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i POLITIŠKOS ŽINIOS
AMERIKA.

Pereitą sanvaitę pasitraukė nuo 
Vietos prezidentas Roosevelt, jo 
vietą užėmė'pernai išrinktas Tatt. 
Kadangi ir vienas ir kitas yra tos 

- pačios respublikonų jKirtijos^ tai 
suprantama, kad naujasis preziden
tas sanlygų neperkeis žymiai, kas 
matyti ir iš naujo prezidento kal
bos. Kaip Roosevelt, teip ir 1 af-t 
aiškina, jog Amerikos laimei būti
nai reikalinga .skaitlinga armija ir 
tvirtas labai kariškas laivynas, liet 
jis nepasakė, kokiu budu armija 
ir laivynas gali tautai laimę atga
benti. Teisybė armija ir laivynas 
Suės kas metai šimtus milijonų 
(autos pinigų, bet tas juk laimės 
negali suteikti. Gal ta didelė ar
mija ir laivynas reikalingi užpuoli- 

i tnui ant silpnų, grobimui jų že
mių,nes ant Amerikos nieks-nesiren- 
gia užpulti.kadangi visi kaimynai jos 
daug silpnesni. Grobimas sveti
mų žemių teipgi tautai naudos, ne
suteikia. ^Prezidentas dar žadėjo 
peržiūrėti muitų tarifas ant kitų 
kraštų išdirbinių.- Taigi visa nau
jojo prezidento politika, jo kalboj 
išreikšta, yra ta pati, kokios pri- 

’ silaikė ir pasitraukęs prezidentas, 
kuris visgi buvo kur kas apšvie- 
Stesnis už naująjį. /^Svarbiausiu 
naujojo prezidėnto kalboj; yra jo 
išreiškimas, kad, svetimtaučiai turi 
Amerikoj turėti geresnį negu da
bar apgynimą. Iš tikro tas klau
symas yra svarbus. Central iškas
randas daro sutarimus su kitais 
kraštais, o atskiros valstijos tuos 
sutarimus laužo ir kitų kraštų ūkė
jai neturi ccntrališko rando apgy

nimo. Esant tokioms sanlygoms, 
.. JKtiems kraštams neapsimoka 

^'Tarimų šu Amerika daryti.
nė

ant

lingą Eurojios tautų ryšį prieš 
Austriją ir jos“ draugus, bet tas 
jam nepasisekė, nes jis ni'ekur ne
rado pritarėjų. Pradėjus Masko
lijai erzintiesi su Austrija, Pran
cūzija dagi pasiskubino susitaikyti 
su svarbiausiu Austrijos užtarėju 
Vokietija. Tąsyk tik caro užru
bežinių reikalų numisteris suprato 
pavojų ir greitai nutilo. Masko
liškiejie agentai kurstytojai pasi
traukė iš Serbijos ir caro randas 
pradėjo raminti Serbiją, nes jeigu 
užgimtų karas terp Serbijos ir 
Austrijos, Maskolija negalėtų pa
dėti ScTbijai, nes karui reikia ne 
mažai pinigų, o jų jau nieks ne 
skolintų. Be pinigų karą vesti ne
galima.

Maskolijos durnoj pažangesnių
jų partijų atstovai rengia paduoti 
reikalavimą panaikinti visai Mas- 
kolijoj mirties bausmę. .Susitvėrė 
teipgi sanjunga priešų mirties 
bausmės, kurie agituoja terp gy
ventojų. Jeigu ne vien kairiejie 
durnos atstovai reikalaus panaikini
mo mirties bausmės, jeigu reikala
vimą parems ir gy ventojai, randas 
ar _nori ar ne, turės nusilenkti. 
Svarbiausia durnoj randą remianti 
partija spalininkų rods nepritaria 
visiškam panaikinimui mirties baus
mės, bet ir jie reikalauja, kad ran
das su savo pasmerkimais butų 
atsargesniu, nes dabar jis jatt per 
daug siaučia stt ukėsų gyvasėia.

Garsus rėksnys durnoj, reakci- 
jonierių vadąs Puriškcvič, rodosi 
prilipa jau liepto gąlą ir baigia 
savo vadovavimo dienas, nes net 
savo šalininkams jis jau įsiėdė iki 
.gyvam kaului. Net spalininkai lai
ko jį ne pilno proto: jie reikalau
ja, kad daktarai ištirtų Puriške- 
vičiaus protą ir jeigu jis’ pasirody
tų bepročiu, išmesti iš dūmos vi
sai: jo vietoj, kad butų išrinktas 
kitas,
čiaus be 
moj.

Durnos 
atsilankė 
statė durnos geismą panaikint} mir
ties bausmę, arba ją taikyti tik 
prie nepaprastų prasižengėlių. Ca
ras Chomiakovui pritarė. Stalypin 
teipgi, rodosi, pritaria sumažinimui 
kartuvių aukų. Karo teismo de
partamentas prie karo ministeri
jos prisakė karo teismams, kur tik 
galima, bylas jam paduotas per
duoti civiliškiems, paprastiems teis
mams.

Durnos susirinkime Stolypiji gy
nė garsų šnipą provakatorių Aze- 
vą. Teisino jį, kad jis neprigulė
jo prie revoliucijonierių. urėdnin- 
kų užmušystų nerengė. Nieko 
tame- gynime įstabaus nėra. Toks 
tokį ir gina. ’ Bet visgi t Azevo 
darbai privertė randą arčiau pažiū
rėti į augštų urėdninkų dąrbus. 
Net buvęs ministerių pirmininkas 
Witte tapo statytas'prieš paslap- 
tą tribunalą. Jį kaltino už susi- 
nešmus su kadetais ir kitomis Sto- 
lypinui nepatinkančioms partijomis. 
Witte vienok atsisakė prieš tribu
nalą teisintiesi, nes būdamas mirii- 
sterių pirmininku, savo urėdą laikė 
tikru, todėl ir turėjo tiesą tartiesi 
ir susinešinėti su partijoms, kurių 
parama buvo reikalinga. Kadan
gi Wiite gazdinimų nenusigando, 
tai ir liovėsi jį gazdinę, priešingai, 
gazdintojai jo pabūgo, kad jis ne
išduotų dabartinių valdininkų pas- 
laptų darbų.

.MASKOLIJA.
Jeigu svieto politika remtųsi 

. nuomonių maskoliškam randui tar
naujančių laikraščių, tai ant Bal
kanų pussalio ne apsieitų be kru
tino karo. Tuose laikraščiuose 
siundymų ant Austrijos net užru- 
težinių reikalų ministeriai pasirodė 
per daug; todėl jis pasikvietė pas 
savę redaktorius įtėkrmngesniųjų 
laikraščių ir prašė jų būti atsar
gesniais su siundymais, nes jie gali 
teip Maskolijos gyventojus, arba 
bent jų dalį suerzinti, pakelti prieš 
Austriją, kad paskui jų nebus ga
lima suvaldyti -ir jie gali rand«ą. į 

- tokią audrą įtraukti, kad iš jos 
sunku bus išbristi; Maskolija gali 
išeiti vėl su apdaužytais šonkau
liais. Žinoma, užrubežinių reikalų 
ministeris negalės laikraščiams pri
sakymus davinėti, nes laikraščiai 
ne jo; bet vidaus dalykų ministerio- 
prižiūrimi, ’ todėl jis vien prašė re
daktorių ne erzinti per daug Au- 

* Siriją, nes tie erzinimai labai sun
kina užrubežinių reikalų ministe
rio ' darbą. Peterburge, Maskvoj 

r miesto policijos viršininkai vaikė 
susirinkimus, jeigu kalbėtojai ban-

• dė tik paminėti Austrijos vardą.
Bet ne višur teip elgiasi įstatyti 
vidaus ministerio urėdninkai: ki
tur laikraščiai liuesai kursto žmo
nės prieš Austriją. Aišku todėl, 
kad maskoliškiejie reakvijonieriai 
stengiasi supiudyti Maskoliją su 
Austrija, nes užgimus karui, ypač 
jeigu iš jo Maskolija išeitų per
galėtoja', jie visą valdymo būdą 
galėtų pakreipti į senas vėžes, su
grąžinti tuos biuorkratijos geidžia
mus laikus, kada prieš jos- darbus 
ir pasielgimus nieks nė žodžio iš
tarti negalėjo. ' 7

. Užrubežinių reikalų ministeris 
vienok toliau žiuri negu reakcijo-

- pienai; jis supranta, kad karas
• gar atsieiti vienai Maskolijai vesti.

- Nors Prancūzija ir susirišusi su 
Maskolija, bet ji ne geidžia karo, 
nes jai Maskolija jau skolinga net

Ycelioliką milijardų frankų. Karas 
gi, ypač jeigu jis Maskolijai butų 
nepasekmingu, gali ją visai į ban- 
krutystę nustumti; tąsyk išnyktų 
prancūzų viltys atgauti caro ran
dui paskolintus pinigus. Todėl 
Prancūzijos valdžia persergsti 
Maskoliją, kalbina nesierzinti, ne 
traukti nesutikimų iki karui, nes 
jį Maskolija turėtų viena vesti su 

raugais. Ir pats Masr 
ežįnių reikalų mini-
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\’ilniaus tramvajai priklauso 
‘Rusijos arkliais traukiamųjų 
tramvajų Draugijai”. Šiomis die
nomis ta Draugija atsiuntė savo 
atstovą Leviną tartie^ su miestu, 
kurs nori dabar tuos tramvajus sau 
išpirkti. Levina^ už tifcmvajus pa
reikalavo 720 tūkstančių rublių, 
tačiaus miesto galva Venclavskis 
nesutiko tiek mokėti- ir pasiūlė 
vien 320 tuk&t. rublių; paaiškin
damas, jog Levinui nesutikus, — 
miestas gali savo tramvajus kito
mis miesto gatvėmis" įtaisyti ir tuo 
žymiai sumažinti Lavino atstovau
jamos Draugijos pelną. Levinas 
tuo tarpu nedavė jokio tikro at
sakymo ir paprašė Venclavskio 
su tarybomis dar 7 dienas luk
terėti. > 44

laike karo, nes tas reikalauja mil- 
žinškų išlaidų, ko ne turtingiau
sias kraštas ilgai negali pakelti. 
Austrija ir Serbija nepriguli prie 
turtingų kraštų. Jeigu todėl kai
mynai ne sutiks nusiginkluoti, tu
rės karą pradėti, nes karai ne il
gai traukiasi, o tokių jau išlaidų 
reikalauja kaip ir be karo laiky
mas, didelių armijų po ginklu. Kas 
todėl šį pavasarį ant Balkanų pus- 
salio gali užgimti, dabar nieks ne
gali žinoti.

Tiesiog į karą stumia, jo geidžia 
Serbijos sosto įpėdinis ir jis ran
da, gana pritarėjų.
imtose provincijose Bosnijoj ir 
Hercegovinoj jau atsirado gin
kluoti sukilėlių pulkai, o daugu
mas sukilėlių yra atėję iš Serbi
jos. . Suvaldymas sukilimo 
reikalaus nemažai pinigų, 
Austrija neturi per daug.

kaltino, kad karštai platinęs tarp 
stačiatikių katalikystę ir pajuok
davęs stačiatikių tikybą. Teismas 
nubaudė kun. Borodzičių pusant
rų metų tvirtapilės. Jo apgynėjai": 
\ ilniaus advokatas Vrublevskis ir 
Peterburgo Sokolovas paduodu 
skundą senatan.

Kun. Borodzičiaus laukia dar 
viena byla, kurią nagrinės Vilniaus 
teismo rūmai. Šiuo kartu jis kal
tinamas už tai, kad kurstęs žmo
nes daryti maištą.

Austrijos už-

irgi 
kurių

Metas XVIII

Klausymą proto Puriškevi- 
juokų perkratinėja du-

perdčtjnis Chomiakov 
pas carą Ir jam per-

AUSTRIJA.
' Prietikiai terp Austrijos ir Ser

bijos dar nepaaiškėjo; dar vis atei
na vien prieštaraujančios žinios. 
Vieną dieną garsina, kad Serbija 
pasiduoda Maskoliuos ir Prancūzi
jos nurodymams, kad išsižadėtų 
naujų kraštų ant Balkanų pussa- 
lio; kitą dieną ateina visai priešin
gos žinios, būtent, kad Serbija ne
pasiduoda Maskolijos nurody
mams, kad ginkluojasi dar smar
kiau ir tuomi verčia Austriją lai
kyti ant Serbijos rubežiaus didelę 
armiją, kas patraukia dideles išlai
das. Austrija oficijališkai kreipėsi 
į Serbijos randą reikalaudama pa
leidimo kariumenės, jai paliko lai
ką tik iki 31 kovo. Ką todėl Au
strija darys, jeigu Serbija ne pa
leis sušauktų po ginklu kareivių 
iki paskirtam laikui ? Iš tikro nė 
Austrija, nė Serbija negali laikyti

Vilniaus Žemės bankas pereitais 
metais turėjo gryno pelno 1421- 
349 rub.,. t y. mažiau kaip 1907 
metais 47.984 rubliais. .

Vilniaus miesto valdyba Sumanė 
įkurti miesto banką. Tuo tikslu 
kreipėsi į tų miestų valdybas, ku
riuose jau toki bankai gyvuoja, 
prašydama prisiųsti tų bankų įsta
tus ir žinias apie jų veikimą.

kakdavo vandenio visam .dvarui. 
Staiga sausio 16 d. iš to ežero 
vanduo pranyko, tartum jo ir hpti 
nebuvo.

L ; k |
Kai-leurie šį atsitikimą riša su

Italijos žemės drebėjimu.

I§ KAUNO.

PRANCUZIJA.
Pereitą sanvaitę Paryžiuj 

atidengtas paminklas vieno iš žy
mesnių prancūziškų politiškų vei
kėjų, buvusio Prancūzijos ministe- 
rių pirmininko Floųueto. Atiden
gimo iškilmėse dalyvavo preziden
tas ir ministeriai. Dabartinis mi- 
nistęrių , pirmininkas Clemenceau 
laikė kalbą, kurioje aiškino rando 
nuveiktus darbus nuo karo su Vo
kietija. taigi nuo puolimo Napo
leono iki dabar. Clemenceau pa
gyrė dabartinę respublikonišką 
tvarką Prancūzijoj, apreiškė, jog 
nė joks kitas randas per tokį lai
ką tiek nenuveikė žmonių labui, 
kiek nuveikta respublikoniško ran
do. Ministerių pirmininkas aiški
no, jog f*r '’isa respublikoniškos 
tvarkos laiką randas turėjo gana 
priešų ir gerų mierių stabdy tojuj 
Iš pradžių randas turęjo kovoti su 
senosibs- tvarkos šalininkais, taigi 
monarchistaki reakcijonieriais, ku
rie geidę^senosios tvarkos, nes prie 
jos jie dangau turęjo laisvės, leng
viau savo naudai galėjo išnaudoti 
visą kraštą. Paskui randui atsiėjo 
kovoti su kunigija, kuri vien sau 
geidė privilegijų, bet kitiems laL 
svės nenorėjo- pripažinti, šiądien 
monarchistų įtekmė, kuri iš pra
džių buvo labai didelė, nupuolė, 
pasimirus žymesniems ant sosto 
kandidatams. Kunigija teipgi per
galėta, nors jos įtekmė ypač ant 
moterų dar ne maža, o Prancūzi
jos moters turi ne mažą įtekmę ant 
politikos bėgio. Ne be pamato 
prancūzai sdko: mes valdome svie
tą, bet mus valdo moterys. Tre
čias priešas, su kuriuom randui 
reikia kovoti — yra revoliucijo- 
nieriai besistengianti panaikinti 
meilę savo krašto. • Tas rando prie
šas yra jauniausias. Ar jis pa
siseks randui teip lengvai perga
lėti kaip du pirmutiniai, to jau 
Clemenceau negali žinoti. Seniau 
jis pats arčiau jų stovėjo negu 
dabar.;

buvd

Miesto valdyba jau šustatė šiems 
metams savo biudžetą į 50000 rub. 
liko paskirta mokyklų naudai, 
2OOOO rubliais daugiau kaip pa
prastai. Kitą naudingą ir ytin mie
stui reikalingą išlaidą nutarta pa
daryti, būtent: paskirta 20000 rub. 
iškasimui didelio kanalo (griovio), 
kuriuo visi miesto nešvarumai bus 
prašalinami. Tas kanalas trauksis 
nuo Aušros Vartų gatvės ir eis 
palei Didžiąją.

Smargainių lokautas jau užsL 
baigė; darbininkai čia šį-tą laimė
jo. Vilniuje lokautas tebesitęsia, 
bet išrodo, jog jau ilgai nebetvers.

General-gubcrnatorius jau atida-; 
ve karo teisman visus. tuos, kurie 
sausio 5 d. šaudė į policiją (Di
džiosios Pogulankos gatv.). Vjši 
kaltinamiejie, kareivių lydimi, bu
vo atvesti į teismą, ir ten jiems 
buvo įteiktas apkaltinimo aktas. 
Jų byla bus netruMiup^Mūjania.

Pasmerktiems vnniaus kano 
teismo pakarti sausio 21 d. Ozo
linui ir Kacevui, kurie nudurė 
Dinaburko kalėjime studentą Ną- 
delį — mirties bausmė liko pakei
sta amžina katorga. Tik vienas 
Jancevičius liko šiomis dienomis 
pakartas.

Pernai buvo plačiai pasklydęs 
gandas po Vilniaus gub., kad žy
dai šalnaičiupse (Vilniaus pavie
te) užmušė vaiką.

Sausio 24 d. teismo rūmai ria- 
grinėjo tą bylą — ir nesuradę jo
kios kaltės, paleido kaltinamąjį 
tame užmušime įydą Vinaverį — 
už tuščias žmonių kalbas iškalėjusį 
'pilnus aštuonis mėnesius.

ViL 
grei- 
tary-

Vilniaus karo teisman jau įneš
ta byla tų žmonių, kurie sausio 5 
d. Poguliankos priemiestyje, gin- 
damies, šaudė -policiją. Kaltinin
kai buvo iššaukti teisman, kur 
jiems buvo įduota apkaltinimo ak
tai.

Vilniaus karo teismas sausio 21 
d. buvo pasmerkęs tris žmonės mir- 
tin, būtent: Ozoliną, Kacevą ir 
Jancevičių už tai, kad jie visi 
Dvinsko kalėjime užmušę studentą 
Nadelj.

Pėtnyčioje, vasario 12 d., 
teismas nagrinėjo bylą apie 
kluotąjį pasipriešinimą, kuris 
ko sausio g d. prie D. Pogulian- 
kos gatvės. Teisman patraukta: 
J. Michlin'as/A. Lancevskis ir E. 
Chirginaitė, Oršos (Mogilevo g.) 
gimnazijos mokinė. Visi kaltina- 
miejie pripažinta kaltais priklau- 
sime anarchistų-komunistų kuopai, 
Michlinas ir Lancevskis be to dar 
ginkkludtam pasipriešinime ir sar
gybinio sužeidime. Michlinas ir 
Lancevickis pasmerkta pakarti, 
Chirginaitė gi 4 metams katorgom

karo 
gin- 

k jvy-

Dabar Ozolinui ir Kacevui mir
ties bausmė atmainyta. Jie turės 
išbūti katorgoje iki gyvos galvos 
Jancevičių gi sausio 25 d. jau pa
korė. Jam gyvybės nedovanojo 
dėl to, kad jis jau nebepirmą kar
tą buvęs žmogų užmušęs; be to, 
ir dabar jis buvęs didžiausias to 
užmušimo kaltininkas.

Kun. M. Kriaučiūnas iš Chica- 
gos paaukojo Liet. Dailės Draugi
jai 100 doliarių (<91 rublį). Au
kotojas prie to išreiškęs norą, kad 
draugija apskelbtų konkursą ori- 
ginalinei lietuviškos Panelės Šven
čiausios giesmei. Lietuvių Dailės 
Draugija ketina neužilgo" tą lWn- 
kursą apskelbti.

Vilniaus miesto budžetas šiems 
metams apskritai išneš 1.162.000 
rublių. Iš tų pinigų paskirta žmo
nių sveikatos reikalams arti 85- 
ooo rub. Jeigu pasirodytų cholera, 
tai be to dar paskirta po 3.000 r. 
mėnesiui kovai su cholera. Miesto 
reikalams pagerinti paskirta 117- 
000 rub. Miestui apšviesti 65.000 
rub. Policijai ir kariumenei ski
riama arti 200.000 rublių.

• ITALIJA.
Pereitą sanvaitę Italjoj atsibuvo 

parlamento atstovų rinkimai. Rin
kimai išpuolė teip, kaip dabartiniai 
ministeriai geidė: -jie parlamente 
turės didesnę dalį savo mierių pe
rėmėjų. Bet rando priešų parla- 
mentan pateko daugiau: socijalistai 
ir respublikos šalininkai laimėjo.p-' 
šešis naujus atstovus. Klerikalai 
nuo 1870 m., taigi nuo atėmimo 
nuo popiežiaus Rymo, pirmą kartą 
dalyvavo rinkimuose; jų išrinko 
gana diktą skaitlių, bet' visgi ne 
tiek, 1<iek jie pats tikėjo, 
aišku, kad kunigija Italijoj 
teip didelės įtekmės, kaip 
manoma.

B UETDVOS

Taigi 
neturi 
bnvo

Pirmadienį, sausio 26 d. 
iiun atvyko iš Peterburgo 
uoju traukiniu ministerių 

bos narys Zajančkovskis, žandarų 
’corpuso pulkininkas Lubcncovas. 
svarbiųjų reikalų ministerijos val
dininkas Osten-Sakenas ir vidaus 
reikalų ministerijos valdininkas 
Michailovas. Visi jie atvažiavo 
revizijos daryti vietinėse vidaus 
reikalų ministerijos įstaigose.

• Sausio 27 d. komisija su guber
natorium apsilankė miesto polici
jos arestantų skyriuje. Ministerių 
tarybos narys Zajančkovskis apėjo 
kameras, klausinėjo areštuotus, ra
gavo jų valgio. Komisija apžiurė
jo visą bustą policijos areštautų 
skyriuje.

Komisija apsilankė kai-kuriosc 
policijos nuovadose, taip-pat ir ap
skrities policijos valdybos areštautų 
skyriuje.

Eina kalbos, kad komisija tarp 
kita-ko darysianti reviziją miesto 
policijoje ir šnipų skyriuje.

Miesto valdyba ketina kitiems, 
metams įtaisyti elektrikinį tramva
jų. Apskaityta, kad jam įtaisyti 
reiksią 2 milijonų rublių. Miesto 
valdyba turinti viltį kad tam tiks
lui jai nesunku busią pinigų pasi
skolinti, nes toks 
siąs gerą pelną.

tramvajus duo-

Lenkų teatras 
dienas. Vietiniai 
kasdieną dejuoja,

I§ VILNIAUS.
Vilniaus , terptautinė dailininkų 

draugija atveria vasario r dieną 
vidudienyje cirko bute pirmąją pa
veikslų parodą, kurioje bus išstatyti 
šitų dailininkų paveikslai: A/Piot- 
rovskię. K. \'asftkovskio, Simlero, 
Radvanskio, Kupčinsko, Bendnar- 
skio, Houvaldo. P. Rimšos, M. 
Ciurlianio. LeŠČinskio.i Baženovo, 
Leibovskio, Chimono, Rumiancevo, 
Velco, Hansono, Rybako. 
dar Siemiradzkįo piešiniai 
Kosako akvarelios. Paroda

Be to

ketina
stengėsi sutverti ga- po ginklu visą savo armiją kaip būti labai įdomi. .

Sausio 31 d. gubernijos miesto 
reikalų valdyba svarstysianti klau
simą, ar nereiktų patraukti teis
man už blogą tarnaujančiųjų prie- 
žiūrą buvusio miesto galvos Bert- 
iioldto ir dabartinio — M. Venc- 
lavskio, taip-pat buvusių ir dabar
tinių miesto valdytos narių: Ga- 
inskio, Šarskio, J^ikauskio, Zu- 
bovičiaus, Lapinskui ir 7 buvusių 
revizijos komisijos! narių. Byla 
keliama dėl PastenAckio, kurs yra 
daug miesto pinigu’išeikvojęs.

Šeštadiehį, sausio. 24 d., Pskovo 
apygardos teismas nagrinėjo, už
darytomis durimis, buvusio Mi- 
jorų klebono, o dabar ištremto Ja
roslavo gubernijom kun. Borodzi
čiaus mlj; Kaip jau žinome, jį

gyvena sunkias 
lenkų laikraščiai 
kad lenkai taip 

šaltai į tą dalyką žiuri. Teatro di
rektorė Mlodziejovskaitė yra nu
sprendusi iš Vilniaus išvažiuoti. 
Anot jos, teatras paskutiniais lai
kais duodąs kas mėnuo 1.000— 
1.500 rub. deficito.

Neseniai čia susitvėrė gerų no
rų žmonių draugija tam teatrui 
šelpti. Ton draugijon įsirašė tik 
apie 100. Anot “Gonco Wil.”, 
Vilniuje esą apie 80 tūkstančių 
lenkų (1), o tuo tarpu tokia maža 
dalelė teuž jaučia lenkų teatrą. 
Koks tai nepatrijotiškumas tų visų 
80 tūkstančių Vilniauš lenkui

Dabar vėl atsirado gerų norų 
lenkų kuopelė, kuri ėmė rinkti te
atrui kapeikines aukas. Ir štai 
jau “Gon. W-” No. 26 skelbia 
aukas. Surinkta iš tų žmonių jau 
arti poros šimtų rublių. Tarp au
kotojų tarnaitė X. Y. davusi 5 
kap., kita 5 kap. ir tt.

Toliau, tas pats “Gon. W.” kas
dien beveik skelbia apie "ponų”, 
“patrijotų-lenkų” keliamus balius. 
Kiekvienam baliui praėjus, gar- 
siuojasi ponių ir panelių suknio
mis, kokstiumais “stebuklingo 
gražumo”. Kiekviena nepaminė
toji stengiasi kitam kartui įsitai
syti tokį rūbą, kad ir ją kitą/kar
tą išgirtų laikraščiuose. Tokių ba
lių šis sezonas iškėlė labai daug, 
kad ir nesuskaitysi. Kiek jie pini
gų prarijo! O teątre per tą laiką 
tiek'tesilankė “patrijotų”, kad ne
pakakdavę nei už salę užsimokė
ti.... ir reikia dabar iš tarnaičių 
rankioti po 5 kapeikas.

Pereitais metais Buividžių mie
stelyje vienam neturtingam bute 
rado paplautą vaiką. Tuoj po 
tam pasklido kalbos, kad tą vaiką 
papiovė žydai,* tuom labiau, kad 
mergaitė,, kurį matė tą atsitikimą, 
pasakė, kad vaiko nužydytojas bu
vęs su barzda. Netrukus suėmė 
seną žydą Vinterą Ir pasodino į 
kalėjimą, nes mergaitė buvo nuro
džius, buk jis papiovęs. Tarp 
žmonių buvo- leidžiamos paskalos, 
kad žydams būtinai ^reikia krikš
čionių kraujo ir tt. Keliose vieto
se buvo mėginta daryti žydų “po
gromus’’. Valdžiai vos pasisekė 
šiek-tiek nuraminti žmones. Da
bar sausio 24 d. buvo teismas ir

paleido iš kalėjimo.

I§ MEDININKŲ VALSC., 
Vilniaus gub.

Seniau jau buvo prašę Vilniaus 
generalgubernatorių, kad leistų 
ten pastatyti bažnyčią. Dabar gi 
iš mus buvo pareikalauta, kad sudė
tų 3.600 rub. prirodyti, kad turį 
pinigų būtinai reikalingų bažny
čiai statyti. Tuomet žmonės susi
rinkę valsčiuje, nutarė užsidėti sa
vo mokesnius ir tokiu budu su
rinkti reikalingus pinigus, bet val
džia jų nutarimo nepatvirtino, sa
kydama, kad toks mokesnio užsi- 
dėjimas gali subaigti ardyti ir be 
to vargingą valstiečių gyvenimą.

I§ TRAKŲ, \ 
Vilniaus gubernijos.

Šiomis dienomis Vilniaus apskri
čio teismas nagrinėjo garsiąją 
“Alovės byla”, kuri perėjo nuo 
pavieto teisėjo kaipo apeliacijos 
skunda. Už daromą bažnyčioje 
betvarkę giedant lenkiškai, kuo
met visi giedojo lietuviškai, teisė
jas buvo nuteisęs kalėjimu 3 žmo
nes 4 dienoms, 1 — 10 dienų, 4— 
2 mėnesiams. Nuteistiems 4 die
noms teismas paliko tą pačią baus
mę, nuteistąjam 10 dienų sumažino 
ją ligi 4 dienų, tiems jgi, kurie bu
vo nuteisti 2 mėnesiam, sumažino 
ligi 2 dienų. Gynė adv. Povolickis.

* Z A,,)

Mo-

IŠ GELVONIŲ, 
Vilniaus pav.

Čia yra dvikliasė mokykla, 
kytojai abudu rusai lietuviškai ne
supranta nei žodžio. Visas moks
las vedamas rusų kalboj. Tik ka
da klebonas ateina, tai neatbūtinai 
reikia mokyties lenkiškai. Jis ir 
lenkiškais “elementoriais” apdalino 
mokinius. Jeigu kuris iš mokinių 
lenkiškai mokyties nenori, tai tokį 
vadina “chamu”. — Laikas butų 
mums vietiniams lietuviams susi
prasti. Per valsčių sueigas dary
kime nutarimus ir reikalaukime, 
kad valdžia mums duotų mokyto
ji lietuvį, kuris musų vaikės mo
kytų lietuviškai, nes prigimtoj kal
boj besimokindamas greičiau apsi% 

šviečia. , Cyžėlis.

.Sausio 22 d. Kauno,, apskričio 
•teismas su prisiekusiais posėdinin- 
kais negrinėjo valstiečių Jono Ši
leikos, Juozapo Guiso, Juozapo 
Jasiųno, Antano Bugianio ir mie
stiečio Jono Davidavičiaus bylą. 
Visi jie buvo kaltinami ginkluo? 
tam kunigo Andriejaus Rakaucko 
apipilėšime. Be to miestietė Goda? 
Tolca Chaikina (irgi Chaikele Va
dinama) buvo teisiama už kunigo 
pagrobtų daiktų slėpimą. Tas api
plėšimas atsitiko 1907 m.

Tuo laiku kun. Rakauckas gy
veno mažame Lopių miestelyje, 14 
viorstų nuo Kauno. Kalbos ėjo 
aP’c ji» jog jis esąs turčius. Visi 
augščiau paminėti jauni žmonės 
v ieną gražią dienelę įsigrūdo į kun. 
Rakaucko butą, surišo jį ir pa
grobė 9 rublius pinigais, ir 2000 
rub. procentiniais popieriais, auk
sinį laikrodėlį, kryžių ir revolverį.

\ ienas iš to apiplėšimo daly
vautųjų, Šileika, buvo pirm jau po
licijai pranešęs apie žadamąjį at
sitikti apiplėšimą; Jis įvardijo vi
sus dalyvautoj us ir dieną kuomet 
buvo ketinama užpulti, bet užty
lėjo, kurį kunigą buvo jie pasike- 
tinę apiplėšti. Policija saugojo tą 
dieną visai kitą kleboną. Ant, ry
tojaus visi kunigą Rakaucką už- 
puolusiejie liko nuimti. Draug bu
vo suimta ir Chaikelė, pas kurią 
ir rado visus iš kunigo išneštus 
daiktus!

Prisickusiejie posėdininkai teis-

pranešęs apie žadamą j j at-

ną. Teismas nuteisė Šileiką, Gai
są ir Davnaravičių 12 metų kator- 
gon, 17 metų turintį Bugialį — as
tuoniems metams katargon ir Chai- 
kelę — pusantram mėnesiui kalėji- 
man. Kunigas Rakauskas pažino 
Šileiką kaipo visų tų plėšikų va*- 
dą — ir užtai jis buvo lygiai, su 
Kitais nuteistas.

— Skolinamai-taupomųjų drau
gijų (bonkų) Kauno gubernijoje 
skaitoma arti 40, bet jų daugu
ma, išaikvojusios sudėtus pinigus, 
vos tegyvuoja. Jų sutvarkymu 
užsiėmęs Kauno gubemijinis smal
kios paskolos komitetas davė ži
nią prokurorui, kad pradėtų tyri
nėjimą prieš vieną Gruzdžių ban
ko valdybos narį ir du buvusiu na
riu. Be to gubernatorius už ne
sirūpinimą išjieškoti išleistas ban
ko skolas patraukė atsakomybėn 
vieną žemiečių viršininką ir at
statė du valsčiaus viršaičiu.

— Kauno gubernijos besirupi- J 
nanti draugijomis valdyba sausio 
20 d. įtraukė į draugijų ir šąjun- • 
gų sąraša: 1) Stekšnos (Raseinių 
pav.) ūkio rątelį ir 2) Raguvos 
(Ukm. pav.) ūkio ratelį.

Iš RAUDONDVARIO, 
Vilniaus gub.

Nuo nebeatmenamų laikų buvo 
čia ežeras, kurs užimdavo visą de
šimtinę žemės. Iš to ežero pa-

Išėjo pirmasai Kauno vargonininkų i 
draugijos laikraščio “Vargoninin- •] 
kas” numeris. ^Laikraštis labai 
menkutis. Pirmajame numeryje 
tik 8 puslapiai paprastojo knygos 
formato. Straipsnyje “Nuo Re
dakcijos" pažymėta laikraščio pro- -I 
grama ir pakraipa. Vienas ilgo
kas straipsnis apie vargonininkų 
draugijos tikslą ir jos darbus, ke
lios korespondencijos iš Lietuvos 
apie cliorų surengimą ir apie mu- 
zikališkai-vokališkus vakarus — tai 
ir visas “Vargonininko" turinys. 
Galima tačiaus* tikėties, kad kiti d 
laikraščio numeriai bus turininges
ni. Negalima taip pat nepatėmyti, 
kad atskiro numerio kaina — 20 • 
kap. — truputį brangoka.

Lietuvių Katalikų Skaitymo My
lėtojų Draugija Kaune jau vyriau
sybės buvo patvirtinta birželio 20 
d. 1908 m. Įsteigiamasai susi
rinkimas buvo sausio 17 d. Valdy- 
bon išrinkti: pirmininku—kun. Ja- 
nuševskis, jo padėjėju-^J.Naujalis, 
sekretorium — O. Vaitkevičius, jo 
padėjėju — kun. A. Dambrauskas, 
iždininku — kun. Jarašiūnas, jo 
padėjėju—kun. Baršys; knyginin
ku—kun. Degelis, jo padėjėju— 
kun. A. Alenka. Revizijos korai- 
tetan išrinkti: Ciemnolonskis, kun. 
Prouckictis ir Uprestas. Draugi



GAISRAI. " ‘
N. Y. Lenkiškoj šv. 
mokykloj užgimė gais-

jos tikslas — gaminti savo na
riams knygas Ir laikraščius pasi
skaityti netik draugijoje, bet ir 
namie. • Drapgija galėsianti .įsteig
ti knygyną, skaityklą, zinuzėjų. 
Jstojamasai mokesnis 3 rub., me
tinis x rublis.

mės ir gero miško 
šimtinių, ežerą, už 
ka metams IQO r.
p. Vojevodzkis visas triobas ir 8 
valakus žemės.

Butų gerai, kad toji žemė pa
tektų lietuviam s-valstiečiams.

Dievo Muzikantas.
(“V-tis”).

žvėjai mo
ti pasilieka

IŠ JONIŠKIO, 
Šiaulių pav.

Giminėnų S, K. Simaitis gyvena 
' I Amerikojej bet kadangi nemoka 

rašyti, tai laiškus rašydavo jo 
“draugas”. K. Sįm. parsiuntė sa
vo motinai 600 rųb. Žinoma, apie 
tai turėjo žinoti ir “draugas". Ne
trukus tas “draugas” išvažiavo į 
kitą miestą ir parašė K. S. vardu 
jo motinai laišką, kad jis esąs da
bar labai dideliame varge ir norįs 
grįžti Lietuvon, tik neturįs pinigų. 
Motina nieko blogo nemislydama. 
tuo labiau, kad laiškas ta pačią 
ranka buvo rašytas, ką ir pirmiau, 
ėmė ir išsiuntė 300 rub. Antrą 
dieną gauna motina kitą laišką, kad 
jos suhui nieko netrūksta....

Vėjo brolis.

A Iš RADVILIŠKIO, 
Šiaulių pav..

šnipų skyriaus viršinin-Šiaplių
las su sargybiniais ir pristavu 
krėtė liaudies mokyklos jaunesnėją 
mokytoją ir gelžkelio mokyklos 
mokytoją (abi rusės) ir jieškojo 
literatūros. Nieko nerado.

A. Vijurkas.

IŠ KUŠLEIKŲ, 
Papilės valse., Šiaulių. pav. 
Aplinkui ^-ūkininkų laukus 

yra valdžios miškai, 
tuos miškus dalina į 
(po dešimtinę ir mažiau) ir par
davinėja. Daliankas padalino į dvi 
dali — dėl “kupčių” ir dėl valstie
čių. “Dėl kupčių” miškas įkainuo
tas brangiau ir parduodama iš Imi
tacijos; dėl valstiečių gi — pigiąu 
ir turi būti parduodama be licita- 
cijos. Tik reikia pristatyti iš 
valsčiaus valdybos paliudijimas, 
kam reikalinga “matarijolo”. Bet 
paprastai tų “įstatymų” nesilaiko. 
Štai ir rudenį per licitaciją Kuršė
nuos pardavė tiepis, kurie bran
giau davė. Valstiečiams yra leista 
dalyvauti ir" “kupčių” licitacijoj, 
bet ten nieko valstiečiai negali pa
dalyti, nes “kupčiai” besivaržyda
mi įvaro nuo 100 iki 200 rub. Ir 
tokiu budu “kupčiai” traukia iš 
valstiečių nagų patį, gerąjį mišką. 

.— tą mišką, kurį patįs valstiečiai 
užaugino; o valstiečiai turi gyven
ti sulūžusiose ir šaltose triobose. 
Jau buvo duota j miškų Departa
mentą kelioliką prašymų, kad par
duotų mišką vien tik valstiečiams, 
bet nieko negelbėjo.

Varguolis.

čia
Kas metas 
“daliankas"

I§ ANYKŠČIŲ, 
Ukmergės pav.

; Jau kelinti metai kaip kai-kurie 
žmonės užsiima gabenimu per sie
ną (agentsva) išeivių^ Dabar vie
nas žydelis atidarė net tam tikrą 
“agentų skyrių”. Yra ir iškaba. 
Bet tas žydelis sudera su žmonėms 
brangiai (apie 106 rub.), sako kad 
ant geresnio garlaivio važiuosi, bet 
paskui pasirodo, kad veža kuopraš- 
čiausiu. Beto dar ir taip visokių 
nesmagumų atsitinka su išgavimu 
pasporto, o kitam prisieina ir grįžti 
atgal iš Liepdjaus. Todėl, kurie 
norite važiuoti Amerikon ar kitur, 
geriau kreipkitės tiesiai Liepojaus 
Garlaivių Draugijos skyrium Ta
da ir išlaidų bus mažiau, ir geres
nę kelionę turėsite. Kreipties ga
lima tokiu adresu: Liepoju$, Vag- 
zalo g., No. 15, Rusi jos-Amerikos 
linija. ' Kaimynas.

(“L U”).

IŠ. GELAŽIŲ, 
Panevėžio pav.

Iš lenkmečio laikų musų apygar
doje vietomis įsiveisė rusų. Jie 
gavo iš vyriausybės didelius žemės 
plotus, vietomis ir kiek miško. Ta
čiaus, nemokėdami ūkininkauti, jie 
apleido žemę ir triobas; žodžiu sa
kant, jų ūkiai greitai susmuko. 
Reikė griebties j ieškoti kitokių pra
gyvenimo būdų. Netrukus po vi
są apylinkę jie pagarsėjo kaipo 
gudrus vagįs, ypač Natiškių so
džiaus rusai. Bet pastaruoju laiku 
rusai ėmė nykti iš musų krašto: 
jokiuo budi negali išsilaikyti savo 
ūkių. Daugelis iš jų savo žemę 

val-prasiskolino, iš kitų lietuviai 
stiečiai nupirko.

Netoli Gelažių miestelio 
nemažas Naujadvario dvaras, 
niau buvo jis p. Kušeliauskio 
bar Vojevodzkio. Šis popas

da-
.B da

bar parduoda 9 valakus puikios že- 
1* ■

IŠ SKUODO, 
Telšių pat.

Užpernai, Paluknės sodžiuje, 
pas ūkininką Vaškį atsibastę buvo 
Kuršo sargybiniai, ir atradę tuš
čius namus, suėjo į vidų, ir po ge
ros valandos tiktai teišėjo. Vaš- 
kis, parėjęs namo, atrado viską 
gryčioje išvalyta ir pasigedo 50 
su viršum rublių. Tada, pasišau
kęs kaimynus, puolė voties, bet ir 
paviję nedrįso arti lįsti, kad sargy
biniai nenušautų supykę, ir pargrį
žo namo be nieko. Vaškis tai vi
sa tuojau pranešė Skuodo antsto
liui, ir tas reikalas tęsėsi su vir
šum dvejus metus; dabar buvo jų 
teismas, bet galų gale Kuršo sar
gybiniai pasiliko išteisinti, ir Vaš- 
kis netik kad negavo prapuolusių- 
jų pinigų, bet pats kuone pasiliko 
kaltas.

sodžiuje,

Laukininkas.
(“V-tis”).

I§ PLATELIŲ, 
. Telšių pav.

Gruodžio 13 d. nakči; 
baičių Jokamą atsibaldė 
pareikalavo pinigų ir 
daiktų. Jam atsakius, ' 
neturįs, plėšikai baisiai 
kainus ir išsinešė visa, 
geresnio.

Tą pačią naktį, ar tie patįs ar 
kiti, plėšikai užpuolė ir 
vidą. Bet ten taip gerai nepasi
sekė, nes senelis atsistojo su kir
viu pas* langą ir vienam plėšikui 
smagiai įkirto. Jo žmonįa išbėgo ir 
pasišaukė kaimynus į pągelbą. Iš
girdę atbėgančius žmones, plėšikai 

Seneliui peršovė ranką, 
ų visų plėšimų sui 
tonįų.

ia pas Stir- 
• plėšikai ir 

kitų gerų 
kad pinigų 
sumušė Jo
ną tik rado

senelį Bui-

pabėgo.
Dėl 
t-*

limta kele

Cv. z-") i 11 ..

~ Jį
IS BERŽOVOĮ,

Telšių pav.
Yra tai Platelių parapijos filija.

Klebonui kunigui 
važiavus 
atėjo vagįs jr paėmė visą, ką tik
tai rado ir kas tiktai jie^ns patiko. 
Plėšikus policijai pavyko suimti 
ir pasirodė,1 kad tai butą Plungiš
kių valkatų būrio. Visi jie atiduoti 
tardytojui; bet pavogtiejie pinigai 
ir daiktai vargu visi besugrįš.

Girininkas.
(‘‘V-tis”).

atlaidus,
“ponui is- 
klebonijon

ROKIŠKIO LIETUVIŲ VYRŲ 
PROGIMNAZIJA.

Pernai pagarsėjo sumanymas įtai
syti čia vyrų progimnaziją. Tasai 
sumanymas daug žmonių nudžiu
gino ir paragino prie jo prisidėti. 
Greitai gi jam neįvykus; ne vie
nas nusiminė, nuleido rankas, o ki- 
t.ijf mažiau suprazdamasl visą tą 
p/ikų triūsą paskaitė žmonių. su
vedžiojimu. Bet tegu silpnavaliai 
nenusimena; tegu nerugdja neiš
manėliai, tegu vėlyj atsimena, kad 
ir Rymas ne išsykio buvo pastaty
tas, kad kiekvienas geras daiktas 
paprastai nelengviai yra įgijamas, 
kad kiekvienas prakilnus tikslas 
tiktai vargais-negalais tęsti pasie
kiamas. Taip ir čionai. Vieną 
musų prašymą, dėlei kai-kurių for
mališkumų, mokymo apygarda at
metė. Bet ar dėl to ir visą daly
ką turime dirvonu palikti? Argi 
darbą, pradėtą taip gražiai ir su 
tokia vienybe, kuriai ir svetim
taučiai, negalėdami jos išardyti, 
stebėjosi, turime kitiems užleisti, 
tarsi, patįs padaryti nieko nepajieg- 
dami?!

P Taip tik silpnučiai gali sakyti 
ir padaryti.

Prašymas vėl nusiųstas Vilniaus 
mokymo apygardon; vėl jau bai
domės .... ir yra viltis, kad gal 

ikia tik 
vieny-daugiaus spiesties į būrį, 

ties, dauginti narių skaičių ir rink
ti aukas tam prakilniam tikslui.

Taip vyrai:
Varykim gi darbą iš vieno 
Už vieną kovodami tiesą, 
Galėsime be ugnies ir plienp 
Išgauti sau laisvę ir šviesą I (M-s) 

. • " i Narys.
P. S. Aukos galima siųsti ko

miteto kasieriaus vardu; jc 
sas: , Rakiški, Kov. gub., 
Sobolevskomu.

(“V-tis”). Į

adre-
Josifu

Mokymo apygardos valdyba iš- 
siuntinėjusi vidurinių mokyk 1 
šininkams įsakymą žiūrėti

vir- 
į ,, ka<i 

mokiniai neskaitytų negeidžiamų

rastų: vyresni^ų kliasų mokiniai 
turį skaityti tas tik knygas, ku
rias jiems patarsią mokytojai, o 
jauniejie galį naudoties knygomis 
tik iš mokyklų knygyno.

IS RYGOS. Į A
Čia p. šikšnys Aleksandro gim

nazijos bute, n edėl dieniais vidu
rinių mokyklų mokiniams veltui 
duoda lietuvių kalbos lekcijas. Mo- 

: kinius perskirta į du skyrių — 
žemesnį ir augštesnį. J lekcijas 
atsilanko ir keletas latvių. Tik 
gaila, kad lietuviai mokiniai ne
labai lankosi, ypač jaunesniejie. 
Kad bent tėvai juos prie to para
gintų, nes, matyti, jie patįs dar 
nesupranta, kad reikia pasimokyti 
prigimtos kalbos. Turiu pažymėti, 
kad musų mokiniai gana susipratę, 
ir gy vena didelėje sątarvėje.

Vitukas.

IŠ PAEŽERIŲ, 
Vilkaviškio pav.

Sausio pradžioje pas Darpkiškių 
K? Galecką atėjo apsisuodinę trįs 
vyrai ir “anarchistų-giltiniečių” 
vardu pareikalavo 400 rub. G. už- 
sigynus, kad neturi, paliko raštą, 

į mėnesį prirengtų, 
tai netolimi vaikinai

kad 
k^H

Alena,

15 IGUMENO, / 
Minsko gub.

Šiomis dienomis Minsko apy
gardos teismas nagrinėjo Igume- 
ne Blonės kun. Vaitiekūno bylą. 
Jis buvo patrauktas teisman už
tai, kad, neišpildęs visų formališ
kumų, prirašęs katalikų tikybon 
Juozapą ir Mariją Azardavičius 
ir jiems davęs jungtuves. Kalti
nimo liudytoju buvo popas Gacha- 
vičius, kuriam labiausiai rūpėjo 
kunigo nubaudimas. Tačiaus ap
gynėjui (kuriuo buvo rusas Vo- 
linskis) pasisekė prirodyti, kad 
kun. Vaitiekūno buvo išpildyta visi 
formališkumai. Todėl teismas ku
nigą išteisino.

kiains. "Bet Tr tarp 900 d. yra taip- 
pat, žinoma, įvairios žemės. Bet 
ta rusinimo lekia, kuri čiopai bus 
pasėta^ nebepinną kartą yra die
giama Žemaičių žemelėje. Sena- 
tikiai, JČionai atvyksiantiejfe, jau 
gyvenau i m ūsų gubernijose (kur?! 
man bar. tyeikingas nebepriminč 
— nebeatminė). 5 metai ir ligšiol 
savo globėjams neįmokėjo mokes
nių už žemę nei kapeikos — ne
paisant to, kad jiems nuolat būvis 
buvo gerinamas. Jei jau čionai, 
sako jų globėjai, čionai, Kantau
čiuose, ant-pat dvaro sodybos jie 
nieko nemokės, tai jau su jais tik
rai bus galas. Baronas tai man 
apsakė prieš naujus 1909 metus, 
o kovo mėnesio pradžioje apleis 
savo parduotąjį dvarą.

Rietavo parapijoje yra vieta, va
dinama Alka. Tai buvusia prieš 
1831 metus *Tvarų parapijos ko 

_.dnkų dvaras: 20—30 kiemų 
didumo. Paties dvaro žemė buvo 
išdalyta senatikiams po 1863 metų. 
Bet palengva jie visai šiandieną 
išnyko, žemę atpirko iš jų vietiniai 
žemaičiai.

Tarp Medingėnų ir Tvarų, 
Plaukinių sodos 2 ukiu valdė se- 
natikiai; bet jiems ‘nevyko ir iš jų 
atpirko dvi dubas žemaitis Reka
šius, o šie išsidangino sau per Kal- 
kunus. ,

O trečią butą Plauskinių sodoje, 
taip-pat buvusią senatikio rankose, 
atpirko žemaitis Zubkus. 
mat, kartais sėkla kad ir 
ma, neprigija.... 

(“V-tis”).

Taigi 
v«*sina-

I§ DINABURGO.
šis miestas stovi počioje tautiš

kų Lietuvos ribų kertėje. Jis yra 
Lietuvai kaip šulas kertinis, j ku- 
rj susiduria sienos, žemės plotai 
lietuvių apgyventi.- Taip, papra
stai, yra sakoma musų geografų 
ir istorikų, kaip reikiant to daly
ko ant vietos neištyrusių. Ištikru- 
jų gi Dinaburgas ne yra vasaros- 
rytų krašto šulas etnografiškos 
Lietuvos, bet šulas (jei jau taip 
norime šulu vadinti) žiemių sieno
je lietuviškų tautiškų ribų su lat
viais ir baltarusiais. Kaipo mieste, 
kuris stovi tikrosios Lietuvos ri
bose, Dinaburge, be abejonės, yra 
daug lietuvių. Kaip gi nebus? 
Juk su Dinaburgu turi nuolatos 
santikius lietuviškas Ežerėnų aps
kritis.

Juk Kalknnų ir Diemanto vals
čiai, kurie, kaipo juosta, apriečia 
iš pietų pusės Dinaburgo miestą, 
su mažais išimčiais yra grynai lie
tuviški. Antgalo, iš kur gi imtųs 
čionai katalikai, jei ne ir Lietuvos? 
Juk žydai, rusai, latviai, baltaru
siai, išskyrus Jietgalius, mažne visi 
yra ne katalikai. O lenkų, tikrųjų, 
atvažiavusiųjų iš Lenkijos, rasi tik
tai kur-nekur.

Tuo tarpu Dinaburgo bažnyčio
se viskas lenkiškai, lenkiškai ir 
lenkiškai, net kartu nuo to len
kiškumo pasidaro, o lietuviškai nie
ko.

Neišgirsi tenai lietuviškai nei 
giesmelės, nei pamokslo, Dievo žo
džio.

Tai taip yra aprūpinami dvasiš
ki lietuvių reikalai Lietuvos ribo
se.* Kada gi čia išsipildys Kristau, 
žodžiai: “Docete ornnes gentes”, 
“Omnis lingua laudet dominum”.

J. V ėringa.

VALSTYBĖS ŽEMĖS BANKO 
VEIKIMAS LIETUVOJE.

Neseniai teko man būti dvari
ninkų susirinkime ir šnekėties su 
baronu Heikingu, Žemaičiuose, 
Telšių pav., Kantaučių dvaro ką- 
tiktai buvusiu savininku. Jo dva
ras, netoli nuo Kantaučių mieste
lio, turi 1.200 dešimtinių įvairios 
žemės, praskolintas, dabar valsty
bės žemės banko yra nupirktas. 
Paketinta buvo pirma jį visą iš
dalyti senatikiams. Buvo atėję jų 
pasiuntiniki apžiūrėti, bet toji že
mė jiems netikusi Dabar vyriau
sybė ketina žemę taip išdalyti: 
900 dešimtinių aplink dvarą ir ar
ti miestelio išdalyti (parduoti) že
maičiams, maž daug vietiniams gy
ventojams; norinčių pirkti netrūk
sta; 300 d.r t. y. patį dvarą (žemę 
bent-kiek geresnę) išdalyti senati-

BRZOZOVSKIO BYLA.
Pernai kai-kurie lenkų laikraš

čiai pranešė žinią apie tai, jog ži
nomas lenkų rašytojas Stanislo
vas Brzozovskis priguli prie pro
vokatorių. Iš tos priežasties sukilo 
didelis trUkšmas, nes Brzozovskis 
lenkų yfeuomėnei buvo žinomas iš 
savo raštų kaipo karštas soči j a- 
lizmo užtarėjas ir buvo lenkų 
socijal. 'partijos augštai garbina
mas. Be to dar žinoma buvo, jog 
Brzozovskis yra rusų rašytojams 
Gorkiui ir Andrejevui artimas 
žmogus. Brzozovskis pareikalavo, 
kad garbės teismas išnagrinėtų 
mestą ant jo paskalą ir jį teistų. 
Dabar vasario 15 d. bus BFzozov- 
skio teismas, kuriame prigulės len
kų socijalistų partijos atstovai, 
taip-pat lenkų socijal-demokratų 
ir legališkosios 
draugijos”.

lenkų kultūros 
Tas teismas šaukia 

Baka jų kaipo liudininką, nes Ba
ka jus kaipo Varšavos slaptosios 
policijos skyriaus viršininko pa
dėjėjas gali geriausiai žinoti, ar 
Brzozovskis ištiktųjų yra buvęs 
provokatorium.

Yra spėjama, jog Baka jus kal- 
tįs Brzozovskį, nes Varšavos slap
tosios policijos skyriaus staigu yra 
pražuvę dokumentai, kurie galėtų 
parodyti, kad Brzozovskis tikrai 
tarnavo tame skyriuje. Ir pražu
vimai tų dokumentų gali vien liu
dyti, jog jie buvo paglemžti žmo
gaus, kursai labai artimuose san
tykiuose gyveno su slaptąja poli
cija.

šiaip ar taip baigsis tas teis
mas, vis dėlto Bakajaus žodis svers 
daug, nes tai vienintelis žmogus, 
prieš kurį Varšavos slaptosios po
licijos skyriaus darbai guli 
skleisti knvgos lapai.

' (“V. Ž.”)

yt at-

I§ LIETUVIŲ MOKSLO 
DRAUGIJOS”.

Mokslo Draugijos organo, “Lie
tuvių Tautos”, redakcija ketina 
šįmet apgarsinti tulus vėlionio K. 
A. Baranauskio irz K. Jauniaus 
laiškus ir pradės nuo tų, kuriuos 
kun. Baranauskts buvo rašęs pp. 
prof. Baudęuinui de Conrtenay ir 
Ed. Volteriui. “L. Tautos” redak
cija, norėdama surinkti kuo-dau- 
giati Baranauskio ir Jauniaus laiš
kų ir k. raštų, kreipiasi tuo tiks
lu į visuomenę prašydama ,vUų 
tų lietuviui kurie turėtų kokius 
nors tų mokslo vyrų laiškus ir 
k., idant teiktųsi vislab atsių
sti Mokslo' Draugi jai — geriau
sia originale, arba . tikriiusiuose 
nuorašuose. Draugijos adresas: 
Vilnius, Lydos gatvelė (Lidskšj 
per.) No. 7. r

“Liet .Tautos” redakcijos vardu,
J. Basanavičius.

W *•*)

I§ LONDONO.
Lietuvių draugystė “Aušra” 

Londone 20 d. vasario turėjo savo 
balių g^na didelėj Empress Hali 
svetainėj, 128 Cambridge Road. 
Balius buvo apgarsintas 8 vai. va
kare; svečiai pradėjo rinktis ve-

liau. Apie pusė 9 vai, nors sve
čių da labai mažai tebuvo, pirmsė- 
dis ^Aušros” p. K. Pilėnas, atvėrė 
balių, paprašė svečius atsistoti ir 
davė ženklą p. Matušek, direk
toriui orkestras griežti tautišką 
hymną. Čia turiu patėmyti, kad 
tautišką hymną griežiant, visi sve
čiai ir svetimtaučiai sustojo, tik 
vienas puikiai apsirėdęs, jaunas 
lietuvis, neįstengė pakelti pasturga
lio, pasiliko ant vietos. Povilo Ma
tu šek’o orkestrą savo pareigą at
liko kuopuikiausiai: tautiškas hym- 
nas ne vienam Lietuvos sunui iš
spaudė ašaras. Po hymno, šokių 
vedėjas p. A. Goliebievskis apšau
kė polką ir p. Matušek užtraukė 
Dr. V. Kudirkos “Dėdienę”. Vo
kiška giedorių draugystė, po vado
vyste profesoriaus Staub, puikiai 
atliko keletą arijų iš operų “Mar- 
tįa”, “Faust” ,ir tt. Po to p. Pi
lėnas svečiams paaiškino (lietuviš
kai, vokiškai ir angliškai) tikslą 
baliaus: apie tai. kad Tėvynės My
lėtojų draugystė rengiasi išleist Dr. 
V. Kudirkos raštus, reikalauja au
kų ir tt. Surinkta aukų apie 2 sv., 
kurie tapo įduoti iždininkui p. Jur
giui Levinskui, o jis savo laike 
persiųs T. M. D.

Balius užsibaigė lietuvišku ir 
anglišku hymnu 4 vai. nedėlios 
ryto. Svečių išviso atsilankė apie 
120.

Neprošali, rodos, padaęyt keletą 
patėmijimų. Kun. K. Matulaitis, 
išgirdęs, kad “bedieviai - aušrie- 
čiai” Įengia balių atminčiai Dr. 
V. Ktrairkos, ėmė ir parapijinia
me kliube padarė balių tą pačią 
dieną.

Resultatas ir buvo, kad kąip 
“aušriečiai” teip ir kuniginiai pra
laimėjo: turėjo primokėti pusėti
nai. Tai teip kun. Matulaitis savo 
aveles mokina “mylėti artimą savo, 
kaip pats save!” Aušrietis.

VĖTRA.
Baltimore, Md. 4 d. kovo siau

tė čia baisi sniego dargana ir vėt
ra. Telegrafų, telefonų ir elektriš
kų žiburių vielos likosi nutraukytos. 
Dasilytėjęs elektriškos vielos, tapo 
užmuštas policistas Worthington.

Vėtra ir sniego dargana perėjo 
visoms Atlantiko pakrantėms.

EXPLIOZIJA KASYKLOSE.
Butte, Mont Diamond kasy

klose, per greitos pritaisytų šūvių 
expliozijos keturi darbininkai liko
si užmušti. >

VVilkesbarre, Pa. Baltimore ka
sykloj atsitiko dujų exp!iozija, ku
rios vienas darbininkas likosi už
muštas, o apie dešimtis ar daugiau 
liko oloj; jiems užkirstas išsigelbė
jimo kelias. Nuo expliozijos ola 
užsidegė.

Bu f falo, 
Stanislovo 
ras. Besigelbint iš degančios trio- 
bos, šešios mergaitės tapo sunkiai 
sumankytos. Alinėtoj mokykloj 
buvo 2000 vaikų.

New York. Sudegė čia, pn. 372 
"374 7 avc- ant trijų lubų namai. 
Ugnyje pražuvo penkios ypatos, o 
penkios tapo sužeistos, kurias rei
kėjo ligonbutin gabenti. Namai 
tie buvo italijonų apgyventi.

New York. Sudegė čia namai 
pn. 311-315 Seventh avė. Labai 
sunkiai apdegė šešios ypatos, o vie
na nuo durnų užtroško.

15 DARBO LAUKO.

IŠ AMERIKOS.
SENASIS PREZIDENTAS 

' VAŽIAVO MEDŽIOTI. 
Oyster, Bay. Pabaigęs savo tar- 

nystą prezidentas Roosevelt 23 d. 
kovo apleidžia Ameriką ir ant lai
vo Hamburg išvažiuoja Europon, 
o toliau j Afriką medžioti. 
Gal medžioklė jam seksis geriau 
negu prezidentavimas, nes ant urė
do atsiėjo jam ypač nuo savo pa- 
rėmėjų daug nemalonumo išgirsti.

IS-

BLOGAS ŽENKLAS.
Washington, D. C. Laike iškil

mių užimant urėdą prezidentui 
Taftui 3 ypatos likosi užmuštos, 
3 mirtinai sužeistos, o lengviau su
žeistų skaitlių paduoda ant 75.

KOMPANIJA ORLAIVIŲ DIR
BIMO.

New York. Turtingi sanariai 
Aero Clubo sutvėrė čia kompaniją, 
kuri užsiims specijališkai orlaivių 
dirbimu. Dirbtuvė bus įrengta 
Hammanns porte, N. Y. Prie 
kompanijos' priguli milijonieriai: 
Astor, Vanderbilt, Payne Whitney, 
Field Bishop.

BUDELIUI DAUG DARBO.
Baton Rouge, La. 5 d. kovo 

Louisianos budelis turėjo gana 
darbo. Tą kiefną Baton Rouge 
atsiėjo jam patempti septynias špa
tas: šešis užmušėjus, ir vieną už
puoliką ant moteries. Antai Pran
cūzijoj kaip kokiuose metuose per 
ištisus metus tiek nužudymų ne
būva.

YPATISKA NESUTIKIMŲ 
PRIEŽASTIS.

Kansas City, Mo. Kadangi už- 
veizda Sharon kapinių Mersville 
paliepė iškasti ir prašalinti palaido
tą jose šunelį turtuolio Garbino, 
tai jis atsiima atgal pažadėtą kapi
nių užveizdai dovaną 10000 dol. 
Apart to, prisakė iškasti kunus de
šimties savo giminių ir kunus jų 
palaidoti kitur.

UŽPUOLIMAS ANT GELŽKE
LIO TRAUKINIO.

San Bernardino, Cal. 30 gin
kluotų plėšikų, netoli Ontario už
puolė ant traukinio No. 2 South
ern Pacific gelžkelio. Bet juos 
pasažieriai ir gelžkelio tarnai trau
kinio atėjusio nuo Los Angelos 
nuvijo. Suėmė 14 plėšikų, kitiems 
pasisekė ištrukti. *

NUSIŽUDĖ.
Cleveland, O. 60 metų 

Caffman, kuriam nusibodo 
svieto gyventi, užsimanė ypatingu 
budu nusižudyti. Jis uždegė knatą 
dinamito patrono, pats atsigulė 
ant patrono ir laukė expliozijos. 
Jis tapo j šmotus sudraskytas.

David 
ant šio

Chicago, III. Streikai darbi
ninkų prie triobų statymo platinasi 
vis labiau: pirmiausiai sustreikavo 
lotų prikalinėtoj ai, paskui sustrei- 
kavd grindų dėtoj ai. Grindų klo- 
tojai iki šiol gaudavo po 5 'dol., 
o jų pagelbininkai $3.40, dabar 
reikalauja klotojai po $5.60, o pa
gelbininkai po $3.80. Stiklioriai 
reikalauja padidinimo algų ant 
5%. Stiklo dirbtuvių savininkai 
vienok atmetė darbininkų reikala
vimą. .

f Camfer, Pa. Dąrbai eina čia 
negeriausiai: dirba tik po 2 die
nas sanvaitėj. Darbai ne kas. 
Pribuvusiam darbas ne sunku gau
ti. Lietuvių yra čia 5 šeimynos, 
o pavienių apie tužinas.

f Millinocket, Me. Dąrbai eina 
čia pusėtinai. Yra čia viena po 
pieros dirbtuvė. Visi seniejie dar
bininkai dirba, bet iš kitur pribu
vusiam sunku darbas gauti. Lie
tuvių yra čia 9 šeimynos ir apie 
60 pavienių, bet gero terp jų ma
žai: paskendę tamsybėj ir girtuo- 
klybėj. J. R.

| Pensecola, Fla. Prisakius pre
zidentui, likosi uždaryti čianykščiai 
laivų varstotai. Pertai 211 darbi
ninkų ir 30 klerkų neteko darbo.

f Wilkesbarre, Pa. Susirinko 
čia apkalbėjimui organizacijos rei
kalų ■ u r ėd n inkai United
Workers.

Mine

buvo išsireikšta prelegento), išaiš
kino skirtumą tarp kultūriškosios 
ir politiškosios neprigulmybės, nes 
aiškiai buvo matoma tendencija 
klausimo.

PENKTA'“AUŠROS" PASKAI- 
* TĄ.

14 d. šio mėnesio p. Ridiko sa
lėje prie Illinois Ct arti 33 gat. 
4 vai. po pietų Dr. A. Zimontas 
skitys “Aušros” draugijos vardu 
paskaitą apie Dantų higieną. Te
matąs yra kiekvienam labai įdo
mus iš praktiškosios pusės ir to
dėl pasitikime, kad bus noras kiek
vienam šita paskaita girdėti. Kvie
čia visus skaitlingai atsilankyti.

Komitetas.

“LIETUVIŲ DAILĖS ATGIJI
MAS”.

Toje temoje skaitė p. A. Žemai
tis (Žmuidzinavičius) prelekdją 
kovo 7 d. pakviestas—“Aušros” 
draugijos i-sios kuopoš Chicagdje. 
įdomi tai labai tema, ypatingai 
mums išguitiniams, lietuviams ame
rikiečiam, nes ji siūlė daug-ko ma
lonaus, brangaus, nuo kurio mus 
atskyrė gyvenimas. Ir kamgi bu
tų nemalonu tai, kas yra dailu, sa
vu ir brangu? Ačiū p. Žmuidzi
navičiui, kuopelė chicagiedų turė
jo tą malonumą, bet na vien ma
lonumą. — Visapusiai apdirbta p. 
Ž.prelekcija suteikė mums branduolį 
supratimo fakto, fakto, kurs antai 
teip patogiai kukuoja darželyje lie
tuvių kultūriškosios ateities.

šiuomi noriu vien paduoti pa 
skaitos trumpą sutrauką,' nors la 
bai geistina batų ją ištisai pama 
tyti spaudoje, nes, mano suprati
mu, panašus gabalėliai labai geisti
ni musų rašliavoje. *

Prelegentas,' turėdamas omenyje 
ypatingai srytį plastiškosios dai
lės, apibrėžt ją trįms grieštais pe
rijodais: nuo pirmutinių žinių apie 
lietuvius iki krikščionybės įvedimo, 
nuo krikščionybės įvedimo iki 1906 
m., ir nuo pirmosios dailės parodos 
Vilniuje iki pastarųjų laikų. At
rastos pilekalniuose ir 
puošė urnos ir kitoki su primity
viškais papuošimais

senovės ka-

iškastiniai 
jau leidžią spręsti apie ypatybes 
musų senoviškosios dailės; tačiaus 
rimčiausiu, jei taip išreikšiu, atsto
vu senovės dailės esanti vėliava
Prūsų karaliaus Videvučio, dirhtąz_ - 
556 metuose krikščioniškosios eros, 
kurios ykopiją paduoda tūlas 
vokiečių geografas, o‘ taip
gi stovylos dievaičių šventvie
tėse. Pabriežtas buvo nurodymas, 
jogei lietuviai, būdami gamtiškais 
turtais apdovanoti, turėdami pre
kyboje sąryšius su garsia Hansos 
sąjunga, etikoje augščiaus stovė
dami už atvykusius skelbėjus nau
jos idėjos kryžeivius, be abejo bu
tų pasiekę augštą kultūros laipsnį, 
o jų dailė, rasi, iki šiolei butų švie
tusi pasauliui, nes gamtos grožy
bės ypatingai įsmigusios jų širdį- 
se. i Krikščionybės banga ir poli
tiški sąryšiai su lenkais paleidę 
baisų smūgį į lietuvių dailę. Už
plukęs svetimasai elementas, des
potiškai niekinęs ir naikinęs net 
gražiausias tautos ypatybes, lėmė 
pragaištį ir tautišldajai dailei. Ta
čiaus, žalių miškų vaikai lietuviai 
negalėjo suprasti puikumo . sveti
mųjų graznos. “Aukso svogūnė
liai” ant čiukuro bokštų neįstengė 
nuo lietuvio nupirkti žaliąjį eglės 
ūgį. Liaudis užslėpė tą prigim; 
tąjį brangmenėlį savo širdyje ir 
neišsižadėjo jo, kuomet Vęžyka^, 
Smuglevičiai, Velioniškiai, Vitke- 
vičiai žuvo musų tautiškajai dai
lei, o gailingi “smuikeliai”, išėję 1 
iš po prasčiokų rankų, rodą, kaip 
ji buvo suvargusi....

Tačiaus, po 5 šimtmečių dailė 
vergijos, I-ji Lietuvių Dailės P; 
rodą Vilniuje, kurioje 
vo 17 tepliorių,, 6 skaptoriai ir 
68 sodiečiai, davė tautai pažinti sa
vo artistiškąsias pajiegas, sujun
gė jąs; o Antroji Lietuvių Dailės 
Paroda suteikė lietuviams vardą 
“naujos ciznlizuotos tautos”, anot 
mųsų gerųjų globėjų lenkų.,..

P. Žmuidinavičius taikliai ir la
bai dailiai apškicavo pasekmes ap
sireiškusių “Vilniaus Žiniose” su
manymų surengti dailės parodą 
Vilniuje; kaip visuomenė tą suma
ną sutiko; susiorganizavimą komi
teto parodos surengimui, pačią pa
rodą, jos įspūdžius, jos kritiką 
spaudoje ir tt. Supažindinęs, pa
galios, su siekiniais Dailės Draugi
jos — per dailę keiti tautą su 
jos projektais ir, iriaž-daug, pro
grama, prelegentas davė aiškų su
pratimą, kame “Lietuvių Dailės 
Atgijimas”. *

Užsibaigus skaitymui, prelegen
tas, prašomas' vieno iš auditorijos 
paaiškinti, apie kokią tautos ne- 
prigulmybę gali spręsti išsivysty-

klausimui, klausikas, tačiaus, 1 
sikakino juo ir nesidrovėjo išsi
reikšti prieš visą paskaitą. Mat, 
musų '’sustpratimas” neįstengia su
prasti, kodil daili nepastatė savo 
pirmuoju uėdaviniu iškovoti tautai 
(ar visai gal žmonijai) politiškąją 
neprigulmybfTL...

Taiklus buvo prašpnas iš publi
kos paaiškinti, kame yra ypatybės 
lietuvių dailės. Nešykštus prirody
mais išvedimas pakakino publiką, 
apipiešdamas, jog įžymiausi raštai 
liaudies dailiuosiuose išdirbiniuose, 
būtent: eglutt, varninis, kriputi, 
talpinis ir daug kitų, nesutinkanti 
kitų tautų dailėje, gana aiškiai 
apibrėžia ypatybes lietuvių dailės. 
O kas neatskirs ypatybių lietuvių 
dainos?!

Tačiaus, patėmijo prele
gentas, kad priderančiai aikštėje4 
parodyti tos ypatybės, reiktų il- 
giaus laiko, negu jo telpa vienos 
paskaitos * ribose, ir, pa- į 
galios, nuodugnesnis ištyri
mas senovės liekanų ir liaudies 
gražiųjų išdirbinių Įeisiąs jąs tik- 
riaus apibriežti.

Iš publikos apsireiškė taipgi ge* 
ru noru paraginimas prisidėt! 
skaitlingiausiai prie gyvuoj, 
Lietuvoje
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Publika mandagiai išreiškė pre-ĮDr. Šliupo^ męs gyvename r: 
legentui padėką už dailią ir brau-Į peri jode. Tas vakaru paltį: 

*' * * ‘ žymę ant visų atsilankiusių
ros” paminėjimai: jie, pasidėka- 
vojant kalbėtojams, į trumpą lai
ką apsipažino su musų literatūros 
pradžia ir tautos atbudimu 
viename musų brolių prižadinta 
geismą šviestiem, lavinties 
sišvietus, tarnauti savo v 
čiams.

S. Brooklyne gyvuojanti 
ratyviška, arba vartoju d 
kurios stovis yra taip gerai 
geresnio negalima ir reikalauti, ga
vo pritarimą ir kitose lietuvi 
rikiečių kolionijose. I kov< 
teko matyti ant plakatų, N kvarke 
lietuviai sušaukė susirinkipią ap
kalbėjimui tokios draugystė rei
kalingumo. Pasitikiama, ki«l ne
tik Neivarke. bet ir visur, kur. ran
dasi didesnis lietuvių būreliu, 'tver
sis tokios draugystės, įkur»! 
krautuves ir su kooperaci 
gelba platįs organizavinuZ-n, 

Apart to. yra ir kita'*
Brooklyne \\illiamsburge, kur ir
gi susiorganizavo panaši traugy- 
stė, 28 d. vasario draugystės susi
rinkimai! ąpsilankė Cen tralinis 
Bnx)klyno lietuvių vartotoji 
gystės kasierius, p. Sukis 
kaipo krautuvės kasierius

džią paskaitą. « Malonu butų pa
našių paskaitų paklausyti kiekvie
na nedėldienį.

Rūdtilio čpvkas.

IŠ CH1CAGO, ILL. .
Jau antras mėnuo gyvuoja ant 

Town of. Lake Dr. Y. Kudirkos 
Teatrališkas Kliubas. Nors įsta- 

| tų neturi, bet galiu- pasakyti, kad 
bus pirmeiviškas ir rūpinsis pakė
limu musų brolių Amerikoj, rū
pinsis dailos reikalais, rengs te-, 
atrališkus ir kitokius perstatymus. 
Nors neseniai kliubas tas susitvėrė, 
bet griebiasi darbo: jau mokinasi 
lošti komediją “Amerika pirtyj”. 
Sąnarių skaičius greitai auga — 
jų jau turi apie 30; su laiku, be abe
jonės skaitlius pasidaugįs. . Gaila 
tik, kad iki šiol merginos nė vie
nos neturime; vienok manome, 
kad su laiku ir merginos supras 

, dailos svarbą gyvenime.
Papildymui mažo dar iždo, 20 

d. vasario kliubas parengė gana 
' gražų pasilinksminimą St. V. Ra- 

dževičiaus svetainėje, kertė 46 ir 
Mariįdifield avė. Nors tą vakarą 

, buvo kiekvienoje smuklėj’e šokiai, 
bet pasilinksminiman atsilankė ne 
mažiausiai žmonių, už ką visiems,, 
vardu Dr. V. .Kudirkos teatrališko 
Kliubo, tariu širdingą ačiū.

*Į Norinti į kliubą prisirašyti, teik
sis ateiti pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio*, 2 vai. po pietų į St. -V. 
Rodzevičiaus svetainę,’ kertė 46 ir 
Marshfield avė. Įsirašymas dabar 
tik 50c.*, vėliau bus brangiau. Įsto
ti gali kiekvienas doras lietuvis ir 
lietuvaitė. S. J. St.

j- ; - - ■ LIETUVA - ~
tonnų [nyčia, bet mažytė, nė pusė lietuvių! negauta, vienok męs viliągiėsi, kad 

joje ne sutelpa. Kun, Žindžius j ir jie neatsisakys patarnauti fon- 
nlažai rūpinasi bažnyčios reikalais, 
rupi jam pinigus rinkti. Keturi me
tai atgal buvo kalbėta apie staty
mą naujos bažnyčios, bet viskas 
nutilo. Kunigas sako, kad bažny
čios statymui nėra pinigų. Jis 
ragina dėti po 25 dol.. Bet per 
tą laiką gal parapijonai daugiau 
sudėjo, o bažnyčios nėra.. Lietu
vių čia yra apie 2000, o dar ne
mažai jų gyvena aplinkinėse. Ar 
mažai jie pinigų sudėjo per pas
kutinius 14 metų už sėdynes, kvi- 
teles, ir * kunigui kolek- 
tuojant! O muSų klebonas sako, 
jog yra tik 1600 <k>l.. Bet sutvar- 
kiti parapijos reikalus parapij'o- 
nams kunigėlis neleidžia.

N. Maželis.
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Iš KENOSHA, \VIS.
18 d. vasario; šv. Petro svetainėj 

buvo lietuvių metinis susirinkimas. 
Komitetan tapo išrinktas vienas 
naujas sąnarys, dėl kurio ir kilo 
triukšmas, nes buk jis esąs bedie
vis. Pareikalavus policistui Baro- 
dicai jį iš koųiiteto išmesti, .susi
rinkę išpildė. Kunigas teipti rei
kalavo išmetimo to • ciciliko.

Jonas T.

Iš MUAVAUKEE, WIS.
■ d-.. vasario atsibuvo čia vi-
,4*-.jomeniškas susirinkimas pareng- 
' tas 119 kuopos L. S. S., sveitainėj 

’Paulauskio, 448 Mitčhell st. Tvar
kos vedėju iŠPinko J. Dručą. Kal-

- bėjo F. Drri?as, kuris' aiškino šią- 
• dieninės tvarkos blogąsias' puses, 

aiškino teipgi ' socijaldemokratų 
j siekius. Pasibaigus prakalbai, bu- 
įvo rinktos aukos kuopos naudai. 
(Surinkta $1.30. Prie kuopos pri
sirašė vienas narys.

Fel. Beržanskis.

žiurėtojas ir pertai gerai apsipaži
nęs su prekių kainomis, calbėjo 
susirinkime ir nurodė, kad j 
tuvėje užlaikomi 6 darb 
daugelį prekių (mėsą, konservus
ir tt.) pardavinėjama daug pigiau, 
negu kur kitur; kad pirkdani rin
koje daug prekių už pinigini, ne 
ant bargo, galina geresnės 
prekes ir už žemesnę kainą, 
kiti perknpčiai. ir kad, 
rint į tai, turi pelną.

Neabejojama, jog. jei ,i:iiionių 
pažiūra į kooperaciją ir jos 
lingumą nebūtų * sugadinta 
kiįiMai vedamomis korpora 
(pabrėžiau^ kooperaciją ir' 
raciją, nes tuos žodžius rei <ia at
skirti), BrooklymS William« 
lietuviai iki šiabi laikui batų jau 
įkūrę savo krautuvę. Iki 
vo yra parduota 55 akcijos 
gų randasi kasoje 278.50 
dar mažai pradžiai.

V. K. Račkauvkas.
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IŠ BROOKLYNO, N. Y.
(Nuo musą korespondento).
“Aušros” kuopelė Brooklyne su

rengė 28 <1. vasario paminėjimą 
25 m. sukaktuvių pirmo lietuvių 
laikraščio “Aušros’, pradėjusio 
eiti kovo mėnesyje 1883 m. Prū
sų Lietuvoje. Vakaro programas 
susidėjo iš prakalbų, dainų ir de- 
kliamaėijų. Kalbėjo pp. P. Miko- 
lainis, J. O. Sirvydas ir Dr. ^J. 

^Šliupas; dainavo p. Bukšnaičio ve
damas choras, dekliamavo Sirvydo 
duktė ir sūnūs.ir p. O. Karaliūtė. 

■ P^Mikolainis, vedęs vakaro tvar
ką, įžangoje perskaitė :įžanginj 
pirmo “Aušros” num. straipsnį, 
paminėjo apie “Aušros” užgesimą 
ir perstatė sąlygas, kuriose atgimė 

- ir pradėjo platinties musų litera
tūra. J. O. Sirvydas, trumpoje ir 
aiškioje savo paskaitoje nupiešė

• * dailų vaizdą platinimosi Dtd. Lie
tuvoje “Aušros” ir abelnai užsie
ny) leidžiamų laikraščių, nurodė 
įtekmę spaudos gimusios skaudžio
se politiškose ir ekonomiškose Lie-

* tuvos sąlygose, ne tik ant lietuviš
kosios inteligentijos, bet ir ant 
liaudies. • -

Ant galo kalbėjo Dr. J. Šliupas, 
kurį brooklyniečiai pasitiko su tik
tu entuzijazmu. Jisai, puikioje, 
kaip paprastai, savo kalboje perbė
go musų raštijos istoriją nuo jos 
-užgimimo iki mušti laiko; neaplen
kė, nepaminėjęs ir Amerikos vei
kusių ir veikiančių rašytoji] ir iš
sireiškė, jog jis pripažįsta p. Šėr

ėją vienu iš didžiausių musų tautos 
darbininkų, nėsa jis* ,nenuoalsiai 
triusdamas, pagamino lietuviams 
tokį sandelį moksliškai-populiariš- 1 
Jcų raštų, kad su tų raštų pagelba 
kiekvienas lietuvis lengvai gali pra
platinti savo regratį ir apsišviesti.

’ I Į tą vakarą atsilankė publikos 
grUžus buris; ir neabejoju, jog vi- 

, si tą vakarą jautė, kad lietuviai ne
numirė, klip tikėtasi jų priešų, 
kad lietuviai kaskart vis labiau 
bunda ir ruošiasi "pasitikti dideles 
žmonijoj rengiamas permainas 
ateityje, nės», kaip išsireikšta ir

IS BURLINGTON. NJ J.
No. 9 “Lietuvos” patilpb iš šito 

miesto Laibučio korespondencija, 
kurioj yra daug neteisybės.

Čia, kaip rašo Laibutis, apart tri
jų geležinių fundrių, yra viena 
šilkų audykla. Joje dirba dar, 
bet mokytiesi darlib jau nebepri- 
jma. Yra trįs čeverykų dirbtuvės, 
bet ten lietuviai ne dirba. laibutis 
sako, buk kaip kada prie darbo 
patelpa ir iš kitur pribuvę darbi
ninkai. Tas netiesa: ne tik naujų 
prie darbo nebepriima, bet paleido 
nuo darbo ir keletą senų darbinih- 
kų. • I

Kaslink Čianykščių lietuvių, 
teisybė, kad jų apšvietimas 
angščiausiai pakilęs, nors tūli 
jų skaito laikraščius. Mėgsta 
trinti alkūnėmis barus, bet teip 
daro labiausiai karstiejie fanati
kai, kurie nė jokių laikraščių ne 
skato.

Yra čia viena katalikiška 1 pašel- 
pinė šv. Kazimiero draugovė, bet 
ji -tautiškais, nė darbininkiš
kais reikalais neužsiima. laibu
tis sako, buk čia susitvėrė S. L. 

’A. kuopa ir turi 9 sąnarius. To
kios kuopos čia nėra ir nieks ne
žada tverti. Teisybė, pabaigoj spa
lių mėnesio laike Bagočiaus pra
kalbų susitvėrė 113 kuopa L. S. 
S. iš 13 draugų, bet ne išilgam, 
nežinia kodėl, pusė sąnarių atsi; 
sakė prigulėti, bet paskui vėl kuo
pa sustiprėjo ir dabar neblogiausiai 
darbuojasi. Turi jau čarterį. 28 
d. vasario pas Tamošuną drau
gams susirinkus, Lelunis iš Phi- 
ladelphijos skaitė referatą temon 
“Šiądieninis išnaudojimas darbinin
kų”. Kuopa, finansiškai sustip
rėjus. žada darbuotiesi karščiau. 
Ir dabar ji čia yra vienatinė pla
tintoja šviesos ir susipratimo.

A. J. Neris.
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IŠ FARMINGTON, W. VA.
Darbai čia eina ne geriausiai: 

dirba trįs ir keturias dienas sanvai
tė j.

. Lietuvių yra čia pasėtinas bū
relis. Sutikimo terp jų nėra. 21 
d. vasario buvo vestuvės, ku
rki# ne apsiėjo be peštynių. Ne
ramių ypatų, mėgstančių peštynes 
čia netrūksta. M. Knap.

Iš EURĖČA, CAL.
gyvena keletas lietuvių. Jie 
įniršę ant korespondentų, 

laikraščius siunčia apraši- 
jų gyvenimo ir darbų, 

jie pats kalti, kad elgiasi
Jiems nerupi, ar aprašyta

Cia 
labai 
kurie 
nėj imtis 
Bet tai 
negerai,
teisingai, bet rupi vien, kad jų ko
respondentai nepeiktų. Blogo vie
nok musų lietuvių gyvenime 
kiekvienas daug gali patėmyti. Ne 
reikia blogai elgtiesi, tąsyk nieks 
ne turės progos blogai aprašinėti.

Darbai eina čia pusėtinai. Už
mokestis po $1.75—2.50 už 10 
darbo valandų. Raitelis.

BALTIMORĖS RUBSIUVIŲ 
STREIKAS.

5 sanvaitės atgal buvo pranešta 
per laikraščius apie Baltimorės 
rubsiuvių streiką. . Tikėjomės, kad 
greitai jis užsibaigs, nes beveik 
visi darbininkai priguli į uniją ir 
laikosi solidariškai. Pasirodė;-kad 
ir darbdavių nesnausta: jie susivle-r 
nyjo į sanjungų pri?š darbininkus. 
Strousą, pas kurį kilo streikas, jie 
nutarė remti pinigiškai, kad tiktai 
nenusileistų prieš rubsiuvius. 
stariejie reikalauja, kad unija 
tų pripažinta, kad darbdaviai 
galėtų pavaryti darbininko be 
žinios ir tam panašiai. Pradžioje 
Baltimorės rubsiuvius gazdino lo- 
koutu, t. y. žadėjo uždaryti visas 
dirbtuves ir laikyti darbininkus be 
darbo. Vienok nepasisekė pasi- 
dėkavojant šiandieninėms ekono
miškoms aplinkybėms -^konkuren
cijai. Gazdino ir kitokiais budais, 
areštavo kiekvieną streikierį, kuris 
išdrįso praeiti arti pono Strouso 
dirbtuvės ir tt. Nenugazdino ir 
tas darbininkų. Baltimorės rub- 
siuviai, dirbanti pas kitus savinin
kus, remia streikierius aukomis, 
mokėdami kas sanvaitė, kiek kas 
išgali. Teipgi vietinė rubsiuvių 
unija kreipėsi j kitų miestų drau
gus. Pasirodė, kad tarp darbi
ninkų netrūksta supratimo savų 
reikalų: nuo Brooklyno lietuviško
jo lokalio 54 aplaikėme $202.19. 
Turime ištarti draugams Brookly
no rubsiuviams. širdingą ačiū. Ka
da jus išeisite, kovon.su savo iš
naudotojais, męs padėsime jums. 
Streikas traukiasi septinta sanvai
tė; Darbdaviai vis '‘tyli. Matyt 
pasirengė į aitrią kovą.’ Bet ir 
darbininkai nemano pasiduot. 
Draugai! mus pirmiausiai pradė
jo remti rubsiuviai, bet neatsilikite 
ir kitų amatų darbininkai! Čia 
nereikia žiūrėti, ką kas dirba, pri
valome visi darbininkai visų ama
tų padėti v i ei it kitam sunkioj ko
voj su kapitalistais. Todėl atsišau
kiame į visus darbininkus, į visas 
unijas, kad sektų pavyzdį brookly- 
niečių. Persergstim, icad niekas 
neužimtų streikierių vietų.

Streikierių pirmsėdis, K. 
būtis, sekretorius, J, Bulota.
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IŠ ELIZABETPORT, N. J.
Lietuvių gyvenk Čia diktas būre

lis. Svarbių vaidų terp jų rods 
nėra, bet nė girdėt ir svarbių lie
tuvystės labui nuveiktų darbų. Mat 
čia nėra apšviestų veikėjų, kurie 
minias prie gero galėtų pastūmėti.

Yra čia penkios pašelpinės drau
govės. Jos gerai materijališkai 
laikosi, bet visuomenei nieko gero 
nepadarė. Jos rengia balius su 
svaiginančiais gėrimais. Sueina 
ant mitingų, bet nieko svarbesnio 
nenutaria vien mėnesines užsimo
ka. Skubina susirinkimą užbaigti, 
kad paskui galėtų gerkles vilgyti.

Yra čia medini lietuviška baž-

NUO ŠERNO MUZIKALIŠKO 
FONDO. f

26 d. vasaro^įvyko susirinkimas 
Š. M. F., kuriame tapo nutarta 
šitie gana svarbus dalykai: 1) pa
rašyti oficijališką prašymą į “Auš
ros” Dr-stę, kad ta sugrąžintų 
fondan tuos pinigus, kuriuos jos 
iždininkui prisiuntė Dr. A. Rut* 
kauskas. 2) išrinkta Literatiška- 
kasis komitetas, į kurį įėjo: daili
ninkas A. Žemaitis (Žmuidzinavi
čius), muzikai — M. Petrauskas, būti; nauda. 
M. čiurliams ir J. Naujalis. Pir
mutiniai du jau sutiko ant išrinkto 
urėdo ,nuo paskutiniųjų dar žinią

dui, o kartu ir visai tautai tame 
reikale. 3) likosi nuspręsta išlei
sti tuojau kokį-nors triuzikališką 
veikalėlį: ar vadovėlį muzikos ar 
dainų sąsiuvą, kurą) iš visų kam
pų jau pradeda lietuviai reikalauti.

Beto, tapo skaitytas susirinkime 
protestas p.- Naujoko prieš Dr. 
Rutkausko pasielgimą su Fųndo 
pinigais. Pi J. Naujokas, kaipo 
aukavęs Fondui, reikalauja, kad 
pinTgW4)utų jam tuojau sugrąži
nami iš “Aušros” Dr-stėš, nes ji
sai davęs pinigus tiktai tam tikslui, 
kurį pasiskyrė sau šerno Muz. 
Fondas^ o ne kitam.

3 J. IIgandas,
, Prot. Raštininkas.

DAR ^TEI\1U REIKALUOSE.
Ateivių ■ suŠelpimo reikalai, ro

dosi Airėtų užimti šiandien pir
miausią vietą Amerikos lietuvių 
mintyse, nes tasai* darbas guli 
mums ant* sanžinės, kaipo dar ne
atliktas prigulinčiai. Jeigu kas no
ri būti gefadėju ir paduoti malo
nią ranką vargšui, lai kreipiasi į 
Kilis Island,' N. Y., kur ras neti
kėtai papuohisįus į gilų vargą mu
sų tautiečius -reikalaujančius stai
gios pagelbos. Ten atras lietuvę 
motiną, keliaujančią su keletu vai
kučių pas savo vyrą, bet ji pa
metė adresą arba neturi užtektinai 
iki vietai pinigų davažiuoti; su
sirgo pati arba kūdikis, jau ir pri
sikabina prie keleivio. Tokius val
džia sulaiko ir paskiria grąžinimui 
atgal, idant, girdi, ųkistas Ameri
kon sergantį* nebūtų sunkenybe 
šiai šaliai. Dabar . va yra atsiti
kimas, kad tūla moteris, lietuvė 
R. S. būdama nėščia tapo nulemta 
sugrąžinti Europon; jinąi važiuo
ja į Chicagą, bet neturi ■ užtektinai 
pinigų, o giminėą neprisiunčia. 
Mat pinigų reikia ir palagą atlik
ti.... Kitų tautų , žmonės tokią 
moterį tuo jaus išgelbėtų. O pas 
mus.... Dievas žino. ..Gruodžio 
27 1908 m. tapo spgrąąinta Ona 
Kubilienė;, ji' važiavo pas savo 
vyrą į Pittsburgą, bet vyras kasži- 
kodėl jos....neprisiėmėj Ji rods 
buvo nesveika, turėjo votį vidu
riuose; na ir , sugrąžino. Di
džiausias vargas su musų , žmo
nėmis senais, .arba kurie pameta 
adresus, arba neturi pinigų iki vie
tai davažiuoti, arba važiuojančio 
draugas, giminė, pas kurį važiuo
ja. būna kitur persikėlęs. Tokiuo
se atsitikimuose valdžia grąžina 
tokius atgal laivų kompanijos lė
šomis ir jeigu nėra kam už tokius 
užtarti, supraskite, kokia nelaimė 
pasitinka. O’ tokių atsitikimų ga
lima rasti kiekvieną dieną ant Ellis 
Island. Kiti visi svetimtaučiai tu
ri prieglaudos namus ir pinigus, ir 
savo žmones gelbsti. Pas mus gi 
šis, taip svarbus reikalas, guli už
mirštas ir mažai tur pritarėjų. 
Nors S. L. A. seimas paskyrė 
$100 ir net komitetą išrinko, bet 
pritarėjų nesant mažai ką galima 
nuveikti. Net Susiv. Centro Kom. 
mažai mums pritaria, 
krivulę, idant pridėtų 
prisidėjimui prie Slavų 
Centro draugai vėlino 
numesti šalin, vieton
mums patarimą ir pinigišką pagel- 
bą nuo savęs ant pradžios; o emi
grantus liepia palikti globai Dė
dės Šamo. Rugsėjo 27 d. sųsiva- 
žiavus laivakorčių lietuviams agen
tams į Brooklyną, buvome ir męs, 
minėtosios komisijos nariai, mels
dami taip pinigiškai paramos kaip 
ir patarimo tame reikale; bet ir 
ten nieko nemitome. .Neseniai 
męs, komisija, atsiliepėme per 
“Tėvynę” į lietu viską* lansuomenę, 
melsdami šelpti pirtigiškai emigra
cijoj reikalus, ir prašėme visų lie
tuviškų laikraščių mu«į atsiliepi
mą atkartoti; bet ne visi laikraš
čiai ir tą padarė. Sjisitf. L. R. K. 
A. taip gi esąs nuUręSi.savo perei
tame seime pasirūpinti apie ateivių 
reikalus, bet tas jų gražus užma
nymas taip pat regis pasiliks tik 
ant popieros. Ne tik tas, bet dar 
mums pradėjus darbą, musų ku
nigėliai mėkčioti pradėjo, net jau 
pristatė tūlą kunigo brolį mi- 
sijonieriu prie lenkų, jau taip skan
dalais pagarsėjusio emigrantų na
mo, kur nė tiek rupi ateivius ap
rūpinti, kiek jų vihiutes nusikirp
ti.... Tiesa, męs nepavydžiame 
kunigams, kad ir jie patįs bando 
emigrantais pasirūpinti, jeigu tik 
tas butų ištikrųjų daroma, tai net 
jų priderystė; bet ar gi negeriau, 
kad męs veiktume visi lietuviai 
išvien? Tuomet tai tikra iš to

Kad su lenkų da
bartiniu emigracijos namu galima 
butų mums lietuviam* susidėti, tai

Pagal teisybę emigrantę retka 
lais reikėjo kunigams užsiimti Jau 
nuo 15 metų, nes tai jų Čion tikra
sis darbas. Bet ikišiol musų kuni
gai nieko gero iš to atžvilgio dar 
nenuveikė, nes jie ten nieko ne
veikia, kur nemato pelno. Kuni
gai vadovavo (suprask: dirbo) 
Susiv. Liet. Am. pakol nepačiuo- 
pė visą jo turtą ir dar kątik gy
vasties j am', neišplė šė!....

Rods tą žmonišką darbą ikišio- 
liai žydeliai darė: jie užvaduoda
vo musų kunigėlius^ nes žydų emi
grantų namas tankiai ir lietuvius 
priglaudžia. Bet ar gi mums ne
gėda savuosius brolius apleisti? 
Rugojanie tankiai, jogei musų 
žmonės šalinasi nuo savųjų ir ri
šu! prie svetimtaučių, kaip ve: 
prisideda į lenkų parapijas, drau
gystes, skaito tik lenkiškus ir ki
tus laikraščius; kad lietuviai eina 
viską pirkties pas žydus ir tt. 
Bet gi prisižiūrėkime, kas prie to 
priveda! Ar ne męs patįs tame 
kalti? Ar męs mokame prisitai
kyti prie savo žmonių reikalų, ir 
savo brolius prie savęs palaikyti? 
Jeigu musų vadovai, kunigai, biz
nieriai, laikraštininkai, atsisako pa
duoti ranką taip svarbiame žmo
gaus reikale, tai juk ištikro šitas 
darbas priseina atlikti žydams, 
lenkams arba kitiems svetimtau
čiams. Tokį svarbų 
žmogus* laiko savo 
mirčiai. 1

Išsiteisinimui nėra
męs negalime tokį namą užlaikyti 
nors galime užlaikyti šimtus para
pijų, draugysčių, kliubų ir tt.; 
išvien, visi susidėję lengvai galime 
tokią įstaigą užlaikyti.

Taigi griebkimės visi prie dar
bo! Pagelba labai reikalinga, nes 
ir slavų emigrantų finansai bloga
me padėjime stovi. Sako, kad 
daugiausia tik čekai aukauja. Mas
koliai jau atsiskyrė ir sutvėrė sa
vo atskirą ateivių namą. Męs nie
kiname maskolių popus, kad jie 
yra ištvirkę; bet dabar pasirodė, 
kad jie yra doresni ir rūpestinges
ni už mūsiškius vadovus; nors 
moskolių popų taip mažai tėra, o 
jie darbą varo * pirmyn, jau turi 
prieglaudą savo tautos ateiviams.

Emigrantu komisija 1
Vincas Ambrozevičius. Newark, 

N. J’., Andrew Kondrotas ir An
tanas PrakeviČius, Brooklyn,'N. Y.

apsireiškimą 
omenyje iki

vietos, buk

tuo jaus išleistas, kaip buvo kon
kurso skelbta: “tenesulaiko rasė ją 
i'adov’ėlią išleidimo brangumas: 
Amerikos lietuviai apsiima išduoti 
premijuotus z'adcrvėhus savo luo
šomis, arba duoti pinigišką pašel- 
Pą ją išleidimui.” (Žiur. “Viln. 
Žin.” gegužės 9 d. 1906 m.). Štai 
jau daugiau kaip pusė metų pra
slinko nuo \ adovėlių Konkurso 
Komiteto nusprendimo (Balandžio 
17 d.. 1908 iri.), o premijuotasai 
geografijos vadovėlis dar tebeguli 
pas manę ant stalo. Lietuvos mo
kyklos tuomlaik skursta be geogra
fijos vadovėlio, arba kamuojasi ne
tikusiais rusų vadovėliais.

Klausimas, kam reikėjo skelbti 
Konkursas, jeigu premijuotiejie 
vadovėliai turi; būti atiduoti pelėms 
ant sugraužinp.

Tiesa,, vienas Gerbiamųjų Kon
kurso įsteigtojų kun. Jonas dilins- 
kis, atsiliep< lamas “Lietuvos” Nr. 
37 š. m. ant mano atvirojo laiško 
į Konkurso įsteigto jus, pasižadėjo 
pasidarbuoti dėlei surinkimo lėšų, 
reikalingų geografijos atspauzdini- 
mui. Ir išties, kaip jau iš laikraš
čių gavau patirti, tasai garbus mu
sų tėvynainis pradėjo rūpintis įstei
gimu fondo premijuotiems vado
vėliams leisti.

Neabejoju, kad ir kiti Konkurso 
įsteigėjai ištešės, ką yra žadėję, 
skelbdami Konkursą, ir padės ku
nigui Žilinskui įvykdinti jo suma
nymą — įsteigti fondą leidimui 
premijuotąją vadovėlią. Vien te
noriu paraginti šiuomi, kaip Kon
kurso įsteigėjus, teip ir plačiąją 
visuo^nenę atlikti tai kuonogrei- 
čiau, nes nuo mus nerangumo ken
čia jaunutė, dar nesutvirtėjusi. Lie
tuvos mokykla.

Tautiečiai! iš savo pusės aš pa
dariau visą, ką galėjau, idant su
taisyti Lietuvos mokyklai dorą va
dovėlį. Dabartės Jūsų kaleina! 
Ne duokite pražūti ik pusei dava- 
rytam darbui! Jeigu anuo metu 
stengėte sumesti 500 dol. vien tik 
premijoms (doz'anoms), nejaugi 
nevaliosite dabar surinkti kelis 
šimtus doiiarią išleidimui 
premijuotoją vadovėliu!

Juozas (jabrys,
11, rue. de .Sommerard.

Paryžiuje.

(kregždžių šventė). 3 kovo, 
už horizonto pasislėpdavo viena 
žodiako” (astronamijos ženklas) 

žuvis, senovės kalendoriuose žen« 
klino žodžiais, marin. astr. (mari- . 
num astrum — jūrių žibintuvas). 
Is šių žodžių atsirado 3 kovo šven
tosios Marina ir Astra.

Pas senovės grekus buvo dievė 
Diana. Ji už pečių turėjo septy
nias vilyčias. Senovės krikščionys 
manė, buk Dievo motina (Marija), 
tai dievė Diana. Kadangi tos 7 
vilyčios buvo taip matomos, kad 
išrodė, buk jos įsismeigę į kruti- . 
nę, tai ir Dievo motiną pradėjo 
piešti taip, kaip išrodė Diana' tik 
vieton vilyčių piešė 7 kardus. Nuo 
to ima sav pradžią sopulinga Die
vo motina.

Pas senovės grekus sausio HĮė« 
nesyj buvo šventės Germeso ( Mer- 
kurijo) ir Nikano (saulės). Nuo 
jų atsirado sausio mėn. šventiejie 
Germesas ir Nikanoras.- Net tos . 
pačios dienos pasiliko.

\ asario mėnesyj senovės grekai 
šventė savo dievų šventes: Bakcho, 
Vadinamo Soter (išganytojas) ir 
Apolono po vardu Efoibiaso. Nuo 
jų pas katalikus liko šventiejie So- 
teras ir Efebas.

Balandžio ir spalio mėnesiuos 
buvo šventės dievų Dioniso (gre- 
kisko Bakcho), o .diena vėla ta 
Demetrijos. Juos randame ir pas 
krikščionis, kaipo šv. .Dionisius ir 
šv.z Dimitras, tose pat dienose —

9 balandžio.
I. balandžio šv. Ižšdoro diena, 

reiškia dievės “Jzidos dova^
’. Ant rytojaus randam šv. Igi- 

zipo, kas reiškia “valdyti arkliais”. 
Tą dieną rymiečiai šventė Dievo 
Apollono dieną, kaipo dangaus ve
žėjo. »

24 gegužio senovėj švente Atl»ė- 
nos (Minervos) palladiumą; 
bar męs tą pačią dieną turim 
Palladijo.

RugpiuČio mėnesyj rymiečiai 
ri saturnalijų šventes. Dabar 
šv. Satuminas.

8 ir

kas 
na”

da- 
šv.

vieno

Paleidus 
dar $150 
namo, tūli 
šį reikalą 

prisiųsti

PATAISYMAS.
“Lietuvos” N. 10 tilpo p. Dr.. 

Graičuno straipsnis “Dėlei mok
sleivio P. G. atsakymo teip vadi
namam “Dorajam teisybės jieško- 
tojui”. P. Graičunas prie L. S. 
D. P. darbų prikergė ir Kupiškio 
krasos išplėšimą. Pranešu, kad 
L. S. D. P. nieko bendro su tuo 
išplėšimu neturi ir tame plėšime ne
dalyvavo. Kiek man žinoma, plė
šimai monopolių ar pavienių ypa
tų buvo atliekami chuliganų, kurie 
tik ■. prisidengdavo L.S.D.P. vardu. 
Kupiškio krasą, monopolį (o teipgi 
ir ajflinkėje) išplėšė nieko bendro 
su L. S. D. P. neturintiejie. Jie 
pirmiaus prigulėjo prie vietinės 
kuopos, bet jau buvo daugiaus pu
sė metų išmesti už chuliganiškus 
darbus. .

Lai Dr. Graičunas labiau remia- 
savo rašinius ant teisybes, o ne 
ant fantastiškų išmislų.

, • C.- E. Valis.

ATVIRAS LAIŠKAS 
Union City’es ir Naugatuck'o Lie- 

tuvių Ukėsų Politikos Kliubui. 
Garbus Tautiečiai!

Prakilnią jūsų auką $10.00 — 
51 fr. 50 st. išleidimui mano ge
ografijos, pernai Konkurso Ko
miteto atžymėtos, apturėjau. Pri- 
skaitysiu ją prie subsidijos * (pa- 
šelpos), kurią man pažadėjo pa
skolos formoj išduoti geografijos 
išleidimui fondas premijuotiems 
vadokliams leisti, pernai -gerb. 
kun. J. Žilinsko įsteigtas.

Tariu šiuomi Jums, Garbus Tau
tiečiai, nuoširdų ačiū už pirmą pa
mato akmenį, kurį Jus padėjote 
po naudingos Lietuvių mokyklai 
knygos išleidimu.

Juozas Gabrys,
11, rue Sommerard, 

Paryžiuje. 
Vasario 21 d. 1909 m.

GEOGRAFIJOS VADOVĖLIO 
IŠLEIDIMO DELEI.

(Atviras laiškas į Vadovėlių Kon
kurso jsteigėjus ir į plačiąją vi

suomenę).
Jau metas sukako, kaip para

šiau geografijos vadovėlį, prisilai
kydamas naujausių pedagogijos 
metodų. Viliaus suteiksiąs Lietu
vos mokyklai gerą vadovėlį.. Jau 
pusė metų praslinko, kaip “Va
dovėlių konkursas” pripažino ma
no vadovėliui premiją.

Bet kas gi iš to? , Vadovėlis 
tapo pripažintas geru, autorius ga
vo 100 rublių dovanos.... Ir at
liktas kriukis!

Ne, Tautiečiai, kriukis dar toli 
gražu neatliktas 1 Aš ne dėl to 
dirbau, kad pagirtų manę Vadovė
lių Konkurso Komitetas ir, paglo
stęs, pasakytų: “cacas vaikelis, pa
rašei gražų geografijos vadovėlį, 
šia tau už tai 100 rublių”.

Ne, Tautiečiai, ne dėl dovanos 
aš dirbau ir ne pagyrimo dėl. Ra
šiau aš geografijos vadovėlį vien 
dėl to, idant suteikti gemančiai 
Lietuvos mokyklai tinkamą vado
vėlį, idant Lietuvių vaikučiams ne
bereiktų kamuotis geografijos v9s koše), 
dovėliais svetimose kalbose. Ne
abejojau, jog premijuotasai vado-

IŠ KUR ŠVENTIEJIE 
ATSIRADO

VII šimtmetyj grekų vienuoliai 
iš šv. Savo vienuolyąo (arti Kon
stantinopolio) Buddą pavadino šv. 
Jozefatu ir jis nuo to laiko pasi
liko krikščionių šventuoju (jo die
na 27 lapkr.).

Pas krikščionis buvo padavimas, 
kad kada Christus ėjo ant kalno 
Golgotos, tai pakeliui viena mote
ris nušluostė jo veidą ir ant au
deklo pasiliko Christaus paveikslas. 
Nuo to laiko paveikslą ant aude
klo skaitė tikru Christaus paveik
slu, ir užtai buvo padėtas parašas 
“Vera icbniča”, kas reiškia “tik
ras paveikslas.”. Tamsus vienuo
liai iš žodžio “vera” (tikras) pa
darė moters vardą ir tokiu keliu 
atsirado šv. Veronika. Panašiu ke
liu atsirado dvi šventos Ksinori- 
dos. Kardinolas Boronius, radęs 
grekišką žodį “Xynoris”, kas maž
daug atsakų lietuviškam “brička”, 
sugalvojo, kad tai moteriškė ir iš 
bričkos padarė šventą Ksinoridą 
(šv. Bričkienę). Popiežius Grigas 
XIII paskyrė jaa šventę 24 sausio. 
Vienok paskui mokslinčius elinas 
(grekas) išaiškino, kad tai buvo 
tik brička. Tuomet kardinolas sa
vo raštus sudegino, bet ant jo ne
laimės dar 2 knygos ir šiandien 
yra (Briegge ir Saberi bibliote-

Sv. Emiterija ir šv. Chilidonija 
stačiai paeina nuo žodžių “eme- 
ttere” (alkktjtjr 4 chelidonia”

tu- 
yra

ApoĮlono žaislai 
pagimdė šv. Apollonarijų, o Afro- 
dijos (dievės Veneros - Afrojly- 
tės) pagimdė šv. Afrodisjjų ir šv. 
Afrodisiją. 15 rugpiučio būva 
panos zodiako ženklas, kada pana 
vėl pakyla lig Gulbės. Ta diepa 
pavirto į “Dangaus ėmimą Panos 
Marijos”.

Spalyj vėl randatne šv. Dionisijų 
ir šv. Dimitrą. Nėra nieko ste
bėtino, jei' laike vinvųogių rinki
mo švenčia šv. Vakcho (7 sp.).

Po Jungtuvių Vakcho su Zefiru, 
tykum veju, senovės žmonės sveri-' . 
tė vardą nimfos Aura placida 
(lengvas oras)/ Iš jos atsirado 
šv. Aura jr šv. Placida (gruo
dis).

Stabmeldžių išsireiškimas: ,“n> 
gare et donare” (poteriauk ir do
vanas duok) pavirto į šventuosius 
Rogacijaną ir Donicijaną, o išreiš
kimas: “flor et lux” (kvietka ir 
šviesa) pavirto šventaisiais Flora 
ir Liucija. Dievą Jupiterą (Zeu- 
są) senovėj vadino “Nikiforas”; iš 
to atsirado šv. Nikiforą ir tt. 1

Pas Rymo stabnjeidžius nauji 
metai prasidėdavo kovo mėnesyj. 
Rymiečiai toj dienoj vienas kitą 
sveikino žodžiais: “perpetuam fė- ' 
licitatem” (nuolatines laimes). Iš 
tų žodžių atsirado šventosios Per- 
petua ir Felicita (7 kovo). Šiuos 
šventuosius ne tik kalendoriuj ran- •. 
dam, bet ir jų relikvijų galima pa
matyti. Ir stačiai stebėtinų relik
vijų yra, nes iš jų susidetųą kūnai 
šv. Felicitos ir 8 kūnai šv. Per- 
petuos. * f ,

Heliosas (saulės dievas) pavar
to šv. Hiėju. Helioso bažnyčios, 
ką buvo pastatytos ant augštų kal
nų, liko šv. Hiejo koplyčioms.

Pas pabaltinius slavėmis buvo 
dievas Svitovitas; jis pasiliko šv. 
Vitu. Nors jį krikščionys kunigai 
ir perdirbo, bet Slavėnai ir toliau 
šv. Vitą garbino kaipo dievą. Tą 
patvirtina abato Hetlmolldo chroni- 
kos.

.XIII šimtmetyj mieste -Vilnev- 
de-Domb (Francuzijoj) vienas po- . 
nas nekaltai kardu užmušė savo 
šunį vardu Ginefor (Guinfortju 
Kai-kuriam laikui praėjus pono 
pilis liko 
valstiečiai 
dimu už 
Gineforą 
dievą. Motinos nešė vaikus ant jo 
kapo, ir, anot žmonių, jie stebu
klingu budu pasveikdavo. Vienuolis 
Steponas Burbanas paliepė šunies 
kaulus iškasti ir sudeginti. Sude
ginimas išėjo ant niekų: žmonės 
ir toliau garbino šunį. Lig Šiol 
šventas kankinis Gineforas skaitosi 
visos apygardos o taipgi vietinės 
parapijos patronu, ir stebuklingai

I vaikus gydo.
Kada jau nėra vilties išgyti,

sugriauta. Aplinkiniai 
palaikė tą dievo pabau- 
šuns užmušimą ir šunį 
pradėjo garbinti kaipo

jį

jf

‘S

kovon.su


žmones Šuakiasi: “švęntas Ginefor 
•— gyvastis arba mirtis!”

Visi šie šventiejie jokių smulk- 
kesnių paaiškinimų nereikalauja, 

atsiradimas pats už save sako.
Z. A.

Jm

Budėtojai
Suomų pasaka, parašė L. von 

Rehren.
Laas Kapiaisen buvo miręs. Ir 

tik metai atgal jis binto vedęs gra
žią Ollą, smuklininko dukterį iš 
Lauritsalos.

Vargšas Laas visuomet buvo 
pilno kraujo, ir vieną vakarą, iš
gėręs truputį daugiau negu reikia 
— jis teip. mėgo ugninį švedų 

' ponšą, gerasis žmogelis — gavo 
uždegimą ir buvo po jam. Tki 
buvo liūdnas dalykas, kiekvienas 
tą pripažino. Paguldė jį geriau
siame kambaryj, užtiesė drobule 

. bumą ir \visą kūną ir sužiebė žva
kes abyšaliai lovos.

Gedėtojai ėjo vienas po kito, 
pakėlė drobulę nuo burnos, pasi
žiurėjo gerai ir sakė: “O, kaip 
atsimainęs!u arba: “Jis teip išrodo 

.kaip gyvas!” žiūrint pagal kalbė
tojo ūpą. Paskui jie paspaudė 
ranką jaunajai našlei, stovinčiai 
šalę lovos su užputusiomis akimis 
ir ėjo į šalinį kambarį užkąsti ir 
išsigerti stiklą ponšo. Povaliai mi
nia sumažėjo ir liko tik keturi as
menys raminti našlę ir budėti prie 
numirėlio. Tais keturiais buvo: 
Ollos motina, Onni Ditkalachti ir 
Asto Snutavi, kurie buvo Laaso 
geriausiais draugais, ir Oge Ilan- 
der’is.

Paskutinysai nebuvo teip sakant 
draugas mirusio, nes jis buvo jo 
užuobėga dėl Ollos rankos ir nie
kuomet neatsileido ant Laaso už 
laimėjimą viršaus.

Bet dabar kaip Laas mirė, Oge 
pasiliko su budėtojais, norėdamas 
parodyti, kad jis nekelia nemalp- 

• nių jausmų į aną pusę kapo, kas 
iš jo pusės .iš tikro buvo labai gir
tinu.

Ir teip visi penki, našlė ir jos 
motina, du draugai ir Oge, susė
do drauge, tylus ir nubudę.
* Po valandai pakilo Onni ir pri

dėjo prie skobnio. Jis išgėrė sti
klą ponšo ir tarė graudžiu balsu:

“Męs visi nubudę, labai nubudę; 
bet męs neturime užmiršti • kūno 
reikalų. Ar leisite sau, Olla?” .

“Olla tuojaus sutiko ir kiti pri
sislinko prie skobnio, ant kurio 
stovėjo netik geras švediškas pon- 
šas, bet ir gera apštis kiaušinių, 
kumpio ir kitokios rūkytos mėsos 
didelės lėkštos bandos kietos šve
diškos duonos. ,

Jie visi valgė ir gėrė ir verke 
drauge. Valgymas ir verksmas 
apsistojo po valandos, bet gėrimas 

..ėjo toliau. Reginys dabar palinks
mėjo. Asto Snutavi sekė pasakas 
iš savo ir Laaso gyvenimo, kuo
met jie dirbo drauge ant vieno 
suomiško laivelio, kuris plaukinėjo 
po Nevą ir apsąįrinčjo stebuklus 
išdidžios rusų sostinės JPeterburgoj

Iš pirmo1 jis kalbėjo patyloms 
ir tik4.apie rimtus dąjykus, ’bet 
tuojaus užėmė pasakoti linksmas 
pasakas, kuriom širdingai juokino 
jo klausytojus.

Visai buvo linksma ir smagu 
budėti.

Ir, žinoma, negyvėliui buvo vis 
tiek, ar žmonės juokėsi ar verkė 
prie jo.

Naktis baigėsi.

tas turėti musę nosyj ir matomai 
tą patį manė Laas, nes jis staiga 
sučiaudėjo du kartu smarkiai ir, 
atvėręs akis, atsisėdo.

.zjis apsidairė kvailai iš pirmo— 
nes žmogų gali mažumą šiurpas 
paimti'’besikeliant iš numirusių — 
bet jis pamaži atsipeikėjo ir su
prato padėjimą.
, O! manė jis, kaip linksma bus 
pačiai jį gyvą matyti vėl.

Jis išsirito iš lovos, drebėdamas 
nuo rytmetinio šalto oro, nes jis 
buvo labai lengvai aprengtas. To
dėl jis paėmė drobulę, apsisiautė 
su ja gerai ir išėjo žiūrėti savo 
pačios.

Jis jautėsi truputį apkvaitusiu, 
bet žmonės prisikelianti iš numi
rusių privalo nežiūrėti pirmo men
ko nesmagumo. Antrame kamba
ryj jis rado budėtojus dar bemie
gančius giliai ir liekanas ponšo ir 
kitų gerų daiktų ant skobnio.

Laas buvo gerai išalkęs, bet jam 
norėjosi pirmiausiai surasti savo 
pačią, kas iš tikro buvo labai gra
žu iš jo pusės.

Jis išėjo per duris laukan. Lau
ke rasa blizgėjo ant žolės, maži 
debesėliai' plaukė augščiau ežero, 
kuris žiurėjo į kybantį žalumą kaip 
didelė, šviesiai mėlyna akis.

Gaidžiai ęyliavo linksmai. Pas 
ežerą Laas pamalė baltą skepetą, 
kurią jis labai gerai pažino^ nes jis 
ją davė Ollai.

štai! ji sėdi ten, verkdama jo!
Laas pasikėlė kraštus savo dro

bulės, kurios galas vaikosi žeme 
paskui jį, ir nužirgliojo dideliais 
žingsniais pas ežerą.

Teip, Olla buvo tenai, bet Oge 
Ilanderis teipgi ten buvo ir jų 
dviejų galvos buvo labai arti vie
na kitos.

Staiga myluočius išgązdino La
aso Kapiaiseno kumštis, perkirsda
mas juos iš užpakalio ir su dideliu 
terkštelėjimu atsitrenkdamas į 
Oge’o žandą. Jie pašoko ant ko
jų, pažiurėjo išgadintomis akimis 
į drobuliuotą Laasą ir leidosi bėgti 
kaip akis išdegę, žodžio neištarę.

Vienas bėgo vienon pusėn pa
ežerių, kitas kiton, o Laasas sto
vėjo, dairydamasi piktai tai į vie
ną, tki į kitą.

Jis grūmojo kumščią bėgančiam 
Oge ir kalbėjo pats sau: “Jis 
man neateis daugiaus į mano na
mus !”

Paskui su nubudusią išveizda ir 
dideliu purtymu galvos jis sugry- 
žo pamaži atgal į budėtojų kam
barį. Musės ten lakstė ir birbė, 
bet Jrys budėtojai dar vis tebe
miegojo. « ■ R .

Ir Laas, su gailingu veidu ir 
balta drobule atsisėdo prie skobnio 
šalę jų ir pritardamas jų knarki
mui vaišino save kumpiu ir kiau- 

pabumiais

slenksčiai įdubs, kertės supus. Ma
nęs jau neberasi, o rasi ir pats jau 
nebegrįši. ✓ ' ,,

Apkabino sunauskojas; \
— Geriau aš tavį^-bučiau į že

melę užkasus! -
Nuėjo. Visi, kurie prie vartų 

stovėjo, lydėjo naujoką.
Ėjo per girią. Lapai dengė ke

lią. Jie susilenkė į dūdeles, kad 
galėtų plaukti sti rudens vandeniu 
paskui naujoką.

Giria griebė motinos balsą, ne
šė jį per lauką, klojo ant ežių, kad 
ir ten žinotų, kad sugrįž pavasa
ris, o Mikutis jau nebears lauke.

.Už girios, ant lauko .sustojo. 
Naujokas pradėjo sveikinties su 
kaimu.

— Likkite sveiki ir saviejie ir 
svetimi! Jeigu kuom nusidėjau, 
užmirškite ir palaiminkit į tolimą 
kelionę.

Visi nusiėmė kepures.
— Sugrįžk namo sveikas, 

trukk 1
Sūnūs sū tėvu įlipo į

žimą. Motina nusitvėrė už ratų.
— Sūneli, imk ir mane sykiu. 

O ne paimsi, bėgsiu per laukus 
iki tave pavysiu.

— Geradėjai, paimkit moterį, ji 
rankas dar susilaužįs.

Žmonės vargais-negalais nutrau
kė nuo ratų ir laikė. Vežimas nu
važiavo. 1

— Likk sveikas, Mikuti! — 
šaukė kaimynai.

Naktyj motina sėdėjo ant kiemo 
ir graudžiai verkė užkimusiu 
su:

— Kur man tave surasti, 
tavęs jieškoti.

Dukterįs, kaip balandėlės, 
jos glaudėsi.

Jas dpngė rudens dangus. 
Žvaigždės blizgėjo auksiniais taš
keliais.

Iš

ne-

ve-

bal-

kur

prie

ukrainų kalbos vertė,
S. A. Tekšnis.

dėjimus.' Laukiu baisios “paku- 
tos” —-drėbti. Tik, o stebuklai! 
—‘ gaunu po^ėrjų ir mažiau ir tik 
2 sanvaltėms? Ką tik ne pašokau 
iš dziat/gsniė.

Vienok ndlijos abejonės atėjo. 
Kaip ta’i? masčiau aš. Už senas 
ir už naujas1 nuodėmės, o taipo 
ir už tokį bailų prasikaltimą, kaip 
neišpildjHnas “pakiltos”— mažesnė 
bausmė. Tas negalėjo mano gal
voj sutilpti. ’ Gal ne pas visus 
kunigus vienodas Dievas? Jr nuo
dėmės nevienodos? Čia kas-tai ne 
taip! Ar kartais visai tos “paku
tos” nereikia? Gal .ir išpažinties 
nereikia ?

Atėjo, ir vėl naujos abejonės. 
Vėl nuėjau „išpažintin pas tą patį 
baltąjį kunigą. Kunigas gi, vie
ton mano nuodėmių, pradėjo 
klausti manės apskritai imant, ko
kios nuodėmės yra. Hainikim pa
klausė: kokios svetimos nuodėmės. 
O velniams man svetimos reika
lingos? man gana ir savų. At
sakiau, kad nežinau. Kunigas su
pyko. Dar klausia, — ir vėl “ne
žinau”. — “Jeigu nežinai, tai ir 
išpažintin negali eiti”. ? Ir nuva
rė.... Jau noriu eiti, bet kunigas 
sulaiko ir.... pradeda’ pamokslą 
sakyti. Visi aplinkiniai girdi. Net 
gėda! Supykęs nuėjau nuo jo. 
Jau pas jį daugiau neisiu. Tegu 
kitą nežeminą! Išpažintis ne tam 
tikslui.... Į *

Sykį apėmė abejonė, tai jau jos 
neatsikratysi, kol neperstosi abe
joti, — o perstojau abejoti, kada 
supratau, kad ir be išpažinties ge
ru galima būti. Bet buvau moki
niu, o mokinio priedermė — kartą 
per metus išpažintin nueiti; — ir 
ėjau, bet nuodėmių nesakiau, vi
suomet atkartodavau tą pačią žo
džių litaniją, — ir “pakutos” nepil
džiau, — ir Dievo perkūnų nesibi
jojau, ndrs vis dar ilgai tikėjau....

EMILE ZOLA

RYMAS
ROMANAS

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

(Tąsa).
— O nematytas skurdas! — suruko kuni

gaikštis. — Kuomet ji mane atvedė ten, pas 
savuosius, aš persigandau, ten pasibaisėtinas 
pragaras!

— Bet aš primenu, — patėmijo Benedetta,

džia taipgi neatsiliko nuo spekuliantų; ji norė
jo per kelis metus pasidaryti stipria *ir galin
ga. Ir ji neatsižvelgdama j niekų pradeda tai
syti kanalus, portus, statyti gelžkelius ir ne- 
apsistoja prieš didžiausias išlaidas. Pinigų 
nėra, reikia juos skolinti.

— O mano mielas, — tęsė Narciss, —- tie 
didžiausi turtai, kurie buvo sutaupyti per l.e- 
lis amžius, išnyko, kaip dūmai į dešimtį metų.

Tąip jie bešnekučiuodami atsidūrė viename 
naujame kvartale. Čia buvo matyli dar visi 
-statymo pėdsakai. Nekurie namai buvo iš
vesti lig trečio aukšto, kiti lik ketvirto ir ne
užbaigti: dyrys ir langai buvo užkalti len
tomis, juose nesimatė nė gyvos sielos, namai 
buvo tušti. Tik kur-nekur visi gyvenimai bu- 

Ant gatvių buvo tylu, lyg ant

šiniais ir milžiniškais 
savo numylėto švediškojo ponšo.

debesįs bu-

Išpažintis.
Buvau dar vaikas. Turėjau 11 

—12 metų. .Dar tikėjau. Pote
riavau, vaikščiojau bažnyčion, iš
pažintin. Ko daugiau reikia?

Labai nemėgdavau eiti išpažin
tin, bet eidavab. Ir kaip mėgti, o 
ypač žiemą? .Reikia anksti kelti 
ir alkanam treplioti į bažnyčią. 
Bažnyčia šalta, tik šiurpuliai per 
kūną pereina....

Buvo šaltas rudens rytas. Vė
jas pučia, šlapia. Tamsu. Išėjau 
išpažintin. Bažnyčioj gana tam
soka, šalta. Žmonių mažai. Kuni
gas dar išpažinties neklauso. Pri
siėjo gana ilgai laukti. Ant galo 
pasirodė baltas vienuolis. Aš sto
vėjau trečiu. Dievobaimingos min
tys apėmė mane. Kunigas tai Die
vui lygus, — taip girdėjau nuo 
tų, ką išpažintin mane prirengė. 
“Ką kunigas per išpažintį pasako, 
tai vis vien ką ir pats ponas Die
vas!” Baisu, kad ko nepameluoti. 
Dar ponas Dievas 
tikėjau....

Atėjo mano eilė, 
notis, bet kunigas
so; jis atsistoja ir pradeda žiopso
ti. Žiuriu ir aš į tą pusę. Po 
bažnyčią lekioja karveliai, o baž
nyčios sargas su ilgu smaigu nori 
juos išvyti. ’ Vis mosikuoja smai
gu, o karveliai kaip lekioja, taip 
lekioja. Kunigas užsižiopsojo ir 
rodosi bėgs iš išpažintnyčios ir 
pats pradės vaikyti.

Aš supykau. Kaip? — Kunigas 
turi atlikti tokį svarbų dalyką: iš
klausyti išpažinties, duoti išrišimą. 
— o jis, vieton to, tik žiopso. 
Kur dingo tas, taip man įkalbėtas, 
išpažinties svarbumas? Kur kuni
go dievybė ?—Užėjo abejonės.... 
Su neapykanta prie kunigo, kad 
jis taip mano išpažintį nužemino, 
atkartojau, kaip mašinėlė, 
nuodėmės.

Kunigas uždavė ne mažą 
kutą”: poterių krūvą per
sanvaites. Pradėjau kalbėti, bet 
ir lig pusei nedavariau. Kas bus? 
O tai baisiausia nuodėmė! Neiš
pildyti “pakutos” tai baisiau kaip 
žmogų užmušti. Taip įkalbinėda
vo ir šeimininkė-davatka, taip įkal
binėdavo ir tikėjimo mokytojas 
kunigas.

Vėl einu išpažintin. Visas dre
bu. Baisu prisipažinti, bet ką 
darysi: pragaro gelmės dar bai
sesnės. Baimė prieš pragaro ama
lą priverčia manė per išpažintį 
prisipažinti, kad “pakutos” neiš
pildžiau. Žinoma, jau nuėjau ne 
pasfbaltajį kunigą, — jis perpik- 
tas. Naujas kunigas net pašoko, 
išgirdęs, kad toks mažas, o
kutas” neišpildo. Baisus nusidė 
jėlisl Pradėjo kunigas bart, bet 
nurimo ir pareikalavo senų nuo
dėmių .... Atkartojau senus nuri-

supyks. Dar

gal- 
Oge 
kitą

Laikrodis išmu- 
■ šė dvi, bet dar nebuvo tamsu. 

Balta naktis dengė Lauritsalą, švie: 
si vasaros naktis Suomijoj, kurio
je Koit ir Aemorik brėkšta ir su
tema, bučiuoja vienas kitą.

Žemiau tiesėsi ramus Saima eže
ras, kuriame atsimušė raudona 
dangaus žara. Tyla viešpaUvo 
budėjimo kambaryj. Be -Ollos 
ir Oge’o visi sumigo, padėję 
vas ant. skobnio, o Olla ir 
sėdėjo žiurėdamir vienas į 
su nauja šviesa akyse.

“Eiva”, prašnabždėjo Oge, “j>a- 
likime juos čia miegančius ir ei
ki va pas ežerą”.
.. Ji paėmė jį už rankos ir išėjo 
abudu.

Kiti ramiai miegojo.
Per langą žvelgė brėkšta kam

barin, kur tysojo negyvėlis ramiai.
Kasžin kas užmiršo užtraukti 

drobulę jam ant burnos ir spindu
liai tekančios saulės puolė tiesiog 
ant jos.

Mylimas, geras Laas šitoje švie
soje visai gražiai atrodė, tarytum 
visai ne lavonas.

Maža muselė birbė apie jį. Ji 
nutapė jam ant plaukų, bet ne
radusi sau mėgamos vietos, perbė
go per kaktą, paskui nubėgo no
ria ir įlindo šnirpšlėm

Juk tai baisiai nemalonus daik-

Naujokas.
Raudoni debesįs vakaruose gulė

jo. Aplinkui jų aušrire ištiesė sa
vo plonus drabužius ir
vo> panašus į sukruvintą kokio 
nors šventojo galvą. Pro debesis 
prasimušdavo saulės 1 spinduliai. 
Kieme stovėjo krūva žmonių. Ant 
jų krito raudona saulės šviesa. 
Iš grįčios vis dar ėjo žmonės. 
Kaip nuo numirėlio — visi tokie 
nuliūdę.

Kartu su kitais išėjo jaunas vy
rukas, trumpai nukirptas. Visi į 
jį žiurėjo. Jiems išrodė, kad ši 
galva, raudona šviesa apipilta, 
nukris nuo pečių kur tolimoj ke
lionėj. Svetimuose kraštuose, ten 
kur saulė kaitina, nukris ji ant 
kelio ir voliosis. Motina stovėjo 
ant slenksčio.

— Jau eini,, vaikeli?
— Einu, matut.
— Ir mus vienus palieki ?.
Moterįs pradėjo raudoti, seselės 

rankas laužė, O motina į sieną gal
vą mušė.

Priėjo prie sunaus tėvas.
— Lipk į vežimą — pavėluosim 

ant traukimo.
— Dar šią naktelę pernakvok 

pas mus, sunel! Aš teip kaip 
akyje krislelį dabojau. Pasilikk! 
O rytoj užtekės saulutė, aš' tave 
pati palydėsiu, ir apverksiu: Pa
silikk, vaikei, pasilikk, mielasis!

Nusitvėrė sūnų už rankos ir nu
sivedė į grįčią....

Žmonės nuėjo prie vartų. Greit 
motina išėjo su sunum. Veidas 
buvo baltas, kaip drobė.

— Sūneli, klausia tėvas, i o kas 
man iškulti padės? .

Žmonės pradėjo verkti. Tėvas 
nulenkė galvą ant vežimo ir kaip 
lapas drebėjo.-

— Na, eisim!
Motina neleido.
— Mikuti, neik ; tu sugrįši,

Pradedu žeg- 
manes neklau-

‘‘Dipliomuoti Artistai*.
Bridgeporto Chronika.

Plačiai žinomas veikėjas-agita- 
toriiu X, stovėdamas už barikados 
iš bonkucių, jkiabelių ir ryšelių 
įvairių vaistų, e surado t progą pa
šiepti iš taip gi žinomos “progrc- 
syviškos” moterų draugijos A. ir, 
mandagiai linktelėjęs atvykusiai 
aptiekon narei, ir-gi gerai žinomai, 
Y, klausia jos:

— Tai jųsų draugija ateinan
čiam nedėldieniui su teatru pasi
rengusi? "

— Taigi; viliuosi ir tamista at
silankysi.

— O' kokie dipliomuoti artistai 
los, nerėčiau žinoti? — klausia vė
lei veikėjas.

— “Dipliomuoti artistai”!.... 
Aha.... O ar galėčiau išgirsti 
kame Tamistos dipliomas, kad taip 
drąsiai maršuoji prieš šitą-štai bon- 
kų artileriją? — šyptelėjo ir žino
moji Y, rodydama j bonkų lenty
nas. |

— O, Tamista! Jeigu aš netu
riu dipliomo nuo Bridgeporto, tai 
gal turiu iš kur-kitur....

— Tai koks Tamistos diplio
mas? nuo Marso ar nuo Mėnulio? 
— tęsė toliau Y, mokėdama pini
gus už paimtus vaistus.

— “Good-bye”! — iškošė per 
dantis dipliomistas.

Kidiilio Spūkat.

savo

pa-

. .  = A
DAILUS PARAGINIMAS.

Paskaitos vietoje, vienas iš pu
blikos :

— Gerbiami draugai! — Aš pa
raginčiau, kad kiekvienas musų, tu
rįs nors mažiausią pretenziją prie 
inteligento vardo, tuojaus prisira- 
šydintų prie Dailės Draugijos!

Publika ploja. •
Tas pats iš publikos: { j
— Taigi aš ‘pirmutinis tuojaus 

prisirašydirtsiu prie Dailės Draugi 
jos! *■'’ ■

Iš kampo: ' x
Ar drauge ir su pirmutine pre

tenzija?... J ’*
JNMHliO. dpi kas

NAUJI RASTAI
Emigracija. Iš darbininkų 

venimo paveik sielis. >' Parosi 
Sliburis, Brooklyn, N. Y. Išleista 
” Vienybės Lietuvninkų”. 1908 m. 
47

gy-

Pilypas Lnngman, Baltrus T*- 
raseris. Drama trijuose veiksmuo
se, ii darbininkų gyvenimo paim
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— Let as primenu, — patėmijo Benedeita^j^p apgyventi. Ant gatvių buvo tylu, lyg ant 
kad męs tuomet nusprendėme aplankyti tuoą< tapimų, nesimatė važiuojančių nė pėsčių; nę-

; nelaimingus. Labai blogai darome, kad lig- kurios? gatvės visai neturėjo nė trotuarų ir jos* 
šiol neišsirengėme. Tamsta abate Froman, buvo apaugę žolėmis.

, tamsta eisi su mumis — tamstai bus žingeidu M. O visgi ateis 1; " 
pasipažinti su varguoliais Ryme. Arine?

Pierre labai nusidžiaugė iš to.
— Aš neišvažiuosiu iš Rymo, —(•. pasakė 

jis, — kol nepasipažinsiu su liaudimi, kuri 
kenčia nuo šalčio ir bedarbės. Tai svarbiausis 
visuomenės piktas visuose kraštuose. 1

—- Štai męs tuojau ir nuspręsime, kuomet 
męs važiuosime, — atsakė Benedetta. 
rio nuves mus Jen.

Dario, be veidmainystės pasibaisėjęs, su
šuko; ,

— O, ne, miela, važiuok ten viena su po
nu abatu, jei tau taip norisi. Aš antrą kartą 
jau nebenoriu ten būti. Duodu žodį, kuomet 
aš išėjau iš ten, aš kone susirgau...; O, tas 
perdaug liūdna.... Negalima sau perstatyti, 
kad žmonės gyventų tokiose baisiosę sanly- 
gose!.... .

Toje minutoje pas pakurą pasigirdo ne
užganėdintas donos Serafinos balsas.

— Žinoma, Dario teisus. • Nusiųsk jiems, 
mano miela, almužną ir aš prisidėsiu.... Tu 
poną abatą gali nuvesti į kitas vietas, kurios 
jam bus naudingesnės .... Geras atsiminimas 
pasiliks pas jį po tokios vaikštynės!

Bet Narciss tuo tarpu jau pasakojo 
Pierre’ui.

— Ak, tiesa, aš visai buvau užmiršęs pa
sakyti, kad Tamstai būtinai reikia nueiti ten. 
būtinai reikia apžiūrėti tą naują kvartalą; jis 
labai typiškas ir užtikrinu tamstą, kad nepra- 
žudysi veltui laiko. Kitoje vietoje taip nepa- 
sipažinsi su dabartiniu Rymu, kaip ten. Tai, 
tjkrai, baisu!

Paskui atsikreipęs į Benedetta jis pridūrė:
— Ir tąip, nutarta? Ar.nori tanista va

žiuoti rytoj rytą? Męs su abatu eisime anks
čiau, aš norėčiau iš anksto jam suteikti žinias, 
kad jis geriau galėtų suprasti, ką pamatys jo 
akys. Tamstos mus atrasite jau ten. Dešim
toje valandoje, gerai?

Pirma negu atsakyti, Benedetta atsisuko i 
savo tetutę ir mandagiai pasakė jai: į;

— Tetute, juk ponas abatas tikrai nemažai 
jau sutiko elgetų gatvėse, Jis, vadinąs, gali 
apžiūrėti ir tą kvartalą. Iš jo knygos matyti, 
kad jis Ryme nepamatys baisesnių dalykų, 
kaip Paryžiuje. Badas, kaip jis pats sako, 
siaučia visur.

Paskui ji meiliai ėmė prikalbinėti Dario.
— Žinai, mano brangus, man bus labai 

malonu, jei tu mane ten palydėsi. Tave jie 
jau žino. Męs paimtume karietą ir puikiai su 
tavim pasivažinėtume... < Męs jau taip seniai 
drauge nesivažinėjome!

Pastarasis dalykas ją džiugino daugiau
sia, nes tai galėjo būti geriausis prietikis susi
taikinimui galutinam. Jis tą suprato irį nega
lėdamas atsisakyti, pradėjo juokuoti.

— O, miela, dėl tavęs paskui manė visa 
savaitė kankins slogutis.

Ant galo jie visi nusprendė susitikti de
šimtą valandą. Viena tiktai Čelija, išvažiuo
dama, gailėjosi, kad negalėsianti .drauge su 
jais ten būti. Ji interesavosi tiktai Pjerina ir, 
prieškambaryje pasilenkusi prie draugės atF 
sies, sušnibždėjo:

— Prisižiūrėk gerai į tą grožybę, ir paskui
man pasakysi, — ar ji tikrai graži. į\

Kuomet ant rytojaus paskirtame laike 
Pierre susitiko su Narcissu, jis, apimtas entu- 
zijazmo, ėmė pasakoti *a<pie dailą, visai nepri
simindamas nė žodžio apie naujojo kvartalo 
istoriją, ir tik po geros valandos jis pradėjo 
išdėstinėti tą nepaprastą istoriją.

Kaip Rymas užimtas, apimtas visa Italija 
ėjo iš proto besidžiaugdama. Reikėjo Ryrųą 
apvalyti nuo šiukšlių ir visokių nešvarumų, 
kuriais jis būva taip aptekęs viešpataujant 
popiežiams. Reikėjo pradėti didelius sanita
riškus darbus, reikėjo pradėti statyti naujds 
namus gyventojams, kurie pradėjo plaukti J 
miestą iš visų pusių. Iš pradžios namų statė 
tiek, kiek jų buvo reikalinga. Gyventojų skai
čius pasidaugino dvigubai nuo dviejų šimtų 
tūkstančių lig keturių šimtų. Ir visi manė, 
kad ir tpliku gyventojų skaičius taip-pat augs. 
Senas miestas buvo jau per ankštas, reikėjo 
jį praplatinti. Staiga pasklido kalbos, kad že
mės metras nuo penkių frankų pakilo iki šim
tui. Ir visa oferistų gauja iš šiaurinės Italijos 
plūdo į Rymą. Pirmiejie kvartalai atnešė ne
girdėtą pelną, vikrus verteivos į dvejus me
tus padidino savo turtus dvigubai. Visi gy
ventojai, be luomų skirtumo, puolė į tą speku- 
iaciją. Skaičius gyventojų priėjo iki pęnkių 

šimtų tūkstančių ir apsistojo, o nauji kvarta- 
ai vis augo ir augo, visi manė, kad skaičius 

gyventojų turi būtinai pasiekti milijoną, bet 
nauji gyventojai nebesirodė į Rymą ir štai 
prasidėjo krachas, bankrotas. Namai buvo 
tušti, nebuvo kam juose gyventi, kam juos 
jirkti. Spekuliantai nebegalėjo išmokėti ban- 
coms skolų, bankos paliko tuščios ir Rymas 
atsirado didžiausiame bankroto pavojuje. Vai- saj jau buvo sunykusi: akys 1

Da-

O visgi ateis laikas ir tuos namus už^ 
baigs statvti! — sušuko Pierre.

Narciss nusistebėjęs pažiurėjo į jį.
— Kam?
Čia ir buvo visa baisenybė. Kur gi tis 

milijonas gy ventojų, kurių dar ir ligšiol tebe
laukia? Jie neatėjo ir nebeateis, tai kam g* 
statyti tie namai?

— A, štai grafienė ir kunigaikštis! — su
šuko Narciss. I . i 1 -

Benedetta paliko karietą viename tuščiame 
skersgatvyje, o pati pasiremdama antnDario 
rankos, ėjo plačia, apaugusia žole gatve. į Abti 
jauniejie buvo linksmi ir visai užmiršo apie 1 
vargą, dėl kurio čia atvažiavo.

— Koks puikus oras! — linksmai pasakė 
Benedetta. sveikindamos 'su abiem draugais. #
— Kokia puiki saulė!.... Ir kaip čia malonu 
pėščiam pasivaikščioti, tartum sodžiuje? , t

Dario pirmas liovėsi džiaugtis ir palakė.
— Mano brangi, reikia juk mums užeiti 

pas tuos nelaiminguosius, — juk tu penori 
išsižadėti savo užmanymo; kuris žinoma su- 

. gadins mums visą gražią diena. Palaukite, 
duokite man prisiminti, kur męs esame. Ži
note, ponai, aš nelabai galiu atsiminti tas 4ier 
tas, kurios manęs visai netraukia. Ir kvailai 
išstatytas tas kvartalas, su jo tuščiomis gatvė
mis, kur nėra nė vienos krautuvėlės, kurtos 
primintų kelią. Rodos, kad čia.’ Na, einame, 
pažiūrėsime.

Jau du sykiu Dario sugrįžo į tą pačią vie
tą, klaidžiodamas. «

— Man reikėjo pasisukti į kairę!, —i rūs
čiai pasakė jis. — Ir ką čia gali suvokti? To
kia biaurybė!

Gatvėje purvuose ir dulkėse voliojasi vai
kai. Jie buvo atkariai purvini, beveik be dra
bužių, vierj skarmaluose, iš jjo kurių inaw/si 
juodi, liesi kūneliai. Kur-nekur \aikštine7b- 
moters nuplišusiais sėjimais, vienos kalbėjosi, ‘ 
kitos sėdėjo ištisomis valandomis nieko ne
veikdamos. Vyrai tesimatė retai; nekurie jų 
nuošaliai gulėjo ant žolės ir drūčiai miegojo.

Oras buvo sunkus ir smirdantis, aplinkui 
buvo matyti atkarus nuskurdimas, kuris* jau-' ■ 
kėši savo nešvarumuose. .

— Na, dabar aš jau nebežinau, kur jų jięš-* 
koti! — sušuko kunigaikštis, atsisukęs į sava 
seserietę. — Gana jau prisižiūrėjome, eisime 
į savo karietą. ; -

— Ne, ne, mano Dario, reikia pasilikti: .'j, 
Ponas abatas ir ponas Aberas nori viską pa
matyti ....

— O, čia tikrai ir yrai dabartinis Rymas I
— sušuko Pierre. — Čia kur kas daugiau su
žinosi, negu žiūrėdamas į kliasiškus griuvėsiui 
ir monumentus. •

— Na. tamsta jau perdaug, — pasakė Nar
ciss. — Bet visgi aš su tamsta sutinku, k^d 
tas labai žingeidu.... Pažiūrėk ypač į tas 
senutes, — ak, kokie baisus jų veidai!....

Tuo laiku Benedetta pamatė stebėtino gra
žumo mergaitę ir sušuko:

— Kokia grožybė!
Daria pažino ją ir pasakė: į ? į
— Taip, tai Pjerina.... Ji mus ir nuves.
Jau kelios minutos, kaip mergaitė sekė 

paskui juos, neįšdrįzdama. prieiti. Jos akys, 
kuriose žibėjo įsimylėjusios vergės džiaugs
mas, buvo godžiai įsmeigtos į kunigaikštį; pas
kui ji pažiūrėjo! į Benedettą, bet be pykčio, 
Jyg pripažindama, kad ir ji graži. Ir ji tik
rai buvo tokia, kaip apipasakojo kunigaikštis
— aukšta, tvirt^, didelėmis kūdikiškomis aki
mis, ir tankiais, yt miškas, juodais, storais 
plaukais.

'—Tu mus nuvesi? — meiliai nusišypsoju
si, paklausė Benedetta, jau visai užmiršusi 
apię ką-tik matytą skurdą.

— Taip, panelė, žinoma, tuojau!
Ji išbėgo priekin, rodydama kelią. Ji tu- 

' rėjo naujas botinkas ir senus vilnonius drabu
žius šiek-tiek sutaisytus, bet matyti, įad ji 
mėgo^šy’arumą.

—j Kokia graži, kokia graži! — negiliau- * 
dama kalbėjo Benedetta, eidama paskui ją. —■ 
Juk tai didžiausis džiaugsmas žiūrėti į tą mer
gaitę!

— Aš žinojau, kad ji tau patikį — atsakė 
Dario, užganėdintas jos komplimentu ir jau 
nebenorėdamas eiti šalin. J

Paskui juos ėjo Pierre ir Narciss ir paš
nabždomis dalinosi įspūdžiais. Į •

— Žinoma, ji graži.... Bet ištikrųjų tai 
Rymo typas labai rupus, — jame nematyti 
prakilnumo šašelio,;.. Jauti, kad tiktai po 
tąją odą teka karštas kraujas; bet veltui j ieš
kosi ko-nors dangiško.

Pjerina sustojo ir rankos mostelėjimu pa
rodė į savo motiną, kuri sėdėjo ant sdlaužytoa 
kresės prie neužbaigto statyti rūmo. Kuo-, 
met tai ir ji matjli buvo taip-pat graži, bet 
dabar, turėdama tik keturiasdešimtis mętuvį.



kraipė, dantysi pajuodavo; veidas buvo išvago
tas giliomis rukšlėmis; ji buvo baisiai atkari. 
Ant kelių ji laikė užmigusį mažą kūdikį.

— A, gerai, gerai, — pasakė ji, pakėlusi 
galvą, — tas ponas kuris atneš®* ariau almužną, 
sutikęs tave verkiančią.- O dabar jis ateina 
aplankyti mus su savo draugais. Gerai, ge
rai! Ant žemės visgi yra geri žmonės.

Ir ji pradėjo pasakoti apie nelaimingą šei
mynos padėjimą, bet darė tat, visai nenorėda
ma sužadinti gailestį. Jos vardas buvo-Gia- 
cinta ir ji buvo mūrininko pati, Tamošiaus 
Gocco, nuo kurio turėjo septynis vaikus. Iš- 
pradžios jie šiaip-taip vargo, bet paskui už
ėjo krizis, kuris jos vyrui ir vyresniamjam 
sumri, Tito, davė tik bedarbę, paskui užsidarė 

į *fabrika, kurioje Pjerina uždirbdavo į dieną 
1 lig dvidešimties su. Dabar niekas neturėjo 

darbo ir jie turėjo gyventi iš menko nesitiki
mo uždarbio.

— Gal tamstos norite užeiti pas mus? 
Tamstos ten atrasite Tamošių su jo broliu, 

; Ąmbrodžio, kurį męs paėmėme pas save. Jie 
•j geriau moka kalbėti ir apie viską papasakos, 

kaip reikia.... Ką padaryti? Tamošiuj ilsi
si, na ir Tito čia miega, kito ko nėra kas 
daryti.

‘ Ji ištiesė ranką ir parodė į diktą vaikiną, 
išsitiesusį ant žolės. Jis tiktai pakėlė galvą, 
tartum neramiai klausdamas savęs, kas tai 
per žmonės. Kuomet jis patėmijo, kad jo se
suo meiliai žiuri į kunigaikštį, jo antakiai ruš- 

’ čiai susiraukė. Ji? vėl nuleido galvą ant že
mės, bet jau nebeatitraukė akių nuo sesers ir 

į kunigaikščio. ■ \
— Pjerina nuvesk ponią ir ponus. Juk jie 

, nori pamatyti, kaip męs gyvename.
Prie jų priėjo kitos moters, aplinkui var

tėsi vaikai, beveik plikos mergičkos.
—Ne, neik su mumis, — meiliai pasakė 

- Benedetta savo brolėnui. — Aš visai nenoriu, 
kad tu numirtum, mano brangus DarTp. ... 
Ačiū ir už tą, kad tu mus čia atvedei, o dabar 
gali pasivaikščioti ant saulės ir palaukti manęs.

Jis prasijuokė ir labai noriai sutiko su tuo. 
Užsidegęs papirosą, jis ėmė vaikštinėti, džiaug
damasi gražiu oru.

* Pjeriną greitai nuvedė juos į prieškambarį, 
kurio grindys buvo apkrautos tikru mėšlynu. 
Nuo sienų varvėjo kokios ten smirdančios sut
ros. Palipus į pirmąjį aukštą. Pjerina sušuko:

— Tėve, viena ponia ir du ponu nori ta
ve pamatyti. . k

Paskui atsikreipusi į Bęnedettą, pasakė:
— Eikite į trečiąją salę.
Paskui ji greitai laiptais nubpgo žemyn, 

skubindama pas savo mylimąjį.
Benedetta, Pierre ir Narciss ant galo su
lojo trečiąjį salioną, kur ir gyveno visa 

Ant žemės dryksojo penki

Petras Kropotklnas

ANARCHISTŲ DORA

jie*du 
v šeimyna.

šeši matracai, persisunkę prakaitu. Ilgas, 
dar gana tvirtas skobnis stovėjo viduryje. 
Du langai buvo užkalti lentomis, o trečias lan
gas ir durys buvo uždengta sena, skylėta 
marška.

Tamošius nustebo; matyt buvo, kad jis 
nėra pratęs prie tokių labdarių. Jis sėdėjo 
prie skobnio, padėjęs galvą ant rankų ir ilsė
josi. Tai buvo tvirtas vyras, kokių ketrtres- 
dešimts-penkių metų, su tankiais juodais plau
kais, pailgu dideliu veidu: jis žiurėjo į savo 

'skurdą ramiai. Pamatęs du vyru, kuriuos jis 
‘ iškarto pažino, kad tai svetimtaučiai, pažiurė

jo į juos su neužsitikėjimn. Bet pažinęs Be- 
nedettą, jis tuojau nusišypsojo.- Ir kuomet ji 
ėmė pasakoti kokiu tikslu jie čia atėjo, jis 
meiliai pasakė:

— Žinau, žinau, grafiene.... Aš žinau kas 
tamsta esi; jau seniai, dar mano tėvui begy
venant, prisiėjo man dirbti Bokkanera rū
muose.• • • $ ■* . ,Jis noriai atsakinėjo ant klausimų ir pa- 

' sakė Pierre’ui, kad jo šeimyna šiaip-taip galė
tų gyventi, jei jis turėtų darbo nors dvi die
nas į savaitę. .

— O, tamsta abate, laike popiežiaus vieš-, 
patavimo viskas buvo geriau.... Mano tėvas, 
kuris taipgi buvo mūrininkas, visą amžių dir
bo Vatikane.... Ir aš pats; jei gaunu kiek 
darbo tai tik ten... % Męs išdykome per tą de-, 
šimtį metų, kuomet darbai ėjo gerai ir męs 
tuomet uždirbdavome iki valiai. Žinoma, męs 
geriau maitinomės, gerai taisydavomės, ir gy
venome pasitenkinę.... Dabar ypač sunku, 
kuomet nieko neturime. O, jai tamsta, ponas 
abate, butum pas mus atvažiavęs laike, popie
žiaus 'viešpatavimo! Mokestų nebuvo, viską 
galima1 buvo pirkti beveik pusdykiai, puikus 

.' buvo gyvenimas! '
Netoli užkalto lango, ant vieno matraco 

pasigirdo piktas murmėjimas. Tamošius tęsė 
ramiai:

— Tai mano brolis, Ąmbrodžio, — jis, ma
tote, nesutinka su mano nuomone.... ketu- 
yiosdešimts devintuose metuose, būdamas dar 
keturiolikos metų vaikas, jis perėjo į respu
blikonų pusę....

Pamatę Ąmbrodžio, ateiviai sudrebėjo nuo 

už savo brolį penkiolika metų ir dabar jau bu
vo apgailėtinu laužu. Kojos jo sudžiūvo, pa
sidažė tokios mažos, kad jau nebegalėjo vaikš
čioti ir visuomet turėjo gulėti ant matraco, 
niekuomet .neregėdamas švięsos. Jis buvo dai- 
lydė. Nors fiziškai buvo jau visai sunykęs, 

, bet ant veido, apaugusio ilgą žila barzda, ma
tėsi prakilnumas, turėjo apaštalo ir kankinio 
išvyzdį, ir buvo jame tiek daug tragizmo.

— Popiežius, .popiežius, — murmėjo jis, 
aš apie popiežių niekuomet nieko blogo ne

kalbėjau. Bet ačiū klaidai pas mus vis dar 
tebėra tiranija. Jis tiktai vienas keturiosde- 
šimts devintuose rhetuose mums galėjo duoti 
respubliką, ir jei jis mums butų ją davęs, da
bar męs nebūtame tokiame kritiškame padė-

1 -----r-1
L lityje, ne-..^(Toliau bus). _ .

• SKYRIUS I.
' Istorija žmogaus mąsties primena švy

tuoklę, kuriai ima šimtmečius švystelėti. Po 
ilgam periodui miego ateina valanda prabu
dimo. Tąsyk mąstis pasiliuosuoja nuo 
pančių, kuriais tie, ką turi reikalą — valdovai, 
advokatai, kunigai — rūpestingai apkalė ją.

Ji padrebina pančius. Ji aštriai ima kriti
kuoti vriską, ko ji buvo mokinama ir parodo 
nuogą tuštumą tikėjimiškų, politiškų, teiso- 
tųjų ir draugijinių prietarų, terp kurių ji bu
vo auklėjama. Ji pradeda jieškoti naujų ta
kų, aplobina musų pažintį naujais išradimais, 
sutveria nauju? mokslus.

Bet įrambėję priešai mąsties — valdžia, 
įstatymdavėja? ir kunigas — tuojaus atsipei
kėja nuo sumušimo. Pamaži jie pradeda ran
kioti savo pajiegas ir atnaujinti savo tikybą 
ir kodeksą įstatymų pritaikymui jų prie nau
jų reikalų. Tąsyk, pasinaudodami vergišku
mu mąsties ir pobūdžio, kuriuos jie patys 
teip gerai išlavino, pasinaudodami teipgi va
landiniu suirimu draugijos, paimant viršų ant 
tikingumo vienų, ant godumo kitų, ant ge
riausių vilčių (visų labiausiai ant geriausių 
vilčių) daugelio, jie povaliai šliaužia atgal 
prie savo darbo pirmiausiai paimdami mo
kinti vaikus.

Vai^o siela yra silpna. Ji lengv’a pakreip
ti baime. Ir jie tą daro.

Jje padaro vaiką bailium it paskui įšneka 
jam kančias pragaro. Jie iššaukia prieš jį 
pasmerktųjų kančias, rūstybę nepermaldauja
mo dievo. Paskui jie kalba apie baisybes re
voliucijos, pasinaudodami tulu perdėjimu re- 
voliucijonierių padarymui vaiko “draugu tvar
kos”. Kunigas pripratina vaiką prie idėjos 
įstatymo, idant jį geriau priversti klausyti teip 
jo vadinamo “dieviško įstatymo”, advokatas' 
gi čiauška apie dievišką įstatymą, idant svie
tiškas įstatymai geriau bptų klausomas.

Ir per šitą pasidavimo paprotį su kuriuo 
męs perdaug esame apsipažinę, mąstis ateinan
čios gentkartės. paima šitą tikėjimišką pakrai
pą, kuri išsykio yra vergiška ir autoritetiška; 
autoritybė ir vergiškumas visuomet eina ran
ka rankon.

Sitais snudumo protarpiais dora retai tėra 
apšnekama. Tikėjimiškos priedermės ir teis- 
miškoji veidmainybė užima jos vietą. Žmo
nės nekritikuoja, jie duodasi traukti paprati
mui ar nepaisinimui. Jie neišsišoka nė įsteig
tąją dorą, nė prieš ją. Jie daro, kiek jie gali, 
idant jų pasielgimai laikytųsi su jų profesijo
mis. Ir doros paviršys vis slūgsta žemiau ir 
žemiau. Žmonės pasiekia Rymo dorą jo nu
puolime, “Senov7ės tvarkos”, pabaigos viešpa
tavimo vidurinių luomų.

Kas tik buvo gero, didelio, kilto ar savi
stovaus pas žmogų mažu-pamažu apauga sa
manomis ; rudyja, kaip nevartojamas peilis. 
Melas stojasi dora, seklumas priederme. Pra
lobti, paglemžti pragumus, išeikvoti protą, 
uolumą ir energiją, nežiūrint kaip, stojasi už
daviniu teip pasiturinčių luomų, kaip ir mi
nios vargšų, kurių idealu yra nuduoti buržua- 
ziškumą. Tąsyk nupuolimas valdovo ir tei
sėjo, kunigijos ir maždaug pasiturinčių luo
mų stojasi tokiu atkariu, kad švytuoklė pra
deda svirti kiton pusėn.

Išpalengvo jaunimas išsiliuosuoja. Jis 
meta šalin savo prietarus ir pradeda kriti
kuoti. ’ Mąstis atbunda iš naujo iš pradžių 
tarpe kelių; bet nejutoms prabudimas pasiekia 
didumą. Stūmis yra duotas, revoliucija seka.

Ir kiekvienu kartu klausimas apie dorą už
eina vėl. “Kam aš, turiu sekti principus šitos 
veidmainingos doros?” klausia smegenys, pa 
siliuosavę nuo tikėjimiškos baimės. “Kam 
bile kokia dora turi būti verstina?”

• 1 ąsyk žmonės bando aiškinti doros pajau
tą, kurią jie sutinka ant kiekvieno žingsnio 
be.supratimo jos. Ir jos niekuomet nesupras, 
kolai jie tikės į pirmybę žmogaus prigimimo, 
kolai jie neprižengs prie gyvulių, augalų ir 
uolų supratimui jos. Bet jie atsakymo jieško 
moksle valandos.

Ir, jei męs išdrysime teip išsitarti, juo pa
matas-konvencijonališkosios doros, ar geriaus 
pasakius, veidmainybės,. užimančios jos vietą, 
yra daugiau kasinėjamas, juo daugiau doriš
kas augštis draugijos pakyla. Tokiuose lai
kuose visų labiausiai doriška pajauta nu
žengia pirmyn, kuomet žmonės ją kritikuoja 
ir atmeta; tąsyk ji auga, kyla ir tobulinasi.

Tas atsitiko aštuonioliktame šimtmetyj. 
Teip seniai kaip 1723 m., Mandeville, anony- 
miškasis rašėjas,, sukėlęs skandalą Anglijoje 
su savo “Pąsaka apie Bites“ ir paaiškinimais, 
kuriuos jis; pridėjo prie jos, drąsiai užpuldi-

Herbetininkus bedievius, kurie panašiai Guy- 
au, atmetė privąįumą ir dorišką sankciją.

“Kam aš turiu įniti doras?” — tai yra 
klausimas, kurį davinėjo sau nacijonalininkai 
XII šimtmečio, filosofai XVI šimtmečio, fi
lozofai ir revpyucijpfiieriai XVIII šimtme
čio. Vėliaus pqe šito paties klausimo sugry- 
žo iš angliškų utilitari jonų Bentham ir Mill, 
iš vokiškų matefji j alintų toki kaip Buechneris,) 
iš rusiškųjų nihilistų 1860-70 m. ir prie jų 
jaunasai įsteigėjas anarchistų etikos (moks
las draugijos doros) — Guyau, numiręs, ant 
nelaimės teip anksti. Galiaus^ tai yra klau
simas, kuris ateina šioje valandoje jauniems 
anarchistams šios dienos.

Kam ištikro?
Trisdešimts metų atgal jaunimas Rusijos 

buvo karštai užimtas šituo patim klausimu. 
“Aš busiu nedoras!” atėjęs jaunas nihilistas 
įsakė saito draugui, tokiu budu pakeisdamas 
mintis veiksmu, kuris nedavė jam ramumo. 
“Aš busiu nedoras ir kodėl aš neturėčiau bū
ti? Dėlto, kad raštas šventas reikalauja? 
Bet raštas šventas yra tik rinkinys babylio- 
niečių ir žydų padavimų, padavimų surinktų 
ir sudėtų į krūvą kaip homeriškosios poemos, 
arba kas lygšiol yra daroma su baskų poemo
mis ir mongolų legendomis. Ar man tat rei
kia gryžti atgal į stovį proto pusiau civili
zuotų rytų žmonių? ;

“Ar aš turiu būti doru todėl, kad Kantas 
pasakoja man apie kategoriškąjį paliepimą, 
mįsliškąjį prisakvmą, kuris ateina man iš gi
lumos manęs paties ir prisako man būti doru? 
Bet kodėl šitas “kategoriškasai paliepimas“ 
turi didesnę galybę ant mano veiksmų negu 
tas kitas paliepimas, kuris kartais gali prisa
kyti man pasigerti? Tai yra tik žodis, niekas 
daugiau kaip žodis, lygus žodžiams “Apveiz- 
da“ ar “Likimas“, išrastiems paslėpti musų 
nežinybę.

“Ar gal aš turiu būti doru, kad įtikti Bent- 
hamui, kuris nori mane įtikinti, jog aš busiu 
laimingesnių, jei prigersiu begelbėdamas pra
eivį, įpuolusį upėn, negu kad aš besižiurėčiau 
į jį skęstantį?

“Ar gal dėlto, kad tai toksai mano išau
klėjimas? Dėlto, kad mano motina išmokino 
mane doros ? Ar man reikia tad eiti ir klaup
ti bažnyčioje, garbinti karalienę, nusilenkti 
prieš teisėją, kuris, žinau, yra niekšas, vien 
dėlto, kad musų motinos, musų gerosios mo
tinos primokino mus tokią baisybę nesuo- 
monių?

“Aš esiu prietaringas — kaip ir kiekvie
nas kitas. Aš rupinsiuosi nusikratyti nuo 
prietarų! Net jei nedorumas butų nesmagus, 
aš visgi priversiu save būti nedoru, teip ly
giai, kaip mažas būdamas aš priverčiau save 
nebijoti tamsos, kapinių, šmėklų ir numirėlių 
— kurių visų aš buvau išmokintas bijotis.

“Aš busiu nedoras kad ištraukti ginklą 
piktam sunaudojamą tikėjimo; aš tą padary
siu net jei tik dėl protestavimo prieš veidmai- 
nybę, užkraunamą ant mus vardan žodžio, 
kuriam vardas dora yra duota!”

Šiteipos sanprotavo Rusijos jaunimas, be- 
atsiskirdamas nuo senojo svieto prietarų ir 
išpliekdamas šitą papartį nihilistiškos, ar ge
riaus anarchistiškos filozofijos: Nelenkti ke
lių, prieš jokią valdžią, kaip ji guodojama ne
būtų, nepriimti jokio principo, kuris nėra iš
vedamas proto.

Aureikia mums pasakoti, kad po sumeti
mui^ išmatų gurbą mokinimo savo tėvų ir 
sudeginimui visokių taislių dorumo nihilistiš; 
kasis jaunimas užmezgė savo tarpe žiedą do
ros papročių nesulyginamai geresnį už tą, kurį 
.jų tėvai auklėjo, po užžiura “Evangelijos”, 
“Saužinės“, “Kategoriškojo paliepimo“, ar 
“Aiškaus Išnašumo“ utilitarijonų. Bet pirma 
atsakymo klausimo, “Kam aš turiu būti do
ru?” pažiūrėkime ar klausimas gerai yra pa
statytas, išanalizuokime motyvus žmogaus 
veiksmo.

| pridėjo prie jos, drąsiai užpuldi- 
i

i parodė, kad, teip . vadinami, do-
1 dilio. L Y 1 -•»«•• •□ • i . •

gailesčio ir pasibaisėjimo. Jis buvo vyresnis ^eJ° draugijos veiomatnybę, žinomą po vardu 
. •• « z - • ii _ •__ nnrnę w Ti« nnrrul£ Vari tAtn vnrlinomidoros. 'Ji®,

riški papročiai yra tik veidmainiška kaukė, 
kad jausmai, kuriuos žmonės mano apvaldyti 
srove įstatomų doros, priešingai, nukrypsta 
daug aršesnėn pusėn dėlei to paties stabdymo 
šitų įstatymų. Lygiai kaip Fourier, jis rei
kalavo jausmams laisvės, be kurios jie pavir
sta į ydas; ir atlygindamos kaltę, stokai zoolo
giškos pažinties savo laiko, vadinas, paniekin- 
dams dorybę gyvulių, jis išaiškino pradžią 
doriškų supratimų prisigerinimu, reikalauja
mu tėvų ir valdančių luomų.

Męs žinome, kad aštrų kritikavimą doriš
kų idėjų pradėjo vėliaus Škotijos filozofai ir 
enciklopedininkai. Męs žinome anarchistus 
1790 m. ir žinome pas ką augštesnis išsivysty-

-»—!---- i    — j ’ - * -
, patriotus, Jakobinus, ar pas]

SKYRIUS H.
Kuomet musų proseniai norėdavo išaiškin

ti, kas vertė žmones daryti teip ar kitaip, tai 
jie darydavo tą labai prastu budu. • Iki pačių 
šių dienų galima matyti tulus katalikiškus pa- 
veikslus? suteikiančius šitą išaiškinimą. Žmo
gus eina savo keliu ir, nei kiek nežinodamas 
apie tai, nešasi velnią ant savo kairiojo pe
ties ir angelą ant dešiniojo, h* jeigu angelas 
patraukia jį savo pusėn ir žmogus pasilieka 
doru, tai trys kiti angelai paima jį ir nuneša 
j dangų. Siteipos viskas yra išaiškinama kuo- 
puikiausiai. . * ,

Senos rusų aukles, pilnos šitokios pažin
ties, patars jums niekuomet nęguldyti kūdikio, 
n ea t segus apikaktės jo marškinėlių. Šilta vie
ta po rakiu reikia palikti plika, kur angelas 
sargas galėtų prisiglausti. Jei ne, tai velnias 
trikdįs kūdikį net jam bemiegant. *

Šitie besuomoningi supratimai nyksta. 
Bet, nors seni žodžiai dingsta, dugninė mąstis 
pasilieka ta pati. j .

Gerai išauginti žmonės netiki į velnią; bet 
jų nuomonės nėra išmintingesnes už nuomo
nes musų auklių, jie tik paslepia velnią ir 
angelą pedantiškais žodžiais po vardu filo- 
zofijos. Jie nesako dabar “velnias”, tik “kū
nas“ arba “pageidimai“. “Angelas“ pakeista 
žodžiais “saužinė“ arba “siela“, “atsispindi
mu mąsties dieviškojo sutvertojo“, arba anot 
Laisvų Maliorių, “Didžiojo Architekto”. Bet 
veiksmas žmogaus vis yra statomas kaipo iš
eiga kovos terp dviejų priešingų gaivalų. Ir 
žmogus visuomet skaitosi doru ant tiek, ant 
kiek vienas iš šitų dviejų gaivalų----siela ar
saužinė — pergali kitą — kūną ar pageidimus.

ir angelas neturi nieko bendro su žmogaus ^maIS, bet kad visi žmogaus darbai^ 
r ar blog,, naudingi ar kenkianti paeina iš 

Hienos priežasties: mėginio smagumo.
L;aiA’T ?kej,mi?k°ji brolija ir visų labiaU- 
-Tai ska'tl‘"^os“s sektos farizėjy šaukė 
niekintam s'd",laSi t J'e TPyI® Protuolius «- 

L- rkskoniunikavo juos. Vėliaus
jKis oegyje šito šinitmečįo (19-to) kam šitos 
inoC1? paz'algos vė,.buvo atnaujinta Bentha- 

Lelm ^erniševskio ir dau-
Hnri £ U ‘rJ?iP- s’11? Pr°tuoliai Pradėjo tvir- 

cPnrOdinet1’ lizinas, arba me
nu /niiagUni° yra tlkr3Ja priežasčia visų 
tusų darbų, tai piktžodžiavimai pasidvigubi- 

n°. Knygos buvo nusmerkta suokalbiu tvlė- 
gMiri’us1 FaSeJUS bUV° zil,rinia kaiP° i Pus- 

įtvirtinimas^5 būti, jei ne jii

Štai ve žmogus kuris išplėšia paskutini 
h?5”, duonos vaikui. Kiekvienas sutiks sib 
tta’n .d J'S ^ra ba'SUS egj>istas- !“d jis žiuri

I vien savo paties gerovės.
O štai ve yra kitas žmogus, kurį kiekvie- 

T /Utlk? pr,Pažinti Jis dalinasi pa
skutiniu duonos kąsniu suialkanu ir nusisiau- 
cia savo drabužius, kad apdengti nuogą. Ir 
dorminkai, prikibę prie savo tikėjimiško žar
gono, pasiskubina pasakyti, kad šitas žmogus 

y/1™0 lkl taškui išsižadėjimo sa
vęs, kad jis klauso visai kitokios užgaidos ne
gu egoistas. O bet, truputį pagalvojus, męs 
nnXS,m^ kad Pr,ezastys jų yra tos pačios, 
nors \eiksmai jų sulyg išeigos žmonijai, vra 
skirti, lai yraj ieškojimas smagumo, 'jei 
zmęgus, kuris atiduoda sav0 paskutinius marš
kinius, neturėtų tame smagumo, tai jis to ne
darytų Jei jis rastų smagumą atėmime duo
nos kūdikiui, tai jis darytų tą; bet tas yra 
jam nemalonu, Jis atranda smagumą davime 
J r jisai duoda. Jei nebūtų neparankumo dėlei 
pasidarančios gaišaties vartojant naujoje 
prasmėje žodžius, kurie , turi pripažintą pras
mę tai galima butų pasakyti abiejose dėstyse 
kad žmones veikė po įspūdžiu savo egoizmo. 
Ka’kune yra tikrai teip pasakę, norėdami su- 
eikti įsnasumą mąsčiai ir tikrumą nuomdnei, 

| paduodami ją pavidale, kuris įsimuša į vaiz
dą ir tuo patim laiku sunaikina mytą, tvirti
nanti, buk šitie du veiksmai turi dvi priežastį. 
Jie turi *tą pačią priežastį jieškojimą smagu
mo, arbą vengimą Skausmo, kas pareina ant 
to paties;.
« aA’.llkkn ,e’ Pavyzdžiui, aršiausią niekšą, 
k. v. 1 hters’as kuris išnovija 35.000 paryžie
čių, arba žmogžudys, kuris išpiauja visą šei
myną, idant galėtų voliotis ištvirkime. Jie 
daro tą, kadangi ant valandos troškimas gar
bes ar {gijimo pinigų jų protuose paima viršų 
ant kito noro, tojo kito troškimo. Jie veikia 
kuone automatiškai užganėdinimui knietulio 
savo pnegimties. Arba vėl, apleidus stipres
nes užgaidas, paimkime palaikį žmogų, kuris 
apgaudinėja savo draugus, kuris meluoja ant 
kiekvieno žingsnio, kad iš kurio išgriebti kai
ną stiklo alaus vien dėl meilės pasigirti ar dėl 
gudrumo. Paimkime bile vieną niekšą. Jis 
teipgi klauso tik įspūdžio; jis jieško užganė-' 
dimmo knietulio, arba stengiasi išvengti to, 
kas jam duotų nesmagumą.

Męs beveik gėdijamės! prilyginti tokius ne
tikusius meksus prie to, kuri? pašvenčia visą 
savo gyvastį išliuosavimui prispaustųjų, ir. 
kaip rusiškasis nihilistas, eina ant kartuvių; 
toksai dįdęlis skirtumas žmonijai pasekmių 
šitų dviejų gyvenimų; tiek daug męs jaučia- 
mėsi patraukiamais vieno ir atstumiamais 
kitų.

Ir bet, pašnekėtumėte' su tokiu kankiniu, 
su moterim, besirengiančia eiti prie pakorimo; 
net besiartindama prie kartuvių ji pasakytų 

Į jums, kad ji nemainytų nė savo gyvenimo __
laukinio žvėries, medžiojamo caro Šimu, nė 
savo myrio ant gyvasties palaikio niekšio^ ku
ris gy vena grašiais suvogtais nuo darbo žmo
nių. Savo gyvenime, savo kovoje su baisiąja 
galybe ji randa sau didžiausią smagumą. Be 
kovos viskas, visi mažiejie buržuazo džiaugs
mai ir menkos jo kliūtys yra, jai tarvtum, 
toki niekingi, toki alsinanti, toki apgailėtini! 
“Tu negyveni, tik rusi“, ji pasakytų; “aš gy
venau“.

Męs, žinoma, kalbame apie valios, suži- 
hybės veiksmus žmonių, apleisdami tuo tarpu 
tą, ką męs turime pasakyti apie begalinę be- 
sužimų, tiesiog mechaniškų veiksmų, kurie ap
ima tokią didelę dalį musų gyvenimo. Taigi, 
žmogus savo < liuosais, sužiningais veiksmais 
visuomet jieško to, kas jam duotų smagumą.

Vienas žmogus pasigeria ir kasdien eina 
žemyn į padėjimą gyvulio dėlto, kad jis gė
rale jieško sujudinimo nervų, kurio negali 
gauti nuo savo nervų taisliaus. Kitas nepasi
geria; jis negeria svaigalų, nors juose rastų 
smagumą, nes jis nori laikyti šviežiumą savo 
minčių ir pilnumą savo jiegų, idant jis galėtu 
paragauti kitų smagumų, kurie jam geriau 
patinka, kaip gėralas. Bet kaip jisąi elgiasi 
jei ne kaipo teisėjas gero ^y’venimo, kuris 
dirstelėjęs į surašą puikių pietų, atmeta vieną 
valgį, kurį jis mėgsta gana gerai, kad prisi
kimšti kitu, kurį jis mėgsta geriau?

Ką žmogus nedarytų, jis vis jieško Sma
gumu, ar vengia skausmo.

J^^ moteris, atitraukdama nuo savęs pas
kutinį šmotelį duonos, atiduoda jį pirmutiniam 
atėjusiam, jei ji nusivelka savo menkus skar
malus, kad apdengti jais kitą moterį, kuri vra 
sušalusi, kuomet ji pati drebia ant laivodėnio. 
t«li ji daro tą dėlto, kad ji kentėtų be galo 
daugiau, matydama žmogų alkaną, ar žmoną 
šąlančią, negu kad ji pati dreba ar alksta

1 Po Pcdei
'tikras atsitikunaj.

j J , gatves tuščios, nes k© ne 
auvaryti į namus. Pietinei nuėsto kur nekur du ' 

tau’Tk bet ir <«
. u- Laikrodis išmušė vie-«.

nuohkų valandą. Gatvekarvj sė- 
^J.° t,k ypatus,

’ kad neprasiienkt
SU naniais- Štai jau ir ”an,as ,su iriais, čion jan “ 

« tunu išlipti « gatvekario, ir 
Namas la“kuS M(VO K^eniąian. 
Namas gera, apšviestas, tai smu- 

a . ®et ,r ten jau tyku.
As iššokau iš gatvekario ir trau- 

kiu ant namu Ve* ke. J P^Jau varsnu- 
kes. pasiginfo šauksmas; maniau,

Tu,°smnkKje a,siti|'». 
gqzti bijojau.

Balsui nutilus, patėmijau ką 
ten mane atsivejant Sustojau 
«unu, tamsoj atskrenda ant 
7’ tieS‘Ok koks Ui tfomus paveik
slas — pikta dvasia, ar kas kitas 
maniau sau: balzganas, kojos ilgos 
>g nuo trijų mastų, viršuj smai- 
tis, per vidurį susmauktas. išsi
gandę norėjau bėgti, bet matau 
neišbėgsiu. Laukiu.

I risiartino. . Pažinau, kad tai 
mahia ypata, Džimis, tik stebėti
nuos drabužiuos.

— Gadem, senobicei, — pasakė

~~ K,Ur?. Ka’P? klausiu:
štai ant gatvės «C. G 

kertė X. kur šviesus žiburiai; aš’ 
su draugu užėjau j smuklę, ten mat 
užsilaiko merginų. Mat šiądien 
mudu gavome mėnesi^ pėdę, tad 
susitarėva vakare eiti pasilinks- 
myti. Mums su merginoms besi
linksminant, aš truputį ir užsnū
dau. ^Pabudęs,! neradau prie sa
vęs laikrodėlio; pinigų, nė drabu- 
zjų, atsiradau j tokiu kaip dabar 
stoviu, tik su apatinėms kelinėms 
,r marškiniais, (net pančiakos nu
auta. Aš supratau keno darbas. 
Išbėgęs į priemenę, radau stovintį 
didelį kaip kaminas juodveidį. Aš * 
Pribėgęs prie jo, tuoj pradėjau 
saukti, kad atiduotų mano pavog
tus drabužius, bet ans spyrė man 
teip, kad atsidūriau kitam buto ga
le. Ten stovėjo kitas juodveidis. 
Tas dūrė man į akį, ir spyrė teip, ‘I 
kad nusiverčiau trepais; išbėgau 
laukan ir pradėjau šaukti policistą, 
kurs tuojaus ir pribuvo. Persta
čiau jam visą reikalą. Bet ir tas 
spyrė man teip, kad net pąrpuo- 
liau; norėjo dar suimti, nes, girdi, 
tokiuose drabužiuose negalima gat
vėms vaikščioti. Aš vos ištrukau.

Alano mielas, buk teip geras 
eiti su manim atgal, gal atimsime 
nors drabužius, nes gėda bus ir 
namon pareiti, čion dar šalta ir ly
ja. • ;

Aš aiškinau, kad grįžt atgal ir 
reikalauti daiktų jisai ne verta, 
nes ir aš nekitą ką pelnyčia. To
kia nelaimė čion ne vienam atsi, 
tinka.

O kur gi tamistos draugai?
— užklausiau.

—w Aš nežinau, — atsakė _ _
bet manau, kad ir jam ne ’kitip 
atsitiko.

O ar toli gyveni? — už
klausiau.

į — Apie mylia — atsakė.
Į — Tad visai netoli, nes ame
rikoniškos mylios gana trumpos, 
lengvai apsirengęs, parbėgt ne
truksi.

1 žėjo smarkus Ivtus, gatvekaris, 
atšviesdamas, artinosi. Mano nak
tinis sandraugas pasibaidė, tiek 
jį ir mačiau. J. S. Vitautas.

IŠ VISUR.
[J Paryžiuj,' atidengiant pamin

klą buvusio Prancūzijos ruinisterio 
Floqueto, socijalistai( pakėlė nepri- 
lankias dabartiniam ministerių per- 
dėtiniui demonstracijas. Suareš
tavo tūlą demonstrantų skaitlių, 
skaitlių. Ministerių pirmininką* 
Clemenceau laikė kalbą, kurioj iš
reiškė, jog svarbiausi rando prie
šai per paskutinius 40 metų buvot 
reakcijonieriai, kurie geidė sugrįr 
žinimo senosios reakdjonieriško* 
valdžioj; bažnyčia, kuri laisvės 
vien sau reikalavo; ant galo rando 
priešais buvo ir revoliucijonieriai.

11/ zru m. ii ziiivnic pas K.ą augs 
Imas doriškų pajautimų galima 
•tymų klausančius, patriotus, Ja

Lengva yra suprasti nusistebėjimą musu I i—1V“*’ **senių, kuomet anglų filozofai ir vėlia n #»n- • ,sveI^Sia skaismo, kurio didumą tik tie te- 
ista'|ciklopėdininkai pradėjo tvirtinti, priešingai ši- kurie jį jautė. ,

- . Jtoms primityviškoms nuomonėms, kad velnias (Toliau bus).

prosenių, kuomet anglų filozofai ir vėliau en-

|| Reikalaujant Afaskolijos reak- 
cijonieriams, buvęs Maskolijos 
ministerių pirmininkas Witte likosi 
pastatytas prieš paslaptą tribuna- 
lą pasiteisinti dėl prietikių, kokius 
jis pirma turėjo su pirmeivėms 
partijoms. VVitte vienok atsisakč- 
teisintiesi, apreiškė, jog gali j| 
areštuoti, jeigu nori. į Tribūnais*
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ĮĮ Mieste Bruxellėj, Belgijoj, li
kosi suimtas vadovas maskoliškų 
anarchistų, užpuolusių su bomba 
ant turtingo vokiečio Meyero, Vla- 
dimir Seiliger. Suimant, jis mir
tinai pašovė du policistu. Gyve- 

j nime jo rado daug laiškų, ku
riuos ir paėmė.

ĮĮ Vindobonoj likosi suimtas už 
elgetavūuą 65 metų Karolius 
BuergZr. Teisme pasirodė, jog 

i jis elgetavo, kad jo 16 metų duktė 
galėtu muzikos konservatoriją lan
kyti. ' Už jos mokslą reikėjo mo
kėti po. 28 kronas kas mėnesis. 
Teisėjas nuteisė jį ąS^val. areštam

n7 
didelė 
užnešė 
žvmiai

d. kovo 
sniego 
kelius, 
pakilo

Vokietijoj vėl buvo 
dargana. Sniegas 
per tai miestuose 

kainos valgio pro-
dūktų ir kuro, ką žinoma, jaučia 
ypač neturtingi žmonės. t

* Įf. Prancūzijos moterys jieškan- 
čios savo teisių reikalauja; kad 
Prancūzijoj butų budeliai- u»ote- 
rys;
vas tik prasižengusioms, 
pasmerktoms moterims.

; bet jie galėtų nukirsti gal- 
i, teismo

• .To urė
do, rodosi, vyrams nepriderėtų pa
vydėti.

H Anglija pradėjo tarybas su 
Prancūzija apie numažinimą lesų 
siutinėjant Jaiškus iš Prancūzijos 
Anglijon. Tariasi apie sumažini
mą lesų iki 2c. už laišką. Galima 
tikėti, kad tas pats bus padaryta 
Prancūzijos ir su Amerika.

[Į Visoj vidurinėj Europoj iš 
naujo užstojo žiema, visur daug 
sniego; daugiausiai jo išpuolė ry
tinėje Prūsų dalyj. Sniego dar
ganos siautė ir Maskolijoj, Maž- 
rusijoj užpustė apie 500 žmonių, 
kurie sušalo.

IĮ 3 d. kovo Londonan atėjo ži
nia, jog žemės|drebėjimai išgriovė 
netoli Jeriizolimos miestelį Mos
tam. Griuvėsiai užbėrė 200 žmo
nių. Kadangi griuvėsiai užside- 

• gė, tai nėra vilties dar gyvus žmo- 
pis iš po jų ištraukti.

|Į 4 d. kovo Peterburgan atėjo1 
. žinia apie kruviną mūšį maskoliškų 

kareivių ’su.’ chiniškąis aplinkinėse 
Charbino^ Mandžiurijoj.

*|| Pereitos, subatos dieną pieti
niame Mexike buvo žemės drebė
jimai. Miestuose Mozoznitla ir 
Chiapas nuo žemės drebėjirpo su- 
skilo'triobii sienos; žemėj pasidarė 
dideli plyšiai.

J ĮĮ Išpanijoj, mieste Cadixe mirti- 
* nai apsirgo pagarsėjęs laike karo 

su Amerika ispaniško ^aivyno ad
mirolas Cervera, kuris po Santjago 
nužudė visus savo: laivus.

! Į| Anglijoj, netoli Birkeshead, iš 
Siliejusiam per išardytą pylimą 
vandenyj prigėrė 16 ypatų, o 3 
ypatos "tapo sunktai* sužeistos.

|| Ant Filipinų salų, mieste Ma
nila sustreikavo tarnaujanti ant 
gatvinių ‘karų. Jie reikalauja dides
nių algų.

į [Į Ispanijos sostapilyj -dabartinės 
tvarkos priešai kovoj pradėjo 
bombas vartoti: rado jau. bombą 
pamestą prie kraliaus rūmo, kitą^gi 
prie centrališko policijos biuro.

‘! VIETINĖS ŽINIOS.
— Pereitą .nedėlios dieną,

• m. metų italijonas Michael Passa- 
lohe nušovė italijoną Franką Se- 
-ino. Mat neseniai Passalone še
rno, 16 metų mergina, vos 
kelios dienos atgal »ištekėjo už 
senyvo, bet turtingo vyriškio Ta
raso, nors buvo įsimylėjusi į jauną 
,Serinb. Tas ją prikalbėjo su juom, 
nž seno vyro pinigus pabėgti į 
New Yorką, kur jis norėjo savo 
numylėtinę parduoti į paleistuvy
stes namus. Už tai brolis mergi
nos jos suvadžiotoją ir nušovė. 
Mergina ne pasidavė ir pabėgo 
pas pažįstamus, kuriems viską ap
sakė. meldė, kad prašytų brolio 
ją išliuosuoti. Tas atkako New 
Yorkan ir paėmė netik savo se
serj, bet tr jos suvadžiotoją. Chi- 
cagoj - brolis , suvadžioto j ui
apreiškė, jog jis jo se
sers gyvenimą suardė, todėl

1 turi ją vesti,- nes jos vyras jau 
persiskyrimą išgavo. Tas atsakė, 
kad- jis tik tąsyk apsives, jeigu

19

— Kovo 14 d, (nedeldienyje) 
privalo įvykti “Aušros” i-sios kuo
pos paprastasai susirinkimas. Yra 
svarbių reikalų atlikti. Sąnariai 
teiksis susirinkti 12:30 po pietų po 
No. 3235 Union, avė.

Kuopos sekretorius J. Sutkus.

— Šią vasarą su pilna pensija 
likosi nuo tamystos paleistas 75 
metų policistas Michael ĮWhite, 
ištarnavęs policijoj ilgus metus. 
Išsyk senelis džiaugėsi iš laisvės, 
bet greitai ji jam. nusibodo* Dėl 
stokos užsiėmimo, žmogelis suvar
go ir atėjo policijon, kad jam duo
ti kokį darbą, kurį jis dykąi apsi
ėmė atlikti. ^Politikieriai pažadėjo 
seneliui pagelbėti. Nieko įstabaus 
nėra: juk tas nė jokių išlaidų ne
reikalauja.

• — Pereitos nedėlios dieną Or
chestra salėj davė koncertą masko
liškasis smuikininkas Miša Ellman. 
Žmonių prisirinko pilna salė, nes 
ištikro buvo ko klausyti:: tokių 
smuikorių mažai yra ant $yieto. 
Sekantis jo koncertas bus yėl ne- 
dėlidj. ^fylinti muziką 
pirm laiko tikietus pasirūpi liti.

turėtų

— Pereitos nedėlios diena, par
davinėtojas J. P. Famell tu
rintis darbą Irving Parke V’illiam 
Willioamson nusišovė.

Redakcijos atsakymai.
matai, 
nors,

Vi tautui Chicago j. Kaip 
Tamistos raštelis vienas telpa, 
teisybę sakant, literatiškas apdirbi
mas ne geriausias. Prie progos, 
kad ir neteip greitai, patalp nsime 
ir kitą. Geriau butų’ pradėti ap
rašinėti paprastai atsitikimus,
ma svarbesnius, ne privdtjškus 
žmonių darbus, o manau, kad jie 
bus geresni.

ztno

Nieko naujoPraeiviui. Nieko naujo atsių
stame atsakyme nėra, atkf rtota 
tik tas pats kas buvo pirmiau 
šyta ir dagi teip, kad galima teis
man pakliūti. Yra ir tiesiog i de- 
nunvijacija, o tuom laikraščiui ne
užsiima. Atkartojimui to paties 
gaila vietos. . I

ra

48 kuopos organizatoriui. ' Vie
toj klausti korespondento iš kur 
jis savo žinias sėme ir kam jis 
tinka, juk daug geriau jo klaidas 
pataisyti, išrodyti kame jo su tei
sybe prasilenkta. Teip visiems 
butų geriau. Kadangi tas nepada
ryta, raštelis tilpti negal.

Korespond. iš Waterbury. Apie 
laidotuves — visai privatiški daly
kai, o tokiais laikraščiai neužsi
ima.

H. Sėd. Rašteiyj nepa
sakyta nė kur, nė ką lošė. Todėl 
jis tilpti ne gali.

■“Lietuvą” per 12 mėnesių ir už 
• 50c. dovanų, nepaisant kada “Lie- 
i tuvą” užsirašai: per velykas 
i sekmines, jeigu užsimokėjai 
( metus, tai ir gausi “Lietuvą”

12 mėnesių, ne trumpiau.
Nueik į pačtą, išpirk money 

derį vardu ir adresu:
t A. Olsseivski, •

3252 So. Halsted St., Chicago, 
Sumai $1.00 ar $2.00 ir tą orderį 
prisiųsk saVo laiške, o męs siusime 
tau “Lietuvą” kas sanvaite ir pri
siusime knygų Kataliogą, iš kurio 
pasirinksi sau knygas kokias no
rėsi, o męs jąs prisiusime dovanų. 
Jeigu jau turi musų Kataliogą, tai 
siųsdamas prenumeratą paminėk 
kokias knygas nori, o męs jąs tuo- 
jaus prisiusime. Tik atmink, kad 
už $1.00 prenumeratos begali gau
ti brangesnių knygų dovanom, kaip 
25c., o už $2.00 prenumeratos ne 
brangesnių kaip 50c. Jeigu nori 
gauti brangesnes knygas kaip 25c., 
arba 50c., tai ant kiek jos bus, 
brangesnės, tiek turi viršaus pini
gų prisiųsti.

Tie, kurie užsirašys “Lietuvą” 
pas musų agentus, gaus nuo musų 
agentų kuponus po 25c. vertės nuo 
kiekvieno dolierio užmokėtos pre
numeratos, ir leada tuos Luponus 
mums prisius, męs jiems prisiusi
me tos vertės reikalautas 
ar ką kitą, kas iš musų 
go sau pasiskirs.

_ Todėl naudokitės iš šios 
užsirašykite "Lietuvą”, o 
dovanas po 25c. nuo kiekvieno^ do
lierio užmokėtos prenumeratos.

Šios davanos bus duodamos tik 
per du mėnesiu. Todėl pasisku
binkite “Lietuvą” užsirašyti.

Kurių laikas prenumeratos jau 
yra išsibaigęs, jeigu laike šių dvie
jų sanvaičių užsimokės, prenume
ratą. tai ir jie gaus teipgi virš 
minėtas dovanas. Kurie iki d. 
kovo šių metų neužsimokės savo 
užvilktos prenumeratos, tiems “Lie
tuvą" bus sulaikyta. Todėl su už
mokesčiu pasiskubinkite.
A. Ols;ftvskis “LietMvos’* Išleist.

ar 
už 

per

or-
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knygas, 
katalio-

progos, 
gausite

APGARSINIMAI

SKAITYTOJAMS
Kurie iki 15 d. šio mėnesio ne

užsimokės savo užvilktos prenu
meratos, tiems “Lietuva” bus su
laikyta, Kurie dabar užsimokės, 
tie gaus dovanas. Skaitykite ap
garsinimą apie dovanas ant pusla
pio 6-to — Naujiena.

“Lietuvos” išleistuvt.

' Virica$£f’Pųl&s teipgi reprezen
tuoją didžiaurią Chicagos firmą 

I vyriškų drapdniL The Bridgefloft 
Teipgi kas norite 

apsisteliupti - geras drapanas pi
gia kain£* parašykite jo, o jis pa
rodys juų)s aidimų prabas, paims 
mierą, prisiusi j Chicagą ir firma, 
The Bri^gepdri Oothing Co. pri
sius jums.drapanas expresu. Vin
cui Pukui galite duoti ant musų 

[vardo nors ?r didžiausią pinigų,

Chicago, II] JI pati ar kas kitas Pajieškau 
teikato duoti žinią adresu: 

Juozas Pocius,
135 W. 23rd PI., Chicago, III

‘Jcznsas Nazareneils’.
Ką-Uk apieido spaudą nauja kny

gelė, versta iš svetimos kalbos; iš į 
raštų garsaus fliiozofoi Dr. Otoman 1 
Zar-Adusht-Hanish; žinomo kaipo vl4~ 
no iš šių dienų garsiųjų filozofų ir 
baulės Garbinimo Filiozofijos judėji
mo ”adovų.

Į lietuvišką kalbą perguldė — J. ,, 
A.. Zėčius.

Knygelėje aprašyta “Gyvenimas Jė
zaus Kristaus”. Kas jisai toks buvo,, 
iš kur paėjo, kaip gyveno ir kur mo
kinot.; kokius urėdus laikė; kaip bu
vo nukryžiavotu; per ką nukryžiavo- 
tu if dėlko; kokiu budu iš numiru
siųjų prisikėlė, ir kaip po prisikėli
mui to numirusiųjų tarpe žmonių vėl 
gyveno ir mokino.

Knygelė parašyta tikrai totoriškai, 
faktiškai ir nuosaikiai. Ktok vienas 
žmogus, perskaitęs šią knygelę, daug 
dažinos *— ko jis niekuomet pirma, 
negirdėjo, nė neskaitė apie šitą žydų 
didvyrj — Jessah’ą Nazaretėną

Didumas knygelės 105 pusi., J 
3£c.

Norinti užsisakyti knygelę, 
kitėsi šiuo antrašu:

J. A. Zeltchiua,.
Madison st., Seattle,

--- savo draugo Kazimiero 
Daukšo, Kauno gub., .Ukmergės pa
vieto, Šimonių valsčiaus, Skopiškio 
parapijos, Tatkonių sodžiaus. Treti 
metai kaip Amerikoje'. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Ant Samuolis,
217 Park st, ' Lewtoton, Me.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Daniuno, Kauno gub.,_. Panevėžio 
pavieto, Popiškių sodžiaus, Ramyga
los parapijos. 2 metu gyveno Chi- 
cago. paskui, girdėjau, išvažiavo j 
Joliet, Ilk Jis pas ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Mikolas Daniunas, 
580 W. 25th st, Chicago, III.

Pajieškau savo švogerlo Pranciš
kaus Grumado, Biliūnų kaimo, Mu
niškių parapijos, Kauno pavieto ir

Ameri- 
su

Pajieškau savo draugo Jono 
mono, Suvalkų gub.-, Naumiesčio__
vleto, eilgallų valsčiaus, Juzų kaimo. 
Jau antri metai kaip prasišalino nuo 

1 manęs. Pirmiausiai nuvažiavo J 
Grand Rapids, Mich. 
kas kitas teiksis 

Juozas
P. O. Box 156,

Pajieikau savo 
lausko, Kauno a*b.. Telšių pavieto, 

iCintališkių parap.. Tūzų kaimo. Jau ••• —... a---- 2 meUI
atgal gyveno Brighton, Mase., o vė
liau išvažiavo j Carmel, Pa. Turiu 
pas jj labai svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ad
resu;

Ra- 4

nuvažiavo
Jis pats ar 

duoti žinią adresu: 
Daukšas,

Arona, Pa.

drąugo Jono Kaz-

sumą, ne bijokite, neprapuls, m^jr^rUS^msSje
už tai atsakome.
A. Olssetvskis, “Lietuvoj* Išleist.

1 ——————

NEPRITEKLINGAS MAITINL 
7 MAS.

Vienas iš paprastųjų symptomų 
yra nepriteklingas maitinimas, ar
ba, kitaip sakant, tokis apsireiš
kimas, kad žmogus negali tiek 
daug valgyti kiek reikalinga pri
derančiam užlaikymui jo sveikatos 
ir jėgos. Jis gali jaustis išalkusiu, 

j bet neturi jokio apetito ir valgo 
labai mažai. Kad tokis padėjimas 
negali ilgai tvertis, tai tas aišku 
kiekvienam, nes juk kiekvienas 
žinome, kad negali būti gyvybės 
be maitinimosi. Tokiuose atsiti
kimuose reikalinga tau naudoti 
Trinerio Amerikoniškąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno, kuris yra moksliš
kai sudėtas iš visokių žolelių ir 
gryno vyno. Vynas gydo ir tvir
tina organizmą tuo pačiu laiku, 
paakstiną veiklumą ir palaiko jė
gą. Visose ligose, kuriose randa
me nusilpnėjimą, nupuolimą sva
rumo, pageltusį veidą, blogą besi- 
maitinimą, nuovargimą, nervišku
mą, nemigą,' nusiminimą ir pana
šius apsireiškimus, męs drąsiai re
komenduojame Trinerio Ameriko
niškąjį Eliksyrą Karčiojo Vyno, 
žinodami gerai, kad jisai visuomet 
pagelbės. " Gaunamas aptiekose. 
Jos. Trinęr, §16-622 So. Ashland 
avė., Chreago/*III.

v -j -:

Jau i&joįŠ po spaudos PROSPJER 
,MA£IMEE’S

“Baltramiejaus Naktis”
Aprašymą. Tikroji meilė. Pran

cūzų dueiistaf. Svarbus tikėji- 
miski gitiČil.- ^Labai įdomus ka
ralių, vyskupų jr kunigų darbai. 
Išskerdimas krikščionių 60 tuks- 

1 tančių, tik per vieną naktį.
“Baltramiejaus Naktis^ didelė, 

stora knyga, labai akyva, naudin
ga ir reikalinga kiekvienam per
skaityti. Kaina 75c. Gaunama 
knygynuose pas agentus ir išlei
dėją, adresuojant:

J. Naujokas,
Madison Sq. Sta. Box 189, 

New York, N. Y. 
Knyga “Raistas” (The Jungle) 

kaina 1 dol.

Draugysčių reikalai.

P. Bakaveckas.
6 Lincoln st, Brighton, Mase.

Pajieškau savo draugo Sfmano Pa- 
garelckto, Suvalkų gub., Senapilės 
pavieto, Aleksoto gmino, Zapyškio 
parap., Pyplių kaimo. 7 metai kaip 
Amerikoje. Turiu pas jj svarbų rei
kalą Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

J. Poderis, 
1514 Pennsylvania av., Springfield,Iii.

Pajieškau savo pusbrolio Jono Ka
minsko, Suvalkų gub., Senapilės pa
vieto, Daukšių parapijos, Miknonių 
kaimo. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

' A. Kaminskas, 
Box 34, , Courtney, Pa.

Viena /ypata pajieško savo draugo 
KazinTtoro Andrlejuno ir jo moters 
Julijonos. Abu Joniškio parapijos. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu: Box 31, Sta. C., Los 
Angeles, Cal.

Pajieškau savo moters Teresės Vai
nauskienės, po tėvo vardu Samoškai- 

Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
Viduklės parapijos, Keldžių 

Ji paliko Lietuvą apie Visus 
Ir atvažiavo pas savo seserį 
Samoškaitę. Ji pati ar kas

te.
pavieto, 
kaimo.
šventus
Kotriną 
kitas teiksis duoti žinią adresu:' 

Ant. Vainauskas,
3252 80. Halsted st, Chicago, III. . *

Pajieškau savo draugo Lauryno 
Vaišvllo. Kauno gub., Raseinių pav., 
Kražių miestelio. Turiu pas jf labai 
svarbų reikalą Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Frank Dawnor,
Box 44, Westmorland Co., Wendel, Pa.

Pajieškau pusbrolio Petro Kaupavl- 
čiaus, Kauno gub., Telšių pavieto 
Gadunavo parapijos. Degenių dvaro, 
10 metų kaip Amerikoje, pirmiau gy
vena Chicago, III. Taipgi pajieškau 
Konstanto Bubino. Kauno gub., Šiau
lių pavieto, Triškių miestelio, 4 me
tai kaip Amerikoje, gyvena Chicago. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Frank Mokrižeckas, 
2440 — 115th st., Kensington, III.

Pajieškau savo dėdės Plušo Stor
pirščio Ir draugo Jono Bartkevičiaus. 
Jonas Bartkevičius Suvalkų gub., Vil
kaviškio pavieto, Kybartų gmino, Vir
baliu miestelio, Iškeliavo jisai J 
Angliją, o iš Anglijos Amerikon pas 
savo švoger) j Paseaic, N.'- J. J ie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Ant Yuškevlflus.
121 Shuyler avė., Harrison. N. J.

gub. Aš neseniai pribuvau 
kon, tai malonėčiau susižinoti 
Malonės man pranešti jisai 
kitas šiuo adresu:

Olese šliktytė,
1201 Lloyd st., Scranton,

juo.

kaina

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
želvio, Kauno gub., Jienapolės para
pijos, Paberžtų sodžiaus. Pirmiau 
gyveno Chicago. Važiuodamas Ame
rikon pamečiau jo adresą, tai malo
nės jisai 
resu:

ar kas kitas duoti žinią ad-

415

kreip-

wa*iu

16 Foyle
Vladas želvis, 

Worcester, Mase.

_ Pajieškau apsivedimui mt , 
nuo 17 iki 23 metų amžiaus, 
būti gero budo ir pasielgimo, 
esmi 23 metų senumo. Malonės atsi
šaukti adresu:

Joe. Huckier.
P. O. Box 118, Carrier Milto, IU.

merginos. 
Turi 

Aš

Pajieškau apsivedimui _ 
nuo 17 iki 22 metų. * Mergina 
būti gera ir dailaus apsiėjimo, 
esmi 23 metų senumo. Malonės 1 
šaukti adresu:

Stasis Mikulonis, 
2. F. D. Box 23, HarrisburgL

merginos 
turi 

Aš 
atsl-

R. m.

Reikalavimai.
Reikalauja darbininkų jjrie darbo 

giriose, valstijose: Washington, Ore- 
gon ir Californla. Didelės algos. Ke
lionė $33.00 nuo Chicagos. Taipgi 
reikalauja visokių darbininkų Chica- 
goje ir apielinkėse. Rašyk {dėda
mas 2c. markę atsakymui.

J. Lucas, i.etuviškas agentas, 
239 Miiwaukee avė. Chicago,

Mokinki mes Patys!
Gramatika angliškos kalbos mo

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

skaityt! ir rašyti be mokintojo 15c.
Naujai Budas mokintis rašyti' be 

mokintojo 10c.
Aritmetika "mokintis rokundų ' be

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

šiuo adresu:
P. Mlkolainis,

P. O. Box 62,New York, City.

18 dol. In Sanvaite
Lengvu budu galt kiekvienas už

dirbti, platindamas musų Rusišką ta
baką. Prabą išsiunčiame dovanai. 
Rašykite tuoj pridėdami k rasos žen
kle!) atsakymui pas:

Russian Tobacco Co., .
132 Nassau st, Room 301, New Yąrk..

i

& S

H,

m.
Reikalauja 5 gerų kriaučių prie 

riškų ir moteriškų drapanų, 
mokestis, nuolatinis darbas, 
šaukite pas:

L. Kasper, 
3131 Wentworth avė., Chicago, III.

Gera proga jaunam lietuviui iš
mokti icigarus dirbti | trumpą laiką 
Amatas lengvas ir gerai apmokamas. 
Kreipkitės šiuo adresu:

Golden Eagle Cigar Co.. 
4500 So. Hermitage avė., Chicago, IU.

Gera
Atsl-

Reikalingas mėnesininkas (buče- 
ris), mokantis lieuvišką. lenkišką ir 
anglišką kalbas. Atsišaukti - adresu:1 
11443 Mlchigan avė, Roseland-Chlca- 
go, III.

f 3.00 VERTES UŽ GOe.!
Nupirkau nuo subankrutijusios fir

mos už pusdykiai kelto šimtus gerų 
britvų, kurios parsiduoda visur po 
33.00; vieįok. kad pats pirkau pigiai, 
tai galiu ir pigiai parduoti. Britvoa 
užtikrintos 10 metų, .skuta be jųki 
jausmo. Britvos, gero (franeuziško 
plieno, su sloniaus kaulo ’ * 
uis i vadi na jos Ideal 
Razor. Nusipirk vieną, 
nešti barzdaskučiui kas 
10c. ar 20c. ir pamislyk 
nžčėdysi tik per vienus _
šita britva nusiskusi geriau negu -■ 
kokis barzdaskutis, nes britva skuta 
kaip vanduo, 
komis ar 
adresu:

;io
JO) 

kriaunomis; 
Curley So 
o nereikės 

sanvaitiU po 
klek pinigų 
metus. Su

4 ji

141 Avė.

Pinigus siųsk 5c. niar- 
registruotame laiške šiuo

J. Miller, 
New York

:,O1.

Reikalauja 
rlaus, tokio, 
pranta savo 
susidėtų su manim, 
ta viskas j rengta, 
žiuoti Ir pradėti darbą

gero, 
kuris 
darbą.

DEGTINE BROLIAI LIETUVIAI!
Jeigu kas norite pasidaryti sau ge

ros ir sveikos degtinės, kuri bus kaipi 
geriausia gydykla viskam. Aš turiu 
tokias knygutes, kuriose yra 28 ga- 
tunkai visokių gėrimų. Knygutė taip
gi pasakys kur gausite medicinas. 
Atsiųskite savo tikrą adresą ir $1.00, 
nes tokia knygutės kaina. Pinigus 
siųskite Money Order ar registruota- 
me laiške, kad nepražūtų. Mano ad
resas šitoks:

Stan. Grablun. ’ ‘
Box 19, 0olfax, Iową.

¥sumanaus stalio- 
tikrai gerai su- 

Norėčiau, kad 
Dirbtuvė ir vie- 

tik reikia atva- 
Turi būti 

vedęs žmogus ir moteris, kad apsl- 
Darbas leng- 

Uždarois 
Atsišaukite greitai šiuo ad-

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Pociaus, Kauno gub., Raseinių pav.. 
Eržvilko vol.. Balnių kaimo; taipgi 
ir Juozapo šaMo. kurto gyvena Ke- 
wanoe, III. Jie patys ar kas kitas 
teiksią duoti žinią adresu:

- Ant. Eicbins, 
Box 607, Collinsville, III.

Pajieškau savo dviejų pusbrolių ir 
dviejų draugų. Visi 4 Kauno gub., 
Telšių pavieto, Lūkės parapijos. Pus- 
broi.al Stanislovas Ir Jeronimas II- 
kavičiai Kyėllų kaimo, 10 metų kaip 
Amerikoje Antanas ir Kazimieras 
Martinkai Zaduvėnų sodžiaus. 7 me
tai kaip Amerikoje. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu: .

Ant Siratavičia,
P. O. Box 96, Harrtoburg, III.

imtų prižiūrėti namus, 
vas, nuolatinis ir valus.
geras.
resu:

w.
J. Kalosky ‘ Cabinet Maker, 
Govetnor st.. Kraus Park., 

Springfield, III.

Ant Pardavimo.
Pigiai parsitftoda grosernės, anglių 

ir expreso biznis. Labai gera ir 
karna vieta lietuviui .ar lenkui, 
atšaukite tuojau adresu: 3402 
Halsted st.

tin- 
At- 
So.

E*

r

Ar Nori Pamatyti 
Naują miestą Gary, Ind.? Kelionė 
dovanai. Važiuok dabar pasiskirti 
lotą tinkančio) vietoj už pigią kainą 
ir ant lengvų išmokesčių. Męs par
duodame lotus po Gary ir po East 
Gary. Ind. Męs duodame ant lengvų 
išmokesčių. Įmokėsi $25.00 iš kalno 
ir po 5 ant mėnesio. Kaina lotų $150 
ir augščiau. Gary, Ind. budavojamos 
didžiausios plieno dirbtuvės visoje 
Amerikoje; taip-pat satoma ir dau
giau visokių dirbtuvių, kuriose tūk
stančiai darbininkų ras darbą. Da
bar jau dirba ten keli tūkstančiai 
daroininkų, o apie 1 d. berželio keta 
pabaigti nekurtas dirbtuves, tai jose 
ras darbą apie 20000' darbininkų. 
Norėdami dasižinoti daugiau, kreip
kitės į musų ofisą, o męs paaiškysf- 
me. Męs važiuosime kiekvieną dieną 
su norinčiais pirkti. Nedėlioję išva
žiuojame 10:45 ryte Lake Shore tru
kiu nuo La Salto stoties.
Westlerode & Rozenski

: Real Estatė
112 S. Clark St., R. 208, Chicago

Ofisas adaras kas dieną nuo 8 vai.
ryto iki 7 vai. vakare. Nedėliotais 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

• 'T®
'• 'iri®TEATRAS! TEATRAS!

Perskaityk, kad vėliau nesigailėtum! 
Chicagos Suvienytų kuopų Liet Soc. 
Sąjungos Am. Teatrališkas Ratelis, 
dalyvaujant žinomiems jau visuome- 
niai artistams, Stato pirmu kartu ant 
scenos Br. Vargšo dramą 3-joee veik
mėse “žmonės'*, nedėlioję, 14 d. kovo 
(March), 1909 m., Huli House sa
lėje. kampas Polk ir Halsted gatvių. 
Pradžia 7 vai. vakare. Kaina ttkie- 
tų: 50c, 35c Ir 25c. Galima gauti 
ttkietus nusipirk North Side pas P. 
M. Kalt), 281 W. North avė. Nepasi- 
priešjs nieks, kad po šiai dienai liko 
lankančios perstatymus visuomenės 
atmintyje dramos “Pirmi žingsniai” 

[ir “Milijonai Vandenyj”, veikalai mu
sų jauno rašytojaus Br. Vargšo. Ko
dėl? Todėl, kad mintis dramų pa
imta iŠ mus pačių gyvenimo, o ne iš 
pasakų. Paskutjnioje dramoje “žmo
nės” pamatys teipgi kiekvienas atsi
lankęs dhug teisybės, baisios ir kar
čios teisybės, kurią autorius dramoje 
Išdėstė. Kad užtikrinti sėdynę, pirki
te tlkietus iš anksto, širdingai už- 
kvlečla, 

Suvienytų kuopų Komitetas.
toH A

Kalendorius!
Kaina 25c. v 

“Lietuvos” išleistas Kalendorius 
1909 metui knygelės formate 5%x 
7%, 144 puslapių, šis Kalendo
rius yra rūpestingiau padirbtas už 
visus kitus Kalendorius. Apart 
katalikiškų švenčių parodo jis ir 
amerikoniškas ir lietuvių tautiškas 
šventes; teipgi parodo per visą 
metą, kasdien, kurioje valandoje 
ir minutoje teka ir leidžiasi saulė 
ir mėnulis svarbiausiuose Amerikos 
'[ąjoiupieg :up die>| 'asonjsauu 
New Yorke, Chicagoj Denvere ir 
kituose. Aprašo saulės ir mėne- 
biausių planetų ir jų sistemą, skir
tumą Suvienytų Valstijų ir viso

' skieto, metriškas svarstomas, sai
kuojamas ir kitokias mieras var
tojamas Suvien. Valst. ir kitur; 
visų viešpatysčių pinigus; termo
metrus ; tolumus nuo miestų į mie
stus; Lietuvos kunigaikščių ir ka
ralių metus, kuriuose jie viešpata
vo; didžiausius sviete miestus ir 
kiek kuriame gyventojų; kiek gy
ventojų kiekvienoje valstijoje šiau
rinės Amerikos; skolos kiekvienos 
viešpatystės; statistika mirčių; pa-1 
mokinimai reikalingi prie gavimo 
amerikoniškų ukėsystės popierų; 
pačto reguliacijos; daug gražių pa
sakaičių, pamokinimų, dainelių, 
juokų ir tt. Kaina šio Kalendo
riaus 25c., kas užsimoka $2.00 pre
numeratos už visą metą, šį Kalen
dorių gauna dovanai.

Reikalaudami Kalendoriaus ar 
“Lietuvos”, adresuokite:

A. OLSZEWSKI 
3252 So. Halsted st, Chicago.

Pajieškau Antano Krlstanavičiaus, 
kuris jau 6 metai kaip Amerikoje. 
Paeina iš Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Ramygalos vol., ir Viplių so
džiaus, Jau penki metai kaip išva
žiavo jš Scranton, Pa. Ir todėl aš. 
jo švogeris ir sesuo Morta nežinome 
kur jią gyvena. Jis pats ar kas 
tas teiksis duoti žinią adresu: 

John Stasikaitis,
1413 Gardner avė., Scranton,

ki-

■ tį

ŽINIAI GIMINIŲ.
Pranešu, kad Leoną Mofiejutį 

Bariūnų sodžiaus, Jon iškęs parap.. 
Šiaulių pav., Kauno gub., patino ne
laimė — mirtis. 26 d. vasario, 1909 
m. likosi kastynėse užmuštas, o 3 d. 
kovo tapo palaidotas Bay City, Mich. 
ant katalikiškųjų kapinių. Todėl, 
broliai, sesers, ar giminės ir pažysta
mi, kurto norėtų gauti apie jj plates
ni aa žinias, malonės atsišaukti adre
su pas brolj.

Jonas Motiejutls,
22 i St Clair av., E. St. Louis,

iš

Pajieškau savo pusbrolio Vandalta- 
no Bielskio, Kauno gub., Šiaulių pa
vieto, Triškių miestelio. Jau seniai 
kaip iš Lietuvos; jisai atkeliavo su 
pamota. Vadinasi Wm. 'šule. Gir
dėjau, kad gyvenąs Chicago, 111. Tu
riu labai svarbų reikalą, 
ar kas kitas teiksis duoti 
resu: ,

ENaujiena!
' Musų laikraštis “Lietuva1 turi 

šiandien 12 tūkstančių skaitytojų. 
Bet męs norime turėti 20 tūkstan
čių. Todėl, kad surinkti dar 8000 
“Lietuvai” naujų skaitytojų, męs 
nūo į dienos kovo 1909 m. 
nusprendėme duoti dovanas kiek
vienam lietuviui ar lietuvei, kurie 
užsirašys “Lietuvą” ir užsimokės 
už ją prenumeratą.

Minėtos dovanos bus duotos 
knygomis, abrozais, abrozėliais, ste- 
reoskopais ir tt., kas ką sau pasi
skirs iŠ musų kataliogo,- šitokiu 
budu:

Kas užsirašęs “Lietuvą” užsimo
kės $1.00 prenumeratos, gaus “Lie
tuvą” per pusę metų ir už 25c. 
dovanų.

O kas užsimokės $2.00 prenu
meratos,. gaus "Lietuvą” per visą 
metą ir už 50c. dovanų.

Šios dovanos bus duotos tik per 
du mėnesiu. Todėl pa-i skubink 
“Lietuvą” užsirašyti kol nėra vėju.

Prenumeratos metai skaitosi nuo 
dienos užsirašymo šių metų iki tai 
pačiai dienai kitų metų. Todėl 
nėra reikalo laukti pusės metų ar 

’ ’ į “Lietuvą” 
užsirašysi tada bus tavo metai. Tai 
yra: užsimokėsi $1.00 gausi “Lie
tuvą” per .6 mėnesius ir už 23c. 
dovanų, o užsimokėjęs $2.00 gausi

E. Bielskis.
408 N. Hutchinson 

Philadelphia, Pa.

' mergina, savo kūną parduodama naujų metų, nes kada
jį užlaikyti galės. To, supranta
ma, broliui bitvQ jau per daug. 
Brolis ir mergina likosi suareš-

Vincas Pūkas
‘Lietuvos’ Keliaujantis Agentas.

Šiomis dienomis .rųusų keliaujan
tis agentas, Vincas Pūkas, aplankyt 
lietuvius miestų: Herrin, Harris- 
burg, Ledford ir aplinkinių mie-Į 
stelių valstijoje Illinois užrašinė
damas “Lietuvą”, priiminėdamas 
prenumeratą, pardavinėdamas kny
gas, priiminėdamas pinigus ant 
šifkorčių, ant pasiuntimo į tėvynę I 
ir tt Todėl, kur jis atsilankys, galite 
pas jį užsirašyti laikraštį “Lie
tuvą”, užsimokėti jam prenumera
tą ir duoti pinigus ant knygų ir 
kitokių tavorų, tokiu budu jus už-| 
čėdysite sau daug klapato ir pačto 
kaštus pinigų siuntinėjime, o męs i 
viską jurus kuogražiausiai prisiu I 
sime ką tik per jį užsteliuosite. I

t uc
Pajieškau savo brolio Antano 

monaičio, Kauno gub., Raseinių 
vleto, Batakių belsčiaus, Pelaglškių 
kaimo. Pereitą fyasarą gyveno Brook
lyn, N. Y. Jfto ųąl ------ -------
sis duoti žųiią ągi

Si- 
pa-

ts ar kas kitas teik- 
Iresu.
Simonaitis,
. Melrose Park, III.

Pajieškau* aav^ pusbrolio Jono Raz- 
galčio, Kauwo gnb., Panevėžio pavie
to, Saduyos miestelio. 3 metai atgal 
gyveno Philadelpkijoje. Jis pats ar 
kas kitas taiksto duoti žinią adresu:

Leonas Kačinskto,
301 Sprlng it, New York, N. Y.

1 Parsiduoda labai pigiai grosernė Ir 
bucernft; geroje lietuvių apgyvento
je vietoje. Biznis jau gerai išdirb
tas. Kas nori įgyti gerą ir apmoka
mą biznj, tegul atsišaukia tuojau pas: 
1314 Jeffery ąvą, Orant Worka, IU.

Pajieškau savo brolio Felikso Pen- 
kuno ir Jono Kledaro iš Žemaitkie
mio. Vinco Grabausko iš Bekonių, 
Marijonos Gtakiutės, sunaus Alek
sandro, Cilono Vičans iš Unkonių. 
Visi iš Vilniaus gub., Trakų pavieto 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

John Penn, 
515 E. Marshall st, Ricbmond, Vą

Pajieškau savo pussesere Elzbietoj* 
■ FabUonavičiutės Iš Voštaklų. Varniv 
parapijom, Kauno gub. Ji gyvent.

Jto pats 
žinią ad-

st,

Pajieškau savo brolio Juozapo Ko
kio, Kauno gub.. Raseinių pavieto, 
Kaltinėnų parapijos. Režgalių so
džiaus. Keturi metai kaip išvažia
vo Chlcagon. • Jis pats ar kas kitas 
teiksis duotf žinią, adresu:

Frank Košis, 
Box 10, Toluea, III.

Pajieškau savo pusbrolio Aleksan
dro Gavėnio. Girdėjau, kad gyvenąs 
NeW Yorke. Jis pats ar kas 
teiksis duoti žinią adresu: 

A. Rudak.
Brewster, Wash.

kitas

Stir-savo brolio Juozapo 
gub., Raseinių pavieto

Pajieškau
bio, Kauno _ .
Gaurės parapijos, Užvarntų kaimo. 
Apie dvidešimts metų kaip Ameriko- 

Keli metai atgal gyveno Chica- 
svarbų 
teiksis

je. ____ _ _
go, III. Turiu pas j( labai 
reikalą Jis pats ar kas kitas 
duoti žinią adresu:

Jurgis Stirbis.
345 Lorimer st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Konstantino Tamašausko, 
kuris pirm 2 metų Išvažiavo j farmaa, 
girdėjau Minnesotos valstijom 
pats ar kas kitas 
adresu:

Alek 
888 — 34th st,

; Jis
teiksis duoti žinią

Lekls, 
Chicago, III

brolėno Jono žio- 
Novoaleksandrovsko 

___ _ ^IHM, Iš viensėdžių Ta
viškių. Antri metai Amerikoje, pir
miausiai gyveno Pbiladelpbia,- Pa. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ži- 
ilą adresu:

. Prane. 
785 Bank st,

Pajieškau savo 
bos, Kauno gub.. 
pav., Papylio vol.

žioba, 
Waterbury, Conn.

Iii.

Nauja Daktariška Knyga

■DAKTARAS KISENIUJE’
Su paveikslais, naudingais patari

mais ir daugybė receptų nuo visokių 
ligų, gražiai apdaryta su auksinėmis 
raidėmis ant apdaro. Knyga parsi
duoda po $1.00. Tą* knygą gali gauti 
dovanai užai rašydamas sau arba savo 
draugui "Lietuvą" visam metui ir. 
prisiųzdamas prenumeratą 2 dol. Jei
gu nori daugiau žinoti apie knygą, 
prašyk jos kataliogo. Pinigus siųsk 
adresu:

M. Paltanavkia,
15 MiLLBURY ST., MORCESTER, MASS.

ATYDA!
žiniai visiems aplinkiniams lietu

viams ir iš toliau atkeliaujantiems | 
Terre Haute, Ind., kad nepamirštų 
užeiti pas Adomą Martiną kokiam- 
nors reikale. Visada gausite pas jj 
prietelišką rodą kiekviename atsiti
kime. Taipgi užlaiko visokius gėri
mus Ir kvepiančius cigarus. *— Taip
gi galite užsisakyti visokias drapanas 
pigiausių kainų (prekių).

' Adam Martin.
23 N.- 4th st., Terre Haute, Ind.

Gerinusia Užeika.
Terre Haute, Ind., yrą geriausia 

užeiga pas Gus. J. Kalbitz, 22 Nortb 
Fourth st, kuris užlaiko geriausius 
alus, vynus, liktorius ir cigarus. Už
kandis visuomet dykai. Atsilankę | 
Terre Haute, Ind., nepamirškite užei
ti pas J. Kalbitz, o tikrai gausite te* 
nai geriausią patarimą ir, patarnavU 
n”

Farnias! Pirkite Fannas!
Pirkite Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kolionijoj, 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
nė balos. Puikiausia vieta žmogui, 
j ieškančiam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo- 
kestimto; reikia jmokėti mažą dalį, 
o kitą galima išmokėti per daugelį 
metų, žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
vės ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokiato-pat laukais kaip 
ir Lietuvoje, todėl 
tą žemę Naująją 
vakari n loję dalyje 
jos, n epe r tol i nuo 
vietinio miestelio 
žemė parsiduoda dabar po $8.00 ake- 
ris ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasižinoti ar apžiūrėti tas žemes, at- ____ __________
važiuokite ar susineškite su manim, 1908, pusi.. 50, kaina 
gyvenanti ant tų žemių, šiuo ad
resu: , "4

Antan Kiedls. I
Peacock, Mlch., Lake Co.

męs ir vadiname 
Lietuva. Ji guli 
Michigano valsti- 

Chidagos, šalę pa- 
Manistee, Mich.

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA
MOS “LIETUVOS" REDAKCIJOJ.

a5 ADOMIENĖ, Gyvenimo piešia** 
lis Šatrijos Raganos. Adomienė tai* 
nauja po dvarus aukle. Paauginus 
vaiką viename dvare, eina į kitą. 
Graži ir užimanti apysaka iš gyvėsi* 
mo. Vilnius 1908, pusi. 24, kaina 10c.

a46 Į ŠVIESĄ PER AŠARAS, apy- 
saka Šatrijos Raganos iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklą. Vilnius

a99 PELKES. Apysaka iš lietui 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. ] 
rašė Upton -.........- - -lietuvių kalbtt

n J

r

r

Ji



LIETUVA
M

išvertė Kazys Puida. Vilnius 1908, 
pust 468, kaina ..................... $125.

No> 286 PIRMI ŽINGSNIAI. Drar 
ma ketuoriose veikmėse. Parašė Br. 
Vargšas. Drama parašyta iš revo
liucijos judėjimo Lietuvoj. Chicago, 
III. 1909, pusi. 50. . Kaina .......... 20c.

No. 397 KEPLOS KANČIOS. Eilės. 
' Parašė Liepukas. Chicago, IIL 1909, 

pusi. 28. Kaina ... . . .. ............. 10c.

591 VISUOMENES ĮNAMIAI. Raš
teliai apie tuos gyvūnus, kurie esti 
šalę žmogaus. Prof. M. Bogdanovo. 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J. Jablons
kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity
ti. Vilnius 1909, pusi. 165, kaina 50e.

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

juokingų, bet išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doras 
ir išminties. Chicago, IB. 1898, pus
lapių 182............................................. 50c

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

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

No. 103 Pasaka apie Adomą Ir Jie* 
va Priedas prie sulyginamosios my- 
thologijps. Parašė Paul Lafargue, pa- 

‘ gal vokišką vertimą lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, III. 1908, pus

lapių 31. ..... .................j*... .... 10c

1196 SERGEKITES AKIŲ APVILr 
KIMO, lukiškai parašė Dr. F. Grū
da. Atspausta iš Kalendoriaus 1905 
m. i ližėje, pusi. 15. Kaina .... 5c.

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

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
ką dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
ši ) u ienų lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms raidėms, pilna Biblija katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yra "* *" 

colio. 1127 puslapių, 
audimo apdarų. Kaina ..........

didelė 
drut;u 
$3.00.

Knygų Kataliogas
Na 4 Alluma ir kitos pasakos Guy 

de Maupassant'o, vertė J. Laukis. 
Telpa šios pi sakos: 1. Alluma, 2. Ne

tiri brangieji akmenn, 3. Baimė, 
Du maži kareiviai. 6. Dienynas pa
kelio, 6. Mėnesienoje, 7. Valdulys, 
Užšalusio] padangėj. 9. Atsiktrti- 

u, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
12; Rožė. Guy de Maupassant yra 

003*8 >iš geriausių raštininkų pasakų 
i» žmonių gyvenimo. Chicago, Iii. 1908, 
pusi. 136...............       35c

mėtos tr kitos retai matomos žvalgi 
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurto* 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chlcz 
go. UI. 1898, pusi. 255.
Ta pati apdaryta ....

kokie Juose gy

$1A.

gyvus daiktus. Pagal profesorių Nūs 
baumą sutaisė šernas Mokslas, ko 
klu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė 
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo Hg 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, IIL 1901. 
pusi. 147...............  4Oc

No. 490 Dvi Kellonl j Tolimą šlau 
rą. Sutaisė S. Matulaitis. Labai šia 
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės į šiaurės poliuaą. Chicago, III. 
Kaina.....................................................20c

■ųo, prėski, kari 
>ena gyvūnai Ir 1 
Htnte: išskaitytos Tisos ‘viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli

• tos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
> ^eentojų; kokie jų tikėjimai, kalbos. 
' apročiai, užsiėmljnai, pramonės, iš- 
n<rbiai, ir tiesos;.,kokią miestai, su 
'elok gyventojų, 
kur kokie orai:
šytųs ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga jd/delė 6x9 co
lių, ant geros standžios popieros spau
dinis. 'Chicago, Iii. 1906, busi. 468. 
Kalną.............................................. $2.00

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

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadov* 
lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra 
mokU angliškai susikalbėti kasdieni 
aluose reikaluose. Sutaisė J. Laukis 
Antra pataisyta laida. Chicago, D1 
1908, pual. 90. f,............. .................... 25c

No. 1806 Baltos celuloidos apdarai, 
rienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graši aukso šakelė ir 
zukso litaroms . knygos vardas at
spaustas, su kabute, auksinti kraš
tai. ....................................................81-50

Na* M786 Didis Lietuvos.Kunigaik
štis Algirdas. Miera 22x28  35c

1 1 8 b- ’
No. M 787 Didis Lietuvos Kunigaik

štis Gedeminaa Miera 22x28. ... 35c

pramonių;
ar karietai.

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė S. 
Skačkanskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knyga padalyta 
į penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius IT — Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai Ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dlnės. Chicago, IIL 1897, pual. 104. 25c

No.1807 Baltos celuloidos apdarai, 
ant vieno šono kvietkuotas kielikas, 
su kauline kabute, auksinti kraštai. 
Kaina.................... $1.75

No. M788 Didžio L. K. Vytauto pri
sieks. Miera 20x25. . 30o

No. 8790 Slmanas Daukantas, Lie
tuvos istorikas. Miera 22x28......... 35c

No. 114 Ponas ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažint! su buriu ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytoją drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, IU. 1904, 
pusi. 60. . .........................................15c

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevlčia. Knyga sn dau
geliu vabalų, tuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypač tuos dalykus, į kuriuos 
žmonės šiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, III. 1903, pusi. 201. ... . 50c

Na 855 Istorija abstna Dalis I. 
Nuo seniausių laikų Chintjos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
Imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
148 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Baeeri- 
čia Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų piramides, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chieago, PL 
1904, pual. 498.................................$1.00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... $1JM

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal OBendorfą. Harvey. Max- 
wetll Ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga Išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagelbos mokytojo. Chicago, IU. 
1906, pusi 307.............................. 81-25
Apdaryta............ .............................81-50

No. 132* žodynas Hetuvlškal-angllš-

Katalikiška Maldų Knygelė Paves 
ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomenei.

Knygelės miera 2%X3% coi. Pus
lapių 140, storis % col. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ir 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie
tuviškai ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas maldas Ir kalendorių, teip 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge
ra popiera. čia yra jų paveikslėliai ir 
kainos: i. s

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

No. 130 Revoliucijos žmonšs. Para
šė A. Niemojevrski, vertė K. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šun
takiais. 2. Viesulą, 3. Motiejus Balta, 
4. Laisvės šventė, 5. Juras,' 6. Redak
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšuvoje Knygelė j domi kiekvienam. 
Chicago, 111. 1908, pusi. 76............. 20c

No. 134 Sidabrinio kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago. III. 1906, 
pusi. 169. (šitą knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina .......................t................ ... 50c

Na 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Svett-Marden. Ltė^uviškon kai- 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
si jusiu žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, IU. I 
pusi. 235.........................................  $145
Apdaryta..............- . ................   $1.50

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti ia devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės vaikai. Paparčio žio
dąs, Miško sargas. Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, IU-1902, pus
lapių 99................................................. 15c

- No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų VA- 
>Mų bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro

1. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
lakeli šimtai grašių pasakų, apie rojų 

(dangų), čyščlų, peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir tt. Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy] — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt. 
Chieągo. BL, 1903, pusi. 470. Popieros 
apdaruose......................................$140
Audimo apdaruose.............. .. $2.00

Na 44 Iš mano atsiminimų. (Su uu- 
toriaus pav.) Parašė Df. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Basa
navičius. Platus bijografiški aptpasa 
kojiniai kal-kurių Lietuvos vietų. Chi 
cago, III. 1905, piiM 301..................  75c

No. a44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
Apie Lizdininkus ir kiti naudingi pa
mokinimai. .... ................................10c

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. Lalis. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chica
go, UI. 1906, pusi. 81. 20c

No. 67 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J.-Basanavičius. “ 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų ir žingeidžių pasakų. Chi
cago. Iii. 1903, pusi. 280................$1.25
Drūtai apdaryta.........../...............$1.50

Dalis I.

Na 68 Lietuviškos pasakos, jvairioa 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovijančių kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudingos. 
Chicago, III. 1903, pusi. 330.........,81*25
Drūtai apdaryta.............................81-50

No. 69 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir jiiokin- 
gesnės pasakos. Chicago, 111., 
pusi. 333. .......................................
Drūtai apdaryta.............................

1904, 
$145 
$1.50

No. 70 Lietuviškos pasakos (vairios. 
. Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 

Chicago, IU. 1905, pust 299. Aloje da
lyje, tėip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo 
kingij pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų^ knygų I, II, III ar IV 
dal|, turės por visą savo amžių nniš- 

semamą pasakų turtą. ..... ..........$U5
Drūtai apdaryta............... j...........$14>0

No. c71 Laikrodininke atminimai. 
Pa -ak Erkman-ftatrijaną sutaisė S. M. 

* Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, 111/1907, pus

lapių 44....................................  15c

No. 76 Maxim Gorki j. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
ntys: Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis. 
Makaras čudra, Rudenyj. Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, IU. 1906, pus
lapių 183............................... 25c

Na 90 OHtipa Graši apysaka iš 
laikų savitarpinės karės šiaarinės 
Amerikos tndijonų. Vertė A. Olšev-

IIL 1906, pusi. 96.

No. 97 Pamokslai Išminties ir toL 
1 sybėa išguldinėti galvočių visų am

žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tfctarė. 'Trečia laida, čia telpa 128

r

Na 508 Gamtos pajisgos Ir kslp Iš 
Pagal Bttnerį sutaisė 

vertės
Jų naudotis, 
šernas. Svarbios moksliškos 
knyga, su daugybe paveikslų įvairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, IU. 
1904, pusi. 238.................................... 50c

No. 516 Iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai Ir auginami augmenys? 
Pagal Lunkevičių sutaisė šernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, III. 1901, pus
lapių 73................................... v.......... 20c

No. 525 Kaip gyvena augmenysT 
Pagal Lunkevičių ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie įvairius musų žemės auga
lus, Jų sudėjimą ir atmainas, gyvj ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago. III. 1901, pusi. 129..................  35c

Na 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti į Ameriką, 
kokios karės buvo, už ką kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija kurt 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago, III. 1896, pusi. 364........... $1D0

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
Ii(aros ant nugaros ir šono.........81-25

Išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvoms literoms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis prigult 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, IU. 1902, 
pusi. 382...............................   $2.00
Popieros virtais. .

No. 1901 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo kaip s kuriniai, gražus 
išspausti išmarginimai, lapų kraštai 
raudoni. .... .....................................35c

.. 81.78

No. 185 Žmogus nepliuškis. Vertė Iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo Sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno aš kitus, apsivedusius su 
turtingoms, šita apysakėlė, užima 
kiekvieną jauną vaikiną ir merginą ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago. 
III. 1899, pusi. 23............................... 10C

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

Na <58 Isterija Chlcagos Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago- 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chlcagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva**. Chicago, UI. 1901, pusi. 580. 
Kaina.................................................81-00
Apdaryta.....................   $1.50

No. 1327 žodynas sngllškai-lletuviš- 
kos kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La- 
lis. Čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus listeviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
taipgi kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms litaroms prie kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso litaroms, 
lapų kraštai marmuruoti.............$4-00
Ta pati knyga popieros apdar. $3*°°

No. 1902 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo lyg skurinlal, gražus 
išspausti išmarginimai, auksuotas kry- 
žutis ant šono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina.........................■..................... 40c

No. 1907 Baltos celuloidos gražus 
apdarai. Išrodo kaip balčiausias slo- 
nlaus kaulas, čysta, slidi, žvilganti po
piera; ant šono graši kvietkos šake
lė su aukso ir sidabro lapeliais, auk
so litaroms knygos vardas atspaustas, 
lapų kraštai apsčiai auksinti, ant vi
durio kabutė.................................... 81*25

Na 1903 Juodos francuziškos sku
relės kieti lygus apdarai, auksiniai 
parašai ant šono ir nugaros, lapų 
kraštai apsčiai raudonai auksuoti, 
rundini kampai. ,... ................X 75c

No. 200 Akie už ak), dantis už dan- 
Juokai viename akte. Perdirbta iš 

vokiško. Chicago, IIL 1907, pus). 29. 
Kaina.............................................. . 10c

No. 210 Didi atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkišką sutai-

pual. 62. . 20c

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

No. 257 Kun. Gramulos raštlnyčio- 
ja Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, 111. 1906, pusi. 1L................. 15c

No. 262 Mindaugis, Lietuvos kara- 
Hua Istoriškas paveikslas 5-ee aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius 81owac- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chieago, UI. 1900, pus
lapių 86.............. '............................... 25c

No. 285 Pirmi Žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, IU. 1909, 
pusi. 50..........................................-.. 20c

Na 295 P i et r o Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. — 
1908, pusi. 32..................

No. 302 šiąurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Putda. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, IIL 
1908, pusi. 77..................................... 25c

No. 331 žilė galvon — velnias vuo- 
degon. Komedija viename akte. Pa
gal lenkišką . sutaisė M. P—is. Chi
cago, III. 1902, pusi. 31. .. 10c

Gyvybi (kantatas) ir kitos 
poemos. Parašė Jonas Vis-

No. 381 
trumpos 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Chicago, DL 1907, pus
lapių 41................................................. 15c

No. 397 Keplos kančioa. Eilės. Pa
rašė Liepukas. Chicago, Iii. 1909, pus
lapių 28....................................  10c

No. 436 Revoliucijos dainos. Suran
kiotos iš visur 24 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica
go, m. 1908, pusi. 30. ................ 15c

No. 442 8vajus arba vaizdas sieki
mo augštybėa. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, III. 
1907. pusi. 135. ...................................40c

Na 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
į kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurte 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt* Chi
cago, IU. 1894, pusi. 79................... 25c

Na 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov'ą sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių^ ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam' suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago. 
BĮ. 1907, pusi. 238............................ 75c
Apdaryta. ......................  $1j00

No. <73 Apie žemą Ir kitus svietus, 
jų būvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, 
Falbą ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra uau-

No. 527 Ksda Ir kokiu budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. WiIh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
sižlnoti, kada Ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. Chicago, -III. 1906, pusi. 135. 
Kaina.

No. 678 Lietuvių Protėviai Mažoje 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių protėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 mętų prieš Kristaus 
gimimą. Chicago, IU. 1899.......... 50c

No. 1328 Žodynas lietuvlškai-angllš* 
kos Ir angliškai-lletuvlškos kalbų (abi 
dalys — I ir H, t.y. No. 1326 ir No. 
13271 vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą. Formatas ir ap
darai tokie pat . kaip No. 1327. $6.00 

r , ' .
No. 1329 Žodynas. Tas pats kaip 

No. 1328, tik pilnai apdarytas bran
gia, gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra nė biskio.) ............................ $7.00

Na 1420 Tikyba.ar mokslas. Tlkė- 
jimlškl, moksliški ir draugiškai-poli- 
tiški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chicago, III. 1901, pus
lapių 211........................... *................. 50c

35c

No. 545 Nematomi priešą* Ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir tt. 
Bu paveikslėliais. Chicago, IU. 1905, 
pusi. 113..................*...........................30s

No. 1428 Vaišės Kristaus pas po
piežių Pijų IX. Parašė Viktoras Hu- 
go. Antra laida. Chicago, Iii. 1957. 
Kaina................. ............ 10c

No. 722 Trumpa senobės istorija. 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su pa 
liekanų tr 5-iats 
piais (mapomls). Yra tol tikriausia
svieto istorija nno seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolimo Rymo viešpašyntėa Chica
go, BĮ. 1904, pusi. 306. 7..............$140
Drūtuose apdaruose.................... $1.25

Na 1457. Dangaus Augštumas ir 
Žmogaus Senumas; Anykščių šilelis 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P M. Pusi. 112. 15c

No. 1904 Juodos francuziškos lygios 
skurelės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auksiniai parašai 
ant nugaros ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, rundini kampai. 
Kaina............................................... 81*00

No. 1905 Baltos skurelės kieti drū
ti apdarai, gražus Išspausti išmargini
mai. auksuoti lapų kraštai...........50c'

BRUKUOJAMOS MAŠINOS.
(T ypewritera.)

Di rt;uojamos mašinos (typewriters) 
yra reikalingos kiekvienai ypatai, ma
žam įr dideliam, vyrai ar moteriai, 
kupčisl ar darbininkui. Ta mašina 
yra reikalingesnė žmogui, kaip koksai 
kitas daiktas. Amerikonai jau visai 
atpratb nuo rankos rašto ir visi rašo 
savo laiškus su mašina. Tarp lietu
vių dar mažai kas teturi drukuo;amą 
mašina, nes dar žmonės labai maž'U 
apie jas žino. Jos labiausiai yra rei
kalingos tiems, kurie prastai rašo, nes 
žmogus, gavęs prastai rašytą laišką, 
turi kartais keikti, nes negali per
skaityti. Antra vėl. kad lietuvis lei
džia laišką J Lietuvą pas savo tėvus 
ar gimines, nors laiškas yra gerai pa
rašytas, bet iš žmonių Lietuvoje ma
žai kas tegali rankos raštą skaityti ir 
turi nešti gromatą pas kitą, idant per
skaitytų, o tada jau visi žino jo sekre
tus. Su mašina drukuotą laišką gali 
kiekvienas perskaityti. Arba vyrai, ar 
moterys, nemokančios rašyti, turi pra
šyti kitų, idant parašytų laišką, kur 
netiktai reikia užmokėti, bet dar tari 
papasakoti visus savo sekretus, o .tu
rėdamas mašiną, galf pats rašyti ir 
kiekvienas tavo laišką perskaitys. 
Darbininkui žmogui gali užtekti vie
nos mašinos ant labai ilgo laiko, jei
gu nesulaužys.

Labiausiai turi turėti drukuojamą 
mašiną kiekvienos draugystės ar kliu- 
bo sekretorius, nes su mašina gali 
greičiaus laiškus parašyti, kuriuos 
kiekvienas galės perskaityti ir nesa
kys, atėjęs ant susirinkimo, jog nebu
vo lankyti ligonių, nes nebuvo kam 
perskaityti postal-kortę, kurią sekre
torius prisiuntė.

Labai yra gerai tokia mašina kuni
gams. profesoriams ar kalbėtojams, 
nes, ką turi prisitaisęs ant pasakymo, 
gali išsidrukuoti ir kiekviename lai
ke perskaityti

Na 1906 Baltos skurelės minkšti 
spdaral, per abudu galu auksuotos 
juostos, auksuotas kryžius ir ant nu
garos parašas, auksuoti lapų kraštai, 
rundini kampai............................  55c

Litografuoti Abrozal, Vienoje Spal
vojo — Juodai ant Balto. Plotis “ 
ilgis 28 col.

Kaina 50c. Vienam.

No. K639

No. K653 Kaztan. Pulaskls.

22,

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmano’o. Su
taisė šernas. VlsleDrt'suprantamal ap
rašyta ypatybės chemiško Ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, III. 1907, pusi. 138.........  40c

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimąsi viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se- 
niausjus ir giliausius žemės sluoge- 
nlus, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemės augmenis, vabalua, 
žvėris, paukščius ir tt Su paveikslė
liais. ChicagO, III. 1905 pusi. 137. 35c

Na 565 Senų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchlnsoną sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių (vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami giltus 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti (vairiuose murė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumą ir senumą že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. 370. 
Apdaryta.

$140
$145

Svieto pabaiga. Iš rusiško 
Siūlelis. Kas nori atsižino-

No. 569 
vertė Pr. 
tt, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. Chicago, Iii. 1902, 
pusi. 31......................................’ .... 10c

Na 597 Žvėrys Ir Žmogus. Pagal 
Schmehl’į sutaisė šernas. Mokslas 
apie subudavojimą kūno visokių žvė
rių, paukščių, sąnarkojų, žarnapllvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go, Iii. 1906, pusi. 313.....................8140
Apdaryta........... ....................  8145

No. 606 Airija. Lapai Iš Istorijos 
Airijos.. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, III. 1908, pusi. 53.*.................x 15c

No. 630 Ethnologlja arba mokslas 
apie žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandą parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo 'visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius. užsiėmimą ir abelnal viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją, tegul perskaito* šią knygą. Chl-
''82.00

$2^0Apdaryta. ..

No. 851 Apie turtų tšdlrbimę. Pa
rašė Schram. Vertė 8. M. Veikalas 
gvildenantis politišką ekonomiją. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kjdp Jie 
susikrauna ir khip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chieago, III. 1900, 
pusi. 139..........................   35c

> j
No. 855 Aukos Karts Dievui. Para

šė Jonas Grašys. 8i knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
prležaečia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas J jąs žmoniją stumia. 
Chicago, III. 1902, pusi. 40.............10c

No. 1498 
.surinktas iš 
nykų ir sutaisytas pagal tikrą persiš
kai • egipttšką sapnlnyką, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kio tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago, IU. 1895, pusi. 205. ........ 50c 
Tas pats drūtai apdarytos............ 55c

Lietuvlikas Sapnlnykaa. 
daugelio svetimų sapni-

No. K698

No. K877

Jonas Sobieskis.

Juoz. Poniatovskis.

Jonas Sobieskis III,No. K892 
kljos Karalius, sumuša Turkus 
Vindabona 12 Rūgs. 1683 m.

No. K760 Dabartinis Popiežius
X-sis. Miera 18x25.........................

Plūs 
. 35c

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemorallzavo 
Lietuvą ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, IU. 1903, 
pusi. 41. .... ,... ......... .... 15c

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

Na 921 Labdarybė plrmiaus Ir da
bar. Parašė P. Lnfargue, Vertė M. 
N—as. Telpa čia: I. Senovės pagonų 
labdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė Ir III. Buržuazų labdarybė. 
Chicago, III.. 1908, pusi. 36. *... 10c

Na 925 Moteris Ir jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina moterų klausimą, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ' Ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, Ilk 1908, pusi. 47. 
Kaina.....................   15c

No. 945 Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po jtekme lenkystės. Chicago, BĮ. 
1905, pual. 88...............  10c

No. 970 Tautlikos Politikos Knygy

patavimas, persekiojimas ypatos lats- 
mų. laisvės 
Išganymas.

Chicago, IU. 1907, pūsi. 47.............10c

o*m/<
Na 1102 Auginimas IŠ' maitinimas 

matų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulia. 
Chicago, III. 1907, ptal. 28. .... 10c

No. 1135 Hygiena šrba mokslas apie 
užlaikymą sveikatos. Pa£al Bernesą, 
D-rą Noll Ir kitus sutaisė šernas. Kas 
ją su atyda perskaitys, patalkys ap
sisaugoti nuo visokią UžU, užlaikyti 
čleiybėje savo sveikatą, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo valkus. Chicago, III. 1897, 
pusi. 182........................   85c

No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. Parašė Dr. J*. Kulis. Su dau
geliu paveikslėlių iš emftrlollogijoe. 
Chicago, IU. 1907, pual. 21. .... 10c

No. 1157 Koks privalo liūtį valkų 
auklėjimas f Rankios raštas parašytų 
D-ro J. Šliupo. Chicago, III. 1908, pus-

No. <41 Geografija arba žemės ap
rašymas. Pagal Gelkie, Nalkovakį ir 
kltua sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
platumą; jos kalnus, jų vardus, augš- 
tį, vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra rngffų, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kišk _ 
mirtų, ežerų, upių. Jų vardai, plotis, tais. Chicago, IU. 1907, pusi. 113, 30c

Na 1178 Pamatas Visokiai. Refor- 
mal. Vadovas sveikatai, turtui* ir lais
vei. Populiariškas raštas apie kfausi 
mą valgy bos. Parašš Otto Carąue. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kal-ku 
rie kiti, teip pavadinti dilginanti val-

Na 1515 Naujas pUnas Orakulas 
arba knyga bartų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. 8t. Germain 
Delnažlnystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir Išguldė Iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia monų knyga, burtų ir delnar 
žlnystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, Dl.1904, pusi. 412. ...............  8230
Apdaruose..........................  $3.00

Na 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė X. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas thonų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės ir budai jų darymo. Chi
cago, IU. 1903, pusi. 262.............. 50c

No. 1525 Ranįcvedis gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip nr 
šytl gromatas J firmas, pažįstamus, 
gimines, prietelius, mylimus ir myli
mas prieš apeivedimą, į ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštos luo
tuos ypatas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienojo varduvių, gimimo Ir 
kituose ataitikimuosė. Chicago, 
1895, pusi. 115..............................

m.

Mažas Aukso Altorius — Katalikiš
ka Maldų knygelė.

šios 7 knygelės yra naujausio spau
dimo Ir gražesnės už seniau spaudln- 
tas. Popiera balta, slidi, drukas stam
bus. didumas knygelių 3X<H colio. 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
spaviednės, komunijos, mišių, mišpa
rų, ir daugybė kitų. Mišių maldos su 
abrozėliais; mišparai lietuviški ir lo
tyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo šš. Sakra
mento,' procesijų, pakrapinimo ir tt 
6 Litanijos, psalmės šv. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rąžančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventų

No. 1801 
auksintais

auksintais 
briaunoms 
su kabute.

Prastais, drūtais apdarais, 
kraštais, bo apkalimo. $8ą

Prastais, drūtais apdarais, 
kraštais, . apkaustytoms 

pasidabruotoms blėteiėms.

Moroko ‘ skaros minkštaisNa 1808 
apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai ir auksuota kvletka 
ant vieno šono. .............................$1.25

No. 1804 Francuziškos slidžios sku
relės minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvletka, kryžius, pa
rašai ir krašto!........................... $1.50

Na 1808 Apdėta baltais Slonimu 
kaulais ir ceiulotda, 8 sidabriniai me
daliai tai kabo ant lenciūgėlių, akso-

dabruotonRs .blštelėmis, su kabe, auk
sinti kraštai. $7-25

No. K 928 Anluolas sargas, gražus
Miera 22x28.............. 50c

Na K891
slas ano baisaus atsitikimo 22 d. lap
kričio 1893 m. Kražių miestelyje, Ra
seinių pav., Kauno gub. Miera 22x28. 
Kaina.................................................... 50c

Kražių skerdynS. Paveik-

BRUKUOJAMA MAŠINA 
ODELL TYPEWRITER. 
Kaina 86.95.

. Odeli Typewriter yra viena iš ge
riausių pigiųjų drukuojamų mašiną. 
Ji drukuoja teip gražiai*kaip mašina 
pirkta už $100.00. Ji yra drūtesnė už 
visas kitas ant svieto esančias maši
nas. Ji visa yra padirbta .iš gryno 
plieno, prie jos nėra medžio nė trupi
nėlio. Visa mašina plieninė ir litaros 
plieninės išlietos ant plieninio volo. 
Ji niekad negenda, nes nėra kam joje 
gesti. Jos sistema teip paprasta, kad 
kiekvienas, paėmęs ją | savo rankas, 
iš pirmo sykio supras, kaip su ją dru- 
kuoti. Jeigu nori turėti drūtą, pigią 
ir gerą mašina, tai pirk Odeli Type- ' 
wrlter, o niekada nesigailėsi, šitų 
mašinų kainos seniau buvo $20.00, 
vėliau buvo $15.00, o dar vėliau -+- 
$10.00, o kad męs jų išpardavėme di
delę daugybę, tai išderėjome nuo fab
riko pigesnę kainą, ir dabar jas par
duodame už....................j. .... $6.95

Su gražia audimo apvilkta skryne- - 
!• už .... ;■.......................  8895

Su gražia skuros apvilkta skryne-

Voliukas tepimui raidžių, skyrium 25c
Atrament. mašin., maža feivukė 15c

No. 8766 Gedeminas, Didis Lietuvos 
Kunigaikštis apima Kijavos pilį 1318 
metais, o maskoliai puola prieš j| 
ant kelių ir paduoda jam 
raktus. Miera 17x24..........

duoną ir

No. K820 Martin Luthr 5 Miera
22x28........................... /. ................ 50c

No. 899 
šeimyna.

Na K9 
ražo, nuo 
ono XIII.

Martin Luther su visa savo 
Miera 22x28...................  50c

Visi Popiežiai ant .vieno ab- 
pirmutinio šv. Petro iki Le- 
Miera 24x30.................. $1.25

No. K853 Išpeni ja priima Kolumbą 
mieste Barcelonoje 15 d. balandžio 
1493 m, kada sugrįžo, atradęs Ame
riką. Miera 28x42. .1.................81-50

No. K704 Kolumbo paveikslas. Mie
ra 22x28............................................ 50c

ris atrado, kad žemė sukasi ' aplink 
saulę, o ne saulė aplink žemą. Mie
ra 22x28.............................................. 50c

Gaisrai. -
Kaip paduoda laikraščiai, Chicagojs 

virna diena buvo surirš 80 gaisrų, 
kurie padarė abelnal apie $800000 
nuostolių. Jeigu peržiūrėtume visų 
metų statistiką gaisrų viename mie
ste Chicagojs, tai pamatytume kokią 
daugybę namų suėdą ugnis. Kada 
ugnis pakįla kokioj vietoj, tai su vie
na valanda paverčia visą turtą į pe
lenus — turtingus žmonės į ubagus. 
Vienok nebaisi yra ugnis tiems, ku
rie turi nusipirkę apdraudimo nuo 
ugnies raštus. Ui pinigus gautus iš 
apdraudimo kompanijų vietoj senų 
sudegusių namų gali pastatyti nau
jus, puikius namus, o vietoje sude
gusių daiktų, gali nusipirkti naujus, 
puikius daiktus. Apdraudimo raštas 
duoda užtikrinimą kiekvienam žmo
gui, kad jo turtas niekada 
nors jį ugnis sunaikins, 
žmogus, kuris nori turėti 
užtikrinta, Ir savo turtą _ .
reikalauja nusipirkti apdraudimo raš
tą, ar tai namams, jeigu juos turi, 
ar tai naminiams daiktams. O jeigu

negal žūti.

savo atettj 
apsaugotu.

No. K549 Visi Suvienytų Valstijų

gto Washingtono iki Roosevelto. Mie
ra 22x28. ...........................  50c

No. K756 Willlam McKInley, prezi
dentas Suv. Valst. šiaurinės Ameri
kos, kuris tapo nušautas 1901 m. Mie
ra 22x28. .i.. ............. ........ 50c

Na K1006 Teo. Roosevetį, Suv. Vai. 
buvęs prezid. Miera 22x28.......... 50c

No.M77 Dr. Vincas Kudirka, kurio 
vardą daugybė lietuviškų draugysčių 
šiądien nešioja. Miera 19x24. ... 85c

No. K545 Napoleonas I, garsiausias 
Prancūzijos ciesorius. Miera 22x28.

No. K 860 Chlcagos Miestas 1779 m.
Miera 32x28. .... .....................  50c

No. K1033 Maskolių su japonais ka
rė prie Liaoyang tvirtovės Mandžiuri- 
joje, rugsėjo 1—10, 1904 m. Miera 
22x28. .............................................. 50c

No. K1034 Japonai atima ii maako-

1905 m. Miera 22x28.

No. K419 Popiežius Leonas XI lt Ir 
visi Amerikos KataHklškl vyskupai 
ant vieno abrozo. Miera 22x28. 50c

Na M784 Didis Lietuvos Kunigaik
štis Vytautas. Miera 22x38.......... 35c

No. M785 Didis Lietuvos kunigaik
štis Keistutis. Miera 2,2x28. .... 35c

dimo raktas, tai geriausia vieta nusi
pirkti toki raitą yra pas lietuvį, ku
ris parduoda apdraudimo raitus ne o 
ugnies visų geriausių apdraudimo 
kompanijų. Nelaukite pakol jums tur-

nai j musų ofisą Ir nusipirkite cp-

A. OLSZEWWtr 
o252 So. Halsted sL, Chicago, IIL

UzKERETI PINIGAI.
Vtal Irt plaisat

kuriuos gali išleisti lt vėl jie sugrįžta 
pas savininką. Tokius ypatingus pi
nigus garsina monininkai, bet, kad 
pinigai sugrįžtų, tam nereikia mdnų. 
Visi pinigai sugrįžta pas tuos, kurte 
žino kaip juoa išleisti. Vienas ir 
tikriausias būdas išleidimo pinigų, 
kad jtė siifcrjžtų pas savininką, yra 
nusipirkimas namo. Tame monų nė
ra, o męs galime užtikrinti, kad jūsų 
pinigai pas jumis sugrįš atgal po ke
lių metų ir sugrįžę atgal pas jumis 
paliks dar jums namą ir lotą. Pa-- -- - •• --- .—- a— i 
kuria kaštuoja $3500, e atneša rau
dos po $37 | mėnesį. * I metus toks 
namas atneša naudos $444. Taigi, 
per dešimts metų sugrįš į jūsų kiše
nę ne tik visi pinigai, kuriuos išduo-

užmokės jums ir procentą-
Kitą namą turime už $6190, kuria 

atneša į mėnesį $51 raudos, o per 
metus $612. Taigi totą namas pa
liks jūsų savasčia po 10 metų sugrą
žinęs visus jums pinigus, kuriuos 
jus už jį užmokėsite. Tai yra tikra 
teisybė, o ne koki monai, ir ateikite 
į musų ofisą, o męs jums nurodysi
me daugybę kitų namų, kurie tokiu

- ■ .



bud u sugrųžina jums pinigus, ir pa
daro jumis savininkais naudingos 
nuosavybės. '

ženAau paduodame kelis namus, 
kuriuos męs turime pardavimui, ir 
patartume ateiti j musų ofisą ne jau
kiant ilgai, kad galėtum pasiskirti 
geresnius namus. Kas pirmesnis at- 
slsauks, tas geresni namą sau pasi
eki re. Męs parduodame po kelis na
mus kiekvieną menes), ir todėl, tie 
kurio bus pirmesni pas mus, tie pa- 
siskirs sau geresnius namus.

Mūrinis namas ant Illinois Court, 
netoli nuo 33-čios gatvės. 13 ruimų. 
Maudykla, gazas, cemento šalygatvis. 
Lotas 2axl31 pėdų. , Galite pirkti 
lėmokestimis už ................ 12.200.

'An Poplar Avė. 
Mūrinis namas. . i

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legališkas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Bale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas

A. Olszevvski’o
3252 &>. Hilitel, Cįr. 33ri St 

Chicago, III*

Vienatinė LMotiška Sankrova
ir agentūra literatūros ant “North 8ide” Chlcago. 
Čion galima gauti mokslišką, svietišką ir dvaal- 
ikąkaygą, rašančią, ikapiterią. abrosėlią, viso
kią lalkrsMią, Amerikos Ir Kuro po* ir pOpiSrą 
gromatom*. T* Ipg 1 užlaikau visokio ta voro; juo
dyto, paišellą plunksną, drukuojamą maiinuklą, 
britvą, stareoslrepą ir daugelio kitą daiktą. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užganėdinti.

PETRAS M. KAITI*
181 N. North avo. Chlcago, III.

VYRAMS TIKTAI
arti 31 gatvės.
............... 12.100.

Telpogi atkreipiame atydą j pigius 
lotus, žemiau pagarsintus.

Telpogi atkreipiame atydą j musų 
namą prie Illinois Conrt. kurį parduo
dame lengvomis ifeniokesVmis. Mu- 

• r’.nis namas 9 ruimai, kaina tik
ta: .........    12.200.

• AI’Bl’RN AVĖ, ARTI 34 PLACE.
6 ruimų medinis namas, aukšta 

Lonamis. Lotas 25x130 pėdų. i».ai 
na ...................................... — - - - - 11-6G.

\ 33 PLACE. ARTI IIALSTED JBT.
, 5 ruimų medinis namas. Lotas 2.r-
147 pėdas. Kaina tiktai ...... 81.71h

UNION AVĖ.. TERP 33 IR 34 Gxr
2 lubų mūrinis namas ant stuljc 

i^jtas 25x125, 2 gyvenimai. Kn 
na ..........................   |l-8u

. UNION AVĖ., ARTI 36 GAT.
2 lubų puikus mūrinis namas. ’ 

ruimų. Maudykla. Kaina .... |4-6bv

Ant WALLACE SL, arti 32 gat.
Mūrinis namas ant stulpų. Lotaa 

, 25x125 pėdas. Kaina tiktai ....$1.200.

Ant 33-čio PI-, arti Auburn Avė.
Medinis namas. Lotas 25x146 pėdas.

Kaina tiktai................."....... .11.500
BURNSIDE, III. Ant Lexington Avė. 

2 mediniai 
l-COį metus.

namai ir staldas. Randa 
Lotas 50x125. Namai 

tik 3 metai kaip statyti. Kaina tik- 
i lai..................... ... .. .į.. i .........  18.300

Plūkus medinis namas, 2 gyveni
mai; ant Lowe Avė., arti 38 gat. 

Kanda 1264 j metus..... Kaina tik
tai .....................-J.............. .. 11.700

2 lubų, pusė muro, pusė medžio na
mas, keturi gyvenimai; ant Poplar 
Avė., arti 31 jat Randa 1360 j me- 

t tus. Kaina...........................

2 Ir 3 lubų mediniai 
Eme'ald Avė., arti 
nuo 1300 Iki 1472 
nuo .............................

.... 12.500 

namai ant 
l 32 gat. Randa 
| metus, Kaina 

.į. 13.000 iki >3.500

mūrinis namas, 4Puikus 2 lubų 
gyvenimai; ant Union Avė., arti 36 
gat Randa $444 j metus. Kaina 
tiktai .....................i.......................... >3.500

Lowe Avė., arti 33-čio* ui. « I i \
Mūrinis namas, akmenų: pkmatai. 

Randa 124. Kaina ...........*... 13.200.

2 lubų medinis namai oty-.t 31 ir 
Gage uk Kampinis. 8 ruimai. Lo
tas 33x147^. Randa 116. Gera 
vfeta vaizbai. Kaina.............. 12.000.

,2 lubų mūrinis namas, ant Wallace, 
art! 33 ui. Kaina ................1. 12.700,

Marthfieid AVe. arti 35 SL
2 lubų, 16 ruimų, medinis namas. 

Puikus. Kaina ....................  13.500

Lotai!
GERI BIZNIUI LOTAI. -

Ant Western avė. bulvaro tarp 43- 
ėios ir 45 ui puikus luiat ant rezi
dencijų. Kainos nuo 12. <j.oo Ir au* 
ėčiaa. Pirk šiuos lotus dabar, nes 
kainos jų netrukus pasidvejoe.

Teipgi turime daugybe visokio k* 
- toniški nauiv ir lotą, ant pardavimo 

visose pusės miesto ChlcogtM.
Artiųiesnėms žinioms kreipkitės 

pas
r. . ’ • i . ‘

A.OIszewski
3252 S.Halsted St

Tau Seksis!
Jeigu nusipirksi knygute “Kaip 

padaryti Monus’’ir išmoksi iš Jos 
daryti moruu. Uždirbsi vakarais 
daugiau rodydamas monus negu 
dienomis prie sunkatib darbo. Kny
gutėje aprašyti 63 monai. Kaina 
50c. Pinigus siųsk markėmis ar 
Money Orderiu adresuodamas

JONAS ILCAUDAS
3312 S. Malsted SL, CHICAGO, ILL.

Dr. P. G. WIEGNER
• (iš LATVIJOS

Priima ligonius savo ofifce:
3315 8. MORGAN ST.
Kasdieną iki 2 vai. po pietų ir nuo 6 vai. 
vakare? Telefonas: Yards 709.

—■■■I JEIGU TAM1STA Š1EGSTI -ii ■ ■

Gerą Degtinę
Rašyk mum* tuojau, o gausi *

DYKAI VISĄ KVORTĄ
geriausio* dagtine*

SECURITYCO., 425 S.Wrter sl, Chicaąo
Vaidu

Lietuvių Gydytoju ir Chirurgu.
3255 So. Haletod St., Chlcago, III.

Gydo rteokiu ligas moterą, valką ir vyrą.
IVipgt turi didelę praktiką Ir gydo pa*.-k m 1 n gili 
fbokiu limpančiu, už*i*enėju*tu fr p*s!apUn- 
p*s tyst^Hns. Daro operacija* puekmmKai.-'

Naujas Išradimas

i galvos labai trumpame laike. Vietoje 
ra nauji, gražu* plaukai. Visokia In- 
dykai. Artesnėm* žiniom* reikia ra

ut kroso* ženklelį.
PRGF. J. M. BRUNDZA

8GERA
ŲNMJENA
a Mantinius

Jauni Ir seni, turtingi Ir vargiai, ateikite ir daleiskite man Hskai< 
tyti Jęeų gyvenimą nuo lopšio iki grabo.

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00
Garsiausias sviete

DELNAŽINYS IR KORTU LKMIKA8

PROF. H. LEIBOVVITZ
/•) • Al pasakysiu tamlstal su kuom apsivesi ir teipgi 

/SIU vardą y pato*, kuri tav* myli. Af J]

Dr. O. C. MEINE
DENT1STAS

OFISiS-hinpn 31 tr So. Hslsted git.
(SyvMlflus tirt aptlskss.) X CHICAGO, ILL

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chamber of Commerce Bldj., Room 709 
S. E. Cornsr La Šalie and Wa*hin,ton Street* 

CHI€AGO, ILL.

Lietuvys advokatai, baigęs mokslą 
Jorisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimin*- 
liškas, visuose teismuose (suduos*). 
Oyv. 8112 S. Hahted St., arti 3lm*s gaMą

Lietuviška 
[J Gydykla 

Pagalbininkas Sveikatos 
w| W DR- J- E

THOMPSON’©
Vienas ir- tikriausias kelias at j ieš

kojimui sveikatos yra Lietuviška Gy
dykla. Pagelblninkas sveikatos ir Di- 
lektorius tos gydyklos D-ras J. E. 
Thompeon’aa yra garbingiausiu dak
taru Suvienytose Valstijose dėl to, 
nes pabaigė Universitetų “Vale”, dfuig 
metų praktikavojo New Yorko Rgon- 
butyj “Bellevue’*, teipgi garsingoj vi
soj pasaulėj Vedenakoje Klinikoje, 
kur išsiaugštino kaipo Išmintingiau
sias gydytojas išgelbėtojas sveikatos, 
ir dabar ne be yra liga, kuri butų 
priešinga jo žiniai ir per jj sutaisy
tiems vaistams.

Vyras, moteris, jaunikatia ir pana, 
teipgi Ir mažas kūdikis — kiekvienas ; 
atras čia teisingų pagelbų ir sveikatų, 
nes gydosi čia paprastos, chroniškos, 
užsenėjusios ir visokios slaptingos 
ligos. -.J

Guodotini draugai ir draugės, jfcigu 
katras iš Jųsų prispaustas esat kokia 
nors^liga, kreipkitės kuonogreičiausiųl 
asabiškai arba laišku j Lietuviškų Gy
dyklų, o busite visiškai išgydyti Ir su- 
gryš Jųsų sveikata, nes čia duodasi 
pilna gvarancija Išgydymo. Adresuoti 
reikia:

Dr. J. E. Thompson
342 W. 27th St., NewYork,NY.

Gydykla adara: Nuo 9 iki 12 ryt
metį ir nuo 2 iki 5 po pietų. Nedėldie- 
niais nuo 11 rytmetį iki 2 po pietų.

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S». State St CHICAGO,ILL 

arti Harriaon gatvės 
INEJIMAS DYKAI!

Žingeidumai Pathologijoa 
Žingeidumai Osteoiogijoe

Žingeidumai Gromuliavimo Organų

Tyrinėk pradžių ir išaivystymų 
žmogiškos rašo* ano lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumas gamtos, žingeidu
mus ir miliiniškumus.

Tyrinėk (tekiną Ilgo* ir paleistuvystės, 
perstatyta* gyv didum figūrose, sveikuose 
ir ligotuos* padėjimuose. Lavų*išrodinėto)** 
atsakinėja visokiu* Mausimu*. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI!

vlAinMkaai.

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. State St Chicago, iii

šiaoml pranešu gerbiamai publikai, jog **lu i 
■•niausiu gydytoj* ant Brldgeporto, praktiku©- ’ 
dama* 17 metą. Dabar tavo ofiaą perkėliau Į ; 
tavo namu* po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32roa gatvša

Mano ofisas aprūpinta* naujausiai* budais gydy
mo. Visa* ligoniu* stengtiuo*! užganėdinti, kaip Į 
1» lygėioL Pasitikėdamas, jog gerbiama publika ' 
ir toliau* mane rems, esiu namie ant kiekvieno ' 
pareikalavime dieną Ir naktį- *-**“ specialistą* j 
ligose valką, moterą ir vyrą Ir nžsendIntose ilgo- I 
•e. Darau visokią operaciją. Liekuosi *o pagarba-

Telefonas Yards 687.

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

b-17akmenų
6»lžhliwit Laiirtdolū.

Stiebeliu atsukamai ir 
nustatomas, vyrilke ar 
Botaniko didumo, to 
—------* " - rpžtoMais

i bai^ i 
lūkite 
uolaia

Excelslor Watch Co.
000 Atheneeam Bldg., Chlcago

įSEJO IŠ SPAUDOS

Skaitymo Knyga
mažiems ir dideliems.

Joje telpa išrinktieji raitai musų raitininkų su jų biografijomis ftr 
pa veikslais Tai yri didelė chrestomatija (304-f-IV pusi.) sutaisy- , 
ta sulig Vakarų Europa mokyklų pavyzdžių.
Kaina tik 95 kp. Knygynams didelis nuošimtis.
Užsisakant reikia ir pląigus drauge siųsti. Užsisakyti iiuo adresu:

E; Jagomastas, H che Strasse 78, Tilsit, Germany.
Knyte galima gauti visuos* knygynuose.

EUROPEJIŠKAI-AMER1KONIŠKA
Prekybos Kanceliarija

Psrvngi* r*Jk*ling*s popieras Ir dokumentas i sudus arba adminlstracijo* kanosliarijas 
Rusijoje, dovlrrennasti*. aktu* pardšvimo, parsamdytno sutartis ir kitokiu* dokumentu*.

Sujirilko metrikus gimimo mirtie*, šen^bą D kitus [pėdintą dokumentai. 
kĮėkąbSh^ y1****“* r,itu* u dokumentu* į Rusišką, Lenkišką, Lieta*litą Anglišką ir Vo- 

♦. Veda visokia* prova* Rusijos, Austrijos, Vokietijos ir Amerikos sudsoM.
Atlieka visokia* reikalas dm Rusija*, Austrija* ir VolrietMp* Konsolių*.
Ved* prova* atlyginimo už tutaidlmus ir nuostoliu*.
Atitek* visokiu* prekybb* reikalu* Rusijoj, Austrijoj, Vok te tilo j u Ansarikoj.
Rašykite saro prigimtoje kalboje šiuo adresu:

Europe-Ameriean Commer. Office, 112 So. Clark St., Chicago.
Telephene Maln SSSR (t-nd Floor, RoomSM.)

Dfai!
Kas prisius tris partines markes, tas apturės puikų kataliogn Dykai! Tame 
kataJioge yra visokį paveikslai ir apraiymai. kaip yrA padaromi peiliai ir brlu 
vos su ypatlškais paveikslais ir su vardu ir pravarde. Reikalaujame agentų. 

Joseph Yushkevvltz, 161 W. Madison et., Chlcago* III.

KALENDORINIS LAIKRODĖLIS
VIRŽA1 IŠ JUODO KAMUOLINIO METALO. DIDUMAS NO. 19.

Jau didelė daugybė rašė mums reika- 
į[ laudami panašaus laikrodžio.
H ■ Puiku* kalendorini* i»ilrreyiėjj* parodanti* sekundas
Ww|M0W mlnučlu. minute* valandų, valanda* dieną, diena* »an-

valėlą, dienas mėneslą. m#ne»la* metą ir mėnallo atmal-
6 < » aa*. Geriausią vidurlą ir akmenų

z - UŽTIKRINTAS 20 METAME.
s ^4 tokj-pat laikrodėlį reikalauja kito* Orreo* po SI4.M. 

H “et “t* “usprendėme atiduoti tau nužeminta kaire,

alsuosime už $5.90.

|1fi ?ri»"l»k 10o (» rentinėmis markėmis) iikalno; likusiu* 
lm |5M'i»š*tokė*l ei preso ofire išegzamiuAve* laikrodėli ir 
«'f n-d;* JĮ vertu tą pinigą. L'š e laikrodėliu* irėretėžcflus 
e/ JBO C0; 9LC0I(S-c*ot. mark.) reikia urUiąsti iš kaino, o 11- 
Er užmokėti egpreso ofise. Jeigu-gi daiktai
v t nėr* tokiai* kaip garsiname, tai pinigu* sugrąžinamo.

Creat Eastern VVatch Co.,
Dep. 71. 191 W. BrMtfwsy, New York.

MUSUB 
?DRAUGAM | 

Lietuviam ii
Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokio* Ilgo* ar painiais nesveikumais, E 

užsimokės tau atsišaukti į Chlcago Madioal Oiinlc, 944 So. Etato SL S 
prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį ii- A 
gydymą kožnos ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusiml- S 
nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybes, leng- M 
vai nuvargstantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, N 
trūksta energijos irtvlrtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, R 
spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, nemorallški ir

NuilpRiianti Sapnai, Patrotytas Vyriszknmas, SeUIszka Silpnybe 0 
neeuaugusios ir šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, g 
pienėtas šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų? M 
Išsipūtimą Gyslų Maišely); Užsendintą Puletekį; Užakimą Varpakylės; By- H 
fllitišką UžnuodyjhnąKraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo Hl 
ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimą* ant 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- 0 
sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau-W 
damą gerklę ir tt. 1 « UĮ

. Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic 
užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu ji* nuspręs, kad S 
tavo ilga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmo* dienos, Ir neužilgio 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto Ir širdies. Niekas taip ne- N 
sunaikina jaunus ir pusamžinius vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike, M 
arba slaptingas n u bėgimą* sėklos su šlapumu. Ta* padaro žmogų netin- H 
kančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina ei 
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankau* užga- K 
nėdinimo lytiškų geidimų. i -VĮ

Męe tikrai tave Išgydyaime.
Męs gydom iv IMydom sėklos nubėgtmas, nervą nusilpnėjimą, už*enėjusį putotekĮ, syflų, N| 
nen*tur*H9k*s bėgimus, p*ti*gy*tą, inkstą D pūslė* lig**, teisybę sakant, visa* Vyrų A 
Liga*. Viso* kliūty* laimingam žinybiniam gyvenime bes prsUlinto*. Tūkstančius jauną M 
D pusamžiaią vyrą kasmet pri*ž laiką nulluoj* į grabą jaunystės iidykumai, per tanku* M 
sosikuopintsnai ir kraujo ligo*. Jeigu turi nors vieną lž virt paišinėtą ženklą, pasirodavyk

Kami vienatiniu kortų lėmiku (burti- v**x 
pinku), kurie gali išmokyti kaip laimėti ’ V A 

' meilj ar draugiškumą tų, prie kurių šir-
dis linkusi nors jie butų ir gana toli.

Prižadu pasakyti tamittai ar tamistos vyras, moterivar meilužė tei
singa ar prigavinga; kaip apsivesti su ta ypata, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimą su ypata, kurią myli; taipgi kaip įgauti 
įtekmę ant tų, su kuriais sueini. Ai papasakosiu tamistai praeitę, da
barty ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELL ST TARPS H AUSTRO 
r IR UNION GATVIŲ

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI. ATSINEŠK APGARSINIMĄ.

J Męs Apdraudžiamo
Nuo. Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 

daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.
Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.

' Nuo Mirties.

Męs apdraudžiamo VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ-

RmIa fa u n foko nsk>ituofo, o qaIi uMMyti konfojifny.

CHICAGO MEDICAL CLINIC »
344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL.fi

I
 Kiekvienoj nelaimi] pinigai yra reikalingi* todėl dusi p ir

kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- 
• tikime ar ugnies, ar ligos* ar mirties, ar kitokios nelaimes,1

I
 nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa

nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė.
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 

reikalais kreipkitės pas I
A. OLSZEVVSKI

|.3252 S. Halsted St. Chicago i

D-re Marija Dowlatt-Sass
Moterą ir Valką Ligą Speciallsti.

BAR, 74D W. 1S-th Bt. BUSTAS, 14»1 W. Nervinei* St.

Ntso t :M iki 7 vai. vakare. 
Nedėldisnteia: šiuo 9:10 iki 19 vaL Uk.

Valakdo*: Iki 9 vai. rytmety]. 
Nuo 7 iki 8:10 vakare.

Kodui kianti paslaptai?
Ar esi sena, jaunu arba pusaum-

IŠGYDO IN 5 DIENAS š™
■^MHMUMHMHIiMRIMMIMMMMMMM ĮĮUMffl!

Noriu išgydyti kiekvieną vyrą sertanti Uplerimn lytiški) daili festa. strikters, 
užsikrečiamus kraujo nuodus, nervišką sunetaiehmą pažiūrimą lytiški dalią at litas 
liečiančias vyrus. — Šitas nuoširdus pasisiulinimus yra atviras visiems kūne praleido 
daut p mitą ant daktarą ir vaistą be jokios naudos, ir mano noru vra-parodvti visiems 
šitiems žmonėms, kurie buvo lydomi dešimibee ar daužiau* daktaru be jokio pasise
kimo. kad aš turiu vienintelį būdą, kuriuomi tikrai išlydau.
Nemobili ui gydymą be naudos — moUk ui tikrą Išgydymą.

Moterų ligos
. ženin.' Mas galem ižgydidi jus.
Į J iNL Mina specjaliŠkann yra gydimas pri-
Ai|E vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par

tyrinėjimą* suriri ao mietu.
jįį J Te šaka mokslą medicinos ira musu ;

• tiuliu tyrinėjimą*.
Į r*A7 Lygta, katro* apaijemam i/gv.liti, gy-

' vje- \ dom galutinai ir tu šėma apmokėjimą.
jT? /■ ^sDjš jr 11 Jannikaitiai, katri kienčia kava jaunu

Jį TjKZl dienu klajdop. niaatugražinbme galutinai
aveikata^

Vinuna po40 mietu amižio, katri junčia 
BMŽMms|^^^^ vyrirkuma auniekiuima. mas privertam

smagumą 3U musu gydimu
!' V Kraujoužnuotiyjiina, Varicocele, ink-tu

‘■HH3 (k:<lnev > ir pūsle.- ligas, Rheumatizma, 
Neuralgia, r-yha ir kepenų ligai. Hemor- 

‘ \- BfffmflOI riioi.las (pilės). Ulcers, paM.lulinitna ge-
įsa (enlamd ghtnds), ir vysaa akuroe li-

* gas, greitai ižgidom.
A m*T V1T ma* rašom sava vvsietn paejentoma ing you kalboi ir užlai-
AimUIM., kome didžiausioj alaptybeįe. ' ,

M** autaltORt vysus vaistus ael mugu ligoniu Ir aiuntam jous ing vysa poeyietie. 
Rašyk pae mua šendiena apaakidamaa kas junta skaudžia ir reidalauk priaiun- 

tima manu naujausios knigas, katrą siuntiem dykai kožnam katraa padous sava 
BdrCToa knigeie ira daug illustraciu ir ii ira keip noumai mokslą dėl sienų ir 
tunu, katri kenčia nou vytu vyrišku ligų. Kmga ta apeaka aysokies lyg^a ir 

ijpe gali jous gyditi noumuaie. Rašyk pat:
DR. JOSEPH LISTER CO.,

L. 75 22 Fifth Avė., Chicago, <11,
Goudotinaa Tamista : Aš kiendu noug ligoe, katra ira........ ........... .........

(Apralik liga)
...... Prašau prisiunsti auvia dykai, jutu knigutie, katra moka kajp 

gyditi si e nųumosie................................................................................................. (

Mana vardas Ir pravardie:......................................... ...................................... . ...................

Hgoe.
PATARIMAS IR 

IŠTYRIMAS DYKAI.

iižvdotna treitai, tikrai ir su 
pilna slaptybe. Nervą nusil
pnėjimas. nupuolimas sveika-

timas kraujo, užnuodijimas, 
Uapumines taižtys.

Plaučių ligos, 
Dusulys, Bronchitas ir kitos 
plaučiu ligos tikrai išgydoma

Išlydo kad batam 
sveikas.

paikai, piktoji dedervine. Šun
votes, niežulys, hemorfaiodai.

kitos Ūtos tikrai išgydomo*. 
Užpakalinis žarnos, užaeadin- 
tos ir nerviško* likos motery

Užnuodijimas 
Kraujo,

Specialistas vyrą ir 
moterų ligą.

bėrimai. įsisenėmaio* ligas.

DR. ZINS,« ’££??££■ CHICAGO

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo ligų, nenusiminkite

Adresas.—P. O. Statas.

“RAISTĄ” (te Jiąlt). DUODU DOVANAI
Skaityto jam* •fJetevo*" ir "Vienybė* L”, kurie dar tos kayg** netari ir nėra nksitp

Jei knvgo* “MAISTAS" nėši dar skaitė*, tai visai mažai težinai Amerikos gudrybe*. 
*aktyb«*tLtetpradlnaiaąjo*.gerov ą ir negali Išsisaugoti nao visokią pinklią, ne* 
natari gana patyrimo. “RABTrAS*"tai knyga patyrimą.

- Persksit** "RAISTĄ” tetppat žinos! visą, sutvarkymą dabartinės pramonijm ir kodėl 
bedarbė* kUTotuoml ir^kalp galima tesėti visaomet dm-Ga-.tr gyventi laimingai.

„RAIŠI" AS" dėl lėeažumo savo idėją yra teip pageidaujama knyga, kad yra Išversta Į 
▼IBM klibai.

“RAISTAS”, kuris sudrebino Amerikos Ir Kumpos parlamenta*, yra didelė. 355 pusią 
pią knyga ir svarbi tuotni, kad aprašo gyvenimą lletuvlą Amerikoje.

• "RAISTO" kaina fit.OO, perkant pačią karei PrenteueVsta lalkraHlą “Lletuvo.“ ar 
“Vien Liek” metams 92 OO Bet kas naujai užsiseki, "Lietuvą ar--Vien. Liet, melams, prisTąidamee »*aalZ.40^<^turės metams vieną šilą 1.1 krešėtą’Ir • RAISTĄ" dykai.

Siuntinseš-prėeamerato* adresas: J. Neuješsns. Madteoa Są. bos 149, New York, M. Y.
Ktekviaeaa liatavy* inteligagta* pripašlosdideląvettą knygos‘•R.iiataa’,

nuo ligų, nenusiminkite. Susira
minkite! Gelbėkite save! ŠaukL 
tėsi prie mus! Jį

Eikite ten, kur busite gydomi sanži- 
ningai ir greitai pasveiksite! SuČėdysi 
laiką ir pinigus eidamas Į American Me- 
dical Dispensary. • Patarimas dykai.

Sutinimai ir ktteki naavaikumai J'» išgydomi trumpu laiku su keliom* dienom* mu
są originališku budu gydymo. Ataakan'lai pritaikyta* musą gydymas yra tikriausia* 1* nmo- 
dagulausia* badas ant svieto, pasiek:mul nnodugaau* išgydymo. Negaišiais laiko ir nestatyk 
pavojui lavo sveikata*, klausdama* patarimo pas aptiekorią ar draugą. Jei nesi atsakančiai 
gydomas, tai gali būti tikra*, kad tarėsi tą ligą per visą savo amalą ir ji visuomet atgabens ta- 
mtstal nelaimę Ir susikrimtimą Męs išgydoma tūkstančių* tokią ligą, dėlto kad turime jom* 
ypatiška gydymą

iim

l Jau galima užsisakyti

“Lietuvos Ūkininkas”
. SU DVISAVAITINIU PRIEDU

“Žeme” 1909 metams
Lietuvos Ūkininke” rąžomą apl* svarbiausiu* Lietuvos gyvMtateapsitelSklvu*. apb* mo

kykla*. vaMią. parapiją ir visokią draugiją reikalus, apie žemšs valdymą. Dūmo* ir vy 
riauaybės darbus (politiką), ožąjanlą gyvenimą ir lt. Tafp^pat spausdinam* žmonėm* su 
prantaml e'jalpsolsi U gamta* ir kitų mokslą. Duodam* žmonėms visokiuose reikaluose 

. nurodymai |r patari ni*l.
•ŽEMEJF" raėosn* apie lanką dirbimą gyvulią auginimą. ją Ilga* ir gydymą apie 

sodininkystę, bitininkystę Ir kita* ūkio dalykus.
Prie to dar tarime paminėti, kad 1609 metai* viri metiniai "Ltet. U k.” skaitytojai 
gaus: 1) KALENDORIŲ 1909 m.; t) Kiekviena* metinis ŽEMES skaitytojas, karia užsi- 
—fchi “Liet Uk." nevSlta* vasario 1 d. 1909 m., gan* išbandymui dariovląsėklos. Be to 
dar ŽKM158 skaitytojai 1909 metai* ras daktarišką patarimą - kaip saugo  tie* Ir gelbėtis, 
nuoligą. KAINA VILNIUJE IR KITUR *»nasiuatlmu: metams »r., pusei metą |r ąo 
k.,l«*n.»k. -UŽSIENIUOSE *d nusiuntimu: metams 4 r., pusei metą L. Adresas: 

Vilnius. “Lietuvos Ūkininko” Redakcija ir Administracija.

UŽSIKIMŠIMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip ilgai kenU 
nuo užakimo varpo* ir kiek daktarą tamlstą prigavo ir suvedžiojo, musą gydymas tamistą t|k- 
ral išgydys. Su musą gydyąiu nereikia jokio piaustymo. Musą gydymas yra geriausia* viso) 
pasaulėj, be jokio skausmo jtt prašalina nesveikumu ant visados.

UŽNUODIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistus U turi skausmu*, Kata- 
da* burnoje, gerklėje ar pratrukimus ant kokio* nors dalie* kūno, tai sergi nuo ušnnodijimo 
kraujo, kurį gšli Išgydyti American Medical Dinpennary. Mj< j ieškome sunkiausiai išgy
domą ligą prasėtausiame padėjime. Męs išvalysime tavo kraują grynai ir prašalinsime ii viso 
kūno Įvairie* nevalumui bei nuodus trumpesniu laiku negu kas kita* kokioj dalyj pasaulės, i

GUMBUOTOS IR SUSISUKI 0Y8LOS. Tok Į padėjimą gyslą męs iėgydome be *u- 
galiimo laike, be jokio skausmo Ir ant tuojau*. M u*ą gydymą* prašalina v mokiu* ligota* pa
dėjimus. pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greitai normaiišką sveikatą ir tvirtumą. 
Skausmai pranyksta visai. , .

Męs išgydome kuomet kitiems nenusiseka.
Mg* taipgi išgydyme trempė laiku visas ligas, kurio* apsireiškia tarp jauną, seną ir 

pusataštą vyrą. PASMLAUSIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! Viską užlaikome slapty
bėje. Jei bust gydomas musą, niekas to nežino*. Mg* turime tam tikrą gydymą kiekvienai 
ligai.

$10. vertesJityrimas su X-spinduliais dykai.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsišaukti pa* mus dėl ištyrimo, idant žinoti *r ji* 

tinka apatvedimui ar n*. Kitąsyk gali bntt knne kokia Hgn, kuri kliudytą laimingam gyve
nimui ap*lv*du*i«ms.
' Jeigu tam I* ta turi kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesą, tai 
nemėgink jo ažslėpttKMAtve, ne* teuatvė Ūktai gelbsti ligai įtetatt laimia giliau į kūną, o t iuH 
tavo sveikata galutinai sūnyk*.

Atsišauk ištyrimui į American Medioal Dispensary ofisą ir užaitikrtnk sai*. kad esi tikę* 
apsivesti.

_ IŠTYMRAS IR RASITKiRAVIMAl DYKAI! į 
Nsrelkalaujame pinigų pradžia) gydymo. Jei negali ateit! pats, rąžyk. 

American Medical Dispensary 
91-93 E. VVashington Street Chicago, IIL

Nedšldleniaia ir Šventadieniais nue 10 ryto IU 1 ps Rietą.

Visi tie, kurie šaukiasi gydytis. TUR šauktis asabiškai dėlto, kad 
ligos ir kitoki padėjimai negal būt gydyti teip gerai per raštus kaip 
galima gydyti asabiškai. NERAŠYKITE, BET ATEIKITE.

*Jg
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