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POLITIŠKOS ŽINIOS
I MASKOLIJA.

, Kiekvieną kartą, kada tik Mas 
^dcolija užrubežiuose įieško pasko- 
y/T s, ji bando šiek tiek paliuosuoti 

d i ančius varžančius žydus. Mat 
pso svieto žydai laikosi vienybės, 
| be žydų bankininkų tarpininka- 
bno didesnės paskolos gauti ne- 

:ima. Todėl tai caro randas ir 
® ' ido nors truputį gerinti žydų 
^BAdėjimą, kada tik prisieina pas

ijos jieškoti. Kur nesikreips 
jt, visur patinka įtekmingus žy- 
s bankierius: Vokieijoj Blech- 
•derius, Mendelsohnus, Prancu- 

■Joj, Anglijoj — Rotschildus, 
l.merikoj net Strausus ir kitus.
L Kadangi ir dabar, uždengimui 
Idžiniško iždo nepritekliaus kito 

L’tinio nėra kaip vien užtraukti 
Ltją paskolą, o jos vėl be patar- 
linkavimo žydų bankininkų gau- 
■egalima, tai pirmiausiai Stoly- 
jx*tsiminė, kad reikia paliuosuo- 
Rnčius varžančius žydus, o juos 
loki jeneral - gubernatoriai vėl 
liau pradčjo spausti.
[neseniai Stolypin išsiuntinęjo 
r' erai gubernatoriams prisakymą 

ul/lniau elgtiesi su žydais, nevai- 
j 5£i jų laukan net iš kraštų, kur 
I ums nevalia gyventi. Kadangi 
CjĮįs Stolypino prisakymas išleistas 

1 užgyrimo durnos ir viešptystės 
Irybos, jeneral gubernatoriai ne 
f. atsisakė jo klausyti, bet antai 

jeve net labiau dar prie žydų 
radėjo kabinėtiesi, o tūli jeneral 
ubernatoriai Stolypiną apskundė 
?natan. Senatas pritarė jeneral 
ubernatoriams. Stolypino prisaky
tą pripažino priešingu krašto tei- 
L ns. Mat kur eina apie pančių 
Bmaikininią ten reikalingas du- 

L: pritarimas *^et kur eina apie 
pj pną naujų pančių, ten jene- 
rh ištibernatoriai pančius uždeda

J i ne laukdami, kol durna juos 
\. s, bet be jos pats uždeda ir 
) .< aiioomas sutinkančiu su teisė- 
J Mat teisės biurokratų tam- 
| * os teip, kaip jiems patinka.
'Putas atsitikimas jau rodo, kad 
’ > biurokratų Stolypino įtekmė 
, /»la, jie pradeda jo ne klausyti. 
’ Įima todėl manyti, kad Stoly-

1 pats turės nuo vietos pasitrauk- 
Kol Stolypin naikino laisves 

ponių iškovotas, biurokratai jo 
^ausė, bet kur eina apie paliuosa- 
mus, ten jie ministerių pirminin- 

neklauso.
‘{Kaip žinoma, Lenkijos jeneral 
bematorius visam karo meto lai- 
i uždarė lenkiškas mokyklas ir 
tuvių apšvietos draugovę “Svie- 

(i”. Tuom tarpu karo laiko pa- 
tt)/aas likosi panaikintas, bet je- 

gubernatorius ne leidžia ati- 
Fryti nė lenkiškų mokyklų, nė 
Šviesos” skyrių; iki šiol dar ne

paleido iš kalėjimų jos viršininkų, 
feip gali atsitikti tik Maskolijoj, 
h t nė jokiame kitame civilizuota- 

e krašte, kur pats žmonės žiuri, 
d teisės butų teisingai pildomos. 

J'laskolijoj teises laužo rando tar-

Brastose ant upių, po tiltais, terp- 
kalnėse deda minas. Austrija lau
kia įsiveržimo į Bosniją ir Herce
goviną Montenegro kareivių, o tas, 
žinoma/ karą jau padarytų neiš
vengiamu^ į jį atvirai turėtų įsi
kišti Serbija, nes terp Serbijos ir 
Montenegro užmegztas užpuolimo 
ir atsigynimo ryšis. Iki šiol nuo 
karo Serbiją sulaiko vien Anglijos 
ir Prancūzijos prikalbinėjimai, bet 
jeigu prasidėtų karas Austrijos su 
Montenegro. jau Serbija raminan
čių perspėjimų klausyti negalėtų.

Bulgarija pasigarsino visai sa- 
vistove karalyste, bet daugumo gy
ventojų tas neužganėdina, nes per 
tai kunigaikščio Ferdinando įtek
mė pakilo ir jis tą įtekmę stengiasi 
dar labiau pakelti, išnaudoti. Gy
ventojai bijosi, kad jis nepradėtų 
sekti Maskolijos caro paveikslą, 
kad ne užsimanytų siaurinti žmo
nių teises. Daugumas laikraščių 
reikalauja, kad Bulgarija pastotų 
ne karalyste, bet neprigulminga 
respublika. Taigi dar Bulgarijoj 
gali užgimti revoliucija prieš ka
raliaus valdžią. .

Peterburgo. laikraštis “Novoje 
Vremia" praneša, buk Persijos re- 
voliucijcoieriai provincijoj Azer- 
beidžan užmezgė tarybas su Tur
kija. Į revoliucijonierių valdomą 
miestą Tabriz Turkija atsiuntė spe- 
cijališką pasiuntinį tartiesi su li
beralų vadovu Satar Chanu. Pe. 
terburge mano, kad šiaurinė Per
sija nori pasiduoti Turkijos val
džiai. Maskolijai, žinoma, tas la
bai nepatiktų, nes ji pati įieško tik 
progos Šiaurinę Persiją užimti.

negali kraštą valdyti; jo vardu 
valdys Chinus, kaipo regentas, jo 
tėvas kunigaikštis Chun.

Dėl ciecoriaus ir ciecorienės mir
ties iki šiol svarbesnių maištų ne
buvo, nors toki atsitikimai Chinuo- 
se paprastai maišatį gimdo. Bet 
maištas gali vėliau užgimti. • Chi- 
nų žinovai jau seniai pranašavo 
sukilimus ir maištus Chinuose pa
simirus *ciecorienei, kuri vien ge
ležine ranka mokėjo šiaip teip krū
voj užlaikyti didelės viešpatystės 
provincijas. Jai mirus, gal ištikro 
kilti maištai ir šitoji, daugiausiai 
turinti gyventojų viešpatystė, gali 
suskilti. Kunigaikštis Chun, pa
ėmęs į savo rankas valdžią, žino
mas yra reakcijonierius, jis ne už- 
ganėdįs apšviestesniųjų chinieČių.

Chiniškiejie kareiviai įsiveržė į 
Portugalijos valdybą Macao ir už
ėmė muitinę. Gyventojai čia chi- 
niečiai, jie neužkenčia portugalie 
čių. Laukia žmonių sukilimo ir iš 
vijimo nekenčiamų valdonų. Ką 
darys Portugalija, dar nežinia. 
Atsirėmimui per mažai šitoj valdy
boj yra portugališkų kareivių.
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K BALKANŲ PUSSALIS.
H |b Ant Balkanų pussalio dar tvar
iuos visgi nėra ir nežinia dar, kas 
|<ali užgimti.
Į‘ Rods žinia atėjusi Paryžiun, 
had Bosnijos serbai sukilo prieš 
■ Vustriją. ne tapo patvirtinta, bet 
[visgi prietikiai terp Austrijos ir 
[Serbijos negeriausi. Jeigu dar su
kilimo iki šiol nėra, bet jis gali 
būti, nes terp Austrijos uaįjutų 
provincijų serbų auga vis didesnis 

.nekentimas Austrijos. Matyt tą 
fiekentimą sukelia svetimi agitato- 
1 nes per priskyrimą Bosnijos 
f | Hercegovinos prie Austrijos tų 
| provincijų gyventojų padėjimas 

.•persikeitė. Tas provincijas juk 
I / pirma valdė Austrija, o jų gy- 
j Sntojai užsilaikė ramiai. Susirė- 
| įima i buvo vien pradžioj, užimant 
h’lS'
įa Ir Serbija lyg tyčia erzina Au- 
I triją, matyt nori, kad toje pada

lytų ką tokio, kas karą neišvengia-

VOKIETIJA.
Vokietijoj dar nenutilo balsai 

peikianti ciecorių už jo bobiškus 
pliauškimus svetimiems laikrašti
ninkams. Klausymas tų pliauški
mų buvo pakeltas ir parlamente. 
Visų veik partijų atstovai peikė 
ciecorių, tūli reikalavo, kad tas ant 
toliau jam butų uždrausta, nes jais 
jis akyse kitų tautų ant juoko vi
są Vokietiją pastato. Iš veik visų 
pakraipų laikraščų matyt, kad cie- 
coriaus įtekmė dėl jo pliauškimų, 
visoj Vokietijoj žymiai nupuolė. 
Berlyne susivažiavo spccijališki at
stovai visų Vokietiją sudedančių 
viešpatysčių ir jie pakėlė net klau
symą, ar ne priderėtų Vokietijos 
konstituciją teip perkeisti, kad mi- 
nisteriai atsakytų už savo darbus 
vien prieš parlamentą, bet ne prieš 
ciecorių, kaip dabar kad yra. Par-i 
lamente ypač socijalistų ir progre- 
sistų atstovai reikalavo, kad cieco- 
rius sėdėtų Berlyne, o ne tranky
tus! po visą kraštą prisižiūrėti or
laiviams, arba medžiotų. Ne už
tai juk jam ukėsai didelę algą mo
ka.

Kanclerius Buelow šiuorn kartų 
ne dryso ciecorių ginti. Jis ap
reiškė, jog jeigu ciecorius neišsi
žadės savo papročių, nieks kancle
riu būti negalės, nes nieks negalės 
imti atsakymo už užrubežinius rei
kalus. Ir pats Buelow pranešė, jog 
nežino, ar jis pasiliks kancleriu, 
ar pasitrauks, tas paeis nuo pasi
kalbėjimo su ciecorių.

17 d. lapkričio ciecorius sugrįžo 
į Pottsdamą ir pas jį tuojaus iš
keliavo kanclerius Buelovv pranešti 
apie pasekmę paskutinių užklausi
mų parlamente ir paduoti išlygas, 
ant kokių jis gali kancleriu pasi
likti. Kas iš pasikalbėjimo išpuls, 
dabar nieks negal dar žinoti. Ga
lima vienok spėti, kad ciecorius ne
norės pasiduoti, nenorės savo pa
pročio pliaukšti išsižadėti.

RYMAS.
Ryme iškilmingai apvaikščioja 

50 metines sukaktuvės popiežiaus 
kunigavimo. 16 d. lapkričio šv. 
Petro bažnyčioj pats popiežius lai
kė mišias. Iškilmen iš visokių že
mės kraštų atkako su viršum 70000 
katalikų. Terp dalyvaujančių iš
kilmėse svečių buvo ir ne katali
kai: buvo maskoliškasis kunigaikš
tis Aleksandra, kunigaikštienė 
Ksenia; daug vokiškų kunigaikš
čių. Iš dvasiškųjų ceremonijose 
dalyvavo: 34 kardinolai, 360 vys
kupų, 
rinės 
pai.

iš Suvienytų Valstijų šiau- 
Amerikos buvo šeši vysku-

1S LIETUVOS
IS VILNIAUS.

Vilniaus teismo rūmai nuteisė 
Baltstogėje; 1) Alfonsą Krasov- 
skį, 22 metų dviem metams tvir
tovės ir 2) Jokūbą Limonė 21 m. 
iš Gartino vieniems metams tvir
tovės. Abu buvo kaltinamu už 
prigulėjimą prie Lietuvos socijal- 
deinokratų partijos.

operacijų šelpimo draugiją”, kuri 
statęsi sau tikslu remti koojieraci- 
jų judėjimą Vilniaus gubernijoje 
ir plėtoti kooperacijos idėją.

Ta draugija žada: a) įkurti Vil
niuje informacijos (žinių) biurą, 
kur galės gauti patarimus, nurody
mus, teisių dalykuose pagelbą, pa- 
veikslingus įvairių draugijų įsta
tymus ir instrukcijas nevien koope
racijų nariai ir kooperacijų drau 
gijų valdybos, bet ir šiaip sau žmo
nės, norintiejie įkurti kokias nors 
naujas koop. draugijas; b) rupin- 
ties, kad administracija stengtus 
pašalinti tuos santikius, kurie gai
šina sveiką kooperacijų-bendrovių 
plėtojimąsi ir gyvavimą ir kad pa
keistų įstatymus gaišindničus tų 
įstaigų gyvavimą; c) rin|cti statis
tiką apie visokios rųšies koopera
cijas ir tam tikslui išsiuntinėti la
pelius su užklausimais; i d) leisti 
vadovėlius, knygeles ir šiaip vei
kalus apie kooperacijas ir, juos pla
tinti; e) įrengti lekcijas ir pasikal
bėjimus, kurie visuomenę supažin
dintų su kooperacijomis; f) kvie
sti kooperacijų atstovų susivažia
vimus; g) siųsti savo draugijos 
narius, kaipo žinovus, į veikiančias 
kooperacijų draugijas joms pata
rimų duoti ir, kam pareikalavus, 
padėti naujas įkurti; i) įkurti kny
gynus ir skaityklas. Nariu gali 
būti valdybos priimamas kiekvie
nas krikščionis dviejų draugijos 
narių siūlomas. Į draugiją įjoda
mas, kiekvienas narys turi susipa
žinti su kooperacijų judėjimu te
orija ir praktika ir tai nevien sa
vo valstybės, bet ir užsienio ir tu
ri darbuoties ir prisidėti prie išsi- 
plėtojimo kooperacjųj kiekvienas 
draugijos narys turi būti kokios 
nors kooperatonų bendroves na 
riu.

Narių mokestis paskiftas šitoks: 
1 rub. įstojamųjų pinigų, 6 rub. 
metinis įnešimas.

Draugijos įsteigėjai: A. Sklen- 
nik'as, K. Falevičius, J. Jablons
kis, A. Žongalavičius.

Milerio Fijalkovskio, kurį poli
cija areštavo už traukinio apiplė
šimą Bezdanuose, jiasirodo, butą 
jau du kartu pasmerktu mirtim už 
apiplėšimus ir užmušimus. Kaip 
jam pasisekta jau po teismo iš
sprukti — ligšiol dar nepatirta.

niko RomanČiko bylą, kursai 1903 
metais pavestus jam atimti iš vie
no žmogaus 33 rublius už ligonbu- 
tį, pasiėmė sau ir pasisakė savo 
vyresnybei, kad to žmogaus nera
dęs. Teismo rūmai pasmerkė jį 
8 mėnesiams areštantų skyriun ir 
atėmė kai kurias teises. Gynė ad
vokatas J. Vileišis.

ni
kai 
pa-

Vilniuje pradėjo kalbėti, kad 
vieną banką ketina eksproprijato- 
riai užpulti; be to, kalba, kad po
licija davusi žemės bankui žinią, 
kad tai ant jo kasos ketinama 
pulti. Dėlei to tame ir dar 
kuriuose bankuose stovi dabar 
statyta tam tikra sargyba.

Pagirių gelžkelio vaidininkų by
lą už streiką lapkričio gale ne- 
grinės Vilniaus teismo rūmai.

IS TRAKŲ.
Imperatorinė* archajologijos 

komisijos narys Pokriškinas per
nai apžiurėjo buvusiojo Dominin
konų vienuolyno griuvėsius Tra
kuose ir patyrė, kad tai yra tikrai 
liekanos Gedimino pilies, kurios 
bokštas tebėra dar visai neapgriu- 
vęs. Dabar gi arcliajologijos ko
misija pranešusi gubernatoriui, 
kad ji protestuojanti prieš tai, kad 
butų tos senovės liekanos visiškąi 
sunaikintos.

IŠ PASVALIO, 
Kauno gub.

Kaip visur, taip ir pas mus lais
vės metu buvo žmonės sau iško
voję lietuvį mokytoją. Tuomet 
labai pradžiugo tėvai iš savo vai
kų, kuomet juos pradėjo mokyti 
suprantamoje, prigimtoje kalboje, 
nes šiaip jau, seniau būdavo, per 
kelis metus vaikas nieko neiš
moksta rusų kalbos, o lietuvių nei 
raidės nepažindavo.

Pasvalyje mokykla nauja ir 
daug joje mokinių telpa. Pastaty
ta ji gale miesto, labai parankioje 
vietoje, bet mokytojui gyvenimas 
mažas ir jokio tvartelio nėra, kad 
galima butų kokį gyvulį laikyti. 
Iš tos priežasties mokytojas lietu
vis, žmogus su šeimyna negalėjo 
pasilikti Pasvalyje mokytojauti. 
Jam išvažiavus, atkėlė rusą mo
kytoją. Norint ir turim dvi seseri- 
lietuvaiti mokytojo pagelbininkes, 
bet mokytojo lietuvio nustojom 
per savo pačių apsileidimą. Gaila 
tik, jog savo brangų triūsą patįs 
apverčiam tokiu budu 
Ir vėl prisieis kovoti 
čias teises, kurias jau 
gavę.

ant nieko, 
už tas pa
buvome iš-

Iš MEIŠOGALOS, 
Vilniaus pav.

5400 katalikų lietuviškai kal-
Visi sodžiai

Iš 
bančų yra trečdalis, 
apie Izabelnos dvarą kalba lietu
viškai, kaip buvo apie tai patyręs 
patsai J. M. vyskupas Roppas, 
pernai vasarą pas mus apsilankęs. 
Kun. Petrulio vieton, kurį išgrau
žė lenkai, ųors jisai buvo visiems 
teisingas, pribuvo kun. V. Gabše- 
vičius; jisai, nors žemaičio sūnūs, 
lietuviškai nemoka ir neskelbia 
mums nei evangelijos nei pamoks
lų lietuviškai. Už ką mums tokia 
nuoskauda ?

kal-
Seniau

CHINAI.
Pasimirė Chinų ciecorius Kvang 

Hsau. Jo ypata vienok ne daug 
svėrė, kadangi ne jis valdė kraštą, 
bet jo vardu valdė ciecorienė naš
lė. Iš pradžių mirusį ciecorių rė
mė pažangesniejie gaivalai, nes jie 
tikėjosi, kad su jo pagelba bus 
įvestos galinčios viešpatystę sudru- 
tinti reformos. Bet ne buvo lai
ko, nes jį greitai nuo valdžios pra
šalino ciecorienė našlė, kuri, kaipo 

vcų ..........-e,.- regentė, paėmė valdzĖ-s vadžias į
.nu padarytų. Austrija kenčia, bet savo rankas.

Ir ciecorienė tik viena diena per
gyveno ciecbrių: ji pasimirė ant 
rytojaus. Ciecorių likosi pagar
sintas kunigaikštis Pu-Wei, sū
nūs kunigaikščio Chun. Naujasis 
ciecorius turi tik 3 metus. Su
prantama, jog trijų metų vaikas

Vilniaus vyskupijos valdytojas 
kanauninkas Michalkevičius ketina 
įvesti kai kuriose Vilniaus bažny
čiose lietuvių kalba pamaldas ir 
pamokslus. Bet pirmiau nori iš
tirti ar daug yra Vilniuje lietu
vių, norinčių melsties bažnyčiose 
savo kalba. Todėl kanauninkas įsa
kė, kad per trįs nedėldienius kaž
kuriose Vilniaus bažnyčiose butų 
sakomi lietuvių kalba pamokslai, 
kad matyti ar daug žmonių su
eina klausyti. Trečią gi nedėldie- 
nį lapkričio 2 d. gyvenantiejie Vii- 
niuj lietuviai turės nuvėję bažny
čion užsirašyti pas kunigą savo 
vardą, pravardę ir adresą. Pagal 
tą sąrašą bus matyti, kiek Vil
niuj yra lietuvių, norinčiųjų, kad 
Vilniaus bažnyčiose butų lietuvių 
pamaldos. Toks kanauninko Mi
chalkevičiaus paliepimas lenkams 
baisiai nepatiko. Lenkų kunigai 
per pamokslus visaip atkalbinėjo 
žmonės eiti lietuvių pamokslų 
klausyti, o kai kurie kunigai tai 
tiesiog per patį pamokslą iš sa
kyklos pasakė, kad yra tai velnio 
sumanymas. Lenkų endekų laik
raščiai, įpratę, prieš augštesniąją 
dvasiški ją kniūpsčiomis nuolat par 
purlti ir dabar dar bijo ir tartupr 
nedrįsta prieš kanauninką kilti, bet 
užtai lietuvius kur galėdami visaip 
išpravardžiavo.

Spaudos valdyba uždėjusi areš
tą ant garsiųjų baltarusių veika
lėlių: “Dudka Bielaru$kaja" Ma- 
cieja Buračka ir “Smyk“ šymoka 
Reuki z pad Baryso v a., “Dudka“ 
jau antri metai kaip buvo Peter
burge išspauzdinta ir cenzūros bu
vo ligšiol leista. O “Smyk” jau 
arti metų kaip išleista, taip pat 
iškarto cenzūros nebuvo užgintas. 
Baltarusių knygų leidėjams didelis 
tai smūgis: yra tai juk garsiausie- 
jie vekalėliai baltarusių neskaitlin
goje literatūroje.

Vilniuje policija areštavusi ko
kį tai Hankevičių, kurs Minsko 
valstybės banko skyriuje su pa
dirbtais dokumentais paėmęs Oooo 
rublių.

Areštuotas Vilniuje koks tai 
Kulbinas, kurs su Novickiu ir Rač- 
kauskiu dirbęs ir pardavinėjęs ki
tiems neteisingus mokyklų pabai
gimo liudijimus.

Tas policijantas, kursai Gulbi
ną areštavo, gavęs 200 rublių do
vanos.

Iš KARVIŲ, 
Vilniaus pav.

Iš 2200 katalikų lietuviškai 
bančių yra apie trečdalis,
čia buvo a. a. kun. Zahorskis kle
bonu ; lietuvių, žinoma, susimaži
no. Dabartinis klebonas nemoka 
lietuviškai ir bažnyčioje lietuviai 
nei žodžio negirdžia lietuviškai.

Parapijietis.

Iš laikraščių matyt, kad jos kantry- 
ije baigiasi. Ji užimtose provinci- 

ose drutina savo kariškas pajie- 
|Tas, taiso tvirtoves, jas ginkluoja, 
\abena į jas maistą, ginklus ir 
pnuniciją. Garnizonas Trebinijoj 
|kosi sudrūtiniai 10000 kareivių.

Vilniaus rūmų valdyba Vilniaus 
gubernatoriaus nusprendimu liko 
Nubausta 25 rubliais už policijos 
ir sanitarų paliepimų nepildymą. 
Pats gubernatorius Liubimovas 
persitikrino, jog rūmų valdyba 
prie Zakreto gatvės E neperkasė 
griovelio, kurs buvo liepta van
dens nuleidimui perkasti. Beto 
gubernatorius apskelbė, jei per 10 
dienų griovelis nebus iškastas, rū
mų valdyba busianti nubausta di
desniais pinigais.

Rugsėjo 25 d. dieną draugijoms 
prižiūrėti komisija užtvirtino “ko-

Vilniaus teismo rūmai spalių 
14 d. nagrinėjo 45 metų seno, 
Mykolo Gilio bylą; ’Jis iš Šven
čionių apskritiesDrisnos sodžiaus. 
Kaltino už tai, 
gruodžio mėnesį 
štame valstiečių 
rečio miestelyje, 
kuriomis kurstęs 
nemokėti, neiti kareSriauti, išvary
ti šventiką, sargyboms, felčerį, 
mokytoją ir uždaryti mokyklą; 
vieton žemiečių virSninkų įsitai
syti trečiųjų teismus, sulyginti 
valstiečių ir d varia inkų žemę, ir 
teip toliau. >/.

Teismas jį pripaži' 
ir pasmerkė 1 
priskaitydamas 
metų.

kąd 1905 metais 
vadovavęs nelei- 
susi rinkime Tvė
savęs prakalbas, 

žmonės mokesčių

esant kaltą 
metafns tvirtapilės, 
jau atsėdėtą pusę

Spalių 13 d. 
niai nagrinėjo

Vilniaus teismo ru-
Vitniaus okolotoč-

Iš KAUNO.
Spalių 10 d. Kauno gubernijos 

valdyba nusprendė už paliepimų 
neišpildymą išrekšti smarkų papei
kimą ir įrašyti į bausmės knygą: 
Skirsnemunės miesto seniūną Da- 
bašinskį ir jo pagelbininką Bcre- 
lovičių; Biržių miesto seniūną Ka- 
linaucką ir miesto valdybos narius 
Slavinską ir Liūną; Aknistos mie
sto seniunąšlapelį ir jo pagelbi
ninką Berkavičių; Abelių miesto 
seniūną Maculevičių ir jo pagelbi
ninką Kamerą; Janavos miesto se
niūną Nareiką ir miesto valdybos 
narius Efremovą ir Sesicką.

Tie papeikimai išreikšti už tai, 
jog tų miestų miestiečiai gydėsi 
visokiuose ligonbučiuose ir miesto 
valdyba nepasirūpino už tai atsi
lyginti.

Taip gi gubernijos valdyba ap
reiškė persergėjimą Dusetų miesto 
seniūnui Petkevičiui ir miesto val
dybos nariams Estamanovui ir Be- 
kevičiui papeikimą už neigavimą 
71 rub. 68 kap. k ra sos žinybai mo
kesčių.

Kauno gubernijos valdyba spa
lių 3 dieną nusprendė sargybinį 
Povylą Jermolinską pavesti Vil
niaus teismo rūmams su luomų 
atstovais už i) užgavimą negai- 
ka valstiečių: Gaspero Kovaliu- 
ko, Nikodemo ir Jono Luneckių, 
Antano Everto ir Uršulės Kova- 
liukienės rugpiučio 29 d. Salaku 
miestelyje, 2) už užgavimą ten 
pat, ir toje pačioje dienoje, Ignui 
Mordui kairios akies.

Tuojau po atenančių naujų me
tų ketinama Kaune surengti, soci- 
jologijos kursai arba paskaitos. 
Visi referatai busią skaitomi lie
tuviškai.

K. A.
(*V. 2.“)
Iš SĖTOS, 
Kauno gub.

Svečiai šį pavarasį padavė pra- 
^"nią gubernatoriui leisti jiems 
įsteigt. Apšvietimo ir blaivybės 
draugiją. Rugpiučio mėn. pabai
goje sulaukė atsakymą, jog 

raugija gali būti užtvirtinta Jk 
tvirtai valstybės įstatymų pririjai- 
k>nt apie draugijas ir sąjungas 
kūne buvo 1906 m. kovo 4 d. ap- 

1 skelbti. Draugija ne turi turėti 
tikslo, kad iš jos pelno nau- 

°tųs atritin žmonės. Beto įstaty
mų sumanymo kiekvienas lapas tu 
n būti apmokėtas po 75 kapeikas. 
Įstatymai turi būti rašyti dviejuo 
se egzemplioriuose, kart su jais 
reikia siųsti ir prašymą ir viskąs 
apmokėti markėmis po 7c kan ir įr vieną markę a£kvmui pri

dėti, 
tai 
turi 
das,
HK> 
taro užtvirtinti, 
rublius grynais 
už laikraštyje: 
apskelbimą.

ienų žodžiu 
gavimas kokią nors draugiją įsteig
ti. yra labai sunkus daiktas. Dar 
sunkesnis ten, kur nėra kam ru- 
pmties, kaip va pas mus Šėtoje. 
Susipratusiųjų žmonių čia beveik 
nėra, inteligentų lietuvių tik kokie 
trįs, keturi. Apie juos negalima 
sakyti, jog jie sėdi rankas sudėję: 
ųežiunnt į tą, jog jų pirmas pra
šymas žlugo, bet jie vėl nusiuntė 
antrą, jau su pinigais, kurių gu
bernatoriaus raštinė reikalavo. Jau 
vis tas šėtiškiams atsėjo daugiau 
20 rub., bet jie nenusiminė. Kalba 
tik, jei dar negausime, dar kartą 
prašysime.

Tos draugijos, kuriai prašo lei
dimo, programa yra labai plati. 
Lietuvoje butų dar pirma draugi
ja su tokia programa.

Tos draugijos tikslas maž daug 
yra toks:

1) Steigti amato mokyklas ir 
paprastas žemąsias ir vidutines.

2) Įkurti knygynus, skaityklas; 
leisti knygas ir laikraščius ir par
davinėti juos.

3) Rengti vakarinius 
naudingus pasiskaitymus 
ratus.

4) Rengti vakarus ir 
klius.

Sodiečiai čia mažai tokios drau
gijos naudą supranta, todėlei tur
būt narių neperdaug susirinks.

Kam rupi prisidėti prie tos 
draugijos, tesikreipia šiuo adre
su: Kauno gub., Šėta, I. Gintau
tas.

IŠ PANEVĖŽIO KALĖJIMO.
Kaip buvo vasarą, tai dar nie

ko — galima buvo gyventi. Leis
davo langą atsidaryti, kokią va
landą išleizdavo pasivaikščioti, o 
kambaryj galėjai nors per visą die
ną vaikščioti iš galo į galą ir nie
kas nebauzdavo. Su valgiu taip 
gi buvo šiaip taip. Kas iš politiš
kųjų nenorėdavo valgyli abelno 
valgymo, tai gaudavo aštuonias ka
peikas. Tokie pinigai tai jau ka
liniui labai daug; galima buvo iš 
miesto gauti geresnios duonos, cu
kraus ir kitų valgomų daiktų.

Bet dabar atėjo ruduo ir žuvo 
ir tas laisvės lašelis. Spalių pir
mą diena atėjo virtuvės viršinin
kas Višniautskas su duonos “pai
koms'.’ ir pasakė, kad kaliniai gali 
valgyti ir “kazioną” duoną netik 
savo, kad žinotų, jog sėdi kalėji
me. Buk tai viršininkas prisakęs 
pinigais neduoti, visi turi valgyti 
abelną valgį. Reikia žinoti, kad 
čia valgy mas labai prastas. Duo
nos duoda po “paiką” kas rytą 
pusę svaro, bet ir ta pati niekam 
verta; per pietus duoda “varvoa” 
(sriubos), bet tai vienas vanduo, 
be tirščių. Ant 200 žmonų deda 
pusę pūro bulvių ir porą gorčių 
kruopų į vandens katilą. Ligo
niams duoda pieno trečią dalį kvor
tos ir pyragą už 5 kap. Tokio 
valgio nepavalgai, o jei badą ken
ti, tai niekas nežino. Kiti suserga 
iš bado ir nėra to mėnesio, kad 
vienas ar du nemirtų. Sunku pa
čiam 
kaip

kentėti, bet sunkiau žiūrėti, 
kiti žūna.

Erškėtis.

Visuose trijuose raštuose, 
yra prašyme ir įstatymuose 
būti įsteigėjų parašai: var
pa varde, luomas ir gyveni - 

vieta. Parašai turi būti no- 
Dar reikėjo 7 

pinigais užmokėti 
‘Gubernsk. Vied.”

sakant, leidimo iš-

kursus, 
ir refe-

spekta-

A. Barškalas.

PANEVĖŽIO. 
notarą surašyta PanevėžioPas

lietuvių “Vienybės“ kliubo įstatai. 
Įkuria jį daktaras Šliekis, aptie- 
kininkai Kelcas ir Katela ir pp. 
Sredersas, Purickis, Kozakevičia, 
Keičmonas ir Eidrigevičia. Įsta
tymai bus išsiųsti Kauno guberna
toriui užtvirtinti.

IŠ ĖRIŠKIŲ, \ 
Ramigalos parap., Panevėžio pav. 

šįmet Ėriškiai padarė nutarimą 
atidengti savo sodžiuje pradinę 
mokyklą. Vyresnybė jų '
išklausė, atidengė mokyklą ir buvo 
paskyrusi mokytoją lietuvį. Neiš
ėjo nei dviejų sanvaičių, kaip tą 
pati vyresnybė perkėlė tą mokyto
ją kiton vieton, palikdama musų 
mokyklą be mokytojo. Tuoj po 
to Ėriškiai ir kiti sodžiai nusiuntė 
vieną žmogų Kaunan į pradinių 
mokyklų direktorių, prašydami 
palikti tą patį mokytoją arba jo 
vietoje paskirti kitą, tik lietuvį. 
Direktorius to paties nebepaliko 
ant vietos, bet prižadėjo, neilgai 
trukus, atsiųsti kitą. Ar atsiųs 
mums lietuvį ar rusą — męs da
bar nežinome, bet mums siuitą 
kartų labiau tiktų -lietuvis. Ir 
musų nusiųstasai žmogus prašė 
direktoriaus tiktai lietuvio, nors 
direktorius labai piršęs rusą, sa
kydamas, kad jei rusas mokysiąs, 
lai vaikai greičiau išmoksią, bet 
matydamas, kad tokiais niekais 
neperkalbėsi, nusileido ir pusiau 
žodžio prižadėjo lietuvį. Tur būt 
ir pats direktorius žino, bent yra 
girdėjęs, kad prigimta vaiko kal
ba galima daug lengviau ir daugiau 
išmokyti, negu svetima ir nesu
prantama ; tai kam gi da tas pir
šimas? Matyt, jei neduos lietu
vio, tai naudos bus maža, nes gir
dėjome kitus kalbant: “Jei moky
tojas bus rusas, tai męs savo vai
kų ton mokyklon neleisime".

Keli vy^ai.

IŠ MAŽEIKIŲ, 
Šiaulių pav.

Paskutiniu laiku pas mus labai 
daug privažiavo rusų darbininkų. 
Vieni muryja namus prie stoties, 
kiti kasa grabes. Pabaigę darbą, 
visi eina į monopolį, aludes, o pas
kui, pasigėrę, valkiojasi po mieste
lį keldami didžiausį trukšmą. Nuo 
jų neatsilieka ir musų mažeikiečiai. 
Čia kožną dieną turgai taip, kad 
žmonių daug suvažiuoja. "Vaka
rais tik ir matai, kaip prisigėrę 
žmoneliai voliojasi gatvių • paša
liais, 
tai ir

0 kiek barnių, muštynių 
nesurokuoti.

P. š—kis.

leidus, daktaras 
spalių laikė viešą 
cholerą. Žmonių 
keli šimtai: pilna 

pilnas prieškamba-

I§ ŽAGARĖS, 
Šiaulių pav.

Gubernatoriui 
Avižonis, 5 d. 
prakalbą apie 
buvo susirinkę 
valsčiaus salė,
ris, pilna priemenė vyrų ir mote- 
rų, jauųų ir sęųų. hįlau^ytojai ne- 
paprastai tyliai užsilaikė, •—



matyti klausytojus užėmė dak
taro pasakojimas apie cho
leros atkričius, apie va
dinamuosius vibrijonus. Po pra
kalbos buvo rodomi paveikslai cho
leros vibrijonų, paimtų iš ligonio 
išmetu, ir iš grynos veislės tai
pogi buvo rodomi choleros čie- 
pai.

Klausytojas.
("V. 2.*)

IŠ MAŽEIKIŲ, 
Šiaulių pav.

Spalių 10 d. naktį pavogta iš 
bažnyčios ciborijos dvi puški, iš 
kurių šv. Sakramentus išpilta ant 
korporalo; iš zokristi jos pavogta 
du kieliku. Bažnyčios raktas pri
sirinkta. Ciborijos durikėse išgręž
ta skylė ir taip įsiplėšta; j zokri
sti ją įeita per sakyklos du rikes, 
kurios įlaužta į zokristijos pusę. 
Pavogtieji daiktai buvo verti 130 
rub.

K. Pr. M.
("V-tis”).

IŠ OBELIŲ, 
Ežerėnų pav.

Obelių valsčus gana didelis: 
susideda iš kelių parapijų: Obelių 
Kriaunų, Aleksandravėlės ir dalies 
Rokiškio. Tame valsčiuje ligšiol 
tebuvo tiktai dvi mokykli: Obelių 
ir "Kriaunų liaudies mokykli, kurio- 

. se dabar lietuviai mokytojai. Val
stiečiams reikalaujant, šį rudenį 
valdžia įkūrė dar tris pradines 
mokyklas: Bagdoniškyje ir Ša
unamuose, visų valstiečių naudai, 
o trečią Aleksandravėlės parapijo
je vieniems rusams senatikiams. 
Bagdoniškio mokyklon paskirtas 
rusas mokytojas, nemokąs lietuviš
kai nei žodžio, nors visi apylinkės 
gyventojai gryni lietuviai. Sama
nių gi mokytoju buvo paskirtas 
lietuvis, bet neišbuvo nei dviejų 
savaičių (nedėlių); direkcija per
kėlė jį kitur, o kas jo vietą už
ims, dar nėra žinios, šitos nau
jos mokyklos yra įsteigtos ne Obe
lių parap. Obelių parapijoje, tu
rinčioje apie 6000 vienų katalikų, 
kaip. buvo, taip ir pasilieka vie
na liaudies mokykla (neskaitant 
naujai atidarytos privatinės ketu
rių kliasų mergaičių mokyklos, 
apie kurią bus kalbą kitą kartą), 
kurioje tilpsta ne daugiau 50 vai
kų. Dar kiek vaikų, gal, pasimo
kys gr. Przedzieckio prieglaudoje, 
taisomoje dvare, o kitiems prisieis 
samdyties “daraktorkos", arba pa
silikti visai be mokslo. Reikia 
mums daugiau mokyklų ir lietuvių 
mokytojų.

Obelis.
(“V-tis”).

IŠ SKUODO.
Ligšiol mergaičių mokykloje 

mokytojavo rusė, bet nuo kai ku
rio laiko ji yra atsisakiusi nuo tos 
vietos. Dabar ta vieta neužimta. 
Lietuvaitė, kuri norėtų tą vietą 
užimti, tesikreipia su prašymu į 

^.liaudies mokyklų direkciją.
Rugsėjo 2 d. Kauno gubernijos 

draugijų žinyba patvirtinusi drau
giją geležinkeliui tiesti per Ra
seinius.

IŠ BALTSTOGĖS.
Baltstogėj buvo teisiami juoda

šimčiai už žydų skerdvnę. Advo
katai, kurie per teismą gynė nu
kentėjusiųjų žmonių reikalus, da
bar atiduoti teisman užtai, kad jie 
teisme smarkiai peikė dabartinę 
valdžią, sakydami, kad tai ji pati 
rengianti žydų skerdynes.

(“L. U.*).
I

IŠ SUVALKŲ PUSĖS.
Nors karo metas skaitosi pas 

mus jau panaikintu, bet guberna
torius davė įsakymą, kad visi karo 
stoviui esant apskelbtiejie įsaky
mai, paliepimai ir tt. turi galę ligi 
tam, kol nebus apie tai tam tikro 
pranešimo. Taigi ir “Šviesa” ne
turi teisės vėl pradėti veikti.

A. K.
(“V. Ž.*)

Suvalkų gub. karo stovis, kaip 
žinom, pakeista sustiprintąją ap
sauga. Taigi naudinga bus suval
kiečiams žinoti, kokias padidintą
sias teises turi administracijos val
džia sustipr. stoviui esant.

Valdžia gali: 1) leisti tam tik
rus prispirtinuosius įsakymus 
(obiazatelnyja postanovlenija) per
spėjimui visuomenės betvarkės ir 
užlaikymui valstybės ramumo, bau
džiant už. jų nepildymą 3 mėne
siais kalėjimo arba 300 rub. pini
gais; — 2) uždengti vaisbos ir 
pramonės įstaigas; — 3) išsiųsti 
pavienius žmonės iš apskričio, ap

skelbto sustiprintosios apsaugos 
stovyje; — 4) uždrausti bent ko
kius susirinkimus; — 5) atiduoti 
pavienes bylas karo teismui. Po
licijos ir žandarų viršininkai gali 
suimti jiems abejotinus žmonės ir 
laikyti juos arešte ligi 2 sanvaičių, 
kol dalykaa nepaaiškės; beto jie 
turi teisę daryti kratas visuose bu
tuose.

(“V. 2.”)

Iš PAEŽERIŲ, 
Vilkaviškio pav.

Spalių 5 d. buvo valsčiaus su
eiga. Viršaitis pranešė susirinku
siems, kad valdžia užklausė, ar 
nenori valstiečiai įsteigti kur mo
kyklą, kad valdžia duosianti dova
nai medegą, tik norima žinoti, kiek 
valstiečiai nori mokyklų ir kiek 
apsiima duoti jų užlaikymui. Po 
ilgų ginčų nutarta: 1) įsteigti trįs 
naujas mokyklas: Apšrutuose, Pa
rausiuose ir Žnockuose, duoti kiek
vienai mokyklai po 150 rub. kas
met ir suvežti duotąją valdžios 
medegą; 2) reikalauti nuo val
džios esančius prie karčiamų dar
žus pavesti mokytojams; 3) pa
naikinti Paažeriuose Stupinkevi- 
čaus alinę (jau trečią nutiramą ra
šo, bet vis valdžia nesiskubina ali
nę uždaryti); 4) reikalauti, kad 
butų panaikinti šventadieniais mui
tai Vilkaviškyj, nes valstiečiai tai
so prie bažnyčios kelią ir kitas rei
kalingas pareigaš atlieka; 5) visi 
šunįs turi būti priraišioti, nes pa
trakę (pasiutę) daug bledies pada
ro: apdrasko daug žmonių bei gy
vulių. Už nepildymą to nutarimo, 
vaitas turi bausti 1 rub. pinigais.

J. R—ša.’ 
(“L. U.”).

IŠ KALVARIJOS, 
Suvalkų gub.

Patįs valstiečiai pas mus nekim- 
ba prie mokslo, apšvietimo, laik
raščių visai mažai teskaito. Tik 
jau didesniejie ūkininkai (tankiai 
dėl “unaro”) parsisiųzdina “Lietu
vos Ūkininką” dėl “Žemės” ir tai
sosi gyventi po naujai madai. O 
šiaip dauguma, paprastai ta
riant tik terlioja žemę, ir neturi 
iš jos pelno, skursta sulūžusiose 
bakūžėse, kurių nei apsitaisyti 
švariai neįstengia, o vaikus kaip 
gyvulius augina. Ištiktųjų — 
kodėl gi čia taip žmonės tamsus 
ar netikę-? Beabejo, lavinimosi 
organizacijų trukumas, apšvieti
mo draugijų menkas išsiplėtoji- 
mas, svarbiausiai tai mažas skai
čius inteligentijos (bent lygšiolei), 
kuri atsiduotų apšvietimo prakil
niems darbams, šit priežastys dė
lei kurių viskas čionai gilioje tam
soje užsistovėjo.

Tik pažvelkime! įsikūrė čionai 
vienintelė draugija “Žiburys”. Va
dovauja joje vietiniai kunigai, jie 
patįs ir visą draugijos darbą varo. 
Narių yra užtektinai (dėl prieina
mo mokesčio: I r. arba 50 kap. 
metams); daugiausiai tamaitės- 
merginos, berniukai, mažesni ūki
ninkai, moters.... Bet apšvieti
mo darbas ir susirinkimai draugi
jos atsilieka gana ypatingai. Su- 
sirqn|ca nariai į tam tyčia nusam
dytą namą. Ten pat ateina vieti
niai kunigai, žmonėms šį tą pasa
koja, iš “šaltinio” skaito.... o 
kampuose berniukai mergytes kal- 
biha, savo “susirinkimą” daro, mo
ters, į kitą pusę užsigrįžę, apie 
dešrų rūkymą tariasi, kunigas gi 
ant nieko nepaisydamas varo sa
vo, stengdamasis visus užrėkti — 
žodžiu, ūžia visi, kaip bites avi- 
lyj-

Papasakojęs ar perskaitęs refe
rentas paduoda kokius nors užma
nymus arba šiaip kokius dienos 
klausimus išrišti čia jau pridėda
mas savo išrišimą. Ir kas gi, ar
ti stovintiejie žmonės be jokios kri
tikos, bei nutarimų vienbalsiai 
priima tą išrišimą, o kiti pamatę 
iškeltas rankas, kad ir nežino ka
me dalykas, kelia irgi.... ir jau 
klausimas išrištas!! “Kam mums 
rūpintis, kunigėlis juk daugiau ži
no, ir blogo nepadarys”.... sako 
žmoneliai. Paskui pabaigia susi
rinkimą ir eina namo. Tai šiteip 
čia šviečiama, mokinama tvarkos, 
savarankumo, protavimo.... (sve
timu protu netoli tenujosi)! Kei
sta, kad nariai (gal ne visi.) neiš
mano dar lygy šiolei “Žiburio” tiks
lų ir įstatų! Ir kam prie jo prisi
rašė, su kokiais siekiais -— jiems 
nė į galvą neateina, šit, pasakė 
kunigėlis, jog busi įrašytas drau- 
gijon (jei duosi rublį arba pusę), 
kur bus taip ir taip.... negražu 
atsisakyti — įsirašo. Anais metais 
kaip kunigas Žjlinskis apskelbė iš 
sakyklos , dar tik pradedant “Ži
buriui” spingsėti, apie knygyną, 
šaukdamas dėti po rublį, o- iš tų 
pinigų pripirks knygų, kurias ga
lės visi, skaityti; žmoneliai irgi ne
norėdami “patrotyti” garbės prieš

kunigu* ėjo ir dėjo pinigus; bet 
caip jie apie tą knygyną išmanė, 
galima spręsti iš jų kalbų. Vieni 
pasakojo, kad parsiųs tokią didelę 
cnygą, nelyginant musų kluonas, 
uždės ant ratų ir po žmonės va
žiuos ir visi skaitys, kiti, kad už 
tą ruHį kiekvienas gaus iš Ame
rikos knygų -devynias galybes ir 
šventų paveikslų.... O “Žiburį” 
suprato gryniausioje prasmėje, bū
tent davęs i rub. galės visus me
tus žibinti..’.. Tai taip pas mus 
žmonės tamsus, bet ka gi.... ke- 
no gi kaltė?..'

Vabalėlis.
(“V. 2.”)

jt t *> ••♦M* X-*'

' Iš KYBARTŲ,
’ Naumiesčio pavieto.

Tą pačią dieną, kuomet buvo 
gauta žinia apie karės stovio nu
ėmimą, vietinė policija ir gminos 
rėdą paėmė parašus nuo “šviesos” 
valdybos narių, kad jie toliaus, 
“karo stoviui” esant, nieko neveiks. 
Policijai gi, valdžios įsakyme liep
ta budriai žiūrėti, kad nariai slap
tai nesikurtų knygyno ir knygų 
neplatintų. Atimta leidimas turėti 
skaityklą. Į privadžiojimus, kad 
“karo stovis” panaikintas, neat
kreipta atydžios.

(“V. 2.”)

Iš GRAŽIŠKIŲ, 
Vilkaviškio pav.

Valdžia parsikraustė musų mo
nopoliu kokį tai Peterburgo gudą, 
kuris šlykščiai su žmonėmis elgia
si ir nesupranta musų kalbos. Ne
seniai baisiai sukulė vieną žmoną, 
kurią pakelėj patiko ir kuri nemo
kėjus pro tokį jegamastį atsakan
čiai praeiti. Gera butų proga bal
takės mylėtojams sustreikuoti.

Kbr.
(“V. 2.”)

Iš GIŽŲ, 
Vilkaviškio pav.

Dar laisvės metu valdžia buvo 
čia įsteigusi monopolį, kurį po 
kelių mėnesių turėjo uždaryti, nes 
toli gražu tiek iš degtinės nesu
rinkdavo, kiek reikėjo “monopol- 
čikuf” algos užmokėti. Pernai per 
valsčiaus sueigą Gižiečai nutarė 
reikalauti nuo valdžios, kad butų 
panaikinta ir aludė. Bet išpildy
mo to nutarimo vis nesulaukdavo. 
Tada viršininko pagelbininkas Gri
kinis ;>atarė paduoti gubemato 
riui prašymą, čia jau kitaip vir
to: jau dauguma Gižiečių pagailė
jo aludės ir visai nemanė toliau 
rupinties jos panaikinimu. Ir da
bar Gižuose ne viena, bet trįs alu
dės, ir apie jų panaikinimą, ar 
nors šventadieniais uždarymą nė 
kalbos nėra.

J. B. Gižietis.
’ (“L. U.”).

IŠ GRAUŽINIŲ, 
Vilkaviškio pav.

Musų apylinkėj begalo daug 
priviso šnipų. Kas tik nors kiek 
apsišvietęs, tai atsiduria valdžios 
rankose. Žemsargiai taip ir giria
si, kad žino visus “cicilikus”. Rei
kia dabar saugoties tokių priete- 
lių, kurie gal nuvesti į šaltąją.

Miksa.
(“L. U.”).

VIŠTYČIO, 
Vilkaviškio pav.

Musų miestelis nedidelis ir prie 
pat Prūsų sienos. Vokiečiai čia 
viską superka, kaip štai: arklius, 
kiaules ir kitokius gyvulius, o žmo
nės paskui gabena slapčia per ^ie
ną, nes daug pigiau negu per ka
marą. šįmet tas, turbut, pasi
baigs, nes čia atkeliavo daug rusų 
kasti per sieną grabę; jau šiuo pa
kraščiu iškasta. Sako, kad ir tvo
rą tvers, šventadieniais tie darbi
ninkai ateina į Vištytį gerti, nes 
monopolis ir aludės per dieną ati- 
dari, visas miestelis“ ūžia nuo jų 
riksmų ir keiksmų.

J. Bijūnėlis. 
(“L. U.”J.

Iš LUKŠIŲ, 
Naumiesčio pav.

Spalių 6 d. Naumiesčio pav. 
sargybinių viršininkas darė kratą 
Lukšių “Šviesos” , knygyne. Pa
ėmė 8 knygutes- “Politikos moks
lo pradžia”, “Petro Armino raš
tai” ir kitas. Knygyną užpečėtijo. 
Iškrėtė taipogi įr knygyno busto 
šeimininką Motiejų Merčaitį. Nie
kur nieko uždraustojo nerado.

A. U.
(“V. 2.”)

.IŠ KUPI$KJO.
Spalių 2 d. atlaiduose buvo su

sirinkę labai daug žmonių. Ku- 
piško gi bažnyčia yra dar nepa
baigta ir viduje nebuvo nuimtii 
pastoliai. Pastoliai tie griuvo, ir 
kaip sako, užmušę 2 moterį ir ke- 
lioliką žmonių sužeidę. , v ", 

A'pftnk Kupiškį 9 ir io d. pirmą 
kartą gerokai pasnigo, taip kad 
net galvijų nebebuvo galima per 
tas dienai laukan varyti. Jeigu 
taip anksti prasidės žiema, tai ūki
ninkai pristigs pašaro.

H »7 (“V-tis”).
■fi .>lt .

Iš SKAPIŠKIO.
Skapiškyje yra senovės vienuo

lyną^ Parapija rūpinasi, kad tą 
vienuolyną, valdžia parapijai sugrą
žintų, o vietinė valdžia nori iš to 
vienuolyno padaryti mokyklą. Tuo 
tarpu žmonės tam tikslui nesutin
ka pinigų, rinkti, nes sako, kad 
toj mokykloj už jų pinigus mo
kysią vaikus taip, kaip jiems ne
reikią, nes jokios kontrolės žmo
nės patį^ neturėsią.

x (“V-tis”).

.. IS PAPILĖS.
21 rugsėjo įvyko čia liaudies 

mokykloje lietuvių vakaras Bir
žių miesto mokyklos naudai. Įren
gėjams, pp. Bitautui, vargoninin
kui Mikelėnui, ir valsčiaus raš
tininkui Bičiūnui reikėjo daug pri- 
sibėginėti ir pasidarbuoti, kol lei
dimą išgavo, nes kliūčių valdžia 
išrado pakaktinai. Buvo jau pas
klidus žinia, jog vakaro įrengti 
neleista. Bet vis dėlto visos kliu- 
tįs tapo pašalintos per didelius 
rūpesčius p. Bitauto, kurs, nepa
sigailėdamas nei turto nei triūso, 
važinėjo Kaunan ir Panevėžin. 
Prie scenos sutaisymo nemaža pri
sidėjo vietiniai valstiečiai darbu ir 
medžiaga. Papilio mokykla išro
dė kaip tikras teatras, nes tenai 
buvo graži scena su puikiai išdai
linta uždanga, kėdės suolai ir dar, 
be ko neapsieina nei joks teatras, 
—- galerija.

\ aidinta buvo dvi komediji : 
“Neatmezgamas mazgas” ir “Ge
riau vėliau, pekaip niekada”. Ar
tistai beyeik visi sodiečiai ir sodie
tės ir, kapo |ę>kie, lošė kuo geriau
siai. Is jų galėtų išeiti geri vai
dintojai, jei jiems tektų pamayti 
vaidinimą tokių artistų, kurie ant 
scenos dažnai pasirodo. Tarp Pa
pilio artistų pirmą vietą užėmė p. 
Bitautas, kutjs savo rolę komedi
joje: ‘Geriau vėliau, nekaip nie
kad” atliko tikrai artistiškai. Ken
kė šiek tiek jo žemaitiška ištarmė, 
— ne visi iš publikos suprato ge
rai.

Pasibaigus vaidinimui, vietinių 
dainininkų ir dainininkių choras, 
padainavo kelias tautiškas dainas; 
iš visų dainų geriausiai pasisekė 
padainuoti: “Sveiki broliai dai
nininkai”. ‘“Lietuva tėvyne mu
sų” išėjo prastai: nebuvo nei takto 
nei tempo. Labai malonų įspūdį 
darė dainininkės, papuoštos gra
žiais tautiškais rūbais.

Kalbant apie Lietuvos teatrą, 
negalima apsieiti ne|>aaųpanavus 
dėl policijos. Kaip visur, taip ir 
Papilyje darė kliūtis kaip tik įma
nydama. Prieš pat parduodant bi
lietus kilo ginčai dėl priverstino 
labdaringo mokesčio. Policija rei
kalavo, kad bilietai nuo 50 kap. 
iki rublio butų apmokami 10 kap. 
marke. įrengėjai buvo jau beįti- 
kiną antstolį, jog tokie bilietai rei
kia apmokėti 5 kap. marke. Bet 
čia jau uriadninkas pasirodė dau
giau išmanąs: jis protestavo, — 
taip ir paliko prie 10 kap. Taigi 
negalima nė paminėti dar apie vie
ną musų policijos sauvalių. Pasi
baigus vaidinimui, antstolis sus- 
skaitė kasą (gauta iš viso 100 rub. 
su viršum) ir tuojaus 50 rub. įsi
kišo kišenėn Biržių mokyklos nau
dai, likusiais pinigais vakaro įren
gėjai turėjo apmokėti visas išlai
das; bet paliktųjų pinigų neišteko, 
užtat vakaro įrengėjai turėjo pri
mokėti iš savo kišenės. Nežinia, 
kodėl antstolis taip sauvališkai el
gėsi. Argi galėtų būti, kad jis ne
žinotų, jog paęal gubernatoriaus 
cirkuliaro įrengėjai garantuoja 30 
nuošimčių nuo viso pelno?

4 (“^2.”) 
>Ct 2$.
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JIMAS....
Uždarydamas beveik viena die

na dviejų apšvietimo draugijų 
“Vilniaus Aušros” ir suvalkiečių 
“Šviesos”, be to; dar suėmimai ir 
kratos, vis tai padarė ant daugelio 
labai nemalonų< įspūdį, visai atšal
dė nuo darbavimosi visuomenės 
labui. Daugeli*..ne tik kad ne
nori prigulėti-t prie kitos kokios 
pirmeivių draugijos^ bet bijosi da
gi knygutę ai laikraštį į rankas 
paimti. Bet kas tai?I.... Nejaugi 
mums neliko jokios vilties kada 
nors išsiliuosuoti iš varžančiųjų 
mus pančių, nejaugi mums reikia 
nusiminti ir, rankas sudėjus, ge
resnių laikų laukti?! Tik pažiū
rėkim, kas atsitiko.

Visi, kas tik arčiau pažino- abi 
,.n: ’ tą.. "

draugiji, žino, kad jos niekuo ne-I 
prasikalto prieš dabartinius val
džios įstatymus. Jeigu gi ir bu
tų kaltybė tame, kad “protokolai 
ir apyskaitos vedami vien tik lietu
vių kalba, arba kad “knygos bu
vo laikomos pašaliniam bute”, kaip 
tai valdžia pranešė “V. Aušros” 
valdybai, paaiškindama uždarymo 
priežastį, tai visgi už tas “kaltes” 
dar nebuvo reikalo draugijas už
daryti. Valdžia galėjo draugijos 
valdybą tik perspėti, kad tas atei
tyj neatsikartotų, kaip tai valdžia 
.aro su kitomis draugijomis. Nė
ra taipogi jokio reikalo uždaryti 
visą draugiją ir už tai, kad ten 
.alyvąuja koks nors “valdžiai ne
ištikimas” žmogus. Juk lengvai 
galėjo, tą žmogų tik prašalinti iš 

raugijes. Bet vis tai ne tame 
tų draugijų uždarymo priežastįs!

Kad dabartiniai valdžiai reikė
jo uždaryti “V. Aušros” ir “Švie
sos” draugijas, tai tam nereikėjo 
jokių tų draugijų “prasikaltimų”. 
Užteko to, kad tiedvi draugiji vi- 
supusiškai žmones švietė, kad pla
tino tarp jų susipratimą. Tas ne
galėjo valdžiai patikti. Ji bijo 
žmonių apšvietimo ir susipratimo, 
bijo, kad žmonės patįs nepradė
tų savo reikalais rupinties, kad jie 
neįprastų prie viešoje visuomeniš
kojo gyvenimo. 2monės šiek tiek 
susipratę ir pirmiau žinojo apie 
tokią valdžios “baimę”. Bet da
bar, draugijas uždarius, ir akli, ro
dos, turės tai suprasti. Ir dau
gelis jau suprato. Išgirdę apie 
šių draugijų . uždarymą, išgirdę 
apie kratas ir “Šviesos” skaityklų 
ir knygynų “užpečėtyjimus”, apie 
“šviesiečių” suėmimus ir kalėji- 
muosna išvežimus, išgirdę apie 
tai ir tamsiausi užkampiai suju
do, žmonės viens kito ėmė klausi
nėti, teirauties, kas per priežastis 
tokių valdžios darbų ir dėlko val
džia kabinasi vien tik prie “Švie
sos”, o “2iburio” visai ir nekliu
do? Ima, sakau, žmogus teirau
ties, klausinėti: kur, kas, kodėl.... 
Ir nenorams žmogui prisimena, 
kad ir kunigai ant “šviesos” per
kūnus leido, kad ir jie per pa
mokslus, laikraščiuose, knygelėse 
ir kur tik galėdami “Šviesą” biau- 
rojo, dergė. Atsimena žmogus ir 
įvairius straipsnius, “dokumentus”, 
ir “laiškus į tėvus”. Ir nevienas 
visai aiškiai pamato, kad kunigai 
su valdžia ranka į ranką teina. 
Štai dėlko valdžia tik “šviesą” 
persekioja, o “Žiburiui” nieko ne
daro. Dabar žinau kame dalykas, 
mąsto žmogelis. Jeigu dar pri
dėti kaikurių “žiburinių” ir ap
skritai kuniginių tyčiojimąsi ir 
džiaugsmą iš patikusios dabar 
“šviesiečius” nelaimės, tai ir vi
sai mums paaiškės kokia musų 
“kuniginių” doriška vertė. Km- 
džiaugiasi iš dabartinių musų val
džios darbų, tas, valdžią įgyjęs, 
pats geresnis nebūtų.

Tai tokios daug maž mintjs 
dabar skrajoja musų žmonelių tar
pe!

Taigi nors apšvietimo plėtojima
sis, tas draugijas uždarius, ir daug 
nukentėjo, tačiaus ne maža laimė
jo politiškasis žmonių susiprati
mas. Valdžios dabar su apšvieti
mo draugijomis ir kuniginių jai 
užuojauta atliko savo darbą. Ne
ilgai prisieis laukti ir to darbo vai
sių.

A. Karvelis. 
(“L. U”).

• į LIETUVOS MOTERIS.
Tokio vardo straipsnyje, tilpu- 

siame 225 “Vii. 2in.” numeryje, 
p. G. P. praneša, kad L. M. S. 
ketinanti siųsti sąra atstovę į vi
sos Rusijos moterų susivažiavimą, 
kuris bus Peterburge gruodžio 10 
dieną. Tos atstovės žiniai prašoma 
parinkti šitokia statistika :

1) Kiek ir kuriose liaudies mo
kyklose mokas berniukų ir kiek 
mergaičių.

2) Kiek ir kuriam krašte (pa
viete, parapijoje) ima algos lauko 
darbininkai vyrai, kiek moterįs? 
Kiek mokama padieniais vyrams, 
kiek moterims ? •

3) Kiek viso labo Lietuvoje yra 
liaudies mokytojų lietuvių vyrų, 
kiek lietuvių moterų ?

4) Kiek yra lietuvaičių, lankan
čių gimnazijas, ir kur?

5) Kiek yra lietuvių moterų 
lankančių augštesnius kursus, uni
versitetą ?,

6) Kiek jau yra lietuvių mote
rų baigusių augštesnius kursus ir 
universitetą?

7) Ar yra lietuvių moterų sa
varankiškai užsiimančių prekyba? 
Kiek? Kur? • - -

Kiek yra moterų tarnaujančių 
sankrovose? Koks jų už darbą 
užmokesnis? .

8) • Kiek miestuose (Vilniuje, 
Kaune, Liepojuje, Rygoje, galima 
ir mažesniuose miestuose) yra lie- 

1

tuvių tarnaičių? Ar negalima bu
tų suskaityti propordjonališkai, 
kiek jų yra sulyginus su svetim
tautėmis. Svarbu butų irgi papieš
ti moteries- darbininkės (mažaže
mės, grytelninkės, kumetės) ir mo
teries ūkininkės padėjimas šeimy
noje, t y. kokie darbai ir kokios 
priedermės tokiose šeimynose guli 
ant moteries.”

Žinutės reikia siųsti į “V. Ži
nių” redakciją, padedant ant jų 
raides “G. P.”.

(“V-tis”).

Iš RYGOS.
Spalių 17 ir 18 dieną įvyks čia 

lietuvių mokytojų draugijos narių 
susivažiavimas. Pirmą dieną, tarp 
kito ko bus svarstomas klausimas 
apie pedagogiškojo laikraščio lei
dimą ir apie mokyklos retormos 
sumanymą, kurį ketinama v. du
rnai įteikti. Tame susirinkime ga
li dalyvauti vien draugijos nariai.

Antrą susivažiavimo dieną bus 
skaitomi referatai kuriuos klau
syti leidžiama ir publika. Ligšiol 
pranešta apie šitokius referatus:

1. K. Jaunzemas skaitys: Mo
kykla užsienyje. -

2. K. Ozolis: Garsiųjų peda
gogų nuomonės apie mokyklas.

3. E. Mendis: Svetimųjų kal
bų mokymas.

4- Pr. Kundžinis: Apie latvių 
elementorius ir gramatikas.

5. E. Ritinšis: Prigimties moks
lų išguldymas mokyklose.

6. Kr. Melnakšnis: Apie istori
jos vadovėlius.

7. K. Ozolis: Apie geografijos 
mokinimo metodiką ir apie latvių 
kalboje esamus geografijos vado
vėlius.

8. Bredis: Apie mergaičių ir 
vaikų mokinimą bendrose moky
klose.

Kaip matome, susivažiavimo 
programa labai turtinga ir yra vil
tis, jog daug veiklių mokytojų 
dalyvaus jame ir pastūmės moky
klos reikalus į geistiną vagą. Gei
stina, kad latviai mokytojai gyve
nantis jie Kuršo pasienyje Lietuvo
je neatsisakytų dalyvauti taip nau
dingame susirinkime.

J. Galdinas.
(“V.2.”)

Rygos teismo rūmai spalių 11 
d. nagrinėjo 55 žmonių bylą. Kal
tinami jie buvo už sukilimą Min
taujoje 1905 metais. Vieną iš jų 
teismas pasmerkė 6 metams kator
gos, du — 4 metams, 13 ištremti, 
38 išteisino, Vienas, patsai didy
sis kaltininkas, pasislėpęs; jo by
la išskirta, ir atidėta ligi jis su
si rasiąs.

“V-tis”).

Iš PRŪSŲ LIETUVIŲ ‘
* SPAUDOS.

Prūsų Lietuvoje yra įsteigti va- 
dinamiejie lietuvių kėliaujantiejie 
knygynai, kurie nemaž platina su
sipratimą Įtarp tenykščių vokiečių 
įtekmei pasidavusių gyventojų. Bet 
matoma, jog ir ten ne visi taip 
brangų svetį — kaip knygą — su
tinka su džiaugsmu.

“Nauja lietuvišką Ceitunga” No. 
76 praneša, jog jau 1905 metuo
se kai kurie tautiečiai pyko už 
lietuviškų knygų platinimą. Tie 
tamsuoliai nesigėdėjo trukdyti 
knygyno siuntinėjimą, peikti jį, 
biauroti. Bet šiandien “N. L. Cei
tunga” su džiaugsmu praneša, jog 
nežiūrint į visas kliūtis, keliaująs 
knygynas tebegyvuoja ir nemažą 
naudą savo šaliai suteikia: — “O 
dabar jau niekas lietuviškosios 
dvasytės augimo nebesulaikys” »— 
“N. L. Ceitungos” žodžiai:—“Ką 
tėvai darė tik iš papratimo t. y. 
kalbėjo lietuviškai, ir galėjo ikt 
šių dienų išlaikyti sAvo kalbą, — 
tą męs darome su pilnu žinojimu, 
sąmoningai ir sąmonės šviesoje 
papročius valome, dauginame, tvir
tiname. Musų knygynas keliaus 
šį kartą kitaip kaip iki šiol. Pasi
liks kiekvienas knygų siuntinys 
gulėti pas tą, kuriam liko atsių
stas ne vienam mėnesiui, bet iš
tisiems metams. Siusime todėl 
daugiaus knygų vienu kartu. Vi
si gavę knygas, turi pasižadėti da
boti, kad nei viena neprapultų, bet 
turi ir apsiimti dalinti knygas pa
skaitymui savo kaimynams, gen
tims, pažįstamiems. Metams pra
slinkus, kuomet męs prašysime, 
tai, gavę knygas, turės mums jas 
savo lėšomis sugražinti".

Toliaus to keliaujančio knygyno 
įkūrėjai kviečia kiekveną, norinti 
knygynu naudoties, prisiųsti laiš
kelį su savo adresu: — “Prašykite 
knygų, kas suprantate musų darbo 
svarbumą, kas mylite musų link
smai augančią lietuvišką dvasytę!” 

Perskaičius tokį iš šįrdies plau
kiantį paraginimą šviesties, skaity
ti, nejučiomis skrenda iš lupų lin
kėjimai: “Tik daugiau tokių kny
gynų! Daugiau tokių broliškų pa-

raginimų! Ir netik Prūsų Lie 
raje, bet ir pas mus! Visur, viflLrr 
šviesos ir knygų!”

(“V. 2.”)

IŠ AMERIKOS.
KARBOLINĖ RŪGŠTIS DAR 

BE.
Cincinnati, O. 12 d. lapkričio, 

nežinomas vyriškis užpuolė ant 20 
metų Gertrūdos Hatt ir karboline 
rūgščia apliejo jei veidą ir baisiai 
14 apdegino. Kas yra užpuolikas 
ir už ką šitą moterį ant viso am- ? 
žiaus subiaurino, nežinia. » \

KRASOS NEPRITEKLIUS.
Washington, D. C. Sulyg a‘ 

skaitos vyriausios krasos užveįz 
dov šiems metams Amerikos kra 
sos nepriteklius siekia 1691027 
dol. Įplaukimų buvo $1914^866^ 
o išlaidų $208351886. Uždenj. - 
mui to krasos užveizda užmano į\ 
sti išvažiojimą pakietų po farma* 
]>elnas iš to uždengtų nepriteklių

JUODOJI RANKA.
i hiiadelphia, Pa. Italijonų a, 

gyventoj miesto dalyj, ant Baii 
bridge str. su dinamitu likosi iš da 
lies išgriauta Ignoto Spira valgy 
kla. . Expl>ozijos keturios vpab 
tapo sunkiai sužeistos. Mano, k* 
tai darbas “Juodosios ranka — 
kuri nuo Spira pareikalavo iq 
dol., bet jų negavo.

NU2IURĖTOJĄS. ■ •
\ iroqua, Wis. Gyvenanti* i 

84 metų Eland Qlson užmušė 
kirviu savo 83 mėtų pačią, s 
sipiauste sau pilvą ir pats pask 
pasikorė. Jis mat nužiūrėjo sa 
pačią, bdk ji meilavosi su jam 
bernu.

NELAIMĖS ANT GEL2KELIŲ
New Orleaną, La. 12 mylių nu 

čia, netoli Littiewoods susimu 
du bėganti į priešingas puses gel 
kelio traukiniai. Prie to 11 ypati 
likosi užmuštų, o daug tapo sun 
kiai sužeistų; terp sužeistų yra i 
mirtinai sužeisti.

NĖRA^VTEfviŲ, NĖRA
PINIGŲ-------------

New York. Visi darbai p 
tinimui uosto tapo sulaikyti, " 
daugi sumažėjus ąteivystei, ‘ 
sėmė ateivių pripildomi tam t 
lui pinigai. Trūksta pinigų u; 
kymrn ateivių departamento, 
naujai sutvertai ateivių komisi 
susidedančiai iš 300 urėdninkų

U2MUSĖ 8 YPATAS.
Okmulgee, Qkla. Mūšyje užį 

musiame gaudant prasižengėlį n 
grą Jim Deckardą, 8 ypatos lik- 
si užmuštos, o 10 tapo sunkiai s 
žeistų. Užmuštas tapo šerifas pc 
licijos viršininko vietimnkas ir 
negrai, tame ir gaudomas Deckan

U2MUSTI ANT GEL2KELK
Washington, D. Sulyg ranc 

pagarsintos atskaitos, nuo 30 
berželio pereitų metų iki 1 d. Ik ' 
pos šių metų, ant Amerikos gelž 
kelių tapo 3764 ypąjos užmuš 
o 68989 sunkiai sužeistos. 
ant gelžkelių žuvo tiek žrttoni. 
kaip didelių armijų mūšyje. Ma
tyt ant Amerikos gelžkelių didelės 
tvarkos nėra.

SUSIDAU2Ė LAIVAS SU CHI- , 
NIECIAIS.

Bu f falo, N. Y. Netoli čia susi
daužė laivelis, ant kurio buvo i< 
chiniečių ir 3 baltparviai. Šeši 
chiniečiai prigėrė. Matyt chinie- 
čiai tie bandė ant laivo prisigrieb
ti į Jungtines Valstijas iš Kana
dos.

2MOG2UD2IO BYLA.
Laporte, Ind. Kaip skaitytojai 

atmena, netoli nuo čia, sudegus 
farmai norvegės Gunness, kasinė
jant degėsius, užtiko kunuS K 
ypatų, daugume vyriškių, nužudy
tų našlės Gunness. Ji pati sude 
gė. Jos pagelbininku žudyme su 
viliotų norinčių našlę vesti vyriš 
kių buvo darbininkas Ray Lamp 
here. Byla jo prasidėjo 12 d 
lapkričio.

ATEIVIAI ATKAKĘ AMERI
KON.

Nuo 30 berželio pereitų metų 
Amerikon atkako ateivių: italijo^ 
nų 294061, tame skaitliuje buvo 
nemokančių skaityti 123544, žydų 
atkako 149182,0 tame nemokančių 
skaityti 31885; lenkų atkako 138- 
033, o tame nemokančių skaityti 
49842, vokiečių 92936, o tame .an
alfabetų 5310, skandinavų 53452,'. 
o tame analfabetų 475,. anglijonų - 
51126, o tame analfabetų 536,* 

[vengrų 50071, o tame analfabetų



vatų ir slovėnų 47826. 
ų 16721, grekų 46273,

> 3883, airių 33705, 
713, japonų 30824, ta
rt’? 9654. lietuvių 25- 
okančių skaityti buvo

V/O, .
> aįnal 
analtab 
analfab 
me an 
884. o * m 
I4-25^» ser- ų bulgarų atkako 
24174, nemokančių skaityti 11998. 
rusinu 24031, tame analfabetų 12- 
930, maskolių 16801, tame analfa
betų 6998, finų 14860, tame an
alfabetų 351, čekų 13554, tame ne- 
nibkančių skaityti 215.

Taigi daugiausiai nemokančių 
skaityti buvo lietuvių, ‘ nes 55%, 
arba didesnė pusė, rusinu 54^, 
italijonų 5O%>, serbų ir bulgarų 
50%, maskolių • 40,6%, lenkų 

žydų 21,3%, vokiečių 
, japonų 3,3%, skandinavų bu- 
tokių mažausiai, nes tik 1%.

GAISRAI.

Ė
lliance, Ohio. Gyvenime pie- 
j pardavinėtojo Johno Mumfler 
jimė gaisras. Sudegė teipgi 4 
ąęų.

Cinnipeg. Minn. Sudegė Čia 
utuvės Prairie City Oil Co. 
Istolius gaisro padarytus skaito 
f 150000 dol.

Elkins, W. Va. Netoli nuo čia, 
pstelyj Beverly, namuose barz- 
ikučio Rice. nuo gazo expliozi- 
I jžgimė gaisras. Ugnyje pra- 
■0 penketas vaikų.

r
arek, N. -D. Sudegė čia 
Acme Harvester Co. Nuo- 
gaisro padarytus skaito ant

Hxx> dol. -

jBrooklyn, N. Y. Tuojaus po 
■statymui sudegė čia Par- 
■ reatras ir visai sudegė. Nuo- 
Kus gaisro padarytus skaito 
Hjoo dol.

ant

btoneham, Mas. Sudegė 
Dtuvės Shacomut Motor 
jostolius gaisro padarytus skai- 
ant 150000 dol.

čia
Co.

ĮSt. Louis, Mo. Namuose pn. 
B Sidney str. siautė čia, 11 d. 
Mcričk), gaisras. Sudegė teipgi 

vaikai, o du mirtinai apdegė.

nuo

Dmaha, Nebr. Išdegė čia da- 
lįtaisų Nebraska Moline Plow 
TB Šiai naiV gaisro padarytus 
f dele noo dol. 
J laukini 
F ’ EXPLK>ZIJOS. 
1 insas City. Mo. Netoli
k ’iestelyj Dodson, išlėkė į pa- 
Kžes parako krautuvės. Explio- 
r vienas vyriškis likosi ant vie- 
' ,{užmuštas, o 35 ypato® tapo 

/lai sužeistos. Nuo ko užgi- 
fexpliozija, nežinia, nes vienai- 

gį buvusi trioboj ypata tapo už- 
I ta.

k . 
e

ergent Ky. * Lentų plovyklose 
I pr Lumber Co. expliodavo ga- 
p katilas. Expliozijos 4 dar- 

likosi užmušti, o vienas 
savininkų mirtinai sužei-

h
&th 
si Bay, Ont. Ant garlaivio 

nishanning” expliodavo ga- 
| ' katilas. Explozijos penkios 
' /tos likosi užmuštos.

fetAIMES ANT GEL2KE- 
LIU.

theycum, Wyo. Netoli nuo 
t ant Union Pacific gelžkelio 
timušė du traukiniai. Prie to 
(i patos likosi užmuštos, o 3 sun- 
fp apkultos.

Apringfield, III. Netoli Spring- 
!d Junction susimušė traukinys 
j lokomotyvą. Prie to du gelž- 
flio tarnai likosi užmušti, o trįs 
mkiai apkulti.

I IŠ DARBO LAUKO.
f Shamokin, Pa. Cameron 
igliij kasyklose užgimė gaisras ir 
r tai 1450 darbininkų ne teko 
irbo.

jj Baltimore, Md. Sustreikavo 
■> drabužių, siuvėjų Soumbom 
., kadangi mat kompanija įvedė 
nokesnį nuo štukų.

T Buenos Aires Resp. Argenti- 
Pietinėj Amerikoj. Darbai čia 

ur gerai eina, kas netingi, gali 
ruti darbą. Stiklo dirbtuvė su- 
lažino darbo laiką ant 8 valandų

J. Pauga.

ETUY1A1 AMERIKOJ.
IŠ CHICAGO, ILL'. 

’ereitą nedėdienį atsibuvo pirmu- 
[! “Aušros" draugystės prelek-

cija, skaityta p. J. Hertmanavi-1 turėt viltį ateityje, matydama kudi 
čiaus, ant temos: Mokslas. Skai
tymas. p. Hertmanavičiaus buvo 
gana užimantis, nežiūrint į tai. 
kad gvildenamas jo dalykas buvo 
labai sausas, — sausas dėlto, kad 
jam parsiėjo kiekvieną mokslo ša
ką apipasakoti keliais žodžiais. Sa
vo išvedžiojimus jis rėmė Spence- 
rio teorija, sulyg kurios: gamta su
sideda iš medžiagos ir proto, ar
ba. kaip jis pavadino, inteligenti
jos, kuri medžiagą apdirba sulyg 
savo noro. Pabaigus jam skaityti, 
kas užėmė valandą laiko, vienas iš 
klausytojų, p. Siderevičius, matyt 
šalininkas Buechnerio teorijos, su
lyg kurios nėra ant svieto tokio 
dalyko, kaip protas, o yra tik vie
na medžiaga, kurioje 
reiškia tik kaipo jos 
ta protinė medžiagos 
tik pačios medžiagos 
ri nieko nereiškia ir medžiaga, ką 
ji neveiktų, veikia aklai, be tikslo, 
— atsistojo ir išsireiškė, kad jis 
yra priešingas prelegento pasirin
kimui remti savo išvadžiojimais 
mokslininkais nepripažintais moks
liškojo svieto, apleidžiant tikrus 
mokslininkus: Danviną, Koperni
ką ir Marksą. Prelegentas ir jo 
priešininkas susirėmė, bet viens 
kito neįtikino ir abu pasiliko kiek
vienas prie savo. Ir aš, klausy
damas jų, pasilikau teipgi prie sa
vo. Taigi mano supratimu, Spen- 
cerio teorija yra daug vertesnė už 
Buechnerio teoriją, už kurią aš 
neduočiau nė sulūžusio dvylekio. 
Žinoma, Buechneris buvo gabus 
žmogus, jis gabiai suvėlė daug 
jovalo savo Medžiagoj ir Pajie- 
goj, bet vis tai tik jovalas, nors 
jis ir nukentėjo už jį kaipo moks
lo kankinys. Tai yra tik mytas, 
kad gamtoje viskas vyksta spangai 
(o vienok teip šiądien manoma. 
Reti.), be tikslo, ir tą aiškiausiai 
mums parodo nesugebumos tų, 
kurie veikia be tikslo. Vienok tai 
yra mano ypatiška pažvalga ir ša
lininkai Markso teorijos teiksis 
ant manęs nesupykti už tai. Jie 
gali sau savaip tikėti ir nepripa
žinti sau jokio proto, aš už tai ne
pyksiu.

Taigi prelekcija visgi buvo la
bai akyva, ypač jei butų buvę kam 
ją išplėtoti plačiau; bet prelegen
tas priešininkų daugiau nerado ir 
susirinkimas likosi užbaigtas. Žmo
nių susirinko, net gėda sakyti, 50 
ypatų, ir tai tik tolimesniejie; tie- 
gi, artymesniejie, kuriems šita pre
lekcija tyčia buvo surengta, visai 
neatėjo. Kuomi tą galima išaiš
kinti? Aš labai geisčiau žinoti ši
to musų apsileidimo priežastį. Gal 
kas man teiksis paaiškint.

Svečias.

protas apsi- 
ypatybė, bet 
ypatybė yra 
išdirbta, ku-

NUO “APŠVIETOS" MOTERŲ 
DRAUGYSTĖS CHICAGOJ.
Gamtoj nėra nieko teip papra

sto, kaip męs pripratę manyti. 
Kur ne eisime, jei žiūrėsime su 
atidžioms akims, vis surasime ką 
nors svarbaus. Daleiskime, kaip 
męs pripratę praleisti dienas ir 
naktis be paliovos einančias! Ro
dos tame nieko nėra svarbaus. 
Praeina diena, stojasi naktis su
laukiam ryto ir vėl turime die
ną.... Bet jeigu bandysime tiri- 
nėti tuos dalykus ir paklausime 
patįs savęs, kaip tas viskas stoja
si, tai pamatysime labai daug svar
baus. Žmonių pripratimas ir pri
sirišimas prie kasdieninių dalykų 
stabdo pirmyneigą. Motinos labai 
priprato būti tik motinoms, — 
pripratimas neleidžia joms supra
sti svarbumo savo pareigų ir vie
tos, kurią užima. Rodosi, kad 
teip ir reikia: pagimdyti, penėti ir 
palikti. Juk daugelį motinų girdi
me kalbant: “Kaip męs radom, 
teip turime ir palikti." gAtsigry- 
žus ir pažiurėjus atgal, girdime: 
kokis tai milžiniškas skaitlius nu
mirė, numirė, numirė, — daugy
bė motinų išmirė! Jeigu kiekvie
na praeitųjų amžių motina butų 
žiurėjus su atidžioms akims į busi
mąją žmoniją, ir jos reikalus, jei
gu ją butų atsakančiai auklėjusi, 
tai jau męs nereikalautume nei 
policistų, nei policijos kontrolės. 
Taigi matome, kokį nemalonumą 
šandien visi turime panešti dėl 
motinų nepasirupinimo apie žmo
nijos ateitį praeituose amžiuose.

Bet tu, šios gadynės motina, už
ėmusi pirmą teip svarbią vietą 
gyvenime giliai mastydama, pažiū
rėk į gulintį su išplėstom® akytėms 
ant tavo rankų kūdikį, kuris bus 
žmonijai arba pasigėrėjimu arba 
pasipiktinimu, ijepasiganėdink pri
pratimu “Kaip radom, teip ir tu
rime palikti" — padaryk atmainą, 
supratus svarbumą motinystės, iš- 
auklėk dorai kūdikius kuriuos at
gabenai svietan.

Juk tai didžiausia svarba žmoni
jai laukti ateities, o sykiu ir nau
jos gentkartėa. Ar gali žmonija 

kius purvinus, ašarotus ant gat
vių, pavestus Dievo valiai? Pakol 
motinos nesupras svarbumo savo 
stovio, pakol loš rolę mašinos 
tik palaikimui skaitliaus žmonių, 
kol nežiūrės atidžiai tolimon ap- 
regėn, į ateinančias gentkartes, 
tol žmonija apsiriks savo viltyse 
laukdama dangaus ant žemės.

Moterys, besirengiančios prie 
motinystės būtinai turi susipažinti 
su gamta, o gamtą galima pažinti 
tik tirinėjant kasdieninius apsireiš
kimus ir reikalus, giliau viską tė- 
mijant. Juo daugiau gamtą ti- 
rinėsi, juo didesnę jos meilę įgy
si. juo labiau ji tave patrauks. 
Mylėk gamtą, suprask ją! Taigi 
motina, sujungus savo jausmus 
su gamtos gražumu, susilauks to
kių kūdikių jausliaširdžių ir terp 
tokių viešpataus draugiškumas, 
doriškumas ir meilė gero. Nesu
prantantis gamtos nemoka mylėti 
nei geriausio savo draugo.

Draugės! nemanykite, kad tai 
paprastas daiktas įrengta “Apšvie- 
tos” draugystės vakarinė mokykla, 
apie kurią jau buvo garsinta 
rašėt uos.

Mokslas, mokykla, žinoma, 
paprasti vardai, tankiai juos
tojame; bet atkreipkite atidą gi
liau į šitą šaką mokslo, kurio 
draugė T. AndriuševiČiutė pradė
jo mokinti, taigi į rankomis išsiu
vi nė j imą. Šita šaka mokslo teip
augštai siekia, kaip ir kitos šakos 
mokslo, nes ir rankų darbas bran
giai apmokamas. Kiekviena besi
mokinanti to, turi brangiai užmo
kėti, kol išmoksta. Jums atsiran
da proga to išmokti, pasidėkavo- 
jant draugei Andriuševičiutei, ku
ri pasišventė labui seserų, mokina 
be jokio užmokesčio, nesigaili sa
vo brangaus laiko! Užtai jai “Ap-, 
švietos" draugystė linki tvirčiausių 
spėkų, su karšta padėka geidžia, 
kad ji pasiliktų musų mokintoja 
ant ilgai.

Draugės norinčios susipažinti su 
“Apšvietos" draugyste ir įstoti į 
minėtą vakarinę mokyklą, pasinau- 
dokit kol yra proga.

Iki pasididįs skaitlius mokinių, 
mokina 
tėj, tai 
Mokslas 
kiasi iki
Sutkų gyvenime ant žemutinių lu
bų.

Protokolų sekretorė,
M. šeškienė.

laik-

labai 
var-

tik vieną vakarą sanvai- 
yra utarninko vakarais, 
prasideda 7 :jo v. ir trau- 
9:30, pn. 3335 Union a v.,

IS EAST CHICAGO, ILL.
Lietuvių šitame miestelyj yra 

nedidelis būrelis. Savo parapijos 
jie neturi, nėra čia nė lietuviško 
kunigo. Mažesnė lietuvių dalis 
priguli prie lietuviško® Sv. Juoza
po parapijos South Chicagoj, o 
didesnė dalis priguli prie vietinių 
lenkiškų parapijų. Paskutiniai ne 
tik patįs sulenkėję, bet ir savo 
vaikus leidžia kvailinti lenkiškoms 
davatkoms, nė žodžio lietuviškai 
ne mokančioms. Kaip tik vaikai 
kiek lenkiškai pramoksta, tėvai 
iš to labai džiaugiasi, toki lenkinin
kai susieję ,terp savęs kalba: “jau 
musų vaikai ne prasčiokai, jie bus 
tikri lenkai." Nesupranta mat, 
kad lenkai, apart Lenkijos ir dar 
Lietuvos ir tai tik dėl lietuvių 
kvailumo, yra visur didžiausioj 
paniekoj. Laikai tie, kada lenkus 
ir svetur godojo seniai praėjo, 
nes pats lenkai, savo tamsumu ir 
nesupratimu gerą garbę pašarvojo; 
Amerikoj lenkai stovi beveik grė
dą su juodparviais; net italijonai jau 
lenkus užpakalyj paliko. Lietu
viams ypač Amerikoj nėra nė ma- 
žiousos naudos iš savo vaikų len
kus daryti, nes čia jau lietuvių 
garbė geresnė negu lenkų.

Žolinas.

Iš NEW BRITAIN, CON.
šv. Andriejaus draugystės susi

rinkime 8 dieną lapkričio šių me
tų perskaityta laiškas nuo Tėvy
nės Mylėtojų draugystės apie 50 
metinių sukaktuvių apvaikščioji- 
mą garbaus raštininko V. Kudir
kos, kuris bus 30 d. gruodžio šių 
metų ir apie išleidimą jo raštų. 
Draugystė šv. Andriejaus vien
balsiai nutarė dalyvauti sukaktu
vių apvaikščiojime ir paskyrė 10 
dol, iš kasos. Pinigai pasiųsti 
Centrališkam kasieriui Tėvynės 
Mylėtojų draugystės, A J. Povi- 
laikai. Padauginti aukas tapo 
paskirtas komitetas iš sekančių 
Šv. A. Dr. sąnarių: Mateušo Neį
mano ir Jono Kardoko. Tie vy
rai turi susižinoti su vietinėms 
draugystėms, parengti kokį pasi
linksminimą, arba balių. Pelnas 
bus paskirtas išleidimui V. Kudir
kos raštų. Perskaičius laišką apie 
gyvenimą to garsaus raštininko, 
apie vargus V. Kudirkos, buvo 
matyti ant veido kiekvieno drau
go gailestis ir piktumas ant žmog- 

rudžių maskolių (Kudirka kėntė 
gana ir nuo savųjų, kurie jį ligoj 
ir varge apleido. Tas buvo!,dar 
skaudžiau negu priešų {persekioji- 
mai. Red.). • i* 14

Vardan S v. A. draugystės sekr. 
Kazimieras Baikauskas.

<'
IS PITTSTON, '(PA.

18 d. spalio S. L. A.n7-ta kuo
pa atlaikė savo paprastą susirin
kimą ir nutarė: Kadangi parengi
mas Vliniuje universiteto nėra ga
limas greitu laiku, tai męs patarė
me auką, paskirtą minėtai institu
cijai Susiv. Lietuvių Amerikoje 
XXIII seimo, aukauti 'p. J. 
Jablonskiui, jo mėnesine? algai 
už mokinimą lietuvių kalbos Pa
nevėžio vidutinėse mokyklose!Jab
lonskis perkeltas į H rasto girtiną
ją. Red.).

28 d. spalio draugystė S. Dau
kanto apvaikščiojo dieną metinių 
sukaktuvių savo globėjo. Buvo 
dainos, kalbos ir deki iamaci jos. 
Kalbėjo p. Kalonis iš Wilkes 
Barre, Pa, ir Kazakevičia, vieti
nis. Dainavo vietinis bažnytinis 
choras, o dekliamavo dvi mažos 
mergaitės — Tolubiutė ir Jasai- 
čiutė. Kalbėtojų buvo Užprašytų 
ir daugiau, bet jie nepribuvo. Mat 
draugystė nutarus buvo tik tokius 
kalbėtojus kviesti, kurie nieko ne
prasitartų prieš kunigų darbus. 
Taigi, turbut, dėl aprubežiavimo 
kalbos kiti kalbėtojai nepribuvo. 
Kazakevičia užmanė parinkti au
kų išleidimui Kudirkos raštų, bet 
vienas iš čionykščių socijalistiškų 
veikėjų, Čepulis, užklausė, ar su
tiks ant to susirinkusi publika? 
Po trumpo ginčo susirinkimo ve
dėjo M. Tolubos ir minėtu “pro
testantu“, aukų surinkta $4.19. 
Reikia paminėti, jog p. Čepulis 
yra S. Daukanto draugystės sąna
riu. Ištikro reikia apgailėti, kad 
budimas dar socijalištu, vietoje 
žengti pirmyn progreso link, smun
ka dvasioje žemyn! •

Kiti tautiški, bei darbininkiški 
reikalai- žengia vezio žingsniu, 
čianykštė socijalistų kuopa karts 
nuo karto parengia diskusijas, bet 
tankiai nesusirenka nei kuopos są
nariai ; ateina trjs, ar keturi drau
gai, pasikalba ir išsiskirsto be nau
dos visuomenei. Pirrtriaus Čianyš- 
tės tautiškos draugystės mėgdavo 
kelti pokylius (balius), bet dabar 
miesto . valdžia uždraudė viešose 
svetainėse pardavinėti svaiginan
čius gėrynių®. Todėl dabar lie
tuviškos draugystės nekelia balių, 
o lietuviškas jaunimas, nerazdams 
kitokio užsiėmimo ir pasilinksmi
nimo, sėdi namieje, arba smuklė
se. Butų geistina, kad Pittstonie- 
čiai atgaivintų Teatrališką kuopą, 
pradėtų dirbti sudrutinimui kuo
pos T. M. D., užsiimtų skaitymu 
knygų, lavintųsi dainavime. Nagi, 
Pittstoniečiai, judinkite žemę.

Greitakojis.

Iš BAYONNE, N. Y.
Prispirtas vietinių lietuvių, 6 d. 

lapkričio kun. M. šedvydis turėjo 
sušaukti parapijos susirinkimą; 
bet jis teisinosi, kad toj diecezi
joj vyskupo išleistas fiadavadiji- 
mas, kad parapijos ne gali nė jokių 
mitingų turėti, todėl sušaukimas 
butų priešingu katalikiškam tikė
jimui. Bet parapijonai tokiam be- 
siteisinimui netikėjo, privertė kuni
gą mitingą sušaukti. Mitingas at
sibuvo ne savo vietoj, nes bažny
čioj ; susirinko apie 40 ypatų. Pa
rapijonai reikalavo, kad kunigas 
išaiškintų, kaip stovi parapijos rei
kalai, už ką vėlių ganytojas juos 
apšaukė bedieviais, socijalistais. 
Parapija, girdi, gyvuos, o skaitan
ti knygas ir laikraščius gali eiti į 
lenkų būdą, taigi į lenkų neprigul- 
mingą bažnyčia. Kada parapijonai 
davė pinigus, tai bthvo geri, bet 
kaip tik panorėjo žinoti ant ko jų 
pinigai apverčiami — tuojaus be
dieviais, niekšais pastojo; kol žmo
nės dėjo pinigus, tąsyk nė vysku
pas nedraudė mitingų laikyti, ga
lėjo, kad ir keturis kartas į mė
nesį juos laikyti, tąHk viskas bu
vo katalikišku. Ir trustisus para
pija tokius išrinko, kokius norė
jo. Kada gi materijališkai sutvir
tėjo, gavo šiltą vietą, jau viskas 
negerai: skaitanti knygas ir laik
raščius bedieviais tapo, sacijalistais 
gi tie, kurie nori žinoti kaip su
vartojami pinigai bažnyčiai aukau
ti. Trustisus pavarė, rado juos 
neatsakančiais katalikais, kitus pats 
sau išsirinko be parapijos pritari
mo. Bet parapijonai ne snaudžia, 
jie žada savo tiesų j ieškoti. Kaip 
knygos vedamos, mažai kas žino, 
bet girdėt, kad jose išlaidos di
desnės už įplaukimus. Na, o ku
nigas giriasi, kad jam teip rupi 
parapijos labas, kad jis musų baž
nyčiai net Jersey City kolektuoja 
pinigus. Teip turbut jis ir parapi
jos labą suprantaI

Darbai Čia eina dar blogiau, ne
gu ėjo prieš prezidento rinkimus, 
žmonių be darbo daug matyt: tuoj 
po rinkimų paleido tūlą darbinin
kų skaitlių,

Senelis.

IS LONDONO. \
Pavasaryj pereito meto, nepai

sant visokeriopų kliūčių, męs, ke
liatės iš nuo seniau čia, Londone, 
apsigyvenusių lietuvių įsteigėme 
tautišką draugystę vardu “Aušra”, 
su tokiu jau programų, kaip Lie
tuvoj gyvuojanti “Aušra"; taigi 
tikslu jos yra — platinimas ap
švietimo ir tautiško susipratimo 
tarp tamsesnių brolių ir seserų. 
Tikslas, — pasakys nevienas — 
be abejonės, puikus, kasgi vienok, 
iš vietinių lietuvių galės ir drįs ap
siimti jo įvykdinimu, — praves 
kelią? Teisybė, męs da labai silp
ni ir spėkų da neturime, bet argi 
jau turime nuleisti rankas: laukti 
lyg kokio stebuklo, kad kas atsi
tiktų netikėto, išdribtų iš debesų? 
Turime juk suprasti ir atminti tai: 
jeigu męs pats apie savo padėjimą 
nepasirupisime, tai juk niekas 
mums nepadės, nepatars, bet, iš 
kitos pusės, jeigu męs judėsime, 
pradėsime glausties vens prie kito, 
vienysimės, męs ne tik sutvirtėsi- 
me, bet išaugsime į tvirtą organi
zaciją, pavirsime į milžinišką spė
ką, kuri, galu gale, atkreips ant 
savęs ir inteligentijos atydą. Jau 
p. J. Gabrys padarė pavyzdį: atsi
lankė Čia, į mus prakalbėjo, pamo
kino; bėgyje laiko atsiras ir dau
giau tokių vyrų, pasišventusiu sa
vo tautiečių gerovei, kurie ne san- 
vaitę arba kitą musų tarpe apsi- 
liks, bet mėnesius savo laiko pa
aukaus musų dvasios ir proto pa
kėlimui.

Visur, visame pasaulyje, kur tik 
lietuviai neapsigyveno, pradėjo su
siprasti, vienytis, šlietis viens prie 
kito, — organizuotis. Tuo tarpu 
čia, loMidone, 
tarpais, rodos 
bruzdėti, 
profanų, arba 
pradeda abejoti, nuleidžia rankas 
ir snaudžia.kol vėl kas neprikelia.

Tūli draugystės nariai mano 
įnešti užmanymą, kad prie “Auš
ros” butų įsteigta kasa savitarpi
nės pašelpos bedarbės laike.

Susirinkimai “Aušros” narių at- 
sibuna kas sanvaitė, nedėl dieniai s, 
7’ valanda vakare, salėje Black 
Bull,

kartas nuo karto, 
užsidega, pradeda 
prisiklausę zaunų 
šiaip tamsunėlių.

bet

Bacon Street, Brick Lane E. 
“Aušros" komitetas.

REIKALUOSE MUZIKALIŠ
KO FONDO.

Perskaitęs pereitame numery; 
“Lietuvos” straipsnį p. J. Laukio, 
užvardintą “Paimkime bent sykį 
tikrą kelią", manau turįs priderystę 
bent trumpai nurodyti, kad išva
džiojimai ir paraginimai p. Laukio 
remti tą “Fondą", nors yra geri 
ir gal būt naudingi musų visuome
nei ir mums patiems, vienok butų 
geistina žinoti nuo p. Laukio, kai
po raštininko to fondo, ar Komite
tas renkantis nuo žmonių pinigus 
tam tikslui yra jau inkorporuotas, 
ar turi savo įstatus, ir, jeigu turi 
čarterį ir įstatus, kad molonėtų 
per laikraščius pagarsinti.

čarteris ir įstatatai yra pamatu 
kiekvienos įstaigos, ir męs visi ge
rai suprantame, kad, norint kokį 
tikslą atsiekti, ar tai pastatyti trio- 
bą ar įrengti kokį kitą dalyką, dar
bas visuomet turi būti pradėtas 
nuo pamatų. Su šituomgi fondu, 
rodsi, yra visai kitaip. Pinigai 
pradėti rinkti pirmiau, negu žmo
nės žino kaip jie bus sunaudoti, ir 
kas yra už tuos pinigus atsakan
čiu.
do narių, nes aš nesu priešingu 
rinkimui pinigų tam tikslui, teip 
pat kaip ir nesu priešu p. Laukio 
ar kitų Komiteto narių, vienok, 
pakol įstaiga tą nebus inkorporuo
ta, ir nematysime ant kokių papia- 
tų stovi, nėra logišku daiktu rei
kalauti, kad žmonės tą fondą šelp
tų.

Galbūt, 
mas ar 
žmonės 
ar ne, 
ravimo, 
daryti nereikalingų išlaidų, 
irgi nėra logišku protavimu, nes 
jeigu žmonės tiki, kad tokia įstai
ga yra reikalinga, tai turi tikėti 
teipogi, kad žmonės supras jos 
naudą ir reikalingumą ir jai pri
tars, bet jeigu pirmžengiai ar va
dovai neturi užsitikėjimo tam dar
bui, tai kaip galima reikalauti, 
idant visuomenė, kuriai tas užma
nymas nėra teip gerai suprantamu 
kaip Komitetui, turėtų užsitikėji
mą įvykdinimui tos įstaigos, ir 
kam remtų minėtą fondą?

Tegul tas ne įžeidžia to fon-

Komitetas, nežinoda- 
iš to kas išeis, ar ne, ar 
pritars tam užmanymui, 
susilaikė nuo inkorpo-

Komitetas saugojosi
Ta?

Turint čarterį ir įstatus, žmo
nės, aukaudami tam tikslui, žinos 
kam pinigus deda, ir jeigu tas tiks
las potam pasirodytų ne jvikdo- 
mu, tai nieks negalės Komiteto 
kaltinti, kad jis nežino ką darąs, 
ir tada surinkus tiek pinigų, kiek 
duosis, galima bus suvartoti ar su
naudoti teip, kaip įstatai parodys, 
ir tada bus visi užganėdinti.

Ponas Laukis nurodo, kad pas 
lietuvius gema daug užmanymų, 
bet iš tų visų nė vienas nelieka 
įkūnytas. Tas gal būt teisybė. 
Bet kokia to priežastis? Ar už
manymų pas mus yra perdaug? 
Su tokiu protavimu yra sunku su
tikti. Reikia visupirmu atminti, 
kad musų tauta neseniai atsibudo 
iš miego. Pas mus beveik visos 
tautiško® dirvos yra neišdirbtos. 
Ne įstabu todėl, kad kiekvienas 
daugiau protaujantis tautietis pa
duoda visuomenei 
mus, kuriuos laiko 
lingais įvykdinimui 
musų tautai. Ir 
tiškai, ekonomiškai 
stovinčios tautos 
už mus užmanymų, iš kurių vieni 
yra įvikdomi, o kiti nyksta. Bet 
priežastis, kad musų užmanymai 
daugiausia užmiega pakol visuome
nė juos gerai supranta, yra ta, kad 
visų pirmu, užmanytojai tankiai 
patys nežino kokiu keliu savo už
manymą įvykdinti, ir neužtektinai 
išaiškina visuomenei. Iš to męs 
teip daug turime bergždžių pole
mikų, o mažai rimto darbo. Taigi 
patarčiau Komitetui “Šerno Muzi- 
kališko Fondo” padėti visų pirmu 
tvirtus pamatus savo įstaigai, o 
tolesnis darbas eis savo keliu, ir 
nereikės teip daug polemizuoti. 
Angliškas priežodis sako 
ever is ~worth doing, 
doing well”, 
gu jisai yra 
tvertas teip, 
tveriami.

savo sumany- 
butinai reika- 
ir naudingais 

augščiau poli- 
ir apšvietime 

turi nemažiau

VVhat- 
iš, worth 

taigi ir fondas, jei- 
reikalingu, turi būti 
kaip visi fondai yra

nėra dar lygšiol in- 
Nors steigėjai jo 
nuomonės, kad ge- 
inkorporavus; atsi

J. J. HertmanoviČ.

Šitas fondas 
korporuotas. 
yra to® pačios 
riau butų jis 
žiūrėdami vienok į taupumą fon
do pinigų, jie manė apsieisią be in
korporavimo. Męs turime paviz- 
džius su kitomis draugystėmis, 
kupos apseina teip gerai be čar- 
terio, kaip ir su čarteriu. T. M. D., 
pav. lygšiol nebeturi dar earterio 
ir tas jai nė kiek neužkenkia sa
vo darbą varyti. Bet p. Hertma- 
navičius ir maloni visuomenė teik
sis mus suprasti, kad męs teip da
rysime, kaip didumos bus reikalau
jama.

Pono Hertmanavičiaus patėmiji- 
mas, kad musų užmanymai dau
giausiai užmiega pirma negu vi
suomenė juos supranta dėlto, jog 
užmanytojai patys tankiai nežino 
kokiu keliu juos įvykdinti ir ne
užtektinai juos išaiškina visuome
nei, yra iš dalies teisingas, net ir 
šiame atsitikime. Męs, buvusis 
komitetas, buvome, kaip, anot pa
sakos Krilovo,-vėžys, gulbė ir ly
deka užkinkyti prie vieno vežimo: 
vienas mus atbulas ėjo atgal, ki
tas kėlėsi į padanges, o trečias 
traukė į vandenį. Neįstabu todėl, 
kad musų vežimas stovėjo ant vie
tos ir žmonės gal ir nesuprato iš- 
našumo šito muzikališko fondo 
uždavinio. Ištikro, negalima tikė
ti, kad žmonės matydami sau nau
dą iš kokio nors darbo,jo nedary
tų. Prie šito gi muzikališko fon
do, išskyrus toliaus matančius, ne
daug kas prisidėjo, Iš to matyt, 
kad išnašumas jo nėra visiems su
prantamas, 
didelis ir ai 
me, kad mums negana yra paval
gyti. Męs dar turime savo dva
sios reikalus, kurie yra daug svar
besni ir už pavalgymą, šifp ve 
muzikališko fondo uždaviniu ir 
yra aprūpinti musų dvasiškus rei
kalus. Jo darbu bus pakelti mus 
iš. nupuolimo, išvesti mus iš musų 
prarūgusių smuklių, atidaryti mu
sų akims grožybes gamtos ir įvesti 
mus į dangų žmogaus dvasios. 
Tai yra didelis darbas, prakilnus 
mieris ir tikras atlyginimas tiems, 
kurie pasirūpins jį įkūnyti.

Argi tai daug reikia galvoti, kad 
suprasti išnašumą šito sumanymo? 
Kur daina skamba, ten akys juo
kias, ir lupos šypsos, o širdyj gali 
rasti sau vietą tik meilė. O kur 
meilė yra, ten teipgi gali būti ir 
laimė. Argi mums reikia dar ko 
daugiau? Laimė yra vienintelis 
tikslas žmogaus gyvenimo. Todėl 
svarbumas šito muzikališko fondo 
mums yra aiškus ir manome, kad 
jis teipgi nemažiaus aiškus gali 
būti ir kitiems. Bet jei kas gerai 
ko nesuprastų, tegul klausia, męs 
paaiškinsime. Tuos gi, kurie jo 
išnašumą supranta, kviečiame pri
sidėti tavo darbu prie mus. 

mok jis yra teip
Męs visi žino-

Mums reikia joo veikėjų, už jau 
čiančių šitam darbui. Kas norė- 
veikti, paaiškinimus gaus per laiš
ką. Laukiame atsiliepiančių.
J. Laukis, S. M. F. raštininkas, r 

3252 So. Halsted st, Chicago, UI.

AUS- ■

būdamas 
“Aušrą" 
patikėjo

ATDARAS LAIŠKAS 
RAI".

Tie faktai, kad aš 
Amerikoje kreipiausi į 
K. J—io reikale (ir ji 
mano žodžiui), o vėliaus ir pats/ 
prašiau josios stipendijos, — aiš
kiausiai parodo, jogei nė aš “Auš
ros” ne niekinau, nė “Aušra” ne
matė ‘mano darbuose nieko prie
šingo'savo tikslams, -Kadangi vie
nok kai kurie “Lietuvos" ir kitų 
laikraščių publicistai, semdami ži
nias neva “iš gerų šaltinių", vie
šai mane įtaria įvairiuose nusidė
jimuose prieš “Aušrą", tai aš rei
kalauju jos teipat viešai atsakyti 
ant sekančių mano užklausimų:

i) Kada ir kur aš niekindamas 
“Aušrą”, vadinau ją “burzuaziš-1^

2) l£ada ir kur aš davinėjau 
“Aušrai patarimus — “visą savo 
turtą pavesti revoliucijai"?

3) Ar nors vienoje savo prakal
boje arba šiaip viešame pasikalbė
jime esmi ką blogo išsitaręs apie 
"Aušrą“ ir josios tikslus?

4) Ar nors viena mano duotųjų 
žinių apie K. J—io y pa tą ir apie 
jo materijališką padėjimą tame 
laike, kaip jisai prašė pašelpos, — 
pasirodė netikra esanti?

Moksląeivis P. G.
P. S. Kitų laikraščių prašau šį 

laišką perspauzdinti.

Ponas P. G. visai ne to klau
sia, pas ką reikėtų klausti. “Auš
ra” apie jį nė puse žodžio nieko 
neišsitarė ir paduotiejie jo už
klausimai visai jos neliečia. Kas 
buvo pasakyta apie jį, buvo pasa
kyta mano. Kodėlgi jis manęs 
neklausia, iš kur aš tą žinau? Yra 
tam viena iš dviejų priežasčių, ar 
gal ir abi drauge: Viena, kad aš 
pasakiau tą, ką žinojau, vadinas, 
tą kas buvo; todėl klausti pas tą, 
kas gali prirodyti, nėra išmintingu. 
Antra, jam einasi apie tai, kad pa
rodyti, jog jis iVijno menkutės 
ypato® per savo didžiulį 'Aš” .ne*__ -
mato ir matyti “nenori, kas yra 
vištide, ką “Plevat na tebia". Bet 
aš nuduosiu, jog to nesuprantu ir . 
vietoj užklaustosios “Aušros”, ku
ri neturi ką jam atsakyti, atsaky
siu aš.

Pirmiausiai kaslink reikalo K. 
J—io; jis prisipažysta, kad “Auš
ra” jo žodžiui patikėjo, bet jis ne
mato, kaip jis gali būti kaltas, jei 
tas ponas K. J., per jo rekomen
daciją gavęs nuo “Aušros” 
pašelpą, apvertė ją kitokiam tikslui _ 
negu jos prašė. Jis to nenori su
prasti, kad “Aušra", duodama tam 
vyrui pašelpą, ne anam patikėjo, 
tik jam, P. G., kuris už jį užtari 
ir savo užtarimu priėmė už jį ant 
savęs atsakomybę. Žinoma.1 anas 
ponas galėjo jo užsitikėjimą teip
gi apgauti; bet kad K. J. suvylė 
jo užsitikėjimą, tai jis “Aušrai" 
niekuomet to neparodė, niekuomet 
nepranešė jai, kad toksai p. K. J. 
pasielgimas jam, — P. G. didelį 
nesmagumą daro. Taigi iš to ma- 
tyt ir visa dora p. P. G. Kada, 
dėl apsivilimo ant jo rekomenduo
jamo K. J., o ne dėl neprilank'umo 
revoliucijai ir revoiiucijonieriams, 
“Aušra" nepripažino jam pašelpo®, 
jis kreipėsi prie privatiškų ypa
tų įtekmės aplinkiniu budu ir dar 
su kokiu terroru!.... Jis, P. G., 
sau galą pasidarys, jei “Aušra" 
jį sušelpti atsisakys ir atsakomybė 
to puls ant “Aušros”! Argi tą ga
lima doru darbu vadinti?

Ant pirmų trijų jo užklausimų 
atsakysiu vienu: Pono Ališauske 
bankoje, kuomet su garsiu pliaukš
telėjimu rankos, apsisukęs ant vie
nos kojos, pasakei: “Tai jus nie
ko neišmanote.” Platesniam pa
aiškinimui p. P. G. malonės kreip
tis prie D-ro A. L. Graičuno.

P. S. Kitų laikraščių prašau 
šitą paaiškdkųią perspauzdinti.

J. Laukis.

ŽMOGAUS GYVENI
MO, 

hygieniškos

ILGIS

taisyklės bus 
pažins skirtu- 
kad gyventi"

Kaip 
suprastos ir žmonės 
mą tarpe “valgymo 
ir “gyvenimo kad valgyli”, kaip 
vertė maistų bus suprasta it 'už 
laikoma, tai ilgas amžis žmogaus 
bus paprastu dalyku, o ne išėmi
mu. Laikraščiai šios dienos tan
kiai praneša apie mirimą žmonių 
suviršum 100 metų senų. Žemiau 
paduotos ištraukos gali būti aky
vos skaitytojams ir gali būti pa-

T?.sV



Įvirtinimu to, kad liga galt būti 
išnaikinta ir amžis žmonių prail
gintas daug toliau už sapnų da- 
Ibartinės kartos.

Plutarclias pasakoja, kad seno
vės briionai, kurių maistu buvo 
daugiausiai gilės, vuogos ir van
duo, pradėdavo senti tik 120 metų 
būdami.
« Nėra įstabu (sako laikraštis 

Health”) kad daugiau žmonių iš- 
gvyena su viršum 100 metų šitose 
šalyse negu augštesnėse platumose. 
\ okietija 55 milijonais turi 778 

.šimtamečių žmonių; Prancūzija, 
su 44 milijonais, turi 213; Angli
ja tik 146 ir Škotija 46; Šve
dija turi 10; Norvegija. 23; Bel
gija 5; Danija 2; Ispanija 401; 
ir Šveicarija nė vieno. Serbija su 
2.250.000 žmonijos turi 575 suvir
tum 100 metų senus žmones.

Liudvikas Comaro, kuris amžy- 
je 40 metų pradėjo susilaikyti nuo 

* valgio iki 12 uncijų maisto ir 14 
uncijų gėralo kasdien, išgyveno iki 
104 metų, nors 40 metų būdamas 
buvo pasibaigęs visai. Joanna 
iVVrigley’ienė iš Batho’o, išgyve
nusi 109 metus niekuomet negėru- 
si arbatos ar kitų dilgalų. Con- 
way, m metų senas buvo pilnoje 
sveikatoje iki paskutinės valandos; 
D. Rostovskienė gyveno 112 metų; 
Marė McDonnel 118 metų prieš 
pat savo mirtį nueidavo 14 angliš
kų mylių per dieną; Marė Yates, 
Marė Cameron, Jonas Jacob iš
gyveno po 129 metus; Henrikas 
Leadville 129 metus; Polezevas 
130 metų; Margarieta Foster 137 
metus; Gelenas, daktaras 140 me
tų ; Pranciška Consist iš Borythor- 
po išgyveno 150 metų. Tamošius 
Parr, gimė 1483 m., vedė pačią 80 
metų būdamas. Antru kartu 
si vedė 120 metų būdamas su 
tarina Milton, kuri pagimdė 
sūnų. Pakviestas į Londoną
mošiaus, A rudelio grovo po dvie
jų mėnesių pasimirė. D-ras Har- 
vey padarė pomyrinį ištyrimą kū
no ir nerado jokio ženklo gedimo, 
teip kad nėra abejonės, jog jis 
daug ilgiau butų gyvenęs, jei jis 
nebūtų buvęs atskirtas nuo savo 
prasto veiklaus gy venimo. Tamo
šius Damm iš Leightono, Cheste- 
re, išgyveno 154 metus; Vilimas 
Edwards mirėCairey’je vasario 24 
d. 1668 m. i68metų senumo; Hen
rikas Jenkins mirė gruodžio. 8 d. 
1870 m., 169 metų amžiaus; Lar- 
tanas Petratsch iš Kofrocko, Ven
grijoje išgyveno 185 metus.

Miguel Šalis iš Bogotos, 
Salvadore, 180 metų būdamas 
gė tik sykį per dieną, gėrė
vandenį ir mėsą valgė tik du kar-1 
tu į mėnesį ir pasninkavo 48 va
landas į mėnesį.

Kapitono Landonierre’or “Kelio
nėje į Floridą” pasakojama apie 
susitikimą dviejų labai senų žmo
nių, tėvo ir sunaus, abu žilais kaip 
sniegas plaukais: tėvas buvęs ’ tik 
grobias, kaulai, gyslos, raumenys 
ir tt matėsi aiškiai per jo odą 
Tėvo amžis nėra pasakytas. Su* 
nūs gi buvęs 250 metų senumo^ 
o tėvas, anot sunaus manymo, ga
lėjo dar išgyventi 30 ar 40 metų 
ilgiau. Ser Richardas Baker 
“Chronikoje” sako, kad Jahannes 
de Temporibus, kuris buvo šarvi
ninku Karolio Didžiojo, gyveno 
iki devintam metui ciecoriaus Kon
rado ir pasimirė amžyje 321 metų. 
Purchas’o “Pelegrimystėse” ste
buklai gamtos yra teipgi užrašyta. 
Vienas žmogus iš Bengalo, 335 
metų amžiaus turėjęs gerus dantis 
ir pastebėtiną atmintį, už ką sulta- 
nas Kambija paskyrė jam algą, ku
ri traukėsi ilgą laiką, Portugalų 
valstybės mokama.

Vilnys.
Seniai jau sutemo naktis, 
Sužibo auksinis žvaigždynas, 
Ir mėnulio šviesos sidabrinė vilnis 
Apliejo Šešupės smiltyną....

Jis tartum žemčiūgo ugnims 
Kerėjančiai puikiai žibėjo....
Ir spindulius metė Šešupės vilnims, 
Kuriose safyras mirgėjo....

Jos ūžė, bangavo liūdnai
Dainelę teip saldžią, jausmingą.... 
Ramino man dvasią tie slaptus balsai, 
Kaip daina matušės* širdingą....

Kad būvio kartybės, skausmai
Nuvargina, jau nukankina,
Po smūgiais likimo, kad miršta jausmai, 
Tos* vilnys mane atgaivina....

Jos rodosi dievų jausmais, 
Apsiaučia, sušildo krutinę.... 
O dvasią zefyras svajonių sparnais

M. Lietuvaitė.

Vaidintuvė.
Sėdėjau viena tamsiame kambarėlyj, 
Ugnis vien liepsnojo, traškeno linksmai, 
Aš tėmijau gražų jos rausvą šešėlį, 
Kaip slankiojo sienoms teip tyliai, slaptai

Jis tartum ugninių svajonių suaustas, 
Atslinko prie manęs lyg koki jausmai; 
Ir mane apsupo jo gaisras teip karštas 
Ir sielą suspaudė nyikmas, skausmai..

ap- 
Ka- 
jam 
Ta-

Akyse man šmėklos pradėjo vaidytis, 
Žmonių siluėtai — pasaulio darbai, 
Gyvenimo lapai pradėjo sklaidytis, 
Jog tėmijant, vėrė šalti šiurpuliai!

Štai vienas, nutukęs, aptingęs vos slinko, 
Jo veidas kaip mėnuo šypsojos kvailai, 
O kitas išalkęs, vos kojas pavilko, 
Jį garbino galvą nulenkdams žemai.

O tas, atsisukęs, jį koja paspyręs, 
“Paliaukie — suriko — misenėjęs, kvaily!” 
Ramumo neduodi man savo pagyrais!” 
— Tas kruvinas alpo, bet garbino jį....

Tai vėl moteriškė ar jos bent šešėlis, 
Sudžiuvus, vos laikos ant jos skarmalai, 
O paskui ją bėgą mažiuks kūdikėlis, 
Prašydamas duonos ir verkdams labai..

žmonių savžudystės
San 
val- 
tik

Toliaus pasirodė melai, veidmainystė, 
Turtingųjų auksas — silpnųjų kraujai, 
Niekybė, žemumai 
Ant galo sužibo kiltųjų jausmai.

Bet tie tamsumoj vos tik žymus spingsėjo, 
Juos žudė, slopino tamsos gaivalai, 
Tačiaus jie kaskartą aiškiaus šviest pradėjo, 
It svieto teisybės doros spinduliai.

Ugnis lyg prigeso, šešėlis išnyko, 
Tik mėnuo sužibo į langą šviesiai, 
Vaidintuvė dingo, aplinkė nutyko, 
Aš rymojau, galvą nulenkus žemai.

M. Lietuvaitė.

EMILE ZOLA

RYMAS
ROMANAS

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

savoRusai ne nuo šios dienos 
Uraliaus kalnuose įrengė kasyklas, 
bet nieko ypatingai brangaus nesu
rado. Neperseniai anglai atpirko 
dalį ten esančiųjų aukso kasyklų. 
Besidarbuodami ypatingą atydžią 
atkreipė anglai į Berezovskos upe
lį, apie kurį nuo senų senovės ėjo 
paskalai, buk jo pakrančiuose esą 
brangiųjų akmenų. Dabar anglai 
surado visus smėlio kalnelius, pil
nus brangiųjų akmenų: rubinų sa- 
firų, smaragdų, taipogi ir deiman
tų/ Toliaus kasant, anglai tikisi 
atrasti deimantų kasyklas, kurios 
nebus menkesnės už pietų Afrikos 
arba Brazilijos (Amerikoje). An
glai surado ten puikų urvą, į ku
rį įėjus su žiburiu, visos sienos 
spindi tarsi butų iš brangių kriš
tolų.

(“V. 2.”)
|{ Netoli Ekaterinenburgo, ryti

nėj Maskblijoj, ant traukinio ga
benančio 25 milijonus rublių Pe- 

I terburgan užpuolė 25 ginkluoti vy- 
I rai. Bet užpuolimas nepasisekė. 

Penki užpuolikai likosi suimti, o 
4 užmušti. Sužeistas tapo vienas 
Žandaras.

(Tąsa).
tamsta — galima priimti už absoliutišką tei
sybę, kad kiekviena knyga, paliečianti tikėji
mo klausimus, pavojinga ir ją reikia nuteisti. 
Ar tamstos knyga gerai prisilaiko dogmos?

— Man rodos, galiu užtikrinti tamstos 
šventenybę, kad aš neturėjau omenyje jos 
griauti.

— Tai gerai, ir aš palaikysiu tamstos pu
sę, jei tas teisybė. ... Priešingame gi atsitiki
me aš galėčiaįt duoti tamstai tik vieną patari
mą, — kad tamsta pats paimtum atgal savo 
knygą, nuteistum ir sunaikintum ją, nelauk- 
dams, kol indekso kongregacijos nusprendi
mas privers tamstą tą padaryti. Kas sukėlė 
skandalą, — turi ir atpirkti savo kaltę, išrovus 
su šaknimis visus nuodėmingus užmanymus. 
Kunigas neturi kitokių pareigų, kaip tik nu
sižeminimas ir paklusnumas, kunigas visai tu
ri atsižadėti nuo savo ypatiškos valios prieš 
augštesniąją ir neapribuotąją bažnyčios valią. 
Bet kam abelnai ir rašyti? Jau pats noras 
išreikšti savo ypatišką nuomonę yra maištas 
ir sukilimas, — ir tiktai velniškas pagundy
mas priverčia paimti plunksną. Kam užtrauk
ti ant savęs amžinas kančias.... Tamstos 
knyga, mano mielas sunau, taip-gi literatūra, 
nedaugiau kaip literatūra.

Ir šį kartą tas žodis buvo ištartas su to
kia neapikanta, kad Pierre aiškiai pamatė su 
kokiu įnirtimu tas kunigaikštis atmes jo kny
gą, susipažinęs su ja. Ir juo ilgiau jis klau
sė jo žodžių, senis augo jo akyse, nejučio
mis įkvėpdamas jam baimę ir nusistebėjimą.

— O, tikėjimas, mano sunau, tikėjimas 
visai tobulas! Kokį nusiraminimą jauti, kuo-

met nusilenki prUs sakramentus, nenorėda- čią, savo protežę, kurį jis buvo palikes už 
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las.
amžinai pasilieka tokiu!.... Jis* tai trypia

pereinamus pelkynus — ir nuolat prisieina
- - *• ........................ r - -

Kad įvyktų Kristaus prižadėjimai,

mas perkratinėti jQ, ramiai persitikrinęs, kad 
priėmęs juos, antgalo, atradai teisybę! Ar 
didžiausis užsiganėdinimas yra ne tame, kad 
Dievo gale valdo protgr apšviečia ir discipli
nuoja jį taip, kad jis jaučiasi save užganė
dintu ir nebeturi daugiau jokių norų? Tik
tai Dievo esybėje 4 žmogus gali surasti savo 
sielai nuraminimą. > Tiktai reikia Dievo esy
bėje matyti. 1 as,1 kurte netiki, panašus yra 
į mūšio lauką, ant- kurio gali užkristi visos 
nelaimės. Tiktai tikėjimas išgano ir su
taiko !

Pierre, tylėdamas gėrėjosi prakilnia kar
dinolo figūra. Lourdese jis matė tiktai ser
gančius žmonės, trokštančius kūno ir sielos 
išgydymo.^ Dabar prieš jį buvo samprotau
jantis tikėjimas, protas, kuris persitikrinime 
Įieško tikėjimo stiprybės ir neprileidžia abe
jonių. Niekuomet jis dar nematė tokios gy
vybės, tokio noro gyventi nusižeminime, ir 
be jokio reikalo pakelti uždangą, kuri slepia 
prieš mus mirties slėpinį. Jis žinojo, kad 
Bokkanera praleido * truputį audrotai jauny
bę, kad ta audrota prigimtis buvo rami pas 
jį ir užsiliko tiktai viena puikybė.

;— Vienok, — išdrįso jis antgalo pasa
kyti labai minkštai, — jei tikėjimas savo pa
mate niekuomet nepersikeičia, tai jo formos 
mainosi.... Diena iš dienos pasaulis at
jaučia permainas, nes jis yra po evoliucijos 
•♦•kme.

— Bet tai neteisybė! — sušuko kardino-
— Pasaulis visuomet Ijuvo tas-pats ir 

ant vietos, tai paklysta, tai nusmenga. į ne
pereinamus pelkynus — ir nuolat prisieina 
jį išvesti ant teisingo kelio. Štai kur teisy
bė.... Kad įvyktų Kristaus prižadėjimai, 
argi pasaulis nesugrįžtų į tą padėjimą, iš ku
rio išėjo — pirmutinės nekaltybės. Argi ne 
toje iškilmingoje dienoje bus pasaulio galas, 
kuomet žmonės atras teisybę, kurią mums 
nurodo evangelija?.... Ne, ne, teisybė pra
eityje, ir kas nenori savęs pražudyti, turi vi
suomet į ją turėti atkreiptas akis. Tie nauji 
įvedimai, tie išgirto progreso miražai — ne 
daugiau kaip Antikristo, pinklės. Kam tie 
jieškiniai, kam būti visuomet pavojuje, įpulti 
į klaidas, jei teisybė jau ym žinoma štai aštuo
niolika amžių.... Teisybė — yra pasislėpusi 
apaštališkoje ir rymiškoje katalikybėje, kurią 
sutvėrė ilga žmonių karta! Kokia beprotybė 
stengtis perkeisti, arba stfnaikinti tą, ką tiek 
daug šviesių protų, tiek daug dievobaimingų 
sielų padarė tokiu iškilmingu daiktu, kuris 
yra vienatiniu įrankiu tvarkos šiame pasau
lyje ir išganymo — kitame!

Pierre klausė jo skaudama širdimi, visai 
nemanydamas jam prieštarauti, nes matė, kad 
prieš jį buvo atkaklus pasipriešinimas. O 
kardinolas, atsikėlęs nuo savo vietos ir išsi
tiesęs, tęsė tvirtu balsu, kuriame skambėjo 
drąsa ir didybė.

— O jei katalikybė, kaip mano jos prie
šininkai, yra pasmerkta pražūti, tai lig pas
kutinės minutės ji turi pasilikti ištikima savo 
garbingai praeitei.... Tamsta girdi, ponas 
kunige, nė mažiausio nusileidimo, nė mažiau
sios permainos! Ji tokia, kokia turi Imti ir 
negali būti kitokia. Dieviška teisybė ne
gali pasiduoti permainoms: ir mažiausis ak
muo, išimtas iš muro, kartais gali sugriauti 
namą.... Argi tai nematyti? Negalima iš
gelbėti seno namo, kuomet neva norėdami re
montuoti. kasasi j>o jo pamatu. Tokiu budu 
galima tiktai padidinti plišius jo sienose. xJei 
teisybė, kad Rymas turi subyrėti į dulkes, 
tai visos pataisos, visos permainos tiktai pa
greitins neišvengiamą katastrofą. Ir, vietoje 
iškilmingos ir drąsios mirties, bus niekšiška 
bailio mirtis, prašančio pasigailėjimo.... 
Sulyg mataęs, tai aš laukiu. Aš esu persitik
rinęs, kad ta visa atkari melagystė, buk kata
likybė niekuomet nestovėjo tvirta, negaus sau 
spėkos neišdžiustančiame gyvenimo šaltinyje. 
Ir tą vakarą, kuomet religijos šviesa išblykš, 
aš busiu čia, tarp tų senų sugriuvusių sienų, 
po tomis senomis lubomis, kurių balkius ėda 
kirminai, — aš busiu tarp tų griuvėsių, ir 
numirsiu, kalbėdamas: “Tėve musų”.

Jo balsas nutilo, ir jame buvo girdėti iš
kilmingas nubudimas; plačiu rankos mostelė
jimu jis parodė į seną rūmą, tuščią ir nebylį, 
nuo kurio kasdien vis labiau tolinosi gjve- 
nimas. Pierre pajuto, kad šaltas kvapas nuo 
grivėsių pervėrė jį kiaurai. Argi tai buvo 
netikėtas ateities atjautimas? Ir jis suprato 
dabar, kodėl tos didelės salės buvo taip ap
leistos, kodėl šilkiniai apmušalai kabojo, kaip 
skarmalai, kodėl išsiūti’ gefbai nubluko nuo 
dulkių, kodėl raudoną kardinolo kepurę ėdė 
kandys. Ir ant jo papūtė riūliudimu nuo to 
kunigaikščio ir kardinolo, nuo to nepasiduo
dančio kataliko, pasislėpusfai su neapikanta 
praeities paunksnyje ir laukiančio neišven
giamos senojo pasaulio katastrofos.

Sujudintas tuo reginiu, Pierre norėjo jau 
atsisveikinti, bet tuo tarpu atsidarė mažos 
šoninės durys. Bokkanera štaigiai, neramiai 
sukruto.

— Kas- ten ? Kame dalykas ? Argi man 
negali duoti ramumo nors ant kelių minučių?

Bet riebus ir geras kunigas Paparelli, nė 
kiek nenusiminęs nuo tokio priėmimo, vistik 
įėjo į salę. Jis priėjo prie kardinolo, kuris 
nusiramino, pamatęs kunigą, ir sušnibždėjo 
jam į ausį kelis žodžius.

— Kas per vikaras? A, taip, Santobono, 
vikaras iš Fraskati! Žinau.... Pasakyk, kad 
aš jo dabar priimti negaliu.

Bet Paparelli vėl kasžin-ką prakalbėjo paš
nibždomis. Nekuriuos žodžius • suprato ir 
Pierre’o ausys; kalbėjo apie kokį tai netide- 
damą dalyką; vikaras tuojau turėjo išvažiuoti 
atgal, jam tik reikėjo pasakyti du žodžius. 
Ir nelaukdamas leidimo, Paparelli įvedė sve-l

je tai riaušėje; jis visuomet prisilaikydavo 
karščiausių patrijotiškų nuomonių. Ėjo kal
bos, kad jis tik, tik neprisidėjo prie Garibaldi 
kariumenės, o kuomet italai apgalėjo Rymą, 
jis vos susilaikė neiškabinęs pas save itališkos 
vėliavos. Jo karščiausia svajonė tai pamatyti 
Rymą viešpačiu ant pasaulio, kuomet popie
žius ir karalius, susitaikę, dirbs iš vieno. Kar
dinolas todėl jį laikė už pavojingą reVoliuci- 
jonierių, kunigą-renegatą, kuris stumia ka
talikybę j pavojų.

— O, kaip daug man gali pagelbėti tam
stos šventenybė! Kaip daug tamsta gali pa
daryti, jei tik panorėsi! — karštai atkartojo 
Santobono, maldingai susidėjęs savo dideles 
pūslėtas rankas.

Ir paskui, jis staiga paklausė:
— Argi jo šventenybė kardinolas. San- 

gvinetti nė žodžio nepasakė apie mano dalyką 
tamstos šventenybei?

— Ne, kardinolas mane tiktai perspėjo, 
kad tamsta ateisi ir pridūrė, kad tamsta turi 
reikalą prie manęs.

Bokkanera veidas pasidarė dar rimtesnis 
ir rūstesnis. Jis žinojo, kad Santobono pasi
darė Sangvinetti šalininku nuo to laiko, kaip 
pastarasis, paskirtas į apskričio vyskupus, 
praleizdavo daug laiko Fraskati. Kiekvienas 
kardinolas, kuris būdavo kandidatu į popie
žius, susijieško didžiausią krūvą smulkių ša
lininkų, kurie svajoja apie savo karjerą, jei 
pasisektų rinkimai: jei jis kuomet-nors pa
liks popiežių ir jei jie jam suteiks tame da
lyke kokią-nors pagelbą, tai jie paskui gaus 
aukštesnes dvasiškas vietas. Pasakojo, kad 
Sangvinetti sykį jau išgelbėjo ..Santobono ndo 
teismo už nežmonišką pasielgimą su tulu vai
ku, kurį jis atrado ant savo sodo tvoros ir 
primušė mirtinai. Reikia pridurti, kad tas 
fanatikas buvo atsidavęs kardinolui labiausia 
todėl, jog norėjo matyti jį popiežių, kuris Ita
liją padarys valdonu viso pasaulio.

— Štai kokia nelaimė su manim atsitiko ... 
Tamstos šventenybė žinai brolį Agostino, ku
ris du metus buvo daržininku prie tamstos 
vasarnamio. Tai meilus, geras berniukas, 
ant kurio nieks niekuomet nesiskundė.... Ir 
aš jokiu budu negaliu suprasti, kaip su juo 
galėjo atsitikti nelaimė: vaikštinėdamas va
kare po Genzano, jis peiliu nudurė žmogų.... 
Aš iš proto einu ir tikrai nusikirsčiau sau 
du pirštus, kad tik jį paliuosuoti iš kalėjimo. 
Ir aš manau, kad tamstos šventenybė neatsi
sakysi išduoti man paliudijimo, kad Agostino 
tarnavo dvejus metus pas tamstą ir kad tam
sta visuomet buvai užganėdintas jo geru pa
sielgimu.

Dvi Kelioni i Tolimą Siaur^durų. Pats gi tuojau prasišalino.
Pierre, apie kurį, matyti, užmiršo, pasi

traukė į šalį. Įėjo kunigas didelio ūgio, ne
jaukia, tartum kirviu nutaisyta, figūra, yt 
ūkininko sūnūs, kuris dar vaikšdroja paskui 
arklą. Jis turėjo didžiausias kojas, pūslėtas 
rankas, taškuotą, labai nudegusį veidą, ant 
kurio žibėjo juodos, labai gyvos akys. Dar 
labai stiprus, sulyginant su savo amžių, su
velta barzda, jis buvo panašus į persivilkusį 
banditą juodoje sutanoje, kuri maskatavo ant 
jo kaulėtos figūros. Bet ant veido žibėjo pui
kybė ir nesimatė nusižeminimo šašelio. Ran
kose jis turėjo nedidelį pintą krepšelį, rū
pestingai apdengtą figų lapais.

Santobono tuojau priklaupė ant kelio, pa
bučiavo kardinolo žiedą, ir padare viską tą 
greitai, kaip paprastai pasisveikindamas. Pas
kui jis prakalbėjo familijariškai ir mandagiai/ 
kaip kalba paprasti sodiečiai prieš didžius 
ponus.

Prašau tamstos šventenybės man at
leisti, kad išdrįsau tamstą sutrukdyti. Prieš
kambaryje yra labai daug laukiančių ir aš, 
tikrai bučiau pasilikęs nepriimtu, jei mano 
senas bendras Paparelli nebūtų dasiprotėjęs 
įvesti per šias duris.. O, aš prie tamstos 
šventenybės turiu didelį, labai didelį prašy
mą!.... Bet pirma leisk įduoti tamstai nedi
delę dovaną.

Bokkanera rimtai klausė jo žodžių. Jis 
tankiai sutikdavo jį, kuomet vasaros mėne
sius praleizdavo Fraskati, kur buvo kardino
lo puiki vila; tai buvo nedidelis trobėsis, pa
statytas šešioliktame amžiuje ir apsuptas ste- 
bėtnu sodu, iš kurio matėsi platus ir pliki 
Stepai. Vila dabar buvo parduota, ir ant 
vietos buvusiųjų vyndaržių, patekusių prie 
pasidalinimo Benedettai^^rafas Prada, dar 
prieš proceso pradžią, pradėjo statyti naują 
nedidelių namų kvartalą. Seniau, kuomet 
kardinolas atvažiuodavo ten, jis kartais, be- 
vaikštinėjant, užeidavo ant kelių minučių pas 
Santobono, kuris buvo kunigu prie senos ko
plyčios už miesto; Santobono gyveno netoli 
nuo koplyčios, apgriuvusioje lindynėje, pas
kendusioje sodo žolynuose, kuriuos jis pats 
prižiūrėjo, kaip tikras ūkininkas.

— Aš norėčiau, — pasakė jis, statydamas 
krepšelį ant skobnio, — kad tamstos švente
nybė, kaip ir seniau, paragautum mano figų. 
Tai pirmutinės dabartiniojo sezono figos, ir 
aš pats priskyniau tamstai šį rytą. Tamsta 
jas taip mėgai, kuomet teikdavais pas mane 
apsilankyti, ir nesykį tamsta man sakei, kad 
visame* jiasaulyje nėra tokio medžio, ant kurio 
au£tŲ geros figos.

Kardinolas negalėjo susilaikyti nenusišyp
sojęs. jis labai mėgo figas, o Santobono so
das tikrai buvo garsus visoje apielinkėje.

— Ačiū, mielas kunige, kad tamsta dar .......... -r- .Sd
atsimeni mano mažus silpnumus.... Kuogi žemė. Tuomet męs pamatėme, k^ 
aš galiu tamstai patarnauti? 1 _ ’ ’ ................

Ir jis vėl pasidarė rimtas, nes tarp jo ir mis, o kaip kur ir krūmais. *
vikaro tebebuvo seni nesusipratimai, kurie čion visiškai nėra, tiktai kaip kur auga;, pir_ 
juos labai tolino vieną nuo kito, Santobono krūmeliai, užtai žolių ir samanų dau^niok_ 
gimė Nemi, labai neramioje šeimynoje, kurios Žiemą sniegas gina juos nuo didelių '
vyresnysis sūnūs mirė pervertas peiliu kokio- Saulei augščiaus pakilus, čion pasirodė

Su 17 paveikslėlių.

Sutaisė S. Matulaitis

labiaus sudįla negu viršus, tad kalnas apsiver
čia vandenyj, suskildamas paprastai į dau
gelį dalių. Nelaimingas butų garlaivis, jeigu 
ant jo užgriūtų tokis kalnas. Bet 'da baisesni 
kalnai laike audros ant jūrių. Su baisiu 
smarkumu ir trenksmu tie milžinai daužosi 
vienas į kitą, suskįlą, sutrupa ir išnyksta van* 
deny j. Garlaivis, patekęs į jų tarpą, palieka 
suskaldytas į smulkias skeveldras.

Šiaurės jūrėse ledo kalnai laisvi plaukir 
ja tiktai vasaros metą; žiemą jie stovi įš 
lede. ne-

Saurinės jūrės niekuomet neužšąla iš^' 
kaip ežerai, bet dideliais plotais po kelis 
tus verstų. Toki šviežio ledo plotai vad^ijo# 
ledo laukais. Žiemą tie ledo laukai stov° 
sistumę teip, jog terpu jų yra tiktai prtabp 
sos, užtai vasarą jie skyrium plaukioj;0^00* 
jūres. Aplinkui juos visuomet plaukia 1C^S 
gybė mažų ir didelių ledo atskalų. Garli vU’ 
susitikęs su tokiu ledo lauku, stengiasi 0 su 
lenkti, nes, patekęs į plaukiojančius apl 
jį ledus, jis palieka anų teip suspaustas,, 
neįstengia iš jų išplaukti, o užėjus šal<*°5 
ledai prišąla prie ledo lauko ir garlaivis įš11^*' 
leduose plaukioja drauge su ledu ten, kur Fio1 
juos vėjas ir tėkmė. Uzsi*

Da pavojingiaus patekti terpu tokii/rztu* 
laukų smarkiam vėjui užėjus. Vėjas, J'uU' 
lęs dideles bangas, nulaužia dideles atr™111 
nuo lauko krašto; skaldo jais lauko šon 
meta ant viršaus; jūrės kriokia ir puto# 
pasiutusioj ledo piestoj, o garlaivis pate u 
tokią vietą liekasi sudaužytas.

Paprastai jūrių tėkmė neša tokius v . 
laukus ir kalnus toliaus nuo poliuso, čioti 
tirpsta ir palengva nyksta. * /e’

1 Ookri- 
mai. 

nuo’Mi-

3. KOKI GYVULIAI GYVENA 
MOJ ŠIAURĖJ.

Nors tolimoj šiaurėj viešpatauja 
ms šaltis ir guli ledas, bet visgi tenai, kiek 
žmogus galėjo pasiekti, visur atradę) aug: 
ir gyvulius. Žiemos laike, kuomet ten sisir- 
dideli šalčiai ir nuolatinė naktis, perėjęs tlėtų 
stančius verstų kartais nesutiksi jokio g} 
sutvėrimo, nepamatysi jokio augalo. U/’ 
vasarą gyvenimas ir ten pasirodo. Štai k 
pasakoja viens keliauninkas apie tą dalyk

‘‘Galų gale praėjo ilgoji žiema ir ]
pasirodė saulė. Sniegas ir lėd 3^^ dau 
lengva tirpti ir is-po jų ktir-n datlgumas tej, • 
......................... - - . , . , alima. urnoj staurej žeme apžėlusi žolėmis, sart jsta_

Tiesa, ny įį

gybė paukščių: šiaurės pempių, pingvinų, 
gų, ančių, žąsų ir kitų. Ant ledo pakr^ ap_ 
pasirodė daugybė ruonių ir'^arkĮėnų (jci|j^ 
arklių). Tiesa augalų ir gyvulių Čion nCjpra_ 
daug kaip pas mus, bet ir teip da reikia rytų 
bėtis, kad jie ten yra.”

Baisiausias iš gyvulių tolimoj siautė^^ 
venančių. tai baltoji meška.. Ji truputį 
į musų pilkąją mešką, tiktai balta, ilgecpaSar- 
daug didesnė. Ilgio ji turi į sieksnį ir 
stipri. Ji gyvena ant ledo; nebijp nė . 
nė vandens, atpenč be ledo ir vandens ji Rašte 
Ii gyventi. Kiek tik žmogus pasiekė į rstatvti 
visur baltąsias meškas sutiko, nes šiau^^i 
jų tėvynė. Net ir žemos laike, kuomet notį’ 
kiti gyvuliai iškeliauja pietųlink, mešką Ąj._ 
kartą galima sutikti tolimiausioj šiaUjar_ 
Vaikščioja jinai sau po ledą, nardo po v;JVO 
denį ir jieškosi rtiaisto. Ji minta žuvir4nio 
ruonais ir negyvomis bangžuvėms, o išalky

sta-
oni 
štį 
aš-
ne- 
ką

Pav. 5. Baltosios meškos ant ledo. Vandenyj arklena e-

užpuola ir žmogų. Žuvis ji gaudo nardydam 
po vandenį Plaukia ir nardo ji neblogiau jo 
už žuvį. Šalčio jos kaip ir . kiti šiaurės
vuliai nebijo. Mat pas jas po uodą yra lar* 
storas taukų sluogsnis. įie‘

Baltosios meškos minta daugiausia ruoiiog 
mėsa, kurias gaudo labai gudriai. Ruo 
mat; išlipęs iš vandens1 mėgsta gulėti ant l^T . 
įršįldytis prieš saulę. Meška, pamačius ju 
paneria po ledu, išlenda ties ruonių gulykla 
vieną, kitą sučiumpa., z _ c : . . _ -

Alkana meška, kaip jau sakėme, nekart“ 
užpuola ir žmogų. Pasakoja tokį atsitikimi 
Toli šiaurės jūrėse į ledą įšalo garlaivis. Mes 
ka suuodusi valgomus daiktus atėjo pas gan 
laivį. Jurininkai tuom tarpu sėdėjo vidutį 
ir pietavo, o sargybos ant viršaus nebuvo 
Vienas iš jurininkų pamatęs mešką, nutvėrė 

(Toliau bus)
»ą. Bet meška nenusigando, prišoko prie d^ 
uolio, nutvėrė jį dantimis už sprando ir r



( Toliau bus).

sinešė. Vargšas pagavo šaukti. Draugai iš
girdo, išbėgo, bet išgelbėti jau nebegalėjo; 
meška buvo jau labai toli su savo lobiu. Taip 
drąsuolis ir pražuvo.

Nors meškos kartais daro blėdį tokiems 
keleiviams, bet užtai keleiviai turi iš jų didelę 
naudą. Daug šimtų žmonių tolimoje šiaurėj 
keliaujančių išsigelbėjo nuo mirties badu tik
tai dėlto, jog jiems pasisekė užšauti baltąją 
mešką. Mėsa jų labai skani. Rūkytas meš
kos kumpis turi tokį pat skonį kaip ir kiau
lės kumpiai.

Ruonis — nors panašus į žuvį, tačiaus tai 
gyvulys žinduolis, tik jo kūnas sutaisytas teip, 
kad jis galėtų gyventi vandenyje. Jo pirmga-

riksmą greitai susirenka visa arklenų gauja ir 
visi pasileidžia vytis paskui laivą. Jurinin
kai negali pabėgti ir turi kaip galėdami gin
tis. Žvėrys vejasi su kaukimu. Vos tik ju
rininkai ima šaudyti į juos, kaukimas pakįlą 
da didesnis; žvėrys da labiau supyksta ir puo
la ant laivo. Prasideda mušis. Jurininkai 
ginasi kas kirviu, kas šautuvu, kas žeberklu, 
o kas irklu muša per galvas. Žvėrys savo 
pirmagalinėmis kojomis kabinasi už, laivo 
krašto ir stengiasi laivą parversti, o iltimis 
stengiasi pramušti laivo šoną ar dugną. Kad 
greičiau išsigelbėti jurininkai paprastai rū
pinasi užmušti jų vadovą. Ne kartą išsigelbi 
tuomi, jog užpuolusiems žvėrims beria į akis 
marių smiltis. Bet atsitinka, kad arklenai 
parverčia laivą arba permuša jį iltimis. Tuo
met jurininkai pražūva.”

Arklenai gyvena pulkais, kartais net po 
kelis šimtus. Kiekvienas pulkas turi savo va
dovą; tai drūčiausias ir gudrausiąs patinas. 
Jie teip-pat kaip ruoniai mėgsta išlipti ,ant 
ledo ir ilgai šįldytis prie saulės. Tuomet me
džiotojams lengviausiai prieiti prie jų. T:* 
nelabai bailus ir leidžiasi arti prieiti, 
tai užšauti juos nelabai lengva.

■

*

APIE “VĄRNĄ”.
“Lietuvos”! N r. 44 tilpo “verti

mas” (teip buvo parašyta) vienos 
garsaus anglų poet$, E. Poe, poe
mos The Rayųn —į“Varnas”. Jei
gu vertėjas, ^,V. K. Račkauskas, 
butų pasakęs^ jog ne vertė, bet 
rai? Pagal, nebūtų ką daug sakyti, 

[bet kaipo verkimas — labai daug 
jam trūksta. Matyt, vertėjas arba 
nq>aisė, arba tyčia nesilaikė ver
tėjo prideryščių. Originališkoji 
poema visai ne tas, savo formoje,

Once upon a midnight dreary,
Over many a quaint and eurous volume of forgotten lore, 

VVhile I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of šame one gently rapping, rapping at my chamber door. 
“‘Tls some' visitor,” I -inuttered, “tapping at my chamber door.

Only this, and nothing more”.

ten.

— O, ne, ne I Labai gera “Sau
lė”, musų, kunigų “Saulė”. Tam
sta netiki, kad “Saulė” yra, pažiū
rėk

Aš žvilgterėjau į Karmelitų baž-

ką vertimas, apart sekimo mislies 
ir tai nenuosekliai. Paėmus skai
tyti The Raven jauti tokį gražų 
sutaikymą žodžių, tokį muzikališ- 
ką skambėjimą ir dvasią, jog ne
galima atsigėrėti — vertime gi to|nyčią. 
nesiranda. O ką jau besakyti apie 
sutaikymą eilučių galūnių, kokias 
vertėjas saviškai, be gailesčio, su
darkė. Kad aiškiau parodyti, pri- 
vesi u pa vyzdį,čia tuojaus iš pirmo-J to sėdėjo kunigas Olšauskis, ap- 
jo punkto:

— Prisižiūrėk tamsta gerai, — 
pratarė tėvelis.

Aš įsmeigiau atidžiai akis.
Ant Karmelitų bažnyčios bokš-

|| Morokko sultanas Abdel Azis, 
kovoj su savo broliu Mulay Ha- 
figų neteko sosto. Gavęs jį, Mu
lai Hafig apreiškė norą nupirkti 
ir brolio haremą, taigi moteris, ku
rių jis turi su viršum 200. Jos 
nurinktos iš visokių kraštų, dau
giausiai jų yra iš vidurinės Azi- 

I jos-

while I pondered, weak and weary,

Tik
tai užšauti juos nelabai lengva. Norint vie
nu šuviu užmušti žvėrį, reikia pataikyti kulka 
už ausies užpakalyj galvos.

Mušti arklėnus į šiaurės jūres plaukia 
daug garlaivių, nes iš jų turi didelį pelną, i 
Brangiausios jų iltys, neblogai teipogi apmo- i 
kainas ir varvelis, kurį daro iš jų taukų. Iš I 
vieno vidutinio arklėno ištirpina visą varve- 
lio bačką. Be to da sunaudoja ir jų kailį; tik 
mėsą numeta šalin. Kai-kurie garlaiviai už
muša jų į 500.

laukiniams šiaurės žmonėms arklenas da 
brangesnis. Jie sunaudoja jį visą kaip ruonį, 

.. . . . ..... , . 1 . . . o kailį vartoja triobai taisyti. Neturėdami
Įmes kojos tarsi irklai padeda jam plaukioti šaut jie medžioja su žeberklais. Pamatę 
po vandeni, o pasturgahnes kojos ištiestos 1 žv-ris ant ledo> jie (v|Oniis plau-
uzpakalj ir truputi panėši ! žuvies_ vuodeg£ kia savo mažučiais iaivajs ir> atradę dideiį 

ledo gabalą, varo jį prie to ledo, kur guli žvė
rys. Į varomą ledą jie sukala mietus, prie 
kurių pririša virves, o prie kito virvių gale 
pririša po didelį žeberklą. Prisiyrę arti, jie 
ima po žeberklą ir meta į arklėnus. Kiek- 
vi^ftas beveik žeberklas giliai įsminga į arklėno 
kūną. Išsigandę žvėrys sušoka į vandenį, 
valkioja |>o jūres ledą, prie kurio pririšti že
berklai, o galų gale, nuilsę ir nusilpnėję ap
sistoja. Tuomet laukiniai priplaukia prie jųjų 
ir užmušę, velka ant kranto.

Kai-kuriose šiaurės vietose laukiniai žmo
nės gyvena iš vienos tik arklenų medžioklės. 
Iš jų jie turi ir maistą, ir butą, ir drabužį, ir 
kurą, ir šviesą.

Didžiausias iš visų netik šiaurės jūrėse, 
bet ir visame pasaulyj gyvulys tai banyšuvč 
arba didžia i. Kai-kurios iš jų turi j 15 sieks
nių ilgio. Tokia bangžuvė sveria tiek, kiek 
170 jaučių arba 40 drumblių (slonių).

y* v. ?. Ruonis.

Ačiū tokiam sutaisymui ruonis plaukioja ir 
nardo kaip žuvis. Jo ausys ir šnervės užsi
dengia teip sandariai, jog nardant vanduo į 
jas neįeina. Po vandeniu jis gali būti ko
kias 6 minutas, o po to turi pakilti į viršų 
oro pasigauti. Minta jis žuvimis, marių šmal- 
žiais ir vėžiais, kuriuos gaudo vandenyj. Jis 
teip-pat nesibijo šalčio, nes po uodą turi daug 
taukų. Bet ruonis labai mėgsta pasišildyti prie
šais saulę. . Keliauninkai pasakoja, kad ruo
nis išlipęs ant ledo arba ant smilčių guli ten 
per kiauras dienas, tik retkarčiais atkreipda
mas į saulę tai pilvą, tai strėnas, tai kairį, tai 
dešinį šoną. Pamatę -paojų jie skubina įpulti 
į vandenį, nes ant sausumos jiems sunku 
judėti.

Ruonius gaudo baltosios meškos, o labiau
siai naikina juos žmonės, nes turi iš jų di
delę naudą. Labiausiai reikalingi ruoniai 
laukiniams šiaurės žmonėms. Ruonių mėsą 
jie valgo; iš kailių daro sau drabužius; žar
nomis užtraukia langus teip kaip męs sti
klais; iš kraujo jie verdasi labai skanią sriubą; 
iš kaulų daro vinis, adatas ir kitus prietaisus; 

tsausas gyslas vartoja siūlų vietoj, gerti ruo- 
*es taukus tai jiems skaniausias gėrymas.

Europiečiai važiuoja medžioti ruonius dė- 
i jų taukų ir kailių.— Iš taukų daro varvelį, 
kailius vartoja kuparams apmušti. Dėlto 
> metas ruonių išmuša teip daug, jog kai
riose vietose jie jau visiškai išnyko.

Ruonius medžioja su šautuvais arba su 
merkiais. Europiečiai medžioja daugiausiai 

lu šautuvais, arba įsižiūrėję kur ruoniai guli 
int ledo stengiasi užeiti nuo vandens ir tuo

met muša juos lazdomis. Laukiniai medžio
ja su žeberklais. Vasarą jie ant savo lengvų 
kailiu aptrauktų laivelių plaukioja po jūres, 
vaikydami ruonius,o priplaukę artyn meta 
į juos žeberklą, prie kurio koto pririšta ilga 
iirvė. Už tos virvės ištraukia žeberklu per
vertą ruonį. Žiemos metą jie su tokiu pat 
žeberklu tyliai stovi pas praperšą. Kaip tik 
ruonis išneria, jie tuojaus įsmeigia į jį že
berklą.Neteip lengva medžioti arklėnus. Arkle
nai panašus į ruonius, tik už anuos dukart 
didesni. Be to iš jų snukio kyšo po 2 iltis, 

“ — c—•—
ne

Račkausko vertimas toks:
Sykį, pusnakčiu, nuvargęs, aš sėdėjau, pusiau snausdam’s, 
Begalvodami apie reikšmę kokių ten raštų senų;
Tyloms apsisiaustas, snaudžiau ....* Kažkas tyliai surabėjo, 
Kažkas tyliai subarškėjo palei sienas, už langų.
Aš maniau sau: “Atsifanko pasivėlinęs svetys — 

Ką jis‘naujo pasakys?

_ || Misijonieriai šv. Laurino sa-
kabinęs Kauno policmeisterį, o žan- los Alaskoj užtiko vieną eskimų 
daras kasžin ką jiems aiškino. Aš kaimą, kurio gyventojai visi nuo 
tik vieną žandaro žodį išgirdau: bado buvo išmirę. Stogai dengti

— Pasmaugsime!! žuvių oda buvo suvalgyti, teipgi
Kunigas Olšauskis ištiesė ran- iš kailių siūti drabužiai. Iš viso

kas, matyti laimino žandarą. kaimo neišliko nė vienas žmogus.
— Ar negraži musų “Saulė”?'

— paklausė manęs tėvelis.
Aš nieko neatsakiau.
Nors “Saulė” buvo, bet man 

pasidarė labai šalta. Nuėjau na
mo užsivilkti kailinius.

K. Janonis.

Pa t. 8. Bangžuvė.

Pažvelgus į originališkąjį poe
mos punktą, pamatysime štai kokį j 
skirtumą: pirmoji eilutė yra dvi- | 
lypinė, arba dvi eilutės sulietos į 1 
vieną, kiekviena iš 8 sijiabų sudė
tų choreusu su atsiliepimais — 
"dreary — ueary” — vertime to 
nėra; antroji eilutė iš 15 siliabų 
su atsiliepimu “/ore”, sutinkančiu 
su paskutinių 3 eilučių atsiliepimu 
“door”, “more”; trečioji eilutė, 
teip kaip pirmoji, sudėta iš dviejų 
eilučių po 8 siliabas su atsiliepi
mais “nepfing — tapping”, sutin
kančiais su ketvirtosios eilutės, su
dėtos iš dviejų eilučių, kaip tre
čioji, pirmosios dalies atsiliepimu 
— “rapping”, atsikartojančiu ant-] 
rosios dalies, toje pat eilutėje, pra- 

( džioje, kas ridama perdčm visuo
se punktuose* ketvirtoji ir penk- 

. toji eilutės panašios antrajai visa- 

. me, o šeštoji iš septynių siliabų.
Visose 5 eilutėse ^erkirtimas puo
la po 8 siliabų, pa ko tarsi prasi
deda kita eilutė, prikergta krūvon 
prie pirmutinės. Vertime įkir
timas, tiesa, teisingai puola, liet ei
lių atsiliepimas ir skambėjimas 
visai apleista*. The Raven poe
moje per d? m antroji, ketvirtoji, 
penktoji ir šeštoji eilutės turi vie
nokį atsiliepimą ”or", o vertime 
kas punktas, tai nauji atsiliqiimai 
galūnių. Dabar,kaslink išvertimo 
mislies: “This some visitor”, 1 
muttered, ' tapping atmay chamber 
door. Only this, and nothing 
more”. Išversta: Aš maniau sau: 
“Atsilanko pasivėlinęs svetys —

tai
Ir

NAUJI RAŠTAI
Ką jis naujo pasakys?” Argi 
galimas daiktas teip išversti? 
panašiai teip “versta" ir kiti punk
tai.

Taigi šitame poemos vertime vi
sai nesilaikyta originalo,todėl, man 
rodosi, nėra reikalo save apgaudi
nėti vadinant jį vertimu. Vertimu 
tik tada galima butų pavadinti, ka
da butų išversta toje pačioje for
moje ir mislyje, kokioje yra origi
nališkoji, išlaikant tą patį ritmą, 
rimą ir atsiliepimus bei galūnių 
sątaikmes. Tokį “vertimą” grei
čiaus galima butų ftavadinti seki
mu, bet ir tai — sekimu nenuo
sekliu, nes ir sekimas turėtų turėti 
bent skambėjime didelį panašumą.

Reikia tikėti, jog p. Račkauskas 
“The Raven” ne iš originalo vertė, 
nes, kiek žinau, jis anglų kalbą 
nepažysta, vienok, jei ir pažysta 

. — tai silpnai. Jeigu butų vertęs 
• iš originalo, butų, neabejoju, ge

naus išvertęs. Taigi, reikia patė- 
myti, jog vertimai iš vertimų, ypač 
eilių, teip toli nuo originalo for
mos atsitolina, kaip mėnulis nuo 
žemės.

Butų geistina, kad musų vertėjai 
verstų tik iš tų kalbų, kurias ge 
rai pažysta. Juk, antai, ir p. Rač
kauskas juokiasi iš Puidos, jog 
tasai, pažydamas maskolišką bei 
vokišką kalba**, verčia iš visų kal
iai be skirtumo. Argi kitaip daro 
p. Račkauskas, pažydamas masko
lišką ir lenkišką kalbas?

Barkunėlis.

|| Westfalijoj (Vokietijoj), ne
toli Hamm, Radbod anglių kasy
kloj, 12 lapkričio atsitiko Baisi 
dujų ežpliozija. Laike eapliozijos 
oloj buvo 400 darbininkų; 70 jų 
išvažiavo į viršų, o likę, be abe
jonės, tapo užmušti arba užtroško. 1 

Į Kadangi užsidegė olos, tai nieks į 1 
olą negali prisigiebti. Nėra vii- j 
ties išgelbėti oloj esančių 300 su 
viršum darbininkų.

Naujas laikraštis ‘‘Erelis’ Ant- 1
niu 4619 S. Ashland avė, Chi- II 
caco III Laikraštis neva humo- l>uss»lio * laukiamo karo Ausin- j 
ristiškas, bet iš tikro humoro ja- I“ “> Serbija, Maskolijos valdžio. 
me mažai. Ir kalbai daug galima jog tarpu negali už»-

imti Amerikos užmanymu peržitfr 1 užmesti. ' r 1
reti Maskolijos su Amerika suta* 

Uikraščiuose telpa apgarsini- «»£ “><*M .» palengvinti 
mai, jog Amerikoj rengiama išlei- maskohskiąn. atetvuun, .tyian^ | 
sti naują laikraštį vardu “Lietuvių 
Žinios”. Kokios vertės bus tasai 
laikraštis, kol dar nė vienas nu
meris nepasirodė, sunku ką kal
bėti.

tėvynėn. Amerika turi laukti, kol 
nesusitvarkys prietikiai Persijoj ir 
ant Balkanų pussalio.

- Laipsniškas mokinimasis Arit
metikos arba rokundif Hino gyventojus.
pirmų metų iki 100. Šutais? 
ir išleido. P. Mikolainis. Tilžėj. 
I<)o8m. 128 pusi.

|| Belgijoj, mieste Spa, 12 d. 
lapkričio siautė gana smarkus že
mės drebėjimai, kurie labai išgaz-

IŠ VISUR.
|| Vokietijos ciecorius gauna ga-| 

na pipirų nuo visų pakraipų, net 
nuo remiančių randą laikraščių. 
Laikraštis “Koelnishe Ztg.” sako, 
jog rando galva privalo sėdėti na 
mieje, pildyti savo pareigas, o ne 
kelionėse ir medžionėse, prisižiu
rę j imuose orlaivių laiką praleisti. 
Juk ne už tuos pasilinksminimus 
tauta jam milijonus markių kaipo 
algą moka. Net kancleris Bue- 
low, užklaustas parlamente, pasa
kė, jog jeigu ciecorius ne išsižadės 
savo papročių pliaukšti visokias pas
laptis laikraštininkams, nieks ne
galės ant savęs už užrubežių poli
tiką atsakymo imti, nieks kancle
rio vietos pildyti negalės. Soci- 
jalistų ir katalikų atstovai parla
mente reikalauja, kad kancleris 
pildytų vien parlamento, o ne cie
soriaus prisakymus.

j| Ant salos Kubos 14 d. lapkri
čio atsibuvo prezidento rinkimai. 
Išrinko liberalą—jenerolą Jose Mi- 
guel Gomezą.

G Chinų ceicorius sunkiai apsir
go ir nėra vilties, kad jis galėtų 
išgyti.

Mažas Feljetonas.
Vakar aš išėjau pavaikščioti po 

bulvarą Kaune.
Buvo šviesu, šilta ir labai rainu.
Bet staiga kasžin ko<lėl vežėjų 

arkliai ėmė prunkšti, baidvties.... 
Kasžin kur buvo girdėti pašėlęs 
juokas.

Išrodė yt visas Kaunas vienu 
kartu butų prasijuokęs, bet ne — 
prieš save pamačiau seną savo pa
žįstamą dvasišką tėvelį, — jis |>a- 
šėlusiai klegėjo.

Todėl vadina ją bangžuvė arba didžuve. Jis kasžin kur skubėjo bulvaru; 
Bet bangžuvė ne žuvis. Žinoma, kad žuvys ai- varKris - negalais įstengiau jį su- 

suoja pažiaunimis, jų kraujas šaltas, jos lei
džia ikrus, iš kurių išeina žuvytės. Bangžtt- 
vė-gi alsuoja plaučiais, jos kraujas šiltas; vai
kus jinai išnešioja viduriuose, gimdo gyvus 

esiu. j,; - _ ir maitna krūtimis. Dėlto bangžuvės kaip ir
kartą turm i po ą gumo. gę keturkoja, gyvuliai priguli prie žinduolių, 

per žuvį ją galima palaikyti tiktai gerai jos 
nepažystant.

Bangžuvė labai negraži. Galva jos neap 
sakomai didelė; turi 2 ar 3 arba da ir dau- 
giaus sieksnių ilgio. Nasrai jos teip dideli, 
jog juose gali patilpti visas laivas su keliais 
žmonėmis. Tiktai gerklė jos mažiutė; pra
ryti ji gali tik vidutines žuvis, nedidesnes už 
silkę, teip šmalžius ir vėžius, kuriais ji 

I minta. Plaukiodama jūrėse ji jieško vietos, 
i kur yra daug žuvių, šmalžių ir vėžių; ten ji 
i sustoja, atidaro savo nasrus ir išsižiojus plau- ‘ rau^as su I*18- p
i kioja, kol snukis neprisikemša pilnas tų ju- • ° i° m°kąlas 1 • Labai jis myli

rių gyvulių. Pajutusi, kad snukis jau pil- m°kslą- Atsimenu, būdamas gim-
L-----cnnlric tein “arijoje, jis neatitraukdavo nuo

I_ |MMI
_ švilpaus sau,; binziyės arba skaitys

muryj ir ant viršutinio žando auga daugybė Įv,SOKias Kn.vKas> ° J1’ ,,v’ kietų, miklių virbalų, kuriuos vadina fišbi-1 nukaitydavo^ bijojo paklysti 

nais. Tiz «♦***•! ;«• ;icri iio-in turi
viršum sieknį. Bangžuvės snukyj jų yra apie Ir U,OJ4US « -
300 ar 400. Nuo gomurio ir viršutinio žan- Kraiką gramatiką, arba geometn- 

do jie daeina iki pačiam bangžuvės liežu- 
viui. Liežuvį savo bangžuvė negali pajudinti, 7" 
nes ansai priaugęs prie snukio apačios. Taigi J.e yra;
kuomet bangžuvė sučiaupia savo nasrus, van- t,s pn< 
duo išsikošia per dantis, o žuvys ir šmalžiai 
pasilieka.

Bangžuvės negali išlipti ant sausumos,
* ——• 1 —— —. —JI

laikyti.
Skaitytojau, tu jau raukais, ma

nai, kad pažįstamasis dvasiškas 
tėvelis blogas žmogus. Kam to
kios blogos minties dasileisti I

Jis labai gerbiamas, mokytas iri 
doras žmogus. Aš savo galvą u 
jį guldau. Pažįstu seniau ir ge 
rai jį — drauge gimnazijoje mo 
kinomės. Auksas.

Visi jį gerbia. Kauno polici- 
stai ir valdininkai, pradedant že 
miausiu, baigiant ąugščiausiu, pra
eidami pro šalį, niekuomet neuz 
miršta jam pągar,|)os atiduoti. Jį 
gerbia ir poljcmeifjeris ir pats gu

• bematorius. Jis r labai artimas

; kioja, kol snukis neprisikemša pilnas tų ju- 
{ t:, ~ ~-:1
i nas, bangžuvė susičiaupia. Jos snukis teip 

sutaisytas, ka3 vanduo iš jo išsikošia, o žu
vys, šmalžiai ir vėžiai pasilieka. Mat jos go-

Kiti mokiniai būdavo

Redakcijos
Eilių rašėjams. Gaun/rne daug 

neva eilių, bet jų daugumas teip 
parašytos, kad pataisyti negalima. 
Negalima eilių rašyti nežinant įsta
tų eilių rašymo, ne mokant kal
bos. Kad eiles gerai rašyti, pir
miausiai reikia gerai kalbą išmok
ti. o paskui išmokti gerai įstatus 
eilių rašymo. Nežiūrint to visko, - 
kam P griebtiesi eilių, jeigu ge
riau ne eilėms galima tą viską ap
rašyti ką ir eilėms. Todėl eilių 
rašėjai, kuriems reikalingo supra
timo trūksta, geriau padarytų, 
pradėdami nuo aprašinėjimo pa
prastų atsitikimų. Turime vienok 
ir eilių, kuriąs galima pataisyti; 
tų rašėjams augščiau padėta pasar
ga netinka.

kaip ir knygoje. Teoremą puikiai 
darodo. O mokytojas, būdavo, 
paims ir pakeis raides — vietoje 
A pastatydavo B, o B vietoje A.

— Na, dabar, mano mielas, da- 
rodyk teoremą, — pasakydavo, 
prasišiepęs, mokytojas.

Darodyk. lengva pasakyti! Juk 
raidės pakeistos — mano kolega 
tik trypdavo ant vietos — nė ba, 
nė be, — ir gaudavo vieną.

Nors jį teip nemielaširdingai 
persekiojo, bet keturias kliasas bai
gė į dešimtį metų.

Seminarijoje jau geriau sekėsi
— čia nebuvo nevidonų. Nors se
minarijos mokslai ir labai dideli
— katekizmai, bažnytinės pareigos, | ^j, „ 4 lapkričio, terp universi-
bet baigė į penkis metus. ...................... ---

Ir |abai mokytas išėjo.
Dabar, kuomet sako pamokslą, 

urėkis vyruti, visos Kauno moters 
š Katalikų San jungos ir s Zitos 
nergelės ^>aplusta ašarose.

Matote, geresnio žmogaus ir ne
reikia.

— Kas su tamsta pasidarė, svei
kas? — paklausiau jo, sulaikęs.

— — Naujiena, gera naujiena I — 
klegėjo dvasiškasis tėvelis, kad ir 
Kauno tvirtovės sienos drebėjo.

— Kokia?
— “Šviesos” nebėra I “šviesos”.
— Kokius niekus tamsta kalbi,

— matai pats — visai šviesu.
— Nebėra, nebėra “Šviesos!”

“Saulė” yra I
Aš tik pečius traukiau.
— Tamsta netiki, —7 tęsė jis, — 

pažiūrėk ten, — ir jis ištiesė 
ką į Užnemunį.

Aš žvilgterėjau už Kauno.
Tikrai, ten buvo tamsu.
— Ar ne mano teisybė,—džiau

gėsi tėvelis, — sakiau — “švie
sos” nebėra, na, ir nebėra. Užge
so Griniaus^ “Šviesa”, nebėra be
dievių “šviesos”. Kaip gerai da
bar, kaip gerai I

Aš tylėjau.
— “Saulė” yra, musų “Saule”,

— jiidžiavosi jis.
Aš tik pečius traukiau.
— Tamsta netiki?
— Gtn.... “Saulė” ir “šviesos” 

neišduoda, matyt niekam netikusi 
“Saulė”, — atsakiau aš.

|| Bulgarijos parlamentas, susi
rinkime 11 d. lapkričio, išreiškė 
neužganėdinimą dėl apsigarsinimo 
kunigaikščio Ferdinando karaliu
mi ; daugumas tautos atstovų tie
siog pasakė, jog geriau geistų, kad 
Bulgarija tapfų respublika.

|| Austrijos sostapilyj Vindobo-
- .______.

teto studentų vokiečių ir žydų už
gimė smarkios muštynės, kuriose 
su viršum 100 ypatų tapo sužei
stų ; terp jų yra ir labai sunkiai 
sužeisti.

|| Kadangi Australijos rando su
manytos apgynimui darbininkų 
teises darbininkams pasirodė neuž
tenkančioms, tai darbininkų atsto
vai parlamente atsisakė remti da
bartinę Deakino mnisteriją ir ją 
privertė pasitraukti nuo vietos. 
Darbininkų vadovas Fisher apsi
ėmė sutverti naują, darbininkams 
prilankią ministeriją.

Mandžiurijos kareiviui. Rašte 
Makarov ir Vereščagin perstatyti 
kaipo kraujo liejikai. Bet rodosi, 
Mandžiurijos kareiviai turi žinoti, 
kad Vereščagin atkako į Port Ar- 
thurą ne kraują (ieti, nes toki dar
bai ne jo amatas: Vereščagin buvo 
garsus tepliorių? ir jo pražuvimo 
gailisi visi, kam tik daila rupi. 
Tamsta jį visai kuom kitu persta
tai, 
jis 
ant 
tas 
gal.

ištikro nežinotum kuom
Negalima į laikraštį 

rašyti, o Tamstos raš- 
išrodo, todėl tilpti ne-

Argi
buvo?
juoko
tokiu
Ant galo sunku suprasti, ką 

Tamsta nori išaiškinti.

Korespondentui iš Athol. Ne
galima suprasti nė kur susirinki-e 
mas buvo, nė koks jo tikslas. Vie
ną tik galima suprasti, kad Pro- 
videnceo kunigas pamokslą sakė. 
Bet garsinimais kiekvieno kunigo 
pamokslo laikraščiai negali užsi
imti; o kad 
ko daugiau 
gali.

korespondencijoj nie- 
nėra, tai ji tilpti ne-

(Į 15 d. lapkričio pasimirė Chinų Į 
ciecorienė našlė; ji pergyveno cie-| 
corių tik vieną dieną, ęiecoriumi 
likosi pagarsintas trijų metų ku
nigaikštis Pu-Wei, sūnūs kuni
gaikščio Chun. Kraštą, mažę 
ciecoriaus vardu, valdys regentas, 
jo tėvas kunigaikštis Chun.

Iš atsiųstų žinių nėAlgerdai.
vienos sunaudoti negalime: vienos 
yra tai mažmožiai, kitos pavelytos, 
trečios bent teip kaip aprašyta,, lie
tuvius ne apeina. Geistinos žinios 
iš lietuvių gyvenimo, kitas, ge
riau aprašytas galima rasti angliš
kuose laikraščiuose._ *

visokias knygas, o jis ne, knygų

Tie virbalai stori ir ilgi, ilgio turi su-Į?ero kelio- “ ^nazijos
• ' ’ • ' ir tuojaus įsikniaubs į lotynų ar

Nuo gomurio ir viršutinio žan-|»*“**'* --------- ” - -* - «• • I ją. Ir kaip ji$ viską gerai žinojo
— žinojo kur kokia raidė knygo- 

.— jjs kįauras dienas ir nak- 
tįs prie gramatikų praleizdavo.

Geometriją... tą dalyką stebė
tinai gerai jis žinojo. Tik mate- 
mątikos mokytojas niekus daryda
vo. Bet ko iš tokio mokytojaus 
ir norėti — buvo perkrikštas iš 
žydų, na, žinoma, kataliką ir per
sekiojo. Būdavo iššauks mano ko
legą atsakyti teoremą. Kolega 
nupiešia braižinį, sustato tas pa
čias raides ir toje pačioje vietoje,

Pav. T. Arkl«n«L

arklenas turi į 2 sieksnių ilgio. Tai žvėris _ &------ ---  _o_
stiorus ir drąsus. Nuo žmogaus jis nebega, taj ruOmai ir arklenai. Jų pirmgah- 
nP karta ir patsai užpuola žmogų. Štai ką -s kojos išveizi lygiai teip kaip žuvių pelekai,ne Karių u "—t--------paskoja vienas keliauninkas ilgai plaukiojęs O iš pasturgalinių pasidariusi didelė, stipri 

uodega. Uodega ji gali lengvai sudaužytipo šaurės jūres; . ■ ■“Kaip tik arklenas pamato laivą, pradeda uo.Gc^a J1baisiai rėkti ir plaukia paskui. Jo riksmas d,del‘ la,v’ w uzmustl zmo«- Nevazmt j 
I biaurus, lyg kaukimas,^yg lojimas. Išgirdę) (Toliau bus).

ran-

|| Europon atėjo žinia, jog pul-1 
kai ginkluotų chiniečių užėmė chi
nų pakrantėse esančią Portugalijos 
valdybą Macao. Jeigu Portugali
ja norės savo valdybą apginti, už
gims karas terp Chinų ir Portu
galijos. A ____

|| Iš Chinų sostapilio. išsiplatino Laikraščiai, teip talpindami Tx- 
paskalai, jog 13 d. lapkričio pasi- mistos mštą, kaip jis parašytai, 
mirė Chinų ciecorius., Atėjo ži- lengvai gali užsitraukti šerifo at- 
nios, jog <r ciecorienė mirtinai ser- silankymą. Tą pats Tamista to
ga. rėtum suprasti.

Mikui Andrew. Pamatus Soc.- 
rev. Tamsta aiškini klaidžiai. Teip 
perstatant, ’ kaip Tamsta perstatai 
jų siekius ir darbus, neįstabu, jei
gu prieš juos visur kovoja val
džios ir tvarko® prižiūrėtojai.



VIETINES ŽINIOS,
— Daktarams vėl yra prisakyta 

raportuoti džiovos ligą. Padavadi- 
r jimai reikalauja kiekvieno dakta

ro, tyrinėjančio džiovos ligą pra
nešti kiekvieną atsitikimą Sveika
tos Skyriui. Teipogi reikalauja
ma, kad jei gydytojas abejoja, ar 
Jiga yra džiova, turi apie ją pra
nešti kaipo apie nužiūrimą.

Tėvai ar globėjai, jei jų vaikai 
susirgtų džiova ir nebūtų prižiūri
mi gydytojo, turi patys pranešti 
apie tai.

t Suaugę žmonės serganti ta liga, 
jei nėra žiūrimi daktaro, turi pa
tys pranešti apie savo ligą Svei
katos Skyriui.

Tep pat yra reikalaujama pra
nešimo apie tą ligą nuo užžiurė 
tojų viešnamių, ligonbučių, moky
klų, kolegijų ir kitų įstaigų, ne
žiūrint į pranešimą ligonio, gim
dytojo ar globėjo.

Baudos už nežiūrėjimą, nepa- 
klausymą ar atsisakymą klausyti 
šito padavadijimo yra nuo 10 iki 
$200 už kiekvieną kartą.

Šitie padavajiijimai atsineša ne
tik prie džiovos, bet ir prie kitų 

« užsikrečiamų ir limpančių ligų: 
tymų, kriokulio^ difterijos, kru
po, šlakuotos šiltinės, vėjarauplių, 
rauplių, smegenų uždegimo ir tt.

Svarbiausiu dalyku yra tas, kad 
kiekvienas atsitikimas užkrečiamos 
ar limpančios ligos butų tuojaus 
praneštas Sveikatos Skyriui.

Pieno inspektoriai aplankė 
222 ukes, parūpinančias pie
ną Chicagai. Iš tų 96 buvo ne
tikę. Ant 86 ūkių pieninės nebu
vo sanitariškame stovyje, ant 69 
jokių pieninių nebuvo laikoma, 84 
tvartai nebuvo kaip reikia venti
liuojami ir 38 tvartai buvo pripa
žinta nesveikais dėl kitų priežas
čių.

Mėsos inspektoriai 70.253 sva
rus mėsiškų dalykų pripažino neti
kusiais. kurių 32.750 svarų ne ?iš 
Suvienytų Laidarų, bet kitų sker
dyklų.

Maistų inspektoriai, prižiūrinti 
įvairius sanitariškus skyrius miesto 
atrado 355 valgomii daiktų san- 

neatsakančiomis.

sanvaitę Chicągoj pa- 
565 ypatos, taigi dau

giau negu tą pačią sanvaitę perei
tų metų: vyriškių pasimirė 331, 
moteriškųjų 234. vaikų iki 5 metų 
amžiaus pasimirė 140, senelių virš 
60 metų 145. Daugiausiai mirčių 
buvo nuo džiovos, nes 71, nuo 
plaučių uždegimo 62, nuo uždegi
mo inkstų 50, nuo širdies ligų 50. 
Patalpinimui difterija ir tymais 
sergančių miestas parengė specija- 
Ušką ligonbutį. kur patilps 200 
toms ligoms serganti, 
gonbutis bus atidarytas 
kričio.

Tasai li- 
23 d lap-

— Namuose pn. 205 
Place, įpuolęs į nusiminimą dėl 

pereitos nedė- 
46 metų Da- 
Išgirdusi a šūvį 
tėvo kambarį,

Plvmouth

sulio, viliojo iš jų pinigus per ke
letą metų už apgavingus doku

mentus. Skundčju Broslawskio 
yra Rusijos konsulis (apie ką jau 
kelis sykius “Lietuvoje" buvo ra
šyta), o liudininkais — Petras Ba
belis, Pranciškus Skerstonas, aš ir 
kiti. "Grand Jury", išklausus liu
dininkus, pripažino žydelį Broslavv- 
skį kaltu kriminališkumo ir jo by
lą perdavė kriminališkam teismui. 
Kriminališkas teismas nagrinės tą 
bylą vėliau, bet šiuo tarpu gana 
to, kad “Grand Jury" jau pripaži
no jį kriminalistu.

Nors jau kelis sykius buvo "Lie
tuvoje” rašyta, kad žydas Broslaw- 
skis, turintis šifkorčių offisą po 
nr. 56 5th avė., nėra Rusijos kon- 
suliu, ir kad Rusijos konsulis šif
korčių neparduoda, vieiiok lietuviai, 
kaip ėjo, teip ir dar eina pas tą ( 
žydą, o atėję į karidorių, nusiėmę i 
kepurę dar vis klausinėja: "kur 1 
čia kambarys Rusijos konsulio?”

Jeigu dar lietuviai nežino, kad ( 
toje vietoje ne konsulis, o tik žy
delis turi offisėlį viliojimui iš jų 
pinigų už apgavingus pasportus ir 
kitokius dokumentus, tai matyti, 
labai mažai tėra lietuvių, kurie 
laikraščius skaito, ar, skaitydami, 
jų nesupranta. Todėl, laikau rei
kalingu dar sykį šitą dalyką at
kartoti:

Kambariuose, kur žydas Bros- 
lawskis pardavinėja šifkortes, pirm 
3 metų laikė savo ofisą Rusijos 
konsulis Baronas Schlipenbach. Ka
da Rusijos konsulis persikėlė iš 
ten po nr. 51 Lincoln Park Boul., 
tai ant senojo ofiso durų po nr. 
56 įth avė. liko nesunaikintas ant 
stiklo j>arašas lmf>rrial
Coiisulate ir Rusijos erelis. Žydas 
Broslawskis tuojau įsikraustė į se
nąjį konsulio ofisą. Žmonės, nie
ko nežinodami, kad jau tenai Ru
sijos konsulio nėra, ėjo prie Bros- , 
lawskio, o Broslawskis nusipirko 
sau tam tikrą uniforma su misin- 1 
giniais guzikais ir šlipais ir prisi
metė tikrai Rusijos konsulių esąs. 
Žmonės ėjo pas tą žydelį su viso
kiais reikalais, kaipo pas Rusijos 
konsulį, reikaluose pasportų gryž- 
ti į Rusiją, 
nuo kariumenės, 
riumenės tarnystes, 
dalių, skolų ir tt. 
(perechodnoje svidiedelstvo), 
kbrį Rusijos konsulis ima $1.60, 
žydelis Broslavvskis pareikalauda
vo $20.00. Jeigu kas pasakydavo, 
kad perbrangu, tai nuo žydelio gau
davo atsakymą: “ZJjcj nie karčrna, 
a dielo kasionnoje, nie f>rilicno tar- 
govatsia". Ir žmogus, atskaitęs 
$20.00, užmoka ir dar žydeliui ran
ką pabučuoja už popierėię, kuri ne
turi jokios vertės. Tačiaus, kuo
met, parvažiavęs, eina jis per rube- 
žių, žandarai jį areštuoja, o su 
žydelio doutu pasportų liq>ia pasi....

Todėl aš prašau visų lietuviškų 
laikraščių atkartoti šitą straipsnelį, 
kad jį perskaitytų kuodaugiausiai 
lietuvių ir apsisaugotų.

Vargonininkas Apveizdos Dievo 
parapijos,

pa 1 mosavimo 
paj ieškojimo 
paj ieškojimo 
Už pasportų 

už

A. J. Lemont.

pasimirimo pačios, 
lios dieną nusišovė 
įielius Pacullino. 
jo duktė, atbėgo į
>et rado j j jau kraujų baloj. Pa
kaukė ji daktarą, bet jau ir tas 
lejstengė pagelbėti. APGARSINIMAI

DIDELIS BALIUS
Chicago. Karaliaus Dovydo Dr-tė 

parengė didelj balių nedėlioj, 22 d. 
šio mėnesio, Freiheit Turner salėje, 
3417 S. Halsted gat. Bus gražus pa
silinksminimas ir kiekvienas bus už
ganėdintas, atėjęs ant šito baliaus. 
Visus širdingai kviečia atsilankyti

Komitetas.

14-TAS DIDELIS BALIUS.
Chicago. UI. Dr-tė D. L. K. Gedimi 

no parengė balių subatoj, 28 d. šio 
mėn. Walsho salėje, kampa* Noble ir 
Emma gatvių, arti Milwaukee Avė. 
Prasidės 7 vai. vakare. Įėjimas 26c. 
porai, 
kyti

Visus Širdingai kviečia atsilan- 
— Komitetas.

Paj ieškoji m ai
Pajieškau Aleksandro Koėio ir Bro

nislovo Danisevičiaus, abudu Kauno 
gub., Raseinių pav., du metai atgal 
gyveno Chicagoje, turiu j juos labai 
svarbų 
teiksis

62 W.

reikalą. Jie patys ar kas kltaa 
duoti žinią adresu:

Heron. Zeringis, •
14th PI., Chicago, 111.

Pajieškau savo 
Pagojaus, Varnių 
sod., ir dėdės Pranciškaus Darglo, iš 
Tvėrių miestelio, Telšių pav., — abu 
Kauno gub., gyvena kur apie Chicago. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu:

Alis Blumental,
Riverside, N. J.

dėdės Fortūnato 
parap., Kujeinių

Pajieškau savo draugo Juozapo Ku- 
btlio, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Krinčino parap., Girsudų sod., 4 me
tai kaip Amerikoje; turiu j jj 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
teiksis duoti žinią adresu: 

Antanas Ranells, 
101 Slocum 8t , Ktngston 8ta., 

Wilke* Barre,

labai 
kitas

Pajieėkau savo brolio Vaitiekaus 
Barono, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Vabalninką parap., Upeliikią *odM 9 
metai kaip Amerikoje, gyveno 
morėje, Md. JI* pat* ar kas 
teiksis duoti žinią adresu: 

Juzė Baranavyčiutė.
99 Wright 8t., Gardner,

Balti
ki tas

Mase.

Pajieškau savo brolio Jono čepullo- 
nio, pusbrolio Jurgio Janušaucko ir 
pusseserės Veronikos Petrekėčioe, — 
vist jie Kauno gub., Panevėžio pav. 
čipėnų vals., Vabalninku para p., Sala
miesčio filljos, Žilų sod. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinių adresu: 

Cha* čepulionis.
1015 Locust 8t., Decalb, III. j

Pajieškau savo brolio Juozapo Kar
pavičiaus, Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Pažėrų vals., Bebrininkų kaimo.

Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu:

Pet. Karpus.
Eaton, Colo.

Pajieškau Martyno Jurkaus. Kauno 
gub., Šiaulių pav., Raudėnų miestelio, 
16 metų kaip Amerikoje, 10 metų kaip 
laivyne tarnauja muzikantu. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti tini* adresu: 

Veronika Kaulaklenė-Staslulaitė, 
Box 24. Lewiston, Me. I

Pajieškau savo pusbrolio Jono šad- 
birio. pirmiau gyveno Chicago Heights, 
III., apie 3 metai atgal; jis yra Kauno 
gub., Raseinių pav., Gaidenų sod. Jis 
yra išvažiavęs J Pennsylvanijų. 
pats ar kas kitas teiksis duoti 
adresu: — Ant. Smardak, 

Bprlng Valley,

Jis 
tini*

1U.

— Nebe pamato patarlė sako: 
nedėkingumas yra tai svieto už

mokestis”. Gyvenanti pn. 1635 
West Van Buren Elzbieta Kinne 
paėmė į savo namus 19 metų vai
kiną, Fredą Buck. Tasai vienok, 
paėmęs priglaudusios j j moteriš
kės porą brangių žiedų, prapuolė. 
Motina to vaikino yra mat jaunys
tes drauge Kinnienės.

— Ties namais pn. 613 Garfield 
Boulevard greitai važiuojantis au
tomobilius pervažiavo 8 metų 
Jdhnsą Armstrongą ir užmušė ant 
vietos. Neatsargus automobilistas, 
koksai M. J. Wilson, likosi suareš
tuotas.

— Operos perstatymai Interna
tional teatre vis laikosi. Šitą san- 
vaitę duoda “Carmen”. Ant per
statymų galima patėmyti vis dau
giau lietuvių. Gerai būt, kad jie 
priprastų lankyti geresnius teat
rus.

PUIKUS VAISTAS.
“Aš noriu pranešti, jog aš aptu

rėjau puikųjį vaistą geriausiame 
stovyje ir turiu pasakyti, kad šitas 
Trinerio Amerikoniškas Eliksyras 
Karčiojo \'yno yra labai geras vi
duriams. Mano viduriai buvo su
gedę, bet kaip tik aš pradėjau var
toti šitą vaistą, aš tuojau ėmiau 
jaustis geriau. Dėkavoju jums la
bai gražiai ir patariu jį visiems 
ligoniams nuo vidurių ligų.” Ši
tas laiškas buvo rašytas p. Juozapo 
Malac’o, iš Burwellio, Nebr. ir jis 
turi teisybę. Nėra geresnio vaisto 
viduriams ir visai gromuliojimo si
stemai per Trinerio Amerikonišką 
Eliksyrą Kančiojo Vyno. Jis vei- 

Į kia tiesiog ant kero ligos. Var
tok jį kuomet esi silpnas, išbalęs, 
ligūstas, be noro valgiui ir be 
energijos. Gaunamas aptiekose. 
Juozapas Trineris, 616-622 South 
Ashland Avė., Chicago, III.

Pajieškau savo draugų Igno 
vičiaus ir Jono Brazio, abu Kauno 
gub., Panevėžio pav., Pušaloto parap., 
Pagirnuptų sod., vienas du metai, ki
tas* 5 metai kaip Amerikoje ir gyveno 
Brooklyne, N. Y. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinių adresu: 

Juozapas Lepas
3218 Illinois Ct., Chicago, III. |

Jure-

Pajieškau savo brolio Klemenso 
Stankevičiaus, Kauno gub., Panevėžio 
pav.. Vaškų parap., seniau gyveno 
New Yorko valstijoj. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti ?.inią adresu:

Krasos stotis Joniškis, Kauno gub., 
Upytės gat. Aludė Vinco Preikšto, 
Barborai Stankevičiūtei.

Pajieškau savo brolio Jono Turskio, 
Kauno gub., Raseinių pav., Rietavo 
parap., Spraudžių sod., 16 metų kaip 
Amerikoj, seniau gyvfeno Chicagoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Juozapas Turskis, 
Box 488, Sag Harbor, N. Y.

Pajieškau apeivedimui merginos, 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus; aš esiu 
21 metų, 5 pėdų Ir 7 colių augščio, 
šviesiai 
žinioms

Box 31.

geltonų plaukų. Artesnėms 
meldžiu kreiptis adresu:

Jos. Ruplis,
Doering, Wis.

— 15 d. lapkričio Chicagoj liko
si atidarytas kongresas katalikiš
kų misijonierių. Laike kongreso 
atidarymo buvo ir popiežiaus dele
gatas, jo pasiuntinys VVashingtone 
Diomede Falconio.

Draugysčių reikalai

•GRAND JURY” PRIPAŽINO 
BROSLAWSKf KALTU.

Chicagoje, 12 dieną šio mėne
sio, . “Grand Jury" tyrinėjo liu
dininkus ar, geriau sakant, lietuvius, 
apgautus žydelio Broslawskio, ku
lis apsimetęs vardu Rusijos kon-

TEATRAS.
Chicago. Giedorių Ratelis prie 4-toe 

L. S. S. Kuopos stato pirmu kartu 
farsų trijuose veiksmuose “Audra 
Giedroje“ nedėlioję, 22 d. šio mėne
sio, Hull House salėje, kampas Halst
ed ir Polk gat.; prasidės 6:30 vakare; 
kaina tikietams: 50c., 35c. ir 25c. ypa- 
tai. Pri važiuoti galima Halsted gat. 
karais Ir Blue Island Avė karais. Po 
vaidenlmui bus giedama svietiškos ir 
pirmeiviškos dainos; teipogl bus de- 
kliamacljos ir monologai.

Širdingai kviečia atsilankyti visus 
Komitetas.

Pajieškau savo vyro Vinco Masio, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., ir 
parap., Puskelnių kaimo; jisai gyveno 
Shenandoryj, Pa.; nuo 15 d. kovo mėn. 
antras metas, kaip jis iš ten išėjo 
nežinia kur. Jis yra 37 metų amžiaus, 
16 metų kaip Amerikoje; aš likausi 
viena su dviem dukrelėm. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinių adresu: 

Elzbieta Masienė,
37 E. 32 8t., Bayonne, N. J.

Ant Pardavimo.-
Pardavimui sankrova valgomų daik

tų ir mėsos, vietoje lietuviais apgy
ventoje. 3440 8. Morgan gaL Chica
go, III.

Parsiduoda sankrova Valgomų daik
tų ir mėsos lietukų apgyventoje vie
toje, vaizba gerai*’ išdirbta; artesnėms 
žinioms kreiptis Vėikia Adresu: 
1155 80. Westerė A v*!' Chicago, Iii- 

o < ei
Pardavimui sankrova t valgomų daik

tų Ir mėsos lietuvių ir lankų apgyven
toje vietoje, pirkįystė US pinigus, vi
sa kaip stovi, 8» vežimu, arkliu ir 
įtaisomis, pigiai. h;

Juozapas Withakls,
820—120 8t., We*t Pullman, III.

Pardavimui geri sallunal lietuvių ir 
lenkų aplgardose; kainos sulyg *a- 
liunų; jei visų pinigų Beturėtum, tai 
gali gauti ant išmokesties. Rašyk 
kreipkis pa*

Agent Brewlng Co., 
87 E. 32 St., Bayone, N. J.

Reikalavimai.
Reikalaujama 200 darbininkų į M1 

chigano ir Wisconaino giria* prie len
tų plovyklų. Geros algos, vien valini* 
darbas per žiemą; pigi kelionė iš Chl- 
cagoa. Teipogi reikalaujama ir mo
terų prie visokių darbų Chicago* 
mieste. Nerašyk, bet ateik pat* tuo
jau*.

J. bucas. Lietuviška* Agentas, 
239 Mliwaukee Avė., Chicago, 111.

Reikalaujame vyro prie oflso darbo, ku
ri* moka lenkiškai Ir lietuviškai rašyti ir 
nore kiek angliškai. Atsakančiam darbi 
ninkui gera alga ir stovu* darbas. Turi 
sudėti laido 8200.00

Geo. Pupsukkaa,
15 W. 241 h Place, Chicago, III.,

Reikalaujama vyro terp 21 ir 25 
metų amžiaus prie abelno darbo biu
re; turi mokėti kalbas: lietuvišką, 
lenkišką ir anglišką. Atsišaukti rei
kia anglų kalba; stovi vieta. F. A. 
Zllkey, % "Lietuva“, 3252 8. Halsted 
St, Chicago, 111.

Reikalaujama dviejų lietuvių parda
vėjų prie vyriškų drabužių; gera 
kestls ir darbas pastovus.

Klein Bros, 
Canalport Avė Ir Halsted 81.,

Chicago,

mo-

lll.

Geriausias lavinimas ant piano 
einama kaina. Mis*. ,E. Edy*, — 
3113 S. Halsted gat., viršui maliavų 
sankrovos.

prt

SKAITYKITE !
Už 8300 ant rankos, o lykj į išmo- 

kestį randa, nupirkslte 2 lubų muri
ni namų, 2 pagyvenimais po 6 ruimus 
ant Quinn gat., arti 31 gat. 
Kaina . 82950

Už 8300 ant rankos, o lykj | 
kestj randa, nupirkslte 2 lubų 
nj namą. 2 pagyvenimais po 4 ruimus 
ant 37 gat., arti Paraell. Kaina 82750

Už 8250 iš kalno, o lykj ant limo- 
k ėst les, nupirkslte 2 lubų medin) na
mą ant 43 gaL, arti
Randa 832 j mėnesj. Kaina ...82250

Už 8150 iš kalno, o lykį Išmokestlm, 
nupirkslte medinį namą 4 ruimų ant 
37 PI., arti Kedzie Avė. Kaina... .8900

Kreipkitės pas
A. 0l^ZEW8KI. 

3252 S. Halsted 8t., Chicago,

išmo- 
murl-

Wentworth Avė.

IU.

GERA PROGA SU NEDIDELIAIS 
PINIGAIS.

Parsiduoda pigiai sankrova vyriškų 
ir moteriškų drapanų bei mastinių 
prekių; pirklybė varoma su lietuvala 
ir kitais diktame miestelyje, arti Chi- 
cagos, turinčiame 35000 gyventojų, 
lietuviškų bažnyčių, gerus fabrikus ir 
tL Sankrova du metai kaip gyvuoja 
ir daro gerų pelnų. Parsiduoda su na
mu ir lotu. Namas Ir lotas kainoje
82.400, sankrova 83.000. Viskas sykiu
85.400. Kas nori gali pirkti tik patį 
namų su lotu už 82400 ir {rengti savo 
sankrovų, kokia patinka. Namas yra 
arti lietuvių bažnyčioe. Arčiaus atsi- 
žlnoti galima “Lietuvos” redakcijoje.

Mokinkimes Patys!
Gramatika angliškos kalbos mo

kinti* be mokintojo ^apdaryta) 81-00 
Valkų Draugas arba kaip mokintis 

skaityti ir rašyti be mokintojo 15c.
Naujas Buda* mokintis rašyti 

mokintojo 10c.
Aritmetika mokintis rokundų 

mokintojo (apdaryta) 35c.
Pinigus siųskite per Money 

šiuo adresu: ,
P. Mlkolalnl*,

Box 62. New York

be

be

Order

City.

pasakos: 
akmenys, 
Dienynas 
Vaidulya,

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.

ibi A
Alium* Ir kito* pasako*, Guy de 

Maupassant’o, vertė J. Laukia. Bi
toj knygelėje telpa šio* 
Alluma, Netikri brangieji* 
Baimė. Du maži kareiviai, 
padūkėlio, Mėnesienoje,
Užšalusio j padangėj, Atsikirtimas, 
Vienatvė, Tėvas ir sūnūs ir Rože, 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra vienas iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme ii įmonių 
gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c.

Airija. Lapai iš istorijos Airijos 
Parašė A. Janulaitis. Pusi 53. Kai
na ...................   15c.

Angį liko* Kalbos Vadovella. Tiems, 
kurie nori trumpu laiku pramokti 
angliškai susikalbėti kasdieniniuose 
reikaluose. Sutaisė J. Laukis. Se
niai pageidaujama tokia knygelė, da
bar yra jau gaunama, ir kiekvienas 
turi progą pasinaudoti, ypatingai kas 
nemoka anglliką kalbą, tai dabar 
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90. 
Kaina ............................................. 25c.

Anatemos knygeliu Telpa Ola: Po- 
piežijo* prakeikimas^ Pravoslavijos

prakeikimas; Popležljo* prisakymai 
Apie Kelpą ir jo* gyventojus, eilėmis 
rašyta, ir Atsišaukimas į žmogų — 
Eilės Pusi. 20. Kaina .................. 10c.

83.

Antras Krikštas, šių laikų apysa 
Parašė Br. Vargšas. Puslapių 
Kaina ............................... 25c

Apsakymėliai. Telpa čia šios apy
sakos: 1.) Raštininkas. 2.) Tėvo slau
gytojas, 3.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kai
mo tiesa, 5.) Paakutinė Judo* nak
tis ir 4.) Pats kalus. Yra gražios ir 
pamokinančios iš gyvenimo apysa
kos verta kiekvienam perskaitytL 
? 85. Kaina............................. 15c.Pusi.

Ar bua geriau*, kad socljalistai 
gaus viršui Parašė D. Dumbrė. Ant
rasis išleidimas, pertaisyta* ir žymiai 
padidlntaa. Jei nori žinoti, perskai
tyk šitą knygelę. Pusi 83.............10a.

Apie Rūkymų. Keli žodžiai norin
tiems suprasti teisybę. Parašė P. B. 
Pusi. 23. Kaina ............................. 10c

Amalunga arba Tyro Duktė. Apy
saka iš gyvenimo Indijonų, Amerikoje* 
Pusi. 72. Kaina ..'......................... 25c

Ar geras katalikas gali būti soči ja
ustu T Knygelė aidklna kaip Lietuvos 
kunigai užsipuldlnėja ant soc. bažny
čiose per pamokslus, laikraščius ir tL 
Pusi 15. Kaina....................................5c.

AHtmetlkoo užd«vlnynaa> Vadovė
li* aritmetikos pradžiai; antroji da
lia.

šita knygutė — antroji Ir paskuti
nė dali* uždaviny no, paskirto arit
metikų* kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
su skaičiais visokio diduma 
šyta Pr. Mašioto. Pual. 68. Kai 

20c.
Astronomija, parašė pagal K. 

Flamarijoną ir Lockyerą, A. Aga 
ras. Telpa: Dangaus apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatą. Saulė, Planėtos, Komėtos, 
krintančio* žvaigždė*, lėmė* padėji- 

Mėnulia, Pasaulės 
Su daugeliu paveikslė- 

Kalna . 40c.

ma* paaaulėje, 
įstatymai. 
Hų. Pual. 62.

Atteka Prlncepa. Vertimai Pr. Siū
lelio, telpa čia šios apysakos: 1) 
Attelea Prtncepe, 2) Kas pergalės, 3) 
Piemenukas. 4 Kraujas, 4) Du pa 
veikalėliai iš baudžiavos. 5) šuns li
kimas, ir 6) Skrandos istorija. Pusi. 
69. Kaina ....................................... 20c.

Auka, apysaka paradyta M. Lastau
skienės. Id Žmonių gyvenimo; naudin
ga perskaityti kiekvienam. Pual. 71 
Kaina ,..........................  20c.

. Blinda, Svieto Lygintoja*. Parašė 
Žemkalnis. 4 veiksmų ir 1 paveikslo 
drama, atsitikimai iš imonlų pasakų 
paskutinių baudžiavos laikų. 127 pusi. 
Kaina...................................................50c.

Boleslovas arba tolesnis Genovaitės 
gyvenimas. Morališkas pasakojimas 
žmonėms. Pusi. 86. Kaina..........20c.

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaičių. Parašė Slmanas Daukantas 
Vilniaus Universiteto Pbilozophljoc 
Magistras. Antras spaudimas. Kas no
ri susipažinti su protėvių budu, kultu 
ra. kaip Ir kokiose aplinkybėse gyrė 
no, kokias drapanas dėvėjo, kokius pi
nigus vartojo ir tt. tam verta perskai
tyti dlta knyga, o apie tai viekų daal- 
ilnos. Didelio formato knyga, pusi. 
217. Kaina........................................... 65c.

Cholera Ir Kova su Ja. Vertė D ras
A. V. Pusi. lė. Kaina........................5c.

C*n*tachavo* Apgynima*. Apysaka 
iš laikų švedų karės iš Henriko 
Sinklevlčlaus apysakos "Tvanas“ 
perdirbo 8. J. Vertė Adolfas Vėgė
lė, Pusi. 139. Kaina .................. 30c.

Ciecoriu* Dcmlcljonaa, ir kasėjai 
Katakumbose. Istoriškas apsakymas 
iš laikų krikščionių persekiojimo. Pa
gal lenkų 
lapių 217

vertimą, parašė P. B. Pus- 
Kaina 90c. Apdaryta 65c

Daktaro 
me akte. 
M s. Pusi. 39, Kaina

kabinete, Komedija viena- 
Pagal lenkiškų sutaisė K 

15c.

Dėl Tėvynė*. Parašė Šatrijos Raga
na. Vaizdelis paimtas id Lietuvos 
žmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai
na .............................................  20c.

Dangus. Pagal K. Flammarion. Pa
rašė P. Brandukas, (su paveikslė
liais). Knyga parodo kokios yra pla
netos, kaip jos eina ir kokių įtekmę 
turi viena j kitų. Pusi. 193. Kaina 60c 
Apdaryta ..............................   75c

Diedai Ir Gražina. Parašė Adomas 
Mickevičius, lietuviškai sutaisė Jr. Jo
nas. Dalis II. Diedai yra vienas iš di
desniųjų Ad. Mickevičiaus veikalų. 
II dalis, kurių surašė lietuviškai Jr. 
Jonas, ta tik dalis mums tetinka. 
Yra tai romantiškas aprašymas lieka 
nų mųsų senoviško tikėjimo. Gražina 
—poėma iš laikų karių su kryžiokais, 1 
viskas eilėmis sutaisyta. Pusi. 61, kai- j 
na 25c.

Dievo žvaigždė, Istoriška apysaka 
iš Kristau* laikų pagal Waliace’o 
veikalų “Ben-Hur“, iš lenkų kalbos 
vertė Karolis Vairas. Pusk 210. 
Kaina ...........................................  40c.

Difteritas. Parašė D-ras A. V. Difte
ritas tai yra labai sena liga, pirmiau
sia pasirodo gerklėje pas valkus. Pusi. 
7. Kaina ............................................ 5c.

Edgaras arba nuo ateizmo prie 
pilnos teisybės. Pagal L. Hammers- 
teinų parašė Kun. Dr. Yuodyšlua

Visas raštas perstatytas formoje 
ginčų arba disputų terp protesto- 
nlškos ir katalikiškos dalies, kaipo 
jos viena kitai yra priešingos ir tt 
Pusi. 214, Kaina ..................... 75c.

Gabija. Rinktini knyga. Paaukota 
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- 
ranaucko atminimui. Knygų sutaisė 
Juozapas Garbačauskis. Pusi. 77 Kai
na .....................................  *1-35

Gerai atlikta Išpažintis. H italų 
kalbos vertė J. Baltrušaitis, Pusi. 56, 
Kaina ......................................  15c.

Geležinkelis. Pagal svetimus radi
nius, paradė K. Stiklelis. < Aprašo 
apie geležinkelio ypatybes, kaip juo- 
ml žmonės naudojasi, kaip seniai at
sirado ir kokiu budu kas pradėjo nau
dotis idrastu geležinkeliu. Puslapių 
21. Kaina...........................................10c

Gullvero Kelionės j nežinomas šalis. 
Išguldė j lietuviškų kalbų P. žemutis. 
Knyga aprašo apie Liliputus — ma
žiukus žmones ir jų ypatybe*, žin
geidus ir juokinga* aprašymas. Pusi. 
98. Kaina ..................................... 50c

Gvyenlmo Gabalėliai. Parašė K. 
Stiklelis. Telpa čia 13 sekančių ap
rašymų: 1, Prakalbos vietoje, 2. Sau
lutė teka, 8, Pavasario stebuklai, 4, 
Vasaros rytas, 5, Piemenėlis, 6, Sene
lis, 7, Jomarkas, 8, Antanukas, 9, 
Vienturtis, 10, Skaitymas, 11, Dienos, 
12 Iš dienų bėgio, 13, Laukas. Pusi. 
50. Kaina...........................................25c

Gyvybė (kantatas) ir kitos trum
pos poėmos, parašė J. Viskoška. Tel
pa čia eilės: Gyvybė, Ištvirkėlis, Vy
lius, 3 sonetai, Proverbai ir Jautimai. 
Pusi. 41, Kaina ............................. 15c.

Gudri Naėlė, komedija dviejose veik
mėse. Paimta ii tikro atsitikimo Lie
tuvoje. Parašė Aleksandra Fromas. 
Pusi. 40, kaina............... ................... 15c.

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa
rašė Dr. J. Lulis, Bu daugeliu pa
veikslėlių iš embrioliogijos. Pusi. 
12 Kaina ......................................... 10c.

(stori jo*-Pasakos, Aprašyme telpa 
I Iš Lietuvos Istorijos: 1) Lietuvė- 
didvyris, 2) žemalčial-drąsuolial. 3) 
Pilėnų apgyventas, 4) Lietuvių krik
štas, 5) Vytautas mųsų didvyris, 
6) Mušis ties žalia giri u. 7) Lenkų 
gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku
nigaikštytė, 9) Birute, gražioji vai 
dilaltė, 10) Keistutis, žemaičių ap^ 
gynėjas. Puslapių 54. Kaina.. 15c.

Janlta, drąsusis Japoniškasis Ka
reivis. Tikras atsitikimas Iš karės 
japonų su chlnals. Iš vokiečių kai- 
bo* vertė K. 8. Pusi. 23 Kaina ..5c.

Japonų Pasakos.. 
vertima sutaisė S. 
telpa čia 7 trumpos 
21. Kaina ..................

l'agai rusiška 
Vaitiekuplunaa, 
pasakos. Pusi.

Jonukas Muzikante*. Parašyta Hen
riko Binkievič’io, vertė Adl. V. ir 
Juro* švyturio sargas, vertė J. Mar- 
gevlčlu*. Pusi. 39. Kaina..........10c.

Karė., Ar ji žmonijai reikalinga? 
Parašė Kemėža. ši knygelė aprašo 
kiek nuostolio 11 karė* žmonėms Ir 
kas | ją žmoniją *tumia. Puslapių 
47. Kaina ..................................... 15c.

Koks privalo būti valkų auginimas 
ir auklėjimas? Račkius raštų, pa
rašytų Dr. Šliupo. Kožnam žingeidi 
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
vams auginantiems valkus, susipa
žinti su šia knygele. Pusi. 91. Kai
na ..........................   9^

Kaip žmonės su ponais kovojo f 
Sodiečių sukilimai Ispanijoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė 
A. J-tis. Pusi.

Katechetlškl ___  _ _
šimtles Dievo ir penkių bažnyčios 
prisakymų. Paraše kun. J. Rymelkis, 
Knyga II Tusi. 191, Kaina .... 81-00

Kiškeliai. Apysaka vaikam*. Pa
gal Kukliną, parašė A. Agaras. 
Gražiai aprašo apie kiškiu* (aulkiua), 
■u daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena ir kaip *u jai* vaikai 
maloni džiaugti*. Pual. 32 .... 10c

Klebono Karčiam*. Atsitikima* iš 
neseno* Šiaulių praeitie*. Parašė 
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina..5c.

Kišenini* Ruslėkai-LIetuviška* žody
ną*. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai
na .................................................... 40c.

Kur lietuvių senovėje gyventa? 
Patrijotiškas vistariškai-arkeologiškas 
ištyrlnlnėjimaa. Parašė N. N. prof. 
nėsančlo Universiteto. Knygutė para
šyta satyriškoj formoj apie patrljo- 
tus, genjjus ir tt. Puslapių 31. Kai
na ................................................ 15c

34, Kaina..........10c.
pamokinimai iš de-

** N
Kaip kunigas virto socialdemokra

tu. Parašė Gėrė. Telpgi prie tos pa
čios yra: Revoliucija ir Kunigai, para
šė šermukšnė. Puslapiu 31. Kaina 10c.

Koka mum* r*ikallnga* "Vaiaka*’’ 
Vertė M. Pual. 15, Kaina..............5c.

Katorgon! Atsitikimas iš Murav
jovo laikų, Vilniuje. Parašė P. B. 
Pusi. 18. Kaina............................. 10c

Kaip Atsirado Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Išguldė P. B. Puslapių 35. 
Kaina ................................................ 10c

Komunistų Manifestas. Prakalbos 
K. Markso ir F. Engelso prie vokiško 
spaudimo 1872 m. ir tL Kas nori su
sipažinti Su socijalistų tėvų Markso 
ir Engelso teorija link Soc. partijos, 
lai perskaito šitų knygelę. Pusi. 52, 
Kaina .............................................. 20c.

Kantiškos, apie peklos kančias. Su
radę Liepukas. Telpa 20 giesmių, pa
radyta juokingai, teip kaip “Davatkų 
gadžlnkos”. Pusi. 40. Kaina .. 15c

Kraujo sėja. Apysaka iš laikų ka
rės Msskolijos su Japonija. Parašė 
Waclaw žmudiki, Lietuviškai išvertė 
V. Stayaras. Dviejuose tomouse.

Apysakoje parašyti mūšiai ant že
mės ir ant 'urių, aprašyti teip aiškiai, 
kad, rodos savo akimis viskų matai 
beskaitydamas. “Kraujo Sėja“ yra 
viena iš nedaugelių knygų, kurios yra 
ir naudingos ir smagios perskaittyti, 
dėl to jų telkiame 
skaityti.
Pirmas tomas Pusi.
Antras tomas pusi.

kiekvienam per-

289.
246.

Kaina |1.00.
Kaina 81.00

dabar. Para-Labdarybė pirmiau* ir
šė P. Lafargua, Vertė M. N-a*. Telpa 
čia: f Senovės p jonų labdarybė,
II Vyskupų ir vienuolių labdarybė, ir
III Buržuazų labdarybė.
Kaina ........ ..

Pusi. 36, 
........ 10c.

Labai Gražios Dainos.
Stiklelis, čia patilpę 32 
žmonių užrašytos Liepalotų kaime, 
Naumiesčio parapijoj, Suvalkų gub. 
Pusi. 39. Kaina............................. 15c

Surlnko K. 
dainos nuo

Laikrodininko atminimai. Pasak 
1 Erkman-fiatnaną, sutaisė S. M. Pa

veiksle* iš Napoleono I paskutiniųjų 
kariavimų. Pual. 44. Kaina15c.

Laisva Valandėlė, Broliam* donk 
nėlė (Eilės). Parašyt* K. Stiklelio. 
Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva.
— Upelis. — Giria. — Vėjas. — Ra
sa. — žaibas. — Audra. — Perkūne*.
— žemė. — Saulelė. — žmogus. —
Reginys Lietuvoje ant gražaus aug- 
što Šešupė* kranto. Pust 32. Kai* 
na .................................................... 10c.

Lietuva Ir Jos rcikalaL Tautiškas 
Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa
me? Ko mum* reikia? Ką privalo
me daryti, kad visiems mum* butų 
gerai, kaipo vaikam* vienos, bendros 
mųsų motinos - Tėv.nėa? Pusi. 20. 
Kaina .........   10c.

Lietuvaitė. Dramatiškas veikalėlis 
iš senobiško lietuvių gyvenimo. Pen
kiuose veiksmuose. 
Lermontovo poemą 
Parašė Jonas Ralis, 
na ...........................

(Turinis pagal 
“Laetuvaltė“). 

Pusi. 24. Kai-

LietuviaiI ar gerai* keliai* žengia
me prieky n? Nuoširdus aUillepž- 
mas J lietuviškąją visuomenę D-ro 
Jono šliupo. Arba sutrauka kalbų, 
laikytų Waterbury, Cor.n., 25 gruo
džio 1906, Union City, Conn, *• 
gruodžio 1906, Edwardsville, P*-. 31 
gruodžio 1906 ir Bcranton, Pa. vasa
ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.

Lietuvos Virėja. Aiškus pamokini
mai ir parodymai, kaip virti, kepti ir 
taisyti visokius puikius valgius su 
mėsa sviestu ar pienu arba su pas
ninku; kaip daryti skanius ir nebran
gius naminius gėrimus ir tL Sudėjo 
AUcnė V. Pust 256, Kaina..........80c.

- Lietuvos virėja. Parašė V. A. L. 
Zavadzkienė. Seniai geidavo musų 
šeimininkės tokios knygos, dabar ga
li pasinaudoti, telpa čia šimtai Įvai
rių nurodymų 
Pusi. 555. Kai

pataisymui valgių, 
i ...................... 11.25

Lietuvos Istorija. Su kunigaikščių 
paveikslais 
Rašliavos _ ____ ____ _
nl* (š. M-lis). Trečią kartą atspau
sta ir pertaisyta. Pusi. 259. Kal- il
na_.^.2............................................. 75c. «r

ir žemlaptų. Lietuvos 
pž v algai. Parašė Malro-

Lietuvių Uuta senovėje Ir ėiądien. 
Parašė J. šliupas M. D. Antras to
mas. šitas 2-ras tomas apglėbia 
Lietuvių Uutos veikalus nuo XIII-jo 
iki pabaigai XVI šimtmečio. Pual. 
563. Kaina ................................. $1.50

Lietuva Tėvynė mano, eilėmis para
šė K. Stiklelis. Telpa 14 naujausių 
šios gadynės dainelių. Puslapių 16. 
Kaina...................   5c

Lltvomanal. Drama keturiuose velk- 
amuose. Parašė Dvi Moterį. At
spausdinu iš "Varpo”. Pusi. 58. 
Kaina ............................................. 20c.

Ligonių Draugas, Homeopatiškaala, ‘ 
pagal Dr. med. O. Pu Įmano? T+rtė i* 
la rldko 8. 2. Pusi. 22. Kaina ....10c.

Litwini w Litwle. Otton Zavrisza. 
Laida trečia žymiai padidinta. Pust 
53. Kaina ......................................... 25c.

Liūdna Pasaka. Parašė J. B-nas. 
Tu manęs nelaimėje neapleidi, nu
liūdus) pallnkaksmini, nuvargusiam 
ranką paduodi.... Dėkingas už atsi
dėjimą ir širdį gerą, aš Tau norą 
apsakymėlius rašysiu. Skaityk!.... 
Jeigu patiks Tau ir gyvas busiu, — 
ir daugiau papasakosiu.... Teip pra> 
deda raštininkas, kurs iš 'bado be 
laiko auiakyrė iš šio* pasaulės 
Pusi. 31. Kaina ...........   10c.

Moteris Ir Jo* vieta žmonjjoje. Pa
rašė J. Laukis, šita knygelė yr* la
bai akyva perskaityti moterims ir 
vyrams. Anot autoriaus: "Teisybė 
yra tokia prasta, kad męs tankiai no- 
mrtome jos tik dėl jos prastumo". 
Kalbėtojai daug atras sau medžiagos 

7—1. 47. Kaina ... 15c.joje. Pusi.

Mokykla 
rašė Alfa. _ _ _ , ____ _
Prancūzijos, Vokietijos ir kitų vieš
patysčių, potam kokia mokykla mums 
reikalinga, ko męs turime tiesų nuo 
mokyklos tikėtis, ir koks, apskritai 
imant, mokyklos uždavinys. Puslapių 
69. Kaina ..................................... 25c.

Ir Jos uždavinlnya. Pa- 
Aprašo apie mokyklas

Malūnas. Apysaka; 15 rusų kal
bos vertė Pranas S-lia- Puslapių 23. 

.............................. 10c.Kaina

Męs 
tai. I, 
kelias, 
tai ir kultūra, 
demokratai ir tauta. 
Pusi. 16. Kaina ...

Ir Lietuvos socijaldemokra- 
Musų artimiausias tikslas ir 
II, Lietuvos socijaldemokra- 

III, Lietuvos socijal- 
Parašė Juras.

Monininkas erba Maglkae. Pa- . 
gal Panovų, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški paveikšlėliai ir 
kaip padaryti visokias Stukas. Pus
lapių 32. Kaina .............................15c.

Marija musų Viltis arba ėvenč. 
Marijos stebuklai, iš šv. Alfonso de* 
Ligorl raštų surankiojo J. Baltrušaitis. 
Pusi. 63, Kaina ............................. 15c.

Nutruko. Vieno veiksmo komedija. 
Parašė Smalstys-Smolskis. 
Vaidintojų 
Pusi. 20.

Kamajų
Būreliui paskiria Autorius.
Kaina ......................... 10c.

Namelis 
leidimas II. Graži morališka apysaka. 
Pusi. 170, kaina 50c., apdaryta 75c.

Pustelnlnko. Pertaisytas iš-

Nuolatinė kariumnė ir milicija.
Pusi. 17, Kaina ..................................5c.

Nieko be Priežasties. Komedija vie
name akte. Lietuvidkon kalbon ver
tė Mag. Paralkletls. Puslapių 34. 
Kaina ................................................ 15o

Naujas Lietuvių Lementorlus, arba 
Skaitymo ir Rašymo. Pradžiamokslis 
Lietuvių Parapijų Mdkykloms. Sutai
sė S. P. Tananeviče. Su daugeliu pa
veikslėlių, gražių apskaitymų, rašy
toms ir spaudintoms aiškiomis, stam
biomis raidėmis. Su gražiu, drutu au
dimo apdaru. Pusi. 76. Kaina 25e

Nauja skaitymui knyga. Lietuviš
koms Mokslainėms Amerikoje, dalis 
III (su paveikslais). Pust 139, su ap
daru. Kaina.................................... 55c



Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma. 
Lekcijos Prof. Blochman’o. Sutaisė 
Bernas. Visiems suprantamai apra
šyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui yra 
daugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi. 
138. Kaina........................................40c.

Pasakos, Prityrimai Ir Veselljoe su 
* dainomis. Suderinimais parašyta 

kun. K. Aleknos. Yra tai nekurtos 
epasakos, nuotiklal, žaislai, giesmės, 
veseitjos, najivlškai išpasakotos, vis
kas eilėmis sutaisyta. 
Kaina .........................

PUSI. 14|J 
........ 35c.

pi«tro Caruao, Vieno veiksmoPiotro Caruso, .Vieno veiksmo Dra
ma parašė R. Bracco, vertė K. Puida 
Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų 
atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c.

Pilėnų kunigaikšti j. Tragedija V 
veiksmuose, sutaisyta pagal Krašev
skio apysaka “Kunigas“. Parašė M. 
šiaulėniškis. Pusi. 91. Kaina..35c.

Ponaitis. Apysaka iš anglų vaikų 
gyvenimo. Parašė Utda. Graži apy
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams. 
Pusi. 27. Kaina ......................... 10a

Popullarlškas Rankvedis Fizikos. 
Parašė P. Neris. Knygelė susideda 
iš 5 skyrių: I. skyrius: Svarybė, 
Pajlega, Svarumas, svarstyklės ir tL 
II skyrius: šiluma, Gazų išsi s kėli
mas, Tirštumo atsimainymas, Termo
metrai, šilumos jausmas. Baltis ir 
tt. III skyrius: Baisas, Balso grei
tumas, Balso atsimušimas, Balso ypa
tybės. IV skyrius: šviesa, Šviesos 
šaltiniai, šviesos greitumas, šviesos 
atsimušimas ir tL V skyrius: 
Elektra, Pritraukimas Ir atstūmimas. 
Prigimtinė Elektra, Budas elektros 
lės i platinimo ant daiktų, elektros ki
birkštis ir tt. Yra labai naudinga 
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai 
visokiems amatlnininkams. Pusi. 100. 
Kaina .........   40a

Pasaka apie Adomų ir Jievų. Prie
das prie sulyginamosios mytoliogijos. 
Pagal vokiškų, lietuviškai parašė P. 
Miškinis. Pual. 31. Kaiuna .... 10c

Pradinė Aritmetika, arba mokinl- 
masis rokundų mažiems vaikeliams, 
pradedant nuo 1 iki 100. Sutaisė P. 
Mikolainis. 
apdaruose. 128 pusi. Kaina

dlja, 2) Negryna sanžlnė, Monolo 
gaa, 3) Paskutinį Kartų. Monologas 
4) Tiktai niekam nesakyk! Scenr 
iš 3 ypatų, 5) Namai pragarai, soe 
niškas valsdelis, 6) Lietuvių pavaaa 
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c

šiaurės Karžygiai, keturių veiksmų 
tragedija H. Ibsen’o. Iš rusų, lenkų 
ir vokiečių vertimų vertė K. Puida 
Veikimas atsibūva Norvegijos Šiaurė 
je, Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir 
▼k> laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c.

Sparnai, Drama IlI-juose aktuose 
Parašė V. *6taulėnlškis; yra gera*- 
su naujomis idėjomis perstatymas 
Pusi. 44 Kaina ............................. 30c.

Svarbi priežastis, vieno veiksmo 
komedija. Parašė P. Bayard su kai 
kuriomis permainomis iš lenkų 
bos vertė K. žegota. Pusi. 62 
na ......................... ..........................

kai
Kai
15c.

Sulaukė, Iš tautiško serbų 
jimo pasakojimas. Parašė Tereslja 
Jadvyga, iš lenkų kalbos vertė Bal
trus Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c.

atgi

šventas Petras Ryme, Apysaka iš 
krikščionių persekiojimo Nerono lai
kuose. Perdirbo iš Henriko Sinke
vičiaus apysakos “Quo Vadi*” H. SI.. 
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 
na ............................................ .

Kai 
40c.

8 va Jus, arba vaizdas siekimo 
štybės. Tragedtja-Poėma, V aktuose. 
Parašė J.

Yra tai 
rašytas 
Pusi. 135,

aug-

Vlskoška. 
fantastikas plešynėlis. pa- 
dramatyškame pavidale.
Kalnu .......................... 40c.

Svarbus
Ar reikia tikėti? Kuri tikyba yra tik
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pual. 
71 Kaina ......................................... 20c.

Klausimaa, Ar yra Dievas?

. Sausio Devinta. Parašė Maksim G )r- 
ky, vertė F. M. Knygutėje aprašyta 
apie Petrapilės darbininkų sukilimų, 
arba “RaudonųjJ Nedėldienj". Pusi. 40, 
kaina ....................'..............................15c.

Širdis žmogaus prilyginta Bažnyčiai 
Dievo arba lizdui piktų dvasių, išreikš- 

Su paveikslėliais, audimo; į* per paveikslų. Pusi. 48. Kal- 
20c35c.

| Petro Armino Raštai. Telpa trum- 
1 pas aprašymas Petro Armino gyveni

mo ir jo rašytos eilės. Vertimas Kon
dratavičiaus poemos “Piastų duktė” ir 

I kitos gražios pasakiškos, juokingos 
i eilės. Pusi. 60..................................... 20c.

šventoji Istorija žemesniam jam liau
dies mokyklų skyriui, trumpai apsakė 
kun. J. Buster T. D. Vertė Ad. Vėgėlė. 
Pusi. 88. Kaina...................   15c.

Pileniečlal. Istoriška tragedija pen
kiuose aktuose. Parašė V. Nagornos- 
kis. Pusi. 155. Kaina......................35c.

šv. Pranciškaus iš Assyžlaua gyve
nimas pagal kun. A. Beltrami’o. Su
taisė J. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kai
na ..................................................... 15C.

žodynas Uetuvlėkal • angliškos kal
bos. Sutaisė Antanas Lalis. Pust 381, 
iki šiol turėjome tik su apdarais po 
82.00, dabar kas nori pigiaus nusi
pirkti. tai popleros virtais, kaina 61-00

žodynas Lenkiškai - Uetuvlškal - Ru
siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
braziejaus Laikraščio redaktoriaus 
“šviesa". Pusi. 552 Kaina .... 82X0

Ze stoeunk5w lltevvsko-polsklch, Gio- 
sy Litwln6w. Audiatur et altera para. 
Išleista rupesčia J. K. ry bota m e skait
liu je egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
das. Pusi. 231. Kaina .......... 81.50

a šitie Namai.
NUMAŽINTOS KAINOS.

2 lubų mūrinis namas, 14 ruimų. 
Lotas 25x147. Randa 830. Kai
na ................................................ 83X00.
Tas namas yra ant 38 ul. terp Au
burn Avė. Ir Gage SL

2

31st Place, terp Morgan 
Ir Musprat ui.

lubų, 4 Datų mūrinis na- • 
muc

35th

13000X0

Grant Work« ant 14 si. 
lubų, ant 2 lotų, 6 flatal, 2 

štorai, medinis namas, parsi
duoda su Storo flitnres... 88500X0

Užsiprašydami virė minėtų 
lių, adresuokite:

knyga-

A. OLSZEWSKI, 
3252 S. Kaista 1 St., Chicago, III.

KUR GAUTI '‘LIETUVĄ”.
Galima gauti kiekvienų savaitę 

Lietuvę" už 5c. pas šiuos agentus:

Brooklyn,
E. Fromes, 
Ant. Dlržulaltia, 
AnL Jankauskas, 
T. Jermalas, 
W. Dackeviče,

73 Gęųnd 
97 Grand

77 Gold 
215 Berry 

144 Grand

Street
Street
Street
Street 
Street

Baltlmore, Md.
Jur. Diemedis, 
Jonas

521 Columbia Avė.
Luisą. 521 W. Lombard SL

Kazys
Brldgeport, Conn.

Lendraltls, 324 VVarreu Street

Chicago, 
Kaltis, 221 W.P. M.

J. Vasiliauskas, 2498

III.
> ,Wabsnsia Avė.
Kenslngton Avė-

Dom.
Ellzabeth, 

Bočkus.
N. J.

311 First SL

Elmora,
Antanas Rėklaitis

Ramanauskas. 99 Vs Oak Street

B.

K.

Montelio, Masa.
P. Miškinis, | Arthur

Montreai, Csnada. - 
Bielek, 1135 St. Ekatherlne

And.
Now Havon, Cenn.

Ješinskas, 217 Ferry

Street

Street

nė tavo valkai Už tuos pinigus 
nuosavybėn negaus. Pirk sau 
ir buk pats savininku. Kiek- 
lietuvys tegul 'nusiperka sau

Halsted SL, terp 56 Ir 57.
Medinis namas 1% lubų ir pona- 

mis. Randa 815. Kaina.......... 82.800.

2 lubų, 
lubų 1 
mal ....

Place, terp Auburn avė.
Ir Gege 8t ,

4 flatų ir užpakalyje 1 
flato abu mariniai na- 

......................................... 85.300

Grant Work* 49 avė. 
lubų, 3 flatal ir štoras, me
dinis namas ..........................85200X0

Prabočių šešėliai. Dramatiška Ai- 
dija trijose dalyse, parašė Vilhelmas 
Storasta, Tilžėje. Visa Aidija suside
da iš Angos ir trijų veikalo dalių: 
iš tragedijos: Vėtra, iš dramos. Ne- 
san-žmoDės. ir iš mysterijos: šventa 
Ugnis. Veikalas parašytas lošti dall- 

Kai- 
•1.40

Puslapių 182.

Prie ftlstorijos musų rašybos, 
rašėt Dr. J. Basanavičius. Pusapių 17.
Kaina ................................................. 10c

Trumputė Lietuvos istorija. Antras 
pataisytas išleidimas. Knygelė gera 
pradinėms lietuvių mokykloms Pusi. 
79, Kaina

Phlladelphia Pa
M. A. Ignotas, 1028 80. 2-nd

20c.

Tr|s Mylimos. Komedija trijuose 
aktuose. Parašė žemaitė. Pusi. 44 
Kaina ............................................. 25c.

Tautiškas Politikos knygynėli* 
Telpa ėia Rusi (o* policijos viešpata
vimas. persekiejimas ypatos laisvės, 
draugijų ir susirinkimų, laisvės žo-

Pa- dilo ir sųžinės, ir kame išganymas? 
Pusi. 47. Kaina..................... 10a

Papasakojimai Iš Prancūzų revollu-
IJoc. “Ateltiee” išleidimas Nr. 2. 
>usl. 73, Kaina .............................. 15c.

Teismas, Parašė V. Reymont, Ii 
lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka 
ii sodžiaus žmonių gyvenimą Pusi. 
22 Kaina .. ...................................... 10a

John

K Parmazonas arba Dievo Rūstybės 
Baisumas, Parašė Bventmlkis II lei
dimas. Labai akyva ir kožnam nau 
Ldlnga perskaityti šita knygelė. Pusi. 
■O, Kaina ......................................... 10c.

Teismas
Leontjevo.
Alfa. Pusi.

Ir jo nepriklausomybė. A.
Iš rusų kalbos vertė 

32, Kaina .................. 10c.

Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėllai 
pie lietuvių žmonių pasninkus, yra 
įtraukos kelių rašytų straipsnių 
lėtu vos laikraščiuose, ir pagal tuos 
įtaisė K. Stkls. Pusi. 16. Kaina 5a

Tikri Ir 
alėllal ii 
kank.ntojų. 
Laisvamanių.

netikri šventieji*. Pavelk- 
gyvenimo kanklntinlų Ir 

Išleista Susiv. Lietuvių 
Pusi. 61, Kaina 15a

Pragaro Atgijimas. Parašė L. Tol- 
stol. vertė 2. A. 
kiek vienam 
Kaina ........

Knygutė žingeidi 
perskaityti. Pusi. 22 
L................................ lOr

Plėšikų L 
Duktė. Išgul 
jgyvenimo žt^apnių Lietuvoje, 
pių 38. Kai 

Polacy I 
1420, Kritišl 
lenkiškų iste 
bergls. Pusi.

Indynė arba Nunešta 
dė S. P. T. Apysaka iš 

Pusla- 
.. 20c

litwini. Od R. 1228 do 
kais atsižvelgimas sulyg 
Inkų. Parašė Gab. Landa- 
175. Kaina.................... 30a

s Dainos. Surankiotos 
atspaustos knygelėje, 30

Revolluciji 
iš visu* ir 
puslapių; telfcpa 24 dainos naujos ga
dynės, viste 
mos, dabar1 
ti ................

na iki šiol pageidauja- 
gallma pas mus gau- 

.................... 15C

Tiesų lygybi, A. Leontjev’o, vert* 
PI. Veikalėlis aidkina imonijos Tiesų 
lygybę, kurių linkui eina žmonija 
Saukdama “laisvės ir lygybės". Pusi. 
19, Kaina ..................................... 5c.

Tėvynainių Giesmės. Parašė Vytu- 
'8. Pual. 24. Kaina .................. 10c

Tuks*antls Nakčlų Ir Viena. Arabiš
kos pasakos. I dalis. Pusi. 96, kaina 35c.

Vaikai. Parašė Oktavas Mirbo, ver
tė J. V: Telpa čia šios apysakos: 
1) Vaikai, 2) Virvelė, 3) Klodas Ge, 
Akyvos ir vertos perskaitymo kiek
vienam. Pusi. 48. Kaina ...........15a

Revoliucija 
Niemojewski 
pa čia devj 
iš gyvenimo 
si tik imu Vai 
rėš su japo: 
pairtu vės nj 
gėlė (domi U 
Kaina ....J

>s žmonės, parašė A. 
, vertė K. Puida. Tei- 
mios gražios apysakaitės 

lenkų, ypatingai iš at
kovoję laikuose rusų ka
pais ir (vykusios po jai 
ksų viešpatystėje. Kny- 
tlekvienam. Puslapių 76. 
I........ ........................... 20c.

Vėjinis Malūnas. Pagal lenkiškų 
parašė P. B. Apysaka kaip žydas nu
sipirko vėjini malūnų gešeftui, bet 
vėtrak' užėjus, malūnų sulaužė, ne
mokant su malunu apsieiti ir tt Pusi. 
64. Kaina ..................................... 25c

Vargdieniai. Parašė Aleksandra Fro
mas. Apysaka iš tikrų atsitikimų penk
tos ir šeštos dešimties XIX-tojo šimt
mečio. Naudinga kožnam perskaityti. 
Pusi. 187, kaina..................................50c.

Ratelių • 
žaislas (zai 
rinkimuose. 
Puslapių 1(

IJImai. Tra Ilnksmlauj’s 
>^a) šeimyniškuose susi-

Parašė D. Spėjikas.
Kaina .................. 10a

Vikrus Vaikinas., Apysaka iš nor
vegų gyvenimo, sekant Bjereonų. 
Apysaka užimanti kiekvienų, su gra
žiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.

Raistas -j 
Upton Sinclį 
8ta 15 anglil 
jokas. ApJ 
gyvenimo, p] 
15 Chicagosį 
jdoml knyga 

T»uslaplų 3a

K- The Jungle. Parašė 
lair. Lietuvių kalbon ver- 
tkos. Išleido Jonas Nau- 
žsaka paimta iš lietuvių 
laslremiant tikrais faktais 
Į skerdyklų; naudinga ir 
k perskaityti kiekvienam. 
-5. Kaina .............. >1-00

Vincas Stonis. Apysaka 15 žmonių 
gyvenimo, 
nos. Pusi.

Parašyta Šatrijos Ra g a 
143, Kaina .............   35c.

Volungč 
galio, yra _ _ _

: nlškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, ir 
dekliamacijomo. Pusi. 170, Kai 
ca ....... ........................................... 60c.

Ir vieversėlis. Eilėn Mar- 
daug (vairių eiE w Tėvy-

Rankų ša
lai. Surinki] 
vakarais llii 
lėje telpa 1 
rankų šašeli
Rakami apskaitymai, 

k j................

Beilsi Ir Parlnktiejle žala 
|> A. Agaras. Praleidimui 
Boso laiko; Šitoje knygų- 

pavelkslėiial, kokius su 
Įiu galima parodyti ir tam 

Puslapių 32. 
.............. 10c.

Užkapotas žvirbly*. Apysaka V. J. 
Nemirovič — Dančenko. Pual. 
Kaina ............................................

24.
10c.

įsal Pienas, Įrankis liaudies 
s užlaikymui, vertė D-ras A. 
rius nurodo kaip plačiai yra 
as rugštasai pienas kaipo vaT- 

> (vairių Ilgų. Pusi. 22, Kai- 
............................................... 5c.

žibutė r.rba pirmieji e pavasario 
dai, eilės Jovaro. Telpa 17 (vairių 
eilių parašytų vieno iš gabiausių 
eilių rašė jo Jovaro; laikraščiuose kri
tika šių knygelę augščiaua iškėlė, 
nėgu kokias kitas eilės. Pusi. 16, 
Kaina .........  ............. 5a

žle-

žmonlų Savivalda Naujoje Zelan
dijoje. N. čumakov’o. Įš rūsy kalbos 
vertė A. žuvis. Pusi. 35, Kaina 10c.

škiejle vaizdeliai. Parašė 
Įtas. Telpa šitoj knygelėj 

veikalai: 1)’ Nepadėjus* — 
kasti, dviejų veiksmu kome

Žmonių užtarytojai Broliai Grak- 
nhai. Vėrtė iš idsų kalbos šermukš- 
dč Pujfl R5 Kaina ...................... 10c

be namo apeeitiT negtfi. Ar tu turi 
savo namus? Jeigu neturi, tai peši rū
pink juos turėti. Pasirūpink gyventi 
savo namuose, o ne pasamdomuoee. 
Tu neesi kapitaĮįstu, fe^d sunkiai už
dirbtus savo pinigus ųnt niekų mė
tyti. Tau kiekvienas centas brangus 
ir dėlto liaukis 'randų! mokėjęs. Tu 
gali per amžių mbkėtli randų, vienok, 
nė tu, 
jokios 
namus 
vienas
vienų namų, o trumjMj laiku dešimta 
dalis Chicagos bus lietuvių rankose, 
ir svetimtaučiai ateis jam randų mo
kėti. *

Ar tas yra gaJimii daiktu? Telp, 
yra galimu. Ateik į mųsų ofisų, o 
persitikrinsi, kad beveik kiekvienas 
žmogus gali nusipirkti sau namų ar 
lotų.

Kokiu budu? Labai paprastu. Tu 
moki randų kas mėuesis, ir jeigu ku
ri mėnesį neužmokėtum, tai savinin
kas lieps išsikraustyti, nepaisant ant 
to, kad jo name gy vendamas, jam iš
mokėjai Liek, kiek jo namas .vertas. 
Troba, kurioje už 4 ruimus moki 812 
| mėnes), galbūt, turi 4 gyvenimus. 
Taigi savininkas gųuna | mėnesj 848. 
Į metus jis gauna randus 8576. Mo
kesčiai ir vanduo su pataisymais gali 
jam kaštuoti į metus 875, tai jam at
lieka gryno pelno 8500. Per 10 me
tų jis iš randos išrenka 85.000, ir už 
tavo pinigus, mokėtus už randų, gau
na kiekvienų mėnesi nuošimti banko- 
je. Taigi | 10 metų randa ir prooen 
tas duoda jam apie 86.000 iš to na
mo, o M tu turi?

ŠTAI MŲSŲ NAMAI ANT PARDA
VIMO: —

2 lubų, pusė muro, pusė medžio na
mas, keturi gyvenimai; ant Poplar 
Avė., arti 31 gat Randa 6360 | me
tus. Kaina......... ........................... 82.500

2 ir 3 lubų mediniai namai ant 
Emeraid Avė., art! 32 gat Randa 
nuo 8300 iki 8472 j metu*. L____
nuo ......................*...83.000 iki 83800

2 lubų medinis namas ant Emerald 
Avė., arti 36 gat. Randa 8228 ( tnv 
tus. Kaina..............*................. 81-600

BlreuL’

Street

Portiand, Orsg.
Brovman, Brovman Nsvs Co.

Scranton, Pa.
M. Valentanavlčia. 1831 N. Malu SL

Inter

M.

Seattle, Waeh.
News Agency.

Worcest«r. Masa
Paltanavlčia 15 Milbury Street.

Lowe Avė., arti 33-čios ul. 
Mūrinis namas, akmenų pamatai.

Randa 824. Kaina 83.200.

2 lubų medinis namas ant 38 ir 
Gage ul. Kampinis. 8 ruimai. Lo
tas 33xl47U. Randa f 16. Gera 
vieta vaizbai. Kaina .............. 82.000.

2 lubų mūrinis namas, ant Wallace, 
arti 33 ul. KSfna.5 ./<.*•..r.. 82.700.

Chicago Avė. arti Robey, St 
2 lubų, 2 gyvenimais mūrinis na

mas. Kaina l...V....t.......... 83.800

Union Avė. arti 35 8t.
2 namai, ant 2 lotų, po 3 gyveni

mus 6 ruimų. Kaina .......... 610X00

Marehfleld Avė. arti 35 St.
2 lubų, 16 ruimų, medinis namas. 

Puikus. Kaina 63.500

5

31 
3 lubų 
gyvenimai ir krautuvė. Kaina 87.500

St arti Emerald Avė. 
mūrinis namas, su krautuve,

33rd SL terp Halsted Ir Aubum Avė.
Mūrinis namas. Randa 842 ( mė

nesį. Kaina ............................. 64-000

37th arti Wallace St
Mūrinis namas. Krautuvė ir 4 rū

mai Kaina .........................  82X00
Mūrinis namas. Krautuvė ir 5 rūmai. 
Kaina.............................................. 82X00

Emerald ava
____ _ Terp 32-ros Ir 33-čloe uL ....Prekė
Kaina 2 lubų, 4 Datų medinic n>- 

88500A'
na- 

83500X0

Pulkus medinis namas, 2 gyveni
mai; ant LoweI4are'7 arti 36 gat 
Randa 8264 j {ųjetėk' Kaina tik
tai ....................................  81-700

IhilkuV 2 lubl- marinis namas, 4 
gyvenimai; ant «r«i ta
gat. Randa 8444 į 
Ūktai .............. ..............................

Mūrinis namas ant 27 gat 
8340 ( metus. Kaina .........

6

Kaili*
|3W

Randa 
82.000

Gražus 2 lubų murinai namas, 4 gy
venimams. akmeųįnia gpnamia. pasto
gė džlozlnlmųi skalbimų. Geras tvar
tas arkliui laikysi. Ant M PI. arti 
Aubum Avė. • Randa 8450 ( metus. 
Kaina ........................................ 84 100

Puikus mūrinis narna* 2 lubų, auk
štas pouamiH, su gerai (taisyta skal-Waukegan, III. 

Rakauskas. 1015 — 8-th Street, bykla 4 šeimynos gyvena. 19 ruimų. 
3 vanos Ir kiti naujausi (taisymai. 
Gera pastogė. Randa neša 8612 į 
metus. Tramvajai eina pro pačias du

ris. Arti 33 gat . 65 100“LIETUVO8” AGENTAI.
Pas Šiuos agouLUs uuslsa

kyli “Llstuvų” metama ir užsimokėti.

A. Leanianskas,
8. Rinke vlčia.

Broeklyn, N. Y. 
347 Rodney 
73 Grand

Balti more, M d.
L. Gawlis, 1834 N. Castie

Pov.

Street
Street

Street

Clsveland, Ohlo.
šūkis, 6524 Furman Avė. 3. B.

Chicago, IIL
Charles Laban, 10802 Michigan Avė.
Juozas Volmeris, 168 W. 18th 8L

Cambridgepcrt, Mass
C. Kavolius, 19 Harrison Street

namų, kokio jus no-

gerų namų gali klek- 
nuo |800 iki 63 000. 
nusipirkti sau namų

Juo z.
East

Rainis,
St. Loula, III.
452 Coilinsville

Britain, Conn.
Čeponis, 21

New
Pleasant Street

Newark,
V. Ambrazevičia,

N. J.
178 Ferry Street

Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 8o. 22-nd

80. Boston,
N. Gendrollus, 224

Mase.
Athens

Juos.

Street

Street

Scranton, Pa.
Petrikys, 1514 Rosa

Shenandoah, Pa.
And. Mačis, 
T. Kryžanauskas, 12%

Jut.

Avė.

138 So. Main Street 
Cherry Street.

Springfield, 
Tachilauckas,

III.
7X0 Enos Avė.

Jonas

K. P.

Sprlng Valley, III,
Janušas, Box 392,

Tumore Falls, Mass. 
šimkonis.

Waterbury, 
žemantauskas, 39

Conn. 
W. Porter St

Augščiau paminėti namai aiškiai pa
rodo, už klek Ir su kokiu pelnu gali
ma nusipirkti namų Ir per 10 metų 
galima išrinkti savo. | jį (dėtus pini
gus. ir dar po 10 melų namas pasiliks 
telp geru, kaip ir dabar. Kitoj vie
toj “Lietuvoje” rasite pagarsintus na
mus visokių kalnų ir ant visokių gat
vių. kuriuos turime ant pardavimo, 
bet ofise turime dar daugiau pasirin
kimui. Ateikite į mųsų ofisų ir pa
sakykite, už klek ir kokioj vietoj no
rite nusipirkti sau namų, o męs jums 
parodysime tok| 
rite

Nusipirkti aau 
vienas, turintis 
Su 8800 galite
už 82.000. Su 81.000 galite pirkti už 
83.000. Su 81.500 galite pirkti nuo 
83.500 Iki 84 000. Su 82.000 galite 
pirkti už 85.000 ir teip toliau. Kas tu
ri tiktai 8100, tai gali nusipirkti sau 
lotų ir, jį išmokėjęs, gali pasistatyti 
sau trobų.

Gerus lotas męs ttirime ant parda
vimo ant 45, 44 Ir 43 gat.. arti West- 
ern Are. Boulvard, po 8250 ir bran
giau. Turime gerų lotų ant 69 PI., 
arti Hoyne Avė., už 8^00. Po 8350 
turime puikius lotus ant Morgan gat., 
arti 79 gat Po 8500 turime gerus lo
tus ant 34 PI., arti Morgan gat. IrtL

Pasiklausk tų lietuvių ar svetimtau
čių, kurie nuo mus pirko namus ar 
lotus, o jie tau pAsafrVs, kad pirki
mui namo ar loto \al yra vienati
nis ir geriausias DtlsSB mus. Visi, 
kurie nuo mus pirko, yra užsiganė
dinę, todėl ir juslei ^rksite, lygiai 
busite užsiganėdiiff:

Ne lauk ilgai, šiandien męs turi
me namų, kuris wn 4gu patikti, ry
toj j( galt kitas duplrkži. Todėl, il
gai laukdamas, galt nustoti geros pro
gos, kuri tau antai! kartu gal neatsi
tikti. Ateik ( mųsų oriau ir pasakyk, 
kok( namų nori ir kokim kaina, o męs 
tau * * “ A'
kad

W ore ės t e r,
Ant Bernotas, 12

Mass.
Harlem Street

Westvl!le, III. 
Juozas J. šilkas.

-. KO JŲ8 REIKALAUJATE.........
TĄ MĘS TURIME.

Jus reikalaujate trobos gyventi. Be 
pastogės ne tik žmogus, bet Ir gyvu
lys negali a paeiti.' Paukščiai' susuka 
sau lizdus, kad turėtų, kur gyventi; 
kregždės pasidaro sau murintus na

Vėžiai turi savo urvus. Jeigu 
sau 
tuo 
nes

mus.
visi gyvi sutvėrimai turi turėti 
atsakančias gyvenimui vietas, tai 
labiau žmogrs turi turėti uamus,

3252

parodysime, ir tųltpaih matysi, 
randų nevertai mokėti.

A. OLSZEWBKI,
S Halsted St., Chicago, III.

GERI BIZNIUI LOTAI.
Ant Halsted St., arti “Lietuvos” na

mo. 50x137 pėdas, ^pecijališkos rin
kliavos už gatvę užmokėtos. Tėmyklt 
ilgumų lotų. 12 pėdų ilgesni, negu pa
prastai Kaina. 82.500

Ant Halsted St.,'-šrtl "Lietuvos” na
mo, terp 33 ir 34 gat. 24x125 pėdas. 
2 rinkliavos Už gatvę’užmokėtos. Kai
na ............................   8800

Lowe Avė, terp 36 Ir 87 ui. 
lubų medinis namas, 4 gyve

nimai,

1 luboms, 2 gyvenimais, po 5 rui
mus medinis namas .............. 82.0001

16 ruimų •2X00

Lowe 
ruimų

Laflln

ruimų

Ave^ terp 38 Ir 39 ui.
medinis namas .... 61-700

SL, tarp 68 ir 69 uL, erti 
Ogden Perk, 

medinis namas 62.000

LOWE AVĖ. Tarp 32-roe Ir 83-čloo 
ui. 2 lubų mūrinis namas. Randa 842. 
Kaina .................  .85000.00

THROOP ST. Tarp Lyman ir Archer 
Avė. 2 lubų mūrinis namas, lotas 50z 
125. Kaina ..................................82500.00

SOUTH HALSTED ST. Tarp 34-tos 
Ir 25-tos ui. 2 lub mūrinis namas. 
Storas. Randa 852. Kaina ....85800.00

i
mal ............ . ..........................85300.00

lubų, 5 Datų murinta na
mas .......................................84300X0

33-d Placa terp Halsted 8L 
Ir Aubum avė.

lubų. 2 Ratų marinis na-
63100X0

Poplar avė., arti 31mos 
ruimų mūrinis namas ir 9 pėdų 

augštas basėm e n tas ... 
ruimų medinis namas

6

8

Union ava., terp 31 
lubų, 

man

ui.

>2200.00
>2500.00

Ir 32 ui.
2 flatų mūrinis

lubų, 2 flatų mūrinis

na- 
69000.00

na- 
65700X0

medinis

3 lubų, 
maz ....

3 Datų

2 lubų, 
nu

ė flatų

2 . lubų , 1 flatų

medinis

na-
63500X0

$1800X0
3

lubų. 2 flatų medinis na- 
»aa ..................................... 63500X0

Emsrald ava terp 36-tos Ir 87-tos ui. 
lubų. 1 natų medinis na-

81600X0

3
Waliaco SL. 
lubų. 3 Datų mūrinis na- 

»*■ ..................................... 85300.00

Wallace 8L. terp 29 Ir 30 ui. 
lubų, 4 flatų mūrinis na

mu .......................................88000.00

Wallace St., prie 37 ui. 
lubų. 2 fialai ir 1 štoras mūri
nis namas

lįst SL terp
3 lubų, 6

67500X0

Emerald Ir Union aveo 
flatai mūrinis na- 
........................... 810000.00

lubų, 3 flatal Ir štoras, mūrinis 
aamss ................................. 84000X0

Sist

lubų.

Place terp Aubum ava
Ir Morgan 8L

1 Datų mūrinis na-
....................................... 82200.00

lubų, 4 flatų mūrinis na
mas .. .................................. 84600X0

Auburn avė, t re p 33 |r 34 ui. 
lubų. 1 flato mūrinis namas 

ir 2 lotai .............................64000.00

lubų. 3 flotų medinis na
mas . .....................  U25C

lubų mūrinis
terp 31' Ir 32 
namas, naujas

Ui.
65.900

Morgan SL, 
lubų, 6 flatų Ir štoras, mūri

nis namas............................... 818.000 00

tarp 32 ir 33 ui.

Morgan SL, terp 63 Ir 64 ul. 
lubų. 2 flatų mūrinis namas, 

akmenio pryšakis ir trepai. 8«200.00
2

2

THHlčIų Oeurt terp 32 Ir 33 ul. 
ruimų mūrinis rTMųųn ,...81200.00

F lak 8t, terp 33 Ir 34 ui. 
lubų, apačia medžio, viršus 

muro, štoras ir vienas fl a tas 2000X0

Leavitt 8L, terp 23 Ir £! ul. 
lubų. 3 Datai ir Storas, marinis 
nsmas* ....................................87000X0

2tth SU terp Qulnn Ir Throop ul. 
5 ruimų mūrinis namas ....81200X0

Haleted 8L, terp 31 Ir 32 ui.
2 lubų, 2 Datai ir Štaras, mūrinis

Burlington ava, terp 154 Ir 155 uL
3 lubų. 2 Datų mūrinis na

mas .....................................83300X0

5th ava, terp 42 ir 43 ui.
lubų medinis namas ..........84500X0

Lotai!
Ant Western avė. oulvaro terp 43- 

člos ir 45 ul. pulkus lotai ant rezi
dencijų. Kainos nuo 8250.00 ir ank
ščiau. Pirk šiuos lotus dabar, nes 
kainos jų netrukus pasidvejos.

Teipgi turime daugybę visokių ki
toniškų namų ir lotų ant pardavimo 
visose pusės miesto Ch lengva.

Lotas ant 69 place terp Hoyne Av. 
ir Leavitt St. arti tramvajų linijos, 
pirkšnių šalygatvis, vanduo, gazas, 
srutynė. Kaina tiktai .............. 8300.

Artimesnėms žinioms kreipkitės

A,Olszewskl
3252 S. Halsted St

Liet Kunigaikštis Keistu- 
22X28 colių. Kaina..35c 
Liet Kunigaikštis Vytau- 
22X28 colių. Kaina.. 35c.

Tautiški Lietuviu
Paveikslai.

Papuošimui savo kambario, yra 
gražus tautiški paveikslai:

1. Didis Liet. Kunigaištis Algirdas,
miera 22x28 colių. Kaina............. 35c.

2. Didis Liet. Kunigaikštis Gedeml- 
nas, miera 22X28 colių. Kaina.. 35c.

8. Didis
tls, miera

4. Didis 
tas, miera

5. Dr Vincas Kudirka, miera 19x24
colių . Kaina ................................... 35c.

6. Slmcaas Daukantas, Lietuvos Is
torikas, miera 23X29 colių. Kaina 35c.

7. Gediminas, D. L. K. apima Klja-
vos pilį 1318 m., miera 17X24 colių. 
Kaina.......... .................................... 30c.

8. D. L. K. Vytauto prisieks, miera
20X25 colių. Kaina............... .  30c.

9. Kražių Skerdynė, 1398 m., miera
22 X 28 eolių. Kaina ...............:... 50c.

Pinigus siunčiant sn užprašymų, ad
resuokite teip:

- A. OLSZEVVSKIS.
3252 60. Halsted SL, Chicago, III.

LIETUVOS ŪKININKAS.
Laikraštis skiriamas darbo žmo

nėms, eina kartą per savaitę iš 
Vilniaus, Lietuvoje

Jkininke” " rašomaLiet1 
apie įžymiausius 
lūs, apie žemės valdymą, apie vals
čius, mokyklas ir žmonių laisvę 
apie vyriausybės darbus ir politi
ką ir kitus naudingus skaitymus. 
Lietuvoje metams .................$<-75
Amerikoje metams  ..... $2.50
Užsimokantiems už metus, gaus
dovanai “Vilniaus Kalendorių”
1909 m. vertą 50c.

Ant pamatymo vienas num. 5c.
Pinigus siųskite atstovui Ameri

koje po adresu:
M. J. Damijonaitis, 

3141 Union Avė., Chicago, UL

Kalakutas Dykai!
Laukiant . Padėkavončs Dienos, pradėjus nuo 12 

iki 26 dienai šio mėnesio duosime savo kostumeriams 
prie kiekvieno pirkinio $10.00 vertės ir daugiau kala
kutą dykai. Taigi nepraleiskite šitos progos!

Musų sankrova užversta yra visokiomis naujausios 
mados drapanomis iš geriausių ceikių, trumpos ir ilgos, 
vyrams ir vaikams, visokio padirbimo švarkai, apsiaus
tai ir ploščiai<<isokios rųšies madingiausios skrybėles, ke
purės vyrams ir vaikams, marškiniai vilnoniai, drobiniai, 
pusšilkiai ir šilkiniai, gražus šventai dienai ir drūti šiokiai 
dienai dėvėti; šitli, švelnus vilnoniai žakietai.

S
 Musų čeverykų

skyrius yra pilnas j- 
__ vairiausios mados 

smagių, gražių ir dru- 
tų čeverykų vyrams, 
moterims ir vaikams; 
knygų skyriuje viso- 
kio turinio knygos — 
maldų ir skaitymo 
knygos, puikiausios 
porieros laiškams ra- 
šyti, pavinčiavonės, 
ir tt.

Atsilankykite | 
musų sankrovą ir ap* 
žiukite musų ta vorus

o pamatysite patys, kad pas mus geriausia yra pirkti. Teipogi pasinaudokite prp. 
ga gauti KALAKUTA DYKAI.

, Musų Sankrova prieš Padėkavonės Dieną bus
- atdara vakarais Seredomis ir Pėtnyčioinis.

THE BRIDGEPORT GLOTHING CO 
3246-3248 S. Halsted St. Chicago, A. Olszewski, Prezidentas . ( .



BNAUJIENA
fe Kenčiantiems

IGERA MUSUS
DRAUGAMS
Lietuviam IB
tai n lai s nesveikumais, M

S
Skaitytojau, Jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, 
užsimokės tau atsišaukti į Chlcago Medical Olinic, 344 So. Stato 8L 
prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš

gydymą kožnos ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi-
■R nęą silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais trūksta noro, be gyvybės, leng- 

vai nuvargstantis ir neramus! Ar atmintis tavo prastą gėdysi draugtjoą 
8W trūksta energijos irtvirtumo, akys įdubusios ir nočy stos, pajuodavę paakiai, 

■ spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, ne morališki ir
J Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszka Silpnybe 
Hr neauaugusios ir šaltos dalys, nusistojimas Šlapume paliktame per naktį, 
HM pienėtas Šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų! 
M Išsipūtimą Gyslų Maišelyj; Užsendintą Puletekį; Užakimą Varpakylės; 8y- 
ŠH filitišką Užnuodyj imą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odoą kraujo 
K ar užsendintą ligą! Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
S veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpuaa vyriškumaą turi užkurdu- 

ses dalią priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau
damą gerklę ir tL !

Jeigu turi, tai Chicago Medical Cllnio
N| užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados Išgijimą, jeigu jie nuspręą ksd 
fe tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienoą ir nsužilgio 
U atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne- 

sunaikina jaunus ir pusamžiuius vyrus kaip išbėgimai sėklos nakties laiką 
arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netiu- 

M kančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumą ar tas paeina 
30 nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pert* d kaus uiga- 

nėdinlmo lytiškų geidimų.
fe Męs tikrai tava iigydyslme.
Kl M(* gydom ir llgydom tikta* nubSgima*. narvų nuailpnėjimą, ažaenSjuaĮ putotokį, *yfllL 
^H nanaturahiku* bėgimu*, patiagyvtų. inkstų ir pu*lt® lig**, teteybę sakant, vlaaa Vyrų 

Liga*. Viso* klinty* laimingam žinybiniam gyvenime bu* praSalinto*. Tukataočlua jaauų 
■M Ir pusamžiu i ų vyrų kasmet prteS laiką nulluoj* į grabų jaunystes išdykumai, per tanku* 
gjį **alkuoplnimal Ir kraujo ligoa. Jeigu turi nor* vieną U viri paini nitų Šankių, paalrodavyk 
fet *u mumis pakol d* nėra per vėlu.

Rodą tau nieko neksštuoja. • B*H užčėdyti danę kentėjimų.
Valandos priėmimo ligonių: nuo 10 ryt* iki 4 po pi*t. Ir nu* • iki 7 vakar*.

ADRESAI VIRŠININKU
“ŽINYČIOS" DR-STKS

Prezidentas—J. J. Nerlmsnavlėls, 
3252 Sosto Halsted Stree’

Vice-Pres.—JvžIIrm Jakavlėls, •
1512 W. 19th Street

1- mas Raštininkas—M. M. Juška,
581 W. 22nd Street

2- ras Raštininku—Alektasdra 0lwewikl»,
1418 W. Žįst Place

Kuierius—Niceforu Žlleviėla,

General-Uiveizėtoju—A. OHzowskle, 
3252 South Halsted Street 

Visi CHICAGO, ILL.

Su visokiais reikalais prie “Žinyčios”, 
kaip tai apžiūrėjimai žemės fermai, ar 
prisirašyme prie Pr-stėa ‘/Žinyčios” ir 
nusipirkime nūn Jos akciją kreipkitės 
visada ar tai raštu ar asabiškai prie Jos 
generališko užveizėtojo adresu: 

“Žinyčia”, A. Olszewski. Mgr. 
3252 So. Halsted Street, . ' , CHICAGO, ILL

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.

BaukierlaL
Mp *kollj*a*e Pinigu® **t Urtanybių ir )e* 

tu rengta*! turtenybę pirkti, mg* *® dii*ug*ma 
prig«lb**ime, p**koltnd*ai tau d*)į pirk Inta pT 
algų Greita* velkini**. Lengvu* Lllygo*. Ageo 
tol npmukniui doaninl.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra literatūros ant “North Skde" Ch tango j. 
čion galim* gauti mokslilkų, svtetlfikų ir d v Mi
tkų knygų. rąžančių, Škaplierių. abroiAllų, vlao- 
klų tai kraičių, Amerikos Ir Kuropoa ir poplerų 
gromatom*. Teipgl užlaikau visokio ta voro: juo
dyta, paltelių, plunksnų, drukuojamų malinuklą 
brltvų, stsreoakopų ir daugelio kitų daiktų. Na- 
užmirškit® atsilankyti, o busit* užganėdinti.

Lietuvių Gydytoja* ir Chirurgą*.
J255 So. Halsted SL, Chlcago, III.
Gydo visokį** U*** mo®»rų, valkų ir vyrų. 

t>ip«l tari didrl| |g*ktik*p gydo pasekmingai 
/Įšoki** limpančia®, užaiseUjusla* ir pMlapun-

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka

3252 S. Halsted St, Ckicago.UL
T®l®ghona® V*rd* 1X08

Du<xl* visokia rod. ir irunautla pageltu* tnota- 
rinu jų Ilso*®. Pasekmingai atiteka darbų pri® 
gimdymo ir dailuti ataaka učiai po gimdymo Oflt. 
•a* ir gyveniuiM Ol**ew»kio nameSS&S Š. SatotodM.

MBk Naujas Išradimas 
Su.tlprlnlmu, Ir užlaikymui plaukų 
Tuk»!Mi vi„) Į Ilki, ziuon.u n tu. v., pu: 
kili* plnuku* > ink Iii:. t,,»ukų
g»l»o* l»b*l trumpam* talke, v ieto)e 

*®nų *t*u<* nauji, * ratu t plaukai. Visokia la-

PROF. J. M. BRUNDZA 
■Muotrat a i® m n„ mmu.yr

VISAI DYKAI 
Prislųsk m užu porą markių, savo 
tikrą vardą, pravard* ir adresą, o 
m*s tantalai nu»l*»lme No, 1 kals-

•uvtrž ŠUO visokių 
imu, vyrų, moterų

:® kokia* 
J kur ja* 

viaokių aau- 
1. Bobirtnl* 
Janių ir Ra- 

a Pavųlkalų, 
kiu kokū.Au relkallncų^lalktu. kaly k tuolau*. 
Joną I. Bagdtfuna*PK>pr. Adresuok teip:
JOHN‘8 8UPPLY HOU8E
U P1L5BN BTATKM4 CtOCAGO. ILL.

gyduole*

VYRAMS TIKTAI

CHICAGO MEDICAL CLINIC

Telefonas Ysrds 3181

Dr. A. L Graiczunas
3312 S. Maistu Strut Chlcago

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1) Kada reikalauji permainyti ad

resą, dėl sintinėjlmo laikraščio, visa
da paduok ir senųjj savo adresą. Jei
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad
resą duok kitam, geriau mokančiam, 
parašyti.

2) Pinigus geriausiai siųsti per 
Money* Orderi arba registruotame 
laiške. Nedėk j laišką smulkių sida
brinių, nė auksinių pinigų, nes jie 
kelionėje kopertą praplėš, išpuls ir 
prapuls. Geriau, vietoje smulkių, j-

63 Karės laukuose. (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevolod Gorila. 
Vertė A. tris. Užimanti pasaka iš 
laikų karės maskolių su turkais. Chl- 
rago. III. 1906, pusi. 81 ....................20e

35 Gyvenimo vaisdellai. Susidedanti 
H devynių sekančių grašių pasakai
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal
tas, Gatvės vaikai, Paporčio žiedas. 
Miško sargas. Signalas, Keleivis, Bū
vio ėsybė. Chlcago, Ui. 1902, puėlS- 
pių 99

Dr. O. C. MEINE
DeNTWTAS

OFISAS hm p it 31 k Si. NėMH git
llyvtmmi rtri t|leto« ) X OliUčO <u

Kas gali bot matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S*. State ą CHIUGO.ILL 

arti H*r: t»o® gatvė® 
INEJIMAS DYKAI!
Žlngeldamal Pathologijo* 
Žingeidumai Osteolvgljos 

Žingeidumai (Iromullavimo Orgaaų

Dr. G. M. Glaser
Aiuoml praariu "garbinami publikai. jog eele 

aniedu gydytoju ant Kridgeporto praktikuo
tina* 17 metų. Dabar tavo «>fi»ą perkėliau į

Tyriatk 
irstatyta*

Tyrinėk pradžią i r išeivy*tymų 
žmogiško* rašo® cuo lopšio iki grabo.

paleutuvyntia, 
rvttknoe*

mus ir mt 12tulikutnaa.

INtinOA DYKAII

Pačto markes priimają^ vleto- 
Są^hJ^^ikc-Jttffsuma mažesnė už 
Sl.GO. Jei eurna siekia |l.00 ar dau
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki
te pinigus arba Money Orderj. Jeigu 
suma bus |1.25, tai galima dėti $1.00 
pinigais, o 25 centus markėmis. Vie
nok markės turi būti visame sveikos, 
nesulipualos viena su kita, nė prie 
laiško neprilipintos, teip kad męs ga 
lėtume jas panaudoti savo laiškams. 
Sulipintų markių nepriimame. Mar
kes priimame tiktai Suvienytų Val
stijų šiaurinės Amerikos, jokių kitų 
viešpatysčių markių nepriimame.

3) Jeigu išpirksi Money Orderi, 
tai nelaikykie JI pas save, bet prl- 
siųsk redakcijai, nes be “Orderio’’ 
redakcija negali pinigų iš pačto gau
ti. Pažilalkyk sau tik mažąją bal
tąją korčiukę, o didesniąją, mėlyną 
prislųsk prastame laiške, registruoti 
nereikia.

4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
gas ar kitokius ta v orus, niekada ne
rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve: 
korespondenciją apgarsinimą ar ką 
kitą kas su užsakytais tavorals nesi
riša, nes pas mus tavorų (kųygų) 
siuntiniai yra atliekami viename de
partamente, apgarsinimai kitame de
partamente, o korespondencijos tre
čiame departamente ir kiekvienas 
departamentas yra po priežiūra ki
tų ypatų. Tad jeigu jus ant vienos 
popieros surašysite keletą reikalą 
tai jūsų laiškas turės laukti pirmame 
departamente koi tas Ji apdirbs ir 
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol 
šis ji apdirbs Ir pasiųs trečiam. To
kius laiškus negalima nė | laiką at

43 Iš gevinlmo lietuviškų Vėlių bei 
Velnių. Pasakos surinktos Dro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šlmUl gražių pasakų, apie rojų 
dangti, čyščių. peklą; apie giltinę, ma
rą cholierų; apie dvasias (dūšias) 
▼elnius, jų vaidinimus! ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — pagal tar 
mę panėvėžiečių, Šiauliuose — pagsl 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu. 
a oje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, Iii. 1903, pusi. 470. Popie
ros apdaruose .................................81A0
Audimo apdaruose ....................... 52.00

63 Lietuviškus Pasakos Yvslrlo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
II. Čia telpa 205 labai gražių ir juo
kingų pasakų, bovyjančių kiekvienų 
skaitytoji ir klausytoji ir labai naudin
gos. Chlcago, Iii. 1903, pusi. 330 81.25 
Drūtai apdaryta ............................. ....

67 Lietiviškca Pasakos Yvsirlo®. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Daili* 
I. Čia telpa 141 labai gražių, juokln- 
klngų, išmintingų ir žingeidžių paša 
kų. Chicago, III. 1903. PUBl- 280 81.25 
Drūtai apdaryta........................  51-50

69 Lietuviško® Pasakos Yv«<Ho*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
III. Čia telpa 202 dar gražesnės ir
juokingosnės pasakos. Chicago, Iii. 
1904, pusi. 333 ............................... 51-25
Drūtai apdaryta ................................H-50

3149 S. Morgan St.
Kampas 32ros gatvės

Mano ofisai aprupiata* aaujauiialt budai* gydy- 
bk>. Vtaa* ligoniu* *t*ng*iuo*i užganMiati, kaip 
ir lygiiol. Pasitikėdama*, jog gerbiama pubtak*

pareikalavimo dieną Ir naktį E»1a »peela!4*ta® 
ligone valkų, moterų Ir vyrų ir až*®udtnt®*® Ilgo-

Tslafonas Ysrds 687.

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

toblyčia 
keliais ir 

su num.

d ai y va ty
ri ai y v auti 
klek vieša

11.50 
susu-

LIUOSA GALERUA MOKSLO
344 S. State SL <Ch»<Ago,IU

sakyti, nė gerai atlikti; nes pas pir Jyge 
mąjj departamentą likus hiiškui, ant t
ram nelieka davadų. Geriausiai yru 
rašyti kiekvieną reikalą ant atskiros 
popieros, tada kiekvienas reikalas 
bus perduotas tam tikram departa
mentui ir visi reikalai tuom patim 
laiku liks atlikti greitai ir gerai.

5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
ney Orderio atskyrame 
užsakymo. Visada dėk 
Money Orderi | tą pati 
riame ta vorus užsakai, 
užsakymas ateis be pinigų, męs ne
galėsime jo išpildyti, vien todėl, kad 
pinteų nėrą o jei ateis pinigai be 
užsakymo, męs nežinosime ką su 
nėra užsakymo.

6) Visada ant savo laiškų pasirašy
kite savo pravardę ir adresą. Nors 
-fF-trtstantl kartų mumis rašę, visa
da reikia pasirašyti pravardę ir ad
resą kiekviename laiške, nes męs 
radę laišką terp 100 ar 200 laiškų 
be parašo Ir adreso, nežinosime keno 
jis yra ir negalėsime atsakymo duo
ti.

Su visokiais reikalais rašydami 
pas mus visada adresuokite teip:

A. OLSZEW8KI, 
3252 S- Halsted 8l, Chicaųo, III.

laiške nuo 
pinigus ar 
laišką ku- 
Nes jeigu

70 Lietuviško* Pasakos Yvalrloe. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
IV. Chicago, Iii. 1905, pusi. 299. šio 
je knygoje teip kaip ir pirmesnėse da-

— J. Basanavičiaus surinktų 
pasėkų, telpa keli šimtai užimanččlų i 
ir Juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
pirkęs Iš paminėtų 4 knygų I, II, iii 
ar IV dal], turės per visų savo am 
ttų neišsemiamų pasakų turtų .. 51-25 
Drūtai apdaryta............................. I

78 Maxlm Gorki J. Pasakojimai. Iš 
rusų kalbos vertė A. L-ls/ Turinys: 
Giesmė apie sakalą Nenaudėlis, Ma
karas Cudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši 
ir viena. Chicago, III. 1906, puslapių 
103 .............................................................25c

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami “Lietuvos"* Redakcijoj.
Dangus, šeimyniškas žaislas, pa

rūpintas doram ir patogiam pasi
linksminimui. Yra tai 
22x24 colių su nupieštais 
tinkamais išreiškimais 
prariedant nuo 1 iki 121.

81ame žaisle kiekvienas 
jęs turi mėtyti kauleli; 
gali 2 ir daugtous ypatų, 
ypata apslrenka sau vienų kupstelį 
(yra 5 yvalrių spalvų) kuriuom 
uždengia tam tikrų numeri kauleli 
metus. Toblyčia susilenkia į 4 da
lis, su skrynute prisiunčiams į na
mus per pačtą Prekė

Plirtsą žaislas ir loėlmaą
guslems pavestss. Yra skrynutė su 
55 kortelėmis 2x4 colių, su yvalrlals 
klausymais; ant kiekvienos kortelės 
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
parduodami vienas kitam kortelę D 
klausdami, kuris numeris jo atsaky
mo! Prie Dangaus Ir prie F1 Irtos 
yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir
tus prekė.................. ...... 11.25

A. Olszewski
81.50 3252 8. Halsted SL, Chlcago, III.

la-ITakmenų
6ilzhli»i» Liiliridilii.

BttebeHu uiiukama* ir

90 Oiitlpa. Graži apysaka iš laikų 
savitarpinės karės Šiaurinės Amerikos 
indljonų. Vertė A. Olšewskls. Antra 
patalsvia laida. Chlcago, I1L 1904,

100 Pasaka apie kantrią Aleną 
terj turkų clecorlaus Antoniaus, 
per 22 metu vaikščiodama po svietą 
daugybę bėdų ir vargų iškentėjo. An
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olševv- 
skis. Chlcago, III. 1902, pusi. 66 . .20c

Duk- 
kurl

120 Po pHadznga Sventlnybė®. Isto
riška apysahn iš Rymo laikų. Parašė 
E. Postovi. Vertė K. J. Odesoje, 1905, 
ptml. 100 ...............................................25c

Knygų Kataliogas
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Orto- 

son Svett-Marden. Lietuvlškon kalbos 
išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chlcago, I1L 
1507 ...................................  >••• •* >1-50
Apdaryta ..........  .**•••• ......52.00

JEI TAU PATINKA

GERA DEGTINE
Rašyk mums tuojaus
Ir puirupink gauti

DYKAI PILNA KVORTA
TIKROS GERIAUSIOS DEGTINES.

Securiiy Co., 205 So. Watsr SI, Chkago, II'.
Vardu
Adresu

dvigubai* mediiokIi- 
ntai* lukitai*, puikiai 

.graviruotai*. Laika k*« 
teik*, ypatingai 

pritaikyta* **i*tel«tvi*az.

>te«a Mm i>a«lų»imp ii 
ta laikrodėlį kokiu ne- 

buk *dre»u~C.O.D. >5.75 ir persiubtsmo lėto* 
*u tiesa pilno iityrimo. Jei nebu* tok*, kaip pa- 
•akyta, nemoMk nė vieno cento. Atauk. gal tau 
paralele užmokėti »3fi.00už tokį pat falSrojdlį. je| 
Dirkii 11 va* koki *ankrovinlnką. Labai pulku* 

4 r tai »u kiekvienu

Excelsior VVatch Co. 
900 Athenseum Bldg., Chlcago.

buk

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rublis po....................62%
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po..52 
Virš 1000 rublią rublis po...........51%

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačio kaštą

Jeigu norite, kad pinigai greitai ii 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtą 
tai siųskite per “Lietuvos" redakciją 
adresuodami teip:

A. OLSZEWSKI.
>252 S Halseted St., Chlcago, I

tSmintis ir 
Uimingaa gyvenimas

DABAR

„VADOVAS IN SVEIKATA” 
Naujausios ketvirtos laidos.

Ta garsioji knyga parašyta Dr. E. C. CollinB, bet paskutinė laida padidinta, su daug naujų išaiškinimu, 
visokio® ilgo®, Ją vardai, kaip aao ligų liaisergėtl, išsigydyti ir kaip būti sveiku. Daug žingeidžių paslaptybių 

aprašyta laimingam ženyblniul gyvenimui, t
*u nauju priedu, 228 lapų dydžio, pripildyt* ir išleista

THE COLL1NS NEW YORK MEDICAL INSTITUTO!
T^ KNYG^ SKAITYTOJUI IR KLAUSYTOJUI suteiks tikrą rodą gyvenime, kaip būt sveiką o sergantiems kur 

ir kaip IŠaigydit. Yra tai pina utinė lietuviškoj kalboj, tokia naudinga knyga
“V A IfeOV A IN KVFTk ATI 99 kuri* tik perskaltyą netik mokės nuo visokių ir užsikrečiamų ligų 

99 ’ AAJv v Ą AI® nv|klA.AlĄ išaisergėti, bet ir daktariškam moksle apsišvies.

Toje knygoje apart aprašymų yra daug paveikslų, kad žmogaus aubudavojimą ir vidurines paslaptis kaip 
zerkole permatyą— teip atvirai ik Šiol nieks nedrįso viską parodyti.

„VADOVAS IN NVKIKAT^** yra labai nandinga seniems ir Joaniemą'Vyrams ir moterims, apaivednsiems Ir Jauni
kiams, klekvieaoje stuboje Ji turėtų rastla Tik viską dasiiinosl, kaip pačių knygų perskaitysi. Ji lakstančias sveikais 

padarė, kitas nuo mirtie* išgelbėja ir gyvena laimingai.

SZIOS PASKUTINES LAIDOS IR VĖL 100,000 ISZLEISTA, 
kuri* dar neturit, lodė! paairūpinkite tą knygą, yra tai kaipir turėti daktarą savo namuose. Dabar ,.V. in8.” 
storą didelė knygą bet jos prekė ta pati, tik 45 cen., vienok kad ji labui visuomenės išduotą tad kiekvienam bus 

prisiųsta VISA! DOVANAI, kuris atsiųs tik už prisiuntimą 10 cen. markėms.
Jei sergi pirmiau nekaip krelpaiesi prie kokio Dora daktaro, tai reikalauk ir perskaityk ,, VADOVAS IN 
R V EIK AT A“. B*rrantiem® męs rodijpme skaityti apie EBUKAT1ZMĄ, PLAUČię, KKPEKŲ, ISKSTŲ, ŠIR- 
DIE8, VIDUBię, YYBę IR APli ĮDIRBU ligas. Sveikiems kitus skyrius, ne* kiekvienas straipsnis l&bai akyvas 

Ir naudingas. „V. ia B?” reikalinga kiekvienam, tai perskaitęs nepateks įligos nasrus.

Teipat išleidėjai „VADOVO IN SVEIKATA" užlaiko grynas, geriausias gyduoles, kokias 
tik gamta ir mekslas išduoda, ir išsiuntinėja visur. R*unt adresai:

The Collins New York Medical Institute, inc.
140 W. 34 Str, New York, N. Y.

ISGYDAUIN 5 DIENAS B
Išgydau ktekvteną *»rga*'į Yarioooelj. striktura. ntoikrUneiua kraujo užnuodyjtžra.

kai; i *ori® )»*• parodjrtl. kad mano bud** yra vteniatolU ir *u )no l*irydy*1u »ot vl*ada.

Nemokėkite už neiėgydymą, tiktai už išgydymą.

PLAUČIAI.
Sergantieji® dusuita. bronchitu 

ir plaučių ligomis ligydoml ga
lutinai naujausi* mano metodą.

Slaptingos Vyr^ Ligos.

kiekvieną s lapt la«ą vyrų ligų; ui 
laikau viską didžiausioj paslapty J.

Vtoeklos patarmės
* dovanai!

ligydau galutinai
Patinimu* gimdo*, skaudėjimus

srkninifftauaiai pagal mano meto
lios sutaisytus vaistu*.

Kraujo Užnuodyjlmua 
Ir odo* ligas, pavaizdan: ilbėri- 
mus, skauduliu*, plaukų nueita- 
kimut ir visokia* kita* ilga*

Kalbu lietuviškai!

Dr.L.E.ZINS, 41 So. Clark St., Chlcago, III.
PRIĖMIMU VALANDOS: nu® 8 ryto Iki 8 vakar®. Nedėliamit: nuo 9 ryto Iki 4 po pietų.

Apdraudimas
Kolai žmogus yra sveiku ir turtingu, tai ir laimingu. Bet sveikata 

žmogaus kiekviename laike gali posikeiatl liga, o gyvuli* mirtim. Turtu 
teip pat kiekvienoj valandoj gali būti sunaikintu ugnies ar kitokios nelai
mė® ir žmogus ii laimingo ir turtingo gali likti vargšu. Susirgę žmogus 
negali uždarbiauti, o jam puimirus likę vaikai, tanMai mažais kūdikiais, 
neturi kąsnio duonos ir jų gyvenimu iš pat mažystės yra vargingas. Visu 
turtu yra nieko nevertu, jei jie kiekvienoj valandoj gali būti sunaikintu 
ugnies ar kitokios nelaimė® ir todėl kiekvienu išmintingu žmogus privalo 
apeldrausti nuo visokių nelaimių, kurios jį ku valanda gali ištikti.

M f* spd raudi tome visokį turtą ar tai bus namai, naminiai daiktai, 
vaizbą ar kujiitaą nuo ugnies ir kitokių nelaimių geriausiose Apdraudi
mo kompanijos?.

Męs apdraaditome sveikatą atsitikus ligai ar sužeidimui tokiose kom
panijose, kuriu, sasižeiduą užmoka tiek, kiek sveiku žmogus uždirba, ar 
dar ir daugiaą u

Męs apdraadžiame gyvulis ir, atsitikus mirčiai iš ligos ar susiieidimo 
arba kitokios ^riežagties, musų Apdraudžiamosios kompanijos išmoka vai
kams, ar katn»yra pavedama toktą sumą pinigų, kokiai buvo užsirašyta.

Prėmija, arba mokestis už apdraudimą namų, daiktų, sveikatos ir gy- 
v*sties yra teip mažą kad kiekvienu ir mažai uždirbantis darbininku 
lengviai gali išsi m akėti. Taipogi galite mokėti apsaugojimui savo gyvu- 
ties 10, 15, 20 motar daugiau ir išėjus tam laikui, jei gyvi busite, gausite 
tokią sumą, kokiai-cžsirašėte. Platesnes žinių gausite musų ofise Apdrau
dimo skyriuje*' Ateikite, męs apie tai paaiškinsimo.

e A. OLSZEMSKI
3252 80. Halsted Street Chicage, III.

“RAISTĄ” (Iii Jingli). DUODU DOVANAI
Skaitytojam* ••Ll®tavo*" ir “Vienybė* L.", kurte dar to* knyga* neturi ir nčr* skaitą.

Jai knygo* 'HADSTA8" uiti dar įkaite*, tai vi*ai mažai težinai Amerikos gudrybes, 
suk ty b® s ir, tols vaėlnamąjo®, g® ro v • ir negali iislMugoti nao ti4oki<| pinklią ne* 
neturi gan® patyrime. ••RĄl8TA6 rtai knyga patyrimą.

“BAKTA'teippatttaMl ris* sutvarkving dabartlnfi* pramonlta* ir kpdU

“kAlsfAS". kuris sudrebino Amerikos ir Europos parlamentu*, yra didelė, 665 P^sto- 
pių knygfi Ir »'-rbi t; j:r.' k■><! *pr**-) gyveninę li«tuviiį AmerikojA.

Slfinųpul praųną«rątot adresas: X NasdsfM. Mėdieou Sq. lS9(New Verk,
Kteknana* Uetuvys Idiallgenta* pripažins Jldeią vertą kSjgo® ^Kaistas'’,

Perskaltl

Serganti
Jauni ir pusamžiai, kurie 

kenčiate nuo ligų, nenusimin 
kitę. Susiraminkite! Gelbėki 
te save! šaukitėsi prie mus!

Eikite ten, kur busite gy
domi saniiningai ir greitai pa
sveiksite! Sučėdysi laiką ir 
pinigus eidamas į VVestern 
Medical Dispensary. Patari 
mas dykai. |

Lėnom, m a - 
Mla* ir nuo. 
Į ir nestatyk

Sutinimai ir kltatd nesveikumai yra išgydomi trumpa laiku su kelio.-ns 1 
tų orlrtnalUku bodu gydymo. Atsakančiai pritaikyta* matų gydymas yra ttkrtaJ 
ducnlausia* bodą* ant ivteto. pasiekimai nuodugnaus ligydymo. Neraiftuk lalkl 
pavojui tavo sveikatos, klausdama* patarimo pa* aptiekorių ar draugą Jei nė»J 
gydomas, tai gali būti tikra*, kad turėsi tą iųrų per vtaą savo amžių ir ji vtauomet) 
miltai neisimą ir susikrimtimą. Mf» tAgydome lakstančius tokių ligų, dėlto kad i 
y paUttą gydymą

UŽSIKIMŠIMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS.
nuo užakimo varpo* ir ktek daktarų tamistą prigavo ir suvedžiojo, musų gydymą* įtemptą tik
rai ilgydy*. Su mu*ų gydymu nereikta jokio piauitymo. Musų gydymą* yra gerinusia* visoj 
paaautej, be jokio skausmo jis prašalina nesveikumą ant vtaadoe. I

UŽNUODiJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingu* vaistu* ir turi skaulmu*. žaiz
da* burnoje, gerki*je ar pratrukimu* ant kokioe nor* daile* kūno, tai sergi nuo lĮžnuodijimo 
kraujo, kurį gali ifigydytl W«et*rn M®dic*l Diap®n*ary. Męs jieėkome sunkiausiai išgy
domų ligų praačlauslame pacMjtme. M p* išvalysime tavo kraują grynai ir pralallnąmc Ii viso 
kaso (vairiu* nevalumu* bei nuodus trumpesni® talku negu ka* kita* kokioj daly j

GUMBUOTOS IR SUSISUKI GYSLOS. Tok( padėjimą gyvių mfi iSgyjiome be eu- 
gaišlmo laiko, be jokio skausmo ir ant tuojau*. Ijf ūsų gydymas pralalina visokius* ligotu* pa- 
dėjimu*. pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greitai normaliiką sveikatą Jr 
Skausmai pranyksta visai. f

MUS IŠGYDOMI KUOMST KITIEMS NENUSISEKA.
- Mp® taipgi ilgydome trumpu laiku vi*s* liga*, kurio* apslreitkia tarp jaut>ų, *enu ir 

pusamžių vyrų. PASIKLAUSIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! Viską ūžia k^.ne slapty- 
bėję. Jei bosi gydoma* musų, niekas to nežino*. Mąs tarime tam tikrą gyd mą (kiekvienai ■ 
ligai.

>10.00 vertis ištyrimas su X-spindullals dykai.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsišaukti pas mus dėl ištyrimo, idant žinoti ar j'« 

tinka apalvedlmui ar n®. Kitąsyk gali būti kūne kokia liga, kuri kliudytų laimio gatn gyve
nimai apsiveduslem*.

Jeigu tamista turi kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo peržengimo gaiptoi tiesų tai 
Bemėgink jo užstaptl Senatve, ne* Senatvė tiktai gelbsti ligai įleisti šaknis giliau į k’ iną. o tada 
tavo sveikata galutinai sūnyk®.

AUtėauk ištyrimui į We*tern Medical Dispensary ofisą ir užsitikrink tau. kad 
aDelvesti.

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!
Nereikalaujame plaišų pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pats, rašyk. 

VVestern Medical Dispensary 
91-93 E. Washlngton Street Chicago, III.

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryto Iki 4 po plotų ir nuo 5 iki 7 va iaro. 
ii N®dildi®ni®ia Ir Šv®ntadi®nlaia nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

itgaben* t.i- 
nnme joms

S. Nedaro skirtumo kaip) ilgai kenti
i n vedi lojo, musų gydymas |t

.taute*.

tvirtu mg*

ij e*i tikps

Geriausias lietuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted st., Otszewskio name.

Traukto dantis b® ikstumo, Itrydo Skorbutą 
Neuralgija, sudeda nauju* vieton lipnolusių. pri
pildo ikalrualjusl i* auksu, sidabru, amalgama, 
t • lando*! Blokk tn* dienom* nuo 8 ryto Iki 1S, 
nuo i iki 9 vak. NedSliom*: nuo 9 r. Utį 5 vak.

T®l®pt®A®® Yarda 8858

Dr, Marija Dowiatt-Sass
749 W. 18th Street

Tarpe Pauliu* ir Wood gatvių •
Ofise valandos: nuo 8:90 iki 10:30 ryto; nuo 2 

Iki 3:30 po platų; nuo 7 Iki 8:30 rak. Nedėlioms 
nuo8:30iki 11 tiktai. Telefoną* Canal 747*.

T®i®fon Yarš® 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokiu legališkas popieras, 
kaip Ui: Plenipotencijų, Kontraktus, 
Dili of Sale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes. 

J. j. Hertmanovvlcz
Ofisu

A. Olszewski’o 
1252 S*. Htlited, Con 33rd St 

Chlcago, III,

Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at 
Chamber oi Commerce Gidę., Roo 
S. E. Comer La Šalie and Wa*hlngton 

CHICAGO, ILL.

Lietuvys advokatas, baigęs 
jurisprudencijos Sis Amerikoj, 
visokias provas, civiliškas ir 
Mikas, visuose teismuose 
9p. >1129. HalstedSt., arti 31mąl 

Telepkone Yard* 6046

•s mol 
oj. V 
krim
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