
nors

Čia

žmo-

apie 
prie 

L.

sklypą žemės.
(“šaltinis”).

B
ita- savaitinis laikraštis ^B H V F|^l |W T W / v f the unuAHuif weekly ■■liewa'’|
teina kas Pėtnyčta. Chica<o, I1L g M J W g ^^B 1 ^^B Į * ^^B I Pubttstoed avery FrUtay at Chicaga, 1U.

įeraU metams: I J > F , 'I Į F ^^B I Yaarly Subecrlbtion rate:

se Valstijose. ............................ $2.00 I 1 Į g 1 In the United State*.......................,T....<2.00

ir Mexike.................................................I HS ^^B ^^B I / F I Canada and Mexiko................................. .2.50 I

ešpatystese................................... 3.00 g ^^B ^^B I Į g I To Foreign Countries..................................3.00

ua apmokama 19 virtau*. Prenumeratos me- I g Adv^ti.in* rate* on appUoatloa. Addr.a. 1

nuo dienos uzsiraivmo, nuo baujų Metiį. ■ g ų g ^^^B ■ • B ■ ajl oommunlcatHna to publtsher:

I ■ A ■ ■F . ■ - iK I : W I aou.z~sw.KI
HAL.TE0 .TREIT, CHKMO. IU- I ^B M ^B > V BB SO. HAUST.. STMST. CHICAOO, IU. J

CUICA00, ILL., PENKTADIENIS, FM. BIRŽELIS, (June), 1909 m. - Metas NVllj

Entered as Second-Class Matter July ląth, 1893, at the Post OfAct 4* Chicago, Illinois, under Act of March ąrd, 1879.

POLITIŠKOS ŽINIOS,
BALKANŲ PUSSALIS.

Paėmę į savo rankas valdžią, 
jauniejie turkai nesigaili buvusių 
sultano Abdul Hamido tarnų: ka- 
riškiejie teismai siunčia ant kar
tuvių ir artymausius jo tarnus. 
Pakorimu pasmerktas tapo Abdul 
Hamido moterų dabotojas ir kiti 
jo rūmo ir artymi tarnai, kadangi 
jie prisidėjo prie sukėlimo reakci- 
jonierių revoliucijos.

Kariškiejie teismai darbuojasi ir 
Azijatiškoj Turkijoj, apskričiuose, 
kur buvo krikščionių skerdynės ir 
budeliams suteikia pakaktinai dar
bo. Bet jie baudžia lygiai maho
metonus, kaip ir krikščionis; krikš
čionių rods pasmerkia per pusę 
mažiau, bet ir tame nieko įstabaus 
nėra, kadangi Adenos ir Mersinos 
apskričiuose krikščionių yra kur 
kas mažiau. Žiūrint todėl į 
pasmerkimus, reiktų manyti, kad 
ir anneniečiai ne be kaltės, 
teismai ir ne visada bešališkus iš
duoda nusprendimus, bęt kad tei
sėjai ne vien mahometonai, bet yra 
ir krikščionys, tai visgi reikia ma
nyti, kad jeigu anneniečiai butų 
nekalti, jų karti ne galėtų. Gal 
būt, kad tie teismai budeliams ati- 

• duoda visus tuos, kurie ką nors 
užmušė. Bet užmušantis ne visa
da yra kaltu, kartais ginant savo 
ypatą atsieina užmušti. Svarbiausiu 
todėl yrą čia tas, kas skerdynes 
pagimdė — anneniečiai, ar maho
metonai. To vienok ir kariškiejie 
teismai iki šiol ne išaiškino, bet 
jeigu jie myniotų teisybę, nėra abe

jonės, kad svetimų kraštų konsu- 
liai protestuotų prieš neteisingus 
pasmerkimus. Apie konsulių pro
testus vienok iki šiol nieko negir
dėt. Reikia todėl manyti, kad ir 
anneniečiai ne be kaltės. Rods jų 
žuvo daugiau, bet tas atsitiko to
dėl, kad jie buvo silpnesni. Ma
hometonai juos apkaltina, kad jie 
pradžią padarė ir tuomi prieš sa- 
vę sukėlė fanatiškas mahometonų 
minias. Tas gal būt teisybe. Ten, 
kur gyvena žmones nuo seniai ne- 
^ikenčianti, maža priežastis gali 
kraujo praliejimus pagimdyti, o 
priežastį ne visada drūtesnėj i pusė 
turi suteikti. Kur yra neužkanta, 
ten retai žmogus protu gyvena.

Pereitą sanvaitę Ix»ndono laik
raščiai pagarsino žinią, buk nume
sto nuo sosto sultano Abdul Hami
do šalininkai bandė jį iš nelaisvės 
paliuosuoti, bet tas nepasisekė: su- 
susirėmime vienok. sultano draugų 
ir jį dabojančios kariumenes buk 
žuvo da?lg žmonių, ypač kariume- 
nės oficierų. Ar žinia ta laikraš- 

_ čių svietan paleista yra teisinga, 
nežinia. Patvirtinirųo jos vienok 
iš Turkijos rando pusės iki šiol nė
ra. Slėpti randui tokį atsitikimą 
nėra reikalo, priešingai, tas ištei
sintų nemandagesnį su Abdul Ha- 
midu pasielgimą.

Ant prigulinčios Turk jai saloį 
Kretos tvarką iki šiol laikė juri
ninkai nuo prancūziškų, angliškų, 
maskoliškų ir itališkų kariškų lai
vų. Dabar šitos vienpatystės suta
rė liepos mėnesyj atšaukti savo lai- 

' v4is ir salą palikti. Iš to norėjo 
pasinaudoti Grekija ir tą salą pa
sisavinti, bet Turkijos randas ap-^ 
reiškė, jog ne leis Grekijai Kretą 
Užimti, nors dėlto ir karas prisieitų 
vesti. I

Žinia pereitą sanvaitę Londono 
laikraščių paleistą svietan apie 
smarkų mūšį buvusį ant rubežiaus 
terp bulgariškų ir turkiškų karei
vių iki šiol ne tapo randų ne vie
nos viešpatystės patvirtinta. Ma
tyt žinia ta buvo neteisinga, iš- 
mislyta. 1 ,

Užtai žinia apie įsiveržiifią tur
kiškų kareivių į Persiją, į Umiiah 
apskritį, pasirodo teisinga. Mas- 
kolija ir Persija jau pakėlė pro
testą prieš turkų įsiveržimą. Tur
kijos randas vienok atsakė, jog 
daro tą patį, ką ir Maskolija, kuri 
teipgj atsiuntė savo kariumenę į 
Tabris apskritį, kur, kaip Peter
burgo valdininkai garsina, laukia 
žmonių sukilimo ir kraujo pralie
jimų. Turkija tokių sukilimų lau
kia Urmiah apskrity j, todėl į jį 
atsiuntė savo karumenę. Tokiu 
Turkijos atsakymu Maskolija turė
jo pasikakinti. _

Aplinkinėse Šalmas 13 d. berže
lio buvo jau gana smarkus mušis 
persų su turkais. Mūšyje 12 ka
reivių likosi užmuštų, o daug yra 
iš abiejų pusių sužeistų. Tas su
sirėmimas. ir tūlas nukentėjusių 
"kareivių skaitlius, žinoma, prieti
kių nepataisys, bet juos dar labiau 
supainios.

sęi-
per

tuos
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MASKOLIJA.
Išvaikius carui Finlandijos 

mą todėl, kad žmonės išrinko 
daug socijalistų, buvo paskirti nau
ji rinkimai, bet ir antru kartu iš
rinko daugausiai socijalistų. Kad 
ir antrasis seimas ne patiks ca
rui, tą iš syk visi žinojo, bet susi
kirtimas atsitiko, kada caras pa
liepime nurodė rengiamas Finlandi- 
jai reformas. Caro ministerių ap
dirbtas reformas atmetė seimas, 
protestavo prieš susiaurinimą Fin
landijos savivaldos. Taigi carui 
dabar lieka tik: arba taikytiesi prie 
šitos kunigaikštystės žmonių at
stovų noro, arba išvaikyti ir ant
rąjį seimą. Bet ir išvaikius
rąjį seimą, žmonės rinks tokius 
jau savo reikalų apgynėjus. Kad 
caras nenusilenks, abejonės nėra, 
nes" jis nenusilenkia ir prieš visos 
Maskolijos žmonių *nonis. Jis be 
abejonės, išvaikys ir antrąjį seimą 
ir gal bandys siaurinti rinkimų tei
ses teip, kaip susiaurino teises Mas
kolijos gyventojų. Bet Finlandija 
pripratusi valdytiesi pati, gyvento
jai jos ne pasiduos lengvai, jie ga
li sukilti prieš caro negeistiną glo
bą. Žinoma, sukilimą vienos kuni
gaikštystės caro kariumenė dar ga
lėtų suvaldyti, bet sukilimas ir tai 
atviras vieno po caro globa. esan
čio krašto, gali jiagimdyti sukili
mus ir kitų caro skriaudžiamų 
kraštų. Gali atsinaujinti sukilimai 
ant Kaukazo, Lenkija gali pasi
kelti ; tų paveikslą gal sektų ir 
kiti ne fanatikų stačiatikių apgy
venti kraštai: Latvija, Lietuva, 
Mažrusija. Neužganėdintų Mas- 
kolijoj kraštų yra daugiau negu 
užganėdintų. Visiems sukilus, jau 
nelengva būt visus suvaldyti.

Carui su jo užtarėjais pradeda 
nesisekti, Jis mat nemoka išsirinkti 
tinkamų užtarėjų. Nieko tame 
vienok teip labi įstabus nėra. 
Koks caras pats yra, tokius ir sau 
žadėtojus renkasi. Doras su ne
doru niekada nesugyvęs* Caro pa
sielgimai tankiausiai nesutinka su 
doros principais, tai jo nevisada 
dorus norus gali pildyti tik ypatos 
menkos doros. Iš tikro Maskoli- 
joj didžiausiu teisių laužytoju yra 
caras ir jo tarnai. Bet su nedorais 
padėtojais. retai pasiseka ką gero 
padaryti ne jau kitiems, bet net 
sau pačiam, kadangi toki net savo 
ponų paslaptis paskui, jeigu nesi
jaučia pakaktinai apdovanotais, ki
tiems išduoda. Todėl tai nemo
kančiam išsirinkti gerus padėtoj us 
carui nekartą pačiam prisieina gi
liai purvynan įklimpti, per tokius 
nedorus padėtojus paskutiniuose 
laikuose išėjo aikštėn purvini caro 
valdžios darbai. Susiteršė viso ci
vilizuoto svieto ąkįse Maskolijos 
valdžia sū Aaevu, dabar rengiasi 
išeiti aikštėn kitas skandalas dar 
purvinesnis už skandalą su Azevu.

Mat caro numylėtas ir proteguo
jamas juodašimčių organizatorius; 
perdėtinis “Tikrųjų maskolių san- 
jungos”, Dr Dubrovin turėjo sek
retorių buvusį policijos agentą. 
Tasai sekretorius, matyt susipykęs 
su savo ponu, dabar pradeda išda
vinėti savo pono ir policijos pas
laptis. Viešai garsina, kad caro 
proteguojama “Tikrųjų maskolių 
lyga” susideda iš žmogžudžių; kad 
ji, su policija drauge, rengė Mas- 
kdijoj -žydų skerdynės. Randas 
ir nenorėdamas, turėjo pradėti ti- 
rinėjimą “Tikrųjų maskolių dar
bų” . Dubrovin nusigando, atkako 
pas carą norėjo melsti uždrausti tiri- 
nėjimus, bet prie caro jo neprileido, 
Taigi neužilgk) išgirsime apie dar 
purvmesniu negu su Azevu caro 
norų pildytojų darbus. Ir toki 
purvini žmonės, galima sakyti, yra 
ponais gyvasties ir laisvės 140 mi
lijonų Maskolijos gyventojų ir tie 
gyventojai kenčia tokius purvinus, 
be saužinės savo ponus, jų vergu
vėj tune, laito ranką, kuri juos

VOKIETIJA.
Vokietijos iždas šiems metams 

laukia didelio nepriteklaus, bet ne
mano mažinti išlaidų, priešingai, 
jas vis didina ypač kariumenes ir 
kariškojo laivyno reikalams. Kuom 
uždengti nepriteklių, ministeriui 
sunku surasti. Manoma buvo už
traukti paskolą, bet pinigų Vokieti
joj nėra per daug. Dabar randas 
padavė/viešpatystės rodai pridėtinį 
sumanymą naujų mokesčių, kuris 
turės duoti šiems metams 35 mili
jonus doliarių. Sumanyti nauji 
mokesčiai nuo: palaikų, assekuraci- 
jų, akcijų, savasties raštų, užrašų, 
čekių.

Augščiaušiame Vokietijos teisme 
Leipcige perkrainėjo bylą 13 mas
koliškų studentų, apkaltintų už re- 
voliucijinę propagandą terp stu
dentų augštesnių Vokietijos moks
liškų įstaigų. Teismas tulus stu
dentus rado kaltais ir pasmerkė 
kalėjiman gan trumpam laikui 
(mat jų kaltė buvo nedidelė, arba 
ne prirodyta), kitus išteisino. Bet 
ištesintiejie tuojaus administraty- 
viškai likosi iš Vokietijos ant visa
dos išvyti kaipo nepageidaujami 
svetimtaučiai; pasmerktiejie, pasi
baigus jų bausmei, bus teipgi iš 
Vokietijos išvyti be teisės kada 
nors jon atkakti.

Kai - kurių žmonių sumanyta 
įkurti Vilniuje ligonbutis neišgy- 
domiemsiems. šitą sumanymą or
ganizuoja kun. kanauninkas Cer- 
niavskis, šv. Jono bažnyčios kle
bonas. Kun. Franckevičjus pasky
ręs tam tikslui vienus sayo namus, 
keli kiti Vilniaus pinigubčiai pas
kyrę po 10 tūkstančių rublių li- 
gonbučiui įtaisyti.

Berželio 1 d. naujas ligonbutis 
bus jau iškilmingai atidarytas. 
“Kur. Lit.”, kuris tatai praneša, 
stebisi tokiuo to darbo greitumu.

Vilniaus miesto taryba nutarė 
pasiskolinti 11740000 rublių mie
sto reikalams, kaip antai: elektros 
tramvajams įtaisyti, kanalizacijai 
išvesti, vandeniui pravesti, skerdy
klai ir kitiems reikalams

Trakų

p

Pran- 
žemės 
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tų že-

PRANCŪZIJA.
Pereitą sanvaitę pietinėj 

euzijoj siautė gana smarkus 
drebėjimai, kurie išgriovė 
kaimus ir miestelius. Laike
mes drebėjimų pražuvo mažausiai 
šimtas ypatų; sužeistų skaitlius 
daug didesnis.

Naujai popiežiaus į kardinolus 
pakeltas prancūziškas archivysku- 
pas mieste Bordeaux Andrieu likosi 
teisman patrauktas už siundymą 
savo pamoksle žmonių prieš Pran
cūzijos 'teises. Pas teisėją kardi
nolas statėsi gana aštriai, 
pasakė, kad pas jį atėjo tik iš man
dagumo. Kada kardinolas išėjo 
iš teismo triobos, žmonės entuzija- 
stiškai jį patiko. - Moterys klau
pė ant kelių, 
dinolo byla 
dar nežinia.

Morokko 
prancūziškos
įkaitusiais nuo saulės spindulių ti
rais nuo karščio ir troškulio pasi
mirė 12 prancūziškų kareivių; 
trūksta dar 20 kareivių, kuriuos, 
be abejonės, tas pats pasiekė.

IS TRAKŲ, 
"V ilniaus gub.

Tikrųjų rusų sąjunjos 
skyrius išsiuntė Lenkijos skyriams
savo sumanymą lenkystei nuglemž- 
ti. Tarp ko-kito, sumanymo au
toriai nori permainyti katalikų vy
skupijų ribas. Taip antai: Vil
niuje butų sudaryta “lietuvių vys
kupija”, prie kurios butų priskai- 
tyta Suvalkų gubernija. Gardino 
Minsko ir Mogilcvo gubernijos 
butų sujungtos vienon Minsko 
vyskupijon; ukrainiečių vyskupija 
apimtų Ukrainos gubernijas ir 
Chelmo kraštą. Leiričai aeminari- 
jon ne butų priimami, tik lietuviai, 
baltarusiai ir ukrainiečiai; taip- 
pat ir vyskupais tegultų būti lie
tuviai.

bai sąžiningai su didele meile ir 
pedagogišku prityrimu auklėja pa
vestas joms mokines. Malonu yra 
yra žiūrėti, kaip čięn gražiai su
gyvena visos Lietuvą apgyvenu 
sios tautos: lietuvaitės, lenkės, ru
sės, vokietes, žydės ir kaip visų 
tautų reikalai aprūpinti. Nors lie
tuvaičių norinčių mokyties prigim
tos kalbos atsirado tik 7 (yra jų, 
žinoma, daugiau, bet kaipo mažiau 
tautiškai susipratusių tėvų, velyja 
mokyties lenkiškai) gimnazijos ve
dėja ne veizint į tai, kad apmo
kėjimas lietuvių kalbos mokytojo 
jai brangokai atsieina, nesigaili 
aukų, kad užganėdinti ir taip ne
didelio skaičiaus mokinių jų tau
tiškus reikalus.

Mokestis už mokslą: įžengiamo
je kiiasoje: 50 rub., I, II ir III 
60 rub., IV ir V 70 rub.; VI — 
80 rub. Kandidatės priimamos 
gale ir pradžioje mokslo metų, bet 
išlaikius kvotimus, jeigu butų vie
ta, gali būt priimamos ir viduryje 
metų^ eReikia pridurti, kad p.Lo- 
sickytė labai atjaučia neturtėlių 
padėjimą, ir, kad palengvinti ne
turtingoms mokinėms lankyti jos 
gimnaziją, kuri iš mokesčio nuo 
mokinių užlaikoma, sutvėrė su- 
sišelpimo draugiją, kurios tikslas 
jšelpti neturtingas mokines.

Kas norėtų gauti platesnes 
gimnaziją žinias tesikreipia 
įsteigėjos Kaune. K.

neištikimo vainiko protokolą ir pa
reikalaują, kad lig šeštos valandos 
ryto “pavojingas” vainikas butų 
nuimtas ir kad laidotuvės apsieitų 
be jokių iškilmių. Ant rytojaus 
susirinko dar daugiau žmonių ir 
su visa iškilme nulydėjo į kapus. 
Tik žinoma,, “baisusis” kaspinas 
buvo nuimtas, dargi buvo už
drausta kunigui pamokslas pasa
kyti, 
darų 
naitė 
labai 
jimą.

P.S. Kitas musų 
tas Silpnutis rašo, kad dabar po
licija pradėjo persekioti tuos 
žmones, kurie buvo arčiau prie 
laidotuvių. Anielę ir Liudviką 
Razevičaites kaltina už nešimą vai
niko su “baisiuoju” kaspinu ir 
siuntė

Kapinės buvo pilnos žan- 
ir policijos. A. a. Podžiu- 
mirė karštine 
išsiplėtojo po

(rifu), kuri 
Šiaulių kalė- 

Pl.
koresponden-

IŠ PALANGOS'
Geguže 5 užsidegė neseniai pa

statytas Palangos teatras. Iš čia 
ugnis persimetė ant notarijaus 
Kentros namų, ,į Upės gatvę ir į 
grafo Virbališkių (Antonino) ,pa- 
livArką. Per dvi valandi sudegė 
teatras, maži Kentros nameliai ir 
dalis malkų. Elsnerio, f neseniai 
pirkti Kliauzmzo, maži Godzivie- 
nės namai ir visi palivarko trio- 
besiai be didžiųjų rūmų. Spėjama 
teatras busią padegtas už tai, kad 
ten buvę ketinama įtaisyti’ keletas 
sankrovų. P. Kailinaitis.

(“V-tis”).

1S-

žinią net gubernatoriui.

Kaip pasibaigs icar- 
didžiausiame teisme,

sultanate, traukiant 
kariumenes patrolei

BRAZILIJA.
14 d. berželio Washintonan 

jo žinia, jog tą dieną, 7 vai. 
pasimirė Brazilijos prezidentas Dr. 
Alfonso Moreira Penna. Mirė jis 
staiga. Miręs prezidentas išrink
tas 1906 m.; tarnysta jo baigėsi 
1910 m. Visi ministeriai ir poli
cijos perdėtinis padavė savo rezi
gnacijas, bet jų prašyta dar keletą 
dienų urėdus palaikyti.

IS UETDYOS.

atė-
ryto,

I§ VILNIAUS.
Buvo rašyta, kad visos Vilniaus 

odų dirbtuvės liko uždarytos -— 
dėlei nesusipratimų darbai susto
jo. Dabar tųjų dirbtuvių savi
ninkai ir darbininkai galutinai su
sitaikė ir balandžio 29 dieną dar
bai ėmė krutėti. Darbo diena — 
9 valandos, vietoje buvusių 8 va
landų, truputį pamažinta nx>kestis, 
priėmimas ir atstatymas darbinin
kų priguli nuo fabrikantų.

Žadama netaikus įtaisyti gar
laivių važinėjimą tarp Vilniaus ir 
Kauno. Tam tikslui dabar valo
mas Neries dugnas.

Vilniaus miesto dumon 
du lietuviai: Dr. Antanas 
248 balsais prieš 104 ir 
201 balsu prieš 150. Dr.
buvo pastatytas kandidatu dviejų 
didžiųjų rinkimo partijų.

išrinkti
Vileišis
Valius

Vileišis

, Vilniaus general - gubematorija, 
kaip rašo “Wil Wiestnik” nebu
sianti panaikinta. Anot jo visos 
kalbos apie Vilniaus general-gu- 
bernatorijos panaikinimą esą gry
niausias prasimanymas. Liepęs 
mėn. viduryje, o gal dar ir anks
čiau, busiąs jau Vilniun paskirtas 
ir generalgubernatorius.

baltarusiai ir ukrainiečiai.
(“V-tis").

Iš KALVIŲ,

r
Liaudies mokyklų direkcija 

pranešusi švietimo ministerijai apie 
reikalingumą įsteigti Kauno gu
bernijoje 301 liaudies mokyklą, 52 
antriems ir tretiems mokytojams 
vietas, t. y. tokias, kad, kur buvo 
vienas arba du mokytoju, butų du

IŠ ČEDASŲ, 
Ežerėnų apskr.

Valsčiaus sueiga nutarusi įsteig
ti dvi dvikliases mokyklas: vieną 
Joniškyje, kitą Panemunyje. Ūki
ninkai sutinka per 4 metus mokėti 
po 15 kapeikų nuo dešimtinės, iš 
ko busią kiekvienai mokyklai po 
4500 rub. Valdžia duoda moky
kloms vietą. Artimojo miestelio 
— Labiškių — žmonės taip gi 
rūpinasi atidengimu mokyklos, ku
riai turi jau paskyrę viduryj 
stelio

4 IS LIEPOJ AUS.
Balandžio 26 dieną čia įsteigta 

seniai laukiama, kovo 11 jd. užtvir
tinta “Tarnaičių ir moterų darbi- 
nnkių draugija”. . Įsteigiamąją die
ną išrinkta valdyba ir prisirašė 
141 narys-tarnaitė. Draugijos tik
slas: globoti tarnaites ir darbinin
kes, kad jos neklajotų šuntakiais 
ir nežūtų dvasiškai bei kūniškai; 
ligotoms suteikti prieglaudą, duoti 
pašelpą, gydyti. Draugija rupį- 
sis tarnaites šviesti, įsteigdama 
knygyHą, Skaityklą, taisydama pa
skaitas.

( “šaltinis”)

mie-

IŠ TARPUČIŲ, 
Marijampolės apskr.

Naktį, iš 12 į 13 gegužio dieną 
sudegė ukininko-žydo namai. Ug
nyje žu5įo 4 metų mergaitė, 6 gal
vijai ir 5 arkliai.

(“Šaltinis”).

nuošė ir pušynuose ant; ežero kran
to prie Kaišedorio ir Jezno vieš
kelio. Daili ir sveika vieta. Mu
ro bažnytėlė, statyta 1800 m., stin
ga vargonų. Kur Mile yra kokių 
parašų, visur lenkiški žymė, 
jog Čia ilgai lenkų viešpatauta,

taip maža ir dabar tebesama. Lie
tuviai pradeda susiprasti, šio-to 
reikalauti. Giedojimai bažnyčioje 
jau perpusę, kartais net daugiau 
lietuviškai. Kol kas dar sunku 
lietuviams, turint kleboną, nors 
lietuvį, bet lietuvių aekenčiantį. 
Mokykla gera, ale mokytojas ru
sas, lietuviškai nemoka.
žydų sankrovi- ir viena sulenkė
jusio lietuvio — Liako.
polinės Kalviuose nėra, užtat yra 
penketas slaptų. Nebejaunas Stan
kevičius net nuo kojų nusivarė, 
degtinę iš Krokių beveikdamas. 
Laikraščių neskaito. Parodžius, 
klausia, ar švęsti esą? Bet dabar 
po truputį pratinami, nes laiko 
jaunuomenė daug bereikalo su
gaišina.

šuva įkando vieną mergaitę. 
Dabar serga, bet gydos užkalbinė- 
jimais, o tikrojo gydytojo nepri
siima.

Yra dvi

Mono-

Dievo .Muzkantas.
(“V-tis").

Iš KRONIO, 
Trakų ap.

Gegužio .9 d. Norkūnų sodžiu
je buvo jungtuvės. Vienas ber
naitis turėjo revolverį ir ketino iš
šauti. Kiti jį apstojo žiūrėti, kaip 
šaus.
reikai į galvą. Ligonis, tur-but, 
nebepagys.

Kiek 
tojant

Kaip šovė, tai stačiai No-

tai nelaimiųr nelaiko var- 
šautuvus!

Dievo Muzikantas. 
(“V-tis”).

’ IŠ KALW.
Kaune yra valdiška mergaičių 

gimnazija, į kurią; nelengva įsi
sprausti Užtat malonu man pra
nešti, kad norintieji savo dukte
rims duoti vidutinį apšvietimą gali 
išrinkti kitą kelią.’ ~ Nuo pernai 
atidengta čia p. Lofūckytės mer
gaičių gimnazija (iš 7 kliasų) su 
valdiškomis teisėmis. Jau atideng
ta įžengiamoji ir 5 kliasos, o nuo 
ateinančiu mokslo metų atsidengia 
ir šeštoji kliasa. Išguldomi visi, 
sulyg valdiškųjų mergaičių gimna
zijų programos, dalykai. Apart 
rusų, vokiečių ir prancūzų — len-

nazijos 
ir visos

kliases mokyklas perdirbti j dvi- 
kliases.

šv. Grigaliaus Vargonininkų 
Draugija praneša, kad norint atei
ti pagelbon vargonininkams, kurie 
dar mažai išsilavinę vargonų grie
žime ir mažai supratimo turi apie 
Choralą, Harmoniją, Rubricelės 
skaitymą, chorų steigimą ir tt. — 
manoma atidaryti Kaune vasaros 
metu dvisavaičius kursus,
paviršutiniam pamokymui augš
čiau nurodytų dalykų.

Motinėlės Draugija šelpia lie
tuvių talentuotą jaunuomenę, augš- 
tesnius mokslus einančią. Tikrų
jų narių 1908 m. draugija turėjo 
76, šelpėjų 13, — išviso 89. Na
rių ir šelpėjų tarpe buvo: dvasiš
kų — 87, svietiškų — 1, nežinomų 
— I. {eigų draugija turėjo 1093 
rub. 73 kap. (iš pernykščių metų 
perk. 27or. 23 k.); išlaidų 882 
nib. 41 kap.

Tais metais Motinėlė sušelpė 
šešis mokslą einančius žmones vie- 
nakartine pašeipa, o trįs buvo 
skaitomi draugijos stipendijatais. 
Iš^stipendijatų tiktai vienas kuni
gas. Draugija negalėjo prašoma 
suteikti pašelpos 7 žmonėms; tam 
kaltas draugijos nutarimas.

(“Šaltinis”).

Kauno mokyklose: gimnazijoje, 
progimnazijoje ir kitose, jau gero
kai atsiranda lietuvių mokinių. 
Bet jiems kol-kas prisieina tikras 
kryžius nešti dėl blogų santikių su 
lenkais. Lietuviai mokiniai ne
miega, knita, vis drąsiau lietuvy
stę gina. Lenkai gi draugiją 
persekioja išjuokimais, net ir 
šventose vietose. Išgirdus tikrai 
bajoriškkai kvailus keikimus: 
“cham lapciasty, cham z pod 
ciemnej gwiazdy”, kraujas užsi
dega, iiaunies meldęsis. Nejaugi 
lietuviams negalima skyrium mi
šios palaikyti ir pomokslėlis pasa
kyti? Tegu sau: vis dėlto musų 
tėvynės meilė negęsta, bet kįla 
ir sulauks šviesesnės gadynės!

M—nys Lazdonas. -

Iš ŠIAULIŲ.
Balandžio 29 d. daugybė 

nių su visa bažnytine procesija 
a. a. O. Podžiunaitės lavoną iš 
kalėjimo nulydėjo į bažnyčią. Bu
vo du vainikai: vienas nuo gimi
nės, o kitas nuo draugų su tokiu 
parašu: “Be laiko mirusiai sauva
lės aukai”. Bet štai vakare į baž-, lygia*

la- nyčią ateina policija, sustato ant

Iš PANEVĖŽIO.
Panevėžio dvikliasėje mokyklo

je šiais mokslo metais buvo 130 
vaikų, 5 rusai, kiti lietuviai-kata- 
likai; mergaičių. 17, berniukų 113. 
Pirmoje kiiasoje 15 mergaičių, 93 
berniukai; antroje kiiasoje 2 mer
gaitės, 20 berniukų. Iš antros 
kliasos pasitraukė nuo pusės metų 
4 mokiniai, liko 16. Ją pabaigė 
3: Pet. Micevičius, Mat. Naruše
vičius ir Pov. Juzulėnas.

Iš paduotojo skaičiaus matyti 
kiek daug lietuvių. Jie visi norėjo 
pramokti savo kalbos, bet per 
šiuos 1908—9 mokslo metus visai 
maža tegavo jie to mokslo, ypač 
II kliasa: per ištisus metus lietu
viškai mokė vos tiktai du sykiu. 
Labai daug!.... Pirma kliasa ga
vo šiek-tiek daugiau. Kas antra 
diena mokydavo skaityti, _ ir 
kaip!.... Kuris moka šiek-tiek, to 
paklausdavo skaityti; bet mokiniui 
nesupratus ko-nors ir paklausus 
mokytojo, gaudavo atsakymą.... 
“neznaju” (nežinau).

Tėvai turėtų pasirūpinti bent 
vieno mokytojo tikro lietuvio. 
Prie p. Jablonskio Panevėžio mo
kytojų seminarijos mokiniai, nors 
ir rusai, išmokdavo šiek-tiek gry
nai lietuviškos kalbos. O dabai!?

Nevėžio Mylėtojas.
(“V-tis”).

IŠ MEDINGĖNŲ, 
Telšių apskr. .

gyveno garsus visoj apie- 
linkėje “daktaras” Venckus. Ji
sai labai apsukriai mokėjo patrauk
ti žmones ir įtikinti, kad su juo 
joks daktaras nesusilygįsias. Žmo
nės prie jo plaukte plaukė; dau- 
gesniai moterįs, su kuriomis jis 1 
labai lipšniai apsieidavo.. Tokia 
'praktika” atkreipė, pagaliaus, 

aklos tokiuose dalykuose mu
sų vyresnybės akis. Dakta
ras su antstoliu ir urėdninku jį 
aplankė, padarė kratą, sustatę pro
tokolą ir patraukė į teismą. Venc
kus, nusimanydamas ne vieną žmo
gų “nugydęs” ir suprazdamas, 
kad gali išeiti blogai, neilgai lauk
damas, spruko j Ameriką.

Šarkų brolis.

IŠ ILAKIŲ, 
Telšių apskr.

Vienas 1 lakių žmogelis pirkda- 
vęs po kaimus kiaušinius, sviestą, 
surius ir tt. ir veždavęs tai visą 
Liepojun. Tokiu budi! jisai pel
nydavęs sau duoną.

Gegužio 2 dieną rytą -antram 
nuo miestelio verste užpuolė jį 
plėšikai ir smarkiai sumušė. Varg
šas neužilgo pasimirė. Liko žmo
na su mažais vaikeliais svetimoje 
pastogėje. Stan. Kazys.

X“ŠalHni»’>4

IŠ SUVALKŲ.
Vietinė lietuvių draugija “Vie

nybė” gegužio 8 d. surengė šei
myninį vakarėlį, kuris, tur-but, ir 
bus paskutinis prieš ateinančią va
sarą. Vakarėlio programa, kaip 
ir visada, buvo gana įvairi. Kun. 
Čižauckas paskaitė apie lietuvių 
budo yda- ir jo gerąsiąs puses: 
gilus apsvarstymas šio klausimo, 
daugybe pavyzdžių, kaip iš šian
dieninio, taip ir praeitojo gyveni
mo apsireiškimų, — rodė .jogei 
gerbiamas skaitytojas gerai pažį
sta musų gyvenimą ir, nors sve
tur gyvendamas, atsidėjęs seka sa
vo tautiečių žingsnius. Antra va- 
karėlio dalis buvo koncertas; tar
puose padekliamuota kelferios ei
lutės. Choras, Marčiukaičio ve
damas, ir šiuo žygiu gana padoriai 
padainavo apie dešimtį dainų. Ži
nomas suvalkiečiams smuikininkas 
Grinkevičius, vienas, taip-pat ir 
drauge su Marčiukaičiu, fortepijo
nu pritariant poniai Račkauskienei, 
su dideliu atjautimu pagriežė ke
letą muzikalinių veikalų. ■ Po viso- 
ko jaunimas truputį pašoko. Išti
sai imant, vakerėlis darė labai ma
lonų įspūdį į atsilankiusius. Pa
našius vakarėlius “Vienybės” drau
gija steigė kas mėnuo, o kartais 
ir dažniau, per visą rudenį ir žie
mą. Tų vakarėlių steigime dau
giausiai ir apsireiškė draugijos gy
vavimas : šiame dalyke draugija 
rūpinosi suteikti savo nariams ne
tik gražų ir malonų pasilinksmina
mą, bet ir Šiaudą. Tam tikslui 
buvo daroma skaitymai; labiausiai 
pasidarbavo Matulevičius, vyrų 
gimnazijos mokytojas. Ypatingą 
malonumą tiems vakarėliams su- • 
teikdavo dainos ir muzika, ir tie 
dalykai išimtinai Marčiųlęaičio ir 
Grinkevičiaus nuopelnas.

Draugija žymiai eina stipryn ir, 
kviezdama lietuvius vienybėn, sten
giasi apsaugoti juos nuo lenkų glo
bos. Toksai draugijos sustiprėji
mas Jr platesnis pasirodymas vie
šame gyvenime, matomai, nelabai 
yra malonus mūsų “broliams-hen- 
’cams”. Nekalbant jau apie tai, 
:ad nuopat pradžios draugijos įsi
norimo buvo platinami po miestą 
įpie veikliuosius josios narius įvai- 
ųs šmeižimai ir plepalai, griebtasi 
r bjauresnių priemonių: taip, ne- 
;ykį buvo rasta išteptos draugijos 
buto durįs bjaurumais ir smarvė
ms, arba pastodavo kelią daini
ninkams. Rodos menkas daiktas 
— lietuviškas parašas ant draugi
jos buto durų, bet ir to lenkai 
negali apkęsti: vos tik prisegame, 
kaip po kiek laiko randame nu
plėštą ; tai atsitiko ne sykį arba 
dusyk, bet mažiausiai 20 kartų!.... 
Aš čionai nesistengsiu išvardyti vi-
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nukentėti “Vienybei” iš pusės sa
vo kaimynų; pridursiu tiktai, 
kad prie draugijos pažeminimo iš- 
dalies prisideda ir mūsiškiai. Yra 
tokių “ponų”, kurie skaito sau 
nusižeminimu atsilankyti į draugi
jos vakarėlius, nes čia, girdi, su
sirenku žemo luomo žmonės, arba, 
Dieve saugok atvesti tenai savo- 
šeimynas: ne, jie nepadaro' tokios 
“hanbos”. Tiesą pasakius, pana
šių ponų šeimynos lietuviškai ma
ža ką ir tesupranta.

Negaliu nutylėti vieno iš dau
gelio faktų, liudijančių apie vieti
nių lietuvių tautiškumą: p. K. pri
gulėjo prie draugi j o»; po kiek 
lako jis praneša ųaldybai, jogei 
dėlei priežasčių ne nuo jp priklau
somų, jis iš dratigijos turįs išstoti; 
iki šių metų jb sūnus gimnazijoje 
lankė lietuvių kalbos lelccijas, bet 
pastaruoju laiku prąnešė direkto
riui, jog nebenorįs, kad jo sūnus; 
mokytųsi lietuviškai, 
pažymėti, kad kitas 
versitete naudojasi 
pendija, nors patsai 
mokėjo lietuviškai 
girdėti, “užjaučiąs” 
mažiau už tėvą.
liai nekartą mums daugiau kenkia 
oekaip svetimieji. Jotulis.

kun. Obolenskis.
siūlomasis įstatymas esąs priešin 
gas valstybės vienybei dėl to, kad 
bereikalo rinkėjai išskirstomi pa 
gal tautų. Tiesa, sako kalbėtojas, 
kad rusų tauta sutvėrusi didžiau 
šią valstybę, kurioje esą 140 įvai
rių tautų. Ne visos jos buvusios 
užkariautos ginklais. Bendram 
darbui reikia ko-nors prakilnesnio 
už ginklus. Reikią, kad ir lepkai 
veiktų kaipo Rusijos lenkai. Tuo 

, tarpu, išsiskirstant rinkėjus pagal 
tautų, lenkų atstovai veiksią vien 
kaipo lenkai, ne kaipo Rusijos gy
ventojų atstovai. Todėl tą suma
nymą tuoj reikią atmesti, nebe
duoda!^ svarstyti nei komisijai.

Didžiuma 94 balsų prieš 64 bu
vo nutarta perleisti sumanymą ko
misijai.

(,fV-tis”).

Jo nuomone.įsakytai daug; nuostolių pridirbo.
Užtvinę vandens išnaikino javus 
aukuose .išardė farmerių triobas 
Kaip kur užtyinę vandehs pakilo 
ki antrų namų lubų.

PATVIRTINO SAINCLAIRO 
APKALTINIMUS. <

St. Louis, Mo. Po 18 mėnesių 
tarnavimo atsisakė nuo tarnystes 
East St. Louis rando pasodytas 
skerdyklų inspektorius Harins ir 
pranešė ministeriui Wilsonui jo 
surinktas žinias apie biaurius sker
dyklų savininkų pasielgimus su 
mėsa, kurie visai ne paiso ran
do inspektorių protestų. Harins 
perstata dar bjauresnius negu Sin- 
clairo Raistuose dalykus.

į
[ i

Čia turiu 
K. sūnūs uni- 
lietuviška sti- 
hei žodžio ne- 
ir, kaip teko 

lietuvius ne
savieji nutautė-

Iš KALVARIJOS, 
Suvalkų gub.

Dievui, bažnytinės 
mus jau pasibaigė,

kaip priderėjo. Tiek to,

riau- 
nors

Ačiū 
šės pas 
netaip, 
by-tik butų ramu. Vieno lietuviai
bijo, kad iš pačių kunigų, bepatai- 
kaujant lenkams riaušininkams, ne
atsirastų lenkų-apaštalų. Gegužės 
17 d., pirmąją Kryžių dieną, musų 
diakonas uždavė poterius lenkiškai 
ir lietuviškai. Tai butų menknie
kis, kad lenkomanai nebūtų tiek 
jeibių net ir skriaudų lietuviams 
pridarę per trejus riaušių 
bažnyčioje. Visi nustebo, 
niekad nebuvo buvę, o jei 
vo, tai negut labai seniai.
įdomu, dėl ko pirma lenkiškai už
davė, o lietuviškai paskui. Rodos, 
nekokįe lenkų riaušininkų nuo
pelnai, kad pataikavus jiems, net 
ir jų nesant: tuo žygiu tebuvo 
trįs lenkai. Kęskime, lietuviai, nes 
jau prie to pripratome.

Kaimietis.*

metus 
nes to 
ir bu- 
Labai

I§ PRŪSŲ. LIETUVOS.
Klaipėdos “Lietuviška Ceitun- 

ga” No. 36 praneša apie negri- 
nėtą gegužio 4 d. Klaipėdoje bylą 
18 soči j aldemok ratų,'kaltinamų už 
namų rimties ardymą rinkimo me
tu. Vokiečių tautininkų partija 
buvo tuokart prirengusi Klaipėdo
je susirinkimą, kuriame dalyvavo 
ir kaltinamieji. Kalbant Schwa- 
bach’ui, Klaipėdos ir Šiiokarčia- 
mas valstiečių atstovui ciecory- 
stės seime, minėtieji pakėlė trikš- 
mą ir pertraukė kalbą. Žandarui 
paprašius išeiti, socijąl-demokra- 
tai nepaklausė, susirinkimas buvo 
suardytas, o socijal-demokratai bu
vo varu išvaryti. Teismas 7 žmo
nes pripažino esant kaltais ir nu
baudė kalėjimu nuo 2 sanvaičių 
iki 3 mėnesių.

Nuteistųjų tarpe yra ir socijal- 
demokratų partijos sudarytojas 
Mertinas, pirma Tilžėje gyvenęs. 
Jis gavo didžiausią bausmę — 3 
mėn. kalėjimo. Išteisinta u žmo
nių. Gynė advokatas Haase iš 
Karaliaučiaus, buvusis soči j ai-de
mokratų atstovas vokiečių seime.

Kurmis.
(“V-tis”).

EGZAMINAI BARDASKU- . 
ČIAMS.

Illinois valstijos teisdarių butas 
užgyrė sumanymą barzdaskučių 
egzaminų. Nuo dabar norinti už
dėti barzdaskutyklą turės išlaikyti 
specijalšką egzaminą, kaip tai an
tai Maskolijoj užsiimanti barzdų 
skutimu feldčeriai turi da. 
ryti . ir išgauti laisnį. Turinti 
vienok skutyklas nuo seniau egza
mino ne reikalauja laikyti.

TRENKS Į BAŽNYČIĄ.
Green Bay, Wis. Perkūnas 

trenkė pereitos nedėlios dieną į 
bokštą katalikiškos Šventų Kry
žiaus bažnyčios. Viena ypata li
kosi užmušta, o daug tapo apsvai
gintų.

VĖTRA.
Fort Worth, Tex. Aplinkinėse 

Lueders kilusi audra ir vėtra daug 
nuostolių pridirbo. Luederse ke
turios ypatos likosi užmuštos, 13 
gi yra apkultų. Vėtra išgriovė 
čia 13 triobų. Ta pati vėtra veik 
su visu išgriovė miestelį Hamlin. 
Mieste Haskel 6 ypatos tapo už
muštos. Ant Kansas City-Mexico 
gelžkelio vėtra nuo tilto ant Brazos 
upės nuputė nuo vėžių pasažieri- 
nį traukinį. Prie to vienas 
žierius likosi užmuštas, o 
tapo sužeistų.

pasa-
daug

PETERBURGO.
Peterburge atidaryta dabar spau

dos (laikraščių, knygų, išleidimų) 
paroda. Įdomi Rusijos laikraščių 
statistika, tai yra, suskaitymas, kiek 
ktiria kalba einama Rusijoje laik
raščių. Pasirodo, kad eina^na:

Rusų kalba 73, proc., leiptų kal
ba 11,33 Proc., vokiečių kalba 3,2 
proc., gruzinų kalba 1,9 proc., lat- 

'' vių kalba 1,9 proc., estų (igaunių) 
kalba 1,8 proc., armėnų kalba 1,6 
proc., totorių kalba 1,5 proc.^ žy
dų kalba 14 proc., lietuvių kalba 
0,6 proc., ukrainiečių kalba 04 
proc. j

Kitomis kalbomis laikraščių ei
na daug mažiau.

Išviso, 1908 metais išeita Ru
sijoje 70841286 knygų egzempl. 
už 25062691 rublį.

MILIJONIERIŲ PERSKYRI
MO BYLA.

New York. Čia prasidėjo mili- 
jonierio Gouldo su jo pačia per
skyrimo byla. Perskyrimo reika
lauja Gouldo pati. Teisme pasiro
dė, kad ji pinigus metė kaip smil
tis : čeverykams į 
$1500, pančiakoms 
ras asabiškiems jos 
davo 25000 dol. kas

metus išleido 
500 dol. Vy- 
reikalams duo- 
mėnesis. Kiek 

tai šeimynų su tiek pinigų 
ištisus metus prasimaityti!

galėtų

IŠ DARBO U010.

eidimui f/00, šerno Muzikališ 
cam Fondui $50.

IšrinĮcta komisija peržiūrėjimui 
administratoriaus knygų: pp. Rau- 
'.inaitis, Plekavičia ir Gedeminas 
. o ' . . .is Bostono^ Administratorium iš

rinktai S.AsĮramskas, redaktorium 
4>aliktal V. Jokubynas, knygium 
S. AstĄunskas, p. Živatkauskas iš
rinktas’ visuotinu balsavimu seimo 

. Sf- -.S I . _ .7.’patvirtintas centro pimsedziu, p. 
M. J. Damijonaitis vice pirmsė- 
džiu ir p. Žemantauckas sekreto
rių. Kasos globėjai išrinkti T. 
Paukštis, A. Strimaitis. Į litera
tišką komitetą išrinktas p. Miko- 
lainis. Komisijon sutaisyti kon
stituciją, čarterį ir naujus skyrius 
posmertinių išrinkti šie: pp. Brad- 
čulis, Birštonas ir aBlevičia. Ko- 
msijon namo pirkimui:. V. Ambra
zevičių, Martucevičia, Lopatą, V. 
Birštoną ir Tareilą. Paduotą pro
testus šocijalistiškų delegatų dėl 
atmetimo “referandum” seimas at
metė kaipo ne savo vietoje esantį 
ir jo originalą nutarta patalpinti 
į archyvą S. L. A. Sekantį seimą 
nutarta laikyti Chicagoje. Dele
gatai sudainavo “Lietuva tėvynė” ir 
pradėjo skirstytis namo.

Preso* komitetas:
Vi Ambrozevičia, 
P. W. Birštonas, 
M. Paltanavičia

kalbos. Kur, girdi su ja nueisi? 
Su lenkiška tai kas kitas, lenkiš
kai kalbėdamas, lenkiškoj pardavi- 
nėj už brangius pinigus menkos 
vertės prekes galima gauti Jie 
veda lenkes moteris, o per tai jų 
namai lenkiškais tampa, vaikai jau 
tikrais lenkais pastoja.

Čia esanti Sv. Antano draugija 
laikosi kaipi slapta, saugoja nuo ki
tų sąnarių ir apskritai nuo lietuvių 
savo konstituciją ir savo veikimą.

Nors lietuviai baigia mokėti pa
statymo bažnyčios lėšas, bet ‘ ir 
iš jos menka nauda — pastatys ją 
airiams, Bažnyčiai nors diktai pi
nigų sudėta, bet menkai padaryta.

Dėl nesupratimo čianykščiams 
lietuviams reikia daug nukęsti. 
Trįs metai atgal nuo ledų nupuolė 
trįs vyrai ir gana sunkiai apsiku- 
lė; vienam cemento dirbtuvėj nu
laužė koją. Iš jų du pagijo, gali 
dirbti, tie ir nors menką atlygini
mą gavo: vienas šešis desėtkus, 
antras rodosi 16 doliarių, bet tie
du kurie dirbti ne gali, nieko ne
gavo. Buvo čia sumanyta dėti 
pinigus kokiems ten viešiems rei
kalams, bet ir iš to nieko neišėjo.

Eina pas mus bldgai, bet sun
ku ką pradėti, nes bandantį dirbti 
apšaukia šluptarniu, gazdina net 
užmušimu; kartais net nuo darbo 

Jankauskas.išveja.

kituose miestuose: boardas išpuola 
$4.50—500 sanvaitėj.

Ant. Dvaronas.

Tėvai labai nu-Pažėros.
Tėvas prigėrusio vaiko 

pasiturintis, savininkas

IŠ SYDNEY MAINŲ, KANA
DOJ,

Neseniai čionai ežere prigėrė še
šių metų vaikas, vienatinis sūnūs 
lietuvio 
siminę. 
yra
dviejų namų, gerai susipratęs. Jis, 
be abejonės ir sūnų butų gerai iš- 
auklėjęs. Gal iš jo draugija butų 
daugiau naudos sulaukusi negu iš 
daugelio kitų, apie kurių išlavini
mą, menkai išmananti tėvai menkai 
tesirūpina. “7 A. B.

mokinių - darbininkų
Agricultural School”

PRANEŠIMAS.
Kadangi įvyko lietuvių, taip va

dinamų 
“Hight
Muskegon, Mich. streikas, tai mu
sų pareiga pranešti apie tai ir tuo- 
mi persergėti norinčius ar pasi
rengusius važiuoti į šią mokyklą. 
Plačiau apie šią mokyklą žinios 
bus 
čia 
bus

aprašyta kiek vėlau. Norinti 
važiuoti susilaikykite, kol ne
aprašyta, kas ta per mokykla.

Pasirašo 15 lietuvių.

bus pabriežti šiomis ypatybėmis 1 
supažindinimas visuomenės su klia-' 
siškąją muzika, su naujesne ro
mantiškąja ir moderniškąja ir su 
lietuviškomis tautiškomis dainomis. 
Vienok, kad geriau ir daugiau bu
tų galima nuveikti trumpu laiku, 
tai Mikas pavedė man surengimą 
jo visų koncertų Amerikoje 'ir 
abelnai visų vakarų. Todėl reika
linga man iš anksto sužinoti vietas, 
kuriose lietuviai apsiima surengti 
koncertus. Geistina butų koncer
tai šidse vietose: New Yorke, Bal- 
timorėj, Philadelphijoj, Scrantone, 
Pittsburge, Shenandoah, Waterbu- 
ry, Bostone, etc. Iš Shenandoah 
ir Bostono jau gavau prižadėjimą, 
kad pasistengs koncertus surengtu 
Dabar reikia man dar sužinoti iš 
kitų miestų. Malonės su manim 
susirašinėti ypatos, galinčios ir no
rinčios parengti koncertus minėto
se vietose. Žinoma, gerai butų, 
kad koncertus rengtų įtekmingos 
ypatos ar dailės draugijos, arba 
net visos lietuvių draugijos. Die
nas koncertų paskirsiu vėliau, kada 
jau viskas bus sutvarkyta.

Chicagiečiams praneša,.
jie turės daugiausiai darbo, o kar
tu ir už savo darbą didžiausią at
lyginimą, nes p. Mikas mano apsi
būti Chicagoje ilgesniam laikui. 
“Birutės” draugija užprašyta daly
vauti jo koncertuose. Tokiu bu
du bus Chicagoje su jungtinis kon
certas. Apart to, “Birutės” drau
gija rengiasi rengti šią žiemą ke
turis didelius vakarus, o gal, jei 
suspės ir daugiau. Ką statys ant 
scenos, tas tikrai dar nenutarta, 
bet tikrai statys šiuOs veikalus: 
“Birulę”, operą “Šienapiutę”; iš ki
tų gal statys operetes “Kamin. ir 
Mal.” ir “Adomas ir Jieva”; “Blin
dą” ir “Pilėnų kunigaikštį”. Dar
bo bus ik valiai visiems, bet užtat 
pasitikim, kad ir ateinanti žiema 
labiau pakels lietuvius.
gos giesmininkams pranešu, kad
jie taisytų gerkles, anot p. M. P. 
nes nemažai parsieis prakaito pra
lieti. Vienok tikiu, kad jie no
riai lies prakaitą ir pasitiks savo 
mokytoją su džiaugsmo ašarotai*, 
pasitikiu, kad jie dar labiau pa- 
sišvęs savo naudai ir naudai visų 
lietuvių ir su noru lankysis ne kas

kad

f Youngstown, O. Darbai 
truputį pagerėjo, bet vis dar 
ant tiek, kiek darbininkai norėtų.

Jie reikalavo,

čia
ne

f Toledo, O.Darbai čia eina 
vidutiniškai, bet iš kitur pribuvu
siam darbas sunku gauti, nes ir 
ant vietos yra pakaktinai neturin
čių darbo darbininkų.

PHILADELPHIA, PA. 
paklausite, ar daug turime 
kur galima praleisti laisvą

P. S. Malonės ir kiti lietuviš- 
kiejie laikraščiai atkartoti. (

SUMANYMAS APIE NAUJĄ 
VAKARŲ KRAŠTO RINKIMŲ 
TVARKĄ Į VALST. TARYBĄ.

Per gegužės 8 dienos V. Ta
rybos posėdį, tarp kito ko buvo 
svarstoma sumanymas apie Vaka
rų krašto rinkimus į V. Tarybą. 
Atstovas Pichno, pranešėjas, iš
radinėjo, kad dabartinė rinkimų 
tvarka tame krašte esanti neteisint 
ga: į V. Tarybą patekę vieni len
kai, o tuo tarpu beveik visi to 
krašto gyventojai esą rusai. Kal
bėtojas,’ matyti, ir ukrainiečius vi
sus ne lenkus ir baltarusius, lietu
vius ir žydus (bent, anot “Slovo”, 
kalbėtojo nurodomieji skaičiai bu
vę tokie, kad visi nelenkai, mato
mai, buvę paskaityti rusais). Žo
džiu sakant, busianti teisingesnė 
tokia tvarka, kada to krašto atsto
vais busią 6 rusai ir tiktai 3 len
kai.

Po pranešėjo kalbėjo ministerių 
pirmininkas Stolypinas. Jis. pasa
kė, jog vyriausybė pati numananti, 
kad dabartinė rinkimų tvarka esan
ti netikusi, Ji beveik ištisai su
tinkanti su siūlomuoju sumanymu 
ir patarianti perleisti tą sumanymą 
tam tikrai komisijai; o tuo tarpu 
ji įnešusi kitą sumanymą, kad dar 
vieniems metams- Vakarų krašto 
atstovais pasiliktų tie patįs žmo
nės. kolei nebusiąs patvirtintas 
svarstomasis sumanymas. Paskui, 
įvedus tame kraite žemiečių įstai
gas, rinkimų tvarka pati persimai
nysianti,'

Prieš sumanymą kalbėjo buvu- 
ais iv. sinodo ober-prokuroras,

IŠEIVIAI MASKOLIAI 
GRĮŽTI ATGAL.

1904 m. 2000 maskolių sektantų 
molokanų iškeliavo iš Kaukazo ir 
Kalifornijoj uždėjo savo kolionija. 
Pasirodė vienok, kad Amerikoj nė
ra geresnių sanlygų. Jie atsi
šaukė dabar į Maskoliuos randą su 
prašymu, kad jiems duotų žemės 
Siberijoj, aplinkinėse Vladivosto
ko. Jie mat nori grįžti atgal Mas. 
kolijon.

NELAIME PLIENO DIRBTU
VĖSE.

VVheeling, W. Va. Dirbtuvėse 
Wheeling Steel Co., išsiveržusio iš 
augštojo pečiaus sutirpusio metalo 
septyni darbininkai tapo su visu 
sudeginti teip, kad tik - pelenai jų 
liko; keturi darbininkai užgauti 
mirtinai. Prie minėto pečiaus bu
vo 50 darbininkų. Daugumas tų 
darbininkų yra ateiviai, apie 
kius Amerikoj darbdaviai ir 
džios mažai rūpinasi.

NORI

val-

JUODOJI RANKA.
Marion, O. Paslaptas policijos 

agentas Oldfield mano, kad jam 
pasisekė surasti svarbiausius vado
vus italijonų išnaudotojų organi
zacijos vadinamos “Juodąją ran
ka”. Mat vaisių krautuvėj Limos 
jis rado daugybę gazdinančių laiš
kų, su "Juodosios rankos ženklu”. 
Suimta jau diktai nužiūrėtų 
organizacijos vadovų; išviso 
imta 11 italijonų.

tos
su-

ŽEME FARMOMS.
Prezidentas Taft išleido proklia- 

maciją, kuria rengimui farmų pa
veda buvusias indijonų rezervaci
jas: 440000 akrų Flatheod rezer
vacijos 
Spokanc 
valstijoj 
d Alene

Montanoj, 200000 akrų 
rezervacijos Washingtou 
ir 100000 akrų Coeur 

rczervoacijos Idahoj.

DEBESŲ PRAPLYSIMAI.
Dcs Moines, la. Union pavie- 

tyj 9 d. berželio siautė audra su 
debesų prarysimais, kurie neišpa-

f Welston, O. Streikuoja čia 
darbininkai Pick Williamson • Co. 
Kompanija bandė prie darbo pa
traukti streiklaužius, bet streikie- 
riai juos išvaikė.

IS WESTVILLE, ILL.
Darbai čia visai prastai eina: 

dirba tik po i dieni sanvaitėj, tik 
vienas šaftas pradėjo dirbti kiek
vieną dieną, bet pribuvusiam iš 
kitur sunku darbas gauti, nes vie
tinių yra1 daugiau, negu reikia. 
Čia kitokių darbų nėra kaip tik 
anglių kasyklose.

Lietuvių čia yra apie 800, gali
ma sakyti, miestelis lietuvių ap
gyventas, ir« miestelio viršininkai 
lietuviai. 7 d. berželio laike tei
sėjų rinkimo buvo lietuvių strei
kas prie? kandidatus: susitarė bū
relis lietlvių,4apie 60 piliečių, pa
kelti streiką 'kol ne išpildys jų 
reikalavimo, beiti balsuoti nei už 
vieną kandidatą.
kad už 'kiekvieną balsą- mokėtų 
jiems po vieną daliarį. Streikas 
tęsėsi nud ryto iki vakaro. Strei- 
kieriai laimėjo, nes kandidatai iš
pildė jų-'reikalavimus: užmokėjo 
už balsą po 90 centų ir davė alaus 
2 stiklu. Mat ir pas mus lietu
viai pradeda apsišviest (toks pasi
elgimas ne apšvietimą bet dorišką 
nupuolimą rodo. Girtis tuom nėra 
ką. Red.). Nenori atiduoti už 
dyką kad ir geriausiam žmogui 
balsą, o balsuotų kad ir už pik
čiausią priešą, jei jis užmoka ir 
vaišina; už pinigus parduoda savo 
balsą ir savę.- ‘ Tie streikieriai la
bai didelę gėdą mums padarė savo 
tokiu nedoru pasielgimu.

F. pilietis.

f Žemdirbystės ministeris Wilson 
užtikrina, jog aūgštas kainas val
gio produktų gimdo stoka laukų 
darbininkų 7 vien New Yorko val
stijoj reikia 100000 darbininkų pri
derančiam laikų apdirbimui.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
SVARBESNI NUTARIMAI 24 

SEIMO S. L. A.
Nutarta padalinti S. L. A. pos- 

mertinės į 3 skyrius šeip: pirmas 
skyrius $150, antras — $300, tre
čias $1000. Tą reikalą sutvarkyti 
paskirta komisija, kad iki ateinan
čio seimo sutaisytų konstituciją, 
pritaikytų čarterį ir pritaikytų at
sakančią mokestį tiems skyriams.

Nutarta namą pirkti New Yorke 
patalpinimui spaustuvės ir emi
grantų namo ir . tam paskirta 
$2500^

Nutarta emigrantams suteikti 
pagelbą per namą Slaviškos emi
grantų draugijos, kuri dabar tuom 
reikalu užsiima.

Nutarta priimti 
Roberto 
D. C., 
Geddes, 
kviečia

pakvietimą p. 
Washingtono, 
profesorių J.

Šteino iš 
kuris, per

Harward6 Universiteto 
lietuvius prie susidėjimo 

su ariškoms, dabar gyvenančioms 
tautoms, kurių ėsą dabar dešimtis: 
albaniškos, romaniškos, helleniš- 
kos, slaviškos, indiškos, iraniškos, 
germaniškos, celtiškos ir lietuviš
kos. Nutarti prašyti Dr. J. Šliu
pą, Rad jis reprezentuotų lietuvių 
tautą tarpe tų suvienytų tautų ir 
paskirti vieną doliarį sutaisymui 
atsakančios terptautiškos vėliavos 
su žvaigždėms kiekvienai tautai. 

Paskirstyta tautiški centai teip: 
Emigrantams $200, Valparaiso stu
dentams $200, “Aušrai” $300, Viš- 
taliui $60, Kankiniams $200, Lie
tuvos Dailės draugijai $100, Že
malei už raštus $50, Vadovėlių iš-

IS HERRIN, ILL.
Darbai čianykščiose anglių ka

syklose eina vis dar blogai; vos 
maistui galima uždirbti, bet ir tokį 
darbą ne visi turi. Ne visi ir dir
banti turi vienokius darbus. Dir
banti šlapiose vietose' skundžiasi, 
kad vanduo neleidžia dirbti ir turi 
eiti namon, o gyventi reikia. -Gy
venimas eina vis brangiu.

28 d. gegužio čia pasimirė Vin
cas šitkauskas. Vėlionis mėgda
vo maukti. Vargas bedarbės laike 
ir jį pasiekė. Nętekęs darbo, ne
teko ramybės, vargas ir rūpesčiai 
sumaišė jam prptą. Dar nuvažia
vo pas draugus J Christophcr, III. 
Ten revolverio šūvių sau galą pa
darė. Paliko pačią su penketu vai
kučių dideliam varge.

4 d. berželio, neilgai sirgęs, pa
simirė Ben. Gudavičius. Buvo ne
vedęs. Visą savo turtą paliko Jo
nui Šalui, pą^ vkųrį dešimtį metų 
gyveno. Prigplęjo į vietinę pašel- 
pinę draugiją^Ifl... N. Ukėsų Kliu- 
bo. 5 d. ber^e^o kūną palaidojo 
su bažnytinėj apeigoms Herrino 
katalikiškuose kapuose. Palaidojo 
jį Kliubas, ^acįaqgi nieks nežinojo 
ar yra čia kuĄ ^giminės.. Pini
gų paliko apjje dol. Paėjo ji
sai iš Kaunę gub., nuo Raseinių, 
apie 12 metų išgyveno Amerikoj.

J. T. Ądojnaitis, 
Box5^s>8» Herrin, IU. 1

Iš CEM^TTON, N. Y.
Čia gyvenanti lietuviai ne skai

to laikraščių, o knygų, ypač galin
čių protą apšviesti bijosi į ranką 
paimti, skaitančius laiko iš proto 
išėjusiais. Žinoma, tokių nuomo
nių prisilaikant, tamsybė turi vieš
patauti ir ji ištikro supkai užgulė 
ant čianykščių lietuvių.. Vietoj 
skaitymo, daugumas paskendę gir- 
tuoklystoj, daugelio dievu yra deg
tinė. Yra čia toki, kurie pat? že
mai stovėdami, mano tuom savę

Gal 
vietų, 
valandą su nauda? Tokių vietų 
beveik nėra! Musų miestas dide
lis ir pagarsėjęs lietuvių draugiji
niu gyvenimu. Draugijos rengia 
sueigų vietas, taip vadinamus kliu- 
bus Bet ką daugumas kliubų nu
veikė? Kliubai varo pragaištingą 
darbą platindami gėrimą svaiginan
čių gėralų, užgesina iš netyčių pa
sirodžiusią šviesos kibirkštėlę. Kiek 
blogo jie daro!

Ar ne geriaus butų rengti toki 
kliubai, kur jaunuomenė be skir
tumo pažvalgų susiėjus po sunkių 
kasdieninių darbų atrastų protui 
peną, o kunui pasilsį? Philadel- 
phijos jaunuomenė susikuopė į 
kuopelę, vardu “Blaivos Jaunuo
menės Apšvietos Draugija”. Ji nori I 
savo užduotį atlikti tokiu budu: 
steigs kliubą be svaiginančių gėri
mų ; susirinkę lavinsis savo tarpe 
visose mokslo šakose lietuvių kal
boje; mokinsis angliškos kalbos; 
rengs koncertus ir mokinsis muzi
kos ir dainavimo (jau yra sureng
tas choras); ir rūpinsis įsteigimu 
knygyno, parsitrauks laikraščius. 
Žiemai kuopelė geidžia viską su
rengti. Jeigu kas iš tautiečių žino 
geresnį būdą savotarpiniam besi- 
lavinimui, tai meldžiame paaiškint*. 
Gal sakysite, kiek tokių užmanymų 
pražuvo. Prabuvo tiesa, nes ma
žai kas atjautė. Bet dabar jau iš 
visų kampų ir kraštų tiesiasi ran
kos prie apšvietos ir tikro draugi
jinio gyvenimo! Tiktai broliai-lie- 
tuviai ne praleiskite musų balsą, 
apsvarstykite tą svarbų klausi
mą ir pamokykime viens kitą.

Kuopelės vardu S. Balčas.

I§ MINNEAPOLIS, MINN.
Darbai čia eina prastai čianykš- 

ciose dirbtuvėse. Yra kelios len
tų plovyklos, jose dirba kokia 50 
darbininkų. Algos darbininkų ma
žos, darbas yra tik vasaros laike, 
žiemą sustoja darbai. Yra ir keli 
karšapiai. Kitokių dirbtuvių nėra. 
Prastam darbininkui sunkus gyve
nimas. Vasaros laikė dar dirba, 
bet atėjus žiemai, darbo nėra,, to
dėl žmonės eina į girias.

Lietuvių yra čia 7 šeimynos, iš 
jų trįs apsivedę su lenkėms, o vie
nas su anglijone. • Pavienių bus 
apie 30. Nė jokių draugovių nė
ra. Laikraščių ateina tik vienas. 
Skaitančius laikraščius laiko čia 
socijalistais, tamsunais, bedieviais, 
mano, kad laikraštis niekam nau
dos ne atgabena, nes duonos ne 
duoda, ne duoda nei degtinės, ku
rią čianykščiai lietuviai labai myli.

Skaitytojas.

I§ RAYMOND, WASH.
Darbai šiuom kartu eina čia pu

sėtinai. Iš kitur pribuvusiam sun
ku darbas gauti.

Lietuvių yra čia 7 šeimynos, o 
pavienių kokia pusė šimto. Vaiki
nams vien ne smagu, kad merginų 
nėra. Lietuviai čia gyvena vos 
nuo kokių trijų metų; užsilaiko jie 
gražiai, keli skaito laikraščius. 
Nuo tūlo laiko lietuviai pradeda at
važiuoti iš Pittsburgo; kas sanvai- 
tė atvažiuoja po keletą. Bet čia 
miestukas mažas, jau dabar yra 
užtektinai darbininkų, tai juo to
liau,. juo sunkiau bus iš kitur pri
buvusiam čia darbas gauti. Yra 
čia vos kelios lentų plovyklos. 
Pragyvenimas

REIKALE ATVAŽIAVIMO
- M. PETRAUSKO.

| Sulyg paskutinėsės žinios nuo 
p. M. Petrausko, atvažiuoja jisai 
Amerikon pradžioj rugsėjo mėne
sio. Į Prūsų Lietuvą, turbut, ne
važiuos, nes Prūsų lietuviai 
tarpu nesusitvarkę, ir tokiu 
niekas neužtikrinta. Todėl 
žiuos greičiau Amerikon.

Rašo jis, kad gaunąs žinias iš 
Amerikos, draudžiančias jį j čia 
važiuoti.
lietuviai toki pat kaip ir pirma: 
tamsus, neapsisvietą ir kad jisai 
palauktų, kol jie apsišviesią, tuo 
met jo darbas atnešęs geresnius 
vaisius. Vienok p. M. Petrauskas 
rašo ant panašių išsitarimų ši|eip: 
Žinau aš lietuvius, koki jie yra, pa
žystu juos, nes pats esu lietuviu, 
užaugau tarpe lietuvių ir dirbau 
tarpe jų. žinau ir pažystu jų ap
švietimą. Žinau, kad kartais jie 
mane nesupras, kad jie neapšviesti 
ir todėl aš važiuoju Amerikon rfo- 
fcar, nenoriu laukti, kol jie apsi- 
švies, bet savu darbu noriu jiems 
prigelbėti apsišviesti, noriu juos 
mokyti ir kelti, tai yra mano pri- 
dermė kaipo lietuvio, ir tai yra 
priedermė kiekvieno apšviestesnio 
lietuvio. Mums nereikia laukti, 
kol lietuviai apsišvies, bet reika pa- 

r/iemr dirbti ir juos šviesti! Žmo
gus priguli nuo gamtos įstatymų, 
o vienas gamtos įstatymas sako: 
jeib kokis daiktas, sąnarys ar jiega 
nyksta, jeigu ji nevartojama. Taip 
pat ir su energija tas pats yra; ji 
irgi nyks, jeigu męs nevartosime 
R. jeigu męs nedirbsime. Jeigu 
norime įgauti energiją, tai turime 
dirbti, nuolat dirbti, o tuomet męs 
ją išauklėsime, tuomet įgausime 
energiją. Dirbdami, nevien męs 
patys įgausime daugiau energijos 
ir jiegos, bet kartu pakviesime ir 
kitus prie veikimo, prie įgijimo 
energijos; savu darbu auklėsime 
energiją ir jiegą kitų. Ir męs tu
rime dirbti be pasilsio, nes darbo 
daug, labai daug, o amžius taip 
trumpas. Laikas atsilsėti bus tuo
met, kada gulsime po žeme, ne da
bar. Aš važiuoju Amerikon dirbti, 
aš noriu dirbti. Bet pasekmė ma
no darbo prigulės tęipgi ir nuo 
darbo pačių Amerikos lietuvių: jei
gu jie dirbs su energija, tai męs 
nuveiksime daug ir dikčiai pastū
mėsime lietuvius prekyn.

Šitaip rašo p. M. P. savo pa
skutiniame laiške. O aš paduodu 
tuos žodžius Amerikos lietuviams, 
velydamas -iš širdies, kad tie žo
džiai rastų galingą atbalsį jų šir
dyse ir kad visi lietuviai pradėtų 
tikrai energiškai dirbti, kad jie visi 
išpažintų, jog tik tuomet jie įgaus 
energijos gyvenimui, kada jie 

Mirbs energiškai ir tiktai tuomet 
jie apsišvies, kada iš visų pajiegų 
šviesis. O taipgi primenu ap- 
šviestesniems, kad jie nelauktų, 

j kol lietuviai apsišvies, kad tuomet 
pradėti dirbti labui lietuvių, bet 
kad dabar šviestų savu darbu ma
žiau apšviestus brolius. Netaupy
kite energijos, nes jos nesutaupysi
te, bet vien tik išnaikysite. Nelauk- 
kite, nes greit gali būti pervėlu. 
Todėl pradėk šiądien, dirbk, o 
įgisi energiją. Dirbk, o vaisiai 
pats atsiras, nes kiekvienas darbas 
turi savo atlyginimą.

P.

tuo- 
budu 
atva-

Rašėjai rašą jam, kad Chica-

peticijose. Ir mano nuomonė, 
kiekvienas turėtų skaityti sau už 
garbę prisidėti prie parengimo 
koncertų, “Birutės” ir pirmutinės 
lietuviškos operos “Sienapiutė”. Juk 
tai prakilnios lietuvių šventės, ku
rios liks tautos istorijoje! Todėl 
dirbkime, o musų darbas neš pra
kilnius vaisius. Griebkimės darbo 
su norais plačiais, prakilniais I 
Savu darbu rodykime svetimiems, 
kad ir męs norime gyventi, kad ir 
męs, nors prislėgti tiek amžių, dar 
turime savo dailę ir norime ją iš
auklėti, ištobulinti. Parodykime 

( kitiems, kad męs nbtik mylime 
r savo dailę, bet kad męs pasiiven- 
: čūuMr jai!
1 J. Ilga ūdas,

3252 So. Halbted st

P. S. Parankumo dėlei garsin
siu visada “Miko” koncertai, ne M. 
Petrausko. • J. lig.

PRIE MOKYKLŲ KLAUSIMO.
Paskutiniais laikais musų laik

raščių rasėjus ypatingai užėmė mo
kyklų klausimas, šitas klausimas 
yra labai svarbus ir vietoje pa
keltas, tik, ant nelamės, tie, kurie 
jį pakėlė, be to, ką męs jau se
niai žinome, kad mums apšvietimo

Keistu ,ištikto, yni. musų būdas. 
Męs visuomet labai mėgstame su
manymus duoti, daug kalbėti, bet 
kaip parsieita kas praktiško ir 
naudingo nuveikti, tai musų teip 
kaip nėra. Mat pas mus visus 
sumanymus, gausiai apšnekamus 
laikraščiuose, pagimdo didvyrystės 
noru, o kadangi šitie musų laik-f 
raščių raštininkai tikro darbo ne4 
skaito duosiančiu jiems garbę, ta| 
jie pasitenkina savo tuščiomis kaL 
bomis, ir pailsę bešnekėdami apie 
vieną dalyką, užmano kitą, nepa
miršdami vienu kito papeikti už 
j ieškojimą tuščios garbės. Skaity
damas jų straipsnius nenoroms pri
simeni patarlę apie puodą vaino* 
jantį krapą, kurie abudu būva suo
dini. Kaipo pavyzdį šitų tuščia
kalbių musų raštininkų privesitr 
“Vienybės” korespondentą, K. Šeš
toką,' kuris, rodos, pats šitą klau- 
siraą mokyklų steigimo pakėlė, tflh 
lydžio apie f| rašinėja ir neteka 
man pu jį matyti, kad jis ką nori 
naujo butų pasakąs. Pu j| raadi tHi

ir lotų nupeUonms už garbės j|0- .į
Jcojimą, kuris jam 

....................
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labiausiai rupi. Šitas kitų peikėjąs • 
tikrai naudingo darbo pasistengia 1 
nematyti ir pasitenkina vienais tuš- i 
čiais savo žodžiais. Laimė dar bu
tų, jeigu jis butų tik vienas toksai 1 
bet jų yra gana daug, kurie visą 1 
savo energiją apverčia ant brai
žymo be naudos po laikraščius. 1 
Argi 
savo 
sykį, 
tušti 
Męs 
apie mokyklų reikalingumą, bet jos 
neatsiras nuo vieno to kalbėjimo. 
Jų atsiradimui pirmiausiai reilAi- 
lingas yra geras jų įvykinimo ap
galvojimas, o paskui įvykinimas 
pats. Kad mokyklos mums reika
lingos, tai net ir be šnekėjimo yra 
žinoma kiekvienam, o kokios jos 
turi būti tai ir nesunku žinoti. 
Mokyklos visuomet yra reikalin-'

• gos vaikams — mažiems ir dide
liems. Kas nesuspėjo su jomis 
apsipažinti mažu vaiku būdamas, 
tas pamato didelį reikalą apsipa- 
žinimo su jomis dideliu vaiku pa-

" virtęs. *Šitų, didžiulių .vaikų pas 
mus yra apštis. Jiems gavus 
kūjį į ranką, ar kokį kitą tam pa
našų žaislą mokintis jau beveik 
pervėlu pasirodo, bet visgi yra 
geriau, kad ir vėliau kaip niekad. 
< Mažiems vaikams mokyklas 
steigti čia Amerikoje męs, lietuviai 
ir neįstengiame ir neturime per
daug didelio reikalo, turėdami pu
sėtinai geras, (nesakysiu, kad ge
riausias, nes jos turi ir gana daug 
silpnų pusių) valstybės mokyklas. 
Bet pasirūpinti apšvietimu musų 
didžiulių vaikų, nemokančių ABC ir 
savo uždarbį skaitančių tiktai su 
savo pirštų pagelba, kurie neturė
dami ką veikti, linksminasi kazy- 
romis ir alučiu — męs turime ir 
tai būtinai, ne tik jų, bet ir musų 
pačių naudai, kurie jau išaugome

’ tą vaikystes laipsnį. Juk jei ši
tie musų didžiuliai vaikai vietoje 

’kazyrų ir alaus imtų žaisti knygų 
skaitymu, tai kiek čia darbo pasi
daugintų musų baduojantiems, 
džiova mirštantiems knygų rašti
ninkams-!--- dalykas aiškus. Be
mokslių brolių., apšvietimu rūpin
tis yra kiekvieno save inteligentu 
skaitančio šventą priedermė tuom 
labiaus, kad tas teip lengvai yra 
pasiekiama, kaip garbingas Dr. A. 
Graičunas nurodė pereitame “Lie
tuvos” numery j. Sulyg jo nurd- 

i dymų mums nereikia nė cento 
rinkti, nė mokyklų statyti, nė tiek 
daug po laikraščius be reikalo brai
žyti tuščius niekus, tik reikia noro 
vieniems mokintij kitiems mokin
tis. Pradiniam mokinimuisi vado
vėlių,- ačiū Dievui, ir tiems kurie 

• juos parūpino, turime; prasitrynu- 
sių akis vaikinų, kurie įieško sau 
pragarsėjimo “Valparaiso 
versitete” ir braižyme 
Straipsnių, teipgi netrūksta. Prie 
šito pridėjus vosokias tauteiškąs 

^draugijas ir organizącjas, kuruj 
įstatymuose terp jų gy vavimo tik^ 
lų neapsirinkimai randame, rūpestį 
savo brolių švietimu; turime viską, 
kas švietimo darbui reikalinga. Jei 
visos tos tautiškosios draugijos, su 
savo obalsiu ant popieros nešti sa-. 
vo broliams apšvietimą, pasirūpin
tų tikrai visus savo narius bent 
skatyti pramokinti ir visi tie, kurie 
daug kalba apie apšvietimą, tautos 
labą ir reikalą jai pasišvęsti tikrai 
pakeisti] savo žodžius darbu, tai1 
neapsiriksiu pasakęs, kad musų be
mokslių pusė sumažėtų umu laiku. 
Tautiškų draugijų su paminėtais 
augščiau tikslais turime gana. 
Kiekviena jų turi savo svetainę ir 
ne vieną bet po kelis teip savo na
rių, kurie galėtų kitus pamoknti.
Viskas ko reikia, tai visų gero

• noro ir poros valandų pasišventi
mu kelis kartus per sanvaitę. Koks 
tai nhilžiniškas darbas butų atlikta,

Wyominge ir Arizonoj, todėl daug 
maž pažįstu vertę žemės klimatą 
ir išlygas fannerio gyvenimo.

Kad fabrikų darbininkų padėji
mas yra apverktinas, nėra abejonės, 
bet ir fannerio, ypatingai apsigy
venusio ant neišdirbtos ūkės, yra 
pilnas kuomi sunkiausio darbo su 
labai maža nauda.

Kur yra derlinga žemė, geras 
klimatas ir geras vanduo, Jungti
nių Valstijų valdžia jau dykai že
mės neduoda, bet reikia mokėti $8 
ir daugiau už akrą ir tąją leidžia 
liSterija, kad tuomi prašalinti susi- 
grupavimą į kolionijas 
tautos žmonių.

Žmonės visokių tautų 
gyvendami, neatbūtinai 
imti amerikiečių papročius ir kalbą, 
tuomi jie pasmerkti tautiškai pra
nykti.

P. Miliauckas sako, buk lengva 
pradėti gyventi ant neišdirbtos far
mos ir- priveda paveikslą, kad šią
dien yra daugybė išdirbtų farmų, 
o tie jas išdirbę farmeriai dirbo 
dar sunkesnėse sanlygose negu da- 
bžr jie žemę išdirbo, kariaudami 
su indijonais ir gerų įrankių ne
turėdami.

Reikia vienok atsiminti, kad 
tuose laikuose gyvenimo sanlygos 
buvo daug parankesnės žemdirby
stei: miestuose nebuvo fabrikų ir 
darbininką lengviau buvo gauti 
farmai, ir valdžia nedarė nei jo
kių trukdymų ar prisakymų, kiek 
ir kada turėjo žemę išdirbti, kur 
ir kiek gyventi; ir visokių lauki
nių gy vulių ir paukščių buvo dau
gybė ir kiekvienas mokantis juos 
nušauti, turėjo pakaktinai maisto, 
kailius gi pardavinėjo. Svarbiau
siu gi yra tas, kad tuomet buvo 
pakaktinai žemės pasirinkimui ir 
panorėjęs fannos, pasirinkdavo ją 
gražioje vietoje, derlingą žemę 
prie ežero, kur sanlygos gyvenimo 
buvo geriausios. Kiti farmeriai ap
sigyveno pirmutinių apielinkėje ir 
šiandien, daug metų praslinkus, 
matome gražiausiai išdirbtas far- 
mas, kur didelis turtas ir išteklius 
matylis ant kiekvieno žingsnio.

Dabar sanlygos yra kitokios: vi
sos geresnės vietos paimtos, liko tik 
tokios, kurių vietiniai gyventojai 
nenori imti.f

Lenkai, finai, vokiečiai ir kiti, 
kurie turi savo kolionijas, jas pir
ko nuo gelžkelių ar kitų kompa
nijų.

Susirinkus po kelioliką ypatų že
mę imti ne butų paranku kolioniją 
steigti, kadangi tos dykai duoda
mos žemės nėra viename gabale, 
bet ji ■ paskirsty ta šmoteliais atstu
me kėlių iki keliolikai mylių vie
nas nuo kito, suradimas jų gana 
sunkus.

Viskas, kas galima, tai gauti ži
nios iš t.v. Land Office; jas duoda, 
arba reikia nusipirkti plianas, kad 
tokioje tai sekcijoje, mieste (town- 
shipe) ir plotije (range), yra toks 
ar kitoks gabalas žemės ne užim
tas, 
klų 
Icu 
turi 
jieškoti. • Reikia samdyti arba ma
tininką, arba vietinį žmogų, surasti 
tą neužimtą žemę, suradus, jeigu 
niekam netinkama, važiuoti toliau 

i ir vėl atkartoti tą pačią litaniją.
i Taigi, gali kiekvienas suprasti, 
il kiek reikia laiko ir pinigų, kol ką 

nors panašaus į naudingą farmą 
surandi.

i Kekvicnas pats turi apžiūrėti že
mę, kurią ima, irgi pats turi būti 
Land Office tąją žemę užsirašyti. 
Tik tarnavę Jungtinių Valstijų ka- 
riumenėje gali per pasiuntinį arba 

> Advokatą užsirašyti.
Aišku, kad uždėjimas letuviš- 

t kos kolionijos negalimas, kadangi 
, toji žemė yra išmėtyta sklypais, 

nors gal tai nebūtų jis toks gar - toli vienas nuo kito. Galima rasti 
ir vienoje vietoje didelius gaba
lus dykos žemės ir .juos apimti, 
bet toji žemė, nors bent tose vie
tose, kurias aš ypatiškai mačiau, 
yra'netinkama ūkei. Aplinkiniai 
gyventojai ją vartoja ganyklai: 
užtveria po kelis šimtus ar ir tūk
stančius akrų. Ant mažo sklypo, 
160—320 akrų jokiu budu nega
lina pasekmingai nei ūkininkauti, 
nei gyvulių auginti, kadangi žemė 
suvisu nįderlinga ir vietiniai gy
ventojai apskaito, kad reikia nuo 
10—-15 akrų išmaitinimui vięnos 
karvės.

Mašinas bendram apdirbimui 
lauko irgi negalima pirkti, kadangi, 
viens nuo kito farineris gyvena 
diktame atokume, o lauko darbai 
dirbami visų tame pačiame laike; 
kada Jonas aria ir Jurgis turi arti, 
kada vienas piauja javus ir antro 
yja nunokę ir tt., kiekvienas turi 
turėti savas mašinai.

Vienas dalykas ^tininkauti te-

jau męs ir neišaugsime iš 
vaikiškumo? Supraskime bent 
kad atsiekimui ko nors, ne 
žodžiai sveria, tik darba:. 
nenustodami galime kalbėti

orijoje ant popieros, suvisu kitas 
praktiškas ūkės darbas.

Sanlygas, ant kokių valdžia duo
da žemę p. M. teisingai aprašo. 
Mokesčiai p. M. paduoti nėra už 
žemę, tik už padirbimą popieni, ap
mokėjimui lėšų užlaikimo Land 
Office.

Sutvėrimas bendrijos, mano nuo
mone, negalėtų atlikti praktiško 
darbo, o jmokejiinas kelių ar kelių 
dešimčių doliarių duotų labai ma-

vienokios

susimaišę 
turi pri-

uni- 
tuščių

sus kaip bereikalingas braižymas 
po laikraščius.

į AŠ labai trokščiau, kad Dr. A. 
Graičunp nurodymai sutiktų karštą 

visuomenės pritarimą. Tas paro- 
< dytų, kad męs ne vienoms kal

boms sutverti, bet mokame ir ką 
naudingo nuveikti. Ant: galo tai 
nebūtų nieko naujo, nes taš jau 
yra dabar daroma pp. Račiutės ir 
Vinikaičio Brooklyne, kaip “Vie
nybė” praneša.

Sckkimc gi šitą jų puikų pavyz- 
Kazių Juozas.

FARM V REIKALUOSE.
“Lietuvos” NN. 2i ir 23 patėmi- 

jau atsišaukimus p. St Miliauc- 
ko “Gerinkime musų būvį” ir “Lie- 
tuviškų farmų reikale”.

Aš gyvenau savoj farmoj 
consino valstijoj 9 metus ir 

. nėjau apžiūrėdamas farmas
braskoj, Montanoj, Washingtone,

Wis- 
važi- 
Ne-

bet ant vietos nėra jokių žen- 
matininko, todėl žemę tą sun- 
surasti. Pasisamdęs vežimą, 
važiuoti 20—150 mylių jos

dešimčių doliarių duotų labai 
žą kapitalą.

Suradimas tinkamos žemės 
kalauja daug laiko ir pinigo, o 
kiai tas laikas ir pinigas visiškai 
būva praledžiamas ant vėjo. Pasi
tikėdamas rasti ką nors naudingo, 
važiuoji iš vienos vietos į kitą ir 
tankiausiai randi žemę, arba san- 
lygas, netinkančioms reikalavi
mui. Jeigu kur yra tinkamas ga
balas žemės, tai aplinkiniai far
meriai iš jo naudojasi, tankiausiai 
kreiva akia žiuri į ateivį; todėl, 
gaut žinią apie rubežius, vandenį, 
vaisingumą ir tt. gana sunku, ar
ba reikia gerai apmokėti, arba pa
čiam reikia iš pliano išmatuoti.

Kur aš ypatiškai žinau apie gau
namą dykai žemę, paduodu kuom 
geriausius ,patarimus. Valstijose 
Wisconsino ir Michigano, šiaurinė
se dalyse galima gauti dykai žemę, 
ji yra mažos vertės, daugiausia 
smiltynai pilni pušinių kelmų. Val
stijoje Nebraska galima gauti di
deli plotai; labai kainuota, smiltis 
vėjas neša, nėra vandenio, nei ma
žiausio medelio per šimtus mylių, 
malkos ir medis trioboms statyti 
labai brangus. Valst. Montana iš 
dalies, kaip ir Nebraskoj: dalis že
mės apaugus mažais krūmeliais ir 
akmenuota, kaip kur beveik vienas 
akmuo, vargas su vandeniu, bet 
yra malkų ir vietomis anglių. 
Valst. Washingtone yra diktokai 
dykai gaunamos žemės. Žemė iš
rodo derlinga, juodžemis, bet tenai 
lytaus per visą vasarą nėra, kitur 
ištisus metus nelija, tas juodžemis 
išdžiuvęs išrodo kaip tamsus pe
lenai, viskas išdžiūsta. Kuomet 
bus įtaisyta t. v. “irigacija” ten 
farmos bus geros ir derlingos, teip 
pat ten galima gauti žemė giriose 
.su dideliais gražiais medžiais, .bet 
'toli nuo apgyventų vietų, nėra ke
lių, tai didelis vargas su pergabe
nimu, ir reikalingiausius daiktus 
reikia kelias dešimtis mylių ant 
nugaros nešti. ’ Prieinamesnės vie
tos tirštai apgyventos, bet, abelnai 
imant, Valst. Washington geriau
sia tinka. VVyominge yra gražios 
lygumos, bet viskas jose apimta, 
kalnuose gi galima rasti dykų lau
kų, bet ar tai per toli nuo miestelio 
ar gyventojų, arba per didelės gi
rios, bet ir ten galima dar ką nors 
naudingo surasti. Valst. Arizona 
oras labai sausas, augšti kalnai, 
terp kurių tęsiasi didelės lygumos, 
žemė smiltinga, apžėlus ka
dugiais. Didelis vargas su vande
niu, ir tūkstančiai gyvulių metas 
į metą pastinpa. Paupiuose labai 
gražios farmoe, bet ten dykai gauti 
žemės negalima, viskas apimta.

Peržiūrint viską iš mano ypatiš- 
į ko patyrimo, man rodosi, kad valst. 

Washington ir Wyoming yra ge- 
1 riausios, galima dar naudingų ūkių 
1 surasti.
1 Tegul nieks nemano, kad pradė

ti ūkininkauti galima tik su pen
kiais pirštais; kas teip.mano, skau- 

, džiai apsiriks.
į Aš patarčiau visiems, kurie, ap- 

mokėją už užrašus, suradimą far- 
mos, pargabenimą savo šeimynos 

i į gryn4 mišką arba tirlaukį, 
neatbūtinai turėti mažiausia $500 

. ant pradžios gyvenimo. Pasta- 
t tymui nors menkų triobų, supir

kimui nors kelių neatbūtinai rei
kalingų gyvulių, nors kelių įran- 

į kių darbui ir ant dviejų metų sau 
ir šeimynai maistui ne mažai išlai- 

• dų reikia. Dar in- su tuomi kapi
talu turės vargo pradėti ukiauti, 
daugiau negu sapnuoja, bet visgi 
turėdams tvirtą būdą, gal išlaikys 
5 metus, toliau bus lengviau.

Turinti priaugamus vaikus, jie 
butų didelė pagelba, nes padėtų 
darbą atlikti, bet tegul nesiremia 
ant suaugusių vaikų. Tie ilgai ant 
tokios farmos neužtruks, į porą mė
nesių bus atgal mieste, ir dirbda
mi fabrikuose, jausis daug laimin
gesniais

rei-
tan-

negu ant farmos.
V. V. Rutkauskas.

inteligentas (1ot. intelligens) reiš
kia suprantantį; tačiaus prie vardo 
inteligentas priesegtos dar ir kito
kios ypatybės, privalumai. Teip, 
asmenį, nors ir neįgijusį viršminė- 
to išsilavinimo, bet patogų ir man
dagų apsiėjimuose, dažnai vadina 
inteligentišku ; aišku tatai, kad pa
togumas bei mandagumas yra teip- 
gi labai įžymia dėme inteligento, 
o valdymas tisų žiauresniųjų pa
linkimų, priešingų protui ir drau
gijos etikai, yra jo privalumu. As
muo, kurs neištesi toms ypatybėms- 
pri vai ūmams inteligento, bet nuo- 
širdžiar^uo prisimeta, įgyja vardą 
pscudo-inteligento, o . kiekvienas, 
kurs, kaip sako, “turi pretenziją” 
vadintis inteligentu, turi vengti, 
kad neužsitamauti to vardo, nes 
jam jis reiškia tą patį, ką papra
stam žmogui veidmainys. (Nuo 
grekiško žodžio pseudo - melagin- 
Sa*)-

Žodis dar labiau panašus į žodį 
inteligencija, 
Reiškia jisai 
Kaip laipsnis 
tės sprendžia

koms pilietiškoms popieronis. Bet 
p. P. patarė važiuot^fee jt>kių po- 
pierų, pereit slapta siiVną, nes Ru
sijos valdžia mažai amerikoniškų 
popierų paiso: sužinok, kad gimei 
ir augai Lietuvoje po caro valdžia, 
tai ir kabinasi. Apie Rusijos kon- 
sulį teip pasakė: duos pašpartą, 
jei turi metrikus, o neturi^ tai nors 
kunigo paliudijimo reikalauja.

Su p. P. patarimu aš sutikau ir 
teip padariau: gavau paliudijimą 
nuo kunigo gana pigiai, tik už 
vieną doliarį, pas Rusijos konsulį 
už 1 doliarį ir 60 centų gavau 
pašpartą ir leidausi kelionėn.

Kadangi važiavau ne vienas, bet 
su motere, tai ir daiktų paėmiau 
ne mažai: drapanos mano ir mo
teries daugume . buvo naujos. 
Privažiavęs Rusijos rubežių, pa
bijojau neštis tiek daug daigtų 
per rubežių, nes buvau įgazdintas, 
buk reiks daug muito mokėti. Ap
sistojau parubežėje pasiteirauti. 
Parubežėje mažai yra teisingų 
žmonių, ir man nieks teisybės ne
sakė, vien tykojo, kad galėtų pri
gaut, pripasakoja nebūtų daiktų, 
kaip bus pasirodžius su teip dideJ ieip lygiai ir draugija yra juo to
liu bagažu; jie patarė eit slapta ir 
apsiėmė pervest ir viską pernešt: 
girdi, tau nei plaukas nuo galvos 
nekris. Bet’ tie visi neva gero 
velijanti buvo niekšais, jie akįse 
gero velijo, bet norėjo prigauti, 
gal daugumą musų brolių ir pri
gauna, užtikrindami, kad plaukas 
nuo galvos ne kris. Paskui vež
dami patįs apiplėšia ir ne vienam 
ir gy vastį atima.

Aš tų niekšų patarimo ne klau
siau, Pasidrąsinęs, nuėjau tiesiog 

kantorą paklausti ir sužinojau 
kad visi, kurie manę gezdino, buk 
aš einu budeliui j rankas, buvo 
visi budeliais, buvo tai apgavikai.

Sužinojęs viską, važiavau gelž- 
keliu iki rtibežiaus į Rusijos pu
sę. Stotyj parodžiau praspartą, 
kurį buvau gavęs Amerikoje nuo 
Rusijos konsulio, užmokėjau 3 r. 
už slaptą ^perėjimą Jrtfbežiaus, 
(slaptai perėjau važiuodamas į 
Ameriką) ir tuon^į viskas užsi
baigė. s,

Bagažą pavartė, pavartė, pažiu
rėjo knygučių ir (liepė uždaryti. 
Tuomi ir baimė užsibaigė.

Parvažavęs narnoj į,antrą mė
nesį persi stačiau valdžiai. Nieks 
nuo manęs nieko nereikalavo tik 
klausė, kodėl teip ilgai ne atėjai 
į raštinę. 
. Aš patarčiau * lietuviams, kurie 
važiuoja į Lietuvą išsiimti nuo 
Rusijos konsulio pašpartą ir va
žiuoti be jokios baimės galima 
grįžti. Gazdinimų parubežiuose ne 
reikia klausyti.

Važiuojant per rubežių, nereikia 
slėpti nieko, kišeniuose ne žiuri, 
(ant didesnių stočių nežiūri, bet 
mažose muitinėse gerai kišenius iš
rausia. Rėd.).

Važiuojanti su motere ir 
vaikučiais turi turėti pašpartą, ku
riame užrašyta visi važiuojanti. 
Už pačią ir vaikus nereik nieko 
mokėti. Pranas Silbelus.

i

— .tai inteligentiją, 
inteligentų draugiją. 
inteligencijos vienu- 
apie jos tobulumą,;

bulesnė, juo ji yra inteligentiškes
nė, būtent, — juo jos inteligentija 
yra prakilnesnė ir skaitlingesnė. 
Atžvilgije į inteligentiją tautos ga
lima pasakyti, kad, juo inteligen
tija tobulesnė ir skaitlingesnė, tau
ta, kuriai ji priklauso, pasiekia juo 
augštesnį laipsnį dvasiškosios ir 
materijai i škosios . gerovės; tokia 
tauta yra juo laimingesnė.

Jeigu teisybė, kad laimei atski
ros tautos ar visuomenės reikia to
bulesnės ir skaitiingesnės inteligen
tijos, tai nėra abejonės, kad laimei 
vienutės reikia tobulesnės inteli
gencijos. Rudšilio špukas.

varto-

Bet 
g>’’ 
ide- 
gal 
Bi- 

opi-

ir skaitlingi, o tikro pastebėjimo 
verti išradimai liudija tą patį. Tai
gi, chicagiečiai su laiku gali pasi
statydinti sau gan švarią svetainę, 
socijalizmas gali sulaukti laikų, 
kad gėrėsis savo įvykdintų idėjų 
vaisiais, o ištobulintas žmonišku
mas ir skurdžią žemę su laiku gal 
paversti į More’o idealizuotąją 
“Utopiją”. Rudšilio Špukas.

Muzika yra v i suome n la
kiausias menas.

M. E. Robmson.
Anot M. Camille Bellaiųue’o, 

muzika yra visuomeniškiausias ir 
sociologiškiausias menas. Ji vi
suomet atsiliepė labiausiai į širdis 
žmonių apaštalų, padariusių žmo
nių atsigimimą vilties ir savo gy
venimo tikslu. Žmonės, sako jis, 
yra muzikais iš prigimimo. Jie nė
ra architektoriai, tapytojai ar skulp
toriai. Muzika yra žmonėms, ne 
publikai ir muzikos nupuolimas 
reiškia materijalizmo pergalėjimą 
ir nužudymą draugijinio užsitikė- 
jin‘°-........................

Jis piešia toliaus vieną po kitam 
šventuosius, mokslininkus, kanki
nius, patriotus, karžygius ir kitus 
istorijos tvėrėjus ir tautiškų liki
mų žiedėjus, įgavusius savo įkvė
pimą nuo muzikos ir palaikiusius 
savo narsą jąja.

Jo atgaivinančiuose puslapiuose 
skaitome apie daugelį manytojų ir 
reformatorių ir apie daugelį veiks
mo, žmonių, kurie atrado muzikoje 
pasilsį ir skatinimą prie darbo; 
apie Liuterį, priskaitantį jai dides
nę ir net augštesnę dorišką galybę 
negu biblijos galybė ir vejantį 
velnią šalin; apie Mazzini di
delio nusiminimo metais su nau
ja narsą pakilusį laisvės ir žmo
niškumo .. kovoje, , 
straipsnio 
kalingumą 
platoniškai

kurių produktams yra vienvali* 
ms ir stiprus žmonių reikalavi
mas, kuris nuves prie ‘ sutvėrimo 
visuomeniškų orkestrų ir statymo 
viešų namų jų aprūpinimui. Čion 
vįsį IT1*estų gy ventojai galėtų! gė
rėtis tikra muzika, kuri butų teip 
stiprum sudrauginimo ryšiu, kaip 
tikėjiniiškos draugijos ir šeimyniš
kus grupos. Didelis žingeidumas 
apsireikštų tokiems apvaikšČioji- 
mams, kurie atėniečius priversda
vo su pasigerėjimu praleisti ištisas 
dienas teatre po savaitę ir dau- 
giaus, besižiurint į svajones iš
reiškiančias jų demokratišką dvasią 
ir apėmusias jų politišką ir tikė- 
jinrišką gyvenimą.

Didelė ateitis yra muzikos pro
fesijai, jei ji apsiims tarnauti mi
lijonams. Muzika dvasiškiausias, 
jausmtškiausias, visuotiniausias * ir 
asmeniškiausias menas ištikro yra 
garbingiausiu suramintoju gy veni
mo neramybėse.

i

Žmoniškame Balsas.
Teip vadinamoji civilizacija at

gabena su savim daugelį blogumų. 
Tūlų žmonių protai tarytum vien- 
val yra užimti išradinėjimu būdų, 
kurie daugina žmonijos silpnybę 
ir nupuolimą. Iš dabartinių laikų 
parodymų męs paprastai patiria- ' 
me baisius nupuolimo pavyzdžius. 
Tankiai tokių tvarinių protas yra ' 
apkvailintas, doriškoji prigimtis 
iš dalies ar visai išsekusi ir žmo
gus pasirodo sutvėrimu be jokios I 
pagarbos, ištvirkęs žmogiškas gy
vulys, j ieškąs savo grobio su to- 1 
kiu pat atkaklum plėšrumu, kaip 
ir žmogų užpuoląs tigras pelkėje. 
Kaip ir dėlko žmogaus protas ga- j 
Ii nupulti į tokią apgailėtiną gily
bę, yra klausymas, kurio gal męs 
niekuomet neišrišime. Kaip civi-/ 
lizacija pasieks tą, kad galės už-! 
laikyti pravedėjų gyvenimą ir po-į 
draug galės duoti smagumą ir 
apšvietimą bei pirmyneigą, kuri ] 
yra teip labai pageidaujama, tą
syk teisybė užtvoks.

Sakytum, kad jokia gilybė nėra * 
perdidfelė ištvirkusių protų sutvė
rimams pasiekti, bet iš visų ne- i 
lemčiausių užsiėmimų, sutinkamų 
visur po visą svietą, nėra tokio 
pragariško, tokio niekšiško, kaip 
bjaurioji baltaisiais vergais vaizba.: 
Ponia Amith, Illinojaus valstijos 
meigaičių auklėjimo mokyklos sa-! 
ko, kad ant traukimų į Chicago 
ir kitus didelius miestus ir miestų 
stotis ! * dirba” teip taisliškai žvė-j 
jodami merginas aukas baltajai 
vergijai, kaip ir omnibusams ‘ar; 
pervežimo kompanijoms. Jei tat j 
tvirtinimas teisingas, * tai kuri 
šiądieninės civilizacijos sargyba? i 
Jei šito budo velniškoji vaiz-1 
ba, paties velnio darbas, o ga
li varyti savo amatą, tai ar įve
dimas įstatymų neva sulaikymui 
nuo šitų piktadary'vių nėra dau
giau kaip farsu?

Profesijonališkas žmogžudys yra 
padorus, gerbiamas valstietis su 
lyginus su šitais gyviiliškais nu- 
puolėliais. Užmušus Ižmogų yra 
atlikta su juo, svietas neturi jam 
jokios, vertės; bet pairuti žmogaus 
sielą, kankinti ją su . žinia, kad 
gyvenimas jos yra sunaikintas, su
lyginimai daryti neišpasakpmas 
kančias ir deginti kaip.su karšto- , 
mis geležimis—yra pragarišku nu
sidėjimu, nerandamu ‘nusidėjimų' 
kalendoriuje.

Jaunos merginos, paimtos šitų 
agentų, teisingiaus pavadinus pra
garo tarnų ant žemės, yra įpainio
jamos į nuodėmės ir gėdos gyve
nimą. Jos nekaltai stojasi šitų 
žmogiškų velnių aukomis. Ką ver
tas žmogaus gyvenimaš šitiems 
sunams? Su įtikinančiais žodžiais, 
ir tankiai švelniais apsiėjimais jie 
įtraukia savo aukas joms prireng- 
tan pragaran.

Nėra baudos, kuri butų peraštri
Jie at

stovauja nupuolusiųjų padermę, 
kurios žmonės turėtų nusikratyti 
neatsižiurėdami į tai/ kiek jiems tas 
atsieitų. Žmonės, kurie palinksta 
prie šitokios vaizbos gyvenimo da
rymui yra be jokios pataisymo_yil-7 
ties, čion vėl yra perdėto bičnu- 
mo vaisiai. Lengviausiomis au
komis šitiems nelemtiems niek
šams yra nekaltos merginos. Dau
gelyje atsitikimų jos paeina rš 
gerų namų, eina į miestą daryti 
gyvenimą. Jos tankiai yra siekin- 
gos ir daugelyje atsitikimų yra 
savo. lyties atstovėmis. Bet pul- 
dančios, kenkiančios alkoholinių 
gėralų ir kitų vartojamų svaiga
lų veikmės tankiai palieka jas be 
vilties ir net noringomis vergėmis 
jų aplinkybių prisakymų, pilnai pa-, 
tyrus nupuolimo gilybę, kurion joą 
pateko per susilietimą su šitais pra-. 
gariškais gėdos gyvenimo atsto
vais.

parašymu 
muzikos rei- 
Lamennais’ą 

platoniškame fobulinimesi muzikos 
idėjose surandantį suraminimą nuo 
kliaučų kenčiamų dėl jo prisiriši
mo pirie savo žmonių ir teisybės; 
apie Fredericką Didįjį, nenuoal- 
siai besimokinantį ant fleitos slap
toje nuo pat mažystos iki senat
vei, rankomis plojant Quantzui, 
pastačiusį muzikos rūmą, surin
kusį apie save geriausius kom
pozitorius ir muzikališkus techni
kus, sumaniusį ir įsteigusį ope
rai namą, rūpestingai komponuo
jantį maršus ir koncertus, atlie
kantį visą 
siruošimų 
gyvenimą 
sidegimu.

Moterims iškylant iš priemo- 
niškos prigulmybės padėjimo, ku
rį jos dabar užima, noras, idant 
gražumas perimtų gyvenimus vy
rų ir moterų, o ne paprastas 
puošnumas, 
reis tuos 
fazius, kaip ir visi kiti menai sa
vo tautiškai pamokingoj 
suotinai atžymioj dienoj, 
žydėjo tik kaipo visos 
gyvenimo idealizavimas.

Italijoje, antai toki dailininkai, 
kaip Giotto, ir Rafaelius, Peru- 
gini ir Bellecelli užlaikė dirbyk- 
lą ir buvo skaitomi kaipo amato 
žmonės; ir keturiolikto, penkio
likto ir šešiolikto metašimčių dai
lininkai paprastai pradėjo 
karjerą kaipo auksakaliai.* 
ti muzika ‘ ikišiol turėjo tą 
karjerą.

Johann Sebastian Bar h, 
buvo tikru muzikos meno ir 
slo įsteigtoįu, buvo dideliu, nes 
buvo 
dalis, 
mą, 
tyčia 
kais 
sudėjimą kaipo kokia šventeny
bė, kurioje kiekvienas galėjo da
lyvauti. ’ ,

Kaip sykį bus suprašta, kad 
muzika yra paprasto gyvenimo|šito menciaus žmonėms, 
pagrindu, o ne kuo tokiu pridė
tų prie* jo, tai kiekvienas, kuris 
yra skaitomas muzikališku, devy- 
muose atsitikimuose iš dešimtes 
bus. ne pildovu, bet klausytoju. 
Muzikos gi mokytojas ne tiek 
užsiims rodymu vaikams kaip, 
žaisti; kiek davimu muzikos for
mos prastų išrodžių, gali su ke
liais grafiškais ir istoriškais ap
sakymais apie kompozitorius ir 
jų laikus ir nurodymu į jų vei
kalų gražumą, žaizdamas juos da
limis ar ištisai daugelį kartų.

Keli gero ųoro paskaitininkai 
dirbdami perdėm šalyje pasekant 
Thomas Whitney Gurette galėtų 
įsteigti naują apšvietimą, kuris 
nuves prie muzikos atgijimo. 
Muzika tuojaus butų -ne liuunu 
mėšlungiškai besigėrintiems tur
čiams augšta kaina,. po užžiura 
vaizbinių tarpininkų, bet tautiška 
ir tarptautiška meno pramonija,

apie
apje

•į

1

tą savo darbą terp iš
karau ir tarybų visą 
su neatsibodžiančiu už-

r muzika pe- 
pačius augimo

ir vi-
Ji pra- 
laudies

-
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“INTELIGENICJA”, “INTELI
GENTAS” IR “INTELIGEN

TIJA”.
Ką jie reiškiat

Žodis inteligencija yra tai žodis 
lotyniškas, paeinąs iš veiksmažo
džio intelligo, kurs reiškiarM/rantu. 
Žinant, kad sufiksas (dalis žodžio 
galūnės) ent (ens, enc) suteikia 
žodžiui lavinamąją ypatybę, leng
va suprasti, kad žodis inteligencija 
reiškia mokėjimų; bei gabumų su
prasti dalykus. Inteligencija yra 
tai ypatybė žmogaus sielos, arba 
dvasiškoji ypatybė, kuri išskiria jį 
terp gyvulių. Jeigu žmogus savo 
besivystyme nebūtų pasiekęs to 
laipsnio, kuriame'apsireiškė gabu
mas suprasti dalykui,' beabejo ne
būtų nė Šiandieninės civilizacijos, 
nė kultūros, nebūtų nė luomų, nė 
kovos terp jųjų dėlei naudojimosi 
anų (eivii. ir kult.) Vaisiais. Juo
kais kalbant, be Mtettgencijos žmo
gus nebūtų įstengęs nė nusidžio
vinti sau stimburib, kurs savo lai
ku gelbėjo jam karstytis po me
džius, kaip mokslas apie žmogaus 
išsivystymą priVadžioja. Taigi, 
visa tai, ką šiandien žmonija turi 
savyje prakilnaus, gero ir puikaus, 
visa tai ačiui žmogaus gabumui 
suprasti dalykus — inteligencijai.

Žodžiui inteligencija labai arti
mas žodis inteligentas. Tasai žo
dis yra kalpi užvardinimas saiko 
žmogaus gabumui suprasti dalykus 
saikuoti. Ir teip, žmogų, jįgijusį 
bent vidutinių mokyklų išsilavini
mą, būtent, sugerianti sunaudoti tų 
mokyklų suteikiamas žinias bent 
paviršutiniam supratimui svar-

Utopija.
Dažnai pasitaiko sutikti 

jam i žodžai: utopija, utopistas, 
utopiškas etc. Ką jie reiškia?

štai keli posmeliai tam klausi
mui:

Žodis Utopija atsirado pradžioje 
16-to šimtmečio ir reiškia pir
miausiai užvardinimą bei antgalvį 
veikalo Tomo More’o “Utopija”. 
Laikui bėgant, tas žodis įgijo pla
tesnį prasmę ir štai kokiu budu.

Tomas More’as, būdamas žmo
gumi labai ideališku, mylėdamas 
teisybę ir nekęsdamas jokios prie
vartos, minėtame veikale, papeik
damas beteisį spėkos išnaudojimą, 
drauge apreikšdamas indiferentiš
kas pažvalgas sulyg tikybos pa
sėkimais, -kas tuose laikuose buvo 
dalyku nepaprastu, nupiešė labai 
ideališką žmonių gyvenimą ant iš- 
mislytos salos Utopija, nuo kurios 
ir patsai veikalas gavo vardą. Ka
dangi tai buvo reformacijos lai
kuose, tai, beabejo, ir T. More’as 
savo “Utopija” norėjo apreikšti 
pavyzdį reformai draugijos. 
“Utopijoje” nupieštas žmonių 
venimas* pasirodė labai-labai 
ališku ir tuolaikei draugijai 
labiaus neįtikėtinas, kaip kad 
blijos rojus. Veikalas įgijo 
niją neįvykdomos svajonės.

Taip, skardžiai skambančios te
orijos draugijos reformai, dažnai 
daug siūlančios gero, bet dar daž- 
niaus nieko nesutėikiančios, pra
dėta vadinti utopijomis. Galiaus 
ir sumanymai bei projektai, kurie 
pats yra dailus ir atneštų daug 
gero, jeigu tiktai taptų įvykdinti, 
bet dažnai neįvykdomi tūlose iš
lygose, arba įvykdomi tik mažu
moje ir tai su dideliu vargu, teip
gi pradėjo gauti tą vardą. ■

Šiandien, netikintieji į socijaliz- 
mą, ar į tai, kad jo idėjos kuomet- 
nors įvyktų, pajuokimo dėlei va
dina teipgi utopija, bet “Naująja 
Utopija“. (To vardo veikalėlis ga
lima skaityti vertime lietuvių kal- 
bon “Draugijoje”), šiandien daž
nai teipgi pasitaiko, kad musų 
“tautietis”, susikivirčijąs su “su
sipratusiu”, kolioja jį utopistu. 
Bostoniečiai štai, ar brooklymečiai, 
antrus metus girdėdami chicagie- 
čių Ijamentacijas apie reikalą Chica- 
gos lietuviams savos svetainės, pa
juokimo dėlei gali drąsiai projek
torius to dailaus, tik nesiduodan- 
čio įvykdinti teip, kaip kad norėta, 
teipgi vadinti utopistais.

Juokai-juokais; bet draugijoje 
netrūksta vienučių, kurios nežiūri 
į jokius pasityčiojimus ir pašaipas, 
o priskyrę sau idėją ir tikėdami 
savai utopijai, eina savo keliu ir 
ją suranda, nors, gal, dažnai ir 
netokią dailę, kaip svajojo. Daž
nai gyvenime pasitaiko, kad ama
tas arba profesija juos pasirinku
siems išpradžių išrodo tikra utopi
ja, bet su laiku, nors ir nebe var
go, bet prie tamprios energijos, at
neša užčiuopiamus vaisius savo

populiari šku; ir jo 
kuri turi didžąpsią 
jo aitroj i muzika, 
parašyta su senais 
choralais, įdėtais

savo
Pa- 

pacią

kuris 
mok-

darbo
gyvu- 
buvo 

vokiš- 
į jos
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KELIONE Į LIETUVĄ.
išvažiausiant teiravaus pas 

žmonės, kaip butų geriausiai grįž
ti į Lietuvą. Žinoma, gavau pa
tarimą nuo kiekvieno, kurio tik 
paklausiau, ir kiekvienas kitaip pa
tarė. Kadangi aš turėjau Ame
rikoniškas pilietiškas popieras, tai 
norėjau važiuoti kaipo amerikonas biausių pasaulyje dalykų, paprastai 1 
ir bučiau važiavęs su amerikoniš- vadina inteligento. ^Patsai žodis [svajotojams. Pramonės pavyzdžiai

MANO
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į
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’ ’ Keli Stos baisios vaizbos atsto
vai gavo priderantį pamokinimą 
paskutiniais laikais ir reikia ti
kėtis, kad bus pasistengta duoti ši
tiems žmogaus pavidale baisū
nams jiems priderantį atlyginimą. 
Kaip mergina papuola į nupuo
limą, priversta šitų žmogiškųjų pi
ratų, tai ji tankiai jaučiasi, kad 
jai nėra galima pradėti padorų 
užsiėmimą. Šitas faktas, b« abe
jonės, yra panaudojamas kaipo 
lazda privertimui aukų laikytis sa
vo nupuolingo gyvenimo. Jei ši
tos merginos butų buvę prideran
čiai išaugintos iš mažens, jei jos 
šiek-tiek pažintų save, tai pir
miausiai jos neteip lengvai butų 
įtraukiamos šitų begėdiškų niekšų 
ir, antra, sykį padarius klaidingą 
žingsnį, jos nesijaustų prabuvusio
mis ant visados. Joms butų gali
ma turėti viltis į ateitį ir nors 
tiesos butų įvesta ir viršininkai 
butų sargiausiais, šita baisi vaiz
ba nesiliatis buvus, kol kova su per- 

i .dėtu bičnumu neišplatiris gyveni
mo, sveikatos ir lyties pažinimo į 
kiekvienus namus perdėm po visą 
plačią šalį.

Nekaltybė yra geru daiktu, kuo
met nereikia statytis su piktu, bet 
kaip kenksmingos veikmės, kaip 
patsai velnias, po priedanga žmo
gaus gali prieiti su draugiškumo 
priekabėmis, tai prašergėjimas teip 
reikalingas ir teip 
galima nesuprasti 
mės.

Piktas turi būti 
kiai ir pilnai. Jis reikia pažinti iš 
pamatymo ne tai, kad męs norėtu
me apsipažinti su juo, ar jį priim
ti, tik, kad męs galėtume jo iš
vengti. Prasiplatinus pažinimui, 
kuris užstoja augštesnį ir tikresnį 
vyriškumą, kuris gimdo augštesnes 
idėjas, kuris padaro moteris tvir
tesnėmis ir prakilnesnėmis šitas 
baisusis piktas nors palengva, bet 
tikrai išnyks. Perdėtas bičnumas 
yra didžiausiu aprūpintoji! palei- 
stuvybės namų. Šita netikusi paž- 
valga į žmogaus kūną padarė dau
giau nupuolimo,, piktą labiau ga
limu ir atgabeno daugiau silpny
bės, kančių ir mirčių, negu koksai 
nors jeitas piktas, su kuriuo męs 
kovojame po šiai dienai.

Lai tikrieji šios dienos vyrai ir 
moterys atidaro savo akis šitos 
kenksmingos pajiegos atkaklumui. 
Lai jie platina geras žinias, .kad 
kūnas nėra niekintinu, kad jis 
nėra nešvarumu, kad ištikrųjų jis 
atstovauja kilčiausią Dievo darbą 
ir kad aiškus ir pilnas supratimas 
Šitos įdomios žmogiškos mašinos 
yra verstina priederme teip vai
kysčių!, kaip ir mergysčiai. Tąsyk, 
ir tik tąsyk šita begėdiškoji vaiz
ba galutinai ir pilnai išnyks, nes 
prie šitokių aplinkybių nebus nei 
reikalavimo nei pristomybės vaiz
boj, parduodančioj žmogiškas sie
las į pragariškas žemiško pragaro 
sritis. “Phys. Culture”.

aiškus, kad nė
jo tikros pras-

nurodytas aiš

šitas , nepateikimas reiškiausiai 
matoma ateivių kvartaluose. Dau
gelis tėvų, dariusių sumanymus 
savo vaikams, tikėjusių duoti jiems 
kuodidžiausią progų mokintis, pa
daryti juos šiuo-tuo, išvysta, kad 
šita proga yra atmetama į šalį jų 
vaikų, kad noras linksmintis nežiū
rint į kainą yra stipresnis pas vai
kus, negu visokia logika, įtikini
mas ir net tėvų pabauda.

Patikinimui šito dalyko rasėjas 
priveda žodžius vieno tėvo, kurio 
'vyresnieji vaikai turėjo sunkiai 
dirbti už kiekvieną žinios progie
drulį. Jie pardavinėjo laikraščius 
vos 7 metų būdami. Jie dirbo 
dirbtuvėse šulaukę 14 metų ir va
karus praleizdavo mokslui, pasie
kimui ko-nors augštesnio. Jaunes
nieji gi jo vaikai esą laimingesni 
bent teip jis mano, kad laiminges
ni. Jis pats uždirba gerus pini
gus, vyresnieji vaikai parneša ge
ras algas ir šiądien šeimyna yra, 
teip sakant, ant tvirtų kojų. Jo 
jaunesnieji vaikai turi geriausią 
progą mokintis. Bet jie tą progą 
nustumia, kurios „ vyresnieji netu- 
lėjo. * <

Tąsoj tėvas šitą patyręs ėmė 
tyrinėti kokia tam priežastis gali 
būti, kodėl jo vaikai teip atšalę 
nuo darbo ir savo priedermės. Ir 
vienintelis jam atsakymas buvo 
tas, kad gatvė vaikams nie
kuomet nebuvo tokia patraukiama, 
kaip paskutiniais trejais metais. 
Ne tik vaikai gali rast gana sma
gumo gatvėje, bet dar jie vien- 
val padilginami yra j ieškoti vis 
daugiau smagumo. Jei pirmutinis 
parodymas, kurį vaikas matė, už
ėmė jį, tai sekantis užima jį dar 
labiaus. Vaikai ne tik palinksmi
nami iki valiai, bet net perdaug.

Į valios priemonės, išradimai ir 
pritraukimai išdirba pas vakus šios 
dienos norą smagumų panašių 
girtuoklio norui. Girtuoklis ne
geria dėlto, kad jo kūnas reika
lauja to, tik dėlto, kad nutildyti 
netikrą savo norą.

Daugelis vaikų šitame kvartale 
liko nerviškais suirėliais besi- 
ganiodami naujus įspūdžius ir 
naujus smagumus. Typiškas atsi
tikimas buvo pastebėta Halsted 
gatvėje. Motina vedė 12 metų 
vaikutį už rankos. Vaikas buvo 
ne tik liesas, bet ir sunykęs. Jo 
oda buvo pageltus. Tik jo akys 
žibėjo ir kūnas raitėsi kaip driež- 
lys. Kiekviena gatvė, kiekviena 
ypatingai kiekviena ofise ant te- 
iškaba lange, kiekviena statinė ir 
atro durų patraukė jo atidžią ir 
vertė jį sustoti, perskaityti ir ap
žiūrėti paveikslus godžiomis, de- 

, gančiomis akimis.
“Nei minutos negali išlaikyti jo 

i grįčioj”, aiškino motina su aša- 
i tomis akyse. “Jis užsimiršta val- 
■ gyti ir gerti. Jam tik viena gal

voje apie gatvę ir rodymus.
» laukiau, kad iš jo bus man pagel- 

ba tuojaus, dabar kokia gali būti 
pageiba nuo neturinčio mokslo ir 

. sveikatos ?”

Procesas, kuriuomi vaisius prisi
pildo elektrybe, yra kuoprasciaū- 
sias. Negatyviškoji elektrybė yra 
žemės suteikiama dirvai, laipsnis 
gi tokio perdavingumo priklauso 
nuo dirvos drėgnumo laipsnio. 
Sausa žemė yra neperleidžianti; 
tas aiškiai matoma iš to, kad jei 
augalo šaknys negauna tam tikro 
nuošimčio drėgnumo, augalas mirš
ta. Drėgnumas dirvoje suteikia 
brazdą, kuris besiplėsdamas augs* 
tyn, teka į tolimiausius augalo,, 
kraštus įvairiomis gyslomis esan
čiomis tokiame aplinktekyj.

Žemė visuomet yra pilna nega-( 
tyviškos elektrybės, oras gi po- 
zityviškos; žemės apelektrikini- 
mas įvyksta per vandenį. Kaip la
pai padeda skirtis jie persiima 
negatyviškąja elektrybe iš žemės. 
Kaip lapas auga, tai jis teipgi pri
sipildo induktyviškai pozityvišką- 
ja elektrybe iš oro, kas atsitinka 
ir su gėlėmis. Bet pradėjus 
megztis vaisiui gamta suteikia ne- 
perleidžiamą izoliatorių žievės ar 
lupynos pavidale, apsiaučiančios 
mėsingąją vaisiams dalį, bet ne- 
gatyviškasis pripildymas vis fea 
iš žemės į centrų kotelius šitai 
centrališkai negatyviškai celei esant 
atidalinta nuo pozityviškos mėsin
gosios celės plona žievele.

Aš

met Jurtą |rečiadiefliu, 0 pirma die
na trečio mėnesio visuomet butų 
penktadieniu. Yra teipgi manoma 
padaryti, kad Velykos, nuo kurių 
visosr bažnytinės šventės skaitosi, 
pripultų vis toj pačioj dienoj ir 
bažnytinėms valdžioms yra pave
dama ji paskirti.

IS VISUR.
(Į Maskolijoj gema naujas skan

dalas. Pasirodo, jog caro myli
mas prezidentas Sanjungos tikrų
jų maskolių. Dr. Dubrovin, kaip 
užtikrina jo sekretorius Prusakov, 
pažadėjo 15000 dol. tam, kuris 
kaltę užmušimo durnos atstovo 
Hercensteino ant savęs prisiims. 
Prusakov, kuris pirma buvo poli
cijos viršininku, todėl daug daly
kų žino, žada išduoti kaltus su
rengimo visokiuose Maskolijos 
miestuose žydų skerdynių; jis už
tikrina, kad prie to ir valdžia ran
kas pridėjo. Dubrovin norėjo ca
ro prašyti sustabdyti tirinėjimus, 
bet jo prie caro neprileido, kol jis 
neišsiteisjs prieš teismą. Mat ca
rui ne labai sekasi su pasirinkimu 
tikrų jo norų parėmėjų ir drau
gų: jo paries pasirinkti, vis j j su
kompromituoja.
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KĄ CHICAGOS MOKYKLOS 
MOKYTOJAS SAKO APIE PI-.

GHJOSIUS PARODYMUS.
Jis sako, kad jie kenkia vai

kams. Anot jo, sakymas: jog vien- 
vaimis darbas be pateikos padaro 
Joniuką atbukusiu vaiku, netinka 
jau šitai apigardai. Aš bijausi, 
kad priešingas sakymas yra tei
singas. Vaikai mokinasi perma- 
žai. Pirmiau šita apigar- 
da galėjo pasigirti skaitlingais 
vyrais, praskynusiais sau kelią svie
te, nežiūrint į visokias sunkeny
bes; jie mokinosi sunkiai naktimis, 
išsižadėdami visokio pasilinksmi
nimo ir smagumo. - Aš abejoju, 
ar tą galima butų pasakyti apie 

. vaikysčius šios dienos.
Aš esiu pilnai apsipažinęs su 

»avo apielinke ir neturiu jokių 
prietrų. Bet faktas yra, kad šią
dien nėra galima užlaikyti tiek 

‘vaiko atidžios mokykloj, kiek bū
va galima treji metai atgal. Per
daug yra daigtų jo atidžios pa- 
triukimui. Keliais paskutiniais 
metais atsirado daugybės pasilinks
minimo yietų, kokių pirmiau vi
sai nebuvo. Vaikui išėjus iš na
mų vakare tik kelis žingsnius te7 
reikia žengti; kad rasti kokį pa
traukimą savo atidžiai visam va- 

, / karui.
Be pastebėjimo tėvai pasidaro 

Įlaidesniais . prašymams nikelių. 
Vaikai lanko penkcentinius teatrus 
vis daugiau ir daugiau. Sykį pa
mėgus jiems įspūdžius nėra gali- 

, ma jų palaikyti prie knygų. jSi- 
: ta naminė reakcija ypatingai stip- 
I riai apsireiškia terp beturčių tėvų 

vaikų, kur namai nėra patrau
kiančiais. Sykį tekis vaikas nu- 

. ėję* j teatrą, ar suradęs progą pra- 
I leisti vakarą išėjus iš namų, nie- 

nieknomet nenorės būti namie.

ĮDOMIOS AKYS ATRASTA 
PAS KIAULŽUVES.

Šiltį jaučianti akis ir žiburinė 
akis yra du įdomus pajautimo or
ganai atrasti pas kiaulžuves, gy
venančias Teržeminių jūrių sie
tuvose. Termoskopiškoji akis, kaip 
vienas šitų organų buvo pavadin
ta, yra apskritus kūnas, susidedąs 
iš daugy bės didelių skaičių celių, 
gniušto nervų ir lėkštvės pavidalo 
kūno. Bet lėkštvės nėra skaidrios, 
tik teip pilnos juodos dažyvos, kad 
matomai yra visai nepereinamos 
šviečiantiems spinduliams. Todėl 
šitas organas negali būti matymo 
organu. Kadangi juodi dalykai 
turi didelę galybę sutraukti besi
skleidžiantį šiltį, tai Joulin'as ma
no, 1cad tai esąs šilčio pa jautimo 
organas. Bet mokslinčiai nevisai 
tikri yra, kas atsieina pildenybės ir 
galimo rekalingumo šiltį jaučian
čių akių sutvėrimui gyvenančiam 
vandenyno ledinėse gelmėse kuone 
visiškoj tamsoj ir turinčiam 
gerai išdirbtas akis paprasto 
v i dalo.

Žiburinė akis savo abelnu 
dėjimu parodo, kad. tai yra žiby- 
kla gaminimui ir metimui šviesos. 
Šito įdomaus gyvulio žibyklos ašis 
nėra perpendikuliariška kūno pa
viršiui, kaip paprastosios akies ašis, 
tik yra kuone paraleliška tam pa
viršiui. Spinduliai išeina parale- 
liškai su lėkštos įspaudos odoje 
apačia ir yra patirta, kad šita 
įspaudą - yra antruoju atmušėju 
šviesių spindulių, pereinančių per 
viršutinę skaidriąją odą ir užsilau- 
žiančių kuone tiesiu kampu nuo 
plataus dubaus veidrodžio. Akies 
veiksmu butų apsiausti kiautažuvę 
lengvu spindėjimu ,kuris tuojaus 
patrauktų grobinį ir neduotų jo
sios matyti aiškiai.
ganas, kaip sako Dr. W. Beth 
niekuomet nebuvo matyta varto
jant.

anglinės
Anglis

GAMTA YRA NESULYGINA
MAS CHEMIKAS.

Sprogimas lapų pavasari parodo 
gamtą chemiku, nuveikiančiu vei
kalus, kurių augščiausias mokslas 
negali tikėtis padaryti. Lape gy
voji medžiaga yra chemikas, o 
cele yra jo dirbyklą. Dieną lapinis 
chemikas sugeria 
anglis ir degį.
šitą dują išdėsto į elementus — 
angliarugštį ir degį. Angliarugštį 
jis palaiko kaipo augalo maisto 
dalį, kad susijungtų su vandeniu; 
degį jis paleidžia oran. * Nakčia 
šitas procesas apsistoja, kadangi 
šviesa yra butinu veiksmo daly
ku.

Iš angliarūgšties ir vandens la
pinis chemikas padaro sukrus ir 
skorbylus, kuriuos duoda augalų 
sritis. Kaipo cukrus, šitie pa
darai pereina iš lapo į sukrovimą, 
kaip antai su bulve kad yri, idant 
padaryti angalo krautuvę, iš ku
rios augalas galėtų imti sau už
laikymą, galėtų ugdyti savo la0us 
ir krauti žiedus progai atėjus. Vi
sos augalinės sunkos ir rūgštys, 
kvapsnys ir sakai skysčiai, kuriuos 
išduoda Indijos timpa (gumas), 
vaisių gardis ir net žiedų parva 
yra tolygum tveringosios chemi
jos padaru, kuri toli pereina ge
riausius žmogaus pasistengimus ją 
megždžioti.

ŽEMVUOGfiS TAI 
ELEKTRIŠKIEJI 

VAI.
Žemvuogės ir visi 

riešutai ir daržovės
elektriškais judintuvais anot an
gliškojo elektrotechniko išradime.

MAŽYČIAI
JUDINTU-

kiti vaisiai, 
yra mažais

dvi
pa-

Stf-

|| Valdžios mieste Bordeaux 
(Prancūzijoj) patraukė teisman 
kardinolą Andrieu už jo sakytą ka
tedros bažnyčioj pamokslą, kuriame 
kurstė žmonis prieš Prancūzijos 
teises. Iki šiol sakomi bažnyčio
se pamokslai, išėmus gal Maškoli- 
jos, niekur nebuvo kontroliuoja
mi net nekatalikiškuose kraštuose 
ir dvasiškija iš to naudojosi kar
tais 
gan

siundyinams žmonių; daro tą 
tankiai ir Amerkos kunigai.

| Mieste Šalmas, Persijoj, 13 
d. berželio buvo smarkus susirė
mimas turkiškų kareivių su. Per
sijos žandarais. Mūšyje krito 12 
persų ir 7 turkai: Turkiškoji ka- 
riumenė ištikto įsiveržė į Urmiah 
apskritį Persijoj. Maskolija ir 
jos paremta, Persija pakėlė protes
tą prieš tokį turkų pasielgimą, bet 
Turkijos randas atsakė, kad jis, 
bijodamas. parubežiniuose Persijos 
apskričtuoae riaušių, jų stabdymui 
daro vien tą. ką ir Maskolija pada
rė, taigi. atsiuntė savo kariumenę.

Bet šitas or-

ŽADAMA REFORMA RUSŲ 
KALENDORIUJE.

Profesorius Solodilovas varosi 
įvesti Rusijoje radikališką refor
mą kalendorių daryme. Sulyg jo: 
nauji metai turėtų prasidėti nuo 
pavasario naktilygos. bertainiai gi 
turėtų būti skaitoma nuo naktily- 
gų ir saulegryžių. Pirmi du mė
nesiai kiekvieno bertainio turėtų 
turėti po trisdešimts dienų, tre
čias gi trisdešimts vieną. Tokiu 
budu kiekvienas bertainis turėtų 
po devynias dešimtis ir vieną die
ną padarant 364 dienas į metus. 
Kadangi sauliniai metai turi 365 
dienas, 5 valandas, 48 minutas ir 
49.7 sekundas, tai viena diena me
tuose turėtų vadintis Naujų Metų 
diena be sanvaitės dienos vardo.

Tas atima aliekamą dieną, palik
damas skirtumą 5 valandų, minu
čių ir sekundų. Tas per keturių 
metų laiką, atmetant keturias de- 
šimst penkių minučių antviršį pa
daro pridėtinę dieną, kurią pnof. 
Solodilovas nori pavadinti po Nau
jų Metų diena. Keturios dešimts 
penkios minutes padarytų dieną 
per 128 metus ir tokiu budu die
na po Naujų Metų prigultų tik 
sykį į 128 metus. Visgi dar pa
silieka skirtumas kelių sekundų, 
bet .kadangi tas padarytų dieną tik 
į 5000 ar 6000, tai jo galima ne
žiūrėti. Prie šito taislo kas pirma

|| Paryžiuj pasimirė savininkas 
visame pasulyj pagarsėjusios par
davinės vadinamos “Magazins du 
Louvre” Chauchard. Palaidojimui 
kūno jis paskyrė net kelis milijo
nus. Pamatyti laidotuves, ant Pa
ryžiaus gatvių susirinko su viršum 
milijonas žmonių. Iš savo milži
niškų turtų Chauchard krautuvių 
darbininkams beveik nieko ne už
rašė, bėt parūpinusiam jam otderį 
ministerijos sekretoriui užrašė 3 
milijonus doliarių; pirmsėdžiui or
derių komisijos užrašė 20000 dol.

|| Ant salos Mindanao, vienos iš 
Filipinų salų, čiabuviai konstabe- 
liai susibuntavojo prieš . ameriko
niškus oficerus, kurie, turbut, žiau
riai su jais elgėsi ir kelis užmušė 
ir paskui su ginklais nutraukė į 
kalnus. Mieste DaVao bažnyčioj 
užgimę smakus mušis amerikonų 
su čiabuviais, kuris net 3 valandas 
traukėsi.

|| Peterburgo laikraštis “Novoje 
V remia” pagarsino, buk Persijoj, 
provincijoj Azerbeijan, kur įsiver
žė maskoliai, sukilo Shaksevan gi
minė, skerdžia kaimų ir miestų gy
ventojus, buk išskerdė jau 5000 
kaimiečių. Reikia venok atminti, 
kad “Novoje Vremia” tarnauja 
maskoliškam randui, todėl jo ži
nios nelabai ištikimo*.

|| Peterburge prasidėjo byla 26 
kaimiečių Mogilevo gubernijos — 
seniausias jų turi 81 metus, jau
niausias — mergina 17 metų. Jie 
apkaltinti, jog užmušė 2 metų vai
ką, ne* jiem* rodėsi, kad vaikas 
tas yra antichristus.

|| Ant Juodųjų jūrių paskendo 
povandeninis maskoliškojo laivyno 
laivelis “Kambala", Prie to pri
gėrė 20 įgulos žmonių. Mat laike 
manevrų šitas laivelis susimušė su 
mūšio laivu “Rostislav” ir teip 
drūčiai likosi pagadytas, kad grei
tai paskendo.

|| Ant salo* Sumatros, pietinėj 
Azijoj, 4 d. berželio buvo smar
kus žemė* drebėjimai, kurie išnai
kino miestą Korinchi. 200 ypatų 
likosi užmuštų, o daug daugiau 
yra sužeistų. Laike .žemės drebė
jimo Išmestos ant kranto jūrių vii-

I
—-.Tamsta vakan matei jo šventenybę?
Pierre pažiurėjo į jį nustebusiai.
— O, čia viskas yra žinoma, aš tamstai 

sakiau.... Kągi tamsta padarei? Tamsta, 
žinoma, atsisakei nuo savo knygos?

Pierre dar labiau nustebo.
y— Aš taip ir maniau, bet norėjau persi

tikrinti.... O, tai vis jų darbas! Tiki dabar 
tamsta man, persitikrinai pats, kad tuos, kurių 
jie nenunuodija, jie smaugia?

Be abejo jis kalbėjo apie jėzuitus. Atidin- 
?ai ištempęs kaklą, jis persitikrino, kad abatas 
Paparelli dar nesugrįžo. •

— Na, o ką tamstai pasakė monsinjoras 
Nani?

— Aš monsinjoro Nani dar nemačiau, — 
antgalo atsakė Pierre.

— O aš maniau.... Jis prieš tamstos atė
jimą čia buvo. Turbūt nuėjo išreikšti gai- 
estį donai Serafinai ir kardinolui. Jis čia 
sugrįš ir pamatysi.

Donas Vidžilio dar pridūrė:
— Juk aš tamstai sakiau, kad tamsta galų 

gale padarysi viską, ką tik jie norės.
Jam pasigirdo, kad jis girdi abato Papa

relli žingsnius ir sugrįžo į savo vietą. Pierre 
sėdėjo. Jam atsistojo akyse vikrus pralotas' 
Nani, kuris tikrai privertė Pierre’ą sava va
lia išsižadėti knygos. Tas pralotas jį kankino 
ištisus tris menesius, kad užmušti visai jo 
svajones, — ir jam pasisekė.

Kaip tik į tą tarpą jis pamatė monsinjorą 
Nani. Ant jo veido dabar nebuvo šypsos, jis 
išrodė rimtas ir labai liūdnas.

— Ak, mano sunau, kokia baisi katastro
fa! Aš ką tik buvau pas jo šventenybę, jis 
visas ašarose. Tai baisu, baisu! Jis atsisėdo.

— Na ką, ar matei tamsta jo šventenybę?
— Taip, vakar vakare, ir aš esu labai 

tamstai dėkingas, kad tamsta užganėdinai 
no troškinius.

Nani nusišypsojo.
— Tamsta man dėkoji.... Tikiuos, 

tamsta buvai taip protingas ir išreiškei 
jo šventenybės kojų gailestį. Aš buvau tame 
persitikrinęs. Aš labai esu laimingas, kad ne
apsirikau. Aš niekuomet su tamsta nesiginči
jau. Kam ginčities, faktai buvo reikalingi 
tamstos pertikrinimui. Taip, tamsta išsžadė- 
jai savo knygos, kurioje padarei nedovanotiną 
klaidą, sakydams, kad popiežius turi išsiža
dėti svietiškos valdžios; jei popiežius išsižadė
tų tos valdžios, tuomet bažnyčia turėtų pra
žūti. O tamstos naujoji religija, tai tik maiš
tas ir erezija; juk užtenka katalikybės žmo
nių išganymui.

Pierre matė čia visas Leono XIII pažiū
ras. Nenorėdamas ginčytis, jis dar pasakė: (

— Dar kartą tamstai labai ačiū, kad mane 
išgelbėjai nuo nereikalingų iliuzijų. Veikiai, 
kaip mano kančos užgis, aš busiu tamstai am
žinai dėkingas. x

Monsinjoras Nani vis šypsojosi. Jis su
prato, kad jaunas kunigas laikosi nuošaliai ir 
vra pražuvusi bažnyčiai avelė. Ką jis darys 
rytoj? Be abejo iškirs vėl kokią kvailybę.

— Leisk, manų sunau, duoti tamstai pata
rimą, — pasakė antgalo Nani. — Buk pro
tingas, tamstos laimė, kaipo kunigo ir žmo
gaus, yra nusižeminime.

Jis numojo ranką ir pradėjo kalbėti apie 
mirusius.

— Ak, vargšė kunigaikštienė, ak, vargšas 
kardinolas! Aš niekuomet nemačiau didesnės 
katastrofos.... Ne, ne, tai jau perdaug! Ne
laimė nuėjo perdaug toli!

Tame laike pasigirdo balsai kitame kam
baryje ir Pierre pamatė.kardinolą Sangvinetti, 
kurį vedė abatas Paparelli.

— Jei tamstos šventenybė teiksis eiti pas- 
, kui mane, aš pats tamstą nuvesiu.

— Taip, aš vakar vakare sugrįžau iš 
Fraskati ir, sužinojęs liūdną naujieną, tuojau 
panorėjau išreikšti ^savo pasigailėjimą.

— Kaip tik tamsta pasimelst prie miru
siųjų, aš tamstą nuvesiu pas jo šventenybę.

— Taip, taip, aš noriu, kad žinotų, kaip 
aš arti priimu prie širdies tą nelaimę.

Jis nuėjo, o Pierre net išsižiojo iš tokio 
drąsaus ir ramaus melavimo. Juk jis viską 
žinojo, kas turėjo atsitikti. Juk jis čia turbut 
atėjo tiktai todėl, kad .nukreipti nuo savęs 
akis, arba vikriai padaryti politišką žingsni, 
viešai išreiškiant savo priešui pagarbą ir pri
jautimą.

— Kardinolas Sangvinetti čia! — neno
romis sušuko Pierre.

Monsinjoras Nani nudavė, lyg nesuprato 
to išsitarimo.

— Taip, — pasakė jis, — aš ir girdėjau, 
kad jis vakar vakare sugrįžo Ryman. Jis pa
siskubino sugrįžti, nes jo šventenybei pasidarė 
geriau ir jis gali būti jam reikalingas.

Bet Pierre’o toks pasakymas neapgavo. 
Jis pažiurėjo į pralotą ir pamatė, kad jis viską 
žino. Jei tikėti donui Vidžilio, tai pralotas 
Nani tik todėl įsimaišė į Benedettos procesą, 
kad iškirsti skandalą kardinolui Bokkanerą, 
kuris tikėjosi gauti popiežiaus. tiarą, ir tokiu 
budu jį galutinai sukompromituoti. Nors Na
tri ir buvo Bokkanera priešas, bet jis niekuo-
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surasti parankesni įrankiai, kad pr 
Bokkanera! Nani nekurį laiką buvo Sangvi

netti šalininku ir Pierre, norėdamas sužinoti, 
koks buvo doriškas praloto dalyvavimas tame 
atkariame darbe, prakalbėjo;

— Pasakoja, kad šventas tėvas nėra ge
ruoju su kardinolu Sangvinetti. Žinoma, vieš
pataujantis popiežius negali maloniai žiūrėti 
busimąjį popiežių.

Monsinjoras Nani širdingai prasijuokė.
— O, kardinolas jau tris kartus barėsi ir. 

vėl taikėsi su Vatikanu.
Iš tolimesnės Nani kalbos, Pierre suprato, 

tad pralotas dabar jau nebelaiko ir Sangvi
netti kandidatūros į popiežių. Sangvinetti 
oerdaug buvo sukompromituotas savo intrigo
mis ir ryšių palaikymu su jaunaja Italija. Iš
siaiškino tik, kad kardinolai Bokkanera ir. 
Sangvinetti nori vienas kitą suėsti. Jei Bok
kanera ir išsisergėjo riuo nuodų, tai vistiek 
apie popiežiavimą jam nebėra ką ir svajoti, nes 
dėlei tos tragiškos istorijos, apie jį po miestą 
vaikščiojo labai nešvarios kalbos. Ir pralotas 
Nani iš to džiaugėsi, kad abu kardinolai nu
ėjo jau nuo scenos.

Jis atsikėlė ir draugiškai atsisveikino su 
jaunu kunigu.

— Brangus mano sunau, turbut męs jau 
nebepasimatysime; laimingostamstai kelio
nės ....

Bet jis nėjo ir vis žiurėjo į Pierre’ą.
— Sugrįžęs tamsta į Francuziją, pasima- 

tyk su kardinolu Beržero ir pasveikink jį nuo 
manęs. O, jis daug naudos galėtų padaryti 
musų bažnyčiai, tik nevisuomet nori.

— Taip, jo šventenybė turi išdirbęs savo 
noumones apie bažnyčią, — pasakė apvirai 
Pierre. — Padėkime, jam stačiai atkarų^ yra 
jėzuitai....

- Monsinjoras Nani sulaikė jį lengvu | rik
telėjimu.

— Kaip, jam atkarus jėzuitai? I 
budu jėzuitai jam neduoda ramybės? Ji 
jau nebėra — tai sena istorija!. Ar taįnšta 
matei juos Ryme? Ne, ne, nėra reikalo apie 
juos ir kalbėti! Jei tamsta jėzuitais vadini 
protingus kunigus, kurie nori vien labo baž
nyčiai, tai męs visi esame jėzuitai! Kuomet 
pamatysi kardinolą Beržero pasakyk jam, kad 
labai neprotinga Francuzijoje persekioti; jė
zuitus. Juk ištikrųjų jie ne priešai tamstų, 
bet draugai. Jėzuitai stovi už Francuzijąl to
dėl kad stovi už turtus, ir spėką, ir drąsą. 
Pasakyk taipgi kardinolui, kad jis labai pui
kiai pasielgtų, jei pasistengtų sutaikyti Firan- 
euziją su Rymu.

Niekuomet jis teip ilgai ir atvirai nekal
bėjo su Pierre’u. ‘ l

— Sudiev, mielas sunau, ir dar kartą! ap
svarstyk ' viską, ką matei ir girdėjai Ryme, 
buk išmintingas, negriauk savo gyvenimo.

Pierre nusilenkė ir paspaudė mažą iri pa
purtusią praloto ranką.

—' Dar kartą, monsinjore, sakau-tamstai 
ačiū, už tamstos gerumą. Buk tikras, kad 
aš nieko neužmiršiu iš tos kelionės.

Monsinjoras Nani išėjo. Taip,'Pierre nie
kuomet neužmirš tos kelionės, — jis dabar ge
rai žino, ką reiškia susivienyti po vienos mo
tinos bažnyčios, globa, — tai- vergija, kur. 
Išganytojo mokslas pavirto į diktatūrą .impe
ratorių.

Atsisukęs, Pierre pamatė užsikniaubusį, 
ant skobnio doną A idžilio, kuris visas drebėjo 
ne tiek iš baimėš, kiek nuo drugio, * •

— Viešpatie, kas su tamsta? — paklausė 
Pierre, priėjęs prie jo. —- Tamsta, rodos, 
sergi? Gal aš galiu kuo pagelbėti?

Bet donas Vidžilio, užmerkęs akis» su
šuko : .

— Ak, Paparelli, Paparelli!
— Kas? ką jis tamstai padarė? — 

klausė nustebęs kunigas.
Kaip! ką jis man padarė? Tamsta, 

vadinas, nieko nejauti, nieko nematai? Ąr, 
matei tamsta, kaip jis priėjo prie kardinolo 
Sangvinetti, kad nuvesti jį pas jo šventenybę? 
Argi bereikia didesnės begėdystės, — užkrauti 
jo šventenybei ant kaklo priešių, kuris rasi 
taip biauriai yra sutepęs rankas. O juk ke
lios minutės atgali tai-pats Paparelli neprileido 
prie kardinolo viėnos gerbiamos ponios, kuri 
tikrai guodoja jo šventenybę. Taip, Papa
relli čia šeimininkas, jis mus visus laiko savo 
rankose.

— Gana, manę drauge, tamsta perdedi]^.
—~ Perdedu.... Žinai kas atsitiko šią nak

tį; prie kokios scenos man teko būti? Aš tuo- 
( jau papasakosiu.

Pasirodo, kad dona Sarafina, būdama Va- 
į tikane, sužinojo, kad jos brolis, kardinolas; ku- 

ris metai atgal buvo tikru kandidatu į popie
žius, dabar jau visai prašalintas nuo tos kan- 

i didaturos. Ir tame visame kaltas Paparelli, 
kuris turėjo į kardinolą peapribuotą įtekmę. 

. Ir tai’ iš pažiūros dievobaimingas kunigas 
nuolat gundė, lyg pikta dvasia, kardinolą Iš
stūmė į visokius netaktiškumus. Ji tuojau 
pareikalavo, kad tą veidmainį, akies mirksnyje 

( prašalintų iš rūmų, bet brolis užsipuolė ant 
jos, sakydamas, kad tai pikti liežuviai, kad 

, nė krislo nėra teisybės, ką kalba apie tą šventą 
kunigą Paparelli. Ne, jis jo negalįs praša- 

į linti, jis esąs prie jo prisirišęs. Kardinolas 
susibarė su dona Serafiną, kuri turėjo ant
galo nutilti. •

į Donas Vidžilio vėl užsidengė akis rankomis 
j ir sušuko:
( *— Ak, PapareUi, Paparelli! f

Ir jis dusliu balšu ėmė mesti ant Paparelli 
(galvos sunkiausius apkaltinimus: atkarus veid
mainys, prisidengęs dievobaimingumo ir nusi
žeminimo kauke, biarus šnipas, kuriam buvo 
prisakyta viską prįžiurėti rūme, viską suži-

>kiu

įja-



rioti Ir apie viską, iškreipus, pranešti kur rei
kia, tai biaurus jėzuitas, lekajus ir tironas 1

Nusiramink, nusiramink, —. kalbėjo 
Pierre. ' -I

Bet donas Vidžilio negalėjo nusiraminti, 
vis drebėjo. Jis kalbėjo, kad jo jėzuitai ne
paliks vistiek gyvu, kuomet — koks užduos 
ir jam nuodų. Pierre’ui pasidarė jo gaila, 
nes prieš save matė sugriautą žmogaus gy- 

' veninių, kurį kankina persekiojimo manija.
— Tamstai reikia bėgti! Nepasilik čia) 

išvažiuok į Francuziją ar kur kitur.
..— Bėgti, kam? Francuzijoje yra jų it 

daug. Nėra tokios vietos, kur jų nebūtų. Jie 
visur yra. Ne, ne! aš geriau čia pasiliksiu, 
geriau čia numirti, jei jo šventenybė nebegali 
manęs apginti.

Jis pakėlė galvą ir pažiurėjo į kardinolo 
portretą, kabantį ant sienos. Drugys jį vėl

V. K. Račkauskas
Eilėmis ir Proza

Aš vis nesiskundžiu, nors aukurui Dievo, 
nesukuria žmonės negęstančią ugnį; 
nors sūnus jo žūva varguose pasinėrę, 

o vargas juk gimdo pražūtį doros!

Aš vis nesiskundžiu, nors širdį man Dievas _/ 
pripildė geismais vien, o nedavė viekų; •, - 
nors /žmogui, kurs pailsio įieško, suskaudęs, 

ilgai reik keliauti į amžių kapus!

manęs apginti. į.
J---- I----------------------- O v

portretą, kabantį ant sienos, 
neišpaskytai ėtfrer krėsti.

— Atstok nuo manęs, atstok, meldžiu tam
stos. ... Nebekalbėk.... Ak, Paparelli, Papa- 
relli! Jei jis sugrįš ir pamatys, kad aš kalbu 
su tamsta.... Aš niekuomet nebekalbėsiu. 
Pririšiu savo liežuvį, nuplausiu jį.... Mel
džiu, eik šalin nuo manęs! Jis sugrįš ir už
muš mane.

Pitrre išklausė jo maldavimo ir nuėjo.
Išpradžios Pierre nuėjo išreikšti savo pri

jautimą pas doną Serafiną. Atlikęs tą cere
moniją,'tą-patį norėjo atiduoti ir kardinolui 

- Bokkanera. Priėjęs prie kardifiolo durų, pa
matė Paparelli, kuris sergėjo jo šventenybės 
duris. ♦

Abatas Paparelli, pamatęs Pierre’ą, supra
to, kad nėra jokios priežasties neprileisti to 
svetimtaučio kunigo prie kardinolo. Juk jis 
rytoj išvažiuoja, sumuštas ir nužemintas, nėra 
jo ko bijoti.

— Tamsta nori pamatyti jo šventenybę? 
Gerai, gerai!.... Tuojau, palauk!

Matydamas, kad Pierre perdaug arti priė
jo prie durų, jis nustūmė ji į kitą kambario 
galą, kad neišgirstų nė vieno’žodžio iš kalbos.

—• Jo šventenybė dar tebesikalba su kardi
nolu Sangvinetti.... Palauk čia.

Tikrai, Sangvinetti ilgai klūpojo prie mi
rusiųjų, paskui padarė ilgą vizitą donai Se
rafinai, kad* pa rodyt i, kaip jį apeina šitoji ne
laimė. Dabar jau daugiau dešimties minu
čių jis kalbėjosi su kardinolu Bokkanera. 
Pierre, stovėdamas prieš abatą Paparelli, at
siminė dono Vidžilio žodžius, — tikrai koks 
biaurus ir atkarus buvo tas kunigas, kiek 
daug jame niekšystės!

Pierre klausė savęs, ,ką taip ilgai galėjo 
kalbėti kardinolai. Juk Bokkanera žinojo, kad 
Santobono bhvo tankus svečias pas Sangvi
netti. Kaip interesinga butų dabar pamatyti 
jų veidus, kuomet jie taria dipliomatiškus sa
kymus, atsakančius tokiam pasimatymui, o 
tuo tarpu abiejų širdyse dega karščiausia ne- 
apikanta.

Atsidarė durys ir pasirodė kardinolas San
gvinetti, kurio veidas buvo tiek tik liūdnas, 
kiek tas buvo reikalinga. Tiktai jo akyse 
buvo matyti džiaugsmas, kad atsikratė nuo 
pareigos, kuri ištikrųjų buvo perdaug sunki. 1 
Jis buvo pilnas vilties, kad dabar tikrai jau 
bus popiežių.

Abatas Paparelli puolė prie jo.
— Aš galiu tamstos šventenybę palydėti....
Paskui .atsikreipė j Pierre’ą:
— Dabar tamsta gali įeiti.
įėjęs į dirbamąjį gabinetą, Perre pamatė 

stovintį Bokkanera, tokį iškilmingą ir didų; 
matyti, kad ir jis visgi manė būti popiežių, 
kurį išrinks konklavas.

Kaip duris užsidarė .ir jis pamatė kunigą, 
kuris buvo prie jo brangių kunikių mirties, 
jis nebegalėjo susilaikyti nuo ašarų ir svyruo
damas, parpuolė ant kresės. Pierre iš etiketo 
norėjo pabučiuoti jo žiedą ant bevardžio pirš
to, bet kardinolas jį sulaikė ir pasodino prie 
savęs.

— Ne, ne, brangus sunau, sėsk čia, pa
lauk .... Atsiprašau, leisk man valandėlę iš
siverkti, man širdis plyšta.
' Jis verkė, uždengęs veidą rankomis. It 
Pierre negalėjo susilaikyti nuo ašarų; savo 
galvoje jis jieškojo žodžių, kuriais galėtų nors 
mažumėlį suraminti tą senelį.

— O, tamstos šventenybe, kaip man skau
da širdį. Aš gerai suprantu, kokia didžiausia 
nelaimė aplankė tamstas.

Kardinolas energišku mostelėjimu sustab
dė jį. ...

— Ne, ne, meldžiu, nekalbėti nieko — 
nieko!.Tyla tęsėsi kokią minutę. Paskui kardi- 
holas kiek aprimo ir prakalbėjo:
t — Tamsta mus apleidi, rytoj nori išva
duoti ?— Taip, rytoj su tamstomis atsisveikinsiu 
ir dar kartą išreikšiu savo dėkingumą už 
tamstų geras širdis.

— Tamsta., tikrai, žinai, kad Indekso kon
gregacija nuteisė tamstos knygą, ko ir rei
kėjo laukti?

— 'Taip, aš-turėjau laimę pasimatyti su 
šventu tėvu ir prieš jį aš išsižadėjau, savo 
knygos.Drėgnose kardinolo akyse užsidegė liepsna.

— A! Tamsta tą padarei! tamsta puikiai 
pasielgei. Ištikrųjų tai buvo tamstos parei
ga, kaipo kunigo. As, kaipo narys kongre
gacijos; atidingai perskaičiau tamstos knygą. 
Ir jei aš buvau paskui neutrališkas, tarytum 
.Visai taja knyga nesiinterasavau ir net neatė
jau į posėdį, tai tik todėl kad aš mylėjau savo 
brangią Benedettą, kuri mylėjo tamstą ir 

a gynė....
■ Ašaros vėl pradėjo jį slopinti, atsiminus 

>pie Benedettą. ir jis šiurkščiai tęsė; -

Ir nors idealai jaunimo g^reit žūva, 
nedavę jo sielai vienybės skaisčiausios, 
nors jauną krutinę, nekaltą ir silpną, 

sudegina ugnįs menkųjų jausmų..

Aš vis nesiskundžiu, nors saulė nešildo 
beturčiui pastogės ir 
nors pūva, paskendę į baisų liūdnumą, 

prabėgančio amžiaus išblyškę vaikai

kaliniui urvo.

?

į.

Nors tiek čia, ant žemės, yr’ sopulio-skausmo, 
tiek ašarų rieda, kalčių tiek visokių.. 
nors minioms pasaulio, it pranašas didis, < 

pražūtį jau skelbia baisybių laikai.....

Ne..... aš nesiskundžiu.... Vis tiek juk pasauliui, 
ar audrą sukelsiu, ar tyliai ilsėsiuos....
Liūdna tik begalo, o didisis Dieve, 

kad Tu viešpatauji ant šiųjų vargų!
I. 1907.

KO?
Sudejavo mano kanklės, 
sudejavo sidabrinės, 
sudrebėjo mano rankos, 
aukso stygos sudrebėjo. 
Ko dejuoja mano kanklės, 
ko vaitoja sidabrinės?
Ir ko rankos, ir ko stygos 
staigu-umai sudrebėjo?

Kanklės dejuoja ne nuo vėjo šiaurinio, 
jąsias užgavo mano brolių skausmai;

• josios nebijo tuščio aido laukinio —
| jąsias užgavo žmonių baisus keiksmai.

Eina, plaukia amžiaus aidas, 
su juo bėga kančios didžios: •
jos mums neša mirtį staigią, 
jo$ mums rengia guolį kietą.

’ Į tą guolį suguldyti
męs sapnuosim sapną baisų: 
męs kitų kančias regėsim, 
o sušukt nebaus jau galės....

Sunki prisiartin pavojų gadynė, 
Skambina pančiais, kraują taško keliais. 
Tad bėgkim kovon! Ten mųsų lauk’ laisvė!

I Bėgkim, kol šio dar amžiaus esam vaikais !.... 
1905 XI. Peterburgas.

< . - L' z TURČIŲ PUOTA.
Linksmiau, merginos, gerkit, dainuokit!.... ' 
Nėr ko čia liūsti — viskas ramu! s 
Terėkia liaudis — jai tik tas reikia!
Nepasieks gandas mųsų namų!....

Mus turtas .— auksas!.... Ko ūžia minios?..
Ko jos ten klykta?.... kas jas supras! 
Męs turim’ laimę, męs turim auksą — 
jis musų pasaulio grožę atras!

Męs galim aukso vainyką pinti — 
ir už jį pirkti garbę minios.... 
Pavergsim vyrų daugybės šlovę — 
mums gerą vardą moters parduos!....

Auksas — galybė!.... Drąsiau tad žengkim! 
Minkštus į šalį meskim jausmus!
Te munts nerupi, kad kas ten skęsta. 
Baisius, kad kenti kas ten skausmus.....

Kad kas ten šąla, trokšta, badauja, 
kad kur išbalę verkia vaikai.... 
Niekai! Męs, turčiai, verkt neprivalom — 
draskyki t, plėškit, imkit, draugai I

Puiku gyventi.... Merginos myli, 
už aukso gryno pilnas saujas.... 
Ei, vyno; vyno!.... Merginos, gerkit*! 
šampanas meilės kelią suras!

Linksmiau, merginos! Gerkit, dainuokit! 
Nėr ko čia liūsti — viskas ramu!
Terėkia liaudis — juk jai tas reikia — 
Nepasieks gandas mųsų namų! 7

V 1908. New York

Į SAULĘ.
Užteks tau, saulele, kaitinti žemę, 
ir deginti dirvą, pievužę, girias — 
pažvelgk tu, kaip žmonės vargsta, aptemę, 
kaip jųjų krūtinėj išdžiuvo viskas, 
kaip alksta jų dvasios maisto geresnio, 
kaip trokšta jų protas mokslo tyresnio...«

Užteks tau, saulele, upę džiovinti, 
ir motinos žemės drėgmę naikinti — 
pažvelgk | įlūžusias grįčias žemas: 
ten žmonės netenka kūdikiams pieno. 
Apšildyk tad triobas ir grįčias šaltas, 
ir skausmą sumažink ta vargšo bent vieno..

Užteks tau, saulele, kaitinti žemę, 
ir deginti dirvą, pievužę, girias.... 
Tu eik pas vargdienius, jie alksta aptemę.... 
Tad gal, kap užšviesi, jie laimę atras.... 
Tu šildyk jų širdį ir lavink jų protą, 
gal, tau pasirodžius, jie verkti nustotų L...

• VUL 1908. Brooklyn.

Ei, kur mano yr 'ttvyuė?
Kur tėvulių nlmai?
Kur kalba savoji skamba? 
Gelsvaplaukės mergužėlės..

• v m **'
Kur sermėgius pamatai?...
Ten, už juriį'-vandenypų, 
už melsvų, šaltų vJ»hgų, 
ten tėvynė mylimoji,

tiek ten daug vaizdų brangių! 
Rutom’s plaukus sau dabin...., 
Jos laimužę mylimiemsiems 
dainelėse pagamin’....

Ten ir tėvas žilagalvis 
. varto žambrį po dirvas: 

rausto žemę-duonadavę — 
gal vaikams gerovę ras?

Ten ųiočiutė-baltolytė 
tunui laimę gal svajoj*.... 
o naktelei tamsiai stovint 
graudžiai-skaudžiai suvaitoj

O, kaip noriu būt’ tėvynei 
glausčiau galvą prie liepų, 
Bet.... bet 
svetur įrias’

amžiaus mano laivas 
tarp vargų....

VII. 08.

H. 
SKUNDA. 

būt*1 tėvynėj’.Jei galėčiau 
mylimojoj Lietuvoj’, 
pasinerčiau jos ramybėj’, 
jos skaisčiausioj tylumoj

Aš prikrisčiau prie žemelės 
minlfstaveidės, derlingos, — 
mųsų bočių duonadavės, — 

j ieškočiau atgaivos.joj’

skundas savo atnešiau 
svietelio skriaudė jų, 
sakyčiau, kad pasaulyj

Jai 
ant 
j*‘ 
retai tėr gerų žmonių

Visur vienas kitam koją 
noriai pakiš pekely, 
neapykantą auklėja 
vietoj sąjausmo širdy...

ii • '
Visi Kristų pavadina 
savo dvasišku tėvu, 
bet, jei brolis 
tad jie keikia

verk pakritęs, 
“niekšas tu T

alksta, trokšta, 
nebėtar’,

Jei vargdienis 
duonos kąsnio 
tad kiti-privalgę, sotus — 
liepia dirbti, — bet ką? kur?

Jei paslysta kur mergelė, 
suviliota jų pačių — 
tad sumindytą jie guodžia 
“Paleistuvė, sako, tu I”

Ir skaudu su jais gyventi 
ir ramumo nėra tau: 
tie turtingi — tušti, puikus, 
jie gyven’ savim ir sau;

O vargdieniai — bailus, kenti, 
maž tetur’ žmogaus jausmų: 
vargas, badas, užvydėjim’s 
viską gerą ėd’ iš jų.....

Pasiskųsčiau aš tėvynei, 
jai išliečiau skausmelius 
ji paguostų, mylimoji, 
nudžiovintų man veidus

l

Brooklyn,

aš.Daug, oi, daug skundų turiu 
jums sakyti — nėr naudos, 
vien žemelei pasiskųsčiau: 
ji supranta visados!

VIII. 08. Wananue.

Nebejieško poetą svajonių, 
nebeskambina lyros garsios — 
jisai kenti tik šaltį ir badą, 
jis tik duonos sau įieško sausos

Kitados jam net Kaurais žadėta 
padabinti jo rūmo sienas.... 
O dabar? Išsišiepusią badas 
panaikino jo laisvės dainas!....

, VII. 08. Brooklyn.

AS NUMIRSIU.
Aš numirsiu, pražilsiu, išnyksiu.
Bet gal mano širdinga daina 
susilauks šviesos rytmečio saulės, 
nes jau švinta aušrelė jaunaijau švinta aušrelė jaunai

svajojau dainoj’ ir tikėjau, 
pavasaris svietui ateis, 
nudžius žmonių ašaros skaudžios, 

proto uždangą mokslas praskleis....

Aš tikėjaus matyti pas brolius 
skaisčius meilės šventosios žiedus — 
aš tikėjaus sulaukti gadynės, 
kuomet kraujas ir kerštas pražus....

Aš 
kad 
kad

Aš numirsiu,... tad mano gal kapą 
laisvos dainos kada aplankys, 
gal jose aš nors tuokart užgirstu, 
ko taip trokšta šiandieną širdis, —

kad žmonių giminių giminė nevaitoja, 
kad jau laisvės sus'laukė vergai.... 
kad išnyko dėl duonos kąsnelio 
amžiniejie kerštingi vaidai I

Aš numirsiu, pražūsiu, išnyksiu, 
bet dainoj* aš paliksiu mintis — 
gal nors vieno brolelio-vargdienio 
atsigaus širdis per tą dainą... „

'Aš numirsiu..
, _ VIII. 08. Brooklyn.

GĖLĖS.
(Ruduo).

Suvaitojo puikios gėlės, 
lenk’ prie žemės galveles, 
liūdni krūmai ir radastos 
žemyn leidi šakeles. . *•

Jau prabėgo saulės dienos, 
y puikus, šilti vakarai —

ir vėl žmogus vargsti vienas, (
nes laimužės nerandi!

IX. 08. Wanamie.

LAIVELIS.
Juromis iriasi menkas laivelis, 
vilnįs aplinkui putoj’, 
žaibas vis blizga, gruma griaustinis 

. vėjas jūrinis vaitoj*....

Irias laivelis.... Tai pasinėręs 
žiuri į veidą mirties, 
mano; kad čia jam vilnįs vaišingos 
patalą šaltą išties....

Tai pasikėlęs putoms ant sprando, 
iškel’ į dangų akis:
Dievas nes’mato, debesįs—juodi, . 
tartum tamsiausia naktis,....

Inkaras dingo, burės sutruko, 
vairas pakrypo šalyn, 
dugnas prakiuro — ko ir belaukti 
Nerkis, laiveli, gilyn!

III. 08. Atlantiko Vandenynas.

MIESTAS.
(Bandymas pagal V. Briunovą)’. 

Luomos plačios tu viešpats didis, 
šviesos tu ponas-vakarais;

. platus,. rustus ir pasišiaušęs 
didžių dirbtuvių kaminais.

Iš plieno tu, iš plytų, stiklo 
Tinklu tu apsiaustas tankiu; 
tu — burtininkas nuolatinis, 
viską saviep patrauki tu!

It koks plėšikas, sužadėjas, 
Užtūpęs sergsti tu laikus; 
plieninės’ gįslose-gi tavo 
męs matom vandenį-gazus.

Niekad negali pasisotint 
didžiausie tavo viduriai, — 
juose rūstybė viešpatuja, 
dantim’s Betartas griež’ aštriai.

Miklus esi, esi kietsprandis! 
Į rumus auksuotus, šviesius, 
tu suneši knygas bei dailą, ■ 
prie jų tu sukvieti visus.

Ir nematai tu-pats, apjakęs, 
kaip tau palopius griaun’ vergai, 
ir ein’, tavęs kviesti, j riaušę 
Kvailum’s, Paikybė ir Vargai.

Tą nakt*, kada Paleistu vybė 
klegen’ ištvirkusi, puiki, 
kada pietuojasi ant stalo 
svaiginą gėralai gryni, —

tu žmogų primini prie žemės, 
ir jis, įsiutęs, bet lengvus, 
mašinų spėką ‘pasivergęs, 
jau rengia durtuvus-kardus I

Žalčių prigėręs tu gudrumo, 
žvėris įniršusis aklai I 
nebejauti, kaip puol’ ant sprando 
aštrus užnuodyti kardai I....

II. 1908. Paryžius.

Iš visur.
|| Algiero pakrantėse, netoli sa* 

los Pountalaria, ant vokiško gar
laivio Ava, plaukiančio į Vladivos
toką atsitiko expliozija, kuri lai
vą išardė ir paskandino. Žmonės 
Visi išsigelbėjo. Mat ant laivo at
sirado ugnis, o kad ant jo buvo 
daug dinamito, tai įgula pirm ex- 
pliožijos susėdo į valtis ir laivą 
palikus, nuplaukė šalin.

• || Vidurinėj Afrikoj, Nigerioj, 
iš Oyo apskričio Hkosi išvytas 
baptistų sektos misijonierius, ame
rikonas Pinnock. Čiabuvių vado
vas jam prisakė išsinešdinti iš jo 
apskričio, bet misijonierius kreipėsi 
prie angliško provinejos guberna
toriaus, kuris 
jį užstoti.

DVI RANKI.
Paduota man gyvenime dvi ranki: 
viena kieta, šiurkšti ir rūsčiai slegia — , 
daugybė jau žmonių iš tos rankos pražuvo — 
rankos tos savininkas Badas vardu buvo.
Antra švelni, balta, nagai rausvoki, 
per amžius tobulinta, .ji, it vaikas, 
ji rumus išsistatė sau ir turtą krovė, 
jos savininkui vardas buvo, mat, Gerovė.

Aš priėmiau sau Bado ranką kietą, 
ir draugiškai ji ved’ mane per svietą....

• VI. 08. Brooklyn.

vienok atsisakė ui

|| Paryžiuj 9 d. berželio atliko 
mėginimus su galinčiu prieš vėją 
lėkti orlaiviu be baliono padirbta 
Herberto Lathamo. Mėginimai 
išpuolė pasekmingai. Orlaivys teip 
sutaisytas, kad* jis ir ant vandens 
gali plaukti. Jis turi du sparnu, 
kaip) paukščių sparnai. Pakilęs 
oran, išbuvo ten 1% valandos.

|| Augiausiasis Vokietijos teis
mas pasmerkė penkis maskoliškus 
dudentus kalėjiman uuo 1 iki 8 
sanvaičių. Apkaltinti jie buvo pla
tinime revoliucijinės propagandos 
terp studentų visokiose Vokietija* 
augštesnių mokslų įstaigose. Atsė
dėję bausmę, jie, be abejonės, bus 
iš Vokietijos išvyti.

|| Londonan 11 d. berželio atėjo 
žinia, buk sukalbininkai reakcijo- 
nieriai bandė paliuosuoti numestą 
nuo sosto sultaną Abdu! Hamidą, 
bet tas nepasisekė. Susirėmime 
prie namų, kuriuose besostis sulta- 
nas gyvena, daug oficierų likosi 
užmuštų. j

Į| Pietinėj Prancūzijoj u d. ber
želio buvo žemės drebėjimai. Mie
stelyj Lamboso sugriuvo daug na
mų, pražuvo čia 8 ypatos. Mie
stuose Enąuilles, ir Aix teipgi 
žemės drebėjimai sugriovė tūlą na
mų skaitlių.

|Į Portugalijoj, mieste EI Grozza 
išlėkė į padanges patronų dirbtuvė. 
Expliozijos penkios vpatos likosi 
užmuštos, o 17 yra sunkiai sužei
stų. ,

|| Garsusis Venezueles preziden
tas Castro, išvytas iš Prancūziškų 
Valdybų Amerikoj ir jo moteris 
apsigyveno Ispanijoj, aplinkinėse 
Santandar.

|| Adenoj n d. berželio pakorė 
9 mahometonus ir šešis krikščionis 
už dalyvavimą buvusiose čia sker
dynėse.

|| Caras rengiasi išvaikyti ir ant
rąjį Finlandijos seimą, kadangi jis 
ne pritaria caro sumanytam Fin
landijos rusinimui.-

NAUJI RAŠTAL
Revoliucijos ir socijahzmo dai

nos ir eitis. Ii visur surinktos ir 
perspaudintos turtu prenumerato
rių. Spauda V. J. Petkon, Brocte- 
ton, Mass., 1908 m. 81 pusi.

Žalia Rūta. Bukite Tobuli. Vin
cas Sabaliauckas. Chicago, IU. 
Spauda J. K. Vasiliausko & Co. 
1908 m. 4 j

I§ VIKTORO HUGO.
(Bandymas).

Jus savo akimis nupuolusią žemai
nedrįskite užgaut*. Jus jos pasigailėkit! .
Kuomet ji puolė, kaip, dėlko ir kur — nespėkit — 
nes vienas Dievas tą žinoti gal tiktai.

Žiūrėkit — lašas tas, kurs kabo ant lapelio • 
jame dangaus ir saulės blizga šviesybė.««« 
Bet ta palenk žemyn, papurtinęs, šakelę, 

yn nupuls tas lašasI Keno kaltybė?

Jis buvo blizgantis gražumas ten, ant tos šakos, 
dabar-gi nešvariu lašu jisai paliko, 
nes patįs męs jį numetėm’ nuo jojo aukštumos, 
Ir nuopuolio nelaimė jį klane ištiko.

Jame dar yr grožė L Idant jis vėl blizgėtų, 
iądnt jis vėl j gryno lašo grįžtų vietą, 
suteik jam meilės tik ir saulės spindulių. 
Žemai nupuolusią,' brolau, palaimink tat

VIIL 08. New York 
(Toliau bus).

. I ' -P
Tabakas. Kaip ėmonims ken

kia! Liaukime rukf. Pagal A. 
Apoloną ir daugelį kitų, iš gyveni
mo patyrimų parosi K. Stiklelis, 
Boston, Mass. Spauda “Keleivio”. ' 
1908 m. 63 ptžri.

Žmonių Knygynilis. Žemis iš
pažintis. Visuopirmoji geologija 
ir paleontologija. Su daugeliu pa
veikslų. Pagal V. V. Bitnerį, pa
rosi J. Baltrušaitis. Leidžia J. Bal
trušaitis. Philadelphia, Pa. 55

Knygutė naudinga ir supranta
mai joje viskas aprašyta. Bet geoio- 
gijų ir trumpų paleontologijų turi
me jau kelias teipgi žmonėms pri
einamas. Ar negeriau todėl butų 
“Žmonių Knygynėliui” griebti to
kias mokslo šakas, 
keraturoj dar nėra, 
jau esančias?

No. 23 “Kovos”
L M. Kandall pranešimą, kurs 
kviečia visuomenę prisidėt prenu
meratą prie išleidimo knygelės, ku
ri aiškina, kaip pastot S. V. pilie-

kokių musų
vietoj leisti |

Į
patėmijau p. \



&

Mus, augmenis ir akmenis arba mineralus. Lietuviškas
vertimas geras, jam nieko užmesti negalima

gybe paveikslėlių, kurie perstata po akių viskų kas žo

tesne.

daugiau. O tos žinios tau reikalingos, būtinai reikalin
gos, nes be jų nesuprasi gamtos, kurioje gyveni, negalė

3252 So. Halsted st.

Aš.persėrgsčiu lietuvius, kadangi 
išleidimas * tokios knygelės galima 
sulaikyti S. V. įstatymais, nes tokia 
knygelė atspauzdinta valdžios 
M ashingtone. Ją galima gaut pas 
lietuviškus pardavėjus, arba pas 
patį išleistoją už 25 centus. Kreip- 
tiesi šiuo adresu;

Joseph Bendrivk, 
Pottsville, Penna.

Redakcijos atsakymai.
Miliauckui. Atsiųstame rašte 

atkartota tas, kas jau buvo rašy
ta. Kiti dalykai reikia apkalbėti 
jau tiesiog ,su norinčiais prie drau
gijos prisirašyti. Laikraštis noriai 
patalpįs, jeigu bus vėl kas naujo 
padaryta. Tą patį vis malti ne
galima. Laikraštis negali visą 
draugiją vesti, tą turi jau pats są
nariai draugijos atlikti.

{stojimo mokestis bus tik 25c., o to
liau* ęis pagal metus. Susirinkimai 
būva kas ketvergo vakarų, 8 vai. va
kare p. Meldažio salėje kertė 25tos 
gat. ir Hoyne avė. Komitetas.

PIKNIKAS.
W. Pullman. Blaivininkų Draugy

stė parengė piknikų nedėlioj 20 d. 
šio mėn. P. Karecko darže prie 123 
gaL ' Visus mylinčius blaivybę lietu
vius ir lietuvaites kuoskaiUingiausiai 
kviečia atsilankyti. Komitetas.

Pajieškojimai

VIETINĖS ŽINIOS.
Viso Chicagoj gyventojų 

E. 166.055.
Išmirė nuo visokių ligų 30.553. 
Apštis ant 10.000 14.10. 
Vaikų žemiau 2 metų 8.317. 
Nuošimtis vaikų mirčių visokio 

amžiaus 23.1.
Staigiomis limpančiomis ligomis:. 

[-■ , Difterija 568.
Šlakuotoji šiltinė 398.
Tymai 174. 
Kriokulys 140. 
Viso 1.280.

Apštis ant 10.000 5.91. '
Pilvo ligomis:

Mirčių 3-459- 3 
Apštis ant 10.000 15.97.

Žarnų" uždegimu 
Mirčių 338. * •
Apštis ant 10.000 1.56. 
Visokios formos tuberkuozas: 
Marčių 3.934- 
Apštis ant 10.000 

Vžterštd oro, 
Plaučių uždegimu 
Bronchitu 786. 
Influenza 418. 
Višo 4.890. 
Apštis nuo 10.000 22.58.

Vincas Pūkas.
Vincas Pūkas, “Lietuvos” ke

liaujantis agentas . ..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 
kraju. .Mes už jį atsakome.

A. OLSZEWSKLS, 
“Lietuvos” Išleistojas.

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

Aug. Kegavičia.
8718 ęommercial av., S. Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Antano Či
činsko, Kauno gub., Šiaulių pav., Ža
garės parap., Ramoškių sod., gyveno 
ChicagoJ metai atgal. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinių adresu:

Juozas Čičinskas. ■' •
st., Chicago, III.

Jeigd' tu turi 
Kok| spaudos* dųrbų. tai duok j| 
dirbti tikut (.ųausy spatfttuvėje, nes 
męs visada padarysime darbus gerai, 
pigiai ir grefui.1 Męs gallAe Uip 
padaryti, nes turime visus reikalin
gus įtaisymu*) Kitose spaustuvėse 
renka dar Mdes rankomis, pas mus 
tų atliekame^ su (naujausiomis maši
nomis. Musi| viena mašina atlieka 
darbų 5 raidžių rinkėjų, o męs turi
me net dvi masini Kų kiti pada
rys l mėnesį laiko, męs atliksime 
su keliomis dienomis. Todėl, jeigu 
turi kokj darbų,, duok musų spau
stuvėm

Ypatingu spect jai iškurnu yra drau
gijų darbai: konstitucijos, visokios 
blankos, paliudijimai, užkvietimai, 
poskartės, etc. Męs gauname darbus, 
nuo visų didžiųjų draugijų ir męs 
gauname juos nuolat, tas reiškia, kad 
jos būva užganėdintos musų darbu. 
Todėl pamėgink ir tu. Vienas mėgi
nimas tau galyoe nepramuš. Rašyk 
adresu:

A. <Ot8ZEWSKI. 
3252 So. Halsted st, Chicago, III.

4522 S. Paulina

brolio Franeiškaus 
gub., Šiaulių pavv

APGARSINIMAI

18.16. 
ligomis 
3.686.

— Nedėlioję atsibuvo čia 
darymas mokyklos Šy. Jurgio 
rapijos. Atidarymą surengė nau
jai Susitveręs "Mindaugio Kliu- 
bas“, kurio nariais yra svarbiausi 
lietuviški biznieriai ir amatininkai. 
Atidarime teipgi dalyvavo, rodos, 
visi lietuviai kunigai Cbicagos. 
Laikyta daug prakalbų vienodo 
turinio; perstatyta vaikų teatras. 
Beto dalyvavo atidaryme keturių 
parapijų chorai, į 100 giesmininkų. 
Svetainė mokyklos gana didelė, jo
je gali tilpti suvirs 1000 žmonių. 
Nors tai parapijos mokykla ir sve
tainė, bet visgi lietuviai turės bent 
vieną didesnę vietą susirinkimams.

ati- 
pa

iš sa- 
stogo, 
gatvės

— Ligonis, besigydantis Chicago 
Polictinic ligonbutyj, Frank Co- 
nars, pereitos nedėlios dieną, matyt 
paliktas be priežiūros, išėjo 
vo kambario, užsirangė ant 
ir kaip rodėsi, norėjo ant
nušokti nuo augštos triobofe stogo. 
Praeiviai, pamatę tai, davė žinią į 
policijos staciją. Atkakę su patro- 
lės vežimu šeši policistai, po smar
kiai kovai beprotį suvaldė ne davė 
nušokti, atgabeno jį į policijos sta
ciją, iš kur paskui nugabeno į 
Detention ligonbutį.

Namuose pn. 1322 Michigan 
avė. užgimė pereitos subatos dieną 
gaisras, kuris greitai išsiplatino. 
Iš lauko rods trioba ne žymiai Ii-* 
kosi sugadyta, bet užtai viduryj 
gaisras ne mažai nuostolių pri
dirbo. Sudegė, terp kitko, 20 au
tomobilių. Gesinant ugnį, nugriu
vusių lubų likosi pavojingai už
gautas ugnagesių leitenantas Tony 
Kircher.

— Prie Ashland avė., Illinois 
Michigan kanale rado kūną jau
nos, 18—20 metų merginos gerai 
apsirėdžiusios. Iš syk policija ma
nė, kad jos pačios pasiskandyta, 
bet kad viena jos koja nulaužta, 
t^ matyt, kad ji žmogžudžių nu
žudyta, o paskui jau merginos kū
nas į kanalą tapo įmestas. Kas 
yra minėta mergina, dar tikrai ne
žinia.

Pereitą sanvaitę į krasos sta
ciją premiestyj Hegewish įsikrau
stė naktyj vagiliai ir pašlave -pini
gus ir markių -už kelias dešimtis 
doliarių. Detektyvai suėmė pas
kui du vyriškiu, pas kuriuos rado 
daugiau markių, negu jų gali rei- 
fedatiti.

— Pereitos nedėlios dieną, Bert- 
scho saliune, pn. 1904 Randolph 
str., miesto vagilius George Bissitt 
nušovė policijos seržentą Williamą 
Russellį, o pašovė detektyvą Stap- 
Jetoną. Jį gi policistai pašovė: 
nors keli^ kartus pataikė, bet ne
pavojingai.

— Naujai statomuose namuose 
pn. 935 Sherion avė. nusišovė ne
seniai Chicagon atkakęs iš East 
Tawes, Michigan, inžinierius John 
Begley Bimmick. Rado jį jau ne 
gyvą Mutholland ir Smith, kurie 
apie negeistiną radinį pranešė po-

PASITRAUK!
Išmaningas žmogus visuomet 

bandys pasitraukti, matydamas pa
vojų. Tik vienas pavojus tankiai 
yra pražiūrimas, ligos pavojus. Jis 
ateina pas mus, duodamas visokius 
ženklus, kaip antai smaigus nužu
dymas valgumo ir stipnuno. Yra 
laikas neleisti daryti mums kokį 
nors blogą. Vartok Tfinerio Ame
rikonišką Eliksyrą Karčiojo Vyno 
ir didysai ligos pavojus pereis, ši
tas vaistas, padirbtas iš grynų, išsir
pusių vynuogių ir parinktinių žo
lelių, yra labai stiprinančiu. Jis 
daug gelbės suvarškinimui maisto, 
padarys naują kraują ir duos stip
rumą kunui ir protui,. Jis.pasku- 
drins valgumą ir greitai prašalins 
nevarškinimą. (iaunamas aptieko- 
se. Juozapas Trineris, 616-622 So. 
Ashland avė., Chicago, III.

Draugysčių reikalai.
TRECIAS DIDELIS PIKNIKAS.
Chicago. . "Susivienijimas Uetuviš- 

kų Draugysčių parengė nedėlioj, 27 
d. birželio (June). 1909 m. piknikų 
Bergmano darže. Riverside. III. Pra
sidės 9 vai. ryto. Įžengs 25c porai. 
Imkite 22 ros gatvės karus iki 40 
avė., |x> tam LaG range karų iki dar
žui. Užkviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites, senus ir jaunus atsi
lankyti kuoskaitlingiausial ir ant 
tyro oro su visais pasilinksminti. Bus 
puiki muzykė. prie kurios galėsite 
smagiai pašokti. Taipgi bus skanių 
gėrymų ir užkandžių. Taigi nepa
mirškite atsilankyti. Komitetas.

5-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 prasidės 8:30 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 {žcnga dykai, 
puikiausias piknikas, ant kurio gta- 
jis puiki muzykė. prie kurios galės 
visi smagiai pasišokti, taipgi bus daug 
ir kitokių zabovų, kurių dar nebuvo 
nei ant vieno pikniko. Randasi pui
ki ‘*Bowling ailey” kur galėsit links
mai pasibovit, pasivaikščiot po puikių 
girių palei upę po gražiai žydinčias 
ir kvepenčias kvietkas. kur galėsit 
atsikvėpti tyru oru. Bus puikus res- 
taurantas su visokiais lietuviškais 
valgiais parengtas per vietini lietuvi 
Juozupų Urbų. Taigi užprašom vi
sus kaipo senus taip ir jaunus kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti ant šito 
pikniko, o busite kuopuikiausiai pri
imti ir užganėdinti, 
prašo, 

Važiuodami imkit 
iki LaGrange karų.
pat daržui arba Metropolitan Elevei- 
ter| IkJ 48 avė., paskui paimkit La- 
Grange karus, kurie daveš iki pat 
daržui.-

Nuoširdžiai už 
komitetas. 

22 gatvės karus 
kurie daveš iki

DIDELE NAUJIENA LIETUVIAMS.
Chicago. Lietuvių Gimnastikos kliu- 

bas parengė piknikų 4 d. liepos P, 
Mažeikos darže, Braidwood, 11). No
rinti važiuoti piknikan turi sueiti 
ant stoties Halsted ir Archer avė. 
gat. 4 d. liepos, 8 vai. rytmety; pik
nikas trauksis dvi dieni iki panedė- 
lio vakarui, todėl kas nori šviežiu 
oru pakvėpuoti tegul nepraleidžia ši 
tos progos. Tikintas nuvažiuoti >1.10. 
Nedėlla prieš piknikų meldžiame at
sišaukti | kliubo valdybų, idant žinia 
butų ant kiek žmonių pietus ir va
karienę 
muzikų. 
Ryti,

rengti. Teippat bus puiki 
Širdingai kviečia atsilan- 
ft Komitetas.

PIKNIKAS.
Chicago. Liet Ev. Liut. draugystė 

parengė piknikų aedėlioj, 27 d. šio 
mėnesio Schultz darže Riverside, III. 
Piknikas prasidės 
mas 25c. porai.
12 gat karais iki 
paskui paeiti du

perėjus pasisukti po kai- 
skaitlingai kviečia atsi- 

Komitetas.

ir per tiltų 
re i. Visus 
lankyti.

9 vai. ryto; įėjl- 
Nuvažluotl galima 
Desplaines upei, o 
bliokus | vakarus

: Chicago. 
naujai susitvėrė Tautiška Lietuvių 
pašelpinė draugystė vardu Lietuvių 
Jaunikaičių Dainos mylėtojų. Iš kar
to prisirašė 56 nariai ir visi užsimo
kėjo po 25c. mėnesinės. Kiekvienas 
draugas gaus pašelpų ligeje ir pos- 
merttnę numirus kaip ir visose kito
se draugystėse. šitos draugystės 
svarbiausiu tikslu bus dainas mo
kinti*^ Kviečiame visus jaunikai
čius prie musų naujos draugystės pri
sirašyti ir drauge su mumis lavintis 
giedojime ir tuemi linksminti savo 
nrvenimų. Per šitų berželio mėnesi

Vakarinėj miesto .daly

Pajieškau savo 
Šimkaus, Kauno 
Lūkės parap., Rudupių sod.. pereito 
lapkričio mėn. išvažiavo | Wiaconsino 
valstijų. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinių adresu: 

Antanas Šimkus.
8734 Commervial av., S. 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. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinių adresu: 

Petras Grinius, 
North Jay,

Ar jus apgalvojote kada, kad ket
virta dalis viso žmogau* darbiniai 
uįdarbijį išeina apmOkėj^nui randos 
už stubų. 7«igu darbininkas uždir
ba |10 l aavaltę, tai jis moka pa
prastai >f0 už savo pasamdytus rul 
tnus, jeigu uždirba >1L { savaite, 
Ui moka nuo >12 iki >15 { mėneeį. 
ir teip toliaus. Kas turi geresni dar
bų, tas nori geriau ir gyventi, ir to
kiu budu, paprastai ketvirU dalis 
uždarbio žmogaus išeina apmokėjimui 
randos už ruimus. Pusė uždarbio iš
eina ant maisto ir kitų išlaidų, o 
ketvirtų da){, jeigu kas gali Ui 
taupo.

Nereikia didelio galvojimo, kad su
prasti. kad jeigu žmogus nemokėtų 
randos už ruimus. Ui gali pusę sa
vo uždarbio Uupoti, ir tokiu budu, 
uždirbdamas prileiskime >40 { mė
nesi, vietoje >10 gali Uupoti kas mė- 
nesis >20. o J metus >240. Tokiu bu
du. vargingiausias........................
šimt metų gali 
>2400 kapitolo.

Naudai pirkėjų 
štai garsiname kelis namus laikraš
tyje, kurtuos žemiau rasite.

2 lubų mūrinis namas, 2 pagyveni
mai po 6 ruimus. Geros maudy
klos kožname pagyvenime. Dailus 
namas geroj vietoj, šitų namų galite 
pirkti išmokestimin .. ........... >2600.

Mūrinis namas, ant kampo, 2 pa
gyvenimai jr sUldas.

2 lubų namas, 4 
Randos atneša >34 | mėnesĮ. Kai
na ....... ’................r.................;. >2500.

Jau netekoir
Turėjome jo* arti 1000 egz. lšda<"Sidabrinis Kryželi*. _________

lininiui, bet nauji prenumeratoriai pradėjo taip greita! 
rašytis, jog ji jau kaip ir išsibaigė. Vienok, kad ir vė
liau užsirašantiems duoti tekių pat progų įgyti knygų do
vanų, sumanėme duoti kitų knygų, Povilo Bort'o.

Gamtos Istoriją
Šita knyga yra viena iš geriausių moksliškų knygų 

lietuvių kalboje. Apie šitų knygų! ps^phė savu laiku 
p. šernas, žinomas populiarizatojas gamtiškų mokslų ir.

Išban-

Box 142, Me.

darbininkas J dė
tu rėti mažiausiai

namų męs papra-

Kaina 12500. 
pagyvenimai.

Kampinis namas, mūrinis. 6 pa
gyvenimais. luotas 35x148. Randos 
atneša >45.00 { mėnes). Kaina >3700.

be abejo, gabiausias raštininkas toje srityje, štai kų:
Neperseniai pasimiręs prof. Paryžiaus universiteto Po

vilas Bert, žinomas yra kaipo vienas iš geriausių popu-
liarizatorių gamtos mokslų. Jo popullariški raštai para
šyti taip prieinamai, jog juos gali suprasti ir visai mažai
apšviesti skaitytojai; raštai tie versti, dėl jų genimo, 
velk | visas civilizuotų tautų kalbas. Garbė todėl Drui. Ba
cevičiui, kad jis šivertė | lietuviškų kalbų elementariškų
Berto gamtos raštų. Telpa čia trumpos, bet visiems ir
mažiausiai apšviestiems, suprantamos žinios apie gyvu-

šitaip išgirta knygų 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

džiais aprašoma ir tokiu budu padaro knygų daug ver

šitos knygos kaina 50c. Vienok, teisybę sakant, ji
-yra daug kartų vertesnė ir męs žinome tikrai, kad tu 
neatiduotam nei už |10.00 tų žinių, lurių gausi skaityda
mas Šitų knygų. Ne, tu reikalautam uš tųs ziniųs daug

AUBURN AVĖ.
Mūrinis namus dviem pagyvenimais. 

M-.udykla. 
Krei;kitės
AUHURN

Medinis
4 ; t am bari us.

šildykis. Kaina ..>2500, 
tuojau.

AVĖ. ARTI 32 GATVES, 
namas. 2 pagyvenimai po

Randa >18. Kai- 
.....................  >1900.

si tikrai pažinti gyvenimų. Tu turi būtinai turėti šitų
knygų savo namuose, o ne vien tu, bet ir tavo draugai,

Adresas: VUninz, “Lietuvon Ūki
ninko" Rėdakeije.

Seniausias ("Vii. žtn.” užmigus) 
laikraštis, kurta, nežiūrint | Rusijos 
vyriausybės persekiojimus ir kunigų 
prakeikimus, eina be perstojimo nuo 
1905 m. pabaigos. “Lietuvos Ūki
ninkas" savo metiniams ėmėjams 
1909 m. duoda: f'-

1) “Lietuvos Ūkininko'' 52 numeriu, 
) “ževits“ 26 numerius,
3) ' Mokyklos'' 12 numerių.
4) Kalendorių 1910 metams,
5) šešeriopų daržovių siklų

dyiutii. f
' 6) Toliau žada duoti daktariškų 
pamokinimų ir, knypelių priedais. 
(žiur.."L Uk.” No. 11. 1909 m ).

"Lietuvos Ūkininkas" rašo apie vi
sus svarbiausius Lietuvos gyvenimo 
reikalus ir apie Rusijos vyriausybės 
darbus, taipogi apie Amerikos, Prūsų. 
Anglijos. Transvaliaus ir kitų lietuvių 
gyvenimų. Neužmiršta ir kitų valsti
jų svarbesnius atsitikimus. Talp-pat 
spaudina moksliškus straipsnius, apy
sakas — žemaitės. L. PelMos irkt. 
iš V. Durnos pranešimus prižiūri mu
sų atstovai — A. Bulota. P. Keinys ir

“ Dųr duoda visokius pata-

nes ji yra raktas prie visų kitų moksliškų knygų.
ir

Su-
savo dėdžių Jono 
Adomaičių, abudu 

apie 12 metų kaip Ame- 
patys ar kas kitas teik

sis duoti žinių adresu: 
Antboni Adamson.

Box 43, Opperman.

Pajieškau 
Aleksandro 
valkų gub.. 
riksme. Jie

Ohlo.

Kon-Pajieškau savo pažystamų, 
stancljos Sirpilaitės, Žvingių mieste
lio, ir Antaninos Žukauskaitės. Tau
ragės miestelio, Raseinių pav., Kauno 
gub- girdėjau jas neseniai atvažia
vus iš Lietuvos; turiu J jas svarbų 
reikalų. Jos pačios ar kas kitas teik
sis duoti žinių adresu: 

Fr. Andrikis.
4522 Marshfield avė., Chicago. III.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Martinkaus,' po patėviui Mikučio, 
Katino gub.. Raseinių pav.. Kaltinėnų 
vol., Meirių sod. Jis pats ar kas 
tas teiksis duoti žinių adresu: 

Alena Levitskienė,
1439 Wentworth avė., Chicago,

ki-

111.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Sidaravičiaus. 4 metai kaip Ame
rikoje. paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Kuršėnų parap. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinių adresu: 

l^onard Sčupok.
Box 171. LMborvFaJU. M*.

Pajieškau savo brolio Juozapo 
Frendželio, Suvalkų gub., apie 18 me
tų kaip Amerikoje. 6 metai kaip ne
gaunu nuo jo žinios, girdėjau j| gy
venant Pittsburge. Pa. ir priguli | 
šv. Kazimiero Blaivystė* draugystę. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu: .

Agota Frendzeliutė.
Chicago, III.231 W. 16th

jaunų 
giedoti

vyrų ir merginų 
teatruose, turin-

Pajieškome 
prasimokinti 
čius atsakančius balsus ir mokančius 
nors angliškų kalbų. Meldžiame at
sišaukti per laiškų adresu: A. T., 
232 Odgen avė., Chicago, III.

Pajieškau merginos arba moteriš
kės prie namų darbo; mokestis >3.00 

Atsišaukti 
J. Margelis. 160 

Rapids, Mich.

{ nedėlių ir gyvenimas, 
meldžiu adresu: 
Market st., Grand

Pajieškau Jono Balyte. Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav. ir gmino, Ta
borų sod.. metai atgal gyveno Mlners- 
villėje. Pa.; mirus jo dėdei pripuola 
jam dalis. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinių adresu: 

J. Zabarauskas.
94 Baxter st., So. Boston. M»u

Ant Pardavimo.
Į pardavimų salluhas lenkų ir lie

tuvių apgyventoje aplelinkėje, sena 
gerai išdirbta vieta, nepriklausoma 
nuo jokio bravoro, alų galima mai
nyti kuomet tik panortt, nuosavas lei
dimas, nuosavos ištaisos, randa ne
brangi, dvidešimts šeimynų priver
stos eiti { šitų saliunų. geriausia vie
ta ant Town of Lake, didelė salė ve
stuvėms, šokiams, parankus ruimin
gas gyvenimas. Adresas K. Csapek. 
4434 Wood gat., Chicago, Hl.

Į pardavimų lietuviška karčlama, 
geram lietuviui tat aukso kasykla. 
Adresas: Jonas deputis, 4600 — 5th 
avė., Chicago, III. .

J pardavimų valgomų daiktų san
krova ir mėsos, vaizba gerai Išdirbta; 
parduodam dėl sunkumo užlaikyti du 
biznius. Norinti arčiau atsiiinoti 
tegul kreipiasi adresu: Jurgis Mar- 
cinkevičia, 1923 W. 45th st, Chi
cago, III.

Į pardavimų visi mėsynės (bučer- 
nės) intaisal nuo didžiausio iki ma
žiausio, gerame stovy, 10 mėnesių 
kaip - dirbti ir atsiėjo >500, dabar 
parduodama žema kaina; norinčiam 
užsiimti vaizba yra puiki proga Ir 
gera vieta. Artesnėms žinioms reikia 
kreiptis adresu: 4601 8. Hermitage 
avė., Chicago, 111.

Parankus ofisas ant randos, dėl 
ypatos, užsiimančios krasos vaizba, 
ar kam kitam, randa bus duota dy
kai už prižiūrėjimų ofiso 
ninko nebuvimo ofise, 
turi Informacijos vaizbų, 
vakarais *uo 6 Iki 6.

Joseph Yusbkewitz, 
10 — 161 W. Madisoa 

Chicago, III.

laiko savi- 
Bavintnkas 
Atsišaukite

Room

K

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

Aukštas basementas. Kaina >2000.

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

tas basementas. Kaina .......... >1400

Bet męs duosime tau šitų knygų dovanai. Užsirašyk
“Lietuvą" visiems metams o gausi šitų knygų dykai. Bet
nelauk, nueik tuojau | pačtų, išpirk money orderį vardu
A. Olszewski, 3252 So. Halsted St., Chicago, Hl. ir pri
siųsk jį mums, ir tuojau gausi,

Lietuvą'’ visiems metams ir šitą knygą dykai

Savaitinis Laikraštis

Lietuvos ūkininkas ”
1909 m. 

rub. metams 
r. .50 k. pusmečiui 

Didžiojoj Lietuvoje
Apskelbimai — 16 
tpskelbimai — 15 —

1 
1

4 rub.metams 
2 r. pusmečiui 

Amerikoje 
30 kap. eilutė. 
30 kap. eilutė.

J. Požėla. 
rimus Ir atsakymus teisių (bylų), 
dalykuose per žinomus advokatus: 
A. Bulatų, P. Leonų. J. Vileišį Ir adv. 
pag. M. Sleževičių ir L. Ciplijauskų, 

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

šalima mokyklų ir 
“Mokyklų" veda

tuUtol gerai padarys

“Mokykla" 
auklėjimo rei' 
mokytojų ku( 

Amerikos I 
užsisakę “Lietuvos’' Ūkininkų" sau ir 
savo giminėms Ir pažystamiems, pasi
likusioms Liėtmėle.,

“Lietuvos l*kjninkui" leisti 1908 m. 
susitvėrė tamTličAi Bendrovė (FcKrS- 
ft Portkeet^M^.' Kasys GrfneHčiu* 
ir Ko.).’ js4ų*šs j tos Bendrovės 
narius ir |neėa nemažiau kaip 25 
rub.. tas “Lietuvos Ūkininkų“ gauna 
dovanai. (B-vės»Įstatai “L U." NN. 
10 ir 11, 1908 m ).

Pasižiūrėti siunčiame vienų "L. U." 
numerj dovanai visiems norintiemn.

Pinigus mes priimame ir “money 
orderiais” tik visuomet ant “money 
orderio" turi būti parašyti, keno tie 
pinigai.

Adresas: Vilnim, “Lietuvos Ūkinin
ko" Redakcija. ‘

FARMOS! FARMOS!
Pirzite Karma* Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fa r merių kollonijoj. 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui. 
Jieėkančiam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo
kėsi i mis; reikia įmokėti mažų dal|. 
o kitų galima Išmokėti per daugeli 
autų. žemė derlinga, auga vlsoki 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
ves ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su toklais-pat laukais kaip 
Ir Listuoje. todėl 
tų žemę Naująja ĮJ< 
vakarinėje dalyje Ml 
jos. nepertoli nuo 
vietinio miestelio 
žemė parsiduoda dabar po >8.00 ake- 
r.s ir brangiau. Norėdami daugiau 
daslžinotl ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar susineėkite su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adreeu:

Antan Kiečiu, 
Peacock, Mich., Lake Co.

męs ir vadiname 
* lėtu va. Ji guli

ich Įgano valstl- 
Chkagos, šalę ra- 

Manistee, M ich.

Už tuos paėius pinigus.
Apdrausdami savo judinamų ir ne

judinamų turtų nuo ugnies, žmonės 
neviaada žino kokioj kompanijoj ap
sidrausti, tankiausia agentai duoda 
jiems apdraudime raštus silpnų kom
panijų, ui kurių raštus reikia tiek 
pat mokėti, kų Ir už tvirčiausių ir 
geriausių kompanijų. Mat naujos, 
nežinomos kompanijos. . duoda agen
tams spėrijallškę jiuleidimų, ui kur| 
Ui agenUi sURgiasi tų kompanijų 
bizn| išplatinti.

Kas nori, kad jų turtas butų ap
draustas saugipfc.kompanijoje, tegul 
pareikalauja nuo .apdraudimo agento 
knygutės, parodėlės stovi visų kom
panijų. Kas ateis { musų ofisų, tam 
męs su malone nerodysime tų kny
gutę. iš kurios atsižlnoslte stovi vi
sų apdraudimo' fano ugnies kompani
jų, ir todėl nereikalausite mokėti sa
vo pinigus uf abejotinų apdraudimo 
raštų.

Męs apdraudžiamo visokį turtų tlk- 
Ui geriausiose apdraudimo kompani
jose, uš tuo* pačius pinigus, kokius 
kitiems mokau kė raštus silpnų kom
panijų. Musų reprezentuotos kom
panijos, išduodamos raštus apdraudi
mo, turi kapitolų nuo septynių iki 
dvidešimt milijonų dolerių, Ir atsiti
kime ugnies išmoka kas priguli be 
jokio Uapato. Todėl, kas nori tu 
rėti gerų apdraudimo raštų už tuos 
pačius pinigus, kų ir silpnų kompa
nijų, tegul kreipiasi { mus.

A. OL8ZEWSKI, 
9252 80. Halsted 81, Chicago, III-

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

na. Naujai ištaisytas. Aukštas ba
sementas, kuriame yra 4 kambariai. 
Lotas 25x131. Kaina .............. >2200.

L0WE AVĖ. ARTI 32 GATV. 
lubų mūrinis namas. 4 gyveni- 
po 4 kambarius. Puikus poua- 
Maudykla. Gazas. Išeigos vie- 

Užpakalyj didžiojo namo keturių
kambarių mūrinis namelis. Lotas 
27x125 |»ėdas. Randos atneša >644 
j metua Kaina tuojaus perkant 
tik ............................................. >5.200.

2 
tusi 
mis.

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

luotas 27*t»kl 27 ‘/į. Kaina .. 32000.

L0WE AVĖ. ARTI 34 GATV.
8 lubų mūrinis namas. 3 pagyveni

mai po 6 kambarius Vanos. Lotas 
274||X127H- Puikus namas. Kai
ną .........................   >5000.

< LOWE AVĖ ARTJ 36 GATV.
Turime kelis mūrinius namus viso

kiomis kainomis nuo >3000 iki 17000.

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

garas. Geras namas. Kaina >1700.

P V LNELL AVĖ ARTI 32 GATV.
2 1 bų mūrinis namas. 2 pagyveni

mai po 6 kambarius. Kaina 92000.

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. luotas 25x 
125 pėdas. Raudos atneša 9824 į 
metus. Kaina tik .................. 67.500

UNION AVĖ. 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
mų, tegul ateina | musų ofisų, o męs 
parodykime tokius namus, kokius kas 
sau nori, ir tenai kur kas Tori. Telp- 
gi turime gerus lotus pigiai. Kreip
kitės pas: *'

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St,

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA 
MOS “LIETUVOS" REDAKCIJOJ.

*5 ADOMIENE, Gyvenimo. piešinė
lis Šatrijos Raganos. Adomienė tar- 

. nauja po dvarus aukle. ‘ Paauginus 
t vaikų viename dvare, eina j kitų. 
. Graži ir užimanti' apysaka Iš gyveni

mo. Vilnius 1908, pusi. 24. kaina 10c.
No. ATTALEA PRINCEPS. Ver

timai Pr Siūlelio. čia telpa šios 
gražios apysakos; . 1) Attalea Prin- 
ceps; 2) Kas pergalės; • 3) Pieme
nukas; 4) Kraujas; 5) pu paveiks
lėliai iŠ baudžiavos; 6) Šuns likimas; 
7) Skrandos Istorija. Vilnius 1906. 
Puslapių 69. Kaina .................. 15c.

No. c25 EMIGRACIJA. Ik darbi
ninkų gyvenimo paveikslėlis. Para
šė J. šllburi*. Brookly*. N. Y. 1908 
pusi. 47. ■ Kaina

a46 Į ŠVIESĄ PER AŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklų. f VUhiu* 
1908, pusi. 50, kaina 7 v............ 15c.

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

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

. 15c.

a99 PELKES. Apysaka iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbos 
išvertė Kazys Puida. Vilnius 1908, 
pusi. 468, kaina ...................... >1.25.

Bet, nebūk saumyliu, pasakyk apie šitų dovanų ir
kitiems, o tuomi padarysi gerų nevien sau, bet ir savo
draugams, kurie tau dėkavos užtai, o taip-gi ir mums, uš
kų męs jau išanksto tariame tau širdingų ačiū.

A. Olszewski
Chicago, Iii

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

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garėtu. 
Vertė A: Lalis. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Cblca- 
go, III. 1906, pusi. 81.......................20c

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

591 VISUOMENES ĮNAMIAI. Ra* 
'teMai apie tuos gyvūnas, kurie esti 
žale žmogaus. Prof. M. Bogdanovo. 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J. Jablons
kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity
ti. Vilnius 1909, pušį. 165, kaina 50c.

b686 LIETUVIŲ TAUTA, Lietuvių 
Mokslo draugijos raštai. Knyga I, 
dalis 2. Su 89 paveikslėliais prie 
Levų lietuvių pasakose. Vilnius 1908, 
pusi. 183, kaina .......................... 82.00.

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

1330 ŽODYNĖLIS ANGLIŠKAI-LIE- 
TUV1AKAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai gal'ma angliškai susikalbėti. Wor- 
cester, Mass., pusi. 151, drūtuose au
dimo apdaruose. Kaina ........ 60c.

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
kų ' dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
ši 1 cienų lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms raidėms, pilna Biblija katros 

didelė 
drutu 
>3.00

kome raidėms, pilna Biblija 
lietuviai seniai reikalavo. Yra 
• colio, 1127 puslapių, 
audimo apdarų. Kaina ..........

Knygų Kataliogas
No. 4 Alluma Ir kito* pasakos 6uy 

de Maupassant’o, vertė J. Laukia 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 9. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulya 
8. Užšalusio! padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, III. 1901, 
pusi. 186.............................................. 95c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison 8vett-Marden. Lietuviškos kal- 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny- 

Chicago, III. 
............ 61-25 
.......... 61.50

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

No. 95 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas, Gatvės valkai. Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, 111 1902, pus
lapių 99.......................... .. .... .... 16c

No.48~ II gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai grašių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklų; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimus! ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy) — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popieros 
apdaruose............... .. .... 61A0
Audimo apdaruose. .... ...... fkM

No. 67 Lietuviškos pasakos {vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų ir žingeidžių pasakų. Cbl- 
čago, 81. 1903, pusi. 280. .'...i. $1.25 
Drūtai apdaryta.......................... 61 Mį

No. 68 Lietuviškos pasakos Jvalrle*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis H. 
čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovljančių kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų ir labai naudingos. 
Chicago, UI. 1903, pusi. 330........... 61.25
Drūtai ^apdaryta. .... .................. 61.50

- No. 69 Lietuviškos pasakos (valrio*. 
Surinko Dr. J. Basanavičių*. Dalia m. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokin- 
gesnės pasakos. Chicago, UI. 1904, 
pusi. 333.......................................... >1
Drūtai apdaryta................. .... 61*60

No. 70 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, III. 1905, pusi. 299. Aloje da
lyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai aklinančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš psm’nčtų knygų I, II, III ar IV 
dalj, turės psr visų savo amžių nsi*- 
semamų pasakų turtų. 
Drūtai apdaryta.

No. c71 Laikrodininko atminimai. 
Pasak Krkman-Šatrijanų sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, III. 1907, pus
lapių 44...............................  16c

No.7* Maxim Gorki). Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
nys: Giesme apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras Cudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, III. 1206, pus
lapių 103................................  26c

No. 90 OI it i pa. Graži apysaka t* 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olėev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chicago, 
Dl. 1906, pust 96................................£5c

No. 97 Pamokėlei išminties Ir tei
sybės, tšguldinėtl galvočių vigų am
žių Lietuvos Takeliame Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 1M 
Juokingų, bet išmintingų Ir pamoki 
nančių pasakaičių mokinančių doros 
ir išminties. Chicago, III. 1899, pus- 
'"7*; .... .... .... 50clapių 112.

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, IH. 
1908, pusi. 22.............. ioc

No. 100 Pasaka apie kantrių Alenų, 
dukter) turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
■vietų, daugybe bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Ii lenkiško verti 
A. Olševaki*. Chicago. III. 1902, pus
lapių 66............    20c

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir J le
vų. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologljos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai šutai 
sė P. Miškinli. Chicago, III. 1908, pu*, 
lapių 3L ........................  ioo

Sumažinimas Ukaščių.
Gerovė, yra siekiu kiekvieno žmo

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

No. 208 BALTRUS TURAZERI8 
Drama trijų veikmių II darbininkų 

gyvenimo paimta. Parašė P. Lang- 
man. Vert* A. M-čys. Brooklyn, N. 
Y. 1909. Pusi. 81. Kaina .... 20c.

No. 286 PIRMI ŽINGSNIAI. Dra- 
-n» ketuoriose veikmėse. Parašė Br. 
Zargšas. Drama parašyta iš revo- 
fucijos judėjimo Lietuvoj. Chicago, 

1999, pusi. 50. Kaina

No.44 limeno atsiminimų. (8uau
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Baso, 
navlčiua ®’atųs bijografiškl ąpipase 
kojimai ka>-<drių Lietuvos vietų. Chi 
eago, Ūl. 1905, pust 301.................. 75c

No. a44 II Gyvenimo Samejėdų.
Apie Lizdininkus ir kiti naudingi pa- 

. 10c

Ne. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko- 
llų kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buvla ir sųlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; £ verčia 
skaitytojų drauge jausti su vargo prt- 
slėgtais žmonėmis. Chieago, III. 1904, 
pusi. 60...................... ............. .. .... iųc

No. 124 Robinzonas Knislus. Grali 
morališka pasaka. Antra pataisytą lai 
da. Chicago, Dl. 1993, pust 83. ... 25c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para-



čia aekantigApaakymel: 1. iun- 
taklala, X Viesulu 1- fdotlejus Balta, 
4. Laisvės šventė. S. Juras, X Redak 
tortus, T. Paukštį, 1 Ponas Jteus 
Variavo j*. Knygelė Jtfoml kiekvlonan. 
Chlcago, III 1908,' Pust 78............. 20c

No. 134 Bldabriiito koytelto arta dal 
Hdė Ii N ašaroto.1 Apysaka M laikų 
kankinimo Kristaus, « Eugenijui Sue. 
Verti J, Laukta’ Chfcago, III. l»0«. 
puti. 169, (Bitų kt/ygėty Vilniaus vys 
kūpąs uždraudė tfetuvj&ms skaityti.) 
Kaina................ '................ 600

No. 185 žmogus nepllulkis. Verti iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo krekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno ui kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Šita apysakėlė užima 
kiekvieną Jaunę vaikinę ir merginę ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago. 
111. K.j, ,usi. 23. ......................10c

No. 200 Akis už ak|, dantis už dan
ty. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chlcago, D). 1907, pusi. 29 
Kaine.......... ................   10c

No. 210 ' Dėdė atvlžlave. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų šutai 
sė B. B—a ir M. P—is. Chlcago, III . 
pusi. 62.....................  20c

No. 225 Geriaus všllaha, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B—a tr M. P—is 
Chicago, Ui. 1902. pusi. 41............... 15c

PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 336ips, CHICAGO, ILL

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.

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

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

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

ŠITA BANJCA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori 
pirkti namų ar lotų mieste Chicago," ateik pas mus, o męs tau surasime tų kų 
norėsi ir kų jieškai.
» ŠITA BĄNKA apsaugoja nuo ugnies namus, biznius ir naminius baldus 
turtingiausiose Apsaugojimo (IrMurance) Kompanijose. Taipgi apsaugoja ir 
gyvastį bei susižeidimų (“Life andAccident Insurance”).

ŠITA BANKA iškolektūoja 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 j Eu- 
ropų 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. OLSZEVVSKI
CHICAGO, ILL. e

N*. 257 K u n. G ramule* raštinyčlo- 
J*. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudqr. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chlca 
go, I1L 1906, pusi. 14. ................... 15c

7 - f
No. 252 Mindaugla, Lietuvos Rara 

liūs. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo 
M. Lenkiškai parašė Juliui Slovac- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka) Chlcago. III. 1990, pua 
lapių M.................. Ą..........................25c

N*. 289 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Vari 
šas. Drama .parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chlcago, III. 1909, 
pusi. 50............................................... 20c

No. 295 Pl«tro Garu**. Vieno veik
smo drama. Parašė R Bracco. Vertė 
K. Puida. Velkamo vieta — Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, UI. 
1908, pusi 32.......................................10*

No. 302 šiaurė* Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų. lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K- Puida. Veikiama atsibūva Nor- 
vegljo* šiaurėj* karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, UL 
1908, pusi. 77..................... 25c

No. 331 žilė galVon —■ velnias vi* 
d*gon. Komedija vien amo akte. Par 
gal lenkiškų sutaisė M. P—U. Chl
cago, m. 1902. pusi. IX................ 10c

Ne. 381 Gyvybė (kantatas) ir kiton 
trumpo* poėmos. Prtašė Jonas VIa- 
košta. Talpa čia ^a; GnrpM. I*- 
tvtrkMia, Vylius, | Bagažai, Provertkal 
tr Jautimai. Chicaga, UL 1907, pus
lapių «L ...................... . ......................18*

No. 397 Kėpio* kančios. Eilė*. Pa
rašė Liepukas. Chicago, III. 1909, pua- 
lapių 28.................................................10c

N*. 4*4 Revoliucljee dainos. Suran
kioto* iė visur M dainos naujos ga
dynės Iš revoliucijos atbalsių. Chlca
go, m. 1908. pusi. M.................... 150

3252 So. Halsted St

No. 442 Svajų* arba vaizdas stoki
me augėtybėa Tragedija-poema. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viakoš- 
k*. T ra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoj*. Chicago, UL 
1907. pusi 1U............ . .......................40c

No. 471 Akyvi apsireiškimai aviete, 
J kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurt* 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus Ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko jie laikėsi ir tL Chi- 
eago, UL 1894, pusi. 79. ...............  25*

N*. 472 Apsireiškimai atmosferoj*

Pirk Drapanas Dabar!
Į O užččdysi nuo $2.00 iki $4.00 

ant kiekvienos drapanų eilčs.
Męs, norėdami atituštinti vietą va

sarinėms Drapanoms, žymiai numaži
nome 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 užččdy- 
si nuo $2 iki $4 ant 
kiekvienos eilčs.

Pasiskubinkite, kol dar yra ga
lima visos mieros gauti.

Męs jau indėjome į savo Storų 
Vaikų Inžegnojimo Drapanų 
Eiles. Todėl, tėvai reikalaujan
ti vaikams gražių Drapanų prie 
Pirmos Komunijos, ateikite pas 

tižiausiame pasirinkime. Musų kaino!
nes, kaip visų kitų, o ta vorai visuomet pirmos kliasos.

The Bridgeport dothiirg Co.,
3246-3248 S. Halsted St., kampas 33-os gat., CHICAGO, ILL.

arba meteorologija, pagal profesorių 
Vojeikov’ų sutaisė šerną*. Aprašo, iš 
ko ausitvarta or* žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangau* įvai
rios ėvleaos tr šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių era apairetškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų (domių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chlcago,
IIL 1997, pusi. 33Š. ................... 75*
Apdaryta............................................814N

No. 473 Apl* žemę ir kitus svietus, 
jų buvj ir pabaigų. Pagal Hollperng, 
Falbų ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra sau
lė. žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
rneto* tr kito* retai matams* žvalgų- 
dės. 8u 36 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurtos 
žmogus tikrai gali žp*UviestL Chica
go. III. 1896, pusi. Ng.11-’...........76*
Ta pati apdaryta...........1..............|1jM

,•( bs>
No. 480 Biologija art*'mokslą* apl* 

gyvu* daiktu*. Pagal ^hfbfesorių Nūs- 
bagosų mrtataė šendtf. ' Mokslas, ko
kiu bud u radosi gyvi 'šiUvėrimai ant 
musų zeette. kaip j to vystėsi, pradė
jus nuo i lažų vabalėlių; iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir 'jauties žmogaus. 
Su paveikslėliais. ago, III. 190L 
pusi. 147.............................  40c

No. 525 Kaip gyvena augmenysf 
Pagal Lunkevičlų ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie įvairius musų žemės augnr 
lūs. Jų sudėjimų K atmainas, gyvj Ir 
plėtojimus! nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių Ir tobuliausių. Chl
cago, Dl. 1901, pusi. 129................ a. 35c

No. 528 Kada Ir kokiu budu svlstas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyor. Ii vokiečių kalbos vertė J. 
Ugaudaa. Aprašyta, kokiu budu tv« 
rlasl dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgt, kokiu budu atsi
rado ant joa gyvybė. Su paveikslai*. 
Chicago, III. 1906, pusi. 140............. 35c

No. 527 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kada-ners pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wllh.Meyer. iš vokiečių, 
kalbos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori teb 
slžlnotl, kada ir kokiu budu gali svin 
tas pasibaigti, tegul perskaito šitų 
knygelę. Chicago, Dl. 1906, pusi. 18a. 
Kaina. ...............    35o

No. 546 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bltnerj sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nas, jų susekimas, vystymusiIr tt. 
Su paveikslėliais. Chlcago, IU. 1905, 
pusi. 113.................................  30c

No. 548 Oraa, Vanduo, šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmano’o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesnlšm parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chlcago, III. 1907, pusi. 138......... 40c

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

No. 5M 8*nų gadynių išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsonų sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių Įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant sėmės dar prie* atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kuaus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami Iš že
me* anglis, raada gilfhl palaidotus že
mėje. Tnlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jis 
yra šiandien išstatyti {vairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
tinti. kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų že
mės slnogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, galt spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jo* atsirado. Chicago, IU. 1900, 
pusi. 379...................................  |1.00
Apdaryta...................................... $1Jt5

No. 599 Sviete pabaiga. H rusiško 
vertė Pr. Stalelis. Kas nori atalžlno- 
tt, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito Mg fcayg*lę. Chlcago, IU. 1902, 
p»*l. 81..................................................10c

laikraščiu "Lietuva", borai 
džlo mėnesyje 1899 m. Čia telpa ap
rašymai: kiek Uetuvtų yra Chicago- 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chicagos 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, IU. 1901, puaL 580. 
Kaina............................................... 81.09
Apdaryta............................................$1.50

No. 678 Lietuvių Pratėvlal Mažoje 
Azijoj* nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lletuvoa My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyvo-’ 
no lietuvių pratėvlal. Aprašo lietuvių 
padėjimų dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimų. Chicago, Ui. 1899.......... 50c

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagal prof. R. Vlpper vertė Iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų Ir 5-iais spalvuotais žemla- 
piais (mapomis). Yra tai tikriausia 
avtoto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go, III. 1904. pusi. 305...........  81.00
Drūtuose apdaruose. ................. |1.25

No. 851 Apie turtų Išdlrblmų. Pa
rašė Bebram. Vertė 8. M. Veikalas 
gvildenantis politiškų /ekonomijų. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, IU. 1900, 
pusi. 139..............    35c

No. 856 Aukos Karšs Dievui. Para
šė Jonas Gražys. 81 knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
priežasčia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas | jus žmoniją stumia. 
Chicago, III. 1902, pusi. 40.......... 10c

No. 881 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemorallzavo 
Lietuvę ir kaip Ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, III. 1903, 
pusi 41..........................................  15c

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

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

No. 925 Moteris Ir- joa vietą žmoni, 
joj*. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina moterų klausimų, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, IU. 1908, pusi. 47. 
Kaina............... ............................... 15c

No. 948 Pri*d*ns pri* lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po Įtekme lenkystės. Chicago, DL 
t GAZ ~,.l ve

No. 597 žvėrys Ir Žmogų*. Pagal 
Bchm*hl1 sutaisė šernas. Mokslas 
ajrts subudavojlmų kūno visokių žvė
rių, paukščių, auna r ko jų, žarnapilvių 
ir žmogaus Kiekviena* žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę 
jis tveria. Bu paveikslėliai*. Chlca-
ge, III. 1998, peši. 313..................... |1A0
Apdaryta. ....  ...........................81.25

Ne. 808 Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chlca
go, m. 1908, pusi. 53...............  18C

No. 930 Ethnelogija arba mokslas 
•pto žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandų parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių. visų žemės kraštų tr net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveiksiu*. 
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnal viskų. 
Kas neri pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šių knygų. Chi
cago, Ui. 1993, pas! 667................32.00
Apdaryta. .....................................   $2A0

No-970 Tautiško* Politiko* Knygy
nui*. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, penekiojimas ypatoo lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvė* 
žodžio ir sųžinės, ir kam* išganymas. 
Chicago, Ui. 1907, puaL 47.............19:

No. 1102 Auginimą* Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulia. 
Chipago, UI. 1907, pusi. 28.......... 10c

No. 1135 Hygtona arba mokslas apl* 
užlaikymų sveikatos. Pagal Bernesų, 
D-rų Noll ir kitua sutaisė šernas. Kas 
jų su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
člelybėje savo sveikatų,'pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo vaikas. Chicago, III. 1897, 
PU*L 133......................  35c

No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. Parašė Dr. J. Kulia. Su dau
geliu paveikslėlių U embrtoliogijos. 
Chlcago, III. 1907, pusi. 21............. 10c

š
No. 1157 Koka privalo kutl valkų 

auklėjimas! Raukius rašty. parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, UI. 1908, pus-

9L..............................................25c

No. 490 Dvi Keliooė'I^ToHmę šia* 
-rę. Sutaisė S. Matulaitis Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke 
lionės | šiaurė* polimų. Chicago,'UL 
Kaina....................... po*.. ..................20c

' Uc
" No. 507 Gamtos istorija Pagal Bert 

vertė Dr. A. Baceviėia. Knyga sn dau
geliu vabalų, tuvių, žmonių, medžių 
Ir akmenų pavelksiŠHų; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai Išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykui, | kuriuo* 
žmonės šiuri, bet Jų gerai nesupranta 
Chicago, IU. 1903, puti 909. .... 50c

No. 508 Gamtos pajtogos Ir kaip iš 
Jų naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertė* 
knyga, su daugybe paveikslų jvairbj

I mašinerijų ir kitokių poetaisų lšoa» 
dojlmui gamtos pajiegų. Chicago, III. 

1904, poaL 238.................................. 5Oc

No. 518 Iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai ir auginami augmenys T 
Pagęl r-unkevlčių sutaisė šernas Su 
paveikslėliais. Chicago, UL 1901, pus
lapių 73, G a ••>. G *••• 20* r

No. 941 Geografija arba žemė* ap
rašymas. Pagal Gelkle, Nalkovskj tr 
kitus sutaisė šernas. 8u pa veiksi ė- 
llals. Aiškiai tr suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalų, didumų Ir 
platumų; joa kalnus, jų vardus, augš- 
tL vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra anglių, geležtes, 
aukso, druskos Ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kurtuose vandenys: su 
rus, prėsld. kartus: kokie juose gy
vena gyvūnai fr tL žemė aprašyta da
iliais: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystė*, respubli
ka* Ir tL Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie Jų tikėjimai, kalbos. 
papaoCiat. užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytys ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir naktie*. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios poplero* *pau- 
dlnta. Chicago, III. 1998, pusi. 469 
Kaina.............................................CgŽJM)

Ta pati apdalyta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros tr šono.........82AC

No. 455 Istorija abelna. Dalia I. 
Nuo seniausių laikų Chinijos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevl- 
čla. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų pirs..nidaa, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų tr kareivių. Hiero
glifus Akkadų raito ir tL Chicago, PI. 
1904, pusi. 498. ........................ 11-00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 81-25

No. 957 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimų Amerikos Iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Amarikų, kokie čia tada žmonės gy
veno. kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti | Amerlkų, 
kokios karės buvo, ui kų kariavo tr 
kokiuose metuose; kiek buvo preai- 
dentų, kokie Ir kiek kuris gero šiai 
šaltai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago. III. 1896, pusi. 384.........

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
Utaros ant nugaros ir ėoao. .... 81.25

No. 1178 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vo!. Popultariškaa raštas apie klausi- 
®8 valgyboa. Parašė Otte Carųue. 
Bu raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kal-ku- 
rto kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, UI. 1907, pusi. 113. 30c

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
lis tiems, kurte nori trumpu taiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni- 
nluoee reikaluose. Sutaisė J. Laukia. 
Antra pataisyta laida. Chicago, IU. 
1901, pusi. 90................................... 25c

No. 1218 Aritmetika. Sntatoė g. 
Bkačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knyga padalyta 
J penkis skyrius. Skyrius I — Apl* 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai 
Skyrius III — Dešimtinis! trupiniai 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor 
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinė*. Chleago, Iii. 1897, pusi. 194. 25c

No. 1300 Rankvodyo angliškos kal
bos. Pagal Olleodorfų. Harvey, Max- 
well ir kitus surašė j. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga Išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
vo be pagalbos mokytojo. Chicago. III. 
1906, pusi. 807.............................. 81
Apdaryta. .............................. 81.50

* *
No. 1328 Žodynas llotuvlškal-angllš- 

koo Ir angliėkaHletuvIškoo kalbų (abi 
dalys — I Ir II, Ly. No. 1326 ir No. 
1327) vienojo knygoje. Tra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1827. 884)8

No. 1328 žodynas He toniška (-angliš
kos kalbos. (Dalis I.) Sntalsė A. La- 
Ha. Čia rasi visus liekTviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Coėnas žodis pa 
ženklintas kursyvams literoms prie 
kokie gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kloti 
audime apdarai. Chlcago, Dl. 1903.

882.....................................  82.00
Pepiero* virtais...................  81.75

No. 658 Istorija Chicagos Lietuvių* 
jų parapijų ir kua. Kraučuno prova au

Ne, Ittf žedynas angliėkal-lletuvlš 
kee kąlboa. (Dalis IL) Sutaiaė A. La 
Už, Čia rasi visus angliškus žodžius 
Įšaldytus lietuviškai. Prie kiekviena 
angliško žodžio kabėse yra pridėta’ 
taruaš, kaip žodžius angliškai tarti.

tetpgi kiekvienas žodi* paženklinta* 
kursyvoms literom* prie kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. KnygoB 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skutos, šonai audimo^ 
ant nugaros parašas aukso literoms^ 
lapų kraštai marmuntotl. ...17. 84-00 
Ta pati knyjta popieios apdar. 83.00

No. 1329 žodyną*. Tas pats kaip 
No. 1328, tik pilnai apdarytas bran
gia, gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra nė kiškio.)..........L.. .... 874)0

No. 1420 Tikyba ar mokslia. Tikš- 
jtmiški, moksliški ir drangiškai-poli* 
tiški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
Šliupo. Antras pataisytas ir-padidin
tas spaudimas. Chlcago, III. 1901, pus
lapių 211.................    50o

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

No. 1498 Lietuviškas Sapnlnykaa, 
surinktas iš daugelio svetimų sapni- 
nyky ir sutaisytas pagal tikrų persiš
kai - eglptlškų sapninykų, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Go
riausiai išguldo visokius sapnus, ko* 
kis tik žmogui prisisapnuoti gali. Chl
cago, III. 1895, pusi. 206.........17.* 500
Tas pats drūtai apdarytas. ...... 65o

No. 1457. Dangaue Augštumas la 
žmogaus Senumas; Anykščių šileli* 
ir daugelis naudingų žinių. Butaiaž 
P. M. f Pusi. 112..........   15o

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. SL Germaia 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Ba
riuko ir išguldė iš svetimų kalbų /. 
Laukis^ Yra tai didžiausia Ir praktiš
kiausia mon\- knyga, burtų Ir delna>- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, 111.1904, pusi. 412. ...............  82-50
Apdaruos*....................  *J S34M

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. 1. 
Lietuviškai vertė J. Laukta. Yra tat 
išaiškinimas monų darymo, fiioje kny
goje atrasite visas monųair burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodyto* vi
sos slaptybė* ir budai jų darymo. Chl
cago, III. .1903, pusi. 262...........-7 500

No. 1525 Rankvedls gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti kaip ra
šyti gromatas j firmas, paariamus, 
gimines, prietelius, mylimus ir myli
mas prieš Lpjl'odlmų, J ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštos luo
mo* y pat**. Pasveikinimai aut Nao- 
jų metų, dienoje, varduvių, gimimo if 
kituose atsitikimuose. Chlcago, IU. 
1895, (jusi. 115....................................350

;______ t . .
•vna į

Maldaknyges.
Mažas Aukso Altorių* _ Katalikių 

ka Maldų knygelė.
Bio* 7 knygelė* yra naujausio spau

dimo ir gražesnė* už seniau apsodin
tas. Popiera balta, slidL drukaa stam
bus. didumas knygelių 3X419 eolio. 
Maldo*; rytmetinė*, vakarinės, prie 
spaviednės, komunijos, mišių, mišpa
rų, ir daugybė kitų. Mišių maldos su 
abrozėliais;- mišparai lietuviški ir lo
tyniški. Koletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo Sš. Sakra
mento, procesijų, pakraplnimo ir tL 
6 Litanijos, psalmės šv. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rąžančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventų 
giesmių tr tt.

No. 1801 Prastais, drūtais apdarais, 
auksintais kraštais, be apkalimo. 50o

No. 1802 Prastais, drūtais apdarais, 
auksintais kraštais. . apkaustytom* 
briaunoms pasidabruotoms blėtelėms, 
su kabute.............................................60o

No. 1803 Moroko skuros minkštai* 
apdarai*, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai ir auksuota kv'aCka 
ant vieno šono......................  81-25

N*. 1804 Prancūziškos slidžios Ska
relės minkštais apdarais, apvaliai* 
kampais, aukso kvletka, kryžius, pa
rašai ir kraštai..................TT;... 31.50

f-’e. 1886 Apdėta baltais sloniana 
kaulais ir celaloida, 3 iidabrtuiai sae- 9 
dalikėliai kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmis, su kabe auk
sinti kraštai. .... '... .;Į77, M/

No. 1804 Bartos celuloidos apdarai, 
vienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso lltaroms .knygos vardas at
spaustas, su kabute, auksinti kraš
tai....................................................... 8158

No.1807 Baltos celuloidos apdarai, 
ant vieno šono kvietk uotas kiellkas. 
su kauline kabute, auksinti kraštai. 
Kaina..................................................31JB

breviorElii,
Katalikiška Maldų Knyg-lė Paves

ta Katalikiškai Lietuves JaunuomėneL
KnygelOh mlera 24įX3% col. Pua- 

lapių 140. storis H col. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai tr 
suplikacijos yra dviejose'laibose: lie
tuviškai ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas maldas ir kalendorių, teip 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge
ra popiera. Čia yra jų paveikslėliai ir 
kainos:

No. 1901 JuodL kietL drūti audimo 
apdarai, išrodo kai? skurintai, gražų* 
Išspausti Išmargtnimai. lapų kraštai 
raudoni. .. ..............................  .... 35o

No. 1902 Juodi, kieti. drut| audimo 
apdarai, išrodo lyg skuriniaL gražų* 
išspausti išmarginlptai, auksuotas kry- 
žūtis ant šono, auksuoti lapų kraštat 
Kalną .................................................4Oo

No. 1903 Juodos franeuziškos ska
raite kloti lygus apdarai, auksiniai 
parašai ant tono ir nugaros, lapų 
kraštai apsčiai raudonai auksuoti, 
rundlnl kampai............. .. 75o

No. 1904 Juodos franeuziškos lygio* 
skurelte, minkštai Iškimšti • apdarai, 
kampai išmarginti, auksiniai parašai 
ant nugaroa ir šono, raudonai apsčiai 
luksinti lapų kraštai, rundlnl kampai. 
Kaina. .... ųUB
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LIETUVA

Ar gerai bite kur šifkortes pirkti.
b Kiekvienas pasakys, kad jeigu tik turi pinigų, tai šifkortf gali 
nusipirkti kur tik nori, nes šifkorčių agentų yra pilni miestai ir 

’ miesteliai, nėra reikalo jieškoti garsių agentų šifkorčių pirkimui, 
nėra reikalo kreiptis pas senus agentus, nes nauji agentai parduoda 

.pigiau ir dar “užfundija” kaip šifkortę nuperki.
į Tai labai gerai pas naujus agentus šifkortes pirkti, bet paziu- 

' rėkime koks rezultatas: .
Waukegano lietuviai pirko šifkortes pas naują agentą A. B. 

’ Shatkų, kuris teipgi nesigailėjo irt “užfudyti”, bet Shatkus priėmęs 
. pinigus šifkorčių niekam neišsiuntė ir šiądien Shatkaus jau \\ auke- 
. gaįne. 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 
kięk tas agentas yra vertas, kuriam pinigus duodate ir kaip seniai 

yra biznyje. ’ - . • \-
Q 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 ir turime savus namus, 
ne samdytus ofisus.

Todėl jei norite, kad jūsų pinigai už šifkortes ne prapultų ir 
kad jūsų pasažieriai gerai atvažiuotų ir pirma atvažiavimo, kad ( 
jus gautumėte žinią, kada juos ant stoties pasitikti, tai pirkite jas ( 

".PAS MUS. Jeigu męs per 17 metų pataikėme tūkstančius lietu
viškų pasažierių su musų šifkortėms atgabenti Amerikon, ir niekas 
su' mumis neturėjo klapato, tai atgabensime ir jūsų pasažierius 
laimingai ir duosime jums žinią kada ir kur juos pasitikti. Męs 
per 17 metų jau esame milijonus lietuvių pinigų j tėvynę išsiuntę 

» ir niekeno neprapuolė nė vienas centas. Todėl jei norite, kad jūsų 
siųsti pinigai gerai nueitų ir neprapultų, tai siųskite juos per musų 
banką, o turėsite ramią sąžinę, žinodami, kad męs už didžiausią 
siunčiamų pinigų sumą esame atsakomi.

. , Dabartinis pinigu kursas yra $52.25 už IOO rublių. Dabartinės
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžčs iki Chicago yra

, sekančios: j
1. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam j

jN’ew Yorką per 8 iki 10 dienų ................ ....... k i............. $66.10.
2. ‘T'.orih Gernian Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo j

Baltimore per 12 iki 16 dienų ...................................  $63.20.
3. A orth Gcnnan Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo j

New Yorką per 9 iki 12 dienų .......................................... $67.20.
4. North Gerinau Lloyd, E.vpresinč Linija, perplaukianti mares

iš Bremo j New Yorką per 6 iki 8 dienų ......................      $69.70.
5. Hambiirg-sįmerican linija, perplaukianti mares iš Hamburgo

j New Yorką per jo iki • 14 dienų ................................’... $64.35.
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo j New

Yorką per 8 iki 10 dienų .................. .....i.............   $66.30.
7. ( anadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer-

po į Montreal per 12 iki 15 dienų ........................  $62.80.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus
. . j New Yorką per 13 iki 18 dienų .........................................$57.50.

Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos 
iki Tilžės, yra sekančios:
i. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko 

r j Rottęrdamą per 8 jki 10 dienų .......................................... “ '
| 2. North Gerinau Lloyd Linija,'perplaukianti mitrės iš Baltimore

i Bremą perw 12 iki 16 dienų .......................    $53.20.
/ 3. North Gerinan Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New 

Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų..'...........................   $54.20.
4. North Gerinau Lloyd, Exf>resinė Linija, perplaukianti mares

iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų .......................... $61.20.
5- Hantburg-Ainerican Linija, perplaukianti mąres iš New Yorko

j Hamburgą per 10 iki I4^ienų ............t................ ... $53.85.
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko j Antvver-

pą per 8 iki 10 diemi ................;....,..................... j..: $55.80.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont

real j* Antwerpą per 12 iki 15 dienų .....................................$56.85.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

į Liepoj ų per 13 iki 18 dienų ..;............
Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus 

oorite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu 
kitę mums visų vaikų metus, o męs atgal 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
prisiųsti mums pinigus per Money- Orderį 
kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šiteip:

Notary Public
Išdirba visokias legališkas popieras, 

kaip tAi: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Billof Sale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes. 

J. J. Hertmanowicz
OOsas

A. Olszewski’o
S252 St. Htlstež, Ctr. 13d St 

Chicago, IIL

11 Me u Garbios Pasekmėsi

. ffenmfe/igr~

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00.
d*

T

VYRAMS TIKTAI

Kas gali būt matyta

GALERUOJ MOKSLO
344 St. State St CBKAGO.ILL. 

arti Harrison Zstvts 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai PathologŲos 
Žingeidumai OsteologŲos

Žingeidumai GromuliavlmoOrganų

Tyrinėk pradžią ir iisivystymą 
žmofiiikos rasos nuo lopiib iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mui ir milžiniikumus.

INŽENGA DYKAI!

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State St. ' Chicago, III.

I
i

Dr. P. G. WIEGNER
(I* LATVIJOė-

Priima ligonius savo ofise:
3315 S. MORGAN ST.
Kasdieną iki 3 vai po pietų ir nuo 6 vai. 
vakare. Telcfoaa*; Yards 709.

Naujas Išradimas 
Sustiprinimui Ir urlalkymui plauką. 
Tukttani'tai plikų rmomu atgavo pui 
khis plaukus, sulaiko s linkini* plaukų 
galvos labai trumpame laike. Vietoj* 

seną atauga nauji, gražu* plaukai, viseto* m- 
♦or Minija dykai. Artesnėms ii u lotu* reikia ru- 
lyti įdedant kraao* ženklelį.

MIOF. J. M. BBUNDZA

AR TU SERGI

$55^0- ‘

• J................ $5i oo-
rašykite niunis į kur 
su vaikais, tai paduo- 
pačta prisiusime jums 
liniją kokią norėsite, 

ir męs jūsų šifkortes

A. Olszevvski
3252 So. Halsted St. Chicago III

Ar tavo Heiiurts 
Htltet. skaudus ir 
ilbertas spuoge
liais? Ar burna 
prikartėjua, smir
da kvapas, veidas 
Ubertas įpupgaii. 
negali valgytb 
pyksta lirdis, ve- 
mL skrvplla.p 
rytmečiais, jauti

blukėje, atslrugitl negardžių skystimu arba vėju, 
ėda rėmuo, ėsi silpna* Ir greitai pallstantls. užei
na seilėtekis tr sutirltėjlma* seiltą, negali mie
goti. ima snauduly* po pavalgymui, kankina 
diegliai tonuose, gurglma* vidurių, gumbas, ne
gardu* skoni* burnoje, trumpa* kvapas, greita* 
nuvargintas, plakimas lirdiet? Jeigu teip tai ne
lauk, tuojau* prislųsk mum dolerį o hm* Išmistai 
nusiųsime butelį musu gyduolės Tbo John BNzlr, 
su pilnu pamokinimu kaip vartoti. Pagelbės ta- 
mlttal kaip ir iimlam kitą. KataHogas apraiantit 
snvirė *00 ligą gaunamas dykai kas prisius porą 
markių. John L Bagdsiunas, propr.

JOHN‘8 eUPPLY H0U8B
11OB eo. OAKLZV AVI. OHIOABO. U-L.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
Ir agentam literatūros ant "Nocth Slde” Chicago. 
Čion galima gauti moksliikų, svletilką ir dvasi- 
Iką knygą, rakaurtą, Škaplierių, abrosSlią, viso
kią laikraKlą. Amerikoa ir Kuropoa ir poplerą 
gromatoms. Teipgi atlaikau Visokio ta voro: Joo- 
dylo, palielią plunksną, drukuojamų malinuklą, 
brttvą, stereoskopą Ir daugelio kitą daiktą. Ne- 
nimirtkite atsilankyti, o busiu uią aaediuti.

PETRAS M. KAITIS 
281 N. North nvm. Chlocgm, IIL

No. 1905 Baltoe skurelės kieti drū
ti ^apdarai, graiųs išspausti išmargini- 
mai, auksuoti lapų kraštai............ 50c

No. 1906 Baltos skurelės minkšti 
apdarai, per abudu galu auksuotos 
juostos, auksuotas'kryžius ir ant nu
garos parašas, auksuoti lapų, kraštai, 

, rundini kampai........... .... ...; 65c

No. 1907 Baltos celuloidos gražus 
apdarai. Išrodo kaip balčiausias slo- 
niaus kaulas, čysta, slidi,' žvilganti po- 
piera; ant šono graži kvietkoe šake
lė su aukso fr sidabro hipeliais, auk
so litaroms knygos vardas atspaustas, 
lapų kraštai apsčiai auksinti, ant vi
durio kabutė.

Cambrldgeport, Mast> 
Pet. Bartkevičius, 719a Maln 
C. Kavolius, 42 Washington

* ' " ■ 't ' '
East St Louia, |||. 

Juoz. Rainis. 452 Collinsville Avė.

HARTFORD, CONN. 
Kar. Lesevičius, -

Herrin,
J. T. Adomaitis,

„ „ .Kencaha, Wls.
M. Petrauskas, 361 Quince St.

Melroae P ark, III. 
F. A. Oolubickas, Box

Millinockat, Me.
Jurgis Tumoža.

MINERSVILLE, PA. 
J. Ramanauskas, < Boa

st

40 Mulberry «t.

Illinoia.
i Box 708.

*1.25
171

kuomi uitlitrUi>-'tinkaniua vaistus ir H- 
gydymą sergančėo.
TB19YNGA9 /GYDYMAS, TKISYNGO9^F< 
KAINOS.

atttataa yra dldsiausias, saniauslaa 
Ir labiau žinomas uš kitus Instl-J 
tutua; nea geriausi daktarai, ^1 
guriausi vai a tai ir iigydė jgfd 
daugaiu Amoniu, negu kitus 
visus daktarus sudėjus 
draugėja. J

taesifttlkMglitft,

tai pll M
ts Mta.

Nėra »kir-] 
^rtumo kaip m- 
rn«l serai. Nora 
utiems dakta- 

Fr*»ns nepasiseks, 
rau gero padaryti; 

V’TlCDok nenustok ▼!!- 
^Ftles, bet paraJykla pas 
^Fmuau daktarus llatu- 
y vyžkal. apsakant savo 
nesveikumus. Jel<u serai. 

Ftad atsmaukia ypatlžkal ar- 
ba apraiant, bus sutelkta 1 b a.

SpeclaliSkas daktaras aklu.
^^^F^ausu, nosies, gerklės ir odos.

Bpeclalltkas daktaras Chirur- 
^^F^s, aperacljoms. / 1

Didelė X RA Y malina, permaty- 
Fmul kiaurai visa kūną, surėdymui vi- 
soklu Ugu.

|FilF Stebuklinga malina, gydymui su elek-

^^bsrtl sveiku • apalrgma kar Matgyėyti. Prtaimtk 
«*■- stampoms.

VOdaa valados: Jė rvto nuo 10 Iki I. ir nuo 2 Ik! S po 
rptet Nedėliotus ir ffVentdlenials nuo 10 iki I po plot. 
rakkrkKY Utarnlk* ir Petnyčloi nuo 7 iki S vai. • ' 
r. J. J. MeGlade, Dr. J. Cayle, Oydynta Direlsžeriaf.

Coliins New York Medical Institute
IX. O WEST 34.VH STFZEET, rsi E. VOPTM., IM. V

GERA
NAUJIENA
Kenčiantiems \

MUSUS I 
DRAUGAMS | 
Lietuviam! h |

* pAihiiis neveik ūmais, fe HSkaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, 
užsimokės tau atsišaukti į Chicago Modlcal Cllnic, 344 Bo. State St. RĮ 
prieš ėjimę gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- & 
gydymų kožiue ligos, kurių prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nualmi- 
nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
vai n u vargstantis ir naram us T- Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, H 
trūksta energijos irtvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, M 
spaugai, plėtmai ar kitoki išbėrimai ant odos, nemoralia k i ir

NasilpiiiBaBti Sapaai, Patrotytas Vyriazkanu, Seldiszka Silpaybe 
nesuaugusios dr šaltos dalys, nūs Įstojimas šlapume paliktame per naktį, jj 
pienėtau šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumų pūslės ar inkstų! fe 
Išsipūtimų Gyslų Maišely]; Užsendinta Puletekį; Užakimų Varpskylės; 8y- M 
filitiškų Uindedyjima Kraujo, ar kokia kitokių gėdingų nervų, odos, kraujo U 

ar užseudinšų ligų! Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramas aaktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkardu- 2M 
sės dalis, priešlaikinį nykimų, skausmus kauluose, puolimų plaukų, skau-fe 
damų gerklę iv tt. 1 K|

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic 
užtikrins tau pilnų ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad fe 

tavo liga ym išgydoma. Jausi pagerėjimų iš pirmos dienos, ir aeužilgio 
atrasi savu karaliam tarp vyruaąnt kūno, proto ir širdiuu- lĮjekas taip ne- U 
sunaikina jaunus ir pusamiintM Vyrus kaip iU>ėglmąf‘sėklos nakties laike, K 
arba slaptingas nubėgi m as sėklos su šlapumu- Tas padaro žmogų netin- R 
kančių prie darbo, Žanai vės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina fe 
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užga- 0 
nėdinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave išlydysime.
M;* cydom Ir Hgydom sėklos nibė<Unui, nervą nusilpnėjimą, uisenėjusį p ule tek Į. sytllį, 
nenatoraiitku* bėgimu*, paliagritą, inkstą ir pūslės ligas, telsybj sakant, visas Vyrą fe 
Ucea. Viso* kliūtys laimingam Seuybinlam f v venim* bus praiahntoa n'iiksUaėius Jaunų M 
ir puaamiinią vyrą kasmet priai laiką nuiluoja į grabą Jaunystės išdykumai, per tankas U 
sasikuopiaimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors vieną ii virė paminėtų ženklų, pasirodavyk 4B

i
 Valanda, priimta.* ligaaių: aua 10 ryta iki 4 pa piat, ir na. • Iki 7 vakare. 
NadMtomie ir iHstol kvantams dienoms: sus 10 ryta iki lt vai. pietą tiktai.

CHICAGO MEDICAL CLINICk
344 SO. STATE STREET CHICAGO, 1LL.
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"LIETUVOS” AGENTAI.

fAS &AUOM ALSAVUS UUiMr
kyti ^Lietuvą” metams ar pusei .. 
metų ir užsimokėti.

Vincas Pūkas—Keliaujantis Agentas. 
Jonas Janušas keliaujantis Agentas 

po Illinois valstijų.

Brooklyn, N. Y.
A. Lesniauskas, 298 South Ist St.

■ Jonas J.utkauskas, 112 Grand st

Balti more, M d.
i Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st 
, I* Gawlis, 1834 N. Castle Street 

Vincas želvis, 709 W.a Lombard St

Chicago, III.
1098 So. Leavitt st 

51 W. 25th St 
4501 So. Laflin St 

10802 M k alga a Avė.
124 W. 21st St

Jonas Balčas,
M. Dudasį"

4 M. Fanstel,
Charles Laban,

tTimt įLSakTi .<feMHHMHHHfe| 
i Geo. A. Pupausky, 1112 S. Leavitt Št 

K. Steponis, 873 — 34th PI.
Juozaa Volmeris, 168 W. I8th St 
K. T. Urbutis, 4552 So. Ashland Avė. 
AnV žūkahskSį ’ ‘ 871 — 34th PI.

Ckveland, Ohlo.

538.

New Britsln, Conn.
M. J. Čeponis, 21 Pieasant Street.

V. Ambrazeyjčia, 178 Ferry Street. 

NORWOOD, MA83.
B. A. Tūmavičlus, * 346 Lenoz st

Pittaburg, Pą.
Jonas A. Ignotas, 46

G. Mlliauckas,

Paterson
Varaškevičius,

J.
So. 22-nd Street

37 So. 19th st

N. J.
70 Lafayette St

Pittston, Pa.
Kazakevičia, 103

V. S. Kreivėnas, 
S. Potelhinas,

No.
- i 

Plymouth, Pa.

345 E.

Mala St

Box 1030. 
RIver St

N. Oendrolius, 224 Athens Street 
•cranton. Pa.

Juoz. Petrikys,

Shenandoah, Pa.
T. Krylanaaskas, 12 cherry Street
And. Mačis, 133 So. Maln Street

Sprlngfleld, III.

DKLNAŽINYB IR KORTU LEMIKAS 'J, i

PROF. H. l£EIBOWITZl
Ai pasakysiu tamistai su kuom apsivesi ir teipgi

\X Esmi vienatiniu kortų lėmiku (burti-8 \ ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti
meilę ar draugiškumj tų, prie kurių šir

dis linkusi nors jie butų ir gana toli.
Prižadu pasakyti tamistai ar U mis tos vyras, moteris ar meilužė tei

singa ar prigavinga; kaip apsivesti su ta ypata, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubinti apctvedimę su ypata, kurtę myli; taipgi kaip įgautu 
įtekmę ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praeitę, da- 
bartę ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELL*ST., h^unTon^atviu c

M. Virbickiene
Atsakanti akušerka

927 33rd Placa,^ Chicago, III.
Telephone Yards 5102.

Duoda visokią rodą ir geriausią 
pagelbą moterims jų ligose, pasek
mingai atlieka darbą prie gimdymo 
ir daiiuri atsakančiai po ginldymui.

NAUJO NAUJO
Q»4«žlnkello AAPlLllAlO Lalkrodillo 
gryno sukto, auksuoto, ar kitokio, parduosime pirmą 10,000 musų 
naujo nudėvimo n ak menai* ''Accaratas” laikradėlio tik pa SS.7a 
Šitie puikų* ir grąžą* laikrodėliai yra gražiai graviruotai* sukto 
MŠteM uždaromais IhkltaU. dalbiniu judi a turu, patentuotu aut tė
ty tu v u. greltatruki* ir kitomis geromis ypatybėmis, gerai rodo lai
ka ir «/» nžtikima*. VyrUka* ar ttiotrrlėka* garantuojama M asntą 
Jie nė tair yra gerais, bet ir pratikti laikrodėliai* take* pirkt, ge- 
rėsta ir dldsiuosit tavo draugamt. Jei nori tikrai gero ir gružam 
laikrokėlio pigia kaina, tai eia iii yra. Pirma pirkimo kitur, apžln

Įvadine ksliis 15 75 ir peniuntiiuo ir IslknHiėiis tavo. Jei jo
nenorai, neimk, nieke niurni nebūt, kultas ir laikrodėli’ btn mums

Pirma m.ooo iit* laUrbtUliiĮ iipardarufJU btu p arda rijami pa- 
praatd taiM po 9».» Ir tat l<u itr pifu. Adrttuo* httip:

Excelsior Watch Co., Dept 903, Chicago, III., U. S. A.

Ponia Ona Miller
. (pagal vyrj Jankauskienė)

SENIAUSIA IIETUVE-MUSERII* CHICA60
Dabar gyvena priešai Rqj>le st.

107 Canalport Avenue

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW

Atwood Bldg., Room 808

CHICAGO, HL jei. FraakU. 117«.
Lietuvy* advokatas, baigą* jurisprudenci

jos mokslą ėla Amerikoje. Veda visokia* by
las, civili-kas ir krlmlnalUka* vl«uoM_tei»- 
muoee (tuduoeei.
Gyv. 3112 S. Halsted St, arti 31-mos gaL

Dr. G, M. Glaser
Šiuomi praneiu gerbiamai publikai. Jog esiu 

seniausiu gydytoju ant lirldgeperto. praktikuo- 1 
dama* 17 metą. Dabar tavo ofisą perkėliau į 
savo namus po nr.

3149 8. Morgan St.1
Mano ofisas įprapin tas aanjanttnit budais gydy 
mo. Visas ligonius steagšiaMluiganėdiBtl, kaip 
ir lygtini. PaaitikManaa, jog gerbiama publika

M. Darau visokią operaciją. Liekuočiau pagarba-

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

į Męs Apdraudžiame |
(ItiBuritiame) •

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

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

Mus apdraudžiame VISKį IrnuoVISOKIŲ NELAIMIŲ
Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir- |£ 

kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- I 

tikjme ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, w 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa- || 
nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė. »

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo K 

reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI r
3252 S. Halsted St. Chicago

••

Lietuviška Gydykla
Sveikatos Patarčjo

D-RO J. THOMPSON’©
Vienlntėlis ir likriaitsias kelias aųrleblmul sveikatos yra per Lletuvlžkąją Gydyklą. Svei

katos patartu* ir Direktorių* tos tidvkloe D-ras J. E Thoraptoaat. kuris yra sensusiC jydy toju Y orite, kažsagl Ji» ptbaitė Yaie unlvenitolą. danr metą praktikavo New Yorko D.1- 
levus lisonbuty, telpovi Karstami Vitam* tvlets Vieunot llgonbuty, kur ir pragarsėjo kaipo gar
siau 11a* cvdytojas. kuriam ir d*bu nėra to* Hyo* karto* jis nepataikytą itarydyti.

Todėl <. stuviikojlGydykla kvieėta visus, kurte Uk terza koku Ilga neįsaku* raJj ti.ar pa
čiam į ją atalėaakSi. o kiekvienas *ntnrėt tikrą pagalbą ir Hąydymr garantiją. Adresas tokiai: 

Dr. J. E. iThompSOn, 342W. 27thSt, N«wYwk.,F. Y.
GYDYKLA ATDAkA: Nuo • iki U vai. ryto D nuo t iki ė vai. vakare. SepUntadieniali nuo 

1 iki t vai- po pietą.

D-r6Marija Dovviatt-Sass
Moterą ir Valkų Ligą Specialistė.

BUSTAS, SSS1 W. Narriean St.
(arti W. 5Z-ot Avė.)

Valandos: Iki 9 vai. rytmety}, 
NuO7ikl8:>0 vakare.

Vsitatmos: Nuo»*0lkl 11 :»ryto
> v.,3 _C iki 7 vai. vakare.

Nedėldleniaie: Jhtoė:» iki 1» vaL Uk.

Dr. O. C. MEINE
^JATYDAI BROOKLYNO LIETUVIU

Nauja LletuvUka apavų krautuvė 
(Shoe Store), 41 Grand .et. Brooklyn, 
N. Y., netoli Houaton .ir Grand forą.

11 Ir U latetod

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas.

Užlaikau gerilusloš finuos tavorA 
Parduodu kuoteisingiauslai ir pigiau 
uegu žydai M. m. Muilavau.

■•j.
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e saukusi gydytis TUR šauktis asabiškai dėlto, kad 
Įėjimai negal būt gydyti teip gerai per raštus’kam
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