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i POLITIŠKOS ŽINIOS
MASKOLIJA.

Fanatikai, savę vadinanti “Tik
raisiais maskoliais turėdami caro 

‘protekciją, manė, paminėjimui 
dviejų šimtų metų sukaktuvių mū
šio prie Poltavos, kuriame Švedi
jos karalius Gustavas Adolfas tapo 
maskolių sumuštas, surengti Pol- 
tavoj [didelę demonstraciją! ir ją 
kreipti prieš durną. Mąt durna 
kokia jį nebūtų, visgi kartais pa
žiūri ir į biurokratų darbuš, biau- 
rių biurokratų darbų neslepia. Tas, 
žinoma, biurokratams nepatinka, 
jie norėtų ir nuo tos menkos kon
trolės pasiliuosuotij. Iš biurokratų 
ir susideda garsi “Tikrųjų "mas
kolių sanjunga. Todėl ji ir su
manė prieš biurokratų darbus kon
troliuojančią durną demonstraciją 
pakelti, reikalauti jos išvaikymo, 
reikalauti panaikinti visas dar už
silikusias laisves, kad būt galima 
visą valdymo būdą sugrąžinti į 
senas vėžes.

Stolypin vienok pranešė sanjun- 
perdėtiniui, kad apvaikščioji- 

sukaktuvių mūšio prie Polta- 
galės dalyvauti tik 175 sanjun- 
sanariai. Tokiam mažam žmo-

j gos 
me 
vos 
g°s ĮH
nių skaitliui neparanku demonstra
cijas kelti; todėl ir sanjunga at
sisakė sųkatuves apvaikščioti, nes

i Stolypin uždraudė samdyti demon
stracijas kelti valkiožus. Gal bu
vo -manyta Poltavoj surengti žydų 
skerdynės. Iki šiol nekartą Stoly- 
pintri; pasitaikydavo susiremti su 
“Tikrųjų maskolių sanjunga’, bet 
kad ji buvo caro ir didžiųjų kuni
gaikščių įnagiu, jų proteguojama, 
reikėjo nAnisterių pirmininkui prieš 
ją nusilenkti. Bet. ne reikia ma
nyti, kad pats Stolypin butų lais
vės šalininku. Jis irgi biurokra
tas: jis irgi norėtų, kad biurokra
tai atgautų niekeno ne kontroliuo
jamą valdžią, bet jis visgi turi ro- 
kuotiesi su gyventojų norais, jis 
mato, kad valdant senuoju budu, 
Maskolija gali visai įtekmę ir už- 
sitikėjimą nužudyti užrubežiuose. 
O tas išduotų labai blogas pasek
mes, nes be užrubežių pinigų Mas
kolija apsieiti negali, o bankinin
kai biurokratų valdžiai niekur ne
įstengtų. pinigų surasti. Todėl tai 
Stolypin ir stoja prieš reakcijonie- 
rių užsimanymus, bet ne išmeilės 
laisvės. Laisvės šalininku Masko- 
lijos ministerių pirmininkas niekur 
nepasirodė.

Finiškoj jūrių kojoj atsibuvo
* sivažiavimas Maskolijos caro 

Vokietijos ciecoriu, Kadangi 
sivažiavime buvo Vokietijos kanc
leris ir Užsienių ministeris ir Mas
kolijos ministerių pirmininkas ir 
užsienių ministeris, tai reikia ma
nyti, kad puotaujant abiem valdo
nam, buvo ministerių vedamos ko
kios svarbios tarybos. Bet apie 
ką tartasi,,nežinia. Manoma, kad 
kalbos ir gal tarybos ėjo apie ga
linčias kilti ant Balkanų pussalio 
maištus; kad buvo kalbėta ir apie 
Lenkijos ir lenkų likimą. Mat 
Prusnose smarkiai pradėjo lenkus 
persekioti. Bet jeigu Lenkijoj len
kai įgautų daugiau laisvės ir Prū
suose juos ne lengva būt pergalėti, 
nes Lenkijos lenkai galėtų pasek- 
mingiau padėti, kaip ir šiądien ko
voj už lenkystę, Maskolijos ir Prū
sų lenkai turi visgi šiokią tokią 
pagelbą iŠ Galicijos, kur lenkai turi 
daugiau laisvės. Prusai todėl bi
josi, kad Maskolija lenkams irgi 
nesuteiktų - daugiau laisvės.

Kadangi, kaip laikraščaii prane
ša, caras su kaizeriu gėrė viens ki
to sveikatą, caras vokiečiams, o 
kaizeris maskoliams linkėjo kuo 
geriausios kloties, pasisveikino ir 

. atsisveikinu abudu valdonai labai 
širdingai, tai reikia manyti, kad 
tarybos išdavė tokius vaisius, ko
kių valdonai geidė. Jeigu teip, tai 
gal neužilgio durna gaus nuo ran
do sumanymus naujų ant lenkų, 

' o gal ir ant lietuvių sprando ren
giamų pančių. Kur valdonai susi
taiko, ten žmonėms būva blogai, 
nes valdonams retai rupi žmonių 

. gerovė; žmonėms jeigu valdonai 
, ką gero daro, tai vien priversti.
Iš gero noro valdonai ir randai re
tai žmonėms gerą daro, tankiau
siai juos vien išnaudoja.

su
su 

su-
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iš žmonių, bet nebereikalo patarlė 
sako: jog žmogus žmogui piktes
nis negu vilkas. Jeigu gi viešpa
tystė susideda iš visokių tautų ir 
tikėjimų, tai būva dar blogiau: 
silpnesnė tauta negali laukti susi- 
mylėjimo drūtesnės. Tauta 
tautos neskriaudžia ir neišnaudo
ja vien tąsyk, jeigu skriausti ir 
išnaudoti negali; tik tąsyk silpnų 
ne pančioja, jeigu ir tie silpniejie 
atsiekimui tvirtesniųjų kokių nors 
siekių yra reikalingi ir tai tik tol, 
kol tvirtesniems pagelba silpnųjų 
yra reikalinga.

Savo laike buvo pranešta, jog 
Maskolija rengiasi iš Lenkijos iš
traukti savo kariumenę ir panai
kinti Lenkijoj esančias" tvirtoves. 
Paskui vienok rando laikraščiai pa
garsino, kad gal Lenkijoj tvirtovės 
ne bus panaikintos. Taigi mat ca
ro randas greitai perkeitė savo 
mierius, bet ir tą ne iš gero noro 
padarė. -Mat Prancūzija apreiškė, 
jog Maskolija neturi tiesos tvirto
ves apleisti, nes to jai neleidžia su
tartis padaryta su Prancūzija. 
Prancūzija, kada susirišo su Mas
kolija, tąsyk laukiamas buvo ka
ras su, Vokietija, todėl Lenkijoj 
Maskolija rengė tvirtoves. Tvir
tovės tos turėjo sulaikyti dalį Vo
kietijos kariumenės, ka<j ji tokiu 
budu mažiau kareivių galėtų siųsti 
prieš Prancūziją. Todėl tai išėjus 
aikštėn, kad Maskolija nori Len
kijoj esančias tvirtoves panaikinti, 
Prancūzija pakėlė protestą prieš 
tokį pasielgimą, nes tas butų su
laužymu padarytos . su Prancūzija 
sutarties.

Išvažiavus-carui pasitikti Vo
kietijos ciėcorių, jo laivą lydėjo 
torpediniai laivai, kurie iš tolo 
neleido nė jokių laivų. Mat bijo
jo, kad ant jūrių neatsirastų prie
šų, kurie galėtų carą nudėti. Tuom 
tarpu iš Švedijos plaukė angliškas 
garlaivys, kurio kapitonas neži
nojo, kad caras ir jūres gali už
daryti, nors jos ne jam priguli. Jis 
nesuprato paliepimo prasišalinti, 
todėl „maskoliškiejie torpediniai 
laivai, teip kaip Rozdestvensky į 
angliškus žvejus, pradėjo laidyti 
kanuolių šuvius, kurie pataikė j 
laivą ir sužeidė trįs jurininkus. 
Žinoma, sužeistiems Maskolijos iž
das turės užmokėti atlyginimą. 
Laivo kapitonas su skundu atsi
šaukė į Anglijos randą, kuris turės 
už savuosius užstoti. Mat masko
liškasis laivynas karuose pasirodė 
netikęs, jis pasekmingai kariauja 
tik su beginkliais žvejais arba su 
prekių laivais teipgi ginklų netu
rinčiais. ’
Stolypin panaikino jau ir Maskvoj 
apgulimo teises ir jų vietoj įvedė 
teip kaip ir Lietuvoj sustiprintą 
apsaugą. Bet kaip Lietuva .išto 
neturi pamato džiaugtiesi, gal ir 
Maskva teipgi pamatys, kad išto 
nėra ką džiaugtiesi. Juk antai 
Lietuvoj jeneral-gubernatoriai da
bar dar labiau sauvaliauja negu 
laikė apgulimo teisių. Panaikinus 
karo stovį pradėjo persekioti laik
raščius už kiekvieną laisvesnį išsi
tarimą, pradėjo uždarinėti vieną 
□o kitam ’ svarbesnes apšvietimo 
draugoves; nepalieka ne mokyklų. 
Laisvės buvo juk daugiau laike 
Apgulimo teisių negu dabar.

CHINAI.
Angliškiejie, prančuziškiejie ir 

vokiškiejie bankininkai sutiko
Chinų randu, kuriam norėjo pas
alinti 270000000 dol. padirbimui 
^elžkeho nuo Hankau į šečuen. 
Bet prieš tą sutartį pakėlė protes- 
ą amerikoniškas ambasadorius 
Chįnuose, kadangi prisidėti prie 
paskolos nepakviesti Amerikos ban- 
cininkai ir per tai sutarties Chinų 
randas neužtvirtino. Prieš tokį 
Kmerikos ambasadoriaus pasielgi- 
ną pakėlė protestą Anglijos ran
tas. 'Anglija mano, jog Amerikos 
jankieriai turėjo gana laiko su pri
sidėjimu pasisiūlyti pirma, ;bet ne
stabdyti užtvirtinimą, - kada sutar
tis jau padaryta. Su Anglija eina 
iš vien ir Prancūzija, bet Vokieti
ja ne atsiliepė ant Amerikos am
basadoriaus protesto. Vokietijos 
rando laikraštis “Koelnische Zei- 
tung” užtikrina, jog Vokietijos 
randas daro, ką gali, kad tik Ame
rikos bankininkus užganėdinti. Bet 
kad paskolą duoda privatinei ban-

su
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nuo sutarimo su Chinais atsisa
kyti, 
nės 
kas 
ant 
dėl 1

. Kaip tos užgimusios tąsy- 
pasibaigs, dar nežinia. Mat 
Chinams skolina pinigus, tas 
jų politikos turi įtekmę. To
tai Amerikos ambasadorius ir 

bruka savo bankininkus, kad už jų 
pinigus Amerika turėtų didesnę 
įtekmę ant Chinų politikos.

PRANCŪZIJA.
Prancūzijoj rods pasibaigė strei

kai krasos ir telegrafo tarnų; iš 
dalies pasibaigė ir prekių ‘ laivų 
jurininkų streikai, bet užgimė nau
jas streikas: sustreikavo arklių 
prižiūrėtojai ant lenktynių plia- 
ciaus, vedanti arklius iš tvartų ant 
lenktynių pliaciaus. Rods tų tarnų 
yra ne daug, bet kad lenktynės 
ypač Paryžiuj svarbią lošia rolę, 
čia laimėjusiems arkliams paski
riamos didžiausios dovanos, tai 
streikas dabar užgimęs laike ar
klių lenktynių yra didelės svarbos. 
Kadangi arklių prižiūrėtojai atsi
sakė lenktynėms arklius ant plia
ciaus išvesti, tai juos užstoti at
siuntė policistus. Arklių vedėjai 
reikalauja pripažinimo jų organi
zacijos, 6 frankų dienos užmokes- 
nio, geresnių mimų gyvenimui ir 
geresnio, valgio. Jie atsišaukė prie 
darbo mįnisterio prašydami patar
pininkauti prie sutaikymo jų su 
darbdaviais ir su arklių jojikais 
ir jų mokintojais.

Prancūziškoji kariumenė dar ne
tapo atšaukta iš Morokko. Dabar 
ten gali prireikti kariumenės dau
giau. Mat prieš naująjį sultaną 
sukilo tūlos maurų giminės. Ap
linkinėse Morokko sostapilio jau 
buvo krovini susirėmimai sultano 
pajiegų su sukilėliais, kuriuose sul
tano kariumenė likosi sumušta. 
Pasikėlėlių pasisekimas, be abejo
nės, padrąsins kitas gimines ir 
naminis karas vėl atsinaujįs. 
Šiuom kartu, susitaikius Prancū
zijai Morokko reikaluose su Vo
kietija, Prancūzija turės liuosesnes 
rankas, galės cjgtiesi drąsiau. Iš
to naminio karo Prancūzija gali 
pasinaudoti ir su visu po savo glo
bą paimti tą turintį apie 12 miljo- 
nų gy ventojų 
Šiaurvakarinė 
Prancūzijai.

Prancūzijos 
teikė parlamentui biudžeto suma
nymą šiems metams. Su!yg« mi- 
nisterio išskaitymo, laukiamas ne
priteklius 105 milijonų frankų. 
Mat šiądien beveik nėra krašto, 
kuris savo išlaidose labai skaity
tus! su įplaukimais, todėl visos veik 
didesnės viešpatystės turi nepri
teklių. Prancūzijos ministerio su
manyta nauji mokesčiai: nuo kero- 
sino, nuo automobilių, nuo šunų, 
nuo kolionijų obligacijų, kasyklų 
akcijų ir nauji mokesčiai nuo pa
laikų.

kraštą. Tąsyk visa
Afrika patektų

iždo ministeris su-

ti: Juozas Miškinis, 25 metų, ir 
Petras Gavrilovas, 20 metų, nu
teisti už plėšimą ir užmušimą 
Dembavo viensėdyje, ;Šiaulių ap
skričio.

Mokytas daržininkąs Pavlavi- 
čius gavo iš ūkto departamento 
leidimą įsteigti Vilniuje ūkio ir 
daržininkavimo mokyklą. Moky
klai laikyti ūkio departamentas 
skirsiąs kas metai pašelpos po 2 
tūkstančiu rublių.

MokyČiausioji miesto durna Ru
sijoje bus dabartinė, naujai iš
rinkta Vilniaus miesto durna. Jok
šai kitas Rusijos miestas negalįs, 
sako, pasigirti, turįs savo dumi- 
ninkų tarpe tiek žmonių baigusių 
augštąjį mokslą, kiek ] akliuvo per 
šiuos rinkimus Vilnia us dumon. 
Galės Vilnius bent tuo pasidi
džiuoti.

Vilniaus miesto durnos narių bus 
išviso 74, bet 6 vietos paliktos žy
dams, kuriuos skiria vidaus daly
kų ministeris. > Todėl iš išrinktų
jų tik 68, gavusieji daugiausia 
balsų, paskirti dumininkais, kiti 
gi 25 išrinktieji paskirti kandida
tais. Rusai išrinkti 9. • Lietuvis 
įėjo dumon tik vienas — Dr. A. 
Vileišis; V. Valiūnas paskirtas 
kandidatu. ,

Iš PENEVEŽIO.
Gegužės 20 d. po pietų Smilgių 

gatvėje iškilo gaisras. Sudegė 10 
namų per vieną valandą. Gaisri
ninkai, stigdami vandens ir ne
begalėdami prieiti, gelbėjo kitus 
namus, kad neužsidegtų. Jei ne
būtų suturėję gaisro, visas mie
stas butų pelenais pavirtęs. Sude
gė daugiausia vargdieniai. Turtų 
neišgelbėjo. Nuostolių daug.

S. 2.
Panenvėžyje, pirmą ūkio paro

dos dieną (gegužėio.31 d.) šv. 
Juozapo darbininkų draugija ren
gia Rabinavičiaus teatre lietuvių 
vakarą. Vaidinimas bus: “Vel
nias — ne boba” ir “Jaut 4tis”. 
Paskui — dainos. . -

gėrė, gėrė, susipešė, pagalios ėmė 
peiliais badytis. Atėjo pakviesta 
policija, o girtuokliai su peiliais 
ant jos; tik nagaikų gerai užra- 
gavę, nusiramino. Tai ką degtinė 
daro. Lietuvos Žolynėlis.

(“šaltinis”).
Kauno gubernatoriaus buvo liep

ta Šiaulių sprauninkui sušaukti 
gydytojus, kad ištirtų, kokia liga 
įsigalėjusi Šiaulių kalėjime. 
Sprauninkas sušaukė balandžio 9 
dienai šiuos gydytojus: Šiaulių 
apskrities ir sykiu kalėjimo gy
dytoją Bronovickį miesto ligonbu- 
čio gydytoją Supą, Laucevičių ir 
Dantuskį. Kalinių ligonių buvo, 
apie 60. Gydytojai rado šiltinę 
(tifą), bet raporte buvo pranešta, 
kad tai irmidė (influencija). Mat, 
vasario dar mėnesį Bronovickis 
pranešęs savo raporte, kad ka
lėjime siaučianti influencija. In
fluencija, kaip pripažino visi pami- 
nėtiejie gydytojai, sirgęs ir miręs 
vyresnysis kalėjimo sargas Pelik
sas Stešegauskis, o gydytojas Bro
novickis jo ligą pripažinęs šiltine.

Kauno gydytojų inspekcijos sky
rius, neveizdėdamas Bronovickio 
raporto, nei visų balandžio 9 d. 
gydytojų raporto, išsiuntė čia gy
dytojų inspektoriaus padėjėją Gra- 
cianskį, kurs atvyko į Šiaulius ba
landžio 12 d. Jis rado kalėjime 
ligonių kalinių apie 65 ir kalbėjęs, 
kad tai šiltine (tifu) jie sergą, tik 
raporte parašęs “influenciją". Ta
riamąja “influencija” sirgo du kri
minalistu kaliniu—Ona Bernotienė 
ir Jurgis Mocaitis. Baigiantis ka
lėjimo dienomis Juodu ligoniu bu
vo nuvežtu poiicijon, o iš polici
jos — miesto ligonbutin. Ligon- 
bučio gydytojas Supas pripažino,

sekasi. Buk ji įspėja, kas arklius 
kam pavogė, ir ima tik 20 kap. 
Gydo nuo visokių ligų, vaistus 
duoda. Taip surenka nemažai pi
nigų, ir nemažai žmonių prigauna. 
Ypač šįmet daug vagysčių atsiti
ko, tai visi puolė prie jos ; visiems 
ji nurodė, kas pavogė, ir nemažai 
nekaltų žmonių apgavo ir suvaidi- 
jo. Sako, kad kaip kas ateina pa
barimo, tai ji eina ant augšto pasi
kalbėti su kokiu tai juodu šunimi, 
skaito kokias ten juodas knygas 
su baltoms raidėms. Kvaili žmonės 
tiki, buk ji viską žino, ir neša jai 
paskutinius skatikus, o čia papra
stoji apgavikė, kaip ir visos tokios.

Varguolis.

(2 dal. 132 str. Krim. Kod.). 
Tie mokiniai, suareštuoti Marijam
polės žandarų viršininko Kislins- 
kio, buvo išsėdėję kalėjime po 2__
4 mėnesių. Liudininkais buvot 
žand. 1 ‘ 
vakmistras Fiodorovas,

viršin. Kislinskis, žandarų 
keletas 

gimnazistų. Gynė tam tyčia at
važiavęs iš Peterburgo prisiekęs 
advokatas V. Durnos atstovas A. 
Bulota. Byla buvo uždarytomis 
durimis. Per prokuroro ir apgy
nėjo kalbas atėjo pasiklausyti ke
letas žandarų • oficierų, policijos 
vyresniųjų, teismo valdininkų ir 
gubernatorius. Teismas apie 2 
valandas pasitaręs išteisino visus. 
Tie mokiniai ant laiko iki teismui 
buvo iš gmnazijos prašalinti. Da- 

tarėtų gmnazija atgal priimti.
< X.

0®

bar

yra

IŠ PALAVENO, 
Ukmergės apskr.

Palavenis, mažas miestelis, 
dvi krautuvės, buvo monopolis, bet
nuo Naujų metų panaikintas; nors 
dejuoti negalima, degtinės pas mus 
netrūksta. Turime čia mokyklą 
įsteigtą 1908 m. Iš pradžių mo
kytojas buvo labai geras lietuvis. 
Dabar jis perkeltas į Subačių, jo 
vietoj yra rusas visai nemokantis 
lietuviškai. Liūdna klausyti, kaip 
vaikai tarp savęs pradeda kalbėti 
rusiškai. Musų mokykla visai ma
ža, vaikų yra apie keturiasdešimt, 
vargiai besutelpa. Yra čia mūri
nis valdžios namas; kad valstie
čiai pasirūpintų, gal išgautų jį 
mokyklai. Laikraščių pas mus pa
reina nedaug: “Vlties" 1 ekz., 
“Šaltinio" 3 ekz., “Vienybės" I 
ekz. ir “L. U.” I ekz. Pas kle
boną yra knygynas, bet mažai kas 
iš jo naudojasi, nes apart “Peklos” 
ir “šventųjų gyv.” nieko daugiau

IŠ KALVARIJOS, 
Suvalkų gub.

Gegužės 4 d. dešimčiai “švie- 
siečių" apskelbė, kad jų byla, ge
gužės 2 d. perduota Varšavos ge- 
neral-gubernatoriui. Gegužės 2 d. 
kalėjime buvo Suvalkų prokuroras 
Cholščevnikovas, tai šviesiečiai pra
šė, kad juos bent sykį nuteistų, 
kad žinotų už ką sėdi. Bet proku
roras atsakė, kad negalinta, kad 
juos laik^ytik pagal sustiprintos 
apsaugos ^statymų. O jei, sako, 
norite teismo, tai reikėjo kas nors 
padaryti. Taigi išeina, kad mus 
kalėjime taiko užtai, kad mes nie
ko nepadarėme! Kalinys.

IŠ LIUDVINAVO, 
Kalvarijos apskr.

Gegužio 9 d. pas ūkininką

PERSIJA.
Maskoliškiejie randui tarnaujan- 

tiejie laikraščiai vis garsina žinias 
neva apie žmonių skerdynes šiau
rinėj Persijoj. Kadangi žinios tos 
nepatvirtinamos iš kitų šaltinių,”-' 
tai reikia manyti, kad jas caro ran
das tyčia garsina išteisinimui įsi
veržimo 'maskolių į šiaurinės 
Persijos apskričius, iš kurių, ma
tyt, maskoliai ne mano pasitraukti. 
Greičiausiai maskoliai pasitaikys 
visus tuos Persijai prigulinčius 
kraštus, kur įstengs prisigriebti 
kazokai jenerolo Snarskio. Čia 
mat nėra reikalo bijoti tokių pa
sekmių kaip Mandžurijoj, nes nėra 
tvirtų, kurie panorėtų maskolius 
iš Persijos laukan valyti.

Kaip dabar išrodo, tai rengia
mas Persijos padalinimas. Aiš
ku, kad maskoliai įieško tik prie
kabių, kad galėtų šiaurinę Persi
ją pagriebti, turkai jau laiko Per
sijai prigulinčią Armėnijos dalį, 
Urmiah apskritį. Anglijos juri
ninkai jau gaspadoriauja tūluose 
pietinės Persijos pajūrių miestuose. 
Taigi, Persija gali išnykti iš eilės 
neprigulmingų viešpatysčių teipjau, 
kaip šimtas metų atgal išnyko 
Lenkija.

.. Iš SMILGIŲ, . ?
Panevėžio apskr.

Pas mus priviso nemažą vagių- 
piktadarių. Nuo balandžio 20 ligi 
gegužės 1 dienos pavogta nemaža 
mėsos ir apie 10 arklių. Naktį 
iš balandžio 30 į gegužės 1 dienos 
Kiaužerių kaimę vagįs įlindo ūki
ninko J. St. kutėn, kur buvo jo 
kumelė. Nežinia iš kokios ten 
priežasties piktadarys ėmė ir pa
korė kumelę. Už dienos piktadaj 
rys pasisekė surasti ir pasirodė, 
kad tai butą J.‘ St. kaimyno.

Sunkus pavasaris. Reikia va- 
gon stoti, o šerti gyvulius nėra 
kuo. Reikia pirkti, - bet už ką?! 
Linai pas visus dar nuo pernykš
čių metų guli neparduoti, niekas 
neperka....

Antanas Ridikėlis. 
(“Šaltinis").

Iš VABALNINKU, 
Panevėžio ap.

Tik metai kaip pas mus susitvė
rė Lietuvių Katalikų Moterų Drau
gija. Narių jau yra šimtas su 
viršum. Kruta musų moterėlės. 
Dabar per paskutinį susirinkimą 
nutarė įsteigti Vabalninkuose mer
gaičių mokyklą. Mokys tenai: ^pie
nininkystės, gaspadinystės, siuvi
mo ir tt. O kad surinkti tam 
tikslui pinigus nutarta daryti va
karai. Gegužio 17 d. žada būti 
toks vakaras. Surengimui to va
karo išrinkta komisija. Na — 
pamatysim, kaip seksis.

Daugvardis.

išuEmos.
Iš VILNIAUS.

Gegužės 15 d. nakčia, Vilniaus

• IŠ ŠIAULIŲ.
Čia yra keletas fabrikų, kur dir

ba lietuviai darbininkai. Apšvie
timas pas juos menkai .pakilęs. 
Girtuokliavimas randa atsakančią 
sau dirvą. Kaip girdėjau,.pas kai- 
kuriuos darbininkus yra paprotis 
taisyti “molodevką”, t y. naujai, 
fabrikan pristojęs darbininkas turi 
atiduoti kokio mėnesio uždarbį ki
tiems draugams pragerti. Ta

šiltinės atkryčių, ir gegužės 9 d. 
raportu (Nr. 67) pranešė apie tai 
Kauno gubernijos gydytojų sky
riui

Dėl to gydytojo Supo raportp 
gegužės 13 d. atvyko iš Kauno 
į Šiaulius kalėjimo inspekcijos vir- 
šininkas-gydytojas Kurlovas ir su
šaukė 5 vai, popįet kalėj iman šiuos 
gydytojus: Ginriką, Laucevičių, 
Remigijų Laucevičių, Fridbergą, 
Supa ir Bronovickį. Jiems įsakė 
Kurlovas susekti kokios rūšies ta 
šiltinė esanti.

Dabar Šiaulių kalėjime serga 81 
kalinys, o per pustrečio mėnesio 
mirė apie dešimtis; jų tarpe politi
kos kalinė a. a. panelė Ona Po- 
džiunaitė.

Dabar tie gydytojai ir viršinin
kas gydytojas pripažino, kad ka
lėjime sergama šiltine.

Trįsdešimtįs ir vienas ligonis 
yra Šiaulių kalėjime augščiausiu 
temperatūros laipsniu ir vartosi ant 
drėgnų grindų. Kasžin-kiek dar 
žmonių ta liga nuvarys į kapus.

• švitinis.
t' (“V-tis”).

IŠ ŠAUKOTO, A 
Šiaulių apskr.

Neseniai čionai atsikraustė kas- 
žin koks žmogus ir apsigyveno 
špitolėje* vargonininko bute. .Ne
trukus pasklydo garsas, jog tai 
esąs “daktaras". Iš visų pusių ėmė 
traukti ligoniai. “Daktaras” pasi
rodė esąs tikrai stebuklingas: pa
ėmęs už rankos ir pažvelgęs į akis 
atspėja visas ligas, dabar esančias 
ir seniau buvusias, ir visas prižada 
išgydyti. Kaip tenai su tuo išgy
dymu yra taip, bet, “daktaro" ki
šenės vis eina sunkyn.

Labai keista, kad su tuo ste
buklingu daktaru susibičiuliavo 
vargonininkas. Jau kam, kam, o 
vargonininkui, rodos, nepriderėtų 
susidėti su visokiais apgavikais. 
Vargonininkas, kaipo šviesesnis už 
kitus sodiečius, turi jiems apšviesti 

•protą, o netemdinti, turi rodyti 
(tiesą, o neklaidinti. Nepriderėtų 
taipogi ir klebonui priimti į špitolę 
viso svieto perėjūnų.

Šaukoto kaimynas.
(“Šaltinis").

15—35 rub.

* 15 GRUZDŽIŲ, 
Šiaulių apskr.

Mažeikių kaime jau antri metai, 
kaip apsigyveno visiems žinoma 
stebuklingoji daktarė “Barbė"; 
tikra jos pravardė Turauskaitė. 
Ji vienoj vietoj ilgai nebūna, tik

IŠ NEMAKŠČIŲ, ’ " ' 
Raseinių apskr.

Pas mus pavasaris labai sunkus, 
pašaras seniai pasibaigė. Į Ame
riką eina ne tik vaikinai, bet ir 
merginos, mat kaip sako: kur mus 
nėra, ten veršiai midų geria, o 
kaip mes nueinam, tas pats van
denėlis V argo vaikis.

šikai reikalavo 200 rub., bet Kri- 
čėnas turėjo tik 40 kap.; atėmė 
tuos pinigus ir dar abligą ant 100 
rub. Paskui nuėjo pas ūkininką 
Pačėsą, bet tas jų neįleido. Plė
šikai jau susekti.

Julus iš Turgalaukto

gub.)

IŠ ŠUNSKŲ," 
Marijampolės apskr.

Nedėlioję po .Šeštinių, 
vakare gauja apsiginklavusių plė
šikų užpuolė Šunskų kleboniją. 
Klebonas, kun. Natkevičius, dar 
rtebuvo atsigulęs ir spėjo per už- 
pakalinęs duris išsprukti iš kam
bario. šeimyna, išgirdus šuvius 
ir laužimą durų, taipgi pasislėpė. 
Užpuolikai, niekeno netrukdomi, 
ką norėjo, tą galėjo daryti. Bet 
iš sudaužytos spintos su staleliu 
matyti, kad- jieškota pinigų; iš 
baigtų, išskyrus sidabrinį laikro
dėlį, nieko nepaimta. Pinigų ne
radę, užpuolikai gretai 
no, ir 
rado.

n vai

Iš SKUODO, ’ 
Telšių apskr.

Netoli Gramzdo (Kuršo 
keleiviai, pagrįždami iš Priekulės,
rado vežime bemiegantį žmogų, 
kurs pabudęs pasigedo 430 rub. 
pinigų — juos buvę įdavę jam 
Skuodo žydai sankrovininkai iš
vaduoti prekėms iš Priekulės gelž- 
kelio Stoties. Tuos pinigus pavo
gę du paimtu pavėžinti nepažįsta
mu, kuriuodu uždavusiu tam ve
žėjui stiklelyje degtinės kasžin-ko- 
kių miego vaistų.

Praeitą sanvaitę pasienio “Im
brikai" su Skuodo sargybinių bu
riu krėtė po visą miestą, jieškoda- 
mi kontrabandos; vienuose namuo
se užčiupę kasžin-ką “uždrausto"; 
savininką žydą suėmė; užpuolę 
krėsti dar šalę esančius namus, pa
liko radiniui sergėti vieną ginkluo
tą savo draugą. Tas, išvydęs pro .navą. Atsibaldė 13 žemsargių ir 
tuos namus bėgantį jauną — ko
kios 12 metų žyduką, su kasžin- 
kuo prikimštu maišeliu, palikęs 
viską, nusivijo paskui, marindamas, 
kad tai kontrabanda; su vargu pri
vijęs, atrado maišelį prikimštą lu
patų (skurlių); sugrįžęs gi prie 
savo sergėjimo radinio, jo nei 
vietos jau neberado....

Damazas Treigys.
(“V-tis”).

IŠ JONIŠKIO.
šiuo laiku policija padarė daug 

kratų.

subėgę kaimynai

į (“šaltinis”).

prasišali- 
jų nebe-

4 K.

IŠ KROSNOS, 
Kalvarijos ap., Suvalkų gub. 
Gegužės 8 d. perėjo didelė au

dra per Ifai-kuriūos kaimus ypač 
Naujavalakinę, Vartus ir Rama-

v > , '■ 
’! H

-.K

Yra 
(Iš

suimta kelios ypatos. 
“R. Garso”).

IŠ
Gegužės 28 d. Varsa vos Teismo 

Rūmų posėdis išteisino 5 Mari
jampolės. gimnazijos mokinius: 
Klimą, Papeckį, Bukavecką, Nau
jokaitį ir Civinskį. Juos kaltino 
užtai, kad 1908 m. išleidinėjo ir 
platino hektografuotą laikraštį, 
“Mokinių Draugą”, kuriame buk 
buvę straipsniai šaukianti prie 
maišto ir kelianti vaidus tarp lietu
vių ir rusų (1 ir 6 punkt. 129 tsr. 
Kriminal. Kodekso). Dar kaltino 
juos už taikymą pas save platini-

SUVALKŲ.

iškratė beveik visus tų kaimų gy
ventojus. Aplenkė tik tuos, ku- 
rius turėjo paženklintus savo kny
gutėj. Nebuvo. ‘Naujavalakinėse 
pas Miškinį ir Kalinaucką, Var
tuose — pas Peterį ir Laukaitį. 
Visur jieškojo tik šautuvų ir re
volverių, bet visam Krosnos vals
čiuj rado tik 4; o kaip stropiai 
jieškojo: visus užkampius islande, 
kaip kur tai stogus ir pamatus šo- 
blėmis subadė. Ii musų vals
čiaus visa ta draugija nukeliavo į 
Kirsnos valsčių ir Rolių kaime 
taipgi visus iškrėtė, rado tik vieną 
šautuvą pas Valentukonį. Matyt, 
kas jau ir turi kokį rudžių, tai 
laiko kur įkišęs, bet vis šnipai ne
rimsta. -Juozas Kermošaitis.

IŠ PLOKŠČIŲ, 
Naumiesčio apskr., Suvalkų gub.

Prie Plokščių dvaro girių, kaip 
ir kitur, žmonės turi tiesas servitu
tų. Ankščiau tą dvarą laikė gra
fas' Tiškevičius ir jo randauninkai 
stengėsi išgauti tiesas kirsti ir 
parduoti girias, bet vis veltui. Bet 
kaip paėmė Strumila, tai tuoj iš
gavo nuo valdžios leidimą ir jau x



mą suvežė prie Nemuno, kad le
dams išėjus galėtų varyti vande
niu. Ateinantį metą, matyt, pa
baigs kirsti visą geresnįjpifuską. 
Reikėtų plokštiniams ūkininkams 
nelaukti, kol nukirs paskutinį medį 
ir nesitikėt ant V. Durnos, kad ji 
urnai atskirs servitutus, o patiems 
eit ir susitaikyt su Strumila, ži
noma, nenusileidžiant be reikalo. 
Jis duoda po pusaštunto (7%) 

. margo, tet ant tikrųjų gal duotų 
ir daugiau. Reikia pažymėti, kad 
Strumila 
daugiau, 
dvarą.

tadienio vakarą viduryje miesto 
užėjo užgintų raštų sandelį, ra
šytų latvių ir rusų kalbomis. Ten 
pat atrasta rankomis spaudžiamoji 
mašina, 10000 patronų, 3000 pisto
nų, 5 svarai piroksilino ir 60 Mau- 
zero revolverių dalių. Raštai bu
vę sukrauti 21 skrynioje, kuriąs 
prisiėjo gabenti. į policiją net ke- 

1 liais vežimais.
(Iš “R. Garso”).

už girią išrinko tris-kart 
negu užmokėjo už visą 

Dagis.

** Iš KOBRINTO, '
* ' Gardino gub.

Apsieisime ir be mėsos! — pa
sakė Kobrinio miestelio gyventojai, 
susitarę visi, liovęsis pirkę mėsą, 
kuomet mėsininkai buvę sumanę 

. pakelti kainą už mėsą iki 25 kap. 
jvarui. _ Tokia pirkėjų santarvė 
padariusi mėsininkams gana dide- 

t Mus nuostolius ir jie turėję nusi
leisti.

Iš LATVIJOS.
Rusų laikraštyj “Rieč” (N. 125) 

ilgokame straipsnyje aprašyta bu
vusiojo general-gubematoriaus ba
rono Mellcr-Zakomelskio veikimas. 
Buvusiam Pabaltntario g.-guber- 
natoriui baronui kadetų organas 
prikiša perdidį bičiuliavimos su 
vietiniais baronais-dvarponiais ir 
terrorizavimą visų kitų to krašto 
luomų, neišskiriant nei valdininkų, 
jei tik jų kurs buvęs ne vokietis. 
Bar. M.-Zatomelskis didesniąją 
metų dalį praleizdavęs užsienyje 
(Monake), sodžiuje! ir Petrapilė- 
je, ir tik keturis mėnesius tebūda
vęs pavestame jam valdyti Pabalt- 
mario krašte. Ir tą laiką dažnai 
praverzdavęs bemedžiodamas ir 
tepuotaudamas su žemvaldžiais-ba- 
ronais. Vieną kartą tokioje me
džioklėje buvęs nušautas dagi vie
nas varikas-latvis, bet tas atsitiki
mas nebuvęs visai išleistas aikštėn. 
Savo keliu šitas krašto viršininkas 
sulyg latvių ir igaunių plačiai noudo 
davęsi kalėjimų, ištrėmimu ir stam
biomis pabaudomis pinigais, nekal
bant jau apie kartuves bei sušau- 

"dymus, kuo (gaivinęs jiems didžią; 
neapykantą prieš rusus, kuomet 
tasai kraštas jau buvęs nurimęs 
daug pirmiau, negu bar. M.-Za- 
komelskis pakeitęs gen. Sologubą.

“Rieč” praneša pagaliaus, jog 
gen. Meller-Zakomelskis ir dabar 
apsigyvenęs Monte-Karlo, ir lin
ki jam visiškai ištenai nepagrįžti. 
Anot laikraščio, vokiečiai baronai, 
kurie ikišiol buvo labai pakakinti 
bar. M.-Z-kio veikimu, ir tie da
bar neiškenčią blogai neatsiliepę 
apie generolo darbus šitame kraš
te.

(Iš “R. Garso”).

Rygos miesto darbo prirodija- 
masai kantoras veda smulkias są
rašas apie Rygon ateinančiuosius 
darbo j ieškotojus, iš kurių sąrašų 
matyti, kad per pereitus 1908 m. 
Rygon darbo jteškotojų yra atėję 
išviso 6632 žmogų. Visų daugiau
sia atėję latvių, jų buvę 3506, iš 
kurių 2193 moters ir 1313 vyrai. 
Po latvių eina rusai, jų buvę 1364 
arba 626 vyrai ir 738 moters, o 
po rusų eina lietuviai, jų buvę 
1231 arba 643 vyrai ir (>88 moters. 
Visų mažiausia Rygon ateina igau- 
nių: jų pernai atėję tik 21; iš už
sienių atėję 45. ■ . j

Buvusiam “Baltijos \Vehstnesis 
redaktoriui N. Purinui, kurs da
bar veda Mintaujoje einantį laikr. 
“Latweeschu Awizes , leista yra 

j įsteigti Rygoje naują dienraštį 
“Tautas \Vehstnesis”. Tai jau 
bus penktas latvių dienraštis Ry-' 
g°ie- Į*

Laikinas karo teismas gegužes 5 
d.' pradėjo ir gegužės 11 d. užbai- j 
gė nagrinėti bylą apie teroristų bū
rį, kurs 1908 m. pabaigoj ir 1909 
m. pradžioj užmušė daug žmonių.

Vadovavo buriui buvusis pač- 
tos valdininkas A. Graubinš 22 
m., latvis. Atsakomybėn liko iš
traukta 11 ypatų. Teismas pas
merkė 3 pakarti, 2 katorgon 2 me
tams 8 mėn. ir 3 išteisino. Li
kusieji vieni jau ankščiau buvo 
nušauti, kiti katorgon ištremti.

Niedermeierio gariniam malūne 
prie Prameni jos (Promišlennaja)' 
gatvės arti ‘‘caro- sodo dirba į 
20 darbininkų, tarp jų 6 lietuviai 
kiti Visi latviai ;i sutinka latviai su 
lietuviais galima sakyti, kuogra- 
žiausiai. Darbas eina per kiauras 
dienas ir naktis,* dagi šventadie
niais dirba be pertrūkio; sustoja 
tiktai per didžiąsias šventes, kada 
katilą valo, ir kai-kada, darbui pa
mpėjus, šventadieniais. Dirban
tieji prie velenų (valcų), girnų ir 
kūrėjai mainosi 6 vai. ryto ir 6 
Vai. .vakaro; valgyti prie velenų 
dirbantieji tarp savęs pasivaduoja: 
pusryčiais pusvalandžiui, pietums 
visai valandai, bet kurie prie girnų 
dirba ir kūrėjai pusryčius turi pa
valgyti dirbdami, tiktai pietumis 
paleidžia juos valandai, o naktį 
dirbant nėra kaš juos pavaduotų. 
Šventadieniais dirba 
landas. Dirbantieji
lėnų — jų yra trįs — valgyti pa
sivaduoja taip-pat, kaip ir darbo 
dienomis; kūrėjai ir dirbantieji 
prie girnų turi dirbti be mažiau
sio poilsio ir pavalgyti dirbdami, 
nes jų prie to darbo tėra po vie
ną ir nėra, kas juos pavaduotų. 
Kiti darbininkai, kurte dirba prie 
visokių kitų darbų, kaip prie gru
dų priėmimo, miltų svėrimo ir tt., 
dirba nuo ryto 6 vai. ligi vakaro 
6 vai. su vienos valandos pertrū
kiu pietumis. Alga taip vieniems, 
kaip ir kitiems I rublis dienai, 
tiktai dirbantiems prie girnų ir 
kūrėjams 1 rublis 20 kap. Lais
vės metu buvo iškovota po dešimtį 
kap. viršaus dienai, bet jau antri 
metai 
tas. 
moka 
nėšio 
buvo
vaduoti.
nuo kurio laiko pradėta atleisti ir 
jų vieton jaunus priiminėti, nes se
nieji laisvės metu buvo truputį 
viršaus algos iškovoję, naujiems 
temoka tiktai rublį dienai; ir tie 
naujai priimtieji darbininkai pra
dėjo murmėti, kad naktį dirbant, 
nepaliuosuoja jų valandai pasilsė
ti, jog, ar tai dieną ar naktį, vis- 
tiek 12 valandų skaitosi. Jie ma
lūnininką privertė leisti ir naktį 
kits-kitą pasivaduoti, tiktai ne pu
santros valandos, kaip dieną, bet 
vienai valandai; pagalios p. N., 
bijodamas, kad darbininkai nepa
reikalautų užmokesnio už ligšiol 
naktimis dirbtąsias poilsio valan
das, sustatęs instrukcijas su šio
kiais nutarimais: 1) jog už ligšiol 
dirbtąsias nakties poilsio valandas 
darbininkai nieto neprivalo gauti, 
jog naktimis leistą tiktai viena po
ilsio valanda ir tt, padavė darbi
ninkams pasirašyti; o kurie nepa
sirašė, gali sau eiti kitur darbo 
pasijieškoti. Beveik visi darbinin
kai, nenorėdami gatvėn išlėkti — 
pasirašė, tiktai du iš darbininkų 
A. T. ir K. A, abudu latviu, ant

to nesutiko ir nepasirašė, reikalau
dami, kad ir naktį butų pusantros 
vai. poilsio, kaip dieną; už tai 
juodu nuo velėnų liko pakeisti prie 
kitų darbų, bet juodu ir ant to ne
sutiko, tardami, juodu 14 dienų 
atidirbsią prie to paties darbo ir 
tuomet jau visiškai išeisią, ir prie 
kitų darbų juodu nėjo. Tad p. 
N. juodu atstatė nuo darbo. Juodu 
apskundė p. N. teisman,reikalau
dami mokesnio už 14 dienų ir už 
naktimis dirbtąsias poilsio valan
das. A. T. reikalavo iš viso 43 
rub. 25 kap. K. A., 27 rub. 95 
kap. Balandžio bėn. 17 d. š. m. 
taikos teisme- 12 nuovados nagri
nėjo jų bylą, liudininkais iš jų 
pusės buvo iššaukti 8 darbininkai 
— 4 latviai ir tiek-pat lietuvių, ku
rie nebijodami, kad ponas gali juos 
išmesti už tai ant gatvės, neslėpė 
teisybės. Ponas N. savo vieton 
buvo atsiuntęs atvokatą, ir hudi- 
ninku iš jo pusės buvo stojęs mei
stras, kuris, žinoma, už p. N. 
labai užsistojo. Taikos teisdaris 
nusprendė abiem už 14 dienų už
mokėti, už tai kad 14 dienų ankš
čiau neatsakęs* jiemdviem darbo, 
atleido*; bet * už dirbtąsias nakties 
poilsio valandas neprisprendė mo
kėti. Abi pusi tokiu nusprendimu 
nepasikakino ir apsiskundė į augš- 
tesnę instanciją. Tębuvis.

(Iš .“R. Garso”).
į  -

----------------------------------------------- 
ryti daugelis pradėtų darbų, pa
sijutome, kad permaža turime ve- 
dikų, permaža inteligentijoa. Prie 
savo pajiegų ąpsilpninimo lietuviai 
patįs prisidėję. Besivaržant inte
ligentijos pusėms — demokratams 
su socijaldemokratais, toliau kuni
giniams su bekunigiai* (klieriką-’ 
lams su pirmeiviais), rtei nepaste
bėjome, kam tenka iš tų musų ne
sutikimų didžiausia nauda.... 
Aišku, kad ne Lietuvai ir ne lietu
viams.

Visoj viešpatijoje dabar mato
mai viršų įgyja senosios tvarkos 
šalininkai. Tai aišku. Kad savo 
šiltas vietas palaikyti, jie stengiasi 
suvienyti, kiek galint, skaitlingas 
rusų tautos spėkas kovai su viso
kiais svetimtaučiais. Numanu, 
kad tokia politika gali ir ilgai dar 
trauktis. Liuosybių greitai nėra 
ko laukti. Reikia rūpintis nors 
tą aplaikyti, ką turime įgiją. Be
laukdami geresnių laikų auklėki
me ir kraukime savo pajiegasi 
Atsiminkime, kad męs liuosybės 
metais pasinaudojome tomis spė
komis, kurios buvo prisirinkusios 
jr subrendusios per ilgus metus 
nuolatinės kovos už savo spaudą 
ir tautos laisvę.

Trįs svarbiausi šaltiniai musų 
ir abelnai kiekvienos tautos galy
bės — apšvietimas, turtų įgijimas 
ir pasišventimas visuomenės la
bui, Prie to dar reikia pridėti 
sveiką kūną ir tvirtą būdą. Tai 
yra kapitalai, kuriuos mes turime 
aplaikvti ar' įgyti. Tada nebaisus 
bus mums neprieteliai. K.

streiklaužius, Įriti jau net per daug 
su streiklaužiais susibičiuliavo, ka
dangi mat ant jų balių galima dy
kai gėrimų gauti. Mat nenori ma
tyti, kiek jie blogo streikieriams 
padarė, pakanka, kad jų draugy
stei galima atsigerti. Gedai Visi 
svetimtaučiai darbininkai šalinasi 
nuo streiklaužių. Vargdienis.

STUDENTAMS ŽINOTINA.
Kas norėtų gauti informacijų 

apie mokymos, pragyvenimo, ir tt. 
sąlygas Belgijoje, tesikreipia šiuo 
adresu:

Monsieur M. Kazėnas, etud. 
ingen., a Liege 44, rue dės Vennes 
Belgiųue.

Atsakymui reikia atsiųsti 10 k. 
markę.

Kiti laikraščiai malonės šitą pra
nešimą perspauzdinti. A

Liege’o liet stud. vardu,
M. Kazėnas.

24 
prie

va-

GAISRAI
Detroit, Mich. Sudegė čia (tai

sos Peninsultar Milled Scren Co. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 150000 dol.

Aetna Green, Ind. 16 berželio 
veik su visu išdegė šitas miestelis, 
išliko vos kelios toliaus nuo mie
stelio buvusios triobos.

Winnipeg, Man. Išdegė čia 
įtaisos Great West Sadlery Co. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant pusės milijono doliarių. 600 
darbininkų pertai neteko darbo.

NELAIMES ANT GELŽKELIŲ.
South Bend, Ind. Ant vėžių 

Chicago Lake Shore & South Bend 
elektriško gelžkelio pereitą nedė
lios dieną susimušė du pilni žmo
nių, bėganti j priešingas puses ka
rai. Prie to dešimtis ypatų likosi 
užmuštų, o 40 tapo sunkiai apkul
tų, terp tų yra ir mirtinai apkulti. 
Terp užmuštų yra ir motormonas, 
per kurio kaltę nelaimė atsitiko. 
Susimušimas buvo teip smarkus, 
kad abudu karai išbyrėjo.

(brolija), kad užkenkti pirmei
viams. Nors pirmeivių čion ma
žas būrelis: sulyginus su atžagarei- 
vištomis spėkomis tik viena dešim
ta dalelė, bet darbas jų veikiamas, 
svarbus. Besidarbuojant pirmei
viams, tapo įsteigta draugija. 
Laisvės Mylėtojų it 123 kuopa L» 
S. S. A.; manoma teipogT Sutverti 
kuopą S. L. A., bet matyt, kad tą 
darbą reiks tolesniam laikui atidėti. 
Mat dabar vasara. Dirva butų ge
ra, bet reikia ją atsakančiai išdirb
ti, kad atneštų pageidaujamus 
sius, 
ir _ . . . , iki . .

Darbai visai silpnai eina, 
važiuoja iš kitur žmoneliai, bet 
tydami minias stovinčias prie

vai-

At- 
ma- 
var- 

tų, traukia, nuleidę galvas, to
liau .... Geriau kiekvienam susi
laikyti ir nevažiuoti į musų miestą, 

šmėkla.

IŠ MINTAUJOS.
Šiomis dienomis čia padaryta 

kokiose 20 vietose kratos ir suimta 
keliolika ypatų, tarp kurių j 
nazijos mokinė ir mokinys.

(Iš “R. Garso”).

gim-

. - IŠ RYGOS.
Antra Tukumo sukilėlių 

m. byla pradėta negrinėti vietinio 
karo teismo balandžio 7 d., užsi
baigė tik balandžio ^8 d. Apkal
tintų buvo 70 žmonių, liudininkii 
nuo teismo pusės 114, o nuo apkal- 
tintųjų — daugiaus 150, gynė 11 
advokatų. Teismas nutarė: 1 pa
karti, i katorgon lig gyvos gal
vos, 13 katorgon ant 6 metų, o 
4 ant 4 metų, 13 ištremti Sibiran 
ant viso amžiaus, 38 gi išteisino.

Agenskalne dirba apie 600 dar- 
. bininkų. Lietuvių bus apie 50, gal 

ir daugiau. Apsišvietusių lietuvių 
*.; yra labai nedaug, laikraščius ar 

knygas, skaitančių visai mažai, bet 
degtinės ir alučio ragautojų yra 
užtektinai. Darbininkų būvis ga
na apverktinas. Direktorius ir 
meistrai apsieina su jais aštriai; 
už menkiausią kaltę baudžia ar
ba visai atstato nuo vietos. Dar- 
bo-gi dabar labai mažai, taip kad 
tankiausia prisieina dirbti tiktai du 
trečdaliu dienos.

P. Darbininkas.
Naktį į i d. gegužės policija ra

do Romanovo gat. N. 127 slaptą, 
gerai įtaisytą spaustuvę, kurioje 
buvo spauzdinamas latvių slaptas 
laikraštis “Žilina” (Kova). Ras
ta pašportų blankų, 1 revolveris, 
visokio turinio prokliamacijųf ir 
atsišaukimų. Spaustuvėje nei vie
no žmogaus neužeita. Greta su 
šituo atradimu policija areštavus 
daug ypatų, tame skaith'uje ir lat
vių prekybos ir prameni jos drau
gijos “Amplus” pirmininką Joną 
lApinj, bet jį vėl pakilius.
^Slaptoji policija- praėjusiojo šeš-

1905

kaip tas priedas vėl numuš- 
Valandai po švento vakaro 
15 kap. Iki balandžio mė- 
š. m. naktimis dirbant ne
leidžiama nei kits-kitą pasi- 

Senuosius darbininkus

KAME MUSŲ GALYBE.
Su lietuvių tauta paskutiniais 

metais kaimynai vis daugiau pra
deda skaitytis. Kai-kurie iš jų net 
buvo ištikrųjų persigandę lietuvių 
pajiegų pasirodymo.. Atsiminki
me, kad iki 1904 metų Lietuvoj, 
lietuvių bevek nebuvo matyti. O 
čionai urnai, kaip iš dangaus iš
kritę, pasirodė lietuvių laikraščiai, 
dideli lietuviški knygynai, sukruto 
valsčiai, pasipylė peticijos, atsirado 
teatrai, prasidėjo įvairus suvažia
vimai, susirinkimai, pačiame Vil
niuje įvyko Didysis Lietuvių sei
mas, kurio didžiuma nutarimų 
umu laiku pravesta po visą Lietu
vą į gyvenimą, ėmė dygti visokios 
draugijos i£ bendrovės, įsisteigė 
lietuviškos mokyklos, lietuviai ėmė 
veržte veržtis iš kaimų į miestus, 
net patį Vilnių ėmė grasinti su
lietuvinsią. Užėjus prispaudimų 
laikams prasidėjo prasikaltėlių 
gaudymas, teisimas, ištrėmimai ir 
kitoki nubaudimai. Ir čionai pa
sirodė, kad Lietuvos ramintojai su 
lietuviais turi daugybę darbo ir iki- 
šiol dar neapsidirto. Abelnai, drą
siai galima sakyti, kad per pasku
tinius judėjimus lietuviai netikėtai 
gerai pasirodė* Taigi, nėr dyvų, 
kad kai-kurie musų kaimynai ne
juokais tuomi susirūpino. Ran
dasi^ dator ir daugiau darodymų, 
kad musų judėjimas stovi ant tvir
tų pamatų.

Pagal vieno juristo apskaitymus 
išėjo, kad Vilniaus Teismo Rū
mų politikos kaltininkai rimčiau-^ draugiją, kuri su jo išvažiavimu pa- 
ši, tai lietuviai. Iš peržiūrėtų to 
mokyto vyro arti 200 paskutinių 
kelių metų politikos bylų (iš jų 120 
buvo lietuvių bylų) pasirodė, kad 
vidutinis amžis kaltininkų lietuvių 
30 metų suviršum, kuomet anar
chistų (prie šių lietuvių turbut ne 
buvo) — apįe 17 metų ir bundi- 
stų (žydų) apie 19 metų. 30 me
tų su viršum tai jau tokis amžis, 
kada žmogus apsvarsto savo dar
bus, jei kiša kailį, tai ne be reikalo, 
ir toksai žmogus nuo savo plianų 
ne taip jau greit atsisakys, kaip 
17 ar 19 metų jaunikaitis. Iš to 
vieno jau galima padaryti tas iš
vedimas, kad lietuviai nuo savo 
tautiško darbo ne greitai atsisakys. 
Panašus tyrinėjimai Suvalkijos lie
tuvių bylų nepadaryti, bet galima 
spėti, kad ir tenai prie tokių pa
čių išvedimų prieitum.

Žinoma, lietuviams nemaža dar 
trūksta, kad jie pasirodytų tikra 
tauta, vienu galingu kunti. Tiesa 
mes esame dabar, rodos, tik pačio
je pradžioje tautiškojo susitvarki- 
nimo, ir daug dar prisieis padė
ti pajiegų, iki galėsime savarankiš
kai priderančiai elgtis. Kol-kas 
mes stengiamės pavyti savo kai
mynus ir sugyvento jus ir turime 
kiekvieną naują poziciją imte-pa- 
imti. Kliūčių matosi daugybė, bet 
savo pajiegų mes esame dar neiš- 
sėmę, nors visoki smūgiai ypač 
paskutiniais metais ant mus kri
ste krinta. Svarbiausias, rodosi, 
skirtumas tarp lietuvių ir jų kai
mynų bei sugyvento jų tai tas, kad 
lietuviai permaža inteligentijos te
turi. Nedaug inteligentų pas mus 
buvo ir tie patįs audrų metais iš
blaškyti, ištremti, paalsinti ir abel
nai žymiai sumažinti. Dabar, ka
da patsai metas tvirtinti pamatai 
įvairioms draugijoms ir tautiškoms 
įstaigoms, kada reikalas toliau va-j

I§ JOHANNESBURGO, 
Pietinėj Afrikoj.

Neperseniai “Lietuvoj” tilpo J. 
Zlabio korespondencija iš Pietinės 
Afrikos. Ir Zlabis, važiuodamas 
Lietuvon, garsina neteisingas ži
nias; pats būdamas kaltu, dar ki
tus šmeižia. Už prigėrusį Wit- 
wolcrsrand G. M. Co. Petrą 
Lanskį bus užmokėta tik 313 sva
rų, arba apie 3000 rublių. Pini
gus tuos gaus jo broliai gyvenanti 
Šiauliuose; adresus jų rado pas 
prigėrusį ir jų advokatas jau su
sirašė su kompanija. Uždirbtų pi
nigų pas vėMonį nei ado, nes jis bu
vo ilgą laiką- be darbo; ką tarėjo 
uždirbtų pirmiau, tuos padėjo pas 
savo giminaitį. Dabar čia gauna
ma saujomis gromatos nuo brolių, 
pusbrolių, giminių ir gerų draugų 
su prašymu paaiškinti kaip geriau 
ir greičiau išgauti velionio turtą. 
Mat kol gyveno, nieks juom nesi
rūpino, nieks jo nežinojo,"© dabar 
norinčių gauti jo turtą atsiranda 
daugybė giminių ir draugų, o terp 
tų yra ir toki, kurie jo suvis ne
pažinojo, niekada nematė. Geriau
siai turinti prie velionio turto ko
kias nors tiesas tegul atsišaukia 
prie gyvenančių Lietuvoj brolių.

P. Zlabis mini apie Vitauto

išvijo vyskupą:
Wysses, Nebr.. Atkako čia ka

talikiškas vyskupas Lincoln die
cezijos su dviem airiškais kunigais 
atimti bažnyčią nuo suspenduoto 
kunigo Murphy. Tas atlikti vie
nok nepasisekė, kadangi susirinko 
200 vyrų ir vyskupą ir kunigus 
išvijo. Tik įsikišimas iškeikto ku
nigo Murphy išgelbėjo vyskupą 
nuo įpykusių žiponių kumščių.

RADO SKRYNIOJ MERGINOS 
KŪNĄ.

New York. Namuose vienų 
chiniečių apgyventuose pn. 782 
Eight avc.^ vieno chiniečio gyve
nime, skrynioj rado kūną jaunos 
merginos. Ant kaklo ji turėjo 
drūčiai užrištą virvę. Tą kambarį 
samdęs chinietis prapuolė, paliko 
net savo daiktus. Pasirodė, kad 
minėta mergina buvo misijonierė 
besidarbuojanti terp chiniečių 20 
metų Elze Sigel.

MILIJONIERE GIRTUOKLE.
New York. Perskyrimo byloj 

milijonierio Gouldo su jo pačia, 
liudininkai liudijo, jog nežinanti 
kur matyti pinigus milijonięrio mo
teris nuolatai būdavo girta, keik
davo ir vartodavo tokius išsitari
mus, kokių liudininkai ne dryso 
teisme išreikšti. Matyt ir milijo
nierių moterims trūksta gero iš
auklėjimo ir mandagumo. • l

Fond du Lac, Wis. Netoli nuo 
čia iššoko iš vėžių pasažierinis Chi- 
cago & Northwestem gelžkelio 
traukinys ir iš dalies susidaužė. 
Prie to trūkio vedėjas tapo užmuš
tas, pečkurys mirtinai apkultas; 
iš pasažierių gi viena moteris ir 
vaikas užgauti teipgi, rodosi, mir
tinai.

Elmira, N. Y. Netoli Waverly 
iššoko iš Vėžių pasažierinis Erie gelž 
kelio traukinys. Prie to daug pa-* 
sažierų tapo sužeistų ir juos atsėjo 
ligonbutin gabenti, bet terp jų mir
tinai sužeistų nėra.

g DARBO LAUKO
Pereitą sanvaitę Amerikoj bu

vo išviso 197 nusibankrutinimai, 
arba 57 mažiau negu užpereitą.

Harrisburg, Pa. Pipe Bund- 
ing . Co. pranešė savo darbinin
kams, jog nuo 1 d. liepos pakelia 
ant 10% jų algas. Šitos kompa
nijos dirbtuvėse dirba 600 darbi
ninkų.

f 
and 
kėlė 
algas.

Pittston, Pa.
Steel Co. nuo 1 
ant 10% savo

Warwick Iron 
d. liepos pa- 
darbininkams

Iš RIVERTON, ILL. ' •'
Darbai kasyklose visai sumažė

jo; darbininkai iš čia važiuoja į 
kitus miestus darbo jieškoti, ir vėl 
atgal grįžta.

13 d. berželio pasimirė Antanas 
Sirtautas paeinantis iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Sartininkų valsčiaus, 
kaimo Vizbarų. Paliko 3 brolius 
Amerikoj ir seserį tėvynėj. Velio
nis prigulėjo į šv. Jono Kr. drau
giją ir vietinę Mainierių Uniją, 
tos draugijos kūną palaidojo, Vė- 
lionis buvo nevedęs, Amerikoj iš
gyveno 13 ar daugiau metų. Bu
vo doras vyras. Lai jam žemelė 
bus lengva. ' A. M.

Iš WEST HAMMOND, ILL. 
šitame miestelyj gyvena len

kai- ir vokiečiai; yra ir lietuvių 
apie du šimtai, ar gal dar daugiau. 
Daug jų yra sulenkėjusių, todėl 
tokius sunku nuo lenkų atskirti. 
Kiek žinau, 13 neva lietuviškų 
šeimynų menkai moka lietuviškai, 
o jų vaikai nekenčia lietuviškos 
kalbos labiau negu velnias švęsto 
vandens. Neseniai čia atkako vie
nas inteligentas 
stengėsi sutverti 
ją. Jį tai musų 
lenkbemiai • ir 
“cham”. Tie

iš Chicagos ir 
lietuvišką draugi- * 
lietuviškos kilmės 
apšaukė vardu ’ 

šaukė:

baigė savo gyvenimą. Toje drau
gija iš pradžių turėjo apie 20 
narių, bet ponas Zlabiįjr jo drau
gai pats ardė draugiją. Zla- 
bis ir Co. pats rinkosi į komitetą, 
darė draugijoj, ką norėjo, nieko 
kitų narių neklausdami. Pagel- 
bą gaudavo tik tos kompanijos 
patarėjai ir draugai, jeigu pagel
tos reikalavo neprigulinti prie tos 
kompanijos, tai atsirasdavo viso
kios kliūtys. Kompanijos nariai, 
išvažiuodami, gabdavo dovanas, 
kiti nieko negaudavo. Kasgi liko 
daryti prie kompanijos neprigulin- 
tiems? Žinoma tik pasitraukti iš 
teip keistai besielgiančios draugi
jos, liko tik p. Zlabio kompanija. 
Išvažiavus Zlabiui ir porai jo sau- 
valios parėmijų ir draugija išny
ko, nes '''teip’ besielgiantį viršinin
kams, j? jokiu budu laikytiesi ne
galėjo.

Ne Jakutis prisisavino 2 svaru, 
bet tas kuri# jį kaltina. Mat, 
Zlabio sužieduotinė, išvažiuoda
ma iš Joharinisburgo, pasiskolino 
nuo Janlčio brolio porą svarų, ža
dėdama tuojhus pinigus iš Cape 
Town atausti. Kadangi ji pinigų 
negrąžino, tai Jarutis prašė gimi
naičio Johann. vardu savo brolio 
tuos pinigus nuo Zlabio pareika
lauti, bet tas vis vilkino. Kada gi, 
Zlabiui išvažiuojant draugija buvo 
likviduojama, pasilikę grasei buvo 
Zlabiui paaukauti, tada Jarutis at
skaitė jam tuos 2 svaru duotu jo 
sužieduotinei. Tą čia visi žino.

Zl. perstoto čionykščius lietuvius 
girtuokliais. Teisybė, jis pats ma
žai gėrė, bet užtai pagarsėjo jis 
čia kitokiais peiktinais pasielgi
mais.

Ištikro lietuviai čia gyvena teip 
kaip, ir visur. Buvo jau daug ra
šyta apie streiką, bet daugumas 
sUeikierių užmiršo streiką ir

JUODOJI RANKA.
Cincinnati, O. Policija, veda

ma krasos inspektoriaus Oldfieldo 
atėjo į saliuną italijono Spandero, 
padarė kratą ir suėmė 12 ten bu
vusių svečių, daugume italijonų. 
Rado daug laiškų ir gin
klų ; ant rastų peilių dar buvo 
kraujas. Manoma, kad suimtiejie 
yra tai sanariai juodosios ran
kos. . . •

Pittsburg, Pa.
ninku American Steel & Tin Plate 
Co. rengiasi streikuoti, kadangi 
kompanija apreiškė, jog nuo 30 d. 
berželio dirbtuvėse galės dirbti ir 
neprigulinti į uniją.

10000 darbi

f Daubury, Conn. Streikai dar
bininkų 14 skrybėlių dirbtuvių pa
sibaigė. Fabrikantų organizacija, 
už nusilenkimą prieš darbininkus 
nuo tų dirbtuvių savininkų dabar 
reikalauja po 26000 dol.

ŽMOGŽUDŽIŲ DARBAI.
Pottsville, Pa. Netoli nuo čia 

miestelyj Caadale, vienoje valgy
kloje rado su peiliais subadytą val
gyklos užlaikytoją Kate Sperenze 
ir jos septynių metų dukterj. Ir 
motina ir duktė turės mirti. Terp 
subadytų, jų krauju aptaškytas, 
gulėjo neužgautas mažas kūdikis. 
Žmogžudžių pčdsakio nė jokio ne-, 
susekė.

KVAILA TIKEJIMIŠKA 
SEKTA.

Hutchinson, Kas. Čia atsirado 
nauja, bet kvaila tikėjimiška sekta, 
garbinanti nuodingas kirmėles. Sa
vo susirinkimuose jie duodasi nuo
dingoms gyvatėms savo kūną kan
džioti. Paskutiniame susirinkime 
gyvačių sukandžiotos tapo dvi mo
terys ir vaikas. Sukandžiotą vaiką 
išgydyti daktarai neturi didelės vil
ties.

AUKSAS Iš ALASKOS.
Seattlė, Wash. Atkako čia 

Alaskos gariaivys “Jeferson” 
atgabena gryno aukso 6% tonos. 
Vertė to aukso yra $3200000.

iš
ir

NUSIŽUDĖ DEL IŠSVAJOTŲ 
SKAUDĖJIMŲ.

St Louis, Mo. Dėl neesančių, 
bet išsvajotų skaudėjimų, tokius 
manė, kad turi dėl arterijos ligos, 
nusinuodino čia profesorius Wa- 
shingtono universiteto, Dr. Steer. 
Naminis gi profesoriaus gydytojas 
užtikrina, -kad Dr. Steer visai ne
turėjo tos ligos, apie kokią manė, 
kad ji gimdo nepakenčiamus skau
dėjimus.

f San Francisco, 
čia eina dar vis po 
ncgeriausiai; apie 
darbų nieko negirdėti.

Cal.
senovei, taigi 
pasigerinimą

Darbai

Birmingham, Ala. Darbai 
na čia ne geriausiai; dar vis 
netrūksta darbininkų be darbo.

ei-
čia

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ AURORA, ILL.

Niekur žmones teip nemiega, 
kaip mažuose meisteliuose. Dėlko? 
Esant mažiems būreliams visokių 
tautų, negali jie viens kito suvokti. 
Miegas perima ir viršija kitus to
lygius gyvenimo reikalus. Nors 
praėjo laikas balsavimų, nors nu
balsavome p. Taftą; kad ir. dau
gybė prižadėjimų jis mums sutei
kė minių susirinkimuose, bet kur 
jis dabar? Jis tyli, persikėlęs į 
“White Hous’e”. Kas dabar pri
žadės auksinius laikus.... gerus 
darbus?.... Kas suteiks šmotelį 
duonos ant gatvės laukiantiems, 
kas aprupįs alkstančids našlaičius? 
Nieksi

šiluma neapkenčia šalčio, teip 
lygiai Taftas neapkenčia darbinin
kų. Pirma jie buvo jam mieli, 
dėlto kad jie jam buvo reikalingi 
laike balsavimo. Kur dingo orato-

Ii arkas, Masoniai, Marcinkevičiai 
ir kiti. Kur jie? kur jų prižada
mai? Pasididžiuoki! dabar savo 
darbų gražiomis

‘my nie 
Ichamy, my szlachta; my nie chce- 
my chamskiego towarzystwa!” 
Girtuoklystė čia labai išsiplatinusi; 
čianykščiai lietuviai liuosą laiką 
praleidžia saliunuose; daugiausiai 
jų susirenka į teip vadinamą “Pol- 
sko-litewski gosciniec” (ką tas tu
ri reikšti? Toks lenkiškas vardas 
būti negal? Išvertus tą lietuviškai, 
tai butų: "Lenki škai-lietuviškas 
vieškelis. Red.). Čia lietuviško
ji šlėkta neša savo sunkiai uždirb
tus pinigus, bet užtai "szlachtos” 
pati ir vaikai namieje kartais ir 
badą ir skurdą pajunta.

Lietuviškų knygų ir laikraščių 
čia veik nieks neskaito; jei atsi
randa koks skaitytojas, tai vietinis 
lenkų knygynėlis siunta, prakeiki
mus ant tokių meta.
čių čia ateina tik du exemplioriai 
“Lietuvos” ir vienas “Kataliko”; 
gal ateina ir daugiau koki laikraš
čiai, bet kitų man ne teko matyti.

Chamo Draugas. -

Iš laikraš-

Kataliko”;

Iš BALTIMORES, MD.
25 d. gegužės atsibuvo vakaras, 

parengtas Baltimorės Lietuvių 
Tautiško Knygyno Administraci
jos. Nors įženga buvo maža, bet 
žmonių prisirinko tik apie 150. 
J, Vasiliauckas atidarė susirinkimą 
ir paaiškino knygyno stovį: jog 
jame yra apie 300 knygų įvairaus 
turinio. Laikraščiai ateina šitie: 
“Lietuva”, “Vienybė Lietuvninkų”, 
“Žvaigždė” ir iš Kauno “Draugi
ja”. Pirmiau ateidavo “Vilniaus 
Žinios”; jeigu jos vėl bus leidžia
mos kokios nors draugijos, tai vėl 
parsitrauksime. Skaitytojų yra į 
200. Toliaus peikė knygyno prie
šus, kurie nesuprazdami reikalo ir 
naudos apšvietimo, stengėsi jam 
kenkti. Ant galo ragino visus 
griebtiesi skaitymo laikraščių ir 
knygų. Ona Gurkliutė dekliama- 
ro eiles “Laisvosios dvasios gies
mę”. Dekliamacija susirinkusiems 
patiko. J. Dinkevičia kalbėjo apie 
spaudą, jos atsiradimą ir kokius 
vaisius ji atgabena. Du jauni vy
rukai akrobatai parodė teipgi savo 
gabumą ir tas publikai labai pa
tiko. A. Janusas padainavo solo 
“Oi dainuokie”. A. Petraičio cho
ras, muzikai pritariant, padainavo: 
“Sveiki broliai dainininkai", “Kur 
bėga Šešupė” ir “Lietuvos hymną”. 
Ona Radzevičiūtė dekliamavo “Rū
tų darželį išravėjo". J. Manke-

Auroroj tvėrėsi girtuoklių partija

,______ ■ 1 imi> vuhuią , muzi
kai pritariant Ona Gurkliūti ant
ru kartu dekliamavo “Pradeda 
pust prieš viją”. Paskui buvo loš- 
.lĮk' komedija I akte “Nepažino”
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Lošė: J.•taisyta tam vakarui.
Skarko, J. Narušcvičia ir J. šal- 
kauckas, kuris prajuokino publiką.

Reikia pagirti Baltimorės lietu
viškas draugijas už įsteigimą kny
gyno, ypač pagirti reikia jo užma
nytoj*! J- Vasiliaucką. Iš pradžių 
atsirado keletas ypatų, norinčių 
knygyno knygas cenzuruot, bet or
ganizacijoms apsvarsčius, pripa
žinta, kad Amerikos lietuviams 
cenzūra ne tinka: atėję į laisvą ša
lį.* turime laisvai veikti. Jei kas 
kokių laikraščių, arba knygų ne
nori, nieks jo neverčia tokias skai
tyti, kiekvienas gali pasirinkti to
kias, kokios 'kam patinka. Visos 
draugijos, kokių čia yra apie 15 
nutarė kas metai prisiųst pinigines
aukas knygynui.

, kavo po $5.00, o kitos prisiuntė po 
$ro.oo, ir po $12.50.. Galima to
dėl tikėti, kad šelpiant draugijoms, 

.. laikui bėgant, turėsime puikų- kny
gyną. J. Lietuvninkas.

IŠ DUBOIS, PA.
Darbai čia yra daugiausiai an

glių kasyklose. Darbai eina pusė
tinai, bet iš kitur pribuvusiam sun
ku darbas gauti^nes ant vietos yra 
daugiau darbininkų negu reikia, 
dar čia netrūksta darbininkų be 
darbo. .

Lietuviu yra čia apie poras šim
tų šeimynų, pavienių bus apie trįs 
šimtai, jeigu ne daugiau. Lietuviai 
čia rods sutikime gyvena, bet už
tai gerų jų darbų irgi ne matyt. 
Bažnyčios reikalai eina gerai, nes 
yra pakaktinai lietuvių bažnyčios už
laikymui. Yra čia gana mėgstan
čių alutį lietuvių: subatoms tie par
sitraukia kokią dešimtį alaus bač
kučių. Namuose, kur yra alus, su
sirenka daug mėgstančių gerklę 
vilgyti ir ragauti tol; kol visai ne- 
nusilesa. Jeigu kam nepritenka, 
tas pradeda smarkauti (o ar nega
lima tokį smarkuolį laukan išme
sti? Red.); pradėjus alučiui suk
tis. girtuokliai pradeda dūkti. Pra
sideda muštynės. Kartais ir vąi- 
tas tari darbo su įpykusiais dėl 
stokos gėrimo musų tautiečiais.

• Bet ir vaitas negali daug pagel
bėti, nes daugiau alaus ir jis ne-

• gali prigabenti, jis pasiganėdina
vien taom, kad patuština kišenius 
mylinčių per daug gėrimus musų 
vaikinų. T K.

IŠ DĖS MOINES, IOVVA.
Šitas miestelis yra Iowos sosta- 

. pilis, turi apie 70000 gyventojų. 
Terp visokių tautų gyventojų yra 
ir mažas lietuvių skaitlius. Terp 
to mažo lietuvių skaitliaus yra 

I visokių — gerų ir blogų.
12 d. berželio vienas iš blogųjų 

lietuvių įsikraustė naktyj, žinoma, 
ne ko nusipirkti, į Gališausko krau
tuvę. Paėmė iš kasos porą dolia- 
rių‘ pinigų, kiek lašinių ir dešrų. 
Atlupo dar langą lietuvio barzdas
kučio ; vidun įlindęs, paėmė trįs 
britvas. Parėjęs namon tuos visus 
pavogtus, daiktus sudėjo į savo 
baksą. Ant rytojaus krautuvės sa
vininkas ir barzdaskutis, radę žen
klus atsilankusio neprašyto svečio, 
davė, žinią policijon, kuri vagi
lių suareštavo, nes rado britvas ir 
kitus daiktus jo bakse. Žinoma, 
už tokį negražų darbą reiks prieš 
teismą atsakyti, kuris užtai ne_ pa
girs.

Darbai eina čia negeriausiai: 
anglių kasyklose dirba vos dvi ar 
trįs dienas sanvaitėj; kuriose dir
ba geriau, ten darbą sunku gauti. 
Vasaros laikė viršutinių darbų čia 
yra pakaktinai; ir iš kitur pribuvę 
gauna darbą prie miesto taisymo 
ir plytnyčiose. . Moka $1.75—2.25 
ir daugiau už 9 darbo vai.

23 d. gegužio čia susitvėrė kuo
pa S. L. A., kurion išsyk prisirašė 
10 sąnarių ir užsimokėjo prigulintį 
mokestį. Susirinkimai atsibūva 
pirmą nedėdienį po 15 dienai kiek
vieno mėnesio. Dabar susirinki
mai bus laikomi privatiškame gy
venime, nes ką tik susitvėrusi kuo
pa neturi pinigų pasisamdymui at
sakančios svetainės, o teip mažam 
sąnariu skaitliui nei nereikia dide
lio ruimo. Toliau, pasidauginus 

. sąnarių - skaitliui, bus gal galima 
ir atskira svetainė pasisamdyti.

J. H. Aliukonis.

IS HITEMAN, IOVVA.
Čia esame tik trįs pavieni 

lietuviai. Laikraščiai ateina čia: 
“Lietuva’’, “Saulė”, “Lietuvių 2i-

~nios” (jų laikraščiu nieks nevadi
na) ir “Keleivis”. Butų gerai, kad 
čia atsirastų kokia šeimyna, nes da
bar nevedėliai turi pas svetimtau
čius sau,vietos jieškoti. Kitokių 
tautų čia beveik nėra, yra vien; 
švedai, prancūzai ir anglijonai.

Kasyklose dirba kiekvieną dieną; 
uždarbiai ne prasčiausi.

REIKALE SUSIVIENYJIMO 
TEATRALIŠKŲ KUOPŲ.

Bemaž ko ne visuose laikraš
čiuose buvo rašoma* apie reikalą 
susivienyti teatrališkoms kuopoms. 
Kadangi rašymas pasilieka vien 
pamokinimu, o mums reikia su
sverti kokį nebūk ’artymesnį tarpe 
teatrališkų kuopų ryšį, kuris galė
tų būti pamatu ir padėtų geriaus 
ir giliaus apkalbėti savo reikalus, 
męs nutarėme kreiptis į teatrališ
kas kuopas, kad jos pačios paduo
tų savo nuomones. Nors galima 
butų pasinaudoti špaltomis mums 
prieinamų laikraščių, bet, kadangi 
geri raštai pasilieka gerais vien 
pakėlimui kokio nebūk užmanymo 
•su visopusiškais apkalbėjimais, 
mažai pastūmėdami’ patį organiza
vimosi darbą, mes nutarėme pasi
siūlyti patarnauti tam darbui, kol 
išrinksime atsakantesnę vietą. Pa
sitikime, kad nors gyvenančios ir 
laikančios perijodiskai susirinki
mus kuopos prisius savo patari
mus. Męs juos sutvarkysime ir 
pasiųsime visoms pritarusioms kuo
poms. Vėliaus, išdirbę būdą vei
kimo, galėsime išsirinkti paran
kesnę vietą susinešimams. ‘ Siun
tinėjimo raštų lėšas apsiimame ap
mokėti iš savo “privatiško” iždo. 
Tik meldžiamieji, garbus artistai, 
nepasilikkite kurčiais. Nevilkinda
mi, paduodame projektą ateinančio 
susirinkimo. Prisiųskite mums nu
tarimus, kad žinotume, ar jau lai
kas mums tverti savo sus i vieny j i- 
mą?

Su visais teatro reikalais malo
nėsite kreiptis antrašu musų 
pos išrinkto sekretoriaus:

, M. Kapočiutė,
119 E. Centre st., 

Shenąndoah, Pa.

kbkių lietuviškų laikraščių? Be*.|kuo plačiau sui 
kur juos imt? Prisiunčia tik 5 N.
“Vienybės Lietuvninkų” ir I N 
Tėvynės”. Labai butų geistina 

<ad ateitų visi lietuviški laikraš 
čiai, teipgi ir organizacijų išlei- 
Ižiami jų organai. ' Geistina but\ 
^auti nors po kelis numerius ka* 
•=anvaitė kiekvieno lietuviško laik
raščio kątik pribuvusiems lietu
viams emigrantams.

Slavonic Immigrant Society,
9 Old Slip, New York.

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŠ
KĄ VISUOMENĘ.

Gerbiamieji viengenčiai! /
VVaterburio lietuvių “Šviesos" 

draugija atsišaukia prie Water- 
burio ir apielinkės lietuvių visuo
menės svarbiame visuomeniškame 
reikale ir tikisi rasti josios užma
nymui širdingą pritarimą. Daly
kas tame. Minėta draugija, ma
tydama reikalingumą mokyklos, 
kurios 
rokos 
dėlei 
mums 
šiam
niam ątsiekimui savo tikslo, nuta
rė parengti ateinantį rugsėjo mė
nesį rankdarbių parodą, kuri tęsis 
nuo 6 iki,u rugsėjo (Sept.) 1909. 
Parodoje gali būti išstatyti viso
kios rūšies rankų išdirbimai, kaip 
tai: tepliorystės, skulptūros, išsiu- 
vimai, mezgimai, iš geležies išdir
biniai ir tt. Už įdomiau išdirbtus 
daiktus bus skiriamos clovanos 
(prizai) pagal komiteto nuspren
dimą. Kadangi tokia paroda yra 
gana svarbus visuomeniškas rei
kalas, kurios surengimas reikalau
ja daug triūso ir iškaščių, todėl 
širdingai prašome lietuvių visuo
menės stoti mums į pagelbą prisi
dedant savo rankdarbiais.

Visi daiktai paskirti parodai tu
ri būti atsiųsti, arba nors perstatyti 
parodos rengimo komitetui ne vė
liaus kaip iki I d. rugsėjo (Sept.), 
idant butų galima suspėti sustatyti 
kataliogus išstatytų daiktų.

Butų geistina, kad vaikai iki 15 
metų, norintiejie išstatvti savo 
rankdarbius, praneštų apie savo 
amžį, nes tuomi prisiduoda svarba 
išstatytam daiktai. Vietiniai lie
tuviai su visomis informacijomis 
kreipkitės prie draugijos komi
teto Kliubo svetainėje 881 Bank 
st., utaminko ir ketvergo vakarais, 
arba pas M. Brazauską fotogra- 
fistą, ar pas J .Trečioką laikrodžių 
krautuvninką. Lietuviai iš toly- 
mesnių miestų malonėkit kreipties 
šiuo antrašu:
883*4 Bank st., \Vaterbury, Conn.

Pasitikime, jog musų užmany
mas ras širdingą lietuvių visuome
nės parėmimą.

ATSIŠAUKIMAS Į VISUS LIE
TUVIŠKUS LAIKRAŠČIUS.
Pastaruoju laiku, mes turime ar- 

tesnius kasdieninius susinėsimus 
su lietuviškų emigracija ant “Ellis 
Island”, teipgi ir raštinyčioj “Free 
Employment and Information 
Bure” su jieškančiais darbo lie
tuviais. Mes pastebėjome, kad 
daugelis ateivių reikalauja lietuviš
kų laikraščių: vieni nori kokių 
naujų žinių, kiti turinti išbūti kas- 
legarnijoj po kebas paras, neturė
dami kų veikti, prašo skaitymų. 
Treti, neturėdami užsiėmimo, 
vaikščiodami gatvėmis, užeina pa-

ŽENGKIME PIRMYN!
Nors neseniai atkeliavau į 

auksinę šalį, kaip tankiausiai 
tlina musų tautiečiai Ameriką, 
lankiau apie 12 ‘miestelių apgy
ventų musų tautiečiais, kur pra
leidau ■ po kelias dienas, apžiūrė
dama jų būdų ir papročius. Kiek
viena tauta seka savo būdų ir pa
pročius, jeigu kų pakeičia, tai pa
keičia kuo nors geresniu, tinka
mesnių. Musų tautiečiai elgiasi 
visai atbulai. Be abejonės sunku 
musų tautiečiams čia Amerikoj, 
o ypačiai tiems, kurie nepažįsta lite
rų ir keliauja už marių jieškoti 
laimės. . Tokiems prisieina 

Į nukęsti, kol gauna darbų;
darbų, uždirba kelis doliarius. 
sutaupė 300—400 dol. toksai
tos nemažįi ponu, rodosi, kad toks 
gali kitus peikti ir išjuokti, nors 
tie ir daug augščiau stovėtų ap
švietime.

Vaikinai,* parėję iš darbo, apsia
vę geltonais čeverykais, užsimovę 
aukso žiedus ant piratų, užsidėję 
baltas skrybėles, apsirėdę ameriko
niškais rūbais, užsikabinėjų aukso 
laikrodžius ir tik žiūrėk, kaip gra
žiai vaikščioja gatvėmis iš vieno 
saliuno į kitų. O kiti teuždirba 

I po I dol. ir tą patį vakare reikia 
nunešti į saliunų. Sugrįžus na
mon, ry toj vėl reikia eiti į darbų, 

Jo dar su4 skaudančia galva, 
atsilieka kartais ir merginos. 

I tokios jaunuomenės susitveria 
mynos, bet apie tokių šeimynų 
venimų net pamislyti.
bai retai galima atrasti šeimynų, 
kurioj moteris su vyru gerai su
gyventų: tankiausiai vyras gyve
na sau, o moteris sau. Ir kokį pa
veikslų duoda Užaugantiems savo 
kūdikiams? Vaikas dar nemoka 
kalbėti, bet jau užtektinai prisi
klauso nuo tėvų įvairių žodžių, 
keiksmų. Toki tėvai tol rūpinasi 
vaikais, kol- vaikas, ne stoja ant 

(savo kojų; iš kambario išleidžia 
vaikus ant gatvių, kur su kitų tautų 
vaikais lieka per dienas; retkarčiais 

I tėvai atsimena apie vaikus, tan
kiausiai eidami patįs valgyti, ar va
kare gulti; pradeda vaikų jieškoti. 
Tokiu budu auga ir lavinasi lietu
vių vaikai su kitų tautų vaikais, 
gerdami per dienas gatvių dulkes, 
kalbėdami svetima kalba, varto
dami biauriausius žodžius, kokius 
vartoja svetimtaučių vaikai. Tė
vai ant to neatkreipia atidos, dar 

hlžiaugiasi, kad svetimtaučių vaikai 
jų vaikus išmokina, patįs tėvai ne
supranta svetimos kalbos. Iš teip 
auklėtų vaikų ir pats tėvai nedaug 
gero sulauks. Toki vaikai bus 
svetimtaučių pastumdėliais, ne tiks 
jie nė prie lietuvių, nė prie svetim
taučių. Nėra didesnės blėdies 
žmonijai, už blogai išauklėtus vai
kus.

Neatbūtinai reikia labiau rupin- 
I tiesi vaikais. Dar labiau musų 
tautiečiai klysta leizdami savo vai
kus į svetimtaučių mokyklas, turė
dami savo bažnytines mokyklas: 
svetimose mokyklose vaikai nieko 
neišmoksta per kelis metus, bet 
dar aptingsta ir nebenori nė jo
kios mokyklos lankyti (klysta ra
šantis teip manydamas: bažnytinės 
mokyklos kaip iki šiol ne kam ti- 
kę Amerikoj. Red.). Girdėti, 
kad nekurie tėvai visai atsisako 

Įleisti savo vaikus į bažnytines mo- 
kylklas. Reikia musų tau
tiečiams steigti savas mokyklas, 
laikyti jose mokintojus savo tau
tiečius. Mokintojų dabar galima 
rasti užtektinai jeigu tik jų rei
kalausime? Europoje yra vaikinų, 
musų tautiečių, baigusių gimnazi
jas ir mokintojų seminarijas, ne
turinčių ką veikti. Baigę gimna- 

Iziją tankiai neturi kur dingti, ne
žino kokį darbą rasti, nes visur 
Maskolijoj reikia protekcijos, mas
koliai neužleidžia musų tautiečių.

K. S.

MATO TIK SAVO KROMELį.
Yra žmonių, o per tai yra ir ra

sėj ų, ką arti mato, o toli nušoka. 
Jie pamato kokį nors atsitikimą, 
ir jo prisilaikant juo mieruojant. 
visą pasaulį nori perbėgti. Jiems

siklausti apie darbus, ir teipgi ntpatinka įsigilinti į gyvenimo atsi
klausia, ar neturime pasiskaityti tikimus, jiems nesinori su visuo-

žmti. Jie to ir 
temoka! Ir kamgf plačiau su 
cuo nors susipažinti, jie ir bepažin- 
:»es galės skelbti, buk visą žinią.

Sugrįžta amerikieti^ į Lietuvą į 
kokį-nors užkaippį, kur dar liau- 
dis miega senu miegu ir tuoj pra
neša, jog Rusijoj, (arba Lietuvoj) 
jokio judėjimo jau nebėr. Ir sa
vo kampe renka žinias, kad apie 
visą Lietuvos ir net Rusijos padė
jimą pranešti. Ir pasirodo, buk 
Rusijoj ir reakcijos visai nesijau
čia.

Mato 
no, buk 
sipažino.

Lietuvos kaime judėjimas silp
nai apsireiškia, čia nėra susipra- 
tusio proletarijato, ką už savo tei
ses kovotų. Čia pilkas ‘ kaimietis, 
kuriam tik kasdieniniai reikalai 
rupi. Ir tas pilkas kaimietis ne
gali būt socijalizmo pasekėju. Ir 

P. kaime silpną dirvąL. S. D. 
turi. ‘

Lietuvos 
partija, ką
ką valstietį. Vienok, pas jį nėra 
gyvų reikalų ir negali ant jų pa
matų susitverti tvirta partija. Ir 
nėra šalies, kur partija, kuriai ru
pi ateitis, remtųsi ant pilko val
stiečio. Mat pilkas valstietis at
gyvena savo dienas; prieš 
ateitis, bet už jo praeitis.

Ir taip reikėtų protauti, 
kaimą ištirinėjant. V ienok,
matom. Tai verčia bėdą ant “cici- 
likų”, ką Lietuvos liaudį “apgavo”, 
(kuriais tankiausia būdavo ypa- 
tos, ką mėgo tik pasipinigauti, o 
su socijalizmu nieko bendro netu
rėjo), tai bėdą verčia ant klierika- 
lų, tai ant nemokėjimo “revoliuci
jos daryti”.

Ir mato tik savo kromelį, ir į 
krautuvę neužeina.

Jeigu mes ką-nors norim ištirti, 
tai ne nuo pasekmių pradėkim, bet 
nuo priežasčių. Kada rasim kokio- 
nors apsireiškimo priežastį, tai tuo
met aiškiai suprasim, kodėl buvo 
taip, o ne taip. Ir tuomet mums 
bus aišku, kaip negeistinus apsi
reiškimus prašalyti, ir tuomet klai
dingai neperstatinėsim atsitikimų, 
ir tuomet, vieton ypatas barti, pra
dėsim kritikuoti atsitikimus. Ir tuo
met ne vien savo mastu mastuosim, 
nes pažysim ne tik savo kromelį.

Mažas Feljetonas.
Padariau kelis intervjevus (pa

sikalbėjimus). Pasidalysiu įspū
džiais. Pradėjau, taip sakant, nuo 
grand monde—nuo paviršiaus. Ir 
vargo turėjau, nebuvo laiko ir 
feljetoną rašyti. Laksčiau, kaip 
pasiutęs, po krautuves, išlandžio
jau pas visus žydelius — j ieškojau 
smokingo, cilindro, monoklio ir ki
tų prietaisų, kas reikalinga dide
liam frantui. Suradau, susiskoli
nau, žinoma, neuždyką, dabar to-, 
kia gadynė, kad tik akmenį makau
lei prasi skelti gausi dykai!

Apsitaisiau. Atsistojau veidro
dyje — ui, ui, ui! niekuomet neti
kėjau, kad lumpenas gali pavirsti 
į tokį didelį poną. Ką daro dra
bužiai 1 Pirmiau buvau nevary ti
nas iš pupų, dabar, vyruti, tikras 
Paryžiaus fortas. 'Vaikelis čuinus, 
nors prie žaizdos klok.

Marš.
Šit aš pas grafus dvare.
Lietuvos žemė nėra taip nusususi, 

kaip męs manome: ji užaugino ne- 
mažai kunigaikščių, grafų dar 
daugiau, o jau bajorų ir nesuskai
tysi.

Prie durų mane sutiko šveica
ras. Aš iš akių mečiau, žaibus — 
taip daro visi didęli ponai su tar
nais — šveicaras tik susitraukė 
turbut mano figūra tuomet labai 
buvo įtekminga. Jis kelis kartus 
man jau perdaug mandagiai nusi
lenkė, aš tik išpalengvo mostelėjau 
ranka, ženklas, kad gana, — 
taip visi dideli ponai daro.

Prieškambaryje, mane sutiko ka- 
merdinieris ar lekajus; kur čia 
tuos visus titulus, žinosi. Jis ir 
mandagiai lenkėsi.

— Ar grafą galiu pamatyti? — 
klausiu, lietuviškai, dresiruoto žmo
gaus.

Dresiruotasis piktai pažiurėjo į 
mane, susiraukė ir suniurnėjo — 
nenugirdau ką. .

Man pasirodė, kad jis truputį 
kurtas, aš balsiau atkartojau savo 
klausimą ir vėl lietuviškai. Žmo
gelis, jau visai mane paniekinda
mas, sumurmėjo ir kaip trenks 
prieš mane duris, ką tik nosies 
neprivėrė, gerai, kad suskubau at
šokti. .

Pasilikau vienas. Laukiu. Nuo-

čiuma nejučiomis įkišo galvą į 
prieškambarį ir atidingai apsižval
gė: daugiausiai žiurėjo į sukabin
tus ploščius, rotondas, paletonus, 
skribėles, skėčius. Aiškiai buvo 
matyti, kad jis žiurėjo, ar aš neįsi- 
kišau į kišenę kokio skėčio, skry
bėlės ar pioščiaus, — stačiai pasa
kius, jis žiurėjo, ar aš ko nepa
vogiau.

Durįs užsidarė. Aš vėl laukiu. 
Piktis paėmė. Iškeikiau visus gra- 
fuš ir jų tarnus, keikiau bedieviš
kai, tik čia tų žodžių nesurašysiu, 
skaitytojas gali parausti.

Traukau pečius ir negaliu su
prasti — kokie čia keisti namai, 
išrodau toks didelis ponas ir taip 
negražiai su manim elgiasi. Gal
voj u, šiaip, galvoju taip — nieko 
nesuprantu!

Ant galo ant mano proto tar
tam dvasia šventa nusileido, atsi
miniau : paklausus tarno lietuviš
kai, mano ausįs jo niurzgėjime lyg 
nugirdo:

— Chamas!
Taip dabar .aiškiai girdžiu:
— Chamas!!
Sugadinau savo renomą lietu

viška kalba. Ko gero šviesusis 
grafas savo tarnams palieps man 
duoti į sprandą ir išmesti už durų.

Kas daryti? Ar taip ir keliauti 
sau, nieko nepešus? Suradau vai
stą: atsiminiau, kad turiu vizitines 
karteles franeuzų kalboje. Len
du į kišenių—yra, ištraukiu, o! ką 
tik priemėčio negavau, — ant kor
telės lietuviškai parašyta: K. Jano
nis “Lietuvos” bendradarbis. Grei
čiausiai ją įgrūdau atgal, kad ir 
grafiškos sienos nepamatytų.

Dar sykį gerai pažvelgiau j du
ris, — jei prisieis kudašių nešti, 
kad žinoti, kt5r sprukti.

Dar įlindau į kišenę. Ištraukiau 
kortelę — vive! franeuzišką. Da
lykas tame, kad tas parašas fran- 
vi — homme dės lettres, bet da
lykas tame, kd tas parašas fran- 
euziškai. Dabar aš grafo akįse 
galėsiu atsistoti kaipo tikras fran- 
euzas. O juk dar neseni laikai, 
kuomet musų didžiūnai kiekvieną 
franeuzą laikydavo dievuku; sam
dydavo savo sūneliams ir dukre
lėms mokytojus franeuzus, tarp jų 
nemažai būdavo rakali'ų,. ši ule r ių, 
suteniorių, visokių parėjunų, bet 
didžiūnai jiems užstalėje užleizda- 
vo pirmąją vietą, damos tokiems 
ponams botinkas nulaižydavo, ne
reikėdavo. tarnams rytais valyti. 
Dabar mada ant franeuzų mažu- 
mėlį jau perėjo, bet tradicijos juk 
netaip greitai išnyksta.

Pikčiurna vėl įkišo galvą j prie-* 
kambarį. Aš rūsčiai pakišau jam 
kortelę po nose ir pasakiau francu- 
ziškai (iš anksto pasakau, kad nuo 
šios sekundos man prisiėjo kalbėti 
tik franeuziškai) :

— Eik po velniais!
— Co?
Aš atkartojau savo frizą.
Jis išsižiojo, persigando, trilinkas 

susilenkė, lyg žemiausiai atsiprašy
damas, ir nuėjo pas grafą, — ne
suprato, kad aš jį siunčiu pas pa
tį velnią!

Neilgai tereikėjo laukti. Pava
dino mane į salioną. čia pa
sibaigė pirmasis mano vizito aktas.

K. Janonis.

> II.
Jeigu mes pasikeltame ant orlai

vio augštai-augštai, tai, paimkim, 
iš Vilniaus liktų tik mažas plėmas, 
kuris nieko nesakytų, kad tenai 
gyvenimas verda, kad tenai išmin
tingi “sutvėrimai” galvoja, kaip 
augštybes pažinti.

Kada mes per teleskopą pama
tom, kaip artinasi prie mus nedi
delis talkas, kaip jis auga musų 
akyse, kaip tenai pasirodo upės, 
jūrės, polių sniegai ir ypatingi ka
nalai. Kada mes matom spindu
liuotą aušrą ir Saulės nusileidi
mus ; kada mes matom vienus kraš: 
tus sniegu uždengtus, o kitus, ku
riuose nuo saulės spindulių snie
gai tirpsta, — tai mes negalim at
sisakyti nuo masties, jog ir tenai 
gyvena išmintingi sutvėrimai. Tie 
mums nepažystami, saulei nusi
leidus, pamato ant dangaus puikią 
žvaigždę, kuri šviečia jiems, kaip 
mums Venera.

Ta žvaigždė — tai Žemė. Mar
so poetai gal garbina ją, kaipo die
vaitę, kaipo pageidaujamą. Jų 
astronomai rūpinasi arčiau susipa
žinti 4u Žeme, stengiasi išrišti klau
simą: ar verda ant Žemės gyveni
mas, ar yra ant Žemės išmintingi 
gyvūnai.

Žemė ir Marsas, tai dvi artimos 
giminaitės, tai “dangaus” kūnai, 
ką gyvuoja vienodose sąlygose. Ir 
sunku mums, žinant Žemės gyve
nimą, ant Marso nuo jo atsisa
kyti.

Gyvastis gamtoj viešpatauja, nes 
ji gamtos dalis 1

nL ‘
Apleiskim Marsą ir nukeliaukim 

dar toliau. Už 775 milijonų ky
liometrų nuo Žemės pasieksim Ju
piterį. Bekeliaudami, mes nusiste- 
bėsim nuo daugybės mažų planetų, 
rastų pakeliui.

Jupiteris 120 kartų didesnis ir 
310 kartu sunkesnis už Žemę. Jis 
nevienodai sukasi apie savo ašį. 
Tas nurodo, jog jo žievė dar ne 
visai sudžiūvo. Tenai Saulė per 
dieną šviečia kokias 5 valandas. 
Jupiterio metai turi 10455 dienas.

Ant Jupiterio mes nerandam nei 
sausumos, nei jūrių; jį apsupa ne
permatoma atmosfera. Kas už tų 
debesų ? Gal įkaitytas branduo
lys! Kada tai Jupiteris švietė, sa
vo mėnuliams taip, kaip dabar 
mumsSaulė šviečia.

Ant Jupiterio mums į akis me
tasi didelis raudonas plėmas. Gal 
tai sausumos pradžia ? Gal 
Jupiterio jau gyvenimas atsiranda.

Mes į Jupiterį dabar galim žiū
rėti kaipo į nuolat persimainanti 
svietą, kokiu seniau buvo musų 
Žemė. Jeigu mes galėtume prisiar
tinti prie Jupitero, tai pakliūtame 
kaipi į labaratoriją, kur gyvastis 
gema.

lučių aaoų atmainomis? Kakg 
čia tari skirtis temperatūra, kli
matas, gamta?! Ir tokių pasaulių 
yra ne vienas! Maža to. Toliau 
bekeliaudami, sutinkam pasaulius, 
kurie turi 3, 4 ir daugiau saulių.

» Neišpasakytos gamtos 
Ir dar ne vienas mano, 

■ svieto vidurys, buk

Ir ve pasiekėm iš Andromedos 
žvaigždyno oranžinšai-žalią Gam
iną, ir jos nedidelę melsvą draugę. 
Kaip puikiai čia spalvos mainosi? 
kokia grožybė ? Kaip malonus 
čia turi būt gyvenimas!

Taip skradydami erdvėj, mes 
greit suprantam, kaip trumpi musų 
Žemės atminimai, sulyginus juos su 
kitais svietais. Taip; pasiekę Pol- 
luksą, pamatom, jog čia dvi švie
sios žvaigždės, kurios viena apie 
kitą apsisuka į 347 metas. Jų me
tai lygus musų 126665 musų die
noms ! 4

Ve Sirijus, gražiausia musų dan- , 
gaus žvaigždė, kuri nuo Žemės į 
atsitolinus ant 92 trilijonų kylio-. 
metrų. Nuo jos musų Saulė tai 
mažiukė žvaigždė, kurią katik pa
matysi paprasta akia.

Prisižiurėkim aplinkinėms sau
lėms, nuo kurių šviesa mus pasie
kia per 10, 20, 100 ir tūkstančius 
milijonų metų. Ir visur puikios 
spalvos, neišpasakytos gamtos gro
žybes.

Nors greit šviesa sklysta, vie
nok/ žvaigždžių mes nematom to
kioms kokioms jos dabar yra. Mes 
matom tik tą, kas buvo praeityj. 
Vienur matom tą, kas būvi 10 me
tų atgal, kitur kas buvo milijonai 
metų atgal.

Lėkkim mes į padanges, pažin- 
kim erdvės gyventojus. Pasikel- 
kim j vietas, kur akis nesiekia, nu- 
sileiskim į “dangaus karalystę 1” 

> Lėkdami, palikkim už savęs mė
nulį, tų nakties žibintuvų, ir pa- 
sikelkim dar kokius 78 milijonus 
kyliometrų ir pasieksim labai žin- 
geidų svietų, kuris rodosi tyčioms 
“sutvertas”, kad jį žmogus galėtų 
pažinti. Tai Marsas.

* Pakliuvę ant Marso, nepasijn- 
sim mes tenai svetimais. Tenai 
rasim ir žemę ir vandenis, tenai 
pamaty sim ir metų atmainas. Ma
ža to. Mes pas* savę nepažystam 
žemgalių, nes žmogaus koja dar 
tenai nestojo. Tuo tarpu Marso 
žemgaliai arba poliai jau žinomi 
yra. Žiemų jie lieka sniegu ap
dengti, o vasarų sniegas nyk
sta.

Ant Marso paviršiaus debesėliai 
pasirodo; oras tenai malonus ir 
tankiausia gražus; Marso diena 
pusvalandžiu ilgesnė negu musų, 
o metai turi €68 dienas.

Ant Marso labiausia mums me
tasi į akis tiesus kanalai, išmėtyti 
po visų jo paviršį. Vieni sako buk 
tai upės, kiti tvirtina, jog tai Mar
so inžinierių darbas, buk jie tai 
padirbo kanalus. Paskutiniais lai
kais atsirado ir tokių, kurie tvirti
no, buk jų ir visai nėra, kad tai

IV.
Meskim Jupiterį ir toliau keliau

kim, ir dar nulėkkim tiek pat ky
liometrų ir pasieksime Saturną.

Tai stebuklas musų Saulės siste
moj, papuoštas trijų ęilių žiedų 
ir apsuptas 10 mėnuliu. Atsistokim 
ant Saturno ekvatoriaus ir pa- 
laukkim nakties. Ir puikias nak
tis sulauksim. Ant dangaus švie
čia puikus žiedai, kurie susideda 
iš daugybės mažesnių kūnų, ir keli 
mėnuliai. Vienok, atėjus dienai, 
tie patįs žiedai Saulę uždengia.

Saturno gyventojai greičiau gali 
savę skaityti pasaulio viešpačiais, 
negu kitų vietų, nes jie ištikro gali 
dalei s ti, kad kur kitur gyvasties 
negali būti.

Iš ten mUsų Žemė išrodo mažu 
taškeliu, ką ant dangaus pasirodo 
kas šeštas mėnuo. Dar toliau nu- 
keliaukim ir musų Žemė visai iš
nyksta.

Keliaukim toliau ir pamatysim 
Uraną. Neturim mes laiko, palie
kam jį užpakalyj, ir lėkkkim* toliau 
lig Neptūno, ką nuo Saulės atstu 
apie 7 milijardus kyliometrų. Ir. 
pasiekiam mes Saulės sistemos ru- 
bežių.

Lekiam 
sutinkam 
saulių respublikoms neša žinias 
apie erdvės begalinę. Toliau su
tinkam kitų, dar labiau išblyškusių 
dar silpnesnę.... Tik jos čia vieš
pataujančius tuštumų ir ramumų 
suardo. ~

O mes vis lekiam ir lekiam, ir 
pasiekiam artimiausių žvaigždę iš 
Centauro žvaigždyno. Tai Alfa. 
Ji 275000 kartų toliau nuo mus 
negu Saulė.

Ypatingų čia randam pasaulį: 
vieton vienos Saulės, matom dvi, 
kų viena apie kitų sukasi per 84 
metus, o viena nuo kitos 3 mili
jardai kyliometrų atstu.

«į;

Saulė, bet erdvės kelionėj ran
dam daug didesnių, didesnių tūk
stančius ir milijonus kartų. Vie
nok jos išrodo mums taip ma
žos,t taip pilkos, kad jas priimam 
mažoms žvaigždutėms. Jos taip 
išrodo, nes jos neišpasakytai toli 
nuo mus.

Ir skraidom mes erdvėj, ir ran
dam naujas žvaigždžių kuopas, 
naujas jų miglas, ir stebimės ne
apimtą begaline.

• VII.
Ir š pasiekiam mes 

viešpatavimo rubežius. 
baigti savo kelionę? ■

Nors žvaigždžių yra __
jų skaitlius apribuotas, vienok ne
suskaitomas. Žvaigždžių begalinė 
butų tik tuomet, jeigu prie jos 
nė vienos daugiau negalima butų 
pridėti. Bet gana vienai suskilti 
pusiau ir bus jau daugiau.

Tuo tarpu erdvė yra begalinė. 
Kaip toli ne nulėktume, nors tai 
butų milijardai milijardų kylio
metrų, vienok musų mintis dar to
liau pasiektų ir nulėktų be akių 
apribavimų. Svietas tai begalinė.

Viduryj tos begalinės žvaigž
džių viešpatavimo apribuotas jų 
skaitlius. -Nieks negal užtikrinti, 
kad tik vienas yra žvaigždžių centt 
ras. Gal tokių yra 2, 3, 4, o gal 
ir milijardai. Greičiausia tarp tų 
centrų yra apsoliutišką 'taŠMMH 
be ėtdrio, ir užtai vieno centro gy
ventojai nežino apie kitą.

Tie nepažistami svietai, 
tūkstančiai apgyventų svietų, ką 
apsireiškia nesuprantamose mums 
formose. Tie svietai gal apgyventi 
kitoniškais organizmais, su saviš- 
kais minties išsilavinimais, su at- 
skiriais džiaugsmais ir vargais.

Musų visuomenė su visa savo 
istorija, tai ne daugiau kaip men
kas skruzdėlynas ir musų pasek- 
mingiausios astronomiškos kelionės 
nenuves mus toliau artimiatisių be
galės vietų.

Taigi 
galinė!

Šuva.
Ivano Turgenieva.
jei jus sykį pripažinslte 

viršgamtiškojo buvimą ir pripa- 
žinsite kad jis gali kištis į papras 
stus kasdieninio gyvenimo reika
lus, tai leiskite man paklausti, kas 
liekasi veikti protai?”

Ir tą sakydamas Stepono Anta
nas susikeitė rankas. Stepono 
Antanas buvo ministerijos tary
bos narys jei ne viename, tai kita
me skyriuje; ir ta aplinkybė, su
jungta su jo žemu balsu ir di
dėlio griežtumo kalba, padarė jį 
visuotinos 'svarbos asmeniu. Jis 
neseniai buvo priverstas, kaip jo 
žemintojai mėgo sakyti, 
švento Stanislavo kryžių.

“Negali būti abejonės 
tarė Skorevič.
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Seniau jau aš buvau už-

Aš papasakojau jam viską, 
nepasakė nė vieno žodelio ir 
sikasė galvą. Man pabaigus 
šakoti jis, vis tylėdamas atsisėdo 
kojų gale ant mano lovos. f

jis ką pasakys, liepiau jam išsinešti. 
Jam išėjus aš įsikasiau ir negir
dėjau nieko daugiau tą naktį.

“Bet sekančią naktį tas pats at
sikartojo vėl. Vos užgesinau žva
kę, kaip išgirdau šunį knisianties. 
Vėla pašaukiau tarną. Jis pažiu
rėjo po lova. Ten nieko nebuvo. 
Taigi aš jį vėl išsiunčiau ir užge
sinau žvakę antru kartu. Po to 
aš vėl išgirdau šunį. Negalėjo bū
ti jokios abejonės tame. Aš ga-l 
Įėjau girdėti jį alsuojant. Girdė
jau kaip jis kuičiasi ir blusas 
vaiko, taigi aš tarną pašaukiau vėl, 
kad ateitų be žvakės. Jis atėjo ir 
aš liepiau jam klausyti. Jis sakėsi 
girdįs. Aš negalėjau jo matyti, 
bet iš jo balso numaniau, kad jis 
yra perimtas baimės. Paklausiau 
jo, kuomi jis tą gali išaiškinti. Jis 
sakė, kad tai esąs Nelabasis. Aš

“Aš visai sutinku”, tarė šeimi
ninkas Finoplentov savo plonu bal
seliu.

Čion buvo trumpas, storas, pli
kas, viduramžis žmogutis, kuris 
tylėdamas sėdėjo arti prie krosnies, 
ir atsiliepė urnai:

“Aš prisipažinsiu, kad aš nesu
tinku su jumis, kadangi kartą tik
rai kas tokio viršgamtiško atsiti
ko su manim pačiu”.

Kiekvienas pažiurėjo į jį ir 
užėjo tyla. Šitas žmogutis buvo 
mažu žemės savininku Kalugoje, 
ir tik neseniai persikėlė gyventi 
į Peterburgą. Jis buvo seniaus 
husaruose ir lošoje prakišo savo 
pinigus^ tad metė savo tarnybę ir 
gryžo auginti kopūstus į savo pri
gimtą kaimą.' Paskutiniai nuoti- 
kiai žymiai sumažino jo mplauki- 
mus ir jis atėjo gyventi į miestą 
manydamas gauti kokį užsiėmimą. Į jam paliepiau laikyti savo kvailą 1 

liežuvį, bet mudu abudu buvome 1 
gerai įgazdinti. Aš užžiebiau žva
kę ir daugiau nebuvo nė šunies, 1 
nė brazdėjimo. Palikau žvakę de
gant visą naktį ir, ąr jus tikėsite, 
ar ne, užtikrinu jus, kad tas pats 
atsikartojo kasnakt, per šešias san- 
vaites. Aš visai apsipratau su tuo 
ir žvakę užgesindavau, kadangi 
šviesa neduodavo man miegoti, ir 
aš nepaisiau to, kadangi man 
tas nekenkė.” I ’ ■ •

“Tamista ištikro esi narsus“, 
tarė Stepono Antanas su apgailėji
mo ir paniekinimo jiusišypsojimu. 
“Matyt, kad tamista buvęs karei
vis.” '

“Tikrai bent tarriistos nesibijo
čiau”, atsakė Porfyry Kapitono
vič, su reiškum kareivio išdidumu 
balse. “Kaip sau nebūk, papaso- 
siu jums, kas atsitiko. Tas pats) 
kaimynas, pas kurį pietavau prieš 
tai, pietavo pas mane. Pasival- 
gėme ką Dievas davė ir aš po to 
nuo jo išlošiau penkioliką rublių. 
Jis pasižiurėjo, kad jau naktis ir 
sakėsi norįs eiti. Bet aš sugalvo
jau ir pakalbinau jį apsinakvoti ir 
bandyti C^in^ti savo pinigus at
gal rytdilrrĄ. Jis pagalvojęs Suti
ko nakvoti. Jam lovą prirengiau 
savo kambaryj. Mudu, atsigulę, ru- 
kėva, kalbėjova ir ginčijbvos apie' 
moteris, kaip paprastai pas vyrus 
yra. Antgalo aš pamačiau, kad

o---------  . ... Vasyly Vasylič užgesino žiburį ir
“Visai teip; lygiai teip, kaip jus [atsikreipė pečiais į mane, lyk kad 

 

malonėjote tą išreikšti”, tarė žmo-1 norėdamas pasakyti “schlafen Šie 
gutis. - . . . .

“Tas labai nepaprasta.
jums matos, tamistos?”

Šitaip tikslui jis neturėjo nė pa
prastų pasisekimo pragumų, nė 
pažystamų intekmės, bet jis tvir
tai atsidėjo ant savo seno draugo 
draugiškumo, buvusio su juomi 
drauge pulke, kuris ištikro tapo 
dideliu žmogum, nežinia nė kaip, 
nė dėlko ir kuriam jis kartą pa
dėjo sumušti karštuvų aštrintoją. 
Be to jis buvo labai tikinčiu į sa
vo paties laimę ir paprastai jo 
įsitikėjimas nesuvildavo jo. Po 
kelių dienų jį nuskyrė tūlų val
stybės dirbtuvių užveizdu. Vieta 
buvo gera, stovėjo gana augštai 
ir nereikalavo turėti ypatingo ga
bumo, net jei tosios dirbtuvės bu
tų tik ant popieros, arba jei nebū
tų žinota, kokiems daiktams jos 
išdirbti, jei jos ir butų buvę. Bet 
gi jos buvo valdiškosios ekono
mijos naujo sumanymo dalimi.

Stepono Antanas prakalbėjo pir
mas.

“Tikrai, mano bragus tamsta, 
jus negalite mums ištikrųjų sa
kyti, kad susitikote kuomet su kuo 
nors viršgamtišku; vadinas, su ko
kiu atsiskyrimu nuo gamtos įsta
tymų”.

“Teip, aš sutikau“, tarė, "braiF 
gūsis tamista“, kurio vardas buvo 
Porfyry Kapitonovič.

“Su atsiskyrimu nuo gamtos 
įstatymų”, aštriai atkartojo Ste
pono Antanas, kuris matyt pasi
griebė mylimąjį sakymą.

wohl”. Palaukęs trupučiuką aš 
Kaip | teipgi užgesinau savo žvakę ir pir-1 

_ . ma negu spėjau pagalvoti, žais- 
Stepono Antanas bandė nuduo- mė prasidėjo. GyįVulys daugiau 

ti sarkastišką išraišką, bet tas ne- negu brazdėjo; jis išėjo iš palovės 
pavyko; arba, tikriaus pasakius, ir vaikščiojo po kambarį. Aš ga- 
pridavė savo veidui tokią išraišką, Įėjau girdėti jo žingsnius lentų 
kuri ’ yra padaroma negardžios grindimis. Jis pasipurtė ir susi- 
kvapsnies.’ Jis ątsigręžė į poną baladojo, atsitrenkdamas į krasę 
iš Kalugos ir kalbėjo toliau: ,. ,r ,,,

“Ar nemalonėtumete mums pa
pasakoti smulkmenas tokio indo- 
maus atsitikimo?”

“Ar geidžiate išgirsti?” tarė 
žmogus. “Gerai“.

Jis atsistojo, paėėjo į vidurį 
kambario ir pradėjo: ‘ <

“Gal jus sveiki žinote, ar gal 
greičiau ne, kad aš turiu Kozelsko 
apskrity j nedidelę nuosavybę. Ji 
man retkarčiais atnešdavo šį-tą, 
bet, kaip dabar galite matyti, da
bar ji man nieko neduoda dau
giau, kaip tik triūsą ir vaidus. 
Bet aš nenoriu kalbėti apie poli
tiką. Taigi, ant šitos nuosavybės iu i

stovėjusią šalę Vasylio Vasyličo lo- 1 
vos. Vasyly atsiliepė į mane visai ' 
paprastu savo balsu, klausdamas, 
ar šuva, -kurį aš turiu, vižlas. Aš 
pasakiau jam, kad aš neturiu jokio 
ir niekuomet neturėjau. Jis pa
klausė manęs koks tai brazdėji
mas. Aš jam pasakiau užsidegti 
žvakę ir pažiūrėti. ■ Jis vėl manęs 
paklausė, ar tai nebuvo šuva. Pas
kui išgirdau aš jį užsigręžiant. Jis 
pasakė man, kad aš juokus krečiu; 
aš jam pasakiau, kad -ne.

“Po to aš išgirdau jį braukiant 
briežiuką ir šunį bešikuičiant. 
Staiga brfežiukas užsidegė ir ne- 

įKą. luigų niekd nė matyt, nė. girdėt,
aš turėjau mažą ūkę su ’darzu, ^asyly pasižhirėjo į mane, aš pa- 

kutra su lynais, ^visokiomis trio- įžiūrėtu į jį. Jis paklausė ką
e visi niekai reiškia? Aš jam pa

sakiau, kad ir Sokrato bei Fride-
riko Didžiojo galvos sudėtos į
krūvą negalėtų pasakyti, ką tas 
reiškia; ir aš jam viską išpasako
jau. Jis šoko iš lovos kaip- nu
plikinta katė ir reikalavo pašaukti 
jam jo ratus tuoj aus išvažiuoti. 
Norėjau jį perkalbėti, bet jis tik 
pikčiaus karščiavos. Jis pasakė 
man, kad tai turi būti prakeikimas 
manęs ir kad niekas negali jo sulai
kyti. Antgalo aš jį šeip-teip apra
minau, bet jis būtinai reikalavo 
sau lovos kitame kambaryj ir tu
rėti šviesą visą naktį.
Prie arbatos rytmetyj jis buvo 

ramesnis ir man patarė kelioms 
dienoms namus apleisti, o paskui 
gal dalykas pats ešą pasibaigsiąs.

Jis buvo visai protingas žmo
gus ir aš labai guodojau jo suma
numą. Savo vuošvę jis pergalėjo 
visai stebėtinai. Jis privertė ją su 
juo susirašinėti ir ji. pasidarė teip 
lėta, kaip avis. Ji paskyrė jį ve- 

, dėju visų savo turtų. Kvaili to 
nepadaro su savo vuošvėmis. Bet 

. jis buvo blogame upe išvažiuoda- 
■ mas, nes aš išlaimėjau dar šimtą 

rublių nuo jo ir jis buvo piktas. 
Jis pasakė, kad aš nedėkingas esu 
jam. Kaip aš gilėjau būti kaltas 
už sekimąsi? Bet aš teip pada-

bomis ir terp kitų, mažą namelį 
man pačiam. Aš esiu nevedęs. 
Vieną gražią dieną, šeši1 metai 
atgal, aš parėjau namon vėlokai. 
Buvau pas vieną savo kaimyną 
ant pietų, bet užtikrinu jus, kad aš 
buvau kaip reikia. Nusirengiau, 
atsiguliau į lovą ir užpučiau žva- 
•kę. Nespėjau žvakę užgesinti, 
kaip po lova išgirdau kasžin kągra- 
bazdinant. Stebėjausi, kas tai ga
lėjo būti. Iš pirmo maniau, kad 
tai pelės. Girdėjau gremžiant, 
vaikščiojant ir purtantis. ■ Aišku, 
kad tai buvo šuva, bet-negalėjau 
suprasti keno jis butų.. Aš netu
rėjau jokio. Taigi maniau, gal 

č užklydęs koks. Pašaukiau tarną 
I ir išbariau jį už neatsargumą ir 

leidimą šuniui pasislėpti po lova.
į “Kokiem šuniui?“ • jis paklausė. 

“Ką aš žinau kokiam?“ atsakiau 
aš. “Tai tavo reikalas žiūrėti, 
kad neatsitiktų toki dalykai“. Jis 
pasilenkė su žvake ir pažiurėjo 
palioven. Ten jokio šunio jis ne
rado. Aš pažiurėjau po lova pats 
ir ištikro ten jokio šunies nebuvo. 
Pažiurėjau į jį ir pradėjau pykti. 
Iškvailinau jį ir pasakiau, kad šu
va turėjo išsprukti laukan ir pa
bėgti jam bedarant duris, kad jis 
buvo apsimiegojęs ir to nepatyrė. 
Paklausiau jo, ar jis nelaiko manęs 

Į užsigėnisiu. Bet nelaukdamas kol

as. Bet nepasaką ne žodžio. Ant- 
galo aš tariąu jam:

“Aš norėčiau žinoti, Teodory 
Ivanovič, ką jus manote apie 
Ar tai ne piktojo pagunda?“

Senis pas^žiurėjp į mane.
“Piktojo j pagunda!” tarė 

‘Tamista teip mąpai, ar ne? 
labai greitai galėtų būti sveiko 
tabako dūminėje, bet kaip šituo
se namuose? Šitie namai yra 
šventa vieta. Piktojo gundymas? 
“Jei tas ne piktojo gundymas, tai 
kas?“

Po to jis sėdėjo tyliai, galvojo 
ir kuitėsi.

dieną išvažiavau į miestą. Ten 
aš pažinojau seną žmogų, laikiusį 
smuklę, kuris buvo atskalunu; pas 
jį ve aš ir apsistojau. Jis buvo se
nas žmogelis ir apyšiurkštus, ka 
dangi jis neteko pačios ir visų 
savo vaikų ir gyveno vienas. Jis 
pakęsti negalėjo tabako durnų, Su
neš gi jam buvo ypatingu pasi- 
biaurėjimu. Jam verčiau iš na
mų išeiti, ką bematyti šunį juose. 
Šitai švenčiausia Mergelė, sakyda
vo jis, kuri maloniai teikiasi ka
boti mano kambaryj, kaip aš tad 
galiu leisti biauriems daiktams 
šnipinėti ten? Tai vis neapšvieti2 
mas, žinoma. Ant kiek aš supran
tu, tai kiekvienas turėtų vartoti 
savo sveiką 
vas davė, 
gelija.”

“Tamista
tarė Stepono Antanas su tokiu jau 
nusišypsojimu, kaip pirmiau.

Porfyry Kapitonovič sutraukė 
antakius ir pakrutino ūsais. Jis 
tarė:

“Mano filozofiškumui jokių pri
rodymu dar nėra, bet aš mokinu 
filozofijos kitus“.

Tas privertė visus pažiūrėti į 
Stepono Antaną. Laukėme kokio 
smarkaus atsakymo, ar bent pasi- 

[ žiūrėjimo šnairiai. Apsirkome. 
Ministerijos tarybos nario nusi
šypsojimas atsimainė iš paniekos 
į šaltumą. Jis nusižiovavo, per
keitė kojas ir nieko daugiaus.

“Taigi aš apsigyvenau šito senio 
namuose”, tarė Kapitonovič; dė
lei pažinties su manim jis leido 
mane į savo kambarį, o sau prisi
taisė gulėti už sienelės. Tai nebu
vo geras kambarys anaiptol, o 
tvankus ir troškus begalo. Viskas 

i buvo sulipę, o musių visur pilna. 
Viename kampe buvo indauja pil
na senų šventųjų . paveiksiu, ap
dėtų pajuodavusiomis kyšančiomis 
lėkštėmis. Aliejumi ir vaistais 
trenkė kaip chemiko ruime. Ant 
lovos buvo du priegalviai, kuriuos 
pajudinus juodi vabalai landžiojo. 
Neturėdamas , ką veikti išgėriau |* 
arbatos daugiau negu reikia, o 
jiaskui atsiguliau lovon, 
najį atskalūną girdėjau 
saujant, dejuojant ir kalbant po
terius kitoj pusėj sienelės. Paskui 
jis atsigulė. Neužilgo jis pradėjo 
knarkti. Aš klausiausi. Iš. pra
džių jis pradėjo lengvai, paskui 
juo toliau, juo aršiau, 
erzino.
gesinęs savo žiburį, bet nebuvo 
tamsu, 
šventus paveikslus. Tas man ne
davė miegoti. Aš patyloms atsi
kėliau jš lovos, basas nuėjau prie 
žibyklos ir užgesinau ją. Nieko 6 
neatsitiko. Todėl maniau, kad vis- 
kas yra gerai ir nuėjęs atgal vėl 
atsiguliau lovon. Bet nespėjau at
sigulti, kaip vėl išgirdau seną isto
riją. r 
viskas teip, kaip pirma. Aš -ty
liai gulėjau lovoje, laukdamas kasi' 
atsitiks toliaus. Mano šeiminiu-1 
kas pabudo. Išgirdau jį šaukiant, 
“Kas yra, tamista, ar tamista už- 
putei žibykją?“ Aš neatsakiau ir 
išgirdau jį kelianties iš lovos ir 
sakant, “Kas čia? Kas čia? — 
šuva — šuva prakeiktas nikonio- 
nis (Vadinas, sentikis, askalu- 
nas rugojo ant pasakotojo kaip ant 
pasekėjo Nikono, Maskvos patri-f. ” r. . jam laišką.archo, reformatoriaus rusų bažny- T. ............... .. ... _. . J*s pažiurėjo į mane ispelmęs
cios, kūno permainos aplamai yra , . . . - . 7 akis ir tarė:
priežasčia atsidalmimo Nonkonfor- ..Ma|onėkite eia j klmba. 
mistų rųsies). s paša- akinių negaliu paskai-
kiau jam nepykaut, tik ateiti „
pas mane, kadangi kas tokio labai TPabaiga bus).
nepaprasto atsitiko. Jis išlindo iš 
anapus sienelės su galu vaškinės — *

. žvakės rankoje. Tokio paveikslo PRANEŠIMAS.
i aš nebuvau matęs; — savo bai- Šiose dienose gavau nuo p. 

siomis akimis visas apaugęs plau- Petrausko muziku “Birutės”.
, kais a’rodė lygiai kaip barsukas, sanvaitės kit6s keta jisai atsiųsti 

Ant galvos turėjo baltą veltinę įr muziką opefos “Sienapiutė”. 
skrybėlę; baltai žila barzda nusi- “Birutės” choras tuojau pradės mo- 
korė iki juostai, o ant krutinės jis kytis atsiųstas dainas ir pasiūki 
turėpo lypkį misinginiais knyp- gana daug pramokti iki p. M. P. 
kiais. Jis buvo įsiavęs į senus vi- atvažiavimo.h ’’
laginius pantaplius ir visas dvo- pats p. M. P. pribus Chicagon 
ke degtine. Siteip jis priėjo prie d. rugpiučto Ir pradės davinėti' 
šventų paveikslų, prieš kuriuos per- mužikos lekHjas. Norinti imū 
sižegnojo tris kartus dviem pirš- kurijas grali jau P35 mane užs i ra
tais. (Tas viskas atsineša prie ru- Syti. Interesuotoms ypatoms, jei- 
sų, nonkonformistų ypatybių, ku- gU reikalus, suteiksiu ir platesnę 
rie yra priešingi barzdos kirpimui informaciją.
ir žegnojimusi sudėjus nykštį, smi- J. ilgaudas,
lį ir didįjį pirštą, žiedinį ir ma- 3252 S. Halsted st
Žiūką sulenkus, kaip yra priimta 
pas teisatikių bažnyčios narius).
Paskui jis uždegė žibyklą, vėl per-

Į sižegnojo-ir po to atsisuko į mane Į ^d p.
tart storu balsu: Į j
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matyti, kad jis tikrai yra pasirengęs numirti
už fcrtalikybę* r —
u Po to Pief

Vakare mi____ ---------------------------------r
ipersiskyrę su gyvaisiais, jie galėjo džiaugties
savo meile per amžių amžius.

£Tąsa). - 5* . /
— Na, ir kokia biauri knyga, aš tamstai 

tą atvirai pasakysiu! Tamsta’ mane užtikri
nai, kad nekliudei dogmato, j bet aš negaliu 

Antgalo pasakė man, Ugr^iol suprasti, — argi “tamsta esi taip
nors nelabai aiškiai, nes plaukai apjakęS, kad negali suprasti savo prasikalti- 

burnąl. mo- Juk v*sa knyga atmeta musų šventą ti-
. 1 Beleyą. Ten yra, kiek kėjimą. Tamsta, vadinas, nesupranti, kad

as žinau, tik vienas žmogus, kuris reikalaudamas naujos religijos, visai sugriau- 
tau ga i pagelbėti. Jn gyvena Bę- nj senąją, vienatinę šventąją religiją* To 
eve. Jis yra viaias musų žmonių. vjeno užtenka, kad tamstos knyga pavirstų į 

Jei jis panorės sveikam pagelbėti, mirtinus nuodus, į tokią knygą, kurias seniau 
tai tuomi sveikam geriau. Jei ne, degindavo budelio ranka. Aš tuojau joje pa- 
tai nieko kito nelieka daryti. žinau tamstos vientaučio vikonto Delašu idė- 

s jo paklausiau, kaip as jį ga- jas j q meldžiu Dievo, kad jam atleistų, nes 
lėčiau surasti.- •• -• • • ~ • ••

“Aš Šveikam pasakysiu, bet vis- ’
Ri kodėl turėtų būti piktojo gun- ^““daro'tą,’ką“nOTi? 
dymas? Tai regėjimas; gali būti 
net apreiškimas, bet sveikas nėši 
to vertas. Tis yra daugiau negu 
aš galiu suprasti, 
dyk dabar užmigti Dievui Tėvui 
ir Jo Kristui tave sergstint. Aš 
pasmilkysiu smilkalų. Męs pagal
vosime apie tai rytoj. Žinai, kad 
antrosios mintys kuone visuomet 
yra geriausios.“

Ant rytojaus, pagal sutarimą. I Jįį^. £££££• pad^inimį tendrą’turtų vai- 
ėmeme tartis, nors jis kuone už-’ .... ........................... ......
troškino mane nakčia savo smil
kalais. Patarimas kurį jis man 
davė, buvo toks. Nuėjus į Beleva.l^'“' "V priįuli
eiti ant phaciaus ir antroje san-1 - — • - • •
krovoje po dešinei klausti tūlo Pro- 
chorovičiaus ir paduoti jam laiš
kelį. Laiškelis buvo šmočiukas po-

> T08: kurio buvo parašyta, meiIiau‘priima's’ugry-žusias aveles', kurios bu-
“vardan levo ir Sunaus ir Dva- - — » ?-

, sios šventos. Amen. Į Sergijų 
Prochorovičių Pervušiną. Tikėkit 
šitam žmogui. - Teodory Ivanovič. 
Atsiųskite kopūstų ir tegul bus 
Išgarbintas Viešpaties vardas.” Aš 

ipadėkavojau savp senam sentikiui, 
du Sėdau į ratus ir nuvažiavau į Be- 

levą. Aš sanprotavau teip, “šitas 
atsitikimas nakčia man visgi nieko 
neužkenkė, bet yra labai alsinan- 
ęiu ir nedera žmogui tokiam santklkoT.'.”.‘aš’su juo ni-

. as, ofiaertu. k-* ,,,c cq” ' - - •• •
te?

“Ir sveikas
“Teip, aš tiesiog išvažiavau ten.

ne, žibvkla žibėjo prieSI Ah-'*ts Pakliu’i’u|tulžį,jig^’’'’“' nes “ŽnoK’’kad kalba'su išti-
lanfrnte oanlrrnvnie no dešinei Pro-I. . * . , . •?_ __ j.

jis pats nežino kur eina. Bet labiausiai aš 
rustauju ant kardinolo Beržero: šis žino ką 

Negink jo, jis re
voliucijos atstovas bažnyčioje, jis eina prieš 
Dievą!

Tiek to ba Nors Pierre davė žodį nesiginčyti, bet ne- 
w °’ n? jučiomis išsiveržė jam protestas prieš žmogaus 

’’ apkaltinimą, kurį jis neapsakomai gerbė ir 
mylėjo. ?

— Negaliu neišreikšti sayo pasibiaurėji- 
mo iš tos naujos revoliucijos, — tęsė kardi
nolas. — Atkarus man šauksmas, kuris su
kelia varguolius prieš turčius, prižadėdamas - - - - -- - _ <

►u kardinolu.
karstą. Dabar

I XVI.
Ant rytojaus Pierre, sugryžo iš laidotuvių, 

papusryčiavo vienas pas save. Jis turėjo iš
važiuoti iš Rymo vakare dešimtoje valandoje 
septiniolika minučių. Jis tik norėjo dar pa
simatyti su Orlando, kovotoju už laisvę, ku
riam prižadėjo neišvažiuoti, nepasimatęs . su 
juo. Antroje valandoje jis išsirengė pas Or
lando.

Grafo rūmo vestibuloj Pierre sutiko ke
turis ar penkis ponus. Tarnai pasakė, kad 
tai Prada interesantai. Kunigas, jei nori pa
matyti grafo tėvą, tai gali lipti į trečiąjį aukš
tą ir ten jį rasi.

Pirmame aukšte Pierre sutiko patį grafą 
Prada, kuris, pamatęs kunigą, mirtinai iš
blyško. Jie nesimatė nuo baisios dramos at
sitikimo. Pierre iškarto suprato, kodėl gra
fas taip pabalo.

— Tamsta pas mane, tamsta man turi ką 
nors pasakyti?

— Ne, aš išvažiuoju ir atėjau atsisveikinti 
su tamstos tėvu.

Grafas dar labiau pabalo ir sudrebėjo.
— A, tamsta prie tėvo!.... Jis truputį 

serga, buk atsargesnis tamsta.
Ir jis nenoromis išdavė, — kad bijo neat

sargaus žodžio, o rasi ir paskutiniojo prakei
kimo to vyro ir moters, kuriuos jis užmušė. 
Tikrai ir tėvas numirtų nuo to.

— Ak, gaila, kad aš negaliu būti drauge*, 
su jumis. Manęs laukia šie ponai.*.. Kaip, 
tik aš atsiliuosuosiu, tuojau ateisiu pas jus.

Grafas niekuo negalėjo sulaikyti kunigo. 
Ir kokiomis liūdnomis akimis jis žiurėjo į 
lipantį aukštyn kunigą, kaip jis jo meldė ne- 

į užmušti tėvo.
— Tenekalba jis daug, pralinksmink tam

sta- jį. | - i

dimą, kuris dabartiniame laike jokiu budu 
negalimas. Tai tik nešvarus noras įtikti liau
džiai, jai prižada tą, ko negali išpildyti, pri- 
___  ’ . . ’i 
vien nuo Dievo, tiktai vienas Visagalis gali 
įrengti tokią tvarką ant žemės.

Paskui jau meilesniu balsu pridūrė:
— Kaip ten nebūtų, bet bažnyčia visuomet ’ • « « • «

vo paklydę. Tamsta negali suprasti, kaip 
aš džiaugiuos iš tamstos sugryžimo.

Pierre stengėsi būti meiliu, kad neerzinti 
to senelio. ;

— Tamstos šventenybė gali būti tikras, 
kad aš neužmiršiu nė vieno gero tamstos žo
džio ir to meilaus priėmimo, kokį man suteikė 
Leonas XIII.

Šitas pasakymas rodos sujudino Bokkane
ra. Jis dusliai pradėjo kalbėti:

— Tamstai šventas tėvas pasakė, kad jis

sta- jj.
Ant viršaus jį sutiko jaunas- žmogus, į 

kurį jis neatkreipė jokios atidžios. Įėjęs į 
mažą kambarėlį, jis atrado Orlando sėdint 
prie skobnio apmesto laikraščiais. Jo veidas 

i buvo labai liūdnas.
— A, tamstą, brangus Fromane. Štai 

jau trys dienos, kaip galvoju apie tamstą. 
Aš dabar pergyvenu tas baisias dienas, kurias 
turbut ir tamsta pergyvenai Bokkanera rū
me. Kokie baisus gėduliai! Mano visą sie
lą sopuliai varsto!

Jis numojo ranka, lyg norėdamas praša
linti mirusios Benedettos paveikslą.

:— Na, o tampta? ’H
— Aš šiądien? vakare išvažiuoju iš Rymo 

ir noriu paspausti tamstai ranką kartą pas
kutinį.

— Tamsta išvažiuoji? o tSnstos knyga?
— Mano knyga.... Mane priėmė šventas 

tėvas ir aš išsižadėjau savo knygos.
Orlando rimtai pažiurėjo į jį. .Jie tylėjo, 

bet abiejų akys pasakė tą, ką jie turėjo vienas - 
antram pasakyti. Daugiau jiems nebereikėjo 
aiškintis. ■ z

Senelis tiktai pridūrė:
— Tamsta gerai padarei, tamstos knyga 

buvo tiktai iliuzija.
— Taip iliuzija ir aš pats nuteisiau 

vardan proto ir teisybės.
— Vadinas, tamsta matei, supratai, 

bar tamsta viską žinai? J
’ — Taip, žinau, ir todėl aš nenorėjau

važiuoti, nepakalbėjęs su tamsta atvirai.
• Orlandodabai apsidžiaugė. Bet jis staiga 
i atsiminė apie jaunąjį žmogų, kuris įleido 

Pierre’ą ir dabar sėdėjo prie lango. Senelis 
tėviškai jį rekomendavo:

— Andžiolo Maskara, ainys didvyrio Mas- 
kara, kuris mirė, peršautas šimto kulkų.

» — Aš pasivadinau jį, kad pabarti, — 
juokdamos tęsė jis. Tas jaunas žmogus, taip 
panašus į jauną mergaitę, persiėmė naujomis 
idėjomis! Jis anarchistas, kurių pas -mus 
Italijoje yra nedaugiau trisdešimties. Geras 
vaikas, jis turi tik vieną motiną; jis turi mažą 
tarnybę ir uždirba jai maistui, bet iš tos tar
nybas vieną gražią dieną jis tikrai išlėks. Na, 
mano vaikuti, tu turi prižadėti man būti pro
tingu.

Andžiolo, kurio nunešioti drabužiai tikrai 
liudijo neturtą, meiliu balsu atsakė:

— Aš tai protingas, o ve kiti, visi kiti tai 
neprotingi. Kuomet visi pasidarys protingi, 
panorės teisybės ir teisingumo, pasaulis bus 
laimingas.

— Matai tamsta, koks jis priešgynys! Ak, 
mano vaikuti, tu vien tik ir svajoji apie tei
sybę ir teisingumą; o paklausk pono abato, ar 
galima žinoti, kur ji yra? Bet tau reikia 
pagyventi ir pamatyti.

Paskui Orlando atsikreipė į Pierre’ą. An
džiolo, pasiliko sėdėti savo vietoje, atidiiigai, 
klausydamas kalbančių, nepraleizdamas ne 
vieno žodžio.

— Aš tamstai pranašavau, mielas Fromą- 
ne, kad tamstos mintys persimainys, kuomet 

   tamsta arčiau pasipažinsi su Rymu. Ąš nie- 
~ ^Bažnyčia tik "tuomet pergalė- kuomet neabejojau, kad tamsta išsižadėsi sa- 

- - ‘ *______ * * vo knygos klaidos, kaip tik pamatysi Vatika
ną. Bet geriau palikti Vatikaną šalyje, teeina 
jis pamažu prie mirties. Geriau kalbėsime 
apie Italijos Rymą.

O, kaip tas senelis mylėjo tą Rymą ir 
Italiją, kurią apšlakstė savo krauju. Taip, 
jis pripažino, kad buvo daug klaidų padaryta, 
kad naujas Rymas pagimdė beprotiškai spe
kuliacijas, kurios visai nubankrutino tautą.

— Tas butų dar nieko, — atsakė Pierre, 
— pinigų žaizdas galima užgydyti. Bet svar

Ką jus sau mano- *iy’*' ; -- - - - •>taus tiktai neišvengiamuose reikaluose, jau 
išvažiavai į Belevą!” visi metai» kad aš neturėjau pas jį privatiškos 

audiencijas.
Jis nebegalėjo susilaikyti ir norėjo išlieti it _ _  11x2

antroje sankrovoje po dešinei Pro- 
choroviciaus. Ten man pasakė jo 
ten nesant. Aš paklausiau, kur jis 
gyvena ir man pasakė, kad savo 
namuose priemiestyj prie Okos. 
Taigi aš perėjau Oką ir suradau 
tą namą, kuris pritinkamiaus butų 
pavadinus būda. Atradau žmogų 

. ..... . . megstiniuose mėlynuose marški-Suva kuitėsi ir purtėsi — , . . .... . .i—:___ * . . muose, su suplysusiu shku, besi-
triusiantį apie kopūstus, užpakaliu 
į mane. Priėjau prie jo ir tariau:

“Ar sveiki esate toks ir toks?“ 
Jis atsakė ir, užtikrinu jus, aš nie
kuomet nemačiau tokių akių. .Jis 
buvo senas ir be dantų, jo burna 
buvo tokio didumo kaip gniaužtas, 
o barzda kaip ožio.

“Teip, aš tas pats. Kuo svei
kiems galiu patarnauti?“

“Šitai“, tariau aš ir padaviau

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Mums buvo klaidingai pranešta, 

------p. A. Pocius, žinomas p. M. 
Petrausko akompanijatorius lai- 

.mėjęs už pirmą kursą American 
Jis Į Consertavatory sidabrinį medalį.

2.1 p. A. Pocius laimėjo auksinį 
medalį ne sidabrinį, kaip pirma bu- 

__ vo pranešta. Apgailestaudami mu- 
Ir I sų padarytą klaidą šiuomi ją ati- 
ri | aisom.

kimu žmogum, be to jis rytoj išvažiuoja.
— Ramybė, santaika! Kaip berėikal^ ' 

vartoja tuos žodžius. Leonas XIII laike try- : 
likos metų savo viešpatavimo padarė tokius ' 
nusileidimus, kurie sujudino bažnyčios pamatą, 
ir jei jis dar ilgai viešpataus, tai katalikybė 
pražus, subyrės į dulkes.

— Bet jis buvo labai atsargus. Juk dog- 
mato jis visai nejudino? Juk jo nusileidimai 
nėjo toliau kaip formos.

— Forma, o! taip, — atkirto kardinolas, 
labai nerimaudamas, — jis sakė tamstai, kaip 
ir kitiems, kad prisilaikydamas principų, jis 
noriai daro nusileidimus formose. Tai tik 
netikra dipliomatija, veidmainingi žodžiai! 
Aš negaliu kęsti to jėzuitizmo, kuris atstumia 
nuo savęs žmonės! Niekšystė, didelį niekšy- 
stė, mesti ginklą, kad palengvinti sau prasi- 
šalinimą, niekšystė gėdyties savęs/ užsidėti 
kaukę, kad apgauti pasaulį, prišliąužti prie 
priešo ir jį išpatylų sunaikinti. Ne, ne! For
ma — viskas tradicijoniškoje religijoje, kuri 
jau gyvuoja aštuonioliką šimtmečių ir kuri 
pasiliks lig pasaulio pabaigai.

Jis negalėjo nusėdėti ant vietos, atsikėlė 
ir vaikščiojo po kambarį. Jis begailestingai 
kritikavo visą Leono XIII politiką.

— Noras susitaikyti su demokratija, argi 
tai nėra pavojus ir užsitraukimas gėdos ant 
savo galvos? Juk tokia politika yra nuteista 
visų popiežių. Monarchija yra Dievo įrengta, 

: ir eiti prieš ją yra tfistiek, ką eiti prieš Dievą, 
i sutikti su revoliucija. Respublika yra anar- 
. chiška valstybė ir pripažinti ją, tai papildyti 
■ didžiausį prasikaltimą. Gi ką jis padarė su 
i svietiška "valdžia ? Jis ją pražudė....

Staiga kardinoias sustojo ir, iškėlęs ran
kas į dangų, sušuko:

— Ak, tas žmogus! Jis prapuldis bažny
čią, jieškodamas visur pasisekimo! Jis viską 
gadina, naikina, griauna, kad būti pasąulio 
valdovu, kurį jis mano tokiu budu užkariauti. 
Viešpatie, kodėl tu jo dar nepaėmei pas save!

j— Bet šventas tėvas, — prieštaravo Pierre,
— nusileidžia tik formų klausimuose, kad to
kiu budu geriau užtikrinti laimėjimą.

— Jis nepergalės, bet jį pergalėš— sušuko 
Bokkanera. ■ ___* „ ” ’’ ’ x
davo, kuomet ji drąsiai stodavo kovon, bet 
ji pražus, kaip bus leista liesti nors vienas 
jos akmuo. Pritaikyti katalikybę prie naujų 
laikų — tai skubinti jos mirtį, jei jai tikrai 
gręsia mirtis, kaip sako bedieviai. Bet jei 
visagalis kuomet-nors panorės sunaikinti tą, 
ką jis pats sutvėrė, jei jis panorės šventos 
bažnyčios mirties, o, tuomet aš drauge nu
mirsiu su ja, bet nieko, nieko neišsižadėsiu
— nė dogmos, nė formos, nieko!

da-



Ina tįsia, kad tamstoms Italiją dar reikės su
jaukti .... Aristokratijos nėra, liaudies nėra, 
$^a tiktai vakar gimusi buržuazija, godi, kuri 
yra prisirengusi parduoti dar nenunokusius 
vaisius. į

Tokia Pierre’o aiški mintis sužeidė jį į 
pačią širdį.

— Taip,.taip, tamsta tą labai aiškiai pa
matei., Toji buržuazija, apie kurią aš tamstai 
kalbėjau, taip puola ant visokių tamybių, at- 
sižymėjimų, orderių, ir podraug tokia šykšti, 
taip godi pinigų, kuriuos ji krauna į bankas, 
o niekuomet nenori dėti į pramoniją, kad ją 

, pakelti; ji taip neišsilavinusi, kad nesupranta, 
?jog skaudina savo kraštą, su pasibiaurėjimu 
atsisuka nuo darbo, nekenčia liaudies; o tie 
aristokratai, nekurie jau pavirto į elgetas, bet 

-visgi nenori išsižadėti savd puikybės, miršta, 
jie numirs. O liaudis — ji taip nuskurdus, 
kad jau priprato prie skurdo, nenori nuo jo 
gintis, ji tamsi. .Bet reikia tikėti, kad viskas 
pasigerins, juk męs turime tiek turtų, musų 
žemėje paslėpta tiek daug gerybių.

— Taip, reikia pradėti darbą nuo apačios, 
' nuo liaudies. Reikia sutverti žmones, — pri- 

durė Pierre. .4
— Tikra tiesa! Aš visuon’iet sakau — rei

kia sutverti Italiją. Reikia pradėti nuo apa
čios! Kuomet ‘mokyklos bus visur, kuomet 
tamsybė bus išvaryta, tinginiavimas bus per
galėtas knygomis — tuomet protiškas ir do
riškas apšvietimas duos mums darbininkų 
minias, kurie mums taip reikalingi, jei męs 
nenorime išmirti. Juk męs tik ir užkariavo
me Rymą busimajai demokratijai. Bet čia ir 
yra nelaimė, kad demokratijos nėra. Tuomi 
ir galima išaiškinti, kad viskas griūva. Taip, 
taip reikia sutverti liaudį, reikia sutverti de
mokratiją? . I .

— Taip, belaukiant tos didelės atmainos, 
reikia tuojau kas-nors pradėti dirbti, pir
miausiai reikia sumažinti valstybės išlaidas, 
nuginkluoti laivyną. Taip, taip, sumažinti iš
laidas, čia tamstų išganymas!

— Ne, ne, męs to padaryti negalime, męs 
turime Rymą išpuošti, kad jis žibėtų visame 
pasaulyje, — męs turime jį gražinti, kiek tas 

; neapsieitų pinigų.
Ir jis karščiausiai pradėjo..kabėti apie sa

vo numylėtą Rymą, kuris kuomet nors vėl 
M turi * tapti sostapitiu. Jame virė kraujas ir 

patrijotizmas, kuris buvo įsikūnijęs visoje jo 
tautoje:

Jie nutilo. Truputį palaukus, senas Or
lando vėl prakalbėjo apie Benedettą, kurią jis 
taip labai mylėjo. Jis klausinėjo Pierre’o apie 
smulkmenas mirties jaunos poros, nes laikraš
čiai apie tai labai tamsiai rašė. Tuo tarpu 
įėjo grafas Prada neramiu, išsigandusiu vei
du. Jis greitai atleido savo klijentus, nors 

i dalykas ėjo apie jo turtą ir nekantriai at
bėgo čia.

Pamatęs drebantį tėvą, jis jau manė, kad 
atėjo pervėlai, kad nelaimė jau atsitiko.

— Viešpatie! Tėve, kas su tamsta, kodėl 
iamsta verki? » -

'■ Ir jis puolė prie jo kojų, paėmė jo ranką 
ir žiurėjo tokiomis mylinčiomis akimis, kad, 
rodėsi jis atiduotų savo kraują, idant išgel
bėti jį nuo sopulių.

, — Tai tos nelaimingos moters mirtis, —
atsakė liūdnai Orlando. — Aš sakiau ponui 
Fromanui, kokį baisų įspūdį padarė ji į ma
ne.... Aš vis dar negaliu suprasti to tam
saus 'atsitikimo..,.

Prada išbalęs atsistojo. w Kunigas, matyt, 
nieko nepasakė. Bet kokia baisi minuta? Ką, 
jei kunigas dabar papasakos.

— Tamsta buvai ten? — tęsė senelis. — 
Tamsta viską matei, papasakok man kaip tas 
atsitiko? . L. .

Prada pažiurėjo į Pierrė’ą. Jų akys “su
sitiko. Jie viską vėl atsiminė: kelionė iš Fras- 
kati, Santobono su krepšeliu, juoda višta; 

" paskui tą-pačią naktį balius pas kunigaikštį 
Buondžiovanni, paskui Bokkanera rūmas, Pra
da užsirūko cigarą ir nueina.... Jie abu tą 
žinojo ir nereikėjo atkartoti, jie geriausiai 
vienas kitą suprato.

Pierre netuojau atsakė seneliui.
— O, — pratarė ant galo jis, — baisus 

dalykai, baisus dalykai!.... r *
— Žinoma, aš taip ir maniau, — pasakė 

Orlando. — Tamsta viską mums gali pasaky
ti.*.. Mano sūnūs viską atleido, atsižinojęs 
apie jos mirtį. ,

Prada vėl pažiurėjo į Pierre’ą. O, kaip 
kentėjo tas grafas, kokie skausmai varstė jo 

i širdį, — vienas žodis, ir jo mylimiausis žmo
gus, paskutinė svajonė, tėvas, bus užmuštas, 
kaip ir tie mylimiejie, kurie dabar guli apsi
kabinę ant amžių.

— Bet, — pamažu atsakė kunigas, — laik
raščiai juk pranešė, kad pirma mirė Dario, o 
paskui iš skausmo širdies mirė ir Benedettą, 

. apkabinusi jį paskutinį kartą.... Mirties prie
žastį juk tamsta ir pats žinai, kad kartais ir 
gydytojai neišdrįsta apie tai įsakmiai pasa
kyti ....

Bet Pierre atsiminė paskutinįjį Benedettos 
paliepimą; “Jei tamsta pamatysi jo tėvą, pa
sakyk jam, kad aš prakeikiu jo sūnų. Aš no
riu, kad jis žinotų, vardan teisybės”. Viešpa- 

i tie! Argi jis turi išpildyti jos baisų paliepi- 
[ mą ir užmušti tą seną didvyrį. Pierre širdyje 

sukilo baisiausi kovą.
— Iš pradžios juanėme, kad viduriai su

gedo, — tęsė Pierre.

V. K. Račkauskas
Gilėmis ir Proza

Į MERGELĘ. 
Pink, merguže, vainikėlį, 

vainikėlį pink, 
ir geltonus plaukužėlius 

rūtelėms dabinki 
Bėga tavo jaunos dienos, 

kaip skaistus vanduo 
Ein jau vargas, eiti baisūnas, 

slėgs, it koks akmuo. 
Darbą, triūsą, prakaitėlį 

neša tau jisai — 
ir plakta-bausta liūdnumo 

žūsi tu visai.
Gal ir badą tau pasiūlys 

tas žudik’s baisus — 
išžudys tavo širdelėj 

laimingus sapnus.
Ir nesykį susižeisi

ant skaudžių takų, 
tai, kol laikas, pink vainiką 

jaunystės žiedų. 
Pink, merguže, vainikėlį, 

dailiai išnaudok I 
jaunimo skaistų laiką 

dailiai išnauduok!
. VII. 08.

"Duok ntaf Dievuli, £ad nėregėciau, 
duok man, gerasis, kad negirdėčiau, 
kaip verkia, graudžia, skamba ir ūžia 1 
baisi ir skaudi vargo dainužė, 
duok, kad pavirsčiau1 į uolą kietą, 
duok, kad nejausčiau sopulių svieto.... 
Bet.... kas tau rupi, kad visi vargsta, • 
kad iš daugybių pavieniai tarpsta, 
kad vargšas — žmogus gerbi skriaudiką, 
kad daugelis gauna duoną už dyką, 
kad brolis pigiai brolį parduoda % 
ir kad ramybės badas neduoda 
Juk Tu taip didis, gražus, galingas! 
Daugelio amžių — svietų garbingas! 
Kas tau pamintas, liūdnas varguolis?
Kas tau jo badas, kas tau jo guolis?....

VIII. 08. Wanamie.,

"Kaip-nors^. „ \ \
Gi tik ramiai man išsitiesti.....
Sunku, brolau, prašyt’.... vargai!” * 
—• Ką veikt, iškasiu, na — gerai! «—•

- Tšvynos MylėtojŲ Brangy

ir

Brooklyn.

.VADO MIRTIS.
;(Versta iš Adomo Mickcvyčiaus). 

Pas grįteię, miškų tankumyne, 
stovi liudnaą kareivių būrelis;
palei vartų sustojo sargyba: 
ten, grįtelėj’ vadovas jų miršta. 
Net iš kaimų subėgo vargdieniai 
apie vado sveikatą paklaustų — 
mat, girdėjo ir kaimo sermėgiai 
apie karžygio didelę garbę.

Savo arklį Jis liepė balnoti, 
savo tikrą ir mylimą draugą: 
jis jį nori dar sykį matyti, — 
liepė tad grįčion prie lovos privesti, 
Liepė kariškus rubus atnešti, 
sunkų šautuvą, juostą bei kardą.
Senas vadas, — jis nor* kaip Čarneckis, 
prie ginklų pasimirtų. prie žirgo.

Paskui grįčion įėjo sulinkęs, 
Dievą nešinas, kunigas senas; 
o kareiviai iš gailesčio tirpo; 
žmonės meldėsi, kiemą apstoję. 
Net seni, dar Kastiuškos kareiviai, 
nė vienos ašarėlės nelieja, 
mūšiams ūžiant, — skaudžiai suraudojo 
ir su kunigu melsties pradėjo.

Aušrai tekant, varpai suskambėjo.... 
nebebuvo, pas grįčią kareivių, 
nes maskoliai jau landė po mišką.. 
Tik iš kaimo sermėgiai atėjo 
didžio vado lavoną pagarbint’;

? jis gulėjo ant suolo, pas sieną: 
balnas priegalvės vietoj; prie šono — 
kardas-draugas, rankoj’-gi — kryželis.

Bet tas vadas kareiviškuos’ rubuos’ 
kokį puikų mergelės tur’ veidą! *
O krūtinė!?,... Ak, juk tai mergelė... 
lietuvaitė.... mergelė — kareivis.... 
ir jos vardai — Emilija Pleter.
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DIEVAS IR KELEIVIS.
“Kokios tu nori laimės, praeivi?” 
Paklausė Dievas jauną keleivį — 
“Gal nori būti didis valdovas, 
pasaulio viešpats, gerybių ponas?’’

J Keleivis.
Ne, Dievulėli, ne to aš geidžiu!
Koks aš ten viešpats tarp liudnaveidžių 1
Ne, aš nejieškau svieto gerybių — 
jos nesuteiks man sielos linksmybės....

Dievas.
Gal nori svietą pažinti margą, 
kaip žmonės vargsta skurdųjį vargą?

Keleivis. '
O kam man, Dieve, j ieškoti svieto, 
jei vargas randas’ kiekvienoj’ vietoj’, 
jei visur žmonės verkia — Vėjuoja, 
jei visur skausmo patalą kloja?

j. Dievas.
Gal mokslu nori protą gaivinti?
Paslaptj erdvių nori pažinti?

Keleivis.
O kas man butų, Dieve, iš žinios, 
kas kur padėta, kaip kas vadinas*, 
jei visų veidais ašaros riedi 
ir ant krūtinių sopulis sėdi?....

Dievas.
Kiekviena siela teisti privalo — 
gal ko tu nori, sakyk, ant galol

gedo, — tęsė Pierre. — Bet ligonis taip ūmai 
sublogėjo, kad reikėjo pašaukti gydytojų.

O, tos Prada akys, akys! Kaip jos meldė 
kunigo, kad jis neprasitarti! apie mirties pas
laptis. Kaip baisiai tas žmogus kentėjo! Ne, 
Pierre neužmuš senelio, jis negali subiaurotiPierre neužmuš senelio, j 
mirusios atminties.

(Pabaiga bus). .

Keleivis.
man, Dievuli, sukietink širdį, 

te brolių verksmų ji nebegirdi, 
žmonelių vargo teneatjaučia, 
te sau užsnudusi erdvėmis siaučia 1.... 
Tu man, Dievuli, užspausk blakstienus, 
kad nematyčiau .vargšus tik vienus, 
kad nematyčiau saulės šviesybių, 
kuri auklėja tiek nedorybių I

Tu

SIUVĖJAS.
(Versta iš J. S. Nikitino). 

Davė likimas man dainą tik liūdną, 
dainą, ką skausmą širdyje man žadina. 
Noriai pamirščiau aš dainą tą manąją, 
jei verksmo nebūtų kitur ir didelio.... 
Alksta beturčiai vargingi ir purvini, 
vargsta nedrąsus, gyvenimo draskomi, 
dieną jie žūva, ir naktį, ir pusnakčiu, 
žūva ir nieks pageltos jiems neatneša; 
žūva ir nieks jų vargelyj neparemia, 
delno jiems draugiško nieks nei neištiesia 
Karčios aplinkui jiems želia tikt piktžolės 
Kas pamatys čia savąsius skausmus? 
Giesmę šią giedu aš apie vargusi

IIL 
Jis atgulė. Jo veidas dega, 
ir bludydamas kalba jis: 
buk Dievas gręsinąs jam vis, 
kad prasikaltėliu jis miršta, 
kad jis norėjo pasikart, 
bet tik pagailo jam dukters. 
Ji verkia: “dėlei Dievo, tėve! 
Jau šilt pas mus, nebėr skylių, 
Yr, gerti kas, ir malkos yr’, 
Ir duonos daug daug kaimynai davė,..« 
Tad kelk, brangus tėtuši, kelk!” 
Ir štai siuvėjas*keliasi jau:
— “Matai? Gyvenim’s ėmė juokties? 
Jis šaiposi.... Bet kas čia verk?..., 
NekosėkI kraujas vėl ims bėgti!” 
Ir nebegyvas krito jis.
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sies Reikalai.
raštus Tėv. Myl. Dr-Joe ret- 
kuopos ir pavienloB ypatos

I . .1
Speigas traška ir kaukia vėjas, 
O sniego pluoštai vien’s prie kito 
glaudžias ir pusnių aug* kalnai. 
Riogso apsnigusi visai 
grįtelė. Salt viduj, nes krosnis 
nuo užvakar užšalęs stov’, 
nėr kuo, matai, pakurti jis,— 
o duryse plyšių daugybė— 
nebuvo kaip apmušti jos; 
pabalo sienos nuo šarmos, 
ant stiklo šaltis išsiraitė, 
ąsuočiuj* paliktas vanduo 
užšalo—kietas, it akmuo.

Namie nėr duonos trupinėlio, 
ant kiemo malkų ir nėra. 
Siuvėjui šalt. Jis visas dreb’, 
širdy nėra jau drąsumėlio. 
Gyv'enims buvo jam skaudus: 
jaunystė perėjo, liūdnai, 
ir kūdikio laikai prabėgo. 
Dar vaikas budam’s, jau senai, 
Įiakrito jis ant akmenų, 
išsuko koją sau.... Jį plakė.... 
neužplakė.... Pusiau sergąs 
jis augo vis. Bet kuom maitinties? 
Kės veikti reik? ir ko mokinties? 
Tad pats savim išmoko siut’. 
Jis vedė vargšę — vis ne džiaugsmas: 
pati gyveno neilgai, 
suteikė mirtį jai vargai — 
prieš pat Velykas. Ir serg’ duktė, 
vis, vargšė, krauju spiaudo ji. 
Ir verpia ji, kasdieną verpia, 
o kartais barškin’ virbalais 
ir neria pirštines į turgų. 
Ir liūdi vis, ir liūdi vis, 
baili, it miško paukštužėlė — 
gyven ji be draugių, viena — 
o pusnakčiui sunkiam užstojus, 
Dievop ji meldžiasi, liūdna. -

SIUVĖJA.
(Daina, vargšėms siuvėjoms sudėta). 

Siūk, mergele, siūk, 
balandėle, siūk,

- nes pražūsiu 
jei nesiųsi, 
badmiriausi 
ir negausi 

duonelės gardžios, 
plutelės saldžiosios.... 
Siūk, mergelė, siūk, 
siuvėjėle,- siūk!

verk siūlelį, 
lenk pirštelį, 
per dienutę, 
per naktutę 

darbelį varyk, 
badužĮ kramtyk.... 
Saldus juk darbai, 
lengvučiai vargai!

Tą darbelį, •
siuvinėlį, 
vilk panaitė, 
dykūnai tė, 

puikiai nudėvės, 
tavęs nepakvies.... ‘ 
Cit, mergei’, neverk, 
juk, mat, taip ir reik’!

jai — laimelė, 
tau plutelė, 
jai juokelis, 
tau darbelis —> 

taip ant svieto yr’, 
visur taip jau yr’l 
Nerugok tu, ne, 
nėra laimės čia!

Tau speigelis 
langužėlį \ 
puikiai gėlėm’s, 
lapais, lėlėm’s 

iki viršui pat 
padabino, mat.... 
Vargst panelė ir, 
ir jai bėdos yr’: 

ji nuo vargo 
didžio serga, 
ji skausmely ‘
nėr’ širdelę — 

baliai vargiu’ ją 
kuomi ji kalta?....;

. . 11.
Naktis ir speigs. Jis guolyj savo 
negal niekaip užmerkt akių: 
kažkur, be tikslo, žiuri akįs; 
užžiebęs žvakę, guli jis 
ir vis vaitoj. Duktė pašoko, 
ir pažiurėjo jo veidan: 
nubalęs, mirštantis, baisus.... 
“Nemiegi tu?" ji tėvo klausia.
— Nemiegu. 
Ar tau ne

anksti.... kur aušra!.... 
šalt?.... — “Ne, ne, ne šalt P

Išaušo jau. 
Bet duonos, 
Ar terbą imt’, ar vogti cit’? 
O, buk prakeiktas, bade didis! 
Ir kur-gi eit’? ir ko prašyt’? 
O gal pačiam nusižudyt ? 
Spėkų taip maž, nėra drąsos, 
Ir sopa taip visi nariai; . 
Pamėlynavus dreb’ duktė.,.. 
Gal verktų — ašaras, išdžiuvo... . 
Be žado tad iš kiemo jis 
išein, pasirendam’s lazda. , 
Bet kur? ne duonos ein jieškotų —• 
ramios kur pašaly vietelės 
jis ein pas duobkasį prašyt* 
jis pažinojo jį gerai.
Bet kaip pradėt’? Sunku prašyti,.^. 
Ilgai su juo tad šnekučiavos’ — 
širdis-gi jo taip plyšta.... sopa.... 
galų gale jis tarė jam: 
“Klausyk, pasigailėk, dėl Dievo! 
nedaug beliko man gyventi; 
tad pašaly, kur nors, suprask, 
tu siaura duobę man iškask!”
— A — a! — kapų sarg’s nusišypso.
— Juokuoji tu, ar blusti* pradėjai? 
Mirsi — užkas, nesibijok!....
Nereik bereikalo plepėti.... — 
“Taip, prieteliau, užkas, teisybė, 
bet, mat, kada duktė jau serg*! 
Tad kur-gi ji eitų prašyt*?.... 
Ir ką? Sušelpk.... nelaimė.... 
aš užmokėčiau, bet, suprask.... 
skatiko nėr.... na, Jad iškask!
— Žemelė taip, mat, sukietėjo, 
kad gal net kirsti prisieta •

Smarkyn ein speigas, 
duonos kur surast?

' I

vargas !---^ j

Merk akelę, merk, 
verk siūlelį, verk, 

, nors naktelė, 
nors tamselė, - 
nors galvužė 
nor’ miegužio — 

mergei’, nemiegok, 
mažut’, nevaitok’l 
Mat, grįtelėj’ šalt, 
ant sienų net barit...M 

ir senutė 
? verk’ močiutė, 

j ašarėlės,
serbentėlės 

iš akių jai ried’, 
senu veidu bėg’.... 
Gražius rubus siūk, 
pati badu žūk!

Tokią Dievas,; < 
mųsų Tėvas,

. rūpestingai, • '• 
maloningai >

, laimę lėmė tau, 
gausiai drėbė tau!..^. 
Siūk, mergele, siūk, 

' baltalupe,} siūk, 
i)es pražūsi, 

| jei nesiųsi,
■ badmiriausi

ir negausi, 
duonelės gardžios, 
plutelės saldžios.... 
Merk akelę, merk, . * 
verk siūlelį, verk....

Gal duobelė,
* motinėlė,

I minkštužėl
* ’ patalėlį
greit tau pagamji.

tas tavo kančias, 
vargingas naštas, •—

> ji, minkštu#
ji, meilutė,

užmlgdįs saldžiai 
Tu akelę merk, 
ir siulelj aferfcL-.

-r

J
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Pranešimas.
Šiuomi pranešame, jog nuo Ant

rojo T. M. D. susivažiavimo, lai
kyto 2 ir 4 dienose berželio š. m. 
mieste Worcester, Mass., officija- 
lišku T. M. D. organu lieka “Lie
tuva”, vietoj buvusios “Vienybės 
Lietuvninkų”, kuri, aplinkybių pri
versta, atsisakė toliaus draugijai 
tarnauti. T. M. D. skaito savo 
pareiga išreikšti širdingą padėką 
p. J. Paukščiui, “Vienybės Lietuv
ninkų” leidėjui, kuris, kaipo tikras 
tėvynainis-patrijotas, su. atsidavi
mu tarnavo T. M. D. per ištisus 
13 metųj t y J nuo pat draugijos 
lopšid net iki šiai dienai. T. M. 
D. nedaug turi savo tarpe vyrų su 
panašiais; nuopelnais, todėl jis pil
nai yra užsitarnavęs ypatingos T. 
M. D. padėkos ir vardo vieno iš 
jos pionierių.

Kartu su šiuom turime tarti ačiū 
Įir Lietuvai” už tai, jog ji bein- 
teresiškai apsiėmė tarnauti T. M. 

j D., kaipo jos organas.
Ėmimas organo neyra priver

stinas, bet visgi yra geistina, kad 
jį skaitytų, jeigu nevisi, tai kuo- 
didžiausia dalis sąnarių, nes tas 
duotų progą draugijai sustiprėti 
ir išbujoti.

Ačiū tam, kad organo ėmimas 
neyra priverstinas ir kad “Lietu* 

I vos leidėjas, p. A. Olševskis, ma
loniai apsiėmė tarnauti be atlygini
mo, tad T. M. D. sąnariams or- * 
gano prenumerata yra ta pati, kaip 
ir kitiems, t. y. $2.00. už metą, 

j ( Senasis organas buvo ant tų pa
čių išlygų).

Tikimės, jog Antrojo T. M. D. 
Susivažiavimo protokolas tilps iš
tisai sekančiame numeryje. Prie
žastimi užsivilkimo yra ta aplinky
bė, kad persiuntinėjimas protokolo 
pasirašymui susivažiavimo virši-

I ninkams užima tūlą laiką;
Siuomi tik pranešame, jog nau

jai išrinkta f. M. D. Centro Val
dyba yra sekanti: Centro pirminin
kas — B. K. BaleviSa iš phieago, 
III.; Pice-pirmininku — O. Rama
nauskienę iš Lavvrence, Mass.*;

I Centro Raštininku — V. A. Gre
ičius iš Valparaiso, Ind.; Centro li
udininku — A. J.Povilaika iš Wa- 
terbury, Conn.; Literatiško Komi

teto sgnariai: J. Gabrys iš Pary
žiaus, Francija; V. S. Jokubynas 

I iš So. Bostono, Mass. ir J, Laukis 
iš Chicago, III. • ■-<

I J.' Simanavičia iš Ply-
Imouth, Pa.

Komisijos apdirbimo įstatų: M. 
J- Damijonaitis iš Cliicago, DU 

|V. Ambrozevičia iš Newark, N. 
J. ir A. Strimaitis iš Mahanoy 

I City, Pa.
I Kasos globėjai: P. Steponavičia 
iš Waterbury, Conn. ir Kardokas 
iš New Britain, Conn.

Pagal II Susivažiavimo nutari
mą : organe tilps tik tie raštai, kurie i 
pereis per rankas Literatiškojo Ko- 

Imiteto, arba Centro Valdytos. Tas 
I įvedimas pasirodė būtinai reikslin- 
gu todėl, jog pastaraisiais laikais 

I of ficijališkame organo skyriuje
tilpdavo ! toki raštai, ku-

I rie atnešdavo draugijai arba ma- ' 
I tomą blėdį, arba žemindavo jos 
vardą savo nefiteratiška for
ma. Pagalios ir “Lietuva”, pamo- 

I kinta pereitais metais organavimo
S. L. A. reikaluose, sutiko drau
gijai tarnauti tik su ta išlyga, jei
gu jai bus pristatomi raštai iš Lite
ratiško Komiteto, arba Centro Val
dytos rankų.

Todėl visos korespondencijos ir 
raštai T. M. D. reikaluose nuo šio 
laiko turi būt siunčiami šiuotn ant
rašu:

J. Laukis,
3252 So. Halsted st., 

Chicago, IIL 
Plačiaus apie T. M. D. reikalus 

patilps Susivažiavimo protokole.
T. M. D. pirmininkas, ’

B. K. Balevičia.

Kaip išsirinkti gyvenimo 
drangą.

Chas Merriles.
Olgos Nethersoles paž valgos, 

kokias ji gali išreikšti sulyg tokio 
svarbaus dalyko kaip ženyba, dėlei 
jos susirišimo su scena, laikoma 
šiek-tiek neskania; sunku bus vi
suomenei priimti. Bet pašnekoj 
neseniai pagarsintoje laikraštyj 
“St Louis Republic", ji poduodi 
daug puikių minčių sulyg šito gin
čijamo klausimo. Principai, ku 
riuosji paduoda, bus branginami



|kiekvieno išmąningo moterybės 
klausymo tardytojo. Ji matyt yra 
pratusi savotiškai galvoti ir nors 
ji pasiskyrė vaidenimą kaipo pro
fesiją, ji, be abejonės, galėjo ma
tyti, ką ji nužudo, pašvęsdarna na
minį gyvenimą scenai. Jokia mo
teris negali atsiliepti ant minčių 
teip tvirtai išreikštų šitoje pašne
koje nepatyrus galimybės ištobuli
nimo žmogaus buito visoje jo pil
nybėje per naminės laimės intek- 
mę. Ji prasergsti mus nuo pavir
šutinės geros išžiuros. Gyvenimo 
draugas greičiau turi būti parink
tas pritikimui, o ne dėl kūno gra
žybės, kurią jis gali turėti.

Yra visai aišku, kad daugelis 
rašėjų straipsnių apie “Scenos gar
bės ar meilė ir namai" nuoširdžiai 
yra priimama Nethcrsofes. Aš pri- 
vesių sekančias ištraukas iš Ne- 
thersolės išsireiškimų paskutinėj 
pagarsintoj pašnekoj:

“Amerikos vyrai ir moterys eina 
moterystei! dėl klaidingo taško at- 

' žvalgos — asmeniškam smagumui, 
gerumui ir patenkinimui. Bet že- 
natvė yra leista gamtos, o ne baž
nyčios; ji buvo pirma bažnyčios 
atsiradimo — palaikymui veislės 
— palaikymui gyvasties amžinai.

Aš manau, kad jungtuvėse mo
teris turi jieškoti vyro ne tani, kad 
jis patiktų jai. tik kad jis butų 
geras tėvas josios vaikams.

Teip pat vyras turi rinktis sau 
pačią.

JiS neturi jos imti dėlto, kad ji 
graži, turi raudonas hipas, žėrin
čius veidus, švelnius plaukus, mo
ka pasmaginti jo tuštumą ir intikti 
jo norui. Jis turi žinoti, ar jis 
norėtų, kad ta moteris butų at
kartojama per amžių amžius. .

Aš tikiu, kad jei moteris butų 
išauklėta plačiai; jei ji butų 
narna,. kad svarbiausiu jos 
vės dalyku yra jos vaikai, 
pašaliniai pragumai; jei ne 
fas jos gėdinimasi apšnekėti 
dalykus suprantant jų svarbą pir
ma pasiėmimo motiniškos atsako
mybės ; jei nežinybė nebūtų ger
biama kaipo nekaltybė, tai tokia 
pažintis butų jai apsaugojimu ir 
ginklu jos < kovoj — pasirinkimo 
kovoj. *

Aš tikiu, kad pripažintus, 
jog ženatvė nuo pradžiti buvo gam
tos skiriama palaikymui veislės, 
nebūtų reikalo skirtįs, ir aš abejo
ju, ar butų ženatvė.

Jei vyrai ir moters žinotų šitą 
svarbų gyveninio principą, už ku
rį jie atsako, tai jie pasirinktų 
tinkamą gyveninio draugą; jei jie 
žinotų tikrą jų susijungimo tikslą, 
tai aš ir-tu nebūtų vieninteliais ele
mentais, bet “Jie" turėtų šiokį- 
tokį balsą.

Kitpse šalyse kai kur pradeda 
šitą matyti, bet Amerikoje tai tik 
“Aš” ir “Tu", vaikai gi yra pa
šaliniais dalykais arba visai ne
siskaito.z, . . .

Neseniai rašėjas privedė kalbą 
Margarietos Illington sulyg jos pa
siryžimo gauti jiersįciras su savo 
vyru, Danieliumi Frphnianų, gerai 
žinomu teatriniu užveizdu. Potam 
šita garsi aktorė išsireiškė dar net 
stipriaus sulyg josios žadamų 
skirų dalyko negu pirmesnėj 
neko j. Štai ką ji pasakė:

"Aš nenoriu pasakyti koki 
kaltinimai bus ar kalbėti apie 
skiras, jei bent tiek pasakius, 
aš jas turiu gauti -ir tai kuogrei- 
čiausiai. Aš noriu būti už vyro, 
kurį aš tikrai myliu, ir noriu pra
dėti šeimynišką gyvenimą. Aš no
riu turėti po vienuohką vaikų kas 
metas, pasakė ji juol.damos.

"Aš važiuosiu į San Francisco 
rytoj susitikti pi Bowers. Aš no
riu būti arti jo l$ol$i gausiu per- 
skiras."

"Aš neapkenčiu sceną. Aš ne
apkenčiu visko, kas rišasi su ja. 
Tai yra viskas klasta ir veidmainy- 
bė. Aš noriu gyventi pati. Noriu 
būti tikra. Aš nenoriu visą laiką 
gyventi teip kaip kiti gyvena.”

Scena nėra vieta tikrai mote- 
rei.‘ Vicšbufs ne vieta moterei. 
Pasižiūrėk ten aplink save. Ir ką 
matai? Klastą ir veidmainybę.

Viskas, kam moters atsidavę, 
tai parėdams.. Pasižiūrėk į didžią
sias skrybėles. Jos yra baisios. 
Sejonai yra baisus. Yra moters, 
kurios nepaiso apie namus ir vai
kus. Ko jos j ieško, tai pasirody
mo, ,

Tas pats yra su scena. Ten yra 
viskas tik nudavimas ir išdidumas. 
Mano vyras atšaldė mane savo be- 
sididžiavimu manim.

Kaip tik aš pasilhiosuosiu, tuo
jaus apsigyvensiu su žmogum, ku
rio nuomonės sutinka su mano. 
Jis yra turtingas, bet jis yra lab
daringas. ' i-

Męs turėsime savo namelius ir 
bandysime užmiršti, kad yra svic-

moki- 
ženat- 
o ne 
kvai- 

šituos

per- 
paš-

ap- 
per- 
kad

tas. Aš norėčiau, idant svietas 
užmirštų, kad yra bųyusi kadaisia 
Margarieta Illington.

Viskas, kq aš norių, tai turėti vai- 
. kus, mano pačios vaikus glausti prie 

savo širdies ir būti vadinama moti- 
. na. Aš teip ilgai buvau apgaudi

nėjama su mano namais ir vai
kais, kad aš jų noriu kiek tik jų 
galiu gauti. Aš jų pasiilgau.” 
Jos balsas sudrebėjo jausmu, cha
rakterizuojančiu jos pasisekimą 
ant scenos.

“Man pasakoja, kad aš nepri
valau savo gabumo , slėpti, kad aš 
neturiu tiesos scenos apleisti. Tai 
yra viskas besuomonė. Aš nesu 
genijum. Aš įgijau pasisekimą 
per sunkų, rūpestingą darbą.

Bet ar • aš bučiau genijumi ar 
ne, aš skaitau save turinčią tiesą, 
kiekvienos moters tiesą, daryti tą, 
ką ji laiko geriausiu.

Aš turiu tiesą būti laiminga, ku
ria aš nebuvau ant scenos. Aš 
visą laiką ilgėjausi prasto šeimy
niško džiaugsmo.

Kas sako, kad aš neturiu tiesos 
prie motinybės? — atsiliepė ji 
smarkiai. Sakysim, kad kiekviena 
moteris turi tą tiesą, jei tik jos 
nori. Tai yra moters palaikinys. 
Aš ilgiuosi jo ir jo niekas nuo 
manęs neatims, j

IŠ VISUR.
Turkijoj, prieš jaunu jų tur- 
vaklžią pasikėlė albaniečiai. 

Netoli Djakoyic ^buvo smarkus 1 
šis terp 10000 a|baniečių ir 12 
talijonų turkiškos kariumenės. 
syk albaniečiai sumušė turkus, 
paskui atėjo jiems artilerija ir 
pradėjo bortiborduoti albaniečių 
kaimus ir sukilėliai išbėgiojo po 
kalnus, 
baniečių. 
tižios bijosi sukilimo visų; todėl 
kariumenės vadovui prisakyta ban
dyti 
kyti.

kų
mu- 
ba-
Iš 

bet 
jie

Sukilo vienok tik dalis al-
Kongtantinopolio val

geruoju su sukilėliais susitai-

Maskoliškasis ' torpedinis lai- 
šaudė j angliškų garlaivįvelis

“’Northburg” todėl, kad jis prisi
artino per arti prie , caro laivo, 
kuriuOm tas išplaukė pasitikti Vo
kietijos viecorių. Vienas suvis pa
taikė į garlaivio garinę dūdą ir su
žeidė 3 jurininkus.
kimas rodo, su kokia baime sau
gojama caro ypata.
kaip garsusis admirolas Roždes- 
tvensky, šaudytų net į avių pulką, 
jeigu tik patiktų ant jūrių. Baimė 
mat, anot patarlės, turi dideles 
akis.

Tas atsi-

Jo tarnai,

|| Kartais civilizuotos tautos gali 
ko gero ir nuo laukinių pasimo
kyti. Antai Sacharos tiruose gy
vena tuaregai. Jų moterys turi 
tokių laisvę, kokios neturi niekur 
moterys civilizuotų tautų. Jos yra 
neaprubežiuotos į vaikų auklėtojos, 
savo turtus gali vartoti, kaip joms 
patinka. Jos yra teisėjoms ir tai
kintojoms užgimus vaidams terp 
vyrų. Uždrausta joms tik vien 
sulaužymas moterystės.

Į Vokietijos kariškame laivyne 
susekė vagystas. Teisman pateko 
tūlas inžinierių ir mašinistų skait
lius. Teismas vieną vyresnįjį inži
nierių ir mašinistą pasiuntė kalė- 
jiman keturiems1 mėnesiams. Vie- 
nuoliką apkaltintų, o tame ir vieną 
kapitoną, pasiuntė areštan iki 6 
sanvaičių.

ly-

| Galicijoj, aplinkinėse Sanoko 
siautė baisi audra, kuri daug ne
laimių pridirbo. Pėrkunas tren
kė į daugelį namų ir jų gyventojus 
užmušė. Vienoj trioboj nuo 
taus pasislėpė 50 darbininkų,
tą triobą trenkė, perkūnas ir už
mušė dešimtį darbininkų.

|| Netoli Kijevo, Maskolijoj, pul
kas ginkluotų plėšikų atsibaldė į 
vieną dvarą ir nuo jo savininko 
pareikalavo didelės pinigų sumos. 
.Kadangi dvarponis tiek pinigų ne- 
turėjp> ar duotu nenorėjo, plėšikai 
užmušė dvarponį, jo motiną, trįs 
kaimiečius ir vieną tarną.

Į| Maskoliškasis caras, 17 d. ber
želio išvažiavo į Finijos vandenis, 
kur jis susitiko su Vokietijos cie- 
coriu. Su caru, ant caro laivo 
“Siaurinė Žvaigždėj iškeliavo teip
gi : Stolypin, užsienių ministeris 
Izvolsky, Vokietijos ambasadorius 
ir jos kariumenės atstovas.

tį Sulyg Prancūzijos iždo mini- 
sterio apskaitymo, Prancūzijos iž
das laukia šįmet nepritekliaus I05 
milijonų frankų.

|| 16 d. berželio Kijevo aplinki
nėse buvo didelės šalnos, kurios 
ant didelių plotų išnaikino laukų 
vaisius. »•.. * v

Reikalavimai

613.

pu

lti.281 W.

L<

itas ant svieto, kas tėtuši yra go

9 Iki
12 irir Bubatoms nuo 9 iki 

iki 8 vai. vakare.
mus susikalbama lietuviškai.

P. M. Kaltis, 
North avė., Chicago,

|| Mofokko sultanate vėl pasi
kėlė tūlos maurų giminės prieš 
naująjį sultanų Mulai Hafigą. Ap
linkinėse Fezzo sultano kariurtienė 
likosi sukilėlių sumušta.

b JĮ 20 d. berželio Peterburge pa- 
mirė garsus terptautiškų teisių ži

novas, profesorius Frederick de 
Martens. Pasimirė jis gelžkelio 
stoty j, nes rengėsi važiuoti į savo 
dvarą Latvijoj.

|| Išpanijoj, netoli Guernica, vie
nas kaimietis, gavęs proto sumai
šymų, uždegė savo namus ir su 
kiniu puolė ant praeivių, užmu
šė penkias ypatas, kol žandarams 
pasisekė jį surišti.

Sujungti n is Piknikas.
ChicagQ, ‘^irutės*’ ir. “Lietuvos 

Uk-ko” draugąvtės rengia sujungtinį 
pikniką
Paneęfėty, 5 Liepos, ’09

5ii d. Liepos, 1909 m.
Bergmane da«že, Riverside, Illinois. 
Piknike bus visokį pasibovljimal: bė
gimai, eta, uit visokius pasibovijimus 
bus paskirtos dovanos. “Birutės” cho
ras daiufiofl savo gražiausias dainas. 
Abelnal tpaslstengslųie svečius visaip 
palinksminti ir padaryti pikniką pui
kiausiu iš visų. Kviečia atsilankyti. 

, f Komitetas.
Pasarga. Kadangi ne iš musų prie

žasties mes turėjome permainyti die
ną pikniko nuo 11 Liepos ant 5 
Liepos, tai visi kurie Jau pirko tikie- 
tus, galt Juos apmainyti pas “Biru
tės” choristus ir “Liet Uk-ko” drau
gystės narius. •

kaip gyvena Amerikoje, pirmiau gy
veno Putsburge, Pa.; turiu | JĮ svar
bų reikalų. Jis pats ar kas kitus 
teiksis duoti žinių'adresu: -

Fel. MUickis, •' -
Box 428, Hastinsoh Hudson, N. J.

Pajieškau savo brolio Antano Do
brovolskio. Kauno gub., Šiaulių pav.. 
Pavandenio parap., Paramočio sod., 
jau 9 metai kaip Amerikoje. Jis pats 
ar aks kitas teiksis duoti žinią ad
resu: 

Leoną Dobrovolskaitė, 
25 Schuler st., Amsterdam, N.

Pajieškau savo pažystamo Miko Be- 
soraičio, dveji metai atgal persiskyrė 
me San Franciske, C ai. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinių adresu: 

Fr., Skondula,
10 So. Obio st, Butte, Mont

|| Ant Kanariškų salų, aplinki
nėse Joad, 20 berželio buvo žemės 
drebėjimai, nuo kurių sugriuvo 
kariumenės kazermės, miesto rū
mas ir daugelis namų.

| Cholera Peterburge pradeda 
platintiesi vis labiau: dabar jau 
kas dienų apserga apie 6o žmonių, 
taigi dusyk daugiau negu pradžioj 
iš naujo apsireiškus cholerai.

Chicago. Vakarinėj miesto daly 
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 ligoje ir pos- 
mertinę numirus kaip ir visose kito
se draugystėse. šitos draugystės 
svarbiausiu tikslu bus dainas mo
kintis. Kviečiame visus Jaunikai
čius prie musų naujos draugystės pri
sirašai ir drauge su mumis lavintis 
giedojime ir tuomi linksminti savo 
gyvenimų. Per šitų berželio mėnes) 
Įstojimo mokestis bus tik 25c., o to
linus eis pagal metus. Susirinkimai 
būva kas ketvergo vakarų, 8 vai. va
kare p. Meldažio salėje kertė 25tos 
gat. ir Hoyne avė. Komitetas.

Pajieškau savo dviejų pusbrolių ir 
pusseserės — Jurgio, Oliono ir Ma
rės Sinkevičių, Suvalkų gub., Seinų 
pav., Kudrėnų gm., Jobubtškių sod., 
turiu Į Juos lavai svarbų reikalą. 
Jie patįs ar kas kitas teiksis duot! 
žinią adresu:

Ant Sinkevičia, 
3252 S. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau Prančiškaus Glodenio ir 
Marijonos Etbiutės, 5 metai kaip at
važiavo iš Rygos Į New Yorką. Jie 
patys ar kas kiats teiksis duoti žinią 
adresu:

Juozapas Eibutis, 
5335 Shiides avė., Chicago, III.

PADftKAVONft.
šv. Antano iš Paduos Draugystė

Į Permo gubernijoj susekė ti-|šiuoml Ištaria Širdingų ačiū visiems 
kėjimišką sektą "Kraujinio dievo’’. 
Sektos pasekėjai aukavo savo die
vui gyvus žmonės.

NAUJI RAŠTAI
Korzeniei’skis.

veiksni komedija. Iš

Pajieškau Kazimiero Mažrimo, Kau
no gub., Gricaičių sod., 2 metai at
gal gyveno Waterbury, Conn., ik kur 
Išvažiavo | Chicago. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinių adresu: 

Petras Tautkus,
r358 Washington av., Waterbury, Conn.

Jau netekome knygos
“Sidabrinis Kryželi*." Turėjome Joa arti 1000 egz. i6da<- 
lininiui, bet nauji prenumeratoriai pradėjo taip greitai 
rašytis, jog ji jau kaip ir išsibaigė. Vienok, kad ir vė
liau užsirašantiems duoti tokią pat progą įgyti knygą do- j 
vanų, sumanėme duoti kitą knygą, Povilo Bert’o,

"Gamtos Istoriją”.
Šita knyga yra viena iš geriausių moksliškų knygų 

lietuvių kalboj®.* Apie šitą knygą paaakė savu taiku 
p. Šernas, žinomas populiarlzatojas gamtiškų mokslų ir, 
be abejo, gabiausias raštininkas toje srityje, štai ką: 
“Neperseniai pasimiręs prof. Paryžiaus universiteto Po
vilas Bert, žinomas yra kaipo vienas iš geriausių popu- 
liarizatorių gamtos mokslų. Jo populi&riški raštai para
šyti taip prieinamai, jog Juos gali suprasti ir visai mažai 
apšviesti skaitytojai; raštai' tie versti, dėl jų genimo^ 
veik J visas civilizuotų tautų kalbas. Garbė todėl Drai. Ba
cevičiui, kad jis šivertė Į lietuvišką kalbą elementarišką 
Berto gamtos raštą. Telpa čia trumpos, bet visiems ir 
mažiausiai apšviestiems, suprantamos žinios apie gyvu
lius, augmenis ir akmenis arba mineralus. Lietuviškas 
vertimas geras, jam nieko užmesti negalima.’*

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

šitos knygos kaina 50c. Vienok, teisybę sakant, ji 
yra daug kartų vertesnė ir męs žinome tikrai, kad tu 
neatiduotum nei už 810.00 tų žinių, kurių gabvi. skaityda
mas šitą knygą. Ne, tu reikalautum už tąs žiniąs daug 
daugiau. O tos žinios tau reikalingos, būtinai reikalin
gos, nes be jų nesuprasi gamtos, kurioje gyveni, negalė
si tikrai pažinti gyvenimą. Tu turi būtinai turėti šitą 
knygą savo namuose, o ne vien tu, bet ir tavo draugai, 
nes ji yra raktas prie visų kitų moksliškų knygų.

Bet męs duosime tau šitą knygą dovanai.. {Užsirašyk 
“Lietuvą” visiems metams o gausi šitą knygą dykai. Bet 
nelauk, nueik tuojau J pačtą, išpirk money orderį vardu 
A. Olszewski, 3252 Sb. Halsted St., Chicago, IB. ir pri- 
siųsk Jį mums, ir tuojau gausi,

“Lietuvą” visiems metams ir šitą knygą dykai.
Bet, nebūk saumyliu, pasakyk apiė šitą doianą ir 

kitiems, o tuomi padarysi gerą nevieh Isau, bet ir savo 
draugams, kurie tau dėkavos užtai, o taip-gi ir mums, už 
ką męs jau išanksto tariame tau širdingą ačių.

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

lietuviams, vyrams ir moterims, bu
vusiems aut Jos pikniko nedėlioję, 
d. šio mėnesio Bergmano darže.

Su pagarba, 
šv. Antano iš Paduos Dr-stė.

PRANEŠIMAS.
Chicago, III. šv. Pranciškaus Dr-tė 

turės savo 10-metinĮ apvaikščiojlmą 
su prakalbomis ir dekllamacijomis 24 
d. balandžio 19010 m. Pulaskio salėje 
prie Ashland avė, arti 18 gat. Kitų 
draugysčių meldžiame susiturėti tą 
dieną nuo rengimo kokių nors iškil- 
idant išvengti kenkimo vieni kitiems, 
mtų, idant išvengti kenkimo vieni ki
tiems. Komitetas.

u

6 Pajieškau savo brolio Dominlko 
Valnoriaus. Kauno gub., Šiaulių pav., 
Papylės valsč., kalniškių sodtreti 
metai kaip Amerikoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinų adresu: 

Martynas Vainorus,
Box 686, Montello, Mass.

Pajieškau kriaučių prie moteriškų 
drabužių; darbas 
Palionis. 703 W. 
IU.

nuolatinis. — M. 
18th PI., Chicago,

Pabaigtuvfs. 
lenkų 
<909

Din
kalbos verti /Idolfas k'i geli, 
m. kilnius. 49 f>usl.

VIETINĖS ŽINIOS.
•— Aušros Dr-stė turės savo mė

nesinį susirinkimą penktadienyj, 25 
<J. šio mėn. 8 vai. vakare Fellow- 
ship svetainėje 869 — 33rd pi. 
Visi nariai būtinai turi susirinkti, 
kadangi yra daug svarbių reikalų 

apsvarstymą. Raštininkas.i

VirictiB F»Mkas«
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 į 
krajų. Mes už jį atsakome.

A. OLSZEWSKIS,
•. "Lietuvos” Išleisto jas.

APGARSINIMAI
DYKLAIKIS.

Ateina laikas, kuriame kiekvie
nas, kas gali, išvažiuoja įš miesto 
praleisti dalį • savo dyklaikio ant 
kaimų ir net kaimų žmonės su ne
kantrumu laukia puikiosios, atgai
vinančios vasaros. Vienas dalykas 
reikia atminti, kad vasarą kūnas 
negali liek gromulioti sunkaus val
gio, kiek žiemą ir kad gėrimas 
šaldytų gėralų naikina gromulioji- 
mo taislą. Turėk visuomet po 
ranka Trinerio Amerikonišką Elik
syrą Karčiojo Vyno ir vartok jį 
tuojaus kaip tik pastebėsi mažiau
sią nereguliariškumą. šitas vai
stas suteikia stiprumą kiekvienam 
gromuliojimo organui ir padilgi
na jį prie prigimto veiklumo. To
dėl jis yra naudingas visose ligose 
skilvio, žarnų ir kraujo. Gauna
mas aptiekose. Juozapas Trineris, 
616-622 So. Ashland avė., Chica
go, Ill.(

Draugysčių reikalai.
DIDELft NAUJIENA LIETUVIAMS

Chicago. Lietuvių Gimnastikos kilu- 
bas parengė piknikų 4 d. liepos P, 
Mažeikos darže, Braidwood, III. No
rinti važiuoti piknikan turi sueiti 
ant stoties Halsted ir Archer avė. 
gaL 4 d. liepos, 8 vai. rytmety; pik
nikas trauksis dvi dieni iki panedė- 
lio v'.karui, todėl kas nori šviežiu 
oru pakvėpuoti tegul nepraleidžia ši
tos progos. Ttktetas nuvažiuoti |1.10. 
Nedėlia prieš piknikų, meldžiame at
sišaukti | kliubo valdybų, idant žinia 
butų ant klek žmonių pietus Ir va
karienę 
muzikų, 
kytl.

rengti. Teippat bus puiki 
širdingai kviečia atsilan- 

Komltetas.

PIKNIKAS.
Chicago. Liet Ev. LiuL draugystė 

parengė pikniką nedėlioj, 27 d. šio 
mėnesio Schultz darže Riverside, UI. 
Piknikas prasidės 
mas 25c. porai.
12 gaL karais iki 
paskui paeiti du
ir per tiltą perėjus pasisukti 
rei. Visus skaitlingai kviečia atsi
lankyti

9 vai. ryto; jėji- 
Nuvaiiuoti 
Desplaines 
Mickus Į

gaiima 
upei, o 

vakarus 
po kal-

VAŠINGTONO LIETUVIŲ 
PIKNIKAS.

Renton, Wash. D. L K. Gedimino 
Dr-tė parengė piknikų 5 dy liepos mėn. 
šių metų Maple Grove darže Renton 
Junction. Pelnas nuo pikniko eis 
Įsteigimui nuosavos draugystės salės 
ir tam pačiam tikslui bus aukos ren
kamos. Prasidės 11 vai. dienos, Įžen
gs vyrams 50., moterims dykai, šir
dingai kviečia visus lietuvius atsi
lankyti iŠ Seattle’ės Ir aplinkinės ant 
Šito tautiško pasilinksminimo. ■

Komitetas.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo brolio Jurgio Ke- 

gaviėUMut gyveno jis Seattle, Waah. 
Seattle’io lietuvių meldžiu pranešti, 
ar jis gyvas, ar kur išvažiavo.

Aug. Kegavičla, 
8718 Commerclal av., 8. Chicago, III.

vyro Vinco Marci- 
Sejnų pav., Ku- 
kaimo, ažtuoni 
pradžių gyveno 
metai atgal ne-

Pajieškau savo 
nonio, Suvalkų gub., 
drėnų gm., Liškavoe 
meUi Amerikoje, iš 
WaUrbury, Conn, 3 
žinia kur išvažiavo, 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Ona Marclakonienė, 
aBnk st., Waterbury, Conn.785%

Antanas Palubinskis apsivedė su 
Elzbieta Kazakevičiūtė. Paeina Jis 
i* Suvalkų gub., Karklupėnų kaimo, 
atvažiavo Į Amerikų spalio 25, 1901 
m., pribuvo Į Chicagų 13 d. berželio. 
1902 m., dirbo pabrikuose, paskui ga
vo darbų prie švento Vardo Katedros 
ofise už klerkų; šliubą ėmė tos pat 
katedros bažnyčioje.

Aš, Jonas Pilipavičius, žinomi pra
nešu visiems, kuriuos tas gali apeiti, 
kad mano pati Petronėlė apleido ma
ne be Jokios priežasties Ir až neimsiu 
ant savęs atsakymo už jokias skolas, 
kokias Ji gali užtraukti ant 
vardo.

Jonas Pilipavičius, 
Box 47, Lafayette,

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.
4522 S. Paulina st, Chicago, TU.

Pajieškau Jono Balyto, Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav. ir gmino, Ta- 
barų sod., meUl atgal gyveno Miners- 
villėje. Pa.; mirus jo dėdei pripuola 
jam dalis. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

J. Zabarauskaa, 
94 Bazter st., 80. Boston. Mass.

Kazimiero La-
Panevėžio pav..

Pajieškau savo vyro 
banaucko, Kauno gub., 
Kalnelių sod. apie 10 metų kaip Ame
rikoje. Neseniai atvykau Į Ameriką 
ir norėčiau Jį surasti. » Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Uršulė Labanauckienė,
496 E. 155 sL, New York, N. Y.

Pajieškau savo draugo Dominlko 
Bumblio, Kauno gub., Raseinių pav., 
šviekšnos vol., girdėjau jį pernai gy
venant ChicagoJ. ĮHs pats ar kas 
kitas teiksis duoti linią adresu: 

Fr. Pliuška,
1317 E.Washington »t., SprtngfĮeld.Ill.

Pajieškau savo pusbrolių Antano ir 
Augusto Lukfcaičių, Suvalkų gub. ir 
pavieto, Mockavos dvaro. Jie patys 
ar kas kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Aug. Mikalauckas, 
Box 13, Johnston City, III.

Pajieškau zavo brolio Nikodemo 
Galmino, Kauno gub., Šiaulių pav.. 
Triškių parap., 4 metai kaip iš Lietu
von, pirmiau gyveno Worcestery, 
Mau.; turiu svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ad
resu:

Antanas Galminas, 
Box 9, Matteaven, N. Y.

SI. Ai:
Pajieškau savo dėdės Jono Jaug- 

mino. apie 12 metų kaip Amerikoje, 
girdėjau Jį.gyvenant E. St. Louis, III. 
paeina iš rKauno gub., Šiaulių pav.. 
Lūkės parap., žaduvėnų sod.; turiu 
Į JĮ svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Ig. Petkus,
Box 71, Riverton, III.

Pajieškau sąvo pažystamo Antano 
Balsio, Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Lesnlstvosi giMi. Melitų kaimo, metai 
atgal gyveno Moetreale; turiu Į Jį la
bai svarbų reikalą. Jis pat* ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Vtad. Petronis,
Box 270, Lewiston, III.

Pajieškau savo giminaičių, Antano 
Grabelio ir Juozapo Janušo, abu Kau
no gub., Šiaulių pav., Užvenčio, parap., 
Antanas Minupių »od., Juozapas žel
vių sod.; turiu į Juos labai ,svarbų 
reikalą. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Antanas Stonys,
Box 264, Spring Valley. III.

Pajieškau savo brolio Jurgio Sinke
vičiaus. Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto, Gižų gm.. Marzikų kaimo, apie 
20 metų kaip Amerikoje. Ji* pats 
ar kas Kitas teiksi* duoti žinią ad
resu:

Antanas Sinkeviče,
213 So. Chesąųt st, Sbenandoah, Pa.

Pajieškau savo draugo Petro Kas

mano

Colo.

Ant Pardavimo.
J pardavimų saliunas lenkų ir lie

tuvių apgyventoje apielinkėje, sena 
gerai išdirbta vieta, .nepriklausoma 
nuo Jokio bravoro, alų galima mai
nyti kuomet tik panori t, nuosavas lei
dimas, nuosavos iataisos, randa ne
brangi. dvidešimta kelmynų priver
stos eiti | kitų saliuną, geriausia vie
ta ant Town of Lake, didelė salė ve
stuvėms, kokiams, parankus ruimin
gas gyvenimas. Adresas K. Czapek, 
4434 Wood gat., Chicago, 111.

Į pardavimų valgomų daiktų san
krova ir mėsos, vaizba gerai išdirbta; 
parduodam dėl sunkumo užlaikyti du 
biznius. Norinti arčiau atsizinoti 
tegul kreipiasi adresu: Jurgis Mar- 
cinkevičia, 1923 
cago, III.

W. 45th st, Chl-

sankrova valgomų 
geroj vietoj prie 32 

nuo Auburn

Į pardavimą 
daiktų ir mėsos 
gatvės, antras namas 
avė., galima pirkti drauge su namu. 
Artesnėms žinioms reikia kreiptis ad
resu:

Franciszek Santor, 
911 — 32nd st., Chicago, III.

Į pardavimą 6 kambariais namas 
su maudykla,- 2 rūmais grindele už
pakaly; lotas 50x125 pėdų su sruty- 
nėmls, cementuotu šalygatvlu, kaina 
81650. Adresas: *2244 — 36th Place 
arti Albany avė., Britghton, Mass.

Parsiduoda saliunas lietuvių apgy
ventoje vietoje prie Canal gatvės 
šalę naujai statomo fabriko; vieta 
seniai išdirbu, parsiduoda labai pi-, 
giai dėlei savininko nesveikatos. Ad
resas: M. Liutkevlčienė, 629 S. Canal 
st, Chicago, III.'

J pardavimą sankrova valgomų 
daiktų ir mėsos; vieU gera, vaizba 
išdirbta, apie 10 metų gyvuoja. Ad 
resaa: 642 So. Canal sL, Chicago. III

J pardavimą visa kaip stovi val
gomų daiktų sankrova pigiai, pasisku 
binus tuojaus; gera lietuviais apgy
venu apielinkė. Parduodama dėl to, 
kad savininkas būdams nevedęs ne
gali vaizbos vesti kaip reikia. Ad
resas: 3293 8. Halsted st., Chicago.

Reikalaujama žmogaus: Gali pa
daryti gerus pinigus, pardavinėdamas 
savo draugams ir pažystamiems Nau
jo Chicagos Gary Plieno Distrikto 
trloboms lotus po dolerį Į savaitę 
išmokestimis. Atsineškit šitų apgar
sinimų su savim ir atsišalikit pas John 
Trier, 172 Washington st., Room

Lietuviai:
Jei norite pirkti žemės dausose 

(šiltuose kraštuose), kur žiemos nėra, 
kur auga šiltų šalių vaisiai, plates
nėms žinioms kreipkitės! pas žemiau 
pasirašius). Teipgi turiu Į pardavimą 
saliunų, namų, lotų ir krautuvių la
ba! prieinamomis kainomis. Lietuvių 
apgyventoje vietoje, darbai eina 
sėtinai.

Žiūrėkite!
Bravarų Agentas siūlo pirkti kelis 

gerus saiiunus duodančius pelno nuo 
81000 Iki 8100000 į metus, užmokant 
po 8200 iki 82000, mažą dalį tuojaus 
Įmokėjus, o lyk) mėnesinėmis moke- 
stimls. Atsišauk ar rašyk pas 

Brewing Co. Agent, 
% P. A. Peteroon,

63 Smith st., Perth Amboy„ N. J.

Lackaviona Trasi Compaay.
Inkorporuota 1887 m.

404 Lackawanna avė.. Scranton, Pa*
Pirmsėdis J. B. Dimmick
Jo pagelbinlnkas Geo. Sanderspn 

Iždininkas F. Hummler 
Sekretorius H. Belin, Jr.

Bankos kapitolas     .......... 8250.000.
Perviršis .................................. 8250.000.

Viso .......................................... 8500.000.
Priimame ir mažus indėlius; mo

kame 3% nuo indėtos musų bankon 
pinigų sumos ir mokame nuošimčius 
nuo dienos indėjimo iki tai dienai, 
kuomet pinigai yra depozitoriaus at
imami iš bankos. Galima pradėti 
taupyti musų bankoje nuo VIENO 
dolerio.

Banka atdara: kasdien nuo 
J vai. 
□uo 7

Pas

Farmos, Farmos*
Geriausias dabar laikas pirkti Tar

mes. Dabar visur matyt, kur yra 
gera žemė, o kur prasta, kur kokios 
vertės gali būti. Taigi, kurie norite 
pirkti arba kurie jieškojote pirkti, o 
neatradote sau tinkamos farmos, 
kreipkitės j musiį ofisų asmeniškai 
arba per laiškų, aš suteiksiu tikrų ro
dą. kur yra geriausios farmos pirkti 
ir žemė tinka visokiems vaisiams 
DaugeJĮ aš apvažinėjau vietų kolei 
atradau geras farmas. Daug yra 
farmų J pardavimų visur, bet nėra 
gero iš jų. Puikiausia vieta žmogui 
jleškančiam geros ir nebrangios far
mos parduodamos visai lengvomis iš
mokestimis, Įmokant visai mažų dalį, 
o lykis per daugel) metų išsimokai 
Tos farmos parduodama su trlobomtų 
mašinomis su \ puikiais sodais di
džiausioje Amerikos farmerių kolio- 
nijoje; žemė derlinga ir gera augini
mui visokių vaisių; žemė yra lygi, 
be akmenų, ar balų, auga visokį Ja
vai: kviečiai, rugiai, vasarojus, bul
vės, tinkanti žemė auginimui visokių 
daržovių: kopūstams, burokams, že
muogėms ir kitokioms uogoms. Oras 
labai sveikas, vanduo čystas, visur 
geri keliai, netoli nuo bažnyčios ir 
mokyklos arti didelių turgaviečių, pi
gi važma, laivai prieina iš visų Ame
rikos dalių, produktai tuojaus išsiun
čiami, kaip tik pristatomi ir mokama 
geresnės kainos kaip kitur, pertai 
kad galima laivais išsiųsti, žemė yra 
paupiais, su puikiomis lankomis, par
siduoda aplinkinėje miestų, nepertoli 
.nuo Chicagos. Neišdirbta žemė par
siduoda visai pigia kaina. Taigi pa
siskubinkite užiprkti tas farmas. pa
kol yra gera proga,’ pradėkite dirbti 
sau, tada turėsite geresnį gyvenimų 
ne kaip kad po fabrikus dirbant ir 
nereikės bijoti kapitalistų, paliksi lai
mingesnių ir turėsi didesnĮ pelnų; 
dirbant ant savo farmob niekados ne- 
priseis blogas laikas, kada turėsi ga
balų žemės. Norėdami daugiau atsi
knoti ar apžiūrėti tas farmas, kreip
kitės šiuo adresu:

Nestlerode & Rozenski, 
112 8. Clark st., Room 208, Chicago.

Prasideda naujas miestas
Dabar gera proga pirkti lotus ši

tame naujame mieste. Pasiskirk sau 
laikų ir važiuok Į musų naujai prasi
dedantį miestų, vadinamų EAST 
GARY, IND., 30 mylių tolumo nuo 
Chicagos, puikiausia vieta Amerikoje 
ir linksma gyventi. EAST GARY 
Įrengiamas ant augltos, puikios vie
tos, prie upės su tyhi bėgančiu van
deniu, kuris su miestu išrodo labai 
puikiai. Upė yra apaugusi puikiaia 
medžiais; teipgi ir lotų daugumas 
yra su puikiais medžiais. Netoli 
EAST GARY statoma milžiniški fabri
kai. Į kuriuos patelpa daug darbininkų 
prie darbo dabar, o kaip tik užbaigs 
fabrikus statyti reikalaus šimtus tūk
stančių darbininkų prie darbo. Per 
EAST GARY pradeda vesti stritkurius

FARMOS! FARMOS!
Plraite Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Farmerių kolionijoj, 
kurioje gyvena Jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jieškančiam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo
kestimis; reikia Įmokėti mažą dalj, 
o kitą galima išmokėti per daugel} 
matų, žemė derlinga, auga visokį 
Javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
ves ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir Lietuoje, todėl 
tą žemę Naująja Lietuva, 
vakarinėje dalyje Michigai 
jos, nepertoli nuo 
vietinio miestelio 
žemė parsiduoda dabar po 88 00 ake- 
r.s ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasiilnoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar susinešklte su manim,_____ ____ _
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu: Imjų, tegul kreipiasi Į

Antan Kledta, I A. OL8ZEWI

męs ir vadiname--- jj
M ich Įgano valsti- 
Chicagos, kale pa- 

Manlstee, Mich.

Už tuos pačius pinigus.
Ai>dr»usdami savo judinamą ir ne

judinamą turtą nuo ugnies, žmonės 
nevisada žino kokioj kompanijoj ap
sidrausti, tankiausia agentai duoda 
Jiems apdraudimo raštus silpnų kom- ___ _______
panijų, ui kurių raštus reikia tiek Į fįTTų 'fabriku.* į kuriuos'*b’uš* gailina 
pat mokėti, ką ir už tvirčiausių ir davažiuoti į dešimtį minutų; dabar 
geriausių kompanijų. Mat naujos, •• — - ............... --
nežinomos kompanijos, duoda agen
tams specijališką nuleidimą, už kurį 
tai agentai stengiasi tų kompanijų 
biznį išplatinti.

Kas nori, kad jų turtas butų ap
draustas saugioje kompanijoje, tegul 
pareikalauja nuo apdraudimo agento 
knygutės, parodančios stovį visų kom
panijų. Kas ateis Į musų ofisą, tam 
męs su malone parodysime tą kny
gutę, iš kurios atsižinosite stovį vi
sų apdraudimo nuo ugnies kompani
jų, ir todėl nereikalaus)te mokėti sa
vo pinigus už abejotiną apdraudimo 
raštą.

Męs apdraudžiame visokĮ turtą tik
tai geriausiose apdraudimo kompani
jose. už tuos pačius pinigus, kokius 
kitiems mokate už raštus silpnų kom
panijų. Musų representuotos kom
panijos, išduodamos raštus apdraudi
mo, turi kapitalą nuo septynių iki 
dvidešimt milijonų dolerių, ir atsiti
kime ugnies išmoka kas priguli be 
jokio klapata. Todėl, kas nori tu 
rėti gerą apdraudimo raštą už tuos 
pačius pinigus, ką ir silpnų kompa- . . . .

-- -------------- ’SKI,

galima privažiuoti iš visų pusių ge
ležinkeliais. Mes perduodamo lotus 
dabar pigia kaina Ir visai lengvomis 
išmokestimls. Lotų kainos uuo $150 
ir augščiau^ išpradžių reikia Įmokėti T 
tiktai 25 dolerius, o potam po penkis 
dol. kas mėnuo. Taigi pakol dabar 
gera proga, pasiskubinkite užpirkti, 
nepajusi kaip išsimokėsi, padvigubin
si savo pinigus trumpu laiku; dabar 
yra dar laikas pasiskirti sau tinka
moj vietoj lotų; pirk pakol pigu, ne
laidi kol pabrangs, nes lotų kainos 
kjlų labai greitai. - Neatidėk toles
niam laikui, kreipkis prie mnsų t uo
laus, mes suteiksime platesnes žinias. 
Mes važiuojame kas diena su perkan
čiais. Nedėldieniats išvažiuojame de
šimtų valandų ryto. - j., i.

Europe-American Commercial C®, 
112 S. Clark et, R. 208, Chicago, UI

CHICAGOS AUGIMAS.
Nieks teip tikrai neparodo 

augimo kaip namams statyti leidimai. 
Ir Šitie tai kaltiniai parodo, kad Chi-



I PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33čios, CHICAGO, ILL 

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.

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

' procentą ir ant lengvų išmokesčių.
ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki di

džiausios sumos ir moka depozitoriams‘3% metams.
ŠITA BANKA taipgi1 parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui 

pinigų už $3.00 metams. Šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė 
ugnis nė vagis negali prilįsti.

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

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

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

ŠITA BANKA parduoda Šifkortes ant visų linijų ir siunčia pinigus j Eu
ropą ir visas dalis svieto geriau, greičiau ir pigiau už visas kitas bankas.

KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausy
sime Jųsų reikalus ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už 
visus kitus.

GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais

A. OLSZEVVSK1
252 So. Halsted St.

adresuodami

CHICAGO, ILL

Geros Drapanos Atveda
Naujus Kostumerįus.
Kas pirko pas mus Drapanas sykį, tas ateina ir antrą sykį drapanas pirkti 

ir atsiveda 
mus gauna

draugus teipgi drapanas pirkti. Ir kodėl? — Todėl, kad pas 
ir pigesne kaina kaip kitur.

Dabar męs jau turime ir Vasarines Drapanas 
savo krautuvėj e, kurios yra dirbtos pagal geriausias ma
das ir iš geriausios medegos. Ateikite jų apžiūrėti.

Turime dar ir pavasari- 
nių drapanų, kurias, arti- 
nanties vasarai,parduoda- 4
me žymiai numažinta kai- 
na. Musų pavasarinės 
drapanos sunkios,

galima nešioti teip ge-
rai vasarą, kaip ir pavarį, 
bet męs skubiname jas 
parduoti, idant atituštinti 
vietą vasarinėms drapa
noms.

Todėl pasiskubinkite, 
kolai yra dar galima Pa
vasarinių Drapanų visos 
mieros gauti, o ant jų už- 
čėdysite pinigus.

Indėjome teipgi didelę 
apštį Vaikų Drapanų, tin
kamų prie Pirmos Komu
nijos. Ateikite ir apžiu- > 
rėkite jas. Musų Drapa- 
nų gerumą męs garan- 

. tuojame. .

Clothitig Co
A. OLSZEWSKI, Pres.

3240-3248 S. Halsted St., kampas 33-os gat., CHICAGO, ILL.

Pereitais metais Chicago atsižymėjo 
namų statymu, betilta# 1909 metas 
rodosi pralenkė 1908 metus labai toli. 
Gtfužlo mėnesy 1908 m. leidimai sta
tymui namų (nešė viso labo $6.049- 

1909 m., 
, išneša

850. Geg 
kaip jau _  _ _ _ _ _____
$18.609.480, arba dd syk tiek, klek 
pereitą metą gegužio mėaesy.

Skaitlius trlobų, kurioms tame lai
ke liko išduoti leidimai.’ išneša 1054 
arba po 34 kiekvieną dieną gegužio 
mėnesy. Jie ūžime 31332 pėdų gat
vių fronto arba apie 6 amerikoniškas 
mylias.

Tos , rokundos geriausiai parodo, 
kad Chicagiečial tiki j ateit} savo 
miesto, ir nesibijo milijonus dolerių 
{dėti { namus. Atminti reikia, kad 
aukščiau yra kalba tik apie vieną 
gegužio mėnesi — per ištisus metus 
tas skaitlius keleriopai pas!dauginą.

Su tokiu dideliu miesto augimu, 
pasididina 
tė. Taigi 
cago yra 
algų-

Naujieji 
didesnj nuoėimt) kaip 7 arba 8, vie
nok ir tas yra du syk geriau negu 3 
nuošimtis 
bankas.

Kadangi 
nėjimu ir _ 
kelis šimtus visokių namų | pardavi
mą. tai galime kiekvienam parūpinti 
tok j namą, koks jam patinka. Dau 
gumas namų, kuriuos mes turime j 
pardavimą, atneša net 10 ir 15 nuo
šimtį. Kaip štai.

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA 
MOS “LIETUVOS” REDAKCIJOJ.

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

No. ATT ALBA PRINCE PS. Ver
timai Pr Siūlelio- čia telpa šios 
gražios apysakos: 1) Attalea Prin 
ceps; 2) Kas pergalės; 3) Pieme
nukas; 4) Kraujas; 5) Du paveiks
lėliai iš baudžiavos; 6) Šuns likimas; 
7) Skrandos Istorija. Vilnius 1906. 
Puslapių 69. Kaina ..................• 15c.

pasakų, bovljančlų kiekvieną skaity
toją Ir klausytoją Ir labai naudingos. 
Chicago, HL 1903, pust 330. .... 81-25 
Drūtai apdaryta. . ...........................$1.50

No. 69 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia III. 
čia telpa 202 dar gražesnės Ir juokin- 
gesnės pasakos. Chicago, Iii. 1904, 
pusi. 333. ,... ................................$1.25
Drūtai apdaryta. .... ................ 81*50

darbi-

ir lotų vertė, ir namų ver- 
įgijirnas namų mieste Chi- 
saugiausiu taupinimu pi-

namal retai kada atneša

yra du syk geriau negu 3 
nuo pinigų sukrautų j

mes užsiimame pardavl- 
pirkimu namų, ir turime

1) 2 lubų medinis namas, ant 
Halsted et. arti musų bankas, atneša 
randoc $45 j mėnesi Kaina $3000.

2) 2 lubų medinis namas, ant 
Halsted <at arti musų bankos, atneša 
rando* $31 | mėnesj. Kaina 82500.

3) 2 lubų kampini* mūrinis na
mas. 8 pagyvenimai. Lotas 35x148, 
randa $45 | mėnesj. Kaina .... $3700.

• /■
4) 2 lubų mūrinis namas, kampinis,

puikus. Randa $70 | mėnesj. Kal- 
ua ................................... ’-........... $5500.

5) 8- lubų mūrinis namas. Lota*
27x127 pėdas. Randa $50 | mėnesj. 
Kaina .....................    $50iK)

6) 2 lubų mūrinis namas. Rauda
$24 j mėnesj. Kaina’............... $2500.

7) 3 lubų medinis namas. Randa
$40 | m«nes|. Kaina ............... $3200.

8) 2 lubų murini* namas. 6 pagy
venimai. Randa $54 j mėnesj. . Lotas 
27x125. Kaina ......................... $5200.

9) 2 lubų medinis namas. Randa
$20 | mėnesj. Kaina .............. $1800.

10) 1 pagyvenimu medinis namas. 
Ix>tas 25x146 pėda*. ' Katyia .. $2500.

11) 2 lubų, puikus medinis namas. 
Randa $28 | mėnesj., Kaina .. $2500.

12) 2 lubų mūrinis Ir medinis na
mas. Randa $21 j mėnesj. Kai
na ..................................  $2600.

13) Medinis namas, > ruimai. 3 pa
gyvenimai. randa 8*0 j mėnesj. Kai-

..................... -...„..T.......... $1700.

gyvenimai, po 6 ruimma Kaina $3000.

15) Murini* namas 2 pagyvenimai,
9 ruimai. Kaina ..................... $2000.

16) Kampinis mūrinis namas Ir
staldas. Kaina ... ...................... $2500.

17) Murini* namas geroj vietoj. 
Lotas 25x131 pėdą. Kaina .. $2200.

18) ..ledini* narna*. Lotas 25x125
pėdų. Kaina ............................. $1400.

19) Murini* namas, 4 kambariai.
Kaina ........................................ $1200.

20) 3 lubų murini* namas, su krau
tuve. Randa $78 j mėnesj. Kai
na ...............................................- $7500.

21) Medinis namas, lotas 25x149
pėdas. Kaina ......................... $1700.

- 22) Murin's namas, 7 kambariai.
Lota* 25x115 pėdas. Kaina $1500.

23) Mūrinis namas, 6 kambariai,
arti musų bankos. Kaina .... $1500.

24) Mūrinis namas, 10 kambarių,
arti musų bankos. Kaina .... $1700.

25) 2 lubų medini* namas. Imtas
25x125 pėdas. Kaina .............. $1600.

26) Medinis namas, 5 kambariai.
Lotas 25x125 pėda*. Kaina.. $1600.

27) Pulkus mūrinis namas. Lotas
27^x127tt pėdų. Kaina .... $2000.

28) 2 lubų medini* namas prie pat
musų bankos. Kaina .............. $2200.

29) 8 ruimų medinis namas, 2 pa-
gvvenimai. Lotas 25x120. Kai
na ....... *....................................... $2300.

30) Puikus mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai, kampinis. Kaina $2500.

31) 2 lubų namas, arti musų ban
kos.. žvaina ...................... $2500.

32) Geras mūrinis namas. Lotas
48x125 pėdas. Kaina ............. $2720.

33) Naujas mūrinis namas, puikus.
Kaina ...................... A., o........ $2800.

•lt?® •
34) 3 mediniai namai, arti musų

bankos. Randa $42. j mėnesj. Kai
na ............................    $3500.

iii p
35) 2 lubų murini* namas, 4 pagy

venimai. Kaina . .............. $3500.

36) 2 lubų puikus medinis namas 
Randa $42 j mėnesj. .Kaina $3500

. 'HV
37) 3 lubų murini* namas, ant 2

lotų, sallunas Ir 10 pagyventaių. Lo 
tas 50x149 pėdas. Randą $157 j mė
nesi- Kaina ....................  $14000.

t
38) Pulkus, naujas 2 lubų murlnlr

namas. Kaina .........   $7000.

39) Dideli*, 2 lubų,mūrinis namas 
Lota* 25x150. Kaina .............. $7500

40) 3 lubų murtnis^namas. Rande 
$75 į mėnesj. Kaina .............. $7000

41) 1 
namas.

Puikus, nauja*, 3 lubų murintą 
. Kaina ......................... $9500

No. 436 Revoliucijos dainos. Sun*- 
klotos U visur 14 dainos naujos gar 
dynėa ii revoliucijos atbalsių. Chicar | 
go, III. 1908, misi. 80. .. 150 i

No. 442 8vajus arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedlja-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš? 
ka. Yru fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago. III. 
1907. pust 135. 4Oo

No. c25 EMIGRACIJA. Iš 
ninku gyvenimo paveikslėlis, 
šė J. ŠUburis. Brooklyn, N, T. 1908 
pust 47. Kaina............................. 15c.

a48 ( ŠVIESĄ PER AŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos Iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklą. Vilnius 
1908, pusi. 50, kaina .................. 15c.

No. 70 Lietuviško* pasako* {vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, UI. 1905, pusi. 299. klojo da- 
’lyje, taip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa kelt šimtai užimančių Ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų I, II, III ar IV 
dalj, turės per visų savo amžių neiš- 
semamą pasakų turtų. 
Drūtai apdaryta. .

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

$1.60

672 KAIP LIETUVIŲ 8ENOVEJE 
VANDENIMIS KELIAUTA (Iš ‘Lie
tuvių Tautos"). Parašė J. Basana
vičius. Vilnius 1908. pusi. 14 (dide
lio formato 7x10). Kaina .......... 80c.

No. c71 laikrodininko atminimai. 
Pasak Erkman-Satrtjanų sutaisė S. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, 111. 1907, pus
lapių 44....................................... .... 15c

MEDŽIAGA L. Ivinskio biogra- 
Spaudon prirengė Dr. K. Gri- 
(Iš "Lietuvių Tautos**). VU-

689 
rijai, 
nlua, __
nlus 1908, pusi. 23 (didelio formato 
7x10). Kaina ....................1.... 35c.

*99 PELK83. Apysaka Iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon 
išvertė Kazys Puida. Vilnius 1908, 
pusi. 468, kaina ..................... $1-25

No. 208 BALTRUS TURAZERIS
Drama trijų veikmių iš darbininkų 

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

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

No. 321 VEI-NlAS — NE BOBA 
Dviejų veiksmų komedija Ir NEAT- 
MEZGAMA3 MAZGAS vienaveiksmė 
komedija. Parašyta F. Petliuko, Vil
nius 1909, pusi. 66. Kaina .... 25c.

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

591 VISUOMENES ĮNAMIAI. Raš 
teitai apie tuos gyvūnus, kurie esti 
šalę 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, pusi. 166, ka na 50c

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

1196 EERGEKITES AKIŲ APVIL 
KIMO, ūkiškai paraše Dr. F. Ere- 
da. Atspausta i* Kalendoriau* 1905 
m. i ližėje, pust 15. Kaina .... 5c

1380 ŽODYNĖLIS ANGLIŠKAI UE- 
TTRniKAfl 'SirMhlrtt Visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai gal'ma angliškai susikalbėti. Wor- 
cester, Mass.. pusi. 15L drutuo** au
dimo apdaruose. Kaina .............. 60c

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
ką dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
ši t uionų lietuviškoj rašyboj lotyniš
koms raidėms, pilna Biblija Katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yra didelė 
• colio. P127 puslapių, drutu 
audimo apdarų. ' Kaina .......... $3.00.

Knygų Kataliogas
No. 4 Alluma ir kito* pasako* Guy 

de Maupassant’o, vertė J. Laukia 
Telpa šio* pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmeny*. 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio] padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
viena* iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gjrvenimo. Chicago, 111. 1908, 
pusi. 136. ..i.......................................35c

No. 27 Gyvenimo mokykla Parašė 
Orison Svett-Marden. Lietuviškon kal
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga Didelio formato. Chicago, III. 
pusi. 235.....................................    $1.25
Apdaryta................ ...................... $1-50

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

No. 43 I* gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Vainių. Pasakos surinkto* d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoj* telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų),’ čyščių, peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimą*! ir tt. Paaakos 
užrašyto* tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėto*. Panevėžy] — pagal tar
mę panevėžiečių; ftlaulluoae — pagal 
tarmę' šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę auvalklečlų; Prusą Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų Ir tt. 
Chicago, UI. 1903, pusi. 470. Popieros 
apdaruose...................................  $1.50
Audimo apdaruose, .......................$2.00

No.44 Išmano atsiminimų. (Suau
toriau* pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-raa J. Basa 
navičlua ^atąs bljografiškl apipasa 
kojlmai kaa-<urių Lietuvos vietų. Chl 
cago, HL 1905, pust SOL .... .... 75c

No. *44 I* Gyvenimo 8amojėdų. 
Apie Llzdinlnkus Ir kiti naudingi pa- 
mokinimai......................................... 10c

No.tr Karė* Laukuose. (Kareivio 
sėsithinftnai.) Parašė Vsevolod Garėta. 
Vertė A. Lalls. Užimanti pasaka Iš lai 

r fkų karės maskolių su turkai*. Chica- 
_ go, HL 1906, pusi. 8L ............. 20*

Taigi, kaip matot, kas kokj nata? 
nori,

kiekvieną. Platesnėm* žinioms krei^ 
kitėa pas:

o.e., .naivi, Ufl „ I
L toki pas mus ras. Turime telp- » No, #7 Lletatfikos pasakos |vainaa. 
kelis lotus, nuo $175 iki $10$0 u£ /Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I. 
ivleną. Platesnėm* žinioms kreifr Čia telpa 141 labai grašių, juokingų, 

"Išmintingų t: žingeidžių pasaką. Chi
cago, III. 1903, pusi. 280.$125

. Drūtai apdaryta........... .................$1.60A.OIszewski
3252 S. Halsted St čia telpa 205 labai gražių ir juokiagą

No. 76 Maxlm GorkIJ. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—i*. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras čudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši Ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 103. ........................................... 25c

No. 90 Olltlpa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės 6iaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olėev- 
skls. Antra pataisyta laida. Chicago, 
III. 1906, pusi. 95............................  25c

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

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
LTolstol, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, m. 
1908, pusi. 22....................................... 10c

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

No; 103 Pasaka apie Adomų Ir Jie- 
vų. Priedas prie sulyginamosios my- 
th oi o gi jos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškiniu. Chicago, III. 1908, pus* 
lapių 31.................................................10o

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

No. 124 Robinzonas Kruzius. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da Chicago, Iii. 1903, pusi. 83. ... 25c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojewskl, vertė K. Puida, 
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšuvoje. Knygelė {domi kiekvienam. 
Chicago, Iii. 1908, pusi. 76............. 20c

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka Iš laiką 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, III. 1906, 
pusi. 169? (šitą knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina .................................................5Qe

No. 185 žmogus nepliuškis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė- 
redč su vargiuga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ir merginą ir 
lė, kaip turtingo prekė jo sūnūs apsl- 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. sun-

takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balta.
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak- 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
tlL u:J, 1US1. 23............................... toc

No. 230 Akle už akį, dantis už dan- 
:Į. Juokai viename akte. Perdirbta iŠ 
vokiško. Chicago, III. 1907, pusi. 29. 
Kalne.....................................................10c

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lėnkišką sutai
sė B. B—« ir M. P—is. Chicago, III. 
pusi. 62............................................... 20c

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

No. 257 Kun. Gramulos raštinyčio- 
Je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, Jll. 1908. pusi. '14.................... 15c

No. 282 Mlndaugls, Lietuvos" kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-te aktuo
se. Lenkiškai * parašė Julius Slow*c- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, III. 1900, pus
lapių 88................................ .*...........  25c

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose ' veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, 1H. 1909, 
pusi. 50............................................... 20c

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

No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų Ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor- 
vegtjos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, I1L 
1908, pusi. 77.......................... .... 25c

No. 931 žilė galvon — velniai vuo* 
degon. Komedija viename aktei. Pa
gal lėnkišką sutaisė M. P— is. Chi
cago, Dl. 1902, pusi. 3L...............  10c

No. 881 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmos. Parašė Jonas Vis- 
koėka. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Chicago, III. 1907, pus
lapių 4L..............................................15c

No. 987 Keptos kančios. Eilės. Pa
rašė Uepukas. Chicago, m. 1909, pus
lapių 28................. .. ..........................10c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov'ą sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus (vai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 

.kitų {vairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai naalškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų jdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, • 
III. 1907, pusi. 23b. .... ..ii .... 75c 
Apdaryta. ..............*............  81*00

No. 473 Apie žemą Ir kitus svietus, 
Jų būvį Ir pabaigą. Pagal Belipamą, 
Kalbą ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukask Kas yra aau- 
lė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurtos 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chto- 
go, III. 1896. pusi. 255. 
Ta pati apdaryta. 81.00

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nūs-4 
baumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo i lažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, OI. 1901, 
pusi. 147..............................  40c

• No.490 Dvi Kelionl | Tolimą šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės | šiaurės poliusų. Chicago, III. 
Kaina.....................................   20c

No. 507 Gamtos istorija Pagal Bert I 
vertė Dr. A. Bacevičla. Knyga su dau- 1 
geliu vabalų, žuvių, žmonių, medžių 
Ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypač tuos dalykus, j kuriuo* 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, IR. 1903, pusi. 209. 5Oo

No. 508 Gamtos pajiegos ir kaip ii 
Jų naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų {vairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, 111. 
1904, pusi. 238....................   50o

No. 516 Iš kur atsirado musų narni* 
.nlal gyvuliai ir auginami augmenysf 
Pagal Tunkevičių sutaisė Šernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, III. 1901, pus
lapių 73.................... .... ................ 20c

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičių ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie {vairius musų žemės augar 
lūs, jų sudėjimų ir atmainas, gyvj Ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių Ir tobuliausių.'('hi- 
cago, III. 1901, pusi. 129. ..i.. .... 35o

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

No. 627 Kada ir kokiu budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudas Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at> 
slžinoti, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitų 
knygelę. Chicago, III. 1906, pusi. 13a. 
Kaina. ..............  J........... 36c

’ No. 545 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė ber
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir tt. 
Su paveikslėliais. Chicago, UI. 1905, 
pusi. 113.................................L .... 30c

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmano’o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, Iii. 1907, pusi. 138. .... 4Oo

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

No. 586 Senų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchlnsooą sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių (vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti (vairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra ifiusų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumą ir senumą šė
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. 370.
Apdaryta.

>1-00
81*28

Svieto pabaiga. Iš rusiško 
Siūlelis. Kas nori atslžtuo*

No. 569 
vertė Pr. 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito Šią knygel*. Chicago, Iii. 1903, 
pu*L . ....................................................10*

No. 887 žvėrys Ir žmogus.
Schmehl'J sutaisė šernas. M<

S
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Šifkortes ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tavo šifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta ir 

kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per,

A. OĮszetvskio Banką
'Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 

siųsk juos teipgi per —

A. OIszewskio Banką.
Olszetvskio ofisas siuntiniui'pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 

prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės i8f)j įlietuose mažytėje par 
samdytoje stubelėje po No. 941 3jrd Place, o>kad žmonių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Ols^yvskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekįmu, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi.
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir 
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir Šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.

Męsgi ant kencf užvydėjimų nepai-

85L-1 ' I

ii
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Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 už 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios: i -1 ■
1. Holland-Aincrican Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam j

New Yorkų per 8 iki 10 dienų ......... .........—........ $66.10.
2. North Gcrnian Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo j

Baltimore per 12 iki 16 dienų ...................į.... .j..... $63.20.
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš ;Bremo į

New Yorką per 9 iki 12 dienų ...................... j............ $67.20.
4. North German Lloyd, Exf>rcsinė Linija, perplaukianti mares

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

j New Yorkų per 10 iki 14 dienų ....................... . $64.35.
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš Aritwerpo j New

Yorką per 8 iki 10 dienų .................................................. $66.30.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares-ds Antwer-

po į Montreal per 12 iki 15 dienų ...................... *..... $62.80.
8. Russian-Aifierican Linija, perplaukianti mares iš Liepoj aus

-j New Yorką per 13 iki 18 dienų .... c............... $57:50.
Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos 

iki Tilžės yra sekančios:
1. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

j Rotterdanią per 8 iki 10 dienų ............. . .......Į.. $55.60.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore

j Bremą per 12 iki 16 dienų ..................................... $53.20.
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New

Yorko j Bremą per 9 iki 12 dienų............. . .................. $54.20
4. North German Lloyd, Espresinė Linija, perplaukianti mares

iš New Yorko j Bremą per 6 iki 8 dienų........................ $^1.20.
5. Mamburg-AmericaH Limfa, perplaukianti mares iš New Yorko **

j Hamburgą per 10 iki 14 dienų................................... $55.85
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko j Antwer-

pą per 8 iki 10 dienų Į..................................*. .............. $42.80
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti šnarės iš Mont-

- real į Antwerpą per 12 iki 15 dienų ........... į................... $56.85.
Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko 
j Liepoj'ų per 13 iki 18 dienų.................. .

Reikalaujanti šifkcjjčių į kitus miestus 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o j’eigu 
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: ’

...........  $49.00 
rašykite mums į kur 
su vaikais, tai paduo- 
pačta prisiusime jums 
liniją kokių norėsite, 

ir męs jūsų šifkortes

*

i

A. Olszevvski
3252 So. HalstedSt.. Chicago, III

apie subuJavojimų kūno visokių žvė
rių, paukščių, sųnarkojų, žarnapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go, 111. 1906, pusi. 313..................į 81-00
Apdaryta.......................................  $1.25

No. 606 Airija. Lapai Iš Istorijos 
■ Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica

go, 111. 1908, pusi. 53................ 1. 15c

kos ir tt. Klek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: Šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks.Ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popleros spau- 
dlnta. Chicago, III. 19V6, pusi. 469. 
Kaina. ..................................  12.00

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

No. 630 Ethnologija arba mokslas 
apie 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 ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvg, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų Ir abelnal vlskų: 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šių knygų. Chi
cago. 111. 1903, pust 667. 
Apdaryta............................

$2.00
$2.50

No. 655 Istorija abelna. Dalis I. 
Nuo seniausių laikų Chinijos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevj- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų piramidas, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicago, I»L 
1904, pusi. 498..................... J... $1.00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... $1^5

No. 641
^^.rtBymss

kitus sutaisė Šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai Ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalų, didumų Ir 
liktumų; jos kalnus, jų vardus, augš- 
J, vulkanus,'metančius iš savęs ug- 
šf; ii kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur i? kiek joje yra ingifų, geležies, 
aukso, druskos h- kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: su- 
*ųs, prėski, kartus: kokie juose gy
vena.gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės,

Geografija arba žemės ap> 
Pagal Geikie, Nalkovakj ir

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos nuo atradimo Ir 
dar prieš atradimų Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Amerikų, kokie čia tada žmonės gy- 
veno, kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti J Ameriką, 
kokios karės buvo, ui ką kariavo Ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir klek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kidkvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago, 111. 1896, pusL 864. $1.00

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
literos ant nugaros ir šono. $1.26

Notary Public
(Lietuviškas Notarus)

Išdirba visokias tegul iškas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus. 
Bill of Sale, Testamentus, Affldavita ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowlcs
Ofisas

A. Olszewski’o
3252 S*. Halsted, Cor. S3ri St

Chicago, III.

111' e u Garbios Pasekmės

VYRAMS TIKTAI
Kas gali bat matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S*. State St CHICAGO,ILL 

*- arti Harrison gatvCs 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathoiogijos 
Žingeidumai Osteologijos

Tyrinčk pradžių ir išsivystymų 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumus.

perstatytas gyv didum figūrose, sveikuose 
ir ligotuose psdijimuoss. Lavos išrodiaštojas 
atsakinšja visokias klausimai. Didžtaasia pro
ga tavo gyvenime.

INŽKNGA DYKAI!
vidurnakčiai.

LlUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. Šute SL Cbicago. III.

Dr.P.G.WIEGNER
(«* LATVIJOS)

Priima ligonius savo ofise:
3315 S. MORGAN ST.
Kasdieną iki 2 vai. po pietų ir nuo 6 vai.
vakare. Telefonas: Yards 709.

•ersančlua vyruadr moteris, sutelkiant gerą sveikata, 
padarė BalSųma* laimingoms. Geriausia pasekmėj 
gydymą už tai. iaad telsyngl daktarai ir kiekviena JA 
etaltaukuaktapruRAną kaip broli ir seserį. 
Telsyngl važstal(Vartojant, tuojaaus veikla ant^^rW 

tavelkatoa, kurtei'tampą sutaisyti savoje
nhtorljol. po ypatinga daktaru prleliurą:^gttM 
kuomi uttikrlnąi tinkamus vaistus Ir 16- 
gydymą serganCtto. 
TKirVNGAR GYDYMAS, TEISINGOS 
KAINOS. A
The Colllaa New York Medleal la-^ 
stitutaa yra didrtauslas, seniausias 
Ir labiau žinomas už kitus In*ti-^Wfl| 
tutus; nes geriausi daktarai, v 
geriausi vąlatai Ir iSgydė^r^M< 
daugaiu‘žmonių, negu kitus 
visus daktarus sudėjus 
draugėje.

ha slrgil Ir vngiitis, 
M gali M J

Nėra skfr-1 
Wtumo kaip s.-! 
Fnet sergi. Nors 
kitiems dakta- 

^^■raūu nepanisake, 
au K«ro padaryti;

vienok nenustok vil- 
^Ftles, bet parašykia pajf 
F musu daktarus lietu- 
vyškai. apsakant savo 

^nesveikumus; Jeigu sergi, 
^tad atsišaukia ypatlškal ar- 

_____— — ba aprašant, bus suteikta 
^^^ZJFPagelba.

Specialtškas daktaras akiu, 
nosiea gerklės ir odos.

sPec lai iškas daktaras Chirur- 
^F k^818. Apsracljoma 
F®^* Didųld X RAT mašina, permaty- 
mul kiaurai visa kūnų, su rady m ui vi- 

^^soklu Ilgu.
Stebuklinga mašina, gydymui su elektrikų.

Mą^^F ta” parašyta Dr. E. C. Celliaa. Cioa atrasti, k-«» 
I^^H^batl sveiku a apsirgęs kur Utal*ydytl. 1‘rlsiuak 
^T^F ** stsmpoma
h^ofiaa valado.1 ]« ryto nuo 10 iki I. ir nuo 2 Iki 6 po 

^RFplet. Nedalioms ir šventdienials nuo 10 Iki I po piet. 
FVakaraisi Utarnlke Ir Petnyčioi nuo 7 iki 8 vai. k * 
Vr. J. J. MeGlade, Dr. J. Ceyle, Gydymo Direktoriai.

Collins New York Medical Institute
14,0 VVE5T 3<*th SrFJEET, NE\A/ YO»=»K, fM Y.

GERA
^NAUJIENA
a tefiniiits

Naujas Išradimas
Sustiprinimui ir utlaikymul plauką. 
Tukstončlal pliką imonią atgavo pui- j 
klus plauku*, tulaiko slinkimą plauką 
gaiso* labai trumpame laike. V ietoje

seną atauga nauji, gražus plaukai. Visokia io. 
formadla Sykai. Artesnėms žinioms reikia ra
šyti įdedant kroso* ženklelį.

FROF. J. M. BRUNOZA

AR TU SERGI
Ar tavo Bežiurta 
lėtlžes, skaudus ir 
išbertas spooge- 

' Halai Ar berną 
prlkartCJus, smir
da kvapas, veidas 
išbertas spuogais, 
negali valgyti* 
pyksta širdis, ve.

biukėje, atsirugstl negardžia skystimą arba vija, 
• ėda rėmuo, ėsi silpna, ir greitai pailstantis, užei
na seilėtekis ir'sutirttfjlmas seilių, negali mie
goti, ima snaudulys po pavalgymui, kankina 
diegliai šonuose, gnrglmas vidurių, gumbas, ne
gardus skonis burnoj., trumpu kvapas, greitas 
nuvarginta*. plakimas ŠJrdiesl Jeigu taip tai ne
lauk, tuojau, prtaląsk mum dolerį o me, tamistai 
nusiųsime butelį musų gyduolės The John Eliilr, 
su pilna pamokinimu kaip vartoti, pagelbės to
mistai kaip ir šimtam kitų. Katalloga* aprašantis 
suvlrt 900 ilgą gaunamas dykai kas prisius porą- 
markių. John I. Bagdstaoas, propr.

JOHN‘8 BUPPLY HOUBK
1109 90. OAKLKY AVI. CHICA9O, ILL.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentam literatūros ant "North Side" Chicago. 
Čion galima gauti moksliškų, svietiškų ir dvasi
škų knygų, dažančią, škaplierių, abrosėllų, viso
kių laikraščių, Amerikos Ir Europos ir popierų 
grotuotom*. Teipgi užlaikau visokio ta voro: jno- 
dylo, paišelių planksoų, drukuojamą mašinukių, 
britvų, stereoskopų ir daugelio k itų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užf anedintL

PETRAS M. KAITIS
2,1 N. North avo. Chicago, III.

M. Virbickiene
Atsakanti akušerka

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

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

Ponia Ona Milier
(pagal vyra Jankauskienė) 

SENIAUSIA UETUVE-AKUSERKA CHICA60 
Dabar gyvena priešai Ruble st.

107 Canalport Avenue
Telephenas — M19 Canal.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY& COUNSELOR ttLAW

Atwood Bidg., Room 806

CHICAGO, DLL TeJ. Frentiiniiza.
Lietuvy* advokatas, baigęs jurisprudenci

jos mokslą čia Amerikoje. Veda visokias by
las, civiliškas ir krimlnališkas visuose teis
muose (suduose),

Gyv. 3112 S. Halsted 81., arti 31-mes g*L

Dr. G. M. Glaser
Šiuomi prsneiu gerbiamai publikai, jog ėsta 

seniausiu gydytoju ant Bridgeporto, p rak U kuo

nso. Visus ligonius stangai

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00.
- fi*r*l*M<i*« sviete 

DELNAŽINYS IR KORTU LĖMIMAS 

PROF. H. i£EIBOWITZ
A , Al poooky*lu tomistai su kuom apsivesi ir teipgi

vonią ypato*. kurt tave myli. I A/lTl

nabelai>1 *1*u*|'M ir****
Esmi vienatiniu kortų lėmiku (bwti- J

ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti \ z
meilę ar draugiškumu tų, prie kurių šir.

dis linkusi nors jie butų ir gana toli.
Prižadu pasakyti tamistai ar tam i stos Vyras, moteris ar meilužėtei

singa ar prigavinga; kaip apsivesti su ta y pa: a, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimą su ypata, kuri} myli; taipgi kaip įgautf 
įtekmę ant tų, sif kuriais sueini. . Aš papasakosiu tamistai praeitę, da- 
bartę ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELL*ST., Ttt’&Vi&tS
• a4 KALBU UETUVltKAl IR UERKIŽKAL ATBIREŽK APGARSINIMĄ.^

|* Męs Apdraudžiame į 
(Itisuritiatne) - •

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

■ Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų. U
• Nuo Mirties. «•
| Męs apdraodžlune VISKĮ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ |

MŪSUS 
’DRAUGAM į 

Lietuviam J
SkhitytojAu, Jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, R 

užsimokės tau atsišaukti į Chicago Modlcal Clinic, 344 So. Stato St. 
prieš ėjimų gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš* A 
gydymą kožnos ligos, kuri} prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi- R 
nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
vai nuvergsiantis Ir neramiu 1 Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, H 
trūksta energijos i r tvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, M 
spaugai, plėUnei ar kitokį išbėrimai ant odos, nemorališki ir

Nuilpninaiti Sapnai, Patrttytas Vyriszkmai, Seklinka Silpnybe 0 
nesuaugusioa ir šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, 
pienėtas šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumę pūslės ar inkstui M 
Išsipūtimų Gyslų Maišelyj; Užsendintą P ui e tek į; Užakimų Varpskylės; Sy- mU 
filitlškų Užnuodyjimų Kraujo, ar kokių kitokių gėdingų nervų, odos, kraujo Kfl 
ar ulsendiiKų ligų? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- jS 
sės dalis, priešlaikinį nykimų, skausmus kauluose, puolimų plaukų, skau- V 
damų gerklę ir tt. 1 K

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic 
užtikrinate* pUR( br laikantį ant visados išgijimų, jeigu jie nuspręs, kad V 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimų iš pirmos dienos, ir neužilgio kd 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir Širdies. Niekas taip ųe-

a
srba staptiagas nabėghnaa sėklai su šlapumu. Tas padaro tiriogų netin- 
kanfihi prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina 
— nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo periankaus užgali nėdinlmo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave išgydyslme.
m Mąs gydom ir ilgydom sėklos nubėglmus, nervų nusilpnėjimą, užsenėjusį puktekį, syfllį, 

nenaturaliiku* bėgimus, patiagystą, inkstą Ir pūslė* liga*, teisybę sakant, visas Vyrų 
Ligas. Viso* kliūty* laimingam žinybiniam gyvenime bu* praAalintos. Tūkstančius jauną 
Ir pusamžinlą vvrų kasmet prirt laiką nuiluoja Į grabą jaunystes išdykumai, per tauku* 

M rasikuopinimal lt taujo ilgo*. Jeigu turi nors vieną 14 virt paminėtą ženklų, pasirodavyk 
*u mumis pakol da nėra per vėlu.

Rodą taa nieko nekaituo|a, o gali užšėdyti daug kentėjimų.
R Valandoe priėmime ligonių: neo 10 ryte iki 4 9° Ple*. Ir 0 iki 7 vakare, 
ji Rodėliomie Ir kitomis žventome dienoms: nuo 10 ryto iki 18 vai. pietų tiktai.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
a 344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL.

NAUJO NAUJO
Gal aki n k alio AlkrlLin AID LalkroMllc
gryno aukso, auksuoto, ar kitokio, parduosime pirmą 10,000 musų 
naujo nudėvimo 23 akmenai* “Accuratu*” laikrodėlio tik po 85.73 
Šitie pulkus ir gražus laikrodėliai yvs gražiai graviruotais aukso 
raitota užtaromais lukltata. dalbtniu judiatuvu, patentuotu nuste- 
tytuvu. greitairukis U kitomis gerorofo ypatybėmis, gerai rodo tai
ka ir vra užUkimas. Vyrlika* ar moterilkta garantuojaiuH 20 metų 
Jie nė tik yra geraia. bet ir gražiais latkrddeltats ir kas pirk*, g. 
rė«i» tt didžiuotis savo draugams. Jei nori tikrai gero ir gražaus 
tatkrokėlio piki* kaina, tai Čia jis yra. Pirma pirkimo kitur, apžiu 
rtk litą laikrodėlį, idant paskui nesigailėtum. Vtenceuti* krose* 

r.M šit, laikrodėli priderančiam apėlurvĮImul 
lv»dii>e kaina SS 15 Ir persiuntimo iMomis ir laikrodėlis tavo. Jei jo 

l benorėsi, neimk, nieko mums nebusi kaltas Ir laikrodėlis bus mums 
I sugražintas musą iėdu. Mes vl*ą atsakymą Imame ant savus. Gra
žus auksuotas grandinė!!* Ir kabutis dykai su dažnu laikrodėliu.
Pirma 10.000 litu laUrodrliv Hpardarur jif būt yardarinįfami pa- 
prattd kaina po fu.50 ir tai būt dar piętt. Adrttuok Kteip:

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

FG 75,

Lrietuviska Gydykla
Sveikatos Patarėjo

D-RO J. THOMPSON’©
Vienintšlis iv tikriausia, keltas atgriebiami sveiksta* yra per LletuviAkąJą Gydyklą. Svei

kata* patarėja* ir Direktorių* tos K'dyklo* D-ra* J. E. Thomptoua*. kuris yra tteriaasiu rydy 
tolu New Yorke, kadaagi Jie pibatgė Vale universitetą, daug metą praktikavo New YoVko Bei 
ievų* llgonboty, teteogi gararasa- visata* aviete Vieanos ligonbuty, kur ir pragąnšJo kaipo gar 
slau<l»» gydytojas Kuriam ir dabar nėra tos Ilgo* kario* Ji* nepataikytą išgydyti.

Todėl L etuvitkoli Gydykla kviečia ritus, kurie tik šeria kokia ilga nelaukus rašyti ar pę- 
Čiata į ją atsišauktL o kiekvienas apturės tikrą pagelbą ir išgydytai garantiją. Adresas toksai: 

Dr. J. E. Thompson, 342 W. 27th St., New York., F. Y. 
GYDYKLA ATDARA: Nuo 9 iki U vai. ryto Ir nuo S iki S vai. vakare. Septiutadieniąis nuo

1 Iki 3 vai- po pietą.

D-rė Marija Dowiatt-Sass
Moterą ir Valką Ligą 8peelalisrtv

BUSTAS, 1891 W. NarrtMu St.
(arti W. 58o* Avė.) 

v/loŪos: Iki 9 vai. rytsaetyJ. 
Nuo 7 ikiS:M vakare.

ofhias, 74»w. ėo-tii ol

NuofcJO Ai 7 vai. vakare.
NedCldianiaU: Nto 9:80 iki U vai. tik.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32ros gatvės

Isls gydy- 
HnU, kaip

ATYDAI BROOKLYNO LIETUVIU
Nauja Lietuviška apavu krautuve 

(Shoe Store), 41 Grand st., Broęklyn, 
N. Y., netoli Ilouston ir Grand ferų.

ir tollaąp mane rems, eslp namie sat k i* k vieno 
pareikalavimo dieną ir naktį. Setu specialistą* 
ligos* vaiką, mutotą^ir vyrą ir uŽMudiatoM ligo
se. Darau visokią operaciją Liekuo*i su pagarba* 1 

Telefonss Ysrds 887.

Dr. G. M. Glaser <
3149 8. Morgan Street ■

Dr. J. KULIS
3255 &o. Maiste* RL, Chlcsgs, III.

Užlaikau

I
 Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir- B 

kitę pai mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- Bi 
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, I

I
 nereikalausite rūpintis apie pinigus. į Apdraudimo Kompa- g| 

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

reikalais kreipkitės pas
A. OLSZEVVSKI ' I

|.32LJ S. Halsted St. j Chicago^j J 1 t

'IŠGYDO IN 5 DIENAS'-H“.^
B« ROllia ar ĄlĮitat

dauž D imtu aut daktaru ir vaistą be jokio* ntudos. ir mano noru yra-psrodvti vuiems 
kitiem* žmoatais. kuri* buvo tvdomi dežimitie* ar daužiau* daktarą be jokio p**t**- 
Mmo. kad ai turiu vUnintilį būdą, kuriuomi tikrai iitvdau.
N«mek<k u* gydymą RBRdoo — mokik ui tikrą Išgydymą.

Ai tikrai iižvdau irtas skilvio, plaočią ir lakstą net ir labai užsodintas. g

Moterų Ilgos, 
Vidurini* lito*, Skausmai strė- 
noM. Baltosios tekėjimas ir 
kito* lito* tikrai iižvdomos. 
Užpakalinės iarno*. užsendin- 
to* ir nerviikos likos moterų.

Užnuodijimas 
Kraujo*

ir viso* odos lito*, kaip ve 
pučkai. piktoji dedervinė, ton- 
votis, niežulys, bemorhiodai.

* sutinimas žilių, na:r .n>mti nu-

Ilgos 
išgydoma greitai, tikrai ir su 
pilna slaptybe. Nervų nu*il- 
pnšjimaa, aupoolimas sveika-

• tos. žudymas stiprybts. nabė- 
šimas kraujo, užnuodijima*. 
itapuminės gaištys.

Plaučių ligos, 
Dusulys. Bronchitas ir kitos 

f plaučių Irto* tikrai išgydoma 
mano vėliausiu budu. širdies 
ligos.

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMĄ* DYKAI.

litvdo kad butam 
sveikas.

Specialistas wrų ir 
moterų litų.

DR.ZINS,«!SŽ*™S CH1CAGO

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

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

Sutinimai ir kitokį nesveikumai yra i*<ydom i trumpa laika su kelioms dienoms ma
tų originališku būda gydymo. Atsakančiai pritaikytas musų gydymas yra tikriaoslaatr tuo- 
dosniausias bodas ant svieto, pasiekimui nuodugnaus išgydymo. Negaištnk laike ir nestatyk 
pavojai savo sveikatos, klausdamas patarimo pas aptiekorių ar draugą. Jei nesi atsakančiai 
gydomas, tai gali būti tikras, kad turtai tą ligą per visą savo amsiu ir ji visuomet atgabens ta - 
raistai nelaimę ir susikrimtimą. M ja iigydome tūkstančius tokių ligų, dėlto kad turime Joms 
y patuką gydymą

UŽSIKIMŠIMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro *kirtnao kaip ilgai kenti 
nuo užakimo vgrpoa ir kiek daktarą tomistą prigavo Ir »uredžlojo, musą gydymas tomistą tik
rai Ugydy*. 8* musą gydymu nuelkta jokio plaustytbo. Musų gydymas yra geriausias visoj 
patoulėj, b* jokio skausmo JI* praiallna nesveikumą ant visado*.

UŽRUODIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistas ir tart skausmus, žalt- 
das burnoj*, gerklėj* ar pratruk iraus ant kokio* nors daile* tano, ut sergi nuo ukuuodi jimo 
kraujo, kurį gali ligydyti Amorieaa Modical Diapoaaory. Mg* j i eik ome sunkiausiai ilgy- 
doną ligų prasčiaaslainc padėjime. Mg* livalyaim* tavo kraują grynai ir ptnėallnsime ii viso 
kūno Įvairia* nevalumas bei nuodas trumpesniu laiku negu kas kita* kokioj daly) pasaulės

GUMBUOTOS IR SUSISUK* GYSLOS. Tokį padėjimą gyslą »f« iėgydome be so- 
gailįmo laiko, be jokio skausmo ir ant tuojau*. Musą gydymo* praėallna visokiu* ligota* pa- 
d: >**□», pagautas pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greitai normai Ak* sveikatą U tvirtumą. 
Skausmai pranfk»ta visai.

Męs išgydomo kuomet kitlems^nenuslseka.
Mf* teipgi Mgydoma trumpu Laiku vl»a* Ilga*, kurto* apsirelikia tarp Jaunų, senu ir 

pusamžių vyrų. PASIKLAUS4MAS IR IŠTYRIMAS DYKAIS V taką užtaikome slapty, 
bėję. . Jei busi gydoma* mn*ą. nieks* to nežinos. Mg* tarime tam tikrą gydymą kiekvienai 
Ugak|t

$10. vertės ištyrimas su X-spinduliais dykai.
Vyrai, mananti apsivyti, privalo atsttaaktl peš m u* dėl Utyrimo, idant žinoti ar Jie 

tinka apslvedtmul ar no. Kitąsyk gali bati kūne kokia liga, kuri kliudytą laimingam g y Ve
ntai ui apslTedusiem*.

Jeigu tamlsta tari kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesą, tai 
nemėgtai Jo užslėpti ženstve, ne* ženatvė tiktai gelbsti ligai įleisti iaknta giltas į kaną o tada 
tavo sveikata gal utlaal sunyks į ' jV w j TT <

Ataiėauk tėtyrtmnl į American Medical DUpensary oOsą ir užsitikrink sau, kad esi tikės 
apsivesti. _ 1

IŠTYRIMAS IR FA8ITKIRAV1MAS DYKAI!
Nerrikateujame pinigų pradžiai gydymo. Jai negali ateftl pats, rašyk. 

American Medical Dispensary 
91-93 E. VVashlngton Street Chicago, III.

.Visi tie, kurie šaukiasi gydytis TUR šauktis asabiškai dėlto, kad
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