aplinkui 

praėjusių amžių žmonijos darbus.

Nors amžiaus šio šauksmas, it ugnįs klaidingos, 
mus veda j baisų, nežinomą dumblą;
nors veltui šviesos ir gyvybės maldauja 

sutingusį minių didžiųjų širdis L...
(Toliau bus).



IŠVISOR.
|| Prancūzijos.statistiškas biuras 

pagarsino žinias apie skaitlių gi
mimų ir mirčių pereituose metuose. 
Iš tų žinių matyti, kad prietikiai 
ir Prancūzijoj ena geryn: 1907 
m. surinktos skaitlinės parodė, kad 
Prancūzijos gyventojų skaitlius ei- 
na mažyn: tuose metuose mirčių 
skaitlius buvo ant 19892 didesnis 
negu gimimų; pereituose gi me
tuose užgimė vaikų ant 46441 dau- 

- giau, negu mirė visoj Prancūzijoj 
žmonių. Taigi prancūzų skaitlius 
vėl pradeda didintiesi.

|| Maskolijos caras užprašė Vo
kietijos ciecorių su juom susitikti 
šią vasarą Finlandijos pakrantėse. 
Susitikimas, kaip manoma, bus 17 
d. berželio. Su caru, apart masko
liško laivyno ministerio, bus ir už
sienio reikalų ministeris Izvolsky. 
Manoma, kad pasitaisius prieti
kiams terp Vokietijos ir Prancuzi-- 
jos, bus parengtas susivažiavimas 
Vokietijos ciecoriaus su Prancūzi
jos prezidentu.

|Į 6 d. berželio Peterburge pa
simirė našlė neperseniai mirusio 
maskoliškojo stebukladario, šven
tu laikomo garsaus Kronstadto po
po Jono iš Kronstadto, įsteigėjo 
specijališkos fanatikų jo vardu va
dinamos tikėjimiškos sektos.

|| Prancūzijos orlaivininkų drau 
giją rengia palekiančių prieš vėją 
oriaiviit liniją terp Paryžiaus ir 

. Nancy. Randas prie parengimo 
linijos prisideda; jis mat nori or
laivių laivyną turėti karui kilus.'

ĮĮ Amerikonas VVęlIman pasidirb
dino Prancūzijoj prieš vėją pale
kiantį orlaivį ir. po dviejų sanvai- 
Čių keliauja ant salos Spitzbergen, 
o iš čia 1 d. rugpitičio mano lėkti 

šiaurinio žemgalio.prie

Atkakę j Jokahamą, Japoni- 
plaukianti j Filipinus Ame-joj, 

rikos kariškieji laivai Galveston ir 
Denver negalėjo išplaukti, kadangi 
likosi susektos vagystes, papildytos 
laivo jūreivių.

Į| Australijos, ministerių pinni- 
_ ninkas Deakin pasiūlė Anglijos 

randui padirbdinti vieną didžiau
siųjų veislės kariškai} laivą An
glijos laivynui, arba sudrutinimui 
laivyno duoti Anglijai atsakančią 
pinigų sumą.

Į| Prancūzijoj atliko pasekmingus 
mėginimus su išrastu laivyno ofi- 
ciero Jeance. telefonu be vielų. Nuo 
kariško laivo esančio no mylių 
nuo kranto lengvai galima buvo 
susikalbėti.

| Maskoliškas caras 2 d. rug- 
piučio nori mieste Covves atlankyti 
Anglijos karalių; pirma jis už
suks j Prancūzijos uostą Cher- 
bourg. >

Į| Maskolijos durnai randas su
teikė sumanymą reguliavimo tikė- 
jimiškų prietikių. Sulyg randp su- 
manynjo- kiekvienas Maskolijos 
gyventojas turi turėti kokį nors 
tikėjimą; netikystė turi būt už
drausta.

D Australijos ' angliški^ valdybų 
Fisherio ministerija pasitraukė nuo 
vietų, kadangi jos sumanymus at
metė parlamentas. ‘Pasitraukus 
Fisheriui, Alfred Deakin sutvėrė 
naują ministeriją.

|| Prancūzijos porte Havre su
streikavę prekių laivų jurininkai 
sugrįžo darban; jie ne laukia strei
ko pabaigos kituose porftiose.

D 2 d. berželio, mieste Leipcige, 
likosi atidarytas Vokietijos auar- 

kongresas. Policija nerado 
kištiesi į tarpą.

d. berželio Peterburge 
vyriausiasis Maskolijos

pa- 
ka-j

chistų 
progos

II 3 
simirė
talikiškų bažnyčių perdėtinis 
archivyskupas \Vnukowslci.

|| Peterburge cholera išnaujo 
sirado. 6 dieną berželio buvo 
naujų apsirgimų.

VIETINĖS ŽINIOS

at- 
12

i

Kadangi jis neišrodė 
tai policistai pradėjo jį 
kodėl jis policijoj sau 
jieško. Pasirodė, kad 
Rasmus. Jis ką tik iš

— Pereitos pėtnyčios naktyj 
policijos staciją prie Harrison gat
vės atėjo koksai vyriškis ir prašė 
nakvynės, 
valkiozu, 
klausinėti, 
nakvynės 
tai koksai
Wisconsino atkako į Chicago ge
resnio darbo jieškoti. Ant gelžke- 
lio stoties jis suriko gerai apsirė- 
džiusį jauną vaikiną, kuris paža
dėjo jį darban nuvesti, bet vietoj 
duoti darbą, atėmė nuo jo visus 
pinigus. |

— P. A. Pocius, žinomas tarpe 
Chicagos lietuvių artistas muzikas 
ir buvęs akompanatorius p. M. 
Petrausko, laimėjo sidabrinį me
dalį už pirmutinį kursą American 
Concerva tori joj, Chicago. Mes 
sveikiname su džiaugsmu pirmuti
nį jo pasisekimą ir pasitikime, kad 
tas priduos p. A. Pociui dar dau
giau energijos lavintis muzikoje; 
o taipgi pasitikime, Itad jisai savo 
gabumu ir besidarbavimu padarys 
nevieji sau, bet kartu ir visai lietu
vių tautai garbę. Dedame ant jo 
viltį, kad laikui bėgant, jisai pasi
kels iki augščiausio laipsnio ir ant 
galo paims liaurų vainiką j savo, 
lietuvio, rankas.

— Ant kertės Clark str. ir North 
avė. greitai bėgantis automobilius 
pervažiavo gyvenančią pn. 5818 
Wenthworth avė. 40 metų moterį, 
Lizzc Myrick ir teip sunkiai ją 
sumankė, kad porą valandų vė
liau ji pasimirė ; drauge su ja ėjusi 
mergina Frieda Meharns tapo teip- 
gi automobiliaus užgauta, bet uo
gavimai tie nepavojingi.'

— Perėtos nedėlios dieną tapo 
suareštuota 40 metų moteris Nellie 
White, gyvenanti pn. 178 Indiana 
str. Mat kaimynė jos matė, kaip 
ji mažą savo vaiką padėjo ant 
gatvinio karo vėžių. Vaiką tą 
paėmė nuo vėžių moteris Skinner 
ir nugabeno į šv. Vincento naš
laičiu namus.

— Namuose pn, 700 \V. \Ves- 
tern av., virtuvėj pilnoj gazo, rado 
negyvų 80 metu Salanioną Bloch. 
Senelis mat nuėjo į virtuvę po pie
tų truputį snausti, bet miegodamas, 
matyt atsuko gazą ir jo priėjo pil
na virtuvė" ir nuo jo Bloch už
troško.

—Pereitą panedėlio dieną Chi- 
cagoj buvo teisėjų rinkimai; išrin
ko daugumą senųjų teisėjų. Laike 
rinkimų, kaip paprastai, saliunai 
buvo uždaryti, todėl ir pasigėrusių 
mažiau buvo matyt.

— Ant kertės North ir Elston 
avė. pereitos nedėlios vakare su
simušė du pilni žmonių karai. Prie 
to trįs moterys likosi 
nors ir ne pavojingai.

— Pasimirus motinai 
iš čionai į Forest City,
gimines viena iš darbščiausių lie
tuvaičių — panelė O. Kučinskiutė.

sužeistos,

išvažiavo
Pa. pas

Redakcijos atsakymai,
šmėklai.

vo.
kos
jau

Gana jau to, kas bu- 
Argi ir dėl perstatymų kriti- 

turi kilti bergždi ginčai! To 
niekur nebūva.

Vincas Pūkas.
Vincas Pūkas, “Lietuvos” ke

liaujantis agtntas šiose dienose 
aplankys lietuvius valstijos India
na; miestelius: Fontanett,’ Clinton, 
Terre Haute ir kitus. Kur jis at
silankys galite prie jo užsirayti 
laikraštį “Lietuvą” užsimokėti jam 
prenumeratą ir teipgi duoti pini
gus ant šifkorčių ir išsiuntimo į 
kraju. Mes už jį atsakome.

A. OLSZEWSKIS, 
“Lietuvos” Išleistoj a s.

TEGUL SKAMBA CHICAGOS 
VIŲ VARDAS.

Tarp musų visų susiorganizavusių 
lietuviškų draugysčių Chicagoje, kaip 
tai pašelpinės draugystės, kliubai. Su
sivienijimo ir Sąjungos kuopos, teat
rališki ir dainų rateliai stokavo vie
nos aiškios organizacijos, tai yra: 
Susivienijimo Lietuviškų Draugysčių 
Chicagoje. - Bet dabar jau Suniv. Liet. 
Draugysčių yra įsteigtas ir inkor
poruotas pagal Illinois valstijos tie
sas. Galime sakyti, kad mes Jį turi
me ir turėsim. Sus i v. Liet Drau
gysčių yra įsteigtaa suvienijimui vi
sų lietuviškų draugysčių arba or
ganizacijų Chicagoje, dėl savitarpi
nės medžiagiškos, doriškos naudos ir 
garbes lietuvystei. Teipogl 8usLv. 
Liet Draugysčių įsteigs savo lietu
viškoms organizacijoms tautišką sve
tainę: apvalkščiojimams, vaideni-
mams. baliams, knygynui, patalpini
mui istoriškų liekanų etc.

Kadangi Susivien. Liet. Draugysčių 
nori lietuviams gerą nuveikti, tai ir 
turi kuo nors pasiremti. Jį vien 
draugystės arba organizacijos Cbi- 
cagoje ir jos priemiesčiuose gyvenan
čios 
prie 
čius 
labo 
Guodojamos 
arba organizacijos, katros da nepri
sirašėte prie Susi v. Liet. Dr-čių pri
sirašykite tuojau! Nesiskirkite, bet 
visi iš vien dirbkite. Yra žinomas 
dalykas, kad visos draugystės iš vie
no dirbančios, galės daug didesnius 
darbus atlikti labui visos lietuviškos 
visuomenės, nei kad būvant išsiskirs
čius į partijas. ' Linksma ir dabar 
pažiūrėti į Suslv. Liet Dr-čių dar
bus; Jąunutėlis, bet daro naudą, tu
rėdamas tik dvidešimtspenktą pro
centą visų draugysčių Chicagoje. Li
kusių septiniasdešlmtas penktas pro
centas organizacijų privalo tuojau 
prisirašyti prie Suslv. Liet. Drau
gysčių, nes mes lietuviais būdami, 
turime kitoms tautoms parodyti, kad 
mes galime iš vieno darbuotis ir ką 
nors gero nuveikti visų lietuvių 
garbei.
' Dirbkime, o neužilgo išgirsime, 
kad Susiv. Liet Dr-čių Chicagoje su
skambins visos lietuviškos visuome
nės varpą (vardą). \

Atstovas Susiv. Liet. Dr-čių.
Antanas Slakis.

LIE-

tegali paremti prlsirašydamos 
jo ir siųsdamos gerus, atsakan- 
atstovus, katrie su noru ką nors 

lietuviškai visuomenei veikia, 
lietuviškos draugystės.

A RŽINOTE, KAD BRANGIŲ 
GYVENAMŲ RŪMŲ RANDA 
ATSELNA PIGIAU UŽ RAN

DĄ PIGIŲJŲ RUIMŲ?
Jei nežinote, tai leiskite man 

parodyti. Štai šiteip:
Jus mokate $10.00 randos už 

4 ruimų “flatą”. Apšildymas 4 
ruimų iešiuoja jums $4.00 mėne
syje. Atmeskime 5 vasaros mė
nesius, tai apšildymas lęšiuos 
jums $2.00 kas mėnuo, o randa 
$10.00, tai 4 ruimų pigus “flatas" 
lęšiuos jums $12.00 kas mėnuo. 
Tokiame 4 ruimų *‘flate” jus turi
te kuknę, svetruimį ir du mieg- 
ruimiu; taigi tie visi 4 ruimai yra 
reikalingi jums patiems. Burdin- 
gieriams neturite atliekamo ruimo, 
kurie galėtų padėti jums randą 
mokėti. Tokiame pigiame “flate” 
jus neturite nė vanos, nė “water 
eloset”, nė šilto vandens, nė ga
zo, nė elektrikos ir apart užpaka
linės gatvės prie tokių pigių namų 
būva pilnos dvokiančio mėšlyno. 
Žmogus tokiuose ruimuose negy
vena, bet pūna, o randa su apšil
dymu lėšiuoja jam $12.00 kas mė- 
nesis.

Dabar paimkime brangų 7 rui
mų “flatą” už $35.00 mėnesyje. 
Tokiame "flate” jus turėsite ši
lumą, šiltą ir šaltą vandenį, puikią 
vaną su karštu vandeniu visą me
tą, “water eloset”, gazą, elektriką 
ir janitorių, kurs viską aplink na
mus apvalo ir gyvensite kaip žmo
nės. Tokiame “flate" jus panau
dosite 4 ruimus sau, o kitus tris 
ruimus išrandavosite kitiems vai
kinams ar merginoms po $2,00 
už ruimą sanvaiteje, tai per mė
nesį už tris ruimus gausite $24.00, 
tai tas brangusis “flatas" su visais 
apšildytais ruimais, valiais ir ap
šviestais trepais, su visada šilto 
vandens vana lęšiuos jums tiktai 
$9.00 mėnesyje. Ar tai ne ge
riau ir pigiau už pigųjį “flatą”. 
O jei namų gaspadinė panorės ir 
valgį duoti savo randatininkams, 
tai ant to gali sau turėti dar antrą 
pelną. 1

Tokį vieną “flatą” už $35.00 ant | 
mėnesio mes dabar turime ant pa- j 
randavojimo savo name, 3252 So. j 
Halsted st., kertė 3jrd st., 7 dideli 
visi šviesus fnintiniai ruimai, va
na stl visada- šiltu vandeniu; 
“water eloset”, prausinyčios, ga- 
zas, elektriką ir visi parankumai 
(vigados), o randa tik $35.00 mė
nesyje žiemą ir vasarą.

Taigi apsimislyk, kas tau pigiau 
atsieina? Ar pigusis ar brangu
sis “flatas”.

L A. OLSZEWSKIS, 
3252 So. Halsted st., Chicago, III.

ir kitokių zabovų. kurių dar nebuvo 
nei ant vieni xplkiiiko. Randasi pui
ki "Bo^ling klley14 kur galėsit links
mai pasibovlŲ pasivaikščiot po puikią 
girią palei upę pb gražiai žydinčias 
ir kvepenčiab kvietkas, kur galėsit 
atsikvėpti tyru ort. Bus puikus res- 
taurantas sh visokiais lietuviškais 
valgiais parengtas per vietinį lietuvį 
Juozupą Urbą. Taigi užprašom vi
sus kaipo sehus taip ir jaunus* kuo- 
skaitlingiausiki atsilankyti ant šito 
pikniko, o b galt e kuopuikiausiai pri
imti ir užganėdinti. Nuoširdžiai už
prašo. ,, Komitetas.

Važiuodami imkit 22 gatvės karus 
iki LaGrange karų, kurie daveš iki 
pat daržui arba Metropolitan Elevei- 
terį iki 48 avė., paskui paimkit La
Grange karus, kurie daveš iki pat 
daržui.

Antanas Jocys, - 
Box 93, Lyon Mountaln, N. Y.

Pajieškau I^eono ir Stanislovo Tąr- 
vainių, Kauno gub. Telšių pav., Ga
dunavo vol., Navarėnų miestelio. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Kaz. Raėkauskis.
Box 717, Schenectady, N. Y.

APGARSINIMAI
LYGSVARYBC.

Kolai kiekvienas organas musų 
kūne atlieka savo tiklišką darbą, 
męs sakome, kad kūnas yra savo 
lygsvarybėje, arba tiesiog sakant, 
lygiai nusverats. Jei koksai or
ganas atsisakytų atlikti savo prie
dermę, tai šitas iygsvarumas butų 
trikdomas ir šitą padėjimą męs va
diname liga. Atsimenant, kad pa
prastai varškinimo taisle kūno ly- 
.svarybė pirmiausiai yra kliudoma, 
musų tikslu turi būti atkreipti di
džiausią atidžią į šitą musų kūno 
dalį, tuojaus patyrus mažiausią ne- 
tiksliškumą vartoti Trincrio Ame
rikonišką Eliksyrą Karčiojo Vyno, 
šitas vaistas niekuomet neduoda 
gromulio j imo organams pateikauti; 
jis padilgina juos į didesnį veiklu
mą, podraug gydydamas ir stiprin
damas. Tai yra nžtikimas vaistas 
nuo pilvo, žarnų, kraujo ir nervų 
ligų, ar geriaus nuo visų ligų, kur 
gamtiško sustiprinimo tereikia. 
Gaunamas aptiekose. J uozapas 
Trineris, 616-622 So. Ashland av., 
Chicago, III.

Draugysčių reikalai.
TREČIAS DIDELIS PIKNIKAS.
Chicago. Susivienijimas Lietuviš

kų Draugysčių parengė nedėlioj, 27 
d. birželio (June), 1909 m. piknikų 
Bergmano darže, Rlverside. III. Pra
sidės 9 vai. -ryto. Įženga 25c porai 
Imkite 22roe gatvės karus iki 40 
avė., po tam LaGrange karų iki dar
žui. Užkvlečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites, senus ir jaunus atsi
lankyti kuoe kai dingi ausiai ir ant 
tyro oro su visais pasilinksminti. Bus 
puiki muzykė, prie kurioe galėsite 
smagiai 
gėrymų 
mirškite

pašokti. Taipgi bus skanių 
ir užkandžių. Taigi nepa- 
atsilankyti. Komitetas.

š-tas METINIS PIKNIKAS! 
Ura visi ant pikniko, nes tai 

metinis piknikas parengtas 
ir kaštais Dr-tės Karaliaus 
atsibus nedėlioję, 20 d birželio, 
m. Bergmano darže. Riverside, 
Piknikas prastota į:30 vai. iš 
ir trauksis iki 12 valandai nak- 

Įženga vyrui su motere 25c.
Bus tai

bus 
sto- 
Do-

5-tas 
rone 
vydo 
1909 
III. 
ryto 
ties., 
merginoms įženga dykai, 
puikiausias piknikas, ant kurio gra- 
jls puiki niuzykč. prie kurios galės 
via! smagiai pasišokti, taipgi bus daug

IŠKILMINGAS MOKYKLOS ATIDA
RYMAS!

Lietuvos karaliaus Min- 
Kliubas. prie parapijos šv..

Chicago. 
daugio 
Jurgio ant Bridgeporto, parengė ne
dėlioję, T.............................—
kykloe 
mokyklos svetainėje, prie 32ros place 
ir Auburn avė. Svetainė atsidarys 
6 vai., atidarymas prasidės 7 vai. 
vąkare. 
ir 25c. ypatai. 
noa ir teatras, 
mokyklos valkai, išmokyti vietinių 
seserų. Dainuos dainas Chicagos pa
rapijų keturi chorai: šv. Jurgio, Ap- 
veizdoe Dievo, šv. Kryžiaus ir Auš
ros Vartų. Kviečia visus lietuvius 
ir lietuvaites kuoskaitllngiausiai atsi
lankyti. Komitetas.

dėti

Box

13 d. birželio, 1909 m. mo- 
atidarymą šv. Jurgio par.

Tikietal: 31.00, 75c., 50c. 
Bus prakalbos, dal- 
Teatrų loš vietinės

DIDELI NAUJIENA LIETUVIAMS.
Chicago. Lietuvių Gimnastikos kliu- 

bas iiarengė pikniką 4 d. liepos P, 
Mažeikos darže, Braidwood, 111. No
rinti važiuoti plknikan turi sueiti 
ant stoties Halsted ir Archer avė. 
gat. 4 d. liepos, 8 vai. rytmety; pik
nikas trauksis dvi dieni iki panedė- 
Ito vakarui, todėl kas nori šviežiu 
oru pakvėpuoti tegul nepraleidžia ši
tos progos. Tikietas nuvažiuoti 31-10. 
Nedėlia prieš pikniką meldžiame at
sišaukti į kliubo valdybą, idant žinia 
butų ant klek žmonių pietus ir va
karienę 
muziką, 
kyti,

rengti. Teippat bus puiki 
širdingai kviečia atsilan- 

Komitetas.

PIKNIKAS.
Chicago. šv. Kryžiaus Atradimo 

Dr-etė parengė pikniką 13 d. šio mėn. 
Povilo Karecko darže West Pullmune 
prie 123 gat Piknikas prasidės 1 
vai. po pietų, žais puiki muzika ir 
bua visokį kitokį smagus jiaV.links- 
minlmai. Visus lietuvius ir lietu
vaites skaitlingai, kviečia atsilan
kyti. Komitetas.

Pranešame Gerbiamiems Tautiečiams, 
kad susitvėrė, nauja pašelpinė drau
gija vardu D. L. K. Algirdo Gvardi
ja. Susirinkimai jos būva kas mė- 
nesis paskutinį nedėldienį bažnytinė
je Aušros Vartų salėje vakarinėj di
ly; norintiems prisirašyti yra gera 
proga, pigus įstojimas — tik 50c.

Komitetas.

Pajieškojimai
Pajieškau savo brolio Kazimiero 

žibelio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Tauragės miestelio, 3 metai atgal jis 
buvo atvažiavęs iš Piedmont. W. Va. 
Į W. Pultnaną f" 
Kur jis yra gaut 

Jonas 
957 — 122 sL,

Kas apie JĮ praneš.
1 .00 dovanų.
1 žebelis, 

W Pullman, 111.

čivinsklutėa, Su vai-Pajieškau Onoa 
kų gub., Marijampo^h pav., Skriau
džių parap., Serbentiškių kaimo, 4 
metai atgal gyveno Readinge, Pa. JI 
pati ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Sim. Chlvinskas, 
270 W. Blackhawk st.. Chicago, III.

Pajieškau savo giminių ir pažysta
mų — T. Klaubo, Alenos ir Moni
kos Klaubiučių ir Antano Jurkše- 
vlčiaus. pirmiau gyveno Philadelphi- 
joje. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinių adresu:

Chas. Tamošauskas.
1509 W. Waveland avė., Chicago. III.

Jau netekome knygos
teisi n- 
ir mė- 
mokėti 
turėti 

dar- 
pra-

III.

Pajieškau randauninko arba 
go pusininko valgomų daiktų 
sos sankrovos vaizbai; turi 
gerai mėsą piaustytl ir turi 
paliudijimą apie savo pinnesnį

Meldžiu atsišaukti tuojaus; 
galima su mažais pinigais. 

Paul Bakovitch, 
172, Granville, Putman Co.,

Pajieškau savo švogerių Jono Lau- 
ciavičiaus, Antano Ambrozaičio ir 
Izidoriaus žiekaus, visi trys Kauno 
gub., Raseinių pav., Eržvilko vol., 
girdėjau juos gyvenant Chlcagoj. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

F. Harmaii, 
186 First st. rear Troy, N. Y.

Pajieškau savo draugų Motiejaus 
ir Karolio Kiškių, Kauno gub., Uk
mergės pav., Žemaitkiemio parap., 
Gudelių kaimo. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinių adresu:

P. Gribuiis, 
547 Canšl st., Chicago, 11).

Pajieškau savo draugo Augustaičio 
Kuly šiauš; Kauno gub., Šiaulių pav., 
Joniškės parap., Ropynykų sodžiaus. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu:

Frank Kazymieraita.
631 So. Cairal st., Chicago, 111.

Pajieškau savo pusbrolio. Jono 
kos, Kauno gub., Raseinių pav., 
lio parapijos. Rudelių sodžiaus, 
riu prie

adresu:

Box 22,

Juš- 
fiile- 
Tu- 
Jisjo labai svarbų reikalų, 

kas kitas teiksis duoti žinių

Pov. Turauskis, 
Green Ridge, III.

Pajieškau savo brolio Franciškaus 
Šimkaus, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Lūkės parap, Rudupių sod., pereito 
lapkričio mėn. išvažiavo j Wisconsino 
valstijų. Jis pats ar kas kitas teik
sis dubti žinių adresu:

Antanas Šimkus, 
8734 Commerc-lal av., 8. Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Juozapo Gri
niaus, Kauno gub, 17 metų kaip Ame
rikoje; kų tik esiu atvažiavęs Iš Lie
tuvos Ir norėčiau su juo sueiti, nes 
turiu svarbų reikalų, 
kas kitas “ * *

Box 142,

Ant

Jis pats ar 
teiksis duoti žinių adresu: 
Petras Grinius.

North Jay, Me.

Pardavimo
į pardavimų saliunas lenkų ir lie

tuvių apgyventoje apielinkėje, sena 
gerai išdirbta vieta, nepriklausoma 
nuo jokio bravoro, alų galima mai
nyti kuomet tik panorit, nuosavas lei
dimas. nuosavos intaisos, randa ne
brangi, dvidešimta šeimynų priver
stos eiti | šitų saliunų. geriausia vie
ta ant Town of Lake, didelė salė ve
stuvėms, šokiams, paraukus ruimin
gas gyvenimas. Adresas K. Czapek, 
4434 Wood gat., Cbk-agb, III.

1 pardavimų lietuviška karčiama, 
geram lietuviui Ui aukso kasykla 
Adresas: Jonas Šeputis, 4600 — 5th 
avė., Chlcago, III.

Į pardavimą valgomų daiktų san
krova ir mėsos, vaizba gerai išdirbta; 
parduodam dėl sunkumo užlaikyti du 
biznius. Norinti arčiau atsižinoti 
tegul kreipiasi adresu: Jurgis Mar- 
clnkevičia, 1923 W. 45th st.. Chi
cago, III.

Pajieškau savo giminaičio Antano 
Tankuno, Kauno gub., Pušaloto para-' 
bijos. Pasukų sod.; turiu į jį labai 
svarbų reikalą. Jla pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Ona Misevlčiukė,
Box 456, Westville, III.

Į pardavimų visi mėsynės (bučer- 
nės) intaisal nuo didžiausio Iki ma
žiausio. gerame stovy. 10 mėnesių 
kaip dirbti ir atsiėjo 3500, dabar 
parduodama žema kaina; norinčiam 
užsiimti vaizba yra puiki proga ir 
gera vieta. Artesnėms žinioms reikia 
kreiptis adresu: 4601 S. Hennitage 
avė., Chicago, 111.

Pajieškau savo brolio Mikolo Ja- 
kubauakio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Tauragės vol., Šakalinės sod., pir
miau gyveno Chk-agoje, III., 99 
Seward sL; numirus musų broliui 
Jonui turiu į jį svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Wm. Jakubauskis, 
Box 46, Was8on, 111.

Pajieškau savo draugo Vinco ža- 
velio, 1907 m. su juom persiskyriau 
Portlande. Oreg.; girdėjau jį ėsant 
Alaskoj. iš kur ketinąs 
Denverį, Colo.; turiu į 
reikalą. Jis pats ar kas 
sis duoti žinią ndrėsu: 

Alei Gf^evlch.
40 Red Mt. a^e., Torrington, Conn.

vaiiuoti | 
jį svarbų 
kiti)? teik-

Pajieškau savo brolio Jurgio Ke- 
gavičiaus, gyveno jis Seattle, Wash. 
Seattleio lietuvių meldžiu pranešti, 
ar jis gyvas. aV kur išvažiavo.

Aug. Kegavičia, 
8718 Commercląl aa., 8. Chicago, 111.

hž r r,
Pajieškau savo pusbrolio Gasparo 

Janulio, Kauno gub., Šiaulių pav., 
šapnaglų sod., gyveno Utlkoje, N. 
Y. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinių adresu:

Kaz. Kiršėnas.
310 80. 15th st., 1 Chicago, III.

Reikalavimai.
Reikalaujama dviejų jaunų mer

gaičių. mokančių anglišką kalbą, su 
apšvietimu ir turinčių gerus balsus 
giedoti ir norinčių pramokti giedoti 
prie kvarteto. Meldžiu atsišaukti per 
laišką adresu: K. 8., 161 W. Madison 
st., Room 10, Chicago, 111.

Svečiams Seattle, Wash.
Svečiai lankanti Seattle ras savo 

šalies laikraščius ant 
kampo 1-mos avė. South 
ton gat. ir Pietrytinio 
avė. ir Cherry gat., arti 
besto.

International Nexs
Seattle,

Šiaurrytinio 
Ir Wasbing- 

kampo 2-ros 
Alaska trio-

Agency, 
Wash.

Savaitinis Laikraštis

Lietuvos Ūkininkas

"Sidabrinis Kryželis.” Turėjome jos arti 1000 egz. išda
linimui, bet nauji prenumeratoriai pradėjo taip greitai 
rašytis, jog ji jau kaip ir išsibaigė. Vienok, kad ir vė
liau užsirašantiems duoti tokią pat progą įgyti knygą do
vanų, sumanėme duoti kitą knygą, Povilo Bert’©.

“Gamtos Istoriją”.
i-

šita knyga yra viena iš geriausių moksliškų knygų 
lietuvių kalboje. Apie šitą knygą pasakė savu laiku 
p. Šernas, žinomas populiarizatojas gamtiškų mokslų ir, 
be abejo, gabiausias raštininkas toje srityje, štai ką: 
“Neperseniai pasimiręs prof. Paryžiaus universiteto Po
vilas Bert, žinomas yra kaipo vienas iš geriausių popu
lis riza t orių gamtos mokslų. Jo populiariški raštai para
šyti taip prieinamai, jog juos gali suprasti ir visai mažai 
apšviesti skaitytojai; raštai tie versti, dėl jų gerumo, 
veik | viaas civilizuotų tautų kalbas. Garbė todėl Drul. Ba
cevičiui, kad jie šivertė j lietuvišką kalbą elementarišką 
Berto gamtos raštą. Telpa čia trumpos, bet visiems ir 
mažiausia* apšviestiems, suprantamos žinios apie gyvu
lius, avąmenis ir akmenis arba mineralus. Lietuviškas 
vertimas geras, jam nieko užmesti negalima.”

šitaip išgirta knygą p. šernas, o męs prie to galime 
tiktai tiek pridėti, kad visi trys knygos skyriai: 1. gy
vuliai; 2. augmenis ir 3. akmens ir žemės, iliustruoti dau
gybe paveikslėlių, kurie perstata po akių viską kas žo
džiais aprašoma ir tokiu budu padaro knygą daug ver
tesne.

šitos knygos kaina 50c. Vienok, teisybę sakant, ji 
yra daug kartų vertesnė ir męs'žinome tikrai, kad tu 
neatiduotum nei už 310-00 tų žinių, kurių gausi skaityda
mas eitą knygą. Ne, tu reikalautum už tąs žlniąs daug 
daugiau. O tos žinios tau reikalingos, būtinai reikalin
gos, nes be Jų nesuprasi gamtos, kurtoje gyveni, negalė
si tikrai pažinti gyvenimą. Tu turi būtinai turėti šitą 
knygą savo namuose, o ne vien tu, bet ir tavo draugai, 
nes ji yra raktas prie visų kitų moksliškų knygų.

Bet męs duosime tau šitą knygą dovanai. Užsirašyk 
"Lietuvą” visiems metams o gausi šitą knygą dykai. Bet 
nelauk, nueik tuojau J pačtą, išpirk mdney orderį vardu 
A. Olszeaskl, 3252 So. Halsted St., Chicago, III. it pri- 
siųsk jį mums, ir tuojau gausi,

‘‘Lietuvi” visiems metams ir šitą knygą dykai.
Bet, nebūk saumyliu, pasakyk apie šitą dovaną ir 

kitiems, o tuomi padarysi gerą nevien sau, bet ir savo 
draugams, kurie tau dėkavos užtai, o tafp-gi ir mums, už 
ką męs jau išanksto tariame tau širdingą ačių. 4

A. Olszevvski
3252 So. Halsted st., Chteago, UI.

darbus, taipogi apie Amerikos. Prūsų, 
Anglijos, Transvaiiaus ir kitų lietuvių 
gyvenimų. Neužmiršta ir kitų valsti
jų svarbesnius atsitikimus. Talp-pat 
spaudine moksliškus straipsnius, apy
sakas — Žemaitis. L. Pelėdos irkt. 
fš V. Durnos pranešimus prižiūri mu
sų atstovai — A. Bulota. P. Keinys ir 
J. Požčla. Dar duoda visokius pata
rimus ir atsakymus teisių (bylų) 
dalykuose per žinomus advokatus: 
A. Bulota, P- Leoną. J- Vileišį ir adv. 
pag. M. Sleževičių ir L. Ciplijauskų.

"temfje” skaitytojai randa visokius 
naudingus straipsnius apie ūkio ve
dimų, gyvulių užlaikymų, ir visokius 
ūkio reikalus, patarimus' ir atsaky
mus ant skaitytojų užklausimų, “že
mę” . veda mokytas agronomas. Dar 
“žemėje'* būna daktarų straipsniai 
apie sveikatos užlaikymų.

"Mokykla" užsiima mokyklų ir 
auklėjimo reikalais. "Mokyklų” veda 
mokytojų kuopa.

Amerikos lietuviai gerai padarys 
užsisakę "Lietuvos Ūkininkų'* sau ir 
savo giminėms ir pažystamiems, pasi- 
likusiems Lietuvoje.

“Lietuvos Ūkininkui” leisti 1908 m. 
susitvėrė tam tikra Bendrove (Felici
ja Bortkevičieni. Kazys Grinevičius 
ir Ko.). Kas įsiraėo į tos Bendroves 
narius ir (neša nemažiau kaip 25 
rub., tas "Lietuvos Ūkininkų" gauna 
dovanai. (B-vės įstatai “L. U.” N N.

►10 ir 11, 1908 m ).
Pasižiūrėti siunčiame vienų *'L. U.” 

numerį dovanai visiems norintiems.
Pinigus mes priimame ir "money 

orderiais” tik visuomet ant "money 
orderio’’ turi būti parašyti, keno tie 
pinigai.

Adresas: F>1n(u«, "Lietuvos Ūkinin
ko” Redakcija.

FARMOS! FARMOS!
Pirkite Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kolionijoj. 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota Ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
j ieškančiam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo- 
keetlmls; reikia įmokėti mažą dalį, 
o kitą galima išmokėti per daugel) 
matų.
Javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
ves ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tekiais-pat laukais kaip 
ir Lietuoje, todėl 
tą žemę Naująja 
vakarinėje dalyje 
joe, nepertoii nuo 
vietinio miestelio
žemė parsiduoda dabar po 38.00 ake- 
r.s ir brangiau. Norėdami daugiau 
daslšinoti ar apžiūrėti tas žemes, atr 
važiuokite ar susineškite su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu:

Antan Kiedis,
Peacock,' Mich., Lake Co.

žemė derlinga, auga visokį

męs ir vadiname 
Lietuva. Ji guli 
Mkhigano valsti- 
Chicagos, šalę r*- 

Manistee, Mich.

jokio klapato. Todėl, kas nori tu- 
rėti gerų apdraudimo raštų už tuos 
pačius pinigus, kų ir silpnų kompa
nijų, Ategul kreipiasi J mus.

A. OLSZEWSKJ.
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Sumažinimas iskaščių.
Gerovė, yra siekiu kiekvieno žmo

gaus. Kovoj nž gerovę praliejame 
savo prakaitų, o tankiai ir kraujų. 
Vienok, ne visi atmename, kad be 
kovos ir darbo yra dar vienas niekam 
nekenkiantis būdas pasiekimui ge
rovės kaip štai sumažinimas išlaidų 
ir padidinimas pelno. ,

Ar jus apgalvojote kada, kad ket
virta dalis viso žmogaus darbininko 
uždarbio išeina apmokėjimui randos 
už stubų. Jeigu darbininkas uždir
ba 310 J savaitę, tai jis moka pa
prastai $f0 už savo pasamdytus rui
mus, jeigu uždirba, *14 J savaite. 
Ui moka nuo 312 iki 315 J mėnesį, 
y teip toliaus. Kas turi geresnį dar
bų. tas nori geriau ir .gyventi, ir to
kiu budu, paprastai ketvirta dalis 
uždarbio žmogaus išeina apmokėjimui 
randos už ruimus. Pusė uždarbio iš- - 
eina ant maisto ir kitų išlaidų, o 
ketvirtų dalį, jeigu kas gali ui 
taupo.

bereikia didelio galvojimo, kad su
prasti, kad jeigu žmogus nemokėtų 
randos už ruimus, Ui gali pusę sa
vo uždarbio tau po t i, ir tokiu budu, 
uždirbdamas prileiskime 340 • J mė
nesį. vietoje 310 gali Uupoti kas mė
nesi s 320. o J metus 3240. Tokiu bu
du, vargingiausias darbininkas Į de
šimt metų gali turėti mažiausiai 
32400 kapitalo.

Lietuvys, turįs 32400 amerikoniškų
dolerių, gali grįžti J savo tėvynę su 
apie 50000 rublių, ir tenai nusi
pirkti sau gražių ūkę. ir visa savo 
amžių laimingai gyventi. Vaikus 
savo, turėdamas tokę ūkę gali leisti į 
mokslų, ir tokiu budu ne tik page
rins savo ir savo vaikų būvį, bet pa
kels apšvietų ir gerovę visos tautos.

Kokiu budu galima pasiltuosnoti 
nuo mokėjimo randos, lengva apgal
voti, reikia turėti savo namų.

Pereitų savaitę męs pardavėme tų 
namų, kurį garsinome už 32700 ant 
35tos gatvės arti Halsted. žmogus 
kuris JĮ pirko turėjo savo pinigų 
vos tik 3600, namų nupirko už 32600, 
taigi pasiliko skolos #000, kūrinos 
turi išmokėti per 5 metus. Namas 
atneša randos į metus apie 3450, visi 
iškaščiai ant to namo išneša apie 350 
J metus, pirkėjui atlieka 3400 Į me- . 
tire, iš ko užsimoka procentą 3120 į 
metus, o pasilieka sau kišenėje 3230. 
Tokiu tai budu žmogus už savo įdė
tus 3600 turi pelno 3280 į metus. 
Ar yra kur geresnis pelus?

Dabar męs turime ant Halsted arti 
32 gatvės namų už 33^00, kurk, atne- 
ša randos $540 į metus. Taigi ar 
reikia geresnių davadų, kad '«i ma
žais pinigais galima sumažinti tš- 
Ar yra kur geresnis pelnas?

Ant virš paminėto namo turime pir
kėjų ir pasitkime bet kokių dienų jį 
parduoti, nes vieta yra labai gera, 
gatvė užmokėta, ir namas geras. Bet 
apart to namo, turime dar vienų na
mų ant Lowe avė., kuris atneša ran
dos į metus 3840, o kurk) kaina yra 
tiktai 3&5OO. Namas yra visai be
veik naujas, mūrinis, gražus, ir kam
pinis. Su štoru, trejais pagyveni
mais, aukštu ponamių ir puikia, nau
ja stainių. Ant to namo reikia įneš
ti tik 31500 iš kalno, o lykis išmo- 
kestlmis per 5 metus su 5 procentu.

Turime teipgi mūrinį namų už 
31500 arti musų ofiso.' kuriame gali
ma gyventi, ramiai vienai šeimynai. 
Apart virš paminėtų, turime šimtus 
kitų namų, knrie ne tik paliuosuos 
žmones, nuo mokėjimo randos, bet 
teipgi duos didelį pelnų už įdėtus 
pinigus.

Kaip visi matote, šįmet teip daug, 
naujų namų yra statomų tų, kurie 
turėjo mažesnias triobeles, ir ne-, 
mokėjo niekam randos, ir kurie savo 
senesnes triobeles dabar pigia kaina 
parduoda, 
puikių namų, 
tos progos. Ir 
namų, kuriame

Už tuos pačius pinigus.
Apdrausdami savb judinamų ir ne

judinamų turtų nuo ugnies, žmonės 
ne visada žino kokioj kompanijoj ap
sidrausti, tankiausia agentai duoda 
jiems apdraudimo raštus silpnų kom
panijų, ui kurių raštus reikia tiek 
pat mokėti, ką ir už tvirčiausių ir 
geriausių kompanijų. Mat naujos, 
nežinomos kompanijos, duoda agen
tams specijališkų nuleidimų, ui kurį 
tai agentai stengiasi tų kompanijų 
biznį išplatinti.

Kas nori, kad jų turtas butų ap
draustas saugioje kompanijoje, tegul 
pareikalauja nuo apdraudimo agento 
knygutės, parodančios stovį visų kom
panijų. Kas ateis į musų ofisų, tam 
męs su malone parodysime tų kny
gutę, iš kurios atsiiinosite stovį vi
sų apdraudimo nuo ugnies kompani
jų, ir todėl nereikalausite mokėti sa
vo pinigus už abejotinų apdraudimo

m.1909 1 
metams ‘ 
k. pusmečiui 

Didžiotoj Lietuvoje 
Apskelbei — 15 - 

— 15 - 
Vilnių*,

3 rul 4 rub.metams 
2 r. pusmečiui

Amerikoje 
30 kap. eilutė. 
30 kap. eilutė. 
Lietuvos Uki-

Apskelbime
Adresas: 

ninko” Redakcija.
Seniausias ("Vii. ±in.” užmigus) 

laikraštis, kuris, nežiūrint Į Rusijos 
vyriausybės persekiojimus ir kunigų 
prakeikimas, eina be pers toj Imo nuo 
1905 m. pabaigos. "Lietuvos Ūki
ninkas'* savo metiniams ėmėjams 
1909 m. duoda.:

1) "Lietuvos Ūkininko” 52 numeriu, 
) "temes” 26 numerius.
3) . "Mokyklos” 12 numerių,
4) Kalendorių 1910 metams,
5) šeėeriopų daržovių seklų išban

dymui,
6) Toliau žada duoti daktariškų 

pamokinimą ir knygelių priedais. 
(hiur. “L. Uk.’ No. 11. 1909 m.).

"Lietuvos Ūkininkas” rašo apie vi
sus svarbiausias Lietuvos gyvenimo 

regis gyvena Chi reikalus ir apie Rusijos vyriausybės

Pajieškau savo brolio Antano Či
činsko, Kauno gub., Šiaulių pav., te
gerės parap., Ramoškių sod., gyveno 
Cblcagoj metai atgal 
kas kitas teiksis 

Juosės 
4522 8. Paulina

Jis pats ar 
duoti žinių adresu: 
Čičinskas, 
st, Chicago, III.

kaimynų TeofiliausPajieškau savo 
Stakausko ir Jono Bandžiui io, abu 
Kauno jpb., Panevėžio pav., Ebuto- 
ntų sod. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinių adresu: 

Viktorinas Aleknavlčla, 
147 W. 24 st, Chicago, Iii.

Pajieškau savo pusbrolių Jono ir 
Povilo Oslu, Kauna* gub., Raseinių 
MT., Šilalės vol., 1

Pa j ieškau savo pusbrolių Jono

Męs apdraudžiamo visokį turtų tik
tai geriausiose apdraudimo kompani
jose. už tuos pačius pinigus, kokius 
kitiops mokate už raštus silpnų kom
panijų. Musų repreeentuotos kom
panijos. išduodamos raštus apdraudi
mo. turi kapitalą nuo septynių iki 
dvidešimt milijonų dolerių, ir atsiti
kime ugnies išmoka kas priguli bekas priguli be

Kas neišgali statyti sau 
■ tegul pasinaudoja iš 

perka pigiai senesnį 
gyvendamas sutaupąs
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LIETUVA

PIRMAMA LIETUVIŠKA
SOUTH HALSTED STREET,

RANKA AMERIKOJE
CHICAGO, ILLKampas 33čios, 

IS, Savininkas.

ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste 
Chicagos nuo mažiausios iki didžiausios sumos. Jeigu perki namą ar lotą, o 
neturi visų pinigų, ateik pas mus, o męs tau juos paskolinsime už prieinamą 
procentą ir ant lengvų išmokesčių.

ŠITA p ANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki di
džiausios sumos ir moka depozitoriams 3% metams,

ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui 
pinigų už $3.00 metams. Šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė 
ugnis nė vagis negali prilįsti.

ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jęi nori 
pirkti namą ar lotą mieste Chicago, ateik pas mus, o męs tau surasime tą ką 
norėsi ir ką j ieškai.

ŠITA BANKA apsaugoja nuo ugnies namus, biznius ir naminius baldus 
turtingiausiose Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taipgi apsaugoja ir 
gyvastį bei susižeidimą (“Life andAccident Insurance”).

ŠITA BANKA iškolektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų šalių pigiau 
ir greičiau kaip visos kitos bankos.

ŠITA BANKA parduoda Šifkortes ant visų linijų ir siunčia pinigus į Eu
ropą ir visas dalis 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.

GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais 
adresuodami

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St. CHICAGO, ILL

Pirk Drapanas Dabar!
užčedysi nuo $2.00 iki $4.00O 

ant kiekvienos drapanų eilės.
s, norėdami atituštinti vietą va- 

Drapanoms, žymiai numaži- 
visų pavasarinių Drapanų kai

nas. Musų pavasari
nes Drapanos nėra 
sunkios, jos teip gerai 
tinka dėvėti vasarą, 
kaip ir pavasarį. To
dėl pavasarines Dra
panas, kurias męs sku
biname išparduoti, 
pirk dabar, o užčėdy- 
si nuo $2 iki $4 ant 
kiekvienos eilės.

Pasiskubinkite, kol dar yra g a- W
KV ^lima visos mieros gauti.

V |£| Męs jau indėjome į savo štorą
■ / Vaikų Inzegnojimo Drapanų

Eiles. Todėl, tėvai reikalaujan-
H vaikams gražių Drapanų prie • 
Pirmos Komunijos, ateikite pas

mus, o čia rasite jas didžiausiame pasirinkime. Musų kainos visuomet yra žemes 
nės, kaip visų kitų, o tavorai visuomet pirmos kliasos.

Bridgeport dothing Co
A. OLSZEWSKI, Pres,

S. Halsted kampas 33-os gat., CHICAGO, ILL

tiek pinigų, kad djk ^9 metų galės 

nu paaiaUtytl puikg naują namą. 
Mokėdamas randą nieks negali tiek 
daug pinigų suUųjpotC kaip gyvenda
mas savo name ir nemokėdamas nie
kam raudos. Tcxlčl, įteikite į mu
sų ofisą, pasikalbti t^me reikale, o 
busite patenkinti. ,n.
” Naudai pirkėjų^ na^jų męs papra
stai garsiname kėlia fpamus laikraš
tyje. kuriuos ženj|au. Rasite.

2 lubų mūrinis ninft<s. 2 pagyveni
mai po 6 ruimkž. ''“Geros maudy
klos kožnome pagyvenime. Dailus 
namas geroj vietojo šitą namą galite 
pirkti išmokestimte. •.............. $2800

1 Mūrinis namas, ant kampo, 2 pa
gyvenimai ir staldas.

2 -lubų . namas, 4

Na 286 PIRMI ŽINGSNIAI. Dra- 
Ima ketuorioee veikmėse. Parašė Br. 
Vargšas. Drama parašyta iš revo
liucijos judėjimo Lietuvoj.* Chicago, 
Iii. 1909, pusi. 50. Kaina ........  20c.

Kaina $2500. 
______ pagyvenimai. 

Raudos" "atneša $34 į mėnesį. Kai- 
$2500.na

aubūrn avė.
Mūrinis namas dviem pągyvenlmais.

MjhišrMa, .......... -----
Kreipkitės
AUBURN

Medinis .
4 kambarius. Rauda $18. 
na ......................... .
AUBURN AVE. ARTI

Mūrinis namas ir, du 
pėdų. Kaina ... ..... 
EMERALD AVE. ARTI

Mūrinis namas, 2
Aukštas basementas.

EMERALD AVE. ARTI 36 GATVES.
Medinis aamas, 4 kambariai. Aukš

tas basementas. Kaina .......... $1400
HALSTED ST. ARTI 35

2 lubų medinis namas. Storas ir 
pagyvenimai.-’ Randa $63.00. Kai
na ............................. ................... 2«ooo
ILLINOIS COURT ARTI 32 GATV.

Mūrinis namas, 4 kambariai. Lotas 
25x56. Kaina ...M.........  $1200.
ILLINOIS COURT ARTI 33 GATV.

Mūriais namas. 9 kambariai. Va
na. Naujai ištaisytas. Aukštas ba
sementas, kuriame yra 4 kambariai 
Lotas 25x131. Kaina .............. $2200.

Šildykis. ' Kaina ..$2500. 
tuojau. «.
AVĖ. ARTI 32 GATVES; 
namas, 2 pagyvenimai po 

' " “ Kab
$1900

33 GATVES, 
lotai. 50xi35 

............ $4000.
28 GATVES, 
pagyvenimai.

Kaina $2000.

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

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

591 VISUOMENĖS ĮNAMIAI. Raš 
teitai apie tuos gyvūnus, kurie esti 
sale žmogaus. Prof. M. Bogdanovo. 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J. Jablons
kio. Su daugelitf paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity- 
tL Vilnius 1909, pusi. 165, kaina 50c.

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

mai po 4 . kambarius. Puikus pona
mis. Maudykla. Gazas. Išeigos vie
ta. Užpakalyj didžiojo namo keturių 
kambarių mūrinis . namelis. Lotas 
27x125 pėdas. Raudos atneša 8644 
į metus. Kaina tuojaus perkant 
tik ............................................ 85.200.

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

Lotas 27^x127Kaina .... 82100;

b686 LIETUVIŲ TAUTA, Lietuvių 
Mokslo draugijos raštai. Knyga I, 
dalis 2. Su 89 paveikslėliais prie 
Levų lietuvių pasakose. Vilnius 1908. 
pusLUi83, kaina ....................... $2.00.

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

mai po 6 kambarius "Vanos. Lotas 
27*^x127)4. Puikus ’ namas. Kai
na .................   $5600.

L0WE AVĖ. A<RTT‘36 GATV.
Turime kelia mutinius namus viso

kiomis kainomis nuo 83000 iki $7000.

LOWE AVĖ. ARTI 38 GATV.
Medinis namas, 9 kambariai, vana, 

gazas. Geras namas. ‘ Kaina 81700.
’• n ų

PVtNELL AVĖ. ARTI 32 GATV. -
2 I hų murinta namas. 2 pagyveni

mai po 6 kambarius. “ Kaina 82000.

WALLACE GATV. ARTI 32 GATV. 
Mūrinis namas.

ponamis. Lotas 25x13*. Kaina 81300.
itas medinis

WALLĄCE GATV. ARTI 33 GATV.
2 lubų mūrinis namas. Aukštas 

akmenų ponamis. Puikus namas. 
Kaina ........................................ $>700.

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

priešakys. Krautuvė ir 5 gyvenimai. 
2 gyvenimai po 5 kambarius, 3 gy
venimai po 4 kambarius Ix>las 25x 
125 pėdas. Raudos atneša 
metus. Kaina tik ............

33 GATV; ARTI HALSTED
5 kambarių medinis namas.

25x147. Aukštas ponamis.

33

1824 1 
$7.500

GATV. 
Lotas

Kat- 
81700.

AVĖ.GATV. ARTI AUBURN 
ruimų medinis namas. Lotas 25x 

147. Aukštas ponamis. Kaina $1400.

UNION AVE ARTI 33.
Puikus lotas. 25x125 pėdas. Kai

na greitai perkant tik .............. $650

Dėl stokos vietos negalime paduoti 
visus namus, kokius turime ant par
davimo. bet kas nori pirkti sau na
mą. tegul ateina | musų ofisą, o męs 
parodysime tokius namus, kokius kas 
sau nori, ir tenai kur kas nori. Teip- 
gl turime gerus lotus pigiai. Kreip
kitės pas:

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St

NAUJAUSIOS KNYGOS. GAUNA 
MOS “LIETUVOS" REDAKCIJOJ.

a5 ADOMIENĖ, Gyvenimo piešinė
lis Šatrijos Raganos Adomienė tar 
nauja po dvarus aukle. Paauginus 
vaiką viename dvarą eina j kitą. 
Graži ir užimanti apysaka iš gyveni
mo. Vilnius 1908, pusi. 24. kaina 10c.

No. ATT ALBA EftlJ&EPS. Ver
timai Pr Siūlelio/ CTa telpa šios 
gražios apysakos: 1) Attalea Prin 
ceps; 2) Kas pergkW, 3) Pieme 
nukas; 4) Kraujas?- ėki-Du paveiks
lėliai iš baudžia vos;, ,6 k, šuns likimas; 
7) Skrandos Istorija., Vilnius 1906. 
Puslapių 69. Kain^ ............ 15c.

No. c25 EMIGRAČIJ&. Iš darbi
ninkų gyvenimo paveikslėlis. Para
šė J. šliburis Brodtlytf, N. Y. 1908 
pusi. 47. Kaina .. ,<U i. .c............ 15c.

a46 Į ŠVIESĄ PER ĄŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos.r iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklą. Vilnius 
1908, puaL 56, kaina ...............  15c.

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

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

a99 PELKĖS Apysaka Iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbos 
išvertė Kazys Puida 
pusi. 468, kaina ....

Na 208 BALTRUS 
Drama trijų veikmių 
rvenlmo paimta. Pw 
atl. Vertė A. M-čysJ

Vilnius 1908.

ii darbininkų

Brooklyn. N.

Na 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
Lt Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, III. 
1908, pusi. 22..................................... 10c

No. 100 Pasaka apie kantrią Aleną, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus iaikščiodama po 
svietą, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskis. Chicago. III. 1902, pus
lapių 66............................................... 20c

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

baumą sutaisė šernas. Mokslas, ku- 
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip jie vystėsi pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, III 1901. 
pusi. 147............................................  40c

No. 490 Dvi Kelionl į Tolimą šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės J šiaurės poliusą. Chicago, HL 
Kaina...............................................     20c

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

1330 ŽODYNĖLIS ANGLIŠKAI LIE
TUVIŠKAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos Išmokus, leng
vai gal'ma angliškai susikalbėti. Wor- 
cestez, Maas., pusi. 151, drūtuose au
dimo apdaruose. Kaina.............. 60c.

No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimlęčių. žingeidi norintiems su
sipažinti su buviu lr sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; jl. verčia 
skaitytoją drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, m. 1904, 
pusi. 60...............    15c

No. 124 Robinzonas Kruzius. (Trati 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago, III. 1903, pusi. 83. ... 25c

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

colio, 1127 puslapių, drutu 
audimo apdarų. Kaina .......... $3.00?

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. NiemojewsH. vertė K. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šun
takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balis, 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšavoje. Knygelė įdomi kiekvienam. 
Chicago, III. 1908, pusi. 76............. 20c

Knygų Kataliogas

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė lė Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, Iii. 1906, 
pusi. 169. (Šitą knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina..................................................50c

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

No. 508 Gamtos pajiegos Ir kaip IŠ 
jų naudotis. Pagal Bitnerį sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų įvairią 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, I1L 
1904, pusi. 238...................................  50c

No. 516 Iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai ir auginami augmenys? 
Pagal LAinkevičių sutaisė Šernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, III. 1901, pus
lapių 73............................................... 20o

Na 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevlčlų ir kitus sutaisė Šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie įvairius, musų žemės auga? 
lūs, jų sudėjimą ir atmainas, gyvį ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, UI. 1901, pusi. 129. 35o

Na 4 Allums ir kitos pasakos Guy 
de Maupassant’o, vertė J. Laukia 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai. 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užžėlusioj padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienątvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Gny de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, III. 1908, 
pusi. 136.......  .*.k«....................35c

No. 185 žmogus neplluškis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su vargįnga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną Ir merginą ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
111. 1£:3, tusL 23. .... .... .... 10c

No. 526 Kada ir kokiu budu svietas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš. vokiečių kalbos vertė J. 
Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai Ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgi, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. Su paveikslais. 
Chicago, III. 1906, pusi. 140. .. ... 35c

No. 230 Akis už ąkį, dantis už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta ii 
vokiško. Chicago, III. 1907, pusi. 29. 
Kaina. 10c

JMo. 527 Kada ir kokiu budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh,Meyėr. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaigą. Kas nori at- 
sižinoti, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitų 
knygelę. Chicago, 111. 1906, pusi. 135. 
Kaina. 35c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Svett-Marden. Lietuviškon kal- 
bon išvertė K. žegola. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. LaJ>ai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, Iii. 
pusi. 235............  81-25
Apdaryta...............-....................... $1.50

Na 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kaš 
kaltas, Gatvės valkai, Paparčio žie
das, Miško sargas. Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago. III 1902, pus
lapių 99....................... 15c

Na 48 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), dyščių, peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimąsl Ir tL 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, III. 1903, pusi. 470. Popieros 
apdaruose. ............................. .... 81-50
Audimo apdaruose. .... .......... 82.00

No. 44 Ii mano atsiminimų. (Su to
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Basa
navičius otatųs bljografiškl apipasa 
kojlmal ka.-anrių Lietuvos vietų. Chi 
cago, 111. 1905, pusi. 301..................  75c

* No. a44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
Apie Llzdininkus ir kiti naudingi pa
mokinimai................. . ....................... 10c

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšln. 
Vertė A. Lalis. Užimanti pasaka išlai
ką karės maskolių su turkais. Chica
go, III. 1906, pusi. 81.......................20c

No. 87 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I. 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų k žingeidžių pasakų. Chi
cago, III. 1903, pusi. 280................$1-25
Drūtai apdaryta. ............................$1.50

No. 68 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavjčlus. Dalis H. 
čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovijančių kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudingos. 
Chicago, III. 1903, pusi. 330...........$1.25
Drūtai apdaryta......................  $1.50

No. 69 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juoktn- 
gesnės pasakos. Chicago, III. 1904, 
Pusi. 333............................................ $1.25
Drūtai apdaryta...............................$1.50

No. 70 Lietuviškos pasakos įvairios 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago. I1L 1905. pust 299. 'Įloję da
lyje. telp kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa kelt šimtai užimančių Ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš pam’nėtų knygų 1, IL TTI ar IV 
dalį, turės per visą savo amžių neiš- 
semamą pasakų turtą. .... .... 81-20 
Drūtai apdaryta...............................$1.50

No. e71 -aikrodlnlnko atminimai. 
Pasak Erkman-ėatrljaną sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, III. 1907, pus
lapių 44. .............................................. 18c

No. 78 Maxlm Gorki]. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
nys: Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, 
Makaras Cudra, Rudenyj. Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 103. .... ............   25c

No. 90 Olltlpa. Graži apysaka ii 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indljonų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chicago, 
m. 1908. pusL 95............................. 25c

Na 97 Pamokslai Išminties Ir tei
sybės, i&guldinėtl 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 183...........................................  808

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkišką sutai
sė B. B—a ir M. P—is. Chicago, 1IL 
pusi. 62............................................... 20c

No. 225 Geriaus vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkišką sutaisė K. B—a Ir M. P—is. 
Chicago, III. 1902, pusi. 48................15c

No. 257 Kun. Gramuloe raštinyčlo- 
je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui Chica
go, 111. 1906, pusi. 14................. 15c

No. 262 Mindaugls. Lietuvos kars
ti us. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slowac- 
ki. Lietuviškai vertė y. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, III. 1900, pus
lapių 86............................................... 25c

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

No. 295 Pletro C a ruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, 111. 
1908, pusi. 32. .... ........................... 10c

Na 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, iii. 
1908, pusi. 77..................................... 25c

No. 331 žilė galvon — velnias 
degon. Komedija viename akte, 
gal lenkišką sutaisė M. P—is. 
cago, III. 1902, pusi. 31..................

vuo- 
Pa- 

Chi- 
10c

No. 381 Gyvybė (kantatas) Ir kitos 
trumpos poėmos. Parašė Jonas Via- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbai 
Ir Jautimai. Chicago, III. 1907, pus
lapių 41. ............................................ 15c

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

No. 436 Revoliucijos dainos. Suran
kiotos iš visur 24 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica
go, 111. 1908, pusi. 30...................  15c

No. 442 8vajus arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, UI. 
1907. pusi. 135. r.................................40c

Nei 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
į kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurio 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yr» 
debesiai, ant, ko jie laikosi ir tt. Chi
cago, III. 1894, pust 79- .... .... 25c

No. 472 Apelrelškimal atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov’ą sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai Ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
III. 1907, pusi. 23š...........................76c
Apdaryta. ........................................$14)0

No. 473 Apie žemę Ir kitus svietus, 
jų būvį ir pabaigą- Pagal Heilpemą, 
Falbą ir hitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi Ir kaip sukasi. Kas yra saa- 
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go, 111. 1896, Pusi. 265.................... 75c
Ta pati apdaryta. .........................$1.00

Na 480 Biologija arba mokslas apie 
8)vm daiktus. Pagal profesorių Nūs-

.No. 545 Nematomi priešai ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė Šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir tt. 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1985, 
pusi. 113................................................30c

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa ir ŠI- - 
luma. Lekcija Prof. Blochn,ano’o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, H!. 1907, pusi. 188.......... 40c

Na 553 Paėjimas organiško svietą 
Pagal Bitnerį sutaisė šernas. Knyga 
didelės moksliškos vC. ils. Ji aprašo 
tvėrlmąsi viso sutvėrimo Ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluoge- 
nlus, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant ž^mės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tt. Su pavelkslė- > 
liais. Chicago, IU. 1905 pusi. 137. 35c

Na 566 Senų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchiasoną sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se- > 
niausiu gadynių įvairius sutvėrimus* 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus, šiandien tų suti 
rimų kunus žmonės, kasdami gilituRt 
šulinius, kanšlus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielua, 
nesugadintus kpnus, užklotus kelioli
kos sieksnių s|orio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti įvairiuose mušė
juose, iš kurių ržqjonės mokinasi pa
žinti, kaip sena^ra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumą ir senumą že
mės sluogsnlų, guriuose tų sutvėrimą 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. 370. ...T-t..............................$1.00
Apdaryta............................................ $1.25

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

No. 597 Žvėrys Ir Žmogus. Pagal 
Schmehl’J sutaisė šernas. Mokslas 
apie subudavojimą kūno visokių žvė
rių, paukščių, sąnarkojų, žarnapilvtų 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kaa sau sli visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 

i. Chicar- 
81-00 
tiji

jis tveria. Su paveikslėliais, 
go, BĮ. 1906, pusi. 213............
Apdaryta...................................

No. 606 Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, III. 1908, pu4. 53. ....;• .... 15c

No. 630 Ethnologija arba mokslas 
iple žemės tautas. Pagal Dr. M. Ka
be r landą parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai. svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių verties. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnai viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją, tegul perskaito šią knygą. Chi- • 
cago, Iii, 1903, pusi. G67............. 82-00
Apdarytą............... ............................ $2^0

Na 641 Geografija arba žemės ap
rašymas. Paged* Oelkie, Nšlkovskį ir 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai apcašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
platumą;* jos kalnus, jų vardus, augš- 
tį, vulkanas, metančius iš savęs ug
nį; iš kokių-siuogsnių susideda žemė, -t 
kur ir kiek joje yra ingHų. geležies, 
aukso, druskos ir- kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: se
rus, prėski, kartus: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystėa 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos Ir tt. Klek kurioje^žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papločiai. ožsiėmimal, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramanių? 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co-
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kad jūsų pinigai už 
gerai atvažiuotų ir 

kada juos ant stoties

šifkortes ne prapultų ir 
pirma atvažiavimo, kad 
pasitikti, tai pirkite jas

Ar gerai bile kur šifkortes pirkti.
Kiekvienas pasakys, kad jeigu tik turi pinigu, tai šifkortę gali 

nusipirkti kur tik nori, nes šifkorčių agentų yra pilni miestai ir 
miesteliai, nėra reikalo j ieškoti garsių agentų šitkorčių pirkiniui, 
nėra reikalo kreiptis pas senus agentus, nes nauji agentai parduoda 
pigiau ir dar "užfundija” kaip šifkortę nuperki.

Tai labai gerai pas naujus .agentus šifkortes pirkti, bet pažiū
rėkime koks rezultatas: . ?

r . Waukegano lietuviai pirko šifkortes pas naujų agentų A. B. 
Shatkų, kuris teipgi nesigailėjo ir “uAfudyti”, bet Shatkus - priėmęs 
pinigus šifkorčių niekam neišsiuntė ir šiądien Shatkaus jau Wauke- 
gane niekas neranda, kur jis dingo su žmonių pinigais. O kiek 
jau tokių naujų agentų musų lietuvius apsuko, tai nė ant jaučio 
odos visų vardai nesutilptų. Šifkortes kaštuoja pinigus ir todėl 
duodant pinigus visada reikia žiūrėti kam juos duodate, reik žiūrėti 
kiek tas agentas yra vertas, kuriam pinigus duodate ir kaip seniai 
jis yra biznyje. ' r iž

O kiek yra tokių žydelių, kurie bile įstengė už mėnesį randą 
savo ofisėlio užsimokėti, tai jau ir arsakantis agentas, ir musų 
lietuviai greičiau pas juos šifkortes perka, negu pas mus kurie, ačiū 
Dievui, jau 17 metų esame tame biznyje 
ne samdytus ofisus.

Todėl jei norite, 
kad jūsų pasažieriai 
jus gautumėte žinių.
PAS MUS. Jeigu ihęs per 17 metų^ pataikėme tūkstančius lietu
viškų pasažierių su musų šifkortėms atgabenti Amerikon, ir niekas 
su murins neturėjo klapato, tai atgabensime ir jūsų pasažierius 
laimingai ir duosime jums žinių kada ir kur juos pasitikti. Męs 
per 17 metų jau esame milijonus lietuvių pinigų į tėvynę išsiuntę 
ir niekeno neprapuolė nė vienas centas. Todėl jei norite, kad jūsų 
siųsti pinigai gerai nueitų ir neprapultų, tai siųskite juoąeer musų 
banką, o turėsite ramią sąžinę, žinodami, kad męs už didžiausių 
siunčiamų pinigų sumų esame atsakomi. •

Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 už 100 rublių. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios:
1. HolIond-.-lnicrican Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į

New Yorką per 8 iki 10 dienų .......................................... $66.10.
s.^Aorth Gęrtnan Lloyd Linija, perplaukianti mares iš B rėmo į

Baltimore per 12 iki 16 dienų ........ .......... $63.20.
3. Aorth Gerinau Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo j

New Yorką per 9 iki 12 dienų .......................................... $67.20.
4. North GetHuiH Lloyd, Ex/rresinė Linija, perplaukianti mares

iš Bremo į Xew Yorką per 6 iki 8 dienų .,. A....................... $fk).7o.
5. Hainburg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo

• t į Nevv Yorką per 10 iki 14 dienų ...................................... $64-35-
6. Red Star Linija.' perplaukianti mares iš Antwerpo į New

Yorką per 8 iki 10 dienų ...................................................... $66.30.
iš Antwer- 
.......... $62.80. 
Liepojaus

............ $57-5<>-
nuo Chicagos

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legališkas popierąs, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
BlHof Saleį -Testamentus, Affidavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes. 
J. J. Hertmanowicz

Ofisas
A. Olszevvski’o 

3252 S*. H«l«te4, C*r. 33ri St 
Chicago, ULr

11 1 Hų Garbios Pasekmės
Per rleiiMelyta* metu* saraiejat daktarai COLLINS NEW 
YORK MgDlC^r. INSTITITO, yra palaima: Vyrams, M*-J
tertnse ir,VaiKam* Liet avi*. Per vien uollką metu ISgydfi

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta .» 

GALERIJOJ MOKSLO 
344 S*. SUte St CHICAGO, ILL 

arti Harriaon gatves 

INEJIMAS PYKAI!
Žingeidumai Pathologijos 
Žingeidumai Osteologijos

Tyrinėk pradžią ir iisivystymą 
zmogiikos rasos ano lopiio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žipgeidu- 
mus ir milžiaišktunn*.

Tyrinfik įttkm* Hgos tr psteistuvystis, 
perstatytas gyv dtdum figūrose, sveikuose 

'"1 padėįimnoe*. Lavas lirodinčtojasir ligotuos* 
atsakinėja v

- INŽENCA DYKAI!

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. Stote SU Chicago, UI.

Dr. P. G. WIEGNER
Priima ligonius savo ofise:
3315 S. MORGAN ST.
Kasdieną iki 2 vai. po pietų iv nuo 8 vai. 
vakare. Telefonas: Yards 709.

Naujas Išradimas 
Suatiprinimul ir užlaikymai plauką. 
Tukataaėfei pliką žmonią atgavo pui
kius plaukus, sulaiko slinkimą plauką 
galvos labai trumpame laiko. Vietoj*

seną atauga nauji, gražu* plaukai. Visokia to> 
teratadln dykai.' Artesnėms žiniom* reikia ra- 
lytf įdedant kraso* šenktol).

PPOF. J. M. BNUNORA

AR TU SERGI
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares

po į Montreal per 12 iki 15 dienų ................ ...
8. Russian-Ameriean Linija, perplaukianti mares iš

į New Yorką per 13 iki 18 dienų ...................... .
Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuoti Europon 

iki Tilžės, yrą sekančio**:
1. Holland-Aiiicrican Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
. į Rotterdajną 8 iki 10 dienų _____............. t $55^0.
2. -^Trth Gerinau Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltir^ore ,
• į Brendi per 12 iki 16'dienų .............. ‘......................  $53.20.
3. Aorth Gerinau Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New
Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų .......................................... $54.20.
4. North <German Lloyd, E.vforesiitė Linija, perplaukianti mares

iš;Ncw Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų . ...........  $61.20.
5. If^iiiburg-Ainerican Jonija, perplaukianti mares iš New Yorko

j llamburgų per 10 iki 14 dienų ...................................... $5385.
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antwer-
< pą .per 8 iki 10 dienų ............:........................................... $55.80.
7. Canadian Pacific /?. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont-

r^al į Antwerpų.per 12 iki 15 dienų .............................  $56.85.
$. Ritssian-Ainericnii Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

į Liepojų per 13 iki 18 dienų ................   $51.00.
, ' Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus rašykite mums į kur 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, tai paduo- i 
kitę mums visų-vaikų metus, o męs atgal pačta prisiusime jums 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau liniją kokią norėsite, 

'prisiųsti mums pinigus per Money Orderį ir męs jūsų šifkortes 
4|riio greičiausai išsiųsime. —

Adresuokite mums visada šiteip:

A. Olszevvski
3252 So. Haisted St. Chicago, III

dfnta. Chicago, III. 1906, pusi. 469.
Kaina...............1 ................. »..'. $2.00

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

No. 655 Istorija abelna. Dalis I. 
Nuo seniausių laikų Cbinljos — 2S00 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 

,446 m. pr. Kr. Surašė lir. A. Bacevi- 
fla. Su. paveikslais, parodančiais tų 
laikų pirt-nidas, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicago, PI. 
1904, pusi. 498. ... ...............  $1.00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... $1.25

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
Siaurinės Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti j Ameriką, 
kokios karės buvo, už ką kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago, III. 1896, pusi. 364. .’... $1XX)

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

▲r tavo Itoiluvl* 
Uttaes, skaudu* ir 
Utenas spuoge- 

' Italai Ar burna 
prtkartėjiss, •mit
ria kvapas, veidas 
Utenas spuogais, 
negali valgyti* 
pyk t ta llrdis, v*.

ir aunku- 
_ nis dao- 

biukėje, atsirugsti negardžių skystimu arba vėjai 
Ma rėmuo. «'»i silpnas ir greitai psilstantis, užei
na seilAtekls ir sullrštėjlmas *elll|, negali mie
goti, ima snaudulys po pavalgymai, kankina 
diegliai šonuose, gurgtmas vidurį*, gumbas, ne
gardus skonis burnoje, trumpaa kvapa*, greita* 
nuvsrglmaa, plakimas širdies f Jeigu taip tai ne
lauk. tuojau* prlsląsk mum dolerį o mes tomistai 
nusiusime butelį musą gyduolės Tite Jobą BUalr, 
su pilnu pamokinimu kaip v a* to t L Pagalbos te- 
mlstal kaip ir įimtam kitą. Katalogas apvalantis 
suvirl IU0 ligą gnu nu tu* s dykai kas prisląs porą 
marki*. John I. Bagdslunas, propr.

JOHN'fi 8UPPLY HOU8B
UOS SO. OAKLEV AVI. CHICASO. ILL.

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

OFISIS-hspai 31 ir Ii. Hritifid pi.

Lietuvių Gydytoja* ir Chirurgas. 
31 SS So. Halstod SI, Chloago, III.

Gydo visokias liga* moterų, vaikų ir vyrų. 
Teipgi turi didelę praktika irgyd. paMkmlngal 
r lenkias limpančias, vt»teeMpt«la« Ir paslaptin
gas vyrų ilga*. Doro operacija* pasekmingai.

UCIiaUSlK PUBCKIU 
gydyng gi tat* kad telsyngi daktarai ir kiekviena 
ateliaukpsl agrupinų kaip broli ir seserį, t J 
Teisyngl mietai vartojant, tuojasus veikla ant fe 
sveikatos, kurie tampų sutaisyti savoje La-^K] 
batorUoi. po ypatinga daktaru .priežiūrą 
kuomi uStikrtua tinkamus vaistus ir 
gydymų pergamčlo. 
TKISVIVCUS MiYDYMAS, TEISINGOS 
KAINOS. A
The Gailina New York Medieal In-J0 
et it a t aa yra didžiausias, seniausias 
Ir labiau žinomas už kitus Inatl-4 
tutus; nes geriausi daktarai. fe 
geriausi vaistai Ir itgydd^flrd 
daugalu žmonių, negu kitus 
visus daktarus sudėjus

K» sirgti Ir nrgiitls, 
w ciii tad - J 

ls oijn.

— _ NSra sklr-'
FI^Wtunio kaip ««. 
A'^^^fenel sergi. Nors 
jj^^^kitiems daktn- 
^■k^ratns nepasisekė, 
kV^Fau gero padaryti; 
G^Mvienok nenustok vll- 
^tiea. bet parašykia pas 
g musu daktarus lietu- 
Vyikal, apsakant savo 

nesveikumus. Jeigu sergi, 
atslžaukia yprtižkal ar- 

aprašant, bus sutelkta 
ba.
pečiai tikas daktaras aklu, 
įsiės, gerklės Ir odos.
lai Iškas daktaras Chirur- 
bijoma »
X RAY mašina, permaty- 

r mul kiaurai visa kūnų, surėdymui vi
sokiu Ilgu.
JT Stebukjfnga mašina, gydymui su elek-

MOSao valadoet 1* ryto nuo 10 iki L ii- nuo 2 iki B po 
piet Nediltoms “—**• -* — -
'•karais: UtarnH

Collins New York Madical Institute

NAUJIENA

Su pasakymu vardo $1.00. 
Garsiausias sviete 

DKLNAŽINYS IR KORTU LKMIKAS 

PROF. H. UEIBOVVITZ 
Įįė" y ' Ai pasakysiu tamistai su kuom apsivesi ir taipgi .■■•'Jr-Nk. 
|ą|A • vardą ypatoa, kuri tave myU. A/|j

Kaina 50c.

Etmi vienatiniu kortų lėmlku (brirti- 
ninku), kuris gali išmokyti kaiplaimfiti 
meilę kr draugiškumą tų, prie kurių šir

dis linkusi nors J ie butų ir gana toli.
Prižadu pasakyti tamistai ar tamistos vyras, moteris ar 

singa ar prigavinga; kaip apsivesti su ta ypata, prie kurios Širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimą su ypata, kurią myli; taipgi kaip įgautj 
įtekmę ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praeitą, da
barty ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELL*ST.

meilui® tai-

rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių pratėvlai. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Krista 
gimimą. Chicago, 111. 1899.............50c

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagal prof. R. Vlpper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveiksima senoviškų 
liekanų ir 5-ials spalvuotais žemla- 
piais (mapomls). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug mefų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go, III. 1904, pusi. 305.................. $14)0
Drūtuose apdaruose. ................ ąi 25

M. Virbickiene
Atsakanti akufterka

927 33rd Pltcs, Chicago, III.
Telephone Yards 5102.

Duoda visokių rodą ir geriausių 
pageibų moterims jų ligose, pasek
mingai atlieka darbų prie gimdymo 
ir dažiuri atsakančiai po gimdymui.

No. 658 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 Chicago- 

• 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 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva”. Chicago, UL 1901, pusi. 580. 
Kaina. ... ......... .•••’• •••' •••• 41-00
Apdaryta. ........................................♦!•••

No. 678 Lietuvių Prativlal Mažėja 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My^ 
lėtojas (Dr. J. Šliupas). .Knyga turi 
1B3 puslapius ir 4 dideles mapas, pa- ,

Ponia Ona Miller 
** (pagal vyra Jankauskienė) 
SENIAUSIA LtETUVE-AKUSERKA CHICA80

Dabar gyvena priešai Ruble st.
107 Canalport Avenue

Telephoaaa ~ 3S1S Ganai.

F. P. Bradchulis
ATT0RNEY8. COUMSELOR *tLAW

Atwood Bldg., Room 806

CHICAGO, ĮLL, Tel. prankiin urs.
Lietury* advokatu, baigęs jurisprndanci- 

jos mokslą čia Amerikoje. Veda visokia* by
lai, clri'iikaa Ir kriminaliika* vUuose isla
muos* (soduose).

Gyv. 3112 S. Haisted SI., arti 31-mos gaL

Dr. G. M. Glaser
šluoml praariu gerbiamai publikai, jog e*iu 

•en laukiu gydytoju Su t Brldgeporto, praktikuo
dama* 17 metų. Dabar saro ofisų perkaliau į 
savo namas po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32roa gatvia

Mano ofisas aprūpintas naujausiais budais gydy
mo. Visus ligonius stengsiuos', užganėdinti, kaip 
Ir lygiioL -Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rems, estu namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dienų ir naktį. Estu specialistą* 
Ilgose valkų, moterų Ir vyrų ir uisendlntose Ilgo
se. Darau visokių operacijų. Liekuoji *□ pagarba- 

Telefonas Yards 687.

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan Street

ATYDAI BROOKLYNO LIETUVIU
Nauja LTetuvi&ka apavų krautuvė 

(Shoe Store), 41 Grand st, Brooklyn, 
N. Y., netoli Houston ir Grand ferų.

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

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentam literatūra* ant “North Slde” Chicago, 
čion galima gauti moksltoką, svto U ik ą ir dvasi- 
•ką knygų, raiančią, Ikaplterią, abrozčUą, viso- 
kių laikraHią, Amerikos Ir Europos ir popierą 
gromatoma Teipgi ažlalksu visokio teroro: juo
dyto, paltelių plunksną, drakuojamą mallnnkią, 
brltvų, stareoakopą Ir daugelio kitų daiktų. Xo- 
urinlrtkile atsilankyti, o busit* ažfanedintL

PETRAS M. KAITIS .

Męs Apdraudžiame
(ItiBuHtiattie) •

Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų. 
Nuo Mirties.

Męs apdraudžiame VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ MELAIMIŲ

4
i

GERA MUSUS
’ DRAUGAMS

lietuviam !|

I
 Skaitytojau, Jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais neaveikumžiž, R 
užaimokfia tas auišaukti į Chicago Modlesi Cllnlc, 344 So. Stato St. M 
priei ėjimę gjdytia kur kitur, ne* jie užtikrina tau nuotakių ir laikantį ii- * 
fydymf kožnoa ligoa, kurią prisiima gydyti. Ar «ai narviAkaa ir nualmi- 
nęs, žiipnas irnuilaęa, pavargę* rytmečiai*, trūksta noro, be gyvybė*, leng- M 
vai nuvergsiantis ir neramus t Ar atminti* tavo prasta, gėdysi draugijos, H 
trūksta energijos ir tvirtumo, akys įdubusio* ir nečystoa, pajuodavę paakiai, K 
spaugai, plčtmai ar kitoki iibėrimai ant odos, nemoraliiki ir

NvžiipniaiAtt Sapnai, Patratytaa VyrlszkiBaa, Seklbzka Silpnybe 
nesuaugąsio* ir kalto* dalys, nusistojima* Mapume paliktame per naktį, S 
pienštaailapsmas, skausmai strtnose, turi nesveikumę pūslė* ar inkstų? fe 
lisiputiosęCyąlų Maišely j; Užsendintę Puletekį; Užakimę Varpskylčs; Sy- M 
filitiikę UtauedyjimęKraujo, ar koki} kitokię gkdingę nervų, odos, kraujo M 
ar užsendinlę.ligę? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant M 

K veido, Degamus naktyje, mainančio ūpo, silpnai vyrikkurnas, turi užkurdu- jN 
jk seadslis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- fe 

damą gerklę ir tt. ?

Jeigu turi, tai Chicago Medieal Cllnlc 
jM ui t i kr i oakau pilnę ir laikantį ant viaados ikgijlmę, jeigu jie nuapręs, kad M 
fe tavo liga yra išgydoma. Ausi pagerčjim| ik pirmo* dienoj ir neužilgio M

Kenčiantiems I
 Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir

kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- j 
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės,

I
 nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa

nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė.
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 

reikalais kreipkitės pas ’

• A. OLSZEVVSKI
■ 3252 S. Haisted St. Chicago. B 4- ■?»'

M

fe sunaikina jaunus ir pusamžiuiu» vyrus kaip išttogimal sėklos nakties laike, fe 
fe arba slnptingaa nubčgitnsa sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin- H 
M kančių prie darbo, ženalvfis ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina fe 
MT nuo jaunystės blogų darbų, nsturaliiko silpnumo ar nuo pertankaus užga- H 
S™ nčdininjo lytiškų geidimų.

JMęs tikrai tave iigydyslme.
Mf* gydom ir ligydom sėklos nubėgimus, nervą nusilpnėjimą, užsenėjusį poletakį, syfilį, M 
nenaluraiklku* bėgimas, patžagystą. Inkstą ir pusto* ligas, teitybą sakant, visa* Vyrą fe 
Ugne. Viso* klintys laimingam žeaybintam gyvenime bu* praialiato*. Tuksiančiu* jauną U 
ir pusamžinią vyrą kasmet priei laiką nullaoja į grabą jauny stė* išdykumai, pertenku* M 
snsikuopinlmai ir kraujo Ilgo*. Jeigu turi nors vieną U viri paminėtą ženklą, paslrodavyk fe

^n su murai* pakol da nėra per vilu.

g
* leda totu nieko nekaiteeja, e gali užMdytl daug kentėjimų.

Valandos prliatlm* Ilgėsią: nuo 10 ryte Iki 4 po plot, ir nu* S Iki 7 vakar*. M 
Nedtliemia ir kitemia Šventom* dieaema: nu* 10 ryt* Iki 1S vai. pietą tiktai. M

fl CHICAGO MEDICAL CLINIC 
#344 SO.-STATE STREET CHICAGO, ILL. S t
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EUROPEJ1ŠKAI-AMERIKONIŠKA
Prekybos Kanceliarija

Psrangia NlkallngM popiera* Ir dokumentu* į sudus arba administracijos kaneeUsriju* 
Rusijoj*, dovtorrnnastl*. aktus pardavimo, parsamriymo sutarti* Ir kltektas dokumentus.

S u jtaško metrikus gimimo, mirtie*, šsnybą Ir kitus įpėdintą dokumentas.
Uaoldo visokius raštu* ir dokumentu* į RasHką Lenkišką Uetuviik, Angliški ir Vo

kiški kalba*.
Veda visokis* prova* R u *1 jos, Amtftjo*. Vokietijos ir Amerikos «uduoee.
Atlieka visokiu* reikalas pas Rusijos Austrija* U Vokietijos Konsolių*.
Veda provss atlyginimo už sužeidimu* ir Mostelia*.
Atliek* visokiu, prakybos reikalus Rusijoj, Austrijoj, Vokietijoj Ir Amerikoj. ,
Ralykite savo prigimtoje kalboje lino adresu:

Europe-American Commer. Office, 112 So. Clark St., Chicago.
TteoRbon* MM* ** >

“Baltramiejaus Naktis”
yra tat polka* prancūzą romanas. Žln^Mųs tiksimo pamatai ir mlritenliųjąirlnfai: te. 
btevloIr kataliko. Iadomų* darbai karaliau*, kunigą ir ją paslaptys. -BALTRAMIEJAUS 
NAKTIS” siera, dldeM knyga. Kaina 7*c.

“Raistas” (The Jungle)
versta 11 aealą kalbos ori y Ina to. Tai yra apraiymas II Amerikos lietusią gyvenimo. -Rais
tas- tokia akyvotkad į visa* civlliauota* kalbas ilverata. Raistą” perskaitf* busi kaip fie* 
iias kitasai.pobterp Ir certen svietą bei jo surėdymą pažinsi, negu dao* metą Amerikoje 
gyvenąs. MtaeCl.00. Adresas: J. Nąejekaa, Mad. 8ta. b. 188, New Verk. - 
Vienyte* Ltek-Sr „Lietuvos” laikiažčtą į>renuteerata metate* pa fitefi, bet naujai už*i- 
**kanCiam per mane vton| litą iaikrsMią^ prisiunčiant 00 duodu **Ba4t.Nakt|” dykai.

D-re Marija Dowiatt-Sass
Moterų ir Vaikų Ligų SpeeteUstš.

TISAS, 740 W. 18-tk St. BUSTAS, 1SS1 W. Norrtaen St.

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

Eikite ten, kur busite gydomi sanži- 
ningai ir greitai pasveiksite! Suččdysi 
laiką ir pinigus eidamas j American Me- nNF 
dical Dispensary - ‘ -

Sutinimai ir kitaki neeveHmmel yis Hgydomi trumpu laiku sn keltoms dteuonss mu
šą orlginalliku būda gydymu. AtaakaaCial pritaikyta* musą gydymas yra tikriausia* ir nuo
dugniausia* badą* ant aviete, pasiekimui nuodugnaus ligydymo. Negali mk laiko ir nestatyk 
pavojui savo (velkate*, klausdama* patarimo pas aptiekorią ar draugą. Jei nfisi atsakančiai 
gydomas, tai gali būti tikra*, kad turtai tą 1 itrą per visą savo amzią ir ji. visuomet atgabens ta - 
mtotal nelaim| ir susikrimtimą. Męs iigydome tūkstančio* tokią ligą, dėto kad tarme jom* 
y patilk* gydymą

UŽSIKIMŠIMAS ARBA UŽAKIMAS VARSOS. Nedaro skirtumo kaip Ugal kenti 
nuo užakimo varpo* Ir kiek daktarą tamUtą prigavo ir suvedžiojo, mu»ą gydymas temis tą tik-’ 
ral ifigydy*. 8a musą gydymu nereikia jokio piaustymo. Musą gydymo* yra geriausia* visoj 
pašauto), be jokio skausmo ji* pratallna nesyeikamą ant visado*. I4

UŽNUOtNJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingu* vaiste* f* turi skausmus, iadz- 
da* burnoje, gerbtoje ar pratrukimi** na t kokios hor* dalie* kūno, tai seegt nu* ožnnodi jimo 
kraujo, kurį gali Ilgy dyti Amerioen Medieal Diseeeeery. M f* jioSkome sunkiautiai ilgy- 
domą ligą prasčiausiam* padėjime. Mf* išvalysime tavo kraują grynai tr prU»iin*l«eil viso 
kūno įvairina nevalumus bei nuodu* trumpesni* taiku negu ka* kitas kokioj daly) pe*aa)ė*.

GUMBUOTOS IR 8SSISUK4 GYSLOS. Tokį padėjimą gysla mr .gydama b**u- 
gatoiteo laiko, be Jokio skausmo ir ant tuojau*. Musą gydymas pnAallna rtookia* ligotu* pa- 
dAjimus, pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greitai normaltoką sveikatą ir tvirtumą. 
Skausmai pranyksta visai.

Męs iigydome kuomet kitiems nenusiseka.
Mą* taipgi iigydome trumpu talku visa* ligas, kurios apslrelRtta tarp jauną, seną ir 

pusaniiią vyrą. F ASIK LAUŠIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! Viską aria ikome slapty- 
b*j*. Jei busi gydomas rausą, atakas to naSlnos. Męs tarime tam tikrą gydymą kiekvienai 
Ugal. . 'I - , .!

$10. vertęs ištyrimas su X-spindullais dykai.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsmaukti pas mus dėl iltyrisno, idant žinoti ar jie 

tinka apslvedlmui ar ne. Kitąsyk gsdi-butį kūne kokia liga, kuri kliudytą laimingam gyve
nimai apsivedasiems.

Jeigu tamlsta turi kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo paržengimo gamtos tiesą, tai 
nemėgink jo užstopU Senatve, nes Senatvė tiktai gelbsti Ugai Įleisti laku U giliau Į kana, o t’ada.į 
tavp sveikata galutinai sunyks.

Ataikuk Styrimai į Amertonn Medieal Dispensary ofisą tr užsitikrink sau, kad esi tikės į 
apsivesti. t ,

(Styrimas ir pasiteiravimas dykai:
Nereikalaujame pinigų pradžiai gydymo. Jei negaH ateiti pats, rašyk. 

American Medieal Dispensary 
91-93 E. VVashington Street Chicago, III.

VALARDO8 PRIĖMIMO: nuo 10 ryto Iki 4 p* piety ir nuo 8 iki 7 vakaro.

Patarimas dykai.

f

■<

• i.f r

Valakdo*; Nsofi 301kl IlišOryte 
Nm4 M iki T v*L vatu*. 

Xed»di*ntete: Nuo 9:30 iki Iš raL Uk.

si

.Visi tie, kurie šaukiasi gydytis TUR šauktis asabiškai dėlto, kad
ligos ir kitoki padėjimai negal būt gydyti teip gerai per raštus lrria> 
salima evdvti asabiškai. NERAŠYKITE. BET ATETKITR
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