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i POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Paryžiuj pasimirė caro dėdė, 
kunigaikštis Aleksis. Jo įtekmė 
visoj caro šeimynoj buvo labai nu- 

1 puolusi, bet pasimirus, kaip papra- I štai daroma, caras atleido jam vi- 
I sas kaltes ir kūną dėdės parga-
■ bendino Peterburgan ir su dide- 
I lems iškilmėms palaidojo caro gi-
■ minių kapuose. Pats caras laido- 
I tuvėse ne dalyvavo, nes jis, kaip L atėjusios į užrubežius žinios pa- 
B duoda, gana pavojingai serga.

Viešpatystės durnai paduotas jau 
BMž tiems metams surinkimų ir 
M. j sumanymas. Sumanyme 

parodytas didelis nepriteklių* 
200 milijonų rublių, bet iš- 

K| b nepriteklius yra didesnis, tik 
Kkusią dalį yra dar kuom uždeng- 
Ei, parodytų 200 milijonų nėra 
■kuom uždengti, kaip vien nauja 
■užrubežine paskola.
■ Kadangi iždo nepritekliai užden- 
Ejiami jau nuo kelių metų vien 
Easkoloms, o jų namieje gauti ne- K ilima, tai suprantamas dalykas, 
E <d ir užrubežių piniguočiai, juo 
Boliau, juo nenoriau skolina caro 
Eandui. Už paskolas juk reikia 
Enokėti palukenos. o juo paskolos
■ reikalaujantis silpniau stovi, tai 
Bdidesnes pakikenąs ima skolinan
ti. Jau dabar Maskolijos iždas 
r kas metai palukenoms moka su- 
L viršum 300 milijonų rublių, taigi 
I tam tikslui kiekvienas gyventojas, 
| skaitant moteris ir vaikus, moka I jau po 2 rubliu. Augant skoloms, I ir palukenoms atseina daugiau pi- 
I nigų apversti, o pinigų nuo gyven- I tojų daugiau surinkti negalima, 
kkadangi svetur skolintus pinigus

neapverčin ekonomiškam 
R/ kultūriškam krašto pakėlimui. 
E*et kariumenės ir biurokratų rci-
■ alams, tai tuom pačiu, juo to- 
H hu, juo sunkiau bus caro ramini

užrubežiuose paskolą gauti. I as 
Kaltinis turi išsisemti, o naujo nėra, 
^■teitais žingsniais caro 
^Mgia prie bankrutystės.
■^traščiai garbina, jog Prancuzi- 

sutinka siuom kartu caro ran-
Kui paskolinti 500 milijonų rublm 

ir randas tam nesipriešina, bet pe
reitais metais ramias nesutiko dau
giau skolinti. Tai reikia manyti, 
kad caro randas davė Prancūzijai 

/ kokį pažadėjimą, kuris ją užganė- 
[ dina bent šiuom kartu. Klausy

mas tik koks tas pažadėjimas. 
Ekonomiškai Maskoliją gali pakel- 

[ ti vien suteikimas žmonėms dau
giau laisvės, kad žmonės laisvai 
savo kultūriškais reikalais rupin- 

| tiesi galėtų. Bet randas ne tik ne 
F mano žmonis nuo raiščių paliuo

suoti, bet priešingai, visur vėl pra
dėjo juos labiau varžyti. Taigi, 
randas, melzdamas Prancūzijoj 
gaujos paskolos, turėjo jai pažadė
ti paramą politiškuose jos siekiuose.

I Tokia gi parama Prancūzijai gali 
būt reikalinga, ‘jeigu ant Balkanų

1 pussalio užsidegtų karo gaisras. 
Tąsyk, nėra abejonės, Prancūzijai 
ir nenorint, atseitų stoti ant kelio 
Vokietijai, ne duoti jai labiau su- 
sidrutinti ypač Austrijos plotais, 
o tokių plotų, vokiečių apgyventų, 
Vokietija labai trokšta. Taigi, 
lajikdama karo, turbut Prancūzija, 
kad dar drūčiau Maskoliją į savo 
vežimą pakinkyti, ir sutinka caro 
randui dar daugiau pinigų pasko
linti, kadangi užgimus karui, Pran
cūzijai Maskolijos pagelba butų 
labai- reikalinga.
* BALKANŲ PUSSALIS. .

Ant Serbijos ir Austrijos rube- 
1 žiaus jau pradeda atsitikti nesutin-
’ kančių kraštų pajiegų susirėmimai, 
I koki paprastai pasitaiko tąsyk,jeigu 
Į bent viena pusė geidžia karo. To

kiais susirėmimais mat karo gei- 
- džiantis erzina jo negeidžiantį ar 

bijantį kaimyną tol, kol ir tas ne
tenka kantrybės.

Paryžiun 22 d. lapkričio iš- Vin- 
Įš- debenos atėjo žinia, jog netoli 

Zvamiko. pulkas ginkluotų serbų, 
I besistengiantis įsigriebti į Austri- 
! jos užimtą Bosniją, susirėmė su 

serginčiais rubežių Austrijos karei- 
L viais. Autsrijokai serbus nuvijo 
Į nuo rubežiaus. Mūšyje 17 serbų 
F .tapo užmuštų, o 3 Austrijos karei- 
B viai.
| Nėra abejonės, kad Austrija at- 
I atšauks į Serbijos randą reikalauda-

Už paskolas juk reikia

randas 
Dabar

ma geresnio prižiūrėjimo rube- 
žiaus. Visoki vienok, nors ir tei
singi reikalavimai besipykstančių 
kaimynų piktumus dar labiau didi
na. Ant galo Serbijos karalius, 
nors ir norėtų užganėdinti Austri
ją, nieko padaryti negali, jis negali 
sulaikyti žmonis nuo erzinimo Au
strijos, nes serbai parodo, kad jie 
karo geidžia. Nėra abejonės, kad 
serbus kursto koki nors svetimų 
viešpatysčių agentai provokatoriai.

Pasiuntiniai Anglijos, Prancūzi
jos, Maskolijos ir Italijos nurodė 
Montenegro kunigaikščiui pavojų 
Europos tautų sandarai dėl ginkla
vimosi serbų ir montenegrinų. 
Pasiuntiniai apreiškė energiškai, 
jog paminėtos augščiau viešpaty
stės ne leis sandaros draskymo. 
Ne tik serbai ir montenegrinai er
zina Austriją dėl priskyrimo prie 
Austrijos neva Turkijai prigulin
čių Bosnijos ir Hercegovinos, bet 
prie erzinimo prisideda ir Turkija. 
Turkijoj atvirai pradėjo Austriją 
boycotuoti: nieks neperka Austri
jos išdirbinių, jau fabrikams su
teikti reikalavimai likosi atšaukti. 
Uostuose nieks nenori iškrauti 
Austrijos laivų atgabentų prekių, 
tas pats yra ir ant gelžkelių. 
Austrijos randas pranešė Turkijai, 
jog kol nepasiliaus boycotavimas 
Austrijos išdirbinių, ji ne įsileis su 
Turkija nė į jokias tarybas dėl 
užėmimo Bosnijos ir Hercegovi
nos, o nepatariant Austrijai, kurią 
remia Vokietija, negali atsibūti 
Europos tautų kongresas sutvar
kymui Balkanų pussalio reikalų.

Nors terp pasiuntinių pabaugi
nusių Montenegro kunigaikštį, jog 
Europos didėsės viešpatystės ne 
kęs ardymo sandaros, buvo ir 
maskoliškasis, bet daugelis 
atsitikimų rodo, jog serbus ir mon- 
tenegrinus prieš Austriją kursto 
slapta maskoliskiejie agentai, ka
dangi ypač ant Balkanų pussalio 
Maskolja papratus žvejoti drum
stame vandenyj, o jį paprastai 
drumsčia paslaptį jos agentai, ku
rie nežinia iš-kur savo provokaci
joms pinigus semia.

Durnoj atstovai randą remiančių 
partija reikalauja, kad Maskolija 
ne leistų Austrijai galutinai pasi
savinti Bosniją ir Hercegoviną. 
Maskolijos randas naudojasi ir iš 
boycotavimo Turkijoj ir Serbijoj 
Austrijos išdirbinių. Jis, kiek pa- 
jiegos leidžia, rengia visokiose 
vietose krautuves maskoliškų iš
dirbinių, visokiais budais stengiasi 
maskoliškiems išdirbiniams iškovo
ti Balkanų pussalio prekyvietes, iš 
čia išstumti visas iki šiol darančius 
didelę konkurenciją Austrijos iš
dirbinius.

perkeisti konstituciją teip, kad ant 
toliaus ministeriai atsakytų vien 
prieš parlamentą, kad nuo cieco- 
riaus įtekmės butų visai paliuosuo
ti.

Berlynan atėjo žinia, buk va
žiuojant ciceriui Berlynan, netoli 
Frankfurto, ant gelžkelio rado pri
mėtyta dinamito patronų. Randas 
vienok garsina, kad tie patronai 
buvo tai vien dalys elektriškos ba
terijos. Kiek teisybės yra rando 
pagarsinimuose, nežinia; žmonės 
vienok mano, kad buvo surengtas 
pasikėsinimas ant ciecoriaus gyva
sties.

Laikraščiai garsina, buk kancle
ris Buelovv trumpam laikui pasi
traukia pasilsėti. Daugelis mano, 
kad jis jau nesugrįž ant savo urė
do, kadangi ir jo neužganėdina 
ciecoriaus pažadėjmai.

Jis kart su savo draugu, kurio 
nepasisekė surasti, 1907 m. rug
sėjo 10 d. užpuolė Vilniuje prie 
šv. Petro bažnyčios važiuojantį 
tramvajų ir grasindamas konduk
toriui revolveriu, atpiovė jam 
tarbą su pinigais. Kuomet miest- 
sargis Pietrukaniecas jį stengėsi 
suimti, jis jam revolverį prie kak
tos buvo bepridedąs. Markelia
ms tvirtino veikęs lietuvių so- 
cijal-demokratų partijos vardu, 
kurios buvęs nariu. Teismo rū
mai pasmerkė jį 12 metams ka
torgom Abi bylas gynė advokato 
pagelbininkas Pilsudskis.

Vilniaus viešasai knygynas ir 
muzejus per šių metų rugsėjo mė
nesį gerokai padidėjo: 1) Vilniaus 
cenzūra atsiuntė 278 veikalus 
įvairiomis kalbomis rašytus; 2) Pe
terburgo mokslų akademija ir ki
tos įstaigos ir atskiri žmonės irgi 
nemaža knygų per tą mėnesį at
siuntė, net vienas Chicagos kny
gų leidėjas atsiuntė astuonias 
knygas lietuvių kalba spauzdin- 
tas. (“Vilt.”)

PERSIJA.
Persijos šachas, kaip dabar gar

sina, galutinai panaikino pirma bu
vusio šacho gyventojams suteiktą 
konstituciją. Savo manifeste ša
chas teisinasi, jog jis persitikrino, 
kad konstitucijos ne geidžia dides
nė gyventojų dalis ir buk ji yra 
priešinga pamatams mahometoniš- 
kojo tikėjimo.

Nežinia dar, kaip tą priims gy
ventojai. Galima vienok tikėti, 
kad šacho manifestas žymiai su- 
drutįs revoliucijonierių eiles šiau
rinėse provincijose, kur gyventojų 
apšvietimas augščiau pakilęs. Siau
rinės provincijos gali visai nuo 
’ersijos atsiskirti.

Anglijos pasiuntinys bandė ša
chą perkalbėti nenaikinti konstitu
cijos, bet prikalbinėjimai liko be 
pasekmių.

PORTUGALIJA.
Mieste Oporto, išvažiuojant stu

dentams j Coimbros universitetą, 
kurie čia buvo atkakę pamatyti ka
ralių Manuelių, ant gatvių buvo 
smarkus susirėmimas studentų su 
policija. Daug studentų tapo su
žeistų.

Dėl čiabuvių sukilimo portuga
liškose'valdybose Guiana, juos per
galėjus, gubernatorius prisakė iš
deginti daug čiabuvių kaimų. Mū
šyje su kariumene 38 čiabuviai 
kosi užmušti.

IS LIETUVOS

Ii-

Vilniaus mokslo draugų draugi
ja pataria miesto valdybai įkurti 
miesto muzėjų jų draugijos bute, 
su tpkia išlyga, kad f miesto val
dyba paimtų ant savęs perpus už
laikymui reikalingų išlaidų.

Neužilgo, kaip girdėjome, žada
ma vėl leisti užsieny j “Varpas”. 
Tam tikslui jau ir pinigai esą ren
kami. Laikraščio programa ne
užilgo busianti galutinai išdirbta 
ir gal per laikraščius apskelbta. 
“Varpas” bus skiriamas inteligen
tams (mokslo žmonėms).

(“L. U.”).

VOKIETIJA.
Dar laikraščiuose nenutilo neuž- 

ganėdinimb balsai dėl pliauškimų 
ciecoriaus. Teisybė, jis, perstačius 
kancleriui Buelowui, neva pažadė
jo ant toliau savo pliauškimuose 
ypač apie užrubežinius reikalus bū
ti atsargesniu, bet nedavė nė jo
kių aiškių pažadėjimų. Pagarsi
nus laikraščiuose pasekmes pasikal
bėjimo kanclerio Buelovvo su cie- 
corių, visų pakraipų laikraščiai, 
išėmus vien konservatyvų laikraš
čius, išreiškė neužganėdinimą, ka
dangi ciecorius stengiasi išsisukti 
tik žodžiais, o galinčių jį rišti pa
žadėjimų ne davė. Laikraščiai pa
prastai rengia dirvą svarstymams 
parlamente; laikraščiai pirma ap
kalba tuos klausymus, kokius pas
kui parlamente pakelia tautos at
stovai.

Ištikro jau socijalistų ir progre- 
sistų atstovų parlamente surengtas 
reikalavimas, kad konstitucija teip 
butų pertaisyta, kad Vokietija 
tikrai pastotų konstitucijonališka, 
kaip tai yra antai Anglija arba 
Prancūzija. Iš tikro Vokietijos 
parlamento atstovus renka visi su
augę vyriškos lyties gyventojai, 
prižiūrėjimui valdžios darbų, bet 
ant valdžios, kaip Amerikos pre
zidentas, teip Vokietijos ciecorius 
per didelę turi įtekmę, kadangi 
ministeriai ne atsako prieš parla
mentą, bet vien prieš ciecorių. Par
lamentas negali ministerio praša
linti, nors jo darbams nepritaria, 
jeigu tik jo darbai patinka cieco- 
riui. Taigi ministeriai stengiasi ne 
žmonių atstovams įtikti, bet cieco- 
riui. Socijalistai ir progręsistai 
padavė parlamentui reikalavimą

IŠ VILNIAUS.
Gavome tikrą žiiną, kad iš 

Strunsko kalėjimo (Vitebsko gu
bernijos) išbėgo du lietuviu, Juo
zas Vilimas ir Jonas Liaudanc- 
kas, nuteistiejie už Kupiškio 
tos išplėšimą: pirmasai mirtin 
cui 20 metams katorgos, — o 
rasai 15 metams katorgos,
go ir trečias lietuvis Simonas Usa- 
nis, nuteistas 15 metams kator
gos, bet jau išbėgusį pagavo.

(“L. U.”).

pač- 
pas- 
ant- 
Bė-

Vilniaus vyskupijoj 24 parapi
jose nėra kunigų lietuvių, nors 
ten daug lietuvių esama. Kunigų 
lietuvių netrūksta, tik augštesnio- 
ji dvasiškija skiria juos ten, kur 
lietuviai kunigai nereikalingi, 
žinias paduoda “Viltis”.

Tas

spalių

Vilniaus pirmojoje vyrų gim
nazijoje yra kelios liuosos stipen
dijos.

1) Znosko vardo — mokiniams 
tokityjau pavardžių (Znoskų).

2) Dvi stipendiji mokiniams, ku
rie mokosi Vilniaus valdiškosio
se mokyklose ir dvi — mokiniams 
žemųjų mokyklų.

3) Kun. Balčevskio — vienam 
mokiniui 1-sios gimnazijos, bajo
rų luomo, katalikui iš Inturkės pa>- 
rapijos, Vilniaus gubernijos.

4) Šemiot-Polačanskio dvi ir 
Ciževskio dvi — mokiniams tokių- 
jau pavardžių.

5) Viena stpendija Lapos, vie
na Golembevskio ir viena kun. 
Jundzilos — mokiniams jų gimi
nių arba tokių-pat pavardžių.

6) Dvarininkų Pnvclevičių vie
na ir kun. Vaictkauskio — gimi
nėms, o jei giminių neatsirastų, 
tai neturtingiems<katalikams mo
kiniams, pagal mokytojų taryboj 
paskyrimo.

7) Kun. Bedžinskio netur
tingiems mokiniams katalikams.

8) Dvarininkės Snarskienės — 
geram mokinjui, pagal paskyrimo 
Vilniaus medicinos draugijos.

9- Grafu/Tolstojaus —geram 
mokiniui/pagal paskyrimo moky
tojų tarybos.

10) Grevenico — vienam netur
tingam geram mokiniui.

n) Domeikos — geriems mo
kiniams bajorams Vilniaus gub., 
pagal paskyrimo gubernijos bajo
rų vado.

Kas norėtų ir tikėtus gauti sti
pendijas, gali duoti prašymus li
gi spalių 15 d.

Savitarpė mokytojų draugija 
praneša, kad Vilniuje busią įtai
syti svetimųjų kalbų ir kitų mok
slo šakų kursai, už kuriuos bu
siąs paskirtas visai nedidelis mo
kesnis. Norintieji klausyti lekci
jų gali kreiptis į Baginskienės 
mokytojų biurą (Vilnius, Žanda
rų g. No. 7).

Vilniaus teismo rūmai
15 dieną nagrinėjo sekančias by
las : V. Stankevičiaus, advokato 
pagelbininko iš Peterburgo, 21 
metų; Povylo Žitkevičiaus aptie- 
kiaus iš Vabalninku, 24 m. ir Alek
sandro Dovidonio, Rygos gimna
zijos mokinio, 16 m. Visi jie bu
vo kaltinami jog surengė Biriuo
se 1906 m. demonstraciją su rau
donomis vėliavomis, prakalbomis, 
dainomis. Davidonis dar buvo 
kaltinomas, jog prigulėjęs prie 
Biržių lietuvių socijaldemokratų 
kuopos, kurios vedė susirašinėji
mą, laikė pinigus, antspaudas, 
partijos spauždinius, ir prie ku
rios daugiau žmonių prisidėti trau
kė. Teismo rūmai pasmerkė Da- 
vidonį vieniems metams tvirtovės, 
o Stankevičių ir Žitkevičių trims 
mėnesiams.

Antrą bylą teismo rūmai na
grinėjo suimtojo po vardu Kazi- 
miro Stankevičiaus, o tikrai An
tano Markelianio, puodžiaus iš 
Leipunų, Seinų pavieto, 25 metų.

VILNIAUS VAKARINIAI AP
SKRITAI LAVINAMIEJI 

KURSAI.
Nuo 1907 metų gyvuoja Vilniu

je paaugusiems žmonėms vakari
niai kursai; juos įsteigė ir vedė 
vidurinių mokyklų mokytojai. 
Priimama čionai 
nori mokysies, 
rublių metams, 
programa lygi

visi, kas tiktai 
užsimoka

Tų
yra

Vilniaus gydytojų skyrius įda
vęs gubernijos vaidybai 1.000 
knygelių apie kolerą lietuvių kal
ba parašytų ir 2.000 — lenkų kal
ba. Knygeles dalįs gyventojams 
žemiečių viršininkai.

Draugijų ir sąjungų gubernijos 
komisija neleido įkurt Vilniuje 
“Dailės Mylėtojų” klubo, kurio 
įsteigėjais ketino būti: grapas 
Hcnrichas Flateris, akeižių už- 
veizdėtojas Djaninas ir iždo rū
mų viršininkas Puzirevskis.

Antrą kartą neleido įsteigti len
kų draugijos, kurios tikslas turė
jęs būti šelpti Vilniaus lenkų 
ną. (“Vilt.”)

K t

• Juozas Gurauskiš, Kijevo 
versiteto studentas-medikas
tinus apysakų: “Duobė”, “Karei
vis”, “Kalakutai”, išspauzdintų 
“Viln. Žiniose” ir “.Žarijoje”, nuo 
rugsėjo 17 d. guli universiteto kli
nikoje, džiovos kanioinamas; krau" 
jais krenkščia. Lankytojų nepri- 
leidžiama. Daktarai sako, pavo
jumo nesą. f

60 
kursų 

viduri
nių mokyklų programoms, bet tie 
kursai taip yra vedami, kad per 
ketverius metus galima pereiti vi
są programą. Skiriami jie suau
gusiems žmonėms, kurie dieną 
duoną pelno, ir tiktai vakarais 
esti liuosi, todėl ir lekcijos yra 
duodamos vakarais, nuo 6 valan
dos.

Tų kursų naudingumas yra di
dis, ir galintiems jais naudoties 
labai ir labai tai patarčiau.

Vyriausybė gerai išmanė didu
mą mokslo įtekmės, kaip visuo
menės, taip atskirųjų žmonių gy
venime; todėl ji apstatė mokslą 
visokiomis kliūtimis ir painėmis, 
kad jis, rodos, prieinamas vien 
tiktai tokiems, iš kurių valdžia ti
kėjosi paramos susilaukti, t. y. 
valdininkų, šventikų ir dvarinin
kų vaikams. O kiti visi turėjo 
likti ir tamsus ir juodi.

Bet laisvės vėjui papūtus, val
džia savo vadžias liuosiau pradė
jo laikyti; atsirado mokyklų ir 
mokyklėlių, skaityklų ir skaityt* 
mų. Bet, žinoma, ir didžiausia 
thokslo platinimo laisvė nebeati- 
taisys tų skriaudų, kurias padarė 
persekiojimo^ gadynė. Daugybė 
yra tokių, kurie norėtų mokslo 
įgyti, bet mokyklon stoti penč
ių. Tokiems galėtų padėti tam 
tyčia leidžiamos lengvai supran
tamos mokslo knygos. Bet vis 
dėlto tokiu budu, jeigu ir galima, 
tai neapsakomai sunku be pagel- 
bos iš šalies įgyti svarbiausios ži
nios iš visų mokslo šakų, kurios 
yra duodamos vidurinėse moky
klose, be kurių skaitančiam ir gal
vojančiam žmogui sunku yra ap
sieiti. Tokiam 
syti vakariniai

Tais kursais 
visokie miesto 
tojai.

Vadinamieji mųsų švedai turė
tų griūte griūti į tuos kursus. 
Čia vieta priminti, kad pašalinis 
mokymas niekuomet nesusilygįs 
su mokyklos mokymu. Mųsų 
švedai, mokydamiesi nuošaliai, iš
moka, palyginti, didelius pinigus 
vienam mokytojui, tuo tarpu čia 
už tuos pačius pinigus galima tu
rėti kiekvienam mokslo dalykui 
tam-tkras žmogus. Beto, iš pa
šalinio mokymosi žmogus lengvai 
gali išeiti vienapusis.

I kariuomenę paimtieji jauni
kaičiai labai lengvai galėtų nau
doties tais kursais* reikalinga, 
žinoma, čionai, kad vyresnybė 
su tuo sutiktų; bet, rodos, jo
kios priežasties nėra nesu
tikti. Belgijoje tarp universite* 
tų studentų yra gana daug karei
vių ; jie ir kariuomenėje tarnauja, 
ir universitete lekcijų klauso, tu
rėdami iš vyriausybės duoną, n>- 
bą ir

šviesties nelabai tesigriebia. Prieš 
ketverius metus Nemunaičio mie
stelyje buvo tik viena alinė, o da
bar bent keturios: iš jų trįs žy
dai turi, vieną — lietuvis. Yra 
miestelyje, tiesa, dvi lietuvių san- 
krovi: viena Juozo Baltuškos, ki
ta Kazio Savickio (jis ir alinę lai
ko), bet žmonės labiau mėgia 
eiti pirkties pas žydus, nekaip pas 
savuosius. Laikraščių ir knyge
lių žmonės čia tap-pat nelabai 
mėgia skaityti. Prieš trejetą me
tų klebonas kun. Peliksas Baltuš
ka, norėdamas paraginti savo pa
rapijoms skaityti, buvo išrašęs 
bent už 60 rublių lietuvių laikJ- 
raščių. Žmonės tada skaitė. Da
bar lietuvių laikraščių ateina Ne
munaičio parapijon kokie 25. Ži
noma, ir tai gerai. Prie Juozo 
Baltuškos (kunigo brolio) san
krovos yra ir knygynas (vyriau
sybės leistas), kur galima gauti 
nusipirkti ir pasiskaityti visokių 
knygelių, bet žmonės maža juo 
tesinaudoja.

Klebono raginami įmonės (čia 
visi lietuviai, išskyrus tik kelis 
bajorėlius) buvo jau bepradedą 
mokyti savo vaikus iš lietuviškų 
elementorių. Bet dabar vėl grie
biasi kai kurie lenkiškų: “iš len
kiško, girdi, pajunki geriau”. Ge
riausiai tautiškai susipratęs jauni
mas—tai yra Gečaukės, Vabolių 
ir Kalnėnų sodžiuose.

Kad ir parapiją čia neperturtin- 
ga, vis dėlto šiemet užubaigta gra
ži muro bažnyčia. Aštuonerius 
metus vargo klebonas, kolei ją pa
statė. Savo galvon įsiėmė, kaip 
girdėjau, arti pustrečio tūkstan
čio skolos, bet dabar nemunaitie- 
čiai turi bent kur pasimelsti — 
bažnyčia erdva ir graži.’

Neperdaug tat šviesos spindu
lėlių teįspindžia tuo tarpu musu 
parapijon. Ilgainiui gal žmonės 
šiek-tiek apsišvies ir supras laik
raščių ir apšvietimo naudą.

Šlamštas.

IS PANEVĖŽIO.
Jonas Jablonskis, Panevėžio 

mokytojų seminarijos mokytojas, 
paskirtas Brasto gimnazijon loty
nų kalbos . mokytoju. Netrukus, 
tenai ir išvažiuoja. Ponas Jablon
skis mokė lietuvių kalbos netik 
seminarijoje, bet ir realinėje mo
kykloje (4 lekc.) ir mergaičių 
gimnazijoje (3 lėk.) nors dykai; 
beto, nuo šio rudens buvo pradė
jęs mokyti žydaičių progimnazi
joje istorijos ir geografijos (4 L). 
Kiek-tiek laiko turėdavo suvarto
ti miesto durnai, kurios buvo na
riu, ir Panevėžio labdarių "moky
klai. Kas dabar užims jo vietą ir 
ar atsiras toksai, dar nėra žinios.

Tikras vargas esti mokytojui 
ten, kur iš vaikų prisieina imti 
pinigai už mokslą. Tokiame pa
dėjime ir aš atsiradau. Panevė
žio labdarių mokykla už metų 
mokslą ima 6 rub. Neturtingic- 
jie, gaudami iš draugijos globėjų 
paliudijimą, temoka 3 rub. me
tams arba ir visai nieko nemoka. 
Šįmet, paskyrus laiką užsimokėti, 
kuone visi puolė prie globėjų. 
Turtingiejie, negavę paliudijimo, 
nebeleido vaikų mokyklon. To
kių tėvų atsirado apie dešimtį. 
Dvejetas dar triukšmą pakėlė, vi
su balsu šaukdami: “Jei mokėti, 
tai visiems mokėti, jei ne, tai vi
siems ne”! Argi tai nepavydas 
tiems, kurie gal tai dienai teturi 
duonos, vos tik išsigali knygų vai
kams nupirkti! Argi tai ne gėda 
turtingiemsiems!

Labdarių Draugijos mokytojas.

sce-

uni-
au-

J
Vilniaus miesto galvos vardu 

atėjo iš užsienitj žinia, kad užsie
nių piniguočiai noriai paskolįs 
miestui pinigų įsitaisyti kanaliza
ciją ir pravesti vandenį.

/“.Vilt”)

tikslui ir yra įtai- 
kursai.
galėtų naudoties 

sankrovų tarnau-

IŠ KAUNO.
Spalių 13 d. įvyko Kauno mu

ziejaus posėdis, kuriame buvo nu
tarta: 1) prašyti Kauno miesto 
valdybos išrinkti du nariu į mu- 
zėjaus komisiją į vietą mirusiųjų 
A. Zaborskio ir J. Francuzavi- 
čiaus, ir dar pridėti trecią narį; 2) 
muzėjų išskaidyti į sekančiu du di
deliu skyrių, priegimties ir kultūros. 
Pirmas didelis skyrius dalijasi į 
dvi dali: a) žuvusiejie gyvuliai ir 
augmenįs; b) šių laikų prigimtis. 
Antras didelis skyrius dalijasi:
а) priešistoriškiejie laikai; b) isto- 
riškiejie laikai; c) šios dienos sto
vis. Kiekvienas tų mažesniųjų sky
rių apima visas mokslo šakas. 
3) Muzėjaus buto kambarius iš
dalyti pagal didelių ir mažųjų 
skyrių; 4) priiminėti į muzėjų ne- 
vien aukas; bet ir palaikymui vi
sokius rinkius, kas kokiam lai
kui nori; 5) vesti turtų užrašymo 
knygą, taipogi įplaukų ir išlaidų.
б) Sekantį sykį susirinkti spalių 
17 dieną ir svarstyti visokius bė
gančius reikalus, kurių daug susi
rinko laike muzėjaus pargabenimo 
į naują butą.

Be to, muzėjaus prižiūrėtojui 
T. Daugirdui pavesta negaišant 
pradėti tvarkyti muzėjų.

Spalių 15 d. muzėjaus bute pra
sidėjo tvarkymo darbas. Komisija 
pasitiki galėsianti atverti publikai 
jei ne visą, bent muzėjaus dalį jau 
ateinančiųjų metų pradžioje.

T. Daugirdas.

Čia buvo neseniai visuotinasai 
Panevėžio realinės mokyklos mo
kinių tėvų susirinkimas. A^yko 
susirinkiman 102 žmogų. Sodie
čių lietuvių atvyko labai maža, 
nors mokinių dauguma — sodie
čiai lietuviai. Atėjusiųjų susirin
kiman tarpe daugiausia buvo vai
dininkų. d ėvų komiteto pirmi
ninku balsų dauguma išrinkta p. 
Burmeisteris—girininkas, stačiati*

— p. Birulia, 
inspektorius,

nu- 
pa-

gulyklų.
Kun. A. Viskantas.
(“Vilt.”)

IŠ NEMUNAIČIO.
Trakų pav.

Mųsų krašte daugiau bloga, ne- 
kap gera. Žmonės mėgia gerti, o

Kauno miesto rodą 
sprendė daktarą Šliupą 
kviesti prižiūrėti laikinai įrengtą 
cholera susirgusiems ligonbutį. ir 
jei atsirastų ligonių, paskirti jam 
300 rub. algos mėnesiui ir pra
vesti telefoną tarp ligonbučio ir 
jo namų, o daktarą Grodeckį dak
tarą Feinbergą 
priedermės sekti 
cholerą.

(“V.

paliuosuoti nuo 
ligas panašias j

2.”)

St. Ciunkytės “Rankų darbo ir 
namų ruošos” mokykloje, Kaune, 
jau mokosi 13 mergaičių. Pasam-

kis; jo padėjėju 
pradinių mokyklų 
stačiatikis.

Po susirinkimo 
vių ir lenkų tėvai __ ___
rium pasikalbėti apie lietuviu ir 
lenkų kalbos mikymo reikalus ir 
pagalvoti, iš kur gaus lėšų tų 
kalbų mokytojui laikyti. Dėlei to 
dalykp mokyklos direktoriui bu
vo jau pirma paduotu prašymu-^ 
lietuvių vardu: kun.Korzono, kun. 
Laumiauskio ir p. Kazakevičiaus 
ir lenkų vardu—pp. Antanavičiaus, 
Kasperavičiaus ir Kazakevičiaus.

Susirinkusieji tėvai vienu bal- 
nusprendė: 1908—09 mokslo mo
tais imti iš mokinių lietuviui mo
kytojui laikyti po 2 rubliu pus
mečiui ; neturtinguosius paliuo
suoti nuo to mokesnio. Tiems 
mokesniams priimti ir kvitams 
išdavinėti įgaliota: direktorius, 
Panevėžio bankas (kits-kitam pa
siskolinimo draugija) ir p. Juo
zapas Kazakevičius. Surasti lėšas 
(iš aukų, vakarų ir kitų sumanyk 
mų) išrinkta tam tikras komite
tas, kurs privalo apyskaitas skelb
ti laikraščiuose ir išduoti 
tėvų susirinkimui. Komite- 
tan pašaukta: Panevėžio reali
nės mokyklos garbės globėjas p. 
Stanislovas Montvila, kun. Po
vilas Korzonas, kun. Genrikas z 
Laumenskis ir p. Ksaveras An- 
drašiunas. Tasai komitetas turiK 
susiderėti su mokytojumi; tucK 
tarpu gyvais pinigais komitetaKI 
gauna iš Panevėžio Banko vos 
33 rublius.

Lenkai taip-pat išsirinko sau 
tokį komitetą. Komitetan pa
kviesta: d-ras Vitortas, adv. Liud" 
kevičius; adv. Krasovskis, ppr 
Steponas Malinovskis, Antanavi
čius, Dovgelavičius ir Tovginas. 
Lenkų komitetas gyvaisiais pini
gais turi jau 347 rublius.

Aukos lietuviui mokytojui lai
kyti prašoma siųsti šiuo adresu: 
Panevėžys, Bankas, p. J. Kaza
kevičiui. Kurie aukotojai atsiųs 

(savo adresą, tiems bus išsiunčiu-
4 

Skyrėjas
(‘Vilt.”) _

dytanie bute pasirodė ankšta ir ma kvitancija. .
prisieis persikelti platesnin.

X“Vilt.”)

mokinių lietu- 
susirinko sky-



IŠ KALTINĖNŲ. 
Raseinių pav.

Mųsų apylinkėje javai šiemet 
neužderėjo, o jei kur buvo užde
rėję, tai paskui supuvo. Senieji 
ūkininkai neatmena tokių metų, 
kad taip maža butų ir grudų ir 
šiaudų. Bulvės lygiai apgavo. 
Beto, dar ūkininkams trūksta dar
bininkų, o jei kur yra, tai brangus 
ir nesąžiningi. Pasirodo šie me
tai visiems labai sunkus: vie
niems prisieina savo ūkį paleisti, 
kitiems vargu išmisti.

Monas iš G.

priviso arkliavagių. Jie savo dar
bais labai nuskaudžia mųsų ūki
ninkus. Pasitaiko, kad neturtin
gam ūkininkui ir paskutinį arklį 
nujoja.

Pas mus lijo kelias savaites, 
tai vasarojus gerokai apipuvo. 
Bet dabar turime jau dvi savaiti 
graužaus oro, tai ir suskubome 
bulves nusikasti.

T. Stračnietis.

IŠ TENENIŲ DVARO. 
Raseinių pav.

Prie žinių apie Tanenių dvarą, 
galių pranešti šit ką. Prieš kele
tą savaičių dvaro užvaizdą buvo 
gavęs paliepimą iš \ alstiečių 
Žem. Banko valdybos, kad leistų 
sėti rugius dvaro žemėje tiems 
valstiečiams - ūkininkams, kurie 
šiais metais to dvaro žemę nuo
mojo ir yra užsirašę ją pirkti. Ne
trukus po to Banko paliepimo, 
■fctėjo popieris iš Kauno guberna- 
Jbriaus, kad geresniųjų viensė
džių laukus paliktų nesėtus; to- 

1 dėl, kaip jau ir buvo spėjama, ge
ruosius viensėdžius, padarytus iš 
dvaro žemės, paves sentikiams, 
iš kitur atgabentiems, o tiktai pa
kraščius, menkąją žemę, parduos 
vietiniams gyventojams. Dabar 
jau yra atvažiavęs Valstiečių Že
mės Banko narys ir dvaro žemę 
parduoda. Keli žemiečiai jau nu
sipirko sau žemės. Reikalaujan
čių vis randasi daugiau. Daugu
ma iš tolesniųjų valsčių nei neži
no, kad dvaro žemė parduodama; 
iškur gi ir žinos, kad apskelbta 
buvo tiktai valsčių kanceliarijose, 
o tuos apskelbimus nedaug kas 
tepaskaito. Iš bežemių ir maža- 

. žemių ne kas po valsčiaus rašti
nes tevaikščioja; todėl reiktų ki
tonišku budu apie tai jiems pra
nešti : apskelbimais bažnyčiose, 
per laikraščius, ir prilipinant ap
skelbimus viešose vietose, mieste
liuose. ’

gu tik po tokį skaičių pareina j ieškoti pažasties, kodėl nedidžia 
kiekvienai parapijai, tai rfiusų laik- žmonių tcLuvo*susirinkę. Antrai
raščiams, mano nuomone, nereiks priežastis — nedaug kas težinojo, 
badauti. Politiškasis susipratimas juo labiau, kad ne vienoje vietoje 
čia neaugštai testovi, bet užtai ne- viršun “Žvaigžde*” apskelbimų bu- 
palyginamai stipras tautiškasis su- vo užlipinti L. Jakavičiaus apskel- 
sipratimas, ir kalboje labai maža bintai; tokiu bfodu vienas kitas, 

į teužgirsi kokių “barbarizmų”, vietoje “Žvaigždės” vakaro, pate 
Ekonomiškasis apšvietimas čion ko L. Jakavičiaus vakaran, kuris 
irgi neprastas; gal ir tai daug pa- ir be to jau buvo plačiai skelbia- 
deda, kad čia mažne visur žemė mas; veikalai gi vakarui buvo pa
dedi, o tai, kaip sako, ir nenorin- rinktas žmonėms labiausiai žino- 
čiam įvaro “ukvatą”. mas ir patinkamas — “Genovaitė”,.

Skaityt iš knygų moka visi, kaip Ir įrengėjo darbas, tiesa, nenuėjo 
vyrai, taip ir moterįs; nemokančio niekais — žmonių buvo pilnų-pil- 
skaityti labai sunku butų rasti, už- niausią, 
vis tarp jaunimo. Mokančių ra
šyti šitoks nuošimtis. Vyrų: 85 
—90% (daugelis temoka vien ru
siškai), lietuviškai mokančių ra
šyti bus 50%. Moterų: mokan
čių rašyti 10—15% Pastebėtinas 
pas mus moterų apsileidimas tame 
dalyke; kalti čia ir daugelis tėvų, 
kurie paprastai į dukterų švietimo
si neprielankiai žiuri.

Damazas Treigys.

Buvo tai juodašimtiškas atsišau
kimas “Į tėvus”.

Anot to žmogaus, tai net gėda 
klausyti kas ten prirašyta, o kuni
gas dar liepė kitiems dalint. Ne
žinia, kodėl kunigėliai taip nedrą
siai tuos atsišaukimus platinai

J. Pelėda.
(“L. U.”).

Burgenietis.

IŠ ERŽVILKO. 
____, Raseinių pav.

Nebeatmenu gerai, ar 1907. ar 
1906 m., susidarė Eržvilke ūkio 
ratelis, vadovaujant ponui R-čiui. 
Labai gražu išvien darbuoties po
nams ir mužikams: tai pritinka 
prie šių demokratiškų laikų. Erž- 
vilkiškis, kur mato naudą, greit 
puola, kad ir rublis reikėtų pri
kišti. Ir taip prisirašė prie rate
lio gan .daug. Reikia rateliui veik
ti. Štai 1907 metais artinasi ru
gių sėjimas; ratelis gabenasi trą
šų. Visi žmonelės moka pinigus, 
ima geras trąšas - ir džiaugiasi. 
Visa butų buvę gerai, kad nebūtų 
išėję blogai. Mat, ponuliai suly
go su firma pusę pinigų tuoj, o 
antros palaukti. Mužikai, apie 
tai nieko nežinodami, užmokėjo, 
kiek reikėjo; ponuliai tuos pini
gus nusiuntė, o nuo savęs nieko. 
Ak čia nieko baisaus, kad muži
kas nieko nežino. Bet štai, ponu
liai paskirtuoju laiku nenusiuntė 
trūkstančių pinigų; čia viskas ir 
užkliuvo, šiemet, tas pats ūkio 
ratelis panorėjo tarpininkauti tarp 
firmos ir ūkininkų: surašė, žino
ma, pirma išreikalavę iš kiekvie
no po 1 rub. metinės narinės įna- 
šos. Valdyba rašo į firmą. O fir
ma atsako: iaip ratelis užsimo
kės pernykštę skolą su 10 nuo- 
šim. ir atsiųs pusę pinigų už už
prašytąsias trąšas, tada išsiusią, 
kiek prašoma. Ponuliai pinigų 
ant greitosios nesugraibė; laiko 
trumpa, rugiai reikia sėti, trąšų 
nesulaukia. Matydami mužikai, 

~ kad nedora su ponais važiuoti vie
nais poniškai—ūkiškais ratais, iššo
kę iš jų, puolėsi prie žydų, nusi
pirko netikrųjų trąšų ir jau no- 

k rėjo sėti; tuo tarpu pradėjo lyti, 
^ir taip, kurie nekantresni, į šla- 
Mpią žemę įšėję rugius, apgleizojo ; 
|S> kantresnieji susivėlino; ir vic- 
l^iems nekaip, ir kitiems ne ge

rinus, o vien dėlto, kad ponai ne
demokratiškai pasielgė. Jeigu po
nai visur taip žmones švies ir 

f prie laimės ves, kaip eržvilkiškius, 
tad visi žmonės nuo tokių gera
darių šalįsis kuotoliausiai. Gir
džiu, kad eržvilkiškiai netik ką ne
bemaną ateinančiais metais pri
gulėti prie ratelio, bet žadą per 
teismą reikalauti, kad jiems butų 
sugrąžinti metiniai narių mokea- 
niai.

I§ JŪŽINTŲ. 
Ežerėnų pav.

Rugpiučio 30 d., 9 valandą va
karą, p. Pajedos, Gudiškio savi
ninko, namus užpuolė trįs kau
kėmis apsitaisę plėšikai. Pro ne
užrakintas duris netikėtai įėję vi
dun, revolverius atstatę, sušuko 
Pajedai: “rankas augštin”, ką jis, 
neprisiruošęs ginties, tuojau išpil
dė. Vienas plėšikas, įrėmęs jam 
krūtinėn revolverį, išlaikė jį taip 
visą pusvalandį, kolei kitu du, 
jieškodamu turtų, trusėsi apie ka>- 
modas, indaujas, skrynias. Pa
ėmę visus pinigus, banko bilietus
ir ginklus, kad neturėtų su kuoi jg RYGOS
vyties, ir dar įgrasę neiti greitai *. , . _ . . . . I
.. . , . ............... Si rudeni Rygoje buvo jau trisis pirkios, plėšikai issinesino. Zi-1 ■ , . . ■
noma, nieks jų Besivijo, naktį vakarai: 2va>gz<Ies vakaras su 
, , . .... . • lioterija rugsėjo 20 d., “Kanklių”bijodami su jais lauke tuščiomis _ ;7 , ... „. . . . vakarėlis — rugsėjo 30 d. ir L.rankomis susitikti. Pinigais ir ................................ v .. . Jakavičiaus vakaras — spalių 4 banko bilietais pavogta išviso h- . . . .. o 1 •. .. . . . d. Netrukus gi, spalių 18 d., žagi 10 tūkstančių rubl. Plėšiką ........ .h . da būti ir ketvirtas vakaras, tai-
viėną pažino is balso, bet kolei- ... . .. D* 1 somas išvien visų trijų Rvgot lie
kas dar nei vieno nesurasta. I . .. ... „tuvių draugijų: Kanklių ,

’ "Žvaigždės” ir “Susišelpiamosios 
» ,. draugijos”.

tč P A PI T I
Taigi vakarus taiso Rygoje ne- 

Siauiių pav. . L draugijos, bet ir atskirie-
Rugsejo 22 d., 1 apilėje isti 0 jje žmonės, kaip antai L. Jakavi- 

dar sykį ties-pat Vartotojų l)rau- .jus įr Co rt.kHanluo<|anli „„J 
gijos sankrova gaisras. Nežinia. yisai ..R ljc(uviy k.at I
is ko užsidegė artimasis tnobe- „ .. . . .• . ru . Musų žmones nėra dar taip
sys -daržinė. Visai nedaug be' įsįgįiįnę j esamųjų draugijų gyve- 
reikė’o, ir butų suple>kėjusi ir njtn^ jr dauguma visai neatskiria 
sankrova, ir visas miestelis. Sis L nUQ yiena kitos prasimany- 
gaasras buvo įdomesnis už kitus. nias gj naujos, visai nesamos įstai 
1 arp sankrovos ir daržinės vralgOs^ įr jos vardu veikimas dar 
šulinys. Gesintojams prišokus julžiau klaidina mūsiškius ir sve- 
prie jo vandens semti, buvo at- timtaučius. Teesie ir labdariškas 
rasta šulinio rentinys iš viršaus tikslas ir tQ tesiekia “pir-
aklai užkaltas; rentinį šiaip taip nK)jo lietuvių knygyno” laikytojas, 
nuvertus, pasirodė iš vidaus esa- buvusis “Juokdario” redaktorius- 
ma visokių pagalių prigrūsta, leidėjas ir "geriausias Rygos ar- 
Kilo baisus negerumas: įtarta, ti$tas”, vis dėlto tokiuo daug reiš- 
kad tai žydai bus padegę, idant kiamu vardu visuomenei akįs 
sudegtų ir nemalonioji jiems san>- dumti neišteisinama ir nesupranta- 
krova. Nusigando ir žydai, ypač, nia: “Lietuvių teatro nei Rygo- 
kad ir šulinio savininkė prisipa- je> nei kitur dar nėra; lietuviai 
žino šulinį užkalusi. Policija, ikišiol vos “vakarus” teįstengia 
nors j<i apie visa tai buvo praneš- taisyties, ir ligi “teatro” mums 
ta. b ir ji pati matė užkaltą šu-|dar toli gražu.... Pagaliaus ir 
linį, į protokolą apie gaisrą to ne- musų (lietuvių) taisomieji “vaka- 
įrašė. Nėr žinios, kaip dar bus rai” necisuomct panašus į “va
šu tuo šuliniu, nes, kaip girdėjau, I karus”: programos dalis dažnai 
duota apie tai žinia augščiau. esti tokia silpna ir taip

K. Pegas. | atliekama, kad praeina 
(“Vilt.”) Į įspūdžio, — lieka vieni

|mai “ligi ketvirtos” ir
“Vakarą1

Šio gi mėnesio 18 d. visų trijų 
draugijų rupesniu bus sutaisytas 
vakaras vienoje iš puikesniųjų Ry
gos salių •— “Gewerbevereine” 
(Did. Karaliaus g. No. 30). Be 
choro dainų, bus parodyta nauja 
operetė iš Rygiečių gyvenimo — 
"Jauna Našlė”. Sutraukta patįs 
geriejie artistai; taigi lauksime ir 
žiūrėsime, kaip šis visų draugijų 
vakaras nusiduos.

Rygietis.
(“V-tis”).

IS LIEPOJAUS.
Žydams išeiviams patarimų biu

ras praneša: Iš priežasties cho
leros išsiplatinimo, išvažiuojantiejie 
iš Liepojaus uosto turi penkias 
dienas prabūti po gydytojų prie
žiūra (kvarantėna). Atvykęs tam 
tyčia iš Amerikos gydytojas smar
kiai prižiūri, kad iškėliaujantiejie 
ištiktųjų butų tirinėjami per visą 
tam paskirtą laiką. Taigi norin- 
tiejie sėsti į garlaivį Liepojaus 
uoste turi 5 dienas prieš garlaivio 
išplaukimą čia atvykti.

LIETUVOJE PLĖŠIKAI. 1
Rugpiučio 9 d., sekmadienį, kai 1 

visi buvo išėję bažnyčion, pas ; 
Gražiškių (Marijampolės pav.) 
kaimo ūkininką Strimą, kada jis I 
vienas buvo pasilikęs namie, atė
ję keletas plėšikų, atėmė iš jo 50 
rub., ir, šaudydami, išėjo. Rugpiu
čio 28 d., temstant, atėję 4 plėši
kai pas Obšrutų (Mykalojų) kai
mo ūkininką Oleką, kurs ką-tik 
buvęs parvažiavęs iš Pilviškių 
prekymečio, kur buvęs pardavęs 
arklį. Nors jis gynęsis neturįs 
pinigų, bet plėšikai jį iškrėtę, ir, 
radę 150 rub., pasiėmę. Trioboj 
jie šaudę ir, paklausus, kam jie 
pinigus atiminėją, pasisakę, kad' 
jie esą plėšikai ir kad jiems pini-> 
gai reikalingi pragerti. Paskui, 
šaudydami, išėję; buvę nuėję vėl 
pas štrimą, bet tam nebeįsileidus, 
kiek pašaudę, išėję.

Per paskutines dienas buvę ap
silankę 7 plėšikai pas K. Jurgelai
tį. Su basliais išvertę klėties du
ris ir reikalavę 50 rub. Negavę, 
visur išjieškoję, bet nieko nera
dę.

Žmonės baimės apimti nebeži- 
ną nei ko daryti. (“V. Ž.”)

IS SUVALKŲ PUSĖS.
Ant galo pagalios kunigų troš

kimas išsipįldč —- “Šviesos” drau
gija su visais jos, skyriais užda
ryta, knygynai užpečėtyta, vei- 
kliausiejie nariai sukišti kalėjiman. 
V aldžios tarnai, kaip akis išdegę, 
lakstė nuo yienę skyriaus valdybos 
pas kitas bedarydami kratas. Pas 
kurį tik rado šiek tiek daugiau 
popiergalių — kiekvieną suėmė.

Kuniginiai gi tai trina rankas iš 
džiaugsmo, tyčiojasi....

Taigi męs, suvalkiečiai, likome 
dabar be draugijos, nuo kurios 
daug ko tikėjomės, ir vėla nusto
jome daugelio veiklių narių. Mu
sų spėkos dabar dikčiai susimažino.

A. Karvelis.

nedailiai 
be jokio 
tik šoki- 

bufetas.
Iš GARĖVINĖS. |“Vakarą” sakome nusisekus jei 

Alukštos pav., Kuršo gub. daug bilietų esti parduota ir gry- 
Karo stoviui tebesant, šį rude- no pelno apsčiai čiupta. Kaip pro- 

nį, vienas latvys norėjęs padary-;| grama buvo atlikta, nei neužsime
ti žoliumų balių. Leidimo tokiam name. Taip žiuri į “vakarus” ne 
baliui įtaisyti valdžia nedavusi. | tiktai dauguma publikos, bet daž- 
Todėl šis davęs prašymą, melzda-1 nai ir patįs “vakarų” įrengėjai, 
mas leisti svečiams susirinkti į jo įžiūrėsimas vien tik pelno iš “va- 
vestuves. Leidimą gavęs. Svečiai karo” ir tuo tikslu daugesnio sve- 
susirinkę klojime. Netikėtai į ve- čių sukvietimas yra slidus musų 
stuve$ atvykęs antstolis su sar-1 vakarų rengėjų takas ir griežtai 
gobiniais. Paklausus antstoliui, priešingas pačiam “vakarų” tiks- 
kur jaunavedžiai, o svečiams greit I lui: taip darant, daugumą vakarų 
jų neparodžius, visas pokylis bu-1 lankytojų, kuriė įieško iš vakaro 
vo bizūnais išvaikytas. Šeiminin- protui, sielai ir jausmams peno, 
ką pasodino kalčjiman 3-ms mė- galima visai atpratinti nuo vakarų 
nesiams ir.nubaudė 25 rubliais. ir paversti juos vien į šokėjų ir bu- 

(“Vilt.”) feto mėgėjų susirinkimus. Suteikti
gi už tam tikrą mokesnį vienam- 

Iš SKUODO, kitam šimtui žmonių progą vien
Telšių pav. tiktai atsišokti ir bufete pasėdėti

sykis didžiau savęspi gali —nedaro dar garbės patiems rengė-

Suvalkų gubernijoje AugšČiau- 
siu įsakymu nuimtas karo metas, tik 
vieniems metams įvesta padidin
toji apsauga. Taigi ir lietuvių 
apšvietimo draugija “Šviesa” tu- 
tėtų būti vėl atidaryta, nes ji val
džios buvo* uždaryta ligi Suval
kų gubernijoje stovėsiąs karo me
tas.

Iš SEAT AKAVO.
Kalv. pav.

šeštakavc yra įtaisyta cerkvinė 
mokykla. Mokytoja rusė. Neži
nia tik, kas uis mokyklon, nes ru
sų visai nėra. Daugiau trijų-ke
turių mokinių rusų negali atsiras
ti, nes visi tarnaujantieji stotyje 
valdininkai ir aplinkiniai gyven
tojai katalikai, kurie cerkvinėn 
mokyklon vaikų neleis.

Čepaičių Peilauskis.
(“Vilt”)

IŠ SUBAČIAUS, 
Ukm. pav.

Pastaruoju laiku čia labai daug

Kas 
patraukti kiekvieno lietuvio ati-ljams, vistiek, ar tie rengėjai bu
džių. jei ne kuo kitu, tai bent lie- tų draugijos ar atskiriejie žmonės, 
tuviškumu. Kur nepažvelgsi, vis Malonu, žinoma, yra sujungti gra- 
didesnioje dalyje išvysi lietuviškus žus pasilinksminimas, duodąs pro- 
parašus, užvis ant naujai įsteigtų- tui peną ir sukeliąs geruosius jaus- 
jų sankrovų ar kur kitur. Nuo mus, su pasipelnymu, bet šiuodu 
lietuvių tame dalyke neikiek neat- dalyku nevisuomet eina greta vie- 
silieka nei žydai ar kiti svetimtau- nas antro; dažnai viena pusė (no- 
čiai. Parašai visur gražus, taisy- ras pasipelnyti) taip nugniaužia 
kliškai užrašyti. Be abejo, Skuo- antrąją, jog jos kartais, tarytum, 
das gali dar pasigirti ir pasilinks- nei nebematyti.
minimo įstaigomis, kuriomis šis Tokiais račiukais važiuoja ne 
už visus Telšių pavietos miestelius viena musų draugija; ne vienai iš 
turtingesnis.: du degtinės monopo- jų vakarai tai tik melžiamosios 
liu, “traktierius”, o kiek alinių! be karvės pasipelnyti. Nors liūdnas 
didelio atsidėjimo jų 4iebesuskaity-1 ir negeidžiamas toks apsireiškimas, 
si; o kur dar visokios smuklės?]bet jis kaskart vis 
Žodžiu sakant, ant kiekvieno draugijų gyvenime
žingsnio pilna: įstaigų, kur iš apsi- Prieš tokį nesveiką apsireiškimą,
lankančio svečio rublį ir sveikatą, man rodosi, turėtų
kaip ranka, ima. draugijos, tiek ir artistai, gerbda-

Aną sykį kun.P.K. apie Skuodą, p™ savo garbę ir, kaip priderant, 
išsitarė, kad skuodiškiai visai ne-1 vertindami sceną.
skaitą jokių lietuviškų laikraščių. Į šitą dalyką reiktų retkarčiais 
Tai pilnai nesutinka su tiesa, labiau atsižvelgti ir Rygos lietuvių 
Tiesa, toli dar ligi to, kad kiek- draugijoms.
vienoje trobelėje galėtumei rasti “Žvaigždės” vakaras (rugsėjo 
laikraštį, bet sulyginus su kitų 20 d.) iš programos pusės buvo 
kampelių lietuvių apsišvietimu, silpnutis: abi parodytoji komediji 
Skuodas nėra jau taip juodas. (“Daktaro kabinete” ir “Pirmuti- 
8000 gyventojų žemaičių (su mie- nis balius”) nei savo turiniu, nei 
stu), o Skuodo krason pareina ligi atlikimu ne visus tegalėjo paten- 
140 egz. lietuviškų laikraščių. Te-ų kinti. Čia, turbut, išdalies reikia

IS LIUDVINAVO.
Kalv. pav.

Kulokų kaime, naktį iš spalių 
24 į '25 d., keli apsiginklavę plė
šikai užpuolė 'Borutos namus. 
Norėjo apiplėšti senį duonininką 
Borutą, bet jis suskubo išbėgti, 
pro langą iš triobos iššokęs. Jo 
žmoną neperlabat sužeidė galvon. 
Pinigų nedaug terado, bet viso
kie vekseliai • ir dokumentai su
naikinti. Vicnąt įtariamą ypatą 
policija suėniė. I

(“Vilt.”)

; ura rį simUg

labyn musų 
.pastebimas,

kovoti tiek

IŠ BARTININKŲ, 
Vilkaviškio pav.

Rugsėjo 17' d.,*1 beeinant vienam 
žmogui į bažnyčią, pralenkė jį 
važiuotojas, Keturvalakių klebonas 
Prapuolianis. Paėjęs kiek toliau, 
tas žmogelis rado pamestą suvi- 
niotą popierų ’ rištilį. Žtnpgus bu
vo nemokytas, tai paėmęs rišulėlį, 
atsinešė jį į Bartininkus. Pama
tęs einantį per šventorių minėtą 
kleboną, priėjęs prie jo, užklausė 
ar nepametęs jis kokių popierų. 
Bet klebonas tik rankas pakratė ir 
pasakė: “tai nieko, nieko; išdalink 
tu juos savo pažįstamiemsiems”. 
Matyt, kad klebonas jau visą

dyką žinojo, kad neklaėsė nei kur 
Į tą rišulėlį rado, nei parodyt 
įprašė. Bet žmogelis niekam 
[ko nesakė ir popierų nedalino, bet 
[nusinešė namo ir vieną tą popie- 
[rą davė savo kaimynui skaityti.

da-

ne- 
nie-

IS PRŪSŲ LIETUVOS. 
------o------

IS SILOKARČIAMOS.
Spalių mėnesyj 5 d. po pietų, 

ketvirtą išmušus, buvo “Lietuviš
kas koncertas”, Tilžės Giedotojų , 
Draugijos įtaisytas. Kiekvienam 
iš musų įdomu pamatyti, kaip te
nai užsienyje musų žmonelės kru
ta. Kelionėje būdamas, gavau ži
noti apie tą vakarą ir neiškentėjau 
neapsistojęs tuo labiau, kad tai 
nebuvo man visai iškelio.

Salė, kur tas koncertas buvo, ne
didelė, vos 250 žiiKtnių tetalpinanti, 
buvo pilna. Visų brangiausios vie
tos beesančio! po 75 pfg., o rusiš
kais pinigais tai butų po 34 kap.

\ aka ras prasidėjo eilių deklia- 
macija. Po to p. Storasta pasakė 
labai gražią prakalbą. Nurodė jis 
tikslą, kam esančios keliamos lie
tuvių “šventės”: ne vien tam, kad 
pasilinksminus, kaip tai vokiečiai 
*larą, bet kad sužadinti ir atgai
vinus savo prabočių kalbos meilę. 
Lietuviai esą niekinami, kaipo ne
turtingi, nuskurdėliai, būrais esą 
vadinami, todėl ir tie, kurie pra- 
lobstą, tuojau vokiečiais virstą, 
idant butų ponais vadinami. Tai 
ne tiesa esanti, kad tie pervirtėliai 
hutų ponai. Jeigu jie vokiečiais 
virstą, tai tiktai dėlto, kad jie pa
tįs savimi išbūti nebegalį, esą men
ki, silpni ir nuskurdėliai dvasioje. 
Taigi njums reikią savo dvasią at
gaivinti ir sustiprinti, kad nevirstu- 
mėm į tą pusę, kur koks vėjas 
papus, kad dvąsioje būtumėm po
nai. Tokį dvasios atgaivinimą ir 
sustiprinimą!/ lįięs ir galį įgauti, 
keldami švejpfcs, savo tautos dai- 

| nas dainuodami. Po to choras, 
p. Storastos veliamas, padainavo, 
keletą dainų, po kurių buvo vai
dinama vienaveiksmė Vydūno ko
medija “Kur prots”.

Po to vėl ėjo eilių dekliamaci- 
jos, dainos, kita to paties Vydūno 
vienaveiksmė komedija “Numanė”.

Po to dar kartą prakalbėjo p. 
Storasta, buvo padainuota dveja- 
tas dainų ir apie pusę devintos 
viskas buvo pabaigta. Po viso 
buvo šokiai..

Visas vakaras darė rimto dar- 
Ibo įspūdį; jautei, kad nebereikalo 
Į Prūsų lietuviai savo vakarus šven- 
| temis vadinama. Malonų įspūdį 
darė didis drausmės priklausymas, 
didis vedėju (Storasta) užsitikė- 

Į j imas. Prūsų Lietuvos vakarų 
rengėjas užsitikėjimą pilnai yra 
užsipelnęs. Jis pats Giedotojų 
Draugiją suorganizavo 1895 m«» 
jis pats per tą tryliką metų visuo
met pirmininku buvo renkamas, 
jis pats visus Draugijos narius gie- 
doti-dainuoti išmokė, jis pats kas 
metai po 5 vakarus taiso tai pa
čioje Tilžėje, tai kitur kur Prūsų 
Lietuvoje, ir tai su tokiuo suge
bėjimu ir rupestingumu, kad ir 
gana išlepę vokiečiai jam nieko 
negali užmesti. Jo eilių deklia- 
macijos, dainos eina tokioje eilė
je, kad kiekviena turi savo tiks- 

I lumą. f?"

Be to, pas mus dekliamacijos 
esti tiktai naujausios gadynės ei
lės; tuo tarpu Storastos “šventėse” 
svarbiausią vietą užima liaudies 

[poezija, Išgirdęs, kad ketinama

dekliamuoti “Spragilų kalba”, ma
nai, kad jokio įspūdžio nebus, tuo 
tarpu matai, kad Prūsų lietuviai 
idausosi su didžiausiu pasigerėji
mu ir daug ilgiau rankomis ra
tuoja, nekaip naujausios gadynės 
eilių išklausę.

Jo choro dainuojamosios dainos, 
daugiausiai tai liaudies dainos ir 
gaidos, prie kurių tiktai pritaria- 
miejie balsai pridėti, tai po du, tai 
po tris; pavyzdžiui: Nusprūdęs 
žiedelis, Bernelio džiaugsmas, Lai- 
yininko pasiilgimas. O naujosios 
gadyries dainos tiktai tos dainuo
jamos, kurios prie liaudies poezi
jos labai arti stovi ir savo turiniu 
ir savo forma, kaip tai Vydūno 
parašytosios: Keleivis, Tylus var
peliai, Prie lopšelio, Tėvynėn ir 
Regėjimas P. D. R. M. parašytas.

Jo statomosios komedijos tai šil
ti dar vakar dienos atsitikimai; 
tarp scenos veikėjų žiūrėtojai ma
tėsi patįs save.

- Apskritai sakant, Giedotojų 
Draugijos keliamiejie vakarai daro 
didelį Prūsų Lietuvoje įspūdį, kaip 
kokie varpai žadina apmirusius 
lietusius. Vietiniai vokiečiai ir su- 
vokiėtėję lietuviai bijo, kad lietu
viai ištikro neatbustų. Tą vakarą 
du kartu buvo mėginama “būrų 
šventę” suardyti. Vieną kartą gir
dėjosi kaž koks keistas ir ilgas 
brazdinimas į langą, o paskui, ant
rą kartą, po kokios valandos, po 
salės langais paleido gaisro tri- 
mytas (triubas). Persigandę žmo
nės buvo bebėgą laukan, bet kiti, 
geriau aplinkybes žinodami, ėmė 
tildyti ir nutildė. Pasirodė, jog iš
tikro jokio gaisro nebūta.

Kun. Vikantas. 
(“V-tis”).

T LIETUVOS MOTERIS.
Gruodžio 10 d. š. m. bus visuo

tinas Rusijos moterų susivažiavi
mas. Į tą susivažiavimą ketina ir 
Lietuvos motcrįs pasiųsti savo at
stoves. Tos atstovės prašo lietu
vių moterių Štai ką joms suteikti: 
i) Kiek ir kuriose liaudies mo
kyklose mokosi. berniukai ir kiek 
mergaičių. 2) Kiek ir kuriam 
krašte (paviete, parapijoje) ima 
algos lauko darbininkai, kiek mo
teris? Kiek mokama padieniais 
vyrams? kiek moterims? 3) Kiek 
viso labo Lietuvoje yra liaudies 
mokytojų lietuvių vyrų, kiek lie
tuvių moterų? 4) Kiek yra lie
tuvaičių, lankančių gimnazijas, ir 
kur? 5) Kiek yra lietuvių mote
rų lankančių augštuosius kursus, 
universitetą? 6) Kiek jau yra lie
tuvių moterų baigusių augštuosius 
kursus ir universitetą? 7) Ar yra 
lietuvių moterų užsiimančių* pre
kyba? Kiek jų ir kur? Kiek yra 
moterų tarnaujančių sankrovose? 
Koks jų už darbą užmokesnis? 8) 
Kiek miestuose (Vilniuje, Kaune, 
Liepojuje, Rygoje, galima ir ma
žesniuose miestuose) yra lietuvių 
tarnaičių ? Ar negalima butų su
skaityti, kiek yra sulyginus su 
svetimtautėmis?^ Svarbu butų ir
gi nurodyti moteries darbininkės 
(mažažemės, grintelninkės, kume
tės) ir moterės ūkininkės padėji
mas šeimynoje, t. y. kokie darbai 
ir kokios priedermės tokiose šei
mynose guli ant moteries.

Žinutes reikia siųsti į “L. 
ninko” redakciją.

žemiečių, miestų ir valsčiaus sa- ■ 
vyvaldoje. «

4) Kokį mokslo laipsnį gali mo-‘ > 
terė Rusijoje pasiekti: žemesnė ir 
vidutinė mokykla ir augštesnios 
mokslo įstaigos. Kokios nors pro
fesijos (gydytojo, advokato ir tt) 
įgijimas. Priverstinas mokinimas. 
Koedukacija (kur mokosi kartu 
vaikinai ir mergaitės). Apie mo
terų įleidimą į visas mokslo įstai
gas kart su vyrais, ir apie sutei
kimą moterims, pabaigus mokslą, 
tų pačių teisių, kaip vy rams.

5) Etikos (padorumo) klausi
mas šeimynoje ir visuomenėje. 
Šeimyna. Vyras ir žmona. Dve
jopas padorumo supraUmas. Pro
stitucija,

6) Visos Rusijos moterų tary-.
bos įkūrimo sumanymas: Moterų 1 
tarptautinė taryba. Visų Rusijoje J 
moterų draugijų susi vieny j imas. ■ 
Visos Rusijos moterų tarybos įsta- f 
tymų sumanymas. 1

Iš viso to matom, kokie svar- 1 
bus ir rimti klausimai bus tame 
susivažiavime keliami, svarstomi _■ 
ir sprendžiami. J

O pavadinimas visos Rusijos J 
moterų susivažiavimas aiškiai jo- S 
do, jog čia bus užstojama ^fen
'.a. k.i kirk\:• r.ą mnterę dčgia kaiWH 
]*• niotcrę, kas jai neleidžia piėtoBH 
ties ir tapti tikru žmogumi t. y. n<^M 
likti kaip ligšiol vien šeimvnos^H 
tarnaite,’bet tapti savo šaliai nau-^H 
dingą piliete, savarankiai galvojau- ■ 
čia ir visas savo pasielgimo pasek- ■ 
nic- pati keliančia.Svarbu yra mums ■ 
lietuvėms prisidėti prie to susiva- ■ 
žiavimo, parodyti, jog ir dalis mu- ■ 
sų priaugo jau prie tų priedermių, 
kurias kelia moterė pilietė. Trokš- V 
tume, kad musų šalies atstovė ■
įstengtų duoti bent pilną paveiks- H 

lą lietuvaitės moters: koki ji dabar W 
yra kaipo sodietė ir kaipo moterė ■ 
inteligentė, kiek musų moterė da- ■ 
lyvavo musų tautos prisikėlimo 
istorijoje ir kokias viltis męs de- V 
dame į savo ateities moterę, W

Tam ‘tikslui labai reikalingi at- J 
sakymai ant visų tų klausimų, I 
kurie telpa augščiau'. I

Todėl dar sykį atkartoju jpra- I 
šymą paskubėti su atsakymų pri- I 

[ siutimu. I
G. P.

Prierašas. Ypatos ariu dra*H 
gijos norinčios dalyvauti tame su
sivažiavime, turi pirma įsirašyti į to 
susivažiavimo narius. Tam tikslui 
reikia prisiųsti narių įnašo 5 rub
lius šitokiu adresu: S.-Peterburgu 
Spasskaja 18, E. K. Mylaevska”

G. P.

IŠ AMERIKOS

Uki-

APIE BUSIMĄJĮ VISUOTINĄ
JĮ RUSIJOS MOTERŲ SUSI

VAŽIAVIMĄ.
Rašėme jau apie tai, jog šįmet 

gruodžio 10 d. įvyks Peterburge 
Rusijos moterų pirmas visuotinas 
sisivažiavirp^s, į kurį kviečiamos 
yra visų tautų moterįs.

To susivažiavimo įrengėjos, geiz- 
damos kuo skaitlingiausio viešnių 
ir svečių apsilankymo, išdirbo pla
čią paskaitų programą, kad kiek
vienas galėtų atsakančiai prisi
rengti prie svarstymo to klausimo, 
kurs 
Visi 
budu

jam naudingiausis pasirodys, 
tie klausimai liko sekančiu 
suskaityti:
Rusijos moterų veikimas ant

visokių dirvų: labdarumo, apšvieti
mo, mokslo ir raštijos, dailėje, gy
dytojų, žemės ūkio, vaisbos. Kova 
prieš degtinę, prieš prostituciją 
(paleistuvavimas kaipo amatas), 
prieš vaikų ligas ir vaikų mirtį.

2) Medžiagiškas moterų padėji
mas Rusijoje: valstietės, pabrikos 
darbininkės, amatininkės, namų 
tarnaitės, valstybės ir visuomenės 
įstaigose tarnaujančiųjų, ir apskri
tai moters inteligentės, uždarbiau
jančios sau duoną.

3) Politiškasis ir pilietiškasis 
moters padėjimas Rusijoje: ko
kias moterė turi teises, koks mo
ters padėjimas šeimynoje, visuo
menėje ir valstybėje. Kokį turtą 
turi teisę moterė valdyti.

Ar moterė turi teisę dalyvauti

(GYVULIŲ TVARTAI UŽDA
RYTI.

Bu f falo, N. Y. Likc/si čia ūž*-"" 
daryti gyvulių tvartai, kadangi 
mat Pennsylvanioj ir New Yorke 
apsireiškė terp galvijų limpančios 
ligos Centrališkoš, VVashingtono 
valdžios uždėjo kvaranteną ąnt 
galvijų gabenamų iš Pennsylva- 
nios ir New Yorko valstiją.

GIRTOS MOTERYS IŠMUŠĖ 
KRAUTUVĖS LANGĄ.

New York. Dvi girtos moterys 
susimušusios ant gatvės, ’. išmušė 
cigarų krautuvės ant Madison str. ’ 
langą. Langas kaštavo 80 dolM 
teisėjas gi moteris nuteisė po 3 
dol. kiekvieną. Krautuvės savi
ninkas4 nieko negavo. Tą jis di
delėms raidėms kaipo šildą ant 
lango krautuvės parašė.

VISGI PUSĖTINA AIGA.
New York. Persiskyrusiai su 

savo vyru, moterei Howard Gould, 
buvusiai aktorei, teismas pripažino 
po 25000 dol. į metus alimentų. 
Ji reikalavo 120000 į metus. Ad
vokatas jos gavo už bylos vedi
mą 5000 do. Nors alimentai ir 
sumažinti, bet pragyvenimui visgi 
jų užtenka.

MILŽINIŠKAS PĖLNAS.
New York. Byloj Standard 

Oil Co., jos uždėtojafc John D. 
Rockefeller apreiškė, jog įdėjusi 67 
milijonų doliarių į užsiėmimą, 
kompanija dividendoms išmokėjo 
591 milijoną doliarių ir dar atliko 
300 milijonų doliarių. Pereituose 
vien metuose kompanija turėjo 
gryno pelno 80 milijonų, taigi dau
giau negu įdėta pinigų į visą už
siėmimą.

SUGRIUVO PLIATFORMA:
Dayton, Ohio. Fotografuojant 

grupą merginų Mercantile Corpo
ration, sugriuvo* platforma, ant ku
rios stovėjo su viršum šimtas mer
ginų ir jos visos nupuolė žemyn. 
Prie to 14 merginų tapo sunkiai 1 
apkultų, o viena, kaip daktarai i 
mano, apkulta mirtinai.I
ai? f - 4 : •• '■ ‘ i



DEGA KASYKLOS.
Butte, Mont. Anglių kasyklose 

Northwestem Improvement Co. 
No. 2, prie Red Lodge, užgimė 
gaisras. Sudegė 6 darbininkai, o 
25, apdegusius baisiai iš olos dar 
gyvus ištraukė.

’i

GIRIŲ GAISRAI.
Evansville, Ind. Aplinkinėse 

Grayville ir Cami, III. siaučia vėl 
girių gaisrai. Į 36 valandas gais
rai tie išnaikino medžius ant ploto 
kelių tūkstančių akerų.

nors kiek galvoja apie savo pa
dėjimų draugijoje, teip pat lau
kiame, kad nė vienas socijalistas 
nepasiliks namieje, nes panorės iš
girsti šitų išvedžiojimų, nes jam 
paskui pravartu bus juos sulygin
ti su savais samprotavimais. To
dėl kviečia visus, kam šitie da
lykai rupi, pribūti.

Komitetas.

SKARBAS.
Oil City, Pa. Du vaikinai, be

sistengdami oloj pasislėpusį zuikį 
išvyti, rado joje puodų su pinigais, 

jame $3600 auksu ir 22 dol. 
sidabru. Aplinkiniai farmeriai 
mano, kad tuos pinigus paslėpė gy
venęs prieš 30 metų farmerys Cald- 
well, kuris numirė bepročių na-

< muose.

UŽDEGE KASYKLAS.
P irmingham, Ala. Anglių kasy- 

’ oe Tennessee No. 3, kuriose 
irba vien prasižengėliai, jie no- 
ėdami palengvinti sau pabėgimų, 
iždegė kasyklas. Kada patėmijo 
:asykioj ugnį, joje dirbo 75 pra- 
^žengėliai. Iš olos ištraukė 7 ne
gyvus prasižengėlius, bet trūksta 
kr 7.

MOTERIS GALI SAVO VYRO 
■ BENIUOSE KRATAS DA- 
F RYTI.
F Washington, D. C. Čia liko
si suareštuotas koksai Ridgevvay 
Liz garimų savo pačios, kadangi 
[toje kraustė jo kišenius. Teisė
tas Malloway moterei pripažino 
teisę vyro kišeniuose kratas daryti, 
kadangi tas, buk yra ženklu, jog 
moteris 
[vienok 
meilės.

myli savo vyrų, 
moterys tų daro

Kartais 
ir ne iš

GAISRAI.
York. Vienuose namuoseNew

ant South First str. VVilliamsburge 
ižgimė gaisras. Nuo viršutinių 
ubų degančios triobos motinos per 
hngnią išmetė^j.1 vaikų, kuriuos 
pačioj stovinti policistai savo iš
tiektais drabužiais gaudė. Tik 
dienas 10 metų vaikas užsimušė.

F Tndianola, Wis. Sudegė įtaisos 
K anola Cotton Compress Co. 
L >stolius gaisro padarytus skai- 

.nt 300000 dol.

^ouisville, Ky. Išdegė čia krau- 
uvės Tom Moore Destiling Co.

t Sudegė 15000 bačkų Whiskes. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 400000 dol.

EXPLIOZIJOS.
Brooklyn, N. Y. Vienuose na- 

' muose ant kertės Gold ir Front 
str. atsitiko baisi expliozija, kuri 
sugriovė namus. Prie to api 20 
ypatų tapo užmuštų.

NELAIMES ANT GELŽKE- 
, LIU.

New York. Prie 33 str., ant 
viršutinio gelžkelio susimušė pa- 

1 sažierinis traukinys su darbininkiš- 
I Iri. Prie to du darbininkai likosi 

užmušti, o du sunkiai sužeisti.

Iš DIRBO LAUKO

IŠ CHICAGO, ILL.
Pereitos subatos vakare, 21 d. 

lapkričio, gyvenime Dr. Zimonto 
susirinko įgaliotiniai T. M. D. 
kuopų ir nekuriu draugysčių, ap
kalbėjimui rengiamo Naujais Me
tais Kudirkos vakaro. Sueigon 
pribuvo sekanti įgaliotiniai: 1) 22 
T. M. D. kuopos nuo Bridgeporto 
— P. Žmuidinavičia ir F. Juoza- 
paitis; 2) 27 T. M. D. kuopos nuo 
Tęwn of Lake — K. Stšineckis;
3) 28 T. M. D. kuopos nuo West 
Sidę — M. Juška ir M. Cinikas;
4) šv. Roko draugystės — M. Dū
das, K. Kiškunas ir A. Zamaravi- 
Čia; 5) Lietuvos Ūkininko draugy- 
tės — M. šlikas ir M. Juška ir 6) 
Apšvietos Brolių draugystės — P. 
Zalatorius. Apart to sueigoj da
lyvavo Centr. T. M. D. pirminin
kas B. K. Balevičia ir kelios paša
linės ypatos, prijaučiančios rengia
mam jubilėjiniam Kudirkos vaka
rui.

Pirmiausiu reikalu buvo paėmi
mas vakarui svetainės. Tapo pra
nešta. jog ant Naujų Metų vakaro 
paimta "McCormick \Vorkingmen 
Club” svetainė ant West Side (ant 
Bhte Island avė.).

Toliaus iš eilės buvo apkalbamas 
programas vakaro. B. K. Bale
vičia padavė sumanymą gana įvai
raus ir žingeidaus programo, prie 
išpildymo kurio yra pakviestos ge
riausios jiegos musų mieste. 
Smulkmenos to programo bus pa
garsintos kiek vėliaus po galuti
nam jo apdirbimui.

Idant duoti progą atsilankyti 
ant to vakaro kuodidžiausiam skait
liui lietuvių, buvo sumanyta pada
ryti įžengą visai dykai. Vienok 
kadangi pasamdymas svetainės ir 
jos papuošimas patrauks nemažas 
išlaidas, tapo nuspręsta padaryti 
kuoprieinamiausią kainą — tik 15c. 
y patai. Prie to priimtas sumany
mas, jog kiekvienas svečias gaus, 
kaipo atmintį Jubiliejinio vakaro, 
dailų Kudirkos paveikslėlį su at
sakančiu parašu.

Minėta įženga 15c. lytisi visų 
kaip privatiškų svečių teip ir są
narių draugysčių, kurios panorės 
įeiti į svetainę in corpore. 
Vienok šitiems paskutiniems bus 
duota ta pirmystė, jiems bus re
zervuotos sėdynės, jeigu tik drau
gystė praneš* rengėjams vakaro 
apie savo dalyvavimą ir paduos 
skaitlių (maž daug) sąnarių ža
dančių pribūti. šitas nutarimas 
aiškinamas tuom, jog įžanga nepa
prastai maža, kaip tokiam vakarui; 
antra — kad pats vakaras rengia
mas ne “bizniui” bet apšvietos 
tikslams ir jog visas pelnas, jeigu 
bus, eis išleidimui jubfcejinių raš
tų.

Pagaliaus tapo paskirti sekanti 
komitetai surengimui vakaro: 1) 
išdirbimui programo, 2) parengi
mui ir papuošimui svetainės (čia 
bus didžiausias darbas. Tuomi 
noriai užsiėmė: M. Dūdas, M. Juš
ka, M. šlikas, M. Cinikas, J. Bie- 
zis ir kiti įgaliotiniai West Side 
.draugysčių), 3) komitetas spaudos 
ir 4) komitetas apgarsinimų. Čia 
reikia patėmyti, jog šitas
sirinkimas ėmėsi darbo su visa 
energija ir nepaprastu užsidegimu. 
Visi dalyvavę susirinkime lenkty
nėmis stengėsi prisidėti prie darbo 
savo patarnavimais; nieks nepaisė, 
kad tas, ar kitas darbas bus sunkus, 
ar keblus, arba kad jis užims daug 
laiko. Ir tas ištikro nestebėtina, 
jog visus rišo vienas prakilnus no
ras — parodyti, kaip lietuviai mo
ka gerbti ir apkainoti tuos, kurie 
savo darbais be nuoilsio kėlė mu
su tautą augštyn ,kaip tai velionis 
Kudirka per savo ištisų gyvenimą 
yra daręs.

Sueiga nusprendė apie tų viską 
pranešti Chicagos visuomenei vie
šai ir kviesti prie to darbo visas 
draugystes. Draugystėms nėra rei
kalo laukti specijališkų užkvieti- 
mų. Visos Chicagos draugystės, 
kurios tik nori dalyvauti tame pra- 
kilname vakate, užkviečiamos teip 
padryti, pranešant apie nutarimus 
savo draugysčių p. B. K. Balevi- 
čiui, 826 — 32^ str » kad Smi
rna butų visus pakviesti paskuti- 
nėn sueigon visų komitetų ant 19 
d. gruodžio.

P. Žemaitis ir B. K. Balevičia.

Dabar pas mus daug žmonių 
serga. 13 d. lapkričio pasimirė 
čia lietuvis Antanas Ališauskas. 
Paėjo jis iš Užventės parapijos, 
Šiaulių pavieto, Kauno gub. Lai
dotuvės atsibuvo 15 d. lapkričio. 
Iš namų į bažnyčių nulydėjo Sv. 
Juozapo draugystė, kurios buvo są
nariu ; laidotuvėse dalyvavo ir Sv. 
Kazimiero draugystė.

Velionis buvo geras lietuvis, dar
bavosi jis darbininkų ir lietuvių 
eilėse, nes jam rūpėjo lygiai dar
bininkų kaip ir lietuvių reikalai.

Kaip girdėt, čianykštė 88 kuopa 
S. L. A. 26 d. gruodžio rengia 
vakarų paminėjimui 50 metinių 
sukaktuvių gimimo musų garsaus 
tautiečio ir raštininko Vinco Ku
dirkos.

Mėta.

Iš E. ARLINGTON, VT.
Darbai čia nuo 2 d. spalio pra

dėjo eiti gerai: dirba dabar pilnų 
laikų bet tik viena dirbtuvė čia yra. 
Iš kitur pribuvusiam sunku dar
bus gauti, nes 
yra be darbo.

Lietuvių yra 
pavienių apie 
jiems nerupi,
kas skaito, daugumui nieks dau
giau nerupi kaip tik alutis. Ne 
vienas prageria .viską, kų galima.

SilvesĮras.

čia daug žmonių

3 šeimynos, o 
Apšvietimas 

laikraščius mažai

čia
3°-

IS BUTLER, PA. '
Darbai eina čia labai prastai. 

Nežinia, kada pradės vėl dirbti. 
Prieš rinkimus kalbėjo, kad geriau 
pradės dirbti jiems atsibuvus, bet 
dabar viskas po senovei pasilieka. 
Tegul čia nieks neturintis darbo 
nevažiuoja, nes jo

Čia kompanijos 
no koksai lietuvis, 
laukė vaikų ir tai
su kuria mat gyveno kaipi su pa
čia. Reiktų manyti, kad jis nepil
no proto, bet žiūrint į jį, jis be
pročiu neišrodo.

Pelėdos vaikas.

neras, 
namuose
Dabar jis susi- 
su savo sesere,

gyve

6 vai. žmonių prisi- 
svetainė. Balius ir 
krasa traukėsi iki 8 
prasidėjo teatras: lo- 
naujos teatrališkos

gatvė, kuria vaikščiojo 
ir policistas. Bernukas, 
užpultas, meta į jį ar- 
Policistas, manydamas,

SU-

f Leviston, Mon. Sustreikavo 
500 angliakasių Spring Creek ka
syklų kadangi kompanija atsisakė 
pakelti jiems algas.

UETUYIAI AMERIKOJ.
į D “---------------
f ANTRA “AUŠROS” PRELEK- 
Į CIJA.

| 29 dieną šio mėnesio^ “Aušros
1 draugystė parengia antrų savo pre- 
l lekcijų, Chicago Setlement svetai- 
f nėję, 4630 Gross avė. (toj pačioj 
į vietoj, kur buvo pirmutinė); pra- 
/ sidės lygiai 4 vai. po pietų; skai- 
1 tys J. Laukis garsaus rusų rašti- 
į ninko ir griežčiausio pirmeivio 
J Petro Krapotkino raštų, ant temos, 
/ Anarchistų dora! Petras Krapot- 

kinas visuomet pataiko mokslo da- 
L. lykus apipasakoti prastais, supran- 
Jtamais ir užimančiais žodžiais ir 
, šitas jo raštas yra vienu iš tokių. 
, Jis jame mokslo keliu išveda į 

aikštę principus doros, būtinus iš- 
, silaikymui kokios nors draugijos, 
r? Gvildenami dalykai šitame rašte 
j yra dideliai svari ųs visiems ir ypa- 

ingai tiems, kurie rūpinasi pa- 
G^rinimu būvio žmonių. Todėl 
Idkimėsi, kad ant šitos prelekcijos

IS PITTSBURG, PA.
7 d. lapkričio, pietinėj miesto 

dalyj buvo* parengtas 111 Rajono 
L.S.S.A. teatras ir balius. Atlo
šė naujų A. Antonovo veikalų 
“Bombų”. Jau pats veikalo var
das patraukė žmones, daug žmo
nių suvažiavo iš įvairių aplinki
nių miestų. Atkako viena senelė, 
kuri, kaip sakėsi, 3 dol. už kelio
nę užmokėjusi, kad tik pamaty
ti, kaip tie bjaurybės maskoliš
kieji valdininkai su žmonėms el
giasi. Apie 
rinko pilna 
skrajojanti 
vai. Paskui 
šė sąnariai
kuopelės “Audra”.

Atsidarius kurtinai, ant scenos 
pasirodė 
žmonės 
policisto 
buzų.
kad tai bomba, pabėga. Jų saugo
ti ateina kareiviai. Kareivius gųz- 
dina mažiausias ant gatvės sukru- 
tėjimas. Jie šaudo į žmones. Gir
disi klyksmas, klegėsis, vaitoji
mai. Kareiviai apvagia žydų ir 
dar jį apmuša. Paskui terp karei
vių atsiranda vienas susipratęs, 
kuris prikalba ir kitus kareivius 
pabėgti. Kareiviai savo roles at
lošė kuopuikiausiai. Ypač 
gerai nudavė: Verbliugevi-
čia ir Keršis, kuris lošė paaflcie- 
rio rolę, Bacevičius, lošęs rolę 
susipratusio kareivio. Baltūsis ir 
Skundžius gerai nudavė Maskoli- 
jos žandarus. Gerai atlošė silpna
protį urėdninkų Bacevičia. Pu
sėtinai lošė ir Kondratavičia rolę 
Chmielio. Ona Trader . sukėlė 
publikoj entuzijazmų, kada pasi
rodė ant scenos su bomba rankoj 
ir sušuko: “jus žūsite, bet mili
jonai žmonių galės gyventi”! Val
dininkai pradėjo drebėti prieš 
bombą iš baimės, o jį jų metė ir 
visus juos paguldė.

Iš baliaus ir teatro gryno pel
no liko apie pusantro šimto do- 
liarių. Tai pirmas teip gražus va
karas atsibuvo mųsų mieste. Pub
lika užsilaikė gražiai, už kų jai iš
tariame širdingų ačiū.

Ačiū Antonovui ir teatrališkai 
kuopelei už pasidarbavimų. Geis
tina, kad panašus perstatymai 
butų tankiau rengiami.

Svirplis.

PLATINKIME KNYGAS!
..Augant ir besidauginant skait
liui sąnarių didžiausios musų or
ganizacijos S.L.A., ypač beaiar- 
tinant žiemai, kuopos gali pareng
ti susirinkimus apkalbėjimui reika
lų S.L.A. Man rodosi, butų naw 
dingą platinti S. L« A. išleistas 

bai čia nepasigerino. Skerdyklose knygas, turėti jų pardavimui kož- 
name susirinkime, nes dabar, žie-

IS EAST ST, LOUIS, ILL.
Rinkimai jau pasibaigt, bet dar-

ateiti kiekvienas, kuris dirba .vos po keliat valandas.

moj, ilgi vakarai,] o daugumas 1 nimu, ir godžiai skaito kiekvie- 
myli skaityti. Juk} S.L.A. sųna- nų iš Rusijos žinutę. Todėl tai, 
riai gauna ir T.M. draugystės iš-j kaip tik pakliuvau kariumenėn, ir 
leistas knygas už, [pusę t kainos. 
Draugai gali painioj. pa, kelias 
ar keliolikų knygučių ir pardavi
nėti draugams ir šiaip žihonėms 
susirinkimuose ir prakalbtose.

šviesos musų tamsesniems žmo
nelėms labai reikia, nes neap
šviestų apima blogi papratimai 
greičiau, negu apšviestų ir visi 
tokį išnaudoja. Pardavinėjant, 
reikia tik žmonoms aiškinti nau
dų knygų skaitymo, o jie duosis 
pertikrinti ir noriai pirks apšvie
čiančias protų knygas ir tokiu 
budu skleisis šviesa terp tamsunų, 
girtuoklystėje paskendusių lietu
vių. Reikia tik pabandyti, o pa
matysime, kad tas išduos gerus 
vaisius.

Fr. Eismontas.

naujastovis yra šiek tiek apsišvie
tęs.

Kadą būva atliktos tos visos “ce
remonijos”, tai naujastovius išskir
sto į rotas. Rotos kamandieras 
savo keliu irgi ištirinėja kekvie- 
nų naujastovį; paskui tankiausiai 
dar pasako “pamokslą” apie tai, 
kaip reikia gerbti carą, tikėjimų ir 
tėvynę (?), kaip reikia nesigailėti 
už juos net savo kraujų pralieti, 
kad tarnavimas kariumenėj — tai 
“pildymas Dievo valios”, neš “ca
ras yra Dievo pateptiniu ir tt. 
Žinoma, neiškenčia nepasakęs apie 
“kramolą” ir “kramoinikus”, ir po 
sunkios bausmės baime, dagi mir
ties bausmės, persergsti naujasto
vius, kad jie ne tik ką neturėtų jo
kių priešingų susinėsimų, bet da
gi nedaleistų tokią mislį prie sa
vęs; jeigu gi kitusyk užtėmytų 
kad jo draugas ką nors “priešin
go” mano, tai tuoj turi pranešti 
savo viršininkams ir tt., ir tt. 
Beto pasako, kad jeigu kuris turi 
kokias knygas ar laikraščius, tai 
kad parodytų rotos kamandierui, 
ir jei jis pasirašys, tai galės lai
kyti pas save. Knygų, laikraščių 
ir kitų raštų be rotos kamandiero 
parašo laikyti nevalia. Pirkus, ar
ba gavus kokią knygą ar šiaip kokį 
raštpalaikį, skaityti tol nevalia, kol 
nepasirašys ir neleis rotos kaman
dieras, arba kamandos viršinin-

kad ant syk praryti

dar šiaip taip galė- 
suvienytomis spėko-

ATSISAUKIMAS [ AMERI
KOS LIETUVIUS.

Broliai ir Sesers 1:
Neketinu aš jums kvaršinti gal- 

ir dilginti nervus bepasakoda
mas įvairius caro tarnų darbus, jų 
žvėriškus pasielgimus ir tt. Ti
kiuosi, broliai, kad kurie skaitote 
laikraščius, tie viskų žinote, arba 
žinosite ir be manęs, f Neprašysiu 
aš jus nė pinigų - "aukų” — nes 
tos aukos jums gali ir pabosti; 
mums gi jos ir naudos tiek neat
neša, kaip kad turėtų atnešti kru
vinu prakaitu uždirbtas skatikas.

Sakysiu stačiai: Mums reikia 
ne tiek pinigiškos pašelpos, kaip 
dvasiškos! Mums reikia ne tiek 
pinigų, ne tiek sumanymų ir žo
džių, bet mums reikia žmonių ir 
darbų!!

Dar sykį sakau: Žmonių ir dar
bų!!

Pažiūrėkite, kas dabar darosi 
Lietuvoje ? — Apšvietimo drau
gijos, kurios savo tikslu buvo pa
sistačiusios visupusiškai šviesti 
žmonės, šiądien jau uždarytos, jų 
darbščiausiejie nariai sukišti kalė- 
jimuosna. Teisybė, ir pirma 
mums buvo kliudoma ką nors veik
ti, ir pirma ant kiekvieno žingsnio 
buvo statomos kliutįs. Iš vienos 
pusės kunigai su davatkomis, iš 
kitos caro tarnai su šnipų gaujo
mis tik ir tykojo mus ant kiekvie
no žingsnio, 
galėtų.

Męsgi, kol 
jom bendrai,
mis veikti, visgi galėjom daugiau 
nuveikti, šiądien gi, kada musų 
darbščiausiejie žmonės sėdi už ge
ležinių grotų, kada mums yra už
kirstas kelias bent kokiam viešam 
susidraugavimui, — šiądien mums 
likusiems kur kas sunkesnė kova, 
tuom labiau, kad po pastarųjų at
sitikimų žmonių dvasia dar la
biau nupuolė. O be žmonių su
sipratimo, be pakilimo jų dvasios 
joks žingsnis prekin ir negalimas. 
Pakelti žmonių susipratimų 
sustiprinti jų dvasių dabartiniam 
laike gali tik gyvas žodis ir gyvas 
darbas. To mums dabar labiausiai 
ir trūksta.

Pietoj imuisi progreso, laisvės 
judėjimui neatbūtinai reikalinga, 
kad kiekvienoj parapijoj nuolatai 
butų bent po vieną tikrai susipra
tusį žmogų, kuris nesidrovėtų aiš
kinti žmonėms momento svarbu
mą, nesidrovėtų tarp jų veikti. 
Pas mus gi dabar spėkų jau ne
užtenka. Todėl ir neliekti dau
giau nieks, kaip tik kreiptis prie 
jųsų.

Mano nuomone, kiekvienas, su
sipratęs pirmeivis lietuvis, kuriam 
tik negrasina dar kalėjimas dabar
tiniam laike turi laikyti savo pa
reiga grįžti Lietuvon U ir dirbti 
tėvynės labui, kad greičiau jų iš- 
liuosavus iš caro budelių nagų. 
Tie gi, kurie ypatilkai negali tė
vynėj veikti, privalo veikti bent 
dvasiškai. Kaip tai.įdaryti, jau 
buvo daug įvairių .sumanymų, ir 
aš apie tai nekalbėsiu. Bet dar 
sykį pabriežiu: kiekviepąs susipra
tęs žmogus privalo ypatiškai veikti 
tarp savųjų.

Tikiuosi, broliai, kad išgirsite 
mano balsą ir kuris tik galėsite, 
neatsisakysite išpildyti savo parei
gų, ir palikę laisvų šalį, gryšite 
suvarginton tėvynėn ir dirbsite sa
vųjų naudai! }

. A. Karvelis.
P. S. Prašyčiau kitus laik- 

raščius perspauzdinti.
A. Karv.

LAIŠKAS Iš RUSIJOS.
(Ii kariutnenčs ir apie kariumenf).

Teko nesykį girdėti, jog gyve- 
nantiejie Amerikoj lietuviai labai 
interesuojasi kaip politiškuoju, taip 
ir visuomeniškuoju Rusijos gyve-

gavau progų praktiškai susipažin
ti su kariumenės valdymo tvarka, 
kariumenės viršininkų darbais ir 
apsiėjimais, taip ir su nemažos 
Rusijos kareivių dalies nuomonė
mis, apsiėjimais i r tt., — tuoj 
nusprendžiau apie tai parašyti į 
Amerikos laikraščius. Dar ir kita 
yra priežastis, dėlko aš nuspren
džiau apie tai rašyti į Amerikos 
laikraščius, o ne į Lietuvos, o bū
tent ta: aš nesitikiu, kad Lie
tuvos laikraščiai, galėtų viską ką 
aš parašysiu patalpinti.... Taipo
gi tikiuosi, jog šių žinutę iš Ru- 
sjos kareivijos gyvenimo ypač go
džiai perskaitys tos ypatos, kurios 
yra nuo kariumenės pabėgusios, 
arba gal manančios grįžti atitar
nauti toj kariumenėj, arba kurių 
brangios širdžiai ypatos tarnavo, 
tarnauja, o rasi dar turės tarnau
ti....

Kiekvienas šiek tiek susipratęs 
žmogus, artinanties “liosų” laikui, 
ir žinodamas, kad tarnauti reikės, 
jaučia kokį neramumą; jaučia, 
kad jis turės susitikti akis į akį 
su taja valdžia, kurios taip neap- 
keičia už jos darbus, su kuria, gal, 
ir kovoja; kad turės veidmainiauti, 
nuduoti “ištikimumą”; jaučia, kad 
reiks kalbėti tokius žo
džius, girti tokius darbus, su k^ kas. 
riais jo sąžinė jokiu budu sutikti 
negali.... Ir toks žmogus jau 
“traukdamas bosą”, stodamas “su- 
pervizijon”, prislėgdamas, aiškiai 
savo akimis mato į kokius nagus 
jis pateks. Bet tikras despotiško
jo valdymo budo pasekmes, tikrus 
militarizmo žiedelius — nepripaži
nimo naujastovio už žmogų — 
tenka patirti tik stojant pas kariš
kąjį viršininką (“voinską načelnin- 
ką”); vaišius gi militarizmo ten
ka aiškiai savo akimis pamatyti 
tik tarnaujant pirmuosius mėne
sius.

Ir taip. Naujastovio kelionė 
prasideda nuo kariškojo viršinin
ko. Pirmiausiai varo pėsčius ant 
gelžkelio stoties, kitusyk po 100 
suviršum verstų. Paskui sugrū
da į vagonus kaip silkes ir veža 
prekių traukiniu. Čia turiu pa
stebėti, kad pereitų vasarą buvo iš
leistas caro įsakymas, kad nauja
stovius vežtų nors ir sykiu su 
prekėmis, bet kad duotų jiems 
trečios kliasos vagonus (su langais,v 
pečiais ir tt.); todėl tai visi nau- 
jastoviai tikėjosi, jog nors kelionė 
nebus taip varginga. Bet, ant ne
laimės, nevisiems teko tosios caro 
“malonės” ragauti: tos “malonės" 
teko ragauti tik tiems, kurie buvo 
paskirti tarnauti Europos Rusijos 
valstybės pakraščiuose, k. a.: Pe
terburge, Odesoj ir šiaurvakari
niam krašte (Lietuvoj, Latvijoj ir 
Lenkijoj). Bet jeigu buvo nau
jokas kur iš gilumos Rusijos, tai 
iki pakraščių vežė prekių vago
nuos; tik netoli paskirtos vietos 
persodino į III kliasos vagonus. 
Toks pat likimas buvo ir tų, ką 
gyvena pakraščiuose, bet tarnauti 
būva paskirti Rusijos gilumon, ar
ba Sibiran. Žmonių vagonuos 
vežė tik galiuką, keletą dešimčių 
verstų, o paskui visą kelią 
prekių vagonuos. O reikia paste
bėti, kad svetimtaučius, ypač šiaur
vakarinio krašto, daugiausiai ski
ria Sibiran ir Mandžurijon. Mat, 
visi svetimtaučiai, tai “kramolnin- 
kai” (!) ir juos palikti arti ne
galima .... Štai ką man rašo apie 
tokią kelionę mano draugas, 
kurį paskyrė net Charbinan: “Kad 
bučiau žinojęs, kad turėsiu tokią 
kelionę, tai jokiu budu bučiau ne- 
ėjas į vaiską, bet bučiau sprukęs 
užsienin. Tik pamislyk pats: ligi 
Minsko dar mus vežė “žmoniš
kai”; bet Minske sugrudo kaip sil
kes į aklinus vagonus, ir tokiu bu
du vežė iki vietos; o vežė net 36 
paras. Jokio pailsio nėra; ant vir
šutinių narų negalima išgulėti — 
baisi smarvė ir sunkus oras, o kaip 
atsiguli, tai jeigu kiek užmiegi, tai 
negali atsikelti, — prišąlą prie na
rų rūbai. Pavalgyti ir niekur ne
gavome kaip reikiant.... Taigi ką 
privargau aš toj kelionėj, tai, mis- 
liju, nebus ne pragare sunkiau....” 
Iš tų žodžių patįs skaitytojai gali 
spręsti, kaip puikiai vėžina caras 
savo sosto busiančius apginėjus.

Pribuvus paskirton vieton tuoj 
prasideda “išpažintis” ir kitos “ce
remonijos”. Laike kitų “ceremo
nijų” nieko tokio ypatingo nėra 
(nors visos jos išrodo gana kei
stomis, kaip pagal savo tikslų ir 
formas, taip ir pagal jų išpildy
mų) ; tik laike tos “išpažinties” 
jautiesi žmogus lyg nesavas, — 
taip kitąsyk būva tie klausymai 
juokingi, begėdiški, o tankiausiai 
veidmainingi ir dvokia kokiu tai šni-

Po tų visų “apeigų” ir “išaiški
nimų” nukerpa palei skurų plau
kus, duoda kareiviškus rubus ir 
pradeda mokyti žudyti žmonės. 
Čia tai ir prasideda tikroji “tar- 
nysta”. Čia kiekvienas save pa
mato, jog jis jau nustojo būti žmo
gumi, jis nevertas gyvulio — jis 
pastoja gyva mašina, kuria turi 
tiesų naudotis visi išskiriant tokius 
jau, kaip ir jis pats, — naujasto- 
vius. O reikia pastebėti, kad tai 
“tiesa” ir naudojasi beveik visi, 
kurie tik gali. Naujastovį visi 
stumdo, visi siuntinėja, visi nieki
na, — ir bėda tam, kuris ištlry- 
sta nors sykį pasipriešinti. Gerai 
tik tam, kuris turi pinigų ir pri
pildo degtine visų savo viršininkų 
ir vyresniųjų gerkles.

Pats gi mokinimas, mokinimo 
būdas irgi turi tų ypatingumų. 
Apie tai aš daug nekalbėsiu, o 
priminsiu tik tiek: jeigu dar šią
dien Rusijos mokyklose tankiai 
mokslas mokinių galvon kalamas, 

į spraudžiamas su pagelba kumščios, 
rykščių ir kitų tam panaČių įran
kių, 
mų 
ku 
Bet 
sijoj caro įsakymu uždrausta muš
ti mokinant kareivius. Bet aš 
jums ant to pasakysiu, kad pas 
mus daug yra rodos gerų įsaky
mų, manifestų ir kitų 
bet, nelaimė, kad vis tai rašyta ir 
sakyta ne valdininkams, ne viso
kios rūšies viršininkams, bet tik 
“augštesnėsės rųšies gyvuliams”.... 
Beto dar, jeigu kuris žmoniškesnis 
oficierius ir reikalauja nuo nau- 
jastovių mokytojų, kad jie pildy
tų caro įsakymų, tai ir nuo to 
naujastoviui nė kiek nelengviau, 
jeigu xJar nesunkiau. Jeigu tik 
turi mokytojas ant naujastovio ko
kį piktumų, tai kad prisakys tau 
ant vietos bėgti kokių pusę valan
dos, tai vienu sykiu atims svei
katų. Pats buvau liudininku tokio 
atsitikimo: paliepė naujastoviui 
bėgti tokiu budu. tas bėgo, bėgo 
tol, kol neparkrito ant žemės. 
Kaip tik parpuolė, tuoj konvulsy- 
viškai ėmė trankytis, ėmė per bur^ 
ną putos, kraujas eiti, nežmoniškai 
rėkė.... Net dabar manę šiurpuliai 
ima, kaip aš atsimenu tų atsitiki
mų. O tas mokytojas, kuris jam 
buvo prisakęs bėgti, vaikiškai juo
kėsi atsistojęs. O reikia pastebė
ti, kad už tai niekas tų mokytojų 
neturi tiesos bausti, nes jis, mat, 
caro įsakymo nesulaužė.... O ar 
tik vienas toks atsitikimas būva?.... 
Labiausiai gi nukęsti tenka pir
maisiais tamystos mėnesiais tiems, 
kurie pasisako esą mokyti (“gra- 
motni”). Užtenka mažiausio pa
klydimo, kad tau neprikištų tavo 
“gamotnosti” ir neuždėtų kuosun- 
kiausių, kokių tik gali, bausmę.

Kiti dar vis šiaip taip gyvuoti 
gali, bet jau tiems, kurie turi kokį 
nors skaudėjimų, silpni, tai ne gy
venimas, bet pragaras. Jeigu tavo 
ligos išviršaus nematyti, tai tavim 
netikės nė daktaras, nė vyresnybė, 
ir jeigu vis nesiliauji skundęsis, 
tai kankina kaip įmanydami.

Viskas butų, kaip butų, bet kad 
nors pavalgyti duotų kaip žmogui. 
Duona tankiausiai žalia arba su
degus, o kad ne, tai iš supuvusių 
miltų; į viralų kaip žiuri, tai de
vintas dangus matyti, nors, turbut 
dėl riebumo, tankiai būva primai-

tai kų bekalbėti apie mokini- 
kareivių ?.... Apie tai palie- 
spręsti patiems skaitytojams, 
gal jus pasakysit, kad ir Ru-

pinėjimu; ypač, jeigu mato, jog syta kirmėlių. Košę galima sta-

čiai semti iš puodo ir sėti. Ki« 
link mėsos, tai nedaug jos karei
viams tetenka: tai pritaisytojas - 
( podriadčikas ), susika^iėjąs su 
artelčiku užrokuoja, tai vitėjai 

nuvagia, tai išsimėtą kaulai, gyslos, 
tai nuverda, — ir kareiviui iš tų 
trijų ketvirčių (J^) svaro lieka tik 
poras kąsnių. Beto dar (nežinau 
tikrai kaip kitur) jau pirmamjam 
armijos korpuse, pradedant nuo 
sausio mėnesio šių metų, dusvk 
ant sanvaitės, būtent seredomis ir 
pėtnyčiomis, mėsos visai neduoda, 

verda su pasninku. Taip tam 
pulke, kur aš buvau, vieno karei
vio išmaitinimas per dienų (apart * 
duonos ir mėsos) atsieina nekų 
daugiau kaip pusdevintos kapen 
kos 48.50 kap.). Tiek kaštuoja 
tik pagal viršininkų išskaitymų ir 
tai tokiam mieste, kur viskas bran
giau negu kitur. Ištikrųių^gi taf 
išskaitymas daug padidintais^ nes, 
kaip iš tikrų šaltinių sužinojau, 
viską, ką tik nuo pristatytojo ima, 

i knygas užrašo daug brangiau 
(tankiausiai užrašo 20%—30% 
brangiau) negu užmoka. Tuos\ 
nuošimčius pasidalina tarp savęs 
pristatytojas, ir tas, kuris nuo pri
statytojo priima.

Toks tai maž daug Rusijos ka
reivio "Dievo pateptinio sosto ap- 
ginėjo maitinimas, jo mokinimai 
ir tt.; nors, turiu prisipažinti, ant 
popieros negalima jiė pusę' išdė
styti tų visų žeminimų ir vargini
mų, kokius turi nukęsti Rusijos 
kareivis, o ypač Rusijos naujasto
vis, pirmutinius tarnavimo metus. 
Toliau, nekuriems, kurie gauna 
šiokias tokias “vakansijas” nesuly
ginamai lengviau ir geriau, bet 
visada būva žmonės prirakinti, 
tartum šunes prie lenciūgo, visa
da suvaržyti kariškosios discipli
nos pančiais., tartum katoržninkai. 
Ant kokio/faipsnio pastatytas nuo 
savo "globėjų” Rusijos kareivis, 
skaitytojai gali spręsti iš šito fak
to: kas buvo Petrapilyj, arba ki
tuose didesniuose Rusijos 
miestuose, galėjo matyti prie 
sodų (parkų) vartų tokius para
šus: “Sobakam į nižnim cinam 
vschod v pa r k 
jetsia” (Šunims 
nams (suprask 
mas į sodą (parką) aštriai d.«u«* 
džiamas). — Gal jus nusistebė- 
sit išgirdę, kad Rusijos kareivis 
pastatytas žemiau dagi už šunį, 
bet tai faktas, neužginamas faktas! 
O panašių žiedelių kareiviams yra 
ne dišimtis, bet šimtai. Jau tik 
pribuvus naujastoviui, aiškinama, 
kur kareivis gali vaikščioti, o kur 
ne, kur sėsti važiuojant gelžkeliu, 
kur stovėti ant stoties, kaip ir ko
kias nešioti drapanas ir tt., ir tt. 
Kas link kareivių drabužių tai nė 
nepasakosiu, — tikiuosi, skaityto
jai apie tai žino, arba girdėjo. Tie 
gi, kurie neturėjo progos pamatyti 
nė girdėti, tikiuosi, ir patįs gali 
dasiprotėti. Juk žinoma, kad Ru
sijoj ant visko užlaikoma pilna 
“proporcija”, tad fcėmimo negali 
būti ir

Kaip 
negaliu 
ras ir 
rai viso padėjimo kareivių nežino. 
Jie mano, kad kareiviai ir pavalgę, 
ir apdengti, ir žmoniškai su jais 
apsieina. Pavyzdžiui nurodysiu 
šiuos faktus. Beveik kas metas 
jaunus kareivius apžiūri pats ca
ras. Bet tą dieną, jeigu jus pa
matytumėt Rusijos kareivį, tai kas- 
žin ar pažintumėt, nes ant tos die
nos duoda visas drapanas naujas 
pirmo numerio. Teip pat apren
gia toms pačioms drapanoms, ka
da atvažiuoja į pulką 
augštesnis valdininkas, 
tada verda geresnį, ir 
noma, tas valdininkas, 
viską teip puikiai, klausia dar ka
reivių, ar užganėdinti jie visu kuo. 
Tada, žinoma, visi surinka, kad 
užganėdinti, nes kiekvienas žino, 
kas jo laukia, jeigu išdrįstų pasa
kyti priešingai. Tas valdininkas, 
žinoma, matydamas viską taip pui
kiai, ir praneša augštesniemsiems 
valdininkams (arba jeigu didelis, 
tai carui) savo įspūdžius, kokius 
jis patyrė toj kariumenės dalyj.

Perskaitęs šitų mano laišką apie 
Rusijos kariumenės padėjimą, gal 
nevienas smerikietis lietuvis, ma
nantis grįžtilatitamaut kariume
nėn, pabijos ir atsisakys. Bet visai 
neprotingai tai padarytų, (ypač 
politiškai susipratęs), kad teip pa
sielgtų. Dėlko aš taip sakau, tai, 
manau, skaitytojas supras perskai
tęs kitą mano laišką, kuriame nu
piešiu apskritai Rusijos kareivius, 
jų susipratimų1 ir tt Dabar tik 
tiek pasakysiu, kad susipratusiam 
lietuviui nėta ko perdaug bijotis 
kareiviavimo, o štai dėlko: 1) Gy
venti ir iškėsti, nors su vargu visgi 
galima; 2) lietuviai kaipo dau«

į nižnim cinam 
strogo vosprešča- 
ir žemesniems či- 
kareiviams) įėji-

čia!
ten butų, kaip nebūtų, bet 
iškęsti nepasakęs, kad ca- 
augštiejie valdininkai tik

koks nors
Ir valgį 

viskų. 2h 
matydamas
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giau apsišvietę už rusus, tankiau
siai gauna šiokį tokį paaugštinimą, 
tamystą, ir tada būva daug leng
vesnis gyvenimas; ir 3) kiekvienas 
politiškai susipratęs žmogus turi 
laikyti savo priederme, dabartiniam 
laike šiek tiek pabūti kariumenėj. 
Tų kaip jau sakiau, aiškiau supra
sit iš kito mano laiško.

„ A. Kar—is.

IR JV

su-

LIETUVOS MOTERS 
JUDĖJIMAS.

Pernykštis lietuvių moterų 
sivažiavimas, apie kurį plačiai 
anuomet rašėme "Lietuvoje , su
lošė nemažą rolę Lietuvos mote
rų gyvenime. Amžiais pavergta, 
skriaudos nukankinta moteriškė 
išgirdo staigu, kad ir ji yra žmo
gumi, turi teises gyventi, turi tei
ses, vienodai su visa žmonija, rei
kalauti pagerinimo savo būvio. 
Išklausyti susivažiavime refera
tai ir pačių moterų sodiečių kal
bos nupiešia visą dabartinio jos 
padėjimo vargą, kokį priversta 
nešti, ačiū beteisei socijaliskai-po- 
litiškojo surėdymo. Skundėsi mo
ters sodietės ant tų nelygybių- 
skriaudų, kurias jos priverstos 
kęsti nuo savo vyrų, brolių šei
mininkų. Vyrai praleidžia, pra
geria visą netik savo, bet ir žmo
nos turtą, daužo ją, kankina, mer
ginos neturi tiesos prie lygios da
lies su broliais, samdininkių algos 
sulygnant su darbu, begalo ma
žos ir tt., o pasiskųsti nėra , kur, 
nes toks jau tvarkos surėdymas 
buvo nuo amžių.

Fabrikų darbininkių ir miestų 
tarnaičių algos kur-kas mažesnės 
už mokesnius, skiriamus vy
rams, nežiūrint į tai, kad dirba 
lygiai tiek-pat laiko, ką ir vyrai, 
o ir darbų turi visai nelengvesnį.

Skundėsi moters inteligentės 
neturinčios teisių prie augštesnio 
mokslo, prie balso valstijos tary
bose.

Susivažiavimas išnešė rezoliur 
cijų, kur ant pirmos vietos pasta
tė kovą už lygias teises, priside
dant prie visų šalių moterų orga
nizacijų. Pagerinimui naminio, 
ekonomiškojo savo būvio, nutarė 
steigti profesijonalinius moterų ra- 

nutarė kovoti su alkoho
lizmu, kurs yra Lietuvoje vienu 
iš didžiausių šaltinių moterų var
go; nutarė lavinties, šviesties, 
įkuriant mokyklas, mokyklėles vi
sokių. tipų.

Ivykdinimui visų užmanytų 
darbų išrinko susivažiavimas tam 
tikrų komitetų, kurs turėjo išdirb
ti statutą, įkurti užmegstąją lie
tuvių moterų sąjungą.

Darbas buvo pradėtas, tik rei
kėjo jis bendromis spėkomis va
ryti pirmyn. Bet čia tai atsirado 
žmonės, kurie naujam užgimu
siam darbui jau duobę kasti pra
dėjo. Buvo tai ta mažuma, kuri 
liko nepakakinta susivažiavimo 
rezultatais-nutarimais, tie žmo
nės, kuriems, nežiūrint įvairių 
įvairiausių priemonių, nepavyko 
nei susivažiavimo valdžią, nei to- 
lymesnio sąjungos likimo užlai
kyti savo rankose. T a mažuma 
buvo tai Kauno kunigai, susiva
žiavimo inicijatoriai, ir jų kursto
mos kaunietės ponios, menkiau
sio visuomenės gyveninio ^upra- 

Itimo neturinčios. Didžiaįdfc triuk
šmų kėlė už tai, kad, sąjungos 
centru neliktų “raudonasai” Vil
nius ir jo komitetan kad nepatektų 
vilnietės. Mat, “jei ne raudonos, 
tai rausvos jos visos *, kaip vė
liau klerikalų arganas “Draugi
ja” rašė. Vienok, komiteto di
džiuma — buvo tai moters pirm- 
eivės, moters rimtai išsilavinusios 
politiškai - visuomeiškame gyve
nime.

Tačiaus, per susivažiavimą ki
lęs incidentas nepalieka be pasek
mių. Kada, kelioms savaitėms 

• po susivažiavimo praslinkus, ko
miteto pirmininkė, p. G. Petkevi
čaitė sukvietė visas komiteto na
rės Vilniun apsvarstyti tolimes
nių darbų, narės komiteto, neku- 
rios kaunietės, tan susivažiavi
man neatvyksta, apšaukdamos jį 
neteisotu, nors jų ir mažuma ir 
prižada pačios sušaukti komitetą 
Kaunan.. Vilniuje susirinko ko
miteto narės, kurių didžiuma varo 
toliau darbų. Išdirba są
jungos programų, surengia at 
sišaukimus peticijai prieš degtinę, 
kurią susivažiavimas buvo nuta
ręs paduoti durnai, pasiskirsto terp 

x savęs darbus.
Spaudoje nesiliauja rodęsi įvai

rus “protestai”, redaguojami kau
niečių. Komiteto valdyba nuta
ria siųsti Kaunan savo delegatę, 
kad greičiau išaiškinti nesusipra
timus ir santikius terp savęs. 

Į Delegatei pažadėta duoti atsaky-

mas už mėnesio. Galutinas atsa
kymas buvo, jog kaunietės atsi
sako veikti išvien su esamu ko
mitetu, nesutinka įnešti jo iždan 
susivažiavimo pinigų, nepripažį
sta jo tokiu ir pačios apsiskelbia 
komitetu busimos moterų sąjun
gos.

Per susivaž^vimą išrinktas ko
mitetas varo tuo tarpu toliau pa
vestą jam darbą. Renka para
šus po reikalavimu, kad degtinės 
pardavinėjimas butų Lietuvoje 
prašalintas, rūpinasi išleidimu su
sivažiavimo atminimui knygos 
(susivažiavimo nutarimų), pa
duoda užtvirtinimui išdirbtų są
jungos programų, rengia refera
tą- ... . . ..

Parašai po peticija plaukia is 
visų kampų šimtais, suteikiama 
jų durnai suvirs septyniolikų tūk
stančių.

Tuo pačiu bet laiku sugrįžta ne
patvirtinti sąjungos įstatymai, 
neleista skaityti nei referato.

įstatai pataisyti, paduodami pa
tvirtinimui antru kartu, Kauno- 
gi rengiamas susivažiavimas "lie
tuvių moterų” bet "katalikių 
“katalikių, kurios turės paliudiji
mų, kad yra geros katalikės”, ■— 
kitokių susivažiaviman neįleidžia
ma.

Susivažiavimas "Moterų Kata
likių" atsibuna Balandžio m. 26 
d. šių metų. Dalyvauja jame ne 
perdaug moterų, neįleidžiama tan 
susivažiaviman garsioji rašytoja 
Žemaitė ir Vilniaus lietuvių tar
naičių delegatė p. Smetonienė, už
darytos durįs ir koresponderv- 
tams.

“Lietuvių - katalikių moterų 
draugijos” tikslas: a) suvienyti 
lietuves-katalikes moteris bend
ram kultūriškai -v isuomeniskam 
darbui, skleidimui terp moterų a; - 
švietimo, doros,ir ekonomiškosios 
jų gerovės pakėlimui; b) išrišti 
moterų klausimų pagal Katalikų 
bažnyčios mokslą.

Klerikalų organas “Draugija 
rašė anuomet, kad pirmutinis, pir
mojo susivažiavimo nutarimas 
kur kalbama apie kovų ux lygias 
teises, esąs visai bergžd ias, kad 
moterims jokių lygių teisių nerei
kia ir duoti negalima. Lietu v iu- 
katalikių moterų draugijos’ įsta
tuose šio nutarimo ir nėra. Ne 
žinau, kaip bus i.šamas ir išriš
tas “moterų klausimas pagal Ka
talikų bažnyčios mokslų , ži
nau tik, kad, imkime, bendrame 
sugyvenime, moterystėje Katali
kų bažnyčia liepia būti moteriš
kei įrankiu savo vyro geidulių ir 
aklai jo klausyti. Tai reikalauja 
ma nuo jos po prisiega. Sulyg 
šito mokslo, moteriškei nevalia 
būti žmogumi, ji turi būti verge; 
kaip šiame atsitikime riš naujoji 
moterų draugija šį moterų klau
simų, labai įdomu.

Dar vienas “Lietuvių-katalikių 
moterų draugijos’ įstatų punktas 
įdomus begalo. Tai paragrafas 
47__“Draugija turi savo kunigą,
kurį renka Valdyba is vietinės 
dvasiškijos tarpo dviem metam. 
Išrinktąjį kunigų užtvirtina Vy
skupijos Viršininkas. Kunigas 
šis turi priedermes ir teises: ru- 
pinties, kad draugija veiktų sulyg 
Katalikų Bažnyčios mokslo, dėk 
to jis gali būti visuose draugijos 
susirinkimuose ir įsteigose su pa
tariamu balsu".

“Lietuvių - katalikių moterų 
draugija” rūpinasi tuo tarpu įkū
rimu mergaičių amatininkystės 
mokyklos, turi jau dvi filiji Kau
no gubernijoje ir buvo žinia, buk 
žadanti įkurti savo laikraštį, ski
riamų gvildenimui moterų klau
simo.

Ne teip gal sekasi iš paviršiaus 
komitetui “Lietuvių moterų sąp 
jungos. Valdžia ir antru kartu 
neužtvirtino jos įstatų. \ aldyba 
tačiaus nepuola dvasioje nuo 
“juodvarnių” smūgių ištaiso, 
aptašo įstatus ir vėl paduoda. Tu
ri ryšius su kitų tautų moterų są
jungomis — su lenkų, rusų są
jungomis.

Gruodžio mnesyje dalyvaus ji 
per savo delegatę visos Rusijos 
pirmamjame moterų kongrese, 
kurs bus Peterburge.

Ruošdamos prie to susivažiavi
mo, išleido per “Vilniaus Žinias” 
ankietų su užklausimais — kiek 
ir kokiose liaudies mokyklose mo
kinasi berniukų, kiek mergaičių; 
kiek ir kokiame krašte ima algos 
lauko darbininkai vyrai, kiek mo
ters? Kiek moka padieniams vie
niems ir antroms? Kiek visoje 
Lietuvoje yra liaudies mokytojų 
vyrų, kiek moterų (lietuvių)? 
Kiek yra lietuvaičių, lankančių 
gimnazijas ir kur? Kiek lietuvai
čių. lankančių augštesnius kurį 
(. u ■ \ epitetą? Ar yra lietu-

vės savarankiai užsiėmusios 
pirklysta? Kiek yra moterų tar
naičių sankrovose, koks jų uždar
bis? Kiek yra miestuose lietu
vaičių tarnaičių — kiek jų, suly
ginus su kitatautėmis? Koks pa
dėjimas šeimynoje moters-darbi- 
ninkės ir ūkininkės, kokie darbai 
guli ant jos? —

Medžiaga reikalinga referatui, 
kuris bus skaitomas susivažiavi
me.

Dirva “Lietuvių Moterų Są
jungai" plati ir darbo prieš ją 
daug. Darbus didis, kurs pakels 
ir atnaujįs didesniųjų tautos dalį
— tų dalį, kuri duos tautai sekau 
čių kartų. Duos žmones ateities
— šviesius, susipratusius, dorus, 
kokiomis bus jų motinos kultūriš
kai pakilę.

Didžiausiu troškimu yra tik su
laukti tos dienos, kada Sujungus 
įstatai bus užtvirtinti, kada Są
junga liuosai, plačiai galės veikti, 
platindama savo plačių, augštų 
idėjų-tikslų. PI.
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TAISYKLES UŽLAIKYMUI 
SVEIKATOS.

Progresyviškas Sveikatos 
lis Anglijoje, paduodamas 
taisykles, šiteip atsiliepia:

Tiems, kurie turi sveikatą
ri ją palaikyti. Tiems, kurie 
turi jos ir nori ją atgauti. Teipo- 
gi su vilčia išauklėjimo geresnės 
kartos, kuri turi būti geresnė už 
visas praėjusias. — Kaslink svei
katos, stiprumo ir ilgumo amžiaus.

Malonėk perskaityti šitas taisy
kles kelis kartus, įsidėk jas į galvą, 
o žinosi daugelį dalykų didelės 
vertės; jos nėra verstinos, bet jei 
tu laipsniškai priprasi prie jų, tai 
ilganiui papratimas 
lyginimą, vadinas, 
gyvenimą.

Kvtpuok grynu
naktį — visuomet per nosis su už
čiaupta burna. Kaip žmogus kvė
puoja, taip jis gyvuoja. Trumpas, 
silpnas, šniokščiantis kvapas reiš
kia trumpą gyvenimą. Gilus kvė
pavimas su palengvu atdusiu reiš
kia ilgą ir jiegų gyvenimą. Kiek
vienas kvapas kurį męs įkvepiame, 
atgabena kunui gyvybę; todėl rei
kia žiūrėti, idant jis butų tyras, 
nes kitaip gyvastinės jiegos nai- 
kinsis. Griežtai saugokis ankštų, 
užkimštų kambarių, susirinkimų ir 
minių. Buk, kiek gali, lauke ant 
saulės ir vengk priemoniškos švie
sos. Kas tik iš papi^timo šniokš
čia kvėpuodamas, tas parodo silp
numą ir stoką susivaldymo. .

Tankiai užsiimk kiltim kvėpavi
mu, įtraukdamas kvapą tyliai, grei
tai, kiek galint. Kaip plaučiai pri
sipildo pilnai, sugniaužk rankas 
drūčiai, įtempk visą kūną ir lai
kyk kvapą kelias sekundas; pas
kui išleisk kvapą labai pamaži. 
Kaikurie profesijonališki giesmi
ninkai gali tesėti išleidimui kva
po 40, 50 ir Ao sekundų, ar net 
daugiau. Šitą lavinimąsi geriau
siai galima atlikti gulint angštie- 
ninkam su kiekvienu sąnariu at
leistu, bet reikia užsiimti juo viso
kiu laiku — sėdint, stovint, einant, 
ar vižiuojant su įtemptais ar at
leistas judėjimais. Pradėk, skaity
damas mintyj takšėjimą laikrodžio 
ir pastebėk, kiek alsavimų gali tau 
imti į penkias minutas. Įsidėk 
tą atmintin ir sulygink sų vėles
niu alsavimu. Su lavinimus! kelių 
sanvaičių galima atlikti keturis ar 
daugiau gilių alsavimų po minutą 
ir pusantros kiekvienas. Šitas gi
laus alsavimo lavinimąsi ištaisys 
gyvastinę energiją, išgydys džio
vą ir abelnas silpnybes krutinės.

Gerk atvirintą ar distiliuotą 
vandenį be priegardžio, ar su prie- 
gardžiu klynių ar šalavijų arba
tos, citrinos, figų ar kitų vaisių 
sunkos, karštų, ar šaltą, rytmetyj 
ant tuščių vidurių ir viena valan
da prieš valgį, bet niekuomet ne 
prie valgio 
po valgiui 
geriausiu).

Griežtai

ir ne per dvi valandi 
(taukiausiai šaltas yra

saugokis dilgalų — 
.Alkoholio ir visokių minerališkų 
andenių. Jei geri kavų, arbatų, 
ar kakao, tai padaryk labai silpnų 
ir be pieno ar cukraus.

Griežtai saugokis vartoti tabaką, 
alkoholį, minerališkas druskas 
cinką, geležį ir kitus minerališkus 
skiedalus, plovalus, tepalus, vai
stus patentuotus ar kitokius, ke
liamuosius miltelius, raugintus mai
stus, rūgščius, nenusirpusius ar su
gedusius vaisius, uksusus, mari
nuotus daiktus, stiprylus, pilės, ri
cinos ar treskos kepenų aliejus, 
kvėpinamas druskas ir visokius 
kvepalus. Paliuosuok organizmą 
retkarčiais apleisdamas valgį.

Visi valgiai geriausiai virti ga- 
porcelėno induose ar stiklinė- 
Vartojant vandenį, k. v. ko-

ru
se.

šei ir ttr reikia, kad butų distiliuo
tas, ar pirmiau atvirintas. Laikyk 
visus valgius uždengtus nuo dul
kių, kieje galįpt. Valgyk visus 
valgius saitus, labai iš lėto ir su- 
kramtyk t gerąi. Visuomet gauk 
geriausią^ rųšį, -|cokią tik gali gau
ti, kadangi gerumas yra pirmesnis 
už daugumą. Tegul susilaikymas 
būva tau saiku visuose dalykuose. 
Niekuomet nevalgyk, jei esi pail
sęs ar susirūpinęs. Niekuomet ne
valgyk tankiau kaip trįs kartus į 
dieną ir negreičiau kaip po šešių 
valandų. Du valgiai į dieną daug 
geriau tinka daugeliui žmonių. 
Niekuomet peragauk, neimk saldu
mynų ar kitų skanskonių terp val
gių. Mainyk valgybą kuotankiau- 
siai ir valgyk visus valgius jiagal 
sezoną, kurie geriausiai patinka. 
Niekuomet nevalgyk vaisių ir dar
žovių drauge. Valgyk plonai su
maltų kviečių duoną. Viso grū
do kvietinė ’ duona, suraikyta ir 
a{xlžiovinta valgant šaltą yra la
bai gera. Niekuomet nevalgyk 
daugiau kaip dvi ar tris rųšis 
sto prie to paties valgio, 
daugelio maišinių daugelis 
čių gema.

Išsimankštyk kasdien, bet 
alsink. Vienas iš geriausių
mankštymų yra patraukti vidun 
ar augštyn pilvą kiek galint, ir 
paskui greitai paleisti atgal ant 
vietos. Daryk tą kelis kartus. Ki
ta gera mankštynė — yra gilus 
kvėpavimas, po kurio reikia alsuo
ti labai greitai, trumpai, kol iš
tuštini visus plaučius. Šitos 
mankštypės daug prisidės prie iš
gydymo kepenų ligų, džiovos ir 
tt. darant jas kelis kartus į dieną. 
Vaikščiok ar vizinėk dviračiu ant 
saulės, kiek tik gali ir atlik visą 
nekenkiamą darbą kiek tavo pajie- 
g< >s išneša.

Išstatykj vis^ kūną ant šviežio 
oro, vėjo; ir sąulės kuo tankiau
siai, ištrindama* gerai šiurkščiu 
šlu stuvu. Nusiprausk kasdien 
šiltu, drungnu ar šaltu vandeniu, 
kaip tau geriančiai tinka. Nene 
»iok kepurės ant galvos kur tik 
tas galima. \ įlkėk visuomet leng 
vais, perlęidziančiais orą drabu
žiais. Mainyk apatines drapanas 
kas sanvaite, ar tankiau, jei ga
lima. Nemiegok drabužiuose vii 
kiniuose dieną. Nedėvėk nieko 
ankšto ar tamsios parvos. Avėk 
kurpes plačiais galais ir žemomis 
kurtomis.

Visuomet miegok vienas lovoje 
ant vailokinių, vilnonių ar arklio 
plaukų šieniko —- teip pat ant 
šiaudų, šieno ar virkščių — ir, 
jei galima, be priegalvio, arba su 
labai žemu. Niekuomet nevartok 
duknų; užsiklok lengvai. Langus 
visuomet turėk pakeltus nakčia 
kelis colius visokiame ore. Bur
ną laikyk užčiaupęs ir miegok, 
kiek tik tu gali, prieš vidunaktį. 
Pratinkis sykis į sykį miegoti, val
gyti, gerti ir atlikti kitus reika
lus kūno.

Liga nėra ateinanti iš netyčių, 
bet yra klaida ir išsivysto per ap
sileidimą ar stoką geresnio 
nimo tikro gyvenimo.

paži-

Iš VISUR.
|| Australijoj, kolionijos Victoria 

legistratura pripažino moterims 
lygias su vyrais balsavimo teises 
renkant valdininkus, šitas suma
nymas buvo kelis kartus atmestas. 
Dabar visose Australijos kolioni- 
jose moterys turi lygias su vyrais 
balsavimo tdifees.

| Ant prigulinčios Prancūzijai 
Newfoundlando pakrantėse salos 
Miųuelon kįlo maištai. Gyvento
jai ant gubernatoriaus namų iš- 
pliekė amerikoniškų vėliavų. An
glija užmano ^Plcancuzijai salų tų 
pavesti Anglijai, už kų ji atlygintų 
Prancūzijai atsakančiais žemės plo
tais kitur. tn< r

ifi( d
|| Kroatijoj, pietinėj Austrijoj, 

kur iki šiol, teifĮ kaip ir Čekijoj, 
miestuose gatVių vardai buvo ra
šyti vokiškoj ir ichorvatiškoj kal
boj, dabar išleido miesto valdžios 
padavadij imus panaikinti dvi kalbi 
pagarsinimus, kadangi pakanka pa
rašo vienoj slaviškoj kalboj. Mat 
gyventojų dauguma susideda iš 
slavų; tik dėl slavų nesusipratimo 
vokiška kalba įgavo neprigulinčias 
jai teises. Tas, suprantama, vo
kiečiams labai nepatinka.

|| Prietikiai terp Austrijos ir 
Montenegro genda vis labiau. Te
legrafų d ratai terp Montenegro 
sostapilio Cetinios ir Austrijos 
uosto Cattaro likosi nutraukyti. 
Ant kalnų viršūnių priešais Catta
ro montenegrinai užvilko sunkias 
kanuoles. Perėjimų Dug užėmė 
8000 montenegriškų kareivių.

no 
somų būdų, ir as priverstas buvau jį atleisti, 
nes jis visuomet riejosi su kitais tarnais.
. kaip skaudu man girdėti tų iš tamstos 
šventenybės lupų ’ \ adinas, mano nelaimingo 
Agostino būdas tikrai sugedo! Bet dalykas 
visgi gali pasitaisyti, ar ne tiesa? Tamsta 
^1SK1 Kąli man duoti kokį-nors paludijimų! 
Tas galėtų turėti labai gerų įtekmę prie bylos!

1 aip, žinoma, — atkirto Bokkanera. 
Bet aš neduosiu jokio paliudijimo.

Kaip! Tamstos šventenybė atsisakai ?
Griežtai atsisakau.... Aš žinau, kad 

tamsta esi žmogus labai doras, kad tamsta 
puikus ir sanžiningas kunigas, ir kad už tam- 
?5^.,v,sa* Kabma paliudyti, jei ne tamstos po
litiškos nuomonės. Bet meilė prie brolio visai 
apjakina tamstų, ir aš negaliu sutikti meluoti, 
kad tamstų užganėdinti.

Santobono nustebo, negalėdamas suprasti, 
kaip gali kunigaikštis, visagalis kardinolas, 
apsistoti prieš tokius niekniekius, kuomet da
lykas eina apie paprastų perdurimų peiliu; 
tai papraščiausis atsitikimas, kurie taip tan
kiai atsitinka Italijoje.

Melagystė, melagystė, — murmėjo jis, 
— argi melagystė — pasakyti tikrai gerai apie 
žmogų, kuomet jis to užsitarnauja, — juk ir. 
pas Agostino yra geros pusės. Viskas priguli 
nuo to, kaip tamsta parašysi tų paliudijimų.

Ir jis vis dar spyrėsi, nesuprazdamas, kaip 
galima atsisakyti užsistoti prieš teismų. Kuo
met jis persitikrino, kad nieko neišgaus, suju
dintas numojo ranka, jo veidas pasirodė pik
tas, o juodose akyse sužibėjo rūstybė.

kųgi, kiekvenas savaip supranta tei
sybę, -- reikia eiti pranešti apie tų kardinolui 
^ogvinetti. (J tamstos šventenybes meldžiu 
atleisti, kad be reikalo tamstų sutrukdžiau.... 
Rasi figos dar nevisai priėjo, — tai aš į se
zono paliaigų dar atnešiu vienų krepšį, kuo
met jos bus visai geros ir saldžios.. .7 Linkiu 
tamstos šventenybei viso gero.

Ir jis ėmė trauktis prie durų, beveik nu
silenkdamas lig pačių grindų.

1 ierre, labai užinteresuotas taja scena, su
prato, kad tai yra kunigas, prigulintis prie 
smulkiosios dvasiškijos Ryme ir jo apielinkė- 
se, apie kurį jam pasakojo išvažiuojant. Tai 
nebuvo “seagnosso”, išalkęs kunigas^ kuris 
atvažiuoja iš provincijos atsitikus kokiai ne
maloniai istorijai, kuris pakliūva į Rymų, jieš- 
kodamas duonos kąsnio, kuris pasiganėdina 

I menkomis liekanomis nuo bažnytinio pyrago, 
kuris nusižemindamas maldauja pinigų ir ant- 
galo drauge su draugijos liekanomis pražūva 
purvinuose vertepuose. Tai nebuvo užmiršto 
kaimo kunigas, visai tamsus, persiėmęs supe
lėjusiais prietarais, susilyginęs su prastais 
žmonėmis, su kuriuo parapija apsieina kaip 
su sau lygiu. Fraskatai* mažos bažnyčios 
tarnas gaudavo algos a$e devynis šimtus 
frankų ir savo sooe turėdavo vynų, vaisius ir 
tt.; jam tik prisieidavo išleisti ant duonos ir mė
sos. Tas kunigas buvo apsišvietęs, truputį 
žinojo apie tikėjimų, istorijų ir geriausiai pa
žino Rymo istorijų, kuri uždegdavo jame pa- 
trijotiškus jausmus ir beprotiškas svajones. 
Bet iš kitos pusės — kokia stora siena skyrė 
tų smulkių Rymo dvasiškijų, tankiai labai in- 
telegentiškų ir garbingų, nuo aukštų Vatika
no valdininkų ’ Pastariejie į kunigus, kurie 
dar nebuvo pralotais, žiuri kaip i nieknie
kius.

— Viso gero tamstos šventenybei ir lin
kiu, kad išsipildytų visi tamstos norai!

Kuomet Santobono išnyko, kardinolas vėl 
atsikreipė į Pierre’ų, kuris taipgi nusilenkė 
norėdamas atsisveikinti su juo.

— Vienu žodžiu, ponas kunige, tamstos 
dalykas, man rodos, yra labai negerame padė
jime. Atkartoju, aš nežinau nieko tikro, aš 
neturėjau rankose dar nė vieno dokumento. 
Bet, žinodamas, kad mano broliavaikė labai 
interesuojasi tamsta, aš kalbėjau apie tų su 
kardinolu Sangvinetti, indekso kongregacijos 
prefektu, kuomet jis šiandien buvo pas mane. 
Jis žino nedaugiau užmanė, nes dalykas tebė
ra dar sekretoriaus rankose. Bet jis sako, 
kad skundus padavė labai aukštos ypatos, tu
rinčios labai didelę įtekmę.

Išgirdęs, kad yra kokie tai pasislėpę prie
šai, kurie veikia nematomai, jaunas kunigas 
sušuko:

— Skundas, skundas! Tamstos šventeny
bė, kad žinotumėte, kaip man skauda nuo to
kio žodžio. Juo labiau, kad tas skundas palie
čia, tikrai, tokias nuodėmes, kurių aš visai 
nepapildžiau; mano vienatinis tikslas buvo — 
tai bažnyčios garbė.... Man, vadinas, pasi
lieka, pulti prie šventojo tėvo kojų ir apsigin
ti prieš jį.

Staiga Bokkanera išsitiesė. Gili rukšlė, 
atsirado ant jo aukštos kaktos.

— Jo šventenybė visagalis, jis gali ir tam
stų priimti, jei jis to panorės, ir atleisti tam
stai visas nuodėmes.... Bet paklausyk ma
nęs, pasiimk savo knygų atgal, sunaikink jų 
drąsiai, pirma negu pulti į kovų, kuri gali 
tamstą begėdiškai sumušti.... Na, pagalvok 
tamsta....

^^Ten^uojaT^^dėjo^ailėtisTa^^akal^ 

bėjo apie savo vizitu pas popiežių, nes jis pa*’ 
matė, kad tuo išsitarimu užgavo kardinolo’^- 
puikybę. Nebuvo jokios abejonės, kad kardi
nolas bus prieš jį, — pasiliko vienatinė viltis 
per jo gimines prašyti, kad jis tame dalyke 
stovėtų nuošalyje. Kardinolas širdingai ir at
virai pasakė jam savo nuomonę, tuo tarpu 
kaip kiti, kiek jis atsimena, supindavo tokias 
tamsias intrigas, — ir jis todėl su pagarba 
nusilenkė seniui.

— Labai esu dėkingas tamstos šventeny
bei ir prižadu tamstai giliai apgalvoti tų, kų 
tamsta man taip meiliai pasakei.

Perėjęs prieškambarį, Pierre atrado penkis | 
ar šešis žmones, atėjusius laike jo audienci
jos ir laukiančius savo kartos. Tarp jų bu- J 
vo vienas vyskupas, vienas pralotas, dvi se
nutės. Pierre priėjo prie dono Vidžilio atsi
sveikinti su juo. Jis pamatė, kad pastarasis 
kalbasi su aukštu šviesplaukiu jaunu žmogų-/ 
mi, franeuzu, kuris, nudžiugęs, sušuko: *

— Kaip! 1 amsta čia, ponas kunige, tam-i 
sta Ryme!

Kunigas svarstėsi vienų sekundų.
— A, ponas Narciss Aber, meldžiu atlei

sti, kad nepažinau tamstos! Ir tai nedovano 
tina, nes aš žinojau, kad tamsta nuo praėjusių 
metų esi prie čionykštės pasiuntinybės. \

Aukštas, laibas, labai elegentiškas, mėhi^ 
mis akimis, labai skaisčiu veidu, Narciss na 
šiojo geltonų garbanotų barzdelę ir šviesius, 
susiraitusius plaukus, pakirptus ant kaktos! 
florentiškai. Jis buvo iš labai turtingos ka-| . 
talikiškos šeimynos, turėjo vienų dėdę, kuri 
buvo garsus dipliomatų tarpe, ir tas labai pa 
gelbėjo jo karjerai. Jis užėmė žymių viet^ 
Ryme, kur gyveno labai įtekmingi jo giminės| 
kardinolas Sarno, kurio sesuo išėjo už wr4 
Paryžiuje už jo dėdės, rejento; monsinjor* 
Gamba dėl Coppo, kamerarijus prie pop 
žiaus rūmo, jo vienos tetutės sūnūs, ištekėju 
sios už vieno italo pulkininko. Ačiū ‘am jis 
lengvai gavo vietų atašė prie franeuzu pa
siuntinybės Vatikane, kur žiurėjo per pirštus 
i jo truputį keistų gyvenimų, į jo prisiriš m? 
prie dailės, kuri jį priverzdavo nuolat lakstyti 
po Rymų. Jis buvo labai meilus ir dailus, be* 
tas nekenkė jam būti dideliu praktiku ir ži
novu .pinigiškuose klausimuose. Kartais jam 
atsitikdavo, kaip ir šį rytų, visai nuvargusiam 
ateiti pas kokį-nors kardinolų pakalbėti apie 
labai svarbius dalykus.

Jis tuojau nusivedė Pierre’ų pas langų, kad 
galėtų liuosiau su juo pakalbėti.

— Kaip aš džiatųoiuos. mielas kunige, kad 
susitikau su tamsta! Ar tamsta atsimeni mu
sų širdingas kalbas, kuomet męs susitikdavo
me pas kardinolų Be.žero? Aš patariau tam- 
stai, kuomet tamsta rašei savo TnVgų, ^pasipa. 
žinti su nekuriais paveikslais ir minijatiuro^—* 
mis iš keturioliktojo ir penkioliktojo šimtme-^ ' 
čių. Ir žinai kų: nuo šios dienos aš pasidary- i 
siu ponu ant tamstos ir pradėsiu tamstai r< 
dyti Rymų. Ir tikėk manim, niekas taip ’ 
mokės to padaryti, kaip aš, todėl, kad aš vt^ 
mačiau. O, kokie turtai, kokios gerybės! 1 
įdomiausias daiktas, prie kurio as nuolat aa. 
grįžtų, — tai Bottičelli Siksto koplyčioje, - 
o, tas Bottičelli.

Jo ba’^as apmirė iš džiaugsmo. Ir Pierre į 
turėjo prižadėti, kad eis su juo į Siksto ko
plyčių.

— Ar žinai, kam aš čia atvažiavau? — 
paklausė ant galo Pierre. — Mano knygų norL 
užginti, jų apskundė indekso kogregacijai.

— Tamstos knygų nori užginti! Tai ne
galimas daiktas! — sušuko Narciss. — Kny
gų, kurios nekurie lapai primena puikiausį 
Pranio Asiziečio veikalų!

Ir jis labai maloniai prižadėjo patarnauti.
— Ar žinai, juk musų pasiuntinys gali su

teikti tamstai labai svarbių pagelbų tamstos 
dalykuose. Tai geriausis ir meiliausis žmo- i 
gus — ir priegtam dar užlaiko savyje senų Į 
franeuzų drųsų.... Šiandien arba rytoj rytų I 
aš tamstų jam atrekomenduosiu, o kadangi 
tamsta kogreičiausiai nori gauti audiencijų 
pas popiežių, tai jis pasistengs išgauti jų tam
stai .... Reikia tamstai žinoti, kad tai nevi- 
suomet lengva padaryti. Nežiūrint į tai, kad 
šventas tėvas labai jį myli, tas nevisuomet jam 
nusiseka; neišpasakytai sunku gauti audi
encijų.

Pierre'ui tikrai neatėjo į galvų kreipties 
prie pasiuntinio pagelbos. Jis vaikiškai ma
nė, kad pačios durys savaimi atsidarys*. Jis 
labai apsidžaugė Narcisso patarme ir taip 
širdingai ėmė jam dėkavoti, tartum audien
cija jau buvo išgauta.

— Bet jei męs tikrai sutiksime sunkeny
bes, — tęsė jaunas žmogus tai žinai tamsta, 
kad aš turiu gimines Vatikane. Aš kalbu ne 
apie dėdę kardinolų, kuris nesuteiks mums ■ 
jokios pagelbos, nes jis niekuomet nesitrau
kia iš savo gabinėto misijonierių kolegijoje 
ir nemėgsta prašyti. Bet mano brolėnas, / 
monsinjoras Gamba dėl Coppo, labai meilus 
žmogus ir užima vietų, ačiū kuriai tankiai ma
tosi su popiežių, ir jei tik bus reikalinga, aš 
nuvesiu tamstų pas jį, o jis jau atras kelių / 
prie popiežiaus, nors jis labai atsargus ir bijo 
susikompromituoti.... Abelnai, visame kame 
atsidėk ant manęs.

— O, koks tamsta meilus žmogus! — su
šuko nudžiugintas ir užganėdintas Pierre^ 
Žinoma, su mielu norų priimu tamstos patar
navimų.... Kad žinotum tamsta, kaip man 
buvo sunku ligšiol: visi, su kuo aš tik nesusi- 1 
tinku, susuka man galvą. Tiktai tamsta vie- 
nas žiuri į dalykus, kaip tikras franeuzas, ir J 1 
aš jaučiu, kad mano spėkos vėl grįžta. J

Ir sumažinęs balsų, jis papasakojo jam . I 
apie pasimatymų su kardinolu Bokkanera, JI 
apie tai, kad pastarasis, tikrai, nesuteiks jam ■ 
jokios pagelbos, apie nemalonias žinias, ku- 
rias pranešė kardinoals Sangvinetu ir, ant-
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galo, apie įtariamąjį nesutikimą tarp abiejų I 
kardinolų. Narcissas klausė jo šypsodamasi | 
ir taipgi ėmė pasakoti jam visokias žinias ir 

\ paskalus, vaikščiojančius apie tą dalyką. Tas 
nesutikimas, ta pirmlaikinė kova dėl tijaros, 
jau seniai kėlė triukšmą tarp Rymo kunigi
jos. Nematoma dalyko pusė buvo taip supin
ta, kad niekas negalėjo pasakyti, keno ranko
se yra intrigos siūlai. Abelnai tik žinojo, , 
kad visi Bokkanera yra nenumalšomas ele- ’ 
mentas, įsikūnijusi katalikybė, kuri nenori da- 1 
ryti jokių rfflsileidimų dabartinei draugijai. , 
Sangvinetti gi, vikrus diplomatas, svajoja Į 
apie naujas ir drąsias kombinacijas, net apie 
buvusių smulkių Apenynų karalysčių federaci
ją, po protektoratu popiežiaus. Žodžiu, kova 
ėjo tarp abiejų priešingų koncepcijų, viena 
matė bažnyčios garbę tiktai senose tradicijose, 
o antroji, sakė, kad bažnyčia pražus, jei nepri
sitaikins prie abelnos istoriškos evoliucijos. 
Bet viskas buvo apsiaupta tokiu ruku, tokiu 
slėpiniu, ir visuomenės nuomonė darė tokius 
išvedimus — jei popiežius pagyvens dar kelis 
metus, tai, nė Bokkanera, nė Sangvinetti ne
gaus jo sosto.

Staiga Pierre pertraukė Narcissą.
— O ar žinai tamsta monsinjorą Nani? 

Aš kalbėjau su juo vakar vakare.... Žiūrėk, 
štai jis įeina.... Ir tikrai Nani toje minutėje 
įėjo į prieškambarį su niekuomet nenueinan
čia šypsą nuo lupų. Jo plona sutana ir šilki
nė juosta buvo prasta ir drauge daili. Jis 
ir su kunigu Paparelli elgėsi mandagiai, ku
ris, žemai lenkdavos, sekė paskui jį, ir nusiže
minęs prašė jo palaukti, pakol jo šventenybė 
priims jį. ?'

— O, monsinjor Nani, — sumurmėjo Nar- 
ciss, rimtu veidu, — monsinjoras Nani, su 
kuriuo reikia draugautis.

Jis žinojo jo biografiją ir pradėjo ją pa
sakoti pusbalsiai. Gimė jis Venecijoje nusi
gyvenusioje šeimynoje, iš kurios buvo kilę keli 
didvyriai; Nani pradinį mokslą gavo pas je-

■ zuitus, paskui nuvažiavo į Rymą studijuoti
■ filozofiją ir teologiją. Dvidešimts trečiuose 
B metuose įšventintas į kunigus, jis tuojaus iš-
■ važiavo su nuncijų į Bavariją, kaipo jo ypa-
■ tiškas sekrętorius; iš ten jis buvo pasiųstas
■ nuncijaturos auditoriu į Briuselį, o paskui į 
B Paryžių, kur jis praleido penkis metus. Ro-
■ dos, kad viskas padėjo jo dipliomatiškai kar- 
V jerai, — ir puikus pasisekimas tarnyboje, ir 
f gyvas protas, ir gilus, platus apsišvietimas, 
I. bet staiga jis netikėtai buvo pašauktas į Ry- 
Į] mą, kur tuojau pavedė jo globai inkvizicijinio 
■5 teismo asesoriaus vietą. Kalbėjo tuomet, kad 
B taip atsitiko dėl popiežiaus noro, kuris žinojo 
B jo nuopelnus ir norėjo turėti inkvizicijiniame
■ teisme savo žmogų, perkėlė jį Ryman, saky-

jis atneš kur-kas daugiau naudos 
v' čia, negu kokioje nunciatūroje. Neseniai jis 
w buvo paskirtas šv. Petro bažnyčios kanauniku 
B ir apaštališku protonotaru; jam prižadėjo grei- 
B tai duoti kardinolo kepurę, kaip tik atsiras 
B žmogus, kuris galės užimti jo vietą teisme.
I — O, Monsinjoras Nani, — tęsė Narciss, 
Ef — įžymus žmogus, puikiai pažysta dabartinę
■ Europą ir priegtam dievobaimingas kunigas, 
I labai tikintis, visas atsidavęs bažnyčiai, turi 
v tvirtus pamatus politikoje, kuri, tiesa, skiria- 
I si nuo siauro ir rūstaus teologiško tikėjimo, 
I taip labai išsiplatinusio pas mus Francuzijoje. 
[ Štai, kodėl tamstai, iš pradžios bus sunku su- 
į prasti ir čionikščiai žmonės, ir čionikščiai san-
■ pikiai. Jie palieka Dievą bažnyčioje, o patys
B" viešpatauja jo vardu, persitikrinę, kad katali-
I kybė yra organizacija, vienatinė tobula ir am-I žiną organizacija, už kurios ribų yra viskas
i melagystė ir pavojus visuotinai tvarkai. Jie
| užgina ir abejoti, stačiai sako, kad jie yra įga-I botais Dievo ministeriais, ir jie tvirtai laikosi
[ įsikibę į tas ministerių roles; ir jie visa savoĮ spėka, visa savo energija gina savo pozicijas.
B*  Pagalvok tamsta, kad toks žmogus, kaip mon-

•) Pagal žvaigždes Ir saulę au pagelba tam tikrų Įtai
sų visuomet galima atspėti, kokioj vietoj aut žemės ka
muolio esama. Tais prietaisais visuomet naudojasi ke
liauninkai po nežinomas Šalis.

(Toliau bus)

į sinjoras Nani, kuris turėjo reikalus su viso
Į pasaulio politika, ve jau dešimts metų gy vena
I Ryme, užima labai svarbią vietą, dalyvaujaI įvairiausiuose ir svarbiausiuose atsitikimuose,į Jis ir dabr seka visus Europos prietikius, ži-
[ no apie viską, įsikiša į viską. Ir priegtam
| jis žmogus labai atsargus ir meilus, ir niekas
[ negali pasakyti — ar tik jis netykoja popie-
I žiaus sosto.______ ______ ____
F Dar vienas kardinolas į popiežius? — pa- 
I mąstė Pierre, išklausęs su atsidėjimu Narcisso 
’ paskojimą, nes N<ųii figūra labai jį užinterė- 

savo ir užkrėtė jį instiktiviška baime — 
Į tartum už to visuomet besišypsančio veido bu-
■ vo pasislėpęs kasžin-koks slėpinys. Ir jam
I (pasirodė koktu, kaip buvo koktu tuojau at- 
| ^važiavus ir atsiradus Tame svetimame pasauly- 
| je, kuris pasirodė visai ne tokiu, kokiu jis sau
| jį manė anksčiau. _ ,
l Bet monsinjoras Nani, užtėmijęs jaunus 
I žmones, mandagiai pasisuko prie jų ir ištolo 
Į jau ištiesė jiems ranką.
| __ A, ponas kunigas Froman, labai man
Į malonu tamstą matyti. Neklausiu, kaip tam

stai praleidai naktį: Ryme visuomet miegasi
I gerai.... Sveikas, ponas Aber! Kaip tamsta 
Į laikais nuo to laiko, kuomet męs buvome su-
I sitikę prie sv. Teresos paveikslo, kuriuo tam

sta taip gėrėjais. Manau, kad tamstos labai
| arti pasipažystate. Tai puiku. Ponas kunige, 
F pranešu tamstai, kad ponas Aber labai myli 
| musų miestą, — jis mokės tamstai parodyti
p--- geriausias vietas.
! Paskui, jis labai mandagiai paklausė Pie- 
p re’o apie audiencijos rezultatus pas kardinolą. 
F Jis su atsidėjimu išklausė pastarojo atsakymą, 

-etkarčiais linguodamas galva ir slėpdamas
L Saitas kardinolo priėmimas ir kunigo
VJ persitikrinimas, kad Bokkanera nesuteiks jam 
Į I tokios pageltos, nėkiek, rodos, nenustebino jo: 
it) tartum jis laukė panašaus rezultato.. T ‘ uz 
Fr girdęs Sangvinetti vardą ir atsižinojęs, 

(Toliau bus)

savo didumą jinai labai baili, pamačiusi pa- 
ojų visuomet stengiasi pabėgti. Ji plaukia 
teip smarkiai, jog geras garlaivis negali jos 
pavyti. Reikale ji gali nerti po vandeniu ke
lis šimtus sieksnių ir būti po vandeniu gerą 
valandą. Pabuvusi po vandeniu, bangžuvė 
vėl turi iškilti į viršų šviežio oro pasigauti. 
Pakilus į viršų, per šnerves ji išleidžia orą 
ir vandenį su tokiu smarkumu, jog jie aukš
tai pakįla į viršų, tarytum iš kokios čirkš- 
lynės.

Bangžuvė gyvena tik šiaurės jūrėse. Žie
mos metą, kuomet tolimoj šiaurėj viskas ap
sidengia storu ledu, bangžuvės persikelia to- 
liaus nuo poliuso, ten kur ledo mažiaus, o 
atėjus vasarai, kuomet ir tolimoj šiaurėj le
dai truputį pasiskirsto, jos vėl ten persikelia 
ir pluduruoja po vandenį praperšose. Tokiu 
budu bangžuvės, tarytum paukščiai kilnojasi 
iš vienos apygardės į kitą.

Bangžuvės medžioja da labiaus negu ruo
nius ir arklėnus dėlto, kad iš jų da didesnė 
nauda negu iš anų žvėrių. Iš kiekvienos dide
lės bangžuvės išrenka 8 ar 10 tūkstančių 
rublių. Brangiausi yra anie bangžuvės dan
tys (fišbinai) ir varvelis, kurį daro iš bang
žuvės taukų. Iš didelės bangžuvės apturi į 
600 varvelio bačkų, kiekvienoj po 40 kibirų. 
DėJjo bangžuvės teip nežmoniškai naikina, 
jog kai-kuriose vietose jos jau visiškai išny
ko. Yra suskaityta, kad per 40 metų išmušė 
į 300 tūkstančių bangžuvių. Ta ja medžio
kle užsiima suviršum 20 tūkstančių garlaivių. 
Žinoma, nevienam iš tokių garlaivių tenka ir 
pražūti šiaurės leduose.

Bangžuvės teip medžioja. Pamatę bang- 
žuvę, iš garlaivio paleidžia kelis laivus, prie 
kurių virvėmis pririša didelius žeberklus. 
Virvė apsukta ant tam tyčia pritaisyto suka
mojo rato. Laivas rūpinasi bangžuvei nema
tant iš užpakalio prie jos prisiartinti. Laivui 
prisiartinus, vienas iš žmonių, prie to jau 
pripratęs, meta į bangžuvę žeberklą. Pažei
sta bangžuvė pasineria ir traukia su savim 
įsmigusį žeberklą ir virvę, kuri su tokiu smar
kumu nusivynioja nuo rato, j<»g jis reikia van
deniu lieti, kad neužsidegtų. Su ta virve 
bangžuvė valkioja laivą po iures. Po tūlo 
laiko bangžuvė iškįla į viršų jau nusilpnėjus. 
Tuomet prie jos priplaukia kitas laivas ir 
įsmeigia kitą žeberklą ir teip toliau, kol liang- 
žuvė visiškai nenudvėsta. Tuomet ją prie 
garlaivio traukia ir pririša storomis virvėmis. 
Poto jau piausto nuo jos taukus ir tirpina iŠ 
jų varvelį; išima dantis, mėsą ir kaulus meta 
į jūres.

Paskutiniais metais amerikiečiai išrado 
tokias patrankas, iš kurių į bangžuvę šauja 
žeberklais prie virvių pririštais. Jeigu nors 
vienas žeberklas įsminga į bangžuvę, tai žvė
ris jau pagautas. Be to amerikiečiai šaudo į 
bangžuvės tam tikromis sprogstančiomis kul
komis. Įsmigus į žvėrį kulka susprogsta j 
šmotelius, labai sužeidžia bangžuvę ir anoji 
greitai nudvėsta. Dešimts metų atgal ame
rikiečiai tokiu budu užmušė į 4000 bangžuvių. 
Teip nežmoniškai naikinamos bangžuvės pra
dėjo greitai išnykti. Kad galutinai jas neišnai
kintų, Sibiro ir Norvegijos pakrančiais už
draudė medžioti jas po kelis mėnesius per 
metus.

Laukiniai, neturėdami tam tikrų įtaisų ne
medžioja bangžuvių, užtai labai džaugiasi, 
kuomet jūrės išmeta jiems ant kranto negy
vas arba kartais ir gyvas bangžuvės.

Be šitų šiaurės vandenyse ir ant žemės yra 
da daug kitokių gyvų sutvėrimų. Kiek tik 
žmogus galėjo pasiekti poliuso link, visur at
rado augalus, ir gyvulius, o jūrėse po storu 
ledu žuvis, smalžius, vėžius ir varles.

Sutaisė S. Matulaitis

0di mėsos ir taukų. Jeigu nėra taukų, tai 
jiems ne valgis. .Jie labiausiai mėgsta žalią 
ruonių ir arklenų mėsą, bet su da didesniu 
skanumu ryja jų jaukus. Musų valgį valgy
dami jie liesta ir ima sirgti.

Neveizint. į didelius šalčius, laukiniai šiau
rės gyventojai niekuomet nestato sau medinių 
namų. Vasaros metą jie gyvena šetruose iš 
svėrių. kailių. Žiemą didžiojo šėtro viduryj 
taikurios tautos stato mežesnius, o kaikurios 
stato sau namukus iš ledo. Iš ledo gabalų ir 
sniego jie sulipina sau šiokią-tokią lindynę, 
lose lindynėse arba budelėse laukiniai sėdi 
smarvėje ir tamsoj kelis žiemos mėnesius. 
Kaikune laukiniai tose lindynėse sėdi be dra
bužių; visiškai nuogi vyrai ir moters. Tik 
išeidami apsivelka drabužiais, kuriuos jų mo
ters, siuva iš kailių. Marškinius jie -siu
va iš briedžių kailių plauku į vidurį, o 
ant kojų auna kelines ir batus taipogi iš 
kailių. Laike didelių šalčių apsivelka kelias 
eiles tokių drabužių, o ant galvos užsideda 
kepurę apsiūtą kraštais šunies arba briedžio 
kailiu.

Krosnių jie nedaro; krosnies vietoj pas 
juos stovi indas su taukais, o knato vietoj 
vartoja samanas. Malkomis jie negali kuryti, 
nes medžių ten nėra.

1 Nuo degančių taukų jų lindynėse nuolatos 
smarvė ir troškumas; bet jiems tai niekis, jie 
pripratę prie smarvės ir purvų. Apskritai 
imant, jie labai nešvarus. Apsivilkęs drabužį 
laukinis nemaino, kol ans patsai nenukrinta, 
suplyšęs. Praustis jie niekuomet nesiprausia, 
dėlto kūnas jų nuo purvų visuomet juodas, 
laukiniai iš tolo jau labai dvokia, viena dėlto, 
kad niekuomet nesiprausia, o antra, kad turi 
paprotį šluostyti į drabužius taukuotas rankas.

Yisus jy naminius darbus atlieka moters, 
vyrai užsiima tik medžiokle, žvejone ir pirklia- 
vimu. Medėjai jie puikus; užmuša daug ruo
nių, arklenų ir šiaip visokių mažesnių žvė
rių. Žvejoti jiems nepergerai sekasi, nes ne
turi gerų įrankių. Žeberklus ir strėlas jie 
daro iš kaulų, nes nemoka geležies kalti. Vi
sokius geležinius daiktui jie perka nuo svetim
šalių : anglų, norvegų ir rusų. Prekybą varo 
mainais ant žvėrių kailių. laukiniai labai 
mėgsta degtinę, kuom pirkliai naudojasi. Nu- 
gyrdę degtine, pirkliai už niekus perka nuo 
laukinių brangiausius kailius. Didžiausi ap
gavikai rusai. Už tonką biaurios degtine*',  jie 
išmaino nuo laukinių gyvenančių Sibiro pa
kraščiuose bebro kailį vertą į 100 rublių. Kad 
degtinė butų aštrešnė, apgavikai deda į ją 
mėlynojo akmenėlio arba mirkina joje taba
ką. Nuo tokios degtinės daugybė laukinių nu
miršta ir tautos jų palengva nyksta.

Javų laukiniai nesėja, nes jie ten neaugtų. 
Iš naminių gyvulių jie laiko tik briedžius ir 
šunis. Briedis šiaurės gy ventojams neišpasa
kytai brangus gyvulys. Pašaro jis nereika
lauja; žiemos laiku jis kojomis atkasa gilų 
sniegą ir minta šiaurės samanomis. Lauki
niams jis ir arklis, ir karvė ir avis: su jais jie 
važinėja, pakinkę j roges; valgo jų mėsą ir 
pieną, o iš kailių siuva sau drabužius. Su šu
nimis laukiniai teipogi važinėja po šiaurės 
sniegus. Be to šuva sargas ir pagelbininkas 
medžioklėj.

Par. 9. Valiuoja, briedi pasikinkęs. Toliaus matyt 
laukinių Mtras.

Iš laukinių šiaurės tautų labiausia žino
mos šitos: 1) Eskimosai, kurie gyvena šiauri
niuose Amerikos pakraščiuose, 2) Čiukčiai Si
biro pakraščiuose ir 3) Laponiečiai — šiauri
niuose Europos pakraščiuose.

4. KOKI ŽMONĖS GYVENA SIAURĖS 
SALYSE.

Mums, pripratusiems prie vidutnio klima
to, gali keistai išveizdėti, kad šiaurėj nuolati
niame sniege, leduose ir šaltyje gyvena žmo
nės. O betgi teip yra. Tiktai jie negyvena 
toli šiaurėj, bet laikosi Europos, Azijos ir 
Amerikos pakraščiais. Giliai poliuso link jie 
nukeliauja tiktai vasaromis trumpam laikui, 
medžioti ruonius ir arklėnus.

Šiaurės jūrių pakraščiuose gyvena kelios 
tautos. Visos tos tautos laukinės, neapšvies
tos. Tai žmonės daugiausia su plačiomis bur
nomis ir tamsiai geltona uodą, mažo ūgio. 
Minta jie iš medžioklės, žvejonės ir auginimo 
briedžių. Jieškodami maisto sau ir savo brie- 
džiams, jie ištisus metus kilnojasi su visu sa
vo turtu iš vienos vietos į kitą. Jiems lengva 
šitai daryti, nes žmonių ten mažai ir vietos 
pakaktinai. Nekartą galima pereiti šimtai net 
ir tūkstančiai verstų niekur žmogaus nesuti
kus. Juo toliaus poliuso link, juo ir žmonių 
mažiaus, pagalios tūlame atstume jau niekuo
met laukinio nesutiksi.

Gyvenantiems tokioj neturtingoj šalyj ne
karta žinoma tenka badauti, bet jie nebijo 
bado; jie kantrus ir tvirti. Keliauninkai pa
sakoja, kad laukiniams nekartą atseina po ke
lias dienas nieko burnoj neturėti, o jie visgi 
nenusimena, yra linksmi. Užtai sumedžioję 
didelį žvėrį valgo be galo. Tuomet kelias va
landas jie valgo, be paliovos; galų gale pri- 
valgo teip, kad negali jau nė kalbėti, net al
suoti jiems sunku pasidaro'. Tuomet jie, at
sigulę. išmiega, o pabudę vėl imasi už valgb.

Sako, kad trįs laukiniai gali per dieną su-

5. KO KELIAUJA ŽMONĖS Į TOLIMĄ 
ŠIAURĘ?

Nerami ir šalta tolimoji šiaurė, o betgi ten 
neretai galima sutikti žmogus vidutiniojo kraš
to. Kasgi juos ten traukia, ko nori jie nuo 
laukinių žmonių, ko jieško jie terpu sniego ir 
ledų šiaurės jūrėse?

Į nelabai tolimą šiaurę žmones kviečia geis
mas pinigų, noras uždirbti.' Vieni, keliaudami 
su degtine, apgaudinėja lengvatikius lauki
nius, už niekas išmaino iš jų brangius kailius, 
už kuriuos namie uždirba didelius pinigus. 
Kiti keliauja piures su garlaiviais medžioti 
bangžuvės, ruonius ir arklėnus. Visi šitie pi
nigų jieškotojai nenukeliauja toli į šaurę, 
jiems baisi tokia kelionė ir pinigiškos naudos 
jijė neduoda. Į tolimiausią šiaurę poliuso 
link leidžiasi tiktai tie, kurie jieško daikto 
brangesnio už pinigus, kurie keliauja jieškoti 
mokslo, nori patirti tai, ko žmonės da nežino.

Tik tamsus žmogus pasikakina tuom, ka< 
žino tik savo kaimą ir parapiją; apšviestesnis- 
gi geidžia daugiaus žinoti; jis nori pažinti kas 
dedasi aplinkui jį, po juom ir pavirš jojo. 
Juo apšviestesnis žmogus, juo daugiau ir ge
naus jis nor pažinti visą pasaulį. Diduome
nei tam tikslui pakanka pasinaudoti knygo
mis, kurioje galima atrasti reikalingos žinios. 
Bet knygose ne visa ką gali atrasti, nes ne
viskas da žmonių ištirta ir aprašyta; dėlto 
daugybė mokytų vyrų visą savo gyvenimą 
pašvenčia tyrinėjimui to, kas da neištirta. 
Vieni dirba, kad atrasti naujas da neištirtas 
įvairių mokslų tiesas, kiti leidžiasi tyrinėji ne
žinomas da žmonėms šalis.

Kai-kurios žemės vietos kaip antai Afri
kos vidurys ligšiol neištirtas dėlto, kad ten 
sunku nuvykti dėl neišpasakytų ten nuolatos

stovinčių karščių. Šiaurės ir pietų poliusų 
apygardės neprieinamos dėlei didelių šalčių ir 
edų. Į visas tas šalis metai po metų leidžiasi 
drąsus, godus mokslo keliauninkai, kad ištirti 
ai, kas da neištirta. Po kiekvienos tokios ke- 
ionės apygardė nežinomo eina vis siauryn, o 
X) tūlo laiko ant žemės kamuolio nebebus nė 
vieno žemės sieksnio mokintų žmonių neišty
rinėto. •

iš daugelio tokių kelionų tolimai šiaurei 
tyrinėti čion aprašysime kelionę kapitono De- 
iongo su garlaiviu “Žanetta” ir Nanseno su 

garlaiviu “Fram”. v

ŽVEJYS.

II.

Deliongo Kelione.
I. RUOŠIAS Į KELIONĘ.

Labai išsiplatinusio Amerikoje laikraščio 
vardu “Nevv York Herald” leidėjas uždirbęs 
daug pinigų, užmanė savo lėšomis suruošti 
garlaivį tolimai šiaurei tyrinėti. Tam tikslui 
jis nupirko tvirtą gerai sutaisytą garlaivį var
du “Žanetta” ir pakvietė žmones norinčius 
atlikti tą kelionę. Norinčių atsirado 1300 vy
rų. Prasti matrosai geidė važiuoti, kad pa
matyti naujas da nematytas šalis, o mokinti 
vyrai, kad paplatinti ir padidinti mokslą da 
nežinomų šalių ištyrinėjimais. Bet nevisi no- 
rintiejie galima priimti į tokią sunkią kelionę. 
Iš jų išrinko tik sveikiausius ir drąsiausius vy
rus. V adovavimą garlaivio pasiėmė kapito
nas Deliongas, žmogus drąsus, geležinės svei
katos ir tvirto budo. Jis jau buvo buvęs toli
moj šiarėj. Prastų matrosų paėmė. 22; iš 
mokintų ten buvo: vienas daktaras, kitas 
astronomas (tyrinėtojas dangaus ir žvaigž
džių), trečias meteorologas (tyrinėtojai oro), 
ketvirtas zoologas ir botanikas (tyrinėtojas 
gyvulių ir augmenų) ir tt. Viso su “Žanet
ta” plaukė 33 žmonės; vis tai jauni ir sveiki 
vyrai, iš kurių nė vienas neturėjo daugiaus 
per 35 metus.

Susiruošė kaip pridera susiruošti į tokią 
ilgą ir pavojingą kelionę; paėmė su savim 
visko, kas gali būti reikalinga kelionėj, maisto, 
kuro ir drabužius. Pasiėmė netik ilgam lai
kui, bet dagi ir kelioliką šunų ir roges, kad 
reikale galėtų pasikinkę jaisiais važiuoti. Ne
užmiršo teipgi ir apie moksliškus įtaisus.

Teip susiruošusi “Žanetta” 1879 m. 8 d. 
liepos išėjo iš New Yorko prieplaukos. Į šiau
rės jūres “Žanetta” įplaukė per vadinamąją 
Beringo pertaką, kuri atskiria Aziją nuo 
Amerikos.

Eik, žvejį, žvejoti, > 
Laukia jau tinklų __
Eik, daili kelionė 
Bus tau ant bangų. 
Eik! tenai valtelė 
Laukia pakrantėj, — 
Ir nari žuvelė 
Tamsiam’ vandenyj. 
Palaidynę leisi, 
Užmesi tinklus, — 
Su našta pareisi 
Į savo namus. 
Eik, palikk grjtelęl... 
Puiki bus naktis. 
O namie dukrelė 
Tinklus pataisys. 
Eik, žveji, jau metas, 
Laimė seks tave! 
Eik, užteks sveikatos, 
Duktė lauks namie!

II.
Žvejys nenorėjo 
Eiti iš namų, 
Mat, mintis užėjo, 
Kad nebus ramu. ■» 
Dar užvakar dieną 
Žuvo trįs draugai — 
Žmonės rado vieną, 
O du — amžinai.... 
Nesinor žvejeliui 
Galas sau j ieškot, 
Bet — vis tie vargeliai ! 
Nėr ko čia dūmot*!  
Užsisagstę dailiai, 
Pratarė sudiev! 
Nusišypso meiliai 
Išblyškus’ duktė. 
‘Daug tur tėtis vargo” 
Mįslij’ sau viena — 
“Nėr’ duonos už bargą.

• Ir ji dirb liūdna. '

2. PRADŽIA KELIONĖS PO ŠIAURĖS
JŪRES. .

Įvaževusi į šiaurės jūres “Žanetta” suvir
šum du mėnesiu šiaip teip plaukė tarpu ledų, 
kurių tą metą buvo labai daug. Nekartą ju
rininkams parsieidavo išlipti ant ledo ir tam 
tikrais piuklais išpiauti garlaiviui kelią iš vie
nos praperšos į kitą. Bet galų gale ledai 
įveikė “Žanettą”, jinai sustojo iš visų pusių 
ledų apsupta ir, įšalusi juose, turėjo drauge 
su jais pasilikti per ištisus dų metu.

Nuobodžiai ėjo laikas nelaimingiems ke
liauninkams ypatingai ilgomis žiemos nakti
mis. Idant atsiginti nuo šalčio, kelianinkai 
nuolatos turėjo sėdėti garlaivyj prie ugnies. 
Matrosai iš nuobodumo tai skaitė knygas, tai 
žaidė kaip įmanydami; kapitonas Deliongas 
kasdien užrašinėjo atsitikimus buvusius tą 
dieną garlavyj ir apgygardėj; mokyti tyrinėjo 
viską, ką tik akyvo mokslui atrazdavo. Nak
ties laiku juos labiausia užėmė vadinamas 
šiaurės spindėjimas, kuris ten beveik kasnakt 
atsikartoja. Ant dangaus pasidaro tai šviesus 
lankas, tai tarytum kokis žibantis kasnykas', 
nuo kurių eina šviesos spinduliai į visas pu
ses.

Teip perėjo du metai: 'dvi ilgos naktys ir 
dvi ilgos dienos. Per tuodu metu musų ke
liauninkai turėjo iškęsti daug vargo ir baimės 
nuo baisių šiaurės ledų, šiaūrės ledai niekuo
met nestovi ramiai. Jie tai susispaudžia teip, 
jog dideli ledo gabalai besiriedami vienas ant 
kito padaro baisias keteras, kurios pargriu- 
damos gali lengvai sudaužyti ir didelį garlai
vį. Ir “Žanettai” daug parsiėjo nuo ledų nu
kentėti; ledų suspausta ji iškilo į viršų ir at
sigulė ant šono. Jurininkai nusiminė. Da 
labiaus nusiminęs buvo patsai Deliongas. 
Jis tikėjosi prasimušti per ledus ir nuplaukti 
gal iki paties poliuso, o dabar Žanetta įša
lo į ledus tik koki keli šimtai verstų nuo žemės 
krašto. Tiesa, ledas kuriame garlaivis įšąlo 
nuolatos plaukė į šiaurę, poliuso link, bet plau
kė labai iš lengvo ir nežinia kur tėkmė jį ga
li nunešti, o vėl nežinia kas gali atsitikti su 
garlaiviu tarpe nuolatos judančių ledų.

3. ATRADO DAR NEŽINOMAS SALAS.
• Laike teip neramios kelionės Deliongas ir 

jo draugai turėjo džiaugsmą, kuomet 11 d. 
gegužio 1881 m. toli pamatė tamsią juostą. — 
Žemė, žemė! — sušuko visi.

Ir iš tiesų, pažiūrėjęs per žiūroną, Delion
gas aiškiai pamatė uolas ir kalnus. Pažiūrėję 
pagal žvaigždes*)  kokioj vietoj jie yra, c 
poto į žemlapį ir persitikrino, kad tos žemės 
nematė da jokis keliauninkas, nes ji da ne
paženklinta ant žemlapio. Geriaus prisižiūrė
ję patyrė, kad ta žemė tai nedidelė sala. Ja 
davė vardą Žanetta. Tuom tarpu tėkmė nešė 
juos vis toliaus poliuso link. Perėjus / die
noms vėl pamatė žemę. Kad geriaus ją iš
tyrinėti, 5 jurininkai ledu nukeliavo jas ap
žiūrėti. Kelias dienas ėjo kol pasiekė nau
jąją žemę. Tai buvo teipgi sala. Šitą salą

III. • 
Ž ve j u i nepavyko, 
Atspėjo širdis — 
Vėjas, mat, išdyko, 
Nerami naktis. 
Pakilo audrelė, 
Sužibę žaibai — 
Supyko jūrelė, 
\ andens šok’ stabai. 
Kasasi, kiek gali, 
Iš visų spėkų, ’ 
Bet vilnis atgal jį 

. Mėto ant stabų.... 
Jūrelė, vaišinga — 
Priėmė gražiai...a 
Vilnyse jis ding<£ 
Dingo amžinai... r 
O jaunai dukrelei 
Plyšt’ pusiau širdis — 
Kelintą naktelę 
Tėvo laukia vis....

V. K. Račkauskai

. LAIVELIS.
Juromis iriasi menkas laivelis,
Vilnįs aplinkui putoj',
Žaibas vis blizga, grumo griausti-
Vėjas jūrinis vaitoj*. ... (nis.

Irias laivelis........ Tai pasinėręst
Žiuri į veidą mirties,
Mano, kad čia jam vilnįs vaisa
Patalą šaltą išties...» (ga

Tai, pasikėlęs putoms ant sprando
Iškel’ į dangų akis:
Dievas nesimato, debesjs juodi. 
Tarsi tamsiausia naktis....

Inkaras dingo, burės suplyšo,
Vairas pakrypo šaly n,
Dugnas prakiuro — ko ir belaUK
Nerkis, laiveli, gilyn!_  (ti?„.

V. K. Račkauskas.

“KAS ĮKV£P£ ANT. BARO 
NUI ‘ANYKŠČIŲ ŠILELI’?* ’
Teip užvardintą straipsnį radai 

patalpintą brošiūroje “Gabija” 
atspauzdintoje Kriokavoj lęoj 
metuose, pašvęstoje atmini 
mui Lietuvos dainiaus, vyskupą 
A. Baranausko. Autorius S b 
straipsnio Adomas Jakštas, nori 
damas pasirodyti apginėįu lietu 
viškos kalbos prieš lenkus, šta 
ką 'ame prirašė.

“Buvo tai 1857—1858 moks! 
metuose. Dvasiskąją'Tskalbą ii 
guldinėjo tuomet Varnių semina 
rijoje Kun. Antanas Gabšys(Gab 
szewicz). Žinoma, išguldinėjo ne 
lietuviškai. bet lenkiškai. Būvi 
lai žmogus gana gabus. Kleriki 
jį mylėjo, nes jis jiems netik h4 | 
miletikos įstatymus aiškino, be 
ir su svietiškąja lenkų literatui! 
rūpinosi supažindinti. Ateidama 
ant lekcijų, atsinešdavo tai Mie 
kevičių, tai Krasinskį, tai S lovai / 
kį. Klerikams tokie skaidymą 
baisiai patikdavo. ‘

Ant vienos iš tokių lekciją s 
kun. Gabšys, perskaitęs iš’ “Pa X
Tadeusz” Lietuvos girių apraš) \
mą, ėmė girti poetiškus to Veika] 
grožius, paskui nuo poemos n< 
kreipė šneką į lenkų kal^ą, pradJ 
jo plačiai aiškinti, kaip ji g r ai . 
turtinga, dailiai skambanti ir t f

J



Pusi.

pamokinimal Iš de- 
ir penkių bažnyčio*

Kantičkos, apie peklos kančias. Su
rašė Llepukas. Telpa 20 giesmių, pa
rašyta juokingai, teip kaip “Davatką 
gadžlnkos“. Pusi. 40. Kaina .. 15#

Kišeninis Ruslškai-Lletuvlškas žody, 
nas. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kai
na .......  40c.

Japonų Pasakos., 
vertimą sutaisė S. 
telpa čia 7 trumpos 
21, Kaina .................

Janlta, drąsusis Japoniškasis Ka
reivis. Tikras atsitikimas iš karės 
japonų su chinais. 
bos vertė K. S. Pusi.

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

Gyvybė (kantatas) ir kitos trum
pos poėmos, parašė J. Vlskoška. Tel
pa čia eilės: Gyvybė, Ištvirkėlis, Vy
lius, 3 sonete!, Proverbal ir Jautimai. 
Pusi. <1, Kaina ............................  15c.

Koks mums reikalingas "Vaiskas”
Vertė M. Pusi. 15, Kaina............. 5c.

Klebono Karčiam*. A tai tikima* iš 
nesenos Šiaulių praeities. Parašė 
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina, ,5c.

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

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

Kraujo sėja. Apysaka iš laikų ka
rės Maskolijos su Japonija. Parašė 
\Vaclaw žmud;’..l, Lietuviškai Išvertė 
V. Stagaras. Dviejuose tomousa.

Pagal rusišku 
Vaitiekupiunaa, 
pasakos. PusL 
................... 5c.

Kaip kunigas virto sccljaldemokrl* 
tu. Parašė Gėrė. Teipgl prie to* pa
čios yra:‘Revoliucija ir Kunigai, para
šė Sermukšnė. Puslapiu 31. Kaina 10c.

Iš vokiečių kai-
23 Rčusą

Kaip žmonės su ponai* kovojo? 
Sodiečių sukilimai Ispanijoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. ParaM 

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

lėsivystymas vaisiau* gyvūnų. Pa
rašė Dr. J. Halis, Su daugeliu pa
veikslėlių iš embrioliogijos. PusL 
12 Kaina ..........................   10c.

u
©

Draugysčių reikalaiIŠ YISDR.

— Komitetas.

mo

III.

gausprl-

Pajieškojimai

62 W.

SU-

Box 612

APGARSINIMAI

Box 84,
be

be

City.Box

12950

rodos keliais me-
Kaina 50c. Apdaryta 65c

III.90 Hill St.

Ei-savo draugo Antano

3252

Amžina jiems garbė!!

apsivertimui merginos ar 
ir neturtinga butų, blle

kur 
šir-

|150 iš kalno, o lyk) išmokestlm, 
nuplrksite medin) namą 4 ruimų ant 
37 Pi., arti Kedzie Avė. Kaina... .1900

ir paliko di- 
4 metų mer
ge ras ir do-

, Difteritas, Parašė D-ras A. V. Difte 
ritas tai yra labai sena liga, plrmiau-

Išmo- 
muri-

Ui 1250 iš kalno, o lyk) ant išmo- 
k ėst les, nuplrksite 2 lubų medin) na
mą ant 43 gat., arti Wentworth Avė. 
Randa $32 ) mėnesj. Kaina ...$2250

išmo- 
muri-

Jonas 
netoli

Ar geras katalikas gali būti soclja- 
HstuT Knygelė aiškina kaip Lietuvos 
kunigai užsipuldinėja ant aoc. bažny
čiose per pamokslus, laikraščius ir tt 
Pusi 15. Kaina................................ 5c.

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

Cholera Ir Kova su Ja. Vertė D-ras
A. V. Pust 16. Kaina.......................5c.

Mi- 
len-

Paia-
Kai 
20c.

SKAITYKITE !
|300 ant rankos, o lyk) | 
randa, nuplrksite 2 lubų

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

reikalą. Jie patys ar kas kitas 
duoti žinią adresu:

Heron. Zerlngis,
14th PI., Chicago, 111.

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

Auka, apysaka parašyta M. Lastau
skienės, iš žmonių gyvenimo; naudin
ga perskaityti kiekvienam. Pusi. 72. 
Kaina . .......................................... 20c.

verta kiekvienam perskaityti.
85. Kaina ..............   15c.

fii- 
pasakos: 
akmenys, 
Dienynas 
Valdulys.

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

adresu:
P. Mikolalnls, _

62. New York

Už $300 ant rankos, o lyk| | 
kest| randa, nuplrksite 2 lubų 
n) namą, 2 pagyvenimais po 4 ruimus 
ant 37 gat., arti Parnell. Kaina $2750

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

Pajieškau jauno* merginos su vi
dutinišku balsu dainuoti teatre; gera 
užmokestis.

Geriausia* lavinimas ant piano 
einama kaina. Miss. E. Edye, — 
3113 S. Halsted gat., viršui maliavų 
sankrovos.

Už 
kęst) 
nj namą, 2 pagyvenimais po 6 ruimus 
ant Quinn gat., arti 31 gat. 
Kaina

bus geriau*, kad socljalistal 
viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant- 
išleidimas, pertaisytas ir žymiai 

padidintas. Jei nori žinoti, perskai
tyk šitą knygelę. Pusi 83............ 10c.

kabinete, Komedija viena- 
Pagai lenkišką sutaisė K.

15c.

Felix Palllon,
71 Cllnton St., Binghamton, N. Y.

Kreipkitės pas
A. OLSZEWSKI,

S. Halsted St., Chicago, III.

Kreipkitės adresu:
H. Mockus,

< f Chicago,

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

Dievo žvaigžde, IstoriSks apysaka 
iš Kristaus laikų pagal Wallaceo 
veikalą "Ben-Hur", 1# lenkų kalbos 
vertė Karolis Vairas.' PusL 210 
Kaina ........................................... 400

Antra* Krikita*. Slų laikų apysa
ka. Parakė Br. Vargšas. Puslapių 
83. Kaina .................................... 25c

ir tt. Klerikai klausė, ausis iš
tempę, tarsi pranašo žodžių. Na, 
ir kad kun. prifesorius butų tuo 
ir užbaigęs, lekcijos įspūdis butų 
pasilikęs ant visų kuopuikiausias. 
Bet jis padarė žymią taktišką 
klaidą: iškėlęs į padanges lenklJ 
kalbą, ėmė biauriai tyčiotis iš lie
tuviškosios, kad ji, girdi, gera tik 
piemenims ir tamsiems ūkinin
kams, kad joje negalima išreikšti 
jokių augštesnių minčių, kad ji 
poezijai visai netinkanti ir tt. 
Žodžiu sakant, išniekino ir išder
gė lietuvių kalbą teip, kaip vien 
ištautėjęs lietuvis tegali padary
ti. Kaip patiko ta lekcija kitiems 
klierikams, nėra žinios. Bet A.A. 
Baronui ji stačiai, lyg peiliu, šir
din įsmigo. Jame atsirado gyvas 
noras atsistoti k ' garsais, vi
siems girdint, viešai prabilti. 
“Kun. profesoriau! tamsta begė
diškai meluoji, arba kalbi, ko vi
sai nežinai!"

Žinoma, kaipo doriškai išlavin
tas klerikas, A. Baronas tą norą 
tuomet savyje suvaldė ir jokio 
skandalo auditorijoj profesoriui 
nepadarė. Bet užmiršti jo žodžių, 
išniekinančių lietuvių kalbą, nie
kaip negalėjo. Tatai nenurimo 
tolei, kolei tą pačią vasarą, 1858 
m., namon parvažiavęs, neparašė 
“Anykščių šilelio” pirmosios da
lies, o sekančią vasarą antro

: ' S1OS.
Tokiu budu “Anykščių šilelis”, 

pagal A. Barono mintį, turėjo bū
ti lyg koks argumentum ad ho- 
minem, kuriuo musų dainius ne
tik saviems moksladraugiams, bet 
ir visai Lietuvai aiškiausiai išro
dė, jc8 musų kalba neikiek ne
menkesnė už lenkiškąją, anaiptol, 
rasit, dar turtingesnė ir tobules
nė. jog joje visokias poezijos grar 
žybes ir prakilniausias mintis ga
li puikiai išreikšti ir jog pertai 
__visoki Gabšiai ir consortes yra 
tikri išgamos ir melagiai.

K Tokia tai “Anykščių šilelio” ge
neza.

Augščiau paduotuosius faktus 
surašau čia teip, kaip pats am. a. 
vyskupas Baronas man pasakojo. 
Taip tai, kad ne lenkomanas kun. 
Gabšys, rasi, ir būtumėm' visai 

M^pcščių Šilelio” neturėję. Iš 
to pasirodo, kaip tai kartais musų 
priešai, norėdami mums blogą pa
daryti, nenoroms daug gero pa- 
daro. Adomas Jakštas.

Kokių jausmų patyriau, per
skaitęs šį straipsnį, tai tik žmo
gus, pakliuvęs į nagus tigro, gali 
atjausti.... Tik kaipo buvęs mo
kintinis profesoriaus kun. Gabše*- 
vičiaus vienlaik su kleriku A. La- 
ranausku Varnių seminarijoje, tu- 
riu viešai pasakyti:

Jeigu kun. Adomas Jakštas, ra
šydamas tą straipsnį, vis tai išpai- 

; šakojo pagal žodžių girdėtų iš 
lupų Lietuvos girių dainiaus, tai 
vyskupas Baronas, autorius A- 
nykščių šilelio , buvo tokiuo me- 
lagiumi, kokiuo buvo išgama ir 
lenkomanu profesorius “Gabšys^.

Bet, kad pasimirę nebgali pro
testuoti prieš istoriškus melus, 
tai tik gyvųjų sąžinės privalumu 
yra traukti netik poetus vysku“ 
pus. bet ir jų garbintojus iš pur
vyno, kuriame autorius šio straip
snio užsimanė paskandinti, prisi
dengęs tiesa apginėjo lietuviškos 
kalbos.

Kun. Antanas Gabševičia išti
kro buvo gabiu mokintoju mora
liškos theologijos, homiletikos ir 
lenkiškos kalbos seminarijoje iš 
paliepimo vyskupo Valančauško, 
ir jis neturėjo tiesos tų mokslų iš- 
guldinėti lietuviškoje kalboje, 
nors ją mylėjo ir geriaus mokėjo, 
negu kiti seminarijos profesoriai 
arba Valančauskas, kurs, perkrau- 
stęs iš Alsėdžių į Varnius savo 
sostapilį, uždarė paskutinę Žemai- 

' tijoje lietuvišką mokyklą, o ka
tedroje savo prisakė kamendo- 
riams, vietoje lietuviškų, lenkiš
kus pamokslus sakyti.

Ant pirmos lekcijos, po atida
rymui kurso 1857 m,» profesorius 
Gabševičia, žinodamas, kad kle
rikai, pastoję kunigais, priversti 

1 bus lenkiškai pamokslus sakyti ir 
su ponais ir vyskupu susirašinė
ti, liepė klerikams aprašyti įspū
dį, kokį ant jų padarė pirmas su
sirinkimas auditorijume, kurio sie
nos papuoštos buvo portretais vi- 
siTzemaitijos vyskupų, popiežių 
ir dideliu lentiniu kryžiumi, ant 
kurio nežinomas tepliorius per
statė pastebėtinai jautriai kan
čias Kristaus ir, valandai praslin
kus, jam piešinius atiduoti peržiū
rėjimui.

Ant sekančios lekcijos, atiduo
damas peržiūrėtus lapus su ■nuro
dymais klaidų, pamenu, vienam

Maskolijoj 1906 metais valdžia 
administrativišku budu uždėdama 
pabaudas gavusi 300,000 rublių;
1907 metais — 600,000 r., o jau
1908 m. — 1.000,000 rublių.

(“Vilt.”) • į

33? *
14-TA8 DIDELIS BALIUS.

Chicago, III. Dr-tė D. L. K. Gedimi
no parengė ba|lų suktoj, 28 d. Mo 
mėn. Walsho sajfije, kampas Noble ir 
Emma gatvių, arti Mllwaukee Avė. 
Prasidės 7 vai. pakart?. Įėjimas 25c. 
porai. Visus Mr^Ingaj Vvlečla atsilan
kyti — Komitetas.

Pardavimui yra sankrova valgomų 
daiktų ir mėsos, arklys, vežimas ir 
viso* (taisos; parduodama dėl išva
žiavimo J Lietuvą. Adresas: 
Lauka, 121 W. Huron St., 
Centre Avė., Chicago, III.

▼iao 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra viena* iŠ geriausių 
raštininkų pasakų rašyme ii žmonių 
gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c.

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

sla pasirodo gerklėje pas valkus. PusL
7- Kaina.............................   5c. .

Bet Kriokavos
kad nėra

kleriktii iš Kuršo pasakė: “Nic- 
szczęslivvy Gibažysko napisal 
zielonego trawy; kitam pasakė: 
“Czytaj i ucz się gramatyki”; 
trečiam pasakė: “W opisie nie 
znalazletn žadnego sensti” ir tt. 
Man-gi, atduodamas lapą, pasa
kė: “Mysli są dobre, ale w kaž- 
dem slowie po kilka blędow gra- 
matycznych”.

Iš to galima suprasti, kad td 
kiems klerikams reikėjo paliepti 
kasdien skaityti Mickevičiaus ar 
Slovackio raštus,
moralistas gerai žino, 
ant žemės katalikiškos seminari
jos, kurioje vyskupas leistų pro
fesoriui viešai skaityti svietišką 
literatūrą. Tai-gi ir aš su Bara
nausku, nuo Rugsėjo 1857 iki 
Liepos 1858 m., būdamas Var
niuose, negirdėjau, nė nemačiau, 
kad kun. Gabševičia butų kleri- 
kanis ant lekcijų skaitęs Micke
vičiaus, Krasinskio ar Slovackio 
poezijas. Bet gerai žinau, kad 
profesorius morališkos theologi- 
jos Gabševičia davinėjo labiausiai 
uždrausto vaisiaus ištikimiems 
klerikams ragauti. Nuo kleriko 
A. Baranausko ir aš gavau iš Mic
kevičiaus išsirašyti, pasislėpęs pa
stogėje seminarijos tarpe sukrau
tų materacų: 
“Podrož do Rosyi”, 
Piotrą” ir tt.
joti, kad skaitymas Mickevičiaus 
nepadarė ant manęs įspūdžio, 
ačiū Gabševičiui! O tuomi la
biau ant poetiškos dvasios klieriko 
Baranausko?

Tai naturališka geneza “Anyk
ščių šilelio”.

Bet, žinoma, jėzuitai moka su
naudoti prigimtus talentus savo 
naudai. Dėlto nėra nieko paste
bėtino, jeigu jais nori ir pasigir
ti, pagimdę išgamas.

Vyskupas Valančauskas, 
pratęs svarbą nepaprasto talento 
r>aranausko, tuoj suteikė jam pi
nigus kelionei į Rymą laike vaka
cijų, idant aplankytų grabą šv. 
Petro, o iš ten pagrįžusiam 1858 
metuose, davė iš seminarijos fon
do pinigus mokslui dvasiškoje 
.Akademijoje Petrapilyje.

Kada Baranauskas mokinosi 
ten romiškos politikos, tai kuni
gas Gabševičia štai kokiu lenko- 
manu man pasirodydavo. Aš par 
stojau kunigu 26 Kovo 1860 m. 
ir gavau vietą kamendoriaus prie 
bažnyčios Varnių parapijos. Kle- 

Smigelskiui išvažiavus į 
- Baden 
jo vietininku 

reikalavau

Į| Ant salų Filipinų amerikonai 
iki šiol neįstengia sukilusios prieš 
jų valdžią Moro giminės suvaJdy- 

Netoli Malabang susirinko 1ce- 
Prieš juos iš-

ti.
Ii šimtai sukilėlių.
siuntė 5 kareivių kompanijas su 
kanuolėmis.

|| Turkija, matyt, laukia ant Bal
kanų pu s salio riaušių ir sumišimų. 
Ji drutina savo kariškas pajiegas. 
Dabar ji užsteliavo Vokietijos dirb
tuvėse 300 milijonų karabinams 
patronų, kurie turi būt padirbti 
trumpame laike.

Į| Sulyg Berlyno valdžių pagar
sintos atskaitos, šiuom kartu vien 
Berlyne i: jo pt iemiesčiucse yra 40- 
124 neturinčių darbo darbininkų. Ta 
me skaitliuje moterų be darbo yra 
tik 1716.

‘Redutą Ordono”, 
“Pomnik 

Ar gali kas abe-

| Užėmę portugailšką valdybą 
Macao chiniečiai atsisakė iš jos 
pasitraukti. Jie išpliekė chinišką 
vėliavą ir nuo gyventojų renka jau 
mokesčius. Portugalija siunčia j 
Macao tūlą kariškų laivų skaitlių.

ĮĮ Iš Londono 18 d. lapkričio iš
lėkė* milžiniškas balionas, su ku- 
riuom laikraščio “Daily Graphic” 
sandarbininkas bandys nulėkti j Si- 
beriją.

|Į Laikraščiai praneša, jog Mas- 
kolijos caras nesveikas, jis serga. 
Serga ir jo draugas Rymo popie
žius. V

| 14 d. lapkričio Paryžiuj pasi
mirė maskoliškasis kunigaikštis 
Aleksis. Kuna jo pargabeno Pe
terburgan.

|Į Anglijos valdžia uždraudė ga
benti į Angliją gyvus gyvulius iš 
Pennsylvanijos.

| Ant salos Hayti vėl užgimė 
revoliucija. Vadovu revoliucijonie- 
rių yra jenerolas Simon.

gydytis, 
ir 
pasikal-

li
ne

bonui 
Baden 
kati 
sykį
bėti su mylimu man profesorių 
Gabševičia. Pakviestas, ne sykį 
pasakė už mane lietuvišką pamo
kslą, atlaikė nišparus, net palai
dojo numirėlius, pasakydamas vi
suomet naudingą lietuviams pa
mokslą ar tai bažnyčioje, ar ant 
kapinių. Bet koks buvo mano 
nusistebėjimas, išgirdus sykį, lai
kant jam nišparus, begiedantį 
“melskimės” vietoje “oremus”. 
Kada, laikydamas Diurnale ran
koje, visą maldą iš lotiniškos kal
bos, giedodamas, vertė į lietuviš
kąją I Ar tokį jo darbą galima 
pavadinti “lenkomanija“? Tuose 
metuose, laike vakacijų, kun. 
Gabševičia pats siūlėsi man su 
patarnavimu atlankyti ar ligo
nį, ar vargšą šiaučių palaidoti, 
kad tik susirinkusiems vargdie
niams lietuvišką pamokslą galė
tų pasakyti.

Toks tai buvo lenkomanas kun. 
Antanas Gabševičia. Politika 
vyskupo Valančauško tarnauti 
rėdui ir ponams, Gabševičio poli
tika — mokinti klierikus ir žmo
nes. Suprantamas dalykas, kad 
toks profesorius seminarijoje bu
vo ponų ir vyskupo neapkenčia
mas.*)

Lai tie mano žodžiai bus pami
nėjimu kentėjimų kun. A. Gab
ševičio “Koloje” (Archangelsko 
gub.), kur, ačiū šnipams, liko iš
tremtas 1861 metuose, ir nežinau, 
kaip pasimirė.

Gabševičio mokintinis 
Kun. V. Dembskis.

♦) Ačiū kun. Antano pasidar
bavimui seminarijoje, klerikai, at- 
jausdami jo žodžius meilės tėvy
nės, kada kilo “povvstanie” 1863 
m., tuoj po mano pamokslo Var
niuose 24 d. Birželio, apleido se
minariją neklausdami Valančaus- 
ko, ir griebėsi ginklo, idant žūti, 
arba liuosais likti. Toks buvo 
“Lietuvos išgama” su klerikais, 
kurie davė savo gyvastį už tėvy
nę!

|Į Londone Japonija užtraukė 
paskolą 10 milijonų doliarių. Rei
kalaujama- pinigų suma buvo už
dengta į t valardi laiko.

KĄ SVIETAS RAŠO APIE Dr. 
COLLINS, NEVY YORKE. 
Malonu skaityti tokias padėka- 

vones nuo išgydytų žmonių, kurie 
ilgai sirgo ir buvo kankinami li
gų, o New Yorko Medical gydy
kla pamatiškai išgydė. Štai ką ra
šo:

4 NEAPSIRIKAU.
O dabar aš, pastanavijau para

šyt padėkavonę, kad mane išgydė 
nuo ligos, kuri per metus vargino 
ir ne tik draugystės vietiniai dak
tarai buvo pripažinę už neišgydo
mą, bet ir laikraščiuose kiti pagy- 
dę po tūlą laiką apleido, su dide
liais diegliais po visą kūną, la
biausia — rankose, pečiuose, šo
nuose, strėnose, kojose ir ant visos 
sveikatos nupuolusi, teip kad kvar
kimas gerklėje sunkino, kvėpuot.

Kaip pamačiau padėkavonę laik
raštyje už išgydymą nuo tokios li
gos kaip mano per Dr. Collins, 
Med. Institutą tai nors jau ir abe
jojau, ar dar gali kas nors mane 
išgydyti, bet kaip aprašiau ligą ir 
atsiųstus vaistus suvartojau, tad 
persitikrinau, ir neapsirikau, o pa
silikau sveikas, 
tais jaunesnis.

L. Danatas,
Larchmont Yacht Club, 

Larchmont, N. Y.

PRIVERSTAS BŪTINUMO.
Galima pasakyti, jog daugumas 

išradimų atsirado dėlei būtinumo. 
Jei męs reikalaujame ko nors savo 
patogumui, tai męs darome ban
dymus kol mums pasiseka. Męs 
neatkreipiame daug atidžios į gy
dymąsi, kolai mus nepriverčia bū
tinumas. Tik tuose atsitikimuose, 
kur musų gromuliojimas yra su
gedęs, bandymai nėra reikalingi, 
nes Trinerio Amerikoniškasis Elik
syras Karčiojo Vyno yra vieninte
lis ištikimas vaistas. Jis veikia 
prigimtu keliu, sustiprindamas 
vidurius ir padarydamas juos tin
kamais priimti maistą ir prirengti 
jį geram suvarškinimui. Jis pri
vers visus organus imtis vėl prie 
darbo. Vartok jį visuomet kaip 
tik pastebėsi pas save 
noro valgyti ir mažėjimą 
Gaunamas apuekose. 
Trineris, 616-622, So.
Avė., Chicago, III.

mažėjimą 
sveikatos. 
Juozapas 
Ashland

PIRMAS IŠKILMINGAS 
BALIUS SU PRAKALBOMIS.

Chicago. Susiv. Liet. Am. 129 kuo
pa surengė prakalbas ir bailų 29 d. 
šio mėn. Freiheit Turner salėje, 3417 
S. Halsted gat. Prakalbo* prasidės 
3 vai. po pietų, o balius 5 vai. Įėji
mas 25c. porai. Visus širdingai kvie
čia ant šitų prakalbų ir baliaus atsi
lankyti — Komitetas.

TEATRAS.
Chicago. 81-ma kuopa L. 8. S. pir

mu kartu stato ant scenos dramą tri
jų aktų “Milijonai Vandenyje“, nedė
lioję, 6 d. gruodžio štų metų, Hull 
House svetainėje, kampas 8. Halsted 
ir Polk gat. Prasidės 7 vai. vakare; 
tikietai: 50c., 35c. ir 25c. Antraktuo
se bus monologai ir deklamacijos; pa
ti drama yra labai užimanti ir pamo
kinanti. širdingai kviečia visus atsi
lankyti — Komitetas.

Pajieškau Aleksandro Koėio ir Bro
nislovo Danisevičlaus, abudu Kauno 
gub., Raseinių pav^ du metai atgal 
gyveno Chlcagoje, turiu j juos labai 
svarbų 
teiksis

Pajieškau savo vyro Vinco Masto, 
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 3J metų amžiaus, 
16 metų kaip Amerikoje; aš likausi 
viena su dviem dukrelėm. Ji* pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią adresu:

Elzbieta Masienė,
37 E. 32 St., »; Bayonne, N. J.

Pajieškau savo dėdės Tamošiaus 
čestnulevlčlaus arba čestno, Vilniaus 
gub., Trakų pav., Varėnos vals., Pa- 
akmenės sod., pirmiau* gyveno Eliza- 
bethe, N. J., iš ten išvažiavo | Coo- 
nectlcuto valstiją, o iš ten | Lyon 
Mountain; turiu f j| labai svarbų rei
kalą. Ji* pat* *r kas kitas teiksi* 
duoti žinią adresu:

John čestna,
Brldgesrater, Mass.

Pajleškr.u 
našlės, kad 
su apšvietimu, suprantanti gyvenimą. 
Ežiu 33 metų amžiaus, gyvenu sma
giam mieste Ir turiu ant $700.00 tur
to, todėl savo busimai draugei galiu 
užtikrinti ramų gyvenimą. Artesnėms 
žlnoms malonėkite kreiptis adresu:

Jos. G. Valda*, 
Gen. Del. Puyallup, Wash.

Pajieškau savo pažįstamos Uršulė* 
Steponavičiūtės, pirma gyveno Jersey 
City, o dabar 
lyne. N. Y. Ji 
si* duoti žinią 

Jo*.

girdėjau esant Brok- 
pati ar kas kita* teik- 
adresu: t
Baltrušaitis,

Amily, N. Y.

Pajieškau Kazimiero Tlnkuno, ku
rtam 17 d. šio mėn. prasišalinant Iš 
Blnghamtono, prapuolė mano stuboj 
Iš trijų kuparėllų $20.00, o kitoj stu
boj iš 4 kuparėllų $50.00, viena eilė 
drabužių, vienas ploščius ir pora če- 
verykų. Jis paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Pušaloto vals.. Galiūno 
sod., didelis, dužas vyras, 21 metų 
amžiaus, juodais plaukais, ant kairės 
rankos ant delno turi skaudul), trupu
ti moka žaisti ant kliarneto, kur| 
išsinešęs su savim. Kas praneš, 
jis būva, tam busiu dėkinga* iš 
d les.

Pajieškau savo brolio Vinco Rade- 
vičiaus, kuris yrajaple 25 metai Ame
rikoje ir vadina save Ražincku, tūlą 
laiką yra gyvenęs’PlBmouthe, Pa., pa
eina iš Suvalkų gubą Marijampolės 
pav., Kvietišklų gm., Patašinės kai
mo. Ji* pats ar kas Mitas teiksis duo
ti žinią adresu:

Juozas Radzevičla, 
883 Bank St., ’ tf>ierbury, Conn.

Pajieškau
čo, Kauno gub., Raseinių pav., Gau
rės parap., Pamelzų kaimo. Ji* pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią adre
su: Jos. L. Augaitis,
28 Henderson A v., W. New Brighton,

N. Y.

Ant Pardavimo.
Pardavimui sankrova valgomų daik

tų ir mėsos lietuvių ir lenkų apgyven
toje vietoje, pirklystė už pinigus, vi
sa kaip stovi, su vežimu, arkliu Ir 
(taisomis, pigiai.

Juozapas Wlthakis, 
820—120 St., 5yest Pullman, I1L

Reikalavimai.
Reikalą d jam a 200 darbininkų | 

chįgano ir Wisconsino girias prie
tų plovyklų. Geros algos, vienvslinis 
darbas per žiemą; pigi kelionė iš Chi
cago*. Teipogi retkajaujama ir mo
terų prie visokių darbų Chicago* 
mieste. Nerašyk, bet ateik pat* tuo
jaus.

J. Lucas, Lietuviškas Agentas, 
239^ Milwaukee Avė., Chicago, Iii

Reikalaujama dviejų lietuvių parda- 
▼ėjų prie vyriškų drabužių; gera 
kestis ir darbas pastovus.

Klein Bros,
Canalport Avė ir Halsted St., 

Chicago,

Reikalauja tuojaus 10 vyrų prie 
dirbimo lentų ir statymo daiktų, vlen- 
vallnis darbas geriems vyrams ir ge
ra užmokestis. Kreiptis reikia adre
su; 43 La Šalie St., R. 5. 

(Ne agentas.) t

Rockdale Joliet, Iii. 17 d. šio mėn. 
čia pasimirė Juozas Juškis. Iš ryto 
išėjo jis ant darbo sveikos, 9 valandą 
parėjo namo ir, 11 valandai baigian
tis, Dievui sielą atidavė. Palaidotas 
tapo ant lenkų šv. Kryžiaus kapų; 
prigulėjo jis prie šv. Juozapo ir Tė
vynė* Mylėtojų draugysčių, kurio* 
ėmė dalyvumą jo šermenyse. Buvo jis 
Kauno gub., Raseinių pav., Eržvilko 
parap., Garšvilo kaimo, 28 metų am
žiaus, išgyveno 9 metus Amerikoje, 
5 metus su savo žmona 
deliame nubudime ją ir 
galtę. Buvo tai ištikro 
ra* vyra* ir tėvynietis.

T. M. D. Sąnary*.

GERA PROGA SU NEDIDELIAIS 
PINIGAIS.

Parsiduoda pigiai sankrova vyriškų 
ir moteriškų drapanų bei mastinių 
prekių; plrklybė varoma su Uetuval* 
Ir kitais diktame miestelyje, arti Chi
cago*, turinčiame 35000 gyventojų, 
lietuvišką bažnyčią, gerus fabriku* ir 
tt Sankrova du metai kaip gyvuoja 
ir daro gerą pelną. Parsiduoda su na
mu ir lotu. Namas ir lotas kalnoja 
$2.400, sankrova $3.000. Viskas sykiu 
$5.400. Kas nori gali pirkti tik pat) 
namą su lotu už $2400 ir {rengti savo 
sankrovą, kokia patinka. Namas yra 
arti lietuvių bažnyčios. Arčiaus atsi- 
žlnotl galima "Lietuvo*" redakcijoje.

Mokinkimes Patys!
Gramatika angliško* kalbos mo

kintis be mokintojo (apdaryta) $1.00
Vaikų Draugas arba kaip mokintis 

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

mokintojo 10c.
Aritmetika mokintis rokundų 

mokintojo (apdaryta) 35c.
Pinigus siųskite per Money Order 

šiuo

Geriausia proga Chlcagoje. 228 W. 
18-th gat., terp Halsted Ir Johnson 
gat. Namas 7 gyvenimais, 6 po 4 
kambarius ir vienas 7 kambarių. Vi
si gyvenimai tik ką išmaliavoti ir iš- 
popieruoti. Labai šviesus. Lotas 27x 
110. Geri prieangiai. Randa apie 
180.00 j mėnesi. Vertė $8000.00. Kai
na iki 15 d. gruodžio............. $6850.00

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.
Alium* ir kito* pasako*, Guy de 

Maupassant'o, vertė J. Lauki*, 
toj knygelėje telpa -šios 
Alluma, Netikri brangiejie 
Baimė. Du maži kareiviai, 
padūkėlio, Mėnesienoje,
Užšąlu šio j padangėj. Atsikirtimas,
Vienatvė, Tėv»* ir aunu* ir Rože,

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

Anatemos knygelė. Telpa čia: Po- 
piežljoe prakeikimas; Pravosla vijos 
prakeikimas; Popiežijos prisakymai 
Apie Kelpą ir jo* gyventojus, eilėmis 
rašyta, ir Atsišaukimas į žmogų — 
Eilės Pusi. 20. Kaina................. 10c.

Apsakymėliai. Telpa čia šios apy
sakos: 1.) Raštininkas. 2.) Tėvo slau
gytojas, 3.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kai
mo tiesa, 5.) Paskutinė Jūdos nak
tis ir 6.) Pat* kaitas. Yra gražios ir 
pamokinančios iš gyvenimo apysa
kos
Pusi.

Aritmetikos uždavlnyna*. Vadovė
lis aritmetikos pradžiai; antroji da
li*.

šita knygutė — antroji ir paskuti
nė dalis utdavinyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
•u skaičiais visokio didumo, 
lyta Pr. Mašioto. Pusi. 68. 
na ..............................................

Astronomija, parašė pagal 
Flamarijoną ir Lockyerą, A. 
ras. Telpa: Dangaus apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatą. Saulė, Planėtos, Komėtos, 
krintančios žvaigždės, šėmės padėji
mas pasaulėje, Mėnulis, Pasaulės 
(statymai. Su daugeliu paveikslė
lių. Pusi. 62. Kaina .............. 40c.

Attelea Prlncep*. Vertimai Pr. Siū
lelio. telpa čia šios apysakos: 1) 
Attelea Princeps, 2) Kas pergalė*, 3) 
Piemenukas, 4 Kraujas, 4) Du pa
veikslėliai iš baudžiavos, 5) Šuns li
kimas, ir 6) Skrandos istorija. Pusi. 
69, Kaina ........................ ,........... 20c.

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaičių. Parašė Slmanaa Daukantas 
Vilniaus Universiteto Phllozophljos 
Magistras. Antras spaudimas. Kas no
ri susipažinti su protėvių budu, kultū
ra, kaip ir kokiose aplinkybėse gyve
no, kokias drapanas dėvėjo, kokius pi
nigus vartojo ir tt tam verta perskai
tyti šita knyga, o apie tai viską dasi- 
žinos. Didelio formato knyga, pusi. 
217. Kaina..........................................65c.

Censtachavos Apgynima*. Apysaka 
iš laikų švedų karės iš Henriko 
Slnkievlčlaus apysakos "Tvanas" 
perdirbo S. J. Vertė Adolfas Vėgė
lė, Pusi. 139. Kaina ................. 30c.

Cltcorlu* Domlcljonas, ir kasėjai 
Katakumbose. Istoriškas apsakymas 
iš laikų krikščionių persekiojimo. Pa
gal lenkų vertimą, parašė P. B. Pus
lapių 217

Dangus. Pagal K. Flammarlon. Pa
rašė P. Brandukas, (su paveikslė
liais). Knyga parodo kokios yra pla
netos, kaip jos eina ir kokią jtekmę 
turi viena i kitą. Pusi. 193. Kaina 60c 
Apdaryta ...........................   75c

Diedai ir Gražina. Parašė Adomas 
Mickevičių*, lietuviškai sutaisė Jr. Jo
nas. Dalis II. Diedai yra vienas iš di
desniųjų Ad. Mickevičiaus veikalų. 
II dalis, kurią 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, 
viskas eilėmis sutaisyta. Pusi. 61, kai
na ..................................s*................ 25c.

Edgaras arba nuo ateizmo prie 
pilnos teisybės. Pagal Ll Hammers* 
teiną parašė Kun. Dr. Yuodyšius.

Visas raštas perstatyta* formoje 
ginčų arba disputų terp protesto- 
nlško* ir katalikiško* šalies, kaipo 
jo* viena kitai yra priešingo* ir tt. 
Pusi. 214, Kaina ..................... 75c

Gabija. Rinktinė knyga, Paaukota. 
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- 
ranaucko atminimui. Knygą sutaisė 
Juozapa* Garbačauskls. Pusi. 77 Kai
na ..................................................... 11.35

Gerai atlikt* Išpažinti*. Iš italu 
kalbo* vertė J. Baltrušaitis, Pusi. 55, 
Kaina ....................................  1Bc.

Geležinkelis. Pagal svetimu* raši
nius, parašė K. Stiklelis. Aprašo 
apie geležinkelio ypatybe*, kaip juo 
ml žmonės naudojasi, kaip seniai at
sirado ir kokiu budu kas pradėjo nau
doti* išrastu geležinkeliu. Puslapių 
2L Kaina........................  10c

Guilvero Kelionė* j nežinomas šalis. 
Išguldė | lietuvišką kalbą P. žemutis. 
Knyga aprašo apie Liliputus — ma
žiukus žmones ir Jų ypatybe*, žin
geidus ir juokingas aprašymas. PusL 
98. Kaina .................................... 5^

Gvyenlmo Gabalėliai. Parašė K. 
Stiklelis. Telpa čia 13 sekančių ap
rašymų: 1, Prakalbos vietoje, 2. Sau
lutė teka, 3, Pavasario stebuklai, 4, 
Vasaros rytas, 5, Piemenėlis, 6, Seno
lis, 7, Jomarkas, 8, Antanukas, 9, 
Vienturtis, 10, Skaitymas, 11, Dieno*, 
12 Iš dienų bėgio, 13, Laukas. Pusi. 
50. Kaina.......... . ............................. 25c

Istorijoc-Pasakos, Aprašyme telpa 
Iš Lietuvos Istorijos: 1) Lietuvė- 
didvjris, 2) žemaičiai-drąsuollal, 3) 
Pilėnų apgyvenima*. 4) Lietuvių krik
štas, 5) Vytautas mųsų didvyris, 
6) Mušis ties žaliagiriu, 7) Lenkų 
gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku
nigaikštytė, 9) B i rūta, gražioji vai
dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap
gynėjas. Puslapių 54. Kaina.. 15c.

Jonukas Muzikantas. Parašyta Hen
riko Sinkievlč’io, vertė AdL V. ir 
Juros Švyturio sargas, vertė J. Mar- 
gevičiu*. Pusi. 39. Kaina..........10c.

Karė.. Ar ji žmonijai reikalinga? 
Parašė Kemėža. ši knygelė aprašo 
kiek nuostolio iš karės žmonėms ir 
kas | ją žmoniją stumia. Puslapių 
47. Kaina .................................... 15c.

Kok* privalo būti vaikų auginimai 
Ir auklėjimas?. Raukius raštų, pa
rašytų Dr. Šliupo. Kožnam žingeidi 
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
vams auginantiems valkus, susipa
žinti su šia knygele. Pusi. 91. Kai
na ................................................... 25a.

Katechetiškl 
šlmties Dievo 
prisakymų. Paraše kun. J. Rymeikis, 
Knyga II Pusi. 191, Kaina .... $1.00

Kiškeliai. Apysaka vaikam* 
gal Kukliną, parašė A. A* 
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikiu*), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena ir kaip su jais vaikai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10©

Kur lietuvių senovėje gyventa? 
Patrijotiškas vist&riškai-arkeologiškaa 
ištyrininėjimas. Parašė N. N. prof. 
nėsančio Universiteto. Knygutė para
šyta satyriškoje formoj apie patrijo- 
tus, genijus ir Puslapių 31. Kai
na ................................................... 15c

Komunistų Manifestas. Prakalbo* 
K. Markso ir F. Engelso prie vokiško 
spaudimo 1872 m. ir tt. Kas nori stf- 
ei pažinti su socijalistų tėvų Markso 
ir Engelso teorija link Soc. partijos, 
lai perskaito šitą knygelę. Pusi. 52, 
Kaina ............................................. 20c.



i

prašyti mūšiai ant še- 
S ’Ll“1 *Lrtų’ apraSyu teip aiškiai, 
kad, rodos savo akimis viską matai 
beskaitydama*. “Kraujo Sėja” yra 
viena Iš nedaugelių knygų, kurios yra 
ir naudingos ir smagios perskalttytl, 
dėl to ją teikiame kiekvienam per
sk ai t yU. P
Pirmas tomą* Pusi. 289. Kaina >140. 
Antras tomą* pusi. 246. Kaina >140

Nuolatinė kari u m n ė Ir milicija.
Pusi 17, Kaina .................................5c.

Nieko be PHežaetlee. Komedija vie
name akte. Lietu vlškon kalbon ver
tė Mag. Parai kietis. Puslapių 34. 
Kaina ...........   15c

iš Chicagos skerdyklų; naudinga I 
įdomi knyga perskaityti kiekvlenan 
Puslapių 355. Kaina ........ *14-

■ /"'T
'ekliamacljoms. TuA? 170, Kai 
-a .......................   60c.

Labdarybė plrmiaug Ir dabar. Para
šė P. Lafargua, Vertė M. N-as. Telpa 
čia: Į Senovės p _onų labdarybė,
II Vyskupų ir vienuolių labdarybė, ir
III Buržuazų labdarybė. Pusi. 36,
Kaina .............................................. 10o>

Naujas Lietuvių Lementorlus, arba 
Skaitymo ir Rašymo. Pradžiamokslis 
Lietuvių Parapijų Mokykloms. Sutai
sė 8. P. Tananeviče. Su daugeliu pa
veikslėlių, gražių apskaitymų, rašy
toms ir spaudintoms aiškiomis, stam
biomis raidėmis. Su grašiu, drutu au
dimo apdaru. Pusi. 76. Kaina 25c

Rankų šašeliai Ir Parlnktlejle žale 
lai. Surinko A. Agoras. Praleidimu 
vakarais lluoso laiko; šitoje knyge 
Įėję telpa paveikslėliai, kokius 
rankų šašeliu galima parodyti Ir 
tinkami apskaitymai. Puslapių 
Kaina ...........................................

su
tan.

82 
10c

24.
10c.

ši e-

Ant
VVorcester,

Bernotas, 12

Westvlll*, 
Juozas J. Šilkas.

Waterbury,
J. žemantauskaa, 39

Conn. kokį namą nori ir kokia kaina, 0 męs
W. Porter St tau parodysime. Ir tu pat* matysi.

kad randą neverta mokėti.
Mas*. A. OLSZEW8KI,
Harlem Street. 3252 8. Halsted SU Chicago, IR

,,U \

Poplar ava, arti 31mo* ui.
6 ruimų mūrinis namas ir 9 pėdų 
augštas basėmentas ............. >2200.09
8 ruimų medinis namas ....>2500.00

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

Nauja skaitymui knyga. Lietuviš
koms Mokslainėms Amerikoje, dalis 
III (su paveikslais). Pusi. 139, su ap
daru. Kaina ..............   65c

Laikrodininko atminimai. Pasak 
Erkman-šatrianą, sutaisė S. M. Pa
veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44. Kaina... .15c.

Laisva Valandėlė, Broliams dova
nėlė (Eilės). Parašyta K. Stiklelio. 
Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva
— Upelis. — Giria. — Vėjas. — Ra
sa. — žaibas. — Audra. — Perkūnas.
— žemė. — Saulelė. — žmogus.- —
Reginys Lietuvoje ant gražaus aug- 
što Šešupės kranto. Pusi. 32. Kai
na .................................................... 10c.

Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma. 
Lekcijos ProL Blochman’o. Sutaisė 
šernas. 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. Alekros. Yra tai nekurtos 
pasakos, nuotikial, žaislai, giesmės, 
veselljos, najlviškal išpasakotos, 
kas eilėmis sutaisyta. Pusi. 
Kaina ...........................................

142 
35c.

ni
Š

r

Rugštasal Pienas, Įrankis liaudies 
sveikatos užlaikymui, vertė D-ras A. 
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra 
vartojamas rugštasal pienas kaipo vai 
stas nuo įvairių ligų. Pusi. 22, Kai 
na ......................    5c.

Sceniškieji* vaizdeliai. Parašė 
Vaišgantas. Telpa šitoj knygelėj 
sekanti veikalai: 1) Nepadėjus — 
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
dija, 2) Negryna sanžlnė, Monolo
gas, 3) Paskutinį Kartą, Monologas, 
4) Tiktai niekam nesakyk! Scena 
iš 3 ypatų, 5) Namai pragarai, sce
niškas vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa 
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 36c.

šiaurė* 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
vio laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25c.

Užkapotas Žvirbly*. Apysaka V. J. 
Nemirovič — Dančenko. Pusi. 
Kaina ................. ė....JI............

a j 
žibutė rrba pirniiejle pavasario

dai, eilė* Jovarou-* Telpa 17 įvairių 
eilių parašytų Meno iš gabiausių 
eilių rašė jo Jovarai laikraščiuose kri
tika šią knygelę . sueščiaus iškėlė, 
negu kokias kitas eiles, PusL 15, 
Kaina ...............................  5c.

žmonių Savivalda Naujojo želan- 
d įjojo. N. Cumakov’o. Įš rusų kalbos 
verti A. žuvis. Pusi. 35, Kaina 10c.

žmonių užtarytojai Broliai Grak- 
chal. Vertė Iš ūsų kalbos dermukš- 
nė. Pusi. 32. Kaina ................10c

žodynas lietuviškai « angliškos kal
bos. Sutaisė Antanas Lalis. Pusi. 382, 
iki šiol turėjome tik su apdarais po 
>2.00, dabar kas nori pigiau* nusi
pirkti, tai popieros viriais, kaina >140

Žodynas Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
braziejaus Laikraščio redaktoriaus 
"Šviesa”. Pusk S52 Kaina .... >2.80

Union avs., terp 81 Ir 82 uL 
lubų, 2 flatų mūrinis 

mas >9000.00

Lietuva ir Jos reikalai. Tautiškas 
Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa
me? Ko mums reikia? Ką privalo
me daryti, kad visiems mums butų 
gerai, kaipo vaikams vienos, bendros 
mųsų motinos - Tėv. n ės T Pusi. 20. 
Kaina ............................................. 10c.

Lietuvaitė, 
iš senobiško lietuvių 
kiuoee veiksmuose. 
Lermontovo poemų 
Parašė Jonas Ralis, 
na ...............................

Dramatiškas veikalėlis 
gyvenimo. Pen- 
(Turinis pagal 

“Lietuvaitė”). 
Pusi. 24. Kai- 

....... 20c.

Lietuviai! ar gerais keliais žengia, 
ma prtekyn? Nuoširdus atsiliepi
mas į lietuviškąją 
Jono Šliupo. Arba 
laikytų Waterbury, 
dilo 1906, Union 
gruodžio 1906, Edwi 
gruodžio 1906 ir Scranjbn, Pa. vasa
ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.

visuomenę D-ru 
sutrauka kalbų. 
Conn. 

City,
25 gruo-

Conn.. z6 
vllle, Pa., 31

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 
Aldonė V. Pusi. 256, Kaina ...... 80c.

Lietuvos 
paveikslais

pataisymui valgių.
Kaina ..................... >145

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

Dra-Pietro C a ruso, Vieno veiksmo 
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", 
šiaulėniškis. Pusi. 91.

Parašė M.
Kaina.. 35c.

Ponaitis. Apysaka iš 
gyvenimo. Parašė Uida. 
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams. 
Pusk 27. Kaina ......................... 10c.

anglų valkų 
Grali apy-

Populiariškaš Rankvedi* Fizikos. 
Parašė P. Neris. Knygelė susideda 
iš 5 skyrių: I, skyrius: SVarybė. 
Pajlega, Svarumas, svarstyklės ir tt 
II skyrius: Šiluma; Gazų išeiskėti- 

1 mas, Tirštumo atsimainymas. Termo
metrai, dilumos jausmas, Šaltis ir 
tt III skyrius: Balsas, 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 
išsiplatinimo ant daiktų, elektros ki
birkštis ir tt Yra labai naudinga 
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai 
visokiems amatinintnkams. Pusi. 100. 
Kaina ......................................... *0c.

Pasaka apie Adomą Ir Jievą. Prie
das prie sulyginamosios mytoliogijos. 
Pagal vokišką, lietuviškai parašė P. 
Miškinis. Pusi. 31. Kaluna .... 10c

Istorija. Su kunigaikščių 
ir žemlapių. Lietuvos 

Parašė Mairo
nis (d. M-lis). Trečią kartą atspau
sta Ir pertaisyta. Pusi. 259. Kal-

Pradinė Aritmetika, arba mokini- 
masis rokundų mažiems vaikeliams, 
pradedant nuo 1 iki 100. Sutaisė P. 
Mikoiainis. Su paveikslėliais, audimo 
apdaruose, 128 pusi. Kaina........35c.

Sparnai, Drama IH-juose aktuose. 
Parašė V. šiaulėniškis, yra geras 
su naujomis idėjomis perstatymas 
Pusi. 44 Kaina ............................. 30c.

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

kal-
Kal-
15c.

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

at<l-

šventas Petras Ryme, Apysaka II 
krikščionių persekiojimo Nerono lai
kuose. Perdirbo iš Henriko Sinke
vičiaus apysakos “Quo Vadls" H. 
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 
na ...................................................

81.. 
Kal- 
40c.

8vajus, arba vaizdas slėklmo 
štybės. Tragedija-Poėma, V aktuose. 
Parašė J.

rašytas 
Pusi. 135,

aug-

Viskoška. 
fantazlšk&s piešynėlls. pa- 
dramatyškame pavidalą
Kaina ......................... 40c.

Klausimas, Ar yra Dievas?Svarbu*
Ar reikia tikėli? Kuri tikyba yra tik
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi. 
71 Kaina ....................   20c.

Sausio Devinta. Parašė Maksim G>r- 
ky, vertė F. M. Knygutėje aprašyta 
apie Petrapilėo darbininkų sukilimų, 
arba “Raudonąjį Nedėldlenį”. Pusi. 40, 
kaina ......................................•......... 15c.

širdis žmogaus prilyginta Bažnyčiai 
Dievo arba lizdui piktų dvasių, išreikš
ta per 10 paveikslų. Pusi. 48. Kai
na .......................................................20c

že stosunk6w litewsko-polsklch, Gla 
sy Litwin6w. Audiatur et altera para. 
Išleista rupėsčia J. K. rybotame skait
lį uje egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
das. Pusi. 231. Kaina....................>1.50

Užsiprašydami virš minėtų knyge
lių, adresuokite:

A. OLSZEWSKI,
3252 S. Halsted St., Chicago, UL

KUR GAUTI “LIETUVĄ”.
Galima gauti kiekvienų savaitę 

’Uetuvą” už 5c. pas šiuos agentus:

E. Fromes,
Ant Diriulaltis, 
Ant Jankauskas, 
T. Jermalas, 
W. Dackevlče.

Brooklyn, N. Y.
73 Grand
97 Grand

77 Gold 
215 Berry 
144 Grand

Jur. Diemedis, 
Jonas

Kazys

P. M.

Luisą,

Street
Street
Street
Street
Street

Baltimcre, M d.
521 Columbla Avė. 

5^1 W. Lombard SL

Brldgeport, čonn.
Lendraltle, 324 HVarren Street .n b

Chicago, iii.
Kaltis, 221 W. Wabansla Avė.

J. Vasiliauskas. 2498 Kensirifton Avė*

Dom.
Eliaabetti, 

Dočkus. 211 First BU

Elmora, 
Antanas Rėklaiti*.

Ramanauskas, Oak Street

Lietuvių tauta senovėje Ir šiądian. 
Parašė J. šliupas M. D. Antras to
mas. šitas 2-ras tomas apglėbia 
Lietuvių tautos veikalus nuo XHI-jo 
iki pabaigai XVI šimtmečio. Pusi. 
563. Kaina ..........*.................... >1.50

Petro Armino Raštai. Telpa trum
pas aprašymas Petro Armino gyveni
mo ir jo rašytos eilės. Vertimas Kon
dratavičiaus poemos “Plastų duktė** ir 
kitos gražios pasakiškos, juokingos 
eilės. Pusi. 60. .................................20c.

Šventoji Istorija žemesnlamjam liau
dies mokyklų skyriui, trumpei apsakė 
kun. J. Suster T. D. Vertė Ad. Vėgėlė. 
Pusi. 88, Kaina............................  15c.

B.
Montello, Mm.

P. Miškinis, 9 Arthur Street

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

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

šv. Pranciškaus ii Aseyžlaus gyve
nimas pagal kun. A. Bei t rainio. Su
taisė J. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kai
na ................................................... 15c.

K.
Montreal, Canada.

Blelek, 1135 SL Ekatherine Street

And.
N*w Hav*n, Conn.

Ješinskas, 217 Ferry Street

Lltvomanai. Drama keturiuose veik
smuose. Parašė Dvi Moterį, 
spausdinta iš “Varpo”. Pusi. 
Kaina ............................................

At- 
58. 

20c.

Ligonių Draugas, Homeopatiškasls, 
pagal Dr. med. Q. Pulmano. Vertė iš 
latviško S. ž. Pusi. 22. Kaina .... 10c.

Prabočių ėešėlial. 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-žmonės, Ir iš mysterljos: Šventa 
Ugnis. Veikalas parašytas lošti 
mis, arba visas. Puslapių 182. 
na .................................................

Trumputė Lietuvos Istorija. Antras 
pataisytas išleidimas. Knygelė gera 
pradinėms lietuvių mokykloms Pusi. 
79, Kaina ...................................f 20c.

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

Phlladelphla, P*.
M. A. Ignotas, 1021 80. 2-nd Street

John
Portland, Oreg.

Brovrman, Browman News Co.

Scranton, Pa.
M. Valentanavlčia, 1831 N. Maln St

Litvvinl w Litwle. Otton Zawisza. 
Laida trečia žymiai padidinta. Pusi. 
53. Kaina .........................i............25c.

Liūdna Pasaka. Parašė J. B-nas. 
Tu manęs nelaimėje neapleidi, nu
liūdusį palinksksminl, nuvargusiam 
ranką paduodi.... Dėkingas už atsi
dėjimą ir širdį gerą, aš Tau nors 
apsakymėlius rašysiu. Skaityk!.... 
Jeigu patiks Tau ir gyvas busiu, — 
ir daugiau papasakosiu.... Teip pra
deda raštininkas, kurs iš bado be 
laiko atsiskyrė iš šios pasaulės 
Pusi. 31. Kaina ......................... 10c-

Moteris Ir Jo* vieta žmonjjoje. Pa
rašė J. Laukis. Šita knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterims ir 
vyrams. Anot autoriaus: ‘ Teisybė 
yra tokia prasta, kad męs tankiai ne- 
niEtorae jos tik dėl jos prastumo”. 
Kalbėtojai daug atras sau medžiagos 
joje. Pusi. 47. Kuiną .............. 15c.

Mokykla Ir Jos uždavlnlnys. Par 
rašė AJfa. Aprašo apie mokyklas 
Prancūzijos, Vokietijos ir kitų vieš
patysčių. potam kokia mokykla mums 
reikalinga, ko męs turime tiesą nuo 
mokyklos tikėtis, ir koks, apskritai 
imant, mokyklos uždavinys. Puslapių 
69. Kaina .................................... 250,

Malūnas. Apysaka; iŠ rusų kal
bos vertė Pranas S-Us. Puslapių 23. 
Kaina ............................................ 10c*

Męs Ir Lietuvos eocijaldemokra- 
tal. I, Musų artimiausias tikslas ir 
kelias. II, Lietuve* socljaldemokra- 
tai ir kultūra. III, Lietuvos socijal- 
demokratal Ir tauta. Parašė Juras. 
Pust 16. Kaina ......................... Bc*

Monininkas arba Maglka*. Pa
gal Panovą, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški pavelkšlėllat lt 
kaip padaryti visokias štnkas. Pus
lapių 32. Kaina ......................... 15c>

Marija mu*ų Viltis arba ėvenč. Marijoj stebuklai, U it Alfonse► de 
Ligori raštų surankiojo J. Baltrušait . 
Pusi. 63. Kaina .............................

Nutruko. Vieno veiksmo komedija. 
Parašė Smalstys-Smolskis. Kamajų 
Vaidintojų Būreliui paskiria Autoriur 
Pusi. 20. Kaina .........................

Nameli* Puetelnlnko. Pertaisytas iš
leidimas II- Graži morališka apysaka, 
pust 170, kala* 50c^ apdaryta 75c.

dali- 
Kai 

>1.40

Prie Historljos musų rašybos.
rašė Dr. J. Basanavičius. Pusaplų 17.
Kaina ............................................... 10c

Pa

Papasakojimai iš Prancūzų revollu- 
cijoc/ “Ateities” išleidimas Nr. u 2. 
Pusi. 73, Kaina ............................ 15c.

Parmazonas arba Dievo Rūstybės 
Baisumas, Parašė žventmikis II lei 
dimas. Labai akyva ir kožnam nau 
dingą perskaityti šita knygelė. Pusi 
40, Kaina ........................................ 10c

Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėlial 
apie lietuvių žmonių pasninkus, yra 
ištraukos kelių rašytų straipsnių 
Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos 
sutaisė K. Stkls. Pusi. 16. Kaina 5c.

Pragaro Atgijimas. Parašė L. Tol
sta!. vertė Z. A. Knygutė žingeidi 
kiekvienam jerskaltytl. Pusi. 22 
Kaina ...............................................

Plėšikų Lindynė arba Nunešta 
Duktė. Išguldė S. P. T. Apysaka iš 
gyvenimo žmonių Lietuvoje. Pusią 
plų 38. Kaina..................  20c

Poiacy I Litvvinl. Od R. 1228 do 
1420, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg 
lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Lands
bergis. Pusi. 75. Kaina................... 30c.

Revoliucijos Dainos. Surankiotos 
iš visu’* ir atspaustos knygelėje, 30 
puslapių; telpa 24 dainos naujos ga
dynės, visiems iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pas mus 
tl ..................................................

gau-
15c

A
Tei

Revoliucijos Žmonės, parašė 
Niemojewski, vertė K. Puida, 
pa čia devynios gražio® apysakaitės 
iš gyvenimo lenką, ypatingai Iš at 
si tikimų Varšavoje laikuose rusų ka 
rėš su Japonais ir įvykusios po jai 
palrtuvės rusų viešpatystėje. Kny 
gėlė įdomi kiekvienam. Puslapių 76 
Kaina . ......................................... 20c.

Ratelių spėjimai. ”?ra linksmiau.?* 
žaislas (zabova) šeimyniškuose susi 
rinkimuose. Parašė D. Spėjlkas 
Puslapių 16. Kaina ................. 10c.

Raistas — Th* Jungi*. Parašė 
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
sta iš angliškos. Išleido Jonas Nau 
jokas. Apysaka paimta iš lietuvių 
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktai*

Tautiško* Politiko* knygynėli*. 
Telpa čia Rusi los policijos viešpata
vimas, persekiojimas ypatos laisvės, 
draugijų ir susirinkimų, laisvės žo
džio ir sąžinės, ir kame išganymas? 
Pusi. 47, Kaina ............................ 10c.

Teismas, Parašė V. Reymont, iš 
lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka 
iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi. 
22 Kaina ........................................ 10c.

Teismas Ir jo nepriklausomybė, A. 
Leontjev’o. Iš rusų kalbos vertė 
Alfa. Pusi. 32, Kaina .................. ' 10c.

Tikri ir netikri ėventlejle. Paveik
slėliai iš gyvenimo kankintinių ir 
kankintojų. Išleista Susiv. Lietuvių 
Laisvamanių. Pusi. 61, Kaina 15c.

Tiesų lygybė, A. Leontjev’o, vertė 
Pi. Veikalėlis aiškina žmonijos Tiesų 
lygybę, kurių linkui eina žmonija 
šaukdama “laisvės ir lygybės". Pusi. 
19, Kaina .................................... 5c.

Tėvynainių Giesmės. Parašė Vytu
rys. Pusi. 24. Kaina ................. 10c

Tūkstantis Nakčių Ir Viena. Arabiš
kos pasakos. I dalis. Pusi. 90, kaina 35c.

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

Vėjini* Malūnas. Pagal lenkišką 
parašė P. B. Apysaka kaip žydas nu
sipirko vėjinį malūną gešettul, bet 
vėtrai užėjus, malūną 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.

Vikrus Vaikinas.. Apysaka Iš nor 
vegų gyvenimo, sekant BJersoną 
Apysaka užimanti kiekvienų, su gra 
šiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.

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

Parašyta Šatrijos Raga
143, Kaina ................. 35c.

Ir vieversius. EHėo M***

Inter

M.

Seattle, Wash.
News Agency,

Worce*ter, Mas*.
Paltanavičla. 15 Milbury Street.

Waukegan, III.
Rakauskas. 1015 — 8-th Street.

"LIETUVOS” AGENTAI.
Pa* šiuos agentus gautu* užsisa

kyti “Lietuvą” metams ir užsimokėti.

A. Lesniauskas,
S. Rinkevičių,

Brooklyn, N. Y.
347 Rodney
73 Grand

Baltimcre, M d.
L. Gawlls, 1834 N. CasUe

Street
Street

Street

Cleveland, Ohlo.
Pov. Sukis, 6524 Forman Avė. S. E.

Chicago, III.
Charles Laban, 10802 Michigan Avė. 
Juozas Volmeris, ‘5-'s168 W. 18th St

Cambrldgspert, Mas* 
19 Marrison Street 

I . ng 
8t i Lota*, III. 
452 Collinsvllle

C. Kavolius,

Juoz. Rainis,

New Britai 
M. J. Čeponis, ii

NevvarR,
V. Ambrazevičla,-Ol

Avė.

Pleasant

M J.
178 Ferry

Pittsburg, Po-
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd

8o. Boston,
N. Gendrolius, 224

Masa
Athens

Pa.

Street

Street

Street

Street

Scranton, 
Juoz. Petrlkys, 1514 Ross

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

138 So. Main Street
Cherry Street

Sprlngfield,
Jur. Tachilauckas,

Sprlng
Jonas Janusas,

s Volunge ______ ________
failo, yra daug įvairių etlij. Tėvy- 
atakų, meiliškų, muzikai, sakmėms, Ir C. --

Tumoro
K. P. filmkonls.

III.
710 Enos Avė.

Valley, III.
Box

Pails, Mas*.

392,

.-1 KO JŲ8 REIKALAUJATE.........
TĄ MĘS TURIME.

Jus reikalaujate trobos gyventi. Be 
pastogės ne tik žmogus, bet ir gyvu
lys negali apseitl. Paukščiai susuka 
sau lizdus, kad turėtų, kur gyventi; 
kregždės pasidaro sau mūrinius na
mus. Vėžiai turi savo urvus. Jeigu 
visi gyvi sutvėrimai turi turėti 
atsakančias gyvenimui vietas, tai 
labiau žmogus turi turėti namus, 
be namo apseitl negali. Ar tu
savo namus? Jeigu neturi, tai pasirū
pink juos turėti. Pasirūpink gyventi 
savo namuose, o ne 
Tu neesi kapitalistu, 
dirbtus savo pinigus 
tyti. Tau kiekviena*
ir dėlto liaukis randą mokėjęs, 
gali per amžių mokėti randą, vienok, 
nė tu, 
jokios 
namus 
vienas
vieną namą, o trumpu laiku dešimta 
dalis Chicagos bus lietuvių rankose, 
ir svetimtaučiai ateis 
kėtl.

Ar tas yra galimu 
yra galimu. Ateik J

GERI BIZNIUI LOTA).
Ant Halsted St, arti "Lietuvos" na

mo. 50x137 pėdas. Specijališkos rin
kliavos už gatvę užmokėto*. Tėmykit 
ilgumą lotų, 12 pėdų ilgesni, negu pa
prastai. Kaina >2.500

1

1

lubų, 2 flatų mūrinis 
mas ................ >573040

Auburn avė., trep 33 ir 34 ui. 
lubų, 1 finto mūrinis namas 

ir 2 lotai ............................ >400040

sau 
tuo 
nes 
turi

Ant Halsted 
mo, terjp 33 ir 
2 rlnlfilavos už 
na ...................

St., arti "Lletuvoe” na- 
34 gat. 24x125 pėdas, 
gatvę užmokėtos. Kal- 

.............................. >800

lubų, 2 flotų medinis na- 
.. . ........................ >250040

Aubur Avė., terp 31 Ir 32 
lubų mūrinis namas, naujas

VI.
>5.900

Parsiduoda šitie Namai

pasamdomuoee. 
kad sunkiai už- 

ant niekų mė- 
centas brangus 

Tu

nė tavo vaikai už tuos pinigus 
nuosavybės negaus. Pirk sau 
ir buk pats savininku. Klek- 
lletuvys tegul nusiperka sau

Jam randą me

daiktu? Teip, 
_ . mųsų ofisą, o

persitikrinsi, kad beveik kiekvienas 
žmogus gali nusipirkti sau namą ar 
lotą.

Kokiu budu? Labai paprastu. Tu 
moki randą kas mėncsls. Ir jeigu ku
rį mėnesį neužmokėtum, tai savinin
kas lieps išsikraustyti, nepaisant ant 
to, kad jo name gyvendamas, jam Iš
mokėjai tiek, kiek jo namas vertas. 
Troba, kurioje už 4 ruimus moki >12 
į mėnesį, galbūt turi 4 gyvenimus. 
Taigi savininkas gauna J mėnesį >48. 
į metus jis gauna raudos >576. Mo
kesčiai ir vanduo su pataisymais gali 
jam kaštuoti į metus >76, tai jam at
lieka gryno pelno >500. Per 10 me
tų jis iš randus išrenka >5.000, ir už 
tavo pinigus, mokėtus už randą, gau
na kiekvieną mėnesį nuošimtį Lanko
je. Taigi į 10 metų randa ir procen
tą* duoda jam apie >6.000 iš to na
mo, o ką 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 >360 j me
tus. Kaina.................................... >2.500

namai ant 
arti 32 gat. Randa 

>300 iki >472 J metus, Kaina 
............................ >3.000 Iki >3.530

2 Ir 3 lubų mediniai 
Emerald Avė., 
nuo 
nuo

2 
Avė. 
tua

lubų medinis namas ant Emerald 
, arti 36 gat. Randa >228 į me-

Kaina................................ >1.600

Puikus medinis namas, 2 gyveni
mai; ant Lowe Avė., arti 36 gat. 
Randa >264 į metus. Kaina tik
tai .......................................  >1700

Pulkus 2 lubų mūrinis namas, 4 
gyvenimai; ant Union Avė., arti 36 

Kaina 
>3.500

gat Randa >444 į metus.
Ūktai .........................................

Mūrinis namas ant 37 gat 
>240 j metus. Kaina...............

Randa
>2.000

Gražus 2 lubų mūrinis namas, 4 gy
venimams. akmeninis ponamIs, pasto
gė džiovinimui skalbinių. Geras tvar
tas arkliui laikyti. Ant 35 PI., arti 
Auburn Avė. Randa >450 į metus. 
Kaina ....................................... >4.100

NUMAŽINTOS KAINOS.
2 lubų mūrinis namas, 14 ruimų. 

Lota* 25x147. Randa >30. Kai
na ............................................... >3400.
Ta* namas yra ant 38 ui. terp Au
burn Avė. ir Gage St.

Halsted 8L, terp 56 Ir 57.
Medinis namas 1% lubų ir pona- 

mls. Randa >15. Kaina.......... >2.800.

Mūrinis namas, 
Randa >24. Kaina

arti 33-čios ui. 
akmenų pamatai. 
............. >3400.

namas ant 38 ir2 lubų medinis 
Gage ui. Kampinis. 8 ruimai. Lo
tas 33x147 ft. Randa >16. Gera 
vieta vaizbai. Kaina ............. >2400.

2 lubų mūrinis namas, ant Wallace, 
arti 33 ui. Kaina >2.700.

Morgan SL, 
lubų, 6 flatų 

nls namas.......
ui.terp 32 Ir 33 

ir štora*, muri- 
..................... >18.000 00

Morgan 8L, 
2 lubų, 
akmenio pryšakl* Ir trepsi.. >620040

terp 63 Ir 64 ul< 
flatų mūrinis namas.

Illinois Court, terp 32 Ir 33 ui. 
ruimų murini* namas ....>120040

Fisk St, terp 33 Ir 34 uL 
lubų, apačia medžio, virius 

muro, štoras ir vienas fl a ta s 2000.00

2
Leavltt 8L, terp 23 Ir £! uL 

J flatai ir štoras, mūrinis 
>700040

lubų, 3 
namas

29th 8L, 
ruimų5

2

terp Qulnn Ir Throop uL 
mūrinis namas ....>120040

Halsted St, terp 31 Ir 32 ui. 
lubų, 2 flatai ir štoras, mūrinis 
namas ••*••< ........................>680040

Burlington *v*., terp 154 Ir 155 uL

Chlcago 
2 lubų, 2 

ma*. Kaina .

Avė. arti Robey, SL 
gyvenimais mūrinis na 

>3.800

lubų, 2 , flatų murini* na
rna*  >330040

5th ave^ terp 42 ir 43 ui.
lubų medinis namas ..........>4500.00

2 
mus

Union Av*. arti 35 St 
namai, ant 
6 ruimų.

2 lotų, po 3 gyvenl- 
Kaina ...... >10400
Ava. arti 35 St.

2

Marshfleld 
lubų, 16 ruimų, medinis narna*. 

Puikus.
2

Kaina >3.500
St. arti Emerald Avė. 
mūrinis namas, su krautuve,

5

31 
3 lubų 
gyvenimai ir krautuvė. Kaina >7.500

33rd SL terp Halsted Ir Auburn Avė.
Mūrinis namas. Randa >42 J mė

nesį. Kaina ..............s................. >4.000

37th arti Wallace SL
Mūrinis namas. Krautuvė Ir 4 rū

mai. Kaina ................................ >2.000
Mūrinis namas. Krautuvė ir 5 rūmai. 
Kaina............................................. >2400

Emerald avė.
Terp 32-roe Ir 33-člos ui..........Prekė
2 lubų, 4 flatų medinis n»-

2

8 
a

..............................>3500.0C
lubų, 1 I flatų medinis na-

1a* . .....................................  >350040

2 lubų. 4 
mas

flatų medinis na- 
>3500.00

2 lubų , 2 
mas ....

flatų medinis na- 
..............................>1800.00

2 lubų, 2 
mas ....

flatų medinis na- 
............................ >350040

Emerald avė . terp 36-to* ir 37-to* ui.
2 lubų, 2 

mas ....

Wallace

flatų medinis na- 
..............................>160040

8t., terp 28 Ir 29 ui.
3 lubų, 3 

mas ....

Wallace

flatų mūrinis na- 
..............................>5300.00

SL, terp 29 Ir 30 ui.
4 lubų, 4 

mas ....
flatų mūrinis na- 

..............................>800040

Wallace SL, prie 37 ui. 
lubų, 3 flatai ir 1 štoras mūri
nis namas ........................ >750040

Pulkui mūrinis namas, 2 lubų, auk
štas ponamis, su gerai įtaisyta skal
bykla, 4 šeimynos gyvena, 19 ruimų. 
3 vanos ir kiti naujausi įtaisymai. 
Gera pastogė. Randa neša >612 J 
metus. Tramvajai eina pro pačias du
ris. . Arti 33 gaL ..................... >5.100

31«t 8t terp Emerald Ir Union avė* 
S lubų, 6 flatai mūrinis na

mas ................................... >10000.00

2 lubų, 3 flatai ir štoras, mūrinis 
namas >4000.00

2

31st

Grant Work* ant 14 ui. 
lubų, ant 2 lotų, 6 flatai, 2 

Storai, medinis namas, parsi
duoda su štoro flxtures... .>850040

Grant Works 49 avė. 
lubų, 3 flatai ir " štoras, me
dinis namas ......................... >5200.00

f luboms, t gyvenimais, po 5 ruL
®bus medinis namas ............. >2.000.

Lotai!
Ant Western avė. Dulvaro terp 43- 

Č1O8 ir 45 ui. puikus lotai ant rezi
dencijų. Kainos nuo >250.00 Ir auk
ščiau. Pirk šiuos lotus dabar, ne* 
kainos jų netrukus pasldvejo*.

Telpgi turime daugybę visokių ki
toniškų namų Ir lotų ant pardavimo 
visose pusės, miesto Chicago*.

Lotas ant 69 place terp Hoyne Av. 
ir Leavitt St. arti tramvajų linijos, 
pirkšnių šalygatvis, vanduo, gaza*, 
srutynė. Kaina tiktai ............. >300.

Artimesnėms žinioms kreipi' .
pas ‘ ‘

A.OIszevvskl
3252 S. Halsted St.

Tautiški Lietuviu
Paveikslai.

Papuošimui savo kambario, , yra 
gražus tautiški paveikslai:

1. Didis Liet Kunigaištl* Algirdas,
miera 22X28 colių. Kaina............. 35c.

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

3.
tls,

tas,
5.

Liet Kunigaikštis Keistu- 
22X28 colių. Kaina...,35o 
Liet Kunigaikštis Vytau- 
22 X 28 colių. Kaina.. 35c.

Augščiau paminėti namai aiškiai pa
rodo, už kiek ir su kokiu pelnu gali
ma nusipirkti namą ir per 10 metų 
galima išrinkti savo J Jį įdėtus pini
gus. ir dar po 10 metų namas pasiliks 
teip 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 ofisą ir pa
sakykite, už klek ir kokioj vietoj no
rite nusipirkti sau namą, o męs jums 
parodysime tokį namą, kokio jus no
rite

Nusipirkti sau gerą namą gali kiek
vienas, turintis nuo >800 iki >3.000. 
Su >800 galite nusipirkti sau namą 
ui >2.000. Su >1.000 galite pirkti už 
>3.000. Su >1.500 galite pirkti nuo 
>3.500 iki >4.000. Su >2.000 galite 
pirkti už >5.000 ir teip toliau. Kas tu
ri tiktai >100, tai gali nusipirkti sau 
lotą Ir, jį išmokėjęs, gali pasistatyti 
sau trobą.

Gerus lotus męs turime ant parda
vimo ant 45, 44 If 43 gat., arti West- 
ern Avė. Boulvard, po >250 ir bran
giau. Turime gerą lotą ant 69 Pl„ 
arti Hoyne Avė., už >300. Po >350 
turime puikius lotus ant Morgan gat., 
arti 79 gat Po >500 turime gerus lo
tus ant 34 PI., art! Morgan gat. trtt

Pasiklausk tų lietuvių ar svetimtau
čių, kurie nuo mus pirko namus ar 
lotus, o jie tau pasakys, kad pirki
mui namo ar loto — tai yra vienati
nis ir geriausias ofisas mus. Visi, 
kurie nuo mus pirko, yra užsiganė
dinę, todėl ir jus, jei pirkaite, lygW 
busite užsiganėdinę.

Ne lauk ilgai, šiandien męs turi
me namą, kuris gali tau patikti, ry
toj jį gali kitas nupirkti. Todėl, il
gai laukdamas, gali nustoti geros pro
gos, kuri tau antru kartu gal neatsi
tikti. Ateik į mųsų ofisą ir pasakyk,

1 lubų, 
mas

Place terp Auburn avė.
Ir Morgan 8t. 

2 flatų murini* na*
..................................... >2200.00

2 lubų, 4 flatų mūrinis na
mas ................................>4500.00

2

2

31at Place, terp Morgan 
Ir Musprat ui.

lubų, 4 flatų mūrinis na
mas

Didis
miera
Didis
miera
Dr Vincas Kudirka, miera 19x24 

colių . Kaina .................................. 35c.
6. Sim^aas- Daukantas, Uetuvos Is

torikas, miera 23X29 colių. Kaina 35c.
7. Gediminas, D. L. K. apima Kij»-

vos pilį 1318 m., miera 17X24 colių. 
Kaina...............................   30c.

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

9. Kražių Skerdynė, 1893 m., miera
22X28 colių. Kaina ..................... 50c.

Pinigus siunčiant su užprašymų, ad
resuokite teip:-^*

A. OLSZEWSKI8, 
3252 So. Halsted 8L, Chicago, III.

>3000.00

35th

lubų, 
lubų 1 
mal ....

2

9

6

Place, terp Auburn avė.
Ir Gage 8L 

4 flatų ir užpakalyje 1 
flato abu mūriniai na- 
....................................... >5.300

Lowe Avė., terp 36 Ir 37 ui. 
lubų medinis namas, 4 gyve

nimai, 16 ruimų >2.200

* Lowo 
ruimų

Avė., terp 38 Ir 39 ui. 
medinis namas .... >1.700

Laflin 8L,'tsrp 68 Ir 69 uL arti 
Ogdsn Park.

ruimų medinis namas >2.000

L0WE AVĖ. Tarp 32-roe ir 33-člos 
ui. 2 lubų mūrinis namas. Randa >42. 
Kaina ........................ >5000.00

THROOP ST. Tarp Lyman ir Archer 
Avė. 2 lubų mūrinis namas, lotas 50x 
125. Kaina................................ >2500.00

SOUTH HALSTED ST. Tarp 34-tos 
ir 35-tos ui. 2 lub mūrinis namas. 
Storas. Randa >52. Kaina *...>5800.00

1
mal ....................................... >5300.00

lubų, 5 flatų mūrinis na
mas .....................................>4300.00

* 33-d Place, terp Halsted St 
Ir Auburn avė.

lubų, 2 Ratų mūrinis na
mu .................................. >3100.00

ptvą, uzpuojgj

LIETUVOS ŪKININKAS.
Laikraštis skiriamas darbo žmo

nėms, eina kartą per savaitę iš 
Vilniaus, Lietuvoje.

“Lietuvos Ūkininke” rašoma 
apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, 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, III.

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1) Kada reikalauji permainyti ad

resų, dėl siutinėjlmo laikraščio, visa
da paduok Ir senąjį savo adresų. Jei
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad
resų duok kitam, geriau mokančiam, 
parašyti.

2) Pinigus geriausiai siųsti per 
Money Orderį arba registruotame 
laiške. Nedėk į laiškų smulkių sida
brinių. nė auksinių pinigų, nes ji*



L I ETT LTV A

SGERA 
^naujiena 
n Kenčiantiems

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, U 

užsimok?s tau atsišaukti į Chicago Medical Clinlc, 344 So. State St. Ji 
prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina t&u'huoseklų ir laikantį iš- 
g} d) m j kožno* ligos, kurij prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusirni- 

į nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- 
vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, N 

EArukstaenergijos Ir tvirtumo, akys įdubusios i r nečystos, pajuodavę paakiai, HE 
I spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, nemorališki ir Fg

Nuilpnlnaati Sapnai, Pitrotytas Vyriizkuias, Sekllaika Silpnybe J 
nesuaugusioe ir Šaltos dalys, nusistojitnas Šlapume paliktame per naktį, 

■Tfl pienėtas šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų? K 
KR Išsipūtima Gyslų Maišely]; Užsendintą Puletekį; Užakimą Varpekylės; 8y- H 

filitišką UžnuodyjimąKraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo K| 
ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 

■h veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- S| 
K| ms dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- W 
Kfl damą gerklę Ir tL ? B

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinlc J
8^ ultikrln. Uu piln, ir l.lku>lį ut viMdos j.i.u Ji. ousprp, k.d ■

tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neuiilgio 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne- M 

M sunaikina jaunus ir pusamžinius vyrus kaip išbėgimai sėklos nakties laike, B S B arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin- U 
lakančiu prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina 

nuo Jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus uiga- 0 
: nėdinimo lytiškų geidimų. B

B Męs tikrai tave išgydysime. įt
B gydom ir ilgydom aėktea nubėgimus, nervą nuulpnėjlmą, uiaen4juiį puletekį. »yflU. m 
A Benatutollėkus t^gimu*. pattogystą, inkstą ir piulės ligas, tei.vb^ .akant, viMS Vynį B 

Liga*. VUos klinty* laimingam tenybintam gyvenime bu. praėalintoa. Tuksiančiu* jaunų BU 
M.ir pusamilnią vyrą kasmet prM laiką nuiluoja į grabą jaunyttM ildykumai. per tanku* U 
Rte •■•ikuoplnlmai ir kraujo Ilgo*. Jeigu turi norą vieną ii virė paminėtą aenklą. pasirodavyk B 

su mumia pakol da nėra per vėla. Lj
Rodą tau nieko nekaltuoja, o gali užiodytl daug kentėjimų. ’JI

Valandos priėmimą liganlų: nuo 10 ryto iki 4 po plot, Ir nuo 6 Iki 7 vakaro. M 
Kodėltomia Ir kitomia Šventoms dionoma: nuo 10 ryto iki 13 vai. pietą tiktai. Kl 

R CHICAGO MEDICAL CLINIC | 
3?344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL. fl

MUSUB
DRAUGAMS

ADRESAI VIRŠININKU
“ŽINYČIO6” DR-STES

Prezidentas—J. J. Hertmsnsvlėla, 
3252 South Halsted Street

Vice-Pres. —Justina* Jakavlčia, 
> 1512 W. 19th Street

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

2- ras Raštininkas—Aleksandra Oluew*kls,
1418 W. 21at Placo

Kasiorius—Nlcoloras ŽHovišia, 

General-Užveiaėtojas—A. Olszewskis, 
3252 South Halstod Street 

Visi CHICAGO, ILL.
Bu visokiais reikalais prie “Žinyčios”, 

kaip tai apžiūrėjimui žemės fermai, ar 
prisirašyme prie Dr-atėa “Žinyčios” ir 
nusipirkime nuo Jos akcijų, kreipkitės 
visada ar tai raštu ar asabiskai prie Jos 
generalilko užveisėtojo adresu: 

“tinyčia”, A. Olszevvski, Mgr. 
3252 So. HaHiod Street, CHICAGO, ILL.

Dr. J.IKULIS
Lietuvių Gydytoja* ir Chlrurga*.

3255 So. Halsted St., Chicago, III.
Gydo visokia* Ilgas moterų, vaiką ir vyru. 

TeipffL turi di<i< ję praktiką ir gydo pasekmingai 
visokia* limpančia*, u*siset>8)nsia. Ir pa*lapt!n- r. * a linas —a i r

Mare Laukiene
Apsakanti AkuŠerka

3252 S. Hilsted St. Chlcsto.lU.
TslepUnaa Yards 1368

Duoda visokia rodą Ir geriausia pagelbs mote- 
ytss ją Ilgose. Pasekmingai atiteka darbą prie 
gimdymo it dailuti atsakančiai po gimdymo Offl- 
*sa ir gyvenimas Oissewsklo name 8*63 I. labtod <

Naujas Išradimas 
Sustiprini tau! Ir ultaikymul plaukų. 
Tūkstančiai pliką žmonių atgavo pui
kius plaukus, sulaiko slink ima niauka 
gale«* labai trumpame laike. Vietoje 
a nauji, gražu* plaukai. V laukta lo- 
dyfcai. Artesnėm* žinioms taikia ru- 
it kresna senktelį.
P8OF. J. M. BRUNDZA

M0A9WAT ė N. MI IT, «t«LTR 4KW TML

Kozminsky & Yondorf, 
73 ©ea.born Street.

Bankierlai.
Męs skalijame Pinigus ant turtenybią ir jrt 

tu rengiesi turtanybę pirkti, męs su dšiaugsmaš 
prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pT 
nigą Greitas veikimas. Lengvos išlygos. Agao* 
tai apmokami dosniai.

Jam. talpa tr ista- 
>te saviti MO visokių 
h«»ų. vyrą, moterų

VISAI DYKAI 
Prisiąsk mum porą markią, savo 
tikrą vardą, pravarde ir adresą, o 
mes tarnu lai aortų. irne N®, j kata-,

Vienatine Lietuviška Sankrova
Ir agentūra literatūros ant “North Siete'* Chicago). 
Čion galima gauti mokai ilk ą, svtetllką Ir dvasi
šką knygą, rakančią, ikaplierlą, abrosėlią, vlao- 
kią laikraMią, Amerikos ir Europon Ir popierą 
gromatoms. Tvlpgi užlaikau visokio tavoro: juo
dyte, paltelių, plunksną,drukuojamą malinuki% 
britvą, stereoskopą ir daugelio kitą daiktą. Ne- 
užmirėkite atsilankyti, o busite uiganMinti 

Petras M. Kaltis
121 Wsbfn»'" Avo. . Chloago, m.

(Sale Lietuviškos Bažnyčios).

Telefonas Yards 3162

Dr. A. L. Graiczunas
3312 S. Halsted Street :: Chicago

u stab*

Jau išėjo iš-po Spaudos
“LIETUVOS”

Kalendorius
1909 Metams

Sutaisytas J. Ilgaudo
KALENDORIŠKOJI DALIS panaši pernykščiam kalen

doriui, tik labiau pagerinta ir papildyta.
STATISTIŠKOJI DALIS yra daug kuom papildyta: 

‘ Mirčių statistika, svarbiausios priežastys mirties Suv. 
Valst., klek miršta žmonių didžiuose miestuose Suv. ValsL 
Indijonų rezervacijos ir kiek jose indijonų gyvena .Valsty
bių skolos svarbiausių viešpatysčių. Knygų produkcija 
svarbiausių tautų | vienus metus ir daugiau visokių sta
tistikų.

PAMOKINANČIOJI DALIS: Gyvenimo patarimai (Slg. 
Saduagli). Alkoholiaus gėrimas ir jo pasekmės. Kapita
las ir darbas (ekonomiškas pasikalbėjimas). Šis tas apie 
mašinas ir kitos žinios.

BELETRI8TIŠKOJI DALIS: Persenas (škicą J. Greie- 
Cramer). Vagis. Kodėl? (Emile Zola.) Karalius ir jo ba
tų valytojas (legenda — Georg Ruseler). Sapnas Koperni
ko (legenda — Georg Ruseler). Kaip žmonės liekasi die
vais. (A. E. Elmbain.) ir daug kitų trumpų apysakėlių.

MAIŠYTOJI DALIS: Ilgiausios upės. Augščiausl kal
nai. Giliausios jūrės. Labiausiai prasiplatinusios šešios 
kalbos. Didžiausi kanalai ant svieto. Vėjo greitumas Ir 
jlega. Kaip jspėti, kokiu greitumu traukinys bėga. Len
ta, parodanti skaitlių dienų nuo bile vienos dienos kokio 
nors mėnesio. Kometos arba uodeguotos žvaigždės. Pla- 
nėtinė sistema musų saulės. Mintys, patarmės ir juokai.

EILES: Eila Wheeler Wilcox. Ūpas — J. J. Ruduo — 
M. Lietuvaitės. Kodėl negiedi? — M. Lietuvaitės. Pabu- 

J dimas — J. G. Už jurių-marių — J. J. Daili naktis —ver
timas iš Goethės J. J.

šitų Kalendorių gaus metiniai “Lietuvos" skaityto
jai dykai. Todėl tegul kiekvienas užsisako “Lietuvą” iš
tisiems metams. Kaina 12.00.

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

kelionėje kopertą praplės, išpuls ir 
prApuls. Geriau, vietoje smulkių, |- 
dėk pačtinlų markių už tų sumą. 
TaCto markes priimame tiktai vieto
je smulkių, kur suma mažesnė u* 

Jei suma siekia |1.00 ar dau
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki
te pinigus arba Money Orderi- Jeigu 
gema btis >1.25, tai galima dėti >1.00 
pinigais, o 25 centus markėmis. Vie
nok markės turi būti visame sveikos, 
nesulipusios 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 Siaurinės Amerikos, jokių kitų 
viešpatysčių markių nepriimame.

3) Jeigu išpirksi Money Orderj, 
tai nelalkykie JI pas save, bet pri- 
slųsk redakcijai, nes be “Orderio ’ 
redakcija negali pinigų iš pačto gau
ti. Pasilaikyk sau tik mažųjų bal
tųjų korčiukę, o dldesniajų, mėlynų 
prisiųsk prastame laiške, registruoti 

Bereikia.
4) Ant laiško, kuriame užsakai kny

gas ar kitokius tavorus, niekalą ne
rašyk Jokių ^ų reikalų, kaip ve: 
korespondencijų, apgarsinimų, ar ką 
kitų, kas su užsakytais tavorais nesi- 
rišatK nea Pas mU8 tavon* (knygų) 
siuntiniai yra atliekami viename de
partamente, apgarsinimai kitame de
partamente, o korespondencijos tre
ciame departamente ir kiekvienas 
departamentas yra po priežiūra ki
tų ypafJ- Tad l®igu ant vlenoa 
popieros surašysite keletu reikalų, 
tai jūsų laiškas turės laukti pirmame 
departamente kol tas j| apdirbs ir

Dr. O. C. MEINE 
DBNT1STAS 

OFISAS-hmoH 31 ir S». Hilrtd pi. 
(Symiaai virt spirtis - X ČMiCAoO iii.

Dr. G. M. Glaser
šiaomi pr«nelu gerbiamai publikai, )o< Mis i 

■enlauslu gydytoju ant Brldgeporto, praktikao- 1 
damai 1? metą. Dabar tavo cfiaą perkėliau į 
tavo namui po ar.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32roa gatvia

Mano ofliaj aprūpintai naujausiais budais gydy 
mo. Visus ligonius stengsiuosi utganėdlnU, kaip ' 
it lygllol. Pasitikėdamas, Jog garbiam* publika I 
ir tolinus mane rems, estu namie ant kteksteao 
pareikalavimo dieną ir naktį. Esi a specialistas ' 
Ilgose Taiką, motetą ir tyrą ir uUeadlntoee ilgo- i 
ss. Darau visokią operaciją Liekuosi su pagarba'

Telefonas Yards 687.

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

Kampas 32ros gatvės.

nusiųs antram, o ten vėl laukti kol 
šis jj apdirbs Ir pasiųs trečiam. To > 
kius laiškus negalima nė į laikų at ' 
sakyti, nė gerai atlikti; nes pas pir 
mąjj departamentų likus laiškui, ant
ram nelieka davadų. Geriausiai ym 
rašyti kiekvienų reikalų 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 laiške nuo 
užsakymo. Visada dėk pinigus ar 
Money Orderi | tų pati ’slškų ku
riame tavorus užsakai.
užsakymas ateis be pinigų, męs ne
galėsime jo išpildyti, vien todėl, kad 
pinigų nėra, o 
užsakymo, męs 
nėra užsakymo.

6) Visada ant
kitę savo pravardę ir adresų. Nors 
ir tukstant} kartų mumis rašę, visa
da reikia pasirašyti pravardę ir ad
resų kiekviename laiške, nes męs 
radę laiškų terp 100 ar 200 laiškų 
be parašo ir adreso, nežinosime keno 
jis yra ir negalėsime atsakymo duo
ti- ....

Nes jeigu

toblyčla 
keliais ir 

su num.

d ai y vau-

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami “Lietuvos” Redakcijoj.
Dangus, šeimyniškas žalslaa, pa

rūpintas doram ir patogiam pasi
linksminimui. Yra tai 
22x24 colių su nupieštais 
tinkamais išreiškimais 
pradedant nuo 1 iki 121.

šiame žaisle kiekvienas 
jąa turi mėtyti kauleli; dalyvauti 
gali 2 ir daugiaus ypatų, kiekviena 
ypata apslrenka sau vieną kupsteli 

i (yra 5 yvairlų spalvų) kurluom 
, uždengia tam tikrą numerį kaulei} 
metus. Toblyčla susilenkia j 4 da
lis, su skrynute prisiunčiamo j na
mus per pačtą. Prekė .......... |1.W

Flirtas, žaislas Ir lošimas, suau- 
gunlems pavestas. Yra skrynutė su 
55 kortelėmis 8x4 colių, su yvalrlais 
klausymais; ant kiekvienos kortelės 
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja 
parduodami vienas kitam 
klausdami, kuris numeris 
mo? Prie Dangaus Ir prie Flirtas 
yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir
tas prekė ............................................ >1.25

A. Olszewskl
3252 8. Halsted St., Chicago, Iii.
________________________________________

kiekviena

kortelėmis, 
kortelę ir 
jo atsaky-

jei ateis pinigai bo 
' nežinosime kg su

savo laiškų pasirašy-

JEI TAU PATINKA

GERA DEGTINE
Rašyk mums tuojaus
Ir pasirūpink gauti

DYKAI PILNA KVORTA
TIKROS GERIAUSIOS DEGTINES.

Security C«., 203 8«. Waier St, Chicago, IIL
Vardas
AdreaM

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenBti, 
per tų tų daktarų nesumanimų ar neturėjimą gerų vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligą per 
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke. karne pasekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRŲ teip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožuaa 
kas čion kreipiasi, dSkavoja už išgydimą ir būną sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu būda su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kurių kiti daktarai nekurį laiką gydę, 
rankas nuleisdami apleido.

A Lnmrao. Tok,B bndu» Tbe COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS
J^loaKyniaS lengvas. uitaikomaH geriausių diplomatų daktarų sprcHaiiidu; vIkus ligų apra

šymo* ta atyda ištiria *p«cfJallAkai, nuo menkiauKio iki KTarbiaualo ligos apsireiškimo bei jo* pamato, ir autaiao 
atsakančiu* kiekvienam pritaikytu* vaistu* Išgydymui ligoti Ir silpnybių; ne* šita* Institutu* užlaiko didžiausią 
Laboratoriją vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima 
gauti. Uitai išgydyme ligų nė jok* daktaras nė kitas IncUtutaa negali lygintis, per ką mokslinčiai ir pavadino tą 

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybės 

padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion keliat.

į ir pasek mes lirą Ir pasako koktu 
gyduoles naudoti, kiek prekiuoja ir kur jas 
•auti. Telpa paveikslai te prekė, visokią nau
jausią etectro-gystaBČią asuatą. Roberlnlą 
daiktų. Magiiku aparatą, Drukuojamą tr Ra
ičiau Maliną, Sterroakopu ir jtem Paveikslų, 
Armonikų, Kouoertioą, britrą ir daugel kito
kių koanam reikalingų daiktą. Raly k tuojaua. 
John 1. BagdėluBM. l'ropr Adresuok teip:
JOHN’8 8UPPLY HOU3E

2S P1L58N STAT1ON CMKAOO, ILL.

VYRAMS TIKTAI

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO 
344 So. StiteSt CHICAGO, ILL 

arti Hamsca Jatvt* 

INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pat holo gi) o s 
žingeidumai Oateologljoa 

Žingeidumai GromudavlmoOrganų

Tyrinėk pradHą'ir šiai vystymą 
žmogiikoa raaos amo Aepėio iki grabo, 
pamatyk keistumu* gaantos, žingeidu
mus ir miIžiniikamua.

perstatytas |yv dMbm Aguross, sveikuose 
ir ligotuos* padėjinMbae. Lavos įtrodmėtojas 
stsskinSja visokius ktausiaasu Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

INŽENOA DYKAI!

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State St. ♦«Chicago, III.

moteriškos ilgo. 
•kTepnavim ą, 
iuom. .gnariuo- 
lloa ilgo*. Jaa

•dama
Mra FRANClfclA 

ŠKLEMABlKNt, 
(moteris Jono)

AUUŠTAI GUODOJAMAB DAKTAREI
J alga kiti dėkavoj* ui išgydymą, tai jau maao pridaryatA taipgi išreikšti 

P*d4kavoną nž išgydymą ligos, kurią nuo manąs kaip aloglnant| kalną nu- 
kaad, per galybą augalo mokslo ir garai sutaisytų valatą, kariuos man p ri
alams ir pagal pamokini™ na m vartojau. Ertas tai netikėjau, kad per aavo

nusllpnSjlm*. telpat vMlaa ir mano inkstai buvo suvytą, drauge ir viena vi
durinis orgaalimaa buvo aulr^ Ir tik kaip lapas rudenlje suvytas, laukiau 
kada nukristi Bat kad Įsikalčiau laikraštija apls J ųeą galingą gydymą ir 
gryaee vaistus, tad ataiaaekue ir statant* man vaistus, koriuos suvartojau 
pagal pamokiaimue, sakau kaip kalną nukasė, taip nno manąs ligą, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dSksvojn u* eaatlnišką ir gebą išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a glmąa, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, idant kreiptasi prie Jąa gydytis laike nelaimės ilgos.

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jtpą gsgbingą vardą, 
JONAS 8M1RNAV1CZ1A,

1625 Front si., Pbiladelphia. Pa

per du moto, skaudėji
mo etrėną. kratinėje dtegilą. 
ptančiu Lee'ei*BW>o, ■'algi- 
molr akaotlėjimo gal.oa, xva- 
nijimo aname ir abelnu nusil
pnėjimo aut .veikato.. Į ;3 
dieną pilnai išgydytas, au pa- 
dėkavone ir paveikti*, pri
siuntė patalp ai j laikrašti.

JOHN PAULI' IM, 
Fayetie Co., Oriaat, Pa.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendtnk, neatideiiok, bst abiiauk, o galėti būti išgydytas kaip ir kiti nuo: 
iroguZto, kataro^ plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpa/rimo, kepenų 

ir inkstų Ųcidneys) liyos, dispepsijos, nevi/rinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, tonuose, tultymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, užifno ir spiegimo ausyse; kraujo 
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo p>o visų kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltliges. Nuo oleino nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės Udykumo—sugriovimo sveikatos. Priepudlo, nervitkumo; n'io slaptų 
Ugų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo v, skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų: skausmingų, nereguliariikų antdrapa- 

nių ir baltųjų, arba kurtos tik ligos varginimui žmonių užpuola.

J VISĄ AMERIKĄ, C1NADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO.

Kurie negalite pribūti asabiškai, tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM SI ROT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI L^GYDYTAS, TIK ATSLŠAUKIT, adresuojant:

The Collins New York Medical Institute <lnc>
140 W. 34 sL, (arti Broadway) New York.mm Ofiso valandos: H ano 10 Iki 5 po plet. Šventadieniais nuo 10 iki 1. ——

ISGYDAUIN 5 DIENAS 11 pagadintai gytiat

IJgydaa kiekvteuą aetgantl Varteooelp, Striktura. ulaikrėtaaiu* kraujo uinaodyjimo, 
nusilpnėjimu narvą, Rydruoel| arba vyrą lytlėku ligų šitokiu* puiulymu* duodame vi
liam* tiem*, kurie bu«o gydomi vlaokią kitą daktarą be jokio* puekmės ir lidavė pinigu* dy
kai; todėl noriu jum* parodyti, kad mano badu yra vieninteli* ir su juo llgydyslu aat vi.ada.

Nemokėkite už neiėjydymą, tiktai už išgydymą.

Serganti Vyrai!

laikau viską didžiausioj paslapty j.

Visokios patarmės 
dovanai!

PLAUČIAI.
Sergantis}* dusuliu, hgonebitu 

ir plaučių ligomis išgydomi ga
lutinai naujausia mano metodą.

Slaptingos Vyr^ Ligos.
Al iSgyd.u greitai ir ant visad*

Moteriškas Ligas.
PstiulBus gimdos, sknudėjiaos 

pečią, buitiigj ir kitas, iigydau pa- 
••kmlngiauslai pagal mano meto- 
dos sutaisytus vaistus.

Kraujo Užnuodyjlmus 
ir odos ilsu*, puvelsdan: libėri- 
mus, skaudulius, plauką nusila
kintus ir visokias kitas Ilgas 

iigydau ant visados.
Kalbu lietuviškai!

Jauni ir pusamžiai, kurie 
kenčiate nuo ligų, nenusimin 
kitę. Susiraminkite! Gelbčki 
te save! šaukitės! prie mus!

Eikite ten, kur busite gy 
domi sanžiningai ir greitai pa 
sveiksite! Sučėdysi laiką ir 
pinigus eidamas į VVestern 
Medical Dispensary. Patari
mas dykai.

D r. L. E. ZIN S. 41 So. Clark St., Chicago, III
PRIEMIMC VALANDOS: nuo 8 ryto Iki 8 vakaro. Nedlllomio: nuo 9 ryto Iki 4 po plotų.

Sutinimai ir kitokį nosvaikumsi yra išgydomi trumpu laiku su kelioms d ietį o nu mu
są originališku bud u gydymo. Atsakau'!*! pritaikytai musf gydymas yra tikriausias ir nuo
dugniausias būdas ant svieto, pasiekimui nuodugnaus išgydymo. Ne raiši ūk laiko ir nestatyk 
pavojui savo sveikatos, klausdamas patarimo pas aptiekorią ar draugą Jei nėši atsakančiai 
gydomas, tai gali būti tikras, kad turėsi tą ligą per visą savo amžių Ir ji v..uomvt atgabens to
mistai ne laitu f ir Susikrimtimą. Męs išgydome tuksiančius tokią ligą, dėlto kad turime joms 
y pa tiška gydymą

UZSMUMŠII

lm.17akmenų
Gelžkelinig Laikrodelii.

Stiebeliu užsukama* ir I 
nustatoma*, vyrilko ar ' 
moterlėko didumo. 30 
■«<■ t*k*M<*l* rantuotai* . 
dvigubai* medilokil- I 
nlais lūkėtai*, puikia) 1 
graviruotai*. Lalk* ka* 
(trisuhi kiU ypatingai 
pritaikytas *titk«Hvha*. 
r*ihtiMj*atteui *tt*ta* M 
r«Mb (Jitikrinamas 20 { 
metų. SsMhlinkii h*I«N 
*la*». Mm pasiųsime 41- 
tą laikrodėlį kokiu ne

būk adresu .O.D. 88.78 ir persiuntimo lė*o» 
•u tiesa pilno iltyrimo. Jei nabu* toks, kaip pa
sakyta, nemokėk nė vieno cauto. Aratek. gal tau 
parsieis atmokėti 836.00ui tokį pati* srodėli, jei 
pirksi jį pa* kokį *ankrovĮninką. Labai paiku* 
14 kar. **k***ta* mUtodk k OUl *ukiekvienu 
laikrodėliu. Adresuok:

Excelsior Watch Co. 
900 Athenaeum Bldg., Chicago. 

-

Pinigu Preke
Iki 600 rublių, rublis po..................... 52jĄ
Nuo 500 Iki 1000 rublių, rublis po..M 
Virš 1000 rublių, rublis po........... 51M

Prie kiekvieno siuntinio reikia prt- 
Mtt 25o. ant pačta kaštų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
tai siųskite per “Lietuvos" redakciją 
adresuodami teip:
i A. OLSZEWSKI,
3252 S Halsetcd St., Chicago, 1 *,

Apdraudimas.
(Insurance)

Kolai žmogus yra sveikas ir turtingas, tai ir laimingas. Bet sveikata 
žmogaus kiekviename laike gali poaikeisti liga, o gyvastis mirtim. Turtas 
teip pat kiekvienoj valandoj gali būti sunaikintas ugnies ar kitokios nelai
mės ir žmogus iš laimingo ir turtingo gali likti vargšu. Susirgęs žmogus 
negali uždarbiauti, o jam pasimirus likę vaikai, tankiai mažais kūdikiais, 
neturi kąsnio duonos ir jų gyvenimu iš pat mažystės yra vargingu. Visas 
turtu yra nieko nevertu, jei jis kiekvienoj valandoj gali būti sunaikintas 
ugnies ar kitokios nelaimės ir todėl kiekvienu išmintingu žmogus privalo 

-apsidrausti nuo visokių nelaimių, kurios jį kas valanda gali ištikti.
Męs apdraudžiamo visokį turtą, ar tai bus namai, naminiai daiktai, 

vaizba, ar ku kitu, nuo ugnies ir kitokių nelaimių geriausiose Apdraudi
mo kompanijoje, n

Męs apdraudžiatne sveikatą atsitikus ligai ar sužeidimui tokiose kom
panijose, kurios, susižeidus, užmoka tiek, kiek sveikas žmogus uždirba, ar 
dar ir daugiau.

Męs apdraadžiame gyvulis ir, atsitikus mirčiai iŠ ligos ar susižeidimo 
arba kitokios priešuties, musų Apdraudžiamosios kompanijos išmoka vai
kams, ar kam yra pavedama toktą sumą pinigų, kokiai buvo užsirašyta.

Prėmija, arbsemokestis už apdraudimą namų, daiktų, sveikatos ir gy- 
vuties yra teip maža, kad kiekvienas ir mažai uždirbantis darbininkas 
lengviai gali išsimokėti. Teipogi galiu mokėti apsaugojimui savo gyvas
tie* 10, 15, 20 metų ar daugiau Ir išėjus tam laikui, jei gyvi busite, gausite 
tokią sumą, kokiai užsirašėte. Platesnes žinių gausite musų ofise Apdrau
dimo skyriuje. Ateikite, męs apie Ui paaiškinsime.

. A. OLSZEVVSKI
3252 So. HMsted Street Chicege, III.

IMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip ilgai kenti 
nuo užakimo varpos ir kiek daktarą tamistą prigavo ir suvedžiojo, musą gydymas tomistą tik
rai ligydys. Su musą gydymu nereikia jokio piaustymo. Musą gydymas yra geriausia* visoj 
paaaulėj, be jokio skausmo ji* prsėalina nesveikumą ant visados.

UŽNUOOIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistus ir turi skausmas, žaiz
das burnoje, gerklėje ar pratrukimu* ant kokios nors dalie* kūno, tai sergi nua užnuodljimo 
kraujo, kurį gali iėgydyti Waatam Madical Diepanaary. Męs jieėkom? sunkiausiai išgy
domą ligą prasčiausiame padėjime. Męs išvalysime tavo kraują grynai ir praėalinsime 14 viso 
kūno įvairius nevalumus bei nuodus trumpesniu laiku negu kas kitas kokioj daly] pasaulės.

GUMBUOTOS IR SUSISUKĘ GYSLOS. Tokį padėjimą gyslą męs lėgtdome be su- 
gailimo laiko, be jokio skausmo ir ant tuojau*. Musą gydymas praėalina visokiu* ligotas pa
dėjimus, pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžius greitai normaiiėką sveikatą ir tvirtumą* 
Skausmai pranyksta visai.

MĘS 1*0 Y DOME KUOMET KITIEMS NENUSISEKA.
Męs taipgi lėgydoine trumpu laiku visa* ligas, kurios apsireiėkia tarp jauną, seną ir 

pusamžlą vyrą. PASIKLAUSIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! V Ūką užlaikome slapty
bėje. Jei basi gydomas musą, niekas to nežinos. Męs tarime tam tikrą gyd,mą kiekvienai 
ligai.

(10.00 vertis Ištyrimas su X-splnduliaIs dykai.
Vytai, mananti apsivesti, privalo atsiėaukti pas mus dėl ištyrimo, idant žinoti ar jie 

tinka apslvedimui ar ne. Kitąsyk gali būti kūne kokia liga, kuri kliudytą laimingam gyve
nimui apsivedusiems.

Jeigu tomistą tari kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesą, tai 
nemėgink jo užslėpti Senatve, nes žeoatvė tiktai gelbsti ligai įleisti šaknis giliau į kūną o tada 
tavo sveikata galutinai sunyks.

Atsliauk iltyrimui į Western Medical Dispensary ofisą ir užsitikrink sau, kad esi tikęs 
apsives ti.

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI! *
Nereikalaujame pinigų pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pats, rašyk. 

VVestern Medical Dispensary 
91-93 E. VVashington Street Chicago, III.

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryte Iki 4 po plotų Ir nuo S Iki 7 vakaro.
Nedėldieniaia ir Šventadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

“RAISTĄ” (The Juigla). DUODU DOVANAI
Skaitytojam* “Lietavo*” ir “Vienybė* L.”, kurie dar to* knyga* netari ir nėra *kaitf.

Jai knygoa “RAISTAS” nėat dar akaitf
• nktybeair, teip vadinamajo*. geros 
neturi gaaa paiyriaao. “RAISTAS” tai kff

PrnkaĮte* “RAISTĄ” teippat ilnosTviM tutvarkymą dabartinė* pramonljo* ir kodėl 
bedarbė* kUA, o tuomi ir kaip galima turėti visuomet darbo* ir gyventi lai n ingaL

,. RA IŠTAS” dėl itaaėumo tavo idėją yfa teip pageidaujama knyga, kad yra Urenta i 
visa* kalba*.

“Ra1WAš”, kuri* sudrebino Amerikoa Ir Europos parlamentu*, yra didelė, 366 paslė
ptą knyga ir ivarbl tuomi, kad apraėo gyvenimą lietuvių Amerikoje.

“RAISTO“ kaina >1.00, perkant pačią knygą Prenumerata hikraHią “Lietuve**’ar 
“Vien. Liet” matam* 82.00. Bet kas naujai ušillakl* '•Liatufą" avVian. Liet.“ matams, 
prisiąsdama* tnan 12.00. apturi* metam* vieną litą laikraėėlą ir “RAUTĄ” dykai.

Siuntimui prenumarato* adresu: X Naujoka*. Madlaąp Są. boa 180. Naw York, N. Y.
Kiekvienu lietuvy* inteligentu pripaiin* dldalg vertą knygos “Raistu*’.

visai mažai težinai Amerikos g u d r y bes, 
tegali išsisaugoti nno visokią pinklią, nes 
styrimą.

ulonu

Geriausias lietuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted st.. Olszewskio name., 

Trai’LUi dantis be skausmo, iSgydo Skorbuta, 
Neuralgija, sudedi naujus vieton Ispuoluslą, pri- 
ęlkio iškirtu i jusi is auksu, sidabru, amalgama.

ateita* ? Šiokie ms dienoms nuo 8 ryto Iki 12, 
9 vak. Nedalioms: nuo 9 r. iki 5 vaK.
Telepėrtta* Yards 1268

Talefon Yard* 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias leg&liškas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Bale, Testamentus, Affidavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

A. Oiszewskl’o
S252 So. Hilsted, Cor. 33ri St 

Chicago* III.

Dr. Marija Dowiatt-Sass 
749 W. 18th Street 

Tarpe Paulina ir Wood gatvių
Ofiso valandos: nuo 8:30 iki 10:30 ryto; nnoS 

ki8:30 po pietą; nuo 7 iki 8:30 vak. Nedėlioto* 
juo 8:30 iki U tiktai. Trtafonas Canal 14JS.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chambsr of Commsrce Bldg., Roem 709 
S. E. Corsar La Saite and Mashington Street* 

CHICAGO, ILL. 
TELEPHONE MAIN 3642

Lietuvys advokatas, baigęs mokslu 
jurisprudencijos čia Amerikoj, Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina* 
lišk&s, visuose teismuose (suduota). 
«yv. 8112S. Halsted St, arti 81 mes gatoit 

Tnlephoas Yards 8046 


	1908-11-27-Lietuva-00800
	1908-11-27-Lietuva-00801
	1908-11-27-Lietuva-00802
	1908-11-27-Lietuva-00803
	1908-11-27-Lietuva-00804
	1908-11-27-Lietuva-00805
	1908-11-27-Lietuva-00806
	1908-11-27-Lietuva-00807

