
i?

Jir713 CHICAGO, ILL., PENKTADIENIS,*26d< KOVAS, (March), 1909 m. ’ K, -. -.  I =
C . 'j Metas XVIII

Entered as Second-Class Matter July i3th, 1893, >t the Post j>hice at Chicago, Illinois, under Act of March 3rd, 1879. l * ■ 1 L r

i POLITIŠKOS ŽINIOS caro agentai drumstė vandenį Ser- - I arnaujančių deputacija atsilan-

VIDURINE IR PIETINE AME
RIKA.

j Papratusios už plaukų rautiesi 
'vidurinės Amerikos respublikos ant 
galo pabūgo pasekmių per tankių 

rbesirovimų. Mat dabar, užgimus 
vėl nesutikimams terp Nivaraguos 
ir Salvadoro Jungtinės Valstijos 
šiaurines Amerikos atsiuntė į Vi
durinės Amerikos vandenis gana 
tvirtą^ savo karišką laivų eskadrą. 
Taigi vidurinės Amerikos respubli
koj ant galo suprato iš kur joms 
gresia pavojus, kad jis neateis nuo 
silj nų kaimyniškų respublikų, bet 
nuo didžiausios šiaurinės Ameri- 

! kos. kuri nori be abejonės savo 
valdžią išplatinti visoj Amerikoj, 
lygiai šiarinėj, kaip ir pietinėj; bc- 
siėdančioms terp savęs ispaniškoms 
resį)ublikoms butų labai sunku at
siremti prieitą galingą presą, ap
gyventą žmonių kitokios kilmės.

j'odėl. tai dabar prezidentai visų 
viiiirinės Amerikos respublikų su- 
niapė susivažiuoti, apkalbėti visus 
vidurinės Amerikos reikalus, pra
šalėti * nesutikimus, nes jie gali 
duėti Šiaurinei Amerikai progą ap- 
ruljęžiuoti laisyę vidurinės Ameri- 
k<^. Tą mat ji mėgsta daryti: juk 
sa\jistovvste Kubos, Haiti ir- San 
Domingo respublikų jau aprube- 
žiuOta. Jeigu dar ne bando: ištiesti 
savo kumščią ir ant "kitų-. ispaniš
kos kilmės respublikų, tai daro tą 
su geru išrekavimu: besikišimas 
į ispaniškų respublikų reikalus, 
grobimas jiems prigulinčių^ žemės 

- plotų, turėtų išnaikinti visus terp 
jų nesutikimus, jas suartintų, at- 
sigynimui. nuo bendro priešo jas 
krūvon sujungtų, o Susi jungusias 
ifė" lengva būt pergalėti. Ir teip 

, a.Mjrinė Amerika per greitai pla
tino save rubežius žemėmis ispa
niškų respublikų; prie tokių žemių 
priguli Californija, Texas, Arizo
na, Naujas Mexikas, Nevada. Dėl 
tų grobimų išpaniškosios Amerikos 
respublikos labiaus bijosi šiaurinės 
Amerikos, labiau joms neužsitiki 
negu Europai.

Buvęs Venczueles prezidentas 
Castro jau išplaukė iš Europos, 
bet iš syk jis ne mano grįžti \’e- 
nezuelen, bet apsistos ant prigulin
čios Holandijai salos Curacoa. Čia 
iškeliavo jo šalininkas gubernato
rius ♦ valstijos 'Cuarico, Mendible. 
Tik- po pasimatymui su juom Cast
ro nuspręs, "ką toliau daryti. Jei
gu Venezuelėj , bus diktai Castro 
šalininkų, be abejonės jie sukils, 
bandys . prašalinti dabartinį prezi
dentą Gomezą, o jo vietą pavesti 
Castro. ; .

Tai

MASKOLIJA.'
Caro randui sprūsta viena 

kitai Balkanų pussalio tauta. 
Tis dar pa sek mėsine laimingo karo
su. Japonija. Kol japonai, sumušę 
caro kariumenę ir išnaikinę jo lai
vyną neparodė Maskolijos tvar- 
kos^etikumą. ir jos silpnumą, Eu
ropoj ne tik mažosios tautos, bet 
ir didėsės drebėjo, pildė Atą, ko 
caras užsigeidė. Ypač ant Balka- 
nų pussalio Maskolijos žodis buvo 
svarbus: ten ne buvo viešpatystės, 
kuri ne butų Maskolijos klausiu
si: ’ Turkija, nužudžiusi diktą da
lį savo valdybų, su baime žiurėjo 
į šiaurius, ar caras vėl neužsima
nys griebti kokį Turkijos šmotą. 
Bulgarija juk Maskolijos sutverta, 
buvo laikai, kad jos kunigaikštis, 
teip kaip kok§ Maskolijos pavieto 
perdėtinis, spangai pildė nurody
mus Maskolijos agento, garsaus 
jenerolo Kaulbarso, žmogaus men
kos. doriškos vertės, kuris, būda
mas ir Odesos jeneral gubernato
rių, ne leido žydams gintiesi nuo 
juodašimčių. Maskolijos prisaky
mų klausė ir Rumunija ir Greki- 
ja ir Serbija ir mažutė Montenegro 
kunigaikštystė. Dabar yra jau ir 
ant Balkanų pussalio kitaip. Masko
lijos įtekmė nupuolė, jos jau pa
liovė klausyti net Macedonijos suki
lėliai. apie tvirtesnes Balkanų pus
salio viešpatystes nėra jau nė ką 
kalbėti. Priešais Maskolijos norus 
Turkijos sjiltanas, sudrutihimui 
savo teipgi svyruojančio sosto įve
dė konstitucijonališką rėdą; Tur
kija susitaikė su Bulgarija, kuri 
teipgi, priešais Maskolijos norus, 
pasigarsino visai savistovs. Dar

kė pas viešų 
pas mnisterių 
tarnaujantiejie 
jo. Prašalinti 
departamento 
tarnaujantiems 
organizacijoms 
viešų darbų 
sinešti bė 
partamento 
ministeris 
gal du streikierių vadovu, kurie 
laikė siundančias ant rando kal
bas. Ministeris tarnaujančių de
putacijai apreiškė, jog kas tik utar- 
ninke ne ateis darban, bus nuo 
vietos atstatytas. Partraukti užsto
ti streikuojančių krasos tarnų vie- 
tas kareiviai gavo prisakymą grįžti 
į savo kazermes. Iš palengvo Pa
ryžiuj vėl išsiviešpatauja norma- 
liškos sanlygos žmonių susinėsi
muose. •

darbų ministerį ir 
perdėtinį. Streiką 
tik iš dalies laimė- 
nuo vietos krasos 

perdėtinį Symianą 
nepasisekė, bet jų 
leista tiesiog 

ministeriu 
tarpininkystės 
perdėtinio.

atsisakė primti . at-

su 
su- 
de- 
Bet

advokato Stašinskio, ‘ Kupsto, Ku
melio ir Dr.CGudavičiaus) — už 
parašymą ręvol. atsišaukimo, ir 
Raudzevičiaūs — už jo platinimą 
Šiauliuose.

Kovo 12 d.: i) Pavlovskienės. 
Viln. ap. dvarininkės, ir Olševskio 
— už valstiečių kurstymą 2) Vai. 
Sucharovskio) Kmylio, Siličiaus— 
Už kurstymą sodžiuje. ,

Kovo .13 d.: 1) Cbeifeso, Koha-. 
no — už eksproprrijaciją, 2) Na- 
tansono, Zaidšnuro — už lipvmą 
atsišaukimų.

Kovo 14 d.: 1) L. Perkoskio, 
“Pobudkos” redaktoriaus — už .iš- 
spauzdinimą rev. straipsnio, 
Bermomikės, Stripunskos — 
bombų dirbtuvę Vilniuje.

Kovo ifc d.: 1) Mąfeinės —

kalavo pasidalyti pinigais, priešin
gai, jiedu pakeistą triukšmą ir pa
šauksią žandarą. Reikalavo, kad 
Z. duotų jiems 3 t. r. Z. sutiko 
jiems duoti 100 rub., bet po ilgų 
derybų sutinka ant 200 r. Vilei* 
kos stotyje nepažįstamiejie dingo, 
o kada p. Z. Vilniuje apžiurėjo 
maišiuką, rado jame vos 12 r, ir 
be vertės popierį.

rcvo-

šacho

uosto

bijoj, bet Austrijai ir Vokietijai 
parodžius dantis, ir iš Serbijos at
siėjo Maskolijai ne tik atšaukti 
agentus kurstytojus, bet raminti jų 
sukiršytus serbus, kalbinti jnoe nu
silenkti prieš Austriją, nes užgi
mus karui, caro įtekmė dar labiau 
butų nupuolusi ir Serbijoj, iš ka
ro Maskolija negalėjo naudotiesi.

Šiuomi kartu Europoj Maskoli
jos įtekmė nupuolė, čia jai nėra 
kas veikti; todėl ji kreipia savo 
akis į Aziją, kur yra dar silpnos 
viešpatystės paliktos pačios sau. 
Viena iš tokių yra Persija. Ir čia 
caro agentai sėjo netvarką; ir čia 
caro kazokas, pulkininkas Liachov 
siundė valdoną ant locnų ukėsų, 
kuris, siundymų paklausęs, išvaikė 
parlamentą, panaikino ‘konstituci
ją; valdono sostapilyj Teherane pa
rengė žmonių skerdynę, kuom 
prieš savę sukėlė didesnę gyven
tojų dalį. Kilo riaušės visokiuose 
Persijos miestuose. Miestą Tabris 
apvaldė laisvės reikalaujanti
liucijonieriai; paskui tas pats at
sitiko Ispahane. Atsisakė 
klausyti gyventojai ir kitų miestų, 
o tame ir vienatinio Persijos 
Bender Abbas.

šacho kariumenės vadovai, ban
dydami tvarką įvesti, sukilusiuose 
kraštuose stengiasi -žiaurumiu pe
reiti net maskoliškuosius kažokus: 
jie degina kaimus, plėšia barnus, 
skerdžia ramiai gyvenančius žmo
nis, o revoliucijnierių, žinoma, 
ne pasiekia, nes tie turi ginklus, 
nepasiduoda. Tokių bijosi narsus 
šacho kareiviai..

Bet netvarka, skerdynės,! prie 
ko caro agentas ne mažai prisidėk 
jo, per ilgai traukiasi. Maskolija 
dairosi, ar čia negalės sau kokią 
nors naudą ištraukti. Ant1 Per
sijos rubežiaus iš Tifliso" sutraukė 
kareivius, kurie laukia tik tfrogęs 
peržengti rubežių. šovėjų batali- 
jonas sutrauktas į miestą Ijulfą. 
Jis laukia vien prisakymo traukti 
ant miesto Tabriz esančio laisvės 
šalininkų rankose. Prirengtas ir 
Salikamsko regimentas. Proviantas 
ir amunicija prirengta maskoliams 
mieste Rešt. Gavo prisakytą pri
sirengti ir traukti ant Persijos ru
bežiaus ir kareiviai stovinti Eli- 
zabetpoliuj. 400 kazokų atėjo jau 
į Astarą, mažą Kaspiškų jūrių 
uoštą ant Persijos rubęžiaus.

Taigi aišku, kad Maskolija lau
kia tik progos siųsti savo kariume
nę į Persiją ir ten padaryti tokią 
tvarką, kokią šimtas metų atgal 
padarė Lenkijoj ir Lietuvoj. Už 
Persiją nieks neužstos, todėl Mas
kolija ten gana drąsiai elgia^, nori 
griebti kokį turtingą Persijos šmo
tą. Su Persija neis teip sunkiai 
kaip su Japonija. Senovėj rods 
Persija buvo viena iš galingiausių 
žemės viešpatysčių, bet daįiar ji 
silpna, todėl maskoliai -tikisi r joje 
galėsią lengvai savišką tvarką įve
sta

Durnos komisijai, kuriai pave
stas peržiūrėjimas sumanymo pa
naikinti Maskolijoj mirties baus
mę, policijos departamentas sutei
kė . statistiškas žinias apie pasmer
kimus mirtim nuo i d. sausio 1905 
m. iki i d. sausio 1909 m. Sulyg 
policijos departamento suteiktų ži
nių, per tą laiką mirtim pasmerkta 
3319 ypatos, pakarta gi 1435, tur" 
būt daugiau negu tas padaryta 
Amerikoj, kur teipgi kaip kokiose 
valstijose žmonių gyvastį ne 
labai brangina. Apart to, baudžia
mųjų burių nuo 1906 m. iki 3 ge
gužio 1997 m. pakarta ar sušau
dyta 680 ypatos. Durnos komisija 
vienok rado, jog mirties bausmę 
už svarbius prasižengimus tuose 
apskričiuose, kurie pastatyti po su
stiprinta apsauga, reikia palikti; 
prie tokių priguli Lenkia ir 
tu va. -v

Lie-

PRANCŪZIJA.
Streikas Paryžiaus krasos. 

grafo ir telefonų tarnų iš dalies 
pasibaigė. Laike streiko Paryžius 
beveik buvo atskirtas nuo svieto, 
susinėsimus su kareivių pagelba su 
užsieniais vien randas galėjo pa
laikyti. Klausymas streiko buvo 
ir parlamente pakeltas, bet mini- 
steriams, dideliu balsų baugumu 
tautos atstovai suteikė visišką lais
vę elgtiesi teip, kaip jie manys rei
kalingu. ' v

teie-

2)
uz

ANGLIJA.
Londono parlamente laivyno mi

nisteris savo kalba labai suerzino 
Anglijos gyventojus. Jis -apreiš
kė,: jog su toms išlaidoms, kokias 
paskiriama laivynui, Anglija ne
gali užsilaikyti ant to nepasiekia
mo laipsnio, ant kokio sulyg šiol 
stovėjo. Ministeris apreiškė, jog 
1919 metuose Vokietija turės dau
giau didžiausiųjų mūšio laivų ne
gu Anglija; kitos viešpatystės teip
gi d rutina savo laivyną, nors ne 
teip smarkiai kaip Vokietija. Ži
noma, tas nugazdino labai anglijo- 
nus, nes visas Anglijos apgynimas, 
tai jos laivynas, kuris iki šiol buvo 
Idrutesniu už dviejų kitų kokių nors 
kitų svieto kraštų.' Išeiga to, be 
abejonės, bus ta, kad parlamentas 
pripažįs laivyno sudrutinimui dau
giau

pasikėsinimą ant antstolio, 2) Pet
ro Vileišį# buv. “Vilniaus Žinių” 
redaktoriaus — už nevoliucijinio 
straipsnio perleidimą, {3) Kagano 
— žydų laikr. redakt.— už rev. 
straipšnius, 4) Minkovskio — už 
agitaciją. , .

Koio 19 d.: 1) Žydų laikr. red. 
Zakteimo — už rev. straipsnius, 
2) Švenčionių sargo S. Pomkevi- 
čiaus — už agitaciją.

Kovo 20 d.; 1) J. Vildžio — 
agitaciją, 2) Targonskio — 
kurstymą nemokėti mokesnių,
Goiževskio, Andaburskio ir Bobro- 
vičiaus (mokinių) —- už priklau
symą prie mokinių revol. organiza
cijos.

Koyo 21 d.: i) Vilniaus knygy- 
ninkų' y.' Makovskio ir M. Pia- 
seckaitės-šlapelienės — už parda
vinėjimą neleistos baltrusiškos kny
gelės — “Skrypka Bielaruskaja”,
2) Dzievaltovskio — už agitaciją.
3) Studento Mykolo Komilovičiaus 
ir mokinio Pudušo už revol. 
propagandą.

Vasario 17 d. Senato kasacijos 
departamente prie uždarytų durų 
buvo nagrinėjama prokuroro ape
liacijos protestas prieš Vilniaus 
teismo rūmų nusprendimą, kuriuo 
išteisintas buvo ^uv. oficięras Tra- 
velli, kaltinamas caro garbės įžei
dime. Vasario 1907 m. Travelli 
padavęs savo valdžiai raportą, ku
riame prašęs, su rinkimų įstatų 
permainymu, nuimti nuo jo oficie- 
ro mundurą. Teismo rūmai Tra- 
velli išteisino, nes jo raportas pla
čiai nebuvo skelbtas, o antra — 
įstatymuose nėra straipsnio, kurs 
baustų už caro garbės įžeidimą 
oficijališkuose popieriuose. Sena
tas tačiaus pasmerkė Travelli 1% 
met. tvirtovėn ir tuojau suėmė iki 
šis neduos 2000 rtib. užstato.

pinigų,

IS LIETUVOS
Iš VILNIAUS.

Netikrųjų gelžkelių bilietų 
bėjų byloje pasirodęs didis keblu
mas. Prolčurataura negalinti nei 
kokio apkaltinimo straipsnio pritai
kyti prieitų žmonių, kad juos smar
kiai nubaudus. Įstatymuose ne- 
permatyta, kad kas galėtų dirbti 
netikruosius gelžkelių keliauninkų 
bilietus.

dir-

Žmonių apšvietimo ministeris, 
pasiremdamas Vilniaus mokymo 
apygardos globėjo žiniomis, lei
dęs mokyti latvių kalbą tose Kau
no ir Vitebsko gub. liaudies mo
kyklose, kuriose mokinių dauguma 
esanti latviai.

Vasario I r dieną, pirmininkuos 
j ant liaudies mokyklų direktoriui, 
buvo susirinkusi taryba apie mo
kyklų padauginimą Vilniaus gu
bernijoje. Dėlei vidutinio, mokslo 
taryba pripažino, kad reikia ati
daryti Vilniaus gubernijoje dar 
kelios gimnazijos, bet ne pačiame 
Vilniuje, tik apskričių miestuose, 
nes dauguma Vilniaus mokinių iš 
apskričių esą atvažiavę. Pradinių 
keturkliasių mokyklų reiksią Vil
niuje 6 ir apskričiuose 30. Pro- 
fesijonalinių mokyklų nutarė ne
steigti, o atidaryti tik amatų klia- 
sas prie pradinių mokyklų; amatų 
turės mokyties visi mokiniai ir 
mokinės. Tų mokyklų įsteigimas 
apsieisią pusę milijono rublių.

Vasario 10 d. Vilniaus karo teis
mas pasmerkė 4 žydus katorgon 
nuo 7 lig 12 metų už bombą, kurią 
jie metę Dinaburge vieno pirklio 
gyvenimai! už tai, Ipd jis jiems ne
davęs 200 rub.,* kurių buvę pa
reikalavę.

uz 
už
3)

šiomis dienomis Vilniuje pasi
mirė 108 metų senutė, Ona Kavo- 
lienė. Ji paliko sūnų 86 metų ir 
dvi dukterį — 70 ir fjS inet., abi
dvi ištekėjusi. Prieš trejus metus 
Kavolienė su žentu ^supkiai dar 
dirbusi: jie daugiausia 1 paikas pio- 
vę ir kapoję. Lig-pat rmrties Ka
volienė gerai girdėjusi ir turėjusi 
gerą atmintį, tik paskutiniais 
tais buvus apakusi.

me-

prie

Vasario 24 d.', miesto galvai pir
mininkaujant, įvyko . ėdu pabrikų 
savininkų *. ir darbininkų posėdis, 
kuriame svarstyta lokauto prieža
stis ir apie nesusipratimų prašalini- 
mą. Darbininkų priėmimo klausi
me susirinkusiejie nutarė, kad ad
ministracija turi teisę, nesiklausius 
darbininkų sąjungos, priiminėti 
juos. Ypač kilo ginčai svarstant 
klausymą apie darbininkų skaičių 
dirbtuvėse* šis klausimas neišrišta 
ir atidėta sekančiam posėdžiui. 
Daug ginčytasi taip-pat ir klausi
me apie darbininkų nuo tarnybos 
prašalinimą. Dirbtuvių savininkai 
gynė savo teisę prašalinti darbi
ninkus be kitų jų draugų sutikimo, 
darbininkai priešingi * tam. ši- 
klausimas taip-pat neišrišta ir ati
dėta kitam posėdžiui.

Iš SILGUDIŠKIO, 
Šventinu pav.

Sausio mėnesio pabaigoje 
Silgudiškio ūkio ratelio buvo prak
tiški ir teoretiški išguldinėjimai 
ūkininkams apie pienininkavimą. 
Valdžios instruktoris, p. Freiber- 
gas, rado čia gerą dirvą bendroms 
pieninėms uždėti, o taip pat buvo 
nustebintas valstiečių noru ir en
tuziazmu, su kokiu jie jį priėmė. 
Ketinama įsteigti tokios pieninės 
Šėlos kaime (Tauragnų valsčiaus) 
ir Kaciimų kaime (Kuktiškių vals
čiaus).

- ? Aną panedėlį* išėjo iš spaudos 
pinnasai baltgudžių draugijos dien
raščio “Bielorussk^ja Žizn” nume
ris. Užvakar policija konfiskavo 
likusius tp dienraščio numerius. 
Dienraštis, kaip, gj r dėjome, toliau 
nebeis.

IS KAUNO.
Ačiū p. Tado Daugirdo darbštu

mui, Kauno miesto mųzėjus greitu 
laiku bus galutinai sutvarkytas. 
Dabar galima lankyti, leidžiant 
užveizėtojui, du beveik jau už
baigtu tvarkyti skyrių:’geoliogijos 
ir archeoliogijos. Kiekvienas lie
tuvis nepasigailės, jei viešėdamas 
Kaune, aplankys miesto muzėjų 
(Viešasis piečius, šalip miesto val
dybos). J. Vokietatis.

(*V. 2 ")

Nuo rugpiučio 15 d. liki rugsėjo 
15 d. Vilniuje bus sodininkavimo 
paroda, kurią taiso sodininkavimo 
draugija.

Globėjų taryba prie mokslo' ap
skričio valdybos leido Grečanino- 
vui atverti Vilniujd privatišką rea
linę mokyklą ir mergaičių pro
gimnaziją.

Paskutiniu laiku, čia buvo daro
ma policijos, apsaugos skyriaus ir 
kitų įstaigų revizija. Kaipo pa
sekmė tos revizijoj—prašalinta nuo 
tarnybos pavietų viršininkai Fili- 
povas ir Dunkelis, o 4aip- pat ant
stolis Voroncovaa, kurie patrau
kiama teisman. <■

IŠ ŠIAULIŲ, 
Kauno gub.

D. Zubovas gavo iš mini
sterijos leidimą atidengti savo dva
re, Bubiuose, pradinę žemdirbystės 
mokyklą su gyvulių auginimo sky
rium. Mokslas mokykloje prasidės 
šį pavasarį. Mokyklos globėju yra 
pats gr. Zubovžrer Vieta mokyklai 
parinkta atsakanti: 13 viorstų plen
tu nuo Šiaulių.

Antra žemdirbystės mokykla bus 
įsteigta Dathavoje (b. Kreico dva
re). Tos mokyklos globėju paskir
ta D. V. Olsufjevas.

Vasario 24 d. Šiaulių gelžkelio 
stotyje darbininkas Jurgis Rim
kus, nešdamas iš vagono daiktus, 
paslydo ir papuolė po traukinio 
ratais ir liko' ant vietos perplau
tas. Velionis paliko žmoną 
vaikais.

. ("V. 2.")

Pr:

su 4

Vasario 19-d. ties Jurgio baž
nyčia, kur buvo kunigų suvažiavi
mo posėdžiai, susiriko labai daug 
elgetų, kurie išeinanį kunigams iš 
bažnyčios, dėlei išmoktos, taip su
sivaidijo tarp savęs, tkad dauguma 
jų išsiskirstė kruvinomis galvomis.

Apgavikai kurie medžioja žmo- 
niifrgahštMmą Įr?kvailumą, neseniai 
išviliojo iš p. Z. 200 rub. Z. va
žiavo gelžkelių iš Smargainių į 
Vilnių ir, pamatęs po suolu didelį 
pundą trirublinių, paglemžė. Vos

Vlniaus teismo rūmai kovo mė
nesį nagrinės šias politiškas bylas:

Kovo 9 d.: 1) Fino, Varšavos 
politechnikos studento, 2) šmuilos 
Čužovskio, 3) A. Janulaitytės ir 
J. Netupskaitės, 4) Antano Kra- 
sinskio, Panevėžio krasoš vežiotojo 
— už prokliamačijų gabenimą ir 
6) Zilbergleito — už caro įžeidi
mą.

Kovo 11 d.: 1) A. Karpovičiaus, 
buv. “Dzietmiko Wilenskio” re
daktoriaus, 2) Bencelio Kaco 
redakt, 3) 5 lietuvių durnos atsto- spėjo tai padaryti, pripuolė prie jo 
vų sočiai-demokratų (Povyliaus, kokių tai du supjektu ir parei-kokiu tai du supjektu ir parei

IS VIEKŠNIŲ, 
Šiaulių pav.

Miniai neįduosi proto.
tai pasirodo, kaip veizdi į valsčiaus 
sueigas. Niekur taip pavaišinimai 

.neapsimoka, kaip prieš tokias su
eigas. Galėtų geron pusėn pa
kreipti viršaitis ar raštininkas, bet 
ir jų širdis ne iš akmens, dažnai 
linksta ten, kur jiems naudingiau.

Dar valstiečių širdis tebegelia, 
atsiminus, kad prieš dvejetą metų 
valsčiaus rinktiniai, išgėrę degtinės 
už 20—30 rublių, dovanojo per su
eigą vienam valsčiaus skolininkui

Aiškiai

ji i

800 rub. Girdėjau iš tos prieža
sties kalbant, jog nereikia į vals
čiaus rinktinius rinkti mažažemių 
dėl to kad mažažemis, priimdamas 
rublį, arba išgerdamas degtinės už 
kelias grivinas, skaitąs sau už pel
ną, nes jis, mokėdamas paskui pa
gal to nutarimo mokesnį teužmo- 
kąs kapeikas arba grivinas; o pil
nasis ūkininkas, kurs turįs 20—30 
dešimtinių žemės, mokąs rubliais.

Neseniai gėrė Viekšnių valsčiaus 
rinktiniai naujas magaryčias. Už 
tai valsčius be jokio reikalo turės 
išmokėti pusantro tūkstančio rub. 
Pernai žydas, norėdamas paveržti 
arklių krasą nuo žemaičio, apsiėmė 
laikvti už tūkstantį 700 rub. Že
maitis ir už tiek-pat norėjo apsi
imti ; degtinės nedavė, ir sueiga pa
darė kontraktą su žydu. šįmęt 
neseniai per sueigą žydas degtine 
ir rublinėmis išprašė, kad jam dar 
kasmet pridėtų 300 rublių. Suti
ko. Iki kontrakto galo lieka dar 
5 metai, tai yra nuo valsčiaus bus 
išreikalauta 1500 rub.

Greit reikia jau mokėti pavasa
rinį mokesnį; be mokesnių, šį pa
vasarį reiks pinigų ir pašarui pirk- 
ties. Dauguma jau apie tai ima 
dejuoti. Vainutis.

aludi-

Iš KURŠĖNŲ, 
Šiaulių pav.

Naujų metų vakarą pas 
ninką Galminą atėjo “vinčiavoti”
du pažystami žmonės ir sargybi
nis. Po “pavinčiavojimui” Galuti
nas norėjo duoti po)io k., bet jie 
neėmė, o sutiko ant alaus. Galmi- 
nas su svečiais nuėjo į kitą galą, 
o Galminienė ir sargybinis • liko
si. Sargybinis buvo jąu įkaušęs 
ir pradėjo kabintis prie Galminie- 
nės. Ta ėmė ginties ir įbėgo į kji. 
tą kambarį ir užsidarė. Sargybi
nis ėmė versti duris. , Galminas iš
girdęs lermą atbėgo pačią ginti ir 
norėjo sargybinį išvaryti laukan. 
Bet sargybinis išsitraukė iš makš- 
tų kardą ir norėjo Galminui kirsti 
į galvą. Tas, matydamas paojų, 
griebė su ranka .ir liko nuplauti 
piršlį; griebė su antra — ir ant
ros rankos liko nupiauti pirštai. 
Kaž kaip butų pasibaigus toji ne
lygi kova, bet Galminienė nutvėrė 
iš užpakalio už kilpos ir pasisekė 
suturėti. Dabar sargybinis jau su-, 
areštuotas, o Galminas gydosi.

Varguolis.

Dauk-

nustojo tą baudžiavą 
Ūkininkai padavė juos 
valsčiaus teisman, kurs 
kiekvienam desėtninkui

ant
mo-
2a-
pa-
už-

IŠ ŽAGARĖS, 
Šiaulių pav.

Liustracijos metu prie 
šių sadžiaus buvo išviso 138 de
šimtinės, už kurias buvo mokama 
išperkamųjų mokesčių kasmet tik 
18 rub. 75 kap. Tos pelkės yra 
neišsemiamas turtų šaltinis, pui
kiausias, nepabaigiamas torpynas. 
Prie sodžiaus buvo 5 vadinamiejie 
desėtninkai, turintiejie po kokias 
dvi dešimtini žemės. į Pilnaže- 
miai iš pradžios per 15 metų imda
vos nuo desėtninkų už bendrąsias 
ganyklas. ir už torpų kasimą nuo 
kiekvieno po 15 rublių kasmet. 
Bet patyrę teisybę, desėtninkai 
galo 
kėję. 
garės 
skyrė
mokėti po 25 rublius. Tą spren
dimą “posredinikas” patvirtino. 
Starasta, pildydamas teismo spren
dimą, pardavė kito nuo karvės lig 
vištos, tik sermėgą paliko ant nu
garos. Tada visi penki desėtninkai 
pėsti nuėjo į Kauną advokato 
samdyties. Per advokato pagelbą 
palata paliuosavo desėtninkus nuo 
baudžiavos mokėjimo ūkininkams 
už ganyklas ir torpus.

Paskiau didžiažemiai užsimanė 
atsiskirti sau iš bendrų pelkių II 
dešimtinių pievų. Desėtninkai gi 
ganė kaip ir pirmiau savo gyvu
lius nežiūrėdami į drausmę. Užtat 
Žagarės valsčiaus teismas paskyrė 
jiems užmokėti 400 rublių, bet pa
lata tą sprendimą panaikino ir pa
liko vėl visą pelkę bendrai nau
dai.

To dar negana. Didžiažemiai 
vėl išgalvojo mažažemiams kilpas. 
Jie susitarė patįs nebekasti torpų 
ir užgynė tai daryti mažažemiams, 
šie gi kasa kaip kasę. Didžiaže
miai paduoda juos valsčiaus teis-

man, kuris liepia kiekvienam ma
žažemiui užmokėti po 15 rublių pa
baudos. \ ėl byla eina iki Kaunui 
ir tenąi pasibaigia desėtninkų nau- , 
dai.

B^tp dar negana. Didžiažemiai 
vėl iš tos pačios bendrosios pelkės 
pasisavino visiškon savo nuosavy
bėn pievų po rėžį išviso 21 de
šimtinę. Mažažemiai piauna tas 
pievas bendrai. Didžiažemiai pa
duoda juos taikos teisėjui (mira- 
vamjafti), Šis nusprendė mažaže- 1 
miams atsėdėti po 20 dienų ir 
užmokėti po 20 rubliu. Tolimes- 
niejie teismai tą sprendimą patvir
tino iž mažažemiai gavo atsėdėti 
ir pabaudą užsimokėti. Vienok jie 
nenusiminė ir padavė toliau, į pa
latą, kuri vėl paliko visą pelkę 
bendram valdymui. Didžiažemiai 
buvo dar padavę Vilniaus pala
ton, bet ir ten jie pralaimėjo, ga
vo dar mažažemiams išmokėti 400 
rublių. ’ 4

Gal sakysite, kad tiek pralai
mėtų bylų galėjo didžiažemius ko 
pamokyti? Kur tau! Pilnažemiai 
ūkininkai (jų yra dabar 8) nori iš 
tos pelkės pasisavinti du kart tiek, 
kiek jię duoda pusžemiams (tokių 
yra jaij 6). Pusžemiai nori lygiai 
turėti, su pilnažemiais, ir visi jie 
išvieno; nori visiškai atstumti nuo 
bendrosios pelkės, nuo ganyklų, 
nuo tarpų visus mažažemius, — de- 
sėtininkus ir gritelninkus, kuriy 
dabar yra 100, ir kurie ko ne visi 
yra didžiažemių artimi giminaičiai. 
Ir taipį be paliovos, kasmet tam
posi pd teismus,, pradėję nuo vals
čiaus teismo, kurs visada eina po 
didžiažęmiais, kolei pasiekia pa
latą. Palatoje pralaimėję vėl ką 
prasimąno, ir vėl patįs beria pi
nigus ir kitus žudo. Kiek tos by
los pinigų prarijo, sunku ir ap
skaityti. Vieni tik mažažemiai už 
pirmąsias tris bylas užmokėjo vie
nam tik Kauno advokatui 700 rj, 
neskaitant sugaišties, žygių ir ki
tokių galų.

Jei paukšiečiai savo prabylinė- 
tuosiusrpinigus butų suvartoję ben
dram pačios pelkės išnaudojimui, 
jie butų galėję įsitaisyti garinę 
torpų kasamą, spaudžiamą ir džio
vinamą mašiną, butų galėję pasi*' : 
statyti j smalos varomąją mašiną, 
butų galėję savo torpais kūrenti 
Mintaujos ir Rygos-pabrikus. O* j 
dabar j savo menkutėmis kumelai* 
temis i vos po vežimėlį įstengia 
atvežti i Žagarėn žydeliams ir įna- 
miams<

’ (“V. 2.”)
P. A.

j IŠ TROŠKŪNŲ,
J Ukmergės pavieto.

Apylinkės gyventojai būriais 
pradėję keliauti Amerikon. Par; 
duoda! arba atiduoda nuomon 
ukius,1 žmonas su - vaikais palieka 
pas kaimynus, pasiima pinigus ir 
drožia Amerikon. Dažnai negau
na Aitaerikoje darbo ir priversti 
esti grįžt namo, bet daug jų ne
beturi ; kuo sugrįžti, O 
grįžta,, tai, neturėdami 
gląudoš, priversti eitį 
tarnauti.

jei ir su- 
sau prie- 
dvaruosna

Paskutiniais metais pas mus la
bai pradėjo eiti į užsienius, į mie
stus kaip kas kur išmano, eina 
ir eina. Daugiausia, žinoma, eina 
neturtingi žmonės. Bet eina ir to
kių ūkininkų, kurie turi gerą ūkį, 
vieną-l|itą žemės valaką, ir galėtų 
čia-pat; gerai g} venti. Bet ne. Iš
duoda 'žemę nuomon kokiems 6 ar 
ar 12 metų, gauna pinigu kelionei, 
pačią flu vaikais pasodina pas kart 
myną ant kampo, ir visa pametę, 
važiuoja Amerikon aukso kalnų 
jieškotj; praslinkus gi keliem^mė- ’ 
nėšiams, rašo dažniausiai žmonai: ( 
darbo neturį, pinigus baigią val
gyt. . j. Kiti, pabuvę kdetą mėne
sių ar metus, grįžta tėviškėn svei
katos ir pinigų netekę; kartais ki
tas ir‘atsiveža kiek, tai besigirda- 
mas, visa greit praleidžia; kitk su
grįžę, i žemės netekę, eina dvaran 
kumečiais.

Tokios-pat istorijos ir su musų 
mergaitėms. Apie beturtes nėra 
kas nėi kalbėti, bet yra ir vien
turčių ūkininkaičių, kurios gerai -, 
gali pas tėvus gyventi, bet vis žiu
ri, kaip miestan išvažiavus. Jei tu* 
ri kokią pažįstamą melste, tai rašo 
Įąiškuy surasti jai vietos; dažniau-
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šiai atsakymo nesulaukia, o tėvai 
neleidžia, — tai vagčia išvažiuoja. 
Gi mieste ką randa? Bastosi, ba
stosi, kolei randa kur vietą už 3 
ar 5 rublius mėnesiui. Taip ir gy
vena. O kai parvažiuoja namo, 
pabuvus kiek mieste, tai žiūrėk 
perkalto rūbai pagal paskutinės ma
dos, ir lenkiškai pramokus, “po 
polskiemu” griebiasi kalbėti, ir tai 
ne bet sū kuo nori kalbėti, savo 
gi buvusiųjų draugių tai ypač ven
gia susitikti.

Tokios tai pas mus žinios.tai pas mus žinios.
Ateities Patrijotas.

IŠ KELMĖS, 
į Raseinių pavieto.

Kokių neatsirandama žmonių’ 
Atsitinka laikraščiuose skaityti vi
sokių prasikaltimų; kartais pikta
dariai esti pavadinami net žvėri
mis; Kelmėje į J atsirado ir tokių, 
kurių pasielgim> nebegalima pava
dinti net ir žvėrišku. Žvėris už
puola, drasko ką-nors arba ginda
masis save ar savo lizdą, arba iš
alkęs, norėdamas pasimaitinti; ir 
suprantame dar žmogų, nors ir 

• vadiname žvėrių, jei Užpuola ant 
kito, arba supykęs, arba norėdamas 
pasipelnyti. Kelmėje atsirado kei
stesnių žmonių. Vasario 15 d. 
buvo turgus; keli vyrukai, nors 
ir įgėrę, bet nevisai girti, pačiame 
miestelyje ėmė užpuldinėti ir švai
styti peiliais žmones, ir tai ne iš 
piktumo, nes žmones nepažįsta
mus, ir nemanydami apiplėšti, nes 
durę peilių, ėjo šalin. Nukentėjo 
4 žmonės; perdurtos visiem^ nu
garos. Vienas iš jų yra Kelmiš
kis, du Vaiguviškių, vienas Rieta
viškis. Nors apytamsiais tatai at
sitiko (buvo 9 valanda vak.), žmo
nės vienok pažino ųjiktadafius, ir 
policija, tris iš jų suėmusi,, atvedė 
prie sužeistųjų; tie tuoj pažino ir 
kiekvienas nurodė, kurs kuriam 
dūręs. Yra viltis^ kad jie sugys, 
bet daktaras neužtikrinai Taigi 
atsirado žmonių kuriems gaila bu
tų ir “žvėrių” vardo. Yla.

’(“V-tis”).

— 33 pirkiosi ir Ii) Mėliunai su 
Pelikų bažnytkiemiu — pirkių. 
Užtaigi, neskaitant tų lietuvių, ku
rie po vieną ir dažnai po kelias 
šeimynas tarp baltarusių gyvena 
Pelikų parapijoje, minėtosios sri
ties gale gyvena 1139 lietuviai. 
Apsukui lietuviais apgyventąjį plo
tą tęsiasi ištautėjusių lietuvių kai
mai, kuriuose galima dar kur ne- 
kur lietuviškai susikalbėti tiktai su 
seniais, jaunimas lietuviškai nebe
supranta. Iš to matyti, kad pir
miau čia daugelio lietuvių butą.

Čionykščiai lietuviai yra netur- 
Žemės jie turi mažai, per 

savo šeimynų iš tos žemės 
išmaitinti. Pavasariais jau- 
buriais išvažiuoja įvairiuos-

IS PAJURES-ŽVINGIŲ, 
Raseinių pav., Kauno gub. -

Pa jure j e neperseniai tapo įsteig
ta mokykla, dabar gi pati valdžia 
steigia čia krasos stotį, kurion 
laiškai bus vežami iš Šilalio (ii 

. ‘vai.). Valdžia prašauti miestelė
nų pašelpos 100 rub. Bet krasą 
norėtų paveržti iš Pajurės-Ž vingių 

L. miestelėnai. Nors jų miestelis ma
žesnis, bet ten yra daktaras 
nius), 
gija ir

t

mokykla, vartotojų 
alinė.

(Jau- 
drau-

IŠ. PANEVĖŽIO.
tirpu čia Sėdi 10 politikosšiuo

kalinių: Bol. Sipavičius J 2 metus 
tvirtovės), A. Dovydams (1 m. 
tvirt.), L. Birula (8 mėn. kalė
jimo), A, Bartoševičius (iki teis
mui), J. Šliogeris (kalt. 129 str.), 

' J. Stasiūnas jau 3 metai kaip sėdi 
. (iki teismui), Nemajuška (iki teis
mui), J. Čekauskis (kalt. 129 
str.), J. Toločka, A. šlikas (kalt. 
T03 str.). šeši jų reikalauja pa
šelpos ir, kiek išgalint, šel
piami. Išvažiavo Vilniun ant teis
mo J. Inčura. Naujienos pas mus 
senos. Sėdim ir tiek. Visa pa
guoda knygos; neseniai gavom jų 
gerą pundą apie 130 egz.; skaitom 
ir sakome ačiū atsiuntusiems jas.

Kalinys.
' (“L. U.”).

tingi, 
tai ir 
negali 
n imas
na kraštuosna darbo j ieškoti. Že
mės dirbti namie pasilieka tiktai 
paaugliai, seniai ir moterįs. Per 
vasarą kiek užsidarbavę, kaip jie 
vadina, “burliokuose”, jie žiemai 
sugrįžta namo, nešdami saviem- 
siems paspirtį, kad galėtų išsimai
tinti ir namų reikalus atlikti.

Tarp čionykščių ir 
niaus vyskupijos lietuvių 
skirtumo nėra.
viškai kalba. Poterius visi 
lenkiškai. Maldaknyges ligšiol vi
si vartojo lenkiškas, nes' lietuviškų 
maldaknygių jiems negalima buvo 
pasiekti. Ir antra, .kad bažnyčiose 
iš senų laikų čionai buvo tiktai 
lenkiškos pamaldos užvestos. Vi
same tame krašte lietuviai yra iš 
mokyti pagaliaus ir išpažinties 
įžangą ir užbaigą lenkiškai atlikti. 
Pačią išpažintį jie atlieka savają 
prigimtąja kalba, nes lenkiškai kal
bėti retas tiktai gali, per tai ir jų 
maldų lenkiški žodžiai įdažnai esti 
nežmoniškai iškraipyti. į Iš knygų 
mažai kas temoka skaityti, tiktai 
paprastas maldas ir tiktąi dažniau
siai iš savosios knygos, i Daugybė 
tarp jų įsikerėjusių burių ir įsiti- 
kėjimas burtininkams “šeptunams" 
liudija, kad iš lenkiško katekizmo 
nedaug tegalima buvo lietuviams 
pasinaudoti. , »

Žinoma, kaip jie patįs sako, jie 
“apsiprato” su “polska“ malda, nes 
bažnyčiose tiktai “polskos” pamal
dos teskambėjo, ir jiems pagaliaus 
rodėsi, kad taip ir turi būti, bet 
prityrimas visiškai ką kitą rodo. 
Tai yra, kad čionykščiams lietu
viams negalima yra apsišviesti be 
savosios prigimtosios kal
bos. Užtataigi netiek dėlei jų tau
tiško susipratimo yra jiems lietuviš
kas mokslas reikalingas, la
biausiai dėlei jų apsišvietimo. Tą 
darbą gali čionai tiktai atlikti apsi- 
švietusios ‘ daraktarkos-pasišventė- 
lės. Mėginimas išrodė, kad da- 
raktarkos lietuvės čionai yra di
džiai noriai priimamos, tiktai visa 
nelaimė — mažai teąptndkamos. 
Užtagi, kam rupi Lietuto 
čių padėjimas ir musų br< 
vių ir tėvynės gėrybė, tejul pasi
skubina su savo meilinga 
ir tepaduodie ranką, kuri 
liūs švieson patrauktų, nes aprašy 
toje srityje nėra žmonių, kurie ga-j 
lėtų mokytojauti, iš kitur gi par- 
sigabenimas išlaidų reikalauja.

Pelikų klebonas,
Kun. A. Žeimavičius.

Vil- 
jokio

Jie vienodai lietu- 
kalba

J pakraš
čių lietu-

pagelba 
varguo-
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Per tai visas

LIETUVOS PAKRAŠČIAI..
Pakraščiai, kuriuos man teko 

pažinti, yra tai Ežerėnų apskrities 
kraštas. Tai lietuvių apgyventas 
plotas, kuris susiduria su Vilniaus 
vyskupijos kraštu, būtent su Tve
rečiaus ir Kožnos (Ikaznės) para
pijomis, kur taip-pat lietuviai gy- 
vena ir, iš priežasties minėtųjų 
parapijinių bažnyčių tolumo (apie 
40 viorstų), priversti esti glausties 
prie Žemaičių vyskupijos bažnyčių, 
ypač Apsos (8 viorstai tolumo). 
Minėtasis plotis iš vakarų šono 
atsiremia Pelikių bažnytkie- 
min ir tęsiasi į rytus Apsos, 

. Breslavos linkon.
. tos srities vidurys priklauso prie 

Apsos bažnyčios. Prie Breslavos 
bažnyčios prigulįs tos srities galas 
buvo aprašytas ' “Vilties” 144 

- numeryje, kur K. J. A. aiškiai iš
rodė, kad daugiau kaip 2000 lietu
vių tenai gyvena. Prie Pehkų baž
nyčios priklauso šitie kaimai: 1) 
Rimašėnai -y- 11 pirkių, 2) Maca- 
liškiai — 10 pirkių, 3) Šalakun- 

< tižiai — 14 pirkių, 4) Misas — 8 
pirkios, 5) Razalinava — ja pir- 
kių, 6) Dvarčinai — 14 pirkių, 7) 
Ignotiškė su Baltąja — 8 pirkios, 
8) Juciškiai — 11 pirkių, 9) Aba- 
fykčiai — 13 pirkių, 10) Vainiūnai

gusius, išduoda pašelpą įnirusiems 
laidoti, sušelpia -pasilikusias našles 
ir nebegalinčius darbuoties narius. 
Be to, pasirūpino dar įkurti narių 
vaikams mokyklą. Bet kad toji 
mokykla tikrai aprūpintų jei ne 
visus, tai bent daugumą narių vai
kų, — reikia būtinai ją padidinti 
taip, kad sutilptų Joje mažiausia 
100 vaiku.

Balandžio 4 dieną šių metų su
kaks penkiolika metų, kaip Drau
gija gyvuoja. Pernai visuotinasis 
susirinkimas buvo nutaręs paskirti 
tų sukaktuvių šventimo reikalams 
300 rublių, palikęs valdybai teisę 
dar tai apspręsti. Valdyba, nesy- 
kį tą dalyką apsvarsčius, atrado, 
kad tų pinigų jokiu budu neužteks 
vijoms sukaktuvių iškilmės išlai
doms. Taigi, ar negeriau butų, 
užuot darius kokias tenai iškilmes 
ir tai dar nelabai iškilmingas, pas
kyrus tuos tris šimtelius mokyklai 
padidinti?.... Rodos, butų tai pra
kilnus darbas ir Draugija pasista
tytų sau ištikto nemenką savo pen
kiolikos metų gyvavimo paminklą.

Norint išlaikyti mokyklą kaip 
reikiant, reiktų Draugijai išmesti 
tam tikslui kas metai kokį tūkstan
tį rublių, gal kiek ir daugiau. Bet 
ką tai reiškia? Juk Draugijos 
gryno kapitalo jau yra šiandien 
23 tūkstančiai rublių, taigi jau pro
centais beveik galima mokykla lai
kyti. O gi ir mokoma nebus visai 
dykai; mokesnį už vaikus manoma 
pakelti iki septynių rublių.

Reikid tik gero noro ir kiek pa
sišventimo — ir viską galima bus 
įvykinti. Tikiuosi, jog visuotina
sis susirinkimas taip ir padarys. 
Dėl to tai susirinkimas, rinkdamas 
naują valdybą, privalo pasirūpinti, 
kad išrinkus valdybon tokius vy
rus, kurie ne tik dėl “garbės” pri
siimtų vesti Draugijos reikalus, bet 
ištiktųjų atsiduotų Draugijai tiek, 
kiek kam laikas leidžia. Pamatas 
yra, tik ant to pamato reikia pa
statyti tvirtas rūmas.

O kaip vakarų teatrų rengimas 
— tai keblus dalykas. Žinoma, 
butų gerai, kad rengiami jie butų 
visų trijų draugijų bendrai^ bet.... 
tame ir dalykas, • kad tai sunkiai 
įvykinama. Tarp tų pačių suma
nytojų, kurie nori tai įvykinti, ir 
tai nėra vienybės; tai. ką gi besa
kyti apie tuos, kurie tam sumany
mui gal yra priešingi?

Pas mus, Rygoje, yra pastebėta: 
kuomet kuri-nors draugija rengia 
vakarą-teatrą, dauguma sako: “et, 
kad butų ta, arba ta draugija 
gusi vakarą, bučiau ėjęs, 
dabar neisiu” — ir neina.

Jei susijungimas įvyktų, tų “boi- 
kotavimų” nebebūtų, nes nebebūtų 
iš ko pasirinkti; Nebebūtų ir tų 
nuostolių, kuriuos prisieina kartais 
turėti draugijoms iš “balių”.

Aišku tat, kad reiktų rygiečiams 
kaip nors susitarti.

P. Žaldokas.
(“V-tis”)?

p. Simįcus.
Tas pats choras padainavo p. J. 

Kelpšos harmonizuotą grynai tau
tišką dzūkų dainelę: “Tris dziends, 
tris nafecis”, jeuri irgi labai patiko 
publikai. .Vpie dainą “Saulelė 
raudona'’ nėra ko daugiau ir sa
kyti —jTkas ^'os nežino? Jei bent 
apie padainayinią, bet ir iš tos pu- 
sės irgrheko negalima prikišti.

Kaųx> atskirą koncerto dalį, ke
liais žodžiais’vertėtų paminėti p-lės 
Manskaites griežimą smuiku. P-lė 
Manskaitė yra baigusi Peterburgo 
konservatoriją ir dar mokiusis už
sienyje; technika siekia, galima 
sakyti, iki augščiausiųjų muzikos 
reikalavimo laipsnių. Malonus, 
švelnus tonas, jos muzikalinė sko
nis rodo joje tikrą smuikininkę-vir- 
tuozę. Ji išpildė šiuos dalykus: 
t) Bethoveno: “Kreicerio soena- 
tą”,2) Bacho: “Largo” ir 3) 
Bramso trio! “Pater noster” smui
kas, fortepijonas, fisharmonija. 
Jos padėjėja buvo jos sesuo p. M. 
Manskaitė, kuri skambino fortepi
jonu. Jiedviem buvo įteikta nuo 
vakaro įrengėjų tikrųjų gėlių bu
kietai, be to, smuikininkei dovano
ta atminimui Grygo “Sonatas”. 
Choro vedėjas p. Šimkus gavo 
gražią diriguojamąją lazdelę.

Po koncerto buvo šokiai. Per 
šokius jaunimas, susispietęs būrin, 
per kelis sykiūs dainavo visokias 
dainas. Viduryj šokių “Fratemi- 
tas Lithuanica” gavo 
Dr. J. Basanavičiaus 
Griniaus, pasveikinimo 
kurią “Fraternitas” ir 
gausiu delnų plojimu.

Apskritai, vakaras paliko labai 
malonų įspūdį.

Pelno vakaras davęs apie pu
santro šimto rub. Siaurys.

,t, (-v-tb-y.

iš Vilniaus 
ir Dr. K. 
telegramą, 

kiti priėmė

ren- 
bet

IŠ SUVALKŲ.
Vasario 25 d. apskričio teismas 

nagrinėjo bylas: Stravinskio, An
tano Nevieros, Vinco. Stravinskio 
ir Felikso Kuckelio, kaltinamųjų 
ginkluotame užpuolime liepos 28 
d. 1908 m. Seinų paviete ant vals
čiaus teisėjo M. šūmkovskio. Teis
mas pasmerkė Petrą Stravinskį ir 
Antaną Nevietą 4 metams kator
gom atimantis jų visas pilietiškas 
teises; V. Stravinskis ir Feliksas 
Kuckelis išteisinta.

IŠ RYGOS.
Vasario 22 d., 1 vai po 

Grinfeldo salėje bus metinis visuo
tinasis narių susirinkimas. Tarp 
kiti-ko tame susirinkime bus svar
stoma mokyklos dalykai ir vaka
rų rengimas sujungtomis visų tri
jų Rygos Lietuvių draugijų jiego- 
mis.

Nuo šių mokslo metų pradžios 
prie Rygos Lietuvių Pašelpos 
Draugijos įkurta dvikliasė moky
kla, kur mokosi apie 50 berniukų 
ir mergaičių. Mokyklos bustas 
permažas, taigi daugiau vaikų nei 
negalima priimti. Dėlei to, per vi
suotinąjį drugijos susirinkimą bus 
kalbama ir apie pasisamdymą nau
jo buto taip mokyklai, taip ir pa
čiai Draugijai. Tas butas, kur 
dabar esti Draugija ir mokykla, 
bus atsakytas, nes jau ir kontrak- 
tis baigiasi. Tam tikslui bus pas
kirta tam tikra komisija, kuriai ir 
reiks pasirūpinti surasti tinkamą

pietų,

PETERBURGO LIETUVIŲ 
MEDICINOS AKADEMIJOS

STUDENTŲ VAKARAS.
Lietuvių Medicinos Akademijos 

studentų draugija “Fraternitas 
Lithuanica” šių metų vasario 7 
d. surengė pirmą kartą vakarą. 
Svarbiausią vakaro dalį užėmė 
koncertas. Pirmiausia pasirodė 
nemažokas vyrų choras ir sudaina
vo žinomąją studentų lotynišką dai
ną “Gaudeamus”, Publika smar
kiu delnų plojimu paprašė dar sy
kį atkartoti: malonu klausyties, 
kaip dainos saldus balsai išreiškia 
amžinąją gyvenimo tiesą — jo 
trumpumą, musų laimės menkumą, 
džiaugsmus, supintus su skausmais 
.... Antrą programos punktą iš
pildė p. Jucevičienė. Ji dailiai pa
skambino fortepijonu. Po to išėjo 
milžiniškas maišytas, p. Šimkaus 
vedamas, choras, ir suskambėjo 
tikrai lietuviška, iš lietuvių sielos 
gilumos pagauta dainelė. Jos leng
vas liūliavimas ir liūdna meliodija 
suelekrizavo visą salę, užkerėjo vi
sų širdis. Choras turėjo atkartoti 
antrą, trečią kartą, o publika vis 
nesiliauna prašiusi. Tur-but, re
tas kuris neparsinešė su savim jos 
meliodijos, bent jos žodžių, kuriuos 
sunku užmiršti. Taip ir skamba 
ausyse jos liūdna graži pradžia:

Saulelė nusileido, 
Mėnulis užtekėjo.... 
Liūdna mano mergelė 
Pro langelį žiurėjo; 
Ko sėdi prie langelio, 
Ko rymai ant rankelių?

Javų derėjimas per paskutinius 
20—30 metų sumažėjo. Pirmiau, 
sakysime, miežiai išduodavo 15— 
18 grūdą, dabar ten gauna vos 8 
—10. - Pirmiau Lietuva savo ja
vais maitindavo kitas žemes, da
bar jau Amerikos javai keliauja 
per Prusus į. Lietuvą. Kaip pra
nešta.‘Žemėje* šių metų apie Lingio 
bandymo laukelius, dirvoje, pasi
rodė, ne pritenka kuone visų rei
kalingų javams maistų. Žinoma, 
iš vieno Lingio bandymo negalima 
spėti apie kitų lietuvių laukus; bet 
tasai darodymas visgi patvirtina 
kitus, jog musų žemė nuliežta.

Nėr nei dyvų, kad taip yra, nes 
iš žemės iki šiol tik imte imta, kas 
galėta, ir grąžinta daug mažiau, 
negu paimta. Kitaip sakant, Lie
tuvos ūkininkai ėmė jau gyventi 
ne iš žemės 
kapitalo.

Neprošalį 
viena pusė

procentų, bet iš paties

bus paminėjus dar 
lietuvių neišsitekimo 

savo tėviškėje: tai lietuvio neran
gumas. Daugumas lietuvių, rei
kia pripažinti, turi persilpną būdą, 
negali išlaikyti konkurencijos su 
svetimtaučiais, ypač miestuose. 
Daugumas lietuvių neturi to ap
sukrumo, kuris dabar taip reikalin
gas gyvenime. Per' tai daug pel
ningų vietų, kurias galėtų apimti 
lietuvis savo tėviškėje, tenka sve
timtaučiams ir lietuviui prisieina, 
trauktis svetur.

Suprantamas daiktas, kad lietu
vio tamsumas irgi priverčia aplei
sti kai-kurias vietas svetimiems, bet 
švesesniems gaivalams (vokie
čiams, žydams, lenkams).

Ar galima* butų Lietuvoj Ame
riką pasidaryti? — Priežastįs, ku
rios varo lietuvius iš Lietuvos, ga
li būti prašalintos. Per tai ir ta 
baisioji lietuvių išeivystė, kuri da
bar naikina Lietuvą, gali būt su
mažinta ir Lietuvoje gali <virsti 
Amerika. K.

lie-

KODĖL B^GA ŽMONES 

LIETUVOS?
Paskutiniais* metais skaičius 

tuvių ateinančių į Ameriką pasie
kęs 20—30 j tūkstančių kasmet. 
Tautai, |kuri turi išviso kokiu 2— 
3 milijonus gyventojų, tai baisi 
suma;, išeina/ .kad ant kiekvieno 
100 gyventojų išsikelia į Ameriką 
bent 1 žmogus kas metas. Nežino
me, kiek ištikrųjų kas metas pri
auga Lietuvoj gyventojų, bet nu
manome, kad nepribuna daugiau 
per pusantro žmogaus ant šimto. 
Jeigu atsiminti, kad iš Lietuvos 
kraustosi žmohės ne tik į Ameri
ką, bet į Maskoliją, į Stberiją, į 
Angliją, Australiją, net į Trans- 
valių ir dar kitas vietas, tai tu
rėsime priimti, jogei kasmetas iš 
Lietuvos išsikelia bent gyventojų 
priaugimas. Ne gana, kad iške
liauja daug, bet tai vis stipriausia 
gyventojų dalis.. Kiekvienam puo
lasi į akis, kad Lietuvos gyvento
jų skaičius per paskutinius 10 me
tų nepasidaugino, bet greičiausia 
sumažėjo. Dabar paprastas daik
tas, kad suaugusių žmonių darbus 
atlieka nepilnamečiai. Jeigu taip 
eięis ir toliau, tai ne sunku atspė
ti, kas bus su Lietuva. Jau dabar 
kaikurie dvarponiai vasaros dar
bams atlikti gabenasi mozūrus ir 
gudus darbininkus. Tokiu budu 
išeinančių lietuvių vietoj atsiran
da svetimi žmonės, ir lietuviai pa
tįs lig savo noru apleidžia kitiems 
savo tėviškę. Žinoma, galimas 
daiktas, kad taip ilgai nebus, kad 
lietuviai apsistos iš tėviškės bėgę 
ir atėjusius svetimtaučius vėl pa
vers lietuviais. Kad taip gali būti, 
parodo- ne labai tolima praeitis. 
Prieš 150—100 metų ir dar artes- 
niuose laikuose Lietuvoje buvo 
gana daug, atsiradę ateivių lenkų. 
Jie varė degutą, dervą, patašių, 
dirbo stiklą, geležį. Suvalkų gu
bernijoj ir .dabar yra daugelis kai
mų turinčių Budų, Rudų, Uty var
dus. Paminėsiu tik — Griškabūdį, 
Čystą-Budą, Gluškabudį, Višakio, 
Kazlų-Rudą, Sen-Utį, Naują-Utį. 
Tai vis butą mozūrų apgyventa. 
Dabar tose vietose perdėm lietuviš
ka kalba viešpatauja: matomai 
mozūrai tenai susilietuvino.

Taip gali atsitikti ir su naujai
siais atėjūnais Lietuvon. Bet gali 
ir kitaip virsti: atėjūnai gali nu
tautinti lietuvius.

Ne vienas jau bandė atsakyti ant 
klausimo, kodėl lietuviai bėgte bėga 
iš Lietuvos. Atrasta daugelis tam 
priežasčių: menki uždarbiai, nuo 
kariumenės pasitraukimas, valdžios 
persekiojimai, liuesas Amerikoj 
gyvenimas, prigimtas žmogaus žin
geidumas, miestų gyvenimo sma
gumai.

Norėčiau atkreipti akis dar į 
vieną priežastį, kuri verste verčia

Daina turėjo juo labiau patikti, 
kad Peterburgo publika girdi ją 
tik antrą kartą, (Pirmą kartą — lietuvius keliauti iš Lietuvos, —
Pavlovos salėj, sausio 31 d.). Jos tai nualimas, nuliesimas žiemės.

perplautas, nes aniems ponams 
nerupįs “žemojo stono ” žmonių t 
būvis. Tiek apie partijos naująjį 
programą. Rambyno pirkimo tau
tos nuosavybėn reikaluose Tilžėj 
buvęs susirinkimas, padaręs gana 
šaunią pradžią. Tame ■^susirinkime 
sudėti jau 11 šimtų markių ir 
išrinktas komitetas, kurio vardu 
bus kas kalbama į visuotinio su
važiavimo svečius.

Kaslink pačios suvažiavimo min
ties, tai ji turinti gana karštų ša
lininkų, gana karštai ir poetiškai 
kalbančių. Šiaip ar taip, vistik 
suvažiavime * atsispindės dabartinis 
politikos ir tautiškos sąmonės sto
vis Prūsų Lietuvoje.

as.

IS PRŪSŲ LIETUVOS.
Be abejonės Prūsų lietuvių kru

tėjime, bent šiuo tarpu, žymi šio- 
kia-tokia pirmyneiga. Pereitais me
tais, kad ir, žinoma, neišsižadėta 
“viemybės į ciecorių, ^karalių ir 
vokišką tėviškę”, vistik mėginta 
krypti kairiojon pusėn, sprustant 
iš vokiečių konservatyvų globos. 
Ramiejie tautiečiai, ramioji “N. L. 
Ceitunga” pereitojo rudenio metu, 
laike skyrimų Seiman Klaipėdos 
ir Silokarčiamos valsčiuose, buvo 
taip įsidrąsinę peikti savo senuo
sius draugus konservatyvus - ag- 
rarus (dvarininkus), jog rodėsi po
litiško prasiblaivymo valanda jau 
bebrėkštanti. Reikėti dikčiai pa- 
drąsėti, guldant galvą už vokietį 
by tik liberalas^ prieš lietuvį But- 
keraitį, susitepusį besibičiuliaujant 
su didžiagrarais. Rinkimams pasi
baigus, nesiliauta slinkti artimy- 
bėn su liberalais, vardan kovos su 
kraštutinėmis s.-d. ir agrarų par
tijomis. Dabartiniai Prūsų lietuvių 
vadovai tarėsi, ir dabar dar tebe- 
sitaria eiti vidurio keliu, kursai 
tik vienas, jų nuomdne, tegalįs iš
gelbėti lietuvius. Konservatyvai 
juos užvylė, nes ilgą laiką už no
sies vadžiojo, socijal-demokratų jie 
dikčiai biją. Taigi jie norį virsti 
stipria tautiška partija, kuri tik 
reikale vienytųsi su liberalais. Ga
lutinam naujos pozicijos sudruti- 
nimui šaukiamas vasario 23 d. 
Silokarčiamon visuotinas Prūsų lie
tuvių suvažiavimas.

Istorija to sumanymo neilga. 
Pernai vasarą buvo išrinktas ko
mitetas, kad pertaisytų programą 
vienintelės politiškos Pr. lietuvių 
organizacijos, būtent Konservatyvų 
skyrimų draugovės. Dabar komi
tetas jau atliko savo , darbą ir kvie
čia lietuvius jo darbą peržiūrėti. 
Naudodamiesi gera proga, keli pa
šaliniai žmonės sumanė suvažia
vimo programą išleisti, įnešant die
nos tvarkon klausimą apie Ram- 
byno kalno tautos nuosavybėn pir
kimą. Greta visuotino suvažiavi
mo atsibus šilokarčiamiškės 
rimų draugijos susirinkimas.

Kiek suvažiavimui pavyks 
dinti Prūsų lietuvius, kol-kas
ku spręsti. Kas nauja įdėta sky
rimų partijos programon, tiek-pat 
mąža težinoma. Ligšiol ' tiek te- 
paaiškėjo, kad partija nebesivadin
sianti, kaip vadinosi konservaty- 
viška, bet paprastai letuviška vien, 
kad pritraukus jon ne ^vienus tik 
konservatyvus. Partijai rūpės lie
tuvių kalbos išlaikymas bažnyčio
se, mokyklose ir susirinkimuose, 
gynimas valstiečių ir darbininkų 
reikalų, mokesnių sumažinimas ir 
galiausiai vienybės j draugus ir 
žemės tėvus paturėjimas ( !!). Par
tijos vadovai maną, kad siūlas 
tarp didžiagrarų ir lietuvių esąs

sky-

Leibovskis. 
ir nemažai 
tai išaiški- 
literatura.

i-ji PAVASARIO PAVEIKSLŲ 
PARODA.

Kaip žinoma, vasario 1 d. Vil
niuje, prie Lukiškių pliaciaus, cirko 
bute atsivėrė Pirmoji Pavasario 
Paveikslų Paroda.

šioj Parodoj dalyvauja: rusai, 
žydai, lietuviai ir lenkai. Veikalų 
čia matyti visgi gan gerų, bet yra 
ir prastesnių. Rods, čia skonio 
dalykas, — vienam patinka tas, 
kitam, priešingai — kitas. Leiskim, 
man daugiau čia patinka Barma- 
ševas, Volonsevičius, 
Juose aš matau drąsą 
technikos. Kad geriau 
nūs, aš sulyginsiu su

Technįka, drąsa, pas literatą 
iškalba, lošia svarbią rolę. Li
teratas, rašydamas apie vieną at
sitikimą, surašys didoką knygą ; 
juk tą patį atsitikimą kitas rašti
ninkas trumpai, o aiškiai aprašys. 
Tas pats ir tepliorystėj (o ir skulp
tūroj)—vienas tepliorius teps pei
zažą su visomis smulkmenomis— 
padėkini, medį piešdamas kiekvie
ną ano lapą aplinkui apves, net ir 
gysleles ant jo pažymės, o kitas, 
piešdamas tą patį peizažą, pažen- 
klys pačias reikalingiausias linijas, 
— šiojo veikalas bus geresnis, 
nes nebus jame to sukankinimo, 
tų nereikalingų linijų, kurias 
kiekvienas ir be užbraukimd 
mato. Ir taip, kaip pirmojo li
terato veikalas apsunkina protą, 
taip ano teplioriaus veikalas—žiū
rėtojo akis. Manai sau, kiek tas 
žmogus čia neprisidirbo, juk visa 
tai galima buvo trumpai, per po
rą valandų pasakyti — nupiešti.

Pavyzdin galime šioj parodoj 
sulyginti Volonsevičią, Leviną, Lei- 
bovskį su Velcu, Leščinskiu.

Paveikslas neatbūtinai turi būti 
naturališkas. Kartais paveikslas, 
nors nenaturališkas, bet gan dai
lus yra, ir kad taip gamtoj butų, 
kaip nupiešti ant to' paveikslo, ti
krai sakytume — gražu yra. Čia 
kalbu apie čiurlianio paveikslus, 
Ką daugiau galima apie jį pasa
kyti? Bene tik — patinka, arba 
nepatinka, bet aš to nepasakysiu.

Gan šono paveikslai man nepa
tinka. Gal jis ir neblogas gamtos 
kopistis, bet tai ne tame dailė. 
Jeigu artistas kopijuotų tik tai, kas 
nenaturališka, noroms - nenorams, 
pripažintum, kad meno rolė jau 
pasibaigė—tai fotografija 1 Bene tik 
spalvomis už mainos peizažą skir
tųsi, bet jeigu sykį chemija ir ta
me padarys progresą — kas jau 
šiandien yra bandoma — tuomet 
tokie dailininkai bus nebereikalin
gi-

Neblogi yra veikalai Zakuckio, 
juo labiau, kad šis dailininkas — 
kaip girdėjau — yra dar jaunas. 
Jo paveiksluose matyti ko-tai j ieš
kojimas.

Toliau verta prisižiūrėti Ribako- 
vo, Antokolskio, Končinsldo, Ru- 
miancevo paveikslams — dailus ir 
visai dailus Vadavos Fleury plunk
snos ir pieštuko piešiniai.

Lietuvių, .kaip galima spręsti 
pagal lietuviškų kataliogų išpirki
mą, nedaug dar čia lankytasi, o 
verti. 
22 d. 
dieni.

~ ~ ~ I
audimai, žiurstai, juostos, čerkasai, 
milai, skepetos ir tt Drožimai 
iš medžio, visokie pagražinimai 
ant kryžių, naminių baldų, langi- 
nyčių, gonkų — jeigu per sunku 
butų atsiųsti patį daiktą, tai nors 
piešinį ar fotografiją tų daiktų.

— Prie kiekvieno paveikslo tu
ri būti laiškas su paaiškinimu to 
darbo, kurs yra parodai skiriamas. 
Tame laiške turi buri įvardytas: 
dailininko vardas, pravardė ir ad
resas, arba į parodą siunčiamojo 
(veikalo savininko vardas, pravardė 
ir adresas. Drauge turi būti su
teiktas siunčiamojo veikalo pava
dinimas, verte arba kaina parda
vimui arba apdraudimui veikalą 
siunčiant *

b) Kortelėse, kurios turi būti 
kiekvieno paveikslo užpakalyje pri
lipytos, turi būti užrašyta dailinin
ko pravardė ir veikalo pavadini- 
Įnas.
. Į parodą priimtiejie veikalai turi 
parodoje pasilikti iki galo, ndra 
jie butų jau parduoti.
j I parodą atsiųsti veikalai bus 
tim tyčia 1 susitverusio dailininkų 
tęismo (jury) apžiūrimi.

Visą, pelną iš parodos ir 10 
nuošimčių nuo parduotų jų veikalų 
pasilieka Lietuvių Dailės Draugija 
skvo naudai.

Dailininkai, arba paveikslų sa- 
vįninkai, kurių veikalai įjparodą 
bus priimami, gali lankyti parodą 
be jokio užmokesnio už įėjimą.

į Darbai, parodai siunčiami, bus 
priimami iki kovo 25 dienai,

V eikalus prašom siųsti šitokiu

Z J Gimbutaitė, 
žešnska gatvė Nr. 
Lietuvių Dailės 

(“V.

Vilnius Preobra^

Dr-jos Valdyba,

FARMERIAI ORGANIZUO
JASI.

Oklahoma City, Okla.Oklahoma City, Okla. Išnau
dojami trustų, superkančių laukų 
produktus Oklahomos farmeriai 
susitarė susiorganizuoti apsigyni
mui nuo trustų, kurie nuo žemdir
bių iščiulpia visus darbo vairi y. 
Farmeriai atsirėmimui prieš išnsra* 
dotojus sutvėrė savo “Farmera 
Urjion”. ;

ISUIMTI DU VAGILIAI.
Cincinnati, O. Čia likosi suimti 

George Willard ir Geoge Caršon, 
pagarsėję ne lik Ohio valstijoj ir 
Arrierikoj, bet veik visame svie
te Vagiliai; žinomi jie po visokiais 
vardais ir didesniuose , Europos 
miestuose. \\ _  >

PATS SAVį LAIKO BEPRO- 
įCrU;

La Crose, Wis. ‘ Gyvenantis čia* 
gelžkelio tarnas Georg Neiburger 
bandė nusižudyti, nes jam rodėsi, 
kad, jis gavo proto sumaišymą ir 
kad jis gafi savo pačią užmušti 
Jis bandė prieš smarkiai bėgantį 
traukinį griūti- bet jį sulaikė kiti 
gelžkelio tarnai. Nugabentas teis
inau, jis meldė teisėją, kad jį pa- 
sodytų į bepročių namus; jo pra
šymą karštai rėmė ir jo pati. Dak
tarams vienok jis išrodo visai svei
ku. Teisėjas mano kitaip: jis iš
pildė prašymą ir Neiburgerą nu
siuntė į bepročių namus. 4

’ ŽMOGŽUDYSTE.
Oil City, Pa. Miestelyj Tiones- 

ta, Marrino Briggso namuose, ra
do abudu Briggsu negyvu ir jų 
kaimyną Waltoną. Visų galvos 
buvo- peršautos. Manoma, kad 
Vvaltpn nušovė abudu Briggsu, o 
paskui pats persišovė.

išju- 
sun-

Paroda bus atidaryta iki 
š. m. tat jau beliko tik 2

Skaptukas.
(“V. 2.”)

LIETUVIŲ DAILĖS* DRAU
GIJA.

Artinas jau laikas, kuomet rei
kia ruošties prie Trečiosios Lietu
vių Dailės parodos. Pranešdami 
apie tai, turim garbę maloniai kvie
sti Lietuvių dailininkus ir visus 
norinčius dalyvauti tautiškame sky
riuje siųsti savo veikalus. — Į 
parodą bus priimami aliejiniai pa
veikslai, akvarelės, sepijos kreida 
ir plunksna padaryti, piešiniai, sti
ebai . akvafortai, architektūros su
manymai, skulptūros darbai ir iš
dirbiniai, kuriuose dailė yra pri
taikinta prie amatų, t y. visokie

MODRZEJEWSKA PAVOJIN- 
1 GAI APSIRGO.

Lo^ Angeles, Cal. Pavoj ingai 
savo namuose apsirgo pagarsėjusi 
Amerikoj lenkė aktore Helena 
Modnzejewska. Ji serga chroniš
ku inkstų uždegimu; prie to dar 
prisidėjo plaučių ir širdies ligos.

NETIKĖTAS TVANAS.
Paskersburg, W. ¥a. Iš čia- 

nykščio aprūpinimui miesto van
dens ;rezervoaro išsiveržė vanduo 
ir sugriovė dešimtį namų, o 40 
drūčiai pagadino. ~ ’ 
vo 3 
yra slinkiai sužeistų. Mano, kad 
apkasus užlaikymui vandens iš
griovė tyčia koki niekšai, nes pirm 
vandens išsiveržimo girdėt buvo 
expliozijos. .

PAGEDĘS PIENAS.
Ghent, O. Nuo pieno paeinan

čio nuo sergančios karvės pasimi
rė čia; 3 mergaitės, o dvi mergai
tės mirtinai serga. ' Apsirgusius 
tėvus daktarai tikisi išg«lbėtų

Prie to pražu- 
•atos, o gana daug žmonių
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prie j 11 
be dar-

jų rankas visą savo 
triūsą, už ką po tai

sau pirštus, o meklia- 
pasityčiodaini.

bedarbes.
kp. naris J. Sains.

malonėkite ad- 
Society, Polish 
Mich.

Grinorėlis.

kartu j 
airiai ir 
padeda 

Bet tai 
duodasi

Inga, bet 
na rengti 

lietuvi š-

nes tai, 
grinorių” išmisla«| lietuviš

kas sek-
Susirinkę, ; iškiliame, 

tani gra-

a moky- 
neužlaiko 

Tai]>gi žada, 
lietuvių.

GAL LAIVAS PASKENDO.
Bellingham, Wash. Čianykštė 

bevi'elinio telegrafo stacija perėmė 
telegramą pranešantį buk prie 
įėjimo į Puget Sund užbėgo ant 
uolų Amerikos rando transportinis 
laivas. Buk prigėrė ir tūlas žmo
nių skaitlius.

REIKALAUJA IŠPIRKIMO.
Sharon, Pa. Grįžtant -iš mo

kyklos, du vyriškiai pagavo'sūnų 
turtingo čianykščio advokato Ja
mes© P. Witla. Paskui vaiko tė
vai gavo laišką, kuriame už sugrą
žinimą vaiko reikalaujama 10000 
dol. Mano, kad vaiko paėmėjai 
yra italijonai. Vežimą, kuriuo aną 
vaiką išvežė rado paskui Ctove- 
lande. !

AUKSO LAUKAI. .
Massillon, O. Šitose aplinkinė

se, ant Kittingero fanuos, kaip 
užtikrina, rado aukso gyslą. Terp 
farinerių prasidėjo triukšmas, nes 
kiekvienas , mano, kad ir ant - jo 
fanuos gali auksas būti. Visi ka
sa- žemę ir joje įieško turtų, nors 
gal geriau žemės paviršių apdir
bus daugiau naudos turėtų.

EXPLIOZIJOS.
\Vallace, Idaho. Išlėkė į 

dangės įtaisos • Soeus d’ 
Powder Works. 
darbininkai likosi 
kyti. Mano, kad 
kokių piktadarių 
pagimdyta.

pa- 
Alene 

Expliozijos trįs 
į šmotus sudra- 
dirbtuvėse 
expliozija

tyčia 
tapo

GAISRAI.
Louisville, Ky. Sudegė 

Union Pacific gelžkelio j 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant pusės milijono ddiarių.

; čia 
stotis.

Rochester, N. Y. Sudegė 
įtaisos International Button 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 200000 dol.

čia
Co.

Easton, Pa. Sudegė čia (taisos 
Easton Foundry and M4chine Co. 
Nuostolius gaisro padarytus skai
to ant 150000 dol.

, Jersey City, N. J. Dokuose 
Lehigh Valley gelžkelio siautė gais- 

j ras. kuris pridirbo nuostolių ant 
' 250000 dol.

Pittsburg. Pa. Sudegė įtaisos 
Cabel Fan and Engeneering Co. 
Monongahela, Pa. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 150000 
dol.

IŠ DETROIT, Midi.
Be abejonės dauguma, iieiuvni 

girdėjo apie lenkų seminariją Det
roit, Mich., kurion užkliūva po ke
letą lietuvių, norinčių (šiek tiek 
pramokti. $į metą į tą lenkų tvir
tovę 
(apie 
viams 
mano

nemažai susitelkė
15). Dabar čionai lietu- 

nc taip blogai, kaip nekurie 
ir kaip tai buvo keletas me

tų atgal. Dabar netik seminarijos 
raidžia nėra mums prie: i 
da prilauki ir ne tik negi 
susirinkimus ir mokyties 
kai, bet pati ragina laikyt tosi lietu
vystės, kalbina lavintis lietuviškoj 
kalboj, lenkiškai neverč 
ties, už lenkišką- kalbą 
toj pačioj kliasoj. 
jei tik daugiaus atvyks 
parūpinti ir lietuviškos kalbos pro
fesorių. Dabar mokinamės patįs 
terp savęs, susirinkdami 
madienis.
kiek galėdami, vienas k 
matiką, rašybą, Lietuvos istoriją 
ir tt. Bet visgi labai sunku pa 
tiems! Atsirado terp nn: 
kuris netik nesilanko susirinkimuo
se, bet dar atkalbinėja kitus, jau
nesnius, kad nesilankytų, 
girdi 
kai mokyties. Vienok 
neklauso jo atkalbinėjim^, bet dkr 
smarkiau griebiasi darbo.
bą nemažai mums palengvino kun. 
A. Milukas, paaukaudamas pundą 
knygučių, ir musų rektėrifts, nu
pirkdamas keliolika brošiūrėlių ir 
knygelių musų menkam knygynė
liui, tai dabar turime knygų pasi
skaityti. Bet visgi dar abai ma
žai, daug dar trūksta, ypatingai 
naujausio išdavimo knygelių. To
dėl išdrįstame prašyti ir kitų Ger
biamųjų Redakcijų ir šeip jau 
geradarių paaukauti musų knygy
nėliui po keletą knygučių, už ką 
labai busime dėkingi. Tai nors 
iš knygučių galėsime gaivinti gry
ną lietuvišką kalbą, nes negitdžiant 
gyvų išguldinėjimų, tai kogi grieb- 
ties. kad ne gerų knygelių, iš kurių 
šiek tiek prasilavinę, vis gal kada 
galėsime atnešti šiokią tokią nau
dą lietuvių tautai.

Aukas siunčiant, 
risuot: Lithuanian 
Seminary, Detroit,

sams penkines duoda. Brooklyne 
bosai išlavinti teip, kad imdami 
larban darbininką akimis merkia, 
žiūrėdami ar bus magaričių. Ki
tur niekur tokio vargingo gyveni
mo nemačiau. kaip Broodklyne. 
Ir žmonių apšvietimas pas mus 
ne augštai stovį: laikraščius skaito 
tik kelinta dalis, bet ir iš tų s kai 
tančių yra tokių, kurie nevalioja 
per sanvaitę laikraščio perskaityti.

Sudegė Čia dideli 
South, 
namų 
ypatų

New ,York.
namai pn. 24 Central Park 
Besigelbint nuo viršutinių 
lubų su viršum dešimtis 
tapo sunkiai sužeistų.

IS CEMENTO, N. Y.
Yra čia dvi cemento dirbtuvės. 

Jos stovėjo du mėnesiu, dabar pra
dėjo dirbti, bet dar vis dirba ne 
pilnai. Stato čia ir trečią cemento 
dirbtuvę. Yra čia ir ledo 
vės, bet dėl stokos šalčio 
ne dirba. Yra čia žmonių

NELAIMES ANT GEL2KE- 
LIU.

Chartotte, N. C. Ant Atlantic 
Coast gelžkelio linijos, iššoko iš 
vėžių gelžkelio traukinys netoli 
Pikeville ir susidaužė. Prie to 

. trįs gelžkelio tarnai likosi užmušti, 
o keli konduktoriai ir diktai pa- 
sažierių tapo gana sunkiai Sužeistų.

IŠ DARBO LAUKO
*1 Mechaniesville, N. Y. Darbai 

eina čia pusėtinai, dirba visas die
nas, kaip kada ant poros dienų su
stoja visokiems pertaisymams. 
Dirba su dviem darbininkų atmai
nom. Čia kotokių dirbtuvių nė
ra, tik popieros dirbtuvės. Iš ki
tur pribuvusiam darbas sunku gau
ti. Lietuvių yra čia apie 15 šei
mynų, o .pavienių bus apie 70, Hii! 
visų susipratimas žemai stovi.

f Harrisburg. Pa. Penpsylva- 
nia Steel Co, pagarsino, jog 1 d. 
balandžio numažina darbininkų al
gas. Jos dirbtuvėse dirba 6000 
darbininkų.

Lietuvių yra čia diktas 
•bet jie tamsus, šviesos terp jų ne 
matyt (tai kodėl jos daugiau tu
rinti nesistengia jų apšviesti? Vie
nu peikimu dar nieks žmonių ne 
apšvietė. Peikti jeib kas pataikįs, 
bet apšviesti kitus daug sunkiau. 
Red.). Gerai raugą aikvoja visi 
čianykščiai lietuviai. Ir vaidų terp 
jų netrūksta.

Yra čia ir draugovė šv. Antano 
turinti apie 50 sąnarių, bet joje 
nieko gero nėra (tai kodėl geres- 
niejie sanariai nesistengia prie ge
ro ją patraukti. Jeigu kur blogai 
einasi, tai ne tamsiejto kalti, bet 
šviesiejie, kurie tamsiųjų prie gero 
nesistengia patraukti. Red.). *

Čia pradėjo statyti bažnyčią, bet 
ji yra tik airių kunigų kelnorė. 
Kunigas airys atvažiuoja kas san- 
vaitė, o lietuvis tik du 
metus. Taigi aišku, kad 
juos remianti bažnyčia 
.ien išnaudoti lietuvius, 
ir lietuvių kaltė, kad jie 
save išnaudoti, kad jie padeda ai
riams lietuvių vilną kirpti.

Andr. Juk.

f Johnstown, Pa. Cambria Steel 
Co. apreiškė, jog nuo i d. balan
džio numažina ant 10% darbinin
kų algas. Minėtos kompanijos 
dirbtuvėse dirba 18000 darbininkų.

t[ Pereitą sanvaitę Amerikoj bu
vo išviso 224 nusibankrutinimai, 
arba ant 30 mažiau negu užpe- 
reitą.

|| Streikas tarnaujančių ant kra- 
sos Paryžiuj platinasi vis labiau. 
Prie streiko pristojo jau ir gromat- 
nešiai. Prancūzijos randas jau nė 
su savo esančiais užsieniuose am
basadoriais telegrafu negali susi
nešti.

Iš BALTIMORĖS, MD.
Lenkiškas laikraštis “Zgoda” pa

duoda, jog j Baltimore, ant garlai
vio Main atkako Jonas Guajonis, 
matyt lietuvis. Kelionė jo užmo
kėta iki Chicago, bet kad visai ne
turi pinigų, tai jį sulaikė Baltimo- 
rėj. Turi jis antrašus Kazimiero 
Dobrovolskio, 117 W. 151h str., 
Chicagoj ir Jono Petrikio,* 2450 
Kensington avė., Kensington, III. 
Atsišaukti reikia antrašu: V. Ur- 
banski, 419 S. Bond str., Balti
more, Md.

i . V X . <

IS BROOKLYNO, N. Y., 
Daug čia yra lietuvių. Jie dir

ba visose miesto dalyse, bet dau
giausia dirba prie laivų prikro- 
vimo ir iškrovimo. Paskutiniai 
gauna už 10 valandų darbo $2.50, 
bet tik tie gauna darbą, kurie bo-

Iš NEW YORKO.
1 arpe lietuvių Amerikoj pasku

tiniuose laikuose apsireiškė palinki
mas prie vaizbos. New Yorko 
kooperatyviškos vartotojų draugi
jos tveriasi už viena kitos. Mat 
teip neseniai susitvėrusi Brooklyne 
V artotojų draugija, pasekmingu 
gyvenimu savo krautuvės valgo- 
mųjų daiktų paskatino ir kitų 
kampelių lietuvius prie panašaus 
darbo. Pasirodo, žinia apie pa
sekmingą gyvenimą Brooklyno ko
operacijos perlėkė net Hudsoną: 
tokios draugovės tveriasi Newar- 
ke’ N. J. Teipgi keletas dienų 
atgal susitvėrė tokia jau draugija 
Jersey City, N. J., ten net ant 
greitųjų susitelkė ar 50 vyrų, su
metė po $50 ir tuoj atidarys krau
tuvę valgomų daiktų. Regis bus 
sunkus bedarbės laikai, tas verste 
' erčia kuoptis į vienybę, atsigyni
mui nuo baisaus alkio. Brooklyno 
dalyj, vadinamoj \Villiamsburg, 
užsimezgusi kooperatyviška drau
gija skursta dar, sąnarių trūksta,! 
teipgr dar didokos sumos pinigų 
reikia, idant butų galima uždėt 
krautuvę ir pradėt versties. Čion 
jau sunkiau.negu kur kitur žmonių 
pritarimą gauti; nors lietuvių šitoj 
apielinkėj daugiau negu kur kitur, 
bet užsitikėjimas čion pragaišįtas. 
Mat čiarkeletas nešvarių bandymų 
buvo, sti kuriais žmonės prakišo 
.nemąža pinigų ir triūso padėjo: pa- 
yendan nelaiminga kompanija 

Spindulio", kuri nieko gero ne 
atnfšusi, pateko j neatsakančių 
žmonių rankas ir užmerkė akis. 
Prie nupuldymo žmonių užsitikė- 
jimo prsidėjo "Asocijacija” dvie
jų kunigaikščių pp: Menšikovo ir 
\ ytauto, afba teisingiaus ‘pasakius, 
Jocio ir kunigo Siamo, kurie, ap- 
simaskavę svetimoms ličynoms, bu
vo pritrankę nemažai nekaltų žmo
nių, išviliojo nuo daugelio kruvi
nai uždirbtus pinigus. Kunigas 
Siamas, ištraukęs iš čia, kitur iš
sprukęs skelbia Dievo žodį, o p. 
Jocis, praradęs kunigaikščio titu
lą belangėje, po tūlam lai
kui sugrįžo į savo seną buveinę 
Philadelphia, Pa., vėl tyčiojasi iš 
tų pačių žmonių, kuriems seniau 
pardavinėjo svetimus namus ir že
mę. Brooklynas turėjo pajusti, ne
tekęs dvejų kunigaikščių ir “Aso
cijacija” užsidarė su iškilme, nes 
subėgo daugybė žmonių reikalaut 
savo pinigų, kurie baisiai griežda
mi dantimis, siuntė ant kunigaikš
čių ir jų tarnų įvairių įvairiausias 
baisybes. Teip ir pranyko visa 
asocijacija. Negalima palikti ne
paminėjus, jog prie to nešvaraus 
darbo nemažai prisidėjo gana ga
bus ir musų nekurto vientaučiai, 
kurie, slėpdami kompanijos tokius 
darbus, brukte bruko žmonėms ne-1 
turinčius vertės jos popiergalius, 
nors gerai turėjo žinoti, jog tie 
popiergaliai yra be vertės. Tokiais 
prikalbinėtojais prie tos garbios 
“Asocijacijos” netik Brooklyne 
bei New 1 orke, bet ir kituose 
miestuose, -buvo P. B—tis ir 
J- —kas, iš jų vienas dar Ame
rikoj, kitas Lietuvon išsidangino. 
Juos žmonės dar labiau kaltina ne
gu pačius Asocijacijos uždėtojus ir 
visai teisingai nes jie traukė žmo
nis į Asocijacijos kilpas. Negali
ma praleist nepaminėjus teip va
dinamo “Tautiško Namo”, kuris 
irgi perėjo j pavienio žmogaus 
rankas net ant keleto metų. Jau 
prieš keletą metų musų tautiečiai 
pamatę, jog atlikimui visuomeniš
kų reikalų, reikia turėti vietą, kur 
būt galima laikyt susirinkimai, 
prakalbos, prelekcijos ir tt. Buvo 
iš palengvo renkami pinigai ir no
rėta pirkt gabalą žemės ir pasta
tyt salę. Bet kur tau! Be čigono 
ne jomarkas. Teip ir Čia, be 
meklerio ne biznis, ir lietuvių 
mekliariai, pamatę, kad jau vie
nas lietuvis nusisamdę karčiamą. 
prie kurios yra salė “Palace Hali”; 
idant užbėgt kelią kitiems, meklla- 
riai B. Y—kas ir J. L—kas, pa
ėmė visą dalyką, nubėgo pas vo
kietį Mr. Schmidtą, sukišo kelis 
tūkstančius už firmą supuvusio ba
ro ir pakrikštijo karčiamą vardu 
Tautiškas Namas”, tarsi pasity

čiodami iš lietuvių tautos. Pami
nėti Brooklyno lietuvių darbai už
sibaigė šlykščia istorija, nekalbant 
|jau apie pirmesnes teip vadinamas

kompanijas: “Spf^dulfo” ir pp. ku- 
ugąikščių asocijaciją, kurios, nors 

tiiaurius papildė darbhs, bet dar 
neįstengė sudemoralizubt visuome
nės, nes joms lyepavy^o pritrauki 
lietuviškas draugoves, jie tankiau
siai apkraustė pavienių žmonių ki
šenes ir tik jiems lengvai tikinčius 
išvilko ir marškinių. Bet “Korpo
racija Lietuviško Tautiško Na
mo”) netik apvalė pavienių kiše
nes, bet išnaudojo ir draugoves, 
per gudrumą beveik dviejų mekle- 
rių sukimšo, kaip ir į kokią bedug
nę ir gerus žmonių norus, sukišo 
apie aštuonis tūkstančius doliarių, 
išnaikino žmonių užsitikėjimą.

Nemanau už tai visuomenę kal
tint, bęt ištikto ir ji kalta, kad ne
sirūpino " neprižiūrėjo gerai, kad 
perdaug įsitikėjo savo “lyderiams” 
ir pavedė į 
keletos metų 
kui kremtasi 
riai kvatoja,

Kaip matosi, tai tie atsitikimai 
atsiliepia dabar ant Brooklyno lie
tuvių: dabar ir naudingiausi su
manymai sunku įvykdyt, dėlto tai 
ne randa pritarėjų vartotojų drau
govė. Bet visgi neįuistojame viL 
ties, tikimės, kad susiprasim ir 
mes ir griebsimės geresnio gyveni
mo, išmoksim atskirti gerą nuo 
blogo, arba, teisingiau sakant, iš
moksim pasisergėt nuo meklerių, 
prigavikų ir tt.

J. Nebrėkutis.

I§ CABRIDGEPORT, MASS.
Čia yra diktas būrelis lietuvių. 

Nuo 1905 metų gyvuoja Lietuvos 
Sūnų draugovė ir 104 kuopa S. 
L. A. j kurią priguli apie 180 są
narių ; neseniai sutvėrė naują drau
govė “Švento Jooo’\ į kurią pri
imami draugai be skirtumo pažval- 
gų. švento Jono draugovė gy
vuoja 4 mėnuo ir turi draugų tik 
30; ji nepriguli į. S. L. A. Pašel
pos mokės sergančiam sąnariui po 
6 dol. sanvaitėj, o posmertinės 
100 dol.

14 d. kovo švento Jono draugo
vė parengė prakalbas J pn. 7 Bur- 
leigh str., su mieriu paraginti žmo
nes rašytis prie < draugovės.
sė po šešių svetainė prisipildė žmo
nių, o kalbėtojų »ė vieno ne buvo 
iš prisižadėjusių; per tai ir vaka
ras nenusisekė. 7 valandą C. Ka
rolius, nesulankdamas kalbėtojų 
atidarė susirinkimą. Prašė M. 
Margelio pakalbėti nors kelis žo
džius. M. Margelis aiškino nau
dą, kokią turime prigulėdami į 
draugoves, kalbino, kad žmonės 
neitų prie žydelių pirkt supuvu
sią mėsą, bet kad remtų savuosius. 
Eitos dekliamavO maža mergaitė 
Klcofa Morkiutė. Jai padėkavojo 
delnų plojimais. J. Laurintas sa
vo kalboje aiškino naudą draugo
vės, vienybės, mokslo, visus ragino 
prie laikraščių skaitymo. Nesant 
daugiau; kalbėtojų, pasisiūlė L, 
Grikštas iš Britghtono. P. Grikš
tas savo kalboj sumaišė žirnius su 
vikiais, svetainėj kito triukšmas 
dėl nešvarių žodžių. Nutilus, vėl 
pradėjo J. Laurintas, kuris savo 
gražia kalba nuramino klausyto
jus. Užbaigoj dekliamavo eitos 
K. Morkiutė. Tuom ir užsibaigė 
vakaras. 6 nauji sanariai prisira
šė prie švento Jono draugovės. 
East Cambridge susitvėrė šven
to Juozapo draugovė tik 2 mėne
siai atgal, bet sparčiai auga, turi 
sąnarių 65 ir ktok^pinigų bankoj.

Nors čia yra daug lietuvių, bet 
yra tik 2 valgomų daiktų lietuviš
kos krautuvės ir viena drabužių 
krautuvė; užtai žydeliai turi 3 val
gomų daiktų krautuves, o drapanų 
dar daugiau. Beveik visi žydeliai 
minta iš nesusipratusių lietuvų ir 
lenkų. Ar tai'mums lietuviams 
pesarmata? tt b

čia yra ir LJs$. & kuopa, į ją 
priklauso daugelvalkihų ir kelios 
merginos. Yrančia ir Teatrališka 
kuopelė, kuri neseniai atlošė “Bom
bą”, “Ameriką »1 pirtyje”. Skaitė 
monoliogą. sf _

Darbai 2ia dar vi9< nepasigerino, 
bet ant firmų < jau galima gauti 
darbą. r

Pas mus prieš užgavėnes buvo 
trejos vestuvės, visos be svaiginan
čių gėrymų ir be muzikos. Tas 
ypač doresniems vaikinams patiko. 
Jie žada teipgi be gėrymų iškelti 
vestuves po Velykų.

Lietuvių Draugas.

PRANEŠIMAS SIUVĖJAMS.
Kliubas Lietuviškų Kriaučių Sa

vitarpinės Pašelpos praneša kaip 
sąnariams, teip ir naujai norin
tiems prisirašyti, kad mėnesiniai 
susirinkimai bus laikomi Švento 
M i koto Ark. ■■ bažnytinėje salėje, 
211 W. VVabansia avė., kertė X. 
Marshfield avė. L

I irimas atsibus seredoje, 7 d. ba
landžio 7:30 vai. vakare, tan su- 
sirinkiman užkviečiami norinti nau
jai prisirašyti, (stojimo tik vie
nas doliaris mėnesinė 25c. iš tų 
mokesčių sanariai gaus pašelpos 
ligoje $6.00 sanvaitėj; ir į kitus 
miestus iškeliavusiems apsigyventi 
bus suteikta pašelpa. Todėl ge
riausia proga siuvėjoms prisidėti 
prie to amato Kliubo, kuris yra 
vienatinis Chicagoj. Kas nori 
kreiptis per laiškus geisdamas pla
tesnių žinių apie šį Kliubą,, Kliubo 
sekretorius visas žinias suteiks: 
Jul. Mickevič, 18 Elton st., Chi
cago, III. * Komitetas.

AR GALI PRAKEIKTI?
. Keletą kartų teko patėmyti laik
raščiuose, jog kunigai keikia, nie
kina S. L. A. sąnarius. ' Ar gi 
mes jiems gyventi neduodame jei 
jie musų nekenčia? Matyt S. L. 
A. todėl jiems nepatinka, kad ne
duoda už nosų vadžioti susipratusių 
žmonių. Keikia ST L. A. ir po
draug keikia manę jo sanarį, bet 
aš savo gyveniman pažvelgs, ro
dos, neužsipelnau keikimo, sutik
čiau jau, jeigu kunigas, keikiantis 
mus, savo gyvenimo pareigas pil
do geriau negu aš ir kiti S. L. 
A. nariai. Juk Christus niekam 
nepasakė, kad keikdami mokytų jo 
mokslo svietą, bet liepė gerumu 
apsakinėti jo mokslą, o kas neno
rės priimti nuo to atsitraukti. 
Christus savo įpėdiniams užgynė 
krąuti turtus ir garbės j ieškoti. 
Mieli broliai, nežiūrėkite kunigų 
keiksmų, bet rašykitės į S. L. A. 
platinkite vienybę, o kada mes visi 
darbininkai susivienysime, tai visi 
laimingą gyvenimą turėsime, o kol 
terp mus pačių ne bus susipratimo, 
tol mus laukia tik vargai, tol val
do mus visokį išnaudotojai. Todėl 
vienykimės, nes esame labai nu
varginti, skriaudžiami visokiais bu
dais, negalime ilgai laukti, nes vi
sam sviete girdėti apie darbininkų 
badavimus,
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MUSŲ PUBLIKA IR SCENA.
Mėginsiu čia paduoti savo pa

tyrimus kaipo žiūrėtojas į musų 
sceną ir kaipo lošėjas (nors, atlei
site, lošėjas be jokio gabumo, kaip 
teikėsi mane apkainoti garbus kri
tikas M. J.. D.) ; o kartu tikiu, 
kad tą, ką čia paduosiu prityrė ir 
kiekvienas žmogus, kuris buvo vie
noj ar kitoj vietoj.

. Pasakau iškarto, kad musų pu
blika nemoka užsilaikyti prideran
čiai, kuome( lošiama ant scenos. 
Taip, ji nemoka, ji neišauklėta dar 
ant tiek. Nekalbu Čia apie visus, 
kurie lankosi vakaruose; ne, nes 
gana didelis skaitlius jų labai gerai 
užsilaiko taip, kad klausytojams 
ir- lošėjams-artistams labai smagu 
žiūrėti ir lošti. ‘ Vienok, didesnė 
dalis publikos paprastai būna ki
tos rūšies ir dėlto, manau, reika
lingas šitas mano straipsnelis.

Labai blogas publikos paprotys 
yra šitas: prfe lošėjo kalbos šį-tą 
pridėti, daryti komplimentus, taip 
sakant. O tokius komplimentus 
ar patėmijimus kai-kurie mėgsta 
darytė taip garsiai, kad ne vien 
aplinkiniai kaimynai girdžia, bet 
gana tankai pasiekia ausis net ir 
lošėjo-artisto. Ištiesų, kartais 
žmonės neturi jau nė gėdos dary
ti visokius patėmijimus. Reikėtų, 
rodos, suprasti, kad kaip patsai 
nori pamatyti lošimą ir išgirsti 
žodžius lošėjo, taip lygiai nori iš
girsti ir tavo kairtiynas, nes ki
taip jisai nebūtų užsimokėjęs ti- 
kieto. Męs jog einame dėlto į 
teatrą, kad pamatyti veikalą ir gė
rėtis jo gerumu, o ne dėlto, kad 
klausytis tenai kenp-nors patėmi- 
jimų. Tasai žmogus; kuris duoda 
lošiant savo patėmijimus, 
nejaučia kaip sunkiai jisai 
da prieš kitus ir prieš
Reiktų atminti, kad tiktai tuomet 
lošiamas veikalas bus pilnas ir 
geras, jeigu publika seks lošėjų žo
džius. Vienok, jeigu lošėją tu 
pertrauksi (kalbu į tave, kuris 
mėgsti duoti savus patėmijimus) 
savais patėmijimais, tai nevien 
pats sugadinsi savo įspūdžius, bet 
kartu ir aplinkiniams savo kaimy
nams. Atmink, kad tu neturi jo
kios tiesos pertraukti kitų žmonių 
mintis savo žodžiais, tu neturi 
tiesos ardyti ramumą ir gadinti 
lošimą. Jeigu-gi jau būtinai nori 
daryti savus patėmijimus, jeigu 
nemoki nė ant valandėlės būti man
dagiu, tai daryk tuos patėmijimus 
sau,, mintyje, bet neapglobk juos 
žodžiais. Tuomet bent neardysi 
ramumo, ir kitas negalės tau pasa-

Negana to, kad tie žmonės, ku
lne mėgsta duoti savus patėmiji- 
Imus, gadina lošimo įspūdžius pas 
Isavo kaimynus, bet paprastai iš
taria juos taip garsiai, kad juos 
užgirsta ir lošėjas ant scėhos. Ir, 
sakykite, • mieliejie,. kokiame pade

ri ime tuomet turi jaustis lošėjas?*! 
O.patėmijimai musų lietuvių būva 
daugiausiai labai, labai nešvarus! 

Į Toki, kokius neišdrystų nė vienas 
gerai išauklėtas žmogus pasakyti 
netik prie moterų, bet abelnai jeib 
vienoj draugijoj. Per sistaty kitę 

Isau kokiame padėjime jaučiasi lo
šėjas ar lošėja, kuomet jiems per
statant sveikinimą, paprastą rankų 
suspaudimą ar apsikabinimą, iš 
publikos girdžiasi žodžiai: “bu
čiuokitės”, “bučiuokitės” arba, kas 
dar pikčiau, kada publika pradeda 
savomis lupomis imituoti (nuduo
ti) bučiavimo skambėjimą ir da-gi 
labai garsiai! Sakau, žmogus tu
rėtum būti iš akmens, jeigu pra
leistom panašius patėmijimus taip, 
kad jie tavęs nei kiek neužgautų, 

I nesuerzintų. Kaip jau mane pa-i 
Įnašus patėmijimai užgavo, taip ne
abejoju, kad jie užgavo ir kitus, 
ir jau ne vienas man iš lošėjų apie 

Itai užsiminė. Taigi neabejoju, 
kad tasai lošėjas, kuris išgirdo 
publikos nešvarų patėmijimą, klau
sė pats savęs tame momente: ar 
jis lošia žmonėms ar........?

Publikai reikia atminti, kad kiek
vieno • lošėjo nervai tuomet la
biausiai įtempti, nes kiekvienas 
laukia su nekantrumu kaip jam pa
vyks geriausiai atiduoti tą charak
terį, kurį jisai apsiėmęs perstaty- 
ti. Lošėjai būva beveik visuomet 

Inerviški, kaip prieš lošimą taip ir 
lošdami. Nerviškais padaro juos 

Įkartais pati rolė, kartais apsitaisy- 
mai, o kartais ir taip visokį nepa- 

Isisekimai prie rengimosi. Todėl, 
[mažiausias patėmijimas iš publikos 
gali lošėjus sunervuoti net ant 
tiek, kad jie ar užmirš ką-nors ar 
neatiduos taip, kaip atidavė savo 
rolę paskutinėje repeticijoje. O 
vėliau vienas ar kitas garbus kriti
kas teiksis pasakyti, kad “lošė pu- 

| sėtinai ’, “blogai”, “nenudavė ge- 
Į rai arba net “neturi reikalingo 
gabumo” (paskutinis, žinote, tin
ka tiktai prie manęs). Vienok, 
jeigu tas pats garbus kritikas bu
tų mokinėjęs persistatyti save toje 

Į rolėje, jeigu jisai butų panorėjęs 
įeiti į lošėju padėjimą, kuomet 
jam garimi publika arba, teisingiau 
sakant, nemandagioji publikos da
lis metė savus patėmijimus, tai, 
gal, rašydamas savo kritiką butų 
pamatęs, kad ne vien lošėjas lošė 
rolę, bet taip-gi ir publika ir tai 
dar labai svarbią! Tuomet, gal, 
butų apkainavęs veikėjų darbą ki
taip. •

Kitas blogas publikos papratimas 
lyra tas, kad ji, nesiklausydama 
žodžių, juokiasi iš to, kur reikė
tų verkti. Paitėmijau tą jau ne
kartą kaipo lošėjas ir žiūrėtojas. 
Musų publika juokiasi iš pasikru- 

Itinimų, o nesiklauso žodžių; ir jai 
yra tiktai komiški pasikrutinimai 
teatru, o ne surišimas, žodžių su 
pasikrutinimais kartu. Todėl ir 
ką norėti nuo jos, jeigu ji nežiūri 
į sceną kaipo į gyenimo mokytoją, 
bet kaipo į mažų vaikų bovylą. 
Musų publiką dar daug reikia mo
kyti, dar daug ji turi lankytis ant 
visokių vakarų, kad tikrai supra
stų scenos vertę. Vienok, negali
ma jos taip labai kaltinti, nes ji 
jog neturėjo progos mokytis. Bet 
vienok, ir neturėdama progos mo
kytis, ji, ypač Chicagos publika, 
kurią jau pažystu 6 metai, gana 
daug per tą laiką pasimokino. Jau 
didelis skirtumas tarpe onuomęti- 
niu ir šiądieninių musų vakarų, o 
su laiku, tikiu musų publika pa
kils ant lygaus laipsnio su sveti
mais. O ir svetimi dar nestovi 
taip labai augštai. Štai, neseniai 
skaičiau kritiką vokiško teatro, ku
riame kritikas pasako, jog ir vo
kiška publika nesupranta dar vei
kalų vertės pilnai, bet “juokiasi iš 
griaudžiųjų scenų arba net žven
gia”! O jog vok iečiai kur-kas 
augščiau stovi už mus. Bet jeigu 
jau ir pas juos publka “žvengia” 
iš graudžiųjų scenų, tai ar galima 
labai stebėtis iš musų publikos, 
jeigu ji “kvatoja” it “žvengia”?!

Bet, nenusiminkime. Męs žen
giame jau gana sparčiai prie augš- 
tesnio, ideališkesnio. Išsidirba jau 
ir musų lošėjai ir publika, o ne
trukus nereikės’ ir mums gėdytis 
kitų. Juk męs ir toki-pat kaip ir 
kiti, tai kodėl mums reiktų likti 
žemesniais? Norėkime visi pakil
ti, norėkime susilyginti su sveti
mais, norėkime net juos pralenkti! 
Nelaukime, kad kiti mums gelbėtų, 
bet dirbkime patys: kiekvienas at- 
skiriąi ir visi kartu. Reikalaukime 
viską nuo savęs, nes žinokime, kad

tik iš vidaus teauga”, tai 
ia, kad pats žmogus turi no

rėti pakilti, turi norėti išaugti; ki
tas jo nepakels, jeigu jisai pats to 
nenorės. O kartu reikalaukime iš 
savęs ydaug, nes atminkime: kad 
tiktai tas daug gali, kuris daug iš 
savęs reikalauja!

r Ji --------1

J. Ilga ūdas.

AR REVOLIUCIJA MASKOLI- 
JOJ JAU PASIBAIGĖ?

Kada buvo Maskolijoj revoliu- cijL " ' 

lail o -1— ->» Ju 
dėjimą prirašinėjo, turbut, kad 
daugiau revoliucijai pinigų pa
rinkti, bet aptykus, fr laikraščiai 
veik visai tyli, nieko ne garsina, 
kaip buvo vesta revoliucija ir tt 

Nors viso pasaulio, net Lietu
voj laikraščiai gana plačiai žymiau
sius rievoiiucijos veikėjus aprašo, 
bet mlusų Amerikos, dagi socija- 
listiški|ejie, kurie laike revoliujos 
garsiausiai šukavo apie revoliuciją, 
dabar gal bijosi, kad nereiktų 
kalbėti apie tokius revoliucijos vei
kėjus (taip Azev. Vertėtų apie tai 
garsiai rašyti, perserginėti žmonęs, 
neš telki revoliucijos veikėjai gali 
ir 'Amerikoj būti. Jeigu Europoj 
į Centro Komitetą pakliuvo išda
vėjai, caro valdžios šnipai-provo- 
katoriai, toki greičiau gali pakliū
ti j njusų organizacijas Amerikoj.

Visi; žino, kad revoliucijos ir te
roro vyriausiu vadu buvo šnipas- 
provokatorius Azev, kuris revoliu- 
cijpnierių darbus ir mierius, pas
laptis visada geriau žinojo negu 
patys revoliucijonieriai. Tik da
bar, dėl Azevo, buk visai nenorint 
valdžiai išėjo aikštėn, jog svar
biausias revoliucijonierių vadas bu
vo valdžios šnipas. Tas jau rodo, 
kaįp neatsargus buvo 
nieriai.

Nors valdžia sako, jog ji neno
rėjo, kad Azevo darbai aikštėn iš
eitų, bet kad jo lyg tyčia negali 
niekur surasti ir nesuranda, tai ne
noroms užeina mintin, ar tik pati 
raidžia ne bus tyčia apie Azevo 
darbus pagarsinusi, kad parodyti 
revoliucijonieriams, kad jtojfiė sa
vo draugams, nė perdėtihiams ne 
gali užsitikėti, nes terp jų gali ir, 
be abejonės ir yra judošiai tyčia 
'valdžios įstątyti. ' J. Žaibas.

LOUIS.
Menulis švietė, pasirody damas 

pro niažus debesėlius ir raminda
mas žmonis savo paveikslu. 
Žvaigždžių blizgėjo . nesuskaitoma 
daugybė ant dangaus, ir jos per- 
galėdamos viena kitos šviesumą, 
stengėsi parodyt vis aiškiau savo 
gražumą. Vaikučiai ant gatvių 
klykė ir mėtė sniegu į praeivius; 
iš abiejų pusių gatvės spindėjo ži
buriai apie kuriuos sukinėjosi na
miškiai. Prie vienos neaiškios švie
sos niūksojo sukniubęs Louft; iš 
kart buvo žymu, kad neramui už- 
simąstįęs ar tai piktas; nes su
ko^ tampė usus, gniaužė rankašr 
vartė be perstojimo plaukus, ■ dai
rėsi į šonus į viršų, lyg ko jieš- 
kojo, ar žvaigždes skaitė; ; 
pabeldė kas ten į duris, Loui , 
šoko huo kėdės ir pašaukė: “jei 
kite’L 
riškis 
gas Vincas.

— Gerą vakarą — ištarė Vin-
Į - L

uga 
pa-

Duryse pasirodė jauna| vy
tai buvo jo senovės drau-

cas. -j i 1
/ r— (Serą vakarą, gerą vakarį, 
atsakė Louis.

— užklausė Louis.
— Man draugai pranešė apie jū

sų pribuvimą — atsakė Vincas.
* Bet kaip Čion tamista netilcė- 
iribuvai ? — užklausė. į!.
•nįis susiraukė ir nenoroms pra

tarė: «— ilga kalba, neužsimoka 
pasakot.

— Tai nieko, papasakok ir man 
savo kelionę, man žingeidu butų 
žinoti, dar turime kelias valandas 
laiko, o kad seniai matėmės, tad 
galime pasikalbėti. Žinai ką. Eik, 
parsindšjm katilėlį alaus, išsigersim, 
tąsyk pasikalbėsim.

Louis parnešė alaus, po stiklą 
pripylė, išgėrė ir pradėjo pasakoti.

— Žinai drauge, kaip aš pribu
vau iš Lietuvos; tai ir apsiKkau 
palei Naujapilį, ten turėjau neblo
giausią darbą, uždirbdavau po dvy
liką c|ol. sanvaitėj, ir žiūrėk per 
kelis metus susičėdinau kelis cen
tus, tad nusisamdžiau kambarius, 
nusipirkau rakąndus, vargonus tu
rėjau, ant kurių žaizdavau atlikusį 
Ifldicą, žodžiu sakant gy venau lai
mingai. Bet jeigu žmogui gerai, 
tai da nori, kad geriaus butų. Vis, 
būdavo, nerimoju, kad čion nege
rai ir gana: Kad tęip gavus išeit 
kur ant fannų, butų gal kit:
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• Užeidavo mintin vienas * ku- I 
ttigas, kurį mario velionė motina ' 
tankiai minavodąvo, kad Ynes esą- I 
Ine neva giminės. Žinojau aš, 
kad tas Jcunigas turi farmą; tai . 
aš ir norėjau pas jį prisigriebt.
Aš parašiau laišką su savo biogra- ’ 

,• fija ir laukiu atsakymo. I porą i 
$anvaičių gaunu šitokį atsakymą.

“Mielas giminaiti! • Kad mes 
giminės, tai nėra nė mažiausios 
abejonės. Pirkau čionai farmą 
apie devynių tūkstančių r doliarių 
vertės; noriu ją pavesti kokiems 
geriems žmonėms gyventi, prie 
kurių ir aš ant senatvės galėčiau 1 
prisiglausti, ypač da iš giminių, 
tai ir aš. nebučia teip ant svieto 
vienas kaip kuolelis. Turiu čion 
ir daugiau s giminių, bet mažą tu- 1 
riu iš jų naudą, visiems patinka 
genaus gyvent mieste durnuos^ ir 
smarvėje, kad tik prie alučio, negu 
ant tyro oro. kad ir ant geriausios 
ūkės. Parašyk man greit laišką, 
ar tu turėtum norą greit apsigy- 
vent ąnt ūkės, apsirikti tenai ant 
visados; jeigu turi norą ir nesi
bijai darbo, tai galėtume padaryt 
kokią kombinaciją. Tave mylintis. 
Kun. Storulis.”

Louis, perskaitęs laišką, pripylė 
vėl po kitą stiklą alaus, užsirūkę 
ir tęsė tariaus sako kalbą.

— Žinai, drauge, aš šitą laišką 
nuo jo gavęs, iš džiaugsmo ko ne- 
sudumavojau; perskaitęs karčia- 
moj, nė namo nėjau, tuoj nubėgau 
pas kaimynus, parodžiau,* paskui 
nuėjau pas kitus; mat teikia apsi- 

• pasakot, nes jau, rodos, jrfarmą 
kaip turiu; nė nepajutau, taip, gat
ve beeidamas, pradėjau bėgti. 
Mat vis norisi plačiaus apsiskelbt, 
pasigirt. Ką čia, s&kau, g'VVent ši
tam pasmirdusiam mieste! Ten 
gyvenimas bus kitokis.

Pareinu namo,. vėl mąstys pai
niojasi, negaliu nė užmigti, galvo
ju, kaip ten gyvensiu; pasišeršiu 
porą arklių, gražiai pavažinėsiu, 
vešių kunigą į bažnyčią, žmonės 
kepures tik kįlnos, o aš tik galva 

- maktelsiu; garbė neišpasakyta!
Apsivesiu, pasirinksiu sau mer

giną iš Visos Amerikos. Tai vėl 
svajoju, kokią reiktų imti. Tik 
rodos, kaip kunigo giminei prastą 
vest butų gėda.... Žinoma, turi 
būt graži, augšta, laiba, juosvi 
plaukai, raudono veido ir apart to 
dar meili. Suėjąs paklausiu: ar 
prižadi mane mylėt ant visados ? 
Jei tik neatsakys gerai tai spiau- 

‘ * nu ir einu pas kitą. Teip besvajo
jant. slinko ilgos dienos, nes dar 
aŠ laukiau kunigo laiško su už- 
klausmu, kada galėsiu. su juom 
pasimatyti ir kokias jis pastatys iš
lygas.

Štai gaunu laišką, kuriame rašo: 
“Atvažiuok į Filą, ten aš 'lauksiu 
ant gelžkelio stoties, mane pažinsi: 
turėsiu minkštą kepurę, pūkuotą 
surdotą^ kunigišką apikaklę. turiu 
gana storą pilvą. Pasikalbėsim.” 
Aš jau negaliu nė tos dienos su
laukti? Iki pasimatimui, o jau ten 
miestelyje vien tik ir buvo kalba
ma apie manę: vieni kalba, kad 
man bus labai gerai, kiti abejoja 
apie mano laimę, nes. jiems gerai 

. žinomas kunigas Storulis, o dar 
kiti atvirai sakė, kad neklausyčiau 
nes tas kunigas dar niekam gero 
nepadarė, nė nepadarys. Nuke
liavau pasimatyt su kunigėliu. Jis 
man parodė farmos’ fotografiją, 
pasakojo, kad ten dabar gyvena 
jo giminaitė Agnė, kuri seniaus 
buvo vedusi, bet su vyru persi
skyrė, dabar vėl žada tekėti, man 
liepė pasijieškot merginą pagal no
rą ir keliaut ant farmos, kurią jis 
žadėjo marn pavesti. Aš parvažia
vau namon jau, rodos, daug di
desnis negu buvau, man rodės, 
kad mano draugai toki maži, pai
ki, be moksk), nežino kaip greit ir 
pigiai garima įgyti turtas: jau ir 
merginos pradėjo siūlytis, bet man 
tik juokai buvo, maniau sau: ar 

r- 7'-tai gražu butų, man, kunigo gi
minei, imti kokią beturtę; aš pasi
rinksiu. 'Jau tik laukiu kunigo 
užvažiuojant ir dumsiu ant far
mos ! Štai vieną vakarą, parėjęs 
iš dirbtuvės, randu prie stubos. 
Mano net akįs prašvito; tuoj žinia 
paleidau po miestelį:' rytoj išva
žiuoju. Baisus triukšmas. Drau
gai gailėjosi, o aš nė neklausau, tik 
bėgioju v apie kunigą ir klausių: 
gal gersi alaus, degtinės? Tėvelis 
neatsisako, maukia. Dar to nega
na — nuėjo į karčiamą ir visai 
prisimaukė; vos, vos parvedžiau 
namon. Bet ką čia to paisyt, juk 
ūkininku busiu. -Draugai, atsisvei
kinę, išsiskirstė, o aš ziuriu į dva
siškąjį girtą kaip meitr'į. apsisei- 
lėjtei. Priėjau ir paklausiau: gal 

■ tėvelis visi; truputį prigulti? Jis 
pakėlęs galva tarė. Louis, aš noriu 
su tavim truputį pakalbėti. 1

tau j ieškot merginos, apsivesk su < 
mano giminaite Agne. Nebijok, I 
kas atsiras, paduosiu į špitolę ir I 
vėl nieko nėra. Mergina darbšti. 1 
Jei ją imsi, tai padedu viską ir gy- • 
venk. Manę net šiurpuliai pakra- i 
tė. Kad tavę perkūnas! Tai nu
pasakojo: pirma sakė imk, kokią 
nori ,o dabar siūlo tą savo parbaig
tą gaspadinę. kurią laikėsi keturio- 
liką metų, jau kartą buvo už vyro 
išleidęs ir vėl atskyrė; dabar man 
perša. Sena ir laukė bėdos. Ma
niau ką čia daryti; nevažiuot jau 
negaliu; su draugais atsisveikinau, 
darbą atsakiau, rakandus parda
viau; kaip bus, važiuosiu pažiūrėti.

Auštant, išvažiavom; traukinys 
staugdamas, bėgo su nepaprastu 
greitumu, apleizdamas Naujapilį, 
tik palikdamas juodą žymę iš ka
mino išsiveržiančių durnų.- Aš dar 
ilgai žiurėjau į miestą. į tą šalį, 
kur pragyvenau linksmai su drau
gais keletą metų, o dabar atsisky
riau ir važiuoju, nežinąu kur; sė
džiu prie girto kunigo ir ašaroju; 
o tas kas kelios minutos pakelia 
galvą ir rodo su pirštu į rankinį. 
Aš jau žinojau, ko jis nori, tai ir 
prikišdavau kas kartą bonką deg
tinės. Tik ant rytojaus, kundukto- 
rius, priėjęs stuktelėjo į petį tar
damas: "Limouth”. Aš supratau, 
kad reikia išlipti. Išsitempiau ir 
kunigą. ’’ Norėjau būti kuo grei
čiausiai /nt ūkės, bet kunigas pa
rodė ranka vieną gražų kampą. 
Supratau, kad da reikia gert.

Už viorsto nuo miestelio riok- 
sojo ant dviejų gyvenimų si ūbos, 
toliaus buvo tvartai ir pašiūrė. 
Kunigas parodė' su pirštu ir tarė: 
*tai mano ūkė ’. Priėjus prie bu
to, pasitiko storoka, bet išblyškus 
apie keturesdešimties metu mote
ris. Supratau, kad tai toje kunigo 
giminaitė, nes tuoj pasipylė bučia
vimai į lupas, rankas ir tt.

Kunigas perstatė, kas as psmi. 
A’š tuoj išsitraukiau bonką < egli
nės. Atėjo vakaras. Agnė už
klausė manęs, ar eisiu karvių milž
ti. Aš net sudrebėjau. Mat man 
nė ant mislies nebuvo, kad čion 
reiks tokiu d^rbu užsiimti, bet ką 
darysiu! einu: parodė man, kaip 
reikia milžti; tašau; bet kas ten 
karvei nepatiko: kaip spirs, aš su 
kresluku kaip versiuos augštiinin- 
kas, pienas man ant burnos. Kone 
užspringau. Atsikėlęs tik gaikš- 
čioju ir braukiu nuo savęs pieną. 
Jau kad sušlapau, tas nieko, bet 
gėda, paprašiau kito vyro, kad, 
nors niekam nesakytų. Tai pa
puoliau, tai tau ir farma: vakare 
gulk ant dešimties, ryte ant trijų 
kelk. Rankos nuo milžimo ištino, 
nė šaukštą negaliu išlaiky ti, o ku
nigas vis šaukia, tik pasiskubink, 

! nes yra ir lauko darbas reik ap
dirbti. Aš nė pačiuotis nenoriu.

V ieną ry tą kunigas išvažiavo į 
1 miestą, o aš pradėjau • klausinėt
• Agnės, kas ji tokia, kokia ji su 

kunigu giminė ir tt. Ji tarė:
! “nesakyk tik jam, jš tąu viską 
. išpasakosiu; aš jo neginrinė. Kaip 
| atkelavau iš Lietuvos pas brolį, tai 
j jis ir prisiplakė. Aš dar kvaila 
i buvau tai ir pristojau pas ji neva
• gaspadinę būti; žinoma, gimine 
1 reikia vadint, nes vyskupas ne lei- 
, džia laikyt kunigui gaspadinę sve

timą, tą reikia dary ti ir kvailinimui 
žmonių ; visų jų tokios giminės'ir 
visi tą patį daro.

Prikenčiau aš gana nuo jo. 
Kiek aš ligų perleidau, kiek žan- 
dinių nuo jo atsiėmiau, kiek nak
tų lauke nakvojau. Kaip pareis 
iš kur girtas, tai jau kavokis, ne
spėsi, tai tuoj gausi į žandą ir 
kęsk. Duok tu pakaju. Kaip mu
du buvom Naujapilyj, kiek syMkiu 
aš turėjau per jį ligas kęsti. Mu
ša, kad niekam neišduočia. K: rtą 
papuolė man bėda; mato jisai, cad 
bus gėda ir jam, išvežė man * į 
špitolę. Ten išbuvau kelis mt ne
siūs ir vėl parvažiavau mergna.

do, 
jo

vėl

ten pat pardavėm. Pirko turtingi Į JJ Ant Filipinų, salų, netoli Lake 
bevaikiai anglikai, užmokėjo pen-įtanao, traukiantis su kareiviais tei
kis šimtus doliarių. Jis gal sira- 
tukas kur auga, jau butų diktas.
Aš vėl sugrįžau ant farmos 
gina.

( Pabaiga bus).

mer-

tenants FųfrlongĮ likosi ginkluotų 
kariautojų moraos giminės užpul* 
tas. Mūšyje du amerikonai ir 8 
moros kariautojai likosi užmušti, 
o trjs amerikonai* tapo sužeisti. 
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AUŠRELE.
Ateik, Aušrele, ateik! — 

z Lauksiu tavęs._
Dieną ir naktį svajoju. • 
Po praeitį šviesą klajoju.

Šaukdams tavęs!
Ateik, Aušrytėle, ateik!

Nykstu be tavęs....
Vystu, kaip rusyj diegelis 

Be spindulėlio,
Skęstu, lyg juroj laivelis 

Be takužėlio....
Ateik, Aušrytė, ateik! —

Žustu be tavęs....
Svieto purvynas protą man slegia, 
Urvų biaurybės jausmus man va

gia.... 
šilumos kiek mesk, 

Nuramink, 
Atgaivink, 

Prie šviesos nuvesk!
Antanas Žemaitis.

|Į Amerikoniškas konsulius mie
sto Palermo; Italijoj, gavo daug 
gazdinančių laiškų nuo draugų už
mušėjų N’ew Vorko policijos leite
nanto Petrosino už spyrimą Italijos 
valdžių ęnergiškiau gaudyti užmu
šėjus. ‘ '

| Austrijos pasiutinys Serbijoj 
perkraustė savo šeimyną iš Belgra
do j Zemliną. Zęmlin yra kitoj 
Dunojaus pusėj, jaji Vengrijoj.

Persijoj, pajūrių miestas 
Bender Abbas perėjo į revoliuci- 
jonierių pusę, j

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

.(Tąsa).

K VISUR.
tele-Streikas gromątnešių, 

grafistų ir telefonistų Paryžiuj 
traukiasi toliau. Randas laiškus 
išnešioti nusprendė siųsti karei
vius. Laukia streikų tarnaujančių 
ant gelžkelių. ir elektrikų. Kadangi 
krasa neįstengia persiųsti pinigų 
produktų pristatytojams, jie ne
siunčia produktų Paryžiun. Val
gio produktai žymiai pabrango. 
Bankai ne priima čekių, nes «U jų 
išstatyto jais negali susinešti.

Į| Prancūzijos randas, dėl strei
ko tarnaujančių ant krasos Pa
ryžiuj, mano apšaukti mobilizaci
ją karjumenės Paryžiaus apskrity j. 
Tąsyk visi streikuojanti krasos 
tarnauti turėtų eiti kariumenėn. 
Kaip tas streikas pasibaigs, neži
nia. Be abejonės tvarką ateis pa
daryti Prancūzijos parlamentui. 
Susinėsimoms Paryžiaus su Londo
nu naudojamas bevielinis telegrafas. 
Paryžiun atsiuntė kelis šimtus ka- 
riumenės telegrafistų, bet jų vos 
pakanka susinešimui rando su ki
tais Europos kraštais.

1 19 d. kovo mieste Reggio, 
petinėj Italijoj,,, vėl buvo smarkus 
žemės drebėjimai, nuo kurių su
griuvo didesnė dalis tuomtarpinių, 
patalpinimui žmonių pastatytų trio- 
bų/ luibai nuo žemės drebėjimų 
nukentėjo, apart Reggio. teipgi 
miestai Palazzo ir Ramirez.

[| Pareikalavus durnos komisijai 
moskoliškasis randas suteikė jai 
statistiką karo teismų besidarbavi- 
mo. Sulyg tos. statistikos išpuola, 
kad nuo i -d. sausio 1905 m. iki 
r d. sausia šių metų Maskolijoj 
3319 ypatų tapo mirtim pasmerk
tų, pakarta 1435. Apart to dar 
pakarta 683 ypatos 1906 m.

|[ Anglijos žemutinis parlamen
to rūmas, 157 prieš 122 balsais 
pripažino visiems gyventojams tu
rintiems 21 metą, tame ir mote
rims, balsavimo teises. Kadangi 
vienok tam nepritaria nė lordų rū
mas, nė ministeriai, tai 
nės, iš to išplatinimo 
teisių nieko nebe i.

be abejo- 
balsavimo

Sykį buvau pabėgus, bet susi n 
atsivedė policmonus, buk aš 
penkis šimtus dol. pavogiau ir 
persiprašiau ir sugrįžau bijodama,
kad į kalėjimą nepaduotų. Potam 
jis pirko farmą ir padavė į 1; 
raščius, kad kunigo giminaitė 
įieško vyro ant farmos apsivtdi- 
mui. Jau aš tąsyk buvau bėroj. 
Atsirado vyras, dar įteikė apie 1c- 
vynis šimtus doliarių ir kuni]*as 
paa davė sriubą stuboj, bet vyras 
tuoj suprato, kokiam aš padėjime; 
prailėjo manęs neapkęsti, dar 
kiaus pyko ant kunigo, 
kartą kunigas girtas, radęs v; 
prie manęs,-griebė revolverį. 
išsprūdo per duris, išmetė, su 
rtžpiudė ir šiądien nežinau. . 
ans yra. Teip ir užsihąįgė m? no 
ženybinis gyvenimą*. Ma:ų išrė
žė į Naujapilį. Pabuvau k< lis 

Kam mėn*snt», bėdą perleidau, o kutiikį

ik-
4

J
Parišę*
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Įj Streikas te.efonistų 
jančių Paryžiaus krasoj 
Pas darbo • ministerj atsilankė tar
naujančių delegatai. Kadangi abi
dvi pusės pasirodė nuolaidžioms, 
tai ne sunku buvo susitaikyti. Tar- 
naujantiejie pareikalavo prašalini- 
mo nuo vietos pagelbininko vyriau
sio krasos užveizėtojo Simyano; 
kad dėl streiko nieks nuo vietos 
nebūtų prašalintas; kad nesutiki
muose darbininkų organizacijos 
galėtų tiesiog su viešų darbų mi- 
nisteriu susižinoti be viršininkų 
tarpininkystės. Vien klausymo pra- 
šalinimo Simyano ministeris nega
lėjo išpildyti, nes tą galėtų tik 
parlamentas padaryti.

ir tarnau- 
pasibaigė.

U Pietinėj , Italijoj, mieste Reg- 
gio vėl buvo smarkus žemės dre
bėjimai. * Jūrių vilnys išmetė ant 
kranto daug mažesnių laivelių. 
Žmonių vienok prie to nepražuvo.

J} Bavarijos sostapilėj Mnenchene 
likosi Įrengta i>irmtitinė ant svieto 
orlaivystės akademija.

NEUŽSITIKĖJIMAS.
Nesenas tai laikas, kuomet žmo

nės laikraščiams tikėjo.... “Kad 
teip rašo, tai tik turbut teisybė. 
Melo nerašys”, — sakydavo. Ir 
kuomet tikėjo, tai tikėjo net vi
siems laikraščių apgarsinimams, 
nors kaikurie iš tų apgarsinimų 
aiškiai parodydavo savo nebrėkiš- 
ką melą. Dabar jau ne teip tiki. 
“Lietuvos” N r. 6 šių metų patilpo 
“Žmonių Knygyno” pranešimas 
Vienas “Lietuvos” skaitytojas ra
šo į "Žmonių Knygyno” redakciją: 
“.... Labai man patinka tokios 
knygelės, matau, kad labai butų 
geros, pamokinančios ir pigios, tik 
1 delta ris metams, tai už 12 kny
gučių nebrangu ir tuojaus siųsčia 
doliarį, tik nežinau, ar išeis 
tos knygutės.__ , ba jau ne sykį
teip mane prigavp........ pasigarsi
no, kad tokią puikią knygą .už teip 
pigiai atsiųs, tik už 50c., o kai 
nusiunčiau pinigus, tai nė atsaky
mo nedavė.... Dėlto, godotinas 
Redaktoriau, pra^očyk, ale kaip 
vienas prigauna, tai paskui nė tei
singu žmogum negali užsitikėt. 
Mažu jus teisingai išleisit tokias 
puikias knygutes, bet aš nežinau.”

Rašėjas. matomai, norėtų, kad 
kas paliudytų.... Gerai, kad aklai 
netiki. Juk kiek tų perijodiškų 
leidinių netikėtai sustojo! Suban- 
krutijo! — visi sau aiškina, o pre
numeratorių pinigai daugiausia 
lieka to bankruto kišeniuje. Ge
rai, kad žmonės teisingi, pirmei
viai, norinti dirbt visuomenės dar
bą, tai, subankrutiję, atsiteisia su 
skaitvtojais; vienok daug buvo to
kių, ką vitai nutylėjo arba net pa- 
sislėpė po kitu vardu... .—

Tačiąus visgi reikia bent išdalies 
užsitikėt laikraščiais, tik reikia pa- 
galvoLjjcas gal būt teisybė, o kas 
melas, ar prasimanymas. Paim
kim viršuj paminėto laiško rašėją. 
Jis netiki “Žmonių Knygyno“ pra
nešimui.- O tasai tilpo ne apgarsi
nimų skyriuje — reiškia: redakto
rius juo (tuo pranešimu) patikėjo 
ir patalpino laikraštinėje dalyje; 
nes mat nlusų redaktoriai beveik 
visi į apgarsinimus nesikiša, taigi 
už juos nė neatsako; jie atsako 
už tą, ką patys, peržiūrėję, patalpi
na, o į apgarsinimus nežiūri. Tai 
jau čia galima tikėt sykiu su “Lie
tuvos” redakcija! Antras daly
kas: * “Žmonių Knygyno" redakto
rium yra jau daugeliui skaitytojų 
žinomas dabartinis "Kovos redak
torius ir buvęsis “Vienybės re
daktorių* — taigi jau jis kad ir 
norėtų ne teip lengvai galėtų ap
gaudinėt prenumeratorius. Ir štai 
dėlko: jeigu jis ką nuskriaustų, 
tai -butų visuomenėje apšauktas 
kaif>o apgavikas ir jam jau nebūtų 
darbojnė vienoj re 
rėdamas gyvent tu 
to darbo — 6 varę _ .
glis kast! Maf, kartais žmogus dėl 
duonos tur bdti teisingas.

"Žmonių Knygynas* pradės eit 
. gegužio mėnelyje. Pirmoji kny

gelė bus “Žemės Išpažintis” (ge- 
1 ologija ir paleontolbgija; kaip at- 
. sirado žemė, gyvybė ant jos ir tt. 
! su daugeliu paverktų). Taigi,
. kas patikės tubmi, kas augščiau 
1 sakyta ir tuomi, kad Žmonių 
. K-no” redakcija žada pinigus su- 
. grąžinti kam nepatiks ✓ knygelė 
: patikėjęs tuomi tegul urnai siun

čia i doliarį prenumeratos visiems 
metams (už 12 knygučių, nes kas 

. mėneSis išeis I knygutė), arba 

. bent 50c., o kitus gali prisiųst vė- 
t liaus. Nepamirškilj kad laiškai stf 

pinigais (ar Money Order) reikia 
siųst "Žm. K-no” redaktoriui, šiuo 
adrisu:

‘ J. Baltrušaitis,
, įgis; E. Moyamensing av.

Philadelphia. Pa.

reakcijoje, o no
gėtų j ieškoti ki- 
giai stengtų an-

, ' *^ulylk, nutylk! Nulipsime atsargiai, 1 
ad neatkreipti į savę atidžios. Aš paimsiu ■ 

lempą, be jos nieko nepadarisime.... Grei
čiau, greičiau....

Apačioje prie pačių durų ant grindinio jie 
pamate išsitiesusį Dario. Jis buvo apalpęs, , 
išbalęs, suspaustomis lupomis ir užmerktomis 
akimis. \ Benedetta; nustojusi vaitoti, žiurėjo 

JĮ plačiomis akimis, nieko nesuprasdama. Iš 
sužeistojo matyti mažai tenutekėjo kraujo, nes 
tik drabužiai tebuvo raudoni.

-— Greičiau, greičiau, —* kalbėjo Viktori
na. Ji prinešė lempą prie sužeistojo, kad pa
žiūrėti kokiame jis padėjime. — Šveicoriaus 
neimate, jis, turbut, nuėjo pas kaimvną

Ikšiol neuždegė žibintuvo; 
bet jis gali ateiti. Męsi su ponu abatu nune
šime kunigaikštį į jo kambarį.

< Ji tik viena buvo rami. Abatas ir Bene- 
detta visai neteko saumonės ir klausė jos, yt 
kūdikiai. 3

— Grafiute, paimk lempą ir pažibink 
mums. Laikyk ją žemiau, kad męs nesu- 
knuptume ant laiptų. Tamsta, kunige, paimk 
Jl uz kojų, o as imsiu už pečių. Nebijok iis 
jau netaip sunkus! • J

7 Ir jie ėmė lipti laiptais. Aplinkui buvo tv- 
itr, visas namas buvo apmiręs. Ant galo at
sargiai -eidami, jie atėjo į Dario kambarį ir 
paguldė ji j lovą.

Jau!.... užganėdintai nusišypsojusi 
pasakė Viktorina. — Grafiute, pastatyk kur- 
nors lempą. Užtikrinu, kad musu niekas ne
inate. Kaip gerai, kad Serafiną yra išvažia
vusi, o kardinolas užsidarė su donų Vidžilio.... 
As apvyniojau jo petį savo sejonu teip, kad 
ant laiptų nenukrito nė vienas lašas kraujo- 
apačioje gi aš tuojau nuplausiu.

Ji pasilenkė prie Dario ir pridūrė:
Jis alsuoja.... Jus abu pasiliksite su 

juo, o as bėgsiu pašaukti gvdytoją Džiordano. 
Jis pažysta tamstą, grafiute, nuo mažu dienu. 
Juo galima užsitikėti.

^ Pasilikę jie vieni prie sužeistojo, ilgai sto
vėjo nepratardami, nė žodžio. Ji suspaudė sau 
rankas ir suvaitojo. Paskui- pasilenkė ant 
ligonio irmieiliai ėmė žiūrėti jam į veidą. Jis 
alsavo lėtai, paskui veidas truputį pasiraudo 
ir jis atmerkė akis.

Ji tuojau paėmė jo ranką, truputėlį suspau
dė ir pajuto, kad ir jis spaudžia jai.

— Pasakyk..rf. ar t-u, mane matai? tu 
girdi mane? Kame dalvkas, kas atsitiko su 
tavim ?....

Jis neatsakė, tik neramiai žiurėjo į Pier- 
re ą. Bet pažinęs jį, jis rodos nurimo, ir tik 
v is dar jieškojo akimis ar nėra daugiau ko 
kambaryje. Ant galo jis prašnabždėjo:

— Niekas nematė....
— Ne, ne, nusiramink. Mums su Viktori

na pasisekė tave atnešti čia, niekam nepatęmi- 
jus. Tetutės nėra namie, o dėdė užsidarė su 
savo sekretoriumi.

lis nurimo ir ant jo lupų pasirodė šypsą.
Aš noriu, kad niekas nežinotų, — tas 

taip kvaila!
Viešpatie, kas gi su tavim atsitiko? — 

> vėl paklausė ji.
; Aš ir pats nežinau.. .. <• -

Jis užmerkė akis, lyg nenorėdamas stačiai 
i atsakyti ant klausymo. Bet paskui jis supra- 
• to, kad geriau padarys, jei pasakys dalį tei

sybės.
i — Kasžin-koks žmogus pasislėpė už var
tų.... Jis, matyti, laukė manęs. Kuomet aš 
prisiartinau prie jo, jis ^Miolė ant manęs ir 
įsmeigė peilį į petį..

1 Ji visa drebėdama, pasilenkė prie jo, gi
liai pažiurėjo jam į akis ir paklausė:

— Bet kas jis, kas tas žmogus?
Jis neaiškiu balsu atsakė, kad nesuspėjo

■ pamatyti jo veido, nes jis greitai pasislėpė 
i tamsumoje.
, — Tai Prada. — taip Prada? Pasakvk,

juk aš ir taip žinau! •— sušuko ji ne savu bal- 
! su.-—Aš žinau—girdi! Aš nenorėjau būti jo 

pačia, ir jis nusprendė neleisti mums susivie-
■ nyti.. .. Ir jis užmuš tave, kuomet sužinos,
■ kąd aš esu liuosa ir galiu prigulėti tau! Aš 

žinau jį, jis visomis jiegomis pasistengs su
griauti mano laimę. -. .. Tai Prada, tai Prada.

Ligonis užprotestavo:
— Ne, ne, tai ne Prada ir nepasiųstasis jo 

žmogus.... Prisiekiu aš tau L Aš negaliu 
pažinti žmogžudžio, bet tai ne Prada, ne, ne!

Jo balse skambėjo toks persitikrinimas, kad 
Benedetta turėjo tam įtikėti. Ir ji liovėsi jo 
klausinėti. Jo ranka, kurią ji laikė, pasidarė 
drėgna ir ėmė šalti. Jis vėl išsitiesė ir užmer
kė akis. Jo veidas pasirodė mirtinai baltas. 
Rodėsi, kad jis ėmė mirti.

—\Ponas abate, žiūrėk, žiūrėk, jug jis 
miršta.... Jis- miršta....( Žiūrėk, jis visai 
atšalo.š.. O Viešpatie, jis miršta!....

Pierre stengėsi ją suraminti.
— Jis per daug kalbėjo.... Užtikrinu 

tamstą as girdžiu jo širdies plakimą.... štai, 
pridėk ranką.... Tuojau ateis gydytojas, ir 
tamsta pamatysi, kad jis pasitaisys.

Bet ji neklausė jo ir jis pamatė netikėtą 
sceną. . Ji staiga sugriebė mylimojo žmogaus 
kūną, beprotiškai jį suspaudė savo glėbyje, 
apipildama jį ašaromis, bučiavo ir kalbėjo:

— O, argLaš tave prarasiu!;... Kodėl aš 
tau nepasidaviau, kodėl aš taip kvailai kovo
jau su tavim, kuomet męs dar galėjome išban
dyti laimę.... Taip, aš bijojau Madonnos, 
man rodėsi, kad aš dėl jos turiu užlaikyti ne
kaltybę, kad tą nekaltybę galima atiduoti tik 
vyrui ir kad tik tuomet ji tepalaimina jungtu
ves.... Bet ji nebūtų užsiširdijusi, jei męs 
butume buvę laimingi? Mylimas; mylimas, 
girdi? Taip, geriau pragars su visomis jo 
kančiomis, negu prarasti mylimąjį neprigulė- 
jus jam visa siela, visu kunu!..;.

— Grafiene, meldžiu tamstas 
mink, — kalbėjo alįatas, —ę“ _ 
suoja.... Tamsta bereikalo taip kankinies.

Bet ji nenorėjo pergyventi saro Dario...-.
— O, mylimas, nepalik manęs, paimk ma

ne su savim. Aš prisiglausiu prie tavo šir
dies, aš taip kiltai suspausiu tave savo ranko
mis, kad mus nebus galima perskirti, ir mus 
turės drauge palaidoti.. .. Taip, męs abu nu
mirsime, bet visgi busipie sujungti. Aš pri
žadėjau tau, kad prigulėsiu tiktai tau vienam, 
ir aš busiu tavo, vistiek kas neatsitiktų, nors 
ir kape.... O mylimas, mylimas, atmerk akis, , 
pabučiuok mane, jei tu nenori, kad aš numir
čiau ....

Benedetta parpuolė ant lovos ir iš jos akių 
pasipilė ašaros. Bet ant laimės atėjęs gydyto
jas pertraukė tąją sceną.

Visi Bokkanęra šeimynos nariai gydėsi tik
tai pas jį. Tai buvo geros širdies žmogus ir : 
reikale užlaikydavo visas paslaptis. Jis ap
žiurėjo Dario ir pasakė:

— Tai niekis, žaizda visai nepavojinga. 
Jam ’ prisieis pagulėti tris savaites ir bus 
sveikas. 1

Gydytojas tuojau suprato ką reiškia toji 
žaižda ir, pasilenkęs ant Dario, pasakė: .k *

— Męs tą vadiname pranešimu.... Jis, 
matyti, tamstos nenorėjo užmušti, nes žaizda 
padaryta iš viršaus į apačią, kad pagadinti 
muskulus, neužkliudžius kaulo.... o, tai tik-į: 
rai vikriai atlikta.

— Taip, taip,

nusira
jis £yvas, jis ai

— Taip, taip, — šnabždėjo Dario, — jis < 
pasigailėjo manęs, o.Juk ant vietos jis galėjo 
mane nudėti.

Benedetta jau nebeklausė jų. Ji parpuolė 
ant kresės -ir apsipylė džiaugsmo ašaromis^f 
paskui priėjo prie Dario ir tyliai jį pabučiavo.

— Girdi, daktare, —į- pasakė kunigaikšti^, j 
'-4~ nereikalinga, kad kas nors žinotų... 4 Toks 
kvailas atsitikimas. Niekas nematė, tik po
nas abatas, ir aš labąi meldžiu tą viską tižiai- I 
kyti paslaptyje, p svarbiausia, nereikia gąs
dinti kardinolo, tetutės, J..

i — Gerai, gerii! — atsilieja gydytojas. — 
Buk ramus. Pasakysiu,-'kad tamsta nukritai 
nuo laiptų ir išsinertai sau pętį... .• C) dal>ar( 
pasistengk užmigti.... Reikia būti ramiam... * 
Aš rytoj užeisite iš ryto.

Prasidėjo tylus, ramus laikas.Prasidėjo tylus, rainus laikas. Pierr.e iš 
pradžios praleizdavo dienas senaine rūme prie 
knygų ir rašymo ir tiktai po pietų praleizdavo 
po kelias valandas Dario kamliaryje, kur vi
suomet budėjo Benedetta. Ligonis pradėjo 
pasveikti ir visi buvo persitikripę, kad jis tik
rai gryžtelėjo petį. ’

Sykį vakare, kuofnet prie ligonio iicbtnlo 
Benedettos, Pierre besėdėdamas prie kunjir 
gaikščio lovos, užgirdo, kaip Viktorina, atne
šusi ligoniui buljoną, tyliai pasakė:

— Kasžin-kokia njergaitė, — lamstu džinai 
—- Pjerina, — kasdiena ateina čia ir verkda
ma klausinėja apie tąmstos sveikatą. Aš j0- 
kip' budu negaliu atsikratyti nuo jos, — ji 
vis klaidžioja apie namus, — aš noriu tamstai 
tą pranešti.

Pierre išgirdęs tuos žodžius, tuojau supra
to kas buvo pasikėsinimo kaltininkas. Dario,. 
kuris atidžiai žiurėjo į Pierre’ą, suprato ką 
mano abatas ir pasakė jam:

— Taip, kunige, tamsta dasiprotėjai. kad 
tai darbas Tito.... Na argi gali būti kas 
kvailesnio? * . t

•Ir nors iis tvirtino, kad nieko tokio nepai- 
darė, kas išteisintų Tito pasielgimą, bet, ma
tyti, jam labai buvo nesmagu pakliūti į pana
šią istoriją. Jis tik tuomet nusiramino, kuo
met Pierre pasakė, kad pasistengs pasimatyti, 
su Pjerina ir perkalbės ją, kad ji čia neši-' 
rodytų.

— Kokia kvaila istorija! — pasakė kuni
gaikštis, lyg pykdamas ant savęs.
F Jie nutilo. Įėjo Benedetta ir atsisėdo ant 
lovos prie ligonio. Vėl pasidarė ramu, visa
me rūme nesigirdėjo ir menkiausio šĮamėjimo.

Pierre, ant galo, nusprendė vėl pradėti iš
eiti iš Bokkanęra rūmo. Jis mėgdavo praleisti 
kiauras dienas ant Tibro krantp, kur nebūda
vo nė vieno žmogaus. Čia, įsižiūrėjęs į upės 
vandenį, jis pasileizdavo į svajones ir nlėkąs 
jam nekliudydavo mąstyti. Sykį, paryčiu, jis 
ten pamatė Pjerina^ Jcųri, jau rasi, kelios va
landos, buvo įsmeigusi į Bokkanerą rūmo 
kraštutinį lagąn, ten, turbut, mane guli jos 
numylėtas Dario. . Išgązdinta šiurkščiu Viktcn 
rinos priėmimu, ji jau nebeišdrįso pasirodyti 
pas rūmą, kad sužinoti apie ligonio sveikatą, 
ir ateidavo čia ant upes kranto, kur ištisas 
dienas žiūrėdavo į langą, ar nepamatys nors 
menkiausio gyvybės šašelio. Pierre. sujudin
tas tokia*jos mede, priėjo prie jos ir užkalbi
no. Vietoje to, kad ją praginti, kaip -prašė 
Dario, jis meiliai ėmė klausinėti apie jos na
miškius, tartum nieko ir nebūtų atsitikę; be
kalbant, lyg nejučiomis, jis prisiminė apie ku
nigaikštį ir pasakė, kad už dviejų savaičių J»s 
bus sveikas. Jos akyse pasirodė ašaros ir ji, 
laiminga ir pradžiuguti, sušuko jam ‘'ačiū, 
ačių!” ir pasileido bėgti Paskui jau jis nie
kuomet Jos nebemato

Paskui Pieire pradėjo vaikštinėti po Ry
mo sodus ir jis negalėdavo atsidžiaugti pai
kiais ir.edžris, gėlių gražumu. Sngryžcs va«

g^iikštis, lyg pykdamas ant savęs.

hJi
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ANARCHISTŲ dora
Musų J letenose suopročiai atsimainė, bet 

budai užsila ikymo teipgi nėra tokiais; koki bu
vo Akmens Gadynėje. Civilizuotasis žmogus 
nėra padėji ne laukinės šeimynos, kuri terp 
dviejų blogų turi pasirinkti, arba pasenusius 
tėvus suvajfi; 
kia maisto « 
čiais maityt 
kų. Męs tuirime įiersikelti į anas gadynes, 
kurias su vargu galime priminti sau, kol męs 
Įgalėsime’suprasti, kad apistovose tuomet esan
čiose, pusian l *’ ’ ' “ 1”’~

kai, męs tuojau galėjome tapti vyru ir žmona gana teisini įjj.
tame dideliame sode.... ĮOceanijos ž i»>ucn oum ^iaun>uų . . - , _ , - - , » . .

Ji linktelėjo galva, tartum norėdama pa- buto, kaip misijonieriai atgrasino juos valgyti ?e .es^ i . .5 .-ra Pr*versta kentėti ir 
. . . .- N. . .... : ____ 1 ■J • ___ mo stioresnis ir įsnasesnis bus doriškas na-

' * leare, apimtas didžiausiu entuziazmu, jis Da- 
rio ir Benedettai pasakodavo apie visus dienos 
(spūdžius, ir nuo tų pasakojimų jauniejie at
simindavo vilą Montefiori, kur jie vienas kitą 
pamylėjo.

— Aš atsimenu, — kalbėjo grafienė; — 
kuomet skleidėsi gėlės, ten buvo toks stiprus 
kva|>as. kad sykį aš parvirtau ant žolės ir ne
beturėjau jiegų atsikelti.. . . Atsimeni Dario? 
Tu paėmei mane ant rankų ir nunešiai pas 
fontaną, ir tiktai ten aš atsipeikėjau.

■— Taip, taip, — atsakė jis, šypsodamos, 
— aš ilgai bučiavau tau akis, ir ant galo tu 
jas atmerkei.... Tuomet tu nebuvai tokia 

' šiurkšti ir aš galėjau bučiuoti tau,akis, kiek 
tik norėjau. .. . Bet męs tuomet buvome jau
ni, ir jei męs nebūtume buvę toki nayviski vai- 

’f \ . j „ “f ■■ -'— 
tame dideliame sode....

kymo teipgi nėra tokiais, koki bu- 
Gadynėje. Civilizuotasis žmogus

yti, arba visiems negauti kiek rei- 
Ūeužilgio išvisti save neįstengian- 
pė pasenusių tėvų, nė jaunų vai-

sakyti, kad tik viena Madonna juos sergėjo. Į savo pasem 
— Žinoma, žinoma.... . Bet kokia laimė domis ? -

__ .įsius šeimyniškius ir savo nevi- 
_________________________________________ • Nįlikįiucho-Maciay yra pasakęs tą, o 

dabar bus, kuomet męs prigulėsime vienas ki- jo j>astebėjiinai yra žinomi kaipo užtikimi.

>

rnas Smith’as uždėjo savo pirštą ant tikros 
pradžios doriško* pajautimo. Jis nejieškojo 
mystiškuose tikėj miškuose jausmuose; jis ran
da jį tiesiog jausme užuojautos.

1* M •{.
•> The Theory of Merai sentiment, ▼. “Works and 

Life of Adams Smith“, Tom. 4 ir 5.

T ' . * .* ''a**Jus pamatote vyrą mušantį vaiką. Jus 
žinote, kad mušamas vaikas kenčia. Jūsų 
vaizda verčia jus kęsti skausmą duodamą vai
kui ; o gal jo ašaros, jo skausmo pilnas veidelis 
pasako jums. Ir, jei jus nesate bailiais, jus 
šoksite ant nuožmuno, kuris muša jį ir atim
site jį iš jo.

Šitas pavyzdys pats kuone išaiškina visus 
doriškus pajautimus. Juo jiegesnė keno vaiz-

tam. • •• • I
Jie tankiai kalbėjo, kad jų byla virsta ge- to, kas yra 

ron pusėn. Dona Serafiną kasdieną praneš nytis, bet pagrindas li.ekasi tas-pats, 
davo linksmas naujienas, kad jungtuvės tikrai męs norėtume sudėti visą f” 
bus panaikintos; ji skubinosi greičiausiai už- karalijos į'v* 
baigti dalyką, kad nuraminti visus liežuvius, skruzdės, p;.tikučiai, kalninės pelės ir žmonės 
kurie buvo labai išsiplatinę ir tas ją labai er- sutinka ant ! * -
žino. Pierre ir labai persiėmė jų byla, kuri —' Kri||:
turėjo būti greitai perkratinėjama antrą kartą. I—

Tiktai vienas monsinjoras Paima, kuris 
buvo paskirtas moterystės stovio apgynėju.) 
nedavė jiems ramumo. Jis žadėjo dar smar
kiau stoti prieš Benedettą, negu pirmąjį kar
tą. Dona Serafiną pasimatė su monsinjoru 
Nani, kuris prižadėjo pakalbėti su Paima. 
Bet tas paėmė daug pinigų. Pats monsinjo
ras Paima buvo labai teisingas žmogus, bet 
ant senatvės įsimylėjo be \ galo į labai 
gražią mergaitę ir, kad nesukelti skan
dalo, jis išleido ją už kasžin-kokio pakarča- 
kos, kuris prašvilpė visus savo turtus ir da
bar savo pačią nemielaširdingaL muse. Pra
lotas viską tą norėjo užlaikyti* paslaptyje ir 
atidavė visą savo taupinį mergaitės vyrui, Į (|įįej^ 
bet dabar jis vėl buvo iškirtęs šposą ir buvo I 
reikalingi pinigai, kad išgelbėti jį iš nelai-l- -■ *

. mes, o pralotas pinigų nebeturėjo. Ir štai 
dona Serafiną nusprendė išgelbėti,jauną žnx>- 
gų, užmokėdama jo skolas. Ir apie tą ji ^Įturf statvtis 
žodžio ^nepasakė monsinjorui Paima; bet šis Ąr -

laukinis žmogus galėjo protauti

Srnes esant auka šiaurinių skor- da; Ke™uJ15 '"*Ples »*>. M Jauc.a kokia

juo stipresnis ir išnašesnis bus doriškas pa
jautimas. Juo labiau jis yra patrauktas sta
tyti save į vietą kitos ypatos, juo labiau jis 

Manrnid budai gali mainytis. Uikymas|iaus. skausmą užduodamų jai, įžeidimą daro- 
naudingu ar kenkiančiu, gali mai- Ja|. >>eteismgumą. kurio ji yra auka, juo 

- - - • Ir jei lab,au J,s yra verčiamas veikti teip, idant už-
> filo’zoHja gvvuHų 1*8“ skausmui, įžeidai, ar neteisingumui. Ir 

Wena sakymą.’tai pasirodvtų, jog J“” . dauK,au . PapranM dėlei aplinkybių, 
- - - - - - • ' -. delei tų, kūne jį apsiaučia, ar dėl stiprumo

vieno dalyko I savo paties minties ir savo paties vaizbos
;:£ionvs*Y sakė: “Nedaryk to ki- 'eikti ‘«P; kaip mąstis ar vaizba liepia, juo la 

' ’ ’biau doriškas pajutimas augs pas jį, juo la
binus jis-stosis paprotinti.

Šitą patį Adomas Smith’as išveda su gausa 
pavyzdžių. Jis buvo jaunas, kaip šitą knygą 
rašė, kuri toli jiereina jo veikalą rašytą se- 
nesniame amžyje apie politiškąją ekonomiją. 
Laisvas nuo tikėjimiškų prietarų, jis jieškojo 
išaiškinimo doros fiziškoje buityje žmogaus 
prigimties ir dėlto ve oficiališkiejie ir neofi- 
ciališkiejie prietarai padėjo veikalą šimtme
čiui į juodąjį surašą.

Adomo Smitho vienintelė klaida buvo jo 
i nežinojimas, kad šitas pats jausmas užuojau- 

Mtos jo paprotiniame laipsnyje yra teip pas gy-

P| Pažiūrėkime į populiarizatorius Danvino,

*) Pašakne 
sakymą savo 
daryk tą put)

J H • 
tiems, ko nenorėtum, kad kiti darytų tau 
dar priduri 
garą”.

Dorybėj 
vulių karalijos, toli pereina šitą ir gali būti 
pasakyta žo 
rėtum, kad 
kybėse”.

Ir firisic 
[patarimas;

am i negatyvlškoje formoje pozityviau* pri
mokytojo: “Ko nori kad žmonės darytų.
Mans". — Mat. VII. — 12.

iyo: "Nėšį busi nusiųstas į pra- 

pteaiškėjanti iš tėmijimo visos gi

gižiais: “Darylį tą kitiems, ko no- 
kiti darytų tau tolygiose aplin-

itria: “Minėk, kad tai vrl tik • . * . . . 1 IVJ jv/ |/a|/ivjuiiiaiuv aaiį/oii y JV V 1 d IVip IRUS
sitas patarimas yra vaisumu Vulius, kaip ir pas žmones.

ilgo prityrimo gyvulių draugijoje. Ir terp Pažiūrėkime į populiarizatorius Danvino,
didelės mjn|i^ draugijinių gyvulių drauge kurie jį atnieta su visa kuo> ko jis nėra J)er_ 

jis likosi paprotiniu veiksniu su-Į^jnęS nuo Mąlthuso; jausmas sanlydumo vra 
svarbiausiu pobūdžiu visu gyvuliu, gyvenan- 
...................... - - . vil.

Ivg šito principo. Ištikro, be šito, jokia dr&u-
gija negalit į užsilaikyti, jokia veisle negalėtų c.iu draugi;oįe. firelvs sudrasko žvirblį; vil- 

ėl^.?a!e.l.'..Sa''-rtl5kųnl kllauc,,i- Prles kurlasJ' kas praryja kalninę pelę; bet ereliai ir nikai 
. .. . . . atnašiai gelbsti vieni kitiems medžioti, žvirb-

ukro šitas prastasis principas, ku- hjs ;r peJč susivienija terp savęs prieš žvėrissužinote apie jos. pasielgimą, sykį atėjo pas te- ~ , “tėn" u į "s "LT“ ^us.v.emja terp savęs prieš zyens
rUv.’ČrofL !r vArWnm« dėk-ivnin už iosK 1 MaibKęjo u> leimjii10 uraugijinių gyvūnų jr plėšriuosius paukščius teip pasekmingai, doną Serafiną ir, merkdamas dekavoj u J . lr znlomų j augijų? Ar jis yra pntatkomas.- kad tik t nevikriausiejie pakliūva. Viso-

M -kara Pierre sėdėjo pas Dario kam- m^/ SVZ’aT' ^‘V5 PT””
barei; ir čia ‘siaira ibėso Benedetta ir links . .. > b Slt* ,n^ dabar zada,ne P»ma tu Įsta ymu toli dalesnes svarbos, negu kovabaryje ir čia staiga įbėgo Benedetta ir links-k .į 
ma»j*ušuko: *

j- Ant galo, ant galo! Ką tik jis buvo
- paV lėtutę ir užtikrino, kad jis mus labai 

gerbia! Na, dabar jis nenoromis bus geras! joje.
Bet Dario neįtikėdamas paklausė:

už. būvį, kurios dorybė yra apgiedama valdan
čiųjų luomų kiekviename pasistengime galin-SKYRIUS V. _ _ e _ _

Suoproti> gero ir blogo vra pačioje žmoni- čiame patalrnauti musų apkvailinimui.
Žmogus, kokį laipsnį protiško išsivy- Kuomet męs tardome gyvulių svietą ir 

__ t_______: Ištvino nebūtų pasiekęs, kaip jo supratimai bandome išaiškinti sau, kad kova už būvį, pa- 
__ Ar paėmė* iš jo kokį raštelį, ar jis for- nebūtų nejų temdinti prietarais ar ypatiškaiš laikoma kiekvienos gyvos esybės su priešin- 

— • -______________ reikalais, ji skaito-abelnai geru tą, kas yra gomis apystovomis ir su nevidonais, tai is-
Tai naudingu draugijai, kurioje jis gyvena ir blo- vystame, jog juo daugiau principai sanlydu- 

" * ‘ mo ir lygybės yra išsivystę gyvulių draugijoje
Bet iš kur ateina šitas supratimas, tankiai Pr yra iau#ę i j°s papročius, juo daugiau pro- 

" is,. kad su vargu gali atskirti jį |Kos turi išlikti ir garbingai išeiti pergalė- 
* Milijonų milijonai yra žmo-jj°ją iš kovos su sunkenybėmis ir priešais. Juo

Jie daugiausiai ką žino, tai | sanlydumą su kiekvienu kitu nariu draugijos, 

, kaip gi .tas yra, kad jie skaito I ypatybės, kurios yra didžiausiais _ veiksniais 
vra naudingu žmonių 'veislei, ar- visos pinnyneigoš; narsa is vienos pusės, ir 
jausmą vienlydumo su savo kil- laisva ypatiškoji iniciativa, iš antnbs. Ir ant- 
į visus jų siaurus, saumyliškus raip, juo kokia gj vulių draugija, a? mažas gy

vulių būrys labiau žudo šitą pajautimą san- 
is visuose laikuose užėmė labai lydumo — kas gali atsitikti dėlei išimtinės 
dar tebeužima juos lygšiol. Ne- stokos arba vėl dėl išimtinio gauso — juo lą- 

___  ___  ______________ ,___ _ J, kaip visa knygija tampa prira- biau kiti1 du veiksniai pirmyneigos, narsa ir 
Paima jokiu budu - negalėtų nukreipti dalykų šy t a apie šit į dalyką. Męs savu žarų duosi- ypatiškoji inicijativa, mažta;,ant galo ji išnyk-

Kuomet męs tardome gyvulių svietą ir

mališkai prižadėjo?
— Susimildamas, argi tai galima? _ _ .

labai teisingas žmogus ir jis niekuomet nesu- gu tą, kas Lenkia jai.
tiks taip pasielgti.

Bet ir ji’pradėjo svarstytis. Ką gi, jei teip nereiški
monsinjoras Paima, nežiūrint į viską, visgi nuo pajaunino? J J J - - 1. . • , . , .. ...
stovės ant savo? Ir. jie abu susimąstė. giškų esybių, kurios niekuomet negalvojo apie labiau kiekvienas draugijos narys jaučia savo

— Taip, ąš užmiršau tau pasakyti, — vėl žmonių veislę. Jie daugiausiai ką žino, tai sanlydumą su kiekvienu kitu nariu draugijos,
prakalbėjo ji,--— T 
sprendžiau duoti save apžiūrėti gydytojams, čiau žmonija 
“ • ’ ' * * -j“. gelti tą, kas

Ji pasakė'tą visai nesivaržydama; ant jos ba net įgyja 
lupų vėl pasirodė linksma šypsą. me nežiūrim:
; j— Xa ir kagi? — ramiai paklausė Dario. reikalus ?

— Kągi ? Jje persitikrino, kad aš nemela- Šita buii ii 
vau ir surašė liudijimą lotinų kalboje.... Pa- galvotojus it 
sirodo, kadk be tokio liudijimo monsinjoras pereina metj i

11111 tau po iv* u, j M-m** m* i # # e j

kad šiądien iš ryto aš nu- savo kilmę ar šeimyną, retai tautą, o dar re -j110 pilniau yra išsivystę pas juos šitos dy • — • t • I * • • . Y • 1 . 1 t • * *•>!«*« l»n ••««r a ’zulec a-a • «> sprendžiau duoti save apžiūrėti gyęlytojan 
ii? Taip, aš su tetute buvau pas du gydytoju.

me savo paivalgą' į šitą dalyką; bet praeida- sta ir draugija pradeda irti ir liekasi-pavei- 
me, kad, nors aiškinimas dalvko |kiama savo priešų. Be bendro užsitikėjimo 
vienok dalvkas pats liekasi'nė i°kia kova nėra galima; nėra narsos, nėra 

įčijamas; ir lai sau būva musų iniciatiyos, nėra sanlydumo ir nėra pergalės!

Prie šito dalyko pagryšime vėliaus kuo- 
nęišaiškinti pilnai pradžios plane- |niet; Daugybe pavyzdžių męs galime priro-

jwą pusę.
Paskui ji atsikreipė į Pierre’ą ir pridūrė:* Imi pastebėsiu
‘— Ak. ponas abate, kaip aš norėčiau žinoti gali skirtis, 

tą lotimi kalbą!... 4 Man labai žingeidi!, ką maž neužgim , __ _________ _
ten jie galėjo parašyti; aš tuojau pamąsčiau, aiškinimas netikras, lai jis būva nepilnas, da- Apveikimas yra tikras,
kad tamsta galėtum jį man išversti, bet tetų- lykas su sav> pasekmėmis žmonijai vis liksis. |* '
tė kasžin k(>dėl nesuįiko ir tuojau nusiuntė į Męs galime r-__1 t___  „ . . . . . .
kongregaciją.... O/tu Dario pasistengk grei- tų besisukarčių aplinkui saulę, bet planetos kaip svietuose gyvulių ir žmonių įstaty
čiau išgyti, nebetoli musų jungtuvių diena. vistiek sukasi ir viena jų neša mus su savim H}as bendros savyšelpos yra įstatymu pirmin

Dario per daug anksti atsikėlė ir jo žaiz- į erdmę.
dos atsivėrė. Jis turėjo vėl ant kelių dienų Męs jau 
atgulti. O Pierre vakarais jam .pasakodavo nimą. Jei 
apie savo vaikštinės. Jis visai jau nustojo sako teologai 
slapstytis ir vaikščiodavo po visas miesto da- šitą suoprotį. 
lis. Sykį, kuomet Pierre sugrįžo, apžiūrėjęs ne jam leist 
dideles kapines Campo Verano, Dario kam- prisakymų savo sutvertojo. Męs neapsistosi- 
baryje jis atrado Čeliją ir Benedettą. me ant šito

— Kaip, tamsta abate, — sušuko kuni-Į baimių lauki, 
gaikštytė, — tamstai malonu būti numirėlių 
draugijoje? “ .

Jiems malonu gadinti savo ūpą liūdnais ce-ljr neteisinj
giniais! I tojai gali spięsu apie aitą maKUUiną patys. I mani, vauz-uziauia, paun.aeio.ma, anauziauia,

Ir Pierre toliau pasakojo apie kapines, ku- Jie žino, kad įstatymas tik sunaudojo drau- pienžindžiams, žmogui ir męs suprasime pra- 
rios nuo saulės spindulių išfodė labai linksmos, gijimus jausmus žmogaus, kad įspriausti terp džia doriškojo pąjutimo, kuris yra butiriumu 
Ir ten jis matė daugybę marmuro, kaip ir pa- doriškų įstatymų, kuriuos jis priima, viso- gyvūnams teip lygiai, k; ‘

J

I eigos ir kaip bendra savyšelpa su narsa ir ; 
kalbėjome apie tikėjimišką aiški- ypatiška inicijativa, kuri gema iš jos, užtikri- 

i mogus atskiria gerą nuo blogo, na pergalę veislės, geriausiai pataikančioms ; 
i, tai Dievas jam tą yra įkvėpęs ios laikytis. Tuo tarpu užteks nurodžius į 

. Naudingumo ar kenksmingumo buitį. Skaitytojas galės matyti pats jos svarbą 
t|t jieškoti; jis turi vien klausyti musM užimtam klausimui.

. Dabar įsivaizdykiipe vėl šitą pajutimą san- 
aiškinimo, vaisiaus nežinybės ir lydumo, veikiantį per. milijonus gadynių, ku

li no. Męs eisime toliau. rios ėjo viena po Įeitai, nuo pasirodymo pirmu-
Kiti (pav. įęlobbs) bandė išaiškinti tą da- tinės^gyvasties an,t žeųiės. Įsivaizdykime kaip 

lyką įstatymu. Esą turėjo būti įstatymas, ku- šitas pajautimas mažu-pamažu stojosi papro- 
— Ak, tie franeuzai! — pridūrė Dario. — ris išauklėjo pas žmogų pajautimą teisingumo čiu ir buvo perduodamas per paveldėjybę nuo 

—1---- c ---- L--gero jr ^^0 Musų skaity- prasčiausio mikroskopiško organizmo savo ai-
i snręsti apie šitą aiškinimą patys, niam, vabzdžiams, paukščiams, šliaužiams,

i, kuris yra butiriumu 
gyvūnams teip lygiai,, kaip maistas, ar orga- 

kius įsakymus, naudingus išnaudojančiai ma-1 nas gromuliojimtų jo.
žuomenei, kurios jo prigimtis atsisako klau- Šitai pradžia doriško pajautimo, neinant 
syti. Įstatymas iškreipė pajutimą teisingu- toli atgal ir nekalbant apie sudėtinius gyvu
mo, vietoje jo auklėjimo. - Todėl vėl eikime nūs, paeinančius iš burių labai įprastų mažų 
toliau. esybių. Męs turėjome labai trumpai išsijau-

Neapsistokime nė ant aiškinimo utilitari-1 toti, idant suglausti šitą platų klausimą į ry- 
jonų. Jie sako, jog žmogus veikia doriškai bas keliato puslapių, bet užtektinai jau buvo 
savo paties naudai, pamiršdami apie jo jaus- pasakyta parodymui to, kad nėra tame nieko 
mą vienlydumo su visa veisle, kuris yra ne- mystiško ar sentimentališko. Be šito sanly- 
žiurint į. tai kokia jo pradžia butų. Šiek-tiek durno pavieniaus su veisle gyvūnų karalija 
teisybės yra uĮilitarijohų aiškinime. Bet tai niekuomet nebūtų išsivysčiusi ar pasiekusi sa- 
nevisa teisybė. Todėl eikime toliau. vo dabartinį tobulumą. Labiausiai prasine-

Cia vėl galvotojams XVIII šimtmečio męs šusiojt esybė ant žemės vis dar tebebūtų vie- 
kalti įspėjimą, iš dalies bent, pradžios doriško na iš tų mažų taškelių plukančių ant vandens 
pajautimo. \ _ ir su vargu įmatomų per mikroskopą. ' Bet

Paimkime veikale*), paliktame dulyti ty- ar net tokia galėtų gyvuoti? Nes argi anksty- 
loje tikėjimiškų prietarų ir net mažai teži-Įviamsiejie susikuopimai pačių klėtkelių nėra 
nomame prie^tikėjimiškienis galvotojams, Ado-jPradžia draugybos kovai?

giniais!

gal Appijb kelią. I
Benedetta, kuri tyliai klausė Pierre’o pa

sakojimo, ir pamačiusi, kad tas pasakojimas 
vargina Dario, pertraukė abatą, užklausdama 
Geli jos:

— Na, o jūsų medžioklė ar žingeidi buvo?
Lig Pierre’o pasirodimo kunigaikštytė pa

sakojo apie medžioklę ant lapių, kur ji buvo 
drauge su motina.

— O, labai žingeidi, mano miela! Kiek 
ten žmonių buvo, — daugybė svetimtaučių, 
jauni pasiuntinybių dipliomatai, oficierai, ne
kalbant jau. žinoma, apie mus. Vyrai buvo 
raudonuose drabužiuose, o moters-amazon- 
kose. Pradėjome lygiai ’pirmoje ir daužėmės 
apie dvi valandi. Ant galo kasžin-kur pasi
sekė pagauti lapė.... Ir linksma buvo....

(Toliau btu).

~r SKYRIUS VI.
Tokiu budu beprietaringai tėmijant į ka

raliją gyvūnų męs ateiname prie samprotavi- 1 
mo’ kad» kur-tik draugija šiek-tiek gyvuoja, 
ten šitas principas galima rasti: Daryk ki- ' 
tiems tą, ko norėtum, idant kiti darytų tau pa
našiose apystovose. • . .

?.r ka’P męs pradedame tyrinėti arčiau evo- 1 
iuciją gyvūnų svieto, tai, atrandame, kaip 
ir zoologas Kessleris ir ekonomistas Cerni- 1 
šeyskis, jog augščiau minėtas principas, iš
reiškiamas vienu žodžiu sanlydumas lošė ne- 
ispasakomai didesnę roję besivystyme gyvūnų 
karalijos, negu visokį pasisavinimai, kurie įvy
to per kovą terp pavienių įgijimui ypatiškų 
patogybių. *

\ ra aišku, kad žmonių veislėse dar dides
nis laipsnis sanlydumo turi būti randamas. 
Net draugijos beždžionių, augščiausios gyvu- 
ių palaipoje duoda veizdų pavyzdį praktiško 

sanlydumo, o žmogus yra nužengęs toliau toje 
lačioje linkmėje. Šitas, ir tiktai šitas vienas, 
jadėjo jam išlaikyti jo menkytę veislę terp 
kliaučių statomų gamtos ant jo kelio ir išvy
styti savo protą. *

Akylas tyrinėjimas šitų primityviškųjų 
draugijų, vis dar tebetekančių ant laipsnio 
Akmeninės Gadynės, parodo iki kokiam dide
liam laipsniui nariai tos pačios bendrijos už
laiko sanlydumą savytarpėje.

Dėl šitos ve priežasties sanlydumas nie
kad nėpasiliauja; nepasiliauja net aršiausiuo
se perijoduose istorijos. Net kuomet tuolai
kinės apystovos valdymo, vergybę, išnaudoji
mas, verčia principo išsižadėti, jis vis gy
vuoja gailiai mintyse daugelio, pasirengusių 
pastatyti pasipriešinimą netikusioms įstaigoms, 
revoliuciją. Jei butų kitaip, draugija žūtų.

Didelei didumai gyvulių ir žmonių šitas 
jausmas liekasi, ir turi liktjs įgytu papročiu, 
principu visuomet esančiu mintyje, net kuo
met jis vienval yra užginamas veiksme.

Tai visas išsivystymas gyvūnų karalijos 
kalba į mus. O šitas išsivystymas tęsėsi ilgai, 
labai ilgai; jis skaitoma šimtais milijonų metų.

Net jei męs norėtume nusikratyti jo, tai 
negalėtume. Lengviau butų žmogui paprasti 
vaikščioti visoms keturioms, kaip nusikratyti 
doriškojo pajautimo. Jis yra pirmesnis gyvu
lių išsivystyme už stačiąją stovylą žmogaus. ’

Doriškas pajautimas yra musų prigimtas 
sugiebumąs, teip kaip pajautimas užuodumo 
ar palytėjimo.

Kaslink įstatymo ir tikėjimo, kurie teipgi 
skelbia šitą principą, tai jie tik pasisavino jį, 
kad uždengti savo prekes, savo drausmes nau
dai pergalėtojo, išnaudotojo ir kunigo. Be 
šito principo sanlydumo, kurio teisingumas 
teip abelnai yra pripažintas, kaip jie galėtų su
turėti žmonių protus?

Kiekvienas jų apsisiautęs juomi kaip ir 
apsiaustu; kaip ir valdžia, kuri sustiprino sa
vo padėjimą, atsistodama kaipo apgynėja silp
nų nuo stipriųjų.

Numezdama šalin įstatymą, tikėjimą ir val
džią, žmonija atgaus dorišką principą, kuris 
buvo paimtas nuo jos. Atgaus, kad jį kriti
kuoti ir grynyti nuo priemaiščių, kuriais kuni
gas, teisėjas ir valdovas užnuodijo jį ir tebe- 

' nuodija lygšiol.
' Bet užginti dorišką principą dėlto, kad baž

nyčia ir įstatymas naudojo jį, butų teip pat 
i neišmaninga kaip ir kad sakyti, jog niekuomet 
* nesiprausi, valgysi inkstiruotą kiaulieną ir 

priešinsiesi bendram valdymui žemės dėlto, 
kad Koranas prisako kasdien praustis, kac 
hygienininkas Alaižys užgina valgyti kiaulie
ną žydams ayba dėlto, kad Šariatas (priedas 

» Korano) reikąlauja, idant visa žemė dirvo
nais gulinti per trejus metus, butų sugrąžinta 
visuomenei. .

Be šito principo daryti kitiems tą, ko nori, 
kad kiti darytų tau, kas yra pamatiniu prin
cipu anarchizmo, jei ne toksai pats principas 
kaip lygybė? Ir kaip gali kas skaityti save 
anarchistu, jei jis to nesilaiko?

Męs nenorime, kad mus vhldytų. Ir ši
tuo patim ar męs neapskelbiame, kad męs ne
norime valdyti nė vieno? Męs nenorime būti’ 
apgaudinėjamais, męs norime, kad mums tik 
gryna teisybė butų sakoma. Ir šituo patim, 
ar męs neapskelbsime, kad męs patys nenori
me apgaudinėti nieko, kad męs prižadame vi-, 
suomet sakyti teisybę, tiktai teisybę, gryną 
teisybę. Męs nenorime, idant musų darbo 
vaisius butų mums pavagiamas. Ir šituo pa
tim, ar męs neapskelbiame, kad męs guodoja- 
me vaisius įeitų darbo?

Kokią męs tiesą, ištikro, turime.reikalauti, 
idant su mumis butų pasielgta vienaip, męs 
patys besielgdami su kitais visai kitaip? Ar 
męs gal esame kirgizų “baltuoju kaulu”, kuris 
gali daryti su kitais kas jam patinka? Musų 
pajautimas lygybės šiaušiasi prieš tokį suo- 
protį. . •

Lygybė bendruose prietikiuose su sanly- 
dumu paeinančiu iš jo yra galingiausiu gyvu
lių svieto jo kovoje už būvį. O lygybė yra 
teisingumas. -

Apskelbdami save anarchistais, męs ap
skelbiame iš kalno, kad męs niekinsime visokį 
būdą pasielgimo su kitais, kurio męs nenorė
tume, kad kiti jį panaudotų pasielgimui.su 
mumis; <ad męs neužkęsime nelygybės, kuri 
leidžia tūliems iš mus naudoti savo vieką, savo 
godumą ar savo gabumą tokiu budu, kuris ne
patiktų mums šitas ypatybes vartoti priešais 
mus. Lygybė visuose dalykuose, esanti vie
nos reikšmes su teisingumu yra anarchizmu 
pačiuose darbuose. Te sau einie po velnių 
“baltasis kaulas”, kuris painia pats sau tiesą 
apgaudinėti kitų žmonių prastaširdybę! Męs 
jo negeidžiame ir, jei reikalas butų, męs jį 
su valdysime. Tai ne* tik prieš nematomąją

LAIŠKAS I RfiDYSTĘ.
Tamistų patėmijime po Puška-' 

mgio straipsniu 12 num. “Lietu
vos” įsiskverbė dvi didelės klai
dos, štai jos:

1. Dabartinis L.S.S. adm. niekad 
jokios Pittsburge Babtistų ^Akade
mijos nelankė, net nė žinoti neži
no, ar tokia yra. Yra trįs akade
mijos: Pittsburg, East Liberty ir 
Shady , Side visos laisvos: lanko 
jas ypatos abiejų lyčių ir visokių 
tikėjimų. Pittsburgo Akademijoj, 
kurią dabartinis L. S. S. admini
stratorius lankė, % visų lankytojų 
buvo žydai ir apart kitų, apie 150 
katalikų. Podraug P. A. po'jo
kia priegloba tikėjimiškos sekto* 
nėra, tą gali iš P. A. prospecto
Liet.” rėdystė geriausei datirt ar

ba užklaust Akademijos prezidento 
W arren J. Lyttle, p nerašinėt, kas 
ant- seilės papuola.

2. Dabartinis L.S.S. adm. niekad 
jokios pagelbos nė nuo vieno ne
reikalavo, ir nebūt priėmęs. Jo 
sveikos rankos visada be almuž- 
nos 
kius 
jis 
kokio draugo, kad nuo “Aušros” 
pašelpos jam prašytų.. Gal kiti ne- 
pažindąmi jo pobūdžio kreipės j
Aušrą!, matydami negeriausią jo 

stovį, vienok tas buvo daryta be 
jo žinios ir daleidimo. Būt gerai, 
kad red., kuri viską žino, paaiš
kintų, kas tuom “draugu” buvo, 
o šis pasiaiškins kas jį vertė už 
kitą prašyt, jo nesiklausus, ar “ai- 
mužną”; priims.

Aušra klaidingai supranta 
“drabstymą purvais* ar bent rėdy
stė teip mato. Drabstyti ant P. G., 
kurs yra sucijalistu, pradėjo Lau
kis ir Graičiunas, o admmistrato- - 
rius, žinodamas, jog tuodu tur 
“svarbų balsą“ “Aušros” politikoj, 
(Laukio1 balsas ne sveria daugiau, 
o Graičiunas į Aušrą da
bar nepriguli. į Red.) 
pertraukė visus su ta draugove 
susinėsimus, kadangi “A.” nepakė
lė protesto prieš tuodviejų raštus.

“Aušra” teipgi klaidą padare 
kreipdama^ į Sąjungos viršinin-į 
kus su reikalavimu paremti daro-' 
dymais mestus ant jos apkaltini
mus. Sąjungos vitšiiiinkai, į ku
riuos kreiptasi gal visai jų nežino, 
o kaip greit kreipsis į tą, kuris už
metinėjo, šis prjžada į 24 valandas 
darodyt tuos užinėtinėjimus pačiai 
"Aušrai5’ arba viešai ,kaip reika
laus, parašydamas pilnas pravar- 
dės arba inicijalus “Aušros” šel- 
piemujų ypatų ir jų “darbus”.

Dabartinis L. S. S. Administra
torius

ra trįs akade-

apsiėjo
mokslo

bent kada

per trejus 
metus, 

prašė

sun- 
negi 
bent

ir ’

F. J. Ragučius.

POETAS IR KRITIKAS.
lįsikarščiavęs poetas apginime 

savo veikalų. I -
— “Teip kritikieitiau! Nors tu 

mane ir labiausiai [ pažemįsi, bet 
aš pirmas lietuviškoge kalboje pa
rašiau panašaus stiliaus ir idėųg 
poeziją!.... Tas darbas pasilik* 
amžinu ir, kas rašys apie lietuviš
ką literatūrą, ten busiu ir aš 1 ?

Uįsikarščiavęs krifikierius:
— Jausmingasis poete! Jeigu 

tu taip gaudai garbę, tai tuojau* 
balnok savo gyvybes Pegazą ir 
dumk į senovės Efe^ą; tenai savo 
galinga daina sunaudok baisiųjų 
Titanų. galybę, pakibdamas ją ant 
galovs Herostrato, nes . jisai 
pirm šimtmečių išdrįso tavo.... 
užsikarščiavimo ūpą pamėgdžioti 1 
.... Kiekvienas Graikijos istorijos 
rankvedis kalba juk apie Hero- 
stratą, kurs Ephese išrado ’budą 
pagarsinti savo vardą....

i ‘ '
Ušsipliekęs poetas^.
—- šunie! Jukį Herostratas su

naikino stebuklą senpjo svieto, jis 
sudegino Dianos šventynę!.... 
Tu drįsti taip.. 
tau, šunie, kaulq!

Ušsipliekęs kritikas:
— Bičiuli! Tuščią^ pasididžiavi

mas nė eilininkui nepritinka: pa
liks jis tuštybe! Pasakyk tik savo 
mūzai, kad šuo ne kiekvieną kaulą 
graužia, — kitą tikj. apšmeižia.^.

. Kudlius Brisiu*.

taip.... še,

NAUJI RAŠTAI
■ ■■ * i ,

J. Sekevičius, ik iticas Kudirka. 
1858 — 1899. Trumpa perirvalga 
jo gyvenimo ir veikimo. Shenan- 
doah, Pa. išleista “Darbininku 
Vilties“. 1909 m. 22 pusk

Kaip Motiejus po peklą keliavo 
ir Vynas. Dvi apysakos Iš len- 
* ”* ---- *" Sheucmdoah,

'Darbininkų 1’il lis“.I
kiško verti Senelis, 
Pa. Išleido 
1909 m. 23 pusk

M
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VIETINĖS ŽINIOS.

SAU- .

Niekur iųs ne-[**w’v^Da:b* turlu Rer* šliaukti adresu:

At-
smogęs ge

ni.

126 EI i žabe t h st.,

Co.jis

Ind.

MII-

APGARSINIMAI
75-

111.

W?<25 st,

A. Jurkonis.

Reikalavimai
229

senelei

ii
Worcester, Mase.2«

šis nuo to 
teisinas nu-

progos, 
gausite

Nord 
nedė- 
kam-

apverktinas 
darbų ir to-

Matulionis, 
Brazis, - 
Karčius, 

Meldažis, 68 
Kuraitis,

Gera
Atsi-

ar
už

per

Au-
Prl-

kuponus 
pnsiųsi- 
knygas, 
katalio-

Kar-
&- 

skil-

Nantyglo, Pa.
Giliaus, kuris I 
Glen Lyon, Pa. I 
svarbų reikalą.

Reikalingas geras biznierius kaipo 
agentas buteliniam departamentui di- 
_ -_________ _ Turi kalbėti lietuviš- 
kai ir lenkiškai. Atsišaukite adresu: 
2502 Wallace st., Chicago, III.

Ant. Dranginis, 
Terre Haute,

Tamista gi grdibi emigran- 
musų ku- 

Reikia pirma išaiš

žino apie jj ir apie tas muštynes, 
malonėkite tuoj aus atsišaukti, kad 
mes žinotume, ar galima yra jam 
pagelbėti ir ar vertas jis yra gel
bėjimo. . ,-w'

DIDELIS BALIUS.
Chicago, III. D. L. K. Keistučio 

Dr-stė rengia balių, subatos vakare. 
17 d. balandžio, 1909 m., Kilki e sa
lėje, 988 -990 So. Leavitt st, kampas 
19-tos gatvės. Prasidės 6-tą vai. va
kare. Įžengs porai 25c. Muzika bus 
gera, tai svečiai galės smagiai pasi
šokti. Galima privažiuoti 18-tos ar 
22-ros karais. Užkviečiame visus kuo- 
skaitlingiausial atsilankyti.

Komitetas.

ką? Aš imsiu 
žinai, nelabai, 
galėčiau užsi-

Reikalauja darbininkų prie darbo 
giriose, valstijose: Washington, Ore- 
gon ir California. Didelės algos. Ke
lionė $33.00 nuo Chicagos. Taipgi 
reikalauja visokių darbininkų Cbica- 
goje ir apielinkėoe. Rašyk jdėda- 
nas 2c. markę atsakymui.

J. Lucas. netuviškas agentas, 
239 Mllwaukee avė. Chicago, III.

Kvlncinų parapijos. Visi paminėtle- 
jie Panevėžio pavieto, Kauno gub. 
Taipgi pajleškau Palonljos Maskau- 
.talU., Triškį parapijai. Slaolip nHddlo~nTv.ro' 
vletb Ir Kauno gub. Jie patys ar kas1“ 
kitas malonės duoti žinią adresu:

< Andy Rozenas,
(Cambria Cou),

Paj ieškau Jurgio 
pirm 14 metų gyveno 
Turiu prie jo labai 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:

George Paluobis.
Cor. Sprlng st., Union City, Conn.

Pajleškau apsivedimui merginos, ne- 
senesnės kaip 21 metų ir nejaunesnės 
kaip 19 metų. Aš esmi 26 metų am- 

Prašau at-

PIGUS IŠPARDAVIMAS.
Puikiausios gromatoms popieros, 

30 gatunkų. gražių parvų ir su kviet- 
komis ir konvertaią. 4 tuzinai tiktai 

gas duosime kuone už penktą dalj. 
Atsiųsk 4c., o gausi Katalioga su pi
giomis prekėmis. Adresuok:

M. Zukaitis,
E. M ai n st, New Britain, Conn.

City, Pa.

Parsiduoda Balionas ir barzdasku- 
tinė, kuri randasi tame pačiame na
me. Puiki vieta, ant kampo netoli 

________ ____ .__Vieta jau nuo se
niai apgyventa* Priežastis pardavi
mo — savininko liga, kuris turi ap- 

“ * s šiuo

REIKALAUJA
Lietuvio pirmeivio kunigo | Visų 
Šventų parapiją. Parapija Jau susi
tverusi keturi mėnesiai ir turime pi
nigų ir charterį tik reikalingas kle
bonas. Taigi, kunigas, norėdamas 
užimti vietą musų parapijoje, ar iš 
Amerikos ar ii Lietuvos, malonės at
sišaukti laišku. o gaus artesnias ži
nias ir išlygas.. Rašykite.

Jonas Galiackas,
Ward st,

ma* Parsiduoda pigiai 2 lotai Indiana 
Pra‘ Harbor. Pločio per abu 76 pėdos, il- 
turi Igumo 125, geroje vietoje bizniui. 
la*’ šliaukite adresu: 

aPie j F. Geister,
, Grant Works,

Reikalingas geras krlaučius. mo
kantis gerai žipąnus (kotus) dirbti: 
Gera mokestis suprantančiam savo 
amatą. Atsišaukite adresu:

P. A. Jesbinskas, , 
82 Green st, Worcester, Mase.

Reikalauja 5 gerų kriaučių prie vy
riokų Ir moteriškų drapanų, 
mokestis, nuolatinis darbas, 
šaukite pas:

L. Kas per. 
3131 Wentworth avė., Chicago, III.daug darbo 

gynėsi, bet 
ant - žemės, 
revolverį ir

Pajieškojimai.
Pajieėkau apeivedimui merginos, 

nuo 17 iki 23 metų amžiaus. Turi 
būti gero budo ir pasielgimo. Ai 
esmi 23 metų senumo. Malonės atsi
šaukti adresu:

Joe. Huckier,
P. O. Box 118, . Carrler Mills, III.

Pajleškau saėo seserų: Kazimleros 
ir Domicėlės Esen, paskutinė jau li- 
ėjusi už vyro. Paeina ii Kauno gub., 
Raseinių pavieto, Kražių vol., Kum- 
pelkių kaimo. Apie 5 metai gyveno 
Chicago, III. Jos pačios ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu: *.

8ilv. Etsen,
% Imperini Eu ropes n Hotel 

250-256 SUte st., Chicago, III.

Pajieikau savo vyro Stanislovo Vit
kevičiaus, Kauno gub. ir pavieto, Jas- 
vainių miestelio.- 7 metai kaip ižva-l 
žiavo Amerikon ir per visą tą laiką 
negavau nuo jo jokios žinios. Todėl, 
ai jo žmona, maloniai meldžiu jo pa
ties arba kas apię Jį žino man pra
nešti. už ką duosiu gerą atlyginimą. 
Adresuokite:

Urtulė Vitkevič, 
212 Broadvay, So. Boston, Mase.

Pajieikau Jono Petroiiaus. kuris 
buvo graborium ant 18-toe gatvės Cbi- 
cagoje. Turiu prie jo svarbų reikalą, 
žinanti jo adresą malonės praneiti: 

Juozas Zubavičta,
317 So. Lawndale avė., Chicago, III.

Pajieikau savo pusbrolių Juozapo 
ir Kazimiero Bartkų, paeinančių ii 
Kauno gub., Raseinių pavieto, Kalti
nėnų miestelio. Jie patys ar kas ki
tas malonės duoti žinią adresu :• 

Kaz. Bartkus.
38 Steuben st., Pittsburg, Pa. 

(West End).

Pajieikau savo dėdės Juozapo 
riliąus, kuris gyvena Chicagoje. 
buvau ii Lietuvos neseniai ir netu-1J 
riu kur prisiglausti. Jis pats ar kas 1 
kitas malonės duoti žinią adresu: <

Mar. Aurilaitė, .
Box 215, Westvllle, III. I

Pajieikau savo draugų ir draugių: 1 
Rapolo Drevinsko, Kazimiero Jone- 1 
lonio, Jone Roženo, Petro Petreno, 1 
Jurgio ir Kazimiero Sakelių ir mer- ( 
ginos Soburitės, visi Jie iž Daumenų 
sodžiaus. Taipgi pajieik.au Jono Ra- 
baiausko ii Butnunų sodžiaus, Povi- 1 
lo Kateivos ii Naclunų sodžiaus, Pet- 1 
ro Glaudeiio iž čepukų sodžiaus visi <

ŽINIAI GIMINIU.
Praneša, kad Leoną Motlejutį

Bariūnų sodžiaus, Joniškas parap., 
Šiaulių p*v^ Kauno gub., patiko ne
laimė — mirtis. 26 d. vasario, 1909 
m. likosi kastyntee užmuštas, o 3 d. 
kovo tapo palaidotas Bay City, Mich. 
ant katalikiškųjų kapinių. Todėl, 
broliai, sesers, ar giminės ir pažysta
mi, kurie norėtų gauti apie J] plates- 
nlas žinias, malonės atsišaukti adre
su pas brolį.

Jonas MoŲsjutti,

Geo. Mecrionls, [ ___________
Collins Camp, Arber White, Wis. | .. ...

Pajleškau Jono Jonušiaus. Vyras Da rHflvimn
23 metų amžiaus, augščio 5 pėdos iri Zalll r ctl Klcl V 
10 colių, pilksniai juodų plaukų, žy-j ■
drių aklų, tamsaus veido, turi 
žą ženklą ant nosies nuo anglių 
kirtimo; daug kalba ir šūkauja, 
priežodžius “velnias”, "rupuže", 
bas, ilgu kaklu. Kas duos man 
jj- atsakančias žinias Um suteiksiu 14^38 W. 14th st, 
10 dol. atlyginimo. Rašykite adresu: Į 

Joe. Bubul. TEMYKITE!
Pittston, Pa. Parduodu visą

Gcdana Gelia. Maldaknyges 
paslaptys jr Išdavingas plaktukas. 
Iš memuarų slaptosios policijos 
Agento Z.ctnbra. Sulietuvino Ma
das Lazdynas. Shenandoah, Pa. 
Išleido ‘ Darbininkų, kiltis. 1909 
m. 46 pusi.

kito.
tų namų reikalus, ii 
nigų darbus.
kinti vieną, o tą atlikus, galima 
griebtiesi kito. Tamista gi grie
biasi ant syk dviejų ir per tai nė 
vieno, nė kito savo rašte neišaiški 
ni. Netilps.

IVrgo Sapnas ir pečkurys. Dvi 
apysakos. Paraše P.) G. ir H ube. 
Sheiiandoah, Pa. Išleido "Darbi- 

’ ninku l'iltis”. 1909 m. 15 pusi.

Kalinio deindt Sutaisė ir ilšeido 
J/. Alyta. 224 E. Main str., Ply- 
niouth, Pa. Daina su gaidomis.

Išleistojas laikraščio "Pirmyn” 
pagarsino, jog dėl stokos parėmi
mo, negali toliau laikraščio leisti; 
turi j j sustabdyti. Taigi netenka
me jau vieno neseniai gimusio 
laikraščio.

.į, ’.įfj' 
j SUMANI TAUTIETE.

( Bridgeporto chronika). 
Labai gera tautietė .ir labai 

rai žinoma kaipo susipratusi mo
teris Z. įsitaisė sau labai dailų

■ “miegšąrkėlj”. Bet, vargšė, šė, 
kaip ji guodžiasi savo atsilaiikiu- 

rsiai draugei L.
— Žinai ką, dūšele! Mano gra

žusis “miegšarkėlis” visai niekais 
paliks. Iš ryto, matai, joks pažį
stamas neatsilanko, vakarais teipgi 
vėliaus 9 valandos nieks neužsuka, 
o pinu devintos neparanku į 
“miegšarkėlį” įsivilkti, gali pasitai
kyti proga j teatrą ar teip kur 
išpnisti. Dailus “miegšarkėlis” 
ir kaip aš jame išrodau — nieks 
ir nemato.

— Ištikro, labai liūdnas tavo, 
širdele, padėjimas, —‘ pritaria ge
roji L.

— Bet ,ar žinai 
ir susirgsiu; taip; 
kad “miegšarkėlį” 
mesti...,

— Ištikro, — suploja delnais I 
tu, širdele, labai sumani!-—.

Rudšilio Špukas.

Bataičiui. Apie kokį karą mas
kolių su Chinais Tamista nori ži
noti? Su visais Chinais Maskoli- 
ja karo neturėjo, bet ji griebė vi
sokius Chinų kraštus; - - tąsyk pa
sipriešinimą patiko tik atskirų pro
vincijų. \ isas Užanhurinės Sibe- 
rijos apskritys maskoįlių nuo Chi
nų atimtas, bet ir tam nereikėjo 
karo su visais Chinais. Gal Ta
mista manai apie paskutinį karą 
Europos tautų su Chmų reakcijo- 
nieriais bokserais ? i Bet tą karą 
Maskolija ne viena/ vedė, joje da
lyvavo teipgi: Anglija, Amerika, 
Pranęuzija, Vokietija, Austrija, 
Italija, Japonija. Apie kokį to
dėl karą Tamista kalbi? Gal Ta
mista kalbi apie karą Maskolijos 
su Japonija, kuris buvo trįs metai 
atgal? Bet Japonija tai ne Gili
nai. Teiksies Tamista aiškiau pa
rašyti, kokių žinių Tamista nori, 
apie kokį karą Tamistai eina?

P. J. A. Ilarkstone. Vaidai vy
ro su motere tai jų priva- 
tiški reikalai, o kokius laikraščiai 
negali kišti nagų. Iš Harkstono 
teipgi Tamsta nieko naujo ne
paduoda ; tą, ką aprašai, tai pa
prasti visur atsitinkanti atsitikimai, 
kokius galima ir už šimto metų 
patalpinti. Korespondencijas rei
kia remti ant bėgančių atsitikimų, 
o jų Tamistos korespondencijoj 
trūksta.

Pereitos nedėlios dieną itali- 
jono Salvatore Vitaceo namuose 
pn. 280 W. Ohio str. (buvo kokia 
ten šeimyniška šventė. Vienas iš 
svečių išgėrė daugiau,; negu galė
jo pakelti. Vitacco* išvedė jj lau
kan ir lydėjo namon. Plėšikų mat 
žinota, kad Vitacco visada su sa
vim turi diktai pinigų. Jų penki 
ir užpuolė ant lydinčio girtą sve
čią namon. Su girtuoju, žinoma, 
plėšikai , ne 
turėjo, Vitacco 
j*s> gulėdamas 
spėjo išsitraukti 
paleido šūvį ir vienas plėšikas ne
gyvas krito ant žemės), kitą pašo
vė j kaklą gana pavojingai, o likę 
3 pabėgo. Ant šūvių vienok su
bėgo pilicistai ir pradėjogaudyti bė
gančius ir iš' syk suėmė du, o ki
tas vėliau pateko j policijos ran-

3 pabėgo.

— Iš namų pn. 374 Iowa str. 
prapuolė 17 metų vaikinas Harold 
Wett. Prapuolė ir jo draugas, 
teipgi jaunas, vaikinas John Peter- 
son. Tėvai žinią davė policijai, 
bet ir toje nė jokio prapuolusių 
vienu kartu vaikinų nesusekė pėd- 
sakio.

— Pereitą sanraitę Chicagoj 
pasimirė iš viso 711 ypatų, arba 
ant 57 daugiau negu už pereitą. 
Pasimirė: 398 vyrai ir 313 mote
rų; baltparvių mirė 688, parvuotų 
23 ; vaikų iki 5 metų amžiaus pa
simirė 212, senelių virš 60 metų 
T40. Daugiausiai mirčių, nes 196 
buvo nuo džiovos, nuo plaučių už
degimo 149, nuo širdies ligų

— Namuose pn. 2426 
Central »Pąrk avė. jjereitos 
lios naktyj, nuo priėjusio į 
barį gazdį užtroško 18 metų mū
rininkas Reinertson ir iiž jį tik 
vienais metais jaunesnė jo .mo
teris. Juodu apsivedė tik mėnesis

' atgal.

— Pereitos nedėlios* dieną, išli
pant iš karo ant kertės Wells ir 
Division gatvių, parpuolė gyvenan
ti pn. 1321 West North avė. 80 
metų senelė- Jane Raclle ir nusi- 

>laužė ranką. Gal tokiai 
kaulas negalės suaugti.

Redakcijos atsakymai.
* P. H. Mockui. Vienu šuviu ne
galima dviejų zuikių užmušti, rei- 

stengtiėsį užmušti tik vieną; 
ušus - vienų, galima griebtiesi

Parapijonui iš CleVelando. Ko
respondenciją, žinoma, sutrumpi
nę galėtume patalpinti, jeigu Ta
mista tikrą pravardę pasirašytumei 
po ją; nes už ją atsakymo imti ne
galime. Kunigo Haląbųrdos pa
liudijimas nieko ne sveria, nes jei
gu dėl Tamistos korespondencijos 
atsieitų prieš teismą atsakyti, jis 
už mus neužstos. Gerai butų, kad 
Tamista atsiųstumei iškarpas iš ki
tų laikraščių, kur yra tie dalykai 
teipgi aprašyti, ypač butų gerai 
turėti iškarpas lenkiškų laikraščių, 
kur ant ano kunigo smarkiai užsi
puolama.

DRAUGŲ PAGĘLBOS 
KIASI. į

Jonas Sasnauskas 30 metų se
nas, paeinąs iš Vilniaus gub., Tra
kų. pav., Žižmarių vai., pateko į 
katorgą Illinois, .Penitentiar)’, 
Joliet, 111., kuriame jis yra kanki
namas prie sunkių darbų jau '4 
metai. Jis rašo, kad VVaukegane, 
III. laikė “boarding hOuse” ir vie
ną subatvakarį jo “bcįardingieriai” 
parėję girti, pakėlė mluštynes, ku
riose viens iš peštukų
ležinėmis replėmis janęr į galvą, o 
jis, pagavęs alinį butelį, kirto 
anam atgal į galvą ir 
kirčio pasimirė. Užtai
teisė, jį į Penitentiar ; ne trum
piau vienų metų ir re ilgiau 14 
metų. Kiekvienas žiro,, kad ka
linių katorgoje yra 
padėjimas prie sunkių
dėl jis šaukiasi javo draugų ir pa
žįstamų, kad tie, susitarę, parašytų 
prašymą pas gubernai orių ir iš
melstų jo paliuosavim;:. Draugai 
ir pažįstami, kurių užtarymo 
šaukiasi yra sekanti:

Juozas Pelenis, /j
Jonas Šiužąs;
Simanas Šiužąs, . :
Jpozas Tamkus, 
Jackus Tamkus, 
Adomas Markūnas, 
Kazimieras Audriunas, . 
Andrius 
Antanas 
Jokūbas 
Mikolas 
Adomas
Juozas Kovarskis. .
Jeigu paminėti lietuviai pažįstu 

minėtą Joną Sasnauskj ir žino, 
kad jis yra doras žmogų-, ir jei
gu žino, kad jis užmušė tiktai sa
vo apsigynime (kaip ji* sako), ir 
jeigu jie tiki, kad jisai yra ver
tas sušimylėjimo ir paliuosavimo 
iš Penitentiary, tai tegul kiekvie
nas iš jų atsišaukta į “Lietuvos” 
redakciją asabiškai, arba per laišką 
ir pasako, ar nori minėtą Sasnaus- 
kį gelbėti, o męs parengsime pra
šymą prie gubernatoriaus, ant ku
rio visi jo draugai ir pažįstami 
pasirašys, r jeigu bus gana lie
tuvių reikalaujančių jo palruosavi- 
mo, tai gubernatorius paliuosuos 
Ji- /

Todėl tie, kurtų čia vardai yra 
paminėti ir visi kiti, kurie ką nore

Naujiena!
Musų laikraštis “Lietuva” turi 

šiandien .12 tūkstančių skaitytojų. 
Bet męs norime turėti 20 tūkstan
čių. Todėl, kad surinkti dar 8000 
“Lietuvai* naujų skaitytojų, męs 
nuo 1 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 pasiskubink 
“Lietuvą” užsirašyti kol nėra vėlu.

Prenumeratos metai skaitosi nuo 
dienos užsirašymo šių metų iki tai 
pačiai dienai kitų metų. Todėl 
nėra reikalo laukti pusės metų ar 
naujų metų, nes kada “Lietuvą” 
užsirašysi tada bus tavo metai. Tai 
yra: užlimokėsi $1.00 gaiisi "Lie
tuvą” per 6 mėnesius ir už 25c. 
dovanų, o užsimokėjęs $2.00 gausi 
“Lietuvą” per 12 mėnesių ir už 
50c. dovanų, nepaisant kada “Lie
tuvą” užsirašai: per Velykas 
sekmines, jeigu užsimokėjai 
metus, tai ir gausi "Lietuvą” 
12 mėnesių, ne trumpiau.

Nueik j pačtą, išpirk money 
derj vardu ir adresu:

A. Olsznvski, 
3252 So. Halsted St., Chicago,
Sumai $1.00 ar $2.00 ir tą orderį 
prisiųsk savo laiške, o męs siusime 
tau “Lietuvą” kas sanvaitė ir pri
siusime knygų Kataiiogą, iš kurio 
pasirinksi sau knygas kokias no
rėsi, o męs.jąs prisiusime dovanų, 
eigų jau turi musų Kataiiogą, tai 

siųsdamas prenumeratą paminėk 
kokias knygas nori, o męs jąs tuo- 
jaus prisiusime. Tik atmink, kad 
už $r.oo prenumeratos negali 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 kada tuos 
mums prisius, męs jiems 

,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 užmokėtps prenumeratos.

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

Kurįįį laikas prenumeratos jau 
yra išsibaigęs, jeigu laike šių dvie
jų sanvaiČių užsimokės, prenume
ratą, tai ir jie gaus teipgi virš 
minėtas dovanas. Kurie iki 15 d. 
kovo šių metų neužsimokės savo 
užvilktos prenumeratos, tiems “Lie
tuvą” bus sulaikyta. Todėl su už
mokesčiu pasiskubinkite.
A. Olsseuskis "Lietuvos” Išleist.

PAVARGIMAS SMEGENŲ.
Kaip kiekviena dalis žmogaus 

organizmo, taip lyįgiai pavargsta ir 
smegenys ir atsisako priderančiai 
veikti savo darbą. Tuomet tami
sta visada įgausi mąstydamas gal
vos skaudėjimus, neturėsi apetito, 
kaip prie darbo taip ir prie valgio, 
tamista jausiesi surugušiu ir net 
nuliudusiu. O tokiame padėjime 
tamistai reikalingas tftttai vienas 
daiktas, ir tai yra — naujas gry
nas kraujas, kuris bėgiotų prie nu
vargusių smegenų. Vienok, męs 
žinome taip-jau, kad gryno krau
jo galima gauti tiktai iš gerai su- 
gromuliotų maistų. Grynas krau
jas paeina tiktai nuo gero sugro- 
muliavimo. Todėl, jeigu kas-nors 
kenkia tavo sugromuliojimui, jeigu 
gromuliavimo organai neveikia 
priderančiai — vartok Trinerio 
Amerikoniškąjį Eliksyrą 
čiojo Vyno, kuris yra 
riausiu vaistu , nuo

TV X 
vio nusilpnėjimo, nuo smegenų nu- 
silpnėjin^, n^viškumo, nuo kepe
nų nuvaggim<L apsibliausimo, nuo
latinio galvoš“ sfciudėj imo ir abel- 
nai nuo visų ligų, kurios paeina 
nuo nepakakteno sugromuliavimo. 
Gaunam^ ap^ekose. Jos. Triner, 
616-622 Šo. Ashlanęl avė., Chicaš 
go, BĮ. / . •

Vincas Pūkas 
šiose dienose "Lietuvos” ke

liaujantis agentas Vincas Pūkas, 
aplankys miestelius valstijos III.: 
Joliet, La Šalie, Spring Valley, 
Ladd, Oglesby ir aplinkinius, užra
šinėdamas “Lietuvą” ir priiminė
damas už ją prenumeratą. Todėl 
meldžiame lietuvių virš minėtų 
miestelių, pas kuriuos musų agen
tas atsilankys, užsirašyti “Lietu
va” ir užmokėti jam prenumeratą, 
o tuomi užčėdysite sau klapatą ir 
kaštas rašymo ir pinigų siuntimo. 
Užsimokantiems prenumeratą mu
sų agentas duos kiekvienam kupo
nus, su kuriais gausite musų pa
garsintas dovanas.

Musų agentui Vincui Pukui 
teipgi galite duoti pinigus ir ant 
šifkorčių ir pasiuntimo Europon 
ir ant kitokių reikalų, o jie bus 
kuogražiausiai mums priduoti ir 
pasiųsti ten kur liepsite. Musų 
agentas V. Pūkas yra po kaucija 
$iood.oo, todėl nesibijokite jam 
pinigus duoti pasiuntimui pas mus, 
neprapuls. Męs gvanuituojaine, 
kad ir už didžiausią pinigų sumą, 
duotą musų agentui Vincui Pukui, 
kad jie bus mumis gražiai priduo
ti ir pasiųsti ten kur liepsite.

A. O!szewskis,
“Lietuvos” Išleistojas.

The Bridgeport
Clothing Co.

3246-48 S. Halsted st. Chicago
Ištikome už ;garbę pranešti geri 

biamai visuomenei, Jog męs jau 
pripildėme savp krautuvę (štorą) 
naujausių madų pavasarinėmis ir 
vasarinėmis ^drapanomis, madniau- 
šių gatungų ir dailiausių parvų: 
žalsvų, rudų, pilkų, tamsių ir ki
tokių parvų vyriškų siutų. Dai
liausių vyriškų čeverykų, visokių 
madų ir parvų: rudų, lekeriuotų 
juodų, visokių gatunkų — žemų 
ir augštų, su auliukais ir be auliu
kų. Taipgi daugybę moteriškų 
čeverykų, visokių parvų ir g*atun- 
kų, padarytų sulyg šių metų ma
dos iš geros skuros; specijališka' 
musų prekė $2.00. J 
gausite taip gerų čeverykų ir taip 
pigiai kaip pas mus, dėlto, kad 
męs davėme .padaryti didelę dau
gybę iš karto ir todėl gaudami pa
tys pigiau iš dirbtuvės, galime ir 
kitiems pigiau parduoti negu kitos 
krautuvės. Turime taipgi visokių 
vyriškų skrybėlių, visokių parvų 
ir gatunkų, kokių tik kas dori. 
Taipgi turime visokių marškinių, 
minkštų, kietų, visokių parvų, su 
kalniečiais ar be kalniečių. Pui
kiausių kaklaraikščių (naktaizų), 
kalniečių ir tt. Užkviečiame tik
tai atsilankyti musų krautuvėn ir 
pamatyti visus tavorus. Męs nori
me tik, kad tamsta tavorus pama
tytum ir tiktai . tuomet pirktum 
kuomet jums patiks. Męs visada 
mielai patarnausime.

The Bridgeport Gothing

Drauosžiy reikalai.
. “T—----

64a “AUdROS” PASKAITA.
Šita “Aušros* paikaita bus ypa

tingai indoHši lietuviams dėlei sa
vo turinio ;f!ftaiHs ją Dr. V. Mar
tišius, tėmon A Osteopatija, hrba 
irigimtas jftdyrtio būdas, kaip ir 
vis toj pačioj virtoj, p. J. Ridiko 
salėje prie jfyinąii Ct., arti 33-čios 
gat.j nedėltoj, 28 d. šio mėn., 4 
vai. vakafl!? Visus kuoskaitlin- 
giausiai kviečia atsilankyti.

o' * Komitetas.

, ŠTAI lA XiL TEATRAS.
Chicago. 81 kp. L. S. S. A. pirmu 

kartu stato ant scenos Antonovo ko
mediją 2-jose veikmėse "Bomba'*, ne
dėliojo, 28 d. kdvo (March), v 1909, 
Chicago Unlversity Settlement sve
tainėje, 4630 Grosą avė., arti 47-tos 
gatvės ir Ashland are. Pradžia 7 
vai. vakare. Kaina tlkietų: 60c. 35c, 
25c. ir 15c. Draugai Ir draugės, pa
sinaudokite iš šios progos kol laikas, 
nes paskui gallėsltės. girdėdami kal
bant mačiusius explioduojant "Bom
bą'*. . Komedija labai juokinga ir tei
singa. perstato Rusijos revoliucijos 
laikuose išgąstį žandarų, šnipų k ki
tų caro bernų, f Kiekvienas atsŲan- 
kantls nesigailės, pamatys daug juo
kų ir ilgai atmįs ėzpliožiją "Bombos”. 
Kad užtikrinti vietas, pirkite tifcie- 
tus iš anksto. Tikietus galima gauti 
pas P. M. Haitį,: 281 W. North avė 
širdingai užkviesta

($1 kp. Komitetas.

Labai žingeidi knyga dovanu 
Ar skaitei kada knygų vadinamų “SIDABRINIS 
KRYŽELIS”? Ar žinai ji rato? Jei neskaitei 
ir nežinai kas ji yra, tai čia bent keliais žodžiais pa
minėsime jos įturįri

Knygelė “SIDABRINIS KRYŽELIS * kaštuoja 50c. 
Ji aprašo gyvenimą Jėzaus to laiko, kada jis jau buvo pilnai 
suaugi vyras ir gyveno mieste Jeruzolimd, žemėje Judėjos 
ir ten draugavo vien su prasčiokais ir darbininkais žmonėmis, 
mokindamas juos doros ir susipratimo priedai valdžios ir ka
pitalo prieš panda s. Jo prakalbos susirinkimuose, kokius Šią
dien męs mitingais vadiname, erzino labai Judėjos valdonus 
ir didžiūnus ir todėl jie jieškojo priekabių, kad apkaltinti jį 
prieš valdžios įstatus ir kaipo tokį maištininką nužudyti. Ir 
pasisekė jiems surasti liudininkus, kurie paliudijo, buk Jėzus 

r yra bjauriausias maištininkas, draugauja vięn su valkatomis, 
žmogžudžiais, ištvirkėliais ir kursto prasčiokus sukilti prieš 
valdžią, išplauti kunigus ir turčius, o pats nori tapti žydų ka
raliumi. Ant tokių paliudijimų Judėjos valdbnai pasiremdami 
ir nužudė Jėzų baisiausiu kankinimo myrio pakabindami ant 
kryžiaus, kas tuose laikuose reiškė kartuves, ant kokių karda
vo žmogžudžius ir politiškus prasikaltėlius.

Nė knyga paties gyvenimo Jėzaus, nė pati Biblija taip 
aiškiai, taip plačiai ir taip suprantamai neišaiškina to laiko 
Jėzaus istorijos kaip ši knygelė. Ji aprašo viską ką Jėzus 
veikė, už ką jį valdžia norėjo nužudyti, kaip jj sugavo, kaip 
liudininkai prieš jį liudijo teismuose Kaipošiaus ir Piloto, ką 
su juom darė kelionėje į Golgothą, nukryžiavojimo vietą ir tt. 
Jokia religiška knyga taip aiškiai ir taip suprantamai neaprašo 
Jėzaus istorijos kaip šita knygelė, -o ji yra užvadinta pasakų 

'knygelė. Bet tai ne pasaka, o tikra istorija iš Jėzaus gyveni
mo, kurią perskaitęs dasižinosi daugiau apie Jėzų kaip iš dau
gelio kitų knygų ir matysi taip aiškiai tą visą paveikslą, lyg 
kad pats butum ten buvęs ir savo akimis tą tragediją matęs.

Tai yra brangi knyga, o ją gali pas mus gauti visai dykai. 
Ar žinai kaip?
Užsirašyk “Lietuvą”, užsimokėk $2.00 prenumeratos už 

visą metą, tai męs tau Šią neapsakytos vertės knygelę duosi
me dovanų.

Kadarą skaitysi, tai žmonės rinksis iš visų kitų namų iš
girsti taip stebuklingos istorijos iš Jėzaus gyvenimo. Nors 
męs visi tikime į Jėzų Kristų, bet ne visi esame girdėję taip 
pilną ir taip aiškią istoriją kaip ši knygelė ją aprašo. Todėl 
tuojaus eik į pačtą, išpirk Money Orderį vardu A. OIszewski, 
8252 So. Halsted st., Chicago, III., ir prisiųsk jį mums, 
o gausi “Lietuvą” per dvyliką mėnesių kas- 
sanvaitė ir šitą labai brangią knygelę dovanų.

t Šios knygelės męs turime tiktai 900 egzž Todėl pasisku
binkite pakol dar visa neišdalinta.

A. OLSZEWSKIS, “Lietuvos” Išleistojas.

TEMYKITE!
savo bižuterijos 

(krautuvę su lietuviškomis ir lenkiš- 
Pajleškau savo 3 draugų, l8nacoĮkomis maldaknygėmis lr—svietiško- 

Brazausko, Karolio Railiaus ir Ka- mj8 knygomis; taipgi su rožančiais, 
zimiero Skinulio. Visi trys Kauno I škaplieriais ir tt‘ Yra 25 rųšys gro- 
gub., Vilkmergės pavieto; pirmutl- rašymo popierų ir kitokių daik-
nlai du Pagirių vol., čerallų sodžiaus; Kag man prekiavo $200.00, tą dė
mėtai atgal gyveno Chicago. III., K. atiduosiu už $50.00. Norinti
Skinulis dėtos vol., Kamėnų so | pirkti tegul atsišaukia tuojau, nes aš 
džiaus, metai atgal gyveno St Louls. išvažiuoju 15 d. balandžio Lietuvon. 
Mo. Taipgi pajleškau savo 3 draugų: Malonėkite atsišaukti: 
Povilo, Juozapo ir Aleksandro Via- Joe Bayųpr,
n tauškų: tos-pat parap., Dobliškių so- (Lock Co.), i Dickson 
dilaus. * Girdėjau, jog esą Cleveland, Į 
Ohio. lhe patys ar kas kitas malo
nės duoti žinią adresu:

Juoz. Jakas, _ ____  _____
360 Lisbon st., Lewiston, M«.-|nuo Union stoUes.

Pajleškau - savo draugo. Justino _ ______ _ _________
Aleknaus.* paeinančio iš Kauno gub., I g€7ą rietą.” Atsišaukite
Grinkiškiu parapijos, Melliškių so-1 adresu: 
džiaus. > Jau 4 melai kaip gyvena 
Amerikoje. Pirmiau gyveno Chicago. 230 N 
III. Turiu prie jo labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas kitas malonės | 
duoti žinią adresu: I Parsiduoda pigiai galiūnas 629

Juoz. Bačkls, waukee avenue. Jieškanti pirkti sa-
320 7th avė., • Cedęr Rapids, Iowa. Į liūną, ateikite pamatyti gerą vietą.

|kur darosi visada geras biznis. Atsl- 
PajIeškau Jono Bielskio, kuris gy-Išaukite pas:

veno metai atgal Athens. III., o vė- Ant. Laskauskas.
Ilsu išvažiavo į Erlną. Jisai, turbut. (629 Milsaukee avė., Chicago, 
gyvena apie Eriną ar Westville, III.
Turiu prie jo svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinią ad
resu: |t. _______ __ . .

a. Jurkonis. 2. i-------
2136 Perre Road, Springfield, 111.1 uį 50ct arba 10 tuzinų už $1.00. Kny-

Mokinkimes Patys!
Gramatika angliškos kalbos Y .o- 

klntis be mokintojo (apdaryta) $1.00
Vaiką Draugas arba kaip mokintis 

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

mokintojo 10c.
. Aritmetika mokintis rokundg be 

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

šiuo adresu:
P. Mikolafnla,

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

Farmas! Pirkite Fnrmas!
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, 
Jieškančiam geros ir nebrangios že
mės Galima gauti lengvomis ismo- 
kestimis; reikia įmokėti mažą dalj, 
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 tokiais-pat laukais kaip 
ir Lietuvoje, todėl męs ir vadiname 
tą žemę Naująją Lietuva. Ji guli 
vakarinioje dalyje Mlchigano valsti
jos, n e perto ii nuo Chicagos, šalę pa
vietinio miestelio Manistėe, Mich- 
žemė parsiduoda dabar po 3F.00 ake- 
ris ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasižinotl ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar suslneškite su manim, 
gyvenanti ant tų žemių, šiuo ad
resu:

: Antan K ledi s.
Peacor k, Mich., Lake Co.

Lotai! Lotai!
Parduodame lotus naujame mieste

GARY, IND.
Važiuok dabar pasiskirti lotą tin
kančio] vietoj už pigią kainą ir ant 
lengvų išmokesčių. Męs parduodamą 
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 
darbininkų, o apie 1d. berželio keta 
jiabaigti nekurtas dirbtuves, tai jose 
ras darbą apie 20000 darbininkų. 
Norėdami dasižinoti daugiau, ’krelp-. 
kitės į musų ofisą, o męs paaiškysi- 
me. Męs važiuosime kiekvieną dieną 
su norinčiais pirkti. Nedėlioję išva
žiuojame 10:45 ryte Lake Shore tru
kiu nuo La Šalie stoties.
Nestlerode & Rozenski

Real Estate
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 pi^y.

AT YDA! |
žiniai visiems aplinkiniams lietu* 

viams ir iš toliau atkeliaujantiems į 
Terre Hante, Ind., kad nepamirštų 
užeiti pas Adomą Martiną kokiam- 
nors reikale. Visada gausite pas Jį 
prletelišką rodą, kiekviename atsiti
kime. Taipgi užlaiko visokius gėri
mus ir kvepiančius cigarus. — Taip-i 
gi galite užsisakyti visokias drapanas' 
pigiausių kainų (prekių).

Adam Martin,
23 N. 4th st, Terra Haąto, Ind.

pajieik.au
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Vienatinis tikras vaistas nuo spuo
gų, juodųjų pušku Ir visokių veido 
išbėrimų. Kiekviena moteris ar vy
ras turi būtinai laikyti savo namuo- 
se. Prisiųsk mums 50c. stempoms, o 
Kausi mostj.

Sachs Pharmacal Laboratory,
■ 161 Leonard st., Brooklyn, N. Y.

t.

Gaisrai.
Kaip paduoda laikraščiai, Chicagoje 

vi'na diena buvo sųvirš 80 gaisrų, 
kurie padarė abelnai apie >800000 
nuostolių. Jeigu peržiūrėtume visų 
metų statistikų gaisrų viename mie
ste Chicagoje, tat pamatytume kokių 
daugybę namų suėdu ugnis. Kada 
ugnis pakjla kokioj vietoj, tai su vie
na valanda paverčia visų turtų j pe
lenus — turtingus žmonės j ubagus. 
Vienok nebaisi yra ugnis tiems, ku
rie turi nusipirkę apdraudimo nuo 

/ ugnies raštus. Už 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 užtikrinimų kiekvienam žmo
gui. kad jo turtas niekada negal žūti,

• norą ,jj ugnis sunaikins. Kiekvienas 
žmogus, kuris nori turėti savo ateiti 
užtikrinta, ir savo turtų apsaugotu, 
reikalauja nusipirkti apdraudimo raš
tų. ar tai namams, jeigu juos turi, 
ar tai naminiams daiktams. O jeigu 
jau kiekvienam pridera turėti apdrau
dimo raštas, tai geriausia vieta nusi
pirkti tokj raštų yra pas lietuvi, ku
ris parduoda apdraudimo raštus nuo 
ugnies visų geriausių apdraudimo

* kompanijų. Nelaukite pakol jums tur
tas sudegs, bet ateikite kuogreičiau- 
siai j musų ofisų ir4 nusipirkite t. p-, 
draudimo raštų.

A. OLSZEWSKI. 
5252 So. Halsted st., Chicago. III.

» ======
■ . i -

Saugiausias
Apdraudimas

Pakol žmogus jaunas ir turi svei
katų, tai turi rūpintis užtikrinti sau 
senatvę. Sveikata ir darbas yra di
džiausiu žmogaus turtu, nę» su jų 
pagelba užsidirba pinigai, kurie vi
sokiuose padėjimuose žmogaus yra 
reikalingi. Bet kaip kiekvienas tur- 
tas teip' ir pinigai gali būti greitai 
nužudyti, jeigu nežinosime kaip juos 
apsaugoti. * Daugiausiai yra tokių 
žmonių, kurie kų uždirba, tų viskų 
ir praleidžia, teip kad nustojus svei
katos ar darbo neturi už kų pra
misti. Kiti laiko pinigus prie savęs. 
Ir tankiai atsitinka, kad vagis pava
gia. Gudresni deda pinigus j bankas, 
kur jų pinigai uždirba procentų. Bet 
Lankos tankiai bankrutina. ir žmo
nės tankiai nustoja savo sudėtų pi- 

- nigų. Kiti užsideda sau biznj, ir tų 
pinigai tankiai uždirba kodaugiau- 
siai. bet visi negali būti biznieriais. 
Ir kaip tik per daug atsiranda biz
nierių. tai tada pinigai žūna, nes 
bizniai greitai bankrutina. Klausi
mas tada pakyla, kų reikia daryti 
su pinigais, kaip juos saugiausiai ap- 
drausti? .Atsakymas yra vienas: rei- 

. kja' pirkti namus. Namas kiekvie- 
nŽhi yra reikalingas, o pinigai (dėti 
t namus niekada nežūna. Bet pirki
mas namų kaip ir kievienas biznis, 
reikalauja išsitobulinumo. ir todėl 
perkant namus reikia apsižiūrėti ge
rai. kad tas išeitų ant-naudos.

Musų spėri jai iškurnąs yra pirkimas 
. Ir pardavinėjimas namų, ir visi, ku
rie nuo musų namus pirko yra už
siganėdinę. Todėl, norėdami pirkti 
namus, užeikite pas mus. o męs jums 
parduosime tokj namų, kokj jus nori
te. Jeigu neturite visų pinigų už
mokėti už namų, tai męs ir pinigus 
jums paskolinsime.

žemiau paduodame kelis namus, 
kuriuos galite pigiai nusipirkt:

AUBURN AVĖ. ARTI 32 GATVES.
Medinis namas. 2 pagyvenimai po 

4 kambarius. Randa $18/ Kai
na .............................................  |1900.

AUBURN AVĖ. ARTI 33 GATVES.
Mūrinis namas ir du lotai. 50x136 

pėdų. Kaina .........................    >4000.

AUBURN AVĖ. ARTI 34 GATVES. 
Medinis namas. 6 kambariai. Aukš

tas ponamis. Kaina............... .  >1600.

ĄUBURN AVĖ. ARTI 33 PLACE. 
Į Medinis namas. 2 pagyvenimai. 
Aukštas base me n tas. Kaina >2200.

EMERALD AVĖ. ARTI 28 GATVES.
Mūrinis namas. 2 pagyvenimai 

Aukštas basementas. Kaina >2000.

BMERALD AVĖ. ARTI 32 GATVES.
Mediniai namai po 4 ir 5 pagy

venimus. Geroj'vietoj. Kaina $3200.
__

EMERALR AVĖ. ARTI 36 G<TVEį. 
Medinis namas, 4 kambaprai. Aukš

tas. basementas. Kaina .......... >1400

EMERALD AVĖ. ARTI 36 GATVES.
Puikus mūrinis namas? 6 kamba

riai. 2 lotai. Naujas. Kaina >3750.

HALSTED GATV. ARTI 33ČIOS.
Muripis namas, 2 lubų. Randa 

>45 j mėnesj. Geras bizniui. ; Kal
as ..........................  >4650.

HALSTED GATV. ARTI ‘33Č?OS.
Medinis namas, 6 kambariai, i Gė

jai ištaisytas. Kaina .............. >2200

rUPŲAR AVĖ. ARTI 31 GATV.
Mūriais ir medinis namas, 4 ps 

gyvenimai. Randa >32. Kaina >25uu

WALLACE GATV. ARTI 32 G ATI 
~ Mūrinis namas. Aukštas medini 
ponamis. Lotas 25x125. Kaina >1205

WALLACE GATV. ARTI 33 GATV
2 lubų mūrinis namas. Aukšta: 

akmenų ponamis. Puikus namas 
Kaina ....................................... i >2700

33 GATV. ARTI HALSTED GATV
5 kambarių medinis namas. Lotas 

25x147. Aukštas ponamis. Kai 
na.....................................................>1700

33 GATV. ARTI AUBURN AVĖ
4 ruimų medinis namas. Lotas 25x 

147. Aukštas ponamis. Kaina >1400

Dėl stokos vietos negalime paduoti 
visus namus, kokius turime ant par
davimo. bet kas nori pirkti sau na
mų, tegul ateina j musų ofisų, o męs 
parodysime tokius namus, kokius kas 
sau nori, ir tenai kur kas nori. Teip- 
gi turime gerus lotus pigiai. Kreip
kitės pas:

A.OIszewski
3252 S. Halsted St.

No. *44 Iš Gyvenimo Bamojėdų. 
Apie Lizdtninkus h* kiti naudingi pa
mokinimai.................................... - -. 10c

No. 63 Rarės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšln. 
Verti A. Lalis. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chica
go. m. 1906, pusi. 81. .... ..t. 20c

No. 67 Lietuviškos pasakos |vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų Ir žingeidžių pasakų. Chi
cago. III. 1903, pusi. 280................>1.25
Drūtai apdaryta................. -... >1.50

No. 68 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
čia telpa 205 labai gražių if juokingų 
pasakų', bovijančlų kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų Ir labai naudingos. 
Chicago, III. 1903, pusi. 330........... >1.25
Drūtai apdaryta.............0. v.,. >1.50

No. 69 Lietuviškos pasakos (vairies. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokln- 
gesnės pasakos. Chicago, Iii. 1904, 
pusi. 333........................  .*..... >1.25
Drūtai apdaryta. ...................... >1.50

No. 70 Lietuviškos pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV.

ILLINOIS COURT ARTI 32 GATV.
Mūrinis namas, 4 kambariai. Lotas 

25x56. Kaina ........................   >1200.

ILLINOIS COURT ARTI 33 GATV.
Mūrinis namas, 9 kambariai. Va- 

na. Naujai ištaisytas. Aukštas ba
sementas. kuriame yra 4 kambariai. 
Lotas 25x131. Kaina ............... >2200.

LOWE AVĖ. ARTI 33 GATV.
2 lubų mūrinis namas. 2 pagyveni

mai po 6 kambarius. Vanos jr visi 
naujausi (taisymai.. Naujas namas. 
Kaina .....................   >5000.

Į •___ i ■ • ■“ <
L0WE AVĖ. ARTI 34 GATV.

Mūrinis namas. 4 rūmai ir tvartas. 
Lotas 27%xl27H. Kaina >2100.

LOWE AVĖ. ARTI 34 GATV.
3 lubų mūrinis namas, 3 pagyveni

mai po 6 kambarius. Vanos. Lotas 
27)4x127)4. • Pulkus namas. Kai-

........................... '.................... 35600.
T

L0WE AVĖ. ARTI 36 GATV.
Turime kelis murintus namus viso

kiomis kainomis nuo >3000 Iki >7000.

L0WE AVĖ. ARTI 38 GATV. x
Medinis namas, 9 kambariai, .vana, 

gazas. Geras namas. Katirt^YTDo.

PARNELL AVĖ. aRTI 33 GATV.
3 lubų mūrinis namas, 2 pagyveni

mai po 6 kambarius. Kabia >2000.

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA 
MOS “LIETUVOS” REDAKCIJOJ.

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

a46 Į ŠVIESĄ PER AŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklų. Vilnius 
1908, pusi. 50, kaina ............. j- 15c.

No. KAIP LIETUVIŲ SENOVEJE 
VANDENIMIS KBLIAUTA (Iš "Lie
tuvių Tautos"). Parašė J. Basana
vičius. Vilnius 1908, pusi. 14 (dide
lio formato 7x10). Kaina.......... 30c.

No. MEDŽIAGA L. Ivinskio biogra
fijai. Spaudon prirengė Dr. K. Gri
nius, (Iš “Lietuvių Tautos"). Vil
nius 1908, pusi. 23 (didelio formato 
7x10). Kaina ............... ..—>5c.

a99 PELKĖS. Apysaka iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje.1 Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon 
išvertė Kazys Puida. Vilnius 1908, 
pusi. 468, kaina ..................... >1.25.

No. 286 PIRMI ŽINGSNIAI. Dra
ma ketųoriose veikmėse. Parašė Br. 
Vargšas. Drama parašyta iš revo
liucijos judėjimo Lietuvoj. Chicago. 
III. 1909, pėsl. 50. Kaina .......... 20c.

No. 321 VELNIAS — NE BOBA. 
Dviejų veiksmų komedija ir NEAT- 
MEZGAMAS MAZGAS vienaveiksmė 
komedija. Parašyta P. Petliuko, Vil
nius 1909, pusi. 66. Kaina .. L. 25c.

Na 397 KEPLOS KANČIOS Eilės. 
Parašė Liepukas. Chicago, 111, 1909, 
pusi. 28. Kaina ....................... '. 10c.

591 VISUOMENĖS 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 50c.

b686 LIETUVIŲ TAUTA. Lietuvių 
Mokslo draugijos raštai. Knyga 1, 
dalis 2. Su 89 paveikslėliais^-prie 
Levų lietuvių pasakose. Vilnius 1908. 
pusi. 183, kaina ......................... >2.00

1196 SERGEKITES AKIŲ APVIL
KIMO. lenkiškai parašė Dr. F. Grū
da. Atspausta iš Kalendoriaus 1905 
m. n ližėje, pusi. 15. Kaina .... 5c.

1330 ŽODYNĖLIS ANGLIŠKAI-LIE- 
TUVIŠKA8. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai gal'ma angliškai susikalbėti. Wor- 
cester, Mase , pusi 151, drūtuose au
dimo apdaruose. Kaina .........  60c.

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
kų dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
šių uienų lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms raidėms, pilna Biblija katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yra didelė 
6%x»% colio, 1127 puslapių, drutu 
audimo apdaru. Kaina ....jį. >3.00.

Knygų Kataliogas
Guy 

vertė J. Liukls.
1. Ne-

No. 4 Ailuma Ir kitos pasakot 
de Maupassant'o, 
Telpa šiol pasakos: 1. Ailuma, 
tikri brangieji akmenys, 3. BAimė,
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, T. Vaidulys, 
8. Užšalusio] padangėj. 9. Ats: kirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir Sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas Iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, III. 
pusi. 136......................... ..................

1908.

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Svett-Marden. Lietuviškos kai 
bon Išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga 
ga. Didelio formato. Chicago 
pusi. 235.............. .’.........................
Apdaryta.......................................

kny-
1, Iii. 
i1.25 
>1.50

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių grašių ]<*a- 
kalčių: Atsisveikinimas, Vagis, 
kaltas, Gatvės valkai, Paparčio 
das. Miško sargas. Signalas, Keleivis, 
Buvjo esybė. Chicago, Iii 1902, 
lapių 99..........................................

tie-'

Dus- 
15c

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų 
lių bei Velnių. Pasakos surinktos 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje tflpa 
keli šimtai grašių pasakų, apie uju 
(dangų), čyščių, peklą; apie gilinę 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšia), 
velnins, jų vaidinimųsl ir tL Pasijos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje

c-ro

bu-
vo girdėtos. Panevėžy] — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pągal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — par
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietu rių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų Ii tt. 
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popluros
apdaruose.  .....................................>1.50
Audimo apdaruose.......................  >g.00

No.44 Išmano atsiminimų. (Su tu- 
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudoa parengė d-ras J. BAs> 
navičius. Platus bijograflškl apipėsa 
kojimal kal-kurių Lietuvos vietų. Chi 
cago, III. 1905. pusi. 30L .••• «•.. 75«

Chicago, III. 1905, pusi. 299. šioje da
lyje. teip kaip Ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų I, II, III ar IV 
dalj, turės per visų savo amžių nolš- 
semamą pasakų turtų................... >1.2'3
Drūtai apdaryta............. .. ,... >1.50

No. c71 Laikrodininko atminimai. 
Pasak Erkman-šatrijanų sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, III. 1907, pus
lapių 44........................................  15c

No. 76 Maxim Gorki]. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras čudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 103.............................. .............  25c

No. 90 Olitipa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indljonų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chicago, 
III. 1906, pusi. 95................... .... 25c

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

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

No. 100 Pasaka apie kantrių Alenų, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietų, daugybę bėdų ir vargų Išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskis. Chicago, III. 1902, pus
lapių 66.....................    20c

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir Jle- 
vų. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologijos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, III. 1908, pus
lapių 31..........................................  10c

No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buviu ir sųlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, 111. 1904, 
pusi. 60..................................................15o

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

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Nlemojesrski, 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 
Varšavoje. Knygelė (domi kiekvienam. 
Chicago, iii. 1908, pusi. 76............. 20c

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

No. 186 Žmogus nepliuškts. Vertė Iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo Simus apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
III. 1899, pusi. 23................................10c

No. 200 Akis už akį, dantis už dan- 
^|. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, BĮ. 1907,. pusi. 29. 
Kaina.....................................  10c

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų sutai
sė B. B—a ir M. P—te. Chicago, III. 
pusi. 62............................................... 20c

No. 225 Gedaus vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B—a ir M. P—Is. 
Chicago, Iii. 1902, pusi. 48................15c

No. 257 Kun. Gramulos rsštinyčlo- 
je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Grašiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, III, 1906, pusi. 14................. 15c

No. 262 Mlndaugls, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slotvac- 
kt Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, III. 1900, pus
lapių 86..............................  ;.............25c

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

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

No. 302 šiaurės Karžygiai. Ketu r h. 
veiksmų tragedija. "Parašė H. Ibsen 
Iš rusų, lenkų Ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor 
vegljos šiaurėje karaliauk Eriko Kru 
vinojo Kirvio laikuose.] Chicago, UI 
1908, pusi. 77.................. *.............  25c

No. 331 žilė galvon -uuvelnias vuo 
degon. ifjmedija j^enajųi) akte. Pa 
gal - lenkiškų sutaisė M. P—te. Chi 
cago, III. 1902, pusE* 3L ................ 10c

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmos. Parašė Jonas Vis 
koėka. Telpa čia eil*«: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Provertml 
ir Jautimai. Chicago, III. 1907. pus
lapių 41................................................. 15c

No. 397 Keploa kančios. Eilės. Pa 
rašė Liepukas. Chicago, III. 1909, pus
lapių 28........................ ............ v.. 10c

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

No. 442 Svajua arba vaizdas sieki
mo augštybta Tra>edlja-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, m. 
1907. pusi. 135..........................  .... 40c

No-471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
| kuriuos žmonės puolat žiuri, bet jų 
gerai nesupraptų. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga ktfygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš ko darosi 'žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yri 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt. Chi
cago, III. 1894, pusi. 79................... 25c

No. 472 Apaireiškimal atmosferoje 
arba meteorologija Pagal profesorių 
Vojeikov’ų 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 sužinoki oro permainas ir 
daug kitų (domių -dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
Iii. 1907, pusi. 238. y....................... 75c
Apdaryta.................’v . ...............>1.00

No. 473 Apie žemų Ir kitus svietus, 
jų buv| ir pabaigų. Pagal Heilpernų, 
FaĮbų ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė. Iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra •šu
lė. žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė) fca/Mi. iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go, 111. 1896, pusi. *>55. ............ 75c
Ta pati apdaryta. ................>1-00

“ 8 *
No. 480 Biologija arba mokslas apie 

gyvus daiktus. Pagal profesorių Nus- 
baumų sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir -paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1901, 
pusi. 147.-............... ’.... *........ 40c

' ,T U
No. 490 Dvi Kelionl | Tolimų šiau

rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės | šiaurės poliusų. Chicago, Iii. 
Kaina.............................. 20c

No. 507 Gamtos istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Baceviėia. Knyga su dau
geliu vabalų, šūvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus. į kuriuos 
žmonės šiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, III. 1903. pusi. 209......... 50c

No. 508 Gamtos pajiegos Ir kaip iš 
Jų naudotis. Pagal Bltner| sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų (vairių 
mašinerijų Ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, III. 
1904, pusi. 238........  50c

1 No. 516 iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai Ir auginami augmenys? 
Pagal Lunkevlčių sutaisė šernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, III, 1901, pus
lapių 78. .. . ....................................... 20c

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevlčių Ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie (vairius musų žemės auga
lus, jų sudėjimų ir atmainas, gyv| ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių fr tobuliausių. Chi
cago, III. 1901, pusi. 129.................. 35c

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

No. 527 Kada Ir kekių budu gali 
svietas ksda-nora pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ugaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
slžlnoti, kada ir koktu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitų 
knygelę. Chicago. Dl. 1906, pusi. 135. 
Kaina. ................ • .... ..................35c

• ru
No. 545 Nematomi priešai Ir drau

gai žmonių. Pagal Bitnest sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių .visokias Ilgas pas žmo-
nes, jų susekimą*, vystymąsi ir tL 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1905, 
pusi. 113..................1..................... 30c

'“t
.-No. 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši

luma. Lekcija Prof. Blochmano’o. Su
taisė šernas. Vis lemą suprantamai ap
rašyta ypatybė* chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymai kario 
yra daugeli* tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, III. 1907, ppsl. 138.......... 40c

No. 553 Paėjima* organiško svieto. 
Pagal Bitnerj sutarė Šernas. Knyga 
didelės moksliško* vertės. Ji aprašo 
tvėrimą*! viso sutvėrimo tr visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausiu* ir giliausiu* žemės sluogs- 
nius, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemė* augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščiu* ir tt. Su paveikslė
liai*. Chicago, III. 1905 pusi. Į3T. 35c

No. 566 Senų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną sutaiso 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių (vairius sutvėrimai, 
gyvonujlus ant žemės dar prieš atsl-

adimų žmogaus, šiandien tų sųtvl 
-imu kunus žmonės, kasdami giliu 
falinius, 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. Jl< 
yra šiandien Išstatyti (vairiuose muzė 
juose. Iš kurių žmonės mokinasi pa 
žintl, kaip«sena yra musų žemė. Mok 
allnčiai, pagal storumų ir senumų ie 
mes sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kanos randa, gijli spręsti, kaip sent 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, 111. 1900. 
pusi. 370. ...K, ................................>1.00
Apdaryta. .... .... .... .... >1^5

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusišku 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nprl atslžlno 
tl, kada bus svieto pabaiga, tegul per 
skaito šių knygelę. Chicago, III. 1902, 
pusi. 31......... ... ..-..i...'.... 10c

i » . M • > -
No. 597 Žvėrys ir Žmogus. Pagal 

SchmehF] sutaisė šernas. Mokslas 
apie subudavojžmg huno visokių žvė
rių, paukščių,, sgaarkojų. žarnapilvlų 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas san su visomiš jo 
ypatybėmis Ir . kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go, III. 1906, pusi. 31^................... >1.00
Apdaryta.......................Į.................>1.25

No. 606 Airija. Lupai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janajaitis. Chica
go, III. 1908, pusi. 53. .... 15c

No. 630 Ethnologija arba mokslas 
apie žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
beriandą parašė šernas. 8u paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apte visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, Visų žemės kraštų ir net mažiau 
šių šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa 
pročius, užsiėmimą ir abelnai viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją. tegul perskaito šią knygą. Chi 
cago. Iii. 1903, pusi. 667..........    >2.00
Apdaryta. .......................................>2.50

No. 641 Geografija arba žemės ap
rašymas. Pagal Geijde, Nalkovsk} ir 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
platumą; jos kalnus, jų vardus^ augi 
t(, vulkanus, metančiu? iš savęs ug- 
nj; Iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir" kiek joje yra ingHų, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; klek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sū
rus, prėski, kartus: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Klek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių;, 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur ko>s ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių, ant geros standžios popiero^spau- 
dlnta. Chicago, I1L 1906^ pusi. 469. 
Kaina. ............................. ...............>2.00

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

No. 655 Istorija abelna. Dalis I. 
Nuo seniausių laikų Chinljos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų piramides, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto Ir tt. Chicago, IH. 
1904, pus*. 498. .......................>1.00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... >1.25

No. 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 ( Ameriką, 
kokios karės buvo, ui ką kariavo ir 
kokiuose motuose: kiek buvo prezi
dentų, kokie ir klek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago, III. 1896, pusi. 364......... >1.00

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
litaros ant nugaros ir šono......... >1.25

No. 658 Istorija Chicagos Listuvlų, 
Jų parapijų Ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva", buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas:* kiek lietuvių yra Chicago
je. klek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chicagos 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, III. 1901, pusi. 580. 
Kaina............................................... |1JX>
Apdaryta.........................................>1.50

Ne. 878 Lietuvių Pratėvial 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 pratėvlai. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimą. Chicago, iii. 1899.......... 50c

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų' ir 5-iais spalvuotais temla- 
piais (mapomis). Yra tai tikriausia

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko- 
ojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
<V amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje, 
’arašė A. J—tis. Chicago, UI. 1908, 
)U81. 34............................................... ...

No. 921 Labdarybė pirmiau* Ir da- 
b«r. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—as. Telpa čia: I. Senovės pagony 
labdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. 
Chicago, III. 1908, pusi. 36............. 10c

No. 925 Moteris ir jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukta, šita knygelė 
aiškina moterų klausimą, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, III. 1908, pusi. 47. 
Kaina.............................................  15c

No. 946 Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po (tėkmė lenkystės. Chicago, III.
1905, pusi. 38..................................... ...

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėli*. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės, ir kame išganymas. 
Chicago, UI. 1907, pusi.; 47.............10c

No. 1102 Auginimas^ ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulis. 
Chicago, Iii. 1907, pusi. 28.......... 10c

No. 1135 Hyglena arba mokslas apie 
užlaikymę sveikatos. Pagal Bernesą, 
D-rą Noll ir kitus sutaisė šernas. Kas 
ją su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti nuo visokių ilgų, užlaikyti 
čielybėje savo sveikatą, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo vaikus. Chicago, Iii. 1897, 
pusi. 132.............................  s5c

No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. P ..rašė Dr. J. Kalis. Su dau
geliu paveikslėlių Iš embrloliogijos. 
Chicago, III. 1907, pusi. 21.......... 10c

No. 1157 Koks privalo luti valkų 
auklėjimas? Raukius rašt| parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, III. 1908, pus
lapių 91.................................................25c

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui Ir lais
vei. Populiariškas raštas apie klausi
mą vaigybos. Parašė Otto Carųue. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kai-ku- 
rie kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, III. 1907, pusi. 113. 30c

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni
niuose reikaluose.* Sutaisė J. Laukis. 
Antra pataisyta laida. Chicago, Iii. 
1908, pusi. 90...........   25c

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė S. 
Skačkauskas. Lengvas budis išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Hnrga padalyta 
( penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos, Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinėš. Chicago. III. 1897, pusi. 104. 25c

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Ollendorfą. Harvey, Max- 
well ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chicago, III.
1906, pusi. 307.............................. >1.25
Apdaryta.......... ........................... >1.50

No. 1326 Žodynas lietuvlškai-anglli
kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La
lis. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvoms literoms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6z9 polius.- Kieti 
audimo apdarai. Chicago, Iii. 1902, 
pusi. 382........................ ' ..............>2.00
Popieros vlršals.............................>1.75

;No. 1327 žodynas angllškai-lietuviš- 
kos kalbos. (Dalta II.) Sutaisė A. La
lis. čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgi kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms litaroms prie kokio gra
matikos skyriaus jlp, priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso litaroms, 
lapų kraštai marmuruotl.............>4.00
Ta pati knyga popieros apdar. >3.00

No. 1328 Žodynas lietuviškai-angllš- 
kos Ir anglišku lietuviško* kalbų (abi 
dalys — I ir II, t.y. No. 1326 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra Ui reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą. Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. >6.00

No. 1329 žodynas.' Tas pats kaip 
No. 1328, tik pilnai apdarytas bran
gia, gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra nė blskio.) .... .................. >7.00

į
No. 1420 Tikyba ar (noksiąs. Tikė- 

jimiškL moksliški ir dfaugiškai-poll- 
tiški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chicago. Hl. 1901, pus
lapių 211....................... 50c

No. 1428 Vaišės Kristau* pas po
piežių Pijų IX. Parašė Viktoras Hu- 
go. Antra laida. Chicago, III. 1907. 
Kaina............................. -................. 10c

No. 1521 Paslapty* Mbgijoa bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo, pagal sve
timu* šaltinius lenkiškai sutaisą y j 
Lietuviškai vertė J. Laukta. Yra tai 
išaiškinimas monų 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, III. 1903, pusi. 262.............  50c

No. 1525 Rankvedi* gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromatas j firmas, pažįstamus, 
gimines, prietelius, mylimus ir myli
mas prieš cpslvedluią, j ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augšto* luo- 
mos ypaUs. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituose atsitikimuose. Chicago III 
1895, pusi. 115. .... .................. ’ 35-

Maldaknyges.
Mažas Aukso Altorių* — Katalikiš

ka Maldų knygelė.
šios 7 knygelės yra naujausio spau

dimo ir gražesnės už seniau spaudin- 
tas. Popiera bajta, slidi, drukas stam
bus. didumas knygelių 3X4)4 colio. 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
spavlednės, 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 fiv. Marijos P 
Ir Karaliaus Dovydo, aktai, rašančiai 
stacijos, karunka, keliolika švėnų 
giesmių ir tt.

No. 1801 Prastais, drūtais apdarais, 
auksintais kraštais, be apkalimo. 50c

No. 1802 Prastais, drūtais apdarais, 
auksintais kraštais, . apkaustytom* 
briaunoms pasidabruotoms Metelėms, 
su kabute............. .'.............................6oc

No. 1803 Moroko skuros minkštai* 
apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai ir auksuota kvietka 
ant vieno šono............................. >1.25

No. 1804 Francuziško* slidžios ska
relės minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvietka, kryžius, pa
rašai ir kraštai................................$1.50»

- No. 1805 Apdėta baltais sloniaus' 
kaulais ir.celulolda, 3 sidabriniai me-*4 
dalikėlial kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos-.si
dabruotomis blėtelėmiu, su kabe, autf 
sinti kraštai................... ...... >1?5

No. 1806 Baltos celaloidos apdarai, 
vienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso litaroms knygos vardas at
spaustas, su kabute, auksinti kraš
tą’ .........     >1.50

No.1807 Baltos celaloidos apdarai, 
ant vieno šono kvietkuotas kielikas, 
su kauline kabute, auksinti k/aštai. 
Kalna..........................................  >1.79

B R E V i O F. E L I 8.
Katalikiška Maldų Knygelė Paves 

ta Katalikiškai Lietuvos JaunuomėneL
Knygelės miera 2^X3* coL Pus

lapių 140. storis H col. Mažiausia. ' 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ir 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie
tuviškai ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas malda* ir kalendorių, teip 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge
ra popiera. čia yra jų paveikslėliai ir 
kainos:

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

No. 1902 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo lyg skuriniai. gražų* 
išspausti išmarginimai. auksuotas kry- 
žutis ant šono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina. ..........................  4qc

No. 1907 Baltos cekrioldos gražų* 
apdarai. Išrodo kaip balčiausias elo- 
niau* kaulas, Čysta, slidi, žvilganti po
piera; ant šono gražb kvietkos šake
lė su aukso ir sidabro lapeliais, auk
so litaroms knygos vardas atspaustas, 
lapų kraitei apsčiai auksinti, ant vi
durio kabutė................................. ....

No. 1903 Juodos franeuziškos ska
relės kieti yygųs apdarai, auksiniai 
parašai ant šono ir nugaros, lapų 
kraštai apsčiai raudonai auksuoti, 
rundini kampai...................................75cB 4

No. 1904 Juodos francuziško* lygios 
skarelės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auksiniai parašai 
aat nugaros ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, rundini kampai. 
K*!“*.................................................>1.00

No. 1905 Baltos skarelės kieti drū
ti apdarai, gražus išspausti Išmartinl- 
mai, auksuoti lapų kraštai.............50c

No. 1906 Baltos skarelės minkšti 
apdarąl, per abudu galu auksuotos 
juosto*, auksuotas kryžius ir ant nu
gara* parašas, auksuoti lapų kraštai, 
rundini kampai. .... ................ >50

svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go, Iii. 1904, pusi. 306...................>1XX)
Drūtuose apdaruose. .r.. .... >1.25

No. 851 Api* turtų išdirbi m*. Pa
rašė Schram. Vertė S. M. Veikalas 
gvildenantis politišką ekonomiją. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, Iii. 1900, 
pusi. 139. .....................    35c

No. 856 Aukos Karts Dievui. Para
šė Jonas Gražys, ši knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
priežasčia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas ( jąs žmoniją stumia. 
ChicagU, Iii. 1902, pusi. 40. .... 10c

No. 8(< Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
LletuvoJeSUš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemoralizavo 
Lietuvą ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, UI. 1908, 
pasl. 41. .... ...« .... .... .... 15c

No. 1487._ Dangaus Augštumas Ir 
žmogau* Senumas; Anykščių šilelis 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112..........   15c

No. 1498 Lietuviškas Sapnlnyka*. 
surinktas iš daugelio svetimų sapnį 

'nykų ir sutaisytas pagal tikrą persiš
kai - egi ptišką sapninyką, su aprašy
mu planetų atspėjinlo iteities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago, UI. 1895. pusi. 205.................  50c
Tas pats drūtai apdarytas.............65c

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
grba knyga burtų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška (X C. St. Germain 
Delnašinystė. su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia monų knyga, burtų ir delna- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, 111.1964, pusi. 412..................... 62.50
Apdaruose. .... . ........................... >3.00

Svietiszki Abrozai.
Litografuoti Abrosal, vienoje Spal

voje — Juodai anK Balto. Ploti* 22, 
ilgi* 28 col. }

Kaina Vienam.

No. K639 Tada* Kosciuška.

No. K653 Kazim. Pulaski*.

No. K698 Jonas Sobieskis.

No. K877 Juoz. Poniatovskis.

No. K892 Jonas Sobieski* III, Len
kijos Karalius, sumuša Turkus ties 
Vindabona 12 Rūgs. 1683 m.

No. K760 Dabartinis Popiežius Plūs
X-«is. Kiera 18x25..........................i 35o

No. K928 Anluolaa *arga% gražus 
paveikslas. Miera 22x28. ........... 50c

No. K891 Kražių sksrdynė. Paveik, 
slas ano baisaus atsitikimo 22 d.- lap
kričio 1893 m. Kražių miestelyje. Ra
seinių per., Kauno gub. Miera 32x28. 
Kaina.............................  -AM-OU.. 50o
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Sveikatos

nonmai mokslą dėl sienų ir

Susi r a

Tau Seksis!
>• mvdžiokll-; j.

Lietu vos Ūkininkas
SU DVISAVAITINIU PRIEDU

Žeme” 1909 metams

Visi tie, kurie šaukiasi gydytis TUR šauktis asabiškai dėlto, kad
i 1 ♦rv b • Jot 1 _ __ L .• *-■' e •

galima gydyti asabiškai. NERAŠYKITE, BET ATEIKITE.

585 Boylston Street, 
Ruimai: 3, 4, 7, 8.

>agtą ofr 
nesigai’ 
Įgyti g

No. K860 Chicago* Miestas 1779 m 
M tėra 22x28.

Visi Popiežiai 
pirmutinio šv. 
Miera 24x30. .

žmogiškai rasos nuo lOplio iki gnbo 
pamatyk keistumus gamtoj žingeidus 
mus ir milžinilkumus.

i b nesu 
itur.

Martin Luther su visa savo 
Mierą 22x28.

b—5, 390
Adaras

visi Amerikos Katalikiški

tiek vai- 
1 “priglr- 
palengvi-

' Eikite ten, kur busite gydomi sanži- 
ningai ir greitai pasveiksite! Sučėdysi 
laiką ir pinigus eidamas (American Me
dical Dispensary. Patarimas dykai.

Specialistas vvrų ir 
moterų litų.

;,mu3, nik-

Užlaikau geriausios firmos tavorą. 
Parduodu. kuotelsingiausiai ir pigiau 
negu žydai. M. M. Ku) lavas.

▲i pasakysiu tamistai su kuom apsivesi Ir telpgl 
, vardą y pa tos, kari tave myli.

Jeteute nori žinoti kaip įsv susivaidyti ir

VARICOCELE 
HYDROCELE
(Pakirtimai gyslų) 
B* peilio*r skausmo

.s atjieš 
iška Gy- 
oą; ir Di-

Lietuvys advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina- 
liškas, visuose-teismuose (suduoee). 
®yv. >112 8. Halsted 8t., arti 31 mes įatvd* 

*-■ —K v.-a. OAaa

No. 899
Šeimyna.

Į Sergančius, kuri 
rado sveikatos k

to iki 8
TO ryto

No. M77 Dr. Vincas Kudirka, kurio 
vardg daugybė lietuviškų draugysčių 
šiądien nešioja. Miera 19x24. ... 35c

No. M788 Didžio I— K. Vytauto pri
sieita. Miera 20x25. ...J ...... 30c

No. K419 Popiežius Leonas XII! Ir 
vyskupai 

ant vieno abrozo. Miera 22x28. 50c

No. K857 Nikalojus Kopernikas, ku
ris atrado, kad žemė sukasi aplink 
saulę, o ne saulė aplink žemę. Mie
ra 22x28.

No. M784 Didis Lietuvos Kunigaik
štis Vytautas. Miera 22x28.......... 35c

No. K1034 Japonai atima Ii masko
lių tvirtovę Port Arthur, i d. sausio 
1905 m. Miera 22x28........................  50c

No. M 787 Didis Lietuvos Kunigaik
štis Gedeminas. Miera 22x28. ... 35c

No. K1C06 Teo. Roosevelt, Su v. Vai. 
buvęs- prezid. Miera 22x28. ...; 50c

No. K820 Martin Luther. Miera
22x28....................................................... 50c

No. M785 Didis Lietuvos kunigaik
štis Keistutis. Miera 22x28.......... 35c

No. M78G Didis Lietuvos kunigaik
štis Algirdas. Miera 22x28........... 35c

ATYDAI BROOKLYNO LIETUVIU.
Nauja Lietuviška apavų krautuvė 

(Shoe Store), 41 Grand st, Brooklyn, 
N. Y., netoli Houston

Sutinimai ir kitokį nesveikumai yra iigydomi trumpu laiku tu keltom* dienom* sta
tų originalllka būda gydymo. Atasksačisi pritaikytas musų gydymas yra tikriausi** Ir ■•<>- 
dugnlaaatas budai autsvieto, pasiekimui nuodugnaus Mgydymo. Negaitink taiko tt nestatyk 
pavojui savo t reiks tos, klausdamas patarimo pas apttekorių ar dnsagą Jei nesi atsakančiai 
gydomas, tai gali būti tikras, kad tarėsi tą ligą per visą savo amiių Ir Ji visuotn -t atgabens to
mistai nualmą ir susikrimtimą Męs lėgydome tūkstančius tokių ligų, dėlto kad turime Joms 
ypatiflrs gydymą

No. 8790 Si mana* Daukantas, Lie
tuvos istorikas. Miera 22428. ..... 35c

Męs Apdraudžiame 
(ItiBuriname)

Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butq 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų,
Nuo Mirties. -1

Męs gydome Katarą visuose jo ap
sireiškimuose. o taipgi ir'Litais plati-, 

negird d imą. -. ne
šk aidėjimus, 

jis skilvio 
i Ir kraujc 

mėšlinės
• indleglius

tojai ne- 
pas mus. 
darni tik-

No. K7O4 Kolumbo paveikslas. Mie
ra 22x28.............   50c

alkrodėliu. Adresuok.
Excelsior VVatch Co.

9 00 Athenaeum Bldg., Chicago

No. 8766 Gedeminas, Didis Lietuvos 
Kunigaikštis apima. Rija vos pHj 1318 
metais, o maskoliai puola prieš JI 
ant kelių ir paduoda jam duoną ir 
raktus. Miera 17x24....................... 30c

No. K853 lipanija priima Kolumbą 
mieste Barcelocoje 15 d. balandžio 
1493 m., kada sugrįžo, atradęs Ame
riką. Miera 28x42.............................>1.50

laikrodėlį. Jr| 
Labai pulkui 

li tu kiekvienu

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

Apsidraudimo kainos yra labai mažos, 
reikalais kreipkitės pas -- "

No. K765 Wllllam McKinley, prezi
dentas Suv. Valst. šiaurinės Ameri
kos, kuris tapo nušautas 1901 m. Mie
ra 22x28.................................................. 50c

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chamber oi Commercs BMf., Room 709 
S. E. CerMr La Šalie aite Waahlngtoa Streets 

CHICAGO, ILL. 
TELEPHONE MAIN N42

ant vieno ab- 
Petro iki Le- 
.............. 81.25

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

Kempes 3gree gatvės.

Kami vienatiniu kortų lėmiku (burti-
\7L~77 ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti y _Ą -J 

meilę ar draugiškumą tų, prie kurių šir. Lte*^l 
dls linkusi nors j ie butų ir gana toli. —•*

Prižadu pasakyti tamistai ar tomisto* vyras, moteris ar meiluže tei
singa ar prigavinga; kaip apsivesti su ta ypato, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimą su ypata, kuria myli; taipgi kaip įgautį 
įtekmę ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praaitę, da- 
bartę ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELL ST.
AŠ KALBU L1BTUVTŠKAI IR LENKI*KAI. ATSINEŠK APGARSINIMĄ.

Ofisas

A. Olszevvski’o
3252 So. Htbtte, 

Chicago, III.

Ne. K645 Napoleonas i, garsiausias 
Francuzljos ciesorius. Miera 22x28. 
Kaina. ...........................   50c

Didžiausia* Boston 
Specialistas Vyrų ir 
Moterų Lidų.

Slaptos vyrų 
Ilgos

iižvdoma žroitai, tikrai ir m 
pilna slaptvbe. Nervų nusil. 
paėjima*. nupuolimas sveika
toj. Sūdymas stiprybės, n a bi
tlai ai kraujo, uinnodijimaa. 
žtapuminžs gaištys.

BUSTAS, 1801 W. Hsrrism St.
- (arti W. 60-os AVe.j 

Vaianoe: Iki # vai. rytmety).
Nuo 7 Iki 8:*S vakare. 

. Tek AusUn 489.

No. K649 Visi Suvienytų Valstijų 
Prezidentai ant vieno abrozo, nuo Jur
gio Washingtono iki Roosevelto. Mie
ra 22x28................   .... .... 50c

Jeigu nusipirksi knygute “Kaip 
padaryti Monus” ir išmotčsi iš jos 
daryli monus. Uždirbsi vakarais 
daugiau rodydamas monus negu 
dienomis prie sunkaus darbo. Kny- 

i. Kaina

Teisfen Yarde 471.

Notary Public 
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legališkas popieras, 
kaip tai:_ Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Sale, Testamentus, Affidavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanovvicz

cių ligas, gydome 
sveikas ausis, galvos 
nosies ir gerklės ligas, lig 
žarnų ir kepenų, ligas odos 
ligas raudonosios gyslos ir 
reumatizmą, neuralgiją, str 
nerviškumą ir abelnai ligas Vyrų i 
moterų.

Visas šitas ilgas iėgjdone greiti, 
be skausmo, be operacijų irba gaiš 
nūn o laiko.

Męs turime geriausiai į re 
visoje Amerikoje, nes męs 
me jokio darbo ar pinigų 
riausius aparatus, su kuri; pageib 
galima atrasti ligas ar ja|» gydyti.

pagerintą

Musų pasisekimas yra stebuklingu 
Daugybė ligonių, kurie bū ro gydomi 
nepasekmingai ligonbučluote ir pa
prastų gydytojų, tapę visiškai išgy
dyti musų nauja metodą Intai tiktai 
dėlto, jog męs turime dMt" 
pasekmingiausią praktiką visoje Nau 
Joje Anglijoje.

Tm knigole ira daug lllustradu ir ii ira ----
jaunu, katri kenčia nou vytu vyrišku ligų. Kniga ta apsaka wysokie» lygu ir 
kajpe gali joua gyditi noumuaie. Rašyk pas: r , 
DR. JOSBPH L1STER CO.;

L. 75 22 Fifth Are., Chicago. UI.
Goudotinas Tamista: Aš kiendu noug ligos, katra ira

No. K9 
rozo, nuo 
ono XIII.

Plaučių ligos, 
Dtmlvs. Bronchito* ir kito* 
plaučių li4o» tikrai litydoma 
mano viUanaiu budu. Širdies 
tttoe.

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

'„L.___ ’ _ " ' ' t daryti 20
yvairių gydymo budus ir odėl gali- 

__ pasekmingai gydyti reumatizmą, 
strėndieglius, neuralgiją, nerviškumus 

)asekmln-

Mofėrų figose 
Vidurinis lito*, skausmai strė
nose, Balto sa o s tekėjimas ir 
kitos lito* tikrai iit-.domos. 
Uipskalinta žarnos, utsendin- 
to* ir nerviškos lito* moterų.

Užnuodijimas 
Kraujo,

ir viso* odos lito*, kaip ve 
pučkai, piktoji dedervinė, šnn- 
votėa. niežulys, hemorhiodai. 
sutinimas tilių. aaikiaamti nu- 
bėtimai. jsisenė.usios Hto*.

F AŠ KALBU
LIBTUVIŠKAL

Ir arentum literatūra* ant -‘North Side” Chieago. 
Čion galima gauti tuoksi lėk ų, svietkikų Ir dvasi- 
Ikų knygų, rašančių, ėkaplierių. abroaėlių. viso
kių laikraėUų. Amerikos Ir Europa* ir, pOpirrų 
gromatom*. Telpgl uilalkatrvisokio t*voro: Juo
dyto, pultelių plunksnų, druknojamų medinukių, 
brltvų, stereoskopų ir daugelio kitų daiktų. N'*- 
utmirėkite atsilankyti?'o busite aiganedlntL

PETRAS M. KAITIS
281 N. North avė. Chicago, IIL

Ateit 
Pamatyk gar 

pirmu

Stiebelio nesukama* ir 
nustatom**, vvrliko ar 
tnotarflke didumo, to 
Mą sutasatta raštuotai*

Jau didelė daugybe rašė mums reika
laudami panašaus laikrodėlio.

Puikiu katendortnl* lalkMėtt* >.r®dautl* sekunda* 
▼Blandų, valandai <Nen«. dfeoM mo- 

▼Rtcių* aleBai manelius metų ir n&uulk) atmai-B3.S- GaFIa na lis s idnrin

' Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi/ todėl nusipir
kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, 
nereikalausite rūpintis apie pinigas. Apdraudimo Kompa
nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė.

Su apdraudimo

Paveizdan. męs turime 
X-spindulių mašiną, vieną Iš didžiau
sių ir geriausių šiame krašte, su ku- 
"ria galima permatyti per organizmą 
ir atrasti ligas — nereikali i 
dėl spėti.

Męs turime geriausius flektriškus 
įtaisymus ir galime su jais

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

Ar esi senu, jaunu arba pnsaum- 
ienin. * Mas galem ižgydidi jus. 

liį • Musu specjaUŠkĘME yra gydimas pri-
MB — vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par

A tyrinėjimas suvirš so nišstu.
. įSk d&Mt Ta šaka mokslą medicinos ira musu

unRy amžių tyrinėjimas.
J '«* katros apmjemani ižgyditi, gy-
\ S dom galutinai it azfemj apmokėjimą.

A \ A* 1 J sunikai! lai, katri kiencia sava jaunu
' V. dienu klajdos, mas sugrąžinome galutinai

sveikata.
Vlrams po40miatuamižio, katri junčia 

'yri-^uma suniekimma, mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

V Kraujo uinuodyjima \ aricoce’ie. ink itu
' 'kbli’.ev I ir pūsles ligas. Rlieuniatunia,
"W' įHBbSHMM Nmira.gia. pvac ir k-unu liga- H< m<>r-

W V rhoida* (pilė* — r ’
■BHMBiMMBL!!—lės lenlarged 

gas, greitai ilt
ATMINK mM rašom sava vyriem paejentoms ing you kalboj ir uilai-

■ ■ ■' JEIGU TAMISTA MF.OST1 _

Gerą Degtinę
R*iyk mum* tuojau, o ,*U1

DYKAI VISĄ KVORTĄ 
lariausio* degtiną*

SECURITY C0., 425 S. Water sL, flilcaęę
Vanta*

Adresą*

ir .tt. Ko negalima gydyti 
gal su kitomis, metodomis.

Su musų naująja liampa [kilme gy
dyti odos ligas, strėnų dieg 
sterėjimus, skaudamus nu|arkaulius, 
užmazginę neuralgiją ir tt.

Musų aparatas, paverčią! 
rukus, gydo katarą, 
sulį. gerklinį katarą 

'šimtus užmazginįų 
rian Inflammation) 
gydėme su musų 
Kabinetu ir išgelbėjome nuo u,-.- — , 
peilio; taipgi sugrąžinome ,ėgą. tvir
tumą ir sveikatą daugeliui 
nusių vyrų. t

Jeigu tamista išgėrei jau 
stų. kad juose butų galima 
dyti laivą” Ir negavai jokio 
nimo ar sveikatą, tai atsilalnkyk pas 
mus, o pamatysi kaip kiton Škal męs 
gydome. Jeigu įpuolei į msiminimą 
užtai, kad paprastlejie gydy 
įstengė tavęė išgydyti, ateik 
Męs esame specialistais gydj< 
tai keletą ligų, bet uita! epame Bi
strais jų.

Patarimas dykai, 
klausk. Bet neatidėk, 
sųjį specijallstą' Payne prl 
tinės progos.

No. K1033 Maskolių su Japonais ka
rė prie Llaoyang tvirtovės Mandžiuri- 
joje, rugsėjo 1—10, 1904 m. Miera 
22x28...................    50c

Dr. George H. Payne
Cop ey 8quare, 

BOSTON. MASS.
Valandos kasdien nuo 9 r pi 

vakare, šventadieniais nuo 
iki 1 pq pietų.

BRANCH OFISAS:
Slater Bldg., Room 331— 

Main st., IVorcester, Mass. 
kasdiena. A t

Dr. J. KULIS
Li*turių Gydytoja* ir Chirurgas. 

3258 80. Halatod Chicago, III.
Gydo vlsokiss lig** moterų, valkų ir vyrų. 

Telpgl tori didele praktika itpasekmingai 
vls<£ia* limpaaėi**, nislsehėjasias ir | 
ga* vyrų Ūsas. Daro operacija* pase k nuogai.

aliejų į 
negirdi‘jimą. du- 
ir dži< vą.
uždegi tau (Ova 
pas n Oteris tš- 
Galvanpc-Faradic 

gydytojų

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios liga* ar painiais nesveikumais, 
užsimokės tau atsišaukti į Chicago Modlcal Cllnlc, 344 8o. Stato St. 
prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuosekli} ir laikantį iŠ- 
gydymą kotuos ligos, kurią prisiima gydyti) Ar esi nerviškas ir nusimi
nęs, silpnas k nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng
vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis Uvoprasta, gėdysi draugijos, 
trukstaenergijoa Ir tvirtumo, akys įdubusios ir nečystoe, pajuodavę paakiai, 
spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, nemorališki ir

NMilpaiRMti Sapnai, Patretytas Vyriszkamai, Sekllazka Silpaybe 
nesuaugusios ir šaltos dalys, ųusistojimas šlapume paliktame per naktį, 
pienėtas šlapumas, skausmai strėnose, turi nežveikllmą pūslės ar inkšti}? 
Išsipūtimą Gyslų Maišely j; Užaendintą Puletekį; U taki m ą Varpskylės; 8y- 
filitišką Užnuodyjimą Kraujo, ar kokią kitokią godingą nervų, odos, kraujo 
ar užseodinty ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- 
aes dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau
damą gerklę ir tt. ? ...

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic 
užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, Ir neužilgio 
atrasi save kasalium tarp vyrų ant kūno, proto Ir širdies. Niekas taip ne
sunaikina jaunus ir pusamžinius vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike, 
arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin
kančiu prie darbo, senatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, sr tas paeina 
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užga- 
nėdinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave išgydysime.
M**<y<ton iv Ugydoaa tekio, nubalinąs, arrvų nusllpnEJimų, nžaeaėjutį patotokį, syfll}, 
nenatnrsliMcu* bė<iaaiu, p*U»<ystų. inkstų Ir pūslė* ligas, teisybę sakant, vi*** Vyrų 
Ligee. Viso* kliūtys laimingam ie n y bintais gyr«nlm*bus praėalinto*. Tūkstančiu* jaunų 
ir pusamžlnių vyrų ka*m*t prM laikų n oliuoja į grabą Jaunyste* lM»k mai, per tanku* 
*a*ikuoplnlia*i ir kraujo Ilgo*. Jeigu turi nors vien* U Viri paminėtų kenkiu, pMirodavyk 
au mumi* pakol da nėra per vėlu.

Reda tas sieko nekaštuo|s, o gsli uičėdyti dsuę kentėjimų.

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 So. SUte St CHICAGO, ILL. 

arti Harrison fa t vės 
INEJIMAS DYKAI!

D-tb Marija Dowiatt-Sass 
Moterų ir Vaikų Ligų Specialiste. I <

OFIBA8, T4B W. lą-th Bt.
TnACaMl 12<M.

V*l*xdo*: Nuo9:80 Iki 11:80 ryte 
Nuo 1:90 iki 7 vaL vakare.

Ncdėldlantal*: N'**9;»01ki 1S vaL tik.

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo ligų, nenusiminkite.
minkite! Gelbėkite save! Šauki
tesi prie mus! '' J

Ltetuvo* Ūkininke” raitoma apl* svarbiausiu* Lietuvą* gyvenime apaireUktau*. apie mo- 
kyklaa, valsčių, parapijų ir visokių draugijų reikalu*, spi* tente* valdymą Durno, ir vy 
rlansybė* darbu. (politiką), *Aai*nių gyvėsimų Ir tt. Talp-pat spausdinama Įmonėm* *u 
prantaml straipsniai U gkmto* ir kitų mokslų. Duodama imonėass viaokluoM* relkaluoee 

nurodymai ir patarimai,
•ŽF.MEJE” ratana api* laukų dirbimą, gyvulių auginimą jų ilge* Ir gydymą apie 

sodininkystę, biUnlnkystg ir kitu* ūkio dalyku*.
prl* to dar turiUM" paminėti, kad 1909 melais visi metiniai MLl«t. Ck." skaitytojai 
gaus: I) KALENDORIŲ 1900 m.; S) Kiekviena* metini* ŽKME8 skaitytojas, kuri. ug»i- 

-List. Vk.” nevOilaa vasario 1 d. 1900 m., gaus ilbandymul daržovių sėklos. Be to 
dar ŽEMES skaitytojai 1909 metai* ra* daktarUkų patarimų - kaip saugotas irgelbėtle* 
nuo ligų- KAINA VILMOJE IR KITUR su naslunliteu: m.tam* 1 r., pusei metų 1 r 6) 
k., 1 mėn. X t - UŽSIENIUOSE *u nusiuntimu: metam* 4 r., puste matų L. Adresas:

Vilnius. “Lietuvos Ūkininko” Redakcija ir Administraciją

-------- -------------- _ita» nnoiudn* pasisiulinunu* yr» atviras*visiem*? kuri* praleido 
daug pinikų ant daktarų ir vaistų b* jokios nuodo*, ir mano nors yra-parodvti visiems 
kitiems žmonėms, kuri* buvo Ivdomi deėimities ar dsutiaus daktarų be jokio pasise
kimo, kad ai turiu vianintėlį būdą, kuriuotni tikrai iitvdau.
NemokSk už gydymą b« naudos — mokSk ui tikrą Išgydymą.

Ai tikrai iitvdau litą* skilvio, plaučių ir inkstų net ir labai akaeodinta*. r

“RAISTĄ” (TU JucIO.DUODU DOVANAI
Skaitytojam* ‘ Ltotavos" ir “Vienybė* L”, kuri* dar to* knygas neturi ir nėra skaitą.

Jei knygos • RAISTAS" nėši dar skaitė*, tai visai matai tetlnal Ameriko. gudrybes, 
auk ty b* eir. telp-yndlnama jo*, gero v g IrMgall lė*i*MtPtl nno visokių pinklių, nea 
naturi gana patyrimo. ■ RAISTAS*'tai knyga patyrimų. .

Perskaitė* "RAISTĄ" teippat žinosi visa sutvarkymu dabartinės pjamouljo. ir kodėl 
btelarbė* kUa, o tuomi ir kaip galima turėti visuomet darbas ir gyvmrtt Itei.lngal.

„RA ISTAS" dėl llnaiumo savo idėjų yra taip pagtedaujama knyga, kad yrai»ver*taį

K
Tukataaėiai plikų žmonių atgavo pui
kiu* plaukus, sulaiko slinkimą plaukų 
galvos labai trumpame laike. V tetoj* 
senų atauga nauji, gražus plaukai. Visokia hs- 
formaciia dykai. Artesnėms žiniom* reiki* ra- 

lyti įdedant kra*os ženklelį.
RROF. te. M. BRUNDZA

MNUVAT t M. ES ET. MMUTI-NEV TML

............... ............. ' Prašau pririunati auvia dykai, juru knigutic, katra moka kajp 
gyditirie Doumoaie. ' - _____________

Mana vardaa ir pravardie:................ ............'iL...’....................................................

Dr. O. C. MEINE
DBNTMTAS

Tyrinėk įtekmų lijos ir paleistuvystės, 
perstatyta* |yv didupi figaroM, sveikuos, 
ir ligotuose padėjimuose. Larus terodinitoja* 
atsakinėja visokiu* klausimu*. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

INtENGA DYKAI!
Atidaryta kasdien noo 8 valandos ryto iki 

rida rnakčial.

Jauni Ir arai, turtlagi ir vargšai, ateikite Ir daleisHte men iš^cai 
tytl tąsą gyvenimą nuo lopšio iki grabo.

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00.
s ' Oaraiauaiaa sviete ***

< DELNAtiNYS IR KORTU LBMIKA8 

PROF. H. LEIBOVVITZ

Pinigu Preke
Iki 600 rubiių, rubhs
Noo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .U 
Virš 1000 rublių, rublis po

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri- 
dšU 25c. ant pačto kaštų. T

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaiiūėlotų ir niekur nežūtų, 
tai siųskite per “Lietuvon” redakciją, 
adresuodami telp:

A. OLSZEWSKJ, - 
3252 So. Halsted 8t.‘, Chicago, III.

Dr.P.C.WIEC 
. (lt LATVIJON) į

Priima ligonius savo ofise: I
3315 S. MORGĄ
Kasdieną iki 2 vai. po pietų i r 
vakare. "Telefonas: Yarde 7

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE STREET CHICAGO. ILL.

gulėję aprašyti 63 monai 
50c. Pinigus siųsk markėmis ar 
Mcyiey Orderiu adresuodamas

JONAS ILCAUDA8
3312 S. Halsted 81, CHICAGO, ILL.

Aiuosnl pranežu gerbiamai publikai, jog *slu 
seniausiu gydytoju ant Bridgeperto, praktikuo
dama* 17 melų. Dabar savo ofisą perkėliau į 
savo namu* po ar.

3149 S. Morgan St.
Kampas-32roa gatvša

Mano ofisas aprūpinta* naujausiai* budai* gydy
mo. Visu* ligoniu* stengsiuosi užganėdinti, kaip 
ir lygžiol. Pasitikėdama*, jog gerbiama publika 
ir toliau* mana rems. **iu namie ant kiekvieno 
paielkatavimo dieną ir naktį. E*|u apeciallstea 
ligose vaikų, moterų i> vyrų ir nŽMadintose Ilgo- 
•e. Darau visokią o purac i ją Lteknosi au pagarba* 

Telefonas Yards 887.

UŽBIKIMBIMAB ARBA UŽAKIMAS VARPOS. NedMe skirtumo kaip ilgai kenti 
nuo užakimo varpo* ir kiek daktarų tomistą prigavo Ir suvedžiojo, musų gydymas tani.tą tik
rai iigydya. Su musų gydymo nereikia jokio plaustymo. Musų gydymas yra geriausia* visoj 
paMulėJ, be Jokio skausmo ji* prsialin* nesveikumą ant visados.

UŽNUOD4JIMA8 KRAUJO. Jei vartojai nuodingu* vaistus ir tori skausmu*, žals- 
das burnoje, gerklėj* ar pratruktam* ant kokio* nors dalie* kūno, tai sergi noo užaaodijimo 
kraujo, kurį galf ižgydyti Ameriean Modical Diagensery. Mg* jieėkome sunkiausiai ilgy- 
domų ligų prašė (austame padėjime. Mg* livalyslme tavo kraują grynai ir ptalalinsime 11 vėso 
kūno įvairluž nevalumu* bei naoda* trumpesniu taiku negu kas kitas kokioj dalyj paįaaiėa.

GUMBUOTOS IR SUBIBUKą GYSLOS. Tokį padėjimą gyslų mgs tegydome be au. 
gailimo laiko, b* jokio skausmo ir ant tuojau*. Musų gydymas pralallna visokias ligo< as pa
dėjimas. pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžins greitai normallžką sveikatą ir jtyirtumą. 
Skausmai pranyksta visai.

Męs išgydome kuomet kitiems nenusiseka.
Mg* telpgl ižgydome trumpu laiku vi*** lig**, kurio* apsiniiki* tarp Jaunų, senų ir 

pusamžių vyrų. PA8IKLAU8IMA8 IR IŠTYRIMAS SYKAI! Viską užtekome slapty
bėje. Jei busi gydomas musų, niekas to nežino*. Mg* tarime tam tikrą gydymą ktekvi-aai 
ilgai.

$10. vertes {Styrimas su X-spinduliais dykai.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atateaukti pas asusdėj iitjrrimo, idant ž no# ar jie 

tinka *p*ivedimul ar ne. Kitąsyk gali būti kun* koki* liga, kuri kliudytų laimingam gyve
nimui *p*lv*du*lem*.

J*igu tamista turi kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesų, tai 
nemėgink jo užslėpti žanatve, ne* ienatvė tiktai gelbsti Ilgai įleisti laknis giliau į kaną c tad* 
tavo sveikata galutinai sunyka *

, Atsiiauk ižtyrtmui į American Medtoal DispdMary ofisą ir užsitikrink sųu, kad esi tikę* 
apsivesti.

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!
Nereikalaujame pinigu pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pats, > rašyk. 

American Medical Dispensary 
91-93 E. VVashington Street Chicago, III.

LietuViška 
ją/ Gydykla 

Psąslbinlnka*

THOMPSON’©
Vienas Ir tikrinu* na k«li| 

kojimui sveikatos yra Ll*tu! 
dykla. Pagelbininkas sveikai 
lektorius tos gydyklos D-d 
Thompaon’as yra: garbingiau 
tarų Suvienjrtose Valstijoje 
nes pabaigė Universitetą “Yala' 
metų praktlkavojo New Yorko ligon- 
butyj “Bellsvue", telpgl garsingoj vi
soj pasaulėj Vedenskoje Klinikoj*, 
kur išsiaugštino kaipo išmintingiau
sias gydytojas ir gelbėtojas sveikatos, 
ir dabar ne be yra liga, kuri butų 
priešinga jo žiniai ir per jį sutaisy
tiems vaistams.

Vyras, moterį*, Jaunikati* Ir pana, 
telpgl ir maža* kūdikis — kiekvienas 
atraą Čia teisingą pagelbų Ir švelkatą. 
nes gydosi čia paprastos, chroniškos? 
užsenėjusios Ir visokios slaptingos 
ligos.

Guodotini draugai ir draugės, jeigu 
katras iš Jųsų prispaustas esat kokia 
nors liga, kreipkitės kuonogreičtauslal 
asabiškai arba laišku į Ljetuvišką Gy
dyklą, o busite visiškai išgydyti Ir su- 
gryš Jųsų sveikata, nes čia duodasi 
pilna gvarancija išgydymo. Adresuoti 
reikia:

Dr. J. E. Thompson 
342 W.27thSt., NewYork,NY.

Gydykla adara: Nilo 9 iki 12 ryt
metį ir nuo 2 iki 5 po pietų. Nedėldie- 
niais nuo 11 rytmetį Iki 2 po pietų.

UŽTIKRIRTAS 20 METAMS.
I i iokppet hikrodei{ r^ikaUajM kitos firmos po f 14.60. 

Bet ib£8 iiusprsnd^me Atiduoti Imu nmeminta

Męs atiduosime už $5.90.
taįPteidiioaĮnse dykai utitslid teteisi! vertė* M.00.

įą.so'.10 U TrB *”* °
PTtoiusk įoc (feratiiėmi* m.riteml*) Ukalao; likusiu*

J6.SC n* mok esi e įprašo ofl»e Ibmiamin.ves. talkrodėli ir
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