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Kanadoje ir Mexike.............  .......................2.B0
Kitose viešpatystėse.................................  3.00
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Apgarsinimu kainos klausk laišką. Visada adreMak:

3tSl SO. HALSTBO STREET, CHICAOO, ILU
A. OLSZKVVSKI

N r. 14 CHICAOO, ILL., PENKTADIENIS, 2dt BALANDIS, (April), 1909 m. Metas XVIII
k Entersd a* Second-Class Matter July i3th, 1893, ®t the Post Office at Chicago, Illinois, under Act of March 3rd, 1879.

POLITIŠKOS ŽINIOS.
AMERIKA.

Oklahomos valstijos valdžios turi 
daug darbo su sukilusiais Snake 
indi jonais, gyvenančiais ant jiems 
pavestų rezervacijų. Indijonai pa
sipriešino suėmimui kelių negrų 
gyvenančių rezervacijoj. Kruvini 
susirėmimai terp jų ir šerifo pa- 
gelbininkų ir jiems pagelboii atė
jusių iš aplinkinių ginkluotų balt- 
parvių, buvo jau keli, kuriuose kri 
to iš abiejų pusių keletas žmonių. 
Prieš indijonus atsiuntė milicijos 
kareivius. Indijonų vadovas Crazy 
Snake dabar apsiaustas 300 karei
vių ir turės pasiduoti.

Atkakus prie Azorų salų buvu
siam Amerikos prezidentui Roose- 
veltui, ant jo su peiliu rankoj už
puolė važiavęs tuom pačiu garlai
viu Hamburg italijonas Tosti, bet 
nudurti prezidentą jam nepasisekė. 
Tostį nuginklavo laivo taniai ir 
apkalė retežiais. Rodosi tas italijo
nas nepilno proto. Suimtas, jis 
pasakė: “jis leido, kad man mano 
vaiką atėmė, todėl |uri užmokėti".

Kongresas ir senatas peržiūrinė
ja dabar Amerikos muitų tarifą. 
Kadangi iždas šįrriet turi nupritp- 
klių apie xl 50 milijonų dol., tai ma
no muitų rarifą teip perkeisti, kad 
iš muitų iždas daugiau ’ turėtų 
įplaukimų.. Iki šiol vienok dar nie
ko galutinai nepadaryta.

drysdavo net kartais supai- 
mierius visogalingojo savo 
Vokietijos kanclerio Bismar- 
vokiečiai gi ministeriai, už

mė jį maskoliškiejie reakcijonierlai, 
nes jis buvo jų žmogus. Iš svar
besnių jo darbų reikia paminėti 
vien sutaikymą Maskolijos su po
piežių. Daugiau nieko svarbesnio 
Izvolskyj nenuveikė. Reakcijoriie- 
riai fanatikai Izvolskį dar rėmė ir 
užtai, kad jis buvo maskolius, o 
pirma užrubežinių reikalų ministe- 
rių dauguma Maskolijoj buvo Vo
kiečiai. Vienas iš svarbiausių mas
koliškos kilmės caro užrubežinių 
reikalų ministerių buvo Gorčakov, 
kuris 
nioti 
laike 
ckio;
ėmę jo vietą, labiau tarnavo Vo
kietijai negu Maskolijai. Būdavo, 
kada tik Maskolija turėdavo nesu
tikimus su Vokietija, Maskolijos 
vokiečiai užrubežinių reikalų mi
nisteriai skubindavosi susierzinti su 
kita kokia viešpatyste, kad Mas
kolija negalėtų nesutikimų su Vo
kietija tęsti iki karui, arba išras
davo kokius reikalus Azijoj. Ir 
karą, su Japonija pagimdė vokietis 
varo užrubežinių reikalų ministeris. 
Jis žinojo, kad karas, kaip jis ne
pasibaigtų, visgi apsilpnįs Mskoli- 
ją ir ji, apsilpusi, negalės niekur 
drąsiai stoti ant Vokietijos įj lie

pildyti Europos didžiųjų tautų no
rus. Didžiųjų tautų ambasadoriai 
kalbina Serbiją be jokių pasargų 
pripažinti priskyrimą prie Austri
jos buvusių Turkijos provincijų—> 
Bosnijos ir Hercegovinos, pasiga- 
nėdinti vien ekonomiškais paleng
vinimais, kokius Austrija suteiks. 
Laikraščiai mano, kad Serbija tuos 
ambasadorių nurodymus priims ir 
prietikiai ant Balkanų pussalio nuo 
dabar eis geryn; bet savo spėji
muose laikraščiai gali apsirikti, 
kaip nekartą jau apsiriko.

Sukurstytus sykį žmonis ne leng
va nuraminti, jeigu jų narų ne
galima išpildyti. Serbai gi sukur
styti.. Apart svetimų kurstytojų 
čia darbavosi, kurstė gyventojus 
ir karaliaus sūnūs; sosto įpėdinis; 
jis atsisakė nuo sosto įpėdinystės 
ir parlamentas jo atsisakymą pri
ėmė, 
piasi

21 
atėjo
Serbijos karalius Petras rengiasi 
su savo šeimyna išsinešdinti visai 
iš Serbijos, nes bijosi žmonių su
kilimo. Italijos karalius gavo nuo 
Serbijos karaliaus laišką, kuriame 
jis praneša, jog su savo šeimyna 
Tnano apsigyventi Šveicarijoj, o 
sostą mano pavesti sunui Monte- 
negro kunigaikščio. Ir Vindobo- 
non atėjo žinia, jog Serbijoj susi
tvėrė galinga partija, kuri nori nuo 
sosto prašalintidabartinį karalių 
Fetrą, visą jo šeimyną išvyti- iš 
Serbijos, o sostą pavesti kokiam 
svetimtaučiui, greičiausiai angliš
kam kunigaikščiui, arba kad Ser
bija taptų respublika.

Taigi dabar dar negalima įspėti, 
kas šį pavasarį gali Serbijoj 
tikti. t

Leistos naujos “Saulės” moky
klos: Judrėnuose, mokytojas Ant 
Gailius; Plateliuose — mokytojas 
Juoz. Petrauskas; Pelikiupse (Op- 
siškės mokyklos skyrius),' mokyto
jas Grubliauskas. Po mokyklą — 
Darbėnuose, Kamaj uose, • Gaduna
ve, Alsėdžiuose.

tuviams nieko nesako, liepia jiems 
eiti į šaričių bažnyčią,’ kur pa
mokslas lietuviškai sakomas “Sau
lės” kursų klausytojams. ’ Įkyriant 
mokiniams, pradėjo, jiems skaityti 
bent evangeliją. Lietuviai moki
niai ir eina sau, pamokslo nebe
klausydami. O tai juk negražu.

K. J. K.

Žmonių piktumas dabar krei- 
prieš karalių.
d. kovo Londonan iš Rymo 
telegramas pranešantis, buk

visų 
ant

\ MASKOLIJA.
Maskolijos laikraščiai veik 

partijų pilni užsipuldinėjimų 
maskoliškojo Užrubežinių reikalų
ministerio Izvolskio; neužganė
dinti iš jo Prancūzijos ir Anglijos 
laikiaščiai. Paskutiniai ištikro tu
ri pamatą būti neužganėdintais.

34ąt Maskolijos užrubežinių rei
kalų ministeris užmanė Prancuži- 

, jai ir Anglijai reikalauti, kad dėl 
priskyrimo prie Austrijos Bosni
jos ir Hercegovinos butų sušaukta 
didžiųjų Europos viešpatysčių kon
ferencija ; apart to, ji? užmanė, kad 
didesės ‘ viešpatystes persergėtų 
Austriją, jog jos negeidžia karo 
ant Balkanų pussalio, todėl .geistų, 
kad Austrija paliautų gabenti ka- 
riumenę ant Serbijos sienos. An
glija ir Prancūzija Serbiją ir 

•1 Austriją pradėjo prikalbinėti liau- 
tiesi besigiųklavimo, taigi darė teip, 
kaip geidė Maskolijos ųįirubežinių 
reikalų ministeris. ‘Tas gi, nė1 ne
pranešęs Prancuzijhs ir. Anglijos 

** randams, pamatęs, kad Austriją 
remia Vokietija ir kad ji ne mano 
nusilenkti, pats nusilenkė f? tokiu 
budu visai į niekus pavertė besi- 
stengimus Prancuzijbs ir Anglijos 

'pasiuntinių Serbijoj ir Austrijoj. 
Suprantama, kad už" tokį darbą tu
ri tikrą tiesą pykti Anglijos ir 
Prancūzijos laikraščiai; nes mi
nisteris Izvolskyj lyg ant juoko 
pastatė jų ambasadorius, nors jie 
stengėsi, pats neturėdami ypač Ser
bijoj svarbių reikalų, padėti Mas
kolijai. . ’

Maskolijos laikraščiai dar labiau 
neužganėdinti iš ministerio Izvol- 
skio, r ifcia jį už apleidimą'viena
tinių tiar. likusių ant Balkanų pus
salio Maskolijos įnagių — Serbijos 
ir Montenegros 
Serbai dabar labai 
įp^kę, nes ji juos 
ma ne vien savo,
■jos ir Prancūzijos pagelbą prieš 
Austriją, o paskui, sukursčiusi 
juos, apleido ir dagi supainiojo 
Prancūzijos ir Anglijos mierius. 
nors jos stengėsi Serbiją nuo pa
žeminimo apsaugoti. Veik visų 
pakraipų laikraščiai rekalauja, kad 
Izvolskyj pasitrauktų visai iš mi
nisterijos, nes jis viso svieto, o 
labausiai tikrų draugų akyse pa
žemino Maskolijos garbę, Anglijoj 
ir Prancūzijoj išnaikino užsitikėji- 

I mą Maskolijai. Iš tikro 29 <f.- ko- 
| yo Berlynan atėjo žinia, jog Iz- 
\ vofekyj pasitraukia nuo vedimo 

Maskolijos užrubežinių reikalų. 
Kas jo vietą užims, dar tikrai ne
žinia. Manoma, kad caras užru
bežinių reikalų ministerių paskirs 
arba kunigaikštį Engalyčevą, arba 
Saškbvą. Bet ar ištikro Izvol- 
•kyt jau caro tapo prašalintas, dar 
nežinia.

Rando persekiojamą Lenkiją pa
siekė dar gamtiška nelaimė — di
deli tvanai. Nuo tirpstančio snie
go užtvino svarbiausia Lenkijos 
upė Visla ir išsiliejo per krantus: 
Rodomiaus gubernijoj tvankose pri
gėrė 30 ypatų; 15 didelių kainui 
yra vandens užlietų; daug trjobų 
nunešė užtvinę vandens. Pražuvo 
ir diktai galvijų. Nuostolius tva
nų padarytus skaito jau dešimti
mis milijonų rublių. Nors, varas 
ir mažai rūpinasi lenkų likimu, bet 
ir jo randas negalės per pirštus 
žiūrėti į nelaįmę tvanuosė nužu
džiusių savo turtus Pavislio 
tojų; reiks iš iždb kiek 
sušelpimui į vargą įpuolusių žmo
nių. . 1

Talpiname protokolą paskutinio 
“Vilniaus Žinių” bendrovęs susi
rinkimo.
..Nutarta visas reikalas likviduo
ti ir dienraštis grąžinti Petrui Vi
leišiui. J ‘ 4

Sulyg sutarties su p. Petru Vi
leišiu bendrovė privalo iš kalno 
per mėnesį pranešti apie dienraš
čio grąžinimą.. Tas jau dabar da
roma.

Tokiu budu nuo 1 dienos ba
landžio dienraštis bus jau Petrui 
Vileišiui grąžintas ir, kaip mums 
teko sužinoti, ir toliau bos leidžia
mas, ar jo paties, ar t>m tikros 
bendrovės, kuri yra tuo tarpu 
ganizuojama.

Sekantis “Vilniaus Žinių” 
meris išeis kovo 4 dieną.

or-

nu-

atsi

pirštus

gyven- 
paskirti

. BALKANŲ PUSSALIS.
Pereitą sanvaitę nesutikimai terp 

Serbijos ir Austrijos teip buvo 
įtempti, kad visur Ęuropoj laukė 
siūlo trūkimo. Serbiją nenorėjo 
pasiduoti prikalbinėjimams Angli
jos ir Prancužijos ambasadorių, 
kurie kalbino paleisti namon po 
ginklu sušauktus rezervos karėi^ 
vius. z\ustrija rengėsi Serbijai 
pastatyti paskutinį reikalavimą ir 
laiką# paleidimui „po ginklu ap
šauktų kareivių palikti tik iki I d- 
baląndžio; jeigu iki tam laikui 
tas . nebūtų padaryta, Austrija žą- 
dėjo karą pradėti. Nesutikimai tie 
buvo priėję liepto galą, toliau 
tuom keliu negalima buvo žengti, 
liko tik karas. Ant visų beržių, 
nupuolė vertė visų piniginių p<i>- 
pierų. Kitos viešpatystės vien ta
rėsi, kaip pradėtą karą aprubežiuoti, 
kad jis visą Europą neapimtų, nes 
visiems rodėsi, jog karo jau ne 
bus galufia išvengti. Vokiškiejie 
randui tarnaujantiejie laikraščiai 
kaltino Maskoliją, buk ji kursto, 
kalbina serbus nenusilenkti.♦
tie apkaltinimai ir ne be pi mato 
buvo, gal maskoliškiejie agenf4- 1_ 
kurstė serbus. Jeigu pats r; 
atvirai to ne darė, tai su jo 
ir gal su pinigine pagelba 
slapti agentai kurstytojai, ii ko
kių net per tankiai savo tam į___
mieriams Maskolija mėgsta mudo- 
tiesi. Maskolijoj pradėjo jau 
tiesi liuosnoriai, norinti traukli pa- 
gelbon Serbijai, jeigu ant joh už
pultų Austrija.

Bet ant syk Maskolija nusilen 
kė prieš Austriją1 ir apleido jos 
sukurstytus serbus,* nes pabūgo ka
ro pasekmių, į kokį Maskolijai pa
vojinga pasirodė kištiesi, nes jai 
trūksta pinigų, Jxi -ko negalima ka 
rų vesti, karui nieks jų nebūtų sko
linęs; ir pati caro kariumenė dar 
neatsigriebė po smūgių gautų nuo 
japoniečių. Gal caro randą ne tiek 
pats karas išgązdino, kiek jo pa
sekmės: greičiau pabūgo karui užs

IS LIETUVOS.
Iš VILNIAUS.

Marijavitams Vilniuje įsitaisius 
sau koplytėlę ir pradėjus joje pa
maldas laikyti, katalikų kunigai 
pradėjo varyti prieš juos smarkią 
agitaciją. Taip, vasario 28 dieną 
bene visose vietinėse bažnyčiose 
buvo sakyti pamokslai prieš mari
javitus, Antakalnyje gi, kur yra 
jųjų koplytėlė, švento Petro ir Po- 
vylo bažnyčioje pamokslininkas pa
liepė, kad susirinkusiejie prisiektų, 
jog nesueisią su marijavitais. Ke
liomis'dienomis ankščiau kun. šil- 
kavičius, toje pačioje bažnyčioje 
sakydamas pamokslą,, nurodinėjo, 
jog marijavitus lietuviai parsikvie- 
tę, idant prieš lenkus kovotų. Gy
venąs Antakalnyje lietuvis dakt. 
M. gavo lenkiškai rašytą grasinan
tį laišką, jog jeigu jis laikysiąs 
pas save* marijavitų kunigą, tai 
busiąs užmuštas, — ištiktųjų gi 
pas jį marijavitai nei apsilankę ne
buvo.

■ VILNIAUS GUBERNIJOS 
PRAMON£ SKAITLINESE. 
Fabrikų inspekcija shrinko ži

nias, jog Vilniaus gubernijoje 1907 
m. buvo 1764 pabrikai. ir dirbtu
vės, dirbo jose 11439 darbinin
kai, kurie per metus išdifbo ant 
11983483 rublių. Miestuose buvo 
492 pabrikii ir dirbtuvių su 6730 
darb. ir išdirbiniu ant 10247499 
rublių, pavietuose 1272 p. — 
4709 d. — 8735984 r.; 89 degti
nės bravarai išdirbo ant 4934244 
r., 74 kailių dirbtuvės iš<L ant 
3249330 r., 14 alaus bravarų 
išd. ant 2066113 r., 3 pabrikai 
degtinei valyti išd. ant 1690400 
rub., 31 spaustuvė iliirbo ant 
860275 r. Sulyginus au 1906 m., 
pabrikų ir dirbtuvių skaitlius pa
didėjo ant 18, jų išdirbimas ant 
1628443 rublių. . Ant 1000 gyven- 
tojų pripuola 7 darbininkai.

Fabrikus ir dirbtuves veda dau
giausiai žmonės be augštesnio da
gi vidutinio mokslo, kurie tiek 
tepažįsta sąvo išdirbimo šaką, 
kiek yra dirbę kaipo meisteriai ar 
net paprastiejie darbininkai kur- 
nors Rusijoje ar užsieny j. Kuone 
visi pabrikų ir dirbtuvių savinin
kai yra žydai. Savininkai krikš- 
čionįs tai daugiausiai dvarininkai, 
kurie beturi degtinės it alaus bra- 
varus, plytnyčias ir šiaip .• tokias 
dirbtuves, kurios išdirba ūkini 
kalingus at bent surištus su 
daiktus.

rei- 
juo

Gal

kunigaikštystės, 
ant Maskoliuos 
viliojo, žadėda- 
bet dar Angli-

"Ii' 
indas 
įsinia 
darė

jiems

fink-

Vasario l8 ir 19 d. buvo Vil
niaus vyskupijos kunigų susirinki
mas pasitarti apie lietuviškai-len- 
kifekus santikius ir kitus bažnyčių 
ir parapijų reikalus. Susirinkimą 
sušaukė Vilniaus vysk, admin. kun. 
kan. Michalkevičius. Jis savo il
goje kalboje pažymėjo, kad su
tvarkyti santykius tarp lietuvių ir 
lenkų bažnyčiose ir parapijose pa
veda tik vieniems kunigams. Pas
kui pasakė, kad visose mišriose pa^ 
rapijose kunigas privalo mokėti 
lenkų ir lietuvių kalbas, ir kad 
evangelija, pamokslai ir vaikų ka- 
techizacija butų abiejose kalbose. 
Giesmės ir kitos pamaldos turi bū
ti sutvarkytos taip, kad ir mažu
ma turėtų jas savo kalboje. Iš
rišti visus kilusius parapijose ne
susipratimus išrinkta komisija i* 
dviejų lenkų ir dviejų lietuvių ku
nigų. Pirmininku paskirtas pra
lotas Kurčevrids — lenkas,
gi šioje komisijoje lietuviai turės 
tik 2 balsu, lenkai-gi 3, nes kun. 
Kurčevskis ikišiol buvo, žinomas 
kaipo “tikrasis” lenkas, smarkiai 
prieš lietuvius kariaujantis. Ki
ta komisija iš £ kunigų turės su

kimus naminių riaušių ir žmonių taisyti vienodą taksą už tikėjiminius 
sukilimo, kuris galėjo.$aro sostą išs, patarnavimus,- taip-pat sutvarkyti 

Jrigu be kįfo caro sostą* kamendorių laikymą, sudaryti su
manymą susirgu^įems ar pasenu- 
iiems kunigams Šelpti. i

Vllnkius gi bažnyčių reikalų su- 
ivarkymą administratorius pasiliko 
sau.

Tai-

TžVolskyj iki užrubežinių reikalų 
ministerio lipo palengva, didelio 
gabumo jis niekur neparodė. Re

versu*. Jeigu be kįfo carą sostą* 
braška, tai karUs jam dar pavojin
gesnis, ypač jeigu eitų sunkiai, c 
lengvos pergalės negalima laukti.

Palikta viena, netekusi paremto 
Serbija nusiienkė ir pažadėjo išr

IS BIRŽIŲ, f ‘ 
Kauno gub.

Vasario 22 d. dvikliasėje Biržių 
mokykloje buvo literatiškai-vokališ- 
kas vakaras. Susirinko visa vieti
nė inteligencija ir mokinių tėvai, 
o daugeliui norintiems būti dėlei 
stokos vietos, net prisiėjo atsakyti. 
Mokyklos bustą ir sceną patįs mo
kiniai pagražino žaliumynais. Va
karas prasidėjo 6 vai. po piet, o 
pasibaigė 10 vai. vakare. Mokiniai 
dekliamavo ir padainavo apie 10 
dainų. Dainos ir eilės" buvo rusiš
kos ir lietuviškos. Laike antraktų 
liejosi malonus balsai gramofono, 
kurį davė pasinaudoti per tą va
karą p. Krauzė. Jaunus “artistus” 
apdovanojo publika garsiais delnų 
plojimais. Po literatiškai-vokališ- 
kosios dalies, pasibaigusios daina- 
vihiu “Bože caria chrani” ir gar
siu riksmu “ura”; prasidėjo mo
kinių žaidimai ir šokiai. Šokius ir 
žhidimą vedė vietinės piokytojos: 
pMė Majauska ir p-lė Utkina, ku
rios taip mokėjo patraukti moki
nius ir mokines, kad jię prieš akis 
inteligentijos laikėsi visiškai Kuo
sai, '— linksmai sukiojosi ir šoko 
dainuodami dainas; o atėjus lai
kui skirstyties namo nenoriai skir
stėsi gailėdamiesi pertrauktojo pa
silinksminimo. Svečiai įdavė mo-

bet mokymo programa bus vis ta 
pati kaip ir ministerijos mokyklo
se, o antra — aplinkiniams val
stiečiams yra tai per sunki našta. 
"Taip tas visas sumanymas ir nuėjo 
ant vėjo. Jau pora metų kąjp na
mas riogso be langų, be lubų, ir 
girdėties, kad dvarponis ketina įtai
syti ten aludę. Tik kasžin ar ga
lėtų nes yra išdavęs raštelį, kur pa
sakyta, kad žemė ir trioba dovano
ta mokyklos įtaisymui. O moky
kla Alizavoj neatbūtinai reikalinga. 
Ir dabar nesunku tai įgyti. Rei
kia tik, kad vžlstiečiai duotų nors 
pusę dešimtinės žemės, ir padarytų 
nutarimą prašyti mokslo direkcijos, 
kad sutiktų savo lėšomis įtaisyti 
mokyklą ir užlaikyti mokytoją. 
Tankiausiai tokius prašymus val
džia dabar išpildo. Taigi, vyrai 
nesnauskime. J. G.

(“L. U.”).

garsiąją “Avė Maria”, Lieka tik
tai linkėti musų orkestrui ir jos 
vedėjui p. Šumanui, kad nesiliau
tų pradėtojo darbo ir kad orke
strą neišsiblaškytų, kaip tas pas 
mus paprastai atsitinka. ?

Sekantį vakarą artistų kuopa 
rengia atvelykio subatai.

K. Puida.
(“V. 2.”) Ii

w IŠ BUIVIDŽIŲ.
1908 metais Buividžių ir 

šių (Pandėlio v., Zarasų ap., K. 
g.) ūkininkai dalijos į vienasė- 
džius. Abiejuose sodžiuose yri ke
turiolika grintelninkų (Buividžių 
s. 9, o Gineišių 5). Komisija 
mums sakė, kad per ketverius me
tus išsikeltume, bet nepasakė kur 
išsikelti. Pliaciukai, kuriuos ligšiol 
valdom, gauti nuo ūkininkų ne iš 
kokios malonės, bet pagal reikalo: 
brolis nuo brolio, arba sesuo nuo 
brolio gavo po keletą sieksnių že
mės ir pasistatė grinteles. Yra ir 
tokių, ką buvo ūkininkams paskoli
nę po keletą dešimčių rublių. Ūki
ninkai atiduoti neturėjo iš ko, tai 
ir susitaikė duoti keletą sieksnių 
žemės, ant kurios pasistatė grinte
les ir gyveno lig šiol. Buividžių

Ginei-

Iš KAUNO.
Vasario 18, 19, 20 d. “Versalio” 

viouutyje buvo Kauno Ūkio Drau
gijos įtaisyta sėklų parda”. Pa
roda menkutė. Nedaugiau kaip 20 
eksponentų dvarininkų atvežė įvai
rių sėklų maišelius. Geriausiai iš
rodė Vilniaus Pavlavičiaus daržo
vių ir gėlių sėklinės. Ką buvę, 
kad maža, užtat kuone už viską 
epskonentai gavo įvairios rų- 
šies pagyras. Paroda, Lietuvos 
ponų įtaisyta, lenkiškai ir išrodė. 
Visi paaiškinamiejie parašai buvo 
arba tik lenkiškai arba ir rusiškai 
gret lenkiškojo padėti; nei atsto
vas Zaviša ant savo grudų lietu
viškai nepažymėjo. Lietuviškas 
parašas tebuvo ant sėklų p. Klimo 
nuo Marijampolės ir ant Zavadz- 
kio knygyninko paviljonėlio. Za- 
vadzkis turėja net. ir lietuviškų 
knygų ūkio šakoje, kurių niekas 
iš dvarininkų- nepirko.

Adamčiko vyrų progimnazija 
jau antri metai veikla* Pirmais 
metais lietuviškai čia J nebuvo mo
koma, antrais metais mokė vos 
lig Kalėdų. Patįs .mokiniai tuo 
visai nesirūpino. Religijos moko 
kun. Jokubauskas, bet jis lietuvių 
nepakakina. Iš-pat pradžių mokė 
lenkus ir lietuvius viefarne kamba
ryje • — lenkiškai, retkarčiais pa
klausdamas lietuvių, ‘Itzy rozumie- 
cie?” Letuviai ėmė 9 
nesuprantą. Nuo 
vius atskyrę, bet Ii 
damas, pats^ da 
supranta, tad juos 
ko.

šventomis mokiniams
mišios ir pamokslas esti Katedro-

Jie? nieko 
ilęo liėtu- 

p^čai aiškin- 
žodžių ne- 
skaį pasa-

IŠ ANYKŠČIŲ.
Atsižymėjęs savo darbais ir dar

beliais garsusis” Azorkinas jau 
ir vėl, sugrįžęs iš Kauno, sukinė
jasi apie anykštėnus. 1 .i

šiuo kartu Azorkinas važinėja, 
bS tartum butų žemę pardavęs. 
\ isi sako, kad Azorkinas dabar
tės lyg jau nebetasai žmogus. Ak, 
tiesa, nebėra ko ir smarkauti. 
Gaudė, ėmė, triusėsi, prakaitavo, 
o kaip reikia — ant galo išėjo 
šnipšt. Iš karto pasikėlė^ su gan- 
drais, o nutupė su varnais. Dabar 
jam yra pavesta surasti plėšikai, 
kurie sausio 8 d. iš vakaro apiplėšė 
Janydžių polivarko p. Vaškevičių. 
Mat V. kaip tik iš vakarykščios 
turėjo paėmęs už savo palivarką 
apie kelioliką tūkstančių rublių. 
Plėšikams gi nenusisekė laikijf at
vykti, nes Vašk., gavęs pinigus, 
tuojau juos, išvežė Utėnon įdėti 
bankam

Taip plėšikai ir nepasipelnė.
Jie, kurių buvę apie 12 asme

nų, pono ir pinigų neradę namie 
pasikinkę porą gerų arklių vertės 
po 150 rub., įsipylę dar kelionei 
avižų", išliaužė savais keliais. Visą 
šeimyną paliko surištą.

Bekraudami palivarko triobas, 
jie kalbėjosi vien tik rusiškai. 
Vienas kitą vis Idausinėję, kas 
tai yra, kad ponas iš Utenos ne-

/'«
kytojui surinktus iš jų tarpo per Sod. grintelninkai valdo tuos skly-

pu. nemažiau kaip 30 >nelų. jie
nmusieje g».valdytojai valdo jau o io via dar nėaa.

tą 
kų 
vo
U 
mą

vakarą 10 rub., paskirtus vai- 
pavaišinimui. Saldumynai bu
riuodami vaikams iš dalies per 
pat vakarą, o kitus gavo pir- 
dieną mokymo.

Ten buvęs.

IŠ RASEINIŲ,
Kauno gub. ,

žiemą Raseinių paviete la
biausiai apie Jurbarką ip Eržvilką 
vaikai labai sergą s'maugiais. Pas
kutinių laiku vietinė valdžia ėmė 
rupinties sustabdyti tos ligos pra
siplatinimą. Po valsčius važinė
ja “selski” feldšeriai apžiūrėdami 
ligonius. Kaip girdėti Jurbarko 
valsčiuje žmonės nenori jų įleisti 
į namus, nežiūrint į tą, kad vaikai 
labai serga. Vis tai žmonių tam
sumas. . Balius.

Šią la-

ninkai — mažiausiai valdo jau 4 
metus, o daugiausiai apie 50 me
tų;

Sklypų didumas nuo 266 ketvir
tainių sieksnių ligi 40 ketvirt. sieks
nių. Moka ūkininkams nuo 3 ligi 
i rub. metams.

Pirmiau išlaikydavom nekurie 
po i karvę ir paršelį, o kiti tik po 
paršelį; išsiganydavo kartu su ūki
ninkų gyvuliais. Šįmet gi, kada 
ūkininkai jau pasidalino kas sau, 
mes 
tais

neturime kur pasidėti ir 
gyvulėliais-”

su

plėšikai vandenin

Sirutiškių turtingą 
Strolią, apie kurį

n il

ūki* 
visi

I§ ALUNTOS, 
Ukmergės pav.

Naktyje į sausio 29 d. ištiko 
gaisras Krivičių vienasėdyje. Jis, 
kaip sakinėja, prasidėjęs iš Ka
maros pečiaus. Degant pastebėjo 
tik tuomet, kaip jau dangtis lieps
nojo. Puolėsi gelbėti. Gyvulius 
šiaip-taip išstūmė laukan; šeiminin
kas Mačidnis dari atsiminęs, įkąri 
jo spintoje liko pinigai, nežiūrėda
mas pavojaus, smuko ttgnin. Iš 
ten jau nebeišėjo.... Kaip viskas iš
degė ir apgeso atrado tik jo nu
garos kaulą pelenuose. Mat, dėl 
pinigo ir ugnin puolama!

Varguolis.

IŠ ALIZAVOS, - 
Panevėžio ap., Kauno gub.

1906 m. dvarponis Liudkevičius 
dovanojo valstiečiams šmotelį (apie 
120 sieksnių) žemės, taip-pat davė 
medžiagą (sienojus) pastatyti mo
kyklą. Namas buvo greit pastaty
tas. Reikėjo tik užbaigti: sudėt 
lubas, grindis, langus ir k. - Bet 
žmonės patįs neįstengė tai alikti, 
todėlaprašė mokslo direkcijos, kad 
prisiimtų ant savęs užbaigti namus 
ir užlaikyti mokytoją. Valdžia su
tiko, tik pareikalavo, kad ponas 
išduotų pas notarijų (rejentą) už
tvirtintą raštą, kad jis tą žemę ati
duoda, ir kad padidintų tą že
mės plotą. Bet p. Liutkevičius 
griežtai nuo <0 atsisakė, aiškinda
mas, kad jis žemę ir triobą tik 
žmonėms atidavė, o ne valdžįąi, ir 
todėl turį patįs žmonės užlaikyti 
mokyklą ir mokytoją. Valstiečiai, 
žinoma, nesutiko, tuom lahįąp, kad 
nors ir valstiečiai patįs užlaikytų,

I§ ŠIAULIŲ.
Vasario 27 d. dramos-muzikos 

ir dainos dr. “Varpas” surengė 
antrąjį iš eilios vakarą. Šis vaka
ras, nors nepaprastose sąlygose 
rengiamas, visgi iš estetiško at
žvilgio patenkino neperankštai susi
rinkusią publiką. Dviveiksmė ko
medija, mažiau negu menkutės 
vertės “Meistras ir čizelis” pra
ėjo gana gy vai, nors kai-kurie ar
tistai (ypač p. Pliuškytė — Bar
butės, kurpiaus dukters rolėje) — 
typo neišlaikė ligi galo ir jausmo 
vietose buvo peršalta. S. Misius, 
artistų kuopos režiserius, Kazio 
kurpio rolėje, iš kailio nėrėsi no
rėdamas tuščiam veikalui prasmės 
šiek tiek priduoti. Fuikus buvos 
p. J. Pleiris — Rįlkučio girtuoklio 
rolėje. Kiti artistai taikinosi su
lyg išgalių prie bendro tono. Su
sisielojusi Filkienė (p. Boniatan- 
skaitė), vyro girtuoklio ir bėdos 
suėsta moteriškė vietomis visai pui
ki buvo, apskritai išlaikė savo typą 
geriau už savo dukterį.

Vaižganto monoliogą “Negryna 
sąžinė” pasakė p. Pleirytė-Puidie- 
nė gerai jį supratus ir atjautus. 
Beto patsai monoliogas taip su
koncentruotas ir surištas gyvu vei
kimų ir aštriais psychikos bruo
žais, kad noroms-ne-noroms daro 
į visus sunkų įspūdį.

Trečioji vakaro programos da- 
ls — tai koncertas. Būrelis muzi- 
kališkų žmonių (pp. V. Zubovas,. 
V. Zubovas jun., p-ia Zubovienė 
jun., Kačkauskis, Fledžinskis, Ada- 
mavičia ir Dokalskis) liuoso ar
tisto p. Šumano vedamas surengė 
iuusu publikai tikrai keliatą malo
nių valandėlių. Griežė ?-Schuberto 
“KarišĮcąjį maršą”, Rebikovo “Liū
dną valandėlę”, Ivanavičiaus val
są “Carmen Silvia” ir Griego val
są. O atsiliepdami į gausius dė
kingos publikos plojimus sugriežė

Pagrįžęs ponas namo, tuojau 
pranešė apie tai policijai. Atvyko 
net pats isprauninkas; jis keletą 
dienų sugaišo, bej ieškodamas plė
šikų.

Išvažiuodamas jisai paliko savo 
vietoj Azorkiną, kuris jau kelinta 
sanvaite įieško plėšikų.

Buvo padaryta kelios kratos ir, 
kaip girdėti, vis be pasekmių, lyg 
kad butų 
smegę.

Iškrėtė 
ninką I.
žmonės atsiliepia, kad tai negali
mas daiktas, kad jis susidėtų su 
vagiais-plėšikais. Iškrėtė Gudiškių 
Adomą Timošiuną, pas kurį irgi 
nieko nerado.

Kad greičiau suuosčius plėšaus, 
kur jie dingo, policija išleido į 
žmonės šnipus, tik turbut jiems 
nekaip vyksta, kad vieną iš jų 
suėmę žmonės atgabeno Anykščių 
policijom Atsitiko taip: Vasario 9 
d. Pažerėlių sodžiun atėjo pakelei
vis. Jis pasiprašė pas ūkininką 
Vaitkuną naktigulto. V. pradėjo 
teirauties iš kur, koks esąs ir su 
kokiais reikalais vaikštinėja. Pake
leiviui besipasakojant V. pastebė
jo, kad jis meluoja ir dar pasporto 
neturi. V. pasišaukė daugiau vy
rų, iškrėtė svečią ir atrado pas jį 
revolverį ir 7 patronus. Per naktį 
jį išsaugoję atgabeno Ahykščiuos- 
na į policijos rankas. Suimtasis 
tikrino, jog jam policija esanti ne
baisi ir kad jie veltui juo rūpinu
si: jis ir pats nueinąs pas ją, kaip 
jam, girdi, prisireikią. 4

Žmonės pilnai įtikėjo jo žo
džiams: kaip jie per vienas duris 
išėjo iš policijos, o jų areštuotasai 
per kitas. Akstinas.

(fV. 2”).

IŠ, TROŠKŪNŲ,

Vasario 3 d. devintoje valandoje 
vakaro girdėjosi per vieną sekun
dą trįs vienodi atbalsiai, panašus į 
tolimą griausmą, nuo kurių langų 
stiklai sudrebėjo. Gal tai nuo že
mės drebėjimo.

("V. 21”)

KURKLIŲ-SKEMONIO, 
' Ukmergės ap.

Ilgai svarstė pernai Kauno kon
sistorija Skemonių bažnyčios bylą, 
Pagaliaus nutarta leisti sudaryti 
Skemonių parapiją iš kai-kurių 
Aluntos, Kurklių, Aaykšęių ir Le
liūnų parapijų kaimų.

IŠ

I

£



Studentų

kilus nesusipratimams

pasielgimu

kunigų posėdis nuo

sutvarkymą Vilniaus 
vyskupijos Administra-

Vabalelis.
(“V. 2.").

fctCTUVA
Vienas Kurklių parapijos kai

mas __ Mokyliai — palikta prie 
Kurklių; bet Mokyliai nuleįdo kon- 
sistorijon prašymą priskirti juos 
prie Skemonių. I.. 
vusi tą prašymą, pavedė 
ką ištirti bendrai Kurklių 
monių klebonam. Bet iš 
tikAieni keblumai. Mat, 
lyką ištirti gerai gali tik

KonsistoAja, ga- 
tą daly- 
ir Ske- 
to išėjo 
tokį da- 
žmonės, 

stovį visai nuošaliai, ne interesuo- 
tiejie. Klausimas tik užsitęsė. Bet 
Mokyliai nesnaudė: jie nutarė va
žiuoti Kaunan prašyti konsistorijos 
jų reikalą paskubinti. Šiomis die
nomis Mokylių atstovai pargrįžo 
iš Kauno su tokia Naujiena: Mo- 
kyliams įsakyta surinkti visų no
rinčių prie Skemonių prisirašyti 
parašus ir nunešti valsčiun patvir
tinti; patvirtinus gi valsčiui, siųsti 
konsistorijon, kuri tuomet Moky- 
lius ir priskirsianti prie Skemo- 
niu.

3et kasžin, ar gera toksai būdas? 
Kaimynas.

turto, kurs beveik pusdykiai buvo 
išparduotas; ypač maža mokėjo 
už gyvulius, nes mūšų apylinkėje 
visur labai stinga pa< 
pavasario vargiai gali1: 
ti.
tų

saro, ir ligi 
•S išsimaitin-

Liūdnas, labai lindnas dabar 
vargšų likimas.

Damazeg Treigis.

[

IŠ ROKIŠKIO, 
Ežerėnų ap.

Vasario 10 d. buvo vyrijos su
sirinkimas valsčiuje dėt šių daly
kų: i) Per praeitąjį susirinkimą, 
sausio 17 d., buvo pranešta, kad že
miečių viršininkas nutaręs pakelti 
algas: vaitui nuo 200 rub. lig 300, 
o raštininkui nuo 840 rub. ligi 
1200 rub. Valstiečiai nesutiko, bet 
viršininlČŽis pasakė tai pristatysiąs 
apskrities susivažiaviman ir laimė
sią^. Rinktiniai teisinosi,’ kad to
kios algos busiančios persunktos; 
raitininkas esąs gana aprūpintas: 
turi bustą, kurą, šviesą, daržą ir 
aklius važinėti, na, ir.... iš 
šalies. Išviso gali turėti lig 2000 
rub.; alga labai didelė' kaip žmo
gui be augštojo mokslo. Mes ne
suprantame, kaip viršininkas galė
tų apsieiti be valsčiaus- nusprendi
mo ir be rinktinių parašų. Vir- 
šininkas tegali neleisti algų suma
žinti, bet priversti, kad algos pri
dėtų, negali. Mes bevelytumėm 
mokytojams algas pakelti, nes klai
ku ir atsiminti, kaip tie žmonės ga-
i-ragyventi iš 300 ruK

Valstietis.
(“V-tis”).

Iš RYGOS.
1906 metuose pasirėdė L. Jaka- 

vičiaus “Juokdarys”. 1907 me
tuose buvo susitvėrusi bendrovė 
“Rygos Varpui” leisti; leidėju ir 
redaktorium turėjo būti advokatas 
Butkis, bet iš to nieko neišėjo. 
Rudeniop 1908 m. J. Petrulis vėl 
sujudino rygiečus “Rygos Naujie
nas” leisti; koncesiją buvo gavęs 
L. Jakavičius. Čionai kilo nesusi
pratimai, kiti sumanė leisiti kitokio 
vardo laikraštį. Tarnaujantis no
taro (rejento) kontoroje p. Linar- 
tas apsiėmė gauti 'nuo valdžios 
koncesiją “Rygos Garsui”, kuris 
žadėjo pasirodyti tuoj po Naujų 
Metų (1909). Bet seniai praslin
ko nauji metai, o “Rygos Garsas“ 
vis dar nesirodo

Šiomis dienomis tik ką paduotas 
gubernatoriui prašymas, kad duo
tų koncesiją išleidinėti dienraštį 
“Lietuva”.! Leidėju joi bus S. Ba
naitis Kauno spaustuvininkas, re
daktorium Jonas Kriaučiūnas iš 
Vilniaus.

Taigi, per “lietuviškus kerštus” 
rygiečiai greitai gali susilaukti net 
dviejų laikraščių — “inteligentų 
ratelio" “Rygos Garso” ir pp. S. 
Banaičio — J. Kriaučiūno “Lietu
vos”. Padėk jiems Dieve 1 Ne
bereiks tada tokios daugybės laik
raščių iš Vilniaus- betraukti ir at
gal grąžinti. s.. L—nis.

I§ SUVALKIJOS.’
Tyrinėjimas apie “Šviesą” dar 

nesiliauja.' Iš suimtųjų du jau vėl 
paleisti; C. K. narys L. Ciplijaus
kas ir Pilviškių Kačergis. L. Cip. 
įsakyta išvažiuoti tik iš Lenkijos, 
o Kačerg. iš Lenkijos ir iš šiaur-i 
vakarinio krašto, t jy.! Lietuvos. 
Neperseniai suimtas 1 
riaus knygyninkas M:

rtų sky- 
kevičius.

Dėlei “Šviesos” bylos dar tebesėdi 
Ko jji nuo jų 

X.

, I§ SENAPILfiS, 
Suvalkų gub.

Vasario 21 d. mergaičių pro
gimnazijos buste buvo suruoštas 
šeimyniškas vakarėlis. Buvo de- 
kliamuota ir lošta “Nepasisekė Ma
rytei”. Tai, galima pasakyti, buvo 
mergaičių-lietuvaičių mažytė “šven
tė”, daug panaši į gražias vaikų 
gegužinėles. Visas gyvumas, visa 
vakarėlio daba — jaunutės pro- 
gimnanązijos auklėtinės. Jų skai
stus linksmi veidai, jaunos širdįs, 
jausmai neiškreipti gyvenimo aud
rų, jų akįs, kuriose šviečia toji 
viltis, viltis, kurią pasmerkė gy
venimo nuopuolis tautos širdyse, 
jų aiškus atviri vaizdai, kuriuosna 
dar neįsiveržė skausmo, keršto, 
neapykantos ir bevilties nuodai — 
visa tai darė malonų įspūdį, kuris 
linksmino ir skaustančią sielą, po
draug sukeldamas daugybę minčių. 
Rengimu to vakarėlio daugiausiai 
rūpinosi O. Vait ir P. Kriauč. 
Iš mano pusės kaipo jaunoms ar
tistėms ir kritika nuolankesnė; ne
atliko rolių artistiškai, bet prasto
siu teisybę, jei sakysią, kad blo
gai.... Malonus yra tik pats tas 
veikimas, ruošimas, krutėjimas įr 
doras gražus pasilinksminimas. 
Iš eilių buvo sakyta: V. Kudirkos 
“Musų šviesuoliams” Armino “Tė
vo pargrįžimas”, “Lakštingalė” ir 
kitos, keletas dargi vokiškųjų. Po 
lošimo ir dekliamacijų mergaitės 
susikabinę ratan žadino kiekvieno 
veido pasigrožėjimo ir džiaugsmo 
varsas. “Žvirblelis”, “Aguonėlė”, 
“Čigonėlis”, '‘Tėvas girgiliavo’”, 
“Gandras”, “Bijūnėlis”, “Noriu 
miego.” ir kitos dainos ir žaislai, 
kuriems visu upu buvo atsidavę 
mergaitės, liudijo, kad jų širdyse 
neužgeso jų motinos sielos balsas; 
kad dainos linksmai ir griaudžiai 
skambančios kiekviename kampely
je iš kiekvienos lieiuvaitės-mergai- 
tės lupų, neatskirtinai yra prigiję 
prie lietuvaitės gyvenimo ir dva
sios; kad dainos (musų auksas) 
nemiršta,: kerpėja, bet keliasi iš 
numirusių, klestėja. Tai bus bene 
pirmas Senapilėje vakarėlis ruošia
mas jaunoms-jaunutėms. Geisti
na t&kių vakarų kuo daugiau. Jais 
galima pasidžiaugti.

apie 15 žmonių, 
nori?

' Iš MOSĖDŽIO, 
Telšių apskr.

Valsčiuje yra keli sodžiai, kurių 
dirbamoji ir nedirbamoji žemė yra
kunigaikščio B. Oginskio globoje; 
šių sodžių ūkininkai, nors ir skai
tosi kaip ir tikri tos žemės savinin
kai, bet turi mokėti minėta m j am 
Oginskiui kas metai, galima sakyti, 
tiesiok nepakeliamus mokesnius 
(po 2—3 rublius už kekvieną že
mės dešimtinę); ir mokėti kasžin 
ar bus kuomet nors galas, šitų gy
ventojų būvis neapvy dėtinas; kiek 
jau metų, kaip jie kovoja su kuni
gaikščiu dėl servitutų, miškų ir 
tt., byloms beveik neikuomet nėra 
pertrūkio: vienai nepasibaigus, dvi- 
trįs naujos prasideda, ir taip be 
pabaigos. Kaip jau sakiau, mo- 
kesniai nepaprastai dideli, bet juos 
per 6 sodžius užmoka tik keliolikas 
ūkininkų, visi kiti, kiek jau metų 

. kaip nebemoka dvarui nei kapei
kos, ir taip neįmokėtų mokesnių 
turi įsivarę į.tUKStantį ir su vir
šum rublių^ Žincįma, daugelis yra 
ir tokių, iš kurių ką beiškabinti bu
tų jau sunku, nes kas pas mus 
nepažįsta “Varniškių” (taip vadina
si tos apylinkės gyventojai; įvar
dijamas tas, rodosi, kilęs nuo ki
tados valdžiusio tą kampelį pono 
Vcinos): jų visa apylinkė bijo, kai
po pragarsėjusių mušeikų ir gir
tuoklių, bet ir kun. Oginskis bc- 
ipažko ligi šių metų jų taip jau 
ląbai už Į neįmokėtus mokesnius 
nespaudė, kaip kad spaudžia val
džia. Tiesa, bus jau kelcri metai, 
buvo prasidėjęs jau tikras karas 
dėl mokesnių, bet ūkininkams viso
kiais budais sukantis, byla užsitrau
kė ligi-pat šių metų, bet šią žiemą 
pasibaigė. Vasario 16 d. Skuodo 
antstolis, pasikvietęs būrelį raitų 
sargybinių ir nemažą kitokios rų- 
šies piliečių, Telšių isprauninko pa
liepimu, atvykę į sodžius, per prie
vartą atėmė iš ūkininkų gy vulius 
ir šiaip-jau daiktus, kurių dar prieš 
Kalėdas buvo aprašyti už mokes
nius. Kai-kuriė ūkininkai, supra
tę, kad čia jau nebejuokai, pradė
jo geruoju tarties.au kunigaikščiu, 
apsiimdami mokėti ir senuosius 
mokesnius, kas metai po paskirtą 
pinigų dalį, bet daugeliui nei ža
dėjimas nieko nebepadėjo. Vasa
rio 17 d. Skuodo miesto prekyvie- 

4ėn atvarė būrius arklių, karvių, 
žąsų, avių ir tt, nemaža ir šiaip
jau baldų atvežė —,parduoti. Ne
apsakomai liūdna , (buvo žiūrėti į 
tuos baisiai nusiminusius ūkinin
kus, nebetekusius paskutinio savo
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sventezerĮio, 
apskr., Suvalkų gub. • 

įsideda

IŠ
Seinų

Šventežerio valsčius
20 dvarų ir tiek-pat kaimų. Gy
ventojų tebėra,į 7000 ;
Laike baudžiavos panaik 
dvarininkais buvo lenkai, 
kais — lietuviai ir nedidelė dalis 
sulenkėjusių lietuvių, kinęiė, nors 
ir mokėjo lietuviškai, 'bet prašne
kinti juos lietuviškai buvoJ didelis 
vardas. Šiądien kitaip: Sulenkėju
siu lietuvių vaikai jau nesidrovi ir 
lietuviškai kalbėti, o t varininkų

iš

abiejų -lyčių.
įaikinimo čia 

o ukinin-

lietuviškai kalbėti, o č1 
lenkų kuone pusė tapo pakeisti žy
dais. Tokiu budu čia knkų įtek
mė eina blogyn.

Ūkininkai pradeda 
dvarų žemes, nes dvarininkai, kaip 
lenkai taip ir žydai, išk 1 
vės puikius miškus ir da 
turėdami ką veikti, parda 'inėja že
mę po iškirstų miškų; mėgina kar- 
pyt ir pardavinėt ir pakr; .1 
čių dvarų, o 4 dvarai (Sabinavas, 
Burakavas, Kirčeliškė ir

Špirkinėti

rtę seno- 
uar nebe-

setus pa

Panarvė) 
visiškai išstatyti pardavirųi 
d ei i ai s plotais, 
miams ir mažažemiams, 
proga nusipirkti žemės, l»et nelai
mė, kad pas vargšus reta 
da išteklius skatiko, o 
prisieina labai brangiai mokėti: vi
dutinio derlingumo žemės 
rub. įr daugiau už margi, nepai
sant, kad ligšiol už tokią 
vo mokama tik po ’ 60 
margą. Mat dvarų žemė 
duoda ūkininkams iš pi 
rankų. Nekurie žydai iš 
nių miestelių jau seniai 
naikinimui girių draugija i, 
bar,- nebetekę girių, jos viro savo 
darbą ant išstatytų pa 
dvarų. Jos nuperka tok 1 
rus, iškerta dar užsilikusi as gire- 
les ir krumus, o paskiaus 
gęlba daugybės agentų, 
duoda. Tiems agentams 
tarpininkavimą parduodant žemę 
moka suderėtą nuošimtį. 

Musų nelaimingi tamsus 
kąi elgiasi kas-sau. 
tai kenktų susitelkti noi 
miemsiems kaimams ir bmt ma
žesnius dvarelius nupirkti 
mų 1

lui nedi-
Ukininkams, beže-

)a si taiko

atsiran- 
už žetoę

po 80

etpę bu- 
rt(b. už 
nęparsi- 

drmutinių 
aplinki- 
sutvėrė 

>, o da

i "davimui 
us dva-

su pa- 
jįą išpar-

ttž jų

ukinin-
Rodosį, kas 

arty-

ius dvarelius nupirkti iŠ pir- 
rarikų. Tuomet už čaug že

mesnę kainą padidintų sava žemės 
Geresnę žemę iš adatinę, 

ivas;
plotus.
blogesnę apverstų j viešas 
o girelės liktų nors atmir

U."l

Iš LAUKMARGIŲ, 
Vilkaviškio ap.

Vasario 22 d. pas ūkininką K. 
Gruzinską atvažiavo 2 vežimai sarr 
gybinių kratos daryti. Iškrėtė vi
sas palėpes, skrynias, šėpas, grudus 
iškapstė. Rado tik ant tvarto šiau
duose keletą numerių “Darbininkų 
Balso”*ir užlangyje keletą iš Ame
rikos laiškų. Viską susirinko ir 
suėmę minėto ūkininko sūnų išsi
vežė Vilkaviškin.

Obšrutų Pricas.

Iš DOBROVALES, 
Naumiesčio pav., Suvalkų gub. 

(Nuo musų korespondento).
‘‘Vilniaus Žinių” Nr. 16 randa

me šitokį pranešimą: “vidaus rei
kalų ministeris įsakė, kad policija, 
suimdama, nevartotų koliojimo ir 
mušimo suimamųjų, vis tiek, ar 
jie paprasti vagįs arba galvažudžat, 
ar-politiškiejie prasikaltėliai”. Ta- 
čiaus, rašydamas Jaunikaitis “V. 
Ž." No. 3 apie ūkininkaičio Bro
nislovo Seniūno suėmimą, nė žo
džio ne paminėjo policijos pasielgi
mo su juo. Todėl aš čia nors 
truputį noriu paaiškint. Tėvui įpra
šius policijos, kad suimtų jo sūnų, 
trįs sargybiniai atvyko į namus ir 
radę sūnų bevalgant pusryčius, su
ėmė ir virvėmis ąuraišioją, atve
žė Dobrovalės kalėjiman, ir po 
teip. sunkaus darbo sargy biniai ir 
viršaitis, suėję raštinėn, maloniai 
šnėkučiavosi apie pasekmingai at
liktąjį darbą. Bet staiga įbėgus 
sargo pati pasakė, kad “suareštuo
tasis" laūžiąs kalėjimo duris ir no
rįs pabėgti. Tai išgirdę, policistai 
staiga puolė kalėjimo link, kur 
jau sutiko B. Seniūną kalėjimo 
tarpduryje. Sargybiniai gražino 
atgal, o vaikinas nenorėjo klausyt 
ir už nepaklusnumą policistai teip 
baisiai sumušė, kad pusgyvį įkišo 
atgal kalėj iman, ir apart to, suri
šo rankas ir kojas, kad antrusyk 
nepabėgtų, teip baisiai sumuštam, 
visam- kruvinam ir lenciūgais pri
rakintam prie kalėjimo lango ap
kaustyto štangoms. Nelaiminga
jam vaikinui būt prisėję laukti ry
tojaus, kad ne vietinis malūninin
kas — žydas E. Leibensonas, ku
ris, išgirdęs apie atsitikimą, atėjo 
kalėj iman ir pamatęs nelaimingąjį 
gulintį, visą pasruvusį kraujuose, 
pirmas padavė jam pagelbą, t y., 
numazgojo kraujus ir užrišo žaiž- 
das. Ir kaip jis (malūnininkas) 
pasakoja, jog galva buvusi vienų

žaizdų; • rankos teip baisiai buvo 
užveržto! virvėmis ir jligu jis 
būt/truputį nepaliuosavęs, tai, be 
abejot jau daugiau >jia jų būt ne
valdys. Teip nenaudėlį (nepaklu
snų sūnelį....) sargybiniai palikę 
Dobrovalės šaltojoj, patįs nakvot 
nuvąžiavo! pas jo tėvus Kazimie
ra Seniūną, kur buvo meiliai su
tikti ir vaišinami degtine ir kitokio
mis (Vaišėmis. Bet bijodami, kad 
nenaudėlis sūnūs nepabėgtų iš 
Dobrovalės kalėjimo, ant rytojaus, 
pakinkę arklius, ir apart tų sar
gybinių pasamdę dar 4 vyrus ir 
pats tėvas nuvažiavo išvežt savo 
sūnų pavieto kalėj iman — Nau- 
miestin. Atvažiavus raštinėn “kon
vojui”, viršaitis su raštininku nu
ėjo atvesti iš kalėjimo prasikaltę-’ 
lį ir vos tik spėjo išvest iš kalėji
mo, kaip pastarasis leidosi bėgt, ir 
ners viršaitis rėkė, “stok, šausiu, 
bet tas nieko negelbėjo". , Matyda
mi policistai, jog jų auka išspruko 
iš jų rankų, pagriebę kokio tai 
važiavusio pro šalį žmogelio ar
klius, leidosi vytis ir už viorsto 
pasivijo savo auką. Iššokęs sar
gybinis pirmas kirto vaikinui nuo
gu kardu per galvą, ir tas ap&i- 
kjo krauju, parpuolė ant žemės, 
ir turėdams rankas geležineis pan
čiais sukaustytas ant žemės gu
lėjo. Tada sargybiniai, kardais, 
o valsčiaus raštinės sargas Vincas 
Knyrumas lazda tiek apglostė, jog 
vaikinas netik ką nebėgo toliau, 
bet jau iš vietos nepaėjo^ ir tik ta
da įsidėjo į roges, atsivežė rašti
nėn, kur laukė tėvas su parengtų 
vežimu; ir įdėją vežiman, pririšę 
lenciūgais prie kripių, visą pasru
vusį kraujais, šešias mylias prie 15 
laipsnių šalčio išvežė pavieto ka
lėj iman. O viršaitis p. F. Boja- 
nauskis, pagryžęs nuo vaikymosi 
ne vienam atkartojo tuos žodžius: 
“Gailą, panie, kad neturėjau brau
ningo; bučiau peršovęs” (bet už 
ką? V.). Valdžia dabar B. Se
niūną kaltina už priešinimąsi poli
cijai ir buvo šaukti pas tirinėtoją 
kaipo liudininkai: viršaitis F. Bo- 
janauskis, valsčiaus sargas su pa
čia ir tėvai; bet kaip jie liudijo tai 
gali kiekvienas atspėti.... Ir tik 
pagryžęs nuo tkinėtojo viršaitis 
pasakojo, kad viršininkas norėjo pa- 
liusuot nuo. tamystos sargybinius 
už tai, kad jie nenušovę minėtąjį 
B. Seniūną.

Pasėdėjus Seniūnui apie porą 
mėnesių Naumiesčio kalėjime, tė
vai buvo atvažiavę kalėj iman ir 
reikalavo nuo sunaus, kad šis jiems 
pabučiuotų į rankas, tai jie jį ii- 
imsę ant parankos, bet pastaram- 
jam to neispildžius paliko kalėji- 

išvarė Kal- 
ir turės sė-

me tik, kad visi kunigai pasmer
kė šovinizmą, agitaciją ir žmonių 
erzinimą su spaudos pagelba iš 
vienos ar iš antros pusės; kad vi
si protestuoja prieš tuos, kurie 
kelta triukšmą, skandalus ir nesu
tikimus bažnyčiose ir parapijose; 
protestuoja taippat prieš išnaudo
jimą tautiškųjų nesusipratimų baž
nyčiose ; kad visi pilnai ‘ pritaria, 
idant butų pildomos visiems pri
gulinčios teisės, reiškiančios ir 
gvarantuojančios net mažiausiojo 
gyventojų skaičiaus kalbos liuosy- 
bę, — visi yra tos nuomonės, jo
gei reikia gerbti netiktai teisės, 
bet ir jausmai kiekvienos tautos 
ir nedaryti jokių kliūčių plėtoties 
musų krašte nei lietuviui nei len
kų tautos kultūrai. Tie visi teori
jos nutarimai pramynė kelią prak
tikos nurodymams, kurie reikia 
įvykinti musų gyvenime. Admini
stratorius savo ilga kalba visų-pir- 
ina pažymėjo, jogei sutvarkyti san
tykius tarp lietuvų ir lenkų baž
nyčioje ir parapijoje pavedąs tik 
vieniems kunigams, toliai nurodė 
pamatus, kuriais kunigai turi va- 
duoties, darydami tvarką kiekvie
noje bažnyčioje ir parapijoje. Tai
gi: .

x Visose mišriose parapijose ku
nigas privalo mokėti lietuvių ir 
lenkų kalbas; visose mišriose pa
rapijose turi būti skaitoma evan
gelija ir sakomi pamokslai ir ka- 
techizuojami žmonės visuomet 
abiem kalbom; giesmės ir kitos pa
maldos turi būti sutvarkytos taip, 
kad ir mažuma turėtų jas savo kal
boje. Yra išrinkta komisija iš 4 
kunigų, po 2 iš abiejų tautų, su 
pirmininku, pačios dvasiškijos vy
resnybės renkamu. Ton diecezi
jos komisijon išrinkti kunigai: Vil
niau šv. Jokūbo bažnyčios klebo
nas konaunikas Jasienskis, Vil
niaus Visų Šventųjų bažnyčios 
klebonas Kukta, Marcinkonių 
klebonas — Petrulis ir Vilniaus 
Misijonorių bažnyčios klebonas — 
Songinas, pirmininku paskirtas 
pralotas Kurčevskis. Toji komisi
ja veiks, 
parapijose.

Kalbų 
bažnyčiose
torius pasilieka sau. Daugiau, iš
rinkta antra komisija, kurion įėjo 
kunigai: Vilniaus miesto dekonas- 
konauninkas Cemiavskis, Eidziata- 
vičius, Giedraičių dekonas — Na
vickas, Švenčionių dekonas — Ma- 
čiulskis ir Sokolkos dekonas — 
Sangaila. Tos komisijos prieder
mė: sutaisyti vienodą taksą, imant 
kunigams už patarnavimus; sutvar
kyti kamendorių laikymą ir suda
ryti sumanymą kunigams šelpti ir 
gelbėti materijališkai, jiems su
sirgus ar pasenus.

Posėdį pabaigė Administratorius 
ilga ir karšta prakalba, raginda
mas visus kunigus kibti į darbą 
tikrai apaštališką ir kultūrišką.

Jo Mylistos Viskupijos Admini
stratoriaus ir visų susirinkimo na
rių vardu: kunigas Viktoras Franc- 
kievič, protonotaras Ap. kun. 
Jonas Kučevski, kun. K. Liubia- 
niec, kun. Mykolas Abarivičiųs, 
Vun. L. Žebrovski, kun. Alfonsas 
Petrulis, kun. Petras Krat^alis.

gia* pripažino reikalingu įrengimą I ir buvo pirkėjų kandidatų lietuvių, 
vasaros laiku moksleivių konferen
cijos ir siūlo konferencijai sekan
čią dienos tvarkę:

1) moksleivių šelpimas; ‘
2) moksleivijos dalyvavimas / vi

suomeniškam Lietuvos judėjime;
3) organizavimas suj ieškojimo 

vietų inteligentams Lietuvoj.
Konferencijos' Organizavimas: v
1) Konf. dalyvauna augštųjų ir 

vidutiniųjų (vyresn. kl.) mokyklų 
moksleiviai be lyties atskyrio.

2) Konf. siunčia atstovus vieti
nės kuopelės po vieną nuo 10-ties 
savo narių. Labai geistina, kad 
nuo vietų, kur kuopelių nėra, irgi 
butų atstovai (vietos).

3) Kauf. gali dalyvauti visi kas
nori, tik pranešus apie tai organi- 
zacijiniam biurui. j

4) Visi moksleiviai ir mokslei
vių atstovai privalo duoti konfe
rencijai kuo-smulkiausią apyskaitą 
vietinio dalykų stovio. Ypač reika
linga yra atkreipti akį į medžia
ginį lietu vių-moksleivių padėjimą 
ir šelpimo budus.

5) Konf. vieta — Vilnius.
6) Apie konf. laiką bus praneš

ta organizacijinio biuro.
7) Visas kuopeles ir atskiras 

ypatas norinčias dalyvauti konfe
rencijoj meldžiam kuogreičjausia 
pranešti: a) nuolatinį adresą susi
rašymui ir b) savo nuomonę apie 
konferenciją (dienostvarkė, vieta, 
laikas) tokiu adresu: Maskva, Di
džioji Gruzinų gatvė, Stasiui Ši
lingui.

Maskvos 
Draugija.

1 Narbutas, Bukonių parapijos ba
joras, šiomis dienomis pardavė sa
vo gražų dvarelį, 5 valakus žemės,* 
už 10 tūkstančių rublių — vėl 
rikiams.: Ir tos žemės buvo 
rėję pirkti vietiniai sodiečiai 
talikai.

Kitas Kasakauskis pardavė 
mės plotą Vasiliškės sentikiai 
nasėdžiui Žeimio valsčiuje. >

Eina girdas, jogei bajoras Ma
žeika norįs pusę Kulšiškių dvaro 
parduoti taip-pat Kvietkučių'kai
mo sentikiui Januvos valsčiaus.

Peregrinius.

šen-

ka-

vie-

IS JOHANNESBURGO, 
P. Afrika.

Sausio 24 d. aukso kasyklose 
(VVithvvater Rand Gt M. Č.) van
duo užliejo kasyklas ir prigėrė <57 
žmonės, tarp jų ir vienas lietuvis 
Petras Lunckiš iš Šiaulių miesto, 
Kauno gub. Jeigu iš jo giminių 
kas atsišauktų, tai iš kompanijos 
galėtų išjieškoti 500 svarų (apie 
5 tūkstančius rublių). Girdėjau, 
kad velionis buvo užsidirbęs apie 
150 svarų (apie 1500 rub.), bet
tuos jo draugas jau “apžiurėjąs” • 
ir išgauti jau nebus galima. Kas 
nori smulkiau sužinoti, tegul krei
piasi tokiu adresu: Mr.Konstantin 
Kbsenko, P. O. Box 2918, Johah- 
nesburg, Transvaal, *S. Africa. į

< J. Žlabis.
(“L. U.v).

me. Valdžia dabar jį 
varijos kalėj ima n. kur 
dėt iki teismui.

Žmonės tuom tėvų
labai pasipiktinę ir šventadieniais, 
arba teip kur susirinkimuose vien 
apie B. Seniūno suėmimą ir tebe
kalba. Tėvai gi teisinasi, kad jie 
vien savo išminčia to nedarę, o 
teiravosi pas išmintingus žmonės 
kaip tai pas: Šėtijų kaimo Petrą 
Puidą ir nekuriuos kunigėlius, ku
rie irgi pitvirtinę jų sumanymą.

Vėjavaikis.

IS MINSKO.
Susekė draugiją, kuri už pini

gus parūpindavo vietą tarnavimui 
ant Liepojaus-Romnų gelžkelio, 
arba padėdavo greičiau iškilti ir 
gauti augštesnę vietą. Draugija 
susideda iš pačių valdininkų. Į 
Minską^ atvyko dabar iš kelių mi
nisterijos vienas augštas valdinin
kas, kuriam paliepta yra visą tat 
ištirti. ,

("L. U.”).

VILNIAUS VYSKUPIJOS KU
NIGŲ SUSIRINKIMAS.

Jo Myfistos Vilnniaus vyskupijos 
Administratoriaus, Apaštališkojo 
protonotąrijaus, Konauniko Mi
chalkevičiaus ; sukviesti kunigai 
lietuviai ir lenkai, atvyko Vilniun 
ir per vasario 18 d. 19 d. darė 
posėdžius. Susirinkimo tikslas— 
apspręsti lietuvių-lenkų klausimus 
ir kitus bažnyčių ir parapijų reika
lus. Apsvarstyti lietuvių ir lenkų 
santykiams, vasario 18 dieną buvo 
du posėdžiu, pirmininkaujant pa
čiam vyskupijos Administratoriui; 
nuo 10—2 v. ryto R.-K. semina
rijos ruimuose svarstė kunigai len-

gai lietuviai Ant rytojaus buvo 
bendrai visų
10—3 vai Plačiai apsvarsčius 
pakeltuosius klausimus, pasirodė, 
kad kunigai kaip vieni taip ir 
antri, nori geruoju išsiaiškinti vi
sus nesusipratimus ir vieni ir antri 
šaukė savo draugus meilėn ir vie
nybėm Neturėdami laiko plačiai

MOKSLEIVIŲ KONFERENCI
JOS SUŠAUKIMAS.

Praėjusių metų konferencija pa
kėlė moksleivių šelpimo klausimą. 
Ji davė pamatinį principą: įsteigi
mas vienos, veikiančios visoj Lie
tuvoj, bešališkos draugijos mok
sleivių šelpimui. Ji nurodė ir ke
lius jo įvykdinimo. Mintis buvo 
išplėtota ir plačiai supopuliarizuo
ta. Laikraštija karštai ir ilgai svar
stė ir.... bešališkumo principas 
suiro.

Moksleivių šelpimo klausimas 
liko neišrištas.

Praėjusių metų konferencija 
svarstė moksleivijos kultūrinio dar
bo klausimą. JI išnešė aplamą nu
tartį. Maskviečiai reikalavo kon- 
kretinių nurodymų. Jie išplėtojo 
savo pažiūras laikraščiuose. Jų 
balsas iššaukė tik silpną atbalsį 
spaudoj, dar silpnesnį tarp mok
sleivių organizacijų.

Moksleivijos kultūrinio darbo 
klausimas stovi atviras.

Praėjusių metų konferencija ban
dė išrišti avarbų praktišką klausi
mą : organizavimas su j ieškojimo 
vietų inteligentams Lietuvoj. Buvo 
Išnešta rezoliucija, kurios įvykdi- 
nimui nepadaryta nei žingsnio.

- Klausimas laukia išrišimo.
Visi šie trįs klausimai yra per- 

įdaug svarbus moksleivijos gyveni
me, kad juos palikus be apsvarsty
mo ir išrišimo. Bet tai galima at- 
ikti tik bendromis visos Lietuvos 

mokę leivi jos spėkomis. Todėlei

LIETUVIŲ JAUNUOMENEI 
ŽINOTINA.

šie metai kovo : mėnesį bus ati
daryti prie Vilniaus ^gubernijos 
braižyklės (čertežnaja) matininkų 
kursai. Priimami jaunikaičiai ne 
jaunesni kaip 17-kos metų ir išėję 
ne mažiau kaip keturių kliasų mie
sto mokyklos kursą arba penkias 
kliasas gimnazijos ar, pagaliaus, 
keturias kliasas realinės mokyklos. 
Kas nori įstoti į tuos kursus, teat* 
Siunčia Vilniaus g. matininkų kur
sų vardu prašymą su šiais do
kumentais: metrika ir liudijimu 
kokią mokyklą prašytojas išėjęs, 
ar kiek jos kliasų baigęs. Ku
riems šie metai reiktų kariumenėn 
stoti, tiems įstojus matininkų kur- 
suosna gali būti duota vadinamoji 
prolongata, tariant stojimas kariu
menėn gali būti atidėtas paskes- 
niam laikui.' K ursi štai bus siun
čiami vasarą trims mėnesiams (nuo 
birželio 8 ligi rugsėjo 8 d.) so- 
džiun praktikos darbų pasimokyti 
ir gaus iš vyrausybčs tam tikshii 
iš karto 50 rublių važiuojamųjų 
pinigų ir praktikos metu po 30 rub. 
kas mėnesiui pragy venti. Po me
tų baigusiejie kursus ir gerai iš
davę iš teorijos ir praktikos ma
tavimo darbų egzaminus, tuojau 
gauna vietą prie žemės tvarkomų
jų : komisijų ir iš karto algos po 
50 rublių mėnesiui.

Panorėję stoti į matininkų kur
sus, geriau padarytų patįs tuojau 
atvažiavę Vilniun ir prieš pa d uo
dai}! prašymus, plačiau pasišnekė
ję apie visa su lietuviais matinin
kais, pp. St. Renigeriu ir Pov. 
Kaziliunu. Pirmojo adresas: Vil
nius, Užupis (Zariečnaja) namų 
No. 13 būt 2; antroj^: Vilnius, 
Didžioji (Bolšaja) Pogulianka, na
mų No. 29 būt. 12.

Taigi skubinkitės, kas norite 
naudoties ^is kursais, paduoti pra
šymus;, perskaitę šią žinią, neati
dėliokite kitai-trečiai dienai, bet 
tuojau surinkite savo; dokumentus 
ir darykite taip, kaip čia pranešta. 
Reikia tikėties, jogei norinčių įsto
ti į matininkų kursus bus nemaža. 
Kas‘ pirmas pasiskubįs, tas veikiau 
ir bus priimtas. Užpernai lietuviai 
pražiopsojo: kursai tuomet suside- 
rė taip Kauno, taip Vilniaus guber
nijoje gangreit iš vienų rusų ir 
lenkų. Tegulgi nors šiais metais bus 
mažiau lietuvių nerangumo. Kaip 
kiekvienas gali numanyti, į kursus 
įstojimo sąlygos labai patogios.’ 
Juos per metus išėję mokiniai tuo
jau gali gauti vietą savo krašte 
ir būti naudingi savo sodiečiams 
skirstantis vienasėdžiais.

(“V-tis”). '

STIKLO VALGYT
Babcock, Wis. Netoli nuoi čia 

gyvena farmeris Samuel Myre. 
Pajutęs pilvo skaudėjimą, jisį pa
šaukė gydytojus, bet ir. jie prieža
sties skaudėjimo susekti negalėjo, 
kol pats farmeris ne paaiškiną, į kad 
keturi metai atgal jis prarijb, ži
noma sudaužęš, du stiklu nuo 
alaus. Keturis metus jis nejautė 
nė jokių pasekmių tokio nepapra
sto valgio, pasekmės tik dabar ap-

VAGIA VAIKUS.
Pittsburg, Pa. Čia buvo pra

puolęs 14 metų Lawrence Gibson, 
bet po 24 valandų sugrįžo namon; 
Vaikas pasakoja, kad jį išvežė į 
Braddock du vyriškiai, bet iš ten 
jam pasisekė pabėgti. Tėvai vaiko 
gavo du laišku, kuriuose reikalau
jama 15000 dol. už sugrąžinimą 
prapuolusi© vaiko.

PER DAUG REIKALAUJA.
New Orleans, La. Miesto ma

joras Behrman padavė miesto ro
dai reikalavimą, kad butų baudžia
mos garlaivių ir gelžkelių kompa
nijos, jegu atgabentų kokią 
nors beturtę ar be darbo yrpatą. 
Taigi mat miesto majoras savo 
reikalavimuose pereina jau net 
Maskolijas valdžias, .kurios nuo vi
sų viešpatystės gyventojų reikalau
ja pildymo policijos ir šnipų parei
gų. Bet Amerikos gyventojams po
licijos užlaikymas dar brangiau at
sieina negu caro viešpatystėj. f

ROOSE\'ELT IŠVAŽIAVO.
New York. 23 d. kovo iškelia

vo'iš Amerikos buvęs jos prezi
dentas Roosevelt. Jis keliauja ant 
vokiško garlaivio Hamburg į Na- 
polį (Italijoj) iš-čia į Afriką, į 
angliškas valdybas, kur ketina me
džioti ištisus metus.

LENKŲ DVARININKŲ PA- 
TRIJOTIZMO APSIREIŠKI

MAI.
Nori lietuviai sodiečiai j ieško že

mės pirkti, bet lenkai dvarininkai 
parduoda. savo dvarus kitiems, 
štai j

Gr. Zig. Kasakauskis iš liuosos 
rankos pardavė sentikiams savo pa
livarką Juzefuvką, 13 valakų arti

IlVUCtl. f------------- * • - - T

pranešti ištisų nutarimų, pabrėžia- Maskvos Lietuvių Studentų Drau-įjanavosa ant Neries kranto, kad

IŠPIRKO PAVOGTĄ VAIKĄ.
Oeveland, O. Padėję reikalau

jamus už sugrąžinimą vaiko 10000 
dol., tėvai pavogto vaiko Wille 
Whitla vaiką atgavo. Bet likosi 
suareštuoti vaiką pavogę vyriškis 
ir moteris. Už jų suėmimą gu
bernatorius pasky rė 15000 dol.

RADO UŽKASTĄ AUKSĄ.
Milwaukee, Ore. Farmery s Rich 

Comet, ardamas bulvėms dirvą, 
rado surūdijusią blekinę«pilną auk
sinės pieskos ir auksinių grūdelių. 
Auksas tas vertas 2000 dol. Kas 
jį dirvoj užkasė, tikrai nežinią. 
Cornet lauką pirko tik (rįs mėne
siai atgal.

MUŠIS <SU INDIJONAIS.
Oklahoma City, Okla. Besisten

giant suimti kelis Creek indijonų 
rezervacijoj gyvenančius negrus, 
užgimė kruvinas mušis šerifo žrno- 
nių su indi jonais, kurie gyvenan
čių jų rezervacijoj juodparvių ne 
nori išduoti. Susirėmime du šeri*- 
fo pagelbin inkai likosi užmušti, o 
vienas mirtinai pašautas. Pagcl- 
bon šerifo žmonėms iš aplinkinių 
susirinko apie 200 vyrų. Prasi
dėjo besišaudymas. >

tarties.au


mas-sakė, jog parapijonai ir savo 
neles, žinoma ne tuščias, turji teip- 

Nusinuodi- gi airiui atiduoti. Red.).
no čia, prileidusi į kambarį gazopo kalbos, bažnyčios švieti škiejie 
49 metų moteris milijonieriaus, trustisai negali valdyti (o 
tabako fabrikanto Petro Lorillard. Į daug yra kraštų, kur parapij 

čios valdosi, jų reikalus prižiūri 
pats svietiškiejie prizini ėtojai. 
Red.) ; reikia, girdi, vieno vyskupo, 
parapijonai turi už vyskupį bal
suoti. Bet man rodosi, kad 
pijonai ne balsavo už Vyskupą, .nes 
jis juos jau gana po teismus pri
tampė už musų pačių turtą-; 
vyskupas čia su lietuviais 
teip, kaip pačioj Airijoj ne 
elgtiesi. Jeigu jam tik butu pasi
sekę, jis su pagelba mus 
nigo būti] mus iš už musų 
statytos bažnyčios seniai išir 

Pabaigus kalbėti kunigui,
nės manė ką 'naudingesnio nuo 
sekančio kalbėtojo išgirsti, nes jau 
kunigėlis mus per daug visais vel
niais gazdino, išvadino vi 
gražiais vardais, kokius tik 
išmislyti. Bet ir iš lupų svietiško
jo kataliko veržėsi gražus žodžiai, 
kaip: vagys, rupūžės.
Susirinkę, vietoj tokį kalbėtoją,Jau- 
kan išmesti, delnais' plojo, kojoms 
trepsėjo.

Toliau kokia ten moteris 
paklydusius žmonės ant tikrojo ke
lio atvesti, tik gaila, kad jos 
bos nieks suprasti negalėjo; 
nesuprato nė j>ati kalbėtoja 
kalbos pabaigoj galima bu .’O 
prasti, kad ji kalba apie kekį ten 
kunigą, kurs iš Lietuvos ketina at
važiuoti. Sakė, kati tas kunigas 
esąs pas Gilbaitį ant boardo, bet 
mes apie tokį kunigą niekų rteži- 
dome. Ant* galo pradėjo keikti, 
kaip ir abudu pirmutiniai kalbėto
jai.

Reikia dar pridurti, kad 
musų kunigas rengia kokį rri 
tai pirma pakviečia kokią pusę tu
zino policijų. Šliuptaniiai 
rengia prakalbas, ant jų susirenka 
daugiau žmonių, negu ant kunigo 
parengtų, bet visada apsieina be 
policistų.

Darbai kasyklose męnkai 
Mat 31 d. kovo baigiasi darini 
kontraktai. Todėl kitur neturinti 
darbo tegul dabar į'Scrantci 

ikeliauja. J. Stasiuku

MILIJONIERIO' MOTERIS 
NUSIŽUDĖ.

VVashington, D. C.

taoaKO lauiiKamv i uuv ------------ .
Giminės užtikrina, jog ga^o prilei
sta netyčia, bet koroneris npspren- Į 

dė, kad jos tyčia nusižudyta.
svietiškiejie

Anot

nenok
jos pa-

Darbai šiuom kartu čia menkai 
eina. Iš kitur pribuvusiam sunku 
darbas gauti. Lietuviškų vertel
gų čia nėra išėmus vieiKis kriaučių 
šapos, kurią užlaiko Motiejus Ma
tulevičius.

Lietuvių yra čia apie 80 ypatų, 
bet terp jų daug yra sulenkėjusių, 
kurie priguli į lenkiškas draugoves.

Draugijos narys.
JUODOJI RANKA.

Shamokin, Pa. Čia likosi pa
mesto dinamito sudraskytas gelž- 
kelio darbininkas Salvatore Bel- 
foro. Jis mat drauge su kitais 
dviem italijonais miegojo gelžkelio 
vagone. Manoma, kad ~ dinamitą 
padėjo sanariai juodosios rankos.

para-

:. atrys 
elgiasi 
drystų

l '

PAVOJI^GAS PABUČIAVI
MAS.

Cumberland, Md. Ligonių pri
žiūrėtoja čianykščiame ligonbutyj, 
mergina Marion C. Spier pabučia
vo mirštančią nuo užnuodinimo 
kraujo ligonę ir pati gavo užnuo- 
clinimą kraujo ir teipgi pasimirė.

TORNADO.
Dalias, Tex. 24 d. kovo šitose 

aplinkinėse siautė tornado,- kuris 
diktai trkbų sugriovė. 12 ypatų 
likosi sugriuvusiose -tripbose už
muštų. o daug tajx> sužeistų. Nuo
stoliai tornado phdaryli mieste ir 
jo aplnkinėse ne maži. Mieste 
Loredo vienas vyriškis likosi už
muštas, o keturios ypatos sunkiai 
sužeistos.

TVANAI *
Waterloo, Iowa.’ į Šitose aplin

kinėse užgimė tvanai. Trįs vai
kinai valtyj išplaukę. į užtvinusius 
laukus^ bet smarkus tekėjimas ap
vertė jų valtį Jr visi trįs prigėrė.

GAISRAI.
jCornwall, Ont. Jj ' Sudegė čia 

.\Vindsor hoteliš^i Sudegė vienas 
vyriškis*, o trijų dar trūksta, su ku
riais nežinia, kas atsitiko.

" 1 
t

iŠ DARBO LAUKO
ĮĮ Chicagoj, 111. -Šešios dirban

čių prie triobų statymo darbininkų 
^organizacijos rengiasi nuo 1 d. 
balandžio streikuoti, jeigu jų al
gos nebus pakeltos.

Pereitą sanvaitę Amerikoj bu
vo iš viso 226 -nusibankrutinimai, 
arbž 2 daugiau negii užpereitą.

<Į Reading, Pa. Carpenter Steel 
VVorks numažino aiit iq% 
darbininkų algas. Minėtose 
tuvėse dirba 700 darbininkų.

įi ' f i
J 1Į Dover, N. J. lYhaston 
Co. nuo 1 d. balandžio ant 
numažina savo darbininkų algas. 
Kitos pliepo dirbtuves, kaip galima 
manyti, padarys tą patį.

visų 
dirb-

Steel 
ib%

*Į Youngstown, N. Y. Republic 
Iron & Steel Co. pagarsino ^jog 
numažina algas darbininkų dirban
čių jos dirbtuvėse. Algos bus nu
mažintos ant 10%. Minėtos kom
panijos dirbtuvėse Čia ir- kituose 
miestuose iš viso dirba 16000* dar
bininkų.

IĮ Scranton, Pa. Perdėtinis an
gliakasių organizacijos Leivis iš
reiškė nuomonę, kad šiuom tarpu 
ne bus streiko darbininkų kietųjų 
anglių kasyklose.

!Į Scranton, .Pa. Čia susirinko 
delegatai kietųjų anglių kasyklų, 
apkalbėjimui ką toliau daryti iširus 
taryboms su kasyklų savininkais.

!Į Scranton, Pa. Susirinkę čia 
delegatai kietųjų anglių kasyklų 
darbininkų išsitarė [prieš streiką, 
nes nėra vilties jį dabar laimėti. 
Daugumas* delegatų išsitarė už pa
laikymą dabartinių algų, bet rei
kalauja. pripažinimo darbininkų 
organizacijų. Nutarta teipgi pra
syti prezidento Tafto patarpinin
kauti prie sutaikymo darbininkų su 
kasyklų savininkais.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

(į ku
tentus 
netęs.

žmo-

šokiais 
galėjo

U gi?

bandė

kal- 
gal 
Tik
su-

jeigu 
litingą,

teipgi

Ciną, 
įninku

AR NE VERTĖTŲ IŠLEISTI? 1
Rodosi kada tai buvo pakeltas 1 

klausimas parašymo knygutės an- 1 
gliškoj kalboj apie lietuvius: kas 
jie toki, iš kokio krašto paeina ir 1 
tt. * ' ‘

Man dirbant dirbtuvėse, nekar- 1 
tą klausė svetimtaučiai kokios esu 1 
tautystės. Atsakai, kad Lithu- 
anian, bet kas yra tie-lietuviai, iš 
kur jie paeina, kaip dabar laikosi, ’ 
labai sunku paaiškinti, ypač tesusi
kalbant gerai angliškai; jeigu ir 
pradėsi kiek aiškinti, pagal savo 
•manymą, bet nemokėdamas kal
bos, prieisi prie Lenkijos, tai jau 
ir gauni vardą polak. Susikalban
čių. kurie galėtų tai paaiškint yra 
labai mažai Amerikoj.

Todėl aš kreipiuosi į letuvius 
inteligentus, ar negalėtų kas pa
rašyti panašią knygutę nors labai 
mažą (kokių 6 ar 8 pusi.), kurioj ’ 
butų nupiešta apie lietuvius: iš 
kur atviko? kiek jų yra? koks skir
tumas terp lietuvio ir lenko? kada 
jie turėjo savo kunigaikštystę? 
kaip dabar laikosi? To, man'ro-1 
dos, ir užtektų. Tai žmogus ir 
pakištum svetimtaučiui, tąsyk sve
timtaučiai atskirtų lietuvius nuo 
lenkų.

Manau, kad atspaudimui mažos 
knygutės daug lėšų nebūtų, o gal 
kokia redakcija, apsiimtų atspau- 
dinti savo lėšomis; ne abejoju, kad 
atsirastų ir aukų tam tikslui, nes 
tokia knygutė ‘ labiaus reikalinga 
negu kokios apysakos. .,

Geisčiau, kad šitą mano užma
nymą paimtų inteligentai apsvar*. 
styti. ’ J» V. Vitautas.

ne

susi-

t visi

IS ELIZABETHPORT, 
21 d. kovo buvo metini’ 

rinkimas Draugijos Sv. Juozapo. 
Susirinkiman pribuvo veik
nariai. Buvo rinkimas virš, ninku, 
bet išrinkti tie patįs. Buvo 
atomas sumanymas pakelti pašelpą 
ligoj ir tas priimta: pirma susirgęs 
narys gaudavo sanvaitėj 6 dol., o 
nuo dabar gaus 7 dol . ![■! ,

Paskui buvo kalbėta apie parapi
jos dabartinį stovį ir reikalus. 
Likosi išrinkti trįs delegatą! 
riems pavesta susižinoti su 
čianykščioms lietuviškoms 
kiškoms draugijoms, yra čia pen
kios katalikiškos organizacijos! ir 
du kliubai — ukėsų ir demokratų. 
Visos tos - lietuviškos organizaci
jos materijališkai gerai stovi. Ma
noma, kad toms lietuviškorijs or
ganizacijoms pasiseks įvesti 
ką į parapijos reikalus, čia 
viams pavapi jonams per 13 
atsiėjo daug nukęsti nuo klebono 
kun. Žindžiaus. Keturi metai at- 
gal pakilo gandas apie statymą 
naujos bažnyčios (ar airių 
pui? Red.), bet paskui vėl 
nutilo. Mat čia nėra tokių, 
tą • dalyką pirmyn stumtų, 
tautos, . besitaikydamos ’ 
daugiau u£ lietuvius gali 
nuveikti ir tai ne vien tikljimiš-

Teb B.kuose reikaluose.

^var-

i, ku- 
kitoma 
katali-

tvar- 
lietu- 
metų

vjy^ku- 
viskas 

, kurie 
Kitos 

vienybės, 
visada

Iš CHESTER, PA. 
gyvena mažas lietuviĮi bu-Čia 

relis.
Darbai eina vidutiniškai 

lietuviai uždirba gerai. Apšvieti
mas jų vienok ant žemo stovi ’ 
nio. Laikraščius mažai kas 
Mėgsta gerti, nors ant vieb 
rimų nėra. J

. tūli

>S ge-

IŠ SCRANTONO, PA.
2t d. kovo, pas mus pagar

sėjęs kunigas Jonas Kuras čia ant 
Market gatvės S. M. (pavadinimo 
negalima perskaityti. Red.) svetai
nėj parengė • prakalbas. Žmonių 
prisirinko pilna svetainė, vėliau 
atėjusiems jau nė viętų nebuvo./

Pirmiausia kunigas kalbėjo apie 
parapijos reikalus; aiškino, jog 
bažnyčia turi būt užrašyta airiui 
Vyskupui (tai gerai dar kad ne-

du vokiečiai ten* ^R-o . jc- 
mę ir sako, jog ten yr*,'iganėtinai 
žemės ir ne bloga. Ta ftmė yra 
arti miestelio Glendire, Mont, o 
į rando raštinę galima rašyti šiaip: 
Governament Land ^offtoė, Mills 
City, Mont. Minėta įžemė yra arti 
N. Dokotos. Nereikia važiuoti ir 
kaštuotis be tikros žinios, geriausia 
pasiteirauti per laiškąT Lietuviai gy
venanti arti minėtos ^vietos, galėtų 
apžiūrėti tas žemes Ir pagarsinti 
laikraščiuos; tuomi patarnautų sa- 
viškiems. Jeigu kitataučiai ien gy
vena, tai kodėl mūsiškiai negali? 
Minėti vokiečiai Thorpe turi geras 
farmas, bet jie mano gauti dykai 
žemę, o savo farmas parduoti, tai 
kodėl neturtingiejie tokios že
mės negali imti jei duoda žemę do
vanai t F. Mikolainis.

Talpiname šitą užmanymą. nors 
jis mums nesirodo teip labai svar
bus. Angliškai kalbantiejie, jeigu 
panorės, ras ganėtinai ir angliškoj 
literatūroj. žinių apie lietuvius; an
gliškai kalbantiejie, ypač ameriko
nai. ne todėl apie lietuvius nieko 
nežino, kad nėra angliškoj kalboj 
atsakančių raštų apie lietuvius, 
raštų tokių gali rasti, bet todėl, 
kad juos lietuviai mažai interesuo
ja, todėl %u jais ir nesistengia su
sipažinti. Antai . vokiečiai, ypač 

I vokiečiai Vokietijoj lankę moky
klas lietuvius gerai žino, nes apie 
juos žinias ir mokykla suteikia.

Red.

drau-

21 d. kovo bandyta čia stitvert 
draugiją. Buvo sušauktas sbsirin- 
kimas pas J. Kraučuną. Sumany
mas pasisekė: likosi sutverta
gija D. L. K. Gedimino. Stisirin- 
kę vienbalsiai nutarė prigult prie. 
S. L. A. Sergantiems nariams 
nutarta mokėt 5 dol. sanvaitėj.

1 ’ ypa-
kaitis;
; pro-

Komitetan išrinktos sekanči 
tos: prezidentu — J. Orini 
jo yietininku — J. Blačkaitis; pro
tokolų sekretorius — V. P. Matu
levičius; finansų sekretorius ?— J. 
Kazlauskas; kasteriu — Ak įVąlo- 
savičius; prižiūrėtojai kasos R 
Tribulskas, A. Petraika; maršaiga 
— M. Matulevičia.

Nors 
būrelis, 
ypatų.

Savičius; prižiūrėtojai kasos — .. r . . . — .

susirinko gražus lifetujvių 
bet išsyk prisirašė įik 10

PATARIMAS JAUNUOMENEI!
Neatbūtinai kiekvienas jaunikai

tis, ar mergelė, turi užčiupti sau 
klausimą: kas jį ateityj laukia, 
kokiu budu, kokiu amatu sau pel
nysis duona? Tai vienas iš svar
biausių jaunuomenės klausimų. 
Kiekvienas žmogus turi gabumą 
kokiame amate, net keliuose ama
tuose, bet tas yra laimingesnis, ku
ris nuodugniai išsitobulino vienam 
amate, tai paskui gali kibti ir prie 
kito. Jeigu batsjuvis ar siuvėjas 
ar kits koks amatininkas negali 
pelnyti ganėtinai duonos dėlei ko
kių nors priežasčių, pv. dėl kon
kurencijos, tai dar jo jieškinis ne
pasibaigė: jis gali kibti prie ūkės, 
o amatas vis bus sugadus ateityje, 
atsimokės gausiai: ūkininkas be 
amato neturės progos pelnyti, nes 
nieko ypatingo nemoka.

.Šiądien žmoguš nemokantis ama
to . neturi mažiausios vertės, nes 
nieks neatkreipia atidos; toks gali 
tik gelbėties nuo mirties iš bado. 
Apverktinas padėjimas žmogaus, 
kuris su šiųpėle ar kirvių ir tt. 
duoną sau pelno; tokį neturtas 
kankina, o senatvė.... ta senatvė 
be pagailos nuveda į prieglaudos 
namus, bet ir ten nėra ramumo, 
viskas svetima, viskas nesavo. 
Toks tai galas gyvenimo tų, kurie 
nemėgo, tingėjo mastyti apie atei
tį jauni būdami. >

Ne vienas pasakys: tai negali
mas daiktas kibti prie amato, nes 
nėra pinigų nė darbo. Tokiam 
padėjime esant, geriausia eiti mo
kyklon. Tiesos nedraudžia ir po 
20 metų lankyti publišką moky
klą. Mokėjimas vietinės kalbos, 
rašyti ir skaityti yra raktu į vi
sokius amatus, ir į gerą būvį.

Nebūk vergu dirbtuvėje! Žengk 
prie laisves, prie savistovystės. 
Tegul kiekvienas j ieškinys būna— 
duoti pats sau peną.

Čia 
rando 
tanos

norfti 
dalinamas 
valstijoje.

pranešti 
žemes 

Iš

apie 
Mon- 

Thorpo

gali toliau mokyties dėl stokos pi
nigų.

Žmonės priversti žūti nespėję 
parodyti savo gabumo vaisių..

Ne sykj laikraščiuose telpa rau
dojimai, kad neturime genijališl^i 
poetų, raštininkų etc.

į Ną, keno gi kaltė, jei ne musų 
pačių I

Mes reikalaujame didvyrių, bet 
net patįs norime juos išraikyti, ne- 
apkenčiam jų J. D. Stasys.

KUOM MES PRIVALOME
rupinties?

Reikia džiav<ties, matant 
jimą, krutėjimą, atgijimą 
tautos. Pažvelgus šiądien į 
ar į kitą pusę, matome, jog 
žmoneliai kruta, darbuojasi 
žmonijos.

Reikia prisižiūrėti arčiau, 
privertė 'darbuotiem kas pabudino 
miiegančią 
įšbridimui 
< Rodos, 
Stytų, bet 
kad tą padarė mokslas, įgytas tam 
tikrų žmonių. . »

Žiūrėdami arčiau pamatysime, 
jog studentai, mokiniai buvo ir 
bus musų mokslo šaltiniu. Bet 
koks jų gyvenimas!

Žinome gerai, kad Lietuvoj nė
ra turtingų ūkininkų (nekalbu jau 
apie kumečius), tai, be abejonės, 
nė kiek neklystu, jei pasakysiu, 
kad ir jų vaikai, einantiejie į 
mokslą, tankiai negali užbaigti pra
dėtos ar mylimos mokslo sakos, 
nes neturi pinigų. Žinoma, tūli 
vargiai baigia aukštesnes moky
klas. * ‘ 1

Daugiausia vienoki pasitaiko teip, 
kad eina iki 4 kliasai gimnazijos 
ar realinės mokyklos. Leidžia tė
vai, visą savo turtąe padėdami ant 
to, o potam atsisako duoti pašelpą 
ant toliaus. Girdit'j®? an^ 
kunigo tai mes suteiksime pašel
pą, parduodami paskutinį-kailį.

Į Vaikas abejoja. Tėvui, maty
dami jo veidmainystę, nėbeužsitiki 
jam, sako: geriau eik dirbti ant 
ūkės. . Vaikas mąsto kitaip.

Į Bando mokyties toliau ; bet Jš to 
nieko nėra: nesant pinigų ryt-po- 
rvt privers mokyklos valdyba ap- 

Į leisti tą numylėtą vietą. Ir teip, 
tada vaikėzas, lyg pamišęs trankosi 
vienur, kitur, bet nusiramint nie
kaip negali. Tankiai galima gir
dėti kalbant «senius: girdi, tie pie- 
menįs nori sukelti “buntus ’. čion 
girdi, kalti tie, kurie kursto žmo
nės ‘— studentai, etc. \ >sko užsi
traukia ant kaklo už savo ne
nuilstantį, nuolatinį darbą.

Nemažai jų kalėjime sėdžia; ne- 
I mažai ištremtų, (bet daug yra ir 
sušaudytų if pakartų.

Gaila tų aržuolų, Lietuvos gai
vintojų !

Skurdas ne vienam suardo gy
venimą, ’ išnaikina spėkas. Prieš 
jį kovoti vienas kelias, bet ir sun
kiausias—pagerinti moksleivių būvį. 
Neturintis pinigų, prapuolęs žmo
gus, 'paniekintas nuo pačių drau- 
gV- J. .

Kokio kelio griebiasi moksleiviai, 
netekę pinigų?

Kiekvienas mąstys savaip, ir ris 
tą klausimą savaip.

Pirmiausia jie apleidžia moky- 
k!ą. ( <

Sunkaus darbo negalėdami dirb
ti, įieško lengvesnio, kuris ne vei
kiai gaunamas. Jie vargsta, skur
sta; ant galb kitSjir išgama lieka, 
kitas vagim, o kits saužudystą pa
pildo. Tai vis dėlto, kad draugi
ja juos nemokėjo gerai išauklėti. 
Išauklėti galės tada, kada įviks ki
tokios sąlygos. -Pakol tas vienok 
įvyks, daug augštų nunčių, gabu
mų, daug tikrų genijų turi žūti.

Ką mes turime daryti praša- 
linimui skurdo mųsų raštininkų?!!

Aš paklausiu ar tie raštininkai 
neturėjo vargo, skurdo, kol jie ne
pabaigė mokslo ?

Teip, jie vargo, persekiojami 
nelaimių, dėlto neįstabu, jei nu
mirė jauni būdami.

Kitas dar nespėja parodyt savo 
gabumų, o balsidji mirtis ar
tinasi.

Aš manau, tik kada draugija 
pradės žiūrėti atidžiau į mokinius, 
ji išauklės tikrus, tvirtus didvy- 

Įrius. Paveikslan aš privesiu: — 
plintaujoje, (Maskolijoj, Kurland. 
[rėd.) gimnazijos nekurie mokslei-

judė- 
musų 
vieną 
visur 
labui

Kas,

liaudį, kas parodė kelią 
iš purvyno?
kiekvienas, kaip nemą- 
galu gale prieis prie to,

LIETUVIAI, NEUŽMIRŠKIME 
TĖVYNĖS!

Amerikoje yra tūkstančiai lietu
vių, gimusių ir augusių Lietuvo- 
j^gįįnirie darbavosi jos labui, ko- 
vSjo už jps laisvę su didžiausiu 
pasišventimu, o čia užmiršo, kad 
kur ten už plačių jūrių, po caro 
letena randasi prispausta,- kaip ir 
pirmiaus buvo> Lietuva.

Kodėl gi mes tėvynę užmiršome, 
kodėl pas mus nėra tokio pasišven
timo, koksai buvo givenant tėvy
nėj-? Gal musų gįslose vietoje 
kraujo, teka šaltas vanduo.

Ne! Musų gįslose tebeteka 
tekėjo, tik- 
todėl, kad 
gyvename, 
gyvenimo

prisidėjimo reika-

neprisidėdami dar-

Antru svarbiu tikslu to kongreso 
yra peržvalga tautiškų spėkų ir 
reikalų, ir parengimas programo 
tolesniam tautiškam veikimui ir iš- 
sivystimui, sutvarkymas prietikių 
tėvynėj su lenkų emigracija.

Lenkai pasitiki, kad laike atiden
gimo stovylų lenkų didvyrių, kurių 
nuopelnus Amerika gerbia, bus ge
riausia proga priminti svietui savo 
skriaudas, įgyti simpatiją ameri
konų, kurių įtekmė gali daug sver-j 
ti lenkų kovoj už lenkų tautos 
laisvę.

Kadangi Lietuva buvo susijun
gusi su Lenkija, ir kadangi vie-’ 
nas iš gerbiamųjų didvyrių, Kos- 
ciuško, yra lietuviškos kilties, tai 
klausimas gema, ar lenkai pakvies 
ant to kongreso ir lietuvius, ir jei
gu pakvies, ar lietuviai norės da
lyvauti. Šitas klausimas buvo pa
judintas ant pirmo susirinkimo ko
miteto rengiančio kongresą, ir len
kai išreiškė savo nuomonę, kad lie
tuviai ir lenkai yra politiškai su
jungti, ir jie mano, kad terp len
kų ir lietuvių nėra jokio politiško 
skirtumo politiškuose siekiuose. 
Lietuvius skaito lenkais plačioj po
litiškoj prasmėj, kalbančius atski
ra kalba, ir turinčius ypatingus 
reikalus, bet turinčius vieną poli
tišką mierį išliuosavimą tautos iš 
po svetimo jungo. Kaip lietuviai 
žiuri ant to klausimo, butų žin- 
geidu matyti, ir gal būt, kad ne 
butų pro šalį, jti apšviestesniejie 
lietuviai išreikštų savo nuomonę 
“Lietuvoje”. - «

Kongreso komiteto narys,
J. J. Hertmąnavičia.

kraujas kaip ir*pirmiąus 
tai atšalęs, o atšalo jis 
mes ne Lietuvos rybose 
ne- susitinkame su jos
reikalais, ne matome jos skriaudi
mo ir persekiojimo iš valdžios pu
sės. Bet mes tą visą girdžiame, 
girdžiame atsišaukimus į mus tė
vynėj likusiųjų musų brolių, ku
rie meldžia padėtr jiems jų sun
kiuose darbuose, bet ne atsiliepia
me, tylime lyg išmirę, nenorirpe 
pajudinti nė vieno piršto, nors ir 
musų darbų ir 
lauja tėvynė.

Tylėdami, ir
bu mes sunkiai nusidedame, musų 
broliai iškovos .laisvę ir paklaus: 
kur jus buvote tada, kada mes 
šaukėmės į jus? Jus tylėjote, ne 
atsiliepėte, o dabar, kada mes įgi
jome laisvę, jus atsišaukiate, va
dinatės broliais musų, Lietuvos 
vaikas! Ar ne gėda bus mums 
tuos žodžius išgirdus?

Todėl, kol dar ne vėlu, nesnaus
kime, imkimės darbo, kas kaip 
galėdamas: riškipies į draugijas, 
rinkkime aukas ir siųskime į Lie
tuvą kovojantiems, paturėkim laik
raštiją, kuri teip-nusilpnėjus, kad 
be aukų galime nustoti paskutinio 
šviesos šaltinėlio. ‘ •

Skaitėme atsišaukimą “Vilniaus 
Žinių”, maldaujančių prenumerato
rių, arba aukų, be kurių toliaus 
jis negalės gyvuoti. Šauksmas tas 
vienok žuvo kaip akmuo į jūres 
įmestas. ri .

Mes visą naštą verčiame ant pa
silikusiųjų tėvynėj •'brolių. Iš kur 
gi jie galės laikraštį paturėti, 
arba aukas duoti, jei jie vos-ne-vos 
patįs pusbadžiai gali galą su galu 
suvesti. Nors ir imerikieČių-lie- 
tuvių ne užvydėtinas gyvenimas, 
bet visgi atsiranda atliekamas cen
tas, kurį galima butų be nuostolio 
sau suvartoti tėvynės naudai,, bet 
daugumas sako: geriaus tą centą 
nunešti į saliuną, tai nors bus ga
lima pasilinksmyti.

Lietuviai! jeigu mes ir toliaus 
teip snausime, tai visai užmigsime, 
o paskui bus daug sunkiaus pa
busti. Todėl padėkime tėvynės 
broliams jų kovoje su musų visų 
priešais, o laimėję, galėsime visi 
sugrįžti į gimtinį kraštą ir ramiai 
atsilsėti. Kada tėvynė bus laisva, 
nereiks keliauti į svetimas šalis, ne
reiks nuo kokių ten budelių mums 
bėgti, galėsime' visi liuosai naudo- 
ties savo triūso vaisiais.

Steponas Emigrantas. '

LENKŲ KONGRESAS.
Lenkų Tautiška San junga 

(Związek Narodowy Polski) ren
gia tautišką lenkų kongresą atei
nančiam metui, Washington, D. C., 
laike atidengimo stovylų Pulaskio 
ir Kosciuškos. Pulaskio stovyla 
bus pastatyta lėšomis Amerikos 
valdžios už $50000, o Kosciuškos 
bus pastatyta - lėšomis lenkų, už 
$40000. Abi bus pastatytos ant 
Lafayette Sąuare, gražiausioje vie
toje Washingtone, sostąpilėje Jung
tinių Valstijų Siaurinės Amerikos.

Jau išmktas komitetas parengi
mui kongreso iš 32 asmenų, sąna
rių Związko, kuris pasidalino į 
penkias sekcijas: programo, už- 
prašymų, laikraštystės, pildomąjį 
ir tvarkomąjį. Susirinkimai pilno 
komiteto laikomi kas ‘mėnesis, o 
sekcijų pagal reikalą.

Tikslu to kongreso yra parodyti 
amerikonams Ir visam svietui, kad 
lenkų tauta gyvuoja, kad kultūriš
kame išsivystime stovi lygiai su 
kitoms tautoms, ir pasiskundimas 
svietui ant savo valdonų ui ne
žmonišku elgimąsi su lenkų tauto

Susitvėrė

VĖL TA PATI BAIMĖ...J 
Štai ir vėl stovi Lietuvos vi

suomenė ties klausimu, kurs jau 
tiek kartij raudonu siulu pereidavo, 
per jos taką. — fyilniaus Žinių" 
nebus, nebeliks to vienintelio ži
dinio. vienintelio gyvo apsireiški
mo jos kilimo ir pažangos.

Ir vėl ta pati baimė, kuri jau 
tiek kartų užguldavo mus sunkių 
slogučiu nusiminimo ir abejonės.

Ir rodos kas &a ypatingo, ko 
čia taip vėl nusiminti? Neteksime 
“Vilniaus Žirtių” — na ^s dar 
ne vienas laikraštis ne kasdieni
niai, na bet vis tik bus laikfaš- 
čių.... Taip * gal mano nevienas 
iš-toliau gyvenančių ir čia ant vie; 
tos. Tačiaus nevisieffis toli gražu 
taip išrodo. i . . ’

Tas, kad Lietuva- be dienraščio 
toliaus gyventi nebenori, geriausei 
patfudys tos aukos, kurias jos vi
suomenė per pastarąjį metą be 
pasigailėjimo krovė, kad tik pa
laikyti, kad tik kuoilgiausiai- nu
tęsti Mėnraščio gyvavimo dienas. 
Bet ir tos aukos neįstengė sulaiky
ti-“Vilniaus Žinių” nuo mirties.

Dabar kįla klausymas — ar Lie
tuvos visuomenė dar nepriaugo 
prie dienraščio, ar dienraštis ne
priaugo lig visuomenės, neįsteng
damas prabilt į ją kaip reikiant?

Pirm negu atsakyti ant tų klau
simų, pažvelgsime trumpai į 
čių "Vilniaus žinių” istoriją, 
sklaidysime paties dienraščio 
pus.

Jsikurimas "Vilniaus Žinių” 
.vo ta jau malonia, pirmutine 
vasario audra, kurios visi, nudžiu
gę, laukė, kaipo pranašo tautos 
atgimimo. Dievaičiui atsiradus, į 
puolėsi visi jį skaityti ir bematant, 
atsirado būrys skaitytojų, kurs net 
pačius jo surengėjųs nustebino. 

| Septyni tūkstančiai skaitančių lie
tuvių!.... koks džiaugsmas, kokia 
ateities viltis!

Ir visi skaitė, visi gėrėjosi dien
raščio turiniu, visiems jis buvo 
reikalingas, malonus. Bet giedra 
tęsėsi neilgai.

Dienraščio vedėjas ir įsteigėjas, 
p. Petras Vileišis nemokėjo su

lptasis naudos tų žmonių, kurie 
tveria stipriausią ramstį redakci
jos, nemokėjo pagerbti ir nusi
lenkti prieš nuomonę daugumos, 

[statė ant pirmutinės vietos savo 
‘ir skyrėsi su žmonėmis, ku

rių nuomones reikėjo branginti. 
Šie vėl, išeidami iš redakcijos ne
palieka savo pasitraukimo ramiai.

Tuo pačiu laiku pradeda men- 
jkėti "Vilniaus Žinios”. Paliktos 
be atsakančių vedėjų, virsta grei
tu laiku į šiukšlyną ypatiškų šmei
žimų. Pasakos apie kunigus ir jų 
gaspadines, privatiškoe polemikos 
ir tt. pildo dienraščio lakštus. Už
gautos ypatos viena po kitos atsi
sakinėja nuo dienraščio — kunigi
ja pradeda agitaciją priei- laikraš- 

|tį, kurs jų autoritetą paliečia ar tai 
Įteisingomis, ar bergždžiomis ži

niomis prieš kunigus.
Revoliucijos metu patenka vėl 

redakcljon vienas kitas rimtesnis 
bendradarbis, pasitraulda iš jos ra-

IR

pa- 
pa- 
la-

bu-
pa-

dikališkesnės ypatos. Bet dienraš- j 
čio vedėjas nenusileidžia. Dien- J 
raščio turinys darosi neapsakomai | 
margas, šalip straipsnių labai kai- • 
rių, pažangių, talpina vędėjas sa- j 
vo baisiai atžagarias nuomones, tai- ‘ 
pina straipsnius šovinistiškus tau
tiškame klausime. \’ėl kįla gin
čai ir nesusipratimai tarp redakci- i 
jos ir leidėjo, o skaitytojų skai
čius nuolat mažinau.

Galų gale leidėjas atkreipia aty- I 
džią į puolančių skaitytojų skai
čių ir deficitus — ir eina ant nau
jo kompromiso — priima pasilik ■ 
lytą klierikalų ranką ir paveda | 
dienraštį redaktoriui kunigui, šalia į 
kurio palieka neva tai ir civilis- 1 
kus redaktorius. Vienok — į vie- ‘ 
ną vežimą nesųkinkysi, anot tos 
pasakos — vėžio ir paukščio. Ku
nigai agituoja iš naujo, renka skai
tytojus, daugina iš vieno galo tada, 
kada iš kito vėl atsitraukia*. Ir 
štai “Vilniaus Žinios” sustoja ėju
sios.

Visuomenė nerimsta be dienrąš- ' 
čio, pradeda galvoti apie kitą bet ' 
to kito jau nebeišleidžia kiierika- 
lai iš savo rankos. 
“Viltis” tik klierikalų.

Nesnaudžia ir progresyviškoji 
Lietuvos visuomenė — tveriasi 
bendrovė “Vilniaus Žinioms" lei
sti, kairias penkiems metams nuo- 
muoja nuo jų įsteigėjo p‘, Petro 
Vileišio. Ir vėl atbunda viltis, ir 
vėl nudžiugę tvėrėmės darbo, tikė
damiesi, kad darbas pavyks.

“Vilniaus ŽiniosĮ’ stoja ant nau
jo tako — bepartyvinė. bet pa
žangi, rimta jų programa. Apie 
jos redakciją spiečiasi geriausios 
Lietuvos jiegos, ypač pastaruoju 
laiku, kuomet redakciją tveria ži
noma rašytoja Bitė ir publicistė 
M. Biržiška —4ik nelaimė — bū
relis pemiažas prieš tamsią spė
ką iš kitos pusės. Nieko negelbsti 
nei žmonių pasišventimas, nei tos 
didelės aukos sudėtos dienraščiui-— 
jis ir vėl turi žlugti — bendrovė 
rengiasi prie likvidacijos savo rei
kalų. '

Iš augščiaus privesto matome, 
kad turinys ir prasmė musų dien
raščio buvo margas kaip^pats svie
tas — tačiaus nei ant t šiokio, nei 

'ant tokio pamato stovėdamos, užsi
laikyti negalėjo. Dėlko?.... Tik 
tamsumas musų žmonių Iš vienos 
pusės ir tamsumas-fanatizmas mū
šy, klierikalų iš kitos pusės. Ką 
čia kuopa inteligentijos padarys 
prieš tą gaują klierikalų, kurių 
rankose šimtai sakyklų, iš kurių 
beria keiksmus ant pirmeivių laik
raščių ir ant jų skaitytojų! Pe
klos kančiomis įbaugintas tamsuo
lis sodietis bėga olo nuo “Vil
niaus Žinių” —‘ “kaip-gi skaitysi, 
atsako užklaustas, kad kunigai 
draudžia”! Štai dėlko yra žmonių, 
kurie visiškai laikraščių neskaito: 
vienų dėlto, kad bijo — kitų, ku
niginių, dėlto, kad nieko ten ne
randa.

Tai-gi pirmų-pirmiausia reikia 
paliuosuoti liaudį nuo fanatizmo— 
tada tiktai pradės skverbties į mu
sų žmonės šviesos spinduliai. Ko
vą turime vesti smarkią ir nenuil
stančią.

Todėl tai taip mus baugina klau
simas, kas bus, netekus “Vilniaus 
Žinių”, nes visa tauta palieka tuo
met vien klierikalų laikrąščių glo
boje. Tiesa, lieka dar “Lietuvos 
Ūkininkas”, bet ir jis vos laikosi, 
ant galo ir neįstengtų 
nas visų šalies reikalų.

Na ir nesiliausime be abejo, 
Žlugus “Viln. Žinioms” — manysi
me, steigsime kitą laikraštį, jei ne 
kasdieninį, tai sąvaitinį — nes tu
rime dirbti, turime kovoti su tam
sa kuri užgula musų šalį.

Bendrovei savo reikalus sulikvi- 
davus, "VilniSus žinios” pereina 
vėl į Petro Vileišio rankas. Girdė
ti, kad-jis vėl leis toliau, bet kur 
link dabar “Vilttfauy Žįriių” valiu
kas kryps — 
pamatysime. •

apimti vie-.

sunku spręsti — 
PL

louis.
(Pabaiga). *

Kada jis išsisuko koją, mudviem 
liko aštuonesdešimts dol. Jis gu
lėjo ligonbutyj,' o aš ėjau dirbt 
ir maitinau j j kol p|teveiko. Bet 
jam vis sekasi. • Gavo tuoj para
piją; per metus, kitus, prisilupo 
iŠ žmonių pinigų jr vėl nupirko čia 
šitą farmą. Man išrūpino raštus 
perskyrimo su vyru, ir padavė į 
laikraščius, kad našlė turinti far
mą pajieško vyro, norėdama apsi
vesti. Dabar pasitaikė kitas vy
ras, kuria nori poliuosuot manę iš 
šitos vergijos; kunigas vis kalbina 
mus pasilikt čiop gyvent ant 
mos; jis aprašysiąs farmą. 
siems jis teip rašo, kad tik

far-

prir
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Po valandėlei, klausau, sugirgždė 
jo durįs, įėj« kas tai į kluoną. Ma
niau kad tai Zosė, b«t išgirdau ku
nigo balsą: vaikščiojo aplinkui .ii 
šaukė manę, kad pas jį ateičiau. 
Mano mąstys visur skrajojo: tai 
papuoliau kaip velnias po akė
čioms, mąsčiau, tai tau ir kuni
gas, tai tau ir farma!

Norėčiau dar giliaus lysti, bet 
baisu, kad neišgirstų šnabždėjimo; 
rodos, kad atlipa ir Tado tą olą, kur
as įlindau, jau artinasi prie manęs 
su revolveriu. Tunau nė aekvė- 
puoju, kosulys ima/laikau užėmęs 
1 anka burna. Bėgt 
pamatys, nušaus.

Aptik) balsas ir 
snudau. Pabudęs 
no: matau stuboj žiburys; prisi
artinau prie lango ir matau: kuni
gas pasieniais strapalioja, dar bon
ką užsivertęs patrankė, ir sukrito 
ant lovos, ir pradėjo knarkti. Dai
riausi kur Zosė, būt galėtų, bet jau 
neradau. Nuėjau į pašiurę, pasi
taisiau guolį ir atsiguliau. Auš
tant, parėjau į stubą. Kunigas 
kriokė, užvirtęs kaip gyvulys, jau 
maniau prasišalinti, bet dienos švie
sa suteikė daugiaus drąsos. -Išėjau 
karvių parsivaryti; pas kluoną šuk
telėjau kelis kartus šaukdamas Zo
sę, bet neatsišaukė. Lauke patė- 
mijau pėdukes, supratau, kad tai 
pėdsakis Zosės; jie rodė, kad ji 
nubėgo į miestelį. Pasimilžęs kar
ves, rengiausi važiuoti miestelin 
su pienu. Terpduryj pasirodė ku
nigas visas suniuręs; pažvelgęs į 
manę, nusišypsojo ir paklausė: kas 
čia vakar pasidarė? Tų žinai, at
sakiau! Kur Zosė, pakįausė? Ar 
aš sargas Zosės? atsakiau* ir įsė
dęs į vežimą,_ išvažiavau tėmyda- 
mas mergaitės pėdu ženklus. Ne
toli miestelo pasibaigė ir pėdsakis. 
Bet štai matau bėga per kornu^pa- 

pajšaukiau 
anę. verk- 
mą. Va-

UVA
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traukt žmogų, kurs už dyką dirbtų. 
Bus teip ir tau: padirbsi kokį lai- j 
ką, o paskui išvys. Kad jis tavo > 
giminė, aš nenorėčiau tau jį peik- 1 
ti, bet turiu sakyti teisybę. Nevie- - 
ną iš tų savo vadinamų giminai 
čių jis ir į kapus nuvarė. Bene 1 
kas jam kenkia! Vis kunigu ir 
gana. O ar daug jis tos kunigy 
stės žuri? Gers, gers per naktį, 
ant rytojaus reikia ant -mišių eiti; 
nepaeina, tad aš užrakinu jį kur, 
pasakau žmonėms, kad kunigas 
kur ten išvažiavo pas ligonį arba, 
kad labai sergą; žmonelės, pagai- | 
lavę, eina namon. Dar pažiūrėk, ką 
su šitą siratuke daro! Kūdikis de-. ■ 
vynių metų, o jis su savim guldo 
si; tik pamislyk, į ką jis pavers ■ 
tą mergaitę! Vieną kartą jis par
sivežė merginą ant nakvynės iš 
miesto, ir liepė man ją paguldyt 
ant sofkos. Klausau naktyj rikdo 
tą merginą,'ji, verkdama, rankas, 

. kojas išbučiavo, kad nieko nedary
tų, bet jis ją apdraskė ir gana.

Aš rengiausi seniai nuo jo pa- 
siliuosuoti, tik nebuvo progos. 
Aną metą suprato, kad aš nuo jo 
šalinuosi; jis pradėjo vėl gerintis. 
Vieną kartą sako: Agne, šitiek 
metų praleidom drauge, prisiekim 
viens kitam nesiskirti ant amžių. 
Aš sutikau, nes jei pasakytum kr- 
taip, tai ir galva nulėktų. Apsi- 

' rengė- kaip prie mišių, užsižibino 
žvakę, paklupdė, manę prieš kry
želį, ir priėmėjprišie^ą; mat jau 
aš nuo jo nesiskirsiu., Ir dabar, 
kada mato, ka<$ aš iš tikro ren
giuosi tekėti, tad; vis prišneka man 
tą savo prisieką, sako: matai, kada 
aš pasenau, tai tu manę pameti: 
Matysi, Loui, kaip aš atsiskirjsiu, 
tad čion kas nors naujo pasida
rys!! 1 ;

. . Nors man sunku buvo klausyt 
jos istorijos, bet maniau, kad pa
sakoja teisybę. •

Aš vis dar laikiausi ir tirinėjau 
tą kunigą, norėdamas žinoti, kas 
jis yra; neva jieskojau apšiyedimui 
merginos, bet i negalėjau gaut. 
Tuom laiku Agnės baigėsi laikas, 
ji rengėsi iškeliam pas vyrą, su 
kuriuom turės apsivesti*; aš teipgi 

> laukiau to laiko, nęs man žingeidi! 
buvo matyt, koks anų bus persi
skyrimas. Agnė man kalbėjo, kad 
kunigas, jai iškeliaujant, žada nu
sišauti, tad aš maniau, kad kas 

. naujo atsitikę Kunigas jau vie
toj vienos reikalaudavo po dvi bon- 
kas degtinės ant dienos, ir vis buvo

| . nusiminęs. Kartą aš jam sakau: 
tėveli, ko teip nerimauji? Aš ži
nau, kad tau gaila Agnės, bet ką 
darysi, jei ji nori, tegul sau teka.. 
Jis tik piktai suniurnėjo; aš su
pratau, kad mano kalba jam nepa-

* tinka.
Kada Agnė turėjo iškeliauti, aš 

pasikinkiau arklį manydamas ją 
ant stoties nuvelti. Bet štai ir 
kunigas išeina apsirengęs, ir sako; 
aš turiu reikalą į, miestą, tad ir ją 

' pavėžysiu. Gal pabūgo, kad Ag
nė važiuojant kokių paslapčių ne 
papasakotų. Kunigas parvažiavo 
gerai užsitraukę^; parsivežė dar 
bonką degtnės. Ą, nors ir gė
riau su juom, bet ir drebėjau, 6 jis. 
vis užsikniaubęs ką tai viens, sau 
murmėjo. Ant fanuos liko tiktai 
jisai, aš, ir devynių metų Zose. 
Vakare aš rengiausi gulti; bet pri
bėgus prie manęs uZosė, meldė, kad 
aš da užsilikčia, “nes kunigas gir
tas, užkankįs manę”. Aš raminda
mas ją palakiau:: jai jis tau ką 
darys, tai šauk minę. Užlipau ant 
viršaus ir atsiguliau.

Apie dvyliktą valandą naktyj ir 
pajutau, kad kas tai mane kelia. 
Praplėšiau akis ir išvidau ties mano 
lova stovinti vienmarškinį kuni
gą: vienoj rankoj laikė žvakę, ki
tai revolverį. Aš atsisėdau, o jis 
ėmė plūsti. Loui; sako, ką tu da
rai, kam mano mergaitę vilioji, ji, 
girdi po tavo lova. Ir iš tiesų iš 
po mano lovos išlindo suvargus 
siratukė. Jis pradėjo mėtytis po 
kambarį 
abudu! Mergaitė, verkdama aiški
no, kad aš jai neliepiau čia ateiti, 
ji pati sumanė čion pasislėpti; bet 
jis, nutvėręs viena ranka jai už 
sprando, pradėjo kratyti.
nepajutau; kaip, pakilęs, parbloš- 
kiau kunigą, ir leidausi trepais že- 
tnin; nežinau, ar aš jais nulipau.

. ar nušokau, tik, išbėgęs ant kie
mo kųriau tekinas pas kluoną, su
silenkęs, kad kulka nepagautu; čia 

, pasirodė ir mergaitė, nes man be- 
, siimant, ji gavo progą pabėgti.

Stovėjom/ abudu pusnuogiai, o bų- 
’ vo šalta naktis. Mergaitė dar ra

mino manę: Loui, sako, tu man 
neliepei ten ateiti, jis manę norėjo 
smaugti, tai aš pasislėpiau po tavo 
lova. Eik Loui, atsigulk šiene, tai 

y4,ne bus teip šalta, ąš čia jį pavak- 
tuosiu, o paskui kur nors pasi
slėpsiu. Aš įlindau giliai įx šieną. | manęs kaltė virsti.

šaukdamas: i peršaunu

Aš nė

jau negalima;

aš truputį už- 
išlindau iš šie-

Aš manau sau: jeigu teip

silenkus mergaitė. Aš. 
ir mergaitė sugrįžo pas ir; 
dama. Įsisodnau į vež 1 
žiuojant, ji papasakojo, ,og'nuėjus 
man įy kluoną gult., ji 
norėjo pasislėpti, bet 1 uom laik 
per duris į kluoną'atėj i jcunigas 
ir ką tik nenusitvėrė 
išsprudus, keleliu pašilei io j mie
stelį, bet ten nubėgus jai 
gojo, niekur negalėjo prisiglausti 
vidun, tai sugrįžus pas airtitną far- 
merį, susirietė pas prieirenios du
ris ir užmigo; pabudus, 
voj tarpe dviejų tokių 
gaičių. Tie žmonės ! 
auštant, rado mergaitę 
lauke, tai nunešė į lovą 
davė valgyt; dabar, iš 
nežino kur reiks dingti.
pradėjo graudžiai verkti, šaukda
ma: motinėlė mano, mo inelė! at
sikelk iš kapų, priglausi prie sa
vęs savo suvargusią dukrelę! Tė
veli brangus, ar tu negirti raudoji
mo savo dukrelės, ar fieatjaučia 
tavo širdis mano vergelių?....

Mano teipgi prisipildė akįs aša
rų, bet raminau ją, kiek galėda
mas, sakiau: kad kunigas išsipagi
riojo, ir nereikia jau jo bijoti; dar 
žadėjau pasiųsti ją pas jos tėvą, 
nors nė aš, nė ji nežinpjova kur 
tas tėvas yra. Parvažiuodamas 
parsigabenau ir ją namo. Kunigas 
džiaugėsi, kad viską suvedžiau 
tvarkon. Kelias minutas dar karš
tai pasirokavus jis suspaudė man 
ranką, neva užtikrindamas, kad 
daugjau to nebus. Ir vėl, noroms 
nenoroms, turėjau važiuoti degti
nės pargabenti. Po valandai tėl 
mano kunigėlio akis dryios pasi
darė, bet aš jau nieko blogo ne 
laukiau. Zosei liepiau r 
valgį, aš gi nuėjau į pašii 
n austi, nes jaučiausi , 1 
Vos pradėjau snaust, k«l 
dau baisų mergaitės spiegi 
gimė girdėjau. šauksmą 
Loui! gelbėk mane! Aš 
stabą ir išvydau, kad kunigas pa
siguldęs mergaitę ant sojfos, vie
na ranka smaugė kakliulją, o ki
ta draskė drabužius. Aš ^surikau: 
ką darai mergaitei? /Jis "ką tai 
suniurnėjo; mergaitė išsprūdo ir 
leidosi per laukus, rėkdąma pas 
kaimyną. Baimės apimtai nuėjau 
pas kaimyną, papasakojaių kas at
sitiko ir prašiau, kad mergaitę ko
kią dieną palaikytų, kol aš pagelbos 
nesurasiu.

Grįžtu namon ir bijausi. Ma
tau kunigas stovi prie stubos ir 
moja ranka. Aš, bijodamas prisi
artinti, iš tolo paklausiau ko no
ri? “Pakinkyk arklį, važiuosiu į 
miestą — atsakė: Pakinkius ar
klį, jis įsėdęs vežiman, liepė ir man 
važiuoti drauge. Jau netoli mie- 

, steik) jis pasakė: matai, kaip da- 
, bar šita mergaitė visur bėginėja. 
į Ką aš žinau, kur ir kas su ja 

sidarė. Nėra kito išėjimo, aš 
. riu areštuoti, nes kitaip gal

palūkėjus,

mergaitė,

visi mie-

radosi lo- 
pat mer- 

: ake, kad 
miegančią 

l i rytmety j 
ten išėjus 
Mergaitė

naa
Vilniaus f Žinių” visas gyvenimas 
lędy metais rudenį jas paėmė į 

tavo bendrovė ir apskelbė 
I ienraščio ^programą.

I/aikraščiui programa vi stiek 
caip krikščioniui ketechizmas. Ka- 
:echizrpe stovi:

Klapsimas: Kiek yra Dievų?
Atsakymas:. Vienas.
.“Vilniaus Žiniose” stovi: dievų 

v ra ne vienas, bet dešimts, o gal 
ir daugiau; mat jos prisilaikė prin^ 
cipo, kaip ir tas čigonas, kuris sy
kį užklaustas ;

— Kokio esi tikėjimo?
-y O kokio ponulis nori?
Jos savo programoje pasakė:
— Mes tarnausime ir ūkinin

kams, ir dvarininkams, ir darbinin
kams, ir pirkliams — visiems die
vams. Mes tarnausime visai tau
tai (o kas toji tauta?), mes busi
me bepartijinės (o kaip laikraštis 
gali būti vįsai bepartijinis?), mes 
rišime darbininkų klausimą moks
liškai (o kaip tą suprasti? “Žvaigž
dė” sako, kad ji darbininkų klau
simą riša moksliškai, “Vienybė 
Letuvninkų” riša moksliškai ir 
“Kova” sako, kad ji darbininkų 
klausimą riša moksliškai — ■ kur 
gi tas tikras mokslas ir kam ti
kėti??). ~

Daug ką “Vilniaus Žinios” pasa
kė ir metus su viršum nebuvo gali
ma suprastų kokią košę jos verda. 
Musų skaitytojai daug nereikalau
ja, kabino košę ir džiaugėsi — 
vis maistas.

Tik vienas aišku: drebėjo prieš 
klierikalus. bijojo jų, kaip Dievo 
rykštės! Iš pradžios dar praverda
vo lupas (pilnai niekuomet nepra- 
verdavo) ir šį-tą pasakydavo apie; 
klierikalus, bet “Viltis" narsiai jas 
išplakdavo už nemandagumą. “Vil
niaus Žinios” kaltai šnibždėdavo:

— Ak, mademoiselle “Viltis” — 
atleisk musų kaltes, daugiau to ne
bus. pasitaisysime, mea culpa!

Praeidavo kiek laiko, “Vilniaus 
Žinios”, užsimiršusios, vėl mažu-

ikutiniosioc formacijos
———Į————
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Man net plaukai ant galvos ps 
kilo. Rodą aš su tuom nieko ne 
turiu, bet. jisai turtingas, dar ir si 
teisėjais pasipažįsta, aš čion save, 
nė draugų neturiu. Kas už mane 
užstos! Jis išnoudojo mergaitę, c 
dabar kaltę vers ant manęs, šok
čiau iš vežimo, -bet tąsyk liksiu 
kaltu. Todėl pasidrąsinęs, paklau
siau: tai areštuok. Jis atsako, kad 
tas'nieko, aš vėl išimsiu, bet ne
noriu liktis kaltu.

Miestelyje susitiko su tais vadi
namais teisėjais, gerai išsigėrė ir 
nežinau, ką tai jiems kukždėjo.'

Bet nuo gėrimo jo akįs paraudo, 
pradėjo blevizgoti. Jam nema
tant, pasišaukiau vieną iš tų vieš
pačių, apipasakojau viską, ką ma
čiau. Tas tik galvą kraipo, rau
kosi; potam pasakė: bus viskas 
gerai.
padarytų kitokis, tad tuoj nugrūstų 
į kalėjimą, bet kaip kunigui, tai 
nieko. Mat varnas varnui į akį 
nekerta. Ant galo ir karčiamnin- 
kas suprato, apie ką čia einasi; to
dėl pasakė man: išsivešk šitą ne
naudėlį iš čion, o kad ne, tai aš 
jį išmesiu; man tokių svečių ne
reikia. Aš šiaip teip išvilkau jį 
iš karčiamos, įsimečiau į vežimą ir 
parsigabenau namon, įverčiau į lo
vą, kur ir kriokė iki rytui. Ant 
rytojaus miestelyj perstačiau vėl 
policijai, kaip viskas buvo, ir rei
kalavau, kad'tai mergaitei parū
pintų kur prieglaudą, pašauktų 
daktarą, kuris turi ištirt, kas su ja 
atsitiko. Man liepė keliaut na
mon, prižadėdami viską išpildyti. 
Iš miestelio išvažiavus, sutinku 
kruviną, verkiančią mergaitę. Su
stabdęs, paklausiau, kas pasidarė? 
Ji pasakė, jog atėjo kunigas pas tą 
kaimyną, kur ji buvo, ir norėjo 
paimti, tie žmonės nenorėjo duot, 
bet jis išmušė duris ir norėjo pa
gaut/aš, išsprudus per kitas du
ris, pabžgau; šokdama per tvorą, 
susidraskiau. Dabar jau nežinau 
kur dingti, nes jis sakė, kad ras 
manę ir miestelyje. Aš jai nuro- ( 
džiau tūlą svetimtautį kunigą, kur|mėlį prasikalzdavo prieš klierika- 
liepiau pabūt kelias valandas. Pats, 
nuėjau pas vaitą, reikalaudamas, 
kad tam kūdikiui parūpintų vie
tą. Tiesa, pribuvo du p Jicijantai, 
paėmė mergaitės drapanas ir ža
dėjo priduot, .0 mergaitę, atiduoti 
mUcyklon. Kunigą nors žadėjo 
skųsti-, bet to ne darė: kunigams 
mat ir vaitai nenori nemalonumų 
daryti.

Žinoma, jeigu butų kam apie tą 
reikalą pasirūpint, butų turėję ir 
prie kunigo kibti, bet kas dės kaš
tus už siratėlę, o sauso nieks ne
klauso. Dar porą kartų atlankiau 
mažiulę miestelyje, kuri džiaugiasi, 
kad- išsprūdo iš slastų. Aš, aplei
dęs kunigą ir fanną, pribuvau 
čion ir jieškau sau darbo. Tai 
tokia mano istorija; teip užsibaigė 
svajonės apie įgijimą kunigo ūkės.

Laikrodis išmušė pirmą valandą, 
jau buvo vėlu, tad Vincas, atsisvei
kinęs išėjo namon, o Izntis teipgi 
užmigo ir gal sapnavo apie visas 
baisybes matytas /ant dvasiškojo 

r ūkės. J. V. \ itautas.

pagamint 
urę pras- 
mvargęs. 
lip išgir- 
Įmą, spie- 
: Loui. 
įl>ėgau į

pa-
tu-
ant

Mažas Feljetonas.
Dar viena mirtis — Lietuvai 

skaudus smūgis! Kas mirė? Mi-* 
rė, oi mirė — “Vilniaus Žinios’’ 
mirė! Kiek jos šaukė, kiek dū
savo, aimanavo, atkišusios rankas 
meldė:

— Mieli tėvynainiai, gelbėkite 
mus, mes gulime ant mirties pata
lo, neškite mums aukas!

Skambino jos visais varpais & 
mielų tėvynainių širdis buvo kie
tos kaip titnagas; vienas, kitas 
iškrapštė sudilusį skatiką, numetė 
“Vilniaus Žinioms” ir sudėjęs ran
kas, dūsavo:

— O, kokia nelaiminga musų 
tauta 1

Tėvynainiai, ištikro mes esame 
nedėkingi tėvynės sūnūs, leidžiame 
numirti dienraščiui!

Gavęs žinią apie mirtį, pradė
jau skaitliuoti, kiek kartų “Vil
niaus Žinios” mainė kailį, kiek kar
tų mirė ir vėl kėlėsi iš numirusių, 
negalėjau Suskaityti — daug kar
tų tas buvo. Dabar jos numirs, 
bet ir vėl žada prisikelt — o, kaip 
linksma! ’ J .

O tuo tarpu truputį nekrologą 
parašyti visgi reikia.

Gavau žinią: “Vilniaus Žinias” 
tampo paskutnė agonija.- Nubu
dau. Kaip tik tuo laiku pro mano 
langą ėjo' žmogelis su katarinka. 
Sustabdžiau, atidaviau visus pini
gus, kiek turėjau ir liepiau žaisti 
laidotuvių maršą. Katarinka, tar
tum nujautė, kas mano širdyje 
yra, ji taip mizerniai cypė — man 
dar sunkiau pasidarė. Priminė i siaus.

Dario atidingai klausė jos pasakojimo, nes 
medžioti ant lapių, ;tąi- buvo svarbiausiu ry- 1 
miečių sportas.

— Kaip kvaila sėdėti užsidariusiam tame < 
prakeiktame kambaryje? — sušuko jis, — Aš < 
numirsiu iš nuobodumo! i

Benedetta tiktai nusišypsojo, — jokio iš- 1 
mėtinėjimo, jokio neužganėdinimo neiššaukė 
pas ją tas nayviškai-egoistiškas šauksmas. Ji 1 
buvo labai laiminga, kad jis dabar visuomet 
buvo drauge su ja ir ji galėjo taip stropiai pri- 1 
žiūrėti ir rupinties juo.

Čelija, kuri mėgo su juo plepėti, įsmeigė 
ji jį akis ir lyg netyčiomis pasakė:

—• Vienok tamstai ilgai prisieina gulėti 
nuo paprasta išgryžtelėjimo peties.

Nejaugi tas vaikas, kuris interesavosi vien 
meilės dalykais, ^suprato tikrą jo ligos prie
žastį. Dario pažiurėjo į Benedettą, kuri vis 
šypsojosi. Ir pirma negu jis suspėjo pradėti 
kalbą apie kitą dalyką, kunigaikštytė pasakė: 

£-4- Ak, tiesa, ar žinai Dario, aš vakar Kor- 
so sutikau vieną damą.. ..

Ji susilaikė,' lyg užpykusi ant savęs, kad 
taip" neatsargiai išsiplepėjo. Bet pamąsčiusi, 
kąd jai, kaip jaunybės draugei, kuri žino visus 
jo meilės dalykus, galima ir apie tą kalbėti, 
tęsė:

— Taip aš sutikau tūlą gražią moteriškę, 
tamstai labai artimą. 'Ji visgi nešiojo karsaže 
baltų rožių ryšelį. 2

Benedetta taip linksmai ir balsiai pristi- 
juokė, kad ir Dario negalėjo susilaikyti he- 
prasijuokęs. pirmose dienose jo ligos, Bene
detta iš jo juokėsi ir sakė, kad ji visai užmir
šo jį ir visai nesiteirauja apie jo sveikatą., 
Dario iš to džiaugėsi ir buvo labai užganėdina, 
tas, Tonetta išrinko sau kitą, nes apie jų mėilę 
jau perdaug buvo pradėję platinties liežuviai.

— Žinote, — pasakė jis juokais: — iš ak5ų 
šalin -— iš širdies laukan! ’Į

-ž— Mylimas žmogus visuomet stovi akvse, 
— pridūrė Čelija nayviškai rimtai.

— Dabar, mano brangus, galas visiems 
tiems dalykams, — pasakė Benedetta. — Tu 
Misi visuomet su manim, ir tiktai mane vieną 
mylėsi. *

Jis meiliai pažiurėjo į ją ir pabučiavo jai 
kaktą, nes ji tikrai kalbėjo tiesą: tiktai ją vie
ną jis mylėjo, ir ji neapsiriko, kad jis visuo
met bus su ja, su ja viena. — kaip tik ji taps 
jo žmona.

* - — Bet kas man labiausia malonu, — ne
tikėtai tai pasakė Dario,— tai tas, kad ponas 
abatas, ant galo, pamylėjo musų Rymą.

Pierre mandagiai atsakė:
— Taip, tas tiesa.
— Aš sakiau, —- pridūrė Benedetta, — 

kad reikia laiko, daug laiko, kad suprasti ir 
pamylėti Rymą. Jei tamsta butum išbuvęs 
čia dvi savaites, tamsta butunr turėjęs blo- 
giausį įspūdį apie mus. O dabar po dviejų 
mėnesių, .tamsta visuomet maloniai atsiminsi 
apie mus. /

Čelija atsikėlė ir pradėjo atsisveikinti.
— Sudiev, mano miela!' Reikia tikėti, kad 

dabar jau arti diena tavo jungtuvių. Da
rio.... žinai, aš noriu, kad mano susižiedavi- 
mas butų ne vėliau šio mėnesio galo. O, aš 
priversiu tėvą įtaisyti iškilmingą vakarą.... 
Kaip butų puiku, kad mano ir jūsų jungtuvės 
butų tą-pačią dieną!

Sykį»vakare, kuomet Pierže, sugrįžęs iš 
vaikštynės palei Tibrą, kur žmonės pasakojo, 
kad labai pavojinga naktį pasirodyti, užėjo 
pas Dario į kambarį ir atrado Viktoriną, kuri 
ant nakties rengė ligoniui viską reikalingą. 
Sužinojusi, iš kur sugrįžo kunigas, ji sušuko: 
kKaip, ponas, abate, vėl vaikštinėjai taip 

vėlai palei Tibrą! Argi tamsta nori, kad ir 
tamstai įsmeigtų peilį ? Ne, aš už jokius pini
gus nevaikštinėčiau naktį tame prakeiktame 
mieste.... >

Paskui ji atsikreipė į Dario ir nusišypsojo.
— Žinai, ta mergaitė, Pjerina, daugiau jau 

nebesirodo, bet aš užtėmijau, kad ji kartais 
visgi klaidžioja apie griuvėsius.

Rankos mostelėjimu Dario privertė ją nu
tylėti ir atsikreipė į Pierre’ą.

— O juk tamsta kalbėjai su ja. Tas la
bai kvaila.... Tas gyvulys Tito man dar 
įsmeigs peilį į kitą petį!

Staiga jis nutilo, pamatęs prieš save Be
nedettą, kari atėjo pasakyti jįm labą naktį, —- 
ir užgirdo tuos žodžius. Dario pasidarė ne
smagus, jis norėjo pradėti aiškinti, kad jis ta
me dalyke visai nekaltas, bei ji, vis šypsoda
masi, meiliai jam pasakė: į

—» Mielas Dario, aš žinau seniai visą da
lyką. Tu gerai žinai, kad aš ;esu ne taip kvai
la, idant hedasiprbtėti. Ir aš todėl lioviaus 
tavęs klausinėti, nes žinojau, Icas buvo pasikė
sinimo kaltininkas, bet visgi aš tave myliu po 
senovei.

Priegtam ji buvo labai užganėdinta, nes tą 
vakarą sužinojo, kad monsinjoras Paima, ofi- 
ciališkas stovio ‘moterystės “ apgynėjas, atsi- 
dėkavodamas, už patarnavimą jo mergaitės vy
rui, pristatė naujus dokumentus, kurie kreipė 

_ _________v visą dalyką į gerąją pusę; jis labai gudrjai 
11000 pėdų auįščiau jūrių pavir-| sugrupavo visus motyvus, taip .kad jungtuvių 

1 panaikinimas buvo neabejotinas.

lus, “Viltis” dar tvirčiau išplak
davo. Galų gale “Vilniaus Žinios” 
padarė reveransą p^ieš klierikalus 
ir prislėki:

— Niekuomet mes blogai nebe
kalbėsime apie dvasiškus tėvelius.

Tokia i>ririeka buvo tilpusi šių 
metų pradžioje, — pats redakto
rius pasakė.

Šit pasekmės tos 'prisiekos, šit 
faktas. Šįmet Vilniuje įsikūrė lie
tuvių kliubas “Rūta”. t Įkūrėjų 
skaitliuje ir valdyboje yra kraštu
tiniai kairiejie (taip sako “Vilniaus 
Žinios” ir “Viltis”, reikia tam ti
kėti, jos turbut žino, apie “Rūtą" 
sukinėjasi). Ilgai aš stebėjaus, kcj 
taip neapsakomai džiaugiasi klieri- 
kalai iš tos “Rūtos” — joje yra 
juk kairiejie, bedieviai. Išsiaiškino 
džiaugsmo priežastis: atidarant 
“Rūtos” bustą, pašventino jį net 
trįs kunigai. — ir kaip nebus kiie-’’ 
rikalams linksmu; kairiejie irMuo- 
dasi save pašventinti. Didelis kai
riųjų progresas! Ir kairiejie vel
nių biją! Gal dabar tie kairiejie 
.eis velykinės — visai pasirodys 
šventi. Vive klierikalizmas!

“Viltis” džiaugsmingai aprašė tą 
pašventinimą, palaimino “Rūtą” ir 
meldžia Dievo, kad ji žaliuotų. 
“Vilniaus Žinios” savo skaityto
jams apie pašventinimą nieko nesa
kė, tartum jo ir nebuvo. Gal joms 
ir neperdaug saldžios buvo tos ce
remonijos, bet ištart žodį prieš, o! 
ne! Iš vienos pusės įžeisi kunigus 
if “Viltis** vėl neduos pardono, iš 
antros — užgauti gali savo bičiu
lius kairiuosius, kurie yra valdy
boje.

Taip, Vilniaus Žinios” mirė. 
Ilgesnį nekrologą butų galima pa
rašyti, bet tingiu po jas rausties, 
skaityti. Užteks.

Katarinki libvėsi cypti, man nu
krito kelios ašaros ir atsidusęs ta
riau; i** r*

Amžinas atklsis. Prie dabar
tinių musų gyvenimo sanlygų gai
la jų mirties. 1 K. Janonis.

n
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|| Vidurinėj Amerikoj, respubli
kos Nicaršgua’pakrantėse pasken
do laivas ^Kearisarge” Prigėrė 20 
įgulos žmonių," kapitonui, dviem 
jurininkam, Virėjui ir penkiems pa- 
sažierams pasisekė laimingai pri
plaukti prie kranto.

|| Atkako ant salos Naujos Ze
landijos pietinių ledinių kraštų ti- 
rinėtojas, angliško laiko kapitonas 
Shackleton, kuris prisigriebė iki 
IOO angliškų mylių nuo pietinio 
žemgalio. Shackleton užtikrina, 
kad pietinio žemgalio apskritys yra 
tai ledo it sniego tirai, iškįlanti iki

Jcaacios..... Bet kfek pinigų, suėdŠ M tjdfl 
Tėtuti sako, kad pas mus beveik nieko nepa
silieka.

Ir ji prasijuokė. Tiesą sakant, bylos kon
gregacijoje nereikalauja jokių išlaidų, nes ten ' 
viskas atliekama merą dykai. Bet visgi buvo 
daug įvairių išlaidų: reikėjo užgerinti ma
žus valdininkus, — paskui daktarų eksperti- 
zos, memuarai, apgynimas. O paskui juk rei
kėjo nupirkti kardinolų balsai, kurie apsiėjo 
abai brangiai, reikėjo papirkti daugybė žmo
nių, stovinčių arti kardinolų; ant galo baisiai 
^rangia’ apsiėjo monsinjoro Paima mergaitė 
ir jos vyras.

— Na, o dabar Dario reikia, kad tu grei
čiau atsikeltum ir męs galėtume susijungti ir 
daugiau mums nieko nereikia. Aš esu prisi
rengusi atiduoti jiems ir savo- žemčiūgą, — 
paskutinį savo turtą.

Jis taipgi juokėsi, nes niekuomet piniguose 
nematė jokios svarbos. Jis niekuomet jų ne
turėjo ir tikėjosi gyventi pas savo dėdę kar- - 
dinolą, kuris aprūpins jauną porą. Tas šim
tas, du šimtai tūkstančių, kurie buvo išleisti 
jylai, jam išrodė menkniekiais, nes jis žinojo, 
tad tokios bylos kartais apsieina ir penkis- 
šimtus tūkstančių. Jis juokdamos pridūrė;

— Atiduok jiems ir mano žiedą, atiduok 
jiems viską, brangi, o męs visgi busime lai
mingi šiame rūme, jei prisieitų išparduoti ir. 
visus rakandus.

Ji neapsakomai apsidžiaugė, apkabino jo 
galvą ir karštai ėmė bučiuoti jo akis.

Paskui atsikreipusi į Pierre’ą, ji staiga 
pasakė: " • j II ’ L

— Ak, atsiprašau, ponas abate, aš turiu 
tamstai* šį-tą pasakyti.... Monsinjoras Nani, 
kuris mums ką-tik atnešė tą linksmą žinią, 
prašė pasakyti tamstai, jog tamsta per daug 
nutilai, jog tamstai reikėtų rupinties apie savo 
knygos apgynimą.

Pierre nustebusiai pažiurėjo į ją.
— Juk jis man patarė atsitraukti ir prasi

šalinti nekuriam laikui.
— Taip, taip, aš atsimenu.... Bet pasiro

do, kad atėjo laikas ir tamstai reikia pasima
tyti su žmonėmis, pasirūpinti apie dalyką, — 
žodžiu — veikti. Jam pasisekė sužinoti pra
nešėjo vardą, kuriam pavesta perkratyti tam
stos knygą: tai monsinjoras Fornaro, kuris 
gyvena ant Navone pleciaus.
/' Pierre dar labiau nustebo. Paprastai pra-' 
nešėjo vardas laikomas paslaptyje. Nejaugi 
persimainė laikai Ryme ? >. .■

Ir jis atsakė: Į •
— Gerai, aš pradėsiu veikti ir pasistengsiu 

pasimatyti su kuo reikia. . '

X.
Ant rytojaus Pierre ėmė galvoti pasaką < . 

pirmiausiai kreipties, kam padaryti pirmąją 
vizitą, kad nepapildyti kokios klaidos. Ati
daręs savo duris jis koridoriuje pamatė doną 
Vidžilio; kardinolo sekretorių ir paprašė jį 
užeiti pas save.

—'Aš noriu prašyti tamstos patarimo, po
nas abate. Aš kalbėsiu su tamsta atvirsti.

Jis jautė, kad tas mažas žmogelis, visuo
met drugio krečiamas, kuris visuomet šalinosi 
nuo jo, bijodamas save sukompromituoti,^ ži
no daug ir turi prietikius su įvairiais dalykais. * 
Bet nuo nekurto laiko jįs jau netaip šalinosi | 
nuo Pierre’o ir, susitikus su kaimynu, užsi
degdavo jo akys. p

Atsiprašau, — prakalbo Pierre, —kad j 
pas mane tokia netvarka. Širyt gavau iš Pa
ryžiaus skalbinius ir žieminius drabužius. As i 
atvažiavau su mažu čemodanu, maniau, kad 
prisieis užtrukti neilgiau penkiolikos dienų, o 
dabar jau štai trys mėnesiai ir mano dalykas 
dar tame pačiame padėjime, kokiam buvo 
man atvažiavus.

Don V idžilio iš palengvo linktelėjo galva.
— Taip, taip, žinau.
Paskui Pierre išaiškino, kad jis gavo ži

nią nuo Nani, kuris patarė pasimatyti su kuo 
reikia, kad apginti savo knygą ir štai dabar i 
jis nežino kam padaryti pirmąjį vizitą. Rasi1 
pirmučiausiai reikia pamatyti monsinjorą For-' 
nari, kuriam pavesta sustatyti pranešimą apie 
knygą?

~ A,;— drebančiu balsu sušuko donas 1 
Vidžilio, — monsinjoras Nani daėjo lig toJ 
kad išdavė jo vardą.... O, aš to niekuomet I 
negalėjau prileisti!

Ir užsimiršęs, jis karštai prakalbėjo:
— Ne, ne, nepradėk nuo monsinjoro For- . 

naro! Pirmiausiai atiduok vizitą Indekso J 
kongregacijos prefektui, jo šventenybei kardi- * 
nolui Sangvinetti, jis tamstai neatleis už’tą, 
kad pirma jieškojai pagelbos pas kitą, jei tik 
jis apie tai sužinos.
r Jis aptilo ir ramesniu balsu pridūrė:
/i — O jis tą sužinos, nes čia viską žino.

Paskui jis lyg prijauzdamas svetimtaučiui 
kunigui, paėmė jį už abiejų rankų ir pasakė: 1

— Mano mielas, duodu žodį, kad aš labai 
tamstai norėčiau patarnauti, nes matau, kad 
tamsta esi žmogus geras ir man sunku žiū
rėti į tamstą.... Bet neprašyk iš-manęs ne- . 
galimo daikto. Aš tamstą turiu perspėti, kad 
tamstą, visai nepasitikėtum ant mano virsi? ' 
ninko pagelbos, kardinolo Bokkanera. Kelia 
kartus prie manęs, jis nuteisė knygą. Bet 
jis tamstai ir nekenks ačiū grafiutei, kurią jis

kad; i

labai myli. Jei tamstai atsitiktų su juo pasi
matyti, nieko nekalbėk apie savo dalyką —. 
tas nieko nepagelbės, bet tik jis užsirūstins.

/Pierre tą gerai žinojo, nes iš pirmojo pa
simatymo su kardinolu, jis supratę, kad kar
dinolas bus jo priešu. '

tas nieko nepagelbės, bet tik jis užsirūstins.

padėkoti jam už nekliudimą.vių pdutnuu jam uz neKiiuaimą.
J | Donas Vidžilio išsigando.
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j — Ne, ne,rto nedaryk; jis dar supras, kad r 
apie tat aš tamstai pasakiau ir. aš busiu su
kompromituotas .... Aš nieko nesakiau, nie
ko nesakiau!.... Pasimatyk pirma su kardi 
nolais, visais kardinolais. Ar netiesa? — 
Daugiau aš šiądien nieko nesakiau

Ir daugiau jis nieko nebenorėjo kalbėti ir 
išėjo sau, baugiai dairydamos.

. Pierre nusprendė tuojau važiuoti pas kar
dinolą Sangvinetti. Buvo dešimta valanda ir 
jį tikėjo rasti namie, ^irdinolas gyveno ne
toli šv, Liudviko bažnyčios. Jo keli kamba
riai buvo prastai apstatyti rakandais ir ne
simatė čia juokių papuošimų. Pierre ilgai 
skambino; ant galo pasirodė tarnas ir pasakė, 
kad jo šventenybė vakar išvažiavo į Fraskati; 
Pierre atsiminė, kaįd kardinolas turėjo Fras
kati vilą, kur jis išvažiuodavo pailsėti arba 
kuomet jį priverzdavo prasišalinti kokios-nors 
politiškos priežastys.

— O ar greitai sugrįž jo šventenybė?
— Nežinau.... Jo šventenybė serga...s. 

Jis prisakė, kad ten niekas jo netrukdytų.
Išėjęs ant gatvės Pierre nusprendė eiti 

pat kardinolą Sarno, su kuriuo pasipažino pas 
Nors kardinolas visuomet lai-

Petras Kropotkinas
T -' > . - *

Ar netiesa? —I

Įbuti iškovota.
Į ar jis bus naudingas
įprastu brutališfcu dalyku, be jokios svarbos

* " 1 nematis ja
me nieko kito, kaipttik perkeitimą prievartos, 
tik pakeitimą vieno:išnaudotojo kitu.

SKYRIUS VII.
Lygšiol mę^ kalbėjome apie sužinijis, ge-' 

ros valios darbhs įmogaus, apie tuos; kurie 
yra daroma tikslui. Bet greta su sužinom 
[gyvenimu męs turime besužinų gyvenimą, ku-

Bet mums reikia tik pasižiu-

[ANARCHISTŲ DORA pirmyneigoje sųopročių. Žmonės 
me nieko kito, kaipttik perkeitinii

— ■ 1 1 I I- '
VIENĄ TYKŲ VAKARĄ, ' 
Suėją, du kaimynai po dienos 

darbui kalbėjosi.
B. Ar žinai, brolau:

Rymionų Dievas Jupiteris 
žiaurus!

J. Dėlko?)
B. Žinotum, broleli. 

Užsirūstindavo ant žmogaus, tai 
jam protą atimdavo.

J. E! Tai nieko stebėtino nėra.
Aš pažįstu inteligentą vyrą, gyve
nantį ant Bridgcporto kuris mėg
sta moteriškus drabužius nešioti, 
kurie jam protą teipgi atima.

B. Argi ištikro moteriški dra
bužiai ant proto veiktų ? - ' C 1

J. Teip. Sunaikina atmintį vi
sai, ka<J tas inteligentas nę nežino 
katrą valandą draugovės susirin
kimą pagarsinti, o paskui dūsauja* 
kad nariai nesusirenka.

B. Tai, matyt, turi didelę įtek
mę moteriški drabužiai ant vyra 
proto; ant moterų jie teip neveikia.

Ne Rudšilio špukas.
■ _

Iš VISUR.

mutiniu musų pajautimu yra neapikanta. 1
Jei męs butume sutikę jį tą dieną, kaip jis 

nuzurdijo tą moterį, kuri paprašė pas jį už- 1 
mokėti jai tripenj už jos sulužusį bustą, tai : 
męs butume suvarę kulką jam į galvą, nepa
galvoję, ar kulka jję geriau butų buvus ją pa
naudoti smę-geniriis savininkės to nelemto urvo.

Bet kai0 męs; primename sau visas begė
dystes, kurios atvedė jį prie to; kaip męs at
sižiūrime į tamsą, po kurižį jis slampinėja, per
sekiojamas vaizdu, paimtų iš šlykščių kny
gų, ar mąsčių paduotų kvailų knygų, tai mu
sų jausmas pasidalina. Ir jei kuomet išgir
stume, kad Džackis yra rankose kokio teisėjo, 
kuris nužudė su šaltu krauju toli didesnį skait
lių Vyrų, moterų ir vaikų, negu visi Džackiai 
drauge; jei męs pamatytume jį rankose vieno 
iš tų apsiskaičiusių pasiutėlių ir tokių žmonių 
kaip tie, kurie siunčia Borrasą kalėjiman, kad 
parodyti viduriniams luomams, kaip gerai jie 
yra apsaugoti, tai visa musų neapikanta ant 
Džackio Ripperio išnyksta. Ji pereina, atsi
maino į neapikantą niekšiškos ir veidmainin
gos draugijos bei jos žymesniųjų atstovų. Vi-| 
sos begėdybės Ripperio išnyksta akyvaizdoje 
tosT^gos virtynės begėdybių pildomų vardan

. įstatymo. Jas męs niekiname.
SiandierUmusų pajautimai yra vienval ši- 

teipos padalinti. Męs jaučiame, jog visi męs 
sužiniai ar nesužinai maž-daug esame kursty
tojais šitos draugijos. Męs neišdrystame ne
apkęsti. Ar męs bent išdrystame mylėti? 
Draugijoje paremtoje išnaudojimu ir vergiš
kumu prigimtis žmogaus yra nupuldyta.

Bet kaip vergiškumas išnyks, tai męs at
gausime savas teises. Męs pajausime savyje 
stiprybę neapkęsti ir mylėti net tokiuose pai
niuose atsitikimuose, kaip šitas, kurį męs pri- 
vedėme.

Musų kasdieniniame gyvenime męs jau da
bar duodame platesnį lauką musų jausmams 
užuojautos ar neapikantos; męs darome tą kas 
valanda. Męs visi mylime dorišką tvirtybę; 
visi niekiname dorišką silpnybę ir niekšystę. 
Kiekvieną valandą musų žodžiai, išvaizdos, 
nusišypsojimai išreiškia musų džiaugsmą, ma
tant darbus naudingus žmonijai, darbus, ku
riuos męs laikome gerais. Kiekvieną valandą 
musų išvaizdos ir žodžiai parodo pasipiktini
mą, kurį męs jaučiame bailybei, apgavybei, 
klastai, stokai doriškos narsos. Męs išduoda
me savo pasipiktinimą net. kuomet po įtekme' 
švietimo, vadinas veidmainingo apšvietimo 
męs bandome paslėpti musų neapikantą po tą
ja melaginga išveizda, kuris išnyks lygiaus 
santikiams įsikūnijus terp mus.

Šito vieno užtenka laikymui supratimo
apie gerą ir blogą ant tam tikros lygmalės ir rankos prie užmušimo' vieno ii 
perdavimo jo vienas kitam; jo dar labiaus už- jo tarnų, Kolakavičo. Nepriėmė 
teks, kaip draugijoje nebus teisėjo ar kunigo, sosto įpėdinystės nė jaunesnysis jo 
kaip doriški principai nužudis savo verstiną brolis, 
pobūdį ir skaitysis tik kaipo santikiai terp
lygių. ^ *. II Vokietijos universitetuose yra

Daugiau dar negu tas, prietaikmėje įkuni- 48717 immatrikuliuotų studentų; 
jimo šitų santikių, augštesnis doriškas, supra- daugiausiai studentų lanko Berlyno 
timas kils draugijoje. Šitą tai supratimą męs universitetą, nes 8641, Muencheno 
rengiamėsi apšnekėti. universitetą lanko 6303 studentai,

Leipcigo 4418, Bonuos 328a. PO
SKYRIUS VIII. SQ universitetuose yra 663 meje-

Lygšiolai musų apšnekėjimas išdėjo tik rys, iš jų 400 lanko 
prastąjį principą lygybės. Męs sukilome ir ra- versitetą. 
ginome kitus sukilti prieš tuos, kurie pasisa
vino teisę elgtis su savo artimais kitaip, negu I 

tuos kurie patys nenorėdami būti apgaudinė- bi. 
-----------j , a

jamais ant blogo, bet daro tą su kitais. Me
las, žiaurumas ir tt., sakėme, yra biaurųs ne- 
dėlto, kad jie priešinasi įstatymams doros — 
tai mažniekis — tik dėlto, kad tokis pasielgi
mas yra priešingas pajautimui, lygybės kiek- 

, vienam, kuriam lygybė nėra tuščiu žodžiu; ir
visų pirma sukelia tą, kuris yra tikras anar
chistas savo manyme ir pasielgime.

Jei nieko daugiaus, kaip tik šitas prastas, 
prigimtas, aiškus principas butų abelnai pri
taikoma gyvenime, tai išeigoje butų labai augš- 
ta dorybė, apimanti visa, ko dorybininkai 
mokina.

Principas lygybės apima mokinimus dory- 
bininkų. Bet jame yra ir kas daugiau., Šitas 
kas daugiau yra guodojimas ypatos. Apskelb
dami savo dorybę lygybės, arba anarchizmą 
męs atsisakome nuo teisės kaneveikti ypatą 
vardan kokio nors idealo, kurią dorybininkai 
visuomet rūpinasi savintis. Męs nepripažysta- 
me šitos teisės visai sau ar kam nors kitam.

Męs pripažystame pilną ir visišką laisvę dija paštui ..................
ypatos; męs geidžiame jai pilnumo būvio, lais- didžiausių Įveisles kariškąjį laivą, 
voišsivvstymo visomis savo jiegomis. Męs Kanada, m^o pasiūlyt, savo leso- 
negeidžianie nieko dėti ant jos, tokiu budu «i» pad.rb.^nti du tolau laivu.
pagrvždami prie principo, kurį Fourier pastatė I '
priešais tikėjimišką dorybę sakydamas: “Pa- . II onan atėjo žinioj
likite žmones visiškai laisvais; nekaneveikite Mort sult3nate 
jų, nes tikėjimai padarė tą daugiau negu rei- su,Un’ MuUu
kia. Nesibijokite net jų pageidimų; laisvoje 
draugijoje jie nėra pavojingi.” ^vventoiai

Su išlyga, kad tu patsai neišsižadėsi savo 
laisvas; su išlyga, kad tu pats neduosi save 
vergti; su išlyga, kad smarkiems ir priešin
giems draugi.*1----- --------- -
tos statysi lyg — 
dimus, tąsyk nėra ko bijotis laisvės*).

senovės
tik buvo 1

trejybę Įstatymo, Tikėjimo ir Valdžios ką męs| 
apskelbiame karę. Pastodami anarchistais 
męs apšaukiame karę prieš visą vilnį apgavy- 
bės, gudrybės, išnaudojimo, ištvirkimo, ydos 
— žodžiu, nelygybės — kurią jie išpylė į mu
sų širdis. Męs apskelbiame karę priešais bū
dą jų veikimo, priešais būdą jų manymo. Val- 
domiejie, apgaudinė jamie jie, išnaudojamiejie, ris yra dąug platesnis ir buvo pirma toli ne- ! 
ištvirkėliai pirm visa ko žeidžia musų pajau- gana žinomas. Bet mums reikia tik pasižiu- 1 
timą lygybės. Taigi vardan lygybės męs pa- rėti, kaip męs rengiamėsi iš ryto, bandydami [ 
siryžome neturėti daugiau tvirtinamų, išnau- užsekti tą knypkį, kurį žinome vakar pametę, : 
dojamų, apgaudinėjamų ir valdomų vyrų ir ąrba tiesdami ranką paimti ką nors, ką patys 
moterų. paėmėme šalin, idant turėti supratimą apie

Bet gal kas pasakis — buvo jau kartais šitą besužinų gyvenimą ir išvysti tą didelę ro- 
sakoma. “Bet, jei jus manote turį visuo- lę, kurią jis lošia musų būvyje. - T 
met daryti kitiems tą, ko norėtumėte, kad kiti Jis padaro tris ketvirtdalius musųr atsine- 
darytų jums, tai kokią tiesą jus turite vartoti Šimų į kitus. Musų būdas kalbėjimb, -nusi- 
prievartą kokiose nebūk apystovose? Kokią šypsojimo, pašelpimo, uždegimo, ar laikymosi 
tiesą jus turite kreipti patranką į bile kokius šaltai ginčuose, ir tt. yra netyčinis, išeiga pa- 
barbariškus ar civilizuotus įsiveržėlius į jūsų pročių, įgytų nuo musų žmoginių ar priežmo- 
šalį? Koltią tiesą turite nusavibinti išnaudo- ginių protėvių (tik pastebėkite panašumą iš- 
toją? Kokią tiesą turite užmušti netik terio- sireiškimo pikto žmogaus ir pikto gyvulio), 
ną, bet ir pačią angį?” ar kitaip sužiniai ar nesužiniai įgytų.

Kokią tiesą? Ką tu supranti šituo keistu Tokiu budu musų būdas elgimosi su kitais 
1 žodžiu, perimtu nuo įstatymo? Ar nori žinoti, virsta linkui pastojimo paprotiniu. Ir žmogus,1 
’ ar aš laikau už gerą šitą darydamas ? Ar tie, kuris įgijo doriausius papročius, tikrai bus 
' kuriuos aš guodo j u, manys mane darant gerai? aUgštesniu už gerą krikščionį, kuris sakosi, 

Ar tai šitas yra ko tu klausi? Jei teip, tai jog jį velnias verčia daryti blogą ir jis gali 
atsakymai yra prastas. susilaikyti tik atsiminęs pragaro kančias, ar

Teip, ištikro! Nes męs, męs patys turėtu- dangaus linksmybes.
me prašyti, kad mus užmuštų kaip piktus Daryti tą kitiems, ko norėtum, kad kiti da- 
žvėris, jei męs įsibriautume į burmų ar zulų rytų tau pas žmogų ir visus draugijinius gy- 
šalį, kurie mums jokio blogo nepadarė. Męs vulius yra tik paprotys, teip toli, kad žmogus 
pasakytume savo simui ar draugui: “Užmušk abelnai net neklausia savęs, kaip jis turi elgtis 
mane, jei aš kuomet imsiu dalyvumą įsiver- prie vienokių ar kitokių apystovų. Tai tik 
žime!” kaip apystovos yra išimtinės, tūluose painiuose

Teip, ištikro! Nes męs, męs patys turėtu- atsitikimuose ar po stumiu stipraus jausmo 
me prašyti, kad mus nusayybintų, jei męs jįs abejoja ir kova įvyksta terp įvairių dalių 
duodami -Imelą musų principams, grobtume j0 smegenų, nes smegenys yra labai sudėtinis 
turtus, pulUunėsi ant jų iš viršaus, kad juos organas, kurio įvairios' dalys veikia iki tu- 
panaudoti išnaudojimui kitų. lam laipsniui savarankiškai. Kaip šitas atsi-

Teip, ištikro!. Nes kiekvienas žmogus, tu- tinka, žmogus vaizdoje pastato save į vietą 
rintis širc į prašytų, idant jį užmuštų, jei jis priešingojo jam; jis klausia savęs, ar jam pa- 
Stosis nuodingu; idant peilis jam butų įsmeig- tiktų tokiai pasielgimas; ir juo geriau jis šu
tas į širc į, kuomet jis užims vietą numesto tapatino save su ypata, kurios vertybę ar rei- 
teriono. _ kalus jis norėjo užgauti, juo doresnis bus jo

Devynios dešimtys devyni žmonės iš šim- nusprendimas. Ar gal draugas, priėjęs prie 
______ a r : “Manyk save jo vietoje; ar tu my-

’ žudyti, bijodami padaryti blogą tiems,, ku-Įiėtum, kad jis pasielgtų teip su tavim, kaip 
_ .... 7 tius jie nr" ’ ’ ’ ’ .................. .

lijonų mahometonų, daugiau septimų šimtų įudą veikmę smegenų ant savo darbų. Kaip 
milijonų buddistų, nepriskaitant apie šimto geros [širdies žmogus pasijaučia save sto- | 

jaus jis geidžia numirti - pirma pastojimą 
juomi. [ -

Sykį Irkutske du lenkai, daktaras'ir fo
tografas buvo sukandžioti pasiutusio šunies. 
Fotografes išdegino savo žaizdą raudonai įkai
tyta geležia, o daktaras tik uždėjo ėdančios 
medžiagos ant savo žaizdos. Jis buvo jaunas, 
dailus, pilnas gyvybės. Jis tik ką apleido ka
lėjimą, į kurį jį valdžia buvo pasmerkusį už 
jo pasišventimą žmonių reikalams. Stiprus 
mokslu, ir nepaprastai sumaningas jis darė 
stebuklus su gydymu; ligoniai garbino jį.

Po šešių savaičių jis pastebėjo, kad su
kandžiota ranka pradeda tinti. Jis, būdamas 
daktaru, negalėjo nežinoti, ką tas reiškia; pa
siutimo dūkis artinosi. Jis išbėgo pas savo 
draugą daktarą, tokį jau ištramą kaip jis pats: 
“Duok strichninos! Tuojaus, meldžiu tavęs. 
Matai šitą ranką, ar žinai, kas tas yra? Už 
valandos ar už pusės padūkimas mane apims 
ir aš pulsiu kandžioti tave, ir kitus mano 
draugus. Negaišuok! Duok strichninos! Aš 
turiu numirti.”

Jau jautė save stojantis pavojingu: jis mel
dė, kad jį nudėtų.

Draugas s varstėsi; jis norėjo pamėginti jį 
gydyti nuo pasiutimo.. Su pagelba narsios 
moteriškės jis pradėjo — bet po dviejų valan- 

‘ dų jaunasai daktaras, apsiputojęs, šoko ant jų 
ir bandė juos kandžioti; po to jis apsimalšino j 
ir išrašė strichninos, bet siutimas atsinaujino. ■ 
Jis numirė baisiose konvulsijose. ,

Kiek tai panašių atsitikimų galėtume pri- 
skaityti iš savo pačių patyrimo! Žmogtls su 
širdžia greičiau velis numirti, negu, stotis prie- 1 
žasčia blogo kitiems. Dėlto jo sanžinė ver- , 
čia jį dary ti gerą ir dėlto Jį pagiria tie, kurie 
jį guodoja, kaip jis užmuša gyvastį ar tironą.

Perovskaitė ir jos draugai užmušė Rosijos 
carą. Ir visa žmonija, nežiūrinti į piktinimąsi 
liejimu kraujo, nežiūrint į užuojautą tam, ku
ris davė laisvę baudžiauninkams, pripažino 
jiems teisybę. Kodėl? Ne dėlto, kad pasiel
gimas abelnai buvo pripažintas naudingu; du 
iš trijų ir po šiai dienai abejoja, ar tas buvo 
naudingu; -tik dėlto, kad buvo jaučiama, jog 
už visą auksą sviete Petrovskaitė ir jos drau
gai neapsiimtų būti tironais patys. Net tie, 
kurie nieko nežinojo apie dramą, yra tikri, kad 
tai nėra jokia jaunimo girtenybė, joks rūmų 
suokalbis, jok)s bandymas įgyti galybę; tai 
buvo neapykanta tiroriybės net su paniekini
mu savęs, net su paniekinimu mirties.

“Tie vyrai ir moterys iškovojo tiesą už
mušti”, buvo sakoma, kaip ir kad apie Luizą. 
Michel buvo sakoma, jog “ji turėjo tiesą plėš
ti”; arba vėl, “jie turėjo tiesą vogti”, kal
bant apie tuos baugininkus, kurie, maitinda
miesi sausa duona, pavogė milijoną ar du iš 
Kišeniovo iždo, pasirūpindami apie visokį ga
limą atsargumą su išstatymu pačių savęs ant 
pavojaus, kad paliuosuoti nuo atsakomybės 
sargą, sergėjusį turtą su nuogu durtuvu.

Žmonija niekuomet neužgynė tiesos varto
ti prievartą tiems, kurie iškovojo tą tiesą, ar 
ji bus vartojama ant barikadų, ar šešėlyje 
skerskęlio. Bet jei toksai darbas turi pada-

Jis prisakė, kad ten niekas jo netrukdytų.
Išėjęs ant gatvės Pierre nusprendė eiti 

pas kardinolą Sarno, su kuriuo pasipažino pas 
doną. Serafiną. Nors kardinolas visuomet lai
kėsi nuošaliai, vįenog visi pasakojo, kad -jis 
yra galingiausis ir įtekmingiausisjiventoje ko
legijoje. Pierre nuėjo į misijonierių kolegiją, 
kur manė tiktai rasiąs kardinolą. Įėjęs į 
didelius namus jis visai paklydo. Ant gąlo 
pasisekė jam sutikti kardinolo sekretorių, jau
ną ir labai meilų kunigą, kurį jis matė jau pas 
Bokkanerą.

— Žinoma, jo šventenybė turbut tamsta 
priims. Gerai, kad tamsta atėjai, kardinolas 
esti čia kas rytas. Meldžiu eiti paskui a mane.

Gale tamsaus . koridoriaus jis pasodino 
Pierre’ą ant suolo ir pats kažin-kur pražuvo. 
Praėjus geram laikui jis sugrįžo ir meiliai 
pasakė:

— Jo švetėnybė dabar užimtas, — jis 
kalbasi misijonieriais, kurie šiądien išvažiuo
ja. Bet greitai jis bus liuosas, ir prašė tam
stą nuvesti į jo gabinėtą ir ten tamsta palauk
si kelias minutes. Pierre’ą įleido į gabinėtą ir 
jis, perėjęs kelis kartus per gabinėtą ir pa
matęs ant sienos žemlapį, apsistojo prieš jį. 
Ant to žemlapio raudona linija buvo apvestos 

„vietos, katalikų apgyventos. Ir koks mažas 
cVol/lne tara noniežiaus valdiniu — šimtas

„J IVLkJO, naiumvY '‘Tb.’ •---- ---- —

skaičius tėra popiežiaus valdinių — 
milijonų! Ir kiek daug dar misijonieriai turi 
<__ ___ ‘ ' *’* —
ventojus į katalikus — jų didelis skaičius — 
apie penki milijonai žydų, l:g dviejų šimtų mi-

- ------ —

darbuoties, kad atversti kitus pasaulio gy- to> kuVfi^turi pačias ir vaikus, bandytų misi- jo tars:

milijonų pagonų — žodžitų visas milijardas. janties pavojingu tiems, kuriuos jis myli, tuo-
— ••• • __ ‘______ *2 Lloncimn • .. - • i • • ______ _ r. •«»%■» r*

r—o—.-c į

Ir Pierre giliai susimąstė sulyg to klausimo.
Staiga pasigirdĮęs kosulys, sužadino Pier- : 

rėją, jis atsisuko ir pamatė kardinolą Sarno. ' 
__ Užtiktas netikėtai 'prie to žemlapio, jis neži- , 

nojo ką pasakyti ij truputį paraudo. Kardi
nolas atidingai pažiurėjo į jį, tyliai priėjo prie [ 
savo skobnio, atsisėdo! x

— Aš norėjau pasimatyti su tamsta. Ro- ( 
dos tamsta sergi? — prakalbėjo Pierre.

:— O, ne, vis -tos prakeiktos slogos, nuo 
kurių aš negaliu atsikratyti.... Be to pasta
ruoju laiku aš turiu daug darbo!

Tamsiame kambaryje kardinolas išrodė li
gotas; jo pageltęs veidas buvo apmiręs.

— Meldžiu sėsti, ponas abate, — pasakė 
kardinolas. — Tamsta atėjai pas mane, matyt, 
turi kokį reikalą.

Pierre pradėjo stačiai kalbėti apie dalyką-
— Aš noriu pasiklausti tamstos patarmės. 

Tamsta žinai, kad aš atvažiavau į Rymą ap- 
gynti savo knygą, ir aš bučiau labai laimingas, 
jei tamsta apsiimtum duoti man nurodymus ir 
pagelbėti man savo išmintimi.
. Ir jis trumpai išdėjo dalyką. Bet kardino
las buvo užimtas visai kitais reikalais ir ta
rytum nesuprato pasakojimo.

— Ak, taip, tamsta parašei knygą! Tai 
nuodėmė, — kunigas niekuomet neturi rašyti. 
Kam tas?.... Ir jei Indekso kongregacija 
pradėjo persekioti,! tai matyt, yra priežastis. 
Ką gi aš galiu padaryti5? Aš nepriguliu prie 
kongregacijos ir visai nieko nežinau.

Veltu Pierre norėjo išaiškinti kame daly
kas ir sujudinti jį, kardinolas buvo šaltas. Jo 
akys visai užgeso, nuo veido išnyko rukšlės ir 1 
jis pasakė: j '

— Aš nieko nežinau ir nieko negaliu pa
daryti. Aš niekuomet niekam neduodu jokių 
rekomendacijų. 2 1

Staiga jis lyg ką atsiminė.
-r- Rodos, Nani dalyvauja tame dalyke?

Kągi jis tamstai pataria?
— Monsinjoras Nani buvo toks geras, kad 

pasakė man pranešėjo vardą ir pasakė man, 
kad aš pasimatyčiau su monsinjoru Fornaro.

Kardinolas, -rodos, nustebo. Jis staiga at
gijo ir jo akyse pasirodė ugnis.

—- A, ve kaip! 'Na, jei jau Nani tą pada
rė, — tai matyt jis turi kokį-nors plianą.... 
Kągi! Pasimatyk su monsinjoru Fornaro.

Jis pasikėlė ir tuo davė suprasti, kad au
diencija užbaigta. Pierre padėkavo ir išėjo.

Kuomet Pierre paskambino pas monsinjo
rą Fornaro, pasirodęs tarnas pasakė, kad pra
lotas išėjo ir jį galima rasti tik dešimtoje va
landoje ryto. Tokiu budu Pierre’ui prisiėjo 
laukti rytojaus.

Atėjęs nurodytame laike Pierre buvo la-
> bai meiliai priimtas Fornaro.

— Ponas abatas Froman, ponas abatas 
Froman, — kalbėjo pralotas, žiūrėdamas į 
žemlapį, kurį turėjo; rankose. Meldžiu, mel
džiu įėiti.... Aš kątik norėjau pasakyti tar
nui,. kad nieko nepriimtų, nes aš turiu greitą 
darbą. Bet tamstą meldžiu....

' Pierre ėmė gėrėtis iš to gražaus, stipraus 
vyro, kuris buvo gražiai apsitaisęs.

Vs I5 J -■ ‘ I

(Toliau bus).
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tyli, jei jie jaustųsi siuntą, vadinas, tu pasielgiai'su juo?” Ir to*gana. ’ 1
nę smegenų ant savo darbų. Kaip Siteipos męs atsiliepiame į principą lygy- 1 

bės valandose abejonės ir devyniasdėšimts de- ■ 
vyniuose atsitikimuose iš šimto veikiame do
riškai iš papratimo.

Turėjo būti aišku, kad męs visame, ką lyg
šiol pasakėme, niekur nemėginome ko nors už
ginti. Męs tik ppvedėme teip, kaip dalykai 
atsitinka gyvulių sviete ar pas, žmones.

Pirmiaus bažnyčia priėmė žmones su pra
garu, idant juos padaryti dorais ir vietoje to 
ji padarė juos nedorais. Teisėjas priėmė su 
apkaltinimu, plakimu, kartuvėmis vardan tų 
draugijos principų, kuriuos jis pavogė drau
gijai, ir jis padarė ją be doros. Ir bet pati 
mintis, jog teisėjas gali pranykti nuo žemės 
drauge su kunigu verčia vyriausybininkus vi
sokios varsos šaukti buk tai pavojus drau
gijai.

Bet męs nesibaidome palikti teisėjais ir jų 
ntisprendimus. Męs paliekame, drauge su 
Guyau’u, net pripažinimus visokios rųŠies, net 
privalumus dorybei. Męs nesibaidome pasa
kyti: “Daryk, ką nori; elgkis, kaip nori”, 
nes męs esame persitikrinę, kad didelė dau
guma žmonių elgsis ir veiks linkmėj naudin
goj draugiai sulyg laipsnio jų apsišvietimo ir 
pilnybės atsiliuosavimo jų nuo dabartinių pan
čių, teip lygiai, kaip esame persitikrinę, jog 

l kūdikis kartą vaikščios ant savo kojų, o ne 
1 rėplios vien dėlto, kad jis gimė iš tėvų, pri

klausančių prie žmonių veislės.
Viskas, ką męs galime padaryti, tai duoti 

patarimą, ir vėl, beduodami jį, priduriame: 
“Šitas patarimas bus tau be vertės, jei tavo 1 
paties patyrimas ir pastebėjimas nepasakis tau, 
jog jis yra vertas klausyti”.

Kaip męs pamatome sulinkusį jaunikaitį ir 
tokiu budu sutraukusį krutinę ir plaučius, tai 
męs patariame jam išsitiesti, laikyti galvą tie
siai ir krutinę ištempus. Męs patariame jam 
pripildyti savo plaučius ir giliai kvėpuoti, nes 
tas jam bus geriausiu apsaugojimu nuo džio
vos., Bet tuo patim žygiu męs mokiname jį 
fiziologijos, idaįų jis galėtų suprasti veikimą 
plaučių ir patsai pasirinktų stovybę, kurią jis 
žino geriausia. s

Ir tai yra viskas, ką męs galime padaryti 
sulyg doros. Męs turime tiesą tik duoti pa
tarimą, prie kurio priduriame: “Klausyk jo, 
jei matysi jį geru”.

Bet palikdami kiekvienam tiesą veikti, kaip 
jis mano esant'geriausiai, užgindami visai tie
są draugijai bausti ką nors kokiu nors budu 
už kokį nors priešiųgą draugijai veiksmą, ku
ris gali būti padarytas, męs neišsižadame mu
sų pačių išgalės matyti tą, kas mums matosi 
geru ir neapkęsti tą, kas mums matosi blogu.

. Mylėk ir neapkęsk, nes tik tie, kurie žino kaip 
neapkęsti, žino kaip mylėti. Męs laikome ši
tą išgalę ir kadangi tik šitas vienas padeda 
užlaikyti ir lankstyti doriškus pajautimus kiek- 

' vienoje gyvulių draugijoje, tai tuomi labiaus 
jo užteks žmonių veislei. ,

Męs tik vieno prašome, būtent, prašalini- 
tno visa to, kas kliudo laisvam išsilankstvmdi 
šitų dviejų pajautimų šiendieninėje draugijoje,

• visa to, ............ 1 ’ -->»-*•

j°s1 - -valdžių, išnaudotojų.
šiandien, kuomet męs matome Džackį Rip-

jei jis

j

$
ii

|| Centrališkasis karo teismą^ 
Peterburge vėl pasmerkė mirtim 
22 ypati. Terp tų: mirtim pasmerk
ta 15 prasižengėlių Irjcucko kalė
jimo užtai, kad jie bandė pabėgti. 
Išviso pasmerkta buvo 16 ypatų, 
bet viena moteris pabėgo kokiu ten 
stebuklingu budu. Apart tų, mir
tim pasmerkta 2 ypatos Kijeve, 
dvi Saratave, po vieną: Charkove, 
Ufoj, Proskurove ir Jekaterinos- 
laviuj, taigi 31 ypata viena diena..

|| Kadangi Prancūzijos randas 
nori atiduoti streikavusių kra- 
sos tarnų vadovus teisman, tar- 
naujantiejie stengiasi surengti dar 
didesnį streiką, kuris apimtų kra- 
sos urėdnįnkus visoj Prancūzijoj. 
Parlamentas suteikė randui laisvę» 
elgtiesi teip kaip jam išrodys ge
riausiai. Mat streikavusių vado
vai, jau po susitaikymui išleido vėl 
kurstančius atsišaukimus.

|| Serbijos sosto įpėdinis atsisa
kė nuo sosto įpėdinystės, kadangi 
jį laikraščiai apkaltino • pridėjime

Berlyno uhl-

a > .? i ’ 4 ; į JEgg

___ __ a, II R.vmo priemiesty j du jauni 
jie norėtų kad su jais butų pasielgta; prieš vaikinai ant gatvės rado dvi bom- 
tųos kurie patys nenorėdami būti apgaudinė- hi. Nežinodami kas tai yra, jie 
jamais, išnaudojamais, puldomais ar panaudo- vieną pakėlė ir metė į žemę; nuo 

i’omaię ant hlopn. bet daro ta su kitais. Me-|to užgimė! expliozija, kuri sunkiai 
sužeidė abudu vaikinu. Policija 
mano, kadtbombos tos buvo anar
chistų padirbtos; buk su joms jie 
norėjo nuf^zdinti parlamento at
stovus. 1 i ■

1 
Į| Profesorius Berlyno 

teto, perdėtinis akims
univerp- 

sergančių 
Graef pagarsino,

(| Prof< 
teto, perdi 
klinikos, D-ras 
jog jis susakė priežastį akių užde
gimo vadinamo trachoma (tracho
ma sergančių ateinu Amerikon ne
įleidžia). D-ras Graef užtikrina, 
jog trachoma tik jos pradžioj yra 
užkrečiamaj j . ,?

4

|| Viena no kitai angliška kolio 
nija^ siulosį Anglijai prisidėti iš 
liuoso noro prie sudrutinimo jos 
kariškojo laivyno. Nauja Zelan- 

padirbdinti vieną iŠ

j jo valdžią jau sukilo
gyventojai Į Maąuinez apskrity). 
Dalis gyy ~ C
dėjo prie sukilėlių.

C-'?’ ' ... || Lenkijoj dideli tvanai. Upė
.jai pageidimams tos ar kitos ypa- VisU išsi)iejo krantus ir 
ygiai st.pnus draugij.mus pagei- |iejo u kairaų. Rad01„ia0s gubef.

nijoj, Dembline aplinkinėse užtvi- 
nę vandens nunešė su visais žmo
nių turtais 3 kaimus, išardė ant 30 
mylių gelžkelio vėžes. Tvanuos® 
prigėrė 30 ypatų.

|| Persijos revoliucijonieriama 
įsų uz-fS3®4 sekasi. Jie užėmė miestų 
matosi P”® jūrių Bushirą. Revoliucija 

menams pateko ir miestas Shiraa. 
Visi šacho urėdninkai likosi nuo 

[vietų prašalinti. ; įii

U visų Siolaikinių raitininkų, norvegų raitininkas 
Ibaen geriausiai išreiškė šitas mintis savo dramose.

. Męs išsižadame minties kaneveikimo ypa
tos vardan kokįo nebūk idealo. Visa, ką męs'jų pajautimų siendiemneje draugijoje, ,________ ___to, kas iškreipia musų sprendimą: vąlęti- pasieliekame sau, tai atvirą išraiška musu už- 

baznycios^ išnaudojimo; teisėjų, kunigų, uojautos ar nekęsties tau, kas mums matosi 
eeru ar blogu. Ve žmogus ap; “

įspūdi i ri^lpin^nt vieną po kilai tūlas iš bėdiniausiųj-

geru ar blogu. Ve žmogus apgaudinėja savę 

(Toliau bus)'. ‘

jų miesto Fez prisi-

' M
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|] Pirpiiausui Paryžiuj tarnau
jančios prie telefonų merginos at
sišaukė j užveizdą reikalaudamos, 
kad joms, vietoj moterų perdėtinių 
duotų vyriškius; dabar tokį jau rei
kalavimą per laikraščius išreiškė 
jdu ir Vokietijos telefonistės. Jos 
sako, buk moteris perdėtinė su mer
ginoms elgiasi neteisingai.

’ Angljiįka kolionija Nauja Ze- 
fį^idija pasiūlė 'Anglijos randui sa- 
įip pinigais padirbdinti vieną, di
liausiųjų veislės, mūšio laivą, 
^ĄngĮija pasiūlymą priėmė. Vienas 
toks ląivas atsieina apie 10 milijo- 

-nų doliarių, Nauja Zelandija turi 
gi ne pilną milijoną gyventojų, 
tai dovonai tai reiks imti po 10 
doliarių nuo gyventojo. -

’ || Ant Siaurinių jūrių, netoli 
Norderney, vokiškojo ciecoriauš 
garlaivys Hohenzolleru užbėgo ant 
norvegiško garlaivio Por ir jį 
paskandino. Visus vienok paskan- 
dytojo garlaivio įgulos žmonis iš
gelbėjo.

|j Angliškas laivyno oficieras, 
Leitenantas Shakelton tolausiai pri
sigriebė j pietinius ledinius kraštus, 
nūo pietinio žemgalio jis buvo tik 
loo angliškų mylių (prisigriebė 
iki 82,23 pietinės platumos), bet 
turėjo atgal grįžti žemgalio nepa
siekęs.

|| Hamburge likosi suareštuotas 
laivų savininkas Ahrens. Jis ap
kaltintas, jog išgavimui didelės ase- 
kuracijos, jis ant jūrių skandino 
grlaivius; keturis paskandino. Ar 
prie to1 pražuvo ir kiek žmonių, 
tikrai dar nežino.

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 i 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. 1 Todėl 
nėra reikalo laukti pusės metų ar 
naujų metų, nes kada “Lietuvą” 
užsirašysi tada bus tavo metai. Tai 
yra: užsimokėsi $1.00 gausi /‘Lie
tuvą” per 6 mėnesius ir .juž 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. Ols^ntski, 
3252 So. Halsted St., ChicĄgo,
Sumai $1.00 ar $2.00 ir tą orderį 
prisiųsk savo laiške, o męs siusime 
tau “Lietuvą” kas sanvaitė ir pri
siusime knygų Kataliogą, iš kurio 
pasirinksi Sau knygas kokias no
rėsi, o męs jąs prisiusime dovanų. 
Jeigu jau turi musų Kataliogą, tai 
siųsdamas prenumeratą paminėk 
kokias knygas nori, o męs jąs tuo- 
jaus prisiusime. Tik atmink, kad 
už $1.00 prenumeratos 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 pipi- 
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

ar 
už 

per

or-

///.

|| Mieste Mexike sudegė parla
mento rūmas. Sudegė ir visi

L tai.
i . r

ak-

VIETINES ŽINIOS.
-P- Gyvenantis pn, 15 E. Taylor 

str. jaunas vaikinas, įsimylėjęs- į 
I savo boardinbuosk> pačią, 24 

tij Antono Tafidi griebė
volverį ir paledo šityj: 
vytuį Scafidai į petį,

me- 
re- 
jos 

kitą 
gi -šūvį į krutinę jo pačiai, kada to- 

, je atbėgo pagelbon savo vyrui. 
Abudu pažeistu nugabeno Šv. Lu
košiaus .ligonbutin. šo vėjas su
imtas.

> — Miesto Chicagos sveikatos už- 
veizdai išleido padavadijimą, kad 
atgabentas ir parduodamas mieste 

1 pienas butų pasteurizuojamas, taigi 
šildomas. Tam vienok prie- 
šųiari miesto rodos sanariai ne 
gindami gyventojų sveikatą, bet 
iš politiško atžvilgio: jie mat nori, 
kad juos vėl išrinktų, todėl stengia
si nenusidėti rinkėjams.

kuponus 
prisiųsi-

1 fcnygas,
katalio-

•— Pereitos nedėlios dieną, apy- 
vakarėj, namuose pn. 368 Halsted 
str., kur yra nikelinis teatras kel- 
nonėse užgimė -ugnis ir durnai pri
pildė teatrą. Persigandę teatro 
lankytojai ąnt syk pradėjo grustie- 
si prie durų; ant .laimės, visiems 
pasisekė išsigelbėti. Į valandą lai
ko ugnagesiai ugnį užgesino.

— Pereitų sanvaitę Chicagoj pa
simirė 722 ypatos, arba ant 11 dau
giau negu užpereitą: vyriškių pa
simirė 41#, moteriškųjų 308; balt- 
parvių pasimirė 690, parvuotų 32; 
vaikų iki 5 metų amžiaus 184, se
nelių virš 60 metų 167. Daugiau
siai mirčių buvo mio džiovos, nes 
190, nuo plaučių uždegimo 140, 
nuo širdies ligų 73.

progos, 
gausite 

dovanas* po 25c. nuo kiekvieno do- 
lierio užmokėtos prenumeratos.

Šios davaąos bus duodamos lik 
per du mėnesiu. Todėl pasisktT’ 
binkite “Lietuvą” užsirašyti.

Kurių laikas prenumeratos jau 
yra išsibaigęs, jeigu laike sitį dvie
jų sanvaičių užsimokės, prenume
ratą, tai ir jie gaus teipgi virš 
minėtas dovanas. Kurie iki 15, d. 
kovo šių metų neužsimokės savo 
užvilktos prenumeratm, tiekis "Lie
tuvą” bus sulaikyta. Todėl su už- 1 
mokesčiu pasiskubinkite. , 
A. Olszeveskis “Lietuvos”' Išleist.

1

APGARSINIMAI

— Namuose pn. 38 Wendell str. 
gyvenantis Thomas McGawan, su
sibaręs su savo pačia, pagriebė re
volverį ir pašovė ją labai sunkiai, 
gal mirtinai. Pašautoji moteriškė 
turi tik 23 metus. Jau važiuodami 
nuo šermenų namon, vyras kare 
susibarė su pačia, o parvažiavus 
namon vaidai mat labai tragiškai 
Užsibaigė.

— Saliuninką Kempą, turintį sa- 
fiuną prh 8800 Houston are., poli
cijos teismas * nuteisė užmokėt 
bausmės 50 dol. ir teismo lėšas už
tai, kad leido saliune lošti iš pini-

I * '! ■ ..

— Gyvenanti pn. 777 Milwaukee 
•ve pranešė Wysockienė likosi nu
teista sugrąžinti merginai Marei 
Sllmak išvilotas nuo jos 171 dol. 
Mat pranašė pažadėjo merginai 
sugrąžint jau apleidus] ją jaunikį 
ir žinoma, pažadėjimo neišpildė.

BESIARTINANTI SENATVĖ.
Visi męs pradedame žymiai sęsti, 

kuomet musų gromuliavimas mai
sto buvo neatsakančiu, kuomet gro- 
muliavimo organai sutingsta ir iš
naudojimas maisto pasidaro nepil
nas. šitas apsireiškimas parodo 
du dalyku: viena, arba kūnas ne
nori priimti maisto, ir antra, arba 
kūnas neįstengia tą maistą suvar
toti, kurį jis priima. Jaunam ir 
sveikam žmogui maistas neturi pa
gimdyti jokių nesmagumų, cirku
liacija jo kraujo turi bud pilna, 
reguliariška, o kraujas turi būti 
grynas ir sveikas. Vienok kaip 
veik pasimato kokis nereguliariš- 
kumas tuomet būtinai reikia j ieš
koti pagelbos. Tokiuose atsitiki
muose yra geriausiu vaistU Trine- 
rįo Amėrkoniškasis Eliksyras Kar
čiojo Vyno, nes vaistas nedaleidžia 
sudngti gromuliavimo organams. 
Jis priverčia juos veikti, padaro 
sugromuliavimą pilnu ir perkeičia 
maistą J gryną ir sveiką kraują, 
šitą vaistą turėtų kiekvienai žmo
gus vartoti nuo visokių skilvio li
gų, taipgi nuo žarnų ir kraujo li
gų. Gaunamas aptiekose. Dakta
riškas patarimas per laišką dykai. 
Jos. Triner, 616-622 Sa Ashland 
avė., Chicago, III. -

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 
kaštus 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 Fr ant 
šifkorčių ir pasiuntimo Europon 
ir ant kitokių reikalų, o jie bus 
kuogražiausiai mums priduoti ir 
pasiųsti ten kur liepsite. Muių 
agentas V. Pūkas yra po kaucija 
$1000. qp, todėl nesibijokite jam 
pinigus duoti pasiuntimui pas mus, 
neprapuls. Męs gvarantuojame, 
kad ir už didžiausią pinigų sumą, 
duotą musų agentui Vincui Pukui, 
kad jie bus mumis gražiai priduo
ti ir pasiųsti ten kur liepsite.

A. Olszewskis, 
“Lietuvos” Išleistojas.

The Bridgeport
Clothing Co.

3246 48 S. Halsted st. Chicago
Laikome už garbę pranešti ger

biamai visuomenei, jog męs jau 
pripildėme savo krautuvę (storą) 
naujausių madų pavasarinėmis ir 
vasarinėmis drapanomis, niadniau- 
sių gatunkų 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 gatun
kų, padarytų su lyg šių metų ma
dos iš geros skuros; specijališka 
musų prekė $2.00. Niekur jus ne
gausite taip garų čeverykų ir taip 
pigiai kaip 'pas rfius. x!ėlto, 5tad 
męs davėme padaryti didelę dau
gybę i s 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 nori. 
Taipgi turime visokių marškinių, 
minkštų, kietų, visokių parvų, su 
kalnieriais ar be kalnierių. Pui
kiausių k'aklaraikščiy (naktaizą), 
kalnierių 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 
mielai patarnausime.

The Bridgeport Clothing

visada

Draugysčių reikalai
DIDELIS BALIUS.

Chicago. III. D. L. K. Keistučio 
Dr-stė rengia balių, subatoa vakare, 
17 d. balandžio. 1909 m., Kltkle sa
lėje. 988 -990 80. Leavltt st, kampas 
19-tos gatvės. Prasidės 6-tą vai. va
kare. Įžengs porai 25c. Muzika bus 
gera, tai svečiai galės smagiai pasi- 

Galima privažiuoti 18-tos ar

19- tos

šokti. _ __ _____ ___
22-ros karais. Užkviečiame' visus kuo- 
skaitlinglausial atsilankyti.

Komitetas.

PRANEŠIMAS.
Chicago, III. Leb-Gvard. D. L. K. 

Vytauto, 1-mos divizijos raitelių nuo 
Bridgeporto, turės savo dideli ap- 
vaikščiojimų 13 d. rugsėjo (Sept.), 
1909 m. Bus tai JB-metinės sukaktu
vės Leb.-Gvard. Užprašome visas Chi- 
cagos dr-stes ir kllubus ir tt toje 
dienoje nedaryti nei bailų nei teatrų, 
kad vieni kitiems nekenktume. Ap- 
valkšėiojime bus kviečiamos ualyvau- 
tl visos Chicagos draugystės. 1

Su guodone Leb.-Gvardija.

TEATRAS.
Chicagos Latvių Socialistų Partija 

Chicago stato ant scenos 3 d. balan
džio (April), 1909 m., Hull House 
teatrališkoj salėje, 335 So. Halsted 
st, dramatiškų komedijų "Kam Wara, 
Kam Viltus”. Pestatymas prasidės 
8:30 vai. vakare. Tikietai: 50c, 35c, 
ir 25c. Bus puiki muzika. Kviečia 
kuoskaitlinglausiai atsilankyti.

Komitetas.

Pajieškojimai.
Pajieškau Jono Bielskio, kurio gy

veno metai atgal Athens, 111., o vė
liau išvažiavo | Eriną. Jisai, turbut, 
gyvena apie Eriną ar Westville, III. 
Turiu prie jo svarbų reikalą Jis pati 
ar kas kitas malonės duoti žinią ad 
resu:

A. Jurkonls, 
2136 Perre Road, Bpringfleld, III.

Pajieškau savo pusbrolio Klem. 
Brazo, žalalnių kaimo ir Petro Nor
kaus, Skliančlų kaimo. Abu Kauno 
gub.. Raseinių pavieto, Eržvilko vol. 
Turiu labai svarbų reikalą. Jie pa
tys ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Jos. Brazas, 
(34 Išlašant st, Nonrood, -Mass.

Pajieškau sJvo vyro Stanislovo Vit
kevičiaus, Kąuąo gub. ir pavieto, Jas- 
valaių miecteKo. B7 metai kaip išra- 
tiavo Ameriltan U per viaą tą laiką 
negavau nuo Jo jokios žinios. Todėl, 
aš jo žmona, maloniai meldžiu jo pa
ties arba kai apie jį žino man pra
nešti, už ką ’duosfti gerą atlyginimą. 
Adresuokite: *•

Uršulė ’^itkevič, 
212 Broadvaf,! ' u Bo. Boston, Mara.

Pajieškau. savo tikro dėdės 
Juozaičio, Suvalkų gub., Marijampo
lės pa v., Skriaudžių parapijos, Gude
lių kaimo irjgmino. Jis pats ar kas 
kitas malonės .duoti žinių adresu: 

‘ Jonas Juozaitis,
18 John st, Waterbury, Conn.

Petro

Pajieškau Miko Baltušio. Kauno 
gub., Naujamiesčio pavieto, Papilės 
miestelio, 2 metai kaip gyveno Wa- 
terbury, Conn. Paskui išvažiavo 
Boston, Mass. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu: <

John
Box 92.

Jurba, 
Washington, Conn.

Pajieškau savo
Jeniftevičiutės. L ___
gub., Senapilės pavieto, Barbieriškių 
gmtno. Gudelių parapijos, Vi n geli n- 
cos kaimo. Apie 2 metai kaip Ame
rikoje. JI pati ar kas kitas malonės 
duoti žinią adresu:

Katrė Tiškienė (Urboniutė), 
2128 8. 17th st., Sprlngfield, III.

Pajieškau savo brolėno Petro šan- 
cuno, Kauno gub.L Panodėlio parap., 
Burvėuų sodžiaus. Dveji metai kaip 
Amerikoje. Pirmiau gyveno Phila- 
delphia. Pa. Turiu labai Svarbų rei- 

Jis pats ar kas kitas malonės 
žinią adresu:

Į Jenas Janilionis, 
Drexel avė., Chicago,

pussesere Petronės 
Paeina iš Suvalkų

kalų 
duoti

9209 III.

Pajieškau savo sesers Rozalijos 
dauskaitės. po vyru vadinasi Selkie- 
nė. Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Girdiškės parapijos, ‘ Panevėžio kai
mo. 9 metai atgal gyveno Chicago, 
III.. 3254 Bo. Morgan st. Turiu la
bai svarbų reikalą. Ji pati ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu:- 

John Gudauskis,
P. O. Box 181, Port Washlngton, Wis.

Gu-

Pajieškau savo dviejų draugų: An
tano Galbuogio ir Kazimiero Vėl te
kio. Abu Kauno gub.. Raseinių pav., 
Aimkaičių vol., Stakių kaimo. Jie 
patys ar kas kitas malonės duoti Ži
nią adresu:

Jonas Mačiulis.
Lew ings ton, III.Box 56.

pusbrolio Aleksan- 
Du metai atgal 

Bridgeport iš Bos-

Pajieškau savo 
dro Vičinakio. 
buvo atvažiavęs | __
ton, Maso., o vėliau net sugrjžo Bos
tonan. Dirbo-prie kriaučių. Beniaus 
gyveno 172 BoJton et. Boston. 
Jis pats ar kas kitas malonės 
žinių adresu: 

St. Vilčinskas.
506 Myrtle a^a., Bridgeport,

Mass. 
duoti

Conn.

Pajieškau savo, draugo Kazimiero 
Rasimaičio. Kauąo gub., Panevėžio 
pavieto. čipėhų voloetles. Bakšėnų 
sodžiaus. 4 metai kaip Amerikoje. 
Turiu prie jo labai ay^rbų reikalą 
Jis pats af k^B kitarf malonės duoti 
žinią adresu:' *■ ' ”*
* * v gąĮ. prfniunaa, a*: ;

Pajteėkau draugų t Mykolo
teluko ir r Juozapo Stakalaiio: abu 
Kauno gub, Panevėžio pavieto; vie
nas Dekunelių kitas Berželių so
džiaus. Abu Popnnų parapijos. Jie 
patys ar kas kitas malonės duoti 
žinių .adresu:

Mike Karpavičių.
31 Ames it., Montello Statlon, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Jono Pi- 
korsičio. Kauno gub., Raseinių pavie
to. Batakių volasties. Gaurės para
pijos. Pirmiau s gyveno Pittsburg. 
Pa. Jis pats w kas kitas malonės 
duoti žinią ąuirssu:

Frank Pikoraitis.
Box 607, Collinaville. III.

Šileikos Iš Suval- 
pavieto, Garliavos 
kaimo. 6 metai 
Pirmiau gyveno 

Turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas ma
lonės duoti žinią adresu:

M ra. Annle Alubauska, 
300 St. Clair avė., E. St Louis, III.

Pajieškau Leono Petravičiaus, Kau
no gub., Telšių pavieto, Lukše para
pijos. Baltininkų sodžiaus. Pirm 2 
metų gyveno' WestvHle. III. Girdė
jau. buk mano duktė atvažiavusi jo 
adresu iš Lietuvos. Jis pats ar kas 
kitas malonės man duoti žinią apie 
ją šiokiu adreąu:

PoY. Mendzorius.
59 W. 19th P!., - Chicago, III.

PaJIeškau Jurgio 
kų gub.. Senapilėa 
parap., II saki ėmės 
kaip Amerikoje.- 
Kewanee. III.

Pajieškau Antano Bakano, Kauno 
gub.. Raseinių pavieto. Menkumų vol., 
Girkalnio miestelio. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas malo
nės duoti žinią adresu:

John Bakan.
804 Bank st., Waterbųry, Conn.

Pajieškau savo draugų: Kazimiero 
ir Antano Preidžių ir Jono Kišo. 
Visi trys Kauno gub., Panevėžio pa
vieto ir parapijos, Užalų sodžiaus ir 
Pienavo volostlen Girdėjau, kad visi 
gyveną Chicago, III. Turiu pas juos 
labai svarbų reikalą. Jie patys ar 
kas kitas malonės duoti žinią adreeu:

Jonas lladyara vlčiua.
19 Warren st., Cambridge, Mass.

Pajieškau stffo tvogerio Petro Ju
raškos; savo brolėnų Jono Ir Vin
cento Varanlųt «»vo nošvio Domini- 
ko Aužbikio. Vlrf jie Kauno gub., 
Raseinių pavrtto, šilelių parapijos, 
P. Juraška šilų sodžiaus, o J. ir V. 
Varanlai Zanstoą sodžiaus. Taipgi 
pajieškau ir < savąk švogerio Petro 
Vlncaua, kuris 2 mątai atgal gyveno 
Kewannee, III. Jie patys ar kas ki
tas malonės duoti žinią adresu:

Petras Puleikls, 
Box 207, Divernon, III.

žu-Pajieškau saw> draugų: Vinco 
kauskio, Juozapo ir Rapolo Barauskų, 
Tadeušo And rausto iš švėkšnps pa
rapijos. Visi Kauno gub.. Raseinių 
pavieto. Viduklės parapijos. Stungu- 
rių kaimo. Jie patys ar kar hitas 
malonės duoti žinią adresu. 

Step. Barauskis,
190 Campbell ate., Detrolt,

Pajieškau savo draugo Jono ški- 
kuno, Kauno gub.. Šiaulių pavieto, 
Lygumų vol. ir parapijos, Seretkių 
sodžiaus. Pinniaus gyveno
gan. Rl. Taipgi pajieškau

Mich.

Wauke- 
_____ ___ _ _ _ . HH Antano, 

Jeniilio, Kauno"gub., Šiaulių pavieto, 
Grudžių vol., Meškučių parapijos, 
Daugelalčlų sodžiaus. 2 metai atgal 
gyveno Pittsburg. Pa. Jie patys ar 
\as kitas malonės duoti žinią ad-

R. P. Karvelukas,
107 Cr^street, So. Bostop, Mass

Pajieškau Petrą Jurkšto, Kauno 
gub., Vilkmergės pavieto, Svėdasų 
parapijos, Pupianlų sodžiaus. Turiu 
labai svarbų reikalą.; Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti Ižinią adresu:

Box 37,

Pajieškau
gub., Telšių , ___ ______ ________ _
Dacunų sodžiaus. Aštuoni metai kaip 
Amerikoje; girdėjau .kad gyveno Ken- 
slngton-Chicago, III. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas kitas 
malonės dusti žinią adresu:

Jos. Žukauskas,
944 — 33rd st., . Chicago, III.

Ad. Vilkas, 
Arllngton, Vt

Antano Kismieno, Kauno 
pavieto. Sedos valsčiaus,

DOVANŲ 35.00.
Mano pati Ona Trumpaitienė. 40 

metų senumo geltonų plaukų ir viena 
akta blskut] užmušta, prasišalino iš 
mano namų su Juozu Rudaičiu, kuris 
yra 37 metų senumo, be ustų, rauplė
tas, 6 pėdų aukščio, veidas raudonas, 
kalba lietvlškai ir angliškai. Prasi
šalino 20 d. kovo, 1909 m., palikdama 
3-ta vaikų. Kas man praneš apie 
Jos buveinę, tam duosiu 35.00 atly
ginimo.

719
Kaz. Trumpaitis.

Main st., Cambrldgeport, Mass.

APSISAUGOKITE.
Greitu laiku pribus Amerikon, (o 

gal Jau ir pribuvo) garsus grlbitu
kas Jonas Stašts, kuris paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, Va
balninku parapijoa, Vasniunų so
džiaus. Girdėjau, buk apsistojęs pas 
kokį ten čieriauską < Philadelphijoj, 
Pa. Jis yra vidutinio ūgio, skaistaus 
veido. Juodų plaukų, truputį sulinkęs, 
prllmnios kalbos, mėgsta išsigerti, 
mėgsta taip gi ir save išsigirti; grie
žia ant harmonikos ir klek pasilavinęs 
stallorystės. Tėviškėj būdamas pri
dirbo daug nesmagumų tarpe kai
mynų. Todėl ant galo, tėvas nete
kęs kantrybės, atidalijo prigulinčią 
dalį ir išleido Amerikon, sakydamas: 
važiuok nuo mano galvos, o kaip pa
siklosi, taip išmiegosi. Jisai mėgsta 
apžiūrėti ir svetimus' daiktus, 
stovi ant vietos, bet kilnojasi 
tankiai. Apie jo darbus galiu 
gerai paliudyti. Su pagarba, 

Jonas Vingris,
Terrace avė., Athol,

Ne
labai 
labai

Mass

Reikalavimai
REIKALAUJA

Lietuvio 'pirmeivio kunigo j Visų 
Šventų parapijų. Parapija jau' susi
tvėrusi keturi mėnesiai ir turime pi
nigų ir charterj tik reikalingas kle
bonas. Taigi, kunigas, norėdamas 
užimti vietų musų parapijoje, ar iž 
Amerikos ar iš Lietuvos, malonės at
sišaukti laišku, 
nias ir išlygas.

Jonas
26 Ward st..

o gaus a r tęs nias ti- 
Raiykite.

Galiackas,
Worcester, Mass.

U. 8. oft A.

Reikalauja darbininkų, prie darbo 
giriose, valstijose: Washtngton, Ore- 
gon ir California. Didelės algos. Ke
lionė 333.00 nuo Chicagos. Taipgi 
re'kalauja visokių darbininkų Chica- 
goje ir aplellnkėse. Rašyk įdėda
mas 2c. markę atsakymui.

J. Lucas, netuvlškas agentas, 
239 Milwaukee avė. Chicago, III.

Relk»lauM £ geri} .kriaučių prie <vy- 
Gera 

(A tai-
riškų ir moteriškų drapanų, 
mokestis, nuolatinis darbas.
šaukite pas:

L. Kasper, 1
3131 Went*orth avė., Chicago, III.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda saliunas ir barzdasku

tį nė, kuri randasi tame pačiame na- 
Pulkl vieta, ant kampo netoli 

nuo Union stoties. Vieta jau nuo se
niai apgyventa- Priežastis pardavi
mo— savininko liga, kuris turi ap
leisti tą gerą vietą- Atsišaukite 
adresu: 

Ant. Dranginis.
230 N. llth st., Terre Haute,

me.

šiuo

Ind.

MII-

Labai žingeidi knyga dovanu 
Ar skaitei kada knygą vadinamą ^SIDABRINIS 
KRYŽELIS”? Aršinai ką ji rašo? Jei neskaitei 
ir nešinai kas ji yra, tai čia bent keliais žodžiais pa*

1 minėsime jos įturį:
Knygelė “SIDABRINIS KRYŽELIS** kaštuoja 50c. 

Ji aprašo gyvenimą Jėzaifs to laiko, kada ji^ jau buvo pilnai, 
1 suaugęs vyras ir gyveno mieste leruzolimo, žemėje Judėjos 

ir ten draugavo vien su prasčiokais ir darbininkais žmonšmis, 
mokindamas juos doros ir susipratimo priešai valdžios ir ka- 

1 pitalo priespaudas. Jo prakalbos susirinkimuose, kokiuą šią* 
1 dien męs mitingais vadiname, erzino labai Judėjos valdonus 

ir didžiūnus ir todėl jie jieškojo priekabią, kad apkaltinti jį 
prieš valdžios įstatus ir kaipo tokį maištininką nužudyti.. Ir 
pasisekė jiems surasti liudininkus, kurie paliudijo, buk Jėzus 
yra bjauriausias maištininkas, draugauja vien su valkatomis, 

I žmogžudžiais, ištvirkėliais ir kursto prasčiokus sukilti, prieš 
valdžią, iŠpiauti kunigus ir turčius, o pats nori tapti žydą ka
raliumi. Ant tokią paliudijimą Judėjos valdonai pasiremdami 

j ir nužudė Jėzų baisiausiu kankinimo myriu pakabindami ant 
1 kryžiaus, kas tuose laikuose reiškė kartuves, ant kokią karda- 
1 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 jį sugavo, kaip 1 

1 liudininkai prieš jį liudijo teismuose Kaipošiaus ir Piloto, ką .1 
su juom darė kelionėje į Golgothą, nukryžiavojimo vietą irtt* 1 

, Jokia religiška knyga taip aiškiai ir taip suprantamai neaprašo 1 
1 Jėzaus istorijos kaip Šita knygelė, o ji yra užvadinta pasaką 

knygelė. Bet tai ne pasaka, o tikra istorija iš Jėzaus gyveni- | 
1 mo, kurią perskaitęs dasižinosi daugiau apie Jėzą kaip iš dau

gelio kitą knygą 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 1 

visą metą, tai męs tau šią neapsakj'tos vertės knygelę duosi- 1 
me dovaną. - <

Kada ją skaitysi, tai žmonės rinksis iš visą kitą namą iš
girsti taip stebuklingos istorijos iš Jėzaus gyvenimo. Nors ’ 
męs visi tikime į Jėzą Kristą, bet ne visi esame girdėję taip 
pil.ną ir taip aiškią istoriją kaip ši knygelė ją aprašo. Todėl 
tuojaus eik į pačtą, išpirk Money Orderį vardu A. Olszewski,. 
8252 So. Halsted st., Chicago, III,, ir prisiąsk jį mums, 
o gausi “Lietuvą” per dvyliką mėnesių kas- 
sanvaitė ir šitą labai brangią knygelę dovanų.

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

A. OLSZEWSKIS, **Lietuvo$’5 Išleistojas.

ATYDA!
žiniai viBiema aplinkiniams Jietu-

apdraudimo kompanijų, vietoj senų 
sudegusių namų gili pastatyti nau
jus, puikius namus, o vietoje sude
gusių daiktų, gali nusipirkti nsujtud

viams ir lt toliau atkeliaujantiems k puikiu? daiktus. Apdraudimo 
Terra Haute. Ind.. kad nepamirštų Tuoda užtikrinimų kiekvienan
užeiti pas Adomą Martiną kokiam- 
nors reikale. Visada gausite pas J j 
prietelišką rodą kiekviename atsiti
kime. Taipgi užlaiko visokius gėri
mus ir kvepiančius cigarus. — Taip
gi galite užsisakyti visokias drapanas 
pigiausią kainų (prekių).

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

Parsiduoda pigiai galiūnas 629 
waukee avenue. J ieškanti pirkti ga
liūnų. ateikite pamatyti gerų vietų, 
kur darosi visada geras biznis. Atsi
šaukite pas: 

Ant- Lankauskas,
629 Mllwaukee avė., Chicago, III.

PIGUS IŠPARDAVIMAS.
Puikiausios gromatoms popieros, 

30 gatunkų, gražių parvų ir su kviet- 
komls ir konvertais. 4 tuzinai tiktai 
už 50c. arba 10 tuzinų už 31.00. Kny
gas duosime kuone už penktų dalį. 
Atsiųsk 4c., o gausi Katalioga 
giomis prekėmis. Adresuok: 

, M. Zukaitla,
E. Main st., New Britain,

su pi

229 Conn.

AUKOS KANKINIAMS. 
Johanneaburg, Transvaal, Pietl-

311.58.
Iš

nės Afrikos .
(Tos aukos yra dalis turto D. L. 

K. Vytauto dr-stės. kuri likosi likvi
duota, 7 d. vasario, 1909 m.).

Mokinkimes Patys!
Gramatika angliškos kalbos mo

kintis be mokintojo (apdaryta) 11.00 
Vaikų Draugas arba kaip mokintis 

skaityti ir rašyti be mokintojo 15c. 
-- Naujas Budas mokintis rašyti 
mokintojo 10c.

Aritmetika mokintis rokundų 
mokintojo (apdaryta) 36c.

Pinigus siųskite per Money 
šiuo adresu: . .

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

be

be

Order

Lotai! . Lotai!
Parduodame lotus naujame mieste

G AR Y, IND.
Laikas dabar yra kiekvienam supran
tančiam pirkti lotus šitame naujame

■ mieste. Uščėdysite daug savo pini
gų- Jūsų pinigai atneš jums naudą 
trumpame laike, jeigb pirksit© čia 
lotą dabar. Dabar galima nusipirkti 
ui pigią kaJną ir lengvais išmokėji
mais. Kaina lotų 3200 ir augščiau. 
Įmokėk 25 dol. iš kalno, o paskui po 
10 dol. kas mėnesį ir tu nepajusi, 
kaip viską išmokėsi ir paliksi lai
mingu. čia paduodame kompanijų 
vardus, kurios stato savo dirbtuves 
naujame mieste

GARRY. IND.- 
United States Steel Corporation, 
American Bridge Co., 
American Car A Foundry Co., 
American Wire Co.. 
American lx>comotive Co., 
American Tin Plate Co., 
The National Tube Co., 
The H. C. Frick Coke Co. 

ir taip daugiau visokių dirbtuvių, 
kurias patilps šimtai tūkstančiai dar
bininkų. Dabar Jau dirba apie 12- 
000, o ima kasdieną vis daugiau. O 
kada pabaigs visus fabrikus būdavot!, 
tada dar tūkstančiai patilps prie dar
bų. Taigi, supraskite visi gerai, kad 
čia geriausia proga trumpame laike 
padvejoti savo pinigus. Pirkite lotus 
dabar, tuojau, nes nuo pirmos dienos 
gegužės lotų kaina pakils ant 3160. 
Taigi, neatidėk laiko, bet atsilan
kyk tuojau musų ofisan, o mes su
teiksime dovanai tikietą Ir paaiškjsl- 
me daugiat apie tą naujų miestu, o 
Jus busite užganėdinti. Mes važiuo
jame kiekvieną dieną su norinčiais 
pirkti ten žemę. Nedaliomis išvažiuo
jame 10 vai. nuo I^a Šalie stoties.

Nestlerodc & Rozenski
Real Estate

112 S. Clark St., R. 208. Chicago
Ofisas adaras kas dieną nuo 8 vai. 

ryto iki 7 vai. vakare. Nedėliomis 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vaL po pietų.

I

Dr Sachs’s stebuklinga veido mosite
“PULCHR1N “

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 *)0c. stempoms, o 
gausi moatį.

Sachs Pharmacal Labo rato ry, 
Leonard st., Brooklyn, N. Y.

Farmas! Pirkite Farmas!
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, 
ieškančiam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo- 
kestimis; reikia įmokėti mažą dalį, 
o kitą galima išmokėti per daugelį 
metų. žemė derlinga, auga visoki 
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 
vakcrinloje dalyje Michigano valsti
jos, nepertoji nuo Chicajos, šalę pa
vietinio miestelio Manistee, Micb. 
žemė parsiduoda dabar po |8.00 ake- 
rls ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasiilnoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar susikeikite su manim, 
gyvenanti ant tų žemių, šiuo ad
resu: v '

Antan Kledls, rw VU1Š MUDipGRŲ apui«uu****v
Peacock, Mlch., Lake Co. I ugnies raštus. Ui pinigus gautus iš
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Gaisrai.
Kaip paduoda- laikraščiai, Chicagoje 

vi'na diena buvo suvirš 80 gaisrų, 
kurie padarė abelnai apie 3800000 
nuostolių. Jeigu peržiūrėtume visų 
dietų statistiką gaisrų viename mie
ste Chicagoje, tai pamatytume kokią 
daugybę namų suėdą ugnis. Kada 
ugnis pakįla kokioj vietoj, tai su vie
na valanda paverčia visą turtą į pe
lenus — turtingus žmonės į ubagus. 
Vienok nebaisi yra ugnis tiems, ku
rie turi nusipirkę apdraudimo nuo

------ ---------- Imą kiekvienam žmok 
gui, kad jo turtas niekada negal žūti, 
nors jį ugnis sunaikins. Kiekvienas 
žmogus, kuris nori turėti savo ateit) 
užtikrinta, ir savo turtą apsaugotu, 
reikalauja nusipirkti apdraudimo raš
tą. ar tai namams, jeigu juos turi, 
ar tai naminiams daiktams. O jeigu 
jau kiekvienam pridera turėti apdrau* - 
dimo raštas, tai geriausia vieta nusi
pirkti tok) raštą yra pas lletuvj. ku* 
ris parduoda apdraudimo raštus nuo 
ugnies visų geriausių apdraudimo 
kompanijų. Nelaukite pakol jums tur
tas sudegs, bet ateikite kuogreičiau* 
šiai j musų ofisą ir nusipirkite tp- 
draudlmo raštą.

A. OLSZEW8KI, ‘ 
So. Halsted st, Chicago. III.o 252

\ BUTINI REIKALAI.
Gyvastis kiekvieno žmogaus remiasi 

ant ypatingų reikalavimų, tarpe ku
rių: maistas, drapanos ir pastogė 
yra svarbiausiu. Viso amžio triūsas 
eina apie užganėdinimą tų 'svarbiau
sių reikalavimų. J ieškodami geres
nio būvio, atvažiavome į Ameriką, 
palikdami krajuje viską prię ko mu
sų širdis buvo prisirišusi, 
sius dirbame darbus, kad tik butų 
iš ko nusipirkti duonos, drabužį, ir 
kad turėtume geresnius n a to u g kuf 
gyventi. Yrar tai butini reikalai. Be 
to negalima užlaikyti sveikatos nė 
gyvybės. Duoną ir drabužį mes n uo
lėtai perkame, namus gi kas sykį nu
sipirks tai visam amžiui užteks Ar
gi ne verta tada kiekvienhta pasirū
pinti apie įgijimą locno namo! Argi 
nemalorfu gyventi savo name ir ne
mokėti niekam raudos, 
sau kaip patinka? Yra 
klausimai, apie kuriuos 
apsimokėtų mąstyti.

Namas atseina pigiau 
ir drapanos, ir jeigu kiekvienas žmo
gus išgali nusipirkti sau duonos ir 
drapanas, tai kodėl kiekvienas žmo
gus negali turėti savo locnus namus? 
Mes užtikriname, kad kiekvienas 
žmogus, mokantis randą savininkams 
namų, gali už tą pačią randą, nusi
pirkti sau locnus ‘namus, ir gyventi 
amžinai savo name pasitaisęs telp, 
kaip jam kuogeriausiai tinka, že
miau paduodame sąrašą kelių namų, 
kuriuos kiekvienas gali nusipirkti, o 
kam trūksta pinigų užmokėti pilnai 
iš kalno, tam mes paskolinsime pini
gus, o Jis be jokio apsunkinimo iš
simokės, ir bus ramu savo name. ' ;

žemiau paduodame kelis namus, 
kuriuos galite pigiai nusipirkt:

Sunkiau-

o (sitaisytl 
tai svarbus 
kiekvienam

kaip duona

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

4 kambarius. Randa 
na'.................... t... v....

AUBURN AVĖ. ARTI 
Mūrinis namas 

pėdų. Kaina . r.
ir du

318. Kai- 
.......... 31900.

33 GAtVES. 
lotai. 50x135 
...... 14000.

i

AUBURN AVĖ.
Medinis namas, 

tas ponamis. Kaina .

AUBURN AVĖ. ARTI 33 PLAČE.
Medinis namas; į 2 pagyvenimai.

Aukštas basementaa. Kaina 32200.

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

Aukštas basenientas. Kaina 32000.

ARTI 34 GATVES.
6 kambariai. Au«š- 

31600.

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

venimus. Geroj vietoj. Kaina 33200.

EMERALR AVĖ. ARTI 36 GATVES.
Medinis namas, 4 kambariai. Aukš

tas basementaa. Kaina >1400
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I.
EMERALD AVĖ. ARTI 86 GATVES.

Puikus mūrinis namas, 6 kamba
riai, ‘ 2 lotai. Naujas. Kaina $2750.

I ~

Knygų Kataliogas

•w<

ii
HALSTED GATV. ARTI 33CIO8.

Mūrinis namas, 2 lubų. Randa 
$45 { mėnesj. Geras bizniut Kai
na ...........................[.................. $4650.

HALSTED GATV. ARTI 33ČIOS.
Medinis namas, 6 kambariai. Ge

rai ištaisytas. Kaina .............. $2200

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

t 25x56. Kaina ...t.........  $1200.
. b

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

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

1 L0WE AVĖ. ARTI 33 GATV.
2 lubų mūrinis namas. 2 pagyveni

mai po 6 kambarius. Vanos ir visi 
naujausi įtaisymai. Naujas namas. 
Kaina .. z..............J............. • $5000.

LOWE AVĖ. ARTI 34 GATV.
Mūrinis namas,‘4 rūmai ir tvartas. 

Lotas 27^x127^. Kaina .... $2100.

No. 4 Alluma ir kitos pasakos Guy 
ds Maupassant'o, vertė J. ’ Laukia 
Telpa Šios pasakos: 1. Alhima, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė. 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas par 
dukšllo, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio] padangėj. 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
Iš žmpnlų gyvenimo. Chicagcįįpl. 1908, 
pusi. 136................................................35c

No. 27 Gyvenimo mokyklujl Parašė 
Orison Svett-Marden. Lietuviškon kai 
bon išvertė K. žegota. _ ___
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato, 
pūsi. 235......................
Apdaryta ......................

:-------------------------- ------- :---------------- —v
kankinimo Kristaua. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Lauktu Chlcago, IU. 1906, 
pusi. 169. (Bitų knygelę -Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina •••• •••• •••• •••• 80c

Na 186 žmogus neplluškis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Bita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ir merginą ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
111. 1C:3, pusi. 23. .... 10c

Užrašai pagtr

Chicago, Iii.
81-25

.4... 81-50

f /

No. 200 Akis už ak], dantis už dan- 
ij. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chlcago, III. 1907, pus). 29. 
Kaina.....................................................10c

L0WE AVĖ. ARTI 34 GATV.
3 lubų mūrinis namas. 3 pagyveni- 

. mai po 6 kambarius. Vanos. Lotas 
27^x127^. Puikus namas.. Kai

na ....................;....«......... $5600.

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

kiomis kainomis nup $3000 iki $7000.

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

gazas. Geras namas. Kaina $1700.

PARNEĖL AVĖ. ARTI 32 GATV.
2 lubų mūrinis nąmas, 2 pagyveni

mai po 6 kambarius. Kaina $2000.

POPLAR AVĖ. ARTI 31 GATV.
Mūrinis ir medinis namas, 4 pa

gyvenimai. -Randa $32. Kaina $2500.

WALLACE GATV. ARTI 32 GATV.
Mūrinis namas. Aukštas medinis 

ponamis. Lotas 25x125.. Kaina $1200.

WALLACE GATV. ARTI 33 GATV. 
>. lubų mūrinis (namas, 

akmenų ponam is. 
Kaina ..........

Aukštas
Puikus namas.
........ $2700.

83 GATV. ARTI HALSTED GATV.
5 kambarių medinis namas.

25x147. Aukštas
na :...........  1

33
4 

147.

Lotas 
Kal- 

$1700.

iAUBURN AVĖ. 
namas. Lotas 25 x

ponamis.

GATV. ARTI 
ruimų medinis

Aukštas ponamis. Kaina >1400.

Dėl stokos vietos (negalime paduoti 
visus namus, kokius turime ant par
davimo, bet kas noį-i pirkti sau na
mą. tegul ateina į musų ofisą, o męs 
parodysime tokius namus, kokius kas 
sau nori, ir tenai kur kas nori. Teip
gi turime gerus lot|is pigiąj. Kreip
kitės pas:

A.OIszewskl
3252 S. Halsted SL

NAUJAUSIOS KNYGOS. GAUNA
MOS ‘ LIETUVOS" REDAKCIJOJ.

a5 ADOMIENE. 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, pųkl. 24. kaina 10c.

No. c25 EMIGRACIJA. Iš darbi- 
. ninku gyvenimo paveikslėlis. Para

šė J. Bliburis. Brooklyn, N. Y. 1908 
pusi. 47. Kaina .. .1.L15c.

a46 Į SVIE8Ą PER ABARAS. apy
saka Šatrijos Raganos iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklą. Vilnius 
1908, pusi. 50, kaina • • .............. 16c.

672 KAIP LIETUVIŲ SENOVEJE 
VANDENIMIS KELIAUTA. (Iš "Lie
tuvių Tautos”).- Parašė J. Basana
vičius. Vilnius 1908, pusi. 14 (dide
lio formato 7x10).- Kaina .......... 30c.

689 MEDŽIAGA L.Į Ivinskio biogra
fijai. Spaudon prirengė Dr. K. Gri
nius, (Iš "Lietusių Tautos”). Vil
nius 190$; pusi- 23 .(didelio formato 
7x10). Kaina .......... .....'........... 36c.

fija

a99 PĘLKES. Apysaka Iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon 
išvertė Kazys Puidai Vll~fne -“2;- 
pusi. 4C8, kaina

. No. 208 BALTRUS TURAZERIS.
Drama trijų veikmių iš darbininkų 

gyvenimo paimta. Parašė P. Lang
ui an. Vertė A. M čys. Brooklyn, N. 
Y. 1909. Pusi. 81. Kaina .... 20c.

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

Vilnius 1908, 
........... $1.25.

No. 321 VELNIAS — NE BOBA. 
Dviejų veiksmų komedija ir NEAT- 
-MEZGAMAS MAZGAS vienaveiksmė 
komedija, 
nius 1909,

Parašyta P. Petliuko, Vil- 
pusl. 66. Kaina .... 25c.

No. 397
Parašė Liepukas.
pual. 28. Kaina

KEPLOS KANČIOS. Eilės, 
chicago, IU. 1909, 

..1... 10c.

591 VISUOMENES ĮNAMIAI. Raš
teliai apie tuos gyvūnus, kurie esti 
šalę žmogaus. Prof. M. Bogdanovo. 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J.' Jablons
kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny- 
gera naudinga kiekvienam j»rskaity
ki. v’ilnius 1909, pusi, 165, kaina 50c.

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

1196 SERGEKITE9 AKIŲ APVIL
KIMO. lenkiškai parašė Dr. F. Grū
da. Atspausta iš Kalendoriaus 1905 
m. - ližėje, pusi. 15. Kaina .... 5c.

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

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
ką dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
šių menų lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms raidėms, pilna Biblija katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yra didelė 

colio, 1127 (puslapių, drutu 
audimo apdarų. Kaina .......... $3.00.

plėtojimąsi nuo spuft^inenk įaustų pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chl
cago, IIL 1901, pusi. 129.................... 38c

Na 526 Kadu'Jr kokiu budu svietas

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti H devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės vaikai, Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis. 
Būvio esybė. Chlcago,' III 1902,- pus
lapių 99.................................H 15c

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, Šioje knygoje telpa 
kelt šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimąsi Ir tL Pasakos 
užrašytos tbkioje tarmėje, kokioje bu- 
*vo girdėtos. Panevėžy] —) pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose 
tarmę šiauliečių: Suvalkų gub. — pa 
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų 
Dzūkijoj — pagal tarmę dz ikų ir tt. 
Chicago,. Iii. 1903, pusi. 47b. 
apdaruose..............................
Audimo apdaruose. .... J.

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų sutai
sė B. B—a ir M. P—is. Chlcago, Iii. 
pusi. 62....................................  .... 20c

No. 225 Geriaus vėliadV negu nie
kad. Komedija vtename akte. Pagal 
lenkišką sutaisė K. B—a i 
Chicago, Iii. 1902. pusi. 48. 15c

15c

pagal

lietuvių;

Popieros 
... 8150 

82-00

No. 44 Išmano atsiminimų, t (Su au
toriaus pav.) Parašė Dr. V i odas Pie
taris. Spaudon parengė <i-^a!i J. Basa
navičius. Platus bijografiškl 
kojiniai kal-kurių Lietuvos v! 
cago, III. 1905, pusi. 301. ..j..

apipasa 
lietų. Chi 
j .... 75c

No. a44 Iš Gyvenimo $amojėdų. 
Apie Lizdininkus ir kiti naudingi pa
mokinimai. ..<• ................į.L. .. 10c

Na 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsitoinimai.) Parašė Vaevblod Garšin. 
Verte A. Lalia. Užimanti panika išlai
ką karės maskolių au turkais. Chlca
go, Iii. 1906, pusi. 81. 20c

No. 67 Lietuviškos pasakos įvairios. 
. Dalis I. 
luokingų, 

ų. Chi- 
. $1.25 
. $140

Surinko Dr. J. Basanavičius. 
Čia telpa 141 labai graiii 
išmintingų ir žingeidžių 
nago. Iii. 1903.tpusl. 280. 
Drūtai apdaryta...............

įvairios. 
Dalis II. 

juokingų 
skaity-

Na 68 Lietuviškos paša 
Surinko Dr. J. Basanavičių 
čia telpa 205 labai gražių 
pasakų, bovtjaučių kiek 
toją ir klausytoją ir labai 1 naudingos 
Chlcago, III. 1903, pusi. 330 
Drūtai apdaryta,...............

.. $145

.. $146

■L,.1 81.50

ival-ioa.
. Dalis IV. 

šioje da-
ėse dalyse 
aktų pasa-

{vairios. 
Dalis IR. 
Ir juokia- 
D. 1904.

No. 69 Lietuviškos 
Surinko Dr. J. Basanaviči 
čia telpa 202 dar gra 
gesnės pasakos. Chica 
pusi. 333............................
Drūtai apdaryta......... ..

No. 70 Lietuviškos paša 
Surinko Dr. J. Basanavičl 
Chicago. Iii. 1905. pusi, 
lyje. teip kaip Ir pirmi
Dro. J. Basanavičiaus sui 
kų. telpa keli šimtai nžimahčlų ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas. 
Iš pam'nėtų knygų I. II. 
dalį, turės 701- visa savo ai 
semamų pasakų turtą.........
Drūtai apdaryta. ..... ....

nusipirkęs 
III ar'.IV 
milų nnlš- 
.... 8I4U 
.... $1.50

No. c71 Laikrodininko atmininiai.
Pasak Erkraan-Batrljaną sužaisė S. M. 
Paveikslas iš Napoleono I 
jų kariavimų. Chicago. UI. 
lapių 44...................................

paskutlnlų- 
. J9O7, pus- 

15c

No. 76 Maxim Gorki J. Pasakojimai. 
Iš rusų \kalbos vertė A. L—is* Tari
nys: Giesmė apie sakalą. Netjaudėlis, 
Makaras čudra. Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, Iii. 1906. pus
lapių 103.......................................U..' 25c

No. 90 Olltipa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- 
skts. Antra pataisyta laida. ^Chicago, 
III. 1906, pusi. 95.....................  25c

No. 97 Psmokslal Išmintie* įlr tei
sybės, 'Išguidlnėti galvočių tisų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 128 
juokingų, bet išmintingų ir {pamoki
nančių pasakaičių, moktnančl 
ir išminties. Chlcago, III. 18 
lapių 182....................................

doros 
, pus- 
.. 50c

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos, tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Cbicžgo, Iii. 
1908, pusi. 22...............'............U|.. 10c

No. 100 Pasaka apie kantrią Aleną, 
dnktęrį turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
avletų, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskls. Chicago, III. 190], pus
lapių 66........................ . ..... JL. 20c

No. 103 Pasaka apie Adomą ir J le
vą. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologtjos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokišką vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, Iii. 1908, pus
lapių 81. J......................................   . 10c

No. 114 Ponaa Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buvlu ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
-skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago. IU. 1904, 
pusi. 60............................................  15c

Na 124 Robinzonas Kražius. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago, III. 1903, pnsl. 83. ... 25c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojevrskl. vertė K. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. Šun
takiais, 2. Viesulą, 3.» Motiejus Balis. 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 
toriua, 7. Paukštis, 
Varšuvoje. Knygelė įdomi 
Chicago, IIL 1908, pust 76.

Redak- 
į Jėzus

20o

No. 134 Sidabrinio kryželis arba dai
lide ii Nazareto. Apysaka 11 laikų

No. 257 Kun. Gramuloa raštinyčlo- 
je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija. tinkanti perstatymui. Chlca
go, 111. 1906, pusi. 14.................... 15c

No. 262 Mindaugis, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slowac- 
kl. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, III. 
lapių 86. ...............................

1900, pus 
..........25c

No. 286 Pirmi Žingsniai, 
turtose veikmėse. Parašė 
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, iii. 1909, 
pusi. 50....................................  20c

Drama ke- 
Br. Varg-

No. 295 Pletro Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta — Neapolis, 
fiių laikų atsitikimas. Chicago. UI. 
1908, pusi. 32.................     10c

No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chlcago, iii. 
1908, pusi. 77..................................... 25c

No. 331 Žilė galvon — velnias vuo- 
degon. Komedija vienam*) akte. Fa- 
gal lenkišką sutaisė M. P—is, 
cago. Iii. 1902, pusi. 3L............

No. 381 Gyvybė (kantatas) Ir kitos 
trumpos poėmos. Pargšė Jonas V1«- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė. Iš
tvirkėlis. Vylius, 3 sonetai, Proverbai 
ir Jautimai. Chicago. lilj 1907, pus
lapių 41......... *.....................  15c

Ch! 
10c

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

'evoliucijos dainos. Suran- 
tsur *4 dainos naujos ga-

No. 4' 
klotos _ _
dynės te revoliucijos atbalsių. Chloa- 
go. m. lOdS.-pMl. 30....................... 16e

No. 442 Svajus arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Visk ož
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chlcago. IU. 
1907. pusi. 13&.................  .... .... 40c

No.471 Akyvi apsireiškimai Šviste, 
| kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
getrai nesupranta. Bu 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kuris 
nori sužinoti, iš ko' darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt Chl
cago, IU. 1894, pusi. 79................... 26c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojetkov’ą sutaisė Bernas. Aprašo, iš 
ko susitverta ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus {vai
rios šviesos Ir šešėliai, ir daugybė 
kitų {vairiausių oro apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas Ir 
daug kitų {domių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam aupratl- 
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis. verta perskaityti. Chicago, 
Ui. 1907, pual. 238............................ 75c
Apdaryta.....................    81-00

No. 473 Apie žemę Ir kitus svietus, 
jų buvj ir pabaigą. Pagal Hellperną. 
Falbą ir kitus sutaisė Bernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip auksai. Kas yra imu- 
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos. ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės Bu 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga. Iš 
žmogus tikrai gali apsišviesti, 
go, III. 1896. pual. 255. .. .
Ta pati apdaryta. .......................

knrios 
Chlca- 
.. 75c 
. $1.00

No.480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus.. Pagal profesorių Nus- 
bautną 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

No-490 Dvi Kellonl | Tolimą šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus Ir naudingas aprašymas Iš ke
lionės | šiaurės poliusą. Chicago, III. 
Kaina.....................................................20c

No. 507 Gamtos Isterija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau
geliu vabalų, žuvlų. žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus, j kuriuos 
žmonės šiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chlcago, 111. 1908, pusi. 209. .... 50c

kaip ii 
sutaisė 
vertės 
įvairių

No. 508 Gamtos pajlegos Ir 
jų naudotis. Pagal Bitnerj 
Bernas. Svarbios moksliškos 
knyga, su daugybe paveikslų 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajlegų. Chicago, III. 
1904, pusi. 238........................   50c

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

nas. Bu paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie įvairius musų lemto auga
lus, jų sudėjimų Ir atmainas, gyvj Ir

Msyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
Dgaudas. Aprašytą, Atokiu budu tve
riasi dangiški kūnai <r kaip musų že
mė susitvėrė, teipgi, kokiu budu atsi
rado ant jou gyvybė; Bu paveikslais. 
Chlcago, III. 190$, povl. 140........... * 35c

'IŽOtėf*
Na 627 Kadd1’kokiu budu gali 

svietas kada-r^š pšsibalgtl. Parašė 
Prof. Dr. M. jiffih.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
sižlnotl, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. Chlcago, IU. 1906, pual. 135. 
Kaina................. '..............  .... 36c

No. 545 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė Ber
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, ■*' vystymusi ir tt. 
Su paveikslėliais. Chicago, IH. 1905, 
pusi. 113. .............................................30c

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prot Blochmano’o. Su
taisė Bernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško Ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, 111. 1907, pusi. 138. .... 40c

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

No. 566 Senų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė 
Bernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių {vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus. Šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaldotua že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti {vairiuose muzė- 
Juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti. kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai. pagal storumų ir senumą že
mės sluogsnių. kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė Ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. . Chlcago, Iii. 1900, 
pusi. 370. 
Apdaryta.

11.00
$1.25

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atslžlao- 
tt. kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygelę. Chlcago, III. 1902, 
pusi. 81.................. .Z. .............  10c

No. 597 žvėrys Ir ;2mogus. Pagal 
Schmeblj sutaisė Bernas. Mokslas 
apie subuJavojiuną kūno visokių žvė-

Ir žmogaus. Kiokvieaaa žvėris arba

ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę
jis tverte. Su paveikslėliais.-* Chica
go. Ui. 1906, pusi. 818....................81-00
Apdaryta. .. ......................................81-25

No. 606 Airija. Lapai iš tstorijoa 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go. Iii. 1908, pual. 53. ................... 15c

No. 630 Ethnologija arba mokslas 
apie žemės tautas., Pagal Dr. M. Ha- 
berlandų parašė Bernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmonea ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, purvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnai viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šią knygų. Chl
cago. IU. 1903, pūst 667............. 82-00

$2.50Apdaryta.

No. 641 Geografija arba žemės ap
rašymas. Pagal Gelkle, NalkovskJ ir 
kltua sutaisė Bernus. Su paveikslė
liais. Aiškiai Ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą tr 
platumų; jos kalnus, jų vardus, augš- 
l{, vulkanus, metančiu 1 iš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir 
aukso, 
marių, 
gylis;
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 
klek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokio orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių, ant geros standžios popieros spau
dinis. Chicago, III. 1906. pusi. 469. 
Kaina...................<*..  $2.00

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

kiek joje yra ingbų, geležies, 
druskos ir kitų gėrybių; kiek 
ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
kokie kuriuose vandenys: su

Na 655 Istoriją abslna. Dalis I. 
Nuo seniausių laikų Chinijos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedonlškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi
čių. Bu paveikslais, parodančiais tų 
laikų piramides,- sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigą ir kareivfų. Hiero
glifus Akkadų raito Ir tt. Chlcago, PI. 
1904, pusi. 498.   >1-°°
Ta pati tvirtuose;apdžruose. ... $1.25

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos nuo atradimo Ir 
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokis čia tada įmonės gy
vena kokie žmonės pirmiausiai ik 
Europos pradėjo plaukti { Ameriką, 
kokios karta buvo, už ką kariavo ir 
kokiuose metuosė; klek buvo prezi
dentų, kokis ir kiek 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. 864...........$140

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
literos ant nugaroalr šono. .... $145

Ne. 658 Istorija Chlcagos Lietuvių, 
jų parapijų ir knn. Kraučnno prova su 
laikraščiu “Įdėtum", L____ —-—
dtlo mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas; kiek lietuvių yra Chioage-

klais vardais Ir siektais; chronolo
giška peržvalgų Chlcagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; Istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kra.učuno su “Lie
tuva". Chlcago, III. 19fll, pual. 580 
Kaina............................................... $14)0
Apdaryta.................. ........ $1.50

No. 678 Lietuvių Pratėvlal Mažoje 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašą Lietuvos My 
lėtojas (Dr. J. Šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyva 
no lietuvių protėviai. ^Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Krista u t 
gimimą. Chicago, III. 1899. •*... 5C

No. 722 Trumpa senobės Istorija 
Pagal prof. R. Vlpper vertė iš rusų 
kalbos D. Bu paveiksiąs senoviškų 
liekanų Ir 5-iais spalvuotais žemia 
piais (mapomls). Yra- tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. • Cblca 
go, III. 1904, pusi. 305..................  81-0C
Drūtuose apdaruose..................-į $145

No. 851 Apie turtų išdirblmą. Pa 
rašė Bebram. Vertė 8. M. Veikalai 
gvildenantis politišką ekonomijų. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, IU. 1900, 
pusi. 139.............................................. 35c

No. 856 Aukos Karės Dievui. Para 
šė Jonas Gražys. Si knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
priežasčla, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas { jąs žmoniją stumia. 
Chicago, IU. 1902, pusi. 40.......... 10c

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

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

No. 921 Labdarybė nlrmlaua Ir da
bar. Parašė P. Lafa gue. Vertė M. 
N—as. Telpa čia: I. Senovės pagonų 
labdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė* ir UI. Buržuazų labdarybė. 
Chicago, III. 1908, pual. 36. 10c

No. 925 Moteris ir Jos 
joje. Parašė J. Laukis, 
sišklna moterų klausimą, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, III. 1908, pusi. 47. 
Kaina.....................................................16c

vieta žmoni-
Šita knygelš

No. 946 Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės veikslus po valdžia Rusijos Ir 
po jtekme lenkystės. Chlcago. III. 
1905, pusi. 38.....................................10c

No-970 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vioš- 
patavimaa, persekiojimas ypetoolate- 
vėa, draugijų Ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės, ir kame išganymas. 
Chlcago, III. 1907, pusi. 47.............10c

No. 1102 Auginimas ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulta. 
Chlcago, IIL 1997, pusi. 28.......... 10c

Nę. 1135 Hyglena arba mokslas apie 
užlaikymų sveikatos. Pagal Berneaų, 
D-rą Noll Ir kitus sutaisė Bernas. Kas 
jų su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti 
čielybėje 
vo amžių 
tus savo 
pusi. 138.

nuo visokių ligų, nelaikyti 
savo sveikatą, pailginti sa
lt užauginti sveikus ir tvtr- 
valkus. Chlcago. III. 1897.

No. 1140 Išolvystymas vaisiaus gy
vūnų. P.-.rašė Dr J. Kulio.. Su dau
geliu paveikslėlių iš embrioliogljoe. 
Chlcago, Iii. 1907, pusi. 21.......... 10c

No. 1157 Koks privalo I utį valkų 
auklėjimas? Ranklua rašt|, parašytų 
D-ro J. šliupo. Chlcago, IIL 1908. pus- 
i*plUr91.................................................25c

Ne. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui Ir lais
vei. Populistiškas raštas apie klausi
mų valgy bos. Parašė Otto Carų tie. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukia. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kai-ku 
rie kiti, telp pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiaia Įmonėms 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. .... ,.........................26c

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė 8. 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knrga padalyta 
| penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlins. Skyrius II — Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dtnėe. Chicago, III. 1897, pusi. 104. 25c

No. 1300 Rankvedye angliškos kal
bos. Pagal Ollendocfą, Harvey. Maz- 
well ir kitus surašė j. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia- knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chicago, III. 
1906, pust 307.................................$1.25
Apdaryta ..................................... $1.50

No. 1826 žodynas llotuvlškal-angllš- 
kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La- 
lls. čia rasi visus lietuviškus lodžius 
išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa- 
tenklintas kursyvoms litaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 8x9 colius. Kisti 
audimo apdarai. Chlcago, 111. 1908, 
pusi. 382............ $2.00
Poplsros virtais. ...» .... .... $1.76

No. 1327 - žodynas angllškal-lletuvlš- 
kos kalbos. (Dalia n.) Sutaisė A. La- 
lls. čia rasi visus angliškus žodžius 
Išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžfng angliškai tarti, 
teipgi kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms literoms 
matikos skyriaus jis 
formatas 6x9 colius, 
apdarais, nugara ir 
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso litaroms, 
lapų kraštai marmnruotL $4.00

prie kokio Ir*- 
priguli. Knygos 
Gražiais drūtais 
kampai drūtos.

buvusi balau Ta pati knyga popietes apdaA $340

dalyn — I ir II, ty. Na 1328 tr No 
1827) vienoje knygoje. Yra tai reika- 
linglausia knyga norintiems gerai pa- 

Formatas ir ap-tinti anglišką kalbą, r__ ~ L
darai tokio pat kaip No. 1327. $640

Na 1329 žodynas.
No. 1328, tik pilnai 
gis. gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra nė blsklo.) .... ■...........  $7.00

Tas pats kaip 
apdarytas bran

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tlkfr 
jimlški, moksliški ir draugiškai-poll- 
tiški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
šliupo. ^Antras pataisytas ir padidln 
tas spaudimas. Chicago, Iii. 1901, pus 
lapių 211..............................................50c

No. 1428 
pležlų Pijų 
go. Antra 
Kaina. ....

Vaišės Kristaus pas po- 
IX. Parašė Viktoras Hu 
laida. Chicago, Iii. 1907 

.................................. 10c

No. 1457. Dangaus Augštumas Tr 
žmogaus Senumas; Anykščių Bilelit 
ir daugelis naudingų £inių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112. ...J................ 15c

No. 1498 Lietuviškas 8apnlnykas. 
surinktas iš daugelio svetimų sapnį 
nykų ir sutaisytas pagal tikrų perslš 
kai - egiptišką sapninykų^ su aprašy 
mu planetų atspėjimo ateities. Ge 
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti galį. Chi 
cago, III. 1895, pusi. 205. .... .... 50c 
Tas pats drūtai apdarytas. 65c

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, monų ir visokių pa- 
slapč ’i ir praktiška C. C. St. Germain 
Deln dnystė, su paveikslėliais. Nu
rinko ir išguldė Iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia mon" knyga, burtų ir delna- 
žlnystės mokslo. Formatas 6x9 co 
litis, ant viršaus apdarų kolorluotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica 
go, Iii.1904, pusi. 412......................$2.50
ApJaruose...............  .... .... $3.00

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve 
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukis. 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 slsptybės ir budai jų darymo. Chl
cago, Iii. 1903, pusi. 262.............. 50c

No. 1525 Rankvedls gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromataa j firmas, pažįstamus, 
gimines, prietelius, mylimus ir myli
mas prieš (.paivodimų, | ponus, kuni
gus. vyskupus ir kitas aagštos luo
mas y pa tas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo Ir 
kituose atsitikimuose. Chicago, IH. 
1895, pusi. 115....................................35c

Maldaknyges

-------  -________ g-
No. 1904 Juodos francuzlškos lygios 

skurelės, minkštai iškimšti apdarai 
kampai išmarginti, auksiniai paktai 
ant nugaras ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, rundtnl kampai 
Kalna-........................................... ....

No. 1906 Baltoe skurelės kieti dru^ 
ti apdarai, gražus išspausti išmargini, 
mai, auksuoti lapų kraštai.............500

No. 1906 Baltos skurelės minkšti 
apdarai, per abudu galu auksuotos 
juostos, auksuotas kryžius Ir ant nu
garos parašas, auksuoti lapų kraŠtaL 
rundini kampai. ..į..................  g5c

Svietiszki Abrozai,
Litografuoti Abrozai, Vienoje Spal

voje — Juodai ant Balto. Plotis 22, 
ilgis 28 coL

Kaina 60c. Vienam.

No. K639

No. K653

No. K698

No. K877

Tadas Kosciuška.

Kaži m. Pulaskla.

Jonas

Juoz.

Sobieskis,

Poniatovskis.

%

Į11

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

Jonas Len-
I .rS

No. K760 Dabartinis Popiežius
X-ois. ITiern 18x25.............  ...

No. K928 Aniuoias sargas, gražus 
paveikslas. Miera 22x28. ...... 50c

Plūs
. 35c

No. K891 Kražių ekerdynė. Paveik
slas ano baisaus atsitikimo 22 d. lap
kričio 1893 m. Kražių miestelyje. Ra
seinių-pav., Kauno giub. Miera 22x28. 
Kaina.......................... ;... ./....-50c

No- 8766 Gedemlnas. Didis Lietuvos 
Kunigaikštis apima Kijavos pil{ 1S18 
metais, o maskoliai puola prieš j| 
ant kelių ir paduoda jam duoną ir 
raktus. Miera 17x24. ................. 30c

No. K820 Martin Luther.
22x28.........  Į................

No. 899 
šeimyna.

No. K9 
rozo, nuo 
ono XU1.

I
M ieva 
. 50c

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

Visi Popiežiai ant vieno ab- 
pirmutlnio šv. Petro iki Le- 
Miera 24x39. 5^5

No. K853 Išpanlja priima Kolumbą 
mieste Barceloroje 15 d. ^balandžio' 
1493 m., kada sugrįžo, atradęs Ame
riką. Miera 28x42. .... .*..... $140

No. K704 Kolumbo paveiksiąs.'Mie
ra 22x28. .... ................................. ...

No. K857 Nikalojus Kopernikas-, ku
ris atrado, kad žemė sukasi aplink 
saulę, o ne saulė aplink žemę. Mie
tą 22x28...........   50c

Mažas Aukso Altorius — Katalikiš
ka Maldų knygelė.

šios 7 knygelės yra naujausio spau
dimo ir gražesnės už-seniau spaudin-
tas. Popiera balta, slidi, d rūkas -stam
bus, didumas knygelių lX4ft colio. 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
spavtednts. komunijos, mišių, mišpa
rų, ir daugybė kitų. Mišių maldos su 
abrocėltais; mišparai lietuviški Ir lo
tyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo 6B. Sakra
mento, procesijų, pakraptnimo ir«tt. 
6 Utantjoe, psalmės Sv. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rąžančiai, 
stacijos, I 
giesmių Ir

karunka, keliolika šventų 
- tt.

NO. 1801 
auksintais

No. 1802 
auksintais 
briaunoms 
su kabute.

Prastais, drūtais apdarais, 
kraštais, be apkalimo. 50c

Prastais, drūtais apdarais, 
kraštais, . apkaustytoms 

pasidabruotoms blėtelėms, 
......................................... 60c

No. 1803 
apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai Ir auksuota kvietka 
ant vieno šono................................$1.25

Moroko skuros minkštais

No. 1804 Francuzlškos slidžios sku
rdės minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvietka. kryžius, pa
rašai ir kraštai................................81.50

No. 1805 Apdėta baltais sloniaus 
kaulais ir celuloida, 3 sidabriniai me- 
dalikėliai kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmls, su kabe, auk
sinti kraštai.................................. $1.25

No. 1806 Baltos cėluloidos apdarai, 
▼tunų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso litaroms .knygos vardas at
spaustas. su kabute, auksinti kraš
tai. ................   81-50

No.1807 Baltos celuloidos apdarai, 
ant vieno šono -kvletkuotas klelikaa, 
su kaulino kabute, auksinti kraštai. 
Kaina...............................  31.75

breviorElis.
Katalikiška Maldų Knygelė Paves 

ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomėnel.
Knygelės miera 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 maldas ir kalendorių, telp 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge
ra popiera. čia yra jų paveikslėliai ir 
kainos:

No. 1901 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo kaip skurtniai, gražus 
Išspausti išmarglnlmal, lapų kraštai 
raudonL.................................   .... 350

No. 1902 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai. Išrodo lyg skurlnlai, gražus 
Išspausti Išmarglnlmal, auksuotas kry- 
žutis ant šono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina..................................................40o

No. 1907 Baltos cėluloidos gražus 
apdarai, Išrodo kaip balčiausias slė
niam kaulas, čysta, slidi, žvilganti po
piera; ant šono graži kvletkos šake
lė ra aukso ir sidabro lapeliais, auk
so litaroms knygos vardas atspaustas, 
-lapų kraštai apsčiai auksinti, ant vi
durio kabutė, ...» .... ......... $1.25

Na 1908 Juodos francuzlškos sku
rsiu kieti lygus apdarai, auksiniai 
parašai ant šono ir nugaros, lapų 
kraštai apsėtai raudonai auksuoti, 
raudini kampaL į... 75c

No. K649 Visi Suvienytų Valstijų - 
Prezidentai ant vieno abroxo, nuo Juo 
gio Washingtono iki Roooevelto. Mie
ra 28x28. J..................................50c

No. K765 Wllllam McKinley, prezi
dentas Suv. ValsL šiaurinė* Ameri
kos, kuris tapo nušautas 1961 m. Mie
ra 22x28. ...» .... .... ...į .... 50c

No. K1006 Tee. Roosevelt, 
buvęs prezid. Miera 22x28.

504

.. 50c

No. M77 Dr. Vincas Kudirka, kurio 
vardų daugybė'lietuviškų draugysčių 
šiądien nešioja. Miera 19x2$. ... 35c

No. K645 Napoleonas I, garsiausias 
Francuzijos ciesorius. Miera 22X28. 
Kaina..........’.........................į .... 50c

No. K860 Chicagos Miestais 1779 m.
Miera 22x28. 50c

rė prie Liaoyang tvirtovės Mandžiuri- 
joje, rugsėjo 1—10, 1904 m. Miera 
22x28......................................... i .... 50c

No. K1034 Japonai atima iš masko
lių tvirtovę Port Arthur, 1 d. sausio 
1905 m. Miera 22x28. .... 50c

No. K419 Popiežius Leonas XIII ir 
visi Amerikos Katalikiški vyskupai 
ant vieno abrozd. Miera 22tx28. 50c

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

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

No. M786 Didis Lietuvos Kunigaik
štis Algirdas. Miera 22x28. .... 35c

No. M787 Didis Lietuvos Kunigaik
štis Gedemlnaa. Miera 22x281 ... 35c

No. M7S8 Didžio L. K. Vytauto pri
sieks. Miera 20x2S............... J.... 30c

No. 8790 Blmanas Daukantas, Lie
tuvos istorikas. Miera 22x28.i.... $80

A. Olszevvski
3252 S. HalstsdEL, Chicago, IIL

Dr ūkuojamo s 
Maszinos.

(Typewrlters.)
Brukuojamos mašinas (typąwTitcrs) 

yra reikalingos kiekvienai y 
žun ir dideliam, vyrai ar t _ 
kupčlut ar darbininkui. Taį mašina 
yra reikalingesnė žmogui, kaip koksui 
kitas daiktas. Amerikonai jau visai 
atprato nuo rankos rašto Ir yisi rašo 
savo laiškus su mašina. Tarp lietu
vių dar mažai kas teturi drukuojamą 
mašina, nes dar žmonės labii mažvi 
apie jas žiną Jos labiausiai (yra rei
kalingos tiems, kurie prastai tašo, nes 
žmogus, gavęs prastai rašytą laišką, 
turi kartais keikti, nes - MCMB per
skaityti. Antra vėl, kad lietuvis lei
džia laišką { Lietuvą pas saių tėvus 
ar gimines, nors laiškas yra gerai pa
rašytas, bet iš žmonių Lietuvoje ma
žai kas tegali rankos raštą skaityti Ir 
turi nešti gromatą pas kitą, Idant per
skaitytų, o tada jau visi žino jo sekre
tus. Su mašina drukuotą laišką g&H 
kiekvienas perskaityti. Arba Tyrai, ar 
moterys, nemokančios rašyti, turi pra
šyti kitų, idant parašytų lah* 
netiktai reikia užmokėti, bet 
papasakoti visus savo sekreti 
rėdamas mašiną, gali pats 1 
kiekvienas tavo laišką pe 
Darbininkui žnjogųię gali ūžt

lotertaL

turi

i

• &

o

&



S—
nos mašinos ant labai ilgo laiko, jei
gu nesulaužys. - į -

Labiausiai turi turtai dnikuojamą 
mašiną kiekvienos draugystes ar kilų* 
bo sekretorius, nes su mašina gali 
greičiaus laiškus' parašyti, kuriuos 
kiekvienas galis perskaityti ir nesar 
kys, atėjęs ant susirinkimo, jog nebu
vo lankyti ligonių, nes 
perskaityti postabkortę, 
torius prisiuntė.

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

Newęrk. N. J. 
▼. Ambrazevlčla, 178 F S t re*-

: - Tat 1*31 YjM*

Dr. J. KULIS

nebuvo kam 
kurią sekre-

mašina kuni- 
kalbėtojanss.

BRUKUOJAMA MAŠINA
• ODELL TYPEWR1TER.

Kaina $6.95.
Odeli Typewriter yra viena iš ge

riausių pigiųjų druktiojamų mašinų. 
Ji drukuoja teip gražiai, kaip mašina 
pirkta už $100.00. Ji yra drūtesnė už 

. visas kitas apt svietą esančias maši
nas. Ji visa yra padirbta iš-gryno 
plieno, prie jos nėra medžio nė trupi
nėlio. Visa mašina plieninė ir litaros 
plieninės išlietos ant plieninio volo. 
Ji .niekad negenda, nes nėra kam joje 
gesti. Jos sistema teip paprasta, kad 
kiekvienas, paėmęs ją į savo rankas, 
iš pirmo sykio supras, kaip su ją dru- 
kunti. Jeigu nori turėti drūtą, pigią 
ir gerą mašina, tai pirk Odeli Type* 
writer, o niekada nesigailėsi, šitų 
mašinų kainos seniau -> ^>hvo $20.00, 
vėliau buvo $15.00, o dar vėliau — 
$10.00. o kad męs jų išpardftvėme di
delę daugybę, tai išderėjome nuo fab
riko pigesnę kainą, ir dabar jas par
duodame už...........i. ".... į,... $6.95

Su gražia audimo apvilkta skryne
le už..............................|..................... $895

Su gražia skuros apvilkta skryne
le už ......................  $9.95
Voliukas tepimui raidžių, skyrium 25c 
Atrament. mašin., maža šeivukė 15c

• KUR GAUTI ^HTTUVĄ”.
Galima gauti-' feiekvieną savaitę 

“Lietuvą” už 5c.;pas šiuos agentus:
. „ ’ v ,

"*t’ Brooklyn, N. Y.
73 Graąd Street.
97 Grand Street

77 Gold Street.
215 Berry Street

E. Fromes,
Ant Diržulaitis, 

* Ant Jankauskas,
Tį Jermalas,

Baltimore, Md.
John Louisa, 662 W. Baltimore st.

P. NL Kaitis,
J. Vasiliauskas, 2515

Eliza beth,
Du m. Bočkus,

Chicago, III.
281 tV. North Avė. 

__j Kensington Avė.

N. J. 
211 First st

“v Elmora,
Antanas Rėklaitis.

Lawrence,
Ramanauskas, !

, Mass.
99 Oak Street

K.

Montello, Mass.
R Miškinis, . 9 Arthur

I < Montreal, Canada.
Bielek, 1135 St Ekatherine

• Niw Haven, Conn.
And. Ješinskas, 217 Ferry

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd

Portland, Oreg.

Street.

Street

Street

Street

N0RW00D, MAS8.
B. A. Tumsvlčlus, 246 Lenos st.

I) Plttsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street
J. G. Mlliauckas, 37 86: Itth st.

Pateraon N. J.
A. Taraškevičius, 28% Putnam St.

Plttston, Pa. t
J Kazakevičia, 103 No.

Plymouth, Pa.
V. S. Kreivėnas, 

S. Poteliunas, 345 E.

Malu St.

Bdx 1020. 
Rlver St.

So. Boston, Mass.
N. Gendrollus, 224 Athens 

Scranton, Pa.
Juos. Petrikys, ' 1514 Rot

Shenandoah, Pa.
T. Kryžanauskas, 1254 Cherry
And. Mačis, 138 So. Main

Jur.

Ad.

K.

D.

D.

Street.

Street
Street

Gydo vtool 
T*iMl tnn ( 
vtoocla* Hna r

Naujas Išradimas

K Tūkstančiai pliką žmonių atgavo pul 
kla* plauku*, sulaiko slinkimą plauką 
galva* labui trumpama Įnik* Vtate)* 

seną atauga nauji, gražu* plaukai. Višaki* in
formacija dykai. Art»»n*m* žiniom* reikia ra-

Dr. O. C. MEINE
DBNTISTAS

Of IS1S h m p m 31 ir So. Halgted gal
(SyvMinat virtapOskM.) X CHICAN, ILL

Sprlngfield, III.
Tachilauckas, 710 Ei

SEELYVILLE, IND. 
Kazukevičia

Turnera Falla, Muša.
P. gimkonis.

Tacoma, Waah.
J. Puišis, 220 E.

Union City, Conn.
F. Simaitis,

26t h

Bok

Waterbury, Conn.
J. žemantauskas, 39 W. P01 
Jurgis žemaitis,

Wilkes-Barre, Pa.
A. P. Aleks, 71 No. Ham

VVorcester, Mass.
Bernotas, 12 HarlemAnt

st.

72.

824
er 8L
.n k st.

:k St

Westvllle, |H.
Juozas J. šilkas.

ATTYDAI BROOKLYNO
Nauja Lietuviška apavų 

(Shoe Store). 41 Grtnd st., 
N. Y., netoli Houstou ir

■ų krautuvė 
t., Brooklyn, 
Grans ferų.

Užlaikau 
Parduodu 
negi* žydai.

geriausios firmos i avorą. 
pigiau 

M. K ui h i via.,

Tau Seksi
Jeigu nusipirksi knygutę “Kaip 

padaryti Monus” ir Išmoksi iš! jos 
daryti mumis. Uždirbsi vakarais 
daugiau rodydamas monus negu 
tlienomi.s prie sunkaus darbo. Kny
gutėje aprašyti 63 monai. Kalina 
60c. Pinigus siųsk markėmis ar 
Money Orderiu adresuodamas

JONAS ILCAUDAS
3312 S. Halsted St., CHICAGO, H-L.

John Browman, Browman News Co\

Serą n te n, pa.
14. Valentanavičia, 1831 N. Main S t.

« ’ Seattle, Wash.
Inter Nevrs Agency.

M.
Worce*ter, Masu.

Paltanavičia, 15 Mllbury Street

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

rr r “LIETUVOS” AGENTAI.
Pas šiuos ageulua g<uitua užsisa

kyti “Lietuvą” metama ar pusei 
metų ir užsimokėti.

Vincas Pūkas—Keliaujantis Agentas.
V. K. Račkauskas keliaujantis agentas.

Brooklyn, N, Y.
xA. Lerniauskas, 347 Rodney Street.
Jonas Lutkauskas, , 112 Grand st

* Baltimore, Md.
L Gavlls, 1834 N. Castle Street
Vincas želvis, ' 709 W. Lombnrd St.

Jonas Baldas, 
M. Dūdas, 
M. Fanstel, 
Charles Laban, 
Vinc. Llnka. 
Geo. A. Pupausky, 
K. Steponis. 
Juozas Volmeris, 
K. T. Urbutis, 4552 
Ant. žukauskis,

Chicago, III.
, 1098 So. Leavitt st

51 W. 25th St.
4501 So. Laflin St.

10802 Michlgan Avė. 
124 W. 21st St. 

1112 S. Leavitt St 
3340 Union Avė.

168 W. 18th St 
So. Ashland Avė. 
871 — 34th PI.

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

Cambridgepcrt, Mase
Pet. Bartkevičius,
C. Kavėlius,

719a Main
42 Washihgton

St
St

Rast
Juos. Rainis,

St. Louis, III.
452 Collins vilią Avė.

Herrln, Illinois. /.
J. T. Adomaitis, Box 708.

Kenosha, Wls.
M. Petrauskas, 323 Oak St

Melrore Park, III, 
F. A. Golublckas, Box

Mlflinockat, M e.
Jurgis Tumosa. 
t?

172.

New Brltaln, Conn. 
iL J, Čeponis, 21 Pleuant Street

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chambsf ol Commsrce 9ldg., Room 709 
S. E. Csvnar La Sali# acd Ufasbiastoa ttrssts 

CHICAGO. ILL. 
TELEPHOIIE MAIN 3642

Lietuvy* advokatas, baigęs mokai} 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civilišku ir krimina- 
liškaa, visuose teismuose (suduooe), 
Bp. 2112 S. Hslstad St., arti Simu gaMs

Dr. G. M. Glaser
Štuomt pranaėu gerbiamai publikai, jog estu 

seniausiu gydytoju ant Bridgeparto, praktlkuo- 
1T metą. Dabar savo ofitj perkėliau į 

! savo namas po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32roa gatvis

Mano ofisas spruplnta* naujausiai* budai* gydy
mo. Visus ligosiu* stengsluoslttžganMlntl, kaip 
ir lygėloL Pasitikėdama*, jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rems, estu uamie ant kiekvieno 
pareikalavimo dten| ir naktį. Eolu specialistas 
ligose valką, moterą ir vyrą ir užsandlntose ilgo
se. Darau visokią operaciją. Liekuosi su pagarba*

Tolo fonas Yards 687,

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

Profesorius Dr. G. H

Didžiausias Boston 
Specialistas Vyrų ir 
Moterų Ligų.

i JEIGU TAMI8tZ1MĖGSTI

Gerą Degtinę
RaĮyk mums tuojau, o gauti

,DYKAI VISĄ KVORTĄ
- gariauaio* dagtinė*

SECURITY C0., 425 S. Watsr st, ChicifiO
Vardas

Adresas

Notary Public
(Lietuviškas Notaras) ’

Išdirba visokias legališkas popieras, 
kaip taisPlęp i potencijas, Kontraktus, 
Biilof 8ale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

A. Olszewski,o 
3252 So. Halsted, Cor. 33:d St 

Chicago, iii.

Lietuvišl
Gydyk
Pagettrininkas Svei

DR. J. E.

ka

ikaios

W THOMPSON’O
Vienas ir tikriausiae kelias tajleš- 

kbjimul sveikatos yra Lietuviška Gy
dykla. Pagelbinlnkas sveikatos ir Dl- 
lektorius tos gydyklos D-ras J. E. 
TTiompson’as yra garbingiausiu dak
taru Suvienytose Valstijose dėl to, 
nes pabaigė-Universitetą “Yals”, daug 
metų praktlkavejo-New Yorko ligon- 
butyj “Bellevue”, teipgi garsingoj vi
soj pasaulėj Vedenskoje Klinikoje, 
kur išsiaugštlno kaipo išmintingiau
sias gydytojas ir gelbėtojas sveikatos, 
ir dabar ne be yra liga, kuri butų 
priešinga jo žiniai ir per j( sutaisy
tiems vaistams. . ! ,

Vyras, moteris, Jaunikatis Ir pana, 
teipgi ir mažas kūdikis — kiekvienas 
:-tras čia teisingą pagelbą ir syef 
nes gydosi čia paprastos, 
užžengusios ir visokios slaptingos 
ligos.

Guodotini draugai ir draugės, jeigu 
katras iš Jųsų prispaustas esat Kokia 
nors liga, kreipkitės kuonogrelčla|iitiai 
asabiškai arba laišku ( Lietuvišką 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. 271h St, NewYork,NY,

Gydykla adarą: Nuo 9 iki 12 ryt
metį Ir nuo 2 iki 5 po pįptų. die
niais nuo 11 rytmetį iki 2 po įlet ų. -

tą.
chrqn0kos.

Į Į Sergančius, kurie nesu
rado sveikatos kitur.

Musų pasisekimas yra stebuklingu. 
Daugybė ligonių, kurie buvo gydomi 

' nepaaekmingai ligonbudluose Ir pa
prastų gydytojų, -tapo visiškai išgy
dyti musų nauja metodą ir tai tiktai 
dėlto, jog męs turime didžiansią ir 
pasekmlnglausią -praktiką visoje Nau
joje Anglijoje.^

Męs gydome Katarą visuose jo ap
sireiškimuose, o taipgi ir kitas plau
čių ligas, gydome: negirdėjimą, ne
sveikas ausis, galvos skaudėjimus, 
nosies ir gerklės ligas, ligas skilvio, 
žarnų ir kepenų, ligas odos ir kraujo 
ligas raudonosios gyslos ir mėšlinės, 
reumatizmą, neuralgiją, strėndiegllus, 
nerviškumą ir abelnai ligas vyrų ir 
moterų.

Visas šitas ligas išgydome greitai, 
be skausmo, be operacijų arba gaiši
nimo laiko.

Męs turime geriausiai (rengtą ofisą 
visoje Amerikoje, nes męs nesigaili
me jokio darbo ar pinigų (gyti ge
riausius aparatus, su kurių pagelba į 
galima atrasti ligas ar jas gydyti! 1 
Paveizdan. męs turime pagerintą 
K-spindulių mašiną, vieną iš didžiau
sių ir geriausių šiame krašte, su ku
ria galima permatyti per organizmą 
ir atrasti ligas — nereikalaujame to
dėl spėti.

Męs turime geriausius elektriškus 
(taisymus ir galime su jais daryti 20 
y vairių gydymo budus ir todėl gali
me pasekmingai gydyti reumatizmą, 
strėndiegllus, neuralgiją, nerviškumus 
Ir tt Ko negalima gydyti pasekmin
gai su kitomis metodomis.

Su musų naująja liampa galime fnr- 
dyli odos ligas, strėnų diegimus, nlk- 
sterėjimus, skaudamus nugarkaulius, 
užmazginę neuralgiją ir tt.

Musų aparatas, pavergiąs aliejų ] 
rukus, gydo katarą, 
sulj, gerkiipj katarą 

šimtus užmazginių 
rian Inflammation) 
gydėme su musų 
Kabinetu ir Išgelbėjome nuo gydytojų 
peilio; taipgi sugrąžinome jėgą, tvir
tumą ir sveikatą daugeliui nusimi
nusių vyrų. " ‘

Jeigu tamlsta išgėrei jau tiek vai
stų, kad Juose butų galima “prigir
dyti laivą” ir negavai jokio palengvi
nimo ar sveikatą, tai atsilankyk pas 
mus, o pamatysi kaip kitoniškai męs 
gydome. Jeigu (puolei | nusiminimą 
užtai, kad papraatiejie gydytojai ne« 
(stengė tavęs išgydyti, ateik pas mus. 
Męs esame specialistais gydydami/ tik
tai keletą ligų, bet užtai esame mi- 
strais jų.

Patarimas dykai. Ateik ir už
klausk. Bet neatidėk. Pamatyk gan
tui! specijallstą Payne prie pirmu
tinės progos.

•Dr. George H. Payne
585 Boylston fitst, Co*l«y 8qu«rs,
Ruimai: 3, 4, 7, 8. BOSTON, MASS.

Valandos kasdien nuo 9 ryto Iki 8 
vakare, šventadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

BRANCH OFISAS:
Slater Bldg., Room 331—2—5. 390 

Main st., Worcester, Mass. Adaras 
kasdiena.

negirdėjimą, du* 
ir džiovą, 
uždegimų (Ova- 
pas moteris iš-
Oalvaūlc-Faradlc

Dr.P GNER
ĄN ST.
i įr huo 6 vai.

įGER’A 
į NAUJIENA 
n Kenčiantiems Lietuviam!

DRAUGAMS

Skaitytojau, jeigu esi apimtu kokios Ugne ar painiais nesveikumais, 
užsimoka* tau atsišaukti į Chicago Modical Cllnlc, 344 Bo. Stato St. 
prieš ėjlmf gydyti* kur kitur, nes ji* užtikrina tau nuosakiu ir laikantį ik- 
gydym| koino* Ilgo*, kuri* prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi
nęs, silpna* ir nuilsęs, pavargę* rytmečiai*, trūksta noro, be gyvybės, leng
vai n u vargstanti* ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 
trūksta energija* Ir tvirtumo, akys įdubusio* ir n*čy*to*, paj uodą v j paakiai, 
spaugai, plėtmai ar kitoki išbėrimai ant odos, ne morališki ir 

NuUpnluBtt Sapnai, Patrotytas Vyriszkimai, Seldiszka Silpnybe 
nesuaugusios ir šalto* daly*, nusistojlmai šlapume paliktame per naktį, 
pienėtas šlapumas, skausmai strtno*e, turi nesveikumę pūslės ar inkstu? 
Išsiputlmę Gyslų Mailalyj; Užsendintę Puletekį; Užakimę Varpticylės; By- 
filitiikę Utnuodyjimę Kraujo, ar kokię kitokię gėdingę nervų, odos, kraujo 
ar užMndintę Ilgę? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpna* vyriškumą*, turi užkurto
se* dali*, priešlaikinį nykimę, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau
da m ę gerklę Ir tL ?

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic
užtikrins Uu pilnę ir laikantį ant visados išgijimę, jeigu jie nuspręs, kad 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimę iš pirmos dienos, ir neuiilgio 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir Širtiss, Niekas taip ne
sunaikina jaunu* ir pusamžinius vyrus kaip išblgitnai ąf klos nakties laike, 
arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin
kančiu prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina 
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užg*. 
nėdinlmo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave išgydysime.
Mr gydom 1» Ufydom aėklo* nub*<lmus, urvą nuiHpnSpmę. u*aanėja*l putotekį, *yfllį 
nenaturalUku* bi<ia*ua, patiagy.tą, inkstą Ir pu* 14* h(aa, teis y b, sakant, y|**S Vyrų 
Ligas. VUos kliūty* lalmiugam kaitybiniam gyr«nliaa bus praSallnto*. Tuksiančiu* jauaą 
ir pusamžiBlą vyrą ka*met prioi laika nužluoja į grabą jaunyste* IMykumai. per tanku* 
•aalkuopinlmal ir kraujo Ilgos. J*lgu turi nors vieną U virė pasduėtą ženklą, pssirodsvyk 
•u mama pakol da stera per vtia.

Rodą tas nieko nekaštuoja, o gali užčMyti daug kentėjimą.

N«d*liofniB Ir kitomis kvintoms tflsnoms: rim 10 ryto Iki IX vai. piotiį tiktai.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL.

D-r&Marlja Dowiatt-Sass
Moterą Ir Vaiką Ligą Specialiai*. 

ISAB, 74B W. 1»-th «t. BURTAS, 1891 W. Harrinon St.

Naa*:J01ki ? vai. vakare.
Nedėldi«ulaia> Bud S:*0 Iki U rak tik.

V*Laxix»: Iki 0 vai. rytmety}. 
Kuo 7 iki 8:30 vakare.

Tai. Austia 439.

(<RAISTĄ*r (Ibi Jių!e)cDUODU DOVANAI
Skaitytojas* -Uataro*” Ir “VtoayH* L”, kad* dar to* knyga* notori Ir atta skaitę. 
’ Je»kar*o« ‘ 3 USTAB** aSoidar t Wtf«- tai visai natai težinai Amoriko* gu d r y b* a. 
•uk*yb««m*en,Vadinam' fn*. geiMv ■ |r a«g»i* Us.auugoil uao vUok. ą pinklią, aog 
neturi gana paiyttate. '■B4!*TAS’rtalkays* patyrimą.

Perskaitęs *<JLUBTA'*teippattiao*i visa sutvarkymą dabartinė* pramoaljo* ir kodėl 
**rbė| kita, o M*l ir kai p rallma turėti visuomet darbas ir gyventi laimingai.bedarbė* kita? O *te*n Ir kai p esllma turėti visuomet darbas ir gyventi lalmlagal. 
„B AUTAS*'dėl llsalnmo »avo idėją yra teip pageidaujama knyga, kad yra flversta Į 

vt*M kalba*. r~.
“RAISTAS”, kuria sndrtblno Amerikos ir Europos parlamentus, yra didelė, 366 pusla

pių knyga Ir svarbi tooml. kad apvalo gyvenimą Itetavią Amerikoje.
• RAISTO” kaina ft.SO. parkas* pačia knygą. Prenumerata laikraKlą • Lietuve*" ar 

"Vien Liet.** metam* *2.00. Bet ka* naujai uiti saki* ••lAatuva" ar “Yten. Lt*V matams, 
prlsląsdatna* man *2.OO. apturės metam* vieną litą laikraKlą ir *'RA IST4" dykai.

Siuntimui prenumeralo* adresas: J. Man fokas, Madleoa Sq. bo* 1 SO, New Y ark, N. Y.
Kiekviena* lietuvy* inteligentas pripažins did*l| vertę knygos ••Kaista*”. M

EUROPEJIŠKAI-AMERIKONIŠKA
Prekybos Kanceliarija

Parengia reikalingas popfvra* Ir dokumentu* i audus arta admlatetraeljo* kanceliarija* 
Rusijoj*, dovlerenaaMte, aktu* pardavimo, parsauidymo sutartis ir kitokiu* dokumentu*

SujielkomatrtluM gimimo mirti**, ženybą ir kitas ĮpCdlstą dokumentu*. » r 
k ik k’lb^i’ ’1*Okla* "**“* u u mentus į RaaUką, Leukilk*. Ltotuvi*k| AnglHką 1* Vo-

Veda visokia* provas Ruiljoe, Austrijos, Voktotljo* Ir Ame riko* *uduo*«. 
Atlieka visokiu* rvikal** u** Ruaijo*. AustrŲo* Ir Vokletljo* KomuIim. 
Vvds protas atlyginimo ut auieidlma* Ir UM*:q;;ii9, -
Atriek* »l*<>lM<u^k^l>^j*lksJa*^R<isijoj. įttffijoj, Vokietijoj ir Amežikoj.

Europe-American Commer. Office, 112 So. Clark St, Chicago.
Telophon* Main 8888 (S nd Ploor, Roosb SOS.)

KALENDORINIS LAIKRODĖLIS
VIRftAI IŽ JUODO KANUOLINIO METALO. DIDUMAS NO. 16.

Jau dideli daugybe rašė mums reika
laudami panašaus laikrodėlio.

5nikus kntaadortni* laikrodėli*, parodanti* sekunda* •ėia. AingC MT—J--- •—• - -----------USndų, valandas dienų, diena* »an 
_ -___„llų. menesiu* metą ir mėnulio atmat-
lensiiažąVRiurią ir akmenų 
UŽTIKRINTAS 20 METAMS.

Už tokvpat taikrodėll reikalauja kito* firmos po 114.80. 
Bet nif» nutpte*(Piae atiduoti tau nužeminta kaina.

Męs atiduosime už $5.90.
Ne* taipgi duosime dykai auksini retėželi vertė* *3.00. 

AIjcJd* kaina laikrodėlio ir retSžefio yra f 17.60, o mes 
parduosime ui 85.80.

Prislusk 10d (S centinėml* markėmis) iėkalno; likusiu* 
.fb.fC užnr.okė*l cxpreso oflre iėagsaminave* laikrodėli Ir 
rude* Ji įertu tą pinigą. Vž 0 laikrodėliu* Ir e retežėliu* 
f.lc'O: 11/0 (S-rent. mark.) reikia prisiąsti ii kalno, o li
kusiu* *3# C0 užmokėti ei preso ofi»*. Jeigu *! daiktai 
nėr*tekiai* kaip garsiname, tai pinigu* sugrąžiname. >

Great Eastern VVatch Co.,
Dtp. 71. 192 W. Broadway, N*w York.

'<fat17akmenų
štirtfilinh Lšjkršdšiit.

- »«m»iobu, vyruko ar 
moteriško didumo. *0 

. M* ssksMtsis raŽtuoteis 
te dftgubsis medžiokli 
B omis ta kitais, puikiai 
■I Ktaviruotal*. Lalkąkss

Exoelsior Watch Co.
®OO Athenaaum Bldg., Chicago

Vlenatlnd LletmriĮka Saakma 
U*gen!tm^itenturo**nV**OTdbHBMte^^>cago*. ' 
čion galima gauti saoksMką, ivietUką Ir dvasi- : 
Ikąkaygą, MAaaėią, dkaJUterią, ąbrostllą. vU4-. 
klą IslkraKlą. Amerikos ir Buropbe ir poplerą 
grumstams. Taipgi užlaikau tįsoki® ta voro: juo-. 
dylo, palMIą plunksną, drąkuojaniu mallaukią, 1 
būtvą. stereoskopą ir da« *’ ‘
užmlrikite aUilankyU, o

PETRAS S
*S1 N. North *v*

it i.

hUtUa liL

Jauni Ir seni, turtingi ir

Kaina 50o. Su pasakymu vardo S1<00<
DELNAŽINYS IR KORTU LBMIKAS

PROF. H. LEIBOVVITZ
▲ipasakysi* tomistai su kuoss apsivesi ir taipgi 

vardą y pato*. kuri tars myli.

F MM pritilai* Ir drl 
Us, dalykuose tarto I 
Tisalsto* gyvaaimą.

I X. u9> ‘‘•’ykMM turto Ir abclMi vImo** k** lytiaė 1
Lt T***l*to* gyvenimą.

Esmi vienatiniu kortų lėmlku (burti-
* ninku), kuris gali išmokyti kaip laimiti 

L ^_/ mėli g ar draugiškumu tų, prie kurių Šir
dį* linkusi nors j ie butų ir gana toli.

Prižadu pasakyti tamIštai ar tamistos vyras, moteris ar meilužė tei
singa ar prigavinga; kaip apsivesti su t* y pa ta, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimu su ypata, kurij myli; taipgi kaip įgautu 
įtekmę ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai pr&eitj, da
barty ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELL ST.,
A* KALBU URTUVIBKAI IR LINKI*KAI. ATSIRRAK APOARSINIMĄ.

! Męs
Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų 

daiktai, vaizba ar kitoniškas
Nuo Vagių ir Pldiikų. Nuo LigOS ir 

Nuo Mirties.

Mįs apdraudžiama VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ
Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todčl nusipir- 

■ kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- 
V tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimes, 
I nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa

nija išmokas jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė.
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 

reikalais kreipkitčs pas

A. OLSZEVVSKI
| ,3252 S. Halsted jSt. C

IŠGYDO IN 5 DIENAS*“?’-”*“
Be penio ar skąųgmg

liečiančias vyru*. — Šita* nuožirdu* pasisisdiaimu* yra atviras'viaissna. kuri* praleido 
daut pini tų ant daktarą ir vaistą be jokios naudo*, ir mano noru yra-**rodvti vtai«m* 
istiem* žmonėm*, kuri* buvo ėvdomi dežimities .ar dauliaua daktarų be Jokio paaise- 
kitno, kad ai turiu vienintėlį būdą, kuriuomi tikrai tiSrdau.
NernoMk ui gydymą be Raudo* — mokite už tikrą Iftcydymą.

- Ai tikrai iMvdau Mgss skilvi*, plaučių ir inkstą net ir labai užsendintas. . taį
R .

iižydom* treitai, Kerei ir tu 
pilna slaptybe. Ne\ą nuail- 
pnėjima*. Bupoolime* įveika- 
to». žudymo* stipry bės, nabė- 
fima* kraujo, užnuodijim**, 
Uapumiaė* g*iity*.

Plaučių ligos, 
Dutuly*. Bronchitą* ir kito* 
planCią li<o* tikrai iiSydoma 
mano vėliausia badu. Širdie* 
bto*.

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

Išžrdo kad butam 
sveikas.

Specialistas vyrą ir 
moterą litą.

Moterų Ilgos, 
Vidurinė* Ūdos, skausmai strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kito* lito* tikrai išRydomoa. 
Užpakalin** žanro*, ux*«ndin- 
tos ir nerviiko* Ino* moterų.

Užnuodljimas 
Kraujo, :

ir viso* odos Užos. kaip v* 
puikai, piktoji dedervin*. iun- 
votė*. ntatulys, hemorhiodai, 
sutinime* tilią. naikin»mti «u- 
M*imai. jsisenėjuaio* h<0».

DR. ZINS, CHICAGO

VYRAMS TIKTAI
Kas gali bot matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 So. Šute St CHICAGO, ILL

arti Harrison gatvė*
, INEJIMAS DYKAI!

Žingeidumai Patbologijos /•
Žingeidumai Osteologljos 

Žingeidumai Gromuliavime Organų

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžiniikumna.

Tyrinėk jtekmą li*o* ir paleistuvystė*, 
perstatytas gyv dadum figūrose, sveikuose 
ir li|otuo*e padėjimuos*. Lavų*iėrodinėtojas 
atsakinėja V'4ck;.i3 klausimu*. Didžiausia pro
tą tavo tyvaeime.

INŽERGA DYKAI!
Atidaryta lumdiėapao I VjMdM ryto iki

Serganti Vyrai! 
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo ligų, nenusiminkite. Susira
minkite! Gelbėkite save! Šauki
tės! prie mus! £

Eikite ten, kur busite gydomi sanži- • 
niągai ir greitai pasveiksite! Sučėdysi jSrpr 
laiką ir pinigus eidamas į American Me- 
dical Dispensary. Patarimas dykai.

Sutinimai ir kitokį naavaikumai yra išgydomi trumpu laiku lu kelioms dienoms mu
są origlualliku badu gydymo. Atsakančiai pritaikytas musą gydymas yra tikriausia* ir nuo
dugniausia* būda* ant svietai, pasiekimui nuodugnaus išgydymo. Negaišlnk laiko ir rstatyk 
pavojui savo sveikatos, klausdama* patarimo pa* aptiekorią ar draugą. Jei nėši atsaksnčial 
gydoma*, tai gali buU tikras, kad turėsi tą Ilgą per visą savo amzlą ir ji visuometRlgab'-as ta- 
taistol ueiaLmf ir susikrimtimą Męs Ugydome tūkstančius tekią ligą, dėlto kad turime joms 
ypatllka gydymą .1 i [ '

Dt&lMMMAB ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip llgai kentl 
nuo užakimo varpbs ir kiek daktarą tamistą prigavo ir suvedžiojo, musą gydymas tomistą tik
rai ilgydys. 8u musą gydymu neteikia jokio plaus tymo. Musą gydymas yra geriausias' visoj 
pašauta j, b* jokio skausmo jis praėaiina nesveikumą ant visados.

UtmiOBIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistus ir turi skausmus, žals- 
das bursoj, gerklėj* ar pratruklma* aąt kokio* nors dalies kūno, tai sergi nuo uėnuodljimo 
kraujo, kurį gali išgydyti Amsrfcan Modical Diapanaary. Męs jielkome sunkiausiai išgy
domą ligą prdMlauslam* padėjime. Męs išvalysime tavo kraują grynai ir prašalinsime ii viso 
kūno įvairius nevalumas bet nuodas trumpesniu laiku negu kas kita* kokioj dalyj pašauta*.

GUMBUOTOS m SUSlRUKą GYSLOS. Tokį padėjimą gyslą mgs išgydome be su
gaišino laiko, be jokio skausmo ir ant tuojau*. Musą gydymas praėalina visokiu* ligotus p*- 
dšjtmus, pagamina pilną bfijUn| kraujo, sugrąžina greitai normai taką sveikatą ir tvirtumą 
fikaasmal pranyksta visaL

Męs išgydome kuomet kitiems nenusiseka.
M{S taipgi išgydome trumpa laiku visa* ilgas, knrio* apsireiškia tarp jauną, seną ir 

pusamžių vyrą. PASIKLAUSIMA8 IR IŠTYRIMAS DYKA1I Viską užlaikome slapty
bėj*. Jei busi gydoma* musą, niekas to nežino*. Męs turime tam tikrą gydymą kiekviena 
ilgai.

$10. vertes ištyrimas su X-spinduliais dykai.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsišaukti pas mus dėl ištyrimo, idant žinoti ar ji* 

tinka apaivedimui ar ne. Kitąsyk 8*11 būti kūne kokia liga, kuri kliudytą laimingam gyva- 
nlmul apsivedusiems.

, Jeigu tomistą tori kokį nesveikumą kuna, paeinantį nso peržengimo gamtos tiesą, tat 
nemėgink jo užslėpti ženatva, nes Senatvė Ūktai gelbsti ligai įleisti šaknis giliau į kūną ota3. 
tavo sveikata galutinai sūnyk*

Atsišauk ištyrimui į American Modical Dispensary ofisą ir užsitikrink sau, kad esi tikę* 
apsivastl.

liTYRHRAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!
Nereikalaujame pinigų pradžiai gydymo. Jei negali ateiti patst rašyk. 

American Medical Dispensary 
91-93 E. VVashington Street Chicago, III.

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryto Htl 4 po plotų ir nuo S iki 7 vakaro.

Šauki

liuoSa gaLčriA IIoksLo 
344 S. SUte SL Chica^o, IU, 

ai • a, im * n— * .... ..u......

Visi tie, kurie šaukiasi gydytis TUR šauktis asabištaŽ] dėlto, kad 
ligos ir kitoki padėjimai negal būt gydyti teip gerai per raštus Įkaip 
galinta gydyti asabiškai. NERAS YKITE, BET ATEIKITE.
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