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POLITIŠKOS ŽINIOS.
| MASKOLIJA.
I Cholera Peterburge, kuri neva 
>uvo jau išnykusi, pradeda vėl 

austi ir juo toliau, ji siaučia vis 
•arkiau: pereitą sanvaitę apsir- 
nų buvo vidutiniškai po 25 
> dieną, nuo šios sanvaitės 
•rgimų skaitlius pakilo iki 33. 
rBališkiejie choleros ligonbu- 

L. netilr*e buvo Jau uždaryti, vėl 
□L iaryti ir iš palengvo jie 

o cholera sergančiais.
.cšpatystės durnos komisija am 

pripažino randui tiesą už- 
^Kikti užrubežiuose paskolą 450 
^■tjonų rublių. Randas užtrauk- 
■jaskolą jau gali, tokią tiesą jam 
Kzė neva žmonių rinkti atstovai: 
Hkia tik užsieniuose surasti noriu 

tokią sumą skolinti. 450 mili- 
rublių tai ne menka pinigų 
net teip turtingam kraštui

Prancūzija. Žudyti tiek pi- 
nė viena tauta nenori. Sko- 

^Kni gi svetimam randui pini- 
^mtai visos prancūzų tautos nuo 
Boių taupytas turtas, kišti juos 
Biasrus stovinčio prie bankruty- 
Vs kranto caro rando prancūzai
■ panorės, jeigu iš to sau nema-
■ < naudos. Be Prancūzijos šią-
■ n sunku kur paskolą gauti, nes
■ kur nėra atliekamų pinigų.
■ aneuzijos ministerių pirmininkas 
Bėmenceau. parlamente užklau- 
Ks seniau užtikrinėjo. kad Mas- 
folija Prancūzijoj naujos paskolos 
I egaus. Ar dabar jo nuomonė 
įpie Maskoliją persikeitė, nežinia. 
I e jo pritarimo, nors Prancūzijos

inkininkai ir apsiimtų parūpinti 
ro rando reikalauj'amus pinigus, 

Maskolijon negalės išgabenti, 
450 milijonų rub.

gali uždrausti teipjau, kaip 
gabenti pinigus Ameri- 

|pn, kada čia bankoms jų pritru-
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Taigi, jeigu dabar Prancūzija 
skolys Maskolijai pinigus, bus 
ženklu, kad ji nori ją pastatyti 
tvirtesnių kojų, kad užgimus 
rui, ji galėtų savo kariumene 
remti Prancūziją.

tai 
ant 
ka
pa

BALKANŲ PUSSALIS.
Ant Balkanų pussalio dar 

užstojo giedresnis dangus, dar jis 
vis apsiniaukęs ir kas dieną lau
kiama ten audra. Todėl ir ateina 
iš ten prieštaraujančios žinios. Pe
reitą sanvaitę iš Vindobonos atėjo 
Paryžiun ženklintas telegramas, 
buk nuo kalnų viršūnių montene- 
grinai bombordavo Austrijos uostą 
Cattaro. Žinia ta vienok netapo 
patvirtinta, bet visgi turėjo prie 
Cattaro kas nors svarbesnio atsi
tikti, nes iš kariškojo savo usto 
Fiume Austrija urnai į Cattaro iš
siuntė kelis savo kariškus laivus. 
Turbut ji laukia montenegrinų už
puolimo ant to miesto.

Kadangi pasisavinimą Bosnijos 
ir Hercegovinos Austrijoj pagiria 
vien vokiečiai, tai slavai tam prie
šinasi, o kad slavų yra daugiau 
Austrijoj negu vokiečių, nors pas
kutiniai iki šiol ant rando turėjo 
didžiausią įtekmę, bet besirengiant 
karui, randas negali remtiesi ant 
mažumos gyventojų, turi rokuotie- 
si ir su dauguma ypač Austrijoj, 
kur kariumenės regimentai suside
da iš atskirti tautysčių. Randas, 
nenorėdamas erzinti slavų, slepia 
savo mierius, ramina juos, kad ka
ro nerengia ir jo nebus, bet ištikro 
jis drutina savo kariškas pajiegas. 
į užimtas jos Bosniją ir Hercego
viną, kur pirmiausiai laukia gy
ventojų sukilimo, gabena vis dau
giau kareivių. Kaip laikraščiai 
paduoda, jau dabar į tas provinci
jas sutraukė iooooo kareivių ne
skaitant sutrauktų ant Serbijos ru- 
bežiaus.

Bet Austrijos žmonių sukilimo 
galima laukti ne vien Bosnijoj ir 
Hercegovinoj, bet ir pačioj Austri
joj, kur slavų vokiečiai teip ne 
kenčiami, o juos randas vis remia. 
Riaušės ir mušimas vokiečių Če
kijoj jau prasidėjo; užgimus ka
rui ant Balkanų, slavai, be abejo
nės, sukiltų ir kitose provincijose. 
Tokiose sanlygose Austrijai karas 
net su teip silpnoms viešpatystėms 
kaip Serbija ir Montenegro -nebū
ti! lengvas. Jeigu g’ okiepja 
bandytų Austriją remti savo kariš
koms pajiegoms, jau tas priverstų 
Prancūziją įsikišti ir vokiečiams 
pasipriešinti. I as, žinoma, visoj 
Europoj uždegtų karo gaisrą, ku
rio pasekmių dabar nieks negali 
permatyti. Jeigu karas Austrijai 
nepasisektų, ji iš vokiškosios v ies- 
patystės turėtų persikeisti į sla
višką.

Prieš pagarsinimą konstitucijos 
Turkijoj, kada vyriausioji joje val
džia — buvo sultano noras, ji kry
po į Vokietijos pusę. Iškovojus gi 
jaunatiirkiams su Prancūzijos pa
rama konstituciją. Turkija kryp
sta į padėtojo pusę. Terp gyven
tojų apsireiškė nekentimas vokie
čių. Veik visur Turkijoj pradėjo 
boycotuoti Austrijos išdirbinius, o 
joje pramonė vokiečių rankose. 
Turkai boycotuoja 5000 Austrijos 
firmų. Tą atjaučia jau visoj Ąu- 
strijoj ir užtai veik visi gyvento
jai kaltina ministerių pirmininką 
Aehrenthalių. Laikraščiai jau tie
siog stato reikalavimą, kad arba 
sykį prasidėtų karas, arba kad 
Aehrenthal pasitrauktų nuo vietos, 
nes besiginklarimas be karo dau
giau pinigų suėda negu suėstų jų 
karas.

Serbijos susto įpėdinis bankie- 
riams įsiskolino tiek pinigų, kad 
jų neįstengia užmokėti. Važiuo
damas Peterburgan jis nuo vieno 
bankieriaus pasiskolino 6000 dd. 
Kada vienok, jam sugrįžus, banko 
direktorius nuėjo reikalauti sugrą
žinimo skolos, sosto įpėdinis liepė 
jį iš savo rūmo laukan išmesti. Ir 
karalius atsisakė sunaus skolas mo
kėti. Bankas todėl sosto įpėdinį 
apskundė teisman.

ne-

expliozija, kurios 11 kareivių tapo 
užmuštų, o 26 mirtinai sužeisti. 
Nors randas užgina, bet manoma, 
kad explioziją pagimdė revoliuci- 
jonieriai. Katroj pusėj yra teisy
bė, nežinia.

Persijoj, mieste Meshed revoliu- 
cijonieriai sumušė šacho garnizo
ną, kareivius išvijo iš miesto, už
ėmė visus urėdus. Sukilo žmones 
miestuose Hamadan, Hermanšal ir 
Talis. Tvirtai revoliucijonieriai 
laikosi ir mieste Tabriz, teipgi vi
soj šiaurinėj Persijoj. Dabar re
voliucija jau apsireiškė ir viduri
niuose Persijos apskričiuose. Re
voliucijonieriai reikalauja, kad ša
chas nuo sosto prasišalintų.

HAYTI.
Išvijus prezidentą Nord Alexis, 

kurį prancūziškasis pasiuntinys iš
gelbėjo nuo minių piktumo perga
bendamas ant stovinčio uoste 
prancūziškojo kariškojo laivo, vai 
džią paėmė į savo rankas jenero- 
las Simon. Dabar bent sostapilyj 
ramu. Bet provincijose Gonaives 
ir St. Mare jau vėl rengiama re
voliucija prieš tuomtarpinį prezi
dentą Simoną. Čia renkasi šalinin
kai jenerolo Fermino. Šitas jau 
kartą buvo prezidentu, bet jį nuo 
valdžios prašalino teipgi revoliuci
ja. Mat šitoj negrų apgyventoj 
respublikoj be revoliucijos negali 
apsieiti.

IŠ LIETUVOS
VILNIAUS.
d. Vilniuje buvo pa- 
keleto lietuvių juri- 

kalbėta apie reikalin-

W Kadangi Maskolija ekonomiškai 
i sutvirtėjo, o dabartinis Prancu 
I įjos ministerių pirmininkas seniau 
l^eprilankiai priėmė j ieškančius 
I Prancūzijoj pinigų caro ministe- 
Jrius, tai reiktų manyti, kad jo 
I nuomonės apie materijališką tvir- 
I tumą Maskolijos ir dabar ne per- 
I ’ceitė. Jeigu todėl dabar Pran- 
I zija duotų paskolą caro randui, 
į ai pinigus duotų ne dėl to rando 
f ekonomiškojo sutvirtėjimo, bet dėl 
I kitokių priežasčių. Prancūzija da- 
F.bar reikalauja Maskolijos paramos 

savo politiškuose siekiuose. Jeigu 
todėl duos paskolą, tai turbut, dėl

į politiškųjų reikalų.
i Ištikro dangus ties Europa niau- 

L’<iasi. Dabar ten jau prasidėjo 
rods dar ne kruvina kova, kuri 
vienok gali lengvai į kruviną per- 

įsikeisti, terp dviejų priešingų ga
lybių iš vienos pusės Prancuzi- 

*jes ir Anglijos, iš kitos Vokietijos. 
Taigi Prancūzija visur j ieško pa-

| dėtojų ir jiems gali ir pinigų nę- 
Lmgailėti, kad tik duotųsi į F’ran- 
/ Juzijos vežimą pakinkyti.

Ir ištikro Prancūzijai šiuom kar- 
’ tu sekasi draugus surasti. Angli

ja, neturėdama tvirtos žemės ka
riumenės, o turėdama daug nesu
tikimų su Vokietija, turi laikyticsi 
Prancūzijos skverno; Maskolija, 
negalėdama kitur reikalingų pini
gų gauti, teipgi turi stoti Pran
cūzijos pusėj. Ryšis gi prieš Pran
cūziją ir Maskoliją vidurinės Eu
ropos viešpatysčių Vokietijos su
tvertas pradeda irti. Prigulinti 
prie to ryšio Italija, dėl Austrijos 
pasielgimo ant Balkanų ‘ pussalio, 
dėl ko karo gaisras gali apimti vi
są Europą, jau apreiškė, jog ar
ba Austrija turi liautiesi besigin- 
klavusi, nes tas gali karą pagim
dyti, arba Italija pasitrauks iš vi
durinės Europos ryšio. Bet iš to 
ryšio pasitraukusi, ji negali nuo-

/ šaliai viena pasilikti, ji turėtų kryp
ti į priešingąją tam ryšiui pusę, 
taigi pereiti prie ryšio su Prancu-

, zija prieš Vokietiją.
Ar terp Prancūzijos, Anglijos ir 

Maskolijos jau yra padarytas su
tarimas kaip elgtiesi užgimus ka
rui, nežinia, bet ir be formališko 
sutarimo lygiai Anglija, kaip ir 
Maskolija turi remti Prancūziją, 
nes jeigu ją dar kartą vokiečiai 
sumuštų, jie perdaug susidrutin- 
tų, prieš juos jau sunkiau dygiai..MI.„. «... _ a___x
Maskolijai kaip ir Anglijai vie-»|d. gruodžio mieste Calcuttoj amu-

cm a r Iri
ęoffli butų atsiremti.

Metas XVII

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, 
reikalo

Iš
Spalių 27 

sikalbėjimas 
stų. Buvo
gumą lietuviams juristams susi
dėti būrin, apie reikalingumą dar
bo, kuris yra iš juristų laukia
mas,
kati tuo tarpu nesama 
steigti atskiros lietuvių juristų 
draugijos ir kad jie visi galį pri
sidėti prie Lietuvių Mokslo Drau
gijos, prie kurios sumanymo yra 
įsteigti atskirą juristų sekciją.

Spalių 26 d. vėl buvo susirinkę 
lietuviai juristai. Buvo kalbama, 
kad reikalinga yra išaiškinti, kiek 
lapkričio 9 d. įstatymas paliečius 
lietuvių valstiečių gyvenimą.

Paskui kalbėta, kad reikia esą 
išaiškinti vietinės sava  valdybės 
klausimas apie tai, kaip yra šian
dieninė savavaldybe Rusijoje ir ko
kia butų geidžiama musų kraštui.

Buvo lygiai pakeltas sumany
mas apie reikalingumą Lietuvoje 
smulkiojo kredito įstaigų.

Susirinkusiejie pasiskirstė tarp 
savęs darbą 
statyti juristų 
referatus.

Lapkričio 9
1) Kokias

valstiečių žemės 
lapkričio 9 d. įstatymas.

2) Pranešimas apie tai, kaip 
buvo panaikintas Lietuvos Statu
to veikimas.

Lapkričio 16 d. du referatu: 
į) Apie valstiečių žemės pirki

mą ir užstatymą.
2) Kaip reikia įsteigti papras

čiausia smulkiojo kredito įstaiga.
Lapkričio 23 d.—referatas: Per

žvalga įstatymų apie žemiečių sa- 
vavaldybės įstaigas 1864 ir 1890 
metų.

Be to, buvo nutarta kreipties į 
musų juristus, kurie užsiiima. ar 
tai savavaldybės klausimu, ar val
stiečių teisėmis, ir prašyti jų, kad 
artimiausiai ateičiai prirengtų pra
nešimus apie savo darbus, darbe
lius. ...

ir prisižadėjo pri- 
tariamajai sekcijai

d. bus du referatu: 
permainas Lietuvos 

valdyme įnešė

INDIJOS IR PERSIJA.
Neužganėdinimas Indi jų gyven

tojų, 
kiau 
liau, Juo tankiau pasitaiko užpuo
limai ant angliškų urėdninkų. 7

juo toliau, 
apsireiškia.

juo 
Juo

aišr
to-

■įsteigimui savo dvare Voronece 
(Viln. gub., Vileikos pav.) ūkio 
mokyklos, įdėjo valstybės bankon 
60000 rublių trims stipendijoms 
toj mokykloje. Šios stipendijos 
turi būti išduotos trims geriau- 
siems mokiniams Mankcvičių vals
čiaus valstiečiams — dviem stačia
tikiams ir vienam katalikui. Mo
kykla jau pastatyta ir greit prasi
dėsiąs mokslas; programa tokia 
kaip ir visų ūkio mokyklų.

Vilniaus teismo rūmuose be luo
mų atstovų buvo nagrinėjama žy
dų ir rusų kalboje išeinančio laik
raščio “Odininko balso” redakto
riaus byla. Redaktorius . Jevelis 
Sermanas jiatalpino iš Svisločiaus 
miestelio (Gardino gub.)? kores- 
|»ndenciją, kurioje buvo pranešta 
apie tai, jog streikų laike vietinėse 
odų pabrikuose sargybiniai pabri- 
kantams paliepus, šaudė { darbi
ninkų minias. Prokurorius pa
traukė Sermaną atsakomybėn (pa* 
gal 129 straipsnio) už darbininkų 
prieš pabrikantus kėlimą. Toje 
byloje buvo iššaukti penki liudi
ninkai ir pačiame teisme buvo pri
rodyta, jog sargybiniai ištikrųjų 
šaudė į darbininkų minią. Apgy
nėjas Janulaitis savo kalboje nu
rodė, jog korespondencija vien 
nuogą faktą papie.šė, be jokių iš
vedžiojimų, kurie butų stengęsi 
kelti darbininkų neapykantą prieš 
pabrikantus ir reikalavo kaltina
mąjį išteisinti. Teismo rūmai pa
smerkė Sermaną vienam mėnesiui 
.tvirtovėm

perpus lenkiškus, 
grynai lietuviški, 
miestelyje statyti 
kunigą nemokan-

Iš KAŠEDARŲ, 
Vilniaus gub., Trakų pav.

Miestelis prie-pat to paties var
do gelžkelio stoties. Tame mie
stelyje yra suviršum 3 tūkstančiai 
gyventojų, tarp kurių yra lietu
vių, žydų, rusų ir sulenkėjusių 
lietuvių, kurie vartoja žodžius per
pus lietuviškus, 
Kaimai aplink 
Peniai pradėjo 
bažnyčią. a|kėlė
tį lietuviškai, liet visgi nepriešin-' 
gą lietuviams, nes kiek galėdamas 
stengiasi lietuvių kalbos išmokti. 
Pasklydus garsui, buk Vilniaus 
vyskupijos valdytojas žadąs įvesti 
šiokią-tokią tvarką tarp kunigų, 
tai yra į lietuvių (tarapijas per
kelti lietuvius-kunigus, išsigando 
mieščionįs, kaip pelėdos šviesos. 
Susidarę keletas pečkurių ir šiaip 
žmonių, parašė prašymą prie vys
kupijos administratoriaus ir surin
ko daug parašų^ Beveik visi pa- 
sirašiusiejie — lietuviai, nes neži
nojo kam jie rašosi, čia vis žmo
nės tamsus, laikraščių niekas ne
skaito, nes nėra kam prie to pa
raginti, inteligento-lietuvio čia ir 
su žvake neatrasi.

Geistina butų, idant apsigyven
tų čia daktaras-lietuvis, kur ga
lėtų daug naudos suteikti. kaip 
sveikatai, taip ir šio krašto apšvie
timui. Tuotarpu miestelis kas kart 
auga ir didinas, liko įvestos tur
gaus dienos, o turime tik feldšerą, 
beveik nieko neišmanantį. Bet ir 
prie jo sunku musų žmonelėms pri
eiti, nes reikalauja užmokesnio 
kaip koks profesorius, į kaimą ne
važinėja pigiau kaip po 1 rub. 
nuo versto. Stebėtina, kur pasi
deda daktarai-lietuviai, nes kiek 
girdėti Lietuvos miesteliuose sėdi 
dažniausiai arba lenkas arba žy
das.

Nejaugi mūsiškiems svetur duo
na skanesnė.

P. Duburis.

KAUNO.

, Policijai pasisekė sugauti ir 
areštuoti 3 užmušėjai, kurie buvo 
spalių 18 d. užpuolę ant važiuojan
čių Lydos keliu valstiečių ir vie
ną iš jų užmušė. Juos pasodino 
gubernijos kalėjiman.

Prieš šv. Simaną ir Judą išti
ko dideli šalčiai; 28 dieną tiek pri
snigo, kad miesto vežėjai pradėjo 
rogėmis važinėti. Tokios anksty-- 
vos žiemos neatmenama. Paste
bėta, jog oras Lietuvoje kasmet 
darosi šaltesnis.

Pastė-

.J“.---- 7T~------ -—
Kunigaikščio Druckio-Liubeckio 

, žmona, pildydama norą mirusiojo
nicijos dirbtuvėj atsitiko smarki j savo vyro, paskyrusio 40000 rubl.

se už 3 dienų, o šiaip-jau kitur už 
7 dienų. Bet visada reikią paro
dyti vyskupo leidimas ant rašto.

Procesijas iš kitų miestų telei
džia gubernatorius.

Šiauliuose dėlei notaro Liubi- 
movo raštinės apiplėšimo buvo pa
daryta krata aps Joną Krikščiū
ną, paskui f nuvarė jį pas nota
rą, bet tas nepripažino jį tarpe 
dalyvavusiųjų apiplėšime, todėlei 
ir buvo Krikščiūnas tuoj palei
stas.

Mažiausia imta šios — Pirmuti
nė pašalpa tik. — 1 s., Kaip val- 
dosi amerikiečiai I syk., Apie ar
klius — 1., Lietuvos gašpad. — 1 
syk., daugiausia dėl to, kad skai
tytojai paėmę turi jas.,., nes 
gaila persiskirti

....Skaitom — šviečiamės, • ir.... 
netoks jau tas “musų žmogus” 
tamsus, kaip jus po “gazietas” ko- 
liojatės. Tik nekliudykit patįs.... 
“visuomenės veikėjai”!

{būvis

Buvusįjį durnos atstovą A. Po- 
vylių, nors apiplėšimo 
nepripažino kaltu, visgi 
leido.

Taip-pat padaryta ir 
Grinių ir su Dominiku
Suimtąjį gimnazijos mokinį 
petį

(“V-tis”).

liudytojai 
dar nepa-

jau paleido.

su Juozu 
Mačunu..

Ski-

mušų 
įkurta

IS 2EIMO, 
Panevėžio pav.

Turime vieną mokyklą: 
valsčiuje, Diržių sodžiuje 
ministerijos vienakliasė mokykla.
Mokytojas jau atvažiavo, lietuvis 
p. Barzdaitis — suvalkietis. Vie
nu rupesniu jau mažiau: užteks 
šios mokyklos net 3—4 sodžiams; 
užtat nei Steigviliuose, nei Ku
kuose šįmet nebebus reikalingi 
“mokyklų skyriai”, kaip pernai 
kad buvo. Darbui čia dirvos už
teks — tepadedie Dievas jaunam 
šviesos-mokslo platintojui.

Musų žmonės jau pradeda 
siaubti, kad nei mergaičių moky
kloje "panelė” nemoko kaip rei
kiant lietuvių kalbos (pati gerai 
moka, o kitiems.... argi pavy
dėtų?), nei dvikliasėje ministeri
jos mokykloje lietuvių kalbom 
mokslo valandų vis nesutvarko, o 
4 ir 5 skyriuose tai nei vienos lek
cijos dar nebuvo. Didi neteisybė; 
juk ne vienas jau j iš Žei
mio laikyti panorės kvotinius Pa
nevėžio seminarijon — tai kaip gi 
bus su lietuvių kalba? Reiktų pa
tiems vaikams, o geriausia jų tė
vams, reikalauti iš mokytojų; 
juk programoje yra net 2 valan
dos lietuvių kailiai paskirtos j>er 
savaitę kiekvienoj kliasoj. Ponuli 
Kudirka! ką tamsta pasakysi?!....

Skaitykla (parapijos).
Knygų yra 147 — visos kito

kio turinio. įkūrė knygynėlį susi
dėję 114 žmonių. įkurta knygy
nas šįmet vasario 21 dieną.

Sulyg turinio yra: Mokslo 
(istorija, geografija, medicina, so- 
cijblogija, gamta, fiziką-chemija) 
— 75 knygos. Beletristikos — 
53, Dvasiško turinio — 19 kny
gų. Nuo vasario 21 iki rugsėjo 
21 d. išviso skaitė 470 žmonių. 
Vadinasi, kiekviena knyga skaity
ta 470: 147—-3 sykius su viršum.

Kiekvienas narys-žmogus per
skaitė 470: 114—4 su viršum kny
gas. (Tegali imti iš knygyno tik 
sudėjusiejie pinigų įkuriant).

Sulyg laiko — tai knygų skai
tė :

Vasario mėn. — 108 kn. — 98 
skait.

Iš
Apšvietimo draugija “Saulė” 

gavo leidimą atidengti tris naujas 
pradines mokyklas T Kauno prie
miesty’j (Viljampoly), Panevėžio 
pav. — Astrado dvare ir Pašilių 
(Raseinių pav.J kaimė.

(“L. U.”į
Pirmosios durnos įistovas Lo

pas, atsėdėjęs Šiaulių;kalėjime tris 
mėnesius už Viborgri atsišaukimą, 
dabar įstojęs Dorpato veterinorių 
institutam

kn. —

kn. —

kn. —

37 kn.

55

48

38

Iš KĖDAINIŲ.
Buvo kilęs sumanymas 

apskrities (pavieto) įstaigas per
kelti į Kėdainius. Nieperseniai 
laikraščiai suniekino tą žinią, ta- 
čiaus, kam rupi turėti apskritį Kė
dainiuose, vilties nenustoja. Mat, 
kilęs naujas sumanymas: prie Kau
no gubernijos pridėti dalį Suvalkų 
gub., tą dalį, kurią apima tvirta- 
pilės (krepost) plotas. Tada vis 
viena prisieitų Kėdainiai padaryti 
apskrities miestu.

("V-tis”).

virš 100 
skyriaus 

Kibortas.
Kauno

IS GRIGPEDŽIŲ PALIVARKO, 
Smilgių par., Panevėžio pav. 
Pienininką spalių 9 d. suvažinė

jo traukinys ties Gustonų sodžium 
tarp Panevėžio ir įžabos stočių. 
Jis važiavęs su žmona ketvirta
dieny j iš Panevėžio ir ant jų trau
kinys užbėgęs. Vyrą užmušė ne
gyvai, žmoną tiktai sužeidė. Ar
klys su ratais irgi suvažinėtas.

Tas pienininkas paliko dideliam 
varge keletą mažų vaikų.

Vėjavaikis.

skaityt.
moterų —
tiek daug

skait.
Balandžio mėn. — 65 kn. — 65 

skait.
Gegužio mėn. — 65 

skait.
Berželio mėn. — 49 

skait.
Liepos mėn. — 38 

skait.
Rugpiučio mėn. — 

37 skait.
Rugsėjo mėn. — 36 kn. — 35 

skaitytojai.
— Viso 494 kn. — 470 

Vyrų skaitė — 313,
157; retai kur moterų
skaito! Daugiausia skaitytos kny
gos:

Dievo Galybė (moksl.) 4 sy
kius; Iš prigimt, mokslo — 8 
syk., Kaip dirbti žemė — 8 syk.; 
Apie gyvul. ligas — 6; Bijologija
— 7 syk.; I š kur gyvuliai namin.
— 6 syk.; Ar dabar yra baudž.
— 6 syk.; Socijalizmo silpnos 
pusės — 6s.; Astronomija — 7 
s.; Lietuva ir jos reikal. — 7; 
Bitės kaip kopti — 7; Žvėrįs ir 
žmogus — 7; Japonų pasakos 9 
s.; Gyven. vaizd. — 8. s.; šiaul. 
senei. — 6, Filotea — 5, šv. Juo
zapo gyv. — 5, Išvakarės —, ir

galima daryti tik iš kalno vietinei tt.... Pelkės per 40 dienų per- 
’dministracijai pranešus: miestuo- skaitytos net 4 sykius 11

Žemaičių konsistorlus išsiuntinė
jo kunigams valdžios įsakymą apie 
procesijas. Procesijos per Dievo 
Kūną, Kryžiaus dienomis ir k.

is DUSETOS, 
Ežerėlių pav. 

atidengta pradinė 
Mokytoja 
užveizdos

mergai- 
paskirta 

duktė,

čia 
čių .mokykla, 
vietinio girių 
baigusi gimnaziją, bet visai nesu
prantanti lietuviškai. Stebėtinas 
daiktas, kodėl Dusėtiškiai nepasi
rūpino savo vaikams mokytojos 
lietuvaitės. Juk ir Čia-pat yra pa
nelių, turinčių mokytojų teises ir 
net gimnaziją baigusių. Taip-pat 
į dvikliasinę berniukų mokyklą 
paskirtas mokytojas rusas. Argi 
nėra lietuvių?

Negalima taipogi pasigirti ir 
musų vartotojų draugove. Nors 
ir yra valdyba, bet viską veda par
davinėtoja. Tai teisinga žmona, 
tik nemoka vesti knygų. Prekės 
imamos iš antrų, o gal ir trečių 
rankų, parduodamos brangiau ne
gu kitose krautuvėse. Per tai ir 
negalima konkuruoti su vietiniais 
krautuvininkais.

Saikutis.
(“L. U.”).

IŠ ŠIAULIŲ, 
Kur j. Lit.” rašo: spalių 12 

dieną "Birutės” pienininkų drau
gija įrengė Šiauliuose penktą svie
sto parodą. Toje parodoje buvo 
ir kainos už sviestą skiriamos. 
Tokių parodų tikslas yra — persiti
krinti, kokios rųšies sviestą drau
gijos nariai gali sutaisyti ir ar 
yra jis pas visus vienodo gerumo. 
Kad sviestą pienininkų ūkei kuo- 
vienodesnį suruoštų, tam tikslui 
draugijos laikomi du instruktorių. 
Tokiose parodose, sviestą bekaii 
nojant, gali būti darųmi susitari
mai tarp pirklių ir pieno ūkių sa
vininkų. “Birutės” draugija, kaip 
jau buvo musų rašyta, parduoda 
sviestą daugiausiai į užsienį, į Da
niją, bet ir šiapus sienos reikala
vimas kasdien auga: Varšava ir 
Vilnius superka dabar visą tos 
draugijos 
sviestą.

Iš tos 
ruošė šį

rudenj ir žiemą muštą

vo iš ūkių prigulinčių prie “Biru
tės” draugijos ir buvo rankomis 
muštas mažose muštukėse. Ge- 
riausis sviestas buvo iš garu varo
mų .centrifūgų. Kainos už svie
stą pašoko dabar lik 47 kap. už 1 
svarą, o žiemą ketina būti dar di
desnės. Jau dabar galima buvo 
sutarti už pūdą sviesto 21 rubl. 
Pardavėjas turėtų jį tik pristatyti 
į artimiausią gelžkelio stotį. ' Tą 
pačią dieną vakare buvo visuotinas 
Šiaulių ūkio draugijos skyriaus 
susirinkimas. Susirinko 
žmonių. Pirmininkavo 
pirmininkas Juozapas
Buvo daug kalbama apie įrengimą 
ateinančiais metais Šiauliuose tokios 
parodos. Buvo nutarta parodą 
rengti ir pavesta draugijos tary
bai išdirbti parodos programą.

“Birutės” draugijos direktorius 
Slavočinskis davė apyskaitą iš 
sviesto • parodos ir kalbėjo apie 
sviesto pardavinėjimą ir apie lau
kiamas dideles kainas už jį.

Bučakas laikė paskaitą apie ra- 
cijonališką miško išnaudojimą.

Ant ryt dienos tarėsi dar viso
kios ūkio draugijos kuopos ir sky
riai. Spalių 14 < narių dalis (40 
žmonių) aplankė Komaro dvarą 
Baisogalą prisižiūrėti jo ukiui.

NAUJOS MOKYKLOS.
Nuo rugsėjo 1 d. Kauno gu

bernijoje vyriausybės atidaroma 
53 naujos pradinės jnokyklos:

Kauno apskrityje: Butkunuose, 
Bematavičiuose, Dotanavoje, Kau
ne ant Žaliojo kalno ir Stakiuose.

Ukmergės apskr.: .Žibečiuose ir 
Kulinuose.

Raseinių apskr.: Burbiškyje, 
Varsėdžiuose, Žvingiuose, Kva- 
šiuose, Kražiuose ir Degučiuose.

Ežerėnų ap.: Bagdoniškyje, Bo- 
runuose, Gaidžiuose, Dusėtuose, 
Padrukšniuose, Purzintuose, Sa- 
maičiuose, Suyeiniškiuose, ir dvi- 
kliasė Zaraičiuose.

Panevėžio ap.: Jariškiuose, Bir- 
žiuose, Žeimyje, Laitišiuose, Nau- 
rodžiuose, Pinavoje, Panevėžyje, 
Radviliškyje, Senajame Panevėžy
je, antra mokykla Pušolate, Dir- 
žiuose ir Sostuose.

Telšių ap.: Kretingoje, Budruo- 
se. Kuršiuose ir Šatėse.

Šiaulių ap.: Viekšniuose, Du
bėnuose, Dubėnuose-Ubesiuose, 
antra mokykla Žagarėje, Alkiš
kiuose, Amale j e, Kuršėųuose, 
Liackavoj, Martiniškiuose, Sude- 
riuose, antra mokykla Triškiuo
se, Šiauliuose, antra mokykla Še
duvoje ir Joniškyje.

Antras mokytojas bus prie esan
čiųjų mokyklų: Vyžonuose, Troš
kūnuose, Antalieptyje, Oniškyje, 
Panemunyje, Gulbiniuose, Remy- 
galoje, Surviliškyje, Andrejavoje, 
Viveržėnuose, Girkalnyje, Kaltinė
nuose, Tauragėje (vyrų), Šilali- 
je, Vilnaičiuose, Gudžiūnuose, 
Kriukuose, Pašušvyje, Padubisy;*, 
Sereikiuose, Triškiuose, Šiauliuose. 
Garžduose, Žarėnuose, Ylakiuose, 
Linkuvoje, Mosėdyje, Salantuose, 
Tirškiuose, Skuode (vyrų) ir Pu
šalote; išviso prie 31 mokyklos.

Trečias mokintojas bus prie 
Utenos, Žeimio, Linkuvos, Vy- 
džių, Dusetų, Žarėnų ir Panevė- 
žio-Pinavos mokyklų.

Pertaisyta į dvikliases: Salaku, 
Aknistos, Kuršėnų, Biržių, Ku
piškio, Seredžiaus, Jonavos, Ra
guvos, Šidlavos, Rokiškio, Sėdos, 
Rietavo, Kretingos ir 
mokyklos.

priežasties draugija su
kartą parodą nesūdyto 

sviesto, koksai labiausiai yra mu
sų miestuose reikalaujamas ir pa
kvietė svarbesnius Varšavos ir 
Vilnniaus pirklius. Išstatyti svie
stą parodoje buvo leidžiama nevien 
“Birutės”- nariams. Viso buvo 
38 ūkių sviestas; tame skaičiu
je atsiuntė iš 14 garu varomųjų 
centrifūgų, iš 12 arkliais sukamų
jų ir 12 rankoms sukamųjų. Svie- 

1 stas beveik visas buvo geras, tik 
kaikuriam kenkė gyvulių šėrimas 
batvinlapiais. Iš 15 ūkių sviestas 
buvo puikus, iš 6 geras, ir tik iš 
dviejų ūkių sviestas buvo menkas 
ir kaip paskui pasirodė, jis nebu- 

I' 'j

Do t na vos

Naujoms mokykloms 
ti ir įtaisyti vyriausybė 
skyrė 45000 rublių.

pastatyty- 
šįmet pa

IŠ MARIJAMPOLĖS, 
Suvalkų gub.

Spalių mėn. 24 ir 25 d. buvo 
apygardos teismo nagrinėjamos 
šios svarbesnės bylos:

1) Igliškėlių dvaro nuominin
kas Jonas Fon der Lei pasmerktas 
7 dienoms kalėjiman, vadinaman 
“kareivių hauptvaebta ir už tai, 
kad neapkalė lentomis kuliamo
sios mašinos velenų (volų), kurie 
sutrynė darbininką Gofleiten’ą.

2) Motiejus Pažėra už pavogi
mą iš Kvietiškio dvaro nuominin
ko Binkcvičiaus 1100 rub. Pas
merktas pusantrų metų į areštan- 
tų rotas i f 4 metams policijos prie
ki uron, o jo žmona Jadvyga Pa-



žerienė už paslėpimą dalies pavog
tųjų pinigų pasmerkta 4 mėne
siams kalėjimo.

3) Simano Jablonskio byla už 
arklių pavogimą iš Degučių Bri- 
džiaus, Marijampolės parapijos, 
atidėta iki kito teismo, kol nebus 
sujieškoti vagių priėmikai nuo 
Simno ir Lazdijų apygardos.

4) Juozas Zabrovskis, Ivoniš- 
kio dvaro girių užvaizdą, kaltina
mas už slėpimą “Giltinės” narių, 
nušovusių Ivoniškio dvare žydą 
Hamblįuną, kaipo nekaltas, pasili
ko visiškai išteisintas.

5) Kazys Brastauckas, Bebru- 
liškės kaimo vaikinas, Antanavo 
valsčiaus, už rinkimą su ginklais 
aukų per revoliuciją socijalistų 
naudai pasmerktas 8 metams ka
torgom

Latvių Mokslo Draugija išsi
rinko “rašybos komisiją”, turinčią 
dabar spaudoje vartojamas gotiš
kąsias raides pakeisti lotyniškomis. 
Naujoji rašyba busianti sulyginta 
su lietuvių rašyba. Komisija jau 
darbuojasi; sutiko garso prailgini
mo ženklą “h” išmesti; o “sch, 
sch ir tsch” pakeisti atskirais žen
klais ž, š. č. Kai-kurie latvių 
laikraščiai jau spauzdina kai-ku- 
riuos savo skyrius lotyniškomis 
raidėmis ir perdirbta rašyba; pas
kui nuosekliai ir kitus skyrius ims 
taip-pat spauzdinti. Taip ir visos 
knygos bus nauja rašyba spauz- 
dinamos. Komisijos posėdžių ap
rašymą randame 
Westnesys” 17. X.

didatus. Nežiūrint į spėjimus, 
nespėtas, nelauktas paskiriamas į 
administratorius Minsko džiakonas, 
kun. Michalkevičius.

N e trakus suteikia
tuvių savo įspūdžius iš pasikalbė
jimo su busimuoju 
riu per “Viltį”.

vienas iš lie-

Kaimietis.

Dzimtenes
B.

šiais 
(vo- 

daly-

teismas nuteisė 
o 6 katorgon 
Jie buvo kaltinami, buk 

sudeginę 
Miriop pas 

dovanota, 
iki gyvos

5 žmonės 
iki gyvos

IŠ SASNAVOS. 
Marijampolės pa v.

Vincų kaime, papliantėje, 
metais įtaisytos svarstyklės 
gos) akmenims sverti. Tas
3as tiesiog nugazdino daugelį ak
menų pardavikų. Negalėjo jie 
atsistebėti, kad atėjęs toksVnuosta- 
bus laikas, kad ir akmenis svarais 
-prisieina pardavinėti. Tur-but, 
nebetoli esanti pabaiga svieto! 
Jau niekur besvarstyklių nebegalį, 
girdi, apsieiti: jau akmenis sveria 
ir pudui po 5 skatikus moka; jau 
nieko viršaus nebelaimėsi. Taip 
vargšams bedejuojant, atsirado 
kasžin-kokie nežinomi geradariai 
ir naktį tas svarstykles apdaužė, 
kad svieto pabaigą tolyn nustū
mus ir išsigelbėjus nuo baisaus 
išnaudojimo. Tokį tai keistą su
pratimą kai-kurie musų žmonelės 
turi apie svarstykles!

’ Kaimietis.

Karo 
pakarti, 
galvos, 
per revoliucijos metą
vieno barono rumus. 
merktiemsiems gyvastis 
Jie turės būti katorgoj 
galvos.

Rasta 
mok ratų

didelė latvių 
spaustuvė. *

socijal-de-

IR

Prie?

Iš KAPČIAMIESČIO, 
Seinų pav.

Buvo čia viršaičio rinkimai. 
Dauguma balsų liko išrinktas J. 
Bankieta. Tas nepatiko dvarpo
niui Murauskui, vietiniam klebo
nui ir keliems žydeliams. Jie nu
siuntė paaiškinimą viršininkui, jog 
išrinktasis J. Bankieta turi perma- 
žai turto, kad būti viršaičiu. Vir
šininkas prisiuntė paliepimą su
šaukti kitą sueigą. Iš antro sykio 
visas valsčius vėl išrinko tą patį 
viršaitį. Įr pats išrinktasis priža
dėjo darodyti, jog turi užtektinai 
turto. Viršininkas viską surašęs, 
prižadėjo, gerai dalyką ištyręs, su
šaukti trečią sueigą. Pamatysime, 
kas paims viršų, ar ponai ar mu
žikai.

Musų miestelyje yra: katalikų 
bažnyčia, valsčiaus laštinė, pradi
nė mokykla, pačta, geležies dirb
tuvė, vandeninis malūnas, šaltkal
vių dirbtu, vė, penkios aludės ir 
monopolis. Valsčiaus mokykloje 
lietuviškai dar nemokinama, nes 
musų žmonės apie tai nesirūpina. 
Jie nesupranta, kad vaikai 
miausia turi mokinties savo 
gimtoj kalboj.

pir- 
pri-

IŠ LANKELIŠKIŲ, 
Vilkaviškio pav.

Mokyklą lanko 60 suviršum 
mokinių, tarp kurių 13 mergaičių 
(prieš kokią dešimtį metų būdavo 
tik 5—7). Pastebėtina, kad dabar 
jau dvarų darbininkai pripažįsta, 
jog mokslas reikalingas ir mer
gaitėms. Taip, pirmiau nebuvo 
nė vienos mokinės iš dvarų, o šį
met yra jau net trįs. Įžengiamam- 
jam skyriuj keletas savaičių moks
las išguldoma lietuviškai. Tur- 

• būt, kad gauti nuo valdžios pagy
rimą, tai mokytojas laike pertrau
kų uždraudžia mokiniams tarp sa
vęs lietuviškai kalbėties. Nepil
dančius jo įsakymo baudžia pali
kimu be pietų, arba palieka po 
lekcijų.
liūnas taip bijo 
dežnasties”, kad 
savo namus nė 
laikraščio.

Mokytojas M. Krauče- 
nustoti “blagona- 
net neįsileidžia į 
vieno lietuviško

Ar.
U”).

IŠ GARDINO.
Gardino gubernijoje per rug

sėjo ir spalių mėnesius atidaryta 
dar 100 pradinių mokyklų, 2 
miesto mokykli, 3 geležinkelio mo
kyklos ir 8 mokyklėlės geležinke
lio stotyse.

(“V-tis”).

LIETUVIAI RYGOJE.
Peterburgo vokiečių laikraštis 

“Herold” praneša, jog 20 metų 
atgal Rygoje buvo apie 8000 ka
talikų, o dabar Jau Jų yra virš 
60000. Kasmet krikštija daugiau 

e 3000 vaikų. Rygoje yra 3 katali
kų bažnyčios ir jau manoma apie 
ketvirtos įkūrimą. ( Katalikų dau- 
guma priguli prie lietuvių tautos.

g (“V. 2.”)

Nė^ką j^ejoti, kad neviena šei- 
myninkė arba šeimininkas atkal
binėjo savo tarnaujančius užsira
šyti' “do poganskiej wiary”, kaip 
lenkai p/-ktę lietuvystę pravar
džiuoti. O kiek galėjo būti atsi
tikimų, kad tarnaujančių, kaip tik 
tuo’1 laiku,” kuomet buvo sakomi Rusijos, arba jos 

I lietuviški 'pamokslai, neišleizdavo. čiuos”, Uk
Nemažiau stengėsi prisidėti prie dedasi Lietuvoj, 

lieti/vių skaičiaus sumažinimo ir 
patįs ktmigai-lenkai. Vieni, saky
dami lietuviškus pamokslus, p- 
brėždavo, jog visai nereikalinga 
esanti lietuvių kalba bažnyčiose,

KĄ DARYTI? SUMANYMO ĮVYKINIMAS.
Rusijos piliečiams prisieina da- Teko arti ir ilgai žiūrėti į dar

bar gyventi nepaprastai sunkiuose ir rupesnį apie Lietuvos jau 
laikuose. Čia badas, čia cholera nuomenės, šviesos 
galutinai žmones vargina, o čia ir Alpimą. Ką žmogaus sir- 
biurokratų sauvalė nesiliauja. Ne- dies užsidegimas ir uo us stengi- 
jieškant pavyždžių kur gilumoj priedermę gali

---- ------ i Rusijos, arba jos “kituos pakraš- išgalvoti ir atlikti, tas uvo, tary lietuviški 'pamokslai, neišleizdavo. | čiuos”, tik prisiminkim, kas dabar tum P*5 mus ('aronia ir mėgina‘ 

g ma.
o ........ ’’ , x. . “Žiburėlio” įstatymai tai ne už-
Suvalkijoj, galima sakyti, buvo .. . M.. ® 7 sidegusios Širdies pagamintas ra-pradeta nuo to, kad nuo mokyklų .. ® una.|! x. x .... .. / .. smys, tai nevien salto galvojimo

i“ Ibuvo atimtos iškabos su lietuvis- /. x . . ... ... .. „ — • . . .... . . vaisius, tai kalte iškalbos
kais ir rusiškais paradais, o uzka-

besismelkiau

3) paima ant savęs atsakotnyi
- jog suderėtoji kaina bus savinil I
- kams už sodus atlyginta;

4) parūpina, kad moksląeiviLl
■ butų ant skolos iš pradžios vap"
■ gydinami;
i 5) jei sodai be kaucijos
■ tų nuomuojami, tai surasti 

kauciją;
6) atvykusius šiauliuosna 

sląeivius, norinčius sodus 
mon imti, supažindinti su to darbo

Į technika (toks mokslas tvers il
giausiai tpis dienas, o paskui reiks 
dar patiems kokią brošiūrėlę pa-^ 
skaityti);

7) prižiūrėti išnuomuotus sodus U
ir davinėti moksląeiviams (jiems3 
pareikalavus) tolimesnius praktiš-1 
kus patarimus. 1

Iš-pa t pradžios susitarėme tilt 1 
su viena tokia daržininke-instruk 1 
tore, bet reikalui esant, tikimė. 1 
ir daugiau tokių instruktorių si J 
rasti.

Kitą dalį to sumanymo aps” 
vesti jau žinomas Lietuvoje ’ 
racijos draugijų organi. 
Domas šidlauskis, gyveną:, 
niuje (Sadovaja gatvė, namas . 
butas 3). Moksląeivius, kurie 
tas dalykas rūpės, meldžiame pr 
jo kreipties, nes jis apsiima šutei 
ti visas žinias ir susinešti taip s 
studentų organizacijoms, kaip 
su atskirais moksląeiviais, nori’ 
čiais jo tarpininkyste tame reiki 
naudoties. Be to Domas šidlau" 
apsiima vesti visą vaisių prek} 
ir pramonę. Tam tikslui ketin

1) surasti ir apgyvendinti Ši: 
liuose specijalistą, kurs apsiir 
iš nenunokusių vaisių visokias 1 
šeles virinti, vaisius džiovinti 
vaisių pristatymu į gelžkelių st» 
tis rupinties;

2) surasti vaisiams tokias rii
kas, kur galima bus už juos aug: 
čiausias kainas gauti. - 1

Atskaičius būtinas išlaidas, gn 
nas pelnas bus skiriamas mokslą 
eiviams saugojusiems per vasai 
sudus, rinkusiems nukritusius vai
sius, taipogi paskui rudenyje rin-/ | 
kiusiems nuo medžių ir pagal nu- J 
rodymų dėjusiems juos į doklus. 1

Toks yra maždaug to naujo su- 1 
manymo vykinimas. Darbas so 1 
duose tvers maždaug nuo gegužė J 
mėn. galo lig rugsėjo m. galui |

administrato- 
Skaitome, kad 

Minsko džiakonas kun. Michalke
vičius skaito savę lietuviu, nors 
silpnai moka lietuviškai, seka vi
są lietuvių judėjimą, skaito laik
raščius, ir jam nesvetimas lietu
vių katalikų padėjimas kaip Vil
niuje teip ir gubernijos parapijose, 
kur lietuviai neturi savo kalboje 
pamokslų. Korespondentas pra
neša, kad kun. Michalkevičius pri
minęs, jog vienu pirmųjų savo 
žingsnių skaito sutvarkymą ir ap
rūpinimą lietuvių reikalavimų.

Vilniaus lietuviai laukė nekan
triai tų pirmųjų žingsnių. Ir ne
apsivylė. Štai, neilgai laukus, 
gerbtinas valdytojas atkreipia aty- 
džią į Vilinaus lietuvius.

Kad geriau ir teisingiau išrišti 
šis painus klausimas, įsako |x*r trįs 
nedėklienius surašinėti lietuvius 
desimlyj bažnyčių, idant paskui ten, 
kur atsiras užtektinas skaičius lie 
tuvių, įvesti lietuviškas pamaldas. 
Per tris nedėklienius įsakyta iš
sakyti lietuviški pamokslai šiose 
bažnyčiose: Katedroje, Aušros 
Vartų Švento Petro, Šv. Jono, Šv. 
Jokūbo, Visų šventų, Bernardinų, 
Šv. Rafolo, Šventos Dvasios, šv. 
Mikalojaus. Po pamokslui ture 
jo būti užrašinėjami visi lietuviai, 
Turie geidžia, kad lietuviškos pa 
maldos butų įvestos tose liažnyčio- 
se. Bet čia tai parodė savę tie 
"brada polacy”, kurie bepaliovus 
verkia ant griuvėsių virstančios 
“vienybės”, kurie skelbia, kad “po- 
lak i litwin to jest jedno”.

Prasidėjus pamokslams, 
dėjo po bažnyčias scenos, kokių 
dar ten tikrai neregėta. Vienur 
"lenkai” kėlė triukšmą, kad už- 
slopyti |>amokslininkų žodžius, ki
tur jie šaukė į pamokslininkus, 
kad lauk eitų su pagonų kalba.

musų

nebu- 
tokią

mok
au o-

VILNIAUS LIETUVIAI 
BAŽNYČIA.

j Vienas vienintelis Vilniaus lie
tuvių šių dienų klausymas, kurs 
nuo poros sanvaičių nenutilsią nei 
laikraščiuose, nei žmonių lupose—' 
tai atgavimas teisių savo kalbai 
\ ilniaus bažnyčiose.

Nebešiandien tas klausimas pa
keltas, nebešiandiert jis pajudin
tas. Kovojo už jį Vilniaus lie
tuviai jau nuo gana seniai,
keletą metų buvo šis jiats klau
simas vienu didžiausių 
simų Vilniaus susipratusių 
tuvių inteligentų. Ėjo aštri, tvir
ta kova, kurios pasekmės buvo — 
laimėjimas 
čios, kuri 
tuviams.

Bet su
dauginosi ir jų susipratimas augo. 
Lietuviams perankšta buvo maža, 
senutė Šv. Mikalojaus bažnyčia, 
vėl kįlo reikalavimai savo teisių ir 
didesniose bažnyčiose, ypač ten ku
rių parapijose nemažas skaičius 
lietuvių atsirazdavo. Buvo siunti
nėjami vėl prašymai vyskupui 
(tuomet garsusis vyskupas Roppas 
valde Vilniaus dijeceziją), prie jo 
ėjo ne viena delegacija; bet šauks
mas tas buvo tuščias, be atbalsio: 
vyskupas mokėdavo labai diplio- 
matiškai pasielgti su prašymais 
arba delegacija, žadėdavo pride
rančiai aprūpinti ištroškusias savo 
eveles, paguozdavo juos viltim. 
Tik tuo ir pasibaigdavo.

Štai vėl kuopelė žmonių, su Dr. 
Jonu Basanavičiumi priešakyje, j 
redaguoja visą brošiūrą “Apie len
kų kalbą Vilniaus bažnvčibse” ir 
išsiuntinėja ją šv. Tėvui Pijui X 
ir visiems katalikų bažnyčios kar
dinolams. Brošiūra ta j a stengėsi* 
išrodyti visas ydas ir beteisę, 
skriaudas daromas lietuviams.

Ant galo susitveria net “Są
junga pagrąžinimui teisių lietuvių 
kalbai Lietuvos bažnyčiose”.

Važiuoja net visas buris keliau
ninkų Ryman 
vui, išreikšti 
meilę ir tokiu 
vę jojo atydą 
nių. Bet ir ten, vos ne vos pa
sibeldę į šv Tėvo duris, išgirdo 
tą patį.... laukite, bukite manda
giais.... męs pasirūpinsime.

Buvusis Vilniaus dijezecijos val
dytojas, vyskupas Roppas, kurio 
sukrios dipliomatijos nepažinę, lie
tuviai tikėjosi iš pradžių šio to 
susilaukti, teip paaiškėjo, kad net 
pakeltas buvo viešas protestas už 
pakvietimą jo pirmojon Lietuvių 
dailės parodon (Garsusis skan- 
dalius pirmą lietuvių dailės paro
dą atidengiant). Buvo kiek ankš
čiau dar vienas toks protestas už 
prašalinimą kun. Ambroziejaus 
nuo pareigų, kurias pildė Vilniaus 
šv. Jono bažnyčioje. Tiesa ir 
vienas ir kitas lietuvių protestas 
buvo be pamatų ir prasmės.

Paliuosavus valdžiai (be Rymo 
žinios) vyskupą Roppą nuo vys
kupystės, atsiranda lenkų laikraš
čiuose gandas, kad prie šiojo val
džios įsikišimo prisidėję ir lietu
viai, siųzdami skundą, ar delegaci
ją ministeriui ar net dagi pačiam parapijos bažnyčioje, 
carui. Ant kiek tai tiesa, sunku Jeigu ši priežastis butų 
spręsti, nors gandas šis ir lietuvių^ blausioji, tai dar gerai, nes 
tarpe lakioja, buk vienas mus gar- geliui gal pasirodė patogiau 
šiųjų tautininkų buvęs Peterbur- šeip kurią dieną negu laukti kol peržiūrėjimui visų sanrašų.
ge ir nupiešęs ministeriui Roppo per minią prisirašys. Tikėties rei- Tačiaus neabejojame, kad lie-
neteisingą, link lietuvių, politiką, kia, kad jei nedidesnis, tai nors tuvių šį kartą bus laimėta. Skai-

Tulą laiką Vilniaus dijeceziją buvęs jau skaičius vėl susirinks Čius užtektinai didelis, kad jei ne
lieka be valdytojo. Lietuviai ne- per tas keltas dienas. visose dešimtyje, tai nors keliose
kantriai laukia įpėdinio atydžiai, 
prisiklausydami gandams apie kan-jvieną gal 

’■ '« >'' - -i-niu , n........ .. ...

klau-
lie-

prasi-

šv. Mikalojaus bažny- 
tapo pavesta vien Ne

laiku ir lietuvių buris

pasirodyti šv. Tė- 
jam savo pagarbą, 
keliu atkreipti j sa- 
ir_ _ laukti malo-

_ _______ _ -v va •■■■

kad neišdrįstų kaip šuo loti ir teip nrtų štisiremimų, bažnyčiose laike 
toliaus. Teąo pamokslininkams ir pamaldų buvo ir tokių atsitikimų, 
lenkių davatkų liežuvį pamatyti kad pavienės ypatos vaikščiojo po 
ir nešvarių žodžių pirsiklausyti. tam tikras parapijas ar tai prikal- 
Buvo net ir tokių kunigų, kurie, binėdami ar grąsindami neužsira- 

jgamokslus lietuviškai besakydami, rieti. Lenkų spauda Vilniuje ir 
aiškiai stengėsi įbrėžti nereikalin- gana keistai užsilaikė. Kaip tik 
gumą bažnyčiose lietuviškų pa liko apskelbtas kun. Administra- 
maldų, kadangi visi suprantą len- toriaus sermanymas, atsirado tuo- 
kiškai. jaus Vilniaus lenkų laikraščiuose

Tačiaus nežiūrint visų tų kliu- balsai šeip ar teip neprilankus lie- 
.  -_Aiškiąi, atvirai 

testavo, bet užslėpta lapės 
600, itin žymiai matyti buvo. 
600, Štai lenkų tautininkų 
4°o« “Goniec Wilenski” rašoma 
25°« tai apie '“litvomanų 
200, jjj spėjama, kad 
200.. rodys, kad lietuvių tiek mažai esa- 
15°> ma, jog lietuvių pamaldos bus ne- 
*3°. reikalingos”. Kitas vėl, nebeištu- 
7°- rėdamas, pataria atsargiai elgties 

.............. _______ “Reikia sako, 
saugoti kad kurs nors neužsirašytų

’ar- 
Arba viena ir ta pati ypa- 

ta gali užsirašyti visose 10 bažny
čių — tat reikia nuo užsirašančių

„ _ - . —---------------- K
esanti lietuvy kalba bažnyčiose. bintos vfl vjen ,jk 5U rusi-kaiJ gyvemmo santykių ,r musų gyve- 
kur visi lenkiškai aupranU. |)araįlis (apie jvairių jvairiausius - 
Kiti včl kaip Katedros klebonas cirkuliarus neminėsiu, nes tai vis 
Savickas, šaukė į užrašančius: Jarbai) 1>askui_
lenkiški! be abejo gerai mokate, jau ijnoma kratos arcštti_ „Svje.
tai ko kemžuės ir daug |«nažų ^s., k ir skait k,
atsitikimų. nčjimas jr tt

Atsirado ir lietuvių, kurie skel- , . r • ...
... x . . Didžiojoj Lietuvoj irgi nege-be boyrotą sumanymui. Buvo tai . _.* * ,. , . .

. .. e a . . nau. liesa, čia tokio didelio siau-garsioji San junga atgavimui tei- . , ,
• vi 1* • 1 n • t • . . . tuno nebūta, bet uždarymas, ga-sių lietuviškai kalbai Lietuvos baz- . , ...

„t , . ... Įima sakyti, nieko nespejusios nu-nvciose . Jau kaip tik liko ap- ... ... . .. ......
. / . L • • . < • veikti apšvietimo draugijos, Vil-garsinta Administratoriaus suma- .......................... .

• •• 1 • niaus Ausros , policijos vvnausy-nvmas, išleido jie atsisaukimus ne- , . . . .
.. ..........a .a- -• bes įsakymas nebeduoti dau- uzsirasineti lietuviams. Matyti šie , . .........................

, giau leidimų jUidarineti sodžiuose vvrai, su garsiuoju savo vadu 7 . .. , , . a
.' ......... ..ir miesteliuose knygynų ir skaity- •kun. .Ambrazevičių priešakyje, bi- , , , , I

... a • i- klų, atsakymas \ ilniaus mokslojo pragaišties savo teip naudingos ...... ...
, . ... , . direktotiaus, kad esąs paliepimas,sanjungos! Nes ką-gi ir beveikti, , , . ,, . ... ... . ....

jei lietuviams bus tos tiesos su
grąžintos ir be jų rupesnio. Lig 
šiol jie, tiesa, ir nesirūpino šiuo 
dalyku, nes neturėjo laiko. Užim
ti begalo šmeižimais ir nešvariais 
darkymais jiems neprielankių ypa
tų. Tas savo pamazgas lieja ant 
ko patinka per savo juodąją “švie
są” (sanvartinis ar net mėnesinis 
organas — seniaus “Bitininkas”) 
kurios redaktorius kun. Ambtože- 
vičia užsiėmęs stebuklingo muilo 
išdirbiniu, kurio menkutis grūdelis 
l>altina ir vaistų, kurie net ar tik 
žemiškos laimes nesuteikia (žiūrėk 
“šviesos” apskelbimus).

Iš ių smulkių susirėmimų su 
lenkais, arba greičiau lenkpalai- 
kiais, ‘ Sunku spręsti, ar lenkai, 
abelnai organizavo savo atstovus 
prieš lietuvius. Be augščiaus mi

toliaus.

nimo prityrimų taisyklos.
šelpti mums lietuviams 

mokslo, apšvietimo, dvasios 
trokštančius musų vaikus, jauni
kaičius!.... Juk tokį milžinišką dar
bą ir ne by kokia valstybė atlie
ka !.... O męs širdies užsidegime 
reikalavome ir reikalaujame tokio 
stebuklo iš savo tautos!.... vargdie
nių tautos!.... Pasiturinčių luomas 
pas mus juk arba visai visuome
niškai ir tautiškai nesusipratęs, 
arba tiesiog svetimietųs dievams 
aukurus stato.... Musų liaudis 
dar savo vedėjų balso negirdi, o 
jei užgirstų.... risi prisimintų 
kart ir savo skurdo ir tik skaudžiai 
atsiduksėtų ir už jaunuomenės var
gus ir už savus.

Lieka vien inteligentų sauja. 
Kokie jųjų daugumo turtai.... 
tai geriausiai gal atjaučia jųjų 
pačių vaikai, nevisuomet sotus ir 
nevisuomet, kaip reikiant, pri- 
žiuromi.... »Bet ta inteligentu

... . - sauja vistik yra išmokusi aukauti, 
užsiminti | nę aukos, butų ir

šiandien Lietuvoje dar tamsiau ir 
dar. šalčiau, kaip dabar yra.

Musų tautos didelė yda: tik mi
rusiųjų nuopelnus matyti.... tei
sybė! gyviejie tik savo priedermes 
atlieka.... Bet ne apie tai šian
dien kalbėsim, vien atkartosiu, ką 
jau mums gyvenimas parodė. Ta 

šiandien dar turime keletą drau- musų inteligentų sauja, kurios dar
gi jų, kurios šiokiu ar tokiu budu bais ir pasišventimu idėjai visa 
rūpinasi kultūros darbais, bet ga- Lietuva minta, neužrauks ir toli- 
lima tikėties, kad neužilgo ir tų mesniam laikui safo duosnios ki- 
neteksime. Uždarė valdžia “švie- šenės “Žiburėlio” naudai, neuž- 
są” ir “Vilniaus Aušrą” — nieks mirs savo vargstančiųjų sūnų ir 
neužtikrins, kad ji nekibs prie dukterų, bet laikas jau numanyti, 
“Žiburio" ir “Saulės". Tiesa, kol jog ji viena jokiu budu neįstengs 
kas biurokratai sako, kad jie su pakaktinai aprūpinti visų reikalą vi
lomis draugijomis dar gali “susi- mų.
kalbėti", bet klausimas, ar ilgai Nors kartą susipraskim, nors 
Jie norės “kalbėties"?.... kartą ir reikalaudami, pradėkime

Gali būti ir tiesa, kad prie uždą- skaityties su reali^ko gyvenimo 
rymo “šviesos1 
ros” nemaža prisidėjo ir dar gy
vuojančios draugijos, “S." ir “Ž.”, 
arba bent jų atskiri veikėjai, bet 
nemanau, kad biurokratai į tai la
bai atsižvelgtų. Jiems kiekvienas 
susidraugavimas, koks jis ten ne
būtų, nors ir klierikalinis, yra di
deliai paojingas. Jeigu gi jie iš
syk nesigriebė prie visko, tai tas 
dar nereiškia, kad kitus jie butų 
užmiršę, tuo labiau, kad mato, jog 
ir tarp pačių “priešų” yra nesu
tikimai. Beto dar butų gana sun
ku ir dagi “paojinga” vienu kartu 
visus užpulti, nes turbut iš prity
rimo žino, kad ir pikčiausi prie
šai, iškilus bendram paojui už
miršta laikui savo vaidus ir su
si vieny ja bendrajam apsigynimui. 
Taigi ir čia pirmiau stvėrėsi tik 
už vieno; o kadangi žino, jog jis 
pagalbos iš niekur nesusilauks, tai 
apsidirbs palengva, ir tik paskui 
griebsis nfie kito.

Kas gi liekti mums dabar da- 
buti tik 
smarkiau

sulyg kurio lietuviai-katalikai Vii 
niaus gubernijon mokytojauti ne 
priimami, — vis tai parodo, ko
kios janklės statomos jau ir ra
miam kultūriškam darbui. Laik
raščiai irgi nebegali visos teisy- 
bės rašyti, negali laisvai gvildenti | i 
įvairių visuomenės klausimų; apie 
kitus gi klausimus ir 
yra uždrausta....

šitą visą męs matom 
dien. Kas rytoj bus — 
žinia, l>et galima spėti.

Iš to, kas dabar dedasi, aišku, 
kad greitu laiku sunku tikėties gy
venimo vėžes pakreipti kiton pu
sėn.

jau Šian- 
tikrai ne

» čių, jau pianą nedeldienį užsirašė | tuviams.
sekantis lietuvių skaičius:

Katedros bažnyčioje apie 
Visų Šventų ..........................

i Aušros Vartų .............. . ..
• šv. Jokūbo ..........................
1 Bernardinų ..........................

šv. Rapolo ..........................
šv. Petro ir Povilo..............
Domininkonų .........................

, šv. Jono ................................
Skaičius tas is pirmo karto pa- surašant letuvius. 

rodė, kad lietuvių esama nema- 2 * _ ‘ * 
žai ir kad reikia jeis pasirūpinti, keletą kartų po įvairiomis prav; 
Patįs užsirašę lietuviai tvirtino, dėmis. 
Tad nei pusė Jų nebuvo susirinkus. L

/Antrą nedeldienį skaičius tas či 
padidėjo visu tuksiančiu, daugiau- pasportai reikalauti ir tt. 
šiai (visas tūkstantis) prisirašė Vi- • •• t 1 • ••. 5 Nei vienas is lenkų laikraščiųsų Šventų bažnyčioje, bet užtat ten ..... . . . ,. . j-. . . ! , nepammejo teip pat ir apie skan-
ir buvo dulmus.. skandalas, len- kuric Iaik .j j.
kų surengtas. Lietuv.sk, pamok- atsitikdavo _ ( lėjo 5usi.
si, besakant tūla lenkų kuopelė čia ni<_ko nežinodami
praliejo g,edot. .s pradž.ų bazny- Tik j j j m[nėjo nebciš. 
tinęs pesmes, pasku. jau traukė ken kad ..$kai-iu, užsiraiiusj 
garsia, tautmę giesmę Boše cos nu0 _ ,* irdi
Polskę . Lietukams pns.rasant. aišku_lietuvi csančios
buvo smarki kontragitacija ir grą- 
sinimai suskaldyti kunigui sakiu
siam lietuvišką pamokslą galvą.

Atėjo ir trečiasai nedėldienis, 
prie kurio lietuviai nepaprastai 
rengėsi. Ir kaip nesirengti! Iš 
vienos pusės reikėjo kuoskaitlin- 
£iau pasirodyti, iš kitos vėl teip 
buvo prigrąsinti lenkų, kurie pasi- _ . . xV. , , , . ..... .... .- . . .
žadėjo ir mušti ir pešti ir gal, Buv0 bet’W balsM. ki“P »n,ai caus.ųjų ve.kejų, gyvemmo begi 
padaryti. Vienok šis trečiasai ne- lenk's-. "Vii- nesustabdė, ir nesustabdjs. Tuo
dėldienis apsiėjo ramiau gal dėlto. ,v'e . Mukla '^kų visuom"'f »'«- lablau mcs tunmc nesnaust., kad 
kad Visų Šventų bažnvčioj, kur m‘ntl ,r kokiai dar ,UO UrpU Ral'me sunaudotl
daugiausiai riaušių buvo, pamoks- nors1 kalbos ”di“ saTO «ikluI^ Turime dar ,dvi
1, sakė pats kun. Administrato- "uodė"’' sauk|ąnę.a atmomj.mo j draugų. - Sav.tarp.nes paselpos 
rius, ir jsakė visiems parapijų kle- dan*\ ** nedaug b"ta,ir Darbininkų Draug.,, .r Man- 
bonams daboti savo bažnyčiose "e Msa.,, neragavo v.etos lenkų jampoles Ūkininkų Draugovę .

. .... . . . . laikraščiuose. . . Kurią draugiją pripažįstame sautvarką, uždedamas ant jų atsako c \ / 1 .* ..
mybę už betvarkes. Bet šiuo žy- Tačiaus, nežiūrint visų kliūčių naudyingesne, prie kurios sirdj la- 
giu užsirašiusiųjų skaičius neper- ir nesmagumu,,tuviai rinkosi ir biau traukia — prie tos prisideki- 
eina aplamai 2000. Dėlko? Gal užsirašinėjo. f,Per visus tuos me toj darbuokimės toliau. O 
dėlto, kad kun. Administratorius triukšmus užsilaikė nepaprastai ra- Jeigu atsitiktų tokia nelaime, kad 

miai, nebuvo nei vieno atsitikimo, ’r šitų draugijų nebetektumem, ta- 
tralės tuo pačiu atsimokėję len- da bent rengkimės prie geresnių
savo kams. r

Dabar lauks visi nekantriai pa-. M
svar- sėkmių. Teip greit, žinoma, kun. | draugoves ir 
dau- Administratoriaus nuomonės galu- 
ateiti tinos neišgirsime, nes reikia laiko

nepro- 
uodega

organe 
apskri- 

reikalavimus 
nors kartą pasi-

ryti ? Atsakymas 
vienas — dirbti ir 
dirbti.

nereikalingos”. Atmindami, kad
Pavienių ypatų nuomonių iš galybė, privalome pagal 

lenkų tarpo buvo įvairių, ir tokių, mo prisidėti prie veikiančiųjų dar 
.'| kaip laiškas tūlos lenkės, patekęs draugijų, o kur galima, tai ir nau- 

į “Vilties” redakcijos rankas ir ten jos tverti ir veikliai jose dalyvau- 
atspauzdintas, kurio autore labai ti. Ypač mes, suvalkiečiai, turime 
neortografiška lenkų kalba kolioja parodyti, kad valdžia, uždarydama 
lietuvius, kaip tik išmanydama, kalėjiman vieną-kitą musų darbš- 
n_ l A -1'.!„ « - t t • ..»••• •« - • • . - •

pratęsė užsirašymą dar per septy- 
nes dienas, kada kiekvienas 
ateiti tam tikrose valandose

visus 
peno

1

suteiks jaunuomenei nevien J. 1 
psychiškoms jiegoms poilsį, fizis 1 
koms jiegoms stiprumą, bet it, 
daug didesnį pelną duos, kaip lėk- | 
ei jų davinėjimas. ’ a

Sodų savininkams bus vėl už 
tikrinimas, jog inteligentiški žmo- I 
nės nenaikįs ir negadįs taip bai
siai brangių vaisių 
tai ligšiol yra darę 
dų nuomininkai.

Pasitikėdami, jog 
mus supras, jog čia
didžiau apie jų gerovę manyta I 
drąsiai žengėm prie to sumanytu 
apgarsinimo. G. P.

Vilniaus Auš- sentikiais ir nereikalaukim dau- 
. giau, negu tie gyvenimo santikiai 

mums suteikti įstengia. Palikdami 
» “Žiburėliui” jo uždavinį pildyti, 
. leiskim jam šelpti, kaip ligšiol 

yra šelpęs talentus, arba šiaip jau 
kuo atsižymėjusius jaunikaičius, o 
plačią ir kuoplačiausią musų jau
nuomenės minią stengkimės kito
kiais keliais aprūpinti.

Juk musų giminių-tauta, latviai, 
iš kiekiveno atžvilgio augščiau už 
mus stovinti, sakosi, niekuomet 
savo visuomenės reikalams nerei
kalavusi aukų.

Tačiaus musų tautos atgijimas 
tai vien aukų ir pasišventimo dar
bas. Tos tradicijos dar mumyse 
neužgeso ir veikiai neužges. Jos 
mums brangios, męs jas garbėje 
laikysim.... Bet tų aukų, kurias 
įstengiam suteikti ir buvo ir yra 
visuomet per mažą, ypač reikala
vimams kasdien augant.... Šian
dien, kaip ir vakar, musų tautos 
viltis, musų jaunuomenė bado ir 
vargo yra kertama, žudoma.... 
Ir liūdnas, rustus rytojus žiuri bai
dus likimo akimis ir į musų jau
nuomenę ir į mus.... Su tuo 
baisiu likimu mėginkim, kas kaip 
išmano ir kaip išgali risties! Su- 
vartokim jo pergalėjimui visokias 
priemones! Tauta aukų nepriten- 
ka, imkimės visi susitarę bendro
mis jiegomis kitaip versties.

Buvo toje pačioje vietoje minė
ta apie moksląeivių fizišką darbą. 
Iš moksląeivių atsiliepimų suprato
me, jog jie jo imtųs, 
kaip pradžią padaryti, 
mui visos sunkenybės, 
rasties darbo j ieškant 
darbo kuonaudingiausio suvartoji
mui, — įvykiname šitokį sumany
mą: Nutarta užsiimti Lietuvoje 
kuo plačiau vaisių pramone ir pre- 
kybar

Išrinkta tokia pramonės šaka, 
kuri vasaros laike kuodaugiausiai 
rankų darbo reikalauja ir tai dar
bo, nereikalaujančio didelio fi
ziškų jiegų įtempimo.

Praktiškam įvykinimui sumany
tosios pas mus vaisių pramonės ir 
prekybos, baigusi daržininkystės ir 
bitininkystės kursus Varsa voje 
Bronislava Navlickaitė apsigyvena 
nuo šiųjų metų lapkričio mėn. 
Šiauliuose ir paima ant savęs:

1) sužinoti, kur (kokiuose dva
ruose ir sodžiuose) • sutiks moks- 
ląciviams sodus nuomon išduoti;

2) sužinoti tų sodų kainas ir 
perleidimo sanlygas;

medžių, kaip\j 
paprastai so- :'

jaunuomenė 1 
buvo už vi- i

15 AMERIKOS.

gali
dar

tik vienybėje
išsigalėji-

tik nežino 
Tai atėmi- 

kuri galėtų 
arba savo

STATISTIKOS ŽINIOS^
Pittsburg, Pa. Susirinkime kai- ‘ ’ 

nakasystos kongreso, senatorius 
Diek laike ilgą kalbą, kurioje ap- j 
reiškė, jog sulyg surinktų stati- 5 
stiškų žinių, ant 1000 darbininkų 1 
anglių kasyklose kas metą užmu- 
ša trissyk tiek darbininkų Ameri- | 
ko j, kiek Jų užmuša Prancūzijoj į 
ir Belgijoj, o pusantro sykio tiek i 
kiek Anglijoj. Visame sviete 
nuošimtis užmuštų kalnakasių su- 
mažėjo, pasididino jis vien Ameri
koj. Ištikro vienok Amerikoj ne 
vien kasyklose užmuša daugiau 
darbininkų negu kur nors kitur, 
tą visur galima patėmyti; Ameri
koj ir ant gelžkelių žūna daugiau 
žmonių negu visoj Europoj ir 
Azijoj drauge.

NUSIŠOVĖ TODĖL, KAD NE
TYČIA NUŠOVĖ ŠUNĮ.

Louisville, Ky. Čia nusišovė 13 
metų vaikas Frank E. Lammer; 
nusišovė gi todėl, kad per neatsar
gumą nušovė savo šunytį. Parė
jusi namon motina viename kam
baryj rado negyvą šunytį, o kita
me mirštantį savo vaiką.

laikų, kada vėl galėsime panašias 
“šviesas”, “Aušras”, “Ūkininkų 

“Darbininkų savi
tarpines” draugijas išvysti. Te
gul tada jos savo narius skaito 
jau ne šimtais, ne dešimtimis šim
tų, bet ^tūkstančiais, dešimtimis 
tūkstančių.

Todėl, kas tik gyvas — į darbą!
A. Karvelis.

PASKENDO LAIVAS. '
Netoli Cape Ray, Newfoundlan- 

do pakrantėse, paskendo garlaivy^ 
“Soo City” su visais ant buvu- < 
siais žmonėms. Įgula jo susidė
jo ii 28 jurininkų.

<1
SIAUČIA ŠILTINES.

Reading, Pa. šitame mieste 
smarkiai siaučia šiltinės. 3 d. 
gruodžio apsirgo 450 ypatų. Dak
tarai manę, kad epidemiją pagim
dė negeras vanduo.

buvo daug, kurios. ne bažnyčiose lietuvių pamaldos bus 
sulaikė nuo užsirašymo. įvestos.

Kliūčių

ov

Lietuv.sk


NUNUOD1NO.
San Francisco, Cal. Viename 

gyvenime rado čia dar pusgyvį 
jauną vyriškį Henrry Boa s, kuris 
tuojaus ir pasimirė. Pasirodė, kad 
jo paimta koki ten neva daktaro 
užrašyti vaistai. Ištyrus neva dak
taro raštą, pasirodė, kad jis visai 
apie daktarystą neišmanančios mo
teries buvo rašytas. Matyt tie ne
va vaistai buvo anos moteries su 
nuodais sutaisyti.

NE BLOGAS DARBDAVYS.
Boston, Mas. Neseniai čia pa

simirė turtingas grocerijos savinin
kas Caleb Chase. Jis užrašė 300- 
000 dol. pas jį tarnaujantiems. 
Tūliems tarnaujantiems užrašė po 
2000 dot, 55 važinėjantiems par
davinėtojams po 1000 do., parda
vinėtojams namieje po 500 dol.; 
3 našlėms pasimirusių tarnaujan
čių po 5000 dol.; 15000 dol. už
rašė išganymo armijai maitinimui 
neturtingų.

k IŠVEJA ANARCHISTĄ.
I St. Louis, Mo. Teisėjas Dyer 
■patvirtino padavadijimą vaizbos ir 
l darbo ministetio, kuris prisakė 
Į išgabenti į Angliją, iš kur Ameri

kon atkako Samueliu Bachmaną, 
Į kuris buk Bellevillej, III. platino 
[.anarchizmo mokslą.

r NE KOKS GYVENIMAS.
r* Cincinnati, O. Po Central tiltu, 
[didelėj skrynioj, rado trijų nuo 
■smalkių užtrenkusių vyriškių kimus 
B—dviejų negrų ir vieno baltparvio. 
rBuvo tai be darbo darbininkai, ku- 
rrie minėtoj šašlavoms skrynioj sau 
gyvenimą pasirinko.

TVANAI.
Pine Bluff, Ark. Vanduo Ar- 

kansas upėj pakilo iki 25 pėdų 
augščiau paprasto paviršiaus. 
Žmones meldė karo ministerijos 

f leisti, vandens nubėgimui išardyti 
rando parengtą pylimą, bet val
džios ne leido. Gyventojai, nega
lėdami su randu geruoju susitai
kyti, be rando pritarimo dinamitu 
pylimą išardė.

VIENAS KITAM UŽMETINE- 
JA MELAGYSTĘ.

1 Ne ■■ ¥brko laikraštis “Sun” pa
garsino neseniai, jog didesnė da
lis pinigų, paskirtų nu
pirkimui Panamos kanalo, 
paskendo, su' rando žinia, 
visokių politikierių kišeniuose. dau
giausiai teko buk broliui šįmet iš
rinkto naujo prezidento Tafto. 
Prezidentas Roosevelt apreiškė, 
jog laikraščio “Sun” išleistojas 
yra melagis. Tas tokiu jau, dagi 
didesniu, perstatė prezidentą Roo- 
seveltą. Bet laikraščio; skaitytojai 
visgi nežino katroj pusėj yra tei' 
sybė, jie visgi nežino, katras iš
tikro neteisybę kalba. Iš tų abiejų 
pusių besikaltinimų skaitytojai ne 
daugiau gali žinoti keno teisybė, 
kap ir iš visų musų laikraščiuose 
telpančių ginčų _ir besikoliojimų. 
Pas mus vienok tankiausiai nė vie
na iš vedančių vaidus pusių teisy
bės neprisilaiko.

PRIGERS.
Janesville, Wis. Čiužinėdami 

ant šėnučių ant Koshkonong eže
ro, prigėrė čia du jauni vaikinai ir 
dvi merginos. \ ieną teipgi įlū
žusią mergną dar gyvą ištraukė, 
bet ji teip peršalo, kad daktarai 
ne turi vilties ją nuo mirties išgel
bėti.

RADO NEGYVUS.
Columbus, O. Viename hotelio 

kambaryj rado čia negyvus — ka- 
sierių First National Banko \ ieto- 
rą Wentz ir to paties banko steno- 
grafę, Alicę Holinger.

PERSISKYRĘS SU PAČIA NE 
GALI MERGINAI MEILĘ IŠ

REIKŠTI.
Dės Moines, la. Likosi čia su

areštuotas persiskyręs su pačia ban- 
kierius Glad G. Gili, kuris rašinėjo 
meilės laiškus dukterei redakto
riaus Hill ir kalbino ją su juom 
pabėgti ir apsivesti. Kada vienok 
mergina atkako su bankieriu pasi
matyti į Cedar Rapids, abudu li
kosi suareštuoti. Teisėjas Mc- 
Pherson nusprendė, jog persisky
ręs su savo pačia vyras negali kal
binti merginą su juom pabėgti. Iš
pultų, kad nepersiskyręs gali tą da
ryti.

GAISRAI.
Scranton, Pa. 2 d. gruodžio 

jubileriškoj krautuvėj Shapiro 
priemiestyj Dickson užgimė gais
ras. Ugnyje pražuvo penkios ypa- 
tos.

Centralia, Pa. Sigutė čia gais
ras, kuris išnaikino čielą namų 
bloką. Nuostolius gaisro padary
tus skaito ant 150000 dol.

Dalias, Tex. Netoli nuo čia, 
miestelyj Bechville siautė gaisras, 
kuris išnaikino miestelio vidurį. 
Nuostolius gaisro padarytus skai
to ant 250000 dol.

Portland, Me. Šapose Grand 
Trunk gelžkelio užgimė čia gais
ras, kuris pridirbo nuostolių ant 
pusės milijono doliarių.

Kingston, Ont. Sudegė čia įtai
sęs Nortwith Piano Co. ir W. G. 
Graig & Co. Nuostolius gaisro 
padarytus apskaito ant 150000 dol.

NELAIMES ANT GELŽKE- 
LIU.

Little Rock, Ark. Netoli nuo 
čia, ant Rock Island gelžkelio iš
šoko iš relių traukinys ir susidaužė. 
Prie to dvi y pa tos tapo užmuštos, 
dvi sunkiai, gal mirtinai sužeistos.

EXPLIOZIJOS.
Bluefield, W. Va. Netoli nuo 

čia, Norvvood anglių kasyklose at
sitiko expliozija, kurios 2 negrai 
darbininkai likosi ant vietos už
mušti, o 3 italijonai mirtinai su
žeisti.

IŠ DARBOJAūKO.
Manila, ant Filipinų salų. 

Streikuoja ČM tarnaujanti ant 
laivų.

5 Pereitą sanvaitę Jungtinėse 
Valstijose iš viso buvo 228 nusi- 
bankrutinimai; pereituose metuose, 
tą pačią sanvaitę buvo jų 272.

’i Dės Moines, la. Darbai čia 
ir po prezidento rinkimų nepasi
gerino ant tiek, kiek darbininkai 
geistų.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ CHICAGO, ILL.

26 d. lapkričio Giesmininkų ra
telis prie 4-tos kuopos L. S. S. A. 
pastatė ant scenos (turbut pirmu 
kartu Chicagoje) komediją “Aud
ra Giedroje“.

Ačių pasidarbavimui draugų ko
medija liko sulošta gana gerai.

Giesmininkų rjdelis ištaria šir
dingą ačiū draugui B. Vaitiekūnui, 
kuris vedė viršminėtą komediją ir 
tik jam priguli padėkavoti, nes ga
na turėjo darbo, kol aptašė vei
kiančias y patas.

Žiūrint stačiai į lošimą reik pa
braukti roles: Bertašiaus, tėvo (B. 
Vaitiekūnas), Kupečio (J. Brie
dis) ir Raulo (J. Šaukimas).

Bėda tik su moterims, nes joms 
tankiausiai rupi tas su kuo lošia, 
o ne ką lošia.

Sąnarys.

NUO TEV. MYLĖTOJŲ DR.
Ateinantį nedėldienį, 13 d. gruo

džio bus susirinkimas 22-ros T. M. 
D. kuopos, ant ko atkreipiame aty- 
dą kaip kuopoj narių, teip ir pa
šalinių. Kuopos nariai yra mel
džiami pribūti todėl, jog bus tūli 
svarbus pranešimai apie draugijos 
reikalus (čarteris ir kiti)., Kuopos 
nariai, kurie nebuvo ant pereito 
susirinkimo, meldžiami būtinai pri
būti ir atsiimti knygas — Aritme
tikos vadovėlį.

Pašalinės ypatos užkviečiamos 
todėl, jog turės progą susipažinti 
su darbais šios draugystės ir apart 
to, galės susipažinti su smulkme
nomis rengiamojo Kudirkos va- 
karo.

šitą paskutinį paaiškinimą pri- 
dedam todėl, jog daugumas žingei- 
dauja: “koks gi tasai vakaras 
bus?“ Susirinkimas prasidės terp 
3 ir 4 po piet svetainėje Ruigio, 
kampas 33-čios ir Morgan gatvių.

22-ros kp. Viršininkai.

Iš WESTVILLES, ILL.
Laikytam 15-tą dieną lapkričio 

draugystės Lietuvos Dukterų susi
rinkime, nutarta paaukauti išleidi
mui Dr. Vinco Kudirkos raštų, po 
kiek katra draugė išgali; tam tiks
lui suaukauta $5.50. Aukavo se
kančios ypatos:

Rožė Šlikienė $1.00, Marijona 
Mareikienė, Marijona Meškevičie- 
nė, Katrina Vitkauckienė, Ona 
Padleišienė, Monika Mosteikienė, 
Elzbieta Šteinienė, Barbora šlei- 
zienė, Liucija Besidarienė po 50c.; 
Marijona Pacukevičienė, Uršulė 
Paulauskienė po 25c.

Męs gerai suprazdamos naudin
gumą lietuviškai tautai Kudirkos 
raštų, su mielu noru aukaujame 
pagal savo išgalę; kadangi musų 
draugystė susideda tik iš 14 ypa
tų, pertai daugiau nebuvo galima 
paaukauti, bet jeigu visos lietuviš
kos draugystės seks musų pavizdį,

ir aukaus pagal savo išgalę, tai 
išleidimui Dr. Vinco Kudirkos raš
tų nebus vargo. Taigi dirbkime ant 
tautiškos dirvos!

Aukos nusiųs|ok<Ęėvvnės Mylė 
tojų draugystėsIcentraltškam iždi
ninkui A. J. Poyilaikai.

Vardan Lietuvos Dukterų drau
gystės,

Rožė šlikienė, pirmsėdė.

IŠ CLARIDGE, PA.
Darbai eina čia prastai: dirba 2 

—3 dienų sanvaitėj.
Lietuvių yra čia 6 •šeimynos, o 

pavienių koks tuzinas. Apšvieti
mas čianykščių lietuvių stovi že
mai. Ir pasielgimas jų ne gra
žiausias. J. J.,

Iš DURYEA, PA.
Kietųjų anglių kasyklose darbai 

ėjo silpnai: iki spalio mėnesio dir
bo 3—4 dienas sanvaitėj, paskui 
pradėjo dirbti geriaus; dabar dirba 
6 dienas sanvaitėj. Darbai dau
giausia perkami; iš kitur pribuvu
siam darbas nelengva gauti.

Čia yra lietuvių būrelis, terp jų 
apsišvietusių mažai, daugumas pa
skendę tamsybėj, miega. Pirmei
viškų laikraščių ir moksliškų kny
gelių mažai kas skaito, daugiausia 
praleidžia laiką prie alkoholiaus 
stiklo netik smuklėse, bet ir na
muose sueina iš kelių grinčių į 
vieną praleisti laiką linksmiaus; 
netik vyrai, bet kai kurios moterįs 
lietuvės neapsileidžia; negana ką 
tėvai teip daroį bet ir mažus vai
kus girdo svaiginančiais gėrimais.

Duryetis.

IŠ SHENECTADY, N. Y.
Darbai čia eina silpnai. Yra čia 

tik elektriška ir inžinų dirbtuvės. 
Elektriškoj darbai pradeda eiti ge
riau, inžinų dirbtuvėj dirba dar 
vis mažai, bet žada pradėti geriau 
dirbti.

Lietuvių yra čia apie 300, bet 
jų tautiškų darbų ne matyti: vieni 
pavirto į lenkus, kitiems tautiškie- 
jie reikalai visai nerupi, labiau 
jiems rupi alaus stiklas. Jie sako, 
jog apšvietimaš linksmumo neduo
da, o alus duoda, todėl reikia alų 
maukti. Teisybė, yra ir čia kele
tas apŠviestesnių, norinčių darbuo- 
tiesi, bet tokių yra labai mažai, 
mažai jie turi ir pasekėjų, todėl 
nieko negali nuveikti.

Du metai atgal buvo sutverę 
Kliubą, uždėjo knygyną, nusamdė 
salę. Iš pradžių viskas ėjo ge
rai. Paskui Kliubas užsimanė na
mą pirkti, bet sustojus darbams, 
reikėjo pirkimo namo reikalą ati
dėti. Bet visgi Kliubas darbavosi, 
kėlė balius ir surinko pustrečio 
šimto doliarių (iš balių visuomenė 
mažai turi naudos. Red.). Dabar 
manydami, kad darbai pradės eiti 
geriau, vėl pakėlė pradėtą pirkimo 
namo klausymą. Susirinkime bu
vusiame kelios sanvaitės atgal nu
tarė galutinai pirkti namą ar lotą 
Kliubui. Išrinko komitetą iš ke
turių vyrų, kurie su j ieškojo tinka
mą namą. Kitame vėl 
susirinkime, perstačius komitetui, 
nutarta pirkti namą su lotu. Bet 
už tuos kelis šimtus, kokius turi 
savo kasoj Kliubas, namo nupirkti 
negalima. Todėl nutarta sudėti 
akcijoms po 10 dol. kiekvienam. 
Jau akcijoms sudėjo 130 dol., o 
užsirašiusių yra iki 500 dol. šv. 
Kazimiero draugystė žada dova
noti 200 dol. Tai dabar, galima 
tikėtis, kad Shenectades lietuviai 
nupirks Kliubui namą. Bet ar 
ištikro pasiseks, dar negalima ži
noti, nes Kliubas turi ne mažai 
priešininkų, kurie kursto lietuvius, 
atkalbinėja juos nuo prigulėjimo 
prie Kliubo.

K. Raškauckas.

IŠ BROOKLYN, N. Y.
Pas mus, teip kaip Maskolijoj, 

revoliucija. Būdavo socijalistai 
tankiai parengia prakalbas ir vie
šus susirinkimus rinkimui pinigų 
revoliucijai. Tuose susirinkimuo
se tekdavo ir daug naudingo iš
girsti ypač apie pagerinimą darbi
ninkų būvio. Kadangi kalbėtojais 
būdavo socijalistai, tai jie gana 
tankiai ir lietuviškiems biznieriams 
suduodavo, apšaukdami juos bur- 
žuais, išnaudotojais, skriaudėjais; 
šaukė, kad kiekvienas “biznis“, tai 
tik apgavystė; jeigu jau reikia ką 
pirkti, tai, girdi, geriau pirkti nuo 
žydo negu nuo lietuvio, nes žydai 
labiau socijalizmui pr i jaučia. Bet 
daugumas su tokioms prakalboms 
nesutikdavo, nes ištikro ir žydai 
nevisur ir nevisi socijalizmui pa
jaučia — žydas pramonininkas ten 
socijalįmui prijaučia, kur tas 
jam pelną atgabena, o kur pelno 
nėra, ten ir socijalizmui pritarimo 
nėra. Juk didžiausiam laisvės nai
kintojui, Maskolijos carui, jeigu 
tik reikia pinigų, parūpina juos 
žydai piniguočiai. Bet jei kas 

jando tokiuose socijalistų susirin 
cimuosc jų kalbėtojų išvadžioji 
nams pasipriešinti, tokį tuoj ap 
maukia juodašimčiu. ; Vpač Laukis 
terp musų socijalistų negerą turi 
vardą; jo vardą panaudodavo^jau 
tūli socijalistai net terp savęs besi- 
koliodami.

J
Dabar vienok pas mus tyku kaip 

išmurusiam avilyj. Prakalbų soci
jalistai nerengia nežinia kodėl. 
Gal todėl, kad tie pats socijalistiš- 
kiejie kalbėtojai, likę vertelgoms, 
savo paprastoms prakalboms ne 
nori sau kenkti, o kitaip kalbėti 
neįstengia. štai So. Brooklyne, 
po vadovyste karščiausiojo kalbė
tojo Šukio likosi uždėta mėsos par- 
davinė. East Brooklyne draugas 
Grinius & Co. uždėjo staliorišką 
biznį; kitas sacijalistas su Co. įren
gė duonkepę. Ar ne stebuklingos 
permainos! Seniau socijalistai nie
kino vertelgos, o dabar pats su 
jais stoja konkurencijon ir reika
lauja jau kad lietuviai juos remtų. 
Argi idėja butų vien įnagiu 
atsiekimui kokių keno nors asabiš- 
kų siekių?

Antanėlis.

IŠ RED LODGE, MONT.
The Daily Picket iš Red Lodge, 

Mont. už 21 d. praėjusio mėnesio 
praneša, kad jei anglių kastynėse 
vadinamoseNorthwestern Improve- 
ment kompanijos nepražuvo 200 
žmonių, tai tik ačiū sumaningumui 
kasyklų valdybos. Žuvusiais yra 
9 žmonės, terp kurių du lietuviai— 
Pranas Jankauskas ir Antanas Sto- 
ronas; Jankauskas buvo vedęs ir 
paliko moterį našlę. Storonas bu
vo nevedęs, turėjo pirkęs ūkę ir 
neseniai buvo pradėjęs dirbti ka
syklose; keli metai atgal jis gyve
no Chicagoje po num. 23 — 14 
Place ir turėjo brolį. Nęlaimė at
sitiko dėlei gimusio) gaisro kasy
klose. Nežinia kas padegė rams
čius, o tie būdami aliejuotais pla
čiai užsiėmė degti ir kad nepražu
vo visi 200 žmonių esančių po 
žeme tai tik ačiū sumaningumui 
užžiurėtojų, kurie tuojaus nukrei
pė oro srovę kiton pusėn ir tuomi 
išgelbėjo žmones.

Iš TACOMA, WA|SH.
Čia yra visokių dirbtuvių, dau

giausia lentų piovyklų, geležies ir 
karų dirbtuvės. Už darbą moka 
ne mažiausiai: prieš krizį mokėjo 
po 2 dol. už 10 darbo valandų; 
krizio čia kaipi nebuvo, tas ne dir
bo, kas nenorėjo, dirbtuvės vienok 
nesustojo, o krizio laike algas su
mažino iki $1.75.

Gyventojai susideda iš visokių 
tautų; daugiausiai yra švedų, nor
vegų, vengrų, lenkų, italijonų ir 
japonų; yra nors nedidelis lie
tuvių būrelis. Nežinia, kodėl čia 
daugiau musų brolių nesuvažiuoja. 
Čia gyvenimas geresnis ir darbo 
netrūksta, oras sveikas; jeigu kas 
atvažiuoja, tai ne ilgai užsilaiko. 
Atvažiavusiems vienstipiams sun
ku boardas gauti, nes lietuviškų 
šeimynų čia mažai. Gerai butų, 
kad čia vedę lietuviai, atkakę, 
pirktų lotus. Darbą čia gali gauti. 
Suvažiavus daugiau lietuvių, 
ypač jeigu atkaktų daugiau apsi- 
švietusių, galėtume ir męs ką nors 
svarbesnio veikti, esant mažam 
skaitliui, svarbesnių darbų nėra 
kam griebtiesi. Nors čia yra S. 
L. A. kuopa, į kurią priguli kele
tas draugų, bet kad jie menkai ap
sišvietę, tai nėra kam kuopą pa
stūmėti ant geresnio kelio.

V. Kavaliauckas.

IŠ TORONTO, ONT.
28 d. spalio (laikraščiams nepa

ranku talpinti aprašymus teip se
nų atsitikimų. Juk laiškas iš To
ronto ateina į Chrcagą į dvi dieni. 
Red.) buvo prakalbės ir deklia- 
macijos. DekliatmaVČJ mergaitės 
ir mokytojos: Teofile Viliuniutė— 
eiles “Smagiai, gražiai saulutė 
šviečia"; Daniu(ė Criteriutė — 
“Dirbk ir melskis“. Potam mo
kytojas 174 kūdros Š*. L. A. (ar 
tai S. L. A. kuopa turi čia savo 
mokyklą? Kaip tą kuopos moky
toją reikia suprasti? Red.) kalbė
jo apie šių laikų gerovę ir kur mu
sų darbas digsta.

Gaila, kad susirinko daugiau 
lenkų ir žydų negu lietuvių, nors 
kaip kurie lietuviai ir įžengą turė
jo dykai, bet tingėjo ateiti.

\ Torontietis.

“TIK NESIKARŠCIUOKIME“.
Ponas Laukis, straipsnyj po to

kiu užvardinimu, tilpusiame 41 Nr. 
“Lietuvos“, — terp kitko rašo 
Šiaip: “Sako, kad p. Žagaras, ant
ru kartu atvažiavęs Amerikon ir 
pristigęs pinigų New \ orke, krei-
pėsi prie R. S. K. Europoje ir ga
vo nuo jo 100 rub. Ar tuos pini-[priešas nebestovėjo daugiau

fus Jis gavo Kaipo revoliucijos 
.eikalams ar kaip? Revoliucijos 
;uk tąsyk nebuvo Lietuvoje, o dar 
mažiau Amerikoje. Ar gal jo 
varžytinės už pirmystę sanjungoje 
su p. Baltrušaičiu R. š. K. pa
skaitė revoliucijos darbu ? Kaip 
gi tas yra? Aiškiai matosi vienas 
dalykas, kad tų Amerikos dolia
rių teko ir reikalingiems ir nerei
kalingiems“.

Ponas Laukis atranda, kad tie 
50 dol. man teko visai nereikalin
gai. Aš tame dalyke tik ir ndriu 
paaiškinti, kad tie doliariai, matyt, 
su rekalu išmokėta, nes, jei aš pa- 
nešiau lėšas, besidarbuodamas L. 
S. Dįj P. labui, jai, ar kokiai ten 
kitai partijai priderėjo atsilyginti. 
Bet kame p. Laukis mato varžy
tines už pirmystę sanjungoje su p. 
Baltrušaičiu, tai aš nesuprantu.... 
Gerai atmenu, viename “Lietu
vos“ numery j p. Laukis, mezda- 
mas kritikos žvilgį ant lietuvių so
cijalistų ir priduodamas faktus, iš
sitarė, kaip 1-moji L. S. S. kuopa, 
savo pirmame atsišaukime, skun
džiasi visuomenei, kad L. S. S. 
Centro viršininkai despotiškai el
giasi su L. S. S. narais. Ponas 
Laukis 'Ttuomet matė, kad i-inos 
ir 13-tos kuopos darbai, atkreipti 
prieš despotiškus L. S. S. Centro 
viršininkus, buvo teisingi darbai 
ir tame p. Laukis matė kovos bei 
revoliucijos darbą — išgriauti des
potišką L. S. S. valdžią.

Pribuvos man Philadelphijon, 
pastebėjau, kad L. S. S.. Centro 
viršininkai ištikrųjų yra neprieina
mi. Aš prižadėjau , pirmos ir 
13-tos kuopos draugams padėti 
kelti “revoliuciją”. Tas tik ir bu
vo veikiama — nedaugiau. Aš 
jokios pirmystės nepripažystu. Ar 
taktiškai buvo vedamos tos “var
žytinės” už pirmystę ar netaktiškai, 
tai jau kitas dalykas.

Jei p. Laukis pirma matė re
voliuciją L. S. S. sanjungoj ir des
potus, tad kodėl jau dabar nema
to? Juk paskutiniu laiku L. S. S. 
Centro viršininkai pasirodė da di
desniais sauvaliais: bereikalingas 
pavariinas nuo darbo “Kovos” 
sandarbininkų, paveržimai pirmos 
kuopos vardo, noras išmesti iš san- 
jungos jiems nepatinkamas ypa- 
tas ir tt. Pasirodo, kad R. S. K. 
nedaug butų paklydęs, jei jis bu
tų man paskyręs nors ir vedimui 
kovos su Baltrušaičiu ir Co. Po
nas Laukis gerai žino, kad kiek
vienai revoliucijai yra reikalingi 
doliariai....

A. Žagaras.

K. JANONIS SUKLUPO.
Kuomet p. Janonis parašė apie 

manę pirmą “Feljetoną”, aš atsa
kiau jam rimtai ir norėjau, kad 
jis paaiškintų mano “prasižengi
mus“, kaip pridera. Bet p. Jano
nis antru kartu atkartojo ko ne tą 
patį “Feljetoną“ ir da pagražino 
jį ne tai sarkastiškais, ne tai pasi
tyčiojančiais pridėjimais. O ant 
galo -atrado mane tokiu kvailiu, 
kad net ir vietą man paskyrė \ i- 
leikos beprotnamy j. Kituose savo 
raštuose net prie sofizmų pradėjo 
kibti. Žodžiu sakant, p. Janonis 
mėtėsi į visas puses, nežinodamas 
už ko griebtiesi, sykį jau į purvy
ną įbridęs.

Galų-gate, 46 Nr. “Lietuvos“ p. 
Janonis rimtai prakalbėjo, likda
mas prie savo keistų išvadžiojimų. 
Matyt, kad p. Janonis ne nori su
sisemti tą, kas yra negardu!

Jis pirmame savo “Feljetone“' 
rašė, kad aš šventvagiškai apsi
skelbiau atstovu, o vėliau prikibo 
prie drg. Mertinaičio parašo, ir 
da prie to parašo, kurį iškraipė 
“Kovos“ nepaliečiamiejie; iškraipė, 
ir patįs stebėjosi.

Taigi dabar eina klausimas — 
ar aš turėjau tiesą apsiskelbti at
stovu ar ne? Berods iš pradžių 
ir p. Janonis kalbėjo apie tai, Kad 
suprastų p. Janonis kame dalykas, 
aš apsiimu paaiškinti.

1905 m. L. S. D. P. skilo į dvi 
frakciji;—“Balsiečių“ ir “Draugie- 
čių“; jos tuomet buvo, taip užvar- 
dytos. Labai gerai atmenu, kaip 
tų frakcijų lideriai už krūtų ėmė
si, bardamiesi ne tai už principus, 
ne tai už taktiką. Mano simpatija 
linko “Balsiečių frakcijos” pusėn.

Pradžioj 1906 m., kada užstojo 
reakcija Rusijoj, lideriai abiejų 
frakcijų pateko kalėjiman. Man 
teipgi tas grėsė. Aš pasiryžau 
važiuoti Amerikon. Kuomet apie 
tai dažinojo linkusiejie L. S. D. 
P. C. K. nariai, jie užmanė, ar aš 
negalėčiau atstovauti jų partijos 
Amerikoj. Aš priėmiau tą propo
ziciją. Man išdavė paliudijimą ant 
kurio vienas iš jų pasirašė.

Ilgai netrukus, “Draugiecių" li- 
deris pasiliuosavo iš kalėjimo. 
Jam jau didžiausias “Balsiečių' 

ant

kelio. Jis paėmė į savo rankai 
L. S. D. P. vądeles. Jis “Dar
bininko Balsui”, Tcaipo buvusiam 
didžiam priešui, užgiedojo amžiną 
atilsį ir pagimdė “Naują Gadynę“. 
Da geriau — kuomet panorėjo 
kai-kurie C. K. nariai paliuosuoti 
iš kalėjimo “Balsiečių” liderį, įne
šus 300 rub. kaucijos iš abelnos 
L. S. D. P. kasos, tai “Draugie- 
čių“ lideris smarkiai užprotestavo, 
matyt bijodamas, kad ne prisieitų 
apleisti didvyrio vietą.

Mano nuomonės kai-kuriuose 
klausimuose griežtai skyrėsi nuo 
“Draugiečių”, — tų pačių “N. G.” 
lideriif nuomonių. Taigi ne kartą 
prisieidavo aštriai pasibarti su jais 
per laiškus, jau man esant Ame
rikoj,- todėl, kad aš nesutikdavau 
su jų pažiūromis.

L. S. D. P. konferencija nutarė 
atšaukti manę ir pasiųsti savo ša
lininką. Tas ir buvo atlikta.

“Balsiečių“ gi .frakcijos lideris 
ilgai sėdėjo kalėjime ir nieko apie 
tai nežinojo, negalėjo žinoti ir apie 
mano pabėgimą, nes jis tuo laiku 
maudėsi^aįtijų jurų vandenynuo-

Nėra ko stebėtis, p. Janoni, jei
gu mano kalbos ir darbai pasidarė 
žinomi C. K. Ir iš tikro kito ke
lio jau nebuvo — prisiėjo C. K' 
persiųsti atšaukimo laišką ir tai-/ 
syti mano "klaidas“! Europiečiai 
pastebėjo mano klaidas, o Ameri
kiečiai, čia ant vietos, ne per Bal
trušaičio žiūromis negalėjo išžiū
rėti jų. Keista vienok ir dabar:
— L. S. D. P., vietoj barti už ma
no prasižengimus ar klaidas, da 
pripažįsta uždengti mano lėšas — 
paskyrė iš R. š. K. 50 dol.

Jei p. Janoni neėsi L. S. D. P. 
C. K. nariu ir nežinai kame daly
kas, daug geriau butų, kad tylė
tumei, — yra juk ypatos, kurios 
prigulėjo prie C. K., o vienok ne 
protestuoja prieš mano klaidingus 
darbus bei atstovavimą jų partijos 
Amerikoj.

Kitas dalykas apie pabėgimo 
“fikciją“. Tame gi klausime aš 
da kartą siunčiu p. Janonį pasitei
rauti pas Keidainių policijos virši
ninką bei tardytoją.

Daleiskim, kad sauvališkai apsi
skelbiau atstovu ir papildžiau fik
ciją. Janonis galėjo klausytiesi ir 
nedagirsti, — žiūrėti ir nematyti. 
Juk įvairiai šuprantami sofizmai:
— “Čia asilas gieda, o čia lakštin
gala . maurojo“! Bet kaip jau ga
lėjo atsitikti su toms mano foto
grafijoms, kurias p. Janonis matė 
išstatytas languose Tilžėje? Ar 
tik ir čia nebus tyra fikcija.... 
Matyt p. Janoniui įsiskverbė fik
cija į galvą ir viskas kitaip išrodo. 
Aišku, kad p. Janonis apsiėmė loš
ti moralisto rolę ir mokyti doros 
kitus, pats nepasiliuosauęs nuo ydų. 
Pirmame savo “Feljetone” net 
priminė apie kokį ten “revoliuciji- 
nį“ biznį. Bet kad perstatyti aiš
kiai ir suprantamai kame tas biz
nis — tai to ne padarė.

Aš mielai priimu pamokinimus 
nuo kiekvieno ir stengiuosi taisyti 
savo klaidas. Męs visi esame klai
dingi. Tik dvasiškija savo popie
žių da laiko neklaidingu, nors tok
sai pat mirtinas, kaip ir p. Jano
nis. Bet mokyti kitus ir kovoti 
su jais, be gailesčio garsinti to
kius atsitikimus, apie kuriuos nie
ko nežino, ar nesupranta, reiškia 
padėti juodą tašką ant savo san- 
žinės ir užsimerkus, varyti toliau 
savo profesijonalinio šmeižiko dar
bą. Aišku, kad p. Janonis suklupo 
po savo šmeižinės našta, nes ir po
lemizuoti su manim atsisakė.

Janonis teipgi rašo, buk mokąs 
gerbti tuos, kurie tos pagarbos 
yra užsitarnavę. Man garbė visai 
nerupi ir aš jos ne jieškau. Ma
no devyzas — padėti šviestis užpa
kalyj atsilikusiems broliams. Ir 
aš visai nesigarsinu kiek aš dar
bavausi visuomenės labui, ir ką as 
nuveikiau, kaip kad p. Jano
nis daro: — esą — jau bus de
šimts metų, kaip šį-tą esu dirbinė
jęs ir mokinęs; bet apgailėtina — 
per tiek mėtų p. Janonis darbavo
si ir mokinasi, o vos dažinojo, kad 
Rusijoj baisi “kapitalizmo tvarka” 
smaugia žmones.

Janonis teipgi nuoširdžiai pasi
gyrė Rugieniui, kad labai smulkiai 
žino, kas dėjosi revoliucijos laike 
Raseiniuose ir paviete. Bet aš 
norėčiau išgirsti — ar p. Janonis 
žinojo tas smulkmenas pirma, ne
gu tas buvo aprašyta “Darbininkų 
Balse“ 1906 m. ir ar viskas buvo 
surašyta tame numeryj ? Prie to 
pasigyrimo p. Janonis pridūrė ži
nią apie streiką pas dvariranką Za- 
borskį ir nurodė, kad ne aš suor
ganizavau minėtąjį streiką, bet 
koksai Šiaulių organizacijos vaiki
nas. Aš nesivaikau savo darbų ir 
ne manau išduoti kaipo atskaitą 
visuomenei. Aš vien noriu*- pasa

kyti, kad p. Janonis atydžiau skai
tytų “D. B.” ir geriau atskirtų Za- 
borskius Kauno paviete nuo Zabo- 
rų Šiaulių pa v. Šiaulių p. atliko 
S. organizacija, o Kauno p. — K. 
org. ir pas Zaborskį (K. pj buvo 
įvykęs ir laimėtas kumečių strei
kas spalio 1905 m.

' Prisipažinstu, kad man neapei
na nė tas atstovo vardas ir garbė, 
man vien tik rupi apsiginti nuo 
šmeižimų.

Jei p. Janonis jau išsėmė visą 
savo proto sandelį visuomeniškuo
se klausimuose ir kimba, prie ypatų 
savo “feljetonais”, už kuVftjos gau
na užmokestį, todėl ir aš galiu pri
sidėti keliais centais, kad geriau 
sektųsi ypatas teršti. Už kiekvie
ną eilutę, kas bus apie manę para
šyta, gausi po % cento, — pa
kol tiek išgaliu.

1 aigi p. Janoni, jei nori būti 
moralistu ir jei manai kitus mo
kyti, pirmų pirmiausia pažink 
pats save ir dorą, o paskui kitus 
mokink doros, tas daug daugiau 
atneš naudos. O pirma to nuplauk 
juodą tašką nuo savo sanžinės.

A. Žagaras.

CARO ŠUNYBE!
^Naujas būdas — tinklas kori

mui liaudies.
Lavonai.... kraujas.... tai di

delis linksmumas Rusijos carui ir 
jo bernams.... - '

Negana, kad Maskolijoj pilni 
kalėjimai žmonių; pilni Sibyro 
tyrai, — žemė permirkusi nekal
tų žmonių krauju; tūkstančiai au
kų krito!....

Geidžianti laisvės savo tėvynei 
su pasišventimu ėjo ir dėjo galvas 
ant barikadų, j ieškodami šau žmo
niškų teisių. k* *

Romanovas su gauja tarnų ra
miai žiurėjo į tokias biaurias sker
dynes. Jis nepaiso to ir leidžia 
žudyti nekaltus žmonės!

Žmones, įpykę, stačiai pareikala
vo sau prigulinčių teisių ir Mika
lojus jauzdamas siūbavimą savo 
soto ir svyravimą ginkluotų tar
nų, t. y. kareivių, davė žmonėms 
laikinai daugiau laisvės. Ar ilgai 
buvo toje laisvė? Kaip rasa, už
ėjus saulei, dingo!

Mielaširdingas caras šaukia vr’~ 
džios durną paklaust žmonių, pri
siųstų atstovų, ko jie reikalauja.

Pirmoj on viešpatystės dumon 
žmonės pasiuntė atstovus darbi
ninkus, ar darbininkų užtarėjus. 
Nors pasekmių nebuvo, bet caras 
išsigando, kada žmonių atstovai 
pareikalavo pagerinimo darbinin
kų būvio. Jis griebėsi paprasto 
vaisto ir išvaikė durną. Suvaržė 
darbininkams teises laike rinkimų 
II-jon dumon. Jon jau mažiau 
pateko darbininkų atstovų. Pa
laikius tūlą laiką II-ją durną, vėl 
ją valdžia išvaiko, manydama tuom 
apmalšinti liaudį.

Dar labiau suvaržo darbininkų 
teises, kad laike balsavimų nebū
tų išrinktas koks darbininkų atsto
vas į III-ją durną.

Valdžia griebėsi visokių prie
monių tildymui žmonių.

Sodino į kalėjimus žymiausius 
veikėjus: — atstovus I ir II du
rnos žymiausius veikėjus, rodan
čius žmonėms šviesą.

Susidrutinusi, valdžia po seno
vei, nori visai išnaikinti “piktą“ 
revoliucijonierių pasėtą sėklą, iš 
naikinti revoliucijonierius, nes jie 
kelia maištus prieš “batiušką” ir jo 
bernus.

Negana, kad jau daugybes gy
vasčių išžudė Maskolijoj, bet Mi
kė II nori parodyt’ jog jo bal
toji, yiSagalingoji ranka siekia ir 
tolimus Amerikos plotus, iš kur 
mano teip-pat išgauti revoliuci
jonierius kaip pasisekė išgauti iš 
kitų viešpatysčių: Šveicarijos ir 
kitų, išėmus Anglijos ir iš dalies 
Prancūzijos.

Žmones ramiai žiuri, kaip jos 
atstovai viešp. durnoj, bekariauda
mi už žmonių tėises, užsitraukia 
ilgus metus kalėjimo ar ištrėmimo 
ar kitokią bausmę. Jie leidžia 
bausti savo užtarėjus visokiais bu
dais. Neišdrįstu pakelti ginklo 
ar balso ir pasakyt carui: “sustok! 
męs galime juos bausti, bet - ne 
tu! Kodėl ne baudi mus; jie rei
kalauja' nuo tavęs vien to, ką męs 
reikalauti liepiame! Musų atsto
vai, tai męs, visi Maskolijos ukė- 
sai.“

Bjauriai valdžia elgiasi netik su 
žmonių atstovais, bet ir su visai* 
kitais veikėjais. Neturėdami žnkj-t 
nes ramumo savo tėvynėj, aplei
džia ją ir traukia į vis» šalis. 
Daug jų atkeliavo čion į Suvieny
tas Valstijas jieškoti prieglaudos* 
po žvaigždėta vėliavą, kur New 
Yorke stovi stovyla prancūzų pa
dovanota, Liuosybės. šiandien 
liuosybė, tai tik žodis. Liuosybė



r NUNUODINO.
• San Francisco, Cal. Viename 
gyvenime rado čia dar pusgyvį 
jauną vyriškį Henrry Boas, kuris 
tuojaus ir pasimirė. Pasirodė, kad 
jo paimta koki ten neva daktaro 
užrašyti vaistai. Ištyrus neva dak
taro raštą, pasirodė, kad jis visai 
apie daktarystą neišmanančios mo
teries buvo rašytas. Matyt tie ne
va vaistai buvo anos moteries su 
nuodais sutaisyti.

NE BLOGAS DARBDAVYS.
Boston, Mas. Neseniai čia pa

simirė turtingas grocerijos savinin
kas Caleb Chase. Jis užrašė 300- 
000 dol. pas jį tarnaujantiems. 
Tūliems tarnaujantiems užrašė po 
2000 dol., 55 važinėjantiems par
davinėtojams po 1000 do., parda
vinėtojams namie j e po 500 dol.; 
3 našlėms pasimirusių tarnaujan
čių po 5000 dol.; 15000 dol. už
rašė išganymo armijai maitinimui 
neturtingų.

L IŠVEJA ANARCHISTĄ.

■ St. Louis, Mo. Teisėjas Dyer 
■patvirtino padavadijimą vaizbos ir 
tdarbo ministeVio, kuris prisakė 
[ išgabenti į Angliją, iš kur Ameri- 
I kon atkako Samueliu Bachmaną, 
► kuris buk Bellevillej, III. platino 
Lanarchizmo mokslą.

L’ NE KOKS GYVENIMAS.

F Cincinnati, O. Po Central tiltu, 
t didelėj skrynioj, rado trijų nuo 
Ksmalkių užtroškusių vyriškių kunus 
■—dviejų negrų ir vieno baltparvio. 
PBuvo tai be darbo darbininkai, ku- 
rrie minėtoj šašlavoms skrynioj sau 
' gyvenimą pasirinko.

TVANAI.
Pine Bluff, Ark. Vanduo Ar- 

kansas upėj pakilo iki 25 pėdų 
augščiau paprasto paviršiaus. 
Žmones meldė karo ministerijos 

| leisti, vandens nubėgimui išardyti 
rando parengtą pylimą, bet val
džios ne leido. Gyventojai, nega
lėdami su randu geruoju susitai
kyti, be rando pritarimo dinamitu 
pylimą išardė.-?

VIENAS KITAM UŽMETINE- 
JA MELAGYSTĘ.

f N<l '¥i>rko laikraštis “Sun” pa
garsino neseniai, jog didesnė da
lis pinigų. paskirtų nu
pirkimui Panamos kanalo, 
paskendo, su rando žinia, 
visokių politikierių kišeniuose, dau
giausiai teko buk broliui šįmet iš
rinkto naujo prezidento Tafto. 
Prezidentas Roosevelt apreiškė, 
jog laikraščio “Sun” išleistojas ! 
yra melagis. Tas tokiu jau, dagi 
didesniu, perstatė prezidentą Roo- 
seveltą. Bet laikraščio skaitytojai 
visgi nežino katroj pusėj yta tei
sybė, jie visgi nežino, katras iš
tikto neteisybę kalba. Iš tų abiejų 
pusių besikaltinimų skaitytojai ne 
daugiau gali žinoti keno teisybė, 
kap ir iš visų musų laikraščiuose 
telpančių ginčų ir besikoliojimų. 
Pas mus vienok tankiausiai nė vie
na iš vedančių vaidus pusių teisy
bės neprisilaiko.

PRIGĖRĖ.
Janesville, Svis. Čiužinėdami 

ant senučių ant Koshkonong eže
ro, prigėrė čia du jauni vaikinai ir 
dvi merginos. Vieną teipgi įlū

žusią mergną dar gyvą ištraukė, 
bet ji teip peršalo, kad daktarai 
ne turi vilties ją nuo mirties išgel
bėti.

RADO NEGYVUS.
Columbus, O. Viename hotelio 

kambaryj rado čia negy vus — ka
steriu First National Banko Vieto
tą Wentz ir to paties banko steno- 
grafę, Alicę Holinger.

PERSISKYRĘS SU PAČIA NE 
GALI MERGINAI MEILĘ IŠ

REIKŠTI.
Dės Moines, la. Likosi čia su

areštuotas persiskyręs su pačia ban- 
kierius Glad G. Gili, kuris rašinėjo 
meilės laiškus dukterei redakto
riaus Hill ir kalbino ją su juom 
pabėgti ir apsivesti. Kada vienok 
mergina atkako su bankieriu pasi
matyti į Cedar Rapids, abudu li
kosi suareštuoti. Teisėjas Mc- 
Pherson nusprendė, jog persisky
ręs su savo pačia vyras negali kal
binti merginą su juom pabėgti. Iš
pultų, kad nepersiskyręs gali tą da
ryti.

Dalias, . Tex.. Netoli nuo čia, 
miestelyj Bechville siautė gaisras, 
Ienos išnaikino miestelio vidurį. 
Nuostolius gaisro padarytus skai
to ant 250000 dol.

Portland, Me. Šapose Grane 
T runk gelžkelio užgimė čia gais
ras, kuris pridirbo nuostolių ant 
pusės milijono doliarių.

Kingston, Ont. Sudegė čia įtai
sęs Nortwith Piano Co. ir W. G. 
Graig & Co. Nuostolius gaisro 
padarytus apskaito ant 150000 dol.

NELAIMES ANT GEL2KE- 
LIU.

Little Rock, Ark. Netoli nuo 
čia, ant Rock Island gelžkelio iš
šoko iš relių traukinys ir susidaužė. 
Prie to dvi ypatos tapo užmuštos, 
dvi sunkiai, gal mirtinai sužeistos.

EXPLIOZIJOS.
Bluefield, W. Va. Netoli nuo 

čia. Nonvood anglių kasyklose at
sitiko expliozija, kurios 2 negrai 
darbininkai likosi ant vietos už
mušti, o 3 italijonai mirtinai su
žeisti.

15 DARBO LAUKO.
Manila, ant Filipinų salų. 

Streikuoja čia tarnaujaųti ant 
laivų. •

Pereitą sanvaitę Jungtinėse 
Valstijose iš viso buvo 228 nusj- 
bankrutinimąi; pereituose metuose, 
tą pačią sanyaitę buvo jų 272.

’i Dės Moines, la. Darbai čia 
ir po prezidento rinkimų nepasi
gerino ant tiek, kiek darbininkai 
geistų.

GAISRAI.
Scranton, Pa. 2 d. gruodžio 

jubileriškoj krautuvėj Shapiro 
priemiestyj Dickson užgimė gais
ras. Ugnyje pražuvo penkios ypa- 
tos.

Centralia, Pa. Sigutė čia gais- 
ras?^\Jcuris išnaikino čielą namų 
-bloką. ^Nuostolius gaisro padary
tus skaito ant 150000 dol.

L1ET0YIAUMERIK01
IŠ CHICAGO, ILL.

26 d. lapkričio Giesmininkų ra
telis prie 4-tos kuopos L. S. S. A. 
pastatė ant scenos (turbūt pirmu 
kartu Chicagoje) komediją “Aud
ra Giedroje“.

Actų pasidarbavimui draugų ko
medija liko sulošta gana gerai.

Giesmininkų rątelis ištaria šir
dingą ačiū draugui B. Vaitiekūnui, 
kuris vedė viršminėtą komediją ir 
tik jam priguli padėkavoti, nes ga
na turėjo darbo, kol aptašė vei
kiančias ypatas.

Žiūrint stačiai į lošimą reik pa
braukti roles: Bertašiaus, tėvo (B. 
Vaitiekūnas), Kupečio (J. Brie
dis) ir Raulo (J. Sankunas). 5

Bėda tik su moterims, nes joms 
tankiausiai rupi tas su kuo lošia, 
o ne ką lošia.

Sąnarys.

NUO TEV. MYLĖTOJŲ DR.
Ateinantį nedėldienį, 13 d. gruo

džio bus susirinkimas 22-ros T. M. 
D. kuopos, ant ko atkreipiame aty- 
dą kaip kuopos narių, teip ir pa
šalinių. Kuopos nariai yra mel
džiami pribūti todėl, jog bus tūli 
svarbus pranešimai apie draugijos 
reikalus (čarteris ir kiti). Kuopos 
nariai, kurie nebuvo ant pereito 
susirinkimo, meldžiami būtinai pri
būti ir atsiimti knygas — Aritme
tikos vadovėlį.

Pašalinės ypatos užkviečiamos 
todėl, jog turės progą susipažinti 
su darbais šios draugystės ir apart 
to, galės susipažinti su smulkme
nomis rengiamojo Kudirkos va
karo.

šitą paskutinį paaiškinimą pri
dedant todėl, jog daugumas žingei- 
dauja: “koks gi tasai vakaras 
bus?“ Susirinkimas prasidės terp 
3 ir 4 po piet svetainėje Ruigio, 
kampas 33-čios ir Morgan gatvių.

22-ros kp. Viršininkai.

Iš WESTVILLES, ILL.
Laikytam 15-tą dieną lapkričio 

draugystės Lietuvos Dukterų susi
rinkime, nutarta paaukauti išleidi
mui Dr. Vinco Kudirkos raštų, po 
kiek katra draugė išgali; tam tiks
lui suaukauta $5.50. Aukavo se
kančios ypatos:

Rožė Šlikienė $1.00, Marijona 
Mareikienė, Marijona Meškevičie- 
nė, Katrina Vitkauckienė, Ona 
Padleišienė, Monika Mosteikienė, 
Elzbieta Šteinienė, Barbora šlei- 
zienė, Liucija Besidarienė po 50c.; 
Marijona Pacukevičienė, Uršulė 
Paulauskienė po 25c.

Męs gerai suprazdamos naudin
gumą lietuviškai tautai Kudirkos 
raštų, su mielu noru aukaujame 
pagal savo išgalę; kadangi musų 
draugystė susideda tik iš 14 ypa
tų, pertai daugiau nebuvo galima 
paaukauti, bet jeigu visos lietuviš
kos draugystės seks musų pavizdį,

ir aukaus pagal savo išgalę, tai 
išleidimui Dr. Vinco Kudirkos raš
tų nebus vargo. Taigi dirbkime ant 
tautiškos dirvos!

Aukos nusiųstos Tėvynės Mylė
tojų draugystės centrališkam iždi
ninkui A. J. Povilaikai.

Vardan Ilguvos Dukterų drau
gystės,

Rožė Šlikienė, pinnsėdė.

IŠ CLARIDGE, PA.
Darbai eina čia prastai: dirba 2 

—3 dienų sanvaitėj.
Lietuvių yra čia 6 šeimynos, o 

pavienių koks tuzinas. Apšvieti
mas čianykščių lietuvių stovi že
mai. Ir pasielgimas jų ne gra
žiausias. J. J.

IŠ DURYEA, PĄ.
Kietųjų anglių kasyklose darbai 

ėjo silpnai: iki sj^alio mėnesio dir
bo 3—4 dienas sanvaitėj, paskui 
pradėjo dirbti geriaus; dabar dirba 
6 dienas sanvaitėj. Darbai dau
giausia perkami; iš kitur pribuvu
siam darbas nelengva gauti.

Čia yra lietuvių būrelis, terp jų 
apsišvietusių mažai, daugumas pa
skendę tamsybėj, miega. Pirmei
viškų laikraščių ir moksliškų kny
gelių mažai kas skaito, daugiausia 
praleidžia laiką prie aikoholiaus 
stiklo netik smuklėse, bet ir na
muose sueina iš kelių grinčių į 
vieną praleisti laiką linksmiaus; 
netik vyrai, bet kai kurios moterįs 
lietuvės neapsileidžia; negana ką 
tėvai teip daro, bet ir mažus vai
kus girdo svaiginančiais gėrimais.

Duryetis.

IŠ SHENECTADY, N. Y.
Darbai čia eina silpnai. Yra čia 

tik elektriška ir inžinų dirbtuvės. 
Elektriškoj darbai pradeda eiti ge
riau, inžinų dirbtuvėj dirba dar 
vis mažai, bet žada pradėti geriau 
dirbti.

Lietuvių yra čia apie 300, bet 
jų tautiškų darbų ne matyti: vieni 
pavirto į lenkus, kitiems tautiškie- 
jie reikalai visai nerupi, labiau 
jiems rupi alaus stiklas. Jie sako, 
jog apšvietimas linksmumo neduo
da, o alus duoda, todėl reikia alų 
maukti. Teisybė, yra ir čia kele
tas apšviestesnių, norinčių darbuo- 
tiesi, bet tokių yra labai mažai, 
mažai jie turi ir pasekėjų, todėl 
nieko negali nuveikti.

Du metai atgal buvo sutverę 
Kliubą, uždėjo knygyną, nusamdė 
salę. Iš pradžių viskas ėjo ge
rai. Paskui Kliubas užsimanė na
mą pirkti, bet sustojus darbams, 
reikėjo pirkimo namo reikalą ati
dėti. Bet visgi Kliubas darbavosi, 
kėlė balius ir surinko pustrečio 
šimto doliarių (iš balių visuomenė 
mažai turi naudos. Red.). Dabar 
manydami, kad darbai pradės eiti 
geriau, vėl pakėlė pradėtą pirkimo 
namo klausymą. Susirinkime bu
vusiame kelios sanvaitės atgal nu
tarė galutinai pirkti namą ar lotą 
Kliubui. Išrinko komitetą iš ke
turių vyrų, kurie su j ieškojo tinka
mą namą. Kitame vėl 
susirinkime, perstačius komitetui, 
nutarta pirkti namą su lotu. Bet 
už tuos kelis šimtus, kokius turi 
savo kasoj Kliubas, namo nupirkti 
negalima. Todėl nutarta sudėti 
akcijoms po 10 dol. kiekvienam. 
Jau akcijoms sudėjo 130 dol., o 
užsirašiusių yra iki 500 dol. šv. 
Kazimiero draugystė žada dova
noti 200 dol. Tai dabar, galima 
tikėtis, kad Shenectades lietuviai 
nupirks Kliubui namą. , Bet ar 
ištikro pasiseks, dar negalima ži
noti, nes Kliubas turi ne mažai 
priešininkų, kurie kursto lietuvius, 
atkalbinėja juos nuo prigulėjimo 
prie Kliubo.

K. Raškauckas.

IŠ BROOKLYN, N. Y.
Pas mus, teip kaip Maskolijoj, 

revoliucija. Būdavo socijalistai 
tankiai parengia prakalbas ir vie
šus susirinkimus rinkimui pinigų 
revoliucijai. Tuose susirinkimuo
se tekdavo ir daug naudingo iš
girsti ypač apie pagerinimą darbi
ninkių būvio. Kadangi kalbėtojais 
būdavo socijalistai, tai jie gana 
tankiai ir lietuviškiems biznieriams 
suduodavo, apšaukdami juos bur- 
žuais, išnaudotojais, skriaudėjais; 
šaukė, kad kiekvienas “biznis“, tai 
tik apgavystė; jeigu jau reikia ką 
pirkti, tai, girdi, geriau pirkti nuo 
žydo negu nuo lietuvio, nes žydai 
labiau socijalizmui prijaučia. Bet 
daugumas su tokioms prakalboms 
nesutikdavo, nes ištikro ir žydai 
nevisur ir nevisi socijalizmui pra
jaučia — žydas pramonininkas ten 
socijalizmui prijaučia, kur tas 
jam pelną atgabena, o kur pelno 
nėra, ten ir socijalizmui pritarimo 
nėra. Juk didžiausiam laisvės nai
kintojui, Maskolijos carui, jeigu 
tik reikia pinigų, parūpina juos 
žydai piniguočiai. Bet jei kas

>ando tokiuose socijalistų susirin 
amuose jų kalbėtojų išvadžioji- 
nams pasipriešinti, tokį tuoj ap 
šaukia juodašimčiu. : Ypač Laukis 
terp musų socijalistų negerą turi 
vardą; jo vardą panaudodavo^au 
tūli socijalistai net terp savęs besi- 
koliodami. f£ J

Dabar vienok pas mus tyku kaip 
išmurusiam avilyj. Prakalbų soci
jalistai nerengia nežinia kodėl. 
Gal todėl, kad tie pats socijalistiš- 
kiejie kalbėtojai, likę vertelgoms, 
savo paprastoms prakalboms ne 
nori sau kenkti, o kitaip kalbėti 
neįstengia. Štai So. Brooklyne, 
|x> vadovyste karščiausiojo kalbė
tojo Šukio likosi uždėta mėsos par- 
davinė. East Brooklyne draugas 
Grinius & Co. uždėjo staliorišką 
biznį; kitas sacijalistas su Co. įren
gė duonkepę. Ar ne stebuklingos 
permainos! Seniau socijalistai nie
kino vertelgos, o dabar pats su 
jais stoja konkurencijon ir reika
lauja jau kad lietuviai juos remtų. 
Argi idėja butų vien įnagiu 
atsiekimui kokių keno nors asabiš- 
kų siekių ?

Antanėlis.

Iš RED LODGE, MONT.
The Daily Picket iš Red Lodge, 

Mont. už 21 d. praėjusio mėnesio 
praneša, kad jei anglių kastynėse 
vadinamoseNorthwestern Improve- 
ment kompanijos nepražuvo 200 
žmonių, tai tik ačiū sumaningumui 
kasyklų valdybos. Žuvusiais yra 
9 žmonės, terp kurių du lietuviai— 
Pranas Jankauskas ir Antanas Sto- 
ronas; Jankauskas buvo vedęs ir 
paliko nfcterį našlę. Storonas bu
vo nevedęs, turėjo pirkęs ūkę ir 
neseniai buvo pradėjęs dirbti ka
syklose; keli metai atgal jis gyve
no Chicagoje po num. 23 — 14 
Place ir turėjo brolį. Nęlaimė at
sitiko dėlei gimusio) gaisro kasy
klose. Nežinia kas padegė rams
čius, o tie būdami aliejuotais pla
čiai užsiėmė degti ir kad nepražu
vo visi 200 žmonių esančių po 
žeme tai tik ačiū sumaningumui 
užžiurėtojų, kurie tuojaus nukrei
pė oro srovę kiton pusėn ir tuomi 
išgelbėjo žmones.

Iš TACOMA, W.\SH. '
čia yra visokių dirbtuvių, dau

giausia lentų piovyklų, geležies ir 
karų dirbtuvės. Už darbą moka 
ne mažiausiai: prieš krizį mokėjo 
po 2 dol. už 10 darbo valandų; 
krizio čia kaipi nebuvo, tas ne dir
bo, kas nenorėjo, dirbtuvės vienok 
nesustojo, o krizio laike algas są
mažino iki $1.75.

Gyventojai susideda iš visokių 
tautų; daugiausiai yra švedų, nor
vegų, vengrų, lenkų, italijonų ir 
japonų; yra nors nedidelis lie
tuvių būrelis. Nežinia, kodėl čia 
daugiau musų brolių nesuvažiuoja. 
Čia gyvenimas geresnis ir darbo 
netrūksta, oras sveikas; jeigu kas 
atvažiuoja, tai ne ilgai užsilaiko. 
Atvažiavusiems vienstipiams sun
ku boardas gauti, nes lietuviškų 
šeimynų čia mažai. Gerai butų, 
kad čia vedę lietuviai, atkakę, 
pirktų lotus. Darbą čia gali gauti. 
Suvažiavus daugiau lietuvių, 
ypač jeigu atkaktų daugiau apsi
švietusių, galėtume ir męs ką nors 
svarbesnio veikti, esant mažam 
skaitliui, svarbesnių darbų nėra 
kam griebtiesi. Nors čia yra S. 
L. A. kuopa, į kurią priguli kele
tas draugų, bet kad jie menkai ap
sišvietę, tai nėra kam kuopą pa
stūmėti ant geresnio kelio.

V. Kavaliauckas.

IŠ TORONTO, ONT.
28 d. spalio (laikraščiams nepa

ranku talpinti aprašomus teip se
nų atsitikimų. Juk laiškas iš To
ronto ateina į Chicagą į dvi dieni. 
Red.) buvo prakalbos ir deklia- 
macijos. DekliimaVčį mergaitės 
ir mokytojos: Teofile ‘Viliuniutė— 
eiles “Smagiai, gražiai saulutė 
šviečia”; Daniufė (jriteriutė — 
“Dirbk ir melstos“. Polam mb- 
kvtojas 174 kudįjos S. L. A. (ar 
tai S. L. A. kuopa turi čia savo 
mokyklą? Kaip tą kuopos moky
toją reikia suprasti? Red.) kalbė
jo apie šių laikų gerovę ir kur mu
sų darbas digsta.

Gaila, kad susirinko daugiau 
lenkų ir žydų negu lietuvių, nors 
kaip kurie lietuviai ir įžengą turė
jo dykai, bet tingėjo ateiti.

Torontietis.

“TIK NESIKARŠCIUOKIME“.
Ponas Laukis, straipsnyj po to

kiu užvardinimu, tilpusiame 41 N r. 
“Lietuvos“, — terp kitko rašo 
šiaip: “Sako, kad p. Žagaras, ant
ru kartu atvažiavęs Amerikon ir 
pristigęs pinigų New Yorke, krei
pėsi prie R. š. K. Europoje ir ga
vo nuo jo 100 rub. Ar tuos pini-

f118 j>8 gavo kaipo revoliucijos 
• eikalams ar kaip? Revoliucijos 
;uk tąsyk nebuvo Lietuvoje, o dar 
mažiau Amerikoje. Ar gal jo 
varžytinės už pirmystę sanjungoje 
su p. Baltrušaičiu R. š. K. pa
skaitė revoliucijos darbu? Kaip 
gi tas yra? Aiškiai matosi vienas 
dalykas, kad tų Amerikos dolia
rių teko ir reikalingiems ir nerei
kalingiems“.

Ponas Laukis atranda, kad tie 
50 dol. man teko visai nereikalin
gai. Aš tame dalyke tik ir noriu 
paaiškinti, kad tie doliariai, matyt, 
su rekahi išmokėta, nes, jei aš pa- 
nešiau lėšas, besidarbuodamas L. 
S. D. P. labui, jai, ar kokiai ten 
kitai partijai priderėjo atsilyginti. 
Bet kame p. Laukis mato varžy
tines už pirmystę sanjungoje su p. 
Baltrušaičiu, tai aš nesupraųtu.... 
Gerai atmenu, viename “Lietu
vos“ numeryj p. Laukis, mezda- 
mas kritikos žvilgį ant lietuvių so
cijalistų ir priduodamas faktus, iš
sitarė, kaip i-moji L. S. S. kuopa, 
savo pirmame atsišaukime, skun
džiasi visuomenei, kad L. S. S. 
Centro viršininkai despotiškai el
giasi su L. S. S. narais. Ponas 
Laukis tuomet matė, kad i-mos 
ir 13-tos kuopos darbai, atkreipti 
prieš despotiškus L. S. S. Centro 
viršininkus, buvo teisingi darbai 
ir tame p. Laukis matė kovos bei 
revoliucijos darbą —- išgriauti des
potišką L. S. S. valdžią.

Pribuvos man Philadelphijon, 
pastebėjau, kad L. S. S.. Centro 
viršininkai ištikrųjų yra neprieina
mi. Aš prižadėjau pirmos ir 
13-tos kuopos draugams padėti 
kelti “revoliuciją“. Tas tik ir bu
vo veikiama — nedaugiau. Aš 
jokios pirmystės neprijiažystu. Ar 
taktiškai buvo vedamos tos “var
žytinės” už pirmystę ar netaktiškai, 
tai jau kitas dalykas.

Jei p. Laukis pirma matė re
voliuciją L. S. S. sanjungoj ir des
potus, tad kodėl jau dabar nema
to? Juk paskutiniu laiku L. S. S. 
Centro viršininkai pasirodė da di
desniais sauvaliais: bereikalingas 
pavarimas nuo darbo “Kovos” 
sandarbininkų, paveržimas pirmos 
kuopos vardo, noras išmesti iš fran

kelio. Jis paėmė į savo rankai 
L. S. D. P. vadeles. Jis “Dar
bininko Baisui ”, Tcaipo buvusiam 
didžiam priešui, užgiedojo amžiną 
atilsį ir pagimdė “Naują Gadynę”. 
Da geriau — kuomet panorėjo 
kai-kurie C. K. nariai paliuosuoti 
iš kalėjimo “Balsiečių” liderį, įne
šus 300 rub. kaucijos iš abelnos 
L. S. D. P. kasos, tai “Draugie
čių” lideris smarkiai užprotestavo, 
matyt bijodamas,^ kad ne prisieitų 
apleisti didvyrio vietą.

Mano nuomonės kai-kuriuose 
klausimuose griežtai skyrėsi nuo 
“Draugiečių”, — tų pačių “N. G:” 
liderių nuomonių. Taigi ne kartą 
prisieidavo aštriai pasibarti su jais 
per laiškus, jau man esant Ame
rikoj, todėl, kad aš nesutikdavau 
su jų pažiūromis.

L. S. D. P. konferencija nutarė 
atšaukti manę ir pasiųsti savo ša
lininką. Tas ir buvo atlikta.

“Balsiečių“ gi frakcijos lideris 
ilgai sėdėjo kalėjime ir nieko apie 
tai nežinojo, negalėjo žinoti ir apie 
mano pabėgimą, nes jis tuo laiku 
maudėsi Balti jų jurų vandenynuo
se.

Nėra ko stebėtis, p. Janoni, jei
gu mano kalbos ir darbai pasidarė 
žinomi C. K. Ir iš tikro kito ke
lio jau nebuvo — prisiėjo C. K. 
persiųsti atšaukimo laišką ir tai
syti mano “klaidas“! Europiečiai 
pastebėjo mano klaidas, o Ameri
kiečiai, čia ant vietos, ne per Bal
trušaičio žiūronus negalėjo išžiū
rėti jų. Keista vienok ir dabar: 
— L. S. D. P., vietoj barti už ma
no prasižengimus ar klaidas, da 
pripažįsta uždengti mano lėšas — 
paskyrė iš R. S. K. 50 dol.

Jei p. Janoni neėsi L. S. D. P. 
C. K. nariu ir nežinai kame daly
kas, daug geriau butų, kad tylė
tumei, — yra juk ypatos, kurios 
prigulėjo prie C. K., o vienok ne 
protestuoja prieš* mano klaidingus 
darbus bei atstovavimą jų partijos 
Amerikoj.

Kitas dalykas apie pabėgimo 
“fikciją“. Tame gi klausime aš 
da kartą siunčiu p. Janonį pasitei
rauti pas Keidainių policijos virši
ninką bei tardytoją.

kyti, kad p. Janonis atydžiau skai
tytų “D. B.“ ir geriau atskirtų Za- 
borskius Kauno paviete nuo Zabo- 
rų Šiaulių pav. Šiaulių, p. atliko 
š. organizacija, o Kauno p. — K. 
org‘ ir pas Zaborskį (K. p.) buvo 
įvykęs ir laimėtas kumečių strei
kas spalio 1905 m.

I risipažinstu, kad man neapei
na nė tas atstovo vardas ir garbė, 
man vien tik rupi apsiginti nuo 
šmeižimų.

Jei p. Janonis jau išsėmė visą 
savo proto sandelį visuomeniškuo
se klausimuose ir kimba prie vpatų 
savo “feljetonais“, už kuriuos gau
na užmokestį, todėl ir aš galiu pri
sidėti keliais centais, kad geriau 
sektųsi .ypatas teršti. Už kiekvie
ną eilutę, kas bus apie manę para
šyta, gausi po cento, — pa
kol tiek išgaliu.

1 aigi p. Janoni, jei nori būti 
moralistu ir jei manai kitus mo
kyti, pirmų pirmiausia pažink 
pats save ir dorą, o paskui kitus 
mokink doros, tas daug daugiau 
atneš naudos. O pirma to nuplauk 
juodą tašką nuo savo sanžinės.

A. Žagaras.

CARO ŠUNYBE!
Naujas būdas — tinklas kori

mui liaudies.
Lavonai'... kraujas.... tai di

delis linksmumas Rusijos carui ir 
jo bernams__ _

Negana, kad Maskolijoj pilni 
kalėjimai žmonių; įpilni Sibyro 
tyrai, — žemė permirkusi nekal
tų žmonių krauju; tūkstančiai au
kų krito!....

Geidžianti laisvės savo tėvynei 
su pasišventimu ėjo ir dėjo galvas 
ant barikadų, j ieškodami sau žmo
niškų teisių.r

Romanovas su gauja tarnų ra
miai žiurėjo į tokias bjaurias sker
dynes. Jis nepaiso to ir leidžia 
žudyti nekaltus žmonės!

Žmones, įpykę, stačiai pareikala
vo sau prigulinčių teisių ir Mika
lojus jauzdamas siūbavimą savo 
soto ir svyravimą ginkluotų tar
nų, t. y. kareivių, davė žmonėms 
laikinai daugiau laisvės. Ar ilgai

jungos jiems nepatinkamas ypa
tas ir tt. Pasirodo, kad R. š. K. 
nedaug butų paklydęs, jei jis bu
tų man paskyręs nors ir vedimui 
kovos su Baltrušaičiu ir Co. Po
nas Laukis gerai žino, kad kiek
vienai revoliucijai yra reikalingi 
doliariai....

A. Žagaras.

K. JANONIS SUKLUPO.
Kuomet p. Janonis parašė apie 

manę pirmą “Feljetoną”, aš atsa
kiau jam rimtai ir norėjau, kad 
jis paaiškintų mano “prasižengi
mus“, kaip pridera. Bet p. Jano
nis antru kartu atkartojo ko ne tą 
patį “Feljetoną” ir da pagražino 
jį ne tai sarkastiškais, ne tai pasi
tyčiojančiais pridėjimais. O ant 
galo atrado mane tokiu kvailiu, 
kad net ir vietą man paskyrė Vi
leikos beprotnamy j. Kituose savo 
raštuose net prie sofizmų pradėjo 
kibti. Žodžiu sakant, p. Janonis 
mėtėsi į visas puses, nežinodamas 
už ko griebtiesi, sykį jau į purvy
ną įbridęs.

Galų-gafe, 46 Nr. “Lietuvos” p. 
Janonis rimtai prakalbėjo, likda
mas prie savo keistų išvadžiojimų. 
Matyt, kad p. Janonis ne nori su
sisemti tą, kas yra negardu!

Jis pirmame savo “Feljetone” 
rašė, kad aš šventvagiškai apsi
skelbiau atstovu, o vėliau prikibo 
prie drg. Mertinaičio parašo, ir 
da prie to parašo, kurį iškraipė 
“Kovos” nepaliečiamiejie; iškraipė, 
ir patįs stebėjosi.

Taigi dabar eina klausimas — 
ar aš turėjau tiesą apsiskelbti at
stovu ar ne? Berods iš pradžių 
ir p. Janonis kalbėjo apie tai, Kad 
suprastų p. Janonis kame dalykas, 
aš apsiimu paaiškinti.

1905 m. L. S. D. P. skilo į dvi 
frakciji;—“Balsiečių“ ir “Draugie
čių“ ; jos tuomet buvo, taip užvar- 
dytos. Labai gerai atmenu, kaip 
tų frakcijų lideriai už krūtų ėmė
si, bardamiesi ne tai už principus, 
ne tai už taktiką. Mano simpatija
linko “Balsiečių frakcijos“ pusėn.

Pradžioj 1906 m., kada užstojo 
reakcija Rusijoj, lideriai abiejų 
frakcijų pateko kalėjiman. Man 
teipgi tas grėsė. Aš pasiryžau 
važiuoti Amerikon. Kuomet apie 
tai dažinojo linkusiejie L. S. D. 
P. C. K. nariai, jie užmanė, ar aš 
negalėčiau atstovauti jų partijos 
Amerikoj. Aš priėmiau tą propo
ziciją. Man išdavė paliudijimą ant 
kurio vienas iš jų pasirašė.

Ilgai netrukus, “Draugiečių” li
deris pasiliuosavo iš kalėjimo. 
Jam jau didžiausias “Balsiečių’ 
priešas nebestovėjo daugiau ant

Daleiskim, kad sauvališkai apsi
skelbiau atstovu ir papildžiau fik
ciją. Janonis galėjo kiaušy tiesi ir 
nedagirsti, — žiūrėti ir nematyti. 
Juk įvairiai šuprantami sofizmai: 
— “čia asilas gieda, o čia lakštin
gala maurojo“! Bet kaip jau ga
lėjo atsitikti su toms mano foto
grafijoms, kurias p. Janonis matė 
išstatytas languose Tilžėje? Ar 
tik ir čia nebus’tyra fikcija.... 
Matyt p. Janoniui įsiskverbė fik
cija į galvą ir viskas kitaip išrodo. 
Aišku, kad p. Janonis apsiėmė loš
ti moralisto rolę ir mokyti doros 
kitus, pats nepasiliuosavęs nuo ydų. 
Pirmame savo “Feljetone” net 
priminė apie kokį ten “revoliuciji- 
nį” biznį. Bet kad perstatyti aiš
kiai ir suprantamai kame tas biz
nis — tai" to ne padarė.

Aš mielai priimu pamokinimus 
nuo kiekvieno ir stengiuosi taisyti 
savo klaidas. Męs visi esame klai
dingi. Tik dvasiškija savo popie
žių da laiko neklaidingu, nors tok
sai pat mirtinas, kaip ir p. Jano
nis. Bet mokyti kitus ir kovoti 
su jais, be gailesčio garsinti to
kius atsitikimus, apie kuriuos nie
ko nežino, ar nesupranta, reiškia 
padėti juodą tašką ant savo san
žinės ir užsimerkus, varyti toliau 
savo profesijonalinio šmeižiko dar
bą. Aišku, kad p. Janonis suklupo 
po savo šmeižinės našta, nes ir po
lemizuoti su manim atsisakė.

Janonis teipgi rašo, buk mokąs 
gerbti tuos, kurie tos pagarbos 
yra užsitarnavę. Man garbė visai 
nerupi ir aš jos ne jieškau. Ma
no devyzas — padėti šviestis užpa
kalyj atsilikusiems broliams. Ir 
aš visai nesigarsinu kiek aš- dar
bavausi visuomenės labui, ir ką aš 
nuveikiau, kaip kad p. Jano
nis daro:,— esą — jau bus de
šimts metų, kaip šį-tą esu dirbinė
jęs ir mokinęs; bet apgailėtina — 
per tiek metų p. Janonis darbavo
si ir mokinosi, o vos dažinojo, kad 
Rusijoj baisi “kapitalizmo tvarka” 
smaugia žmones.

Janonis teipgi nuoširdžiai pasi
gyrė Rugieniui, kad labai smulkiai 
žino, kas dėjosi revoliucijos laike 
Raseiniuose ir paviete. Bet aš 
norėčiau išgirsti — ar p. Janonis 
žinojo tas smulkmenas pirma, ne
gu tas buvo aprašyta “Darbininkų 
Balse“ 1906 m. ir ar viskas buvo 
surašyta tame numeryj ? Prie to 
pasigyrimo p. Janonis pridūrė ži
nią apie streiką pas dvarininką Za
borskį ir nurodė, kad ne aš suor
ganizavau minėtąjį streiką, bet 
koksai Šiaulių organizacijos vaiki
nas. Aš nesivaikau savo darbų ir 
ne manau išduoti kaipo atskaitą 
visuomenei. Aš vien noriu pasa-

buvo toje laisvė? Kaip rasa, už
ėjus saulei, dingo!

Mielaširdingas caras šaukia v;. 
džios durną paklaust žmonių, pri
siųstų atstovų, ko jie reikalauja.

Pirmojon viešpatystės dumon 
žmonės pasiuntė atstovus darbi
ninkus, ar darbininkų užtarėjus. 
Nors pasekmių nebuvo, bet caras 
išsigando, kada žmonių atstovai 
pareikalavo pagerinimo darbinin
kų būvio. Jis griebėsi paprasto 
vaisto ir išvaikė durną. Suvaržė 
darbininkams teises laike rinkimų 
II-jon dumon.’ Jon jau mažiau 
pateko darbininkų atstovų. Pa
laikius tūlą laiką II-ją durną, vėl 
ją valdžia išvaiko, manydama tuom 
apmalšinti liaudį.

Dar labiau suvaržo darbininkų 
teises, kad laike balsavimų nebū
tų išrinktas koks darbininkų atsto
vas į III-ją durną.

Valdžia griebėsi visokių prie
monių tildymui žmonių.

Sodino į kalėjimus žymiausius 
veikėjus: — atstovus I ir II du
rnos žymiausius veikėjus, rodan
čius žmonėms šviesą.

Susidrutinusi, valdžia po seno
vei, nori visai išnaikinti “piktą“ 
revoliucijonierių pasėtą sėklą, iš 
naikinti revoliucijonierius, nes jie 
kelia maištus prieš “batiušką” ir jo 
bernus.

Negana, kad jau daugybes gy
vasčių išžudė Maskolijoj, bet Mi
kė II nori parodyt’ jog jo bal
toji, visagalingoji ranka siekia ir 
tolimus Amerikos plotus, iš kur 
mano teip-pat išgauti revoliuci
jonierius kaip pasisekė išgauti iš 
kitų viešpatysčių: Šveicarijos ir 
kitų, išėmus Anglijos ir iš dalies 
Prancūzijos.

Žmones ramiai žiuri, kaip jos 
atstovai viešp. durnoj, bekariauda
mi • už žmonių teises, užsitraukia 
ilgus metus kalėjimo ar ištrėmimo 
ar kitokią bausmę. Jie leidžia 
bausti savo užtarėjus visokiais bu
dais. Neišdrįsta pakelti ginklo 
ar balso ir pasakyt carui: “sustok I 
męs galime juos bausti, bet ne 
tu! Kodėl ne baudi mus; jie rei
kalauja nuo tavęs vien to, ką męs 
reikalauti liepiame! Musų atsto
vai, tai męs, visi Maskolijos ukė- 
sai.“

Biauriai valdžia elgiasi netik su 
žmonių atstovais, bet ir su visaif 
kitais veikėjais. Neturėdami žmo
nes ramumo savo tėvynėj, aplei
džia ją ir traukia į visas šalis. 
Daug jų atkeliavo čion į Suvieny
tas Valstijas j ieškoti prieglaudos' 
po žvaigždėta vėliavą, kur New 
Yorke stovi stovyla prancūzų pa
dovanota, Liuosybės. šiandien 
liuosybė, tai tik žodis. Liuosybi
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pavergta kapitalistų. Šiandien Ru
sijos valdžia areštuoja su pagelba 
amerikoniškosios 
ištikimą^ žmogų, 
butas kaltes.

Neseniai New
lipo apie 60 šnipų, Rusijos valdžių 
atsiųstų su j ieškoti terp ateivių iš

EMILE ZOLA
kiekvieną jai ne
užkraudama ne

Yorko uoste iš- RYMAS
ROMANAS

aukas!.... /
Daugiausiai jų pasiskleidė apie 

Chicagą ir jos apielinkes. Kal
ba, jog Rusijos konsulis jiems 
išdalino daugybę paveikslų re- 
voliucijonierių, kad lengviau bu
tų sujieJkoti. Ne tik vyrai šnipi
nėja, bet ir tūla moteris A., kuri 
už savo j ieškojimą gavo 20 tūk
stančių doliarių. Pasekmes tų šni
pų darbų tokios, kad Rudovič 
ir Alexandrovičia tapo suimti iš 
paveikslų: Alexandrovičia pagra
žintas į Libavą ant laivo “Korė
ja”. Kiek čion teisybės, dar ne
galima visko tikrai sužinoti.

Pirmutinis suimtas revoliucijo- 
nierius, tai J. J. Paurėnas, kurį 
Maskolijos valdžia apkaltina už 
kriminališką prasižengimą, many
dama tokiu apkaltinimu išgauti ir 
partempti į Maskoliją ant kartuvių. 
Jo išliuosavimui maž ne kiekvie
name didesniame mieste susitvėrė 

. tam tikros tarybos, kurios rinko 
parašus po tam tikroms peticijoms 
ir aukas. Vierla *taryba buvo Chi- 
cagoj, bet ji paskutiniame laike 
buvo visai aptilus, manydama, jog 
Paurėnas bus išteisintas ir tokiu 
budu musų tarybos galės besidar- 
bavimas pasiliauti. Pasirodė vie
nok visai kitaip: negana, kad Pau
rėnas y^ra suimtas, bet jau yra ir 
naujai suimti. Taigi aiškiai mato
me, jog žaizda atsinaujina ir ji 
dar pavojingesnė yra negu pirma. 
Reikia neatbūtinai palaikyti tary
bas ant toliaus, jei męs norime pa
laikyti karžygių gyvastį.

Paskutiniame laike aiškiai ma
tyt, kad Rusijos valdžia neperstos 
rinkus kruvinas aukas iš liuosos 
Amerikos, kol patįs žmonės ne 
privers Amerikos valdžią per
traukti ryšius su Rusija, kad ne
beišdavinėtų politiškų prasikaltėlių. 
Kad plačiau apie tai visi žinotų, 
kad visi susikuoptų ir sujungto
mis spėkomis dirbtų, neatbūtinai 

'kalinga organizacija kovojimui 
su v”sijos šnipais. Toji organi
zacija jau gyvuoja, bet pakol nėra 
dar apdirbtas pilnas jos besidar- 
bavimo plianas.

Kas gali pasakyt, kad nebuvo 
skriaudžiamas Rusijos valdžios ? 
Vien tik jos šalininkas.

Rodos nebereiktų mums mėtytis 
ir piauties kaip šunims terp savęs, 
kas tai nebūtų: — kunigas, tau
tietis, socijalistas. demokratas ir 
tt.; visi kentė ir nešė tą sunkų cą- 
ro jungą, tai visiems lygiai pride
rėtų kovoti prieš žiaurius jo val
džios darbus. Toji organizacija 
jau gyvuoja terp rusų, lenkų, žy
dų, čekų ir tt., reikėtų tokią įkurti 
ir lietuviams, ar tiesiog prisidėtr 
prie kitų tautų. Kaip įstatai bus 
apdirbti, bus apskelbta laikraš
čiuose.

Draugai ir draugės, bukite at
sargus ! Kai-kur, girdėt buvo ne
būti revoliucijonieriai, išsipasako
davo apie kovas nuveiktas, “di
džiausius darbus revoliucijos” lai
ke! dabar malonės jie savo bumą 
užčiaupti, kol pavojus ne praeis, 
nes netyčia gali pakliūti į caro 
valdžios spąstus, o iš ten neteip 
lengva išsiliuosuoti. Per šį laiką 
lietuviai buvo susilaikę nuo aukų, 
dabar, jei kas kiek išgali, malonė
site siųsti adresu: S. Dargužis, 
156 W. 18-th st., Chicago. III.

J. D. Stasys.

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

(Tąsa).

Grafas Orlando Prada, išaugęs bajorų šei
mynoje Milane, jau nuo pačios kudikybės ne
apkentė svetimtaučių ir, turėdamas vos pen- 
kioliką metų, dalyvavo jau slaptoje draugijoje. 
Italai jau seniai nekentė Austrijos viešpatavi
mo, kuomet dar konspiratoriai susirinkdavo 
apleistose lusnose, tarp nepraeinamų miškų; 
toji neapikanta sustiprėjo, kuomet pradėta 
svajoti apie laisvą Italiją, kuri, išgavus savi
stovybę, vėl pasidarys didžia viešpatybe. O, 
kokia tai puiki ir prakilni svajonė — paliuo- 
suoti iš retežių, kuomet tai garbingą žemę, 
tą Italiją, sudraskytą, suplėšytą, vaitojančią 
smulkių tironų naguose! Išvyti prašaliečius, 
ištremti despotus, sužadinti ir sukelti tautą, 
ištraukti ją iš skurdo ir vergijos, apskelbti 
Italiją susivienijusia ir laisva, — tai karšta 
svajonė, kuri, yt karšta liepsna, degė jaunuo
menės širdyse ir pripildė entuzijazmo jausmu 
Orlando sielą. Jis nekantriai svajojo atiduoti 

’ savo kraują tėvynei ir numirti už ją, jei ne- 
1 pasiseks jos išliuosuoti.

Taip praleido savo jaunybę Orlando Mi
lane. Dvidešimties penkerių metų jis apsi

vedė, ir beveik tuo pačiu -laiku* buvo gauta 
žinia, kad Pijus IX išbėgo ir prasidėjo revo
liucija Ryme. Tuojau jis atsisveikino su savo 
namais, žmona, giminėmis ir nulėkė Ryman. 
Jis pasipažino tuomet su Madzini ir nekurj 
laiką interesavosi tąja stipria mystiko ir re
spublikono figūra. Besvajodamas apie viso 
pasaulio respubliką, jis priėmė Mandzino de
vizą “Dio e popolo” ir dalyvavo procesijoje, 
kuri su didžia iškilme perėjo per revoliucijo- 
nišką Rymą. Tai buvo laikas, kuomet žibėjo 
viltis, ir tuomet jau buvo girdėti balsai, rei- 
kalaujantiejie atnaujinti katalikybę. Bet grei
tai kitas žmogus, primenantis senųjų laikų 
didvyrius, Garibaldi, kuriam tuomet tik pra
dėjo šviesti neužgestanti garbė, patraukė prie 
savęs Orlando, kuris prieš jį lenkėsi, kaip 
prieš Dievą, ir karingai mušėsi jo eilėse, da
lyvavo neapolitanų pergalėjime prie Rieti, ir 
sekė paskui jį, kuomet šis skubino pagelbėti 
Venecijos gyventojams, kurie buvo priversti 
atiduoti Rymą franeuzų armijai, kurią vedė 
generolas Udino, ir kuris atėjo Ryman, kad 
sugražinti Pijui IX valdžią. Koks nepapra
stas ir beprotiškai drąsus užmanymas! Vene- 
cijos gyventojai, kuriems kitas didis fiatrijo- 
tas ir kankintinis, Menenas, vėl įkvėpė respu
blikonų dvasią, daug mėnesių gynėsi nuo 
austrijiečių. Ir, štai, Garibaldi, su nedidele 
žmonių krūvele plaukia ant trisdešimties žve
jų laivelių jiems į pagelbą, ir iš tų laivelių — 
astuoni pakliūva į rankas priešo, o pats Gari
baldi priverstas plaukti atgal; čia miršta jo 
žmona, kuriai savomis rankomis užspaudžia 
akis, pirma negu sugrįžti į Ameriką, kur ir 
pirmiau gyveno, laukdamas sukįlimo! O, 
kokia galinga buvo tuomet Italija, visa užsi
degusi patrijotizmu; kiekviename mieste atsi
randa didvyriai ir fanatikai; minios sukįla 
tai vienoje, tai kitoje vietoje, ir nežiūrint į 
visus nepasisekimus, visgi drąsiai ir nesu-

|| Mieste Port au Prince, ant 
salos Hayti, revoliucijonieriams 
apvaldžius miestą, jų pasekėjų pul
kai iš priemiesčių įsiveržė į vidur- 
miestį ir plėšė pardavinės, ėmė iš 
jų, kas jiems patiko. Netekusį 
valdžios prezidentą Nord Alexis 
prancūziškas pasiuntinys pergabe
no ant stovinčio uoste prancūziško 
kariško laivo. Maištininkai, besi
dalindami paimtas iš pardavi- 
nių prekes, pradėjo terp savęs muš- 
tiesi; tose muštynėse kelios ypatos 
tapo užmuštos.

|| Ant saloš Hayti revoliucijo
nieriai galutinai paėmė valdžią į 
savo rankas ir krašto sostapilyj, 
mieste Port au Prince. Preziden
tas Nord Alexis ir jo ministeriai 
pasislėpė svetimų kraštų ambasa- 

Senoji valdžia likosi išver
sta be kraujo praliejimo, kadangi 
miesto gyventojai stojo revoliuci- 
jonierių pusėj, o kareiviai atsisakė 
ginti prezidentą. Tuom tarpu iš
rinko prezidentu jenerolą Legi- 
time.

laikomai eina, prie laimėjimo.
Orlando sugrįžo prie savo jaunos pačios 

į Milaną, kur pragyveno dvejus metus užsi
daręs, ir laukdamas nekantriai, kuomet vėl 
galės pulti į pageidaujamą mūšį. Tame laike 
jis turėjo tik džiaugsmo momentą: gimė sū
nūs, Luidži, bet nuo gimdymo mirė motina,
— ir tai buvo naujas smūgis skausmų. Ne
galėdamas ilgiau pasilikti Milane, kur polici
ja sekiojo paskui jį, jis pardavė liekanas savo 
turtų ir išvažiavo į Turintą; čia atidavė savo 
kūdikį mirusios pačios giminaitės globai. 
Grafas Kavur, pasišventęs išsiliuosavimui, 
kurstė Pjeroontą prie paskutiniojo mūšio. Tai 
buvo laikas, kuomet Viktoras-Emanuilas pri
imdavo pas save pabėgėlius, atvažiuovusius pas 
jį iš visos Italijos, tarp kurių buvo didžiausi 
respublikonai, sukompromituoti ir pabėgę po 
nenusisekusiam tautos sukįlimui. Stipri ir 
gudri savojiška dinastija jau seniai svajojo 
apie Italijos suvienijimą. Orlando puikiai 
žinojo, po kokio viršininko vėliavą jis atsisto
jo; bet republikonas jau pavirto į patrijotą.
— jis jau nebetikėjo į Italijos suvienijimą, 
viršui kurio plevėsuos republikos vėliava, kur 
galva bus popiežius, kaip svajojo tūlą 1 ai 
ką Madzini. Argi tai ne chimera, kuri gali 
išnaikinti ne vieną kartą, jei atkakliai eiti 
prie jos? Jis nenorėjo numirti, neįėjęs į Ry
mą kaipo pergalėtojas. Ir jei reikėtų paau 
koti savo laisvę, jis pirmučiausiai norėtų pa 
matyti tėvynę savistovia, kuri ant galo imti; 
gyventi ir žibėti. Su kokiu džiaugsmu jis 
dalyvavo karėje 1859 metuose ir kaip smar 
kiai plakė jo širdis, kuomet po mūšio prie 
Madžentos, jis drauge su franeuzų armija 
įėjo į Milaną, į tą patį Milaną, kurį jis aš 
tuoni metai atgal paliko tokiame nelaiminga 
me padėjime! Laimėjus prie Solferino, bu 
vo padarytas Villafranke traktatas, — ir kok? 
didis nusivylimas: Venecija dar pasiliko prie 
šų rankose. Bet už tai Milanas buvo paimtas, 
o Toskana ir Parmo ir Modeno gercogijos bal
savo už susivienijimą. Pamatas, visgi, buvo 
padėtas ir tėvynė susivienijo apie pergalėtoją 
Piemontą.

Praėjus metams, Orlando vėl puolė į gar- 
■ sų mūšį. Garibaldi sugrįžo iš Amerikos, neš

damas su savim legeiidariską garbę; pasakojo 
stebuklus apie jo didvyriškus darbus Uragva- 
juje, apie jo stebėtiną kelionę į Limą. Ir ve 
jis 1859 metuose vėl atšlVado ant Europos 
sausžemio, dalyvavo karėję; tankiai vedė fran
euzų armiją, tai imišė austrijiečių pulkus, tai 
šturmu ėmė įvairius miestus. Staiga paskli
do žinia, kad jis išsėdo su nedideliu pulku — 
apie su tūkstančiu žmbnių1— Marseliuje. Ir 
visur Orlando mušėsi pirmas. Palermo gy
nėsi ištisas tris dienas, bet turėjo pasiduoti. 
Jis pasidarė mylimu diktatoriaus adjutantu, 
ir padėjo jam suorganiziioti valdžią, buvo 
drauge su juo laike triumfalinio įėjimo į Nea
polį, iš kur karalius turėjo bėgti. Visur Ga
ribaldi buvo nepargalimas, tartum, nuo mir
ties jį apsaugojo geriau raudonas jo apsivil
kimas, negu tvirtai padirbti šarvai, — ir rei
kėjo jam parodyti tik savo kardą, kad prieš jo 
armiją pasileistų bėgti. Piemontiečiai iš sa
vo pusės sumušė prie Kastelfidardo generolą 
Lamoricierą. Ir Orlando buvo ten, kuomet 
diktatorius, atsisakęs nuo valdžios, jiasirašė 
po dekretu apie abiejų Sicilijų prijungimą prie 
Italijos; jis dalyvavo atkakliame mūšyje, už
imant miestą, kuris taip tragiškai pasibaigė 
prie Aspromonte; maža armija išsklaidė ita
lų kariumenę, Garibaldi buvo sužeistas, pa
imtas į nelaisvę ir ištremtas ant Kaprera sa
los, kur likosi paprastu artoju.

Paskui šešerius metus Orlando praleido 
Turine, kuomet Florencija pavirto į naują 
sostapilį. Senatas apskelbė Viktorą-Emanui- 
lą Italijos karaliumi; ir, tikrai, Italija buvo 
prikelta, — truko tiktai Rymo ir Venecijos. 
Didesnė pusė darbo buvo atlikta, ir didelių 
mūšių ateityje jau nebesimatė. Venecija no- 
roms-nenoroms bus atiduota. Orlando pir
miau dalyvavo nelaimingame mūšyje prie 
Kustocci, kur jis gavo dvi žaizdi; l>et jis la
biausiai kentėjo, kuomet jam tūlą laiką išrodė, 
kad Austrija vėl atsigavo. Bet pastaroji, su
mušta prie Sadovo, prarado Venecijos ap
skritį ir, praėjus penkiems mėnesiams, Orlan
do, linksmas ir laimingas, buvo jau Venecijo
je, kuomet Viktoras-Emanuilas pribuvo ten, 
kurį sutiko minios iškilmingais šukavimais. 
Reikėjo paimti tiktai Rymas, ir visa Italija 
veržėsi prie jo, bet nuo to sulaikė iškilmin
gas Francuzijos prižadėjimas, kad amžinasis 
miestas bus atiduotas popiežiui. Trečią kar
tą Garibaldi, nesuvaržytas jokiais ryšiais, 
apimtas karščiausiu patrijotizmo jausmu, už
manė vėl pradėti savo didvyriškus darbus ir 
puolė ant Rymo. Ir trečią kartą Orlando da
lyvavo toje beprotiškai drąsioje imtynėje, kur 
vėl sutiko nepasisekimą prie Mentono, kuo
met užgulė ant jų popiežiaus kariumenė ir ne
didelis franeuzų korpusas. Vėl sužeistas, jis 
beveik mirdamas sugrįžo j Turiną. Nors jo 
širdyje degė neapikanta, bet reikėjo nusilenk
ti: padėjimas buvo keblus. Bet po visą pa
saulį pasklido žinia apie pergalėjimą prie Se
dano, — Francuzija buvo sumušta, ir kelias 
į Rymą pasidarė liuosas. Orlando pastojo j 
reguliarišką armiją, kuri apsupo • Rymą, 
idant apginti popiežiaus nepaliečiamybę, ku
rią laiške prižadėjo Viktoras-Emanuilas Pi
jui IX. Popiežiaus kariumenė, vadovaujant 
gvnerolui-kancleriui, dėl akių parodė savo 
pasipriešinimą, ir Orlando pirmutinis įsiveržė 
į miestą. Ir dvidešimtoje spalių dienoje, ga
lutino jiergalėjinio, kurioje išsipildė jo sva
jonė, už kurią jis tiek metų kovojo, už kurios 
įvykinimą jis atidavė savo ramumą, savo tur
tą, savo protą ir visą savo kraują! — toje 
dienoje jis buvo laimingiausiu.

Praėjo dešimts laimingų metų. Kaip jis 
mylėjo Rymą, džiaugėsi ir, rupiųosi juo, tar
tum, moterim, nuo kurios priguli visi gyveni
mo džiaugsmai. Senas republikonas, senas 
maištininkas, jis pasirodė monarchijos šali
ninku ir apėmė senatoriaus vietą, — juk ir 
pats Garibaldi pripažino karalių ir dalyvavo 
parlamento posėdžiuose. Tiktai vienas Madzi
ni priešinosi Italijos neprigulmybei, kuri su
sivienijo ne po respublikos vėliava. Buvo 
dar viena priežastis, kuri privertė Orlando 
nusileisti: tai jo sūnūs, kuriam sukako aštuo
niolika metų antrą dieną po užėmimui Rymo. 
Jis pats pasiganėdino liekanomis savo dide
lių turtų, kuriuos jis paaukojo tėvynės labui, 
bet sunui, kurį jis neapsakomai mylėjo, norė
jo, kad šviestų puiki ateitis. Puikiausiai su
prato, kad milžiniška kova užsibaigė; jis no
rėjo iš savo Luidži padaryti didelį politikos 
veikėją, gerą administratorių, kuris butų nau
dingas tėvynei. Todėl jis priėmė karaliaus 
mylistas kaipo atlyginimą ūž avo triūsą. Jis 
norėjo gyventi Ryme, drattge su Luidži, ypa- 
tiškai prižiūrėt jį ir duoti patarmes jam vi
suose darbuose. Be to ir jis pats dar gali 
šį-tą naudingo nuveikti. Jis pasirūpino vietą 
jaunam žmogui finansų ministerijoje, nes ma
tė didelį sunaus gabumą toje šakoje, lyg in- 
stinktiviškai atjauzdamas,u,kad'nuo šio laiko 
prasidės kova ant finansiškojo ir ekonomiško
jo pamato. Ir jis vėl pradėjo Svajoti, vis dar 
entuzijastiškai tikėdamas į šyfesią ateitį, pil
nas begalinių vilčių; jis pasididžiuodamas žiu
rėjo, kaip didinasi Rymo gyventojų skaičius, 
kaip dygsta vis nauji ir nauji kvartalai ir kaip 
amžinas miestas, kaip jam rodėsi, pradeda 
darytis pasaulio sostapiliu.

Ir staiga, vieną rytą Orlandui einant lip
iais, jis buvo suparalyžiuotas, — abi kojos 
apsunko, tartum, švino pripiltos, ir užtirpo. 
Įnešė jį ant rankų į butą, iš kur jis jau ne
begalėjo išeiti ant gatvės. Dabar jam suėjo 
jau penkiosdešimts šešti metai, ir ve jau ketu
riolika metų, kaip jis nepersiskiria su savo 
krese, prikaltas prie jos, — jis, kuris seniaus 
taip nenuoalsiai blaškėsi po visą Italiją iš vie
no kovos lauko į kitą.

Ir senas kareivis, uždarytas keturiose sa
vo kambario sienose, žiuręjo, kaip tenai, pa
lengva griūva visos jo viltis. Į jo širdį įsi

skverbė gilus nuliūdimas, ir ateitis išrodė jam 
labai ruščiose spalvose. Nebetekęs spėkų, jis 
ištisas dienas praleizdavo susimąstęs; jis pa
matė visą tikrybę, kokia ji yra. Ta Italija, 
kurią jis taip labai norėjo matyti galinga, vis
ką darė neapsvarsčiusi, greitai grimzdo į skur
dą, rasi artinosi prie bankruto Rymas, kuris 
jo nuomone buvo vienatinis, garbingas mie
stas, kuriame tauta galės semti sau spėkas, — 
tas Rymas buvo visai be veiklumo, perdaug 
slėgė jauną tautą savo praeities sunkenybe.

Labiausiai grafą vargino jo sūnūs Luidži, 
kuris prisidėjo prie išnaudotojų gaujos, kurio 
tikslas buvo apiplėšti Italiją ir Rymą. ' Rodė
si, kad grafas tiktai tam ir kovojo už tėvynės 
laisvę, kad jo sūnūs galėtų j-ujg sauvališkai 
viešpatauti. Nežiūrint į Orlando prašymus, 
Luidži išstojo iš ministerijos ir nugrimzdo į 
pasiutusias spekuliacijas su žemėmis ir na
mais. Bet Orlando visgi mylėjo sūnų ir 
tildė savo protestu, ypač dabar, kuomet Luidži 
pasisekdavo drąsiausios finansinės operacijos, 
kaip, pavyzdžiui, visos Montefiori paverti
mas į tikrą miestą. Tai buvo milžiniškas su
manymas, kuris prarijo daugybę turtų ir iš 
kurio jis tik vienas pasėmė sau milijonus.

Bet Orlando atsisakė naudotis sunaus 
turtais ir, tyliai kentėdamas, nenorėjo užimti 
daugiau kaip vieną mažą kambarį puikiame 
rūme, kurį pastatė Luidži Dvidešimtoje Spalių 
gatvėje; ir ten, tame mažame kambaryje, jis 
baigė skursti savo dienas, pasiganėdindamas 
savo mažu nuomu.

Kuomet Pierre įvažiavo į Dvidešimtąją 
Spalių gatvę, iš kurios matėsi Viminalio vir
šūnes, jis nustebo nuo naujai išstatytų puikių 
rūmų, kurių architektūroje buvo galima pa
stebėti ypatingas papuošimas. Plati ir links
ma gatvė, su ilgais baltais fasadais iš abiejų 
pusių buvo skaidriai apšviesta saulės spindu
liais. Prieš milžinišką finansų ministerijos 
namą su daugybe jiekštų, balkonų, frontonų, 
stovylų, Pierre iš nuostabos suakmenėjo; tos 
didelės akmens masos buvo yt simbolas, ku
ris reiškė dabartinių vaizbių spėką ir gudru
mą. Ir čia, beveik priešais ’̂n'ėdaeinant Bona
parte vilos, buvo nedidelis grafo Prada rūmas.

Užsimokėjęs vežėjui, Pierre pasisuko prie 
rūmo, kurio durys buvo atidarytos. Įėjęs į 
prieškambarį, jis nesutiko nė sargo, nė leka- 
jaus, ir turėjo jialipti į pirmąjį augštą. Mo- 
numcntališka lipynė su marmuro atsparčiais 
buvo panaši į Bokkanera rūmo išeiginę lipy
nę; ir čia dvelkė tuo-pačiu šalčiu, kurį šiek- 
tiek sušvelnino raudonas kįlimas ir tokios-pat 
spalvos portjeros, aiškiai atsimušančios ant 
Kaltų sienų. Pirmamjame augšte buvo kam
bariai svečiams, penkių metrų augštumo, ir 
per pusę atidarytas duris. Pierre pamatė du 
saliomis, neapsakomai brangiai išpuoštus: čia 
matėsi aksomas, šilkas, paauksuoti Rakandai 
ir augšti veidrodžiai, kuriuose atsispindėjo 
skobniai ir konsolės, apkrauti brangiais daik
tais. Aplinkui nebuvo nė gyvos sielos; na
mas išrodė apleistas. Jis jau norėjo leistis 
žemin, kad paskambinti, bet, tuo tarpu, pasi
rodė lekajus.

— Ar galima pamatyti grafą Prada?
Lekajus tylomis įžiūrėjo į kunigą ir, ro

do*, suprato kame dalykas.
— Tamstai reikia tėvo ar sunaus?
— Tėvo, grafo Orlando Prada.
— Lipk ant trečio augšto.
Bet paskui tarnas paaiškino geriau.
— Mažos durys po dešinei. Belsk stip

riai, jei nori, kad atidarytų.
Ir tikrai, Pierre. turėjo pasibelsti du kar

tu. Jam. atidarė duris mažas, labai sudžiū
vęs senelis, turintis kareivio išveizdą, kuris 
tikrai buvo prie grafo kareiviu, ir dabar pa
siliko pas jį tarnauti; jis atsiprašė, kad neati
darė tuojau, nes buvo užimtas patarnavimu 
savo ponui. Jis tuojau pranešė apie svečią. 
Pastarasis, perėjęs tamsų prieškambarį, atsi
dūrė nedideliame kambaryje, išmuštame bal
tais popieriais su mėlynais žolynais. Už por
tjeros stovėjo geležinė lova; kambaryje ne
buvo jokių meblių, tiktai kresė, ant kurios li
gonis praleizdavo visą dieną, medinis skobnis, 
nudarytas juodais dažais, ant kurio buvo su
krautos knygos ir laikraščiai, ir dvi senos kė
dės svečiams. Prie sienų buvo primuštos ke
lios lentynos knygoms. Bet už taigi iš pla
taus ir šviesaus lango buvo matyti puikiausis 
reginys, kokį tiktai galima matyti Ryme.

Bet visas kambarys tartum pražuvo, kuo
met Pierre pažiurėjo į seną Orlando. Tai 
buvo prakilnas, platus, diktas, puikus senelis. 
Žili, tankus plaukai yt miškas, buvo nudribę 
ant galingo jo veido su plačia burna, didele, 
paplokščia nosimi, didelėmis juodomis žiban
čiomis akimis ir ilga, garbanota barzda. Iš 
karto galima buvo spręsti, kad tame stipria
me kūne seniaus virta karšto' kraujo, patri
jotizmo, beprotiškos drąsos ir neišpasakyto 
prisirišimo prie liuosybės. Dabar, pasenęs 
didvyris, — nors liemuo vis dar buvo tiesus, 
— išrodė sugriuvusiu ir sėdėjo, prikaltas prie 
šiaudinės kėdės, su apmirusiomis kojomis, ap
suptomis juoda užklode. Tiktai stiprios ran
kos užlaikė dar liaunumą, ir ant veido žibė
jo dar spėka ir nuovoka.

Orlando atsikreipė į savo tarną 
pasakė jam:

— Bastia, tu gali išeiti. Ateisi už dviejų 
valandų:

Paskui jis atidingai pažiurėjo

Dvi Kelioni i Tolimą Siaur
Su 17 paveikslėlių.

Sutaisė S. Matulaitis

Nė vienam iš jų tuomet nė į galvą neatė- 
kad šičion juos laukia didžiausios kančios.

Jie buvo keli šimtai verstų nuo Lėnos įplau- Ii 
kos: vadinas, nuo tos vietos, kur Deliongaf 
norėjo priplaukti. Iki žmonių teipogi buvo f 
da keli šimtai verstų.

Laivą parsiėjo palikti jūrėse, nes jį jokiu J į 
budu negalėjo pritraukti prie kranto, dėlto M1 
jie nutarė eiti pėsti iki Lėnos įplaukos, ten J * 
palaukti upės užšąlant ir ledu eiti iki žmonių I 
gyvenimų; kitokio kelio per Sibiro tyrus jie 
nežinojo. i I A

/Kuom tarpu maistas paimtas iš garlaivio-® 
jau visiškai baigėsi. Dabar jie mito jau tiktai S| 
medžiokle. Bet artinosi žiema. Ir taip ne- ĮSI 
skaitlingi tose vietose žvėrys ir paukščiai pas p 
darė da retesni, persikėlė į šiltesnes vietas. 1 į 1 
Keliauninkams parsiėjo šaudyti šunis, kurk j JI 
da buvo užsilikę. Šuniena prasimaitino d 
kelias dienas. O sveikata jų kaskart ėjo met 
kyn. Pas patį Deliongą rankos ir kojos suti 
no ir ėmė labai sopėti. Matrosas Eriksek 
nušalo kojų pirštus ir prisimetė gangrena 
Daktarui parsiėjo nuplauti jam visus pirštus 
Kada 1 dieną spalių mėnesio pasileido eiti to-1 
liaus, sergantį Erikseną paguldė į roges ir v< 
žė su savim.

Pav. 12. KellonC per Sibiro tyrus. Jurininkai veža 
sergant] Eriksen^.

ir meiliai

Paskui jis atidingai pažiurėjo Pierre’ui 
akysna ir sušuko dar skambančiu balsu:

'__Antgalo, aš matau tamstą, brangus po
ne Froman, ir męs su tamsta galime pakalbėti 
užtektinai.... Pristumk, meldžiamasis, štai 
tą kėdę ir sėsk arčiau manęs.

— Bet, patėmijes, kad kunigas stebisi iš 
jo vargingo kambario, jis linksmai pridūrė:

(Toliau bus). __

ūtai ką pasakoja Deliongas apie jų kan- I 
čias toj kelionėj:

“Dieną męs einame, naktin sustojame, ‘ 
renkame vandens atneštus medžius ir kuriame 
laužą. Iki vidurnakčiui mums šiai]Fidip M' L 
kėši miegoti, bet vidurnaktį pasidarė taip šal- di 
ta, kad apie miegą negalima buvo nė svajotu 
Eriksenas klejodamas pabudino ir tuos; ku- | 
riuos šaltis da nebuvo prižadinęs. Diepa iš- j 
aušo giedri, tyki ir puiki. Ji nors truputį pa- j 
linksmino mus saulės šviesa. Kelias eina le- J 
du. Niekur nėra nė jjėdsako žmogaus gyveni- ;| 
mų. Męs nutarėme nakvoti ant augšto, sta- įl 
taus kranto. Pakilo smarkus vėjas. Męs j 
šiaip-taip padarėme sau užvėją iš audeklų, ap- 
sisupome kaldromis ir sukūrėme ugnį. Bet | 
visą naktį męs drebėjome ir beveik nemie
gojome. Erikseno klejojimas neduoda mums 
pasilsėti ir sukelia baisų neramumą. Pirma- 
dienyj, 3 dieną spalių męs pastebėjome ant 
sniego žmogaus pėdsaką. Pasileidome eiti 
juom, bet nieko neatradome, pabijojome pa
klysti. Šiandien viens iš matrosų pasakė, kad 
ant kito kranto mato butą. Męs suskatome 
eiti tenai, bet eidami per upę vos nepražuvo
me. Jau buvome perėję apie pusantro ver
sto, tik štai ledas po mumis sulųžo ir aš ik.' j 
pažastų įpuoliau į vandenį. Tik-ką nenusken- U 
dau. Man beburzdant vandenyj, įlnžo da du 
matrosai. Męs vos-vos išsigelbėjome. Buvo f 
taip šalta, jog musų šlapi drabužiai tuojaus į 
sušalo. Męs apsitraukėme ledo žieve, Bet^i 1 
upę perėjome laimingai, tiktai ant musų nelaiz.*i 
mes jokio buto ant kranto nebuvo. Parsiėjo į 
prisiglausti urve ir džiovintis prie laužo. Tre- J 
čią spalių dieną užmušėme paskutinį šunį. Iš | 
jo apturėjome 27 mėsos svarus. Putė smar
kus vėjas. Męs negalėjome nė sušilti, nė iš
džiūti. Man rodėsi, kad męs visi papaikome 
iš nusiminimo. Erikseno klejojimas da la- 1 
biaus mus liudnina. Mane krėtė šaltis. Kad J 
matrosas Aleksis nebūtų prisėdęs prie manęs l 
ir nebūtų davęs man savo drabužį iš ruonio J 
kailio aš bučiau sušalęs. Neduok Dieve kitą I 
kartą perleisti kitą tokią baisią naktį.” I

Ant rvtojaus su Eriksenu pasidarė da blo- I 
giaus. Naktį klejodamas jis nusitraukė pirš- I 
tinęs ir nušalo rankas. Sveikata vi^ų ėjo silp I 
nyn, o da blogiaus buvo tas, kad visus apėmė I 
didelis nusiminimas. Daugumas jau aiškiai 1 
matė, kad čion juos laukia neabejotina mirtis. 
Medžioti nebuvo kas. Valgio išteko tik po 1 
pusę svaro šunienos kiekvienam kasdien, bet I 
ir toji jau baigėsi. Neturėdamas ką daryti 1 
Deliongas 6 dieną spalių mėn. pasiuntė du 1 
dručiausiu ir drąsiausiu matrosu, Nindermaną , 1 
ir Noros’ą eiti greičiaus pirmyn. Mat pagal 
žemlapį kelios dešimtys verstų nuo jų turėjo į
juti kaimelis Kumak-Surka. Taigi tiems I
dviem matrosams Deliongas paliepė pa- Į 
sirupinti kaip nors pasiekti kaimelį, nupirkti 
mėsos ir, pasisamdžius žmonis, grįžti juos 
gelbėti. Pasiųsti matrosai noriai pasileido eivt—9 
oirmvn, nors jokio maisto ant kelio ncpasi- 1
imė, nes nebuvo kas imti. A isas jų troškimas j
Hivo gelbėti savo nelaimingus nusilpnėjusius I 
draugus. . • 1

Neužilgo numirė Eriksenas. Kadangi be j 
jrietaisų negalima buvo nė padaryti grabą, nė 1 
iškasti duobę, Erikseno lavoną apvyniojo au- I 
dimu, nunešė ant upės, iškirto eketę ir įleido I 

vandenį. Erikseno mirtis padarė į visus J



daug laimėjo.
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IŠ VISUR.

(Toliau bus).•) fiiaurfij kurapkos visos baltos.

milijonus lyrų, Napoli 162, 
nas 98.

jos
lei-

Visi 
reikalinga

ĮĮ Netoli Mei-Hei-Mei paskendo 
japoniškas garlaivys “Ginsei Ma
ru”. Prie to prigėrė 70 ypatų.

numirė, 
Ameri

kon, kur susitiko su tėvu ir su 
juom apsivedė. Tik parvažiavę 
tėviškėn suprato, ką padarė.

rodą 
Pran- 

prezidentar

II Mukoliško^o, durnos komisi. 
ja leido randui užtraukti užrube- 
dZ paA'4450 -4
Dabar randa, turi surasti turui/ 
-uo« norinčius toki, sun:? slw.

labai blogą įspūdį. Tai buvo pirmutinė mirtis
.anettos nuskendimo. Dabar visi gal

vojo ar mirtis, pradėjus nuo Erikseno neuž
puls ant jų visų.

betgi tai puikus radinys mirštantiems badu 
žmonėms. Čion juodu pasiliko pasilsėti porą 
dienų, štai bevirdami pietus, juodu išgirdo 
lauke kasžin kokį barškėjimą. Nindermanas, 
nutvėręs šautuvą, šoko prie durų. Bet štai 
durys atsidarė ir pasirodė laukinis žmogus, 
vargšas matomai visiškai nelaukė savo bute 
rasiąs svetimus žmones. Jis taip išsigando 
Nindermano ir jo šautuvo, jog iš baimės par
puolė ant kelių, pakėlė rankas į viršų, ir mel
dė pasigailėti. Musų keliauninkai kaip mokėjo 
ramino vargšą; Nindermanas net metė į kampą 
savo šautuvą. Ant galo laukinis paliovė bijo
jęs, pririšę briedžius ir, įėjęs į butą, pradėjo 
kasžin ką kalbėti, bet anuodu negalėjo jo su
prasti^ jis nesuprato anųdviejų. Dabar juo
du tiarai žinojo, kad išsigelbėjo nuo mirties, 
reikėjo išgelbėti tiktai draugus. Ninderma
nas kaip įmanydamas stengėsi išaiškinti lau
kiniui, kad ten toli tyruose paliko da keliolika 
jo draugų, kuriuos reikia išgelbėti; bet lauki
nis matomai nesuprato. Jis priėjo prie Nin- 
dermano, pačiupinėjo jo drabužius ir skubiai 
išėjo. Po valandėlės sugrįžo ir padavė Nin- 
dermanui briedžio kailį ir porą batų iš brie
džio kailio. Po to jis išaiškino, kad turi va
žiuoti namo, bet tuojau vėl sugrįšiąs. Sku
biai pasikinkęs briedžius įsisėdo į roges ir 
kaip vėjas nulėkė per pusnynus.

Tą pačią naktį prie buto privažiavo keli 
laukiniai. Jie atvežė šiltus drabužius ir švie
žių sušalusių žuvių. Amerikiečiai tuojaus aji- 
sitaisė pavalgė skanių žuvių ir išvažiavo drau
ge su laukiniais. Neilgai trukę jie atvyko 
į kaimelį. Juos įvedė į šiltą šėtrą, kuriame kū
rinos! ugnis, o ant jos kabojo katilas su brie
diena., Privalgę briedienos amerikiečiai išsi
tiesė ant briedžio kailių ir skaniai užmigo. 
Ant rytojaus jie su laukiniais vėl leidosi j ke
lionę ir per dvi dieni pasiekė Kumak-Surką, 
apie kurią jiems kalbėjo Deliongas.

Nindermanas nuolatos stengėsi išaiškinti 
laukiniams, kad tyruose pasiliko 12 jų drau- 

kurie reikia gelbėti. Bet laukiniai tik 
žiurėjo į jį, nieko nesuprazdami. O Ninder- 
manui juo toliaus, juo labiaus rūpėjo alkani 
draugai, laukiantiejie jų pagelbos. Kartais 
jam rodėsi akyse numiręs kapitonas, daktaras 
ir kiti, kuriems jis nieko negali pagelbėti. 
Nors ir standus vyras buvo Nindermanas, 
bet pagalios graudumas jį apėmė ir vieną kar
tą, parpuolęs kampe, pradėjo graudžiai verkfi. 
Ant laukinių tai padarė didelį įspūdį. Stebė 
damiesi jie kasžin ką kalbėjo tarp savęs ir ma
tomai gailėjos Nindermano. Pagalios, vie
nas iš jų priėjo prie Nindermano ir prieteliš- 
kai padėjęs ranką ant peties, pasakė: ' 

■į — Bulun, aida Bulun’
Ilgai galvojo amerikiečiai kol suprato, kad 

laukiniai nori vežti juos į miestelį Bulun, ir 
žinoma noriai sutiko. Bet ant rytojaus ląu 
kiniai nevažiavo. Jie išaiškino amerikiečiarhs. 
kad nėra ko važiuoti į Bulun, nes rusų virši
ninkas iš Bulun patsai atvažiavo pas juos. Ir 
iš tiesų, tą pačią dieną pas Nindermaną atėjo 
kasžin kokis rusas, kuris surašė ilgą telegra
mą ir išsiuntė ją su nežinomu jiems žmogum.

KAIP ILGAI 2!yIOGU£ GALI 
GYVENTI? ,

Mokslinčiai sako, kad prie tinka
mų sanlygų — skilvis, į. širdis ir 
inkstai gali tesėti 300 mętų, kepe
nys 400 metų, oda ir plaučiai 1000 
metų, kaulai 4000 .metų ar dau
giau, o bet vidutinis amži,| žmogaus 
yra tik apie 35 metai. įįokis nuo
pelnas mokslui gydymo I

Be abejonės įdomiausiu bandy
mu yra ištirti galimą gyvenimo il
gį. Tankiai žmonės klausia, iki 
kokiam amžiui žmogus gali gyven
ti ir gėrėtis gyvenimu? Męs ne
galime pasakyti. Vienok po dau
giau kaip 25 metų pasekmingo 
pritirymo kaslink tiesų sveikatos 
ir hygienos, tvirtai tikime, jog at
sarga ir lengvas gyvenimas prail
gins gyvenimą ir užlaikys sveikatą 
daug ilgiau, negu abelnai yra ti
kima. Vienas daiktas būtinai rei
kalingas nubaidymui senatvės, tai 
geri nusirpę švieži vaisiai, tinka
mai parinkti ir kaip reikia valgomi 
sezone. Tas nereiškia, kad reikia 
būtinai misti tik vaisiais; tam tik
ra rųšis reikia valgyti kasdien, ka
dangi daugelis žmonių tikrai ba- 
duoja valgydami neatsakančią rų- 
šį arba nevalgydami visai ir dėlto 
kenčia neapsakomas kančias.

D-ras A. Wood sako, kad būda
mas 62 metų amžiaus, gali pada
ryti tokius dalykus kaslink liaunu- 
mo sąnarių ir raumenų, koki jam 
buvo negalimi 30 metų atgal. 
Jis atsistoja ant vienos kojos ir su 
kita nusišluosto sau nosį jeib 
kuria koja; atsistoja ant padėlko 
6 colių augščiau ir su pirštais abie
jų rankų pasiekia aslą nesulenkda
mas kelių. Tą jis pasiekė varto
damas distiliuotą vandenį virimui 
ir gėrimui ir griežtai prisilaikyda
mas sveikatos taisyklių.

Kapitonas Riley dienyne savo 
laivakrušos mini apie ąrabą apie 
300 metų seną ir priduria: “Aš 
pilnai tikiu, kad daugelis arabų 
didžiamjame tirlaukyj 
vena šitą amžių”.

Daily Express už 
1903 m. paduoda

liucija negali apsieitu
Kiekviena revoliucija, anaiptol 

ne maištas gaujos, sujudina protą, 
pagimdo naujas idėjas, stiprias 
drąsias mintis.

Ir šit rusų ir lenkų literatūros 
nuo revoliucijos daug laimėjo. 
Pas juos atsirado rašytojai su stip
riais talentais — revoliucija įne- 

į jų literatūras naują sriovę. 
Jų literatūros nenukentėjo nuo 
revoliucijos, atpenč — pasidaugino 
skaitliuje ir pasigerino vertybėje.

Lietuviai išėjo į revoliuciją visai 
neprisirengę — nežinojo ko nori, 
kokie jų tikslai.

Partijos.... ką partijos? faktiš
kai lietuviuose yra tik viena par
tija — Lietuvos socijaldemokratų 
partija. Kitos stovi tik ant po- 
pieros. Neužtenka keliems žmo
nėms vienodai manyti ir sakyti, 
kad tat yra partija. Partija turi 
turėti organizaciją, savo taktiką, 
discipliną, programą aiškią ir pil
ną. Demokratai, kurie save vadi
na partija, nieko panašaus neturi 
ir kiti neturi. Lietuvos socijalde
mokratų partijai, kaip partijai, ir 
dar daug ko trūksta. Ir ji, prasi
dėjus revoliucijai, nežinojo ko no
ri. Politiški jos lozungai — tai 
Lietuvos autonomija, tai federaci
ja, nekurios tos partijos organiza
cijos jokių lozungų atskirai Lie
tuvai nestato. Tikraf Babilionija! 
Bet visgi visi gyvenusiejie ele
mentai puolė į revoliuciją, 
jautė, kad gyvenmas 
naujinti, bet kaip? — 
aiškiai niekas nežinojo.

Lietuva yra grynai 
stės kraštas. Fabrikų 
ir pramonė pradeda tik

|| Didžiausias Europos miestas 
London turi 109928540 svarų ster
lingų skolų; 2 milijonais gyventojų 
mažesnis Paryžius turi skolų 2500- 
000000 frankų; vokiškųjų miestų 
skolos jau mažesnės: Berlynas tu
ri skolų tik 386 milijonų markių. 
Labiausiai skoloms apsunkinti Ita
lijos miestai: Rymas turi skolų 227 

, Mila-

li Prancūzijos ministerių 
nutarė, jog jeigu keliaująs į 
euziją Venezuelės 
Castro yra pakaktinai tvirtu, tai 
jis, atkakęs Prancuzijon, turi per
prašyti jos randą už įžeidimą 
pasiuntinio, kitaip jam nebus 
sta išlipti ant kranto.

JI Nors Austrijos randas, rami- 
^ventojy ir užgina, jc, 

gabena kareivius j Bosnij, j Hen 
cegovm,, bet traukiniai su kare i- 

Veik kas diena ten eina. Da- 
kO5e Pr°vim;iiosc "rinkt, 

100000 kareivių.

II Plaukiant iš Prancūzijos i 
T ,5enera|iškasis Tasmanijos 
Australijoj) agentas Afred bak- 

nU,.'uo!ė nu° garlaivio j jūres 
ir prigėrė.

II 2 d. gruodžio Chinų sostapi 
b j I ekine atsibuvo iškilmingas 
naujo ciecoriaus sosto užėmimas. 
Naujasis ciecorius Pu Yi turi- tik 
3 metus. ’

T r i sakius laivyno ministeriui 
Dilkovui, Peterburge tapo suareš
tuotas jenerolas Aleksiejev. Jį 
kaltina už ėmimą kyšių ir vogimą 
rando pinigų.

II Anglija užėmė Australijoj, salą 
Reno Eiland. Prancūzija, prieš tai 
pakėlė protestą, kadangi’ tą sal^ 
laiko savo savastim. 4

vp_ uzpu

■ 10. BADAS IR MIRTIS.
-J® Greitai keliauninkai suvalgė paskutinį šu-
■ menos kąsnį. Daugiaus jokio maisto pas juos 

nebeliko ir gauti nebuvo kur. Viena viltis
Nindermanas daeis iki žmonių ir 

M duos pagelbą. Visi vos galėjo paeiti. De- 
liongas savo užrašuose rašo:

M . “Męs einame svyruodami, patys nežinoda-
■ mi kur einame”.
M 'Badas kankino juos. Matrosui Aleksiui 

pasisekė nušauti kurapką, su kuria nors tru- 
pūtį apmalšino badą. Per visą kitą parą ne- 

MR turėjo jokio valgio; išgėrė tik po stiklelį spi- 
’ rito. Parsiėjo valgyti savo šikšninius dra-

■ bužhis. Pradėjo valgyti briedžio kailį. 10 
spalių Deliongas atidavė suvalgyti savo dide
lius batus iš briedžio kailio:

“Galutinai nusilpnėjome — rašė tą dieną 
Deliongas savo užrašuose. — Verdame gėry- 
mą iš žolių. Viesulą kaukia. Matrosas Li 
visiškai nusilpo ir prašo, kad męs jį mestume. 
Einame stačiu krantu. Priešais mus plati upė. 
Vakare lendame į kokį tai urvą paupyje. Va
karienei tik šaukštukas glicerino“. 11 spalių 
nėjo, nes nebuvo spėkų eiti. Pietums surin
ko 2 sauji kasžin kokių žolių, išvirino ir 
Išgėrė.

“Visi męs einame silpnyn — rašo Delion- 
Rgas. — Vos, vos pajiegiame pasirinkti malkų”.
■ Pasilsėję dvi dieni vėl bandė eiti tolyn, 
■bet vos pusantro versto šiaip-taip nuėjo. 
■Reudami pastebėjo, kad terpu jų nėra matro- 
M 4. Sugrįžę jieškoti, atrado vargšą atsi- 
Kp.aiisį ant sniego ir belaukiantį mirties. Jį 
^takėlė ir šiaip-taip nešė drauge. Naktin vėl 
^■asisekė atrasti urvą, kuriame pasislėpė nuo 
^■usnies. Ant rytojaus Aleksiui da pasisekė 
Hižšauti baltąją kurapką*), tai buvo visas jų 
Knaistas.
V Kas toliau atsitiko parodo užrašai kapi- 
■tono Deliongo, kuris iki paskutinės valandos 
■pildė savo pareigas: neapleido savo žmonių 
■ir vedė savo užrašus. Užrašus jo atrado sa- 
■le Jo lavono, o greta gulėjo ir paišelis, ma- 
įjįomai jis rašė kol ranka galėjo judėti. Štai 
B^s parašyta jo užrašuose:

“Šeštadienis, 15 spalių. Pusryčiams su-
■ valgėme du senus batus ir gėrėme skystimą is
■ virintų žolių. Saulei užtekėjus nusprendėme 
Į eiti tolyn. Aleksis nusilpo, Li taipogi. Priė-
■ jome kasžin keno tuščią laivą. Čion susto- 
B jome.
■ Pirmadienis 17. Aleksius numirė. Numirė 
■badu. Uždengėme audimu ir paguldėme £ 
■^Antradienis 18. Po piet laidojome Alek
sių; padėjome ant ledo ir uždengėme ledo at- 
■skalomis.
■ Ketvirtadienis 20. Labai šalta. Matro- 
■saL Li ir Kaač visiškai nusilpo.
I Penktadienis 21. Vidurnaktyje aš ir dak- 
I taras radome Kaač’ą numirusį. Jis gulėjo 
K terpu mudviejų.' Li numirė vidurdienyj. Męs
■ meldėmės už jį. .. .
I Šeštadienis 22. Męs j'au nepajiegiame nu- 
I nešti ant ledo Li ir Kaač’o lavonus. Dakta- 
I ras, Kolins ir aš nunešėme tiktai ant kalvos 
I krašto, kad jų nebūtų matyti. ' Foto aš apal- 
I pau ir parpuoliau. . .
I Septintadienyj 23. Visi labai silpni, 
i stant atsinešėme malkų laužui. \ įsi 
I džiasi kojomis. Apsiautuvo nėra.
Į Penktadienis 28; Iš ryto numirė 
[ sen’as. . _

Šeštadienis 29. Šiąnakt numirė matrosas 
į Dresler’is. . _ . , .
Į Septintadienis 30. Matrosai Boid ir Gere 
I numirė nakčia. Kolins miršta....
L Šituom baigiasi Deliongo užrašai, l oliau 
F iis nebegalėjo rašyti. Jis numirė. Į kelias 
I valandas numirė daktaras ir kiti, kurie numirė 
I vėliaus už Dįiongą. Šaltuose Sibiro tyruose 
I pasiliko vie,Se <>rąsių keliauninkų lavonai. Sal- 
L tis nedavė, Tiias suputi; vėjas užnese juos snie- 
[gu ir taiįAn£2$lėpė juos, kol draugai neatrado 
1 jų lavonm

|| Persijos revoliucijonierių 
slapta organizacija, už panaikinimą 
konstitucijos ir susiaurinimą gy
ventojų teisių pasmerkė mirtim ša
chą. Pasmerkti lengv^ bet išpil
dyti pasmerkimą daug sunkiau : 
antai caras teipgi mirtim pasmerk
tas, bet išpildyti pasmerkimo nega
lima, nes ne pašaukti prie caro 
negali prisigriebti. Be abejonės 
ir šachas gerai kazokų saugoja
mas.

Tem- 
skun-

■ 11 KELIONE NINDERMANO IR JO
L DRAUGO.
f Deliongui ir kitiems jo draugams, paleng- 
| va badu bemirštant matrosai, Nindermanas ir 
I Noras, kaip galėdami, ėjo pirmyn. Sustos
■ truputį, pasilsės, išgers truputi spirito ir vėl
■ eina toliau.. _.
I Pirmą naktį miegojo duobėj, sniege įs
ikastoj. Kitą dieną atrado tuščią buteli, tokj,
■ kokius statosi laukiniai, atvažiavę čion vasa- 
I ra žvejoti ir medžioti. Čion užkure ugnį ir 
I pernakvojo. Ant rytojaus vėl leidosi 1 ke- 
I lione. Vėjas putė priešais; eiti buvo sunku. 
L Nužengs du, tris žingsnius ir turi jau silsėtis;
■ bet visgi ėjo pirmyn, vos vilkdami kojas per 
I sniegą? Badas labai juos kankino. Kelioms 
I dienoms praėjus parsiėjo graužti kailius. 1 ris

dienas mito, grauždami ruonio kaito smo- 
I tus išplautus iš savo kelnių. Eiti darėsi vis 
Lunkiaus iš silpnumo. Kas 5 minutos parsi- 
atėio atsigulti ant sniego pasilsėti. Po to sukilę 
Lėl pirmyn ėjo. Jau 10 dieną praėjo nuo per

siskyrimo su Deliongu ir draugais. Per tą
Į laiką juodu nuėjo 200 verstų. .

| 12. IŠSIGELBĖJO NUO MIRTIES.
■ Vakare 19 spalių beeidami upės krantu 
Įrpamatė du buteliu. Net ėmė šaukti iš džiaug- 
Kmo. Tai turėjo būti puiki prieglauda. Pa- 
tifijtatę paskutines jiegas juodu vos daėjo iki 
I. putelių, kuriuose atrado apie 15 svarų džio- 
liu^ntų žuvių. Tiesa žuvys buvo supelijusios.

13. SUSITINKA SU DRAUGAIS.
Praėjus da kelioms dienoms Nindermamii 

ir Noros’ui visgi pasisekė nukeliauti į Bulun. 
Bet ir iš čion negalėjo duoti pagelbos savo 
draugams.

Čion juodu visiškai netikėtai susitiko su 
tais, su kuriais jau nesitikėjo pasimatyti. Su
sitiko su kapitono pagelbininku Melvil’iu ir 
10 vyrų, kurie drauge su Melvil’iu sėdos į 
vieną laivą keliauti per jūres. Jie laimin- 
giaus išliko nuo bangų. Pasiekę Sibiro kraš
tą netoli Lėnos įplaukos, jie pasileido plaukti 
priešais vandenį. Nors daug parsiėjo jiems 
nukentėti. Nors visi kuone buvo nesveiki: 
vieni nušalę rankas ar kojas, kiti nosis, o vie
nas buvo net iš proto išėjęs, bet, pastatę pasku
tines spėkas, yrėsi kelias dienas priešais Lė
nos vandenį, kol sutikę laukinius. Šitie davė 
amerikiečiams šiltus drabužius ir gero maisto 
ir šiaip pagelbėjo kuom galėdami. Pasisti
prinę jie priplaukė iki rusų kaimo. Melviliui 
pateko perskaityti telegramą to ruso para
šytą ir visi jie atvyko į Bulun.

Apie trečią laivą, kuris vedant kapitono 
pagelbininkui Čipp’ui drauge su anais dviem 
plaukė per jūres tą baisiąją naktį, nieks nie
ko nesužinojo, ir ligšiolaik nežinia, kas su 
jais atsitiko. Turbut bangos užliejo laivą ir 
visi nuskendo.

Tokiu budu iš visų buvusių ant “Žanettos 
žmonių gyvais liko tik 13 vyrų.
k - ...... u

14. ATRADO NEGYVUS DRAUGUS.
Keliauninkai negalėjo nurimti, kol neži

nojo kas atsitiko su kapitonu ir jo draugais. 
Tą pačią dieną pasisamdę laivus, nusipirkę 
roges ir reikalingą maistą išvažiavo į sniego 
tyrus, jieškoti draugų. Ištisas tris savaites 
jieškojo ten, kur ėjo Nindermanas ir No- 
ros, bet nieko neatrado. Pabaigoj lapkričio 
šalčiai ir vėjas privertė juos atgal sugrįžti.

Dabar visiems jau aišku buvo, kad De- 
liongas ir jo draugai turėjo pražūti.

Kovo mėnesyj atėjusių metų, Melvil. Nin
dermanas ir da 14 vyrų vėl išvažiavo jieškoti 
savo draugų. Beklaidžiodami po sniegą paga
lios dideliame pusnyne pamatė šautuvo vamz
dį. Atkasę sniegą, atradę lavonus dviejų 
matrosų. Netoli nuo jų atrado ir kapitoną 
Deliongą. Koki du žingsniai toliaus gulėjo 
daktaras, o jų kojose gulėjo matrosas. Kapi
tonas ir daktaras gulėjo užsidengę audeklu. 
Palei kapitoną gulėjo jo užrašai ir paišelis. 
Netoli po audeklu atrado dvi dėžes su garlai
vio knygomis ir garlaivio vėliavą. Vienur gu-

13 vasario 
žinią, kad 

Tomsko ligonbutyj yra rusiškas 
kaimietis 240 metų senas, kurio 
amžių prirodo jo gimimo metrikai 
ir kiti dokumentai. Ženklai ant 
jo kūno parodo jo tapatybę ir pas- 
portas datuojąs 1763 m. prirašo 
jam amžiaus 60 metų.

Ilgamžybė nėra galima be juo- 
kimos. Geras juoksmas yra ge
riausiu vaistu. Yra tik vienas ge
ras prasimankštymas, kuris pasie
kia ir sujudina kepenis, širdį/plau
čius ir pilvą, — tai yra širdingas 
juokas. Mokinkis teipgi paslėpti 
savo nesmagumą po šypsą ir nie
kuomet nekalbėk apie juos drau
gui ar kam kitam. — (B. May, 
užlaikyto) as hygieniško ligonbučio 
Londone). ’•“*

Mažas Feljetonas.
Kas atidžiai seka šiandieninę 

dailiąją musų literatūrą, — ko
kia ji yra, — tas rimtai užduoda 
sau klausimą — kas toliau bus? 
šiandien musų dailiajai literatūrai 
sunkiau gyventi; negu esant spau
dai užsienyje. Tuomet męs turė
jome: Bitę, Žemaitę, Lazdynų Pe
lėdą, Šatrijos Raginą — turė
jome: Nebepirmas, Sugriautas gy
venimas, Paveikslai, Viktutė. Šian
dien senesniejie rašytojai neberašo, 
nauji negimsta, o jei koks ir pa
sirodo, — tuojaus vėl skubina 
pasikavoti.

Kas stojosi?
To apsireiškimo priežasčių rei

kia jieškoti dabartiniame politiš
kame ir ekonomiškame Lietuvos 
gyvenime.

Išgavus spaudą .— tuojau Rusi
joje, drauge ir Lietuvoje, prasi
dėjo didžioji Rūsį jos į revoliucija. 
Visų akįs nusikreipė .į politiką, 
visi pasidarė politikais, j

Kitos Rusijos tautos^; kurios jau 
nuo seniai gyvena ir Jcurios ga
lėjo sutvarkyti savo naminį gyve
nimą, — kiek tat galima prie des
potiško valstybėje valdymo, — tos 
tautos negalėjo perdaug apsvaigti 
nuo revoliucijos, lietuvius apėmė 
paniką. . T

Reikia neužmiršti, kad dabarti
nėje kapitalistiškoje draugijoje tau
tos dalyvavimą revoliucijoje gali
ma saikuoti vien tuo, kiek toje 
revoliucijoje dalyvavo atskiros klia- 
sos.

Kitos tautos, arba teisingiau 
sakant, tautų kliasos išėjo į kovą 
su išdirbtais plianais, nors ir ne
visi pilnai, turėjo savo įžymėtus 
tikslus, kuriuos per revoliuciją 
norėjo pasiekti.

Todėl kitų tautų kultūrinis gy
venimas, dvasiškas gyvenimas ėjo 
savo vaga, — tik plakė smarki 
sriovė! Žinoma, buvo ir didelės 
katastrofos, be to nė viena revo-

žemdirby* 
industrija 

užsimegsti.
Visoje Rusijoje prie dabartinės 

valdymo sistemos žemdirbystės 
ūkis absuliutiškai nesigerina, bet 
sulyginamai žymiai krinta.

Nors Lietuva geografiškai už
ima gerą vietą — Baltikos jura, 
pašonyje Vokietija, nors jos topo
grafija—nemažai upių ir ežerų— 
gali labai pagelbėti netik žemdir
bystės pasigerinimui, bet ir spar
čiam industrijos išsiplėtojimui, 
bet kol Rusijoje sėdės ant sosto ap
vainikuoti ministeriai su savo gal
va Nikaloju II, kurie vieni valdo 
valstybę, neatsižvelgdami į jos rei
kalus — tol visa Rusija gali laukti 
gyvenimo pasigerinimo ir nesu
lauks.

Lietuva stipriai ir giliai atjau
čia dabartinį savo ekonominį skur
dą.

Kas metai emigracija išveja iš 
savo krašto dešimtimis tūkstančių 
geriausių spėkų, — tat didelis stpu- 
gis mažai tautai!

Ir šit Lietuvoje netik inteligenti
ja, bet ir kiti sluogsniai suka gal
vas, kap išbristi iš tokio padėjimo.

Ir visi pasidarė politikais ir 
“ekonomistais”.

Prieš 1904 metus tokio apsireiš
kimo pas mus nebuvo ir negalėjo 
būti. Tuomet lietuviams nebuvo 
pripažintas viešas gyvenimas. Jie 
kovojo už spaudą, tik išgavus ją, 
galėjo pradėti viešai gyventi. Prieš 
1904 metus lietuvių vienatinis tiks
las buvo leisti kodaugiausiai spau
dinių— nežiūrint ar bus skaityto
jai.

šit kodėl dailioji musų raštija 
tuomet buvo geresniame padėjime 
negu šiandien.

Mažumą nukrypau j šalį. Rei
kėjo nors trumpai, abelnuose ruo
žuose, pakalbėti apie augščiau pri
vestus faktorius, kitaip butų visai 
nesuprantamas musų dailiosios li
teratūros krizis, — jei tą galima 
pavadinti krizių.

Taškas. Tąsa kitame feljetone.
K. Janonis.

|| Italijos parlamente, vardu dau
gumos tautos atstovų, buvęs Itali
jos ministerių perdėtinis Fortis ap
reiškė, jog Italija nesutinka su 
priskyrimu prie Austrijos Bosnijos 
ir Hercegovinos, ne pritaria Au
strijos besigiriklavimui, nes tas ga
li karą pagimdyti. Jeigu Austrija 
nesiliaus besiginklavus, Italija pa
sitrauks iš ryšio vidurinės Euro
pos viešpatysčių. Austrija vienok 
daugina po ginklu stovinčių karei
vių skaitlių. 60000 rezervos ka
reivių, kurie turėjo būt namon pa
leisti, palaikė ir išsiuntė ant Balka
nų pussalio rubežiaus.

|| 4 d. gruodžio Londone likosi 
atidaryta viešpatysčių konferen
cija išdirbimui naujų terptautiškų 
teisių apie karą ant Jūrių ir teises 
neutrališkų viešpaty&ių. Konfe
rencijoj dalyvauja: Jungtinės Val
stijos Siaurinės Amerikos, Anglija. 
Prancūzija, Vokietija, Italija, Au
strija, Maskolija, Ispanija, Holan- 
dija ir Japonija.

|| Garsusis Venezuelės preziden
tas Castro dar atkako į Prancūzi
ją. Paryžiaus laikraščiai mano, 
kad jis iš savo tėviškės ant visados 
prasišalino, ant urėdo jau nesu- 
grįž. Jis mat jau pirma į Angli
jos ir Prancūzijos banką siuntinė
jo pinigus, o dabar juose turi 
60 milijonų doliarių. Tų pinigų 
jam i>akaks. Iš algos tiek jis su- 
čėdyti negalėjo, nes Venezuelės 
prezidento alga nedidelė.

|| Poznaniaus provincijoj, mieste 
Bromberg (Prūsuose), teismas pa
smerkė amerikoną VVollanck 15 
mėnesių kalėjiman. Jis apsi
vedė su savo duktere ir su ja tu
rėjo trejatą vaikų. Jis iškeliavo 
mat Amerikon ir čia priėmė kitą 
pravardę; jo gi Prūsuose palikta 
pati, tikėdama, kad vyras 
ištekėjo, o duktė iškeliavt*

|| Ir Vengrijoj, teip kaip ir Vil
niuje, susekė, jog vidutinių ir 
augštesnių mokyklų užveizdos vi
sai nesimokinusiems mokykloj iš
davė daug netikrų paliudijimų 
mokslo pabaigimo. Daugelį mo
kyklų direktorių ir inspektorių pa
traukė teisman.

|| Italijoj, miesste San Rėmo, lie
tuviško kraujo, bet jau suvokietė
jęs kunigaikštis Leonas Radzivilas, 
greitai važiuodamas automobiliu, 
pervažiavo pasipynusią mergaitę 
ir ją užmušė. Teismas kunigaikš
tį pasmerkė mėnesiui kalėjiman, 
užmokėjimui 500 lyrų bausmės ir 
5000 lyrų atlyginimo užmuštos 
mergaitės tėvams. Bausmė kaip 
kunigaikščiui, pusėtina, ypač ka
lėjimas gal jam ne patikti.

|| Dėl muštynių cechų su vokie
čiais, Cechijos sostapilėj Pragoj 
likosi pagarsintos karo laiko tei
sės. Priemiestyj Veniberg buvo 
kruvini susirėmimai cechų studen
tų su kariumene, kuriame diktai 
studentų tapo sužeistų.

ĮĮ Mahometoniškiejie dervišai ry
tinėj Afrikoj užpuolė ant kaimo 
Bu f falo, itališkose valdybose So
mali pakrančių. Garnizonas vie
nok, išgirdęs pirma apie rengiamą 
užpuolimą gerai prisirengė ir at
mušė užpuolimą. Mūšyje krito 
48 dervišai; ”v: 1

|| Terp Amerikos ir Vokietijos 
padarytas sutarimas: nuo ateinan
čių įmetu laiškus j Vokietiją ir iš 
Vokietijos Amerikon siunčiant pa
kaks prilipinti markę už 2c., bet 
tik jeigu laiškas bus siunčiamas 
vokiškais laivas.

( Peterburgo teismas pasmerkė 
pusei metų kalėjiman garsų mili
jonierių Sipovą, kuriam prgulėjo 
ant Nevos paskendęs garlaivys 
“Archangelsk”, su kuriuom pražu
vo 36 ypatos.

|| k 2 d. gruodžio Austrijoj ap
vaikščiojo 60 metines sukaktuves 
viešpatavimo ciecoriaus Pranciš- 
kaus-Juozapo.

Į 2 d. gruodžio ir Maravijos 
sostapilėj Berne buvo kruvini susi
rėmimai cechų su vokiečiais. Vai
kyti besipešančius reikėjo kviesti 
kariumene.

II -akrastis ‘Jewish Morning 
Journal paduoda žinią, buk mas- 
kohskas randas konfiskavo visas 
žemes žydiškų kolionijų Ekaterino- 
slavo gubernijoj?

II Vidurinėj Amerikoj, respubli- 
koj San Salvador užgimė revo- 
■acija \ adOvU revoliucijonierių 

būvo buvęs respublikos vice prezi
dentas Prudencio Alfaro, bet ji li
kom greitai suvaldyta.

II Paryžiun atėjo žinia, buk mon
teri egrmai 4 d. gruodžio pradėjo 
bomlM^rduoti Austrijai prigulintį 
portą Cattaro. Jeigu žinia ta pasi
rodys teisinga, bus tai ženklu, kad 
karas serbų su Austrija prasidėjo.

|| Ant salų Karolinų, Oceani- 
joj, laukia tikėjimiško karo katali
kų su protestonais. Abidvi pusės 
apsiginklavo.

'■ \ akarinėj Afrikoj, Prancuziš- 
kiejie šauliai turėjo smarkų susi
rėmimą su /taurais. Prancūzai 
nužudė vieną oficierą ir 12 karei
vių. maurų gi krito daug; jie li
kosi sumušti.

JI Prie salos Hatsu, Japonijoj, 
netikėtai kilęs taifūnas paskandino 
35 japoniškus žvejų laivus. Su 
jais pražuvo 350 žvejų.

|| Konstantinopoliuj likosi ant 
gatvės nušautas sultano adjutantas 
jenerolas Ismael Makio Pašii.

Į| Newfoundlando pakrantėse, 
laike smarkių vėtrų paskendo 10 
žvejų laivelių. Prie to prigėrė 17 
žvejų.

Žiūrint pagal pranešimus mir
čių, matosi pagerėjimas sveikatos 
miesto gyventojų pereitą sanvai- 
tę. Praneštas skaičius mirčių 520 
dar 76 mažesnis negu jis buvo už- 
pereitą sanvaitę ir tik 18 didesnis 
už skaičių tos pačios sanvaitės pe
reitų metų.
,Sumažėjimas mirčių buvo: nuo 

difterijos — 14 mažiau negu pe
reitą sanvaitę ir 7 mažiau negu tą 
pačią sanvaitę pereitų metų. Iš- 
kitų ligų sumažėjimas marumo bu
vo toks: vandeninės — 21 mažiau, 
bronchito — 14 mažiau, plaučių 
uždegimo — 2 mažiau, džiovos— 
15 mažiau, viduriavimo ligų — 12 
mažiau ir vėžio — 4 mažiau.

\ yrausias' medikališkas inspek
torius praneša, jog pereitą san
vaitę buvo pranešta apie 968 atsi
tikimus limpančių ligų, tarp kurių 
buvo 222 atsitikimai difterijos, 
258 šlakuotos šiltinės, 90 vėjarau- 
plių, 31 uždegimo plaučių, 189 
džiovos, 44 uždegimo vidurių, 13 
kokliušo ir 25 mažesnių ligų.
' Mokyklų medikališki inspekto
riai ištyrė 4475 mokinius, prašalin
dami 271 dėlei limpančių ligų.

Fiziški ištyrimai buvo padaryti 
pas 434 mokinius ir 193 buvo liepta 
jieškoti chirurgiškos gydymiškos 
priežiūros naminių daktarų.

Mokyklų sesers aplankė 2782 
mokinius. 405 jos nurodė mo
kyklų medikališkiems inspekto
riams ir 203 pasiuntė į beturčių 
gydyklas, 18 į ligonbučius ir 249 

Įtapo pavesti naminiams gydy to
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pamokinimai Iš de- 
ir penkių bažnyčios

Diedai Ir Gražina. Paraiė Adomas
Mickevičius, lietuviškai sutaisė Jr. Jo-

Ir kasėjai 
apsakymas

Kaip kunigas virto sccljaldemokra- 
tu. Parašė Gėrė. Teipgi prie tos pa
čios yra: Revoliucija Ir Kunigai, para
šė Sermukšnė. Puslapiu 31. Kaina 10c.

Amalunga arba Tyro Dpktė. Apy
saka Iš gyvenimo Indijonų, Amerikoje 
Pusi. 72. Kaina................................25c

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

K. 
ap-

Cholera Ir Kova su Ja. Vertė D rak 
A. V. Pusi. 16. Kaina................  5c.

Ar geras katalikas gali būti soclja* 
lietui Knygelė aiškina kaip Lietuvos 
kunigai ušsipuldinėja ant soc. bažny
čiose per pamokslus, laikraščius ir tL 
Pusi 15. Kaina................................. 5c.

Litwinl w Litwie. Otton Zawissa. 
Laida trečia žymiai padidinta. PusL 
53. Kaina........................................ 25c.

Koks mums reikalingas "Valakas' 
Vertė M. Pusi. 15. Kaina..............5c

lagal rusiškų
VaitiekupiuDas, 

Pusi.

Para-
Kal-
20c.

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

kabinete, Komedija vlena- 
Pagal lenkiškų sutaisė K 

15c.

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

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

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

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

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

tl- 
pasakos: 
akmenys, 
Dienynas 
Valdulys,

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

Boleslovu arba tolesnis Genovaitės 
gyvenimu. Morališkas puakojimas 
žmonėms. Pusi. 86. Kaina ..... 20c.

Gabija. Rinktinė knyga. Paaukota 
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- 
ranaucko atminimui. Knygų sutaisė 
Juozapas Garbačauskls. Pusi. 77 Kai
na ...................................;.................11.35

Ar bus gerlaua, kad socijallstal 
gaus viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant
rasis išleidimu, pertaisytas ir žymiai 
padidintu. Jei nori žinoti, perskai
tyk šitų knygelę. Pusi. 81 .... 10c.

Lietuva Tėvynė mano, eilėmis para
šė K. Stiklelis. Telpa 14 naujausių 
šios gadynės dainelių. Puslapių 16. 
Kaina -............................— •................ 60

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

Istorija. Su kunigaikščių 
Ir žemlapių. Lietuvos 

Parašė Mairo-

Katechetlškl 
ši m ties Dievo 
prisakymų. Paraše kun. J. Rymelkis, 
Knyga II Pusi. 191. Kaina .... 31.00

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

Gerai atlikta Išpažintis. Iš italų 
kalbu vertė J. Baltrušaitis, Pusi. 55, 
K^ina ............................................ 15c.

Malunaa. Apysaka; 15 rusų kal
bu vertė Pranu 8-lia. Puslapių 23. 
Kaina ............. ........... . .................

Daktaro 
me akte. 
M-a. PusL 39, Kaina

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

Nuoširdus atsiliepi- 
vfkuomeuę D-ro 
sutrauka kalbų, 
Cotn., 25 gnio* 

City, Coniu. M

Ligonių Draugas, Homeopatiškosls, 
pagal Dr. med. G. Pulmano. Vertė iš 
latviško 8. t. Pusi. 22. Kaina ....10c.

Janlta, drąsusis Japoniškasis Ka
reivis. Tikras atsitikimas iš karės 
japonų su cbinaia. Iš vokiečių kal
bos vertė K. S. Pusi.

Kaip Atsirado Jungtinės Amariko» 
Valstybės, išguldė P. B. Puslapių 35 
Kaina ................................................

Dievo žvaigždė, Istoriška apysaka 
iš Kristaus laikų pagal Wallace'o 
veikalų "Ben-Hur", iš lenkų kalbos 
vertė Karolis Vairas. PusL 210. 
Kaina .............  40c.

Mlkoiainls, 
York City. ma. Dalis n. Diedai yra vienas iš di-

paty
Lltvomanal. Drama kellL Dse velk- 

smuose. Pašalė Dvi  j)- At
spausdinto iš "Varpo”. Pusi. 58. 
Kaina ..............1............................ 20c.

Klebono Karštama. Atsitikimas Iš 
nesenos Šiaulių praeities. Parašė 
B. Ramonas. PusL 16. Kaina..5c.

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa
rašė Dr. J. liūlia. Su daugeliu pa
veikslėlių iš embrioliogijot. Pusi. 
12 Kaina ........................................ 10c.

Ciesorius DomlcIJonas, 
Katokumbose. Istoriškas 
iš laikų krikščionių persekiojimo. Pa
gal lenkų vertimų, parašė P. B. Pus
lapių 217

čenstachavos Apgynimas. Apysaka 
iš laikų švedų karės iš Henriko 
Sinkievičiaus apysakos "Tvanas” 
perdirbo 8. J. Vertė f Adolfas Vėgė
lė, PusL 139. Kaina

Kaip žmonės su ponais kovojo? 
Sodiečių sukilimai Išpanljoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė 
A. J-tia. Pusi.

Mėnulis, Pasaulės 
Su daugeliu paveikslė- 

Kalna ...... 40c.

Laikrodininko atminimai. Pasak 
Erkman-Batrianų, sutaisė 8. M. Pa
veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų 
kariavimų. PusL 44. Kaina... ,15c.

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

pataisymui valgių.
Kaina ..................... 31-25

Dramatiškas veikalėlis 
gyvenimo. Pen- 
(Turinis pagal 

"Lsetuva’tė”). 
PusL 24. ‘ Kai-

laiko atsiskyrė iš
Pusi. 31. Kaina ...

Airija. Lapai ii iztorijos Airijos 
Paraiė A. Janulaitis. Pusi 53. Kai
na .................................................... 15c.

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

jams gydyti. Sesers prižiūrėjo 
319 mokinį jų namuose ir 256 mo
kyklose. Svarbiausios negalės bu
vo: 115 nuo brudo, 12 dedervinės ; 
38 niežų; 153 išbėrimo ir 5 galvos 
išbėrimo.

— Gyvenanti namuose pn. 695 S. 
,Westem avė., Ona Olševska bandė 
pečiui uždegti suodžius, pylė į 
jį kerosiną. Kerosinas expliodavo 
ir nelaimingos moteriškės explio- 
zija uždegė drabužius. Vyrui rods 
pasisekė degančią moterį užgesinti, 
bet ji baisiai apdegė. Nugabeno 
ją ligonbutin, bet daktarai netiki, 
kad ji galėtų išgyti. 
’ — / 
L 1 _

— Ramuose pn. 97 S. vVater st 
užgimė gaisras, kuris pridirbo nuo
stolių ant 100000 dol. Nuo ko 
užgimė gaisras, nežinia.

— Pereitos sanvaitės antrądienj 
išėjo iš savo gyvenimo pn. 296 
Ohio str. perdėtinis \Vestern 
Transit Co., Frank Yorc ir Nesu
grįžo namon. Kur jis dingo neži
nia. Prapuolėlis prie savęs turėjo 
diktai pinigų, gal tie pinigai jam 
kokią nelaimę atgabeno.

— Saliune pn. 96 \Vest Madison 
str. susivaidijo koksai Frank 
Berrk su gyvenančiu pn. 74 Wcsi 
Randolph str. Franku Sender. 
Pirmutinis pagriebė kirvį ir su 
juom perskėlė savo priešui galvą. 
Mirtinai sužeistą Senderą nugabe
no tiesiok į paviečio ligonbutį.

TREČIA AUŠROJ PRELEKCI-

Nedėlioj, 13 d. šio mėn. bus skai
tyta trečia “Aušros” prelekcija p. 
A. Žagaro sulyg temos, “Ar rei
kalinga žmonijai draugija' Te
matąs svarbus ir prelegentas yra 
viens iš geresnių musų žinovų 
draugijos reikalų, todėl šita pre
lekcija bus kiekvenam naudinga 
išgirsti. Bus laikoma p. Ridiko 
naujoje salėje ant Illinois C t. arti 
33 gat., užpakalyj “Lietuvos na
mo; prasidės lygiai 4 vai. po pie
tų. Kviečia 1----- — . . .
giausiai susirinkti.

Komitetas.

pagal skaitlių, Chicago galime pa
skaityti lietuvių sostapiliu.

Chicagoje turime astuonias lie
tuviškas parapijas, du laikraščiu, 
didžiausias lietuviškas krautuves, 
lidžiausią lietuvišką banką, p. A. 
Olševskio — ir kitas įstaigas. Kas 
parodo, kad Chicago yra tikru lie
tuvišku centru. Tikru gi lietu
višku centru Chicagoje yra dalis 
miesto vadinama Bridgefiort.

šitoj daly turime didžiausią lie
tuvišką parapiją, su gražiausia lie
tuviška bažnyčia ir nauja didžiau
sią ir gražiausią mokyklą Šv. 
Jurgio Bridgeporte, yra didžiau
sią sankrova lietuviškų kny- 
^ų p. A. Olševskio — di- 
Ižiausia lietuviška banka teip- 
ji jo, didžiausia laikraščių kanto- 
ra jo, didžiausia lietuviška dra
panų sankrova “The Bridgefiort 
Clothing Co., didžiausia kantora 
pardavinėjimo namų, lotų ir far- 
mų — p. Olševskio. Didžiausias 
ofisas apdraudimui nuo ugnies, li
gos ir mirties ofise p. Olševskio, 
— Bridgeporte turime daugybę vi
sokių lietuviškų sankrovėlių, ap- 
tiekas, daktarus; daugybę draugys
čių ir kitoniškų įstaigų. Todėl, 
Bridgeportas yra tikru lietuvišku 
centru ir be abejonės tokiu ant 
visados pasiliks.

Kadangi Bridgeportas yra tikru 
lietuvišku centru, tai priderėtų, 
idant kiekvienas namas, kiekvienas 
lotas ant Bridgeporto butų lietu
vių rankose. Reikia kad lietuviai, 
kurie turi maž-daug sutaupytų pi- 
nigų, pirktų namus ir lotus, ir po 
valiai nė vienas svetimtautis kad 
neliktų Bridgeporte, bet visa vaiz
ba butų lietuvių rankose. Tas ne 
tik pagerintų būvį musų tautiečių, 
bet vienkart pakeltų ir garbę 
tuvių.

Svetimtaučiai, matydami, 
trumpu laiku lietuviai paliks
natiniais valdovais Bridgeporto. 
kuogrečiausiai kraustosi šalin, jie 
parduoda savo namus letuviams 
žemiausia galima kaina. Lietuvių 
rankose jau yra beveik visi namai 
Prie 33 gatvės, prie Aubum avė., 
prie 33 place. daugybė prie Halst- 

Šįmet pardavėme jau
kelis namus lietuviams net prie 
35 place, prie Emerald avė., prie 
VVallace gat., prie Lowe avė., 
Union avė. ir kitų dar tolesnių 
nuo bažnyčios gatvių. Tas paro
do, kad trumpu laiku lietuviai ap
gyvens visą Bridgeportą.

Kadangi svetimtaučiai savo nuo
savybes parduoda labai pigiai, tai 
dabar yra geriausia proga nuo jų 
pirkti — ofise p. A. Olševskio, 
3252 So. Halsted st., yra paduoti 
pardavimui beveik visi svetimtau
čių namai Bridgeporte, 
iš ko pasiskirti. Banka 
skio paskolina pinigus 
namo,; todėl kiekvienas
šitą ofisą nors ir su mažais pini
gais gali nusipirkti sau geriausius 
namus nužeminta kaina.

Kadangi žmonės nuolatai perka 
namus ir lotus, tai norintis pasi
skirti geresnį namą, pigia kaina, 
tegul nelaukia ilgiau, bet tuojaus 
ateina į ofisą ir pasiskiria sau at
sakantį namą. Ne užmirškite, kad 
didžiausias ir geriausias ofisas 
pirkimui namų ir Jotų yra “Lietu
vos” narqe, po numerių 3252 So. 
Halsted st., kertė 33-čios gatvės 
— Chicago.

kad 
vie-

visus kuoskaįtlin-Jed gatvės.

APGARSINIMAI
MUSŲ PAČIŲ KALTĖ.

Daugelis atsitikimų nelaimės ar 
ligos būva dėl musų pačių apsilei- 
dinfo. Šituo sezonu, kuris yra 
gausiausias ligomis, męs privalome 
būti labai atsargus, idant neužsi
krėsti kokia per savo pačių kal
tę. Laikyk savo varškinimą pilnoj 
veiklumo tvarkoj ir tu padarysi 
viską ką gali padaryti apsisaugoji
mui nuo ligos. artok Triijerio 
Amerikonišką Eliksyrą Karčiojo 
Vyno, jei Uvo noras valgyti nėra 
toks kaip reikia, arba jei turi ko
kią kliautį po valgiui. Jis padil
gins visą gromilliojimo taislą, iš
šauks tikrą norą valgy ti ir suteiks 
stiprumą kunui. Tai yra geriau
sias, nes tikriausias vaistas visose 
ligose skilvio ir žarnų, ligose gim
domose mažakraujybės ir kūno 
silpnumo. Gaunamas aptiekose. 
Juozapas Trineris, 616-622 So. 
Ashland avė., Chicago, III.

MANO VIEŠA IŠPAŽINTIS.
Noriu pasakyti tikrą tiesą, kad 

visuomet žmonės ne tik kalba, bet 
ir taip daro: už gerą blogu atmo
ka. Toks darbas tai neteisingas 
ir jei taip visi darytų, tad niekad 
ant žemės gero nebūtų, — aš ne
noriu panašiu būti, ir tik geru už 
gerą visad atmoku.

Taigi ir padėkavoju Collinso 
gydinyčiai ir jų daktarams, už ge
rą storonę apie mane, aš Visuomet 
godosiu Collinso vardą, nes kaip 
jų gyduoles suvartojau, Ui pasili
kau sveikas ir linksmas. Dėkui 
Ponui Dievui ir, geriems dakta
rams už išmintingą gydymą ir ge
rus vaistus; nors man kaštavo, bet 
prieš tai nemislijau, kad galėsiu il
giau gyventi.. Kad esu sveikas 
ir linksmas, tai tik Collinso gydiny- 
Čiai pasidėkavojant.

Pasilieku su godone, 
Simas Dagilis,

; 1433 Clyrner st.,
Philadelphia, Pa.

ik

iue *

todėl yra 
p. Olšev- 
pirkimui 
atėjęs j

SUSIRINKIMAS.
New York. Trečioji T. 

Dr-tės kuopa Brooklyno ir New 
Yorko turės savo susrinkimą 13 
d. gruodžio po num. 112 E. ięth 
St. (rent school) 4 vai. po pietų. 
Kviečiami yra pribūti visi nariai 
ir norinti prisirašyti.

DIDELIS TEATRAS.
Chicago. Šv. Franciškaus Sera- 

fično Draugystė, kaip ir kas me
tas parengė puikų teatrą pilną juo
kų 26 d. šio mėnesio Freiheit Tur- 
ner salėje, 3417 $. Hasted gat. 
:?arsa po vardu Apmaskolintas 
Jurgis; prasidės 7:30 vakare. Ap- 
veizdos Dievo parapijos choras, 
vedamas p. A. Limonto sudainuos 
naujausias dainas, 
kuoskaitlingiausiai

Kviečia visus 
atsilankyti. 

Komitetas.
9 d. pereito 

čia pirmutinė

Paj ieškau savo sesers Jievos 
Rimkaitės, po vyrui Valotkienės, 
Kauno gub., Raseinių pav., Skaud
vilės vals., Pastulgių kaimo, apie 
20 metų kaip Amerikoje, 15 metų 
gyveno Brooklyne, N. Y. Ji pati 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Juozapas Rimkus, 
404 Ohio St., Joliet, III.

Reikalą djama 200 darbininkų ( Ml- 
chlgano. ir Wiaconaino giriai prie len
tų plovyklų. Geroąpidgoa, vienvalinis 
darbai per žtęmų; pigi kelionė ii Chi
cago s. Teipogi reikalaujama ir mo
terų prie vlaokių darbų Chl&agoi 
mieste. Neraiyk, ijet ateik pati tuo- 
jaus.

J. Lucaa, Lietuviikaa Agentai, 
239 Mllwaukee Avė., Chicago, III.

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.

•
Alluma Ir kitos pasakos, Guy de 

Maupassant’o, vertė J. Laukis, 
toj knygelėje telpa šios 
Alluma, Netikri brangiejle 
Baimė, Du maži kareiviai, 
padūkėlio, Mėnesienoje,
Užšalusioj padangėj. Atsikirtimas, 
Vienatvė, Tėvas ir sūnūs ir Rože, 
▼Įso 13 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra vienas iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių 
gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... 35c.

lesnlųjų Ad. Mickevičiaus veikalų. 
£1 dalis, kurių surašė lietuviškai Jr. 
Jonu, ta tik dalia muma tetinka. 
Yra tol romantiškas aprašymas lieka
nų mųsų senoviško tikėjimo. Gražina 
—poėma iš laikų karių su kryžiokais, 
viskas eilėmis sutaisyta. Pusi. 61, kai
na

Komu n iety Manifestas. Prakalbos 
K. Markso ji* F. Engelso prie vokiško 
spaudimo 1872 m. Ir tt Kas nori su- 
sipsžintl su Boclj&llstų tėvų Markso 
Ir Engelso teortjs Unk Soc. partijos, 
lai perskaito šitą knygelę. Pusi. 52, 
Kaina . ............................................. 20c..

Pajieškau savo draugo Jono 
Sabalausko, Kauno gub., Betiga- 
los parapijos, Skruzdžių kaimo, 
antri metai kaip Amerikoje, turiu 
į jį labai svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

St.
Box 359,

Reikalaujama merginos prie na
mų darbo mažoje šeimynoje. Už
mokestis gera. Atsišaukti reikia 
pas Dr. Dowiatt-Sass, 749 W. 18 
st., Chicago, III.

Kantiškos, apie peklos kančias. 8«* 
rašė Uepukas. Telpa 20 giesmių. p»* 
rašyta juokingai, teip kaip "Davatkų 
gadžinkos". Pusi. 40. Kaina .. 15o

Bartnik, 
Gilbertville, Mass.

Paj ieškau savo pažystamos Na
talijos Matuzeuticos, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Pašvitinio parap., 
Starkonių kaimo. Ji pati ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

V. H. Bakaitis,
■ Bellows Falls, Vt.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės apie 25 metų amžiaus, 
ne aguštesnės kaip aš. Esiu 5 
pėdų 4 colių, 29 metų, dirbu ka
syklose, esiu tikras lietuvys ir mo
ku 3 kalbas: lietuvių, lenkų ir ru
sų. Artesnėms žinioms meldžiu 
kreiptis per laišką adresu:

Jaunikis Ben Aluzas, *' 
Box 541, Muddy, III.

Pajieškau trijų pusbrolių Jono, 
Prano ir Adomo Šiaulių; pirm 
5 metų gyveno Spring Vallėje, 

Jie patys ar kas kitas teik- 
duoti žinią adresu:

Fr. Medelinskis, 
Canalport avė., Chicago, III.

III. 
sis

Paj ieškau savo draugo Bernar
do Batulevičiaus, su kuriuo kartu 
pribuvau į Ameriką 3 metai atgal; 
paeina iš Vilniaus gub., Trakų 
pav., Varėnos miestelio; turiu į 
jį svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
kitas teiksis

Ant.
Box 295,

duoti žinią adresu: 
Stankauskas,

Melrose Park, III.

Paj ieškau
Miliausko, daugiau kaip 20 metų 
Amerikoj, Suvalkų gub., Vilkaviš
kio pav., Gižų kaimo, girdėjau 
esant Clevelande, O. Jis pats ar 
cas kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Ant. Miliauskas,
221 VVabansia avė., Chicago, III.

Paj ieškau savo keturių brolių 
Juozapo Joakimo, Jono ir Mikolo 
Turauskių, Kauno gub., Raseinių 
pav., Girdiškės parap., Ringalių 
sod., ir švogerio Jono Ambrozo, 
Šilelio parap., Derkintų kaimo. 
Jie patys ar kas kitas teiksiu duoti 
žinią adresu:

Fr. Turauskis, 
630 Market st., \Vaukegan, III.

Pajieškau savo pusbrolio Anta
no Barzdos, Kauno gub., Panevė
žio pav., Raguvos parap., ir An
tano Jeckos, Panevėžio parap., 
<albariškių viensėdžio. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Mik. Zagunis, 
730 S. Canal st., Chicago, III.

Paj ieškau savo švogerio Petro 
Krajaucko, Suvalkų gub., Vilka
viškio pav., pirmiau gyveno Wor- 
cester, Mass. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:

Jonas Steponaitis,
9 Alexis st. near Paupont, 

Montreal, Canada.

Pajieškau Kazimiero Budnio ir 
Juozapo Sprindžio, abu Kauno 
gub., Panevėžio pav., Vabalninku 
parap., pirmas Medinių kaimo, 
antras Sakamų kaimo. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Ant. Akinski,
Box 567, Farmington, III.

Pajieškau savo draugo Bonifa
co Vaišnoro, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Papelio parap., Latvalių sod., 
apie 2 metai Amerikoje, gyveno 
Chicago Heights; turiu į jį svar
bų reikalą. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Fr. Šalavėjus, 
Box 229, Nashua, N.

Pajieškau savo tėvo Jono Sau
lio, 20 metų kaip Amerikoje, ilgai 
gyveno Chicagoje, apie 4 metai 
atgal buvo Canadoje, ir pajieš
kau savo švogerio Mateušo Ali- 
šaucko. 6 metai Amerikoje, gy
veno St. Louise. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Kaz. Saulis,
642 Canal st., Chicago, III?

KALĖDOMS DOVANAS 
PIRKTI

į Jono Olovveckio muzikališ- 
sankrovą, didžiausią pietinėj

eik

daly, 2910 Archer avė., kur gau
si armonikus, smuikus ir šneka
mas mašinas labai pigiai, ypatin
gai nuo $10.00 augštyn. Teipogi 
taisome siuvamas mašinas. . Jei 
gali atsinešk šitą su savim.

Jonas Olovvecki,
Archer Avė., Chicago, III.

Angliškos Kalbu Vadovėlis. Tiems, 
kurie nori trumpu laiku pramokti 
angliškai susikalbėti kasdieniniuose 
reikaluose. Sutaisė J. Laukis. Be
niai pageidaujama tokia knygelė, da
bar yra jau gaunama, ir kiekvienu 
turi progų pasinaudoti, ypatingai ku 
nemoka angliškų kalbų, tai dabar 
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90. 
Kaina ............................................ 25c.

Edgaras arba nuo ateizmo prie 
pilnos teisybės. Pagal L Hammers- 
telnų parašė Kun. Dr. Yuodyšius.

Visu raštas perstatytu formoje 
ginčų arba disputų terp "protesto 
niškoa ir katalikiškos šalių, kaipo 
ju viena kitai yra priešingu ir tt 
Pusi. 214, Kaina ..................... 75c.

Kraujo sėja. Apysaka iš laikų ka
rės Maskolijos su Japonija. ParaM 
Waclaw žmud:’-L Lietuviškai išvertą 
V. Stabaras. Dviejuose tomouse.

Apysakoje r r rašyti mūšiai ant že
mės ir ant .'irių, aprašyti teip aiškiai, 
kad, rodos savo akimis viską matai 
beskaitydamas. "Kfaujo Sėja” yra 
viena iš nedaugelių knygų, kurtos yra 
ir naudingos ir smagios perskaittyti, 
dėl to jų telkiame 
skaityti.
Pirmas tomas PusL_________ .____
Antras tomas pusi. 246. Kaina 31.00

Kaina |1j00.

dabar. Para*

Anatemos knygelė. Telpa čia: Po
piet Įjos prakeikimas; Pravoslavijos 
prakeikimas; Popiežijos prisakymai 
Apie Kelpų ir jos gyventojus, eilėmis 
rašyta, Ir Atsišaukimu j žmogų — 
Eilės Pusi. 20. Kaina .................. 10c.

labdarybė pirmlaus Ir 
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.

Baltimore, Md. Pereito mėne
sio 28 dieną pasimirė Marijoną 
Stalgienė 38 metų senumo, palik
dama vyrą dideliame nesmagume 
ir trejatą vaikučių. Palaidota 1 
dieną šio mėnesio, aprūpinta baž- 
nyžios privalumais kun. Lietuv
ninko. Ji paėjo iš tėvų Keršpilų, 
Suvalkų gub., Vfštyčio parapijos. 
Kaupiškio kaimo. Vyro adresas: 

st.,

Apsakymėliai. Telpa čia šios apy
sakos: 1.) Raštininku. 2.) Tėvo siau- 
<ytoju, 3.) Kaimo našlaičiai. 4.) Kai
mo tiesa, 5.) Paskutinė Judos nak
tie ir 6.) Pats kaltu. Yra gražios Ir 
pamokinančios iš gyvenimo apysa
kos verta kiekvienam perskaityti 
Pusi. 85. Kaina ............................. 15c.

Geležlnkella. Pagal svetimus raši
nius, parašė K. .Stiklelis. Aprašo 
apie geležinkelio ypatybes, kaip juo 
ml žmonės naudoju!, kaip seniai at
sirado Ir kokiu budu ku pradėjo nau
dotis išrastu geležinkeliu. Puslapių 
21. Kaina.......................................... 10c

Gullvero Kelionės ( nežinomas šalis. 
Išguldė j lietuviškų kalbų P. žemutis. 
Knyga aprašo apie Liliputus — ma
žiukus žmones Ir jų ypatybes, žin
geidus ir juokingas aprašymas. PusL 
98. Kaina

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

Kaupiškio kaimo. ______
Jurgis Stalgu, 808 W. Pratt 
Baltimore, Aid.

PERKUPČFAI, AGENTAI 
PARDOLIOCIAI!

štai jums viena iš geriausių 
progų uždirbti pinigo prieš šven
tes. Aš turiu visokios popieros 
laiškams rašyti SU puikiausiomis 
lietuviškomis dainelėmis. Jos tik 
ką išėjo iš spaudos ir kiekvienas 
jas (Krka, kaip tik pamato. Męs 
jas parduodame po 25c. tuziną, 5 
tuzinus už $1.00. Ta proga trauk
sis tik 15 dienų ir kas užsisakis 
tuojaus, gaus 40% pigiau. Iš
pirk Money Orderį šiandien nors 
ir ant mažai.

S. J. Rodavich, 
452 CoUinsvilIe av., E.St.Louis,Ill.

Arltmatlkoa uždavinynas. Vadovė
li! aritmetikos pradžiai; antroji do
na.

aito knygutė —- antroji ir paskuti
nė dalis uidavlnyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
au skaičiais vlaokio didumo.
lyta Pr. Maitoto. Pusi. 68.

Gvyenlmo Gabalėliai. Parašė 
Stiklelis. Telpa čia 13 sekančių 
rašymų: 1, Prakalbu vietoje, 2. Sau
lutė teka, 3, Pavasario stebuklai, 4, 
Vasaros rytas, 5, Piemenėlis, 6, Sene
lis, 7, Jomarku, 8, Antanukas, 9, 
Vienturtis, 10, Skaitymas, 11, Dienu, 
12 Iš dienų bėgio, 13, Lauku. Pusi. 
50. Kaina...........................................25c

Lletuva Ir Ju reikalai. Tautiškas 
Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa
me? Ko mums reikia? Kų privalo
me daryti, kad visiems mums butų* 
gerai, kaipo vaikams vienos, bendros 
mųsų motinos - Tėv. nės? Pust 20. 
Kaina ............................................. 10c.

Lietuvaitė, 
iš senobiško lietuvių 
kiuose veiksmuose. 
Lermontovo poėmų 
Parašė Jonas Ralis, 
na ...............................

Lietuviai! ar gerais keliais žengia- 
ms priekyn? 
mos j lietuviškųjų 
Jono šliupą Arba 
laikytų Waterbury, 
džlo 1906, Union
gruodžio 1906, Edwardsvllle, Pa^ 31 
gruodžio 1906 Ir Scranton, 
ryje 1907 m. Pusi. 47. ' Kaina 15c.

D-r ė Marija Dowiatt-Sass, vie
natinė lietuvių daktarė, persikrau
stė į savo locnus namus po nu
meriu 2891 W.' Harrison St., arti 
52 avė., ir tenai priiminės ligo
nius kasdien iki 8 valandai ryto, 
ir nuo 6:30 iki 8 vai. vakarais. 
Ofisą užlaikis kaip ir iki šiolei 
vo aptiekoje po nr. 749 W. 18 
kur priiminės ligonius nuo 9 
12 valandos ryto, ir nuo 2:30 
6 vai. po pietų.

sa- 
st., 
iki 
iki

■ Astronomija, parašė pagal K 
Flamarijoną ir Lockyerų, A. Aga- 
raa. Telpa: Dangaus apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatą, Saulė, Planėtoe, Komėtos, 
krintančios žvaigždės, žėmės padėji
mas pasaulėje, 
(statymai,
lių. PusL 62.

I stori Jos-Pasakos, Aprašyme telpa 
Iš Lietuvos . Istorijos: 1) Llėtuvė- 
dldvyris, 2) žemaičlai-drųsuollal, 3) 
Pilėnų apgyvenimas, 4) Lietuvių krik
štas, 5) Vytautas mųsų didvyris, 
6) Mušis ties taliagirlu, 7) Lenkų 
gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku
nigaikštytė, 9) Blruto, gražioji vai
dilaitė, ,10) Keistutis, žemaičių ap
gynėjas. Puslapių 54. Kaina.. 15c.

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

, Lietuvos virėja. Parašė V. A. L. 
Zavadskienė. Seniai geidavo musų 
šeimininkės tokios knygos, dabar ga
li pasinaudoti, telpa čia šimtai (vai
rių nurodymų 
PusL 555.

AMERIKOS LIETUVIAMS KI
ŠENINIS KALENDORIUS 

1909 m.
Su Amerikoniškomis bei tautiš
komis šventėmis ir paminėjimo 
dienomis, teipogi visomis katali
kiškomis šventėmis. Blankos vi
sokiems užrašams, kapitalizmo po
teriai ir daugelis kitų dalykų. Pri- 
siųsk įvyniojęs popieron sidabrinį 
dešimtuką, o apturėsi be apgavy
stės. W. J. Petkop, 303 N. Main 
st., Brockton, Mass.

Jei nori būti sveikas ir pigiai 
išsigydyti, tai užsisakyk knygą 
Kncifo '‘Gydimas vandenin”. Van
duo tai geriausis ir nekalčiausis 
vaistas nuo daugelio ligų. Užsi
mokant iš kalno, knyga su prisiun- 
timu į Ameriką kaštuos tik 70c. 
Po atspauzdinimui knygos, jos 
kaina bus padidinta, nuo užgavė- 
nio 1909 m. Užsisakymus su pini
gais siųskite į knygyną inžinieriaus 
A. Maciejevskio, Riga, Zaniko- 
vaja 7. A

Attslsa Prlncspa. Vertimai Pr. Siū
lelio, telpa čia šių apytakos: 1) 
Attelea Princeps, 2) Kas pergalės, 3) 
Piemenuku. 4 Krauju, 4) Du pa 
velkslelial iš baudžiavų, 5) Šuns li
kimu. ir 6) Skrandu istorija. Pusi. 
69, Kaina ...................................... 20c. Jonukca Muzikantas. Parašyto Hen

riko Blnkievič’io, vertė Adl. V. Ir 
Juros Švyturio sargas, vertė J. Mar- 
gevičius. Pusi. 39. Kaina...... 10c.

Karė.. Ar ji žmonijai reikalinga? 
Parašė Kemėža. Si knygelė aprašo 
kiek nuostolio iš karės žmonėms ir 
kas ( jų žmpnljų stumia. Puslapių 
47. Kaina .................................... 15c.

Lietuvos 
paveikslais 
Rašliavos apžvalgai, 
nls (š. M-lis). Trečių kartų atspau
sto ir pertaisyto. Pusi. 259. Kai
na ..................   75c.

Lietuvių tauta senovėje Ir šiųdian. 
Parašė J. šliupas M. D. t Antras to
mas. šitos 2-ras tomas apglėbia 
Lietuvių tautos veikalus nuo XIII-jo 
iki pabaigai XVI šimtmečio. Pusi. 
563. Kaina ................................ 31-50

Koka privalo būti valkų auginimas 
Ir auklėjimas? Rankius raštų, pa
rašytų Dr. šliupo. Kožnam žingeidi 
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
vams auginantiems vaikus, susipa
žinti su šia knygele. Pusi. 91. Kai
na .......................................................25c.

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaičiu. Parašė SI manas Daukantas 
Vilniaus Universiteto Philozophljos 
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 tom verta perskai
tyti šita knyga, o apie tai viskų dasi- 
žinoe. Didelio formato knyga, pusi. 
217. Kaina...........................................65c.

BRIDGEPORTAS.
Chicagoje turime apie 50000 lie

tuvių. Jeigu visoj Amerikoje gy
vena apie 500000 arba puse milijo
no lietuvių, tai Chicagoje turimu 
nemažiau kaip dešimtą dal( visų 
lietuvių gyvenančių Amerikoj. 
Niekur kitur visame sviete nėra 
kito miesto, kur toks didelis skait
lius lietuvių butų apsigyvenęs. 
Net Kaune ir Vilniuje, didžiam 
Šiuose Lietuvos miestuose nėra tiek 
lietuvių kaip Chicagoje. lodei,

Baltimore, Md. 
mėnesio susitvėrė 
slapta draugystė vardu Lietuvos 
balandžiai Amerikoje \ 19 d. tojo 

mėnesio galutinai likosi užbaigta 
konstitucija draugystės ir išimtas 
čarferis Marylando valstijos. 
Draugystės uždaviniu yra: Teisy
bė, Laisvė, Lygybė ir Meilė. Pir
mas formališkas susirinkimas bus 
pradžioje šio mėnesio. Arčiau at- 
sižinoti galima pas draugystės val
dybą.

Visa kaip stovi sankrova valgo
mų daiktų, vaizba grynais pini
gais, lietuvių ir lenkų apygardoje, 
2 blokai nuo lietuviškos bažny
čios. Pigiai. — 1109 So. Hoyne 
avė., Chicago, III.

Pirmininkas, Jonas čėsna, 
663 Fayette st., Padėjėjas, 
Jonas Vilčinskas, 602 W. 
Lombard st., Prot. Rast., T. 
Ivoškevičia, 642 W. Lom
bard st., Fin. Rast., Ant. 
Žvingila, 641 W. Lombard 
st, Iždininkas, Ant. Matu- 
sevičia, 105 S. Eutaw st.

Dėl išvažiavimo j tėvynę par
duoda pigia kaina sankrovą valgo
mų daiktų ir mėsos su vežimu, 
arkliu ir naminiais daiktais. Vaiz
ba gerai išdirbta lietuvių apgyven
toje vietoje. Artesnėms žinioms 
reikia kreiptis adresu: 673 N. 
Ashland Avė.

GERA PROQA SU NEDIDELIAIS 
PINIGAIS.

Parsiduoda pigiai sankrova vyriškų 
ir moteriškų drapanų bei mutinių 
prekių; pirklybė varoma su lietuvais 
ir kitais diktame miestelyje, arti Chi- 
cagos, turinčiame, 35000 gyventojų, 
lietuviškų bažnyčių, gerus fabrikus ir 
tt Sankrova^ metai kaip gyvuoja 
ir daro gerų pelnų. c Parsiduoda su na
mu ir lotu. Namas ir lotu kainoja
12.400, sankrova 33,000. Viskas sykiu
35.400. Ku nori gali pirkti tik pat) 
namų su lotu už 33400 Ir (rengti savo 
sankrovų, kokia patinka. Namu yra 
arti lietuvių bažnyčios. Arčiaus atoi- 
žinotl galima "Lietuvos" redakcijoje.

Mokinkimes Patys!
Gramatika anglišku kalbos mo

kinti? be mokintojo (apdaryto) 31.00
Valkų Draugas arba kaip mokintis 

skaityti ir rašyti be mokintojo 15c.
Naujas Budas mokintis rašyti 

mokintojo 10c.
Aritmetika mokintis rokundų 

mokintojo (apdaryta) 35c.
Pinigus siųskite per Money 

šiuo adresu:

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

Kiškeliai. Apysaka valkams. Pa
gal Kukllnų, parašė A. Ag aras. 
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius), 

daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena ir kaip su jais valkai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c

Liūdna Pasaka. Parašė J. B-nas. 
Tu manęs nelaimėje ueapleidi, nu
liūdus) pal^nksksmini. nuvargusiam 
rankų pa duodi.... Dėkingas už atsi
dėjimų ir širdį gerų, aš Tau nors 
apsakymėUus rašysiu. Skaityk!... i 
Jeigu patiks Tau ir gyvas busiu, — 
Ir daugiau papasakosiu.... Teip pra
deda raštininkas, kurs Iš bado be 

šios pasaulės 
. 10c.

Kur lietuvių senovėje gyventa? 
Patrijotišku vlstarlškai-arkeologlšku 
ištyrininėjimu. Parašė N. N. prof. 
nesančio Universiteto. Knygutė para
šyta utyriškoj formoj apie patrio
tus, genijus ir tt Puslapių 31. Kai
na ................................................... 15c

Moteris Ir Jcs vieta žmonjjcje. Pa* 
rašė*J. Laukis. Šito knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterims Ir 
vyrams. Anot autoriaus: "Teisybė 
yra tokia prasta, kad męs tankiai nė
ra c tome jos tik dėl ju prastumo”. 
Kalbėtojai daug atru sau medžiagos 
joje. PusL 47. Kaina .............. 15c

Mokykla Ir Jos uždavlnlnys. P* 
rašė Alfa. Aprašo apie mokyklas 
Prancūzijos, Vokietijos Ir kitų vieš
patysčių, potom kokia mokykla mums 
reikalinga, ko męs turime tiesų nuo 
mokyklos tikėtis, Ir koka, apskritai 
imant, mokyklos uždavinys. Puslapių 
69. Kaina ..................................... 25c.

Męs Ir Lietuvos socljaldemokra* 
tol. I, Musų artimiausias tikslas ir 
kelias. II, Lietuvos socljaldemokra* 
tai Ir kultūra. III, Lietuvos socijal- 
demokratol ir tauta. Parašė Juras. 
.*usL 16. Kaina ..........   6a-



Monlnlnka* arba M ag Iksą. Pa- 
« Panovą, parašė A. Aitvaras. Tal
pa visokį magiški pavelkšlėltal ir 
kaip padaryti visokia* štokas. Pus
lapių 32. Kaina ......................... įso.

Marija musų Viltis arba švenč. 
Marijos stebuklai, iš šv. Alfonso de’ 
Ligori raštų surankiojo J. Baltrušaitis. 
UuaL 63. Kaina ............................. 15c.

pa čia devynios gražios apysakaitės 
iš gyvenimo lenkų, ypatingai Iš at 
aitlkimų Varšavoje laikuose rusų k> 
rėe su japonais ir (vykusio* po jai 
palrtuvės rusų viešpatystėj*. Kny 
gėlė (domi kiekvienam. Puslapių 76. 
Kaina ............................................ 20c.

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.

80. Boston, 'Išass.
N. Gendrollus, f. 224 Athens StreeL

Mūrinis namas. Krautuvė Ir 5 rūmai.
Kaina.......... . ................................. 824)00

Juos.
Scranton, Pa.

Petrikys, 1<14 nl: < <1
Wallace 8L, terp 28 Ir 29 ui. 
lubų, 3 flatų mūrinis na- - 

mas ......................................853004)0

Nutruko. Vieno veiksmo komedija. 
Parašė Smalstya-Smolskls. Kamajų 
Vaidintojų Būreliui paskiria Autorius. 
Pusi. 20. Kaina ......................... 10c.

Ratellų apėjimai. Tra Ilnksmlaujts 
žaislas (zabova) šeimyniškuos* susi 
rinkimuose. Parašė IX Bpėjikas 
Puslapių 16. Kaina ................. 10c.

Vikrus Vaikinas.. Apysaka II nor
vegų gyvenimo, sekant Bjersonų 
Apysaka užimanti kiekvienų, su gra 
šiais privedimais. PusL 80 Kaina 10c.

Shenandoah, Pa.
And. Mačls, - ‘f38 Sd. Mala Street 
T. KryžanauskaŠ,1 12H ' Cherry Street

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

mas ......................................88000.00

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

Nuolatinė kartūninė Ir milicija.
Pusi 17, Kaina ................................. 5c.

Raistas — The Jungi*. Parašė 
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
sta iš angliškos. Išleido Jonas Nau
jokas. Apysaka paimta iš lietuvių 
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais 
iš Chicagos skerdyklų; naudinga Ir 
(domi knyga perskaityti kiekvienam 
Puslapiu 355. Kaina ............. 81-00

Volungč Ir vieversėlis. Eilės Mar
gaite, yra daug (vairių sll!j. Tėvy
niškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, ir 
dekllamacljoms. Pusi. • 170, Kai 
na .......................................  60c.

Užkapotas Žvlrblys. Apysaka V. J. 
Nemirovlč — Dančenko. Pusi.. 24, 
Kaina .................................. a.... 10c.

Sprlnjjfleld/ III.
Jur. Tachilauckaa, 710 Enos Avė.

Turners Falls. Mase.
K. P. Slmkonis.

Wallace 8t, prie 37 ui. 
lubų, 3 datai Ir 1 štoras mūri
nis namas ......................... 87500.00

Siti

Waterbury,
J. žemantauskas, 39

Conn.
W. Porter SL

lubų.
mas

Place terp Auburn avė. 
Ir Morgan 8t.

3 natų mūrinis na- .
82200.00

Nieko b* Priežastie*. Komedija vie
name akte. Lietuviškon kalbon ver
tė Mag. Paralkletis. Puslapių 34. 
Kaina ................................................ 15c

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

Rankų šašeliai Ir Parinktieji žais
lai. Surinko A. Agoras. Praleidimui 
vakarais liuoso laiko; šitoje knyge 
Įėję telpa pavelkslė.iaL kokius 
rankų šašeliu galima parodyti Ir 
tinkami apskaitymai. Puslapių 
Kaina ............................................

su 
tam 

32 
10c.

Žlbktė : rbn pirmieji* pavasario žie
dai, eilės Jovaro. Telpa 17 įvairių 
eilių parašytų vieno iš gabiausių 
eilių rašėjo Jovaro; laikraščiuose kri
tika šių knygelę augščiaus iškėlė, 
negu kokias kitas eilės, Pusi. 15, 
Kaina ............................................... 5c.

Ant
VVorcester,

Bernotas, 12
Mass.
Harlem Street.

We«tvl!le, III.
Juozas J. šilkas. , j

lubų, 
mas

4 flatų mūrinis na- 
.............  84500.00

31st Place, terp Morgan 
Ir Musprat «il.

lubų, 4 flatų mūrinis na
mon 13000.00

Nauja skaitymui knyga. Lietuviš
koms Mokslalnėms Amerikoje, dalis

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.

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

muABiamciUD aujciiaujv,

III (su paveikslais). Pusi. 139, su ap- nėr ko 
daru. Kaina .................................... 65c 1 d,Ja-

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

Pasakos,'* Prityrimai Ir Veselijoe su 
dainomis. Suderinimais parašyta 
kun. K. Aleknos. Yra tai nekurtos 
pasakos, nuotikial, žaislai, giesmės, 
veselijos, najlvlškal išpasakotos, 
kas eilėmis sutaisyta. Pusi. 
Kaina ............................................

Sceniškieji* vaizdeliai. Parašė 
Valšgantas. Telpa šitoj knygelėj 
sekanti veikalai: 1) Nepadėjus — 
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome- 

’) Negryna sanžinė, 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 .. 35c.

ėlaurės Karžygiai, keturių veiksmu 
tragedija H. Ibsen’o. Iš rusų, lenkų 
ir vokiečių vertimų vertė K. Puida. 
Veikimas atsibūva Norvegijos Šiaurė
je, Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir 
vto laikuose. PusL 77 Kaina .. 25c.

vis- 
142. 
35c.
Dra-Pietro Catuso, Vieno veiksmo 

ma parašė R. Bracco, vertė K. Puida 
Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų 
atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c.

Sparnai, Drama IlI-juose aktuose. 
Parašė V. šiaulėniškis; yra geras 
su naujomis Idėjomis perstatymas. 
PusL 44 Kaina ............................  30c.

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

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

kai- 
Kai 
15c.

Ponaitis. Apysaka Iš anglų valkų 
gyvenimo. Parašė Uida. Graži’ apy
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams. 
'Pusi. 27. Kaina .............  10c.

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

atgl-

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 
82.00, dabar kas nori pigiaus nusi
pirkti, tai popieros virtais. kaina 81.00

Žodynas Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
braziejaus Laikraščio redaktoriaus 
"šviesa”. Pusi. 552 Kaina .... 82.80

Ze stoeunk6w lltevvsko-polakich, Gkr 
sy Litwtn6w. Audiatur et altera pars. 
Išleista rupesčia J. K. rybotame skait- 
lluje egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
das. Pusi. 231. Kaina....................81.50

Užsiprašydami virš minėtų knyge
lių, adresuokite:

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

GERI LAIKAI.
Išrinkus naują prezidentą 

laikai sugrįžta. Nėra abejonės kad 
per kelis metus turėsime daug dar
bo ir gerą uždarbį. Taigi kiekvie
nam yra dabar gera proga nusi
pirkti sau gerą namą išmokesti- 
mis. Męs turime visokią namų 
ant išmokesties, nuo pigiausių iki 
brangausių. Nereikalaujate pirkti 
jeigu męs neužganėdinsime. Atei
kite persitikrinti į'musų ofisą. Męs 
parodysime musQ namus ir pasa
kysime jų kainas dykai. Daugu
mas žmonių, kurie nuo mus pirko, 
džiaugiasi dabar, (todėl ir tie, ku
rie dar neturi sa^o namų, atėję j 
musų ofisą, persitikrins, kad pas 
mus gali rasti daugiau namų sau 
patinkamų, ir maža kaina, negu 
kur kitur. Perkantiems nuo mus 
namus, męs' skoliname pinigus, 
kiek jiems trūksta. Nelaukite il
giau, bet ateikite, tuojaus, kad ži
notumėte, ką męs turime ir kokio
mis kainomis.

Perskaitykite su atidžia žemiau 
paduotą surašą musų namų ir tė- 
mykite jų kainas.

geri 3

35th

lubų, 
lubų 1 
mal ....

Place, terp Auburn avė.
Ir Gage 8t 

4 flatų Ir užpakalyje 1 
flato abu mūriniai na- 

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

THROOP ST. Tarp Lyman ir Archer 
Avė. 2 lubų mūrinis namas, lotas 60x 
125. Kaina............. .... a.... .82500.00

SOUTH HALSTED ST. Tarp 34-tos 
Ir 35-tos ui. 2 lub marinis namas. 
Storas. Randa 852. Kaina ....85800 00

2

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

lubų, 2 Matų mūrinis
mas 83100.00

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

augštas b ase me n tas .............. 82200.09
ruimų medinis namas ....82500.00

6

8

3

ui.

Union ave^ terp 31 Ir 32 ui. 
lubų, 2 flatų mūrinis 

mas

lubų, 2 flatų mūrinis

89000.00

na- 
857004)0

KUR GAUTI “LIETUVĄ".
Galima gauti kiekvienų savaitę 

'Lietuvą** už 5c. pas šluos agentus:

Už 8300 ant rankos, o lyk] j išmo
kėsi] randa, nuplrksitę 2 lubų muri
ni namą, 2 
ant Qulnn 
Kaina ....

Auburn avė, trep 33 Ir 34 ui. 
lubų, 1 flato mūrinis namas 

ir 2 lotai ............................ 8400000

pagyvenimui8 P° 6 
gat., ųrtl 3} gat.

ruimus

82950

lubų. 2 flotų medinis na- 
........................... 82500.00

Populiariškas Rankvedis Fizikos. 
Parašė P. Neris. Knygelė susideda 
iš 5 skyrių: I, skyrius: Svarybė. 
Pajiega, Svarumas, svarstyklės Ir tt 
H skyrius: šiluma, Gazų išsls kėli
mas, Tirštumo atsimainymas, Termo
metrai. šilumos jausmas, šaltis Ir 

IĮ! .skyrius: Balsas, Balso greL 
itimas, 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 
išBlplatinimo ant daiktų, elektros ki
birkštis ir tt Yra labai naudinga 
kaygelė kiekvienam žmogui ypatingai 
visokiems amatininlnkams. Pusi. 100. 
Kaina .........    40c.

šventas Petras Ryme, Apysaka iš 
krikščionių persekiojimo Nerono lai
kuose. Perdirbo iš Henriko Sinke
vičiaus apysakos “Quo Vadis" H. Si., 
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 Kai
na ................................................... 40c.

. šventoji Istorija žemesniamjam liau
dies mokyklų skyriui, trumpai apsakė 
kun. J. fiuster T. D. Vertė A(T. Vėgėlė. 
PusL 88. Kama..................  15c.

• Svarbus Klausimas, Ar yra Dievas? 
Ar reikia tikėti? Kuri tikyba yra tik
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi. 
71 Kaina . ......................................  20c.

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

Brooklyn, N. Y.
E. Fromes, 
Ant. Diržulaitls, 
Ant. Jankauskas, 
T. J e r malas, 
W. Dackeviče.

ant nųikos, o lyk} I išmo- 
muri-

73 Grand 
97 Grand

77 Gold 
315 Berry 
144 Grand

Street 
Street 
Street 
Street 
Street

Už 8300 
kęst] randa, nup'rksite 2 lubų 
n] namą. 2 pagyvenimais po 4 ruimus 
ant 37 gat., arti |*arnep. Kaina 82750

Aubur Aven tarp 31 Ir 32 
lubų mūrinis namas, naujas

ui.
85.900

Baltlmore, Md.
Jur. Diemedis, 
Joną*

621 Columbia Avė.
Luisą, 521 W. Luuibard SL

Kasys
Bridgeport, Conn.

Lendraltls, 324

Chicago, 
Kaltis, 221 W. 

J. Vasiliauskas. 2498 1
P. M.

Dom.
Elizabeth,

Bočkus,

Warren Street

III.
. Wabansia Avė.
Kenalngton Ave-

N. J.
211 First St

Už 8250 iš kairio, o lyk] ant Išmo
kesties, nupirksite 2 Ubų medin] na
mą ant 43 gaL, arti 
Randa 832 J mėnęs}. Kaina ...82250

Puikus mediniu namas, 2 gyveni
mai; ant Lowe Avęi, arti 36 gat. 
Randa 8264 ] metus. Kaina tik
tai ............................................... 81700

Morgan SU terp 32 Ir 33 
lubų. 6 flatų Ir štoras, mūri

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

ui.

Wentworth Are.
Illinois Court, terp 32 Ir 33 ui.

ruimų taurinis namas ....81200.00

Flsk 8L, terp 33 Ir 34 uL 
lubų, apačia medžio, viršus 

muro, štoras ir vienas

PASARGOS SKAITYTOJAMS,
1) Kada reikalauji permainyti ad

resą, dėl siutinėsimo laikraščio, visa
da paduok Ir senąj] savo adresą. Jei
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad
resą duok kitam, geriau mokančiam, 
parašyti.

2) Pinigus geriausiai siųsti pei 
Money Order] arba registruotame 
laiške. Nedėk | laišką smulkių sida
brinių, nė auksinių pinigų, nes jie 
kelionėje kopertą praplėš, Išpuls ir 
prapuls. Geriau, vietoje smulkių. J- 
dėk pačtlnių markių už tą sumą. 
Pačto markes priimame tiktai vieto
je smulkių,' kur suma mažesnė ui 
>1.00. Jei suma siekta 8100 ar dau
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki
te pinigus arba Money Order]. Jeigu 
suma bus 81-25, tai galima dėti 81 00 
pinigais, o 25 centus markėmis. Vie
nok markės turi būti visame sveikos, 
nesullpusios viena su kita, nė prie 
laiško neprlllpintos, telp kad męs ga
lėtume jas panaudoti savo laiškams. 
Sulipintų markių nepriimame. Mar
kes priimame tiktai Suvienytų Val
stijų Šiaurinės Amerikos, jokių kitų 
viešpatysčių markių nepriimame.

3) Jeigu išpirksi Money Order], 
tai nelaikykle j] pas save, bet pri- 
siųęk redakcijai, nes be “Orderio’’ 
redakcija negali pinigų iš pačto gau
ti. Pasilaikyk sau tik mažąją bal
tąją korčiukę, o didesniąją, mėlyną 
prislųsk prastame laiške, registruoti 
nereikia.

4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
gas ar kitokius tavorus, niekada ne
rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve; 
korespondenciją, apgarsinimą, ar ką 
kitą, kas su užsakytais tavorais nesi
riša, nes pas mus tavorų (knygų) 
siuntiniai yra atliekami viename de
partamente, apgarsinimai kitame de
partamente, o korespondencijos tre
čiame departamente ir kiekvienas 
departamentas yra po priežiūra ki
tų ypatų. Tad jeigu jus ant vienos 
popieros surašysite keletą reikalų, 
tai jūsų laiškas turės laukti pirmame 
departamente kol tas j] apdirbs Ir 
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol 
šis j] apdirbs Ir pasiųs trečiam. To
kius laiškus negalima nė ] laiką at 
sakyti, nė gerai atlikti; nes pas pir 
mąj] departamentą likus laiškui, “nt- 
ram nelieka davadų. Geriausiai yra 
rašyti kiekvieną reikalą ant atskiros 
popleroe, 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 Order] J tą pat] laišką ku
rtame tavorus užsakai. Nes jeigu 
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 adresą. 
Ir tukstant] kartų mumis rašę, visa
da reikia pasirašyti pravardę Ir ad
resą kiekviename laiške, nes męs 
radę laišką terp 100 ar 200 laiškų 
be parašo ir adreso, nežinosime keno 
jis yra ir negaJėsims atsakymo duo
ti.

Su visokiais reikalais rašydami 
pas mus visada adresuokite teip:

A. OLSŽEW8KI, 
3252 S. Halsted SL, Chicago,

pirkęs U paminėtų 4 knygų I. II, III

šių neišsemiamą pasakų turtų 81 
Drūtai apdaryta...........................81 JO

76 Maxfm Goridj. PaaakoJImaL II 
rusų kalbos vertė A. Irta. Turlnyaa 
Giesmė apie sakalą, Nenaudėlis, Ma
karas čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši 
Ir viena. Chicago, HL 1906, puslapių 

................  ......'...,256

90 011tipą. Graži apysaka Iš laikų 
savitarpinės karės Siaurinės Amerikos 
indljonų. Vertė A. Olševrskls. Antra 
pataisyta laida. Chicago, I1L 1906,

100 Pasaka apie kantrių Alenų. Duk
terį turkų ciecorlaus Antoniaus, kurt 
per 22 metu vaikščiodama po svietų, 
daugybę bėdų ir vargų iškentėte- An
tra laida. Iš lenkiško vertė A. OlŠeir- 
skis/ Chicago, III. 1902, pusi. 66 ..20*

120 Po priedanga ftventinybės. Isto
riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė 
E. Posterl. Vertė K. J. Odesoje, 1905, 
pusi. 100 .........  25*

114 Penas Ir bernas.. Apysakėlė L. 
Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai
miečių. Žlngoldi, norintiems susipa
žinti su buvlu Ir eanlygoms maskolių 
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
toją drauge jausti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chicago, III. 1904, pusla
pių 60 ...................................................

124 Robinsonas Kražius. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta rL 
da. Chicago, III. 1903, pusi. 83 ....25<

134 Sidabrinis Kryželis arba Dailyd* 
Iš Nazareto. Apysaka iš laikų kanki
nimo Kristaus. Eugenlus Sue. Vertė 
J. Laukis. Chicago, IU. 1906, pusL 169. 
(Šit?; knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti).............50o

185 Žmogus nepliuškis. Vertė iš 
Oedlško Nėris. Labai graži apysakė
lė. kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su -arginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ar merginų ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, I1L 
1899, pust 23 ................................... 10a

200 Akis už ak(, dantis už dantį. 
Juokai viename akte. Perdirbta iš vo
kiško. Chicago, I1L 1907, puol 29..10e

. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiškų sutaisė K. 
B a ir M. P-ls. Chicago, III 1902, pu
slapių 62 ........................................... 20a

jel ateis pinigai be 
nežinosime kg su

225 Gedaus vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
škų sutaisė K. B-a ir M. P-is. Chica
go, III. 1903, pusi. 48......................... 15e

natas 2000.00
savo laiškų pas! r ašy-

Nors

2 lubų, pusė muro, pusė medžio na
mas, keturi gyvenimai; ant Poplar 
Avė., arti 31 gat Randa 8360 | me
tui. Kaina...................................  82.500

t Grant Works ant 
lubų, ant 2 lotų, 6 

štorai, medinis namas, parsi
duoda su Storo fix ture*.... 88500.00

14 ui. ■ 
Oatai, 3

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

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

šv. Pranciškaus Iš Azsyžiau* gyve
nimas pagal kun. A. Beltrami’o. Su
taisė J. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kai
na ................................................... 15c.

. Sausio Devinta. Parašė Maksim G)r- A. 
ky, vertė F. M. Knygutėje aprašyta 
apie Petrapilės darbininkų sukilimą, 
arba "Raudonąjį Nedėldienj’’. PusL 40, B. 
kaina .......................%........................ 15c.

Elmora, 
Antanas Rėklaitis.

Lavvrence,
Ramanauskas, I

, Mas*. 
99 H Oak Street

Montello, Mase.
P. Miškinis, 9 Arthur Street

2 Ir 3 lubų mediniai namai ant 
Emerald Avė., arti 32 gat. Randa 
nuo 8300 Iki 8472 j metus, Kaina 
nuo ............................ 83.000 iki 83.500

Už 8150 Iš kalno, o lyk} išmokestim, 
nupirksite medin} namų 4 ruimų ant 
37 PI., arti Kedzle Avė. Kaina... .8900

* Grant Works 49 avė. 
lubų, 3 fialai ir * štoras, me
dinis namas ......................... 85200.00

* luboms, C gyvenimais, po 5 rui
mus medinis namas ............. 82.000.

257 Kun. Gramulos Raštinyčioj*. Ko
medija viename akte. Parašė kun. Fr. 
Hodur. Gražiai parašyta korpedllpait*^ 
kantl perstatą 
pusk 14 ....... ;MOniU9(»x^

262 Mlndaugis Lietuvos Karalius, 
Istoriškas paveikslas 6-se aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Stov^ckL Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. K> 
dirka). Chicago, III. 1900, pusi. 86. 25e

nu

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

Svajų*, arba vaizdas siekimo aug- 
fttybės. 
Parašė J.

Yra tai 
rašytas 
PusL 135,

Tragedija-Poėma, V aktuose. 
Vlskoška. 
fantaziškas plešynėlis. pa- 

dramatyškame pavidale.
Kaina ......................... 40c.

K.
Montreal. Canada.

Bielek, 1135 St. Ekatherlne

2 lubų medinis namas ant Emerald 
Avė., arti 36 gaL Randa 8228 ( me
tus. Kaina................................ 81-600

Lotai!
GERI BIZNIUI LOTAI.

Ant Halsted St., arti •'Lietuvos” na
mo. 50x137 pėdas. Specljališkos rin
kliavos už gatvę užmokėtos. Tėmykit 
ilgumą lotų, 12 pėdų ilgesni, negu pa
prastai. Kaina ......................... 82.5001

And.
New Haven, Conn.

Ješinskas, 217 Ferry

Street

Street

2 lubų mūrinis namas, 4 
arti 36 

Kaina 
. 83-500

Puikus 
gyvenimai; ant Union Avė., 
gat Randa 8444 ( metus, 
tiktai .........................................

Ant Halsted SL, arti “Lietuvos” na
mo. terp 33 Ir 34 gat 24x125 pėdas. 
2 rinkliavos už gatvę užmokėtos. Kai
na ................................... 8800

Plleniėčial. Istoriška tragedija pen
kiuose aktuose. Parašė V. Nagornos- 
kis. PusL 155. Kaina......................35c.

Trumputė Lietuvos istorija. Antras 
pataisytas išleidimas. Knygelė gera 
pradinėms lietuvių mokykloms PusL 
79, Kaina ...............................   20c.

Phlladelphla, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 80. 2-nd Street

Mūrinis namas ant 37 gat 
8240 | metus. Kaina...............

Randa 
82OOV

John
Portland, Orėg.

Browman, Browman News Co.

Prabočių šešėliai. Dramatiška Ai- 
dija trijose dalyse, parašė Vilhelmas 
Storasta, Tilžėje. Visa Aidija suside
da Iš Angos ir trijų veikalo dalių: 
iš tragedijos: Vėtra, iš dramos, Ne- 

k s&n-žmonės, ir Iš mysterljos: šventa 
Ugnis. Veikalas parašytas lošti dali- 

i mis, arba visas. Puslapių 182. Kai
na . 8140

Tr(s Mylimos. Komedija trijuose 
aktuose. Parašė žemaitė. PusL 44 
Kaina ...................   25c.

Tautiško* Politiko* knygynėlis. 
Telpa čia Rusilos policijos viešpats 
rimas, persekiojimą* y pa tos laisvės, 
draugijų Ir *uuirinklmų, laisvės žo
džio ir sąžinės, ir kame išganymas? 
Pusi. 47, Kaina ............................. 10o.

8c ra n to n, Pa.
M. Valentanavičla, 1831 N. Maln St

Seattle, Wash.
Inter News Agency.

Worce*t*r, Mas*.
M. Paltanavlčla, 15 Milbury Street

Prie Hlstorljo* musų rašybos. Pa
rašė Dr. J. Basanavičius. Pusapių 17. 
Kaina ................................................ 10c

Papasakojimai Iš Prancūzų revollu- 
cljoc. “Ateities“ išleidimas Nr. 2, 
PusL 73, Kaina ................................15c.

Teismas, Parašė V. Reymont, iš 
lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka 
iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pnsl. 
2^ Kaina ........................................ 10c.

Wsukegan, III.
M. Rakauskas, 1015 — 8-th StreeL

Parmaaonas arba Dievo Rūstybės 
Baisumas, Parašė šventmikls II lei
dimas. Labai akyva ir kožnam nau 
dingą perskaityti šita knygelė. PusL 
40, Kaina ........................................  10c.

Telsmas
Leontjev'o.
Alfa. PusL

Ir jo nepriklausomybė, A.
Iš rusų kalbo* vertė 

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

netikri šventieji*. Paveik 
gyvenimo kankintinlų ir

Tikri Ir 
■lėliai iš 
kankintojų. Išleista Buslv. Lietuvių 
Laisvamanių. Pusi. 61, Kaina 15c.

“LIETUVOS" AGENTAI.
Pas šiuos agentus galima užsisa

kyti “Lletuvų” metams ir užsimokėti

Brooklyn, N. Y.
A. Lesniauskas, 347 Rodney
8. Rlnkevlčla, 73 Grand

Street
Street

Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėllai 
•pie lietuvių žmonių pasninkus, yra 
Ištraukos kelių rašytų straipsnių 
Lietuvos laikraščiuose, ir pagal tuos 
sutaisė K. Stkls. Pusi. 16. Kaina 5c.

Tiesų lygybė, A. Leontjev’o, vertė 
PI. Vc'.kalėlis aiškina žmonijos Tiesų 
lygybę, kurių linkui eina žmonija 
šaukdama “laisvės ir lygybės“. PusL 
19, Kaina ....................................

Baltlmore, Md.
L. Gavrlia, 1834 N. CaaUė Street

Cleveland, Ohio. 
Pov, Sukis, 6524 Forman Ava. S. B.

Pragaro Atgijimas. Parašė L. Tol- 
stoi. vertė Z. A. Knygutė žingeidi 
kiekvienam rerskaitytl. PusL 22 
Kaina ................................................  10<

Tėvynainių Giesmė*. Parašė Vytu
rys. Puol. 24. Kaina ................   10c

Chicago, III.
Charles Laban, 10802 Mlchigan Avė.
Juozas Volmerls, 168 W. 18th 81

Pulkus mūrinis namas, 2 lubų, auk
štas ponamis, su gerai {taisyta skal
bykla, 4 šeimynos gyvena, 19 ruimų. 
3 vanos Ir kiti naujausi (taisymai. 
Gera pastogė. Randa neša 8612 | 
metus. Tramvajai eina pro pačias du
ris. Arti 33 gat ..................... 85100

Ant Westera avė. bulvaro terp 43- 
člos Ir 45 uL pulkus lotai ant rezi
dencijų. * Kainos nuo 8250.00 Ir aug- 
ščlau. Pirk šiuos lotus dabar, nes 
kainos jų netrukus pasldvejos.

Teipgl turime daugybę visokių ki
toniškų namų Ir lotų ant pardavimo 
visose pusės, miesto Chlcagoo.

Lotas ant 69 pla.ee terp Hoyne Av. 
Ir Leavitt St. arti tramvajų linijos, 
pirkšnių šąlygatvis, vanduo, gazas, 
srutynė. Kaina tiktai

Knygų Kataliogas
27 Gyvenimo Mokykla, Parašė Oris- 

son Svett-Marden. Lietuviškon kalbos 
Išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, 111. 
1907 ............................................... 81A0
Apdaryta ........................................82.00

63 Karės laukuose. (Kareivio , at
siminimai). Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. L-ls, Užimanti pasaka iš 
laikų karės maskolių su turkais. Chl- 
eago. Hl. 1906, pusi. 81 ..........20c

35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti 
iš devynių sekančių gražių pasakai
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal
tas, Gatvės valkai, Paporčlo žiedas. 
Miško sargas, Signalas, Keleivis, Bū
vio ėsybė. Chicago, HL 1902, pusla
pių 99 .............................................. 15c

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant 
kurių žmonės nuolatos žiuri, bet jų 
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Promyk. Pirmų syk} iš
versta } lietuviškų. Labai naudingą 
knygelė tiems, kurie nori sužinoti Iš 
ko darosi žaibai, griausmai lietas ir 
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie 
laikosi ir tt Chicago, III. 1894, pu
slapių 79 ............... ;.......................... 30*

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba 
Meteorologija. Fugai profesorių Vojei- 
kov’ą sutaisė šernas. Aprašo Iš ko 
susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus Įvairios 
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių 
kitų (vairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų (domių dalykų, 
aprašymas, dėl aiškesnio 
parodomas ant paveikslo, 
arčiau susipažinti su oro
verta perskaityti. Chicago, I1L 1907. 
pusi. 238 .........  75o
Apdaryta ....................................... 81-00

Kiekvienai 
supratimo 

Norintiems 
ypatybėms.

8300.

Parsiduoda šitie Namai.
NUMAŽINTOS KAINOS.

2 lubų mūrinis namas, 14 ruimų. 
Lotas 25x147. Randa 830. Kai
na ..........................  83.000.
Tas namas yra ant 38 ui. terp Au
burn Avė. Ir Gage Str

Artimesnėms žinioms 
pas 

A.OIszewskl 
3252 S. Halsted St.

kreipkitės

Plėšikų Lindynė arba Nunešta 
įftė. Išguldė S. P. T. Apysaka Iš 

limo žmonių Lietuvoje. Pusla
pi Kaina ....'........................... 20c
Poiacy I LltwlnL Od R. 1228 do 

1420, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg 
lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Lands
bergis. Pusi. 75. Kaina............. . .  30c.

Tuksenti* Nakčių Ir Viena. Arabiš
kos pasakos. I dalis. Pusi. 96, kaina 35c.

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

Cambrldgeport. Mass
Pet. Bartkevičius, 719a Main St.
C. Kavolius, 19 Harrison Street.

East St Louls, III.
Juos. Rainis, 452 ColiinsvUle Avė.

Revollucijo* Delno*. Surankioto* 
•4 visur ir atspaustos knygelėje, 80 

Y>plV; telpa 24 dainos naujos ga- 
, visiems iki šiol pageidauja- 

rais 1 galima pas mus gau- 
iižfiranėa* . . .........   15oužganea*-.......

Jeigu ranac 
dūriuose
„ms ilgai pn*5* Fu““*-

Vėjini* Maluns*. Pagal lenkišką 
parašė P. B. Apysaka kaip žydas nu
sipirko vėjlnj malūną gešeftul, bet 
vėtrai užėjus, malūną sulaužė, ne
mokant su malunu apsieiti ir tt Pusi. 
64. Kaina ...................................   25c

Vincas Stoni*. Apysaka Iš žmonių 
gyvenimo, Parašyta Šatrijos Raga-

Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis, • Box 708.

New Brltaln, Conn.
Čeponis, 21

Newark»
V. Ambrazevlčla,

Plęasant Street

178 Ferry Street

Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, go, 82-a4 Street

Halsted 8t,’ter^'56 Ir 57.
Medinis namabtJl^( lubų ir pona- 

mls. Randa 815. kairia.......... 82.800.
aų i

Lowe Ave^Ąirtr^lS-čios ui.
Mūrinis narnate1,1 aHhenų pamatai. 

Randa 824. Kaina .......... 83.200.
4 - <«-•

2 lubų medini# ndmas ant 38 Ir 
Gage ui. Kampais. ruimai. Lo
tas 33xl47U. Randa 816. Gera 
vieta vaizbai. Kklna*'............  82.000.

TB oi
2 lubų mūrinis‘namas, ant Wallace, 

arti 33 ui. Kaina ................. 82.700.

Union Avė. arti 35 St. 
2 namai, ant 

mus 6 ruimų.

43 IŠ gevinlmo lietuviškų Vėlių bei 
Velnių. Pasakos surinktos Dro J. 
Basanavičiaus. ■'Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
dangų, čyščių, peklą; apie giltinę, ma
rų. chollerų; apie dvasias (dūšias) 
velnius, jų vaidlnlmęsl ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy! — pagal tar 
mę panėvėžlečių, Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų Ir tt 
Chicago, III. 1903, pusk 470. Popie
ros apdaruose .............................. 81-50
Audimo apdaruose ..................... 82.00

608 Gamtos pajlegos Ir kaip I* Jų 
naudotis. Pagal Bitner} sutaisė Šer
nas. Svarbios moksliškos vertės kny
ga, su daugybė paveikslų yvairių ma
šinerijų ir kitokių prietaisų ant išnau^ 
dojlmo gamtos pajiegų. Chicago, HL 
1904, PUSL žuė • «*-• M «•••*• 60#

516 Iš kur atsirado musų naminiai 
gyvuliai ir auginami augmenys! Pagal 
Lunkevyčių sutaisė šernas. Su pa
veikslėliais. Chicago, HL 1901, pusla
pių 73................. %............................. 20a

2 lotų, po 3 gyveni 
Kaina .......... 810.000
Avė. arti 35 8tMarshfleld

2 lubų, 16 ruimų, medinis namas.
Pulkus. Kaina ......................... 83.500

5

v 31 SL arti Emerald Avė.
3 lubų mūrinis namas, su krautuve, 
gyvenimai ir krautuvė. Kaina 87.500

33 rd 8t. terp Halsted Ir Auburn Avė.
Mūrinis namas. Randa 842 } mė- 

nesj. Kaina • •••••••»< 84.000

37th arti Wallac* 6t
Mūrinis namas. Krautuvė ir 4 ru-

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

63 Lietuviškos Pasakos Yvalrloa. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalk 
IL čia telpa 205 labai gražių ir juo
kingų pasakų, bovyjančių kiekvieną 
skaitytoj] Ir klausytoj] Ir labai naudin
gos: Chicago, III. 1903, pusi. 330 81.25 
Drūtai apdaryta.............................81-50

526 Kada Ir kokiu budu svietas su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. 
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. * 
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė
rė, te t p gi kokiu budu atsirado ant jos 
gyvybė. Su paveikslais. Chicago, HL 
1906, pusi. 140 .............................. 35*

Tautiški Lietuviu
Paveikslai.

Papuošimui savo kambario, yra 
gražus tautiški paveikslai:

1. Didis Liet Kunigalštls Algirdas, 
mlera 22X28 colių. Kaina....... ,35c.

2. Didis Liet. Kunigaikštis Gedemi- 
nas, mlera 22x28 colių. Kaina.

3. Didis
tls, miera

4. Didis 
tas, miera

5. Dr Vincas Kudirka, mlera 19X24
colių. Kaina ............................  35c.

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

7. Gediminas, D. L. K. apima Kija-
vos pil| 1318 m., mlera 17X24 colių. 
Kaina...........................................  30c.

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

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

Pinigus siunčiant su užprašymų, ad
resuokite telp:

A. OL8ZEW8KI8,
3252 80. Halsted St., Chicago, III.

67 Llettvlško} Pasakos Yvalrio*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Daile 
L Čia telpa 141 labai gražių, juokiu 
klngų, išmintingų Ir žingeidžių paša 
kų. Chicago, III. 1903, pusi. 280 81.25 
Drūtai apdaryta.......................... 81-50

69 Lietuviško* Pasakos Yvalrloa 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
III. čia telpa 202 dar gražesnės ir 
juoklngosnės pasakos. Chicago, III 
1904, pusi. 333 ............................ 81-25
Drūtai apdaryta......................... * 81-50

627 Kada Ir kokiu budu gali svies** 
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. WUla 
Meyer. Iš vokiečių kalbas vertė J, H- 
gaudas. Knygelėje aprašyta svieto 
pabaiga. Kas nori dasižinoti kada ir 
kokiu budu gal svietas pasibaigti, te
gul perskaito šitų knygelę. Chicago, 
m. 1906, pusi. 135 ...........................35o

669 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė 
Pr. Siūlelis. Kas nori dasižinoti ka
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito 
šią knygelę. Chicago, IU. 1902, pu
slapių 31........... ».....*....................10*

70 Lietuviško* Pasakoe Yvalrloa 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
IV. Chicago, IU. 1905, pusi. 299. Slo 
je knygoje telp kaip Ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų 
pasakų, telpa keli šimtai užlmanččiųi 

juokingų pasakų. Kiekvienos nųsl*

Geriausias lietuviškas dantų daktarae

A. J. Zimontas (lietuvys)
3252 So. Halsted sU Obzevskio name.

* Traukia dovtii be Skuumo, llgydo Skorbuta, 
HMmlrila. sudedu usujua vieton Ilpuoluaiu, pri
pildo ikkinutltalua aukin, lUUbru ^mugamu.pildo ukir7ui]ttsi’3B *ūtin, iidabru. ... ....
vclandost Šiokioms dienoms nuo 8 ryto Iki lt, 
nuo 1 iki 9 vak. nvo • r. iki 6 vate.

Telefonas Y arde 1161
i Ui”-



Jau išėjo iš-po Spaudos
“LIETUVOS”

Kalendorius
1909 Metams

Sutaisytas J. Ilgaudo

Sgera
^NAUJIENA
n Kenčiantiems

MUSUB
draugams

ar painiais nesveikumais,

Tslsfsn Yards 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legališku popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Billof Bale, Testamentus, Affldavltf ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes, t' . 

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas

A. Olszevvski’o
3252 So. Halsted, Cor. 33rd St 

Chicago, III.

j Męs Apdraudžiame f
I (Iri sūriu arti e) g
g Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, namiuiai ■ 
B daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.
■ Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.
R Nuo Mirties.

I Męs apdraudžiame VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ I

KALENDORIŠKOJI DALIS panaši pernykščiam kalen
doriui. tik labiau pagerinta Ir papildyta.

STATISTIŠKOJI DALIS yra daug kuom papildyta: 
Mirčių statistika, svarbiausios priežastys mirties Suy. 
Valst., kiek miršta žmonių didžiuose miestuose Suv. Valst. 
Indljonų rezervacijos ir kiek jose indijonų gyvena . Valsty
bių skolos svarbiausių viešpatysčių. Knygų produkcija 
svarbiausių tautų į vienus metus Ir daugiau visokių sta
tistikų. i

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

BELETRISTIŠKOJI DALIS: Persenas (škicą J. Greie- 
Cramer). Va^is. Kodėl? (Emile Zola.) Karalius ir Jo ba
tų valytojas (legenda -A GeĮorg Ruseler). Sapnas Koperni
ko (legenda — Georg Ruseler). Kaip žmonės liekasi die
vais. (A. E. Elmhain.) Ir daug kitų trumpų apysakėlių.

MAIŠYTOJI DALIS: Ilgiausios upės. Augščiausi kai- ' 
nai. Giliausios jūrės. Labiausiai prasiplatinusios šešios 
kalbos. Didžiausi kanalai ant svieto. Vėjo greitumas ir, 
jiega. Kaip įspėti, 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: EUa Wheeler Wllcox. Ūpas — J. J. Ruduo — 
M. Lietuvaitės. Kodėl negiedl? — M. Lietuvaitės. Pabu
dimas — J. G. Už jurių-marių — J. J. Daili naktis —ver
timas iš Goethės J. J.

šitą Kalendorių gaus metiniai “Lietuvos” skaityto
jai dykai. Todėl tegul kiekvienas užsisako “Lietuvą” iš
tisiems metams. Kaina Š2.00.

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

M Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos 
y užsimokės tau atsišaukti į Chicago Modlcsl Cllnlo, 344 So. Stata 8L M 
A prieš ėjimj gydytis kur kitur, ne* Jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- M 
g' gydymj kožnos ligos, kurlj prisiima gydyti. Ar esi nerviškas Ir nusimi- hE

i nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, B? 
trukstaenergijos irtvirtumo, akys įdubusios ir nelystos, pajuodavę paakiai, ■?

I spaugai, plėtmai ar kitoki išbėrimai ant odos, ne moralia k i ir M
J Nusilpninanti Sapnai, Patrotytaa Vyriazkumas, Sekliazka Silpnybe j 
■F nesuaugusios ir šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, 3| 

pienėtas Šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų? fe 
M Išsipūtimą Gyslų Maišely j; Užsendintą Puletekį; Užakimą Varpskyli*; 8y- 

filitišką Užnuodyjimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo Kfl 
K ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
S veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- 

sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- fe 
damą gerklę ir tL ? . mM

_ Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic j| 
užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad fe 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neuiilgio |d 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne- M 

M sunaikina jaunus ir pusamžinius vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike, fe 
fe arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų nelin- K 
M kančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina fe 

nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užga- 0 
fe nėdinimo lytiškų geidimų. fe

fe Męs tikrai tave išgydysime.
Kl Mfs ftydom ir iAgydom Ūkio* nulėkime*, nerrų nusUpnSjiiuą, ui*«u<Jueį puletekį, *yfllį BĮ 
fe nenelureltiku* bėgimu*, p*U**y*tą, inkstų Ir pūslė* liga*, teisybę sakant, vi*** Vyrų fe 

Ligas. Viso* klinty* laimingam ienybiniam gyrcuime Ihm prelailnto*. Tūkstančiu* jauni) Hu 
in lr.pusam*inii| vyrų kasmet p r 1*4 laiką nulluoja į grabą jaunystė* išdykumai, pertenku* Kfl 
M *u*ikuopiniinat ir kraujo Ilgo*. JeUu turi nors vieną i* viri paminėtų kenkiu, pasirudavyk 
fel *u mumi* pakol d* nėr* per vilu.

Rodą tau nieko nekažtuoja, o gali užčėdyti daug kontėįtaią.

■K Valandos priėmimo ligonių: nuo 10 ryto iki 4 po plot, Ir nuo • Mtl 7 vakaro. M 
M Nodėliomi* ir kitomis šventoms dienoms: nuo 10 ryta Iki 11 vai. pietų tiktai. Bd 
I CHICAGO MEDICAL CLINIC R 
a 344 SO. STATE STREET CH1CAGO, ILL. 3

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytoja* ir Chirurge*.

32SS So. Halsted St., Chicago, III.
Gydo visokia* ilga* moterų, valkų Ir vyrų. 

Taipgi turi didele praktiką ir gydo pasekmingai 
visokia* limpančia*, uisitehėjusiaa ir Tm*laptin- 
ga* vyrų liga*. Daro operacija* pa»ekmiu*ai.

Mare Lauklene
Atsakanti Akuierka 

3252 S. Hilrted St. Chlcito, 111.
Tstephonas Yerde t2S8

Duoda v itokl* rod, ir geriausia pagelta* tnote- 
rim* jųligo**. Pasekmingai atlieka darba prie 
gimdymo irdallun atsakančiai po gimdymo Offi- 
ta* U gyvenimą* Ol*iew*kio uame mm j. s<iit*4 <

fefeb Naujas Išradimas 
Sustiprinimui ir utlalkymui plaukų. 
1 uk.taiičUi į ikų rinvuių atĮ.-avn pU| 
km* plaut »u.in*n h.’.i'k nu, j »ukų 
iraivo* labai trumpame laike V lėtoje 

senų atauga nauji, gražu* plaukai. Visokia ln> 
forusociįa dykai. Artesnėm* žiu loma reiki* ra
ly ti įdedant kraso* ženklelį.

PROF. J. M. BRUNOZA

VISAI DYKAI
Prisiųsk mum j-or^ markių, tnvo 

v»nlą. pravarde ir adresą, o 
mes Utiiblai uu.ių*ime No. 3 kata- 
lopą,dldilau*!* lietui iftknie kalboje, 

■m 54 dideli pusiąi>eL Jam<-telpa teista-
*^k si apraiymai apie suvirl 200 visokių 

kuniikų nesveikumų, vyrų, moterų

■ Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir-
■ kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- ■ 
V tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, w

I
 nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa- A 

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

reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI I
| 3252 S. Halsted St. Chicago. |

Jau 4 metai kaip eina Vilniuje bepartijinis, progresr 
visuomeniškas vienintelis lietuvių dienraštis 

“VILNIAUS ŽINIO 
Redakcijoje nuolat dirba Gabrielė Petkevičaitė, Mikolas E 

ir Adolfas Vėgėlė.
“Vilnisus Žiniose” plačiai rašoma apie politika, V. Dūmą 
klos, draugijas, kooperacijas: svarbiausias aienrušbo tikslas * 

nių apšvietimas.
Telegramose galima rasti ne tik Lietuvos, Rusijos, bet ir 

šaulio atsitikimai.
Feljetonuose spauzdinama apsakymėliai, eilčs, dramos, mo 

puliariz&cijos straipsniai ir t. p.
“Vilniaus Žinių” pigi kslns: V ilniuje ir Misoje Rusijoje 
siuntimu: metams 6 rub., pusmečiui 3 rub., trims mėnesiam 

50 kap., vienam mėn. 50 kap.
TT?1 A? rub-, pusei m. 6rub., 3mėn. 3 r., 1 d

Apskelbimai: prieš tekstą petit(brevier) eilutė 30 k., po teks!
Pavienių num. kaina: 8 k., agentams 2 k.

Užsienio prenumeratorių meldžiame (iųsti prenum. per Vilniau* Homere 
ką. ar tiesiog tavais pinigais, bet ne -Money Orderiai*".

“Vilniaus Žinių” adresas:

VILNIUS. Red. ir adtn. ‘ VILNIAUS ŽINIOS ’, Rl

moky 
- žmo

įso pa

su pri- 
i 1 rub.

Ha n

Kalėdos artinasi!

The Bridgeport Clothing Co.
Turi gražiausias drapanas Kalėdoms.

Gražiausios vyriškos drapanos: Siu
tai, Overkočiai, Čevelykaii, Skrybė
lės, CalumetCo. gražiausi marškiniai, 
Kravatai ir kiti parėdai, kokių niekur 
kitur nerasite.

Duodame gra 
zius Brezentus 
su kiekvienu 
Siutu ar Over- 
kocziu.
Kviečiame visus 
ateiti ir apžiūrėti 
musų tavorus ir 
musų tavorų kai
nas.

The Bridgeport Clothing Co.
324648 S. Halsted st., Chicago.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street. ■ 

Bankieriai. . /
Mes skolijame Pinigus ant turienybių ir jai 

tu rengiesi turtenybų pirkti, męs »u džiaugsmo 
prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pT 
nigų. Greita* veikimą*. Lengvo* išlygos. Agea* 
tai apmokami dosniai.

Dr. Marija Dowiatt-Sass
749 W. 18th Street

Tarpe Paulius ir Wood gatvių
Ofiso valandos: nuo 8:90 Iki 10:30 ryto; nuo2 

Iki 9:30 po pietų; nuo 7 iki 8:90 vak. Nedėilom* 
auo 8:90 iki 11 tiktai. Telefonas Canal 147*.

Dr,P.Wiegner
(H Laivijos)

Priima ligenius savo ofise
CJCJIS S.Morgati st

* gasdlen Iki 2 vai. pe pietų ir ano 6 vaL vakare 

Telefonas Tardė 709

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 .................$1.75
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,

“RAISTĄ” (Tbe Juegls). DUODU DOVANAI
Skaitytojam* "Matavo*’! ir “Vienybė* L", kurie dar to* kayc** netari ir *4r» Skaitą.

Jei knjffo* “RAISTAS” *4*1 dar ikallf*. tai viaai mažai lėtinai Amerika* nudtybn, 
■ u k t y be • ir. tetp vadinamą jo*, gero* e Ir negali it*i*sugoti uou vl».irlų pinklių, ne* 
neturi jau* palytimo. "MAlSTAb” tai knyga patyrimų.

Pvrikaltf*-RAISTĄ" tetppat žiooai vi*ą»titvarkymą<1ab*rtinė* pramoaljo* ir kodėl 
bedartė* kila. o tuomi ir kaip galima turėti vituotnet darbai ir gyventi lalraiagai

„RAISTAS” dėl ižnažumo *avo idėjų yra teip p*** Ida ujama knyga, kad yra liveri ta į 
Vita* kalba*.

"RAISTAS”, kurt* tudrabino Amerika* ir Knropn* parlamentu*, yra dkkrlė. 3M pu*la 
pių knyga ir svarbi tuomi. kad aptažo gyvenimą lietuvių Amerikoj*.

"RAISTO" kaina Sl.OO. perkant pačią knygą. Prenumerata lalkratfin “Lietuvo*“ ar 
“Vien. Liet." metam* S2.6O. Bet ka« naujai ul«i*aki« "Lietuvą" ar '*yHn?!.let." metam*, 
pritiųzdama* man 6X00, apturi* metam* vieną litų inlkražčių Ir "RAIST^“ dykai.

Kiekviena* lietuvy* inteligentą* prtpažun dMkif vertę knygos "Katėtas“.

Tabako Naudotojai
Padėkit mum* apgarsinti musų tabakų tarp savo draugų, o mus 

duosim Jums šitą fonografų DYKAI.
Nėra lai koks instrumentas laistei kaip lankiai kiti išdirbėtai yra papratę dusti kaipo 

premiją, te', tikrai gera ii kiekvieno atžvilgio kalbamoji malina įgralofonas)
Kada panorėsi galėsi turėti savo namuose kon- 
certų dykai, ue koncertų kokio* suklerusio* 
armonikos ar smuiko cypimą, bet koncertą di

Y ' -d *
" ** t *1 ,lk '' g.litu. pritaisyt;

I • n. I. -* , . - - .
-»t . u . • k • , Į ■ .

davinėja į-o ,15 00
’vtįįĮy norias*, kad |ų* padėtuatet aunu

mq( geriau*!* tabakų clgaretam* Ir pypkiui
My* prisiusime jnm* visokio tabako po biskį Austriško. Bo*niško, ilaeecgiško, Turkiško 

ir Runško. Viso sykiu mž >6.00 Jų* lengvini tą tabakų galite parduoti savo draugam*, ne*

nemariau nž |u* myli.
Aplaikp tnų» tabakų rekomenduok jį *avo draugam* ir jei ji* jiem* palik*, duok jiem* n u 

*ų anresą ir tokiu bud u padėsi mum* apgarsinti, (’žtai my* duosim tau visai dykai mu*"King" 
fonografų Yra tai vienintėlė proga gauti dovanų.

Už tabakų skaitysime Jusm 6O.OO. Pri*ių*k ii kalno 80c tkrasaienkliai*), o mp 18*1 ų*im 
tabaką Ir fonografų Apžiurėjų*, jei rasi gerai*, užmokėk Expre*o Agentui likusiu* 86.60 ir pa
silaikyk juo* MTO.

Pinigu* sugrųžlnslme kiekvienam, kuri* bu* neužganėdinta*.
Psssnns. Ta* dovana* duosime tik teip ilgai, kol mg* nepersiUkrinslme, jog mų* kompa

nija yra gana apgarsintų. Todėl patartame neatidtlioti jei norite gauti mų* fonografų dykai.
Adresas: EJROPEAN TOBACCO C0. 33 Lsonard St., Oept. 71, New York, N. Y.

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami “Lietuvos” Redakcijoj.

num.

Dangus, AelmynlAkas žaislas, pa 
rūpintas doram ir patogiam pasi
linksminimui. Yra tai toblyčla 
22x24 colių bu nupieštais keliais ir 
tinkamais išreiškimais su 
pradedant nuo 1 iki 121.

šiame žaisle kiekvienas dalyvau
jąs turi mėtjrti kaulei}; dalyvauti 
gali 2 ir daugiaus ypatų, kiekviena 
ypata apsirenka sau vieną kupstelj 
(yra 5 yvairlų spalvų) kuriuom 
uždengia tam tikrą numerį kaulei) 
metus. Toblyčia susilenkia J 4 da
lis, su skrynute prisiunčiama J na
mus per pačtą. Prekė .......... |1.50

Flirtas, žaislas ir lošimas, suau
gusiems pavestas. Yra skrynutė su 
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvalrlals 
klausymais; ant kiekvienos kortelės 
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
parduodami vienas kitam kortelę ir 
klausdami, kuris numeris jo atsaky
mo? Prie Dangaus ir prie Flirtos 
yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir- 
toe prekė..................   H-25

A. Olszevvskl
3262 8. Halsted 8t, Chlosgo, lll-

JEI TAU PATINKA

GERA DEGTINE
Rašyk mums luojaus

. Ir pasirūpink gauti 
DYKAI PILNA KVORTA 

TIKROS GERIAUSIOS DEGTINES.
Sscurity Ce., 205 Se. Wą|er St, Cklcago, Ilk 
Varde*
Adresas

bnk adresu

.!>«■odėllu

Ia17akmenų
6slzkelinlt Lailfrodslii.

Stiebeliu ui* n kurna* ir 
nustatoma*, vyrlėko ar
matrrlėko didumo 20 
M* •rttastil* raštuotai* 
dvigubai* medžiokli 
■ lai* luk'lai*. puikia 

.graviruotai*. Laiką ka* 
lsrba»t«i lalk*. ypatingai 
pritaikyta* pėkataivUai 
KŽikiįMlbai ištikta. Wk 
r*4*ii* Užtikrinama* X)

Excelslor*Watch Co. *
•OO Athenssum BI4g., Chicago.

KAIP PADĄRYTŽ MOHUS
Yra tai kuvga anraSantl kaip pa

daryti 63 monds b*-Jokių aparatų 
ir didelio ižiiiaviiiH' u Monu* gali 
kiekviena* padaryti 1r lengvai už
dirbti dideliu* pinigu*. Dauguma* 
iiaimokiauaių ii to* kaj-gos uždirba 
po |l0 ir OO ant vakavo. Tam DU ir 
Sali tiek uždirbti* jeigu tik to nori.

i kodėl nenorėti, jeigu galimai Nu
sipirk litą knygą ir uždirbsi lengvai. 
Knvgo* preke tiktai SOc. Pinigu* 
siųsk Money Ordarluatba markėm*.

J. ILGAVDAS
3312 S. lalittd St.. CHICAGO, ILL

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rublis po..................52 k
Nuo 500 Iki 1000 rublių, rublis po..51 
Virš 1000 rublių, rublis po 51M

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri 
Mtl 25c. ant pačto kaitų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
tai siųskite per “Lietuvos” reOakcŲ^ 
adresuodami telp: t
* A. OLSZEWSKI, 
g*5* S Halseted St, Chicago, Iii

gyduole* naudoti, kirk jo* prrkiuoja ir kur ja* 
gauti. Telpa paveikslai ir prekė* visokių nau- 
jau.ių eketro-gydančių aparatų. Robrrinių 
daiktų, Magiikų aparatų, Drukilojamų Ir Ra- 
t>mi| Mažinu. Ktarroskopų ir jl«-«u Pav.ik»lų, 
Armonikų. Koncertinų, Britvų ir daugel kito
kių kožn.in reikalingų daiktų. Rąžyk tuojau*. 
Jobo 1. UagdaluiM*, JTupr. Adrė.aok taip:
JOHN’S SUPPLY HOUSE
2g P1L5EN STATION CHICAOO. ILL.

------ -

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 So.SteteSt. CHICAGO, ILL 

arti Harvieos gatvi* 
INEJIMAS DYKAI!

Žingeidumai Osteologijos 
Žingeidumai Gromuliavimo Organų

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
Žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumus.

Tyrinėk įtekmę Hgo* ir paleistuvystės, 
perstatyta* gyv didutn figūros*, sveikuos* 
ir ligotuos* padėjimuos*. Larus iirodtnėtoja* 
atsakinėja visokius klausimu*. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

INŽKNGA DYKAI!
vitamakčiat.

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

Vienatinė Lietuviška Sankrova
Ir agentūra literaturoa ant "Korth Side" Chicagoj. 
Čion galima gauti moksliškų. svietiškų ir dvasi
škų knygų. rašančių, Škaplierių, abrolėlių, viso
kių laikraščių, Amerikos ir Europos ir popierų 
gromatom*. Taipgi užlaikau visokio ta voro: Juo
dyki, paltelių, plunksnų, d rukuo jam ų mašinukių 
britvų, *tereo*kopų ir daugelio kitų daiktų. Ne* 
užmirškit* atsilankyti, o busite užganėdintD 

Petras M. Kaltis
ĮSI Wabfnaia Ava., Chicage, 14.

(Sale Lietuviško* Bažnyčio*),

Telefonas Yards 3162

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

Dr. G. M. Glaser
šiu*ml pranelu gerbiamai publikai, jog eaiu 

seniausiu gydytoju ant Bridgrparto, praktikuo
dama* IT metų. Dabar savo ofisų perkėliau į 
savo namus po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32ros gatvės

Mano oflsa* aprūpinta* naujausiai* budai* gydy
mo. Visut ligoniu* stengsiuosi užganėdinti, kaip 
ir lygliol. Palūkėdama*, jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rems, esiu namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dienų ir naktį. Etiu specialistas 
ligose valkų, moterų ir vyrų ir ufeendintose ligo
se. Darau visokių operacijų Liekuosi *u pagarba- 

Telefonas Y arde 687.

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

Kampus 3 Iro* gatves.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY * COUNSELOR at LAW 
Chambsr of Commerce Bldg., Room 709 
S. E. Comar La Sali* and Wa*hington Street* 

CHICAGO, ILL. 
TELEPHONE MAIN 3642

Lietuvys advokatas, baigę* mokai} 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir kriauna- 
liškas, visuose teismuose (suduose). 
ep. 81128. HalstedSt., arti 31 mos gatvės 

Telephon* Ysrd* 604® ,

Dr. O. C. MEINE 
P6HH8TAS 

0Fltii~h*m 11 Ir Si. ĮĮiĮttej pi. 
{lyvMbu mii^MM.) X MIUBO. ILL

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiai, kurie 

kenčiate nuo ligų, nenusimin
kite* Susiraminkite! Gelbėki
te save! šaukitės! prie mus!

Eikite ten, kur busite gy
domi sanžiningai ir greitai pa
sveiksite! Sučėdysi laiką i 
pinigus eidamas į
Medical Dispensary. Patari 
mas dykai. __________

Sutinimai ir kitoki nosvoikumai yra Hgydomi trumpa laiku »a keliom* dienoms ma
tų origlnnlUka bud u gydymo. Austančiai priUlkytai motų gydymu yra tikrtauiUs ir nao- 
dugniau*ia* būda* ant tvieto, patiekimui nuodugnau* iigydymo. Negaiiink laiko ir nestatyk 
parojai karo tveikato*, klaaadamaa patarimo pa* aptiekorių ar draugą. Jei nė*l atsakančiai 
gydoma*, tai gali būti tikra*, kad turėsi tą ligą per vi»ą tavo amžių ir Ji viaaomet atgabens ta- 
mitui ne lai m j ir susikrimtimų. M js ikgydome tukstančias tokių ligų, dėlto kad turime jom* 
y patiik* gydymų

UŽSIKIMŠIMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro *kirtumo kaip ilgai kenti 
nuo užakimo varpo* ir kiek daktarų tamivtų prigavo ir suvedžiojo, musų gydymas ta m litų tik
rai ižgydy*. Su tautų gydymą nereikia jokio piaastymo. Musų gydymą* yra geriausia* visoj 
pasauiėj, be jokio skausmo ji* praiaiina nesveikumų ant visados.

UŽNUODIJIMAS KRAUJO .* Jei vartojai nuodingu* vaistu* ir turi skausmus, žaiz
da* burnoje, gerklėje ar pratruklmu* aut kokios nors dalie* kano, tai sergi nuo užnuodijimo 
kranjo, kurį g*li ižgydyti Woatorn Medleal Dispensary. Mp* jieėkome *unkiaasiai ilgJ- 
domų ilgų praačiautUme padėjime. M^-s iėvalyslme tavo kraujų grynai ir praėalinslme 18 viso 
kūno įvairiu* nevalumą* bei nuodo* trumpesniu laiku negu kas kita* kokioj dalyj pasaulės.

GUMBUOTOS IR SUSISUKĘ GYSLOS. Tokį padėjimų gyslų męs lodome be *u- 
gsilimo laiko, be jokio skausmo ir ant tuojau*. Mošų gydymą* praėslina visokiu* ligota* pa
dėjimu*; pagamina pilnų bėgimų kraujo, tugrųžiua greitai normaiiikų sveikatų ir tvirtumų* 
Skausmai pranyksta visai.

MĘS IŠOYOOME KUOMST KITIEMS NENUSISEKA.
Mg* teipgt ligydome tnnnpu laika visas ligas, kurio* apsirelCkia tarp jaunų, ienų Ir 

pusamžių vyrų. PASIKLAUSIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! Viskų užlaikome slapty
bėje. Jei busi gydoma* musų, nieką* to nežino*. Mę* tarime tam tikrų gydymų kiekvienai 
ligai.

>10.00 vertis Ištyrimas su X-spindullals dykai.
Vytai, mananti apsivesti, privalo atsiMuktl pa* mus dėl ištyrimo, idant žinoti 

tink* apalvedimui ar ne. Kitusyk gali būti kūne koki* liga, kuri kliudytų 
nimal ap*ivedu»iemi.

Jeigu tamltt* turi kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiasij. tai 
nemėgink jo užslėpti ženatve. ne* Senatvė tiktai gelbsti ligai įleisti įakni* giliau į kūnų, o tad* 
tavo sveikata galutinai sūnyk*.

A t* liauk ištyrimui į IVestern Medioal Dispensary ofisų ir užsitikrink *au, kad esi tikę* 
aMiresti.

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!
Nereikalaujame pinigų pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pats, rašyk. 

VVestern Medical Dispensary 
91-93 E. Washington Street Chicago, III.

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryto iki 4 po pietų ir nuo S iki 7 vakaro. 
NodolSioniais Ir Švontadiontals nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Kodiel kienti paslėptai?
_____  Ar esi senu, jaunu arba pusanm-Ar esi senu, jaunu arba pusanm 

žentu. Mas galem ižgydidi jus.
> Mnsu specjaliikumu yra gydimas pri- 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par

musu
amžių tyrinėjimas.

Lyga*, katros apsijemam ižgyditi, gy
dom galutinai ir uz žemą apmokėjimą.

JuunikaitiaJ, katri kiencia tava jaunu 
dienu klajdos, mas sugrąžinome galutinai 
sveikata.

Virsmą po 40 tniatuamižio. katri junčia 
vyriškumą suniekinitna, ma* privertam 
sjiaguma st: musu gydimu.

x Kraujoužnuodyjima. Vancoccle. inEštn 
t . (kidney) ir pušie* ligas, Rheum.tizma,

Ncuralg-.a, pylva ir kepenų ligas, Hemor- 
rhoidas (pilės), Ulctrs. pasididinima ge- 
lės (cnlar^ed glands), ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidom. |

iTVrCV jog ntfom rara vysiem paejentoms ing youkalboiiružlai- 
A. 1 ui lit ii , Lotr.c didžiausioj slapi vbeje. ' i

Mas suta ’.dom vyses vafetug ael musu ligoniu ir siuntom jous ing vysa posvietie. . 
Rašyk pas mus šendiena aprakidamas kas jums skaudžia ir reioalauk prisiun- ’ 

tima musu naąjTVžfos knigas, katrą siua|iem dykai kožuapi katras padous sava 
adresa.. . ...................... , . . , , , . . .

Ton kuigolo iru daug illustraciu ir ii :ra kejp notarai moKsia dėl sienų ir 
tunu, katri kenčia nou vysa vyrišku ligų. Kmga ta apsaka wysokies lygas ir 

ijpe gali jous gyditi noumusie. Rešyk pus : <■
DR. JOSEPH LISTER CO., - , --

L. 73 22 Fiith V"., Cn’cago. iii.
Goudotina* Tatnista: Aš kienclu ffvUg ligos, katra irt.......................n..............

(Aprašik liga- 
............................ Pralau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie, katra moka kajp 
gyditisie noumosie............................... •
Mana vardas ir pravardie:...............................................................................................

Adresas.—P. O Statas

hŠGYUAU IN 5 DIENAŠŠI
- Be P'“0 lr sWB*®F

Ugydau kiekvienų *erg*B<l Variooeelų. Striktara, užsikrėtusiu* kraujo užuuodyj|mn, 
’’ uus.lpnejimu nervų, Hydrooelų arba vyrų lytiška* liga*. Šitokiu* pasiulymu* duodama vk 
. sietus tiatns, kuria buvo gydomi visokių kitų daktarų be jokloa pa»ekm«* ir išdavė pinigas dy

kai; todėl noriu jum* parodyti, kad mano būda* yra vieninteli* ir su juo iAgydyriu ant visada.

' Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Skaadtjimu* akllvlo, kepenų Ir inkstų, ners laba! užaiseoėjaaiu*, Ižgydau galutinai.

Moteriškas Ligas.
Patinimu* gimdos,

pečių, baltligų ir kits*, ižgydau
■ekmiug Įaustai
do» sutaisyta* vaistu*.

Kraujo Užnuodyjlmus 
ir odo* liga*, paveisdan: išbėri
mus, akandnliu*, plaukų nusila
kintu* ir visokia* kita* liga*

Išgydau ant visados.

Kalbu lietuviškai!

j k lok vieną
* lA.lkAU visilaikau viską

PLAUČIAI.
Sergantieji* dusuliu, bronchitu 

ir plaučių ligoni* iBgydoml ga
lutinai naujausia mano metodą.

“H ▼FH ^81; 
dad»ioj paslapty j.

patarmes 
anai!

Išgydau galutinai

Dr.U.E.ZlNS, 41 So. Clark St., Chlcart
▼arpo Lako Ir Randolph štroot

Pltytaiąę VALANDOS: nuo 8 8 vakaro. Nsdoiiosiiž: nuo 9 ry* j

ąĮVQ,UĖI
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