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Metas XVIII

' , MASKOLIJA.
Maskoliškosios kariumenės dalis, 

po vadovyste jenerolo Snarskio 
jau įsiveržė į Persiją ir traukia ant' 
revoliucijonierių rankose esančio 
miesto Tabris. Snarskij turi 1000 
kareivių, o 2000 jam pagelbon iš
traukė jau iš Tifliso rubeziaus link. 
Tuom tarpu laikraščiai pranešė, 
buk Persijos šachas susitaikė su 
revolipcijonieriais ir prie Tabriso 
pasiliovė mūšiai, šacho kariumenės 
vadovas leido miestan gabenti \al- 
gio’ produktus. Reikia todėl ma
nyti, kad Maskolijai neparankus 
susitaikymas, kadangi ji, mat) t, 
ne apie ramumą Persijoj rūpinasi, 
bet nori nuo jos kokį žemės šmo
tą paveržti. Susitaikymas todėl 
šacho su sukilėliais suskubino tik 
maskolių įsiveržimą, nes įsiviešpa
tavus Persijoj tvarkai, Maskolijai 
botų kur kas sunkiau rasti pro
gą įsiveržti į kaimyno žemę.

Peterburge likosi suareštuotas 
perdėtinis * slaptosios politiškosios 
policijos pulkininkas Gerašimov. 
Sako, buk jis turėjęs susinėsimus 
su visokioms revoliucijonieriškoms 
organizacijoms. Taigi, jis pildė 
savo pareigas teip kaip ir Azev. 
Matvt maslooHškiejie šnipai nė ne
moka atvirai savo pareigas pildyti, 
bet išgavimui reikalingų žinių ne 
kartą glaudžiasi prie revoliucijonie
rių organizacijų.

TURKIJA.
Klausanti laisvės šalininkų, jau

nųjų turkų vedama kariiunenč, 
atėjusi iš Macedonijcs, iš visų pu- 

* šių apgulė Konstantinopoliu. Ka- 
l daiigi laisvės šalininkų klausė ir 
JJaiyynas, tai sultano sostapilis bu

vo apgultas ir nuo jūrių pusėsx 
Niek# ne manė, kad klausanti re- 
akci j emerių Konstantinopolio gar
nizono kariumenė išdrystų priešin- 
tiesi. ’ Subatoj jaunųjų turkų ka
riumenė pradėjo atsargiai traukti 

' miestan. Reakcijonierių armija 
susirinko apie - sultano rūmą ir 
miesto pakraščiuose ir šūviais pa
tiko jaunųjų turkų kariumenę. 
Kruvini mūšiai ant gatvių trau- 

> kėši visą dieną. Reakcijonieriai 
karštai gynėsi, bet laisvės šalinin
kai nesusigando. Ratas apsiau- 
čiantls reakcijonierius darėsi vis 
siauresniu ir siauresniu. Prie sul
tano rūmo sutraukė šimtą kanuo- 
’ių, laisvės šalininkai prieš rūmą 
pastatė 60 kanuolių. Reakcijonie- 
riškiejie ministeriai, pamatę, kad 
jų šalininkai . neatstovės, padavė 
sultanui rezignaciją, bet jis jų 
nepaliuosavo, palaikė juos savo, rū
me, kol ne pasibaigs mūšiai ant 

. gatvių. Ant galo reakcijonierių 
kareiviai pamatė, jog nė- 

ra nė mažiausios vilties atstovėti, 
pradėjo pasidavineti: dėjo ginklus 
yierias po kitam regimentas; pasku
tiniai pasidavė artilerijos kareiviai 
ir sultano rūmo sargyba. Jauniejie 
turkai nuginklavo sultano sar- 

- Kybą, prie rūmo pastatė savo ka
reivius.
* Laisvės šalininkų kariumenės va
dovas. paklaustas laikraštininkų, 
ką jis mano daryti su sultanu, at
sakė, kad sultano likimas ne nuo 
jo, bet nuo parlamento paeina, va
dovui pavesta vien užimti Kon
stantinopoliu. užlaikyti tvarką, su
imti kaltininkus kilusios revoliuci
jos.

Ir' ištikro Konstantinopoliuj li
kosi tuoj aus pagafslntos karo lai- 

‘ ko teisės, prasidėjo areštavivimai. 
Suimta yra apie 10000 ypatų.

Parlamente sultanas ne daug tu
ri savo šalininkų; daugumas pa
siuntinių reikalauja jo prašalinimo 
nuo sosto, bet geidžia, kad pats 
nuo sosto atsisakytų; bet jeigu ge
ruoju ne atsisakytų, žada su prie
varta jį prašalinti.
- Turkijos sultanas, teip kaip Mas- 
kolijos caras, yra teip sakant, kaipi 
vyriausia galva mahometonų tikė
jimo, bet ant paties tikėjimo jis 
dideles įtekmės neturi, tikėjimo 
perdėtiniu yra teip vadinamas 
§eik-ul-Islam, kurio klauso dva^ 
siškiėjie. Kaip laikraščiai prane
ša, mahometoniškoji dvasiški ja ne 
mano užtarti už dabartinį sultaną 
Abdul Hamidą, jo likimu nesirupi-

lininkų teipgi yra mažai, daugi> 
mas jį laiko intrigantu, sukėliau 
paskutinę ręvoliuciją, tai laukia 
greito prašalinimo nuo sos>o Ab
dul Hamindo. Mano jau *jifctnyčio& 
dieną išgirsti 101 kanuolių šūvių 
kaipo ženklą, kad sostą Užėmė nau
jas sultanas, Rešad Ę^fendi.

Dabar traukiasi tarybos terp 
sultano ir jaunųjų turkų centra- 
lisko komiteto, kuris tariasi su 
sultanu vardu parlamento. Ma
noma visoms, pajiegomš versti ir 
kalbinti su’/taną neva savo valia 
nuo sosto 'pasitraukti. Parlamen
tas stengiasi šeiką-ul Islam prikal
bėti paremti pi i aną prašalinimo 
sultano, nes be šito dvasiškijoe 
perdėtinio tas nesiduotų pervaryti, 
sukeltų dar didesnes riaušes Azija
tiškoj Turkijoj, kur sukilę maho
metonai prieš krikščionis, degina 
krikščionių apgy ventus nuėstus > ir 
kaimus. Nors laisvės šalininkai 
mato veidmainystę sultano, bet bi
josi prieš jį vartoti prievartą, ka
dangi tas neapsieitų be blogų pa.- 
sekmių, neapsieitų be kraujo pra
liejimo. ko jauniejie turkai nori iš
vengti. Dabar pasidavė jau ir pas
kutiniai sultano apginėji^ 200 al- 
baniečių saugojusių rūmą. t

Parlamentas, atsisakius nuo. so
sto sultanui ne mano jį per daug 
skriausti: siūlo jam gyventi gražų 
rūmą ir atsakančią metinę algą. 
Bet Jis visgi dar ne nori pasiduoti, 
nors jį apleidžia artymiausi jo 
draugai, reakcijonieriški mjniste- 
riai. Jie parlamentui padavė sa
vo rezignacijas, bet jis prašė juos 
dar vieną dieną palaikyti urėdus, 
kol nebus galutinai nutarta, kas su 
sultanu daryti.

Laisvės šalininkų ka 
vadovas Šefket Paša pas 
stą po karo lauko teisėrųi 
timtaučiai gyvenę Konstaht|i 

' liuj pulkais apleidžia miestą tyt, 
jie jaučia, kad kils dat aujos 
riaušės. - Šiuom tarpu vien mie
ste ramu, bet tai mirties rantomas, 

 

įamiimas prieš galinčią kilti aud
rą. Reakcijonieriškiejie ląikraščiai 
tapo uždaryti, suareštuotil ir kelių 
tokių laikraščių redaktoriai.

Laike susirėmimų ant gatvių už
mušta 300 ypatų, pašautų ligon- 
bučiuose yra apie 500. Teip bent 
paduoda randas, kurs gal didumą 
aukų tyčia mažina.

Berlyno laikraštis “Local An- 
zeiger" gavo iš Konstantinopoliauš 
žinią, buk nutarta sultaną palikti 
ant sosto, bet jis turi duot užtikri
nimą, kad nepasiduos reakcijonie
rių įtekmei.' Pylimai aplink sul
tano rūmą, padirbti jo apgynimui 
turi būt nukasti. Kazermes. galin
čios patalpinti 20000 kareivių, 
esančios prie rūmo turi būt išgriau
tos. Saugojimui rūmo bus pas
kirta 100 kareivių ir toje sargyba 
kas dieną bus mainoma. Sultanas 
iš savo kišeniaus turi užmokėti lė
šas sutraukimo kariumenės iš Ma- 
cedonijos į Konstantinopoliu ir 
apart to, iš savo užsienių bankuo
se sudėtų pinigų tur Turkijos iž- 
dan duoti, kaipo dovaną tautai 
$250000000.

Europinėj Turkijoj ir Konstan
tinopoliuj viršų paėmė laisvės ša
lininkai, bet užtai Azijatiškoj Tur
kijoj siaučia fanatiškiejie kurdai 
ir su jais einąnti mahometonai. 
Čia išskersta jau, kaip sako, apie 
30000 krikščionių, daugiausia mo
terų ir vaikų. Į maištų apimtas 
pakrantes atkako angliškjejie, vo- 
kiškiejie ir praneuziškiejie kariš- 
kiejie laivai. Amerikonai dar ten 
neturi savo kariškųjų laivų, bet 
apginti amerikonus apsiėmė pran
cūzai ir anglijonai. Daugybė žmo
nių neteko turtų ir pastogės; baisų 
badą kenčią. Fanatikų apgultus 
miestus ginti išlipo ant kranto 
praneuziškiejie ir vokiškjejiė juri
ninkai. Beirut apskrityj norėjo 
išNpti ir anglijonai, bet gubėmato-

000 ginkluotų fanatikų. Miestas 
Latakia teipgi fanatikų apgultas, 
bet jam pagelbon atėjo ant kranto 
išsodyti nuo kariško laivo prancu- 
ziškiejie jurininkai.

Žmonių skerdynės, jeigu jų* ne
bus galima suvaldyti, privers kitus 
Europos kraštus įsikišti į Turki
jos reikalus, o kaip tas yra pa
vojinga ypač silpnam kraštui, tą 
visi žino. Jauniejie turkai norėtų 
to išvengti, bet suvaldymui fanati
kų jiems trūksta pajiegų.

Seredoj sultanas Abdulf Hemid 
likosi galutinai nuo sosto (prašalin
tas, o Turkijos valdonu pagarsin
tas jo brolis Rešad 'Effendi, kuris 
vješpataus kaipo Mohometas V.

JAPONIJA.
Japonijos sostapilyj Tokio su

areštavo vėl du parlamento atsto
vu už parsidavimus ir kyšius, ko
kius ėmė nuo susitvėrusios dirbi- 
mo cukraus kompanijos. Jau pir
ma, už tą patį, suėmė devynis par
lamento atstovus, kada pasirodė 
prigavystės direktorių susitvėrusios 
su 12 milijonų doliarių kapitalo 
cukraus kompanijos. Pasitrauktą 
nuo vietos direktoriams, kompani
jos akcijos nupuolė ant 60% ir per 
tai ypač neturtingiejie akcijonie- 
riai nužudė įdėtus’savo pinigus. 
Suimtus parlamento atstovus ap
kaltina, kad jie labiausiai prisidėjo 
prie nupuldymo kompanijos akcijų 
vertės, pats varė purviną spekulia
ciją. '

petys petin su junjis, broliai, už 
laisvę prieš budelį!”

Teisme apgynėjai Jonas Vilei
šis ir Povolockis prirodė, jog kny
gininkai elgęsis pa£al reikalavi
mų iš jų įstatymų. »Jie gavę kny
gelę, pirma sužinoję, ar ji nėra 
kur įrašyta užgintųjų knygų ką- 
talioge, paskui įrašė savo knygon, 
kur jie privalo *įrašinėti kiekvieną 
gautą knygą, ir parodė, jog in
spektorius po tuo sUrašu knygoje 
buvo pasirašęs, — taigi jo para
šas reiškė, jog jis tos knygelės 
negina pardavinėti Knygininkai 
negalį pardavinėti tik tokių knygų, 
kurios yra užgintųjų knygų kata- 
liogan įtrauktos, o ši knygelė dar 
nebuvo tokian kataliogan įtraukta.

Ant kaltinimo, kąd knygelė ne
žinia kur spauz.l irtą, buvo priro
dyta, kad venzuw leidžia daug 
tokių knygų, 'vač* lietuviškų, jei 
jos yra uzsieniuom, ne Rusijoje 
spauzdintos.

Prokuroras < Įeito stengėsi ap
kaltinti. • Apgynėjai po jo apkalti
nimo pasakė gražias kalbas, po 
kurių jau prokuroras balso nebe
kėlė.

Teismo Rūmai, trumpai pasitei
ravę. kaltinamuosius išteisino.

Kovo 20 d. buvo teisiamas J.
caro

deda sakyti lietuviškai pamokslą, 
tai žmonėms ir pikta ir juokai. 
Taip darkyti lietuvių kalbą, kaip 
Kalvių klebonas, tai tikrai retai kas 
temokėtų!

Dėlei tos priežasties ir išpažin
ties nelabai noriai eina Kalvių 
lietuviai pas savo kleboną. Jieško 
kunigo artimosiose parapijose. 
Daugiausiai eina dabar Kronin.

' Getą.

” VENEZUELE.
Sugrįžo jau Pancuzijon buvęs 

Venezuelės prezidentas Castro. ka
dangi Prancūzijos valdžios ne lei
do jam apsigyventi ant salos Mar- 
tiniųue, nes ji per arti V< 
kur, kaip manė, 
revoliuciją sukelti 
užėmusį prezidentą 
tikslui^ kaip sako, 
ir gana pinigų. Jis ir norėjo pri
sigriebti Venezuelėn tuos pinigus 
išgauti. . Jie esą kur nors mieste 
Caracas žemėj užkasti, bet apart 
Castro, nreks nežino kur jie yra. 
Europoj Castro su savim ne daug 
pinigų turėjo, o dabar jam jų jau 
trūksta.

enezuelės, 
Castro norėjo 
prieš jo vietą 
Gomez. Tam 
Castro turėjo

K LIETUVOS
IS VILNIAUS.

Balandžio I d. Vilniaus 
draugija atidaro Vilniuje parodą 
“Dailė — vaikų gyvenime”.

Vilniaus mokymo apygardos 
globėjas žada įsteigti ant Pilies 
kalno, bokšte, astronomijos obser
vatoriją.

dailės

Kovo 19 d. nutarta galutinai už
daryti Vilniaus pramonijos tarnų 
draugiją ir lekajų kliubą.

Beirut apskrity;

fanati- 
btis dar 
sultaną. 

kareivių.
eina iš

rius ne davė leidimo.
Nuraminti sukilusius 

kus laisvės šalininkams 
sunkiau negu suvaldyti 
nes jie neturi ganėtinai
o esanti^Azijoj tankiausiai 
vien su fanatikais, vietoj ginti jų 
skerdžiamus gyventojus. fanati
kų netrūksta. 26 d. ba andžio 
Berlynan atėjo žinia, jog
Deurtyal, kur iš aplinkinių subėgo

miestą

"A..

Vildžius iš Vilniaus — už 
vardo įžeidimą. Gtvo mėnesį 
tapilės.

Iš GIEDRAIČIŲ, 
Vilniaus gub. «

Prieš kalėdas Giedraičių mieste
lyje atsivėrė Kartoju Bendrovės 
draugija; prie jos priguli dau
giau 30 narių. Yra jau ir krau
tuvė. Iš pradžių ne kaip ėjosi, bet 
dabar žmonės pradėjo lankyties. 
Pajai mažiau 10 rublių nepriima
mi. Krautuvės užveiadėtojas len

(“V-tis”).

IS MERKINES, 
Trakų apskr.

Merkinės miestelis nedidelis. 
Gyventojų skaitosi apie 2 tukst. 
Miestelyje yra 15 aludžių ir mo
nopolis. Šventadieniais ir turgo 
dienomis tos girtuoklystės įstaigos 
esti žmonių kaip kuju prigrūsta. 
Iš to matyti, kad čia girtuoklia
vimas gana ^išsiplatinęs. Apšvieti
mas stovi visai žemai.

Sausio 17 d. buvo valstiečių su
sirinkimas dėlei atidarymo Mer
kinėje progimnazijos. Medžiagą 
duoda valdžia, tiktai patiems reikia 
susivežti. Regis, šis sumanymas 
labai geras, ir panaši mokykla di
džiai čia butų reikalinga < Bet!_
beveik visi susirinkusiejie gana jau 
įkaušę suriko: “mokyklos nerei
kia !“

Oi liudna! liūdna!
J—as K—as. 

(“Šaltinis”).

IS KAUNO.
1907* metais Kaune įsikūrė dvi 

privatini mokykli: “Saulės” kur
sai ir vyrų Adamčiko progimnazi
ja. Pirmaisiais metžis abiejose 
mokinių buvo nedaug. Abidvi ne
turi valdiškųjų ■ • mokyklų teisių; 
tačiaus AdamČikas padėjo iškabą: 
“su teisėmis’^ ■ Kursų klausytojai 
pradėjo kelties į progimnaziją, bet

Kovo 21 d. Vilniaus Teismo 
Rūmai nagrinėjo Vilniaus knygy- 
ninkų: M. ~Piaseckaitės-Šlapelie- 
nės ir V. Makovskio bylą. Juos 
buvo patraukęs teisman knygynų 
inspektorius Sudakovas, kurs M. 
P.-Šlapelienės knygyne 1907 m. 
buvo radęs baltarusišką eilių kny
gelę “Skrypka bietoniškąją”. Ka
dangi ant tos knygelės nebuvo pa
žymėta nei autorius, nei spaustu
vė, kur knygelė buvo spauzdin- 
ta, ir kad joje buvo vienos eilutės 
smarkaus turinio, tai Šlapelienė ir 
Makovskis buvo kaltinami bau
džiamųjų įstatymų 129 str. 1 d. 
i P-

M. Piaseckaitė-Slapelienė ir Ma
kovskis kaltinami už tai, jog ži
nodami, platino pardavinėdami 
knygelę, ant kurios neja nei auto
riaus, nei spaustuvės parašo ir ku
rioje išspauzdintos ant paskutinio 
puslapio eilės, kur autorius, kreip
damasis į ‘‘Kaimynus nelaisvėje, 
sako: “Nuo savo triobų ir nuo 
savo dirvų, nuo visų brolių, kurie 
dar tebėra gyvi, — nešu aš ašaras, 
nešu dejavimą, nešu caro nagaikų 
švilpimą. Pas mus ten naktis.... 
mus apsiaučia tamsybės.... mes 
miskurdome nuo baisiausių kančių. 
Nuo musų prakaitas varva, džiū
sta krutinės.... mus plėšo-dras- 
ko 1 Klausykite žmonės; išgirs
kite ir paduokite ranką.,.. Mes 
jums broliai. Žinokite gerai: ar 
laimėje, ar nelaimeje — mes su 
jumis stosime vienai lauke....

UIUVva UdiJAHa

nenorės dėti pinigų. Talftogi rei
kėtų, kad valdybai sušauktų visuo
tiną susirinkimą.

Apšvietimas žemai stovi. Musų 
miestelyje dar nėra įmanomos mo
kyklos l Mokytojas pisas. Iš pra
džių buvo ir mokytojo pagelbinin- 
kas paskirtas, bet kada vaikų skait
lius sumažėjo, vėl išsikraustė. 
Pirmutinė mokykla sudegė, o nau
jos niekas nestato. Buvo sumanę 
įrengti Giedraičiuose dvikliasę mo
kyklą, bet valstiečiai nenorėjo sa
vo kišene ją užlaikyti.

Degtinę geria čia gerai. * Kas 
turtingesnis pats save priskaito prie 
“šlėktos" ir nenori “kantiškai” kal
bėti. Bažnyčioje taip-pat tvarkos 
nėra — vieni lenkiškai, kiti lietu 
viškai gieda: žincąna. ir klebonas 
palaiko turtingųjų pusę: lietuviš
kai kada-nekada pasako pamokslą. 
Mokina vaikus namie lietuviškai 
ar lenkiškai. Ąpie Giedraičius 
daug galima rasti “direktorių” po 
sodžius, nes mokykloje nesupras
dami maskoliškai netik ne išmok
sta rašyti, bet ir priderančiai skai
tyti. Ir “pavestkos” neperskaito, 
kaip žmonės sako! Paniaži 
pradeda atsirasti pas mus ir iš 
inteligentų lietuvių! .

Iš lietuviškų laikraščių mažai 
lanko rtiusų padangę, užtat “Zo- 
ržų” “Przijacidių” nors vežimu 
vežk!! Ir dovanai prisiunčia, kad 
tik imtum. Po dvarus ponai išra- 
šinėja savo užveizdoms, prižiūrė
tojams po kelis egzemplioriusr kad 
tik platintų tarp darbininkų.

Apie durną beveik niekas ne
si interesuoja. Dauguipa mano, 
kad jau visai durnos nėra.... Jau 
niekas netiki jai!! Ant pavasario 
daug sodžių mano pasidalinti į vien
sėdžius, o iš rudens jau keletas 
ir išsidalino. v J. Kaziškis.

IŠ KALVIŲ,

Didelį vargą turi čia lietuviai 
su savo klebonu iru n. Gaudzevi- 
čiumi. - Jisai rodą lietuvis, bet ne 
lietuviškos dvasioj ir labai silp
nai temoka letuvjškai. Kalvių pa
rapija beveik' vijai ketu viską, len
kų bus tiktai gal koki du šimtai. 
Bažnyčioje t>ėiajs ' __; J.L
pat teisių, kiek. ir lietuviai. Bet 
butų tiek to

giau esama, nekaip kursuose, ir 
pradėjo grįžti atgal j kursus, kiti 
kitur, ar “švedais” liko. Pabaigoj 
metų kursistai išvažiavo į Petra- 
pilę egzaminų duoti, ir trįs tene- 
išdavė; progimnazijos mokinių čia- 
pat atėjo klausyti ministerijos pas
kirti mokvlojai, ir neišdavė.... 
25 mokiniai. Matome, jog kur
suose geriau mokoma, mandagiai 
ir nuoširdžiai išlavina žmogų, ge
rai išmoko lietuvių kalbos, ir tt. 
Progimnazijoje viskas adveniiškai. 
Kursuose mokyties pigiau ir grei
čiau galima juos išeiti. Viso pat
sai prityręs, sakau: nelėkkite iš 
kursų, bet į kursus!

Jurgio Sūnūs.
(“V-tis”).

šiomis dienomis, kovo 18 ir 19 
d., Vilniaus - lenkų artistų kuopa 
buvo nuvykusi Kaunan vaidinti. 
Pirmą dieną vaidino Krzivoševskio 
dramą "Prtyvvodca” (Vadas), iš 
revoliucijos laikų. Viena scena pa
rodo tenai darbininkų mitingą. Mi
nia, nusirinkusi, dainuoja revoliuci
jos dainą. Cenzūra leido tą dainą 
tik niuniuoti, be žodžių. Kaip tik 
tą dieną kasžin-kas užu scenos už
dainavo kelis pirmuosius dainos žo
džius. Patyrusi apie tai policija, 
atvykusi ant rytojaus, kovo 19 d., 
teatran norėjo suimti visus artistus. 
Bet paskui, atėmusi iš visų jų pas- 
portus, kitus paleido, suėmusi tik 
teatro administratorių, artistą J. 
Štrichąrskį. Ant rytojaus gi su
ėmė ir režisierių,1 artistą J. Bo- 
ravskį, kuris pasiliko Kaune pasi
tarti su advokatais, kas daryli.

Sako, kad suimtųjų artistų grei
tai neišleisią. Bent dvi sanvaiti 
mažiausia turėsią išbūti juodu 
lėj ime.

IŠ JURBARKO, ’ 
Raseinių apskr.

Jurbarke ketinama įsteigti 
turkliasę miesto mokyklą. Jau 
ne nuo pusės vasaros 1908 m. 
dalykų jurbarkiečiai pradėjo
pintis. Valdžia prižadėjo tą mo
kyklą Jurbarke įsteigti, jeigu vie
tiniai gyventojai duos butą 
kykiai ir mokyklos užveizėtojui.
Mokyklos užlaikymui valdžia duo
sianti ka»met po 4250 rublių. 
Šioks-toks butas jau turima: ku
nigaikštis Vasilčikovas duoda tuš
čias kazermes. Tos kazennės tam 
tikslui tiktų, reikia tik padaryti jo
se tinkamus mokyklai kambarius. 
Kunigaikštis Vasilčikovas duoda

ka-

ke
be
liu) 
ru-

mo-

lenkai turi tiek-

žmonės 
nuolaidus: tegu sau lenkai — kad 
jų ir mažuma — turėtų sau ly

ja yra tai 
B8 lietuviųkad kun.

džių). Mokyklos butui kaip rei
kiant įtaisyti, be tų medžių, reiks 
dar trijų tūkstančių rublių.

Tuos pinigus turi sudėti vieti
niai gyventojai. Jurbarko žydai 
pažadėjo duoti tam tikslui 500 
rublių. Kreiptasi į Jurbarko val
stiečius. Per valsčiaus sueigą pa
aiškinta valstiečiams apie tąjį rei
kalą. Įdomu buvo pasiklausyti 
.jų nuomonių: vieni, bent keletas 
rėksnių, šaukė, kad jiems tos mo
kyklos nereikią, kaip ligšiol jie 
mokėję be mokslo ūkininkauti, taip 
ir toliaus pajiegsią; be to, toje mo
kykloje ntokysiąsi tik žydai ir 
valdininkų vaikai; užtatai mokyklai 
nė skatiko neduosią. Kiti stengė
si išaiškinti, kad toji—mokykla 
jiems esanti reikalinga ir užtai rei
kią bent kiek pinigų jos įtaisymui 
duoti. Kurie-nekurie sakę, kad 
reikią atiduoti ir paskutinį skati
ką* by tik butų kur vaikams mo- 
kinties. Galų gale valsčius visgi 
nesutiko neikick pinigų duoti to
sios mokyklos buto pataisymui. 
Nesutiko labiausia dėlto, kad dau
guma manė, davus vieną kartą, 
paskui reiksią kasmet mokėti. 
Nors buvo aiškinama, kad tik bu
to pataisymui rcikįą pinigų sudėti, 
o toliaus nereiksią, nes mokytojų 
algoms, nuolatiniams mažiems bu
to pataisymams ir kitiems - reika
lams užteksią tų kasmetai valdžios 
duodamųjų 4250 rublių ir mokinių 
už mokslą sudėtųjų, bet dauguma 
tam nenorėjusi tikėti.

Dabar sutarta rtrfkti aukas mo
kyklos buto pataisymui. Tamož- 
nės, k rašo s ir kiti' valdininkai apsi
ėmė duoti bene per penketą mėne
sių po kokį tai savo algos pro
centą. Tokiu budu jie išviso su- 
dėsią apie 200 rublių. Išrinkta ke
lt žmonės rinkti aukas miestelyje 
ir apylinkėje. Girdėjau, kad Jur
barko lydai, be anų 500 rub., su
dėjo dar apie 500. rublių. Kiek 
ligšiotiai surinkta nuo miestelė
nų krikščionių, dar neteko sužino
ti. Valstiečiai, bent kai-kurie, ža
da taipogi duoti. Reikėtų visiems, 
ne tik jurbarkiškiems, bet ir kitų 
aplinkinių valsčių gyventojams au
koti, kad reikiamieji mokyklos bu
tui įtaisyti pinigai susidėtų, nes vi
sų vaikai galės mokytis toje mo
kykloje. Mokyklos rakandams 
įtaisyti busią paimta iš skiriamųjų 
valdžios pinigų, nes iš pradžios, 
koliai ne visos kliasos bus atidary
tos ir mokytojų bus dar mažiau, 
jų algoms visų skiriamųjų valdžios 
pinigų nereiksią.

Jurbarke, ar kitoje kurioje vie
toje netoli Jurbarko, šiokios ar to
kios mokyklos, augštesnės negu 
pradinės, būtinai reikia, nes ap
linkų? niekur nė jokios mokyklos 
be pradinių nėra. Arčiausia nuo 
Jurbarko vidurinės mokyklos yra: 
Kaune, Marijampolėje, Vilkaviš
kyje — gimnazijos, Tauragėje — 
privatiškoji progimnazija, Veive
riuose — mokytojų seminarija, 
Raseiniuose — bene keturkliasė 
miesto mokykla. Bet nuo Jur
barko į Kauną ir į Veiverius yra 
po 12 mylių, ligi Marijampolės— 
netoli tiek-pat, ligi Vilkaviškio— 
apie 8 mylios, ligi Tauragės ir Ra
seinių — po 6 mylias. Vis tai 
gana toli, o ir įstoti ten juk ne
lengva, nes beveik visur mokinių 
kimšte prikimšta; be to gimnazijo
se ir progimnazijose už mokslą 
reikia brangiau mokėti, negu ke- 
turkliasėje miesto mokykloje: čia 
metams tik apie 10—12 rub., val
diškose gimnazijose nuo 50 ligi 
60 rub., privatiškose dar bran- 
giaus. Tiesa, čia rfepasiseks įgy ti 
gimnazijos mokslo, bet visų ge
rumų kartu nė nesu j ieškosi. , O 
by tik žmogus prasidrėks sau akis, 
by tik įgy s bent šiokį-tokį augštes- 
nį, negu pradinės mokyklos, moks
lą, jau toliaus, daugiaus regėda
mas, prasiskįs sau kelią į vieną ar 
į kitą augštesnę mokyklą, arba 
jeigu toliaus mokyties negalės, tai 
galės gauti šiokią-tokią vietą. Pa
baigę keturkliasę miesto mokyklą 
turi tokias-pat teises, kaip baigę 
4 kfiasas gimnazijos arba realinės 
moklyklos. K. Martišius.

(“šaltinis”).

koms. Sukirstas malkas reikia 
parodyti miško užveiždai, kuris ap- 
kainoja, kiek jos vertos. Dabar 
miške už aktainį mokama nuo 2 
nib. 80 kap. ligi 8 rub. Vienas 
ūkininkas, prisikirtęs malkų, pa
kvietė užveizdą, kad apkaindtų. 
Tas greitai neatėjo. Atėjo pava- 
kans. Žmogus, • nesulaukdamas 
užveizdos, prisikrovė vežimą šakų 
ir parvažiavo namo. Ant rytojaus 
užveizdą su miško sargu atvažiavo 
pas aną ūkininką ir reikalauja už
mokėti už šakas 1 rublį. Žmogus, 
aiškindamas, kad žabai verti tik* 
50 kap., rublio nedavė. Tada už
vaizdą atvažiavo su uriadninku, 
kuris surašė protokolą už vagystę. 
L riadninkas baugina ūkininką.
kad 
štai

už tai reiksią sėdėti 4 mėne- 
kalėjime. Kėkštas;

(“Šaltinis”). 
I * *

IS VIEŠINTŲ, I

Neseniai važiavo Anykščių žy
deliai su linais Kupiškio ir už Vie
šintų rado ant vieškelio negyvą 
rusą. Duota žinia policijai,' kuri 
ir žydelius suėmpsi. Ligi kas bus 
ir nekaltas kentėk.

Pradžioje kovo mėnesio vienoj 
grintelėj miške nužudyta senutė. 
Kalba, kad nelaimingoji buvo kiek 
ten skolinga užmušėjui ir neturė
jusi iš ko atsiteisti. Tas, perpykęs, 
atvažiavo vieną naktį su savo pa- 
£ia ir užsmaugė) bobutę. Užgir- 
dę nelaimingosios riksmą, kaimie
čiai subėgo ir suėmė piktadarius. 
Senutė atsiskyrė su šiuomi pasau
liu. 1 Romėnas.

(“Šaltinis”).

IS KURKLIŲ, 
Ukmergės apskr.

Nabašnikas klebonas T. Pulta- 
rokas buvo surinkęs nuo 
nv -00-S00 
bažnyčios ir tuoni tarpu tntid įiįH 
dėjęs į banką ant savo vardo. Bet 
kadangi greitu laiku numirė, tai 
tie pinigai taip ir liko banke, ir 
juos paveldėjo mirusiojo klebono 
broliai, kaipo “palaikus”. — Nąu- 
jai pribuvusis klebonas J. |A9R 
kis išpeikė kleboniją, ir 
parapijonis, kad danių 
kad reikalinga esą “sallž” 
“balkonas” ir tt. Parapijoj daw 
nesutiko. Tuo tarpu gi 
ėmė rinkti pinigus pataisvnito||įH- 
nyčios stogo. Surinkęs pinigsU 
taisyti bažnyčios stogą, pašgfadiįto 
meisterius ir perdirbo pagal;M|p>{ 
noro kleboniją. Dabar-gi 
ka antnikart^ pinigus pataėsyxi|į|tl 
bažnyčios stogo, i Parapijai gi 
tarp savęs kalba: kas-žin - 
bar klebonas sumislys padaryti su 
musų pinigais, j K. J. K.

IS PANEDELIO, 
Zarasų apskr.

; Musų dvarininkams Kasalkauc- 
kams priguli daug miškų. Ikišiol 
mišką parduodavo tik vietiniams 
gyventojams. Dabar, kaip girdėti, 
dvarininkas susibankrutijo. Dva
rininkas daktaras Zatorskis uždėjo 
pinigus, paėmė tuos miškus ir 
davė pirkliams. Dabar kerta 
ką be pasigailėjimo ir išveža, 
kelių metų liks vieni kelmai, 
tiniams žmonėms nebus nė
valgyti išsivirti; Ar negalima kaip 
nors sulaikyti tokio miškų naik- 
nimo? Keleivis.

par- 
miš-

Po 
vie- 
kuo

(“L. U”),

IS RASEINIŲ, 
Kauno gub.

Vasario 16 d. buvo, metinis 
Ūkiškos Draugijos susirinkimas. 
Susirinko išviso apie 70 žmonių— 
apie dvejatas ūkininkų, ke
letas kunigų, o kiti visi dvarponiai. 
Nei referatų, nei kalbų, nei gin
čų nebuvo; atlikta vien tik rei- 
kalingiausiejie darbai. Į 
bą išrinkta vien dvarponiai 
tinis džiakonas. . ■ Priimta 
naujų narių, gyvenančių
dvarponių. Kalba viešpatavo len
kiška. Tik pabaigoj posėdžio vie
nas ūkininkas prabilo- lietuviškai • 
ir tiesiog į akis išdrožė vienam po
nui, kuris bebūdamas draugijos už
veizėto ju, tiek pripirko bargan su
perfosfato, kad į kelis metus ne- 
gal išparduoti. Q už tai reikia

valdy- 
ir vie- 
keletą 
mieste

Iš PANEVĖŽIO.

3

j. ų;



MBTUVA
tiorėję kas. tai atsakyti, bet pirmi
ninkas uždengė posėdį ir galas. 

--Jvfgaliu nepaminėti, kad moterįs 
dvarponės, kurios irgi skaitosi na4 
riais, savo veiklumą parodė tik 
tame, kad balsuojant parašė ant 
popieriuko pavardę. O šiaip visą 
laiką tik juokauja, geria arbatą ir 
daugiau nieko. Man ta draugija 
išrodo lyg gyvas lavonas. Yra 
dar kita draugija — vadinasi "Ra
telis”. Prie jo priguli smulkięjie. 
Bet apie tai kitą kart.

IS. KULVOS,
Kauno gub.

18 d., 2 vai. po
Neries ledai eiti ir prie

pietų,Kovo 
, pradėjo

Mikoliškių dvaro susispyrę susto
jo. Vanduo staigiai pakilo ir už
liejo plačius Neries krantus, Mi
koliškių dvaro ir Betygalos so
džiaus triobų vos stogų kubriai 
bešimatė iš vandens. (Betygalos 
sodžius už 9 verstų nuo. Jonavos). 
Vanduo išstovėjo iki io vai. va
karo. Nuostoliai dideli, 
kių dvaro prigėrė daugiau 
40 galvijų. Nelaimingiausi 
galos sodžiaus gyventojai.
paloje* yra 12 dubų. Joms susi- 
skląidžius — 20 ūkininkų, 150 du
sių liko be duonos/ Javai 
sumirko arba išsibarstė, pašaras 
sušlapo ir pųva, triobesius ledai 
suardė, krosnjs sugriuvo, medžius 
ir malkas vanduo išnešiojo, tvoras 
sunaikino, magazino grudai taip- 
pat pašlapo ir pųva. Į sodžių net 
graudu žiūrėti: tarp ledų kalnų 
kyšo apgriuvę triobesiai. 
tygaliečiai ketina valdžios 
kad duotų pašelpos.

("V-tis”).

kiuose.... Ko musų vasii 
kosi? Tabaką rūkyti, su : 
ir žydžiukais miesčiuku j e 
plūstis 1 Oi, kiek mums, 
vaikai visokių nesmagumų

O vis dėlto, kad mokyki 
turi ant mokinių jokios geros įtek
mės. Neva lanko jie tą 
“učiliščia”, bet mokslas įten 
kutinis. Daugumas vaiku 
leidžia — gaila drabužio 
siavimo! 
vaikų, dabar kasžin ar lik) 
to. Mokytojas daugeliui 
kad mažai mokykla rūpinasi 
tais pradeda mokslą 10—Ei 
dą ryto; tankiai vaikai palikti 
kykloj pats vieni ko sprahd 
nenusisuka. Skundėmės 
ant jo ir žemiečių viršinirikui, bet 
iš mus pačių atsirado tol i, 
paliudijo, kad mokytojas “ 
Mokytoją labai užstoja mll! 
šaitis V.‘ J. Valsčiaus rm

ro.
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IS VIEKŠNIŲ. 
Šiaulių apskr.

Musų miestelyj yra keletas mo
kyklų: 2 liaudies mokykli, viena 
privatinė ir viena cerkvinė mer
gaičių mokykla, kurioje mokosi 
keliolika rusių mergaičių ir kelios 
žydaitės"; lietuvaičių visai nėra. 
Ateinantiems metams, turbut, ati
darys 4 kl. miesto mokyklą, nes 
valstiečiai paskyrė 30000 rub. ima
mams pastatyti.

1) Ministerijos liaudies mokyk- 
>1dbJ mokytojas rusas, lietuviškai 

y moka, bet nemoko skaityti, tik ra
šyti. i.

2) Valsčiaus liaudies mokykloje 
du mokytoju: vyresnysis rusas, 
antras lietuvis. " Mokinių yra apie 
120. Malkoms valsčius duoda mo
kytojui 120 rub., bet žiemos lai-

' ku mokykla esti labai šalta, nes 
mokytojas labai šykščiai kūrena; 

« vaikams sušalus, kada nebegalima 
k'ęašyti, mokytojas šildo juos gim- 
\nastika. Mokytojams, kaip matyt,1 
lirgi nelabai malonu šaltoj moky
kloj, nes kuo greičiausiai per per
mainas ‘skubinasi į savo kambarį 
stišilti, p vaikai turi šalti per išti
sas dienas žiemą. Už 120 rub.,. 
rodos, galima butii šiltai mokyklą 
laikyti ir nešaldyti vaikų! Taigi, 
ar negeriau padarytų musų val
stiečiai, kad duotų mokytoj ui* ne 
pinigais, bet malkomis? Manau, 
jog tada mokykla butų šilta ir 
vaikams nebereiktų šalti. Baigias 
mokslo metai, tada tik ponia M-nė 
(mokytojo pati) pradeda mokyt 
mergaites megzti. Tik visai ne
suprantu, kodėl nemokė per žie
mą, o pradeda tik už 4 san vaičių 
prieš Velykas? Juk mokesnio 25 
rub, gauna ne už tris sanvaifes, 
bet už visus metus ?

Vingyras.:

I§ ROKIŠKIO, 
Ežerėnų apskr.

Vasario 23 d. buvo metinis 
suotinasis “Saulės” draugijos sky
riaus susirinkimas, kuriame sutar
ta visomis jiegomis stengties įkurti 
Rokiškyje progimnaziją.

Grapas Przezdziėckis pavedė 
progimnazijos naudai dykai 12-kai 
metų savo namus.

Draugijos skyriaus ižde pasiro
dė esama 562 rub., 97 kap.

Nutarta: 1) rinkti aukas pro
gimnazijai per knygeles, 2) suda
ryti pajininkų draugiją, 3) pajinin
kų draugijos įstatams išdirbti iš
rinkti komisiją.

Sis paskutinis darbas, išrinkti 
komisijai, pavesta valdybai.

Valdyba pasiliko ir šįmet ta pa
ti, tiktai vieton prasišalinusio kun. 
IrmanO, į revizijos komisiją išrink
tas kun. y. Zapkus. Žiobiškio kle
bonas.

vi-

Rokiškietis.
(“V-tis”).

Iš LEPLAUKŲ, 
Telšių apskr. *

Mokykla, sako, yra apšvietimo
{staiga, tik ^ne pas mus, Leplau-

, kurie 
'] jeras”. 
u ų vir- 
1 etiniai, 

matydami mokytojaus apsUcidimą, 
i algos 
tt it vie- 

gi at- 
iž tai 

1 lubos 
& vis- 
i. Ta
lija čia 
r< jame,

per sueigą norėjo sumažinti 
ant 100 rub., tačiaus, nesia 
nybės, tai nenusisekė. Bet 
sisakėme .mokyklą taisyti, ! 
va butas lygiai tvartas..., 
įlinkusios, krosnįs kiaurus 
kas įra, net nemalonu įeiįi. 
čiaus p. M—vui gera, nes ai 
gan dicįęlė. Mes vis galV 
kaip čia nuo p. M—vo atsikračius, 
bet toki ponai sunku nusikratyti. 
Inspektorius čia retai apsilanko, 
žmonės apsnūdę. Jie neišmano, 
kad gali drąsiai reikalauti idant 
jiems atsiųstų direkcija mokytoją 
lietuvį. Ir Dievs žino, kuomet mes 
iš mokyklos turėsime naudą, kuo
met sulauksime savo žmogaus, mo
kytojo lietuvio, kuris, rasi, vaikus 
nors ant knygų pamokytų, nes ir 
kunigas čia per 
kartus atsilanko

metu s vos 5—6 
ant lekcijų, v 

Esus-nebėsus.
U.*).

IŠ BERNOTAVO, . 
Telšių apskr.

Sausio pabaigoje buvo rinktinių 
sueiga paskirstymui valsčiaus po
nams algų. Atvažiavo ir žem. 
viršininkas iš Plungės. Valsčiaus 
ponai visuomet reikalauja algas 
pakelti, bet ne visados sekdavos. 
Šį kartą pasisekė labai gerai. Raš
tininkui pakėlė ant 200 rub., o ki
tiems ant 100 rub. . Iš pradžių 
rinktiniai nesutiko, bet buvo pa
reikalauta, kad persiskirtu į dvi 
dali. Pasirodė kad du trečdaliu 
nesutinka pridėti, bet žem. virši
ninkas, ar tyčioms ar ’netyčioms, 
suskaitė, kad tik trečdalis nesitin
ka; raštininkas tuoj tą įrašė į 
tarimą ir noroms nenoroms 
re j o

nu-
tu-

rinktiniai sutikti.
Esus-hebėsi s.

I§ SUVALKŲ.
Kovo’13 d. iš kalėjimo, pahido 

Tamošių Lipinską ir Jurgį Pūką, 
abudu nuo Liudvinavo; prasidėjo 
pirmas 5 mėn. ir 22 d., antras — 
2 mėn. ir 14 dienų., Lipinsko 
klausinėjo apie “Šviesą”, apie Gri
nius, apie S. Matulaitį, ar parda
vinėjo atsišaukimus ’ir knygas. La
pinskas ■ nepažįsta nei rašto, nei 
spauzdinto nepaskaito. Pūko klau
sinėjo apie visos Suvalkijos atsi
tikimus ir ta viską kaltino. Kaip 
pasisakė nieko nežinąs, ir negirdė
jęs, tai tie tyrinėtojai jam ir sa
ko: “nejaugi tu gyveni be girdė
jimo ant svieto?” Pūko klausi
nėjo ir žandaras, ir policmeisteris, 
ir svarbesniųjų reikalų tyrinėtojas 
ir kalėjimo viršininkas Pyžalsįds. 
Tankiausia kvosdavo apie 
socijalistų revoliucijonieyių ir apie 
socijaldemokratų partijas, kur, 
kas, ką parduoda: kokius laikraš
čius, “Žariją”, atkirus laiškus,
sišaukimą į lietuvius tėvus? Ta 
pat klausinėjo, kur tie eserai 
esdekai ginklus turi, už kiek pi
nigų jų parsigabeno. Tyrinėto į; 
žino, kad anie turi trinkius ir ni 1

at-

ir

iai
žino, kad anie turi ginklus ir pi li
gų kasas, tik nesuseka, kur tai y a. 
“Pasakyk, sako, tai daug pini *ų 
gausi ir tau nereiks dirbti, gal iii 
gerai gyventi”.

Suvalkų žandaras, policmeisteris 
Tomaševičius ir kalėjimo viršinin
kas Pyžalskis tai vieną ranką 1; ti
ko, Kalėjimo viršininkas patsai 
kalinius išklausinėja apie visą-ką, 
rėkia, grasina, gązdina, kad visi tą 
pasakytų. Kalinys.

Iš PLOKŠČIŲ, 
Naumiesčio apskr.

Vasario 20 d. buvo rodininki 
(launinko) jr jo pagelbininko rin
kimai. Rodininku išrinko J. pu iš
kunigį 210 bals, už jį ir 99 prieš 
jį, o pagelbininku J. Puidoką 167 
už jį ir 150 prieš jį. Paskui tarė
si, kaip paskirti taupomosios ka
sos trečdalį pelno 333 rub. 73 kap. 
Susipratę ūkininkai reikalavo pusę 
paskirti tiltų taisymui, o pusę ka-

o

sos valdybai,, nes ji jokios algos 
negauna; bet dauguma užrėkė, kad 
visą pelną palikti kasos valdybai, 
išskyrus IOO rub. pragėrimui. Dar 
buvo pakeltas klausimas apie už
darymą šventadieniais viešnamio, 
bet kaip kiti ėmė šaukti, kad ne
uždaryti, bet dar, girdi, antrą ati
daryti, tada jiems pritarė ir kiti. 
Taip pas mus vėl viską degtinė 
vildo. Putinėlis.

(“L. Ų.”).

I§ PLAKTINfiS, 
Naumiesčio apskr.

Kovo 25 d. Kriukų miestelio 
žemsargis, vokietis, .peršovė kokį 
ten Klimanskį. Mat jau pora 
metų, kaip jam reikėjo stoti į 
Naumiestį prie “liosų”. Bet jisai 
ligšiol buvo nestojęs ir vis slaps
tėsi; Tasai žemsargis sužinojęs, 
jog Klimanskis gyvena Plaktinej 
(Kuro kaime) pas savo uošvį, gi
rios sargą, nuvyko tenai. Kliman- 
skis, užkluptas policijos, spruko 
miškan. Tada anasai žemsargis, 
negalėdams jo kitaip pagauti, pa
leido jam pakulniui šešis šuvius 
iš revolverio. Paskutinis šūvis pa
taikė nabagui į strėnas ir išėjo 
kiaurai per šoną, iš ko į pusan
tros paros nabagėlis ir pasimirė. 
Tyrinėjimas jau buvo, tačiaus 'lig
šiol nežinia, kuomi šis dolykas 
užsibaigs. ' .. *

(“Šaltinis”). •

IŠ BŪT VIENIO, 
Pajevonio v., Vilkav. apsk.

Kovo 27 dieną Vištyčio 
žandaras su dviem žemsargiais da
rė kratą pas K. Nykštaitį. Pa
siėmė kelias knygeles (“\ adovas 
į sveikatą”, “Tilžės kalendorius”, 
Girtuoklystė musų rykštė”, “Lie
tuvos kanklės”) ir suareštavo 
Nvkįtaičio sūnų, kuris, buk, prisi
dėjęs buvo prie cicilikų.

V. S. 
(“šaltinis”).

IŠ MARIJAMPOLĖS.
Balandžio 3 d. taisant daržinę, 

nugriuvo ant pėdžių išeitas sto
gas ir prislėgė Marijampolės ap
skritinį matininką (pavietinį ka- 
maminką), p. Dabkevičių ir jo 
tarnaitę. Išėmus juos iš griuvėsių 
— Dabkevičius neužilgo pasimirė. 
Tarnaitė išliko gyva, bet kojas tu
ri sulaužytas. Kaimietis.

(“šaltinis”). ’

Kovo 28 d. buvo ketvirtoji pas
kaita. P. Damijonaitis paskaitė 
apie Šveicarijos mokyklas: gana 
gerai parašyta. P-lė čunkytė pra
nešė apie moterų rankų darbų 
mokyklas. Parodė savo Kauno 
mokyklos mokinių darbelius, kurių 
keletą publika čia-jau nupirko. 
Darbeliai gana gražus. Pranešė apie 
tos mokyklos mokinių darbelių pa
rodą, kuri busianti Kaune nuo ge
gužio i ligi 10 d. Publikos buvo 
nedaug, be to dar ir mokiniams 
šiuo kart nebuvo galima, nes re
kolekcijos. Vabalėlis.

■ I * t * t '

Suimtas inžinierius P. Vitkaus
kas, “Šviesos” sekretorius.

• k (“L. U.”).

IŠ KETURVALAKIŲ, 
Vilkaviškio apskr.

Pas mus kas metas rudenį at- 
sibasto iš Rusijos kailiadirbis ru
sas, ir. čia pabuvęs ligi pavasario 
ir surinkęs 400—500 rublių vėl 
keliauja savo keliais. Ar never
tėtų ir lietuviams užsiimti dirbimu 
kailių, kam-gi duoti svetimtaučiui 
išsinešti tokią krūvą pinigų?....

■ Nors valstiečiai savo nutarimais 
ir privertė šventadieniais uždaryti 
visas aludes, monopolį ir traktier- 
nę, bet kaikurie žmonelęs dabar jau 
gailauja, kad taip padarė, nes da
bar, atėjus šventadienį į mono
polį degtinės, dar turi ilgai pra
šyti pakol įleidžia per užpakalines 
duris. *

Tai kaip pildomi pas mus nuta
rimai. Velnio Muzikantas.

("L. U.”).

IŠ SEINŲ, 
Suvalkų gub.

Balandžio 6 dieną Seinų mięsto 
trikliasėje mokykloje prasidės kvo
timai norintiems įgyti mokytojo 
teises. ‘ Prie kvotimo prileidžiama 
jaunikaičiai nejaunesni kaip 17 me
tų ir mergaitės — 16 metų. Jie 
privalo pristatyti: 1) trumpus 
savo gimimo metrikus; 2) paliu
dijimą iš viršaičio apie luomą; 3) 
dvi savo fotografiji; 4) mokyto 
jams užmokesnio 3 rub., kurie ne 
grąžinama, kad ir neišdavus kan
didatui kvotimo; 5) paliudijimą 
iš mokyklos, jeigu kasįturėtų, ii 
6) paliudijimą iš gubernatoriau.* 
apie ištikimumą; nepristačius šie

---------!------------  
paludijimę\ njokyklos vyresnybė 
pati paklausia l( gubernatorių apie 
kandidatą, , ,,

Stojusiu jie prie egzaminų bus 
klausinėjami iš tikėjimo, rusų kal
bos,, rusų,, istorijos ir geografijos 
ir privalys dųųti pirmoje moky
klos kliasoje pq dvi bandvmo lek- 
cijL •

Norjntiejie Į^ųs kvočiami ir iš 
lietuvių kalbos įtik reikia apie tai 
paminėti savo prašyme.

Kvotimai tęsis visą sanvaitę. 
Tuo-pat laiku bus kvočiami ir val
dininkai, kurie nori įgyti pirmąjį 
valdininko laipsnį (rangą). Kvo
timai jiems kur-kas lengvesni.

Gruodžio 15 d. prie kvotimo sto
jo 10 žmonių, o jų tarpe tiktai vie- 
nų-vienas lietuvis p. Petras Ju- 
kaitis P-r. Bražys.

(“L. U.”).

IŠ GELGAUDIŠKIO, 
Suvalkų gub.

Dvarą valdo Komaras. Jis la
bai klauso dabartinio raštinės ve
dėjo, vokiečio Amono. Valsčius, 
prisidedant Komarui, laiko čia dvi 
mokykli, lietuviams ir vokiečiams. 
Gelgaudiškyje vokiečių maža, ir 
jų mokyklą maža kas telanko. Tad 
vokiečiai bijo,- kad jos neiškeltų į 
šakių dvarą, kur yra kirkė ir gy
vena pastorius. P. Amonas vi
sokiais budais prikalbinėja mažų
jų dvarų valdininkėlius katalikus, 
kad savo vaikus leistų į vokišką
ją mokyklą. Kai kurie, bijodami 
ar tinkindami jam, ir leidžia, bet 
mokinių skaičius vis dėlto maža 
tepadidėjo. Amonas prikalbinėja 
Komarą, kad jis rūpintųsi lietuvių 
mokyklą iškelti kur į sodžių, ir 
vaitą kursto, kad valsčius nutartų 
tai padaryti, ir pats buvo atbėgęs 
j sueigą. Tik valstiečiai, viską su
žinoję, nutarimo nepadarė.' Dabar 
Amonui. belieka Komaras. Tik 
abejotina, ar Komaras, pats būda
mas* katalikas, -panorės skriausti 
katalikus, išeidamas mokyklą ten, 
kur kunigas negali jos pasiekti, o 
paliktų ant vietos: vokiškąją mo
kyklą, kur įyalstiečjąi, žinoma, vai
kų neleis1; jie j ieško mokytojo ka
taliko ir savo tikybos mokslo.

Braiž.
(“V-tii”).

Iš NĄUMIESČIO, 
Suvalkų gub.

Neseniai iškėlė kamisorių, Kai
kurie tos apskrities vaitai suvažia
vę, sudėjo pinigų ir nupirko dova
nas, nebent už tai, kad jų neprižiū
rėjo. Bene geriau butų buvę, kad 
tuos pinigus butų savo valstiečių 
apšvietimui paskvrę. Rasit.

(“V-tis”).

Iš RYGOS.
Baltijos pajūrio laikraštininkų 

suvažiavimas buvęs labai gyvas. 
Išrinktas nuolatinis tokiems suva
žiavimams taisyti biuras. Nutarta 
įkurti Baltijos pajūrio laikraštinin
kų sąjungą. Ikišiolei įvairių tau
tų laikraščiai prikaišiojo vieni ki
tiems, kad skiriąsis nuo valstybės, 
kad esą dideli socijalistai, ir tt. tuo 
tikslu, kad vyriausybė imtų tą tau
tą persekioti. Tokį siundymą su
sirinkimas papeikė. Igaunių atsto
vai nesuspėjo atvykti, bet prane
šė telegrama pilnai užjaučią suva
žiavimą.

(“V-tis”).

šinausjeiutė — šešias labai origina
liškas juostas. J. Gužas;1**P. Vir
bickas, B. Buračas — medžio dro
žinių. R. Masioniutė — juostų 
divoną, dvi Staltiesi, dvi juosti ir- 
vieną šaukštą. O. Matusevičienė 
—- juostą ir dvi priejuosti. O. 
Kliučninkaitė — tris priejuostes. 
A. Matukaičiutė — priejuostę.
■ Nemaža dar daiktų“ yra kelio
nėje, kuriuos apturėję vęliau ap- 
garsįsim.
Liet. Dailės Draugijos Valdyba.

(“V-tis”).

TREČIOJI LIETUVIŲ DAILĖS 
PARODA.

Dėlei kai-kurių priežasčių ati
darymas parodos atsibus 10 dienų
vėliau. Smulkesnės ir artymesnės 
žinios apie jos atidarymą bus pra
neštos kitame numeryje.

Pastaruoju laiku atsiuntė: K. 
Stabrauskas iš Va^šavos šešius ga
na didelius pąyeik^lus: 1) “Balto
ji naktis Finlandyoj”, 2) “Mir
ties šmėkla”, ,3) Kunigaikštystė 
“Laimė”, 4)^ “Pirmas sniegas”, 
5) Portretas pąpos. M., 6) Portre
tas p7 B. j <t,

P. Kalpokas iš : Muencheno — 
penkis paveikslus: 1) “Raudonas 
vakaras”, 2) “Audrota dien£”, 3) 
“Žiemos, laike”, 4b “Vasaros pie
vos”, 5) “Berželiai’’.
,A. Žmuidzinavičius: 1) “Nak- 

tis .
J. Mackevičius iš Peterburgo 

septynis paveikslus:ti—2) “Galve
lė”, 3) “Aigipto pyramidos”, 4) 
“Jeruzolimos sienos”, 5) “Anco- 
na”, 6) “Ant kranto Adriatikos 
juros”, 7) “Jupiterio šventyklos 
kolumnos Atėnuose”.

J. Zikaras iš Ppterburgo — ke
turis skulptūros darbus: 1) “Iš
gelbėk mus”, 2) “privargau”, 3) 
“Ramybe”, 4) “Onutė”.

Tautiškam skyriui atsiuntė: M. 
Rušinauskiutė puikų juostų divo
ną ir tris dailius žiurstus; U. Ru-

rinkimai. Rinktiniai seriiunai ir 
kiti prašė to paties viršaičio pasi
likti, prižadėjo pridėti jam ir al
gos 20 rublių, bet šis vos-vos su
tiko.
| Paskui viršaitis parodė viršinin
kui “Saulės” skyriatfc atsišaukimą 
ir paskaitė valstiečiams. Visi vie
nu balsu sutiko paremti “Saulės” 
mokyklą. Rodos, viskas gerai ėjo; 
bereikalo j»o nutarimu pasirašyti ir

1

tau! Valsčiaus raštininkas Kudre-. 
cevas patarė viršininkui tokio nu
tarimo į knygas nerašyti, nes, gir
di, įstatymai draudpią. Po to vir-

rupinties musų dvasiškiejie ir svie- 
tiškiejie vadovai.

Ėjimas Amerikon Lietuvai nėra 
pageidaujamas nei iš tautiškai-po- 
litijškosios, nei iš ekonomiškosios 
pusės.

Bet ėjmas į didžiuosius Lietu
vos ir Latvijos miestus yr^ Lietu
vai naudingas ir pageidaujamas iš. 
kiekvieno žingsnio. . »

Taigi kodėl tą taip dabar dide
lę išėjimo srovę iš Lietuvos kaimų, jį į knygas įrašyti, 
nesistengus visokiais budais pa- 
kreipti į musų miestus?

Tą dalyką turėtų gerai apsvar
styti besirūpiną Lietuvos ateitimi

AR DRAUSTI LIETUVAITES 
■NUO MIESTŲ; AR JAS GLO

BOTI?
Dažnai girdime kunigus ir svie

tiškuosius inteligentus draudžiant 
kaimo mergaitėms, kad neitų į 
'hiiestus uždarbiauti. Tą-pat skai
tome nekartą ir laikraščiuose: 
“neikite, sako, jaunosios mergai
tės, į didelius mieštus uždarbiauti, 
nes tai pavojinga jūsų dorai; pasi- 
likkite, kur buvusios, kaimuose; 
ten smagus, ramus ir šventas gy
venimas”.... —

Jų nuomone, išeina, kad — jus 
lietuvaitės, kaip buvote kaimietės, 
taip ir pasilikkite kaimietės, o mu
sų miestus, kaip buvo užėmę, tai 
ir tebeužima žydai, lenkai, vokie
čiai, rusai ir kiti svetimtaučiai.

Aš kitaip manau.
Lietuviai kaimiečiai, taip ir kai- 

n\etės lietuvaitės pastaraisiais lai
kais pradėjo apleisti kaimus. Be
simainant visur gyvenimo sąly
goms, daugiur jie buvo ir yra pri
versti tai daryti. Besididinąs gy
ventojų skaičius ir dalįs, dažnai 
neužtenkančios pradėti vest savo 
ukiui, stumte stūmė iš kaimų ūki
ninkų sūnūs ir dukteris; įvedamos 
ūkio mašinos padėdavo ir padeda 
išstumti iš kaimų ir iš dvarų liuo- 
sininkų ir kumečių sūnūs ir duk
teris. Iš kitos vėl pusės, miestų 
ir užsienių uždarbiai juos masina 
iš kaimo. i

Musų laikų išėjimas svetur yra 
natųrališkas apsireiškimas, niekas 
jo sulaikyti tegu nebando, nes ne
sulaikys. į

Su vyrais tiek to, vyrai visados 
nepriklausomesni. - Daugiausiai 
vienok pariestų yra prieš ėjimą { 
miestus mergelių. Miestuose, mat, 
esą pavojus mergelių dorai

Nelaimingos tos mergelės 1
Verčiamos visokių nemalonių 

da prieš išeivystės laikus, 
sodžių lietuvaitės bandėm pradėt ap
sigyventi miestuose ir, kad jų ne
įtartų niekas nedorybėje, buvo ban
džiusios prisidengti devocija (da
vatka vi mU). Bet kur tai, svietas 
surado ir* nemaloniai jas apjuokė 
kasdieninėse pašnekose, dainose ir 
laikraščiuose.

Prasidėjus ir prasiplatinus ėji
mui į Ameriką ir, apskritai, į 
miestus, nelaimingų sąlygų perse
kiojamai kaimo lietuvaitei atsivėrė 
durįs į šiokį-tokį pagerinimą savo 
vargingo būvio. Ji gali nuvažiuo
ti į miestą, eiti kur už tarnaitę, 
gali dirbti fabrike, šiek-tiek pra
silavinti, apsišviesti, gali mieste 
ištekėti, arba jei ne, užsidirbusi 
kiek skatiko, gali grįžti į tėviš
kę.^...

Bet čia jai iš visų šalių visi gie-> 
da nuolatinę giesmę: “Lietuvaite, 
nekelk kojos iš sodžiaus, neva
žiuok į miestą, nes ten pavojus ta
vo dorai”....

Aš gyvenu Amerikoje daugelį 
metų, esu buvęs mažuose ir dide
liuose miestuose tarpe musų išei-

inteligentai.
Bijoti, kad mergelės, nuvažia

vusios į miestą, iškryps iš doros 
kelio, yra tiek, ką bijoti ;važiuoti 
gelžkeliu arba laivu dėl *to, kad 
ten bekeliaujantiejife esti kartais 
sužeisti.

Vien tik ant kaimų Lietuva atei
ties remti .negali O mėnka yra 
viltis apimti miestus, bijant ir 
bedraudžiant lietuvaites nuo mie
stų. Seniai juk skundžiamės, jog 
kiek-tiek prasilavinę lietuviai ne
turi ko vesti sau už moteris veda 
lenkytes, vokietaites, t. y. miestie
tes. Tokių motinų vaikai lietuviš
kai nemoka, tSmpa svetimtau
čiais .... o mes savas mergeles 
nuo miestų giname.

Ne ginti, ne drausti, tik kuo- 
daugiausiai Lietuvos inteligentams 
reiktų prikalbinėti, kad lietuviai 
ir lietuvaitės, ką beeina į Ame
riką, į Angliją/ į Afriką, geriau 
apsigyventų Kaune, * Vilniuje, Lie
poj u j ir Rygoj....

Tuose miestuose tiesiog reiktų 
įtaisyti biurus, kurie sistematiškai 
trauktų kaimietes į miestus, kurie 
parūpintų joms darbo < fabrikuose 
ir privatiniuose namuose, kaipo tar
naičių, toliau, sankrovose, kaipo 
pardavėjų ir tt., — tokiuo tik bu- 
du reiktų lietuviams užimti musų 
miestuose vietas ir stumti iš jų 
svetimus gaivalus.

Doros pavojus!.... Kad to pa
vojaus nebūtų, jau minėjau, rei
kia organizuoti mergaites į drau
gijas, reikia užvesti joms vakari
nes ir šventadienines mokyklas ir 
skaitymus, steigti joms knygynus.... 
Reikia dirbti musų vadovams taip, 
kaip kitų tautų vadovai kad dir
ba. Ką sakau, mūsiškiams reikia 
dirbti daugiau.... Senoviški pa
mokslai: “miegokime visi, vaike
liai, tai nesugriešysim!” musų lai
kams, v/ručiai, jau nebetinka!

Amerikos kunigas
Jonas Žilinskis.

'("V-tis”).

šininkas išaiškino Valstiečiams, jo- 
gei tas jų nutarimas esąs pašali
nis dalykas, ir jeigu jie norį, tad
tegu ant atskiro pjpierio jį sura
šą. Surašė.... Nutarimo kopija 
buvo nusiųsta “Sajulės” valdybai. 
Bet kada viršila atsikreipė į vir
šininką, kad jis patvirtintų tą nu
tarimą ir kad išskirstytų mokyklos 
mokesnius tarp valstiečių, šis at
sisakė nepatvirtįsiąs. Keista.... 
Rodos, čia niekam neturi sopėti, 
kad valstiečiai skiria' savo skatikus 
mokyklai (ir dar sumažėjus vals
čiaus mokesniams 767 rubliais). 
Mat, apšvietimo esama pašalinio 
dalyko.: - I-

Nuostabu, kad ripkimas pinigų 
iš valsčių Muravjovo paminklui
vyresnybės nebuvo skaitomas pa
daliniu dalyku. Sako, tarpininkas 
(posrednikas) šaukdavęs net po 
tris kartus valsčiaus susirinkimą, 
jei šis išsykio nesutikdavęs paskir
ti pinigų tam paminklui.

Vietiniai rusai valdininkai, sako, 
kreipęsis į apygardos globėją, kad 
pati vyriausybė pasiskubintų įsteig
ti mergaičių mokyklą Užpaliuose, 
Žinoma, mokyklai vįstiek, kas ją 
įsteigia, by-tik gera butų, ^ik 
klausimas^ kas tojeį vyriausybės 
mokykloje mokytų: lietuvė ar rusė 
mokytoja? Tur-but, -rusė; nes lig
šiol, rodos, Kauno gubernijoje nėra 
lietuvės mokytojos, kuri turėtų vie
tą vyriausybės mokykloje. Užpa
lių valstiečiai, kurie nfcri savo dūk-

VALSTIEČIAI IR VALSČIUS.
Per valsčių ne ką apšvietimo 

dalykams padarysi. Ir kaip liūd
na. Tamsiais vadinami valstie
čiai supranta mokyklos reikalin
gumą, nori ją šelpti, bet sutinka 
kliūčių. Ir iškur? ' Teparodo šis 
atsitikimas.
Užpalių “Saulės” skyrius per 

savo metinį susirinkimą sausio 25 
d. šie metai tarėsi apie mokyklos 
dalykus. 1908 metais skyrius ga
vo leidimą įsteigti vienakiiasę mer
gaičių mokyklą, bet, apmąstęs ne
pakaksiąs pinigų ,tais metais ne
įsteigė. Kadangi tokia -mokykla 
čia būtinai reikalinga yra, nutarė 
ją atidaryti šie metai rugsėjo mė
nesį. Savo pinigų skyrius tegali 
skirti kas metai po 200 rublių, be 
to, turi dar namus moky
klai, kuriuose galėtų sutilpti ligi

teris pramokyti, nuolat kreipiasi 
į “Saulės” skyrių ir klausinėja, 
kada busianti atidaryta mokykla, 
kokia busianti mokytoja: ar lie
tuvė ar katalikė, ar mokys lietu-( 
viškai? ■< > ... J---- »

Lietuvoje mergaičių mokyklose, 
vyriausybės įsteigtose, mokytojo-’ 
mis esti dažniausiai rusės (žan* 
darų, popų ar monopolčikų dukte- 
rįs), išėjusios Unkštoje “eparchi- 
jalinę” ar Antalieptės “vienuoly
no” mokyklą.

Apie lietuvių kalbos mokymą to
kiose mokyklose nėra ko svajotu 
Tas dalykas visai atidų 
tojų valiai: nori — mol 
— nemokyk, niekas j už tai ne
peiks. Yra nemaža 
lietuvių kalbos mokyt 
rašė, tačiaus lietuvi: 
ma, nes mokytojas neijori dėl “tų 
niekų” vargti. Taip štai Utenoje, 
Sudeikiuose ir kitur. ‘:.įsti ir taip, 
kad jei mokytojas neapleidžia ir 
lietuvių kalbos, tad neįtinka in
spektoriui: kam, sako, vaikai pir
majame skyriuje geriau moka lie
tuviškai nekaip rusiškai skaityti. - _

Sunku su mokyklomis, 
kaltas ? 
parodę

lotas moky 
kyk, nenori 

sĮsuž tai ne- 
mokyklų, kur 
nas įdėtas su- 
škąi nemoko-

Ir kas
Tik ne valstiečiai, kaip 

čia aprašytas atsitikimas.
Kapl«*^ 

(“V-tis”).

IŠ AMERIKOS.
vių, iš savo tarnavimo pažįstu do
rą, bet niekad neesu girdėjęs, kad 
nors viena lietuvaitė butų kur nu
ėjusi ar buvusi prostitucijos na
muose.

Sinclair’as garsioje savo apysa
koje “Pelkėse” (The Jungle)' įdė
jo jų ten net dvi; gal kas iš lietu
vių ir žino apie tokius* atsitiki
mus, bet aš, da kartą drąsiai at
kartoju, apie juos niekad niekur 
neesu girdėjęs.

Lietuvaitės iš prigimimo yra do
ros; kam joms Amerikoje uždar
biauti nedorumu, kad'jos gali pa
doriu budu užsidarbiauti sau duo
ną ir da keletą centų susitaupyti? 
Kam vagiui, atėjus Amerikon, 
vogti, kad jis padoriu budu pelno 
daugiau, nekaip pelnytų vogda
mas?

Labai gali būti, kad dideliuose 
miestuose Lietuvos ir Latvijos 
mųsų doroms kaimietėms yra di
desnis pavojus; ten, mat, yra bū
riai dykaujančios rusiškosios ka
rei vi jos! Bet vis dėlto tas prara
dimo doros pavojus nėra taip di
delis, jeigu mergelės gauna gerą 
darbą, tinkamą užsiėmimą, jei turi 
priderančiai sutvarkytas draugijas 
ir gražiai mokomos, kuo privalo

100 vaikų. Yra ir lentų sėdynėms 
padirbti ir šiaip-jau reikalingų bal
dų nestinga. Bet atidaryti ir lai
kyti mokyklai vis dar trūksta ko
kių 300 rublių, o norima, kad iš 
vaikų mokymui butų kuo-mažiau- 
sia immama arba ir visai veltui 
galėtų mokyties bežemių ir kam
pininkų dukterįs.

Kai-kurie susirinkimo nariai pa
davė sumanymą kreipties į vals
čiaus atstovus, kurie turėjo. susi
rinkti už poros dienų naujo vir
šaičio (staršinos) rinkti. Su tuo 
sumanymu visi sutiko, parašė ru
siškai ir lietuviškai atsišaukimą į 
valsčiaus atstovus, išdėstę apšvie
timo reikalingumą mergaitėms. 
Tuo atsišaukimu “Saulės” skyrius 
kvietė valstibčius prisidėti prie mo
kyklos atidarymo ir laikymo, ap
siėmus tam tikslui mokėti kas me
tai po 3 ar 4 kapeikas nuo dešim
tinės. Ir nepajustų to mokesnio 
valstiečiai, kadangi, sumažinus kra- 
sos laikymą 767 rubliais, sumažėtų 
ir “mirski”.

Atsišaukimas buvo -nusiųstas 
valsčių n. Sausio 27 d. atvažiavo 

rstaršinos rinkiman, nes senasis, dar 
nepabaigęs savo laiko atsisakė. Vi- 
sų-pirma buvo naujo viršaičio

MOKESTIS NUO PELNO.
Washington, D. C. Kongresui 

paduotas sumanymas įvesti Ame
rikoj mokesčius nuo pelno, kadan
gi dabartiniai surinkimai neužden
gia iždo išlaidų. Sulyg paduoto 
sumanymo: nuo pelno iki
5000 doliarių nereiktų nieko mo
kėti ; turinti įplaukimų iki 10000 
dol. mokėtų 2%, iki 20000 dol. — 

iki 40000 dol. — 3%; iki 
60000 dol. — ; iki 80000 dol.
— 4% ; nuo įplaukimų 100000 doL 
5%. Visokios kompanijos butų 
liuosos nuo mokėjimo tų mokesčių. 
Apskaityti, kad iš tų mokesčių iž
das per metus turėtų 40 milijonų 
dolūpių. ' I į H'i

PRABIRBINO TURTUS.
New York. Gyvenanti čia.naš

lė savininko sidabro kasyklų pie
tinėj Amerikoj, Ona Tratfęrd, ku
riai vyras paliko apie 100000 dol 
likosi sugauta bevagiant nuo namų 
trepu pieną ir duoną. Ji mat grei
tai praleido vyro paliktus pinigus 
ir mito tokiu budu, kad vogė kas 
rytas prie visokių namų Išvažioto- 
jų ant trepu paliktą duonią ir pię-

i - .. k : ■- .1
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MUITININKŲ PARSIDAVI- 
. MAL

New York. Amerikoj apsireiš
kė ^dalijas skandalas. New Yorke 
sugriebė siuntinius su moteriškais 
drabužiais iš Paryžiaus, kuriuos 

. kaip pasirodė, kaipo kontrabandą 
gabeno iš Prancūzijos New Yor- 
kp viena firma ir mokėjo nluitų 
15^7 daikto vertės vietoj mokėti 

7j5^o. Tas galimu buvo daryti tik 
susitarus su muitinės urėdninkais. 
Kad urėdninkai muitinės turėjo 
būt su kontrabandos firma susi
žinoję, reikia manyti,* nes 7 urėd
ninkai likosi tuojau prašalinti.

NORI SAVO AKIMIS MATY
TI, KAS JI PATĮ LAUKIA.

FreSno, Cal. Kalėjime St Gant- 
in sėdintis mirtim pasmerktas 
Charles Loper atsišaukė i valdžias 
su prašymu leisti jam prisižiūrėti 
žudymui mirtim pasmerktų, kad jis 
prie to geriau galėtų prisirengti 
ir pasimokyti, kas jam reikės da-

DINAMITU IŠMETĖ SU LO-

EXPLIOZIJA BAŽNYČIOJ.
New Orleans, La. Bokšte čia- 

nykščios katedros bažnyčios ant 
Chastra str. atsitiko smarki explio- 
zija. Mano, kad explioziją pagim
dė bokšte padėta bomba. Explio- 
zija žmonių neužgavo, bet išnai
kino vieną altorių ir langus išdau
žė. -Į

IŠ DARBO LAUKO
*[ Chicago, 111. Pieno išvažio- 

tojai susitaikė su pieno pardavinė
tojais ir tokiu budu streikas likosi 
prašalintas. Bus padaryti kontrak
tai trims metams. Nuo 1 d. gegu
žio gaus jie į sanvaitę $17.50, vie
toj $16.50; po metų bus jiems dar 
vienas doliaris pridėtas.

Chaittanooga. Ten. Gyvenantis 
čia, 55 metų Rudolph Buols, likosi 
nežinomo žmogžudžio su lova Į į 
padanges išmestas. Žmogžudys 
naktyj atidarė langą į Buolso mieg- 
butį ir po lova padėjo dinamito 
štangelę. Išlindęs, siulu pagimdė 
dinamito explioziją, ’ kuri Buolsą 
sudraskė, o šalia jo gulėjusią mo
terį visai neužgavo. Kas yra už
mušėju, nežinia, jo iki šiol nesuse
kė. •

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Hattiesburg, Wis. Taukiuose 

krūmynuose prie Leaf upės rado 
su nukirsta galva vyriškio kūną. 
\ yriški.v. tas, kaip pasirodė, yr^ 
tai mūrininkas, neseniai atkakęs iš 
Alabamos. Suėmė du .užmušinhc* 
nužiūrėtu vyriškiu ir trįs moteris. 
Viena iš suimtų moterų.3 mergina 
Crosby. prisipažino, kad ji minėtą 
vyriškį užmušė.

GALAS NELAIMINGO APSI- 
VEDĮMO.

CedarSurg, \Vis. Locnucįse na
muose rado čia negyvus Cbarlesą 
Gottschalk ir jo pačią. Šalia ne- 

. gvvėlių rastas revolveris rodo, kad 
Gottschalk nušovė savo pačią, o 

Ipesiraji pats savę. Nesutikimus Ši
tos poros matė ir jų kaimynai.

TORNADO.
Dalias, Texas. " Aplinkinėse 

Oglesby, Tex., 22 d. balandžio nak- 
"tyj iškilo Smarkus tornado (vėt
ra); Vienas vyriškis likosi užmuš
tas. o trįs kitos ypatos tapo pavo
jingai apkultos. Mieste Deken- 
port vėtra sugriovė tūlą triobų 
skaitlių; vienas juodparvis likosi 
užmuštas, 
sužeistų.

Chicago, III. Chicagos dtož- 
kių vežėjai pareikalavo tų pačių al
gų, tai gi 12 dol. už šešias dienas 
darbo, taigi tų pačių algų, kokias 
dabar gauna už 7 darbo cįienas. 
Jeigu reikalavimas nebus išpildy
tas, jie nutarė streikuoti.

Chicago, III. Streikas vežėjų 
Reckie & Bross Co. pasibaigė. 
Nuo dabar vežėjai gaus po 1 
sanvaitėj.

5 M-

< Pereitą sanvaitę Jungtinėse 
valstijose buvo išviso 247 
krutinimai, arba ant 46 
negu užpereitą sanvaitę.

nusjban- 
da ilgiau

Springield, III. Čianykščiam 
teisdarių butui paduotas reikala
vimas Illinois valstijoj įvesti pri
verstiną moterims 8 valandų dar- 

ing- 
ku-

bo dieną. Suvažiavo į Sj
fieldą daug fabrikų savininkę 
rie nesigaili nieko, kad tik tas 
reikalavimas teisdarių butų atme
stas.

viai-emigrantai Amerikoje kartas 
nuo karto, nors kas dvidešimtis me
tų, turėtume paminėti pradžią musų 
emigracijos, jei ne kuo kitu, t tai 
nors tam tyčia sutaisytais vaka
rais ir prakalbomis.

Kaip musų emigracija metai nuo 
metų kilo? Kokiuose centruose, 
kada lietuviai apsigyveno? Kuo 
užsiėmė? Kaip per tuos 40 me
tų ir ant kiek išsikėlė Ameriko
je lietuvių apšvietimas, laikrašti
ja, organizacijos, mokyklos? Prie
žastys didesnio arba mažesnio ki
limo? Kokią įtekmę darė ir daro 
emigracija ant ekonomiškojo Lie
tuvos-padėjimo? Įtekmė Ameri
kos lietuvių ir dalyvavimas jų tau
tiškame Lietuvos kilime ir politi
koje?.... Tas viskas gali būti 
tematu prakalboms laike tokių va
karų. Su istoriška peržvalga abel- 
nos emigracijos galėtų būti su
jungta istorija lietuviškosios emi
gracijos vietinių distriktų arba 
miestų. Tūli iš musų emigracijos 
pionierių da gyvi, malonu butų 
matyti juos tuose vakaruose ant 
estrados.

Kas dešimtis metų reikėtų teip
gi padaryti nors šiokią tokią Ame
rikos lietuvių statistiką. Tada ne
darytume tokių klaidų, kokias ten
ka matyti dabar net rimtuose laik
raščiuose, rimtų žmonių rašytuo
se — buk lietuvių Amerikoj esą 
į 700.CI00, bulT vien šeimynų be
sama į! 200.000..

Lvgiąi prieš dešimtį metų aš 
kuorupestingiausia rinkau Ameri
kos lietuvių skaitlių, svarstydamas 
skaitlines iškiekvieno atžvilgio. 
Suradau tada lieturiiį asmenų vi
soj plačioj Amerikoje apie 75.000, 
su nesurastais ir nesuskaitytais, 
sakysime, apie J0^.000. niekad ne
daugiau 125.000. /—‘ —
šią dešimtį 
užaugti iki 
žinoti!

V’akarus

Argi galėjo per 
metų lietuvių skaitlius 
700.000? Akyva butų

o diktai žmonių tapo 
__ k Nuostoliai vėtros pada
ryti ųjereina šimt4 tūkstančių do- 
liariu. ,

PR AIRI J U GAISRAI.
Pecos, Tex. Šitose aplinkinėse 

14 dieną siautė prairijų gaisrai, 
kurie apėmė 200000 akrų. Nuo
stolius gaisrų padarytus skaito ant 
100000 dol. *

GELŽKELIŲ AUKOS.
Paskutiniame J^ertainyj pereitų 

metų ant Amerikos gelžkelių bu- 
wo 13H traukinių iš vėžių iššoki- 
mų ir 1373 traukinių susimušimai. 

‘Prie to 798 ypatos likosi užmuš
tos, o 16848 sunkiai sužeistos. Į 
trįs mėnesius tiek aukų, tai truputį 
per daug; matyt ant gelžkelių 
Amerjkoj nepagirtina viešpatauja 
tvarka.

iPRAPUOLĖ MERGINA.
New York. Prapuolė čie 15 

metų Adele Baas, duktė čianykščio 
milijonieriaus.. Ji išėjo iš namų 
su motina ko ten pirkti, bet pailso 
ir norėjo namoi\ grįžti, bet nesu
grįžo;- Tėvai paskyrė topo dol. 
dovanų tam, kuris parodys kokį 
nors pėdsakį prapuolusios mergai
tės.’ Nežinia, ar tas jos prapuo
limas su jos sutikimu atsitiko, ar 
be sutikimo.

AUDRA.
čleveland, O. 21 d. balandžio 

šitose aplinkinėse iškilo smarki 
audra ir vėtra. Nors vėtra siautė 
vos penkias minutas, bet labai daug 
nuostolių pridirbo. Užmušta še
šios ypatos, devynios sužeistos mir
tinai, o daug yra nors sunkiai, bet 
ne mirtinai apkultų. Vėtra su
griovė diktai triobų, išlaužė me
džius;, vieną jauną merginą nune
šė į parko prūdą, kur ji ir prigėrė. 
Nuostolius vėtros padarytus skaito 
milijonais. Viename mieste Cleye- 
lande nuostolius apskaito ant vie
no milijono deliarių

*[ Jungtinėse Valstijose, Šulyg 
pagarsintų statistiškobiuro žinių 
yra 29 milijonai uždarbiaujančių 
ypatų: 10434219 farmerių, $691- 
746 amatininkai, fabrikų
darbininkų, kalnakasių ir kitokių. 
Iš.to sl^aitliaus, kaip užtikrina Dar
bo federacijos perdėtinis Gonųiers, 
yra su viršum milijonas darbinin
kų neturinčių darbo.

H Philadelphia, Pa. 
angliakasių kietųjų anglių orga
nizacijų su kasyklų savininkais dar 
iki šiol neišdavė vaisių,
užtikrina darbininkų atsovai, yra 
viltis, kad neužilgio pasiseks susi
taikyti.

Tarybos

bet kaip

f : Birmmgham, Ala. 
čia eina negeriausiai. 
kai ir pasibaigė, bet dirba 
negeriausiai.

Darbai
Nors strei- 

dar vis

Minneapolis, Minn. 
kviečių kainoms, prade 
eiti darbai čianykščiuosc 
lunuose.

Pakilus 
blogi n 

miltų ma-
o

•’f Butte, Mont. Darbi i eina čia 
neblogiausiai, bet darbininkų ant 
vietos yra pakaktinai, tqdėl iš ki
tur pribuvusiam ne lengva darbas 
gauti.

H Tacomą, Wash. Darbai eina 
čia dar vis po senovei^ taigi ne 
geriausiai.

K San Francisco, Cal. Darbai 
čia dar vis nesigerina; y ra dar vis 
darbininkai negalinti gaut darbo.

*[ Pittsburg, Pa.
ant gatvinių karų nutarė 
ti, jeigu jų algos ne bi 
tos.

T ūmaujanti 
streikuo- 

us pakel- 
L-

LIETUVIAI AMERIKOJ.
40-METINĖS SUKAKTUVĖS 
NUO PRADŽIOS MUSŲ EMI

GRACIJOS AMERIKON.
Pabaiga 1868 ir pradžfa 1869 

metų skaitosi kaipo pradžia mu
sų emigracijos į Ameriką (Žiūrėk 
knygą "Lietuviai Amerikoje”. 
Pradžia emigracijos). Pirmuti
nis laivas, kurs atvežė skaitlinges- 
nį lietuvių būrelį, “James Fofster”, 
išplaukė iš Hamburgo 11 d. gruo
džio (1868 m. į New Yorką at
plauk^ u dieną vasario 1 
(Žiūrėk ten pat).

Taigi, šįmet suėjo lygiai 
tų nito pradžios musų Imigra
cijos į Ameriką, teip 
valsčioniškos arba visuomįmeniš- 
kos emigracijos!?

Kiekviena tauta piešia sa1 
ii ją. Kiekvienas išmintingas žmo
gus kartas nuo 
galios ir daro rokundą 
•to gyvenimo.

m.

40 me-

Sakant,

o isto-

karto atsigręžta at- 
pralci 
lietu-Teip ir

paminėjimui 40-meti- 
nių sukatuvių pradžios musų emi
gracijas Massachussetts’o lietuviai, 
kaip girdisi, žada kelti kiekviename 
mieste ir miestelyje. Kolektos, ku
rios paprastai laike prakalbų yra 
daromas, tariama skirti įkurtMui 
HUolatihio fondo f>of>uliariš- 
kas. žmonėms naudingas knygas, 
firmą pirmiausia mokykloms rauk- 
rėdžius, kurių teip reikia Lietuvos 
ir gal neužilgio reiks Amerikos 
lietuviškoms mokykloms.

Kun. Jonas Žilinskis.

IŠ LAWRENt£, ilASS.
Neseniai atvažiavo plfillinocket 

neva mergina iš Tirtaburgo; ka
dangi buvo iškalbi ir ‘ nebiauraus 
veido, tai ir pasisekė greitai pri
sivilioti vaikiną, stf kuriuo ir apsi
vedė. Bet jau po trijų mėnesių 
jaunavedžių pora sulaukė sūnų. 
Žinoma, ištikti, tokio netikėto ste
buklo, pradėjo visaip kalbėti ir 
tirinėti tokį stebuklingą buvusios 
merginos vaisingumą, kadangi į 
metus net kelis vaisius gali išduoti 
ir-susekė, kad ji jau Lietuvoj esan
ti vedusi ir Pittsburge kelis mėne
sius su vyru gyveno. Dasižirtojęs 
apie tokį -gyvenimą, angliškas ku
nigas privertė ją persiskirti ir 
išvažiuoti. Ilgai nieks nežinojo, 
kur minėta moteris yra; dabar ji 
yra Lavvrence, bet čia teipgi sle
pia, kad ji jau net kelis kartus yra 
vedusi, j Tiesos Rašytojas.

5

i§ Burlington, n. j.
Pas mus darbAi ne pasigerino, 

nors ir liko Išrinktas šios šalies 
naujas valdonas.

Lietuviai iš kitur nevažiuokite 
čia darbo j ieškot, nes ir čia už
tektinai darbininkų yra netu
rinčių darbo. Yra čia §v. Kazi
miero draugija; ji turi savo ne
didelį ruimą, kur laiko mitingus. 
Yra čia 113 L. S. S. kuopa, kuri 
gyvuoja pusėtinai, tik tūli jos drau
gai ne visada ateina į susirinki
mus. • 18 d. ’ balandžio^L. S. S. 
kuopa t kreipėsi per tam tikrą iš
rinktą 'delegaciją į §v. Kazimiero 
draugovę su prašymu, kad leistų 
liavo kliube rengti prakalbas, re
feratus ir diskusijas. Daugumas 
narių sutiko, bet kiti priešinas, ma
nydami, kad socijalistai padarytų 
betvarkę draugijai, girdi, už tai 
reikės atsakyti; ypač socijaiistanis 
neprilankus K. Bučius. . Bučiui so- 
cijalistąs labai baisiais išrodo. Ma
tyt, dar čia yra gana tamsios nak
ties paukščių, kurie bijo mokslo ir 
šviesos kaip apuokas saulės spin
dulių. P. Pūvilauckas.

manau, kiekvienam aiš- 
reikalingumas mokyklų,

Daug dar jo raštų tebėra rankraš
čiuose, jie nepažįstami Visuomenei, 
bet girdėt, kad neužilgo bus at- 
spauzdinti, tik trūksta dar tam rei
kalui pinigų.

Išto matome, kad visuomeniški 
veikėjai tapo tokiais tik pabaigę 
augštesnį mokslą, kurio mes ne
turime.

Dabar, 
kus yr^
be kurių prie šiandieninių sanlygų 
gyventi negalima dėlto, kad pa
saulyje. viskas mainosi, mainosi 
gy venimo reikalai, mainosi viskas. 
Žiūrėkime plačiau^ o pamatysime, 
kad tamsa turi žūti, jos vietą tufi 
užimti šviesą, ‘ o ta vieta, iš kur 
eina šviesa — yra mokyklos.

Ant šių reikalavimų gal ne vie
nas pasakyti, kad mokyklų yra už
tektinai, tik eik ir mokykis.

Tiesa, mokyklų yra užtektinai, 
kitos dar ir labai prieinamos net 
neturtingam, bet sunkiai prieina
mos iš moksliško atžvilgio dėl sveti
mos mums kalbos, kurioje išguldo- 
mi visi moksliški dalykai.

Nemažai yra lietuvių, trokštan
čių mokslo, kurie, sušėdiję kįek 
centų, važiuoja į mokyklą many
dami daug išmokti, bet tankiai ne 
vienas apsigauna. Kaip-gi gali 
mokyties, jei nemoki kalbos, ku
rioj išguldomi moksliški dalykai. 
Nemokantis kalbos mokinys grie
biasi kalbos, kaldamas .dieną ir 
naktį angliškus žodžius, bet ne 
teip greitai galima išmokti ir pra
bėgus tūlam laikui tik pasijunti, 
kad piniginė medegą išsekė ir dėl 
tos priežasties reikia apleisti mo
kyklą, kurioje ne tik negalėjai daug 
ko išmokti, bet nė pačios angliškos 
kalbos. x .

Jeigu bųtų mokykla, kurioje vis
kas butų išgukloma prigimtoje kal
boje, tai trokštantis 
nuvažiavęs j trumpą 
daug daugiau išmokti 
lą gyvenime suvartoti
naudai, bet ir žmonijos labui. *

Panašių mokyklų mes neturime 
laukti iš niekur, mums kiti tokių ne
duos, tokias galime steigti tik mes 
patįs; tas priguli nuą/uoro mūsų 
pačių.

Todėl, vietoje tuščių šauksmų ir 
peikimų, visokių nepasisekimų, tu
rime daryti susirinkimus, aukau
ti, kas kiek gali taip milžiniškam 
darbui, išdirbti atsakančią progra
mą žengimui pirmyn.

Teip dirbdami visi išvieno, ne- 
pasijusime, kaip turėsime savo 
mokyklos, kurias jau šiandien turi 
lenkai, kokias jie įkūrė ačių kele- 
tai nekrupčiojančių vyrų.

Todėl neatidėliokime, ’griebki- 
mės darbo, o pamatysime kaip 
greit 'sulauksime to, ko mums la
biausia reikia! St'. Biežis.

mokslo, ten 
laiką galėtų 
ir tą moks- 
ne tik savo

Ant nelaimės, plačios darbininkų 
minios iki nesenam laikui miegojo; 
jie buvo da bejausmiškam padė
jime ir manė, kžd jungas turi

apie duoną. Juo toliau, 
kiau darosi prisifc

IR CLEVELAND, O.
Kaip' “Lietuvos” skaitytojai ži

no, čianykščioj lietuviškoj para
pijoj buvo kitą kart klebonu pa
garsėjęs Amerikoj kunigas Paukš
to ; pribuvo jis Clevelandan 1906 
m. Jis ypač mokėjo nuo žmonių 
pinigus rinkti neva bažnyčios rei
kalams, bet iš čia išvažiuodamas, 
užmiršo pinigus palikti. Pribuvęs 
čia kun. Ilalaburdą, ištyręs para
pijos kasos stovį, persitikrino, kad 
joje trūksta pinigų. Todėl pir
miausiai atstatė prie kun. Paukšto 
buvusį parapijos komitetą ir da
boję pralotą Paukšto; iš Rymo jam 
sugrįžus Amerikon, matyt Europoj 
ne rado sau tinkamos vietos, kun. 
Halaburda pradėjo jo jieškoti ir 
surado, kada pralotas Paukšto už
ėmė lietuvišką parapiją Donoroj, 
Pa., Pittsburgo vyskupystėj. Su
radęs, patraukė jį dvasiškan teis
man Clevelande. Kun. Paukšto, 
su savo buvusiais šalininkais nuėjo 
teisman, kuris atsibuvo svetainėj 
Sv. Jurgio parapijos. Čia pir
miausiai pasirodė, kad kun. Paukš
to liudininkai nėra parapijonais lie
tuviškos parapijos. Teisėju buvo 
pats vyskupas. Kun. P. gynėsi; 
nors žmonės, jam mokėję pinigus, 
turėjo kvitas, Jį»et jis ir kvitų ne
prisiėmė; bet kada parapijonai su
dėjo prisaiką, liovėsi ginęsi. Kilo 
subruzdimas ir jeigu ne kun. Ha
laburda, žmonės butų šokę mušti 
kun. Paukšto, bet jis jį atsivedė 
į kleboniją, o paskui išlydėjo iš 
miesto.

9 d. kovo buvo galutinas per
žiūrėjimas parapijos rokundų. Per
žiūrėtojai • knygų pripažino, kad 
kun. Paukšte kaltas parapijai 4000 
dol., kuriuos privalo parapijai su
grąžinti. Teip ir pasibaigė teismas 
surengtas ant kun. Paukšto.

Parapijonas.

IŠ NASHUA, N. H.
Ir musų mieste gyvenanti lietu

viai, sulaukę pavasario, subruzdo 
kaip bitės avily j. 21 d. kovo su
tvėrė jie lietuvišką pa.šelpinę drau
giją vardu šv. Petro ir Povilo. 
14 d. .balandžio turėjome pirmą 
mitingą. Prie draugijos prisirašė 
33 nariai. Tai ne daug, bet yra 
viltis, kad laikui bėgant, prisirašys 
'ir daugiau. Nemokytas.

IMKIMĖS DARBO.
Kartais žiūrint iš šalies, ne vie

nas darbas baisiu rodos, nepradė
jus dirbti, bet pradėjus tą dar
bą varyti, galima matyti, kad jis 
yra ne toks baistrs ir ne teip sun
kiai nuveikiamas.

• Ir dabar prieš mos stovi 
bus 
ba 
visiems 
čiams, (■ 
kuri' mums butinai reikalingą.

Prisižiurėkim arčiau j dabartini 
gyvenimą, o visur pamatysime rei
kalingumą mokyklų.

laikraščiuos tankiai girdime nu- 
peikimus artistų, prelegentų ir kal
bėtojų. kad jie savo užduotį neat
lieka, kad iš artisto išeina ne 
artistas, bet lyg koks apkvaišėlis, 
iš kalbėtojo ne kalbėtojas ir - tt.

Iš kur gi jis gali atlikti savo* 
darbą atsakančiai, jų gal pirmą 
kartą mato sceną. Publika per laik
raščius apie tokiu.- artistus šaukia, 
kad tas ir tas, išėjąs ant scenos, 
nežinojo kaip pra<iėti kalbėti kaip 
atsistoti, vienu žodžių, kad buvo 
niekam netikęs.

Užleidus ant scenos tokius šau
kėjus, kasžin ar jie geniau atlik
tų užduotį, jie irgi ne daugiau turi 
supratimo apie tą dalyką kaip ir 
peikiamasis.

Klausymas, ar daug naudos tu
rime i.š panašių šauksmų ir peiki
mų, ar iš tokių peikimų galima ko 
gero pasimokyti r Ne, nieko. 
Jeigu, vietoje šauksmų, nurodi- 
nėtume blogas puses ir parodytu
me kelią prašalinimui blogo, tai 
galėtume įdaryti daug gero, o 
tuščiais šauksmais nieko gero ne 
padarysi.,

Nors ne vienas turi prigimtą 
gabumą, bet neišlavintas gabumas 
negali išduoti vtitsiiy, po našta ne
pasisekimų turi žūti.

Jeigu tokiam* gabiam vaikinui 
duoti mokslą, jis, W abejonės, ga
lėtų nuveikti daug gero, bet ne
gavęs jo, turi žūti.

Demostheneš, garsus grekiškas 
oratorius, kada pirmą kartą prieš 
minią kalbėjo, jo kalbos ne tik 
žmonės ne klausė, bet kalbėtojas 
su paniekinimu buvo išvilptas mi-. 
nios. Kada, geriau prasilavinęs, 
stojo vėl prieš minią, jau žmonės 
pamatė, kad kalba ne be tas pats 
Demosthenes, bet kitas, tik tame 
pačiame kūne. Jo kalba jau ne
buvo apšvilpta, bet išgirta ir jis 
dabar minimas kaipo garsus ora
torius savo laiko.

Paimkim kad ir Dr. V. Kudirką, 
žinomą visiems lietuviams. Jeigu 
jis nebūtų pasiekęs augštesnio 
mokslo, nebūtų atnešę* tokios nau- 

Idos vientaučiais, kokią atnešė.

svar-
ar- 
bet

reikalas ne vienai 
kelioms ypatoms, 

lietuviams amerikie- 
tai įrengimas mokyklos.

MOTERŲ TIESŲ LYGYBĖ.
Kartais sapnuojate, kad esate 

prislėgti sunkaus jungo. Jus už
dusę, vaitojate, dejuojate, bet ne
galite pasiliuosuot nuo jo. Jūsų 
kančios tęsiasi tol, pakol, jūsų pa
čių aimanavimai nepriveda prie 
supratimo ir jus nuimate ranką nuo 
širdies. Rodėsi, kas gali būt ge
riau ir lengviau? Nuimt tuojaus 
ranką ir ji jus neslėgtų. Bet 
su apkvaitusiu protu jus negalė
jot panaikyt priežastį jūsų kan
čių.

Tas pats lyginai būna ir gyve
nime. Nuo to laiko, kaip žmoni
ja tik atmena, ji visados kentė po 
keno nors junęu. Tūkstančius 
metų didesnė dalis žmonijos vair 
tojo po jungu vergijos — ji 'dū
savo, blaškėsi, bet negalėjo pasi
liuosuot. Rodos, kas gali būt leng
viau? Numest ranką pono, panai
kyt’ jungą nedidelės, sulyginant, 
saujalės laisvųjų ir pasibaigs galas 
visoms kankynėms. Bet tame ir 
dalykas, kad trukdavo supratimo 
pas vaitojančius. Netiktai laisvi, 
bet ir pavergti nesuprato, kad ver
gija įvesta pačių žmonių ir todėl 
turi būt jų ir .panaikyta. Ir kada 
tik ■ 
gus, tada tik paskutiniejie 
į supratimą savo padėjimo 
traukė vergijos pančius.

Tas pats yra su šios dienos dar
bininkais. Paskutinių yra didu
ma gyventojų visose šalyse. Vi
sur jie neša jungą kapitalistų. 
Jie dūsta, blaškosi, badauja, ken
čia šaltį, žūsta požeminiuos ur
vuos, susižeidę fabrikuose, baigia 
savo dienas kalėj imuos arba pa- 
šelpinėse įstaigose ir tt.

Rodosi, ko gali reikėti ? Ugi 
paimt slegiančią juos ranką kapi
talisto, paimt ir panaikyt išnaudo
jimą žmogaus, paimt ir perkeist 
privatišką savastį žemės, fabrikų, 
mašinų, gamtiškų turtų, gelžkelių 
ir tt. — tuom darbininkai, ganai- 
kytų pačią priežastį jų

vaitojimai prikėlė vėr- 
daėjo 

ir su-

jime ir manė, kžd jungas 
juos slėgti.

Panašų pastebim padėjime 
teries. “Lai jis viešpatauja 
jos” pasakyta Šventam Rašte, 
to laiko, kaip tas buvo* pasaky ta, 
nemažai prabėgo šimtmečių nema
žai nubėgo - vandens. O prietaras, 
kad “jis turi viešpataut ant jos” 
da teip plačiai prasiplatinęs, teip 
smarkiai apginamas kaip laikuose 
Maižio.
moteries žiuri ar iš augšto žemyn, 
kaip ant negyvo kūno, ar su atlei
dimu, kaip ant nesuaugusio kūdi
kio; iki šiam laikui da nepripažį
sta jai paprasčiausių žmogiškų 
tiesų.

Jos likimas — būt amžinai po 
keno-nors globa: iki apsivedimui 
po globa tėvo, o paskui — po glo
ba vyro; ji negali užimt viešos 
vietos; neturi tiesų apgint savę 
draugijoj ir dagi..., prieš Dievą: “tė
velis” ir tas neatbūtinai vyras. Mo
teris neturi lygių vyrais teisių 
ant savo vaikų. Daugelyj vietų 
jai »mažiau, kaip vyrui, prieinamas 
apšvietimas, o apšvietimas, kurį ji 
gauna, labai žemo laipsnio.

Kas gali būt, rodosi, lengviau? 
Numest slegiančią ranką vyro ir 
įgyt sau lygias tiesas su paskuti
niais. Bet kas tau: netiktai vyrai, 
bet tankiai ir moterįs priešinasi 
tokiam sulyginimui tiesų.

Jeigu vyrai priešinasi, tas su
prantama — juk jiems yra nauda 
būt viešpačiais ant moteries. Bet 
kodėl moterįs ? -

Atleisk joms, Viešpatie, nes ne
žino ką daro. Miega da, •egirdi 
savo pačių vaitojimų, nėra da su
pratimo 
dėjimo.

Viens 
moterų 
vyrų tiesomis turėjo vietą kovo 
menesyje valstijoj New York. 
Parlamente šitos valstijas įnešė su
manymą įstatymo apie davimą ly
gių tiesų moterims su vyrais; t. yl 
tiesų rinkt ir būt išrinktoms į par
lamentą. Kaip paprastai, parla
mentas pavedė specijališkai išrink
tai komisijai peržiūrėt sumanymą 
ir išduot savo nuomonę. Ant po
sėdžio komisijos privažiavo mo
terų diktokas skaitlius — jos pri
buvo su tikslu padaryt įtekmę ant 
komisijos.

Tarpe šitų moterų buvo teipgi ir 
sufrazisčių, t. y. reikalaujančių rin
kimo tiesų moterims. Bet šitos 
sufražistės toli buvo neperviršiuje. 
Diduma buvo priešininkių su
lyginimo moterų su vyrų tei
sėms. Ir nuvažiavo jos į Albany, 
sotapilį valstijos su “geru” noru 
kliudyti priėmimui naudingo mo
terims sumanymo. Štai karžygy- 
stė! Ir ko-ko šitos pasipuošusios 
lėlės ne pripliauškė prieš moteris, 
t. y. prieš savę! Moteris žemesnė 
ir tamsesnė negu vyras, moteris 
greičiau kaip vyras apvers savo 
tiesas ant pikto. Moteris neturi 
gabumo politikoj, nesavistoviai mą
sto ir t. p. — vis šitoj prasmėj. 
Štai kokius apkaltinimus užmetė 
moterįs ant savo lyties. Ir su ko
kiu įniršimu, su kokiu įsiutimu 
jos atsakė sufražistėms!

Ir vis dėlto, kad užlaikyt slę- 
giančią ranką, kad ant toliaus pa
silikt priklausomybėj nuo vyrų. ’

Ir New Yorko moterįs labai ma
žai skiriasi nuo kitų. “Jeigu tavo 
vergas pasakys — aš papratau.... 
ir netrokštu laisvės, tai.... prikalk 
jo ausį prie dalgiakočio ir lai pa
silieka vergu 1”

Teip Biblijos įstatymdavėjas pa
taria pasielgt su žmogum, kuris 
nesipiktina vergišku padėjimu.

Nori būt vergu? Velnias su ta
vim, buk juom, prakeiktas! Ne- 
trokštantis laisvės,- nevertas lais
vės.

Bet butų labai nužeminančiai vi
sai žmonijai, jeigu pusė jos netu
rėtų kitokio likimo kaip tik ver
gišką.

Bet moterų laimei reikia užte- 
myt, kad vergiškais nusižemini
mais prisigerusios moterįs tam tik
ros rūšies, kaip ve labiau prisotytų 
ir ųįsame užtikrintų. Lygybei prie
šinas* tik pasipuošusios lėlės, svie
tiškos ponios, pripratusios 
gyt ant sidabro” ir dėvėt 
gius “karolius”., Koki pas 
ponias reikalai, rūpesčiai? 
koketystė, baliai, teatrai — tik
tai jų toki ir užsiėmimai Jos 
teip priprato, kad jas teip rūpe
stingai vadžiotų už šilkinių vade
lių, kad jos išsigąstą nuo vienos 
mislies likt pačioms sau, be priri
šimo. ...

Bet ne visos moterįs mėgsta pra
leisti laiką dabinimuose ir tingi
niavimuose. Joms prisieina mist) t

mo- 
ant 

Nuo

Iki šiam laikui da ant

pas jas jų vergiško pa-

iš nuotikių priešinimosi 
tiesų sulyginimui jų su

juo sun- 
t Prie gy veni- 

Juo toliau, juoĮ sunkiau da- 
tėvui išmaityt vo šeimj-ną. 
vis tankiau laukia* mo-

j pagelbą palaiky- 
šeimynos.;’" Būva ir 

kad moteris šeimynoj priver
čiamą užimt vietą, tėvų ir visą naš
tą rūpesčių šeimynos paima ant sa
vo pečių, šitas tankiai būna dar
bininkų vergiškam tarpe. Jeigu 
moteris pirmiau ir taikėsi prie sava 
vagiško padėjimo, tai šitas prigu
lėjo nuo ekohomišk^ aplinkybių 
jos ir vyro. Šita priklausomybė 
privesdavo ją žiūrėt ant savęs, kaip 
aut silpno, žemo ir be jokios pa
geltos kūno. Bet dabar moteris 
pradėjo lošt tokią pat rolę šeimy
noj . kaip vyras. Moteris subruz
do. Ji subrendo netilptai savo aky
se, bet ir akyse tų, kurie priver
sti su ja vest smarkią kovą už 
gyvastį, kovą už būvį. Męs kal
bam apie darbininkus. Darbinin
kas vyras jau priprato žiūrėt ant 
moteries kaip ant lygaus sau drau
go. Todėl jus retai atrasite dar
bininkų tarpe priešų moterų tiesų 
lygybės.

Bet moteris subrendo ir nori 
pasiliuosuoti iš po sunkaus jungo 
beteisės ir draugi j išleis priklauso
mybės nuo vyrų. *'

Reikia atkreipti atydą ant vie
no dalyko. Kadangi šiandien sun
kiau vis prasimaityti, didinas skait
lius vyrų, kurie bijosi: imt ant sa
vęs jungą šemyni^ų rūpesčių. 
Auga todėl ir skaitlius moterų, 
kurios priverstos visą savo am- 

ir pačioms 
ne. O čia 
kelias ūž
ti įstaty-

Moteris 
ų didžio, o

mo. 
rosi 
Jis 
terį 
mui 
teip,

žiu praleisti mergin 
praskyt sau kelią gyve 
jos atranda, kad jo 
barikaduotas, kad 
mai užkerta joms kel 
gali būt septynių 
moka jai tik pusę to, Įką- vyras už 
tokį pat darbą gauna, o daug už- 

neprieipa-siėmimų ’į visai jai n 
j • J 

Šitoms moterims d;
nelieka, kaip tik prisiklausyt savo 
pačių aimanavimų, prisidėt prie 
visuomeniško veikimo ir sąprotin-, 
gai žengt prie panaikirtimo slėgian- 
čitr jas aprubežiavimą/

Daugelyj vietų moteirįs įgijo jau 

 

plačias tiesas. Pavizriįiui, Finlan- . 

 

dijoj ir Australijoj njoterįs pilnai' 
sulygintos su vyrais ti 
gelyj vietų Suvienj 
Amerikoj moterįs 
tesnes tiesas. Ir visti 
veiklumą 
būt sau < 
kui draugiškam palaikymui darbi
ninkų.

Ir darbininkiškos socijaljstiškos 
organizacijos visų šalių, 
čios prieš visokią skriaudą i 
paudą, pripažįsta lygias ti< 
terims, reikalauja,, taįd ir 
butų vergais, bet užimtų s 
draugijoj. ' : ri

uieKas

Valstijose 
o jau pla-
tik už savo

į moterįs pirmiausiai turi
dėkingos, be abejo, o pas-

t*
ižimtų'

A. J, Braį

“val- 
bran- 
tokias
Meile,

♦ IŠGAMAI
Paskutiniame savo 

man Dr. Rutkauskas aukauja len
kams “visus musų išgamas”, ma
nę gi apskelbė “jų įnagiu”.

Ačiū, daktarui, už atkreipimą 
savo malonios atidos į mano ypa
tą ir kalbėjimą apie mane daugiau 
negu apie dalyką, apie kurį rei
kėjo rašyti. Bet kad klausimas 
pastatytas viešame reikale, priva- 
tiškus prietikius apleisiu, ir tik 
privatiškai galėsiu, susitikęs pasi
kalbėti su gerbiamu daktaru ar ką 
draugiško nuo lenkų esmi patyręs 
ar ne. Tai ne viešas klausimas, 
kaip ir daugelis kit 
bus daktaras sumaii 
štai daro, kaip žir 
stais. 
kiu budu daktaras žukauj; 
musų išgamas lenkams vard 
tos? Ar garbus daktaras yra at
stovu lietuviškos < rautos ir turi 
mandatą tokias aukas daryti? kas 
jam Lą atstovybę ir tas tiesas su
teikė? Kas gerbiamam daktarui 
davė tiesą kelbėti tautos vardu? 
Ar garbus daktaras to nesupranta, 
kad kalbėti ir daruti aukas tautos 
vardan turi tiesą tik išrinkti tau
tos atstovai, kaip štai: prezidentai, 
karaliai, caraj ir jų > ąįtstovai amba
sadoriai, ir kitoki tautos pripažint! 
jos reprezentantai ? j Ar daktaras 
Rutkauskas yra Lietuvos preziden- 
tu*. karalium, ar kokiu kitu jos 

« vardu gale 
t.'R. yra mu-

i, kokius gar- 
į kaip papra
tus su kopu- 

Cia noriu tik užklausti, ko- 
___ j , į. f v •’ ’ • • ■ • Ffi 

ja visus 
vardan tau-

išrinktiniu, kad taul 
tų kalbėti? Jeigu I 
sų luomų atstovu, iš! kokių musų 
tauta susideda, tai iri aš esmi teip 
pOjt atstovu lietuviškos tautos ii 
kaulų ir kraujo ir 
amm daktarui, vardu 
bėti,- nes perstato jis vien savo 
ypatą ir tik kaipo atskirai ypatai ir 
leista jam kalbėti.

I fcpiu gerbia- 
iė kal-



teip manyti kaip jis 
j ieškoti baudžiauninkų 
baudžiavos laikai jau

Dar turiu daktarui pasakyti, kad 
aš turiu tiesą savo nuomones turėti 
ir jas viešai skelbti, ne paisant ar 
tas Df. Rutkauskui patinka ar ne. 
Ar Dr. R. nesupranta, kad liepti 
kam' nors 
mano yra 
dvasios, o
pranyko ir tijūnų vaikai veltu ti
kisi plakti baudžiauninkus* dva
sios, kaip jų tėvai plakė baudžiau- 
ainkus kaimiečius.

Teip, daktare I užmiršk amatą 
tijūno, plakančio baudžiauninkus, 
o polemikoje pasimokyk logikos, 
kad tavo išvadžiojimai ne butų 

Rūkingi. • . H v
Dabar pasikalbėkime apie “iš

gamas”. Daktaras Rutkauskas, 
aukaudamas lenkams “visus musų 
išgamas”, nepaaiškina, kas tai yra 
“išgama”? Iš ,jo išvadžiojimų ma
nyti reikia, kad “išgama” yra kiek
vienas lietuvis, kuris bendrauja su 
lenkais, kuris su jais rišasi kokiu 
nors ryšiu. Kodėl tad bendravi
mas vien su lenkais daro lietuvį 
“išgama”? Ar ne tą patį reiškia 
besirišimas su jeib kokia kita sve- 
tĮna, tauta? Juk yra tik vienas 
saikas, visiems,; ir tik bepročiai to 
ne mato. Jei gi tad besirišimas 
lietuvio su kita tauta daro jį iš
gama, malonėčiau 
išgamų ir tikrų 
tautoj ?
paaaškintų ? >

Dr. Rutkauskas 
šis, 
supuvęs ir suiręs”. Ant to aš sta
čiai atsakysiu, kad Dr. Rutkaus
kas klysta, ar savo apjakime, ar 
dėl stokos logikos klysta. Ryšis, 
rišantis lietuvius su lenkais ne su
iro ir nesuirs, ar tas Dr. Rutkaus
kui patinka ar ne. Gal garbus 
daktaras Rutkauskas nesupranta 
kas tai yra ryšis rišantis tautas, 
tai paaiškinsiu: kad ne vienas ry
šis riša lietuvius su lenkais, jų yra 
desėtkai, šimtai, ir visi ryšiai yra 
teip tvirti, kad jų nė jokia galybė 
nesuardys.

Yra ryšis žmogystės, kuris riša 
visas tautas į vieną žmonijos šei- 

wmyną. Tas ryšis daro visus žmo
nis broliais ir seserims; kas to ry
šio , nepripažysta, tas nustoja būti 
žmogumi, tas yra tikras “išgama”.

Aiškiau matomu brolišku ryšiu 
terp tautų yra ryšis kraujo. Tą

“burutėms”; kurie, pasikėlę ant 
augštesnio laipsnio, norų užsiden
gę vardu “inteligento” atsiskirti 
nuo žmonių, kurie prie kiekvienos 
progos nori augštesniais pasirody
ti už savo brolius, apsisiaučia 
fraku, kurie visus kitus žmones 
nori padaryti baudžiauninkais, rišti 
juos prie savo ne visada protingų 
nuomonių. Žvilkterėk į veidrodį 
Dr. Rutkauske, o pamatysi Višga- 
mą .

J. J. Hertmanavičia.

Kadangi rašantis šitą iš tikro 
buvo asabiškai užgautas pirmiau
siai, tai redakcija ne gali jam už
drausti tokiu jau budu atsakyti. 
Patarlė juk sako: kaip šūktelsi, teip 
tau girioj atsakys. Kas ant kito, 
asabfekai jį niekindamas, užsipuo
la turi būt pasirengęs, kad 
tuom pačiu užpultasis atsakys,
drauge turime apreikšti, kad asa- 
biškiems užsipuldinė j irnams ant
ypatų laikraščiai ne gali būt panau
dojami. Turinti rokundas su ypa- 
toms, turi tas rokundas su ypa- 
toms ir užbaigti. Kas į tokius vai
dus. traukia draugiją, 
mus išreikšdamas

jam
Bet

Gal Dr.

žinoti, kiek yra 
lietuvių musų 
Rutkauskas tą

» sako, buk “ry- 
rišantis lietuvis su lenkais,

, savo piktu-
1 likraščiuose, 

juose nori atlikti asabiškas' ro- 
kundas, tas skriaudžia draugiją. 
Todėl uždarome visus tolesnius 
ginčus terp H. ir Dr. R. Iš asa- 
biškų besikoliojimų draugija ne ga
li nieko gero laukti, asabiškiejie 
besikandžiojimai, nors jiems buMj 
panaudojama ir svarbi' medega^ 
laikraščiams ne tinka. Svarbiems 
reikalams reikia panamieti svar
besnius motyvus negu ypatų kan
džiojimą. Red.

MAN

IŠ PO AMERIKOS RAŠTININ
KŲ PLUNKSNOS.

KĄ GYVENIMAS 
REIŠKIA.

Rašo Jock Londott.
Aš gimiau darbininkų 

Anksti pažinau užsidegi uą, išdi
dumą ir idealą; patenkinimas jų 
buvo mano vaikystes uždaviniu. 
Mano apystovos buvo nedarytos, 
šiurkščios ir žalios. Aš 
jokios apidairos, tik 
augštyndairą.
gijoje buvo apačioje.

luomo j

požeminėse

dirbo teip pat sun- 
aš ir statė pavojun 
ir laisvę nemažiau

neturėjau 
greičiau 

Mano vieta drau- 
Čfon gy ve

nimas nedavė nieko daugiau kaip 
tik niekingumą ir ištvirkimą teip 
kūno, kaip ir sielos, nes čion ir 
kūnas ir siela buvo alki narni ir 
kankinami.

Viršui manęs styrojo milžiniškas 
draugijos triobesis ir man rodės, 
kad vienintelis išėjimo kelias yra 
augštyn. Į šitą triobėsį aš anksti 
pasiryžau įsigauti. Ten augštai vy
rai dėvėjo juodus drabužius ir vir
tus marškinius, moters gi puošės 
gražiais parėdais.' Ten buvo teipgi 
gerų daiktų valgymui ir pakakti
nai jų. Tiek daug kas liečia kū
ną. Ten buvo daiktai sielai. Vir
šui manęs, aš žinau, buvo dvasios 
besiumyliškumas, grynas ir kil
tas manymas, jautrus protiškas gy
venimas. Aš žinau tą viską, nes 
aš skaičiau “Pamarės Knygyno ’ 
romanus, kuriuose, išskiriant niek- 
šus ir pritikimų jieškotojus visi 
vyrai ir moters turėjo puikias 
mintis, kalbėjo gražia kalba ir vei
kė garbingus darbus. Žodžiu, aš 
tikėjau, kaip į saulės užtekėjimą, 
kad augščiau manęs buvo viskas 
puiku, prakilnu ir miela, viskas, 
kas gyvenimui duoda gražumą ir 
vertę, viskas, kas padaro gyveni
mą vertu gyventi ir kas atlygina 
žmogui už jo sunkų darbą ir kan
čias.

Bet nevisiškai yra lengva išsi
kasti iš darbininkiško luomo — 
ypatingai jeigu jam trūksta idealų, 
ir svajonių. Aš gyvenau ant ūkės 
Kalifornijoje ir jokiu budu ne
galėjau surasti lipynės lipti augš
tyn. Anksti aš ėmiau -teirautis 
apie palūkanas skolijamiems pini
gams ir varginau savo kūdikiškas 
smegenis permanymu vertės ir iš- 
našumo to indomaus žmogaus iš
radimo, sudėtinės palūkanos. To- 
liaus, aš apskaičiau kainas moka
mų visokio amžiaus darbininkams 
algų ir pragyvenimo lėšų. Iš šito 
viso sužinojimo aš patyriau, kad 
jei aš pradėsiu tuojaus ir dinbflu 
tausodamas iki penkių dešimčių 
metų amžiaus, tai aš galėsiu mesti 
darbą j ir imti dalyvumą pa
sigėrėjimų ir gero dalyj, kuri bus 
atdara man augštesnėje draugijo
je. Žinoma, aš griežtai pasiry
žau nevesti, visai užmiršdamas tą 
didžiąją nelaimės uolą darbiniųkų 
luome — ligą. •

Bet gyvybė, kuri buvo manyje, 
reikalavo daugiau negu šykštaus 
grandymo ir rinkimo buito. Teip- 
pat dešimt!?* metų pradėjęs kaipo

tis Gediminas, atiduodamas savo 
. dukterį Aldoną lenkti karaliui Ka

zimierui, o Jagaila, didis kuni
gaikštis Lietuvos, užtvrtino tą ry
šį paimdamas sau už moterį lenkų 
karalienę Jadvygą, ir uždedamas 
ant savo galvos lenkų vainiką.

ryšis atsikartoja visose luomo- 
se leistų ir lietuvių, ir rasi sumai-

< šytą kraują terp kunigaikščių, ba- 
Įjorv įprastų kaimiečių. Tas nė- 
Era “uiįurštu sapnu”, nes ir dabar 
■tas pa£s darosi teip Lietuvoje, Len- 
■kį joj; y kaip ir čia Amerikoj. Ar 
■tari faktui Dr. Rutkauskas turęs 
ELąsą užginčyt?
Kjfflvarhiu ir matomu ryšiu yra

kultūros ir dvasios. Lietu- 
genijai pripildė lenkų litera-

■m^japeziją, muziką ir dailę lie- 
i tSMškais pajautimais, dvasia ir ga- 

lietuviai lenkiškoje kalbo
je gėrėjos tais dvasios vaisiais ir 
surišo savo pajautimus su pajauti
mais ir kultūra lenkų, ir tas ryšis 
patol bus, pakol liks nors vienas 
spindulys tokiu budu dvasią ir kul
tūra sujungtų tautų.

Toliau, riša lietuvius su lenkais 
i neapsakytas skaitlius reikalų pa
prasto žmogaus gyvenimo: vaizbos, 
pramonės, ką matome iš pačių lie
tuvių apgarsinimų lenkiškuose laik
raščiuose, ir lenkų lietuviškuose.
J Ant galo riša lietuvius su len- 

! kais vienoda nelaimė, — sugriau
tas politiškas būvis — svetimas 
jungas. J

* *
Kas drįs paskyti, kad tie visi 

ryšiai supuvo ir suiro?!
Galime nepripažinti Lublino ir 

Horodlo unijos. Galime nedalys 
vauti lenkų susirinkimuose, orga
nizacijose, kongresuose ir visuo
se tautiškuose ir kulturiškuose dar
buose, bet negalime suardyti visų 

f ryšių, negalime atsiskirti nuo len
kų ir ne tik nuo lenkų chiniška 
siena, nes kaip vanduo, plaukda
mas, iš visų upelių į-jūres rišasi 
ir maišosi, teip ir žmonės maišo
si ant tos žemės ir rišasi viso
kiais ryšiais, kuru išvengti ne ga-

' Įima, ir vengti nėra reikalo.
■ ' Laimė ir gerovė tautų nesire
mia ant jų atsiskyrimo nuo kitų, 
bet ant sutvarkymo savo reikalų ir 
terptautiškų prietikių. Todėl, kas 
pripažysta terptautiškus ryšius, nė
ra išgama, bet tas kurs jų išsiža- 

’da juom yra.
Išgamos yra ir tie, kurie, gimę

kaimiečiais, vadina savo brolius laikraštvaiku ant miesto gatvių,

aš išvydau atsimainiusį man padė
jimą. Viskas aplink mane buvo 
niekinga ir ištvirktu, augščiau gi 
■manęs buvo vis tas pats rojus, įgi
jimo laukiantis; bet lipynės lipti 
buvo kitokios. Dabar buvo vaiz
bos lipinės. Kam tausoti pini
gus ir dėti juos valstybės pinigy- 
nan, kuomet pirkdamas du laik
raščiu už penkis centus, apsisu
kęs gali juos parduoti už dešim
tį centų ir padvigubinti savo pi
nigus? Vaizbos lipynės patiko 
man ir aš ėmiau svajoti save pa
stosiant plikagalviu ir pasekmingu 
^pirklių kunigaikščiu.

Bet kokios tai svajonės! Turė
damas šešioliką metų aš jau įgi
jau kunigaikščio vardą. Bet ši
tas vardas buvo man duotas gau
jos plėšikų ir vagių, kurie mane 
vadino “Austerių paratų kuni
gaikščiu”. Ir čia aš pasiekiau 
pirmąjį vaizbos laiptą. Aš buvau 
kapitalistas. Aš turėjau valtį ir 
visą austerįnių piratų apitaisą. Aš 
pradėjau išnaudoti artimus. Aš 
turėjau pagelbon vieną vyrą. Kai
po kapitonas ir savininkas aš imda
vau grobinio du trečdalius ir pa- 
gelbininkui duodavau trečdalį, nors 
pagelbininkas 
kiai kaip ir 
savo gyvastį 
už mane.

šitas laiptas buvo augštybėmis, 
prie kurių aš lipau vaizbos lypi- 
nėmis. Vieną naktį aš rengiausi 
užpulti chinus žvejus. Virvės ir 
tinklai buvo verti doliarių ir centų. 
Tai buvo grobimas, tą išpažystu, 
bet tai tikrai bnvo kapitalizmo 
dvasia. Kapitalistas paima nuo 
lygių jam žmonių turtus rabatu 
ar sulaužymu žodžio, arba sena
torių ir augštųjų teismų teisėjų 
papirkimu. Aš buvau tik neprino
kęs. Tai buvo visas skirtumas. 
Aš vartojau šautuvą.

Bet mano pagelbininkas tą nak
tį buvo vienu tų nevykėlių, prieš 
kuriuos kapitalistai ugnia spiaudo, 
nes ve toki nevykėliai didina išlai
das ir mažina pelną. Mano pa
gelbininkas padarė vieną ir kitą. 
Jis ve per savo neapžiurumą pa
degė didžiąją buorę ir visai su
naikino ją. Tą naktį nebuvo da
lybų ir chiniškiejie žvejai buvo 
turtingesni tinklais ir virvėmis, 
kas mums neteko. Aš buvau nu- 
sišvilpinęs ir negalėjau užmokėti 
šešias dešimts penkių doliarių už 
naują buorę. " Palikau valtį ant in
karo ir išplaukiau mažu luoteliu į 
Sakramento upę grabščioti. Man 
pasitraukus šalin kita piratų gove- 
da išvogė mano valtį. Jie pavogė 
viską, net inkarus, o paskui, kaip 
aš suradau vandens nešamą, su
naikintą laivą, pardaviau jį už 
dvidešimts doliarių. Aš nusly
dau atgal ant vieno laipto ir nie
kuomet nemėginau daugiau -vaiz- 
binės lipynės.

Nuo to laikri aš be mielaširdy- 
bės buvau išnaudojamas kitų ka
pitalistų. Aš ture j am raumenis ir

pra-
Aš 

prie-

:mirsdamas tą 
dą darbiniųkų

jie darė pinigus iš 
kuomet , aš tik labai 
stą pragyvenimą turėjau, 
buvau jūreiviu prie buorės,
plaukus ir upės laivelio darbinin
ku ; aš dirbau skardinių ir kitų 
daiktų dirbtuvėse bei skalbyklose; 
aš karpiau vėją, valiau kitiems ir 
ploviau langus. Ir aš niekuomet 
negavau pilno atlyginimo už savo 
darbą. Aš žiurėjau į skardinių 
dirbtuvės savininko dukterį ratuo
se ir maniau, kad iš dalies tai ma
no raumenys ,ką gelbsti ratams 
ristis jų timpos ratlankiais. Aš 
žiurėjau į dirbtuvės savininko sū
nų, einantį kolegijon ir žinojau, 
kad tai mano raumenys, ką iš 
dalies apmokėjo už vyną ir gerą 
draugiškumą, kuriuos jis turi.

Bet aš to nelaikiau blogu. Vis
kas buvo žaislu. Jie buvo stiprus. 
Gerai gi, ir aš buvau stiprus. Aš 
prasiskinsiu kelią į vietą jų tarpe 
ir darysiu pinigus iš kitų žmonių 
raumenų. • Aš nesibaimijau dar
bo. Aš mylėjau sunkų darbą. Aš 
tariaus varytis, dirbti vis sunkiau 
įr ant galo tapti draugijos rams
čiu. * ;

Ir kaip sykis, laimei lemiant, 
atradau darbdavį, kuris buvo tos 
pačios nuomonės. Aš norėjau 
dirbti, o jis dar daugiaus norėjo, 
kad aš dirbčiau. Aš maniau be
simokinąs amato. Po teisybei gi, 
aš Užėmiau vietą dviejų vyrų. 
Man matės, kad jis daro elektro
techniką iš manęs, kuomet iš tik
rųjų darė iš manęs penkias de
šimtis doliarių per mėnesį. Du 
vyrai, kurių vietas aš užėmiau, 
gaudavo po keturias dešimtis do
liarių per mėnesį) aš atlikau jų 
abiejų darbą už trisdešimts dolia
rių per mėnesį.

šitas darbdavis kuone užkamavo
mane visai. Galima mėgti auste-

rius, bef“ perdaug austerių atsi
bosta valgyli. Teip pat buvo su 
manim. Begalinis darbas pabodo 
man. Aisinorėjo jis man visai 
matyti. Aš bėgau nuo darbo. Aš 
stojausi valkata, slinkdamas nuo 
vienų durų pas kitas, besibastyda- 
mas po Jungtinius Valsčius ir kru
vinai prakaituodamas po skurdynę 
ir kalėj iidus. n

Aš buviu ghnęs' darbininkų luo
me, o dabar, amžyje aštuoniolikos 
metų, aš buvau žemiau to laipsnio, 
nuo kurio pradėjau. Aš buvau 
draugijos ponamyj,
skurdo gelmėse, apie kurias nei 
gražu, nei pridera kalbėti'. Aš bu
vau • rusyj, bedugnėj, žmonijos 
srutyne, musų civilizacijos mėsy- 
kloj ir lavonbutyj.’ Tai yra drau
gijos triobesio dalis, apie kurią ji 
nenori žinoti. Vietos stoka ver
čia mane čia nekalbėti apie tai, tiek 
tik pasakysiu, kad tas, ką pama
čiau ten, baisiai mane išgaž<fiiiQ.*rr

Aš baimės buvau užvarytas'Hnt 
minties, jog aš mačiau įmogafr 
kvailybes painiosios civilizacijos, 
kurioje aš gyvenau. Gyvenimas 
buvo maisto ir prieglaudos daly
ku. Apturėjimui maisto žmonės 
pardavinėjo daiktus. Pirklys par
davinėjo batus, politikierius savo 
vyriškumą, o žmonių atstovai, su 
jšėmimais. žinoma, pardavinėjo sa
vo . užsitikėjifną, kuomet kuone 
visi pardavinėjo savo garbę. Mo- 
terys teipgi, ar tai ant gatvės, ar 
šventame moterybės ryšyj buvo 
linkusios pardavinėti savo kūną. 
\ isi daiktai buvo prekėmis, visi 
žmonės perkami ir pardavinėjami.’ 
Viena prekė, kurią darbas turėjo 
į pardavimą, buvo - raumenys. 
IJarbo garbė buvo be kainos pre
kyvietėj. Darbas turėjo -raumenis 
ir , tik vienus raumenis į parda
vimą.

Bet buvo skirtumas, didelis skir
tumas. Batai, užsitikėjimas ir garbė 
galėjo atsinaujinti. Jie buvo ne- 
sinaikinamuoju sandėliu. Kita 
vertus, raumenys .neatsinaujino. 
Batų pirklys, pardavęs batus, at
naujino savo sandelį. Bet nebu
vo kaip atnaujinti darbininko rau
menų sandėlį. Juo daugiau jis jo 
pardavė, juo mažiata jo jam liko. 
Tai buvo Jo vienintelė prekė ir 
kasdien jo sandėlis mažėjo. Ant 
galo, jei jis nentfmirė pirma išpar
davimo ir uždarymo savo langavė- 
rių, tai jis likosi raumenišku ban
krotu ir jam niekas daugiau ne
liko, kaip tik eiti žemyn į draugi
jos požemį ir ten apgailėtinai 
žūti.

Toliaus aš atsižinojau, kad sme
genys buvo teipgi preke. Jos teip
gi buvo kitokios negu raumenys. 
Smegenų pardavėjas buvo tik pa
čiame žalume penkių ar šešių de
šimčių metų amžiaus ir jo prekės 
buvo augščiausiai kainojamos. 
Darbininkas gi nusidėvėjo ar par- 
sibaigė keturių dešimčių penkių ar 
penkių dešimčių metų. Aš buvau 
draugijos požemyj ir man nepa* 
tiko gy venimui vieta. Rynos. ir 
nuovados nebuvo sveika, o oras su
gedęs kvėpuoti. Jei aš negalėjau 
gy venti • ant priimamosios draugi
jos aslos, tai aš galėjau bent ban
deli josios palėpyj.. Teisybė, val
gis ten buvo silpnas, bet oras bent 
tyras. Todėl aš pasiryžau nepar
davinėti daugiau raumenų, o imtis 
pardavinėti smegenis.

čia prasidėjo pasiutiškas j ieško
jimas žinios. Sugryžau į Kalifor
niją ir atidariau knygas. Siteip 
besitaisant tapti smegenų parda
vėju, reikėjo būtinai pasinerti į so
ciologiją. Ten aš radau tūloje 
knygų rųšyj moksliškai sutaisy
toj prastus sociologiškiis suopro- 
čius, kuriuos aš jau išdirbau sau. 
Kiti didesnieji protai, dar man ne
gimus, išdirbo tą viską, ką aš ouk 
niau ir daug ką daugiau. Aš pa
mačiau, kad aš esiė socijalistas.

Socijalistai yra revoliucijonie- 
riais, ant kiek jie stengiasi nu
griauti dabartinę draugiją ir iš tos 
medžiagos pastatyti naują. Aš 
teipgi buvau sbdjafistu ir revoliu- 
cijonieriumi. Prisidėjau prie dar
bininkų luomo ir Inteligentiškųjų

kartu' įėjau į pnšto. gyvenimą. 
Čion aš radau Šviečiančius protus 
ir žėrinčias išmintis, nes čion su
sitikau su tvirtomis ir veikliomis 
smegenimis bei pūslėtais delnais 
darbininkų luomo nariais; nefra- 
kuotus pamokslininkus su jų per- 
plačia krikščionybe M a mono gar
bintojų draugijai; profesorius, su
laužytus ant universiteto rato klau- 
sybės valdančiojo luomo ir išmes
tus už jų greitą pritaikymą prie 
žmonijos reikalų.

Čion aš atradau teipgi karštą įsi- 
tikėjimą į žmogaus degančią ide- 
alybę, besaumylybės j saldumą, sa-

vęs išsižadėjimą ir "kantrybę *— 
visas puikias dvasios ypa
tybes. Čion gyvenimas buvo tyras 
prakilnas ir gyvas, čion gyveni
mas atgavo savo tiesas, stojosi 
stebuklingu ir garbingu; ir man 
linksma buvo gyventi. Aš susi- 
liečiau su didžiomsioms sieloms, 
statančioms kūną ir dvasią augš
čiau doliarių ir centų, kuriems plo
nas verkiantis . balsas skurdynės 
vaiko' reiškė daugiau negu bičnu-, 
irias ar vaizbos išplatinimo ar svie
to imperijos dalykas. Visur ap
link mane buvo tikslo kiltumas ir 
pastangos didvyriškumas ir nak
tys buvo nušviestos saule ir žvaigž
dėmis, viskas ugnis ir rasa su de
gančia ir šviečiančia prieš mano 
akis Šventąja Taure, Christaus 
Taure, karšto žmogaus, ilgai ken
tusi© ir paniekinto, bet galiaus iš- 
vaduotino ir išgelbėtino.

Ir aš, nelaimingas kvailys ma
niau šitą viską esant tik paraga
vimu gyvenimo smagybių, kurias 
aš rasiąs augščiaus manęs draugi
joje. Aš netekau daugelio svajo
nių nuo dienos skaitymo “Pamarės 
Knygyno” romanų ant ūkio Ka
lifornijoje. Man likta buvo netek
ti daugelio svajonių, tebelikusių 
dar pas mane.

Kaipo smegenų pardavėjui man 
sekėsi. - Draugija atidarė man sa
vo duris. Aš ėjau tiesiog į priima
mąjį ir išsiblaivinimas sparčiai vy
ko. Aš sėdau prie pietų su drau
gijos galvomis rir draugijos galvų 
pačiomis bei dukterimis. t Moterys 
gražiai buvo apsitaisę, teisybė; bet 
ant mano nayviško nusistebėjimo, 
aš patyriau, kad jos buvo iš to pa
ties molio, ką ir visos kitos mo
ters, kurias aš pažinau žemai po
žemyj. Puikiui«ko žmona ir Judo 
O’Grady buvo seserimis po savo 
oda — ir drabužiais.

Bet ne tiek daug šitas, kiek jų 
materijalylje mane piktino. Rods, 
šitos puikiai apsitaisę, puikios mo
ters plepėjo saldžius idėalapalai- 
kius ir brangias dorybepalaikas; 
bet nežiūrint į jų plepėjimą svar
biausiu jų gy venimo tikslu buvo 
materijalybė. O jos buvo tokios 
sentjmentališkai saumylios! Jos 
prisidėjo prie visokių labdarybių 
ir išvedė aikštėn vieną buitį valgy
damos visą tą laiką valgį ir dėvė- 
damos gražius drabužius, pirktus 
pelnais, kūdikio darbo krauju su
teptais ir prakaituojamu darbu ir 
pačia paleistutystė. Kaip aš užsi
miniau apie šituos dalykus, lauk
damas savo nekaltybėje, kad šitos 
Jūdos O’Grady sesers tuojaus nu
mes savo nudarytus krauju šil
kus ir graznas, tai jos užsikarščia- 
vo ir ėmė pykti ir sakyti man pa
mokslus apie taupumo stoką, gir- 
tuoklybę ir prigimtą nupuolimą, 
atgabenančius visas nelaimes po
žemio draugijai. Man užsiminus, 
kad man nesimato, idant taupumo 
stoka, girtuoklybė ir nupuolimas 
verstų pusiau užbadėjusių šešių 
metų kūdikį dirbti dvyliką valandų 
kasdien pietinėse 
bynėse, tai šitos 
sesers ėmė man 
vatinį gyvenimą, 
“agitatoriumi 
sutaikytų ginčą.

Negeriau man vyko ir su pačio
mis galvomis. Aš maniau rasiąs 
žmones grynus, kiltus iri jautrius, 
kurių idealai yra skaistus, kilti ir 
jautrus. Aš perėjau per vyrus, 
užimančius augštas vietas: pa
mokslininkus, politikierius, vaiz- 
bius ir redaktorius. Valgiau su 
jais, gėriau vyną su jais, važinė
jau automobiliais su jais ir tyrinė
jau juos. Teisybė, atradau daugu
mą, kurie bti\o valus ir prakilni; 
bet su mažu išėmimu, jie buvo be 
jautrumo. Tikrai tikiu, kad išėmi
mus galėčiau suskaityti ant savo 
rankų pirštų. Kurie buvo be jaut
rumo supuvimu, negrynijo už
teršto gyvenimo, tie buvo tik ne- 
paiaidotais - lavonais — švariais ir 
kiltais, kaip gerai išlaikytos mu
mijos, bet nejautrus. Prie šitų 
ypatingai galiu priskaityti profeso
rius, mano sutiktus, žmones gyve
nančius sulyg žemyn einančiu uni
versiteto idealu, “beaistriu sekimu 
beaistrio inteligentiškumo”.

Aš sutikau žmones, kurie minė
jo Rimties Kunigaikščio vardą sa
vo užsipuolimuose ant karo, o ku
rie grūdo į rankas šautuvus Pin- 
kertouams šaudymui straikierių sa
vo pačių dirbtuvėse. Aš suėjau 
su žmonėmis baisiai pasipiktinu
siais laižybinėmis muštynėmis, o 
bet patys buvo dalyvininkais mie
sto darkymo, užmušančio kasinė
tas daugiau kūdikių negu kruvino
ji Erodo ranka jų užmušė.

Aš šnekėjausi viešbučiuose

medvilnės dar- 
Judos O’Grady 
prikaišioti pri- 
išvadino mane

lyg kad tas ištikro

ir

rateliuose, namuose ir Pullmano 
vagonuose bei laivų krasėse su 
pramonijos kapitonais ir stebėjau
si, kaip mažai jie keliauja po iš
minties sritį. Iš vienos pusės aš 
patyriau, kad jų protas vaizbos 
prasmėje buvo anormališkai išdirb
tas. Teipogi patyriau, kad jų do
rumas vaizbos reikaluose buvo 
nieku.

Tas patogus, aristokratiškos iš
vaizdos kiltunas buvo nebyliu kor-* 
poracijų valdininku ir įrankiu, 
slapta apiplėšiančiu našles ir naš
laičius. Tas kiltunas, kuris rinko 
gražiąsias laidas ir buvo ypatin
gu rašliavos globėju, mokėjo išsi
pirkimą storažandžiui, juodaskruos- 
čiui valsčiaus mašinos viršininkui. 
Tas redaktorius, kuris garsino pa
tentuotus vaistus ir neišdrįso pa
sakyti teisybę savo laikraštyje apie 
patentuotus vaistus, bijodamas: ne
tekti apgarsinimo, išvadino mane 
niekšišku demagogu, nes aš jam 
pasakiau, kad jo politiškoji ekono
mija yra pasenusi ir kad jo bio
logija yra vieno laiko su Plyniju- 
mi. *

Tasai senatorius buvo žiauraus, 
be mokslio mašinos viršininko įran
kis ir vergas šunelis; teip pat guber
natorius ir augštutinio teismo tei
sėjas. Tasai žmogus, blaivai ir 
širdingai kalbėdamas apie idealiz
mo grožybes ir Dievo gerumą, tik 
ką suvylė savo draugus vaizbos 
apivartoje. Tasai žmogus, bažny
čios šulas ir duosnus davėjas šve- 
timšalinėms misijoms, vertė savo 
dirbtuvės merginas dirbti dešimtį 
valandų į dieną už badaujamą al
gą ir tuomi tiesiog drąsino paleis- 
stuvybę. Tasai žmogus, kuris ap- 
dovanojinėjo katedras universite
tuose, kreivai prisiekavo teismuo
se dėl doliarių ir centų. Ir šitas 
geležinkelių magnatas sulaužė sa
vo žodį kaipo žmogus ir krikščio
nis, duodamas slaptą nuoskaitą 
vienam pramonijos kapitonų, sura
kintų į krūvą mirtinoj kovoj.

Tas pats buvo- visur, piktadary
bė ir klasta, klasta ir piktadarybė 
— žmonės jautrus, bet nei valus, 
nei kilti, žmonės valų^ ir kilti, bet 
be jautrumo. Ant galo buvo di
delė, beviltė minia, be*prakilnumo 
ir jautros, bet vali. Ji nenusidėjo 
pozityviškai arba iš noro, bet ji 
nusidėjo neveikiamai ir besužmin- 
gai. pasiduodama bėgamam nedo
rumui ir besinaudodama tuomi. 
Jei ji butų kilta ir sužini, tai ji ne
būtų tamsi ir atsisakytų*dal\tis 
klastos ir piktadarybės pelnais.

Aš pamačiau, kad man nepatin
ka gyvenimas ant draugijos pri
lipamosios aslos. Aš piktinausi do
riškai ir dvasiškai. Aš atminiau 
savo idealistus, nefrakuotuosius 
pamokslininkus, .sulaužytus profe- 
sorius ir valyvos minties luomo- 
sužininguoįus darbininkus. Aš at
siminiau savo saulės ir žvaigž
džių šviesos dienas ir naktis, kur 
gyvenimas buvo vienu laukinio sal
dumo stebuklu, dvasišku besau- 
rriyliško pritikimo ir doriško roma
no rojumi. zIr aš pamačiau prieš 
save tvoskiančią ir degančią Šven
tą Taurę.

Tatai aš atėjau atgal prie darbi
ninkų luomo, kuriame gimiau' ir 
prie kurio priklausiau. Man atsi- 
norėjo daugiau lipti augštyn. Be- 
styrįs augščiau manęs draugijos 
triobesis nepatraukia manęs. Ma
ne užima triobesio pamatas. Čion 
man smagu dirbti su buomu ran
koj, petys į petį su protingais ide
alistais ir luomasužiniais darbinin
kais, kartkarčiais gerai paverčiant 
ir susiubuojant .visu triobesiu. 
Ateis laikas, kuomet męs gausftne 
daugiau rankų ir buomų darbui, 
męs jį nuversime drauge su jo vi
su supuvusiu gyvenimu ir nepalai- 
dotaisiąįs numirėliais, biauriąja 
sauufylybe ir persigėrusia materi- 
alybe. Tąsyk męs išvalysime po- 
namį ir pastatysime naują žmoni
jai bustą, kuriame nebus priima
mosios aslos, kuriame visi kamba
riai bus šviesesni ir- oringi ir kur 
oras kvėpavimui bus valus, kiltas 
ir gyvas. x

Tokia tai mano pažiūra. Aš žiū
riu priekin į laiką, kuomet žmo
gus eis prie ko-nors vertesnio ir 
augštesnio negu jo pilvas, kur bus 
kiltesni skatinimai verčią žmonės 
prie darbo negu šios dienos skati
nimai, kuriais yra pilvo skatinimai. 
Aš laikausi savo tikėjimo į žmo
gaus kiitumą ir išnašumą. Aš ti
kiu, kad dvasios saldumas ir be- 
saumylybė pergalės žiaurų šios 
dienos rajūną. Ir galų galiausiai 
mano tikėjimas yra į darbininkų 
luomą. Kaip tūlas prancūzas pa
sakė: “Laiko lipynė visuomet
aida nuo medinės klumpės einan- 
čios augštyn ir nuo nužibinto ba- 
to einančio žemyn”.

POLITIŠKOJI PRASME.
Du politiku, perskaitę “Lietuvo

je” p. Hertmanavičiaus priešinėliu 
dalyke “Lenkų Kongreso”, teip 
kalbėjosi!

A. Kokią politišką prasmę Ta- 
mista pripažįsti lenkams prie lie
tuvių: plačiąją ar siaurąją?

B. Kaip tai ? — nesuprantu!
A. Nagi Tamista tčmijai, kad 

per p. Hertmanavičių lenkai 
čioje politiškoje prasmėje skaito 
lietuvius lenkais. Aš manau; kad 
greta plačiosios politiškos prasmės 
reikia suprasti ir ne plačia jų, rasi, 
siaurąją.

B. Ooo!..., Net ir į savo pa- 
tėmijimus įtraukiau.

A. Na, kągi 'tamista sakai apie 
politiškąją prasmįę?

B. Hm 1.... ; Aš dar nesulau
kiau 35 metų ajnžiaus.... negy
venau 16 metų terp lenkų J.... 
Hm.... Nesu ir lenkų tautos 
kongresmonu 111
mane lenkai galėtų kalbėti apie lie
tuvius tiktai siauroje politiškoje 
prasmėje I

L. Kad tu suplfende- 
i Tamista šovini- 

Rudšilio Špukas.

ERGO: Per

A. Tfu!..L 
tum!.... Tai 
stas!?....

|| Atstovas Prancūzijos parla
mento, Jaures, pagarsino laikraštyj 

’ “Hamanite” žinią, jog sukursty- 
mui Prancūzijos valdžių ir žmonių 
prieš maskoliškuosius revoliucijo- 
nierius gyvenančius Prancūzijoj, 
amskoliškojo raudo šnipai provo
katoriai nutarė, laike kelionės į 
Nizzą. parengti bombos metimą į 
prezidentą Fallieres įr ministerių 
p’rmininką Clemenėeaui? Jaiures, 
savo pagarbinimo pabaigoj sako: 
“jeigu aš nesužinosiu, kad jie mas
koliškosios policijlos šnipai ne atsi
sakė nuo savo sumanymo ir ne ap
leido Prancūzijos, aš juos viešai 
apskųsiu, pagarsysiu jų vardus, 
adresus ir jų darbus”? Taigi dėl 
laikymo svetur šnipų provakatorių 
Maskolijos randą gali patikti dar 
didesnis nemalonumas, negu pati
ko jį dėl Azevo 
resą jau Stolypin 
daryti, negali už< rausti kalbėti tei
sybę apie nedor us caro valdaioad 
darbus; ateis gal 
bežiuose ant kiek vieno caro tarno 
žiūrės kaip ant kokio kriminalisto.

darbų,. Pas Jau
ne gali nė kratos

laikai, kad užru-

|| Kadangi Parjržiaus teisėjas Ha- 
melin pasmerkė už neramų užsi
laikymą kelis studentus areštan,stu
dentai užsimanė jkm atkeršyti: per 
telefoną visokiose pardavinėse jie 
neva teisėjui užkteliavo daugybę 
visokių daiktų. Atkako 322 vežimai 
su užsteliuotais daiktais. Apart to 
atėjo: penkios pašautos. neva tei
sėjo masažistės, šešios užtrinų iš
pjaustytoj os. Ant galo atėjo ir 
numirėlių laidotojas apkalbėti, kaip 
palaidoti neva mirusį teisėją; bet 
šitą jau “numirėlis” pats savo ran
ka laukan išmetė. į

|| Nuo i d. balandžio Anglijpj 
uždrausta t neturintiems 16 metų 
rūkyti. Dabar Anglijos miestuose 
prisakyta nuo jaunų rūkorių atim
ti tabaką, o juos' areštuoti. Už
drausta nesuaugusiems lankyti sa- 
liunus. Nemečiams uždrausta par
davinėti netik svaiginančius gėri
mus, bet teipgi cigarus, cigaretus 
ir tabaką.

|| Azijatiškoj Turkijoj,. Adeną 
apskrityj, kadangi fanatiškiejie^ 
mahometonai išdegino daug kai
mų, 15000 ypatų neteko pasto
gės, kenčia šaltį ir alkį. ' VlįNttijj 
tik protestoniškoj parapijoj už
mušė 19 protestoniškų pastorių.

|| Azijatiškoj Turkijoj dar ne
siliauja žmonių skerdynės. \'lėna
me tik Adeną ( apskrityj paskersta 
25000 ypatų. Kurdai paėmė ar- 
meniečių apgy ventų kaimą Kessah, 
turėjusį 10000 gyventojų. Kaimą 
išdegino, o didesnę gyventojų dalį 
išskerdė. Mieste Dzebel Bereket 
ir jo aplinkinėse mahometonai iš
naikino visus krikščionių turtus.

U Persijoj, prie miesto Tabri# 
buvo smarkus muŠia? terp revo- 
liucijonierių ir šacho kareivių, ku
riuose krito iš abiejų pusių daug 
žmonų. Dalis maskoliškos kariu- 
menės po vadovyste jenerolo Snar- 
skio ties Julfa peržengė jau Per
sijos rubežių. H! ‘ų

|| Priešais Christiania, Norve
gijos pakrantėse, susimušė garlai
vis Edith su garlaiviu Oxford. 
Edith paskendo. Prie to vienas 
pasažierius ir 16 įgulos žmonių pri-
gėrė.
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, Ko mums reikia pirmiausiai?
* Paskaita, skaityta J. Laukio Sus. Kuop.

Soc. Sąjun. Am. susirinkime, Chicagoje, III. 
21 d. kovo, 1909 m.

kitos įstaigos tankiausiai yra "sudėtiniais žmo
nių turtais, leidžiančiais jietųs turėti pelną ir 
net be darbo gyventi. Kapitalistai žmonėms 
leidžią turėti nuosavybę ne iš savo geros šir
dies, tik būdami v^čiami savo principo tu
rėti pelną iš jų; todėl tvirtinti, jog visi’turV*' 
sueis į kelių suokalbininkų rankas yra tik pa
saka.

Bet nereikia juokingesnio daikto kaip tvir
tinimas, kad apdraudimui draugijos narių nuo 
išnaudojimo būtina yra centralizacija. Mark
sas, matyt, girdėjo kur ar skaitė ką tam pa
našaus, bet nesuprato gerai ir iš to nesuprasto 
jam dalyko padaVė savo “moksliškus’ išvedi
mus, kurių žmonės paklausę, turėtų atsižadėti 
savo valios ir tapti tikrais automatais. Cen
tralizacija yra sutraukimas kokių nors spėkų 
į vieną spėką, kurios vedimas yra pavesta yie- 
nam. Sulyg šito principo yra sutaisyta viso
kia mašina, arba padalinimas darbo spėkų ir 

• jis puikiai atsako šitam tikslui. Bet masina 
ar darbo spėka yra tik įrankiu atšiekimui tam 
tikro tikslo, o įrankis-visuomet yra veikiamas 
kito. Taigi šitokia mašina, ar įrankiu Mark
sas sumanė padaryti visą draugiją. Žmogus 
joje su visu savo protu, su. laisva savo valia 
ir sau prigimtais palinkimais turėtų būti tik 
paprastu mašinos rato krumpliu. Kokia tad 
laimė butų jam tokioje draugijoje! .Tik var
giai, žmonės panorės priimti šitą jo malonę: 
šiądien plačiai yra žinoma, kad ta valdžia yra 
geriausia, kuri valdo mažiausiai ir todėl Mark
so centralizacijai nėra vilties įsigyventi drau- 

, gijoje. L
Kodėl /‘visuomenė neprivalo kėsintis atimti 

nuo motinos auginimą vaikų, tai aš pilnai pa
rodžiau savo knygutėje, “Moteris ir jos vieta- 
žmonijoje” ir todėl tą čia apleisiu.

Kad visuomenės reikalai turi būti tvar
komi didumu visuomenės balsuotai teipgi yra 
labai “moksliškas”tvirtinimas. Iš kur jis pa
eina, žinome. Seniaus prirodymas teisybės — 
kas iš dalies ir dabar tankiai atsitinka — buvo 
geras tik su kumščia, lazda, kardu ar kito
kiu tolygiu budru Kas norėjo savo teisybę 
parodyti, turėjo eiti ant palsotų ir muštis; jei 

’ jis savo: priešą nukovė, tai jo* buvo teisybė, jei 
krito negyvas, tai buvo be teisybėj Bet 
Marksas, turėdamas daugiau žmoniškumo sa
vyje už savo pranokėjus įstatymdavius, pripa
žino, kad užtenka riksmo prirodymui teisy
bės; kas daugiau rėks, to bus teisybė. Pas jį 
matvti butą logikos. Bet kokia ji savotiška!

Teip pat sunku yra suprasti kaip moters 
padėjimą 'gaji pagerinti josios dalyvavimas 
politikoje. Tas bent vyro padėjimo nepage
rina.* Su kiekvienais rinkimais rinkėjai lau
kia geresnių laikų ateinant ir vis tankiausiai 
sulaukia .tos pačios , bedarbės, kuri ir turėjo 
būti. Nuo politikos nė oras atsimaino, nė 
darbininkų susipratimas pasikelia, nė darbda
vių meilė prie darbininkų eina didyn. V is
kas .eina savu keliu nepriklausomai nuo politi
kos; ką gi tad gero ji gali priduoti moteriai r 
Politika nėra niekas daugiau kaip žaislas, 
kurs suaugusiems žmonėms nepritinka. l»et, 
oi, kaip dar žmonija toli nuo to! Teisybė, 
šitame žmonija padarė žingsnį pirmyn, se
niaus ji laukė sau gero iš dangaus ateinant, 
dabar ji laukia jo nuo politikierių, tik; ant 

įt jos nelaimės, šitie nemažiau už dangų suvilia 
jos lūkestį. Šitą ve žaislą norima suteikti ir 
motriail sulyginti ją su vyru. Kokia tai ge- 
radėjybė! — tik ne moteriai, bet vyrui. Šią
dien mat vyras imdamas pačią turi, ištesėti jai 
užlaikymą. Pati, jei ji tik namų darbą dir
ba, algos negauna ir todėl priversta yra gy
venti iš uždarbio savo vyro kaipo dykaduonė, 
parazitas. Šitą ve parazitą vyras ir geidžia 
nusikratyti ir siųlo moteriai lygias teises. 
Nėra.abejonės, kad šiądien šeimynos padėji
mas yra labai netikęs ir reikia jis taisyti, bet 
anaiptol negalima kaltinti už tai pačios šei
mynos. Engelsas savo išvedžiojimais, ne
mažiau “moksliškais” už išvedžiojimus Mark
so, kaip pirštu į sieną • duria, kad moteris, 
gavusi ekonomišką neprigulmybę nuo vyro 
liausis norėjus šeimynos ir atsiduos laisvai 
meilei, vadinas, mylės šiądien vieną, rytoj ki-. 
ta, arba ir abudu šiądien, ir šeimyną ateities 
busianti visa 'draugija. Žinoma, žmonija 
eina šiandien ten, kur ji vakar pasirengė ir 
jos niekas nuo to nesulaikis. Ji jau ne vieną 
klaidą savo gyvenime padarė; kodėl ji sitos ne- 

b gali padaryti? Bet klaida vis bus klaida ir 
jei šitą klaidą žmonija padaris, tai tas bus 
jai jau antras sykis. Prasta tad iš jos butų 
mokinė, jeigu ji tas pačias klaidas atkartotų.

Ant galo, tikėjimas žmogaus esąs jo pri
vatiniu dalyku ir neprivaląs būti liečiamas.... 
Kiek čia apkantos ir laisvės prietarams.... po 
tu visų centralizacijos ir diduomenės varžvmų 
laisvo augio asmens! Neliesti kokio-nors da
lyko galima, jei jis nieku nekenkia visuomenei. 
Ar tą galima pasakyti apie tikėjimą?. Žmo
gaus gerumas ar blogumas tik ir paeina nuo 
jo tikėjimo. Kaip tad galima blogą žmogų 
pataisyti, nepalietus jo tikėjimo?. Matyt, kas 
tą pasakė tikėjo ne į mokslą, tik į stebuklus. 
Bet, kąip jie retai šiandien atsitinka!

Ir teip, peržvelgę visą, teip vadinamą. 
Markso mokslą, nerandame jame nieko moks
liško. Manomos buitys jame yra tik svajo- 

' ’nės ir remiamos lukestys jomis yra tik tuščios 
•viltys. Draugija neina ir negali eiti ten, kur 
Marksas rodo jei kelią* Jo kelias yra klaidin- . 
gas ir jus, kurie einate juo, neinate geru keliu. 
Svajonės negali išvesti žmogaus iš jo tamsaus 
padėjimo; tam reikalingas yra mokslas, tikras 
žinojimas dalykų, stovio. ._ . ?

1 Tad, Jdga ttięs neturime nieko surengto 
musų išėjimui iš savo tamsaus padėjimo, tai 

. ko mums reikia pirmiausiai ? paklausite manęs.
Pirmiausiai mums reikia draugijos; tokios 

draugijos, kuri savo gerovę ir geroyę savo na
rių laikytų vienu ir tuo patim reikalu. Su
tverti gi ji galima tiktai nuo pamato pra
dėjus. Kadangi pamatu draugijos yra tie. 
kuriems ji yjra reikalinga ir iš kurių ji susi
deda, tai mę}s, reikalaudami jos, turime pra 
dėti ją tvertį nito savęs. Mums dori žmonės 
reikalingi •—bukime pirma patys dorais. Pir
ma negu męs galėsime kaltinti kitus kame 
nors,, turime 
neteršia muši* b „ __r___
rysime, kol pamatę savo, klaidas nepataisysi
me jų, tol musų kaltinimas kitų nieko mums 
gero neduos, tol musų pasistengimas sutverti 
geresnę draugiją bus veltas darbas. Nieks 
neklausis balso, pataisos reikalaujančio, išsi
veržusio iš lupų, atsiduodančių tomis pačio
mis kaltėmis: Tik nekaltojo kaltinimo akmuo 
nukrisdamas ant kaltininko gali draugiją ap
valyti nuo jols supuvusių ir negeidžiamų narių.

Bet gal sakysite, kad aš niekus kalbu, kad 
nuskaustoji žmonijos pusė, kuriai ypatingai 
šita geresnė draugija yra rengiama, neturi sa
vo kalčių; kad tos kaltės, kurias ji papildo, 
yra neišvengiamos pasekmės prasikaltimo 
prieš ją antrosios jos pusės ir kad ta antroji 
pusė, kaipo priežastis viso pikto, turi būti pra-' 
šalinta ir todėl ve pirmiausiai su ja reikia 
kovoti.

Jei jus man tą pasakysite, tai pasakysite 
tuomi daug teisybės, bet toji teisybė bus iš
virkščia. Valdo muš aplinkybės — tam tikrqs 
sąlygos ar galingi žmonės — bet tik tąsyk, 
kaip męs joms ar jiems leidžiame mus valdyti
— o ne kitaip. Teisybė, turintieji didesnę spė
ką, gali mus apkalimi, gali mums laimę su
naikinti, gyvastį išplėšti, norėdami mus prisi
versti po savo noru, bet tai nebus valdymas; 
bus tai žmogžudybė. ValdjTnui visuomet rei
kalingas valdomųjų pritarimas. Todėl jus, 
kurie sakote, jog nusidedate sau ir kitiems ne 
savo noru, tik verčiami prie to, duodate savo 
sutikimą kitiems jus valdyti ir tuomi savo su
tikimu nusikalstate. Bet šita nėra vienintelė 
išnaudojamųjų yda. Prisižiūrėję geriaus ra
sime pas juos jų visą galybę. Jie visame yra 
megzdžiotojais tų, kurių išlygas jie priima. 
Jus, kurie kaltinate kapitalistus už darbinin
kų priespaudą ir prasikaltimus, patys su mie
lu noru butumete tokiais, jei .tik jums pasi
pintų proga. Jiįs žiūrite į juos pavydo aki
mis, kad jie gali tinginiauti ir pakakinti ristis 
savo kad ir kvailiausius norus ir kovojate su 
jais ne už žmoniškesnį gjvenimą, tik už tas 
pačias ydas, kuriomis atsižymi anie: už rei
kalus pilvo — ir tai dar sugadinto skonio:
— už didesnį stiklą alaus didesniam apsvaigi
mui savo proto, už didesnį kąsnį mėsos — 
liekaną barbariško įpročio; už didesnį cigarą 
ir daugybę kitų šitiems panašių niekų. Pasa
kykite man, ar jūsų kova, atmetus saumy- 
lybės norą pakakinti jūsų pačių nevertus pri
pažinimo reikalus, turi kokį augštesnį tikslą? 
Aš bent jo nematau iš jūsų programo. Jus 
skelbiate meilę, brolybę ir lygybę, bet ar pa
taikote tą parodyti savo darbais? Žinote pa
tys,* kad ne.

Patsai principas kovos už būvį, ant ku
rio bandote statyti savo naują draugiją, yra 
priešingas meilei, brolybei ir lygybei. Jūsų 
kelias yra tas pats, ką ir anų, kuriuos jus vi
saip pravardžiuojate: per prievartą, ašaras ir 
priąpaudimą į rojų pakakinimo jūsų pačių 
nevertų norų ir jūsų šukavimai vardan panai
kinimo karės yra tik kaukė ant jūsų veido, 
po kuria stovi stora neapykantos pluta tiems, 
kurie jūsų netikusių norų negali jiagirti. Tai 
yra vis stambios ydos, kurių reikia išsižadėti 
pirma kaltinimo už jas kitų.

Toliaus mums reikia turėti tam tikras ke
lias, kuritiomi męs galėtume eiti, nekliudę vie
nas kito gi'veninio laisvės. Mums reikia turė
ti tam tikra taisyklė, sulyg kurios męs galė-

kitam ant kelio, kuri užtikrintų 
2___ !• • * •'

kų ir podraug duotų laisvę musų pačių gy
venimui; žodžiu sakant, sulyg kurios męs 
galėtume naudotis draugijos patogumais ir
1 
yra senų senovės šviesuolių žodžiai: 1 ..

tolygiame padėjime.

apsižiūrėti, ar tos pačios kaltės 
ų pačių vardo. Kol to nepada-

C O----- ---
tume būti pagelba vienas kitam. neužgriuda- 
mi vienai kitam ant kelio, kuri užtikrintų 
nuims apsidraudimą nuo priešingų mums spė-

žodžiu sakant, sulyg kurios męs 
jJLL _ - -i « ••
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nejausti varžymo jos pančių. Tokia taisyklė 
yra senų senovės šviesuolių žodžiai: Daryk 
tą kitam, ko norėtum, idant kitas darytų tau 
tolygiame padėjime. Šitie prasti žodžiai duo
da mums viską, ko męs jieškome: ir laisvę, ir 
teisingumą, ir .pamokymą, kaip mums reikia 
elgtis. Čia yra visas kodeksas tiesų ir bet ne-i 
reikia jo mokintis, nes kiekvienam yra su-| 
prantamas.

Turint draugijai pamatą ir jos pradžią, 
toliaus ceikia rūpintis jos išplėtimu. Juo 
draugija bus didesnė, juo didesnė bus jos ga
lybė tenkinti reikalus savo* narių; kur du 
gelbsti Vienas kitam, ten darbas per pusę yra 
lengvespis, o jei trečias prisideda prie jų, tai 
sunkumjo lieka tik trečia dalis. Ką pirma 
priešingosios sjiėkos sutiko žmogų vieną, tai 
dabar tos pačios spėkos sutinka jų tris, pasta
čiusius savo spėkas prieš jas.* Ar reikia 
klausti, ar jiems trims lengviaus bus atstovė
ti prieš| jas, kaip vienam? Aiškus dalykas, 
kad teip. Todėl, juo daugiau žmonių iš vie
no kovoja su savo priešingumais, juo lengviau 
jie pergalę pasiekia. Bet kaip tą skaitlių žmo
nių, kovojančių iš vieno padauginti? Kaip 
juos sutraukti įkruvą? Kaip padaryti jiems, 
kad jų reikalai ir draugijos reikalai, kurioje 
jie gyvėna, yra vienu ir tuo patim dalyku?

Iki Šiol buvo eita prie to keliu neapikantos. 
Kas nedarė to, ko draugijos diduma reika
lavo, tas buvo neapkenčiamas ir persekioja
mas. Bet nuo neapkenčiamo negalima la1’* 
prisidėjimo; kiekvienas šalinasi • skaųs.

draugija su savo neapikanta užduoda skaus
mą neapkenčiamam it jis šalinasi jos. Drau
gijai iš to jokios naudos nėra sau priešą lai
mėjus. Teisybė, jis elgėsi priešingai draugi
jos diduomenės supratimui, bet ne dėlto, kad 
priešintis; tam galėjo būti viena iš dviejų 
priežasčių: 1) a*r gal jis nepermanė kas yra 
geras, o kas blogas, 2) ar gal to gero, kurį 
draugija mato tam tikrame dalyke nėra. Ir 
viename ir kitame atsitikime kaltas yra ne 
žmogus pats, tik jo supratimas tam tikro da
lyko ir tik tą jo supratimą reikia kaltinti, o ne 
ii patį. Jei žmogus ką nors supranta klai
dingai, tai męs jį turime pamokinti, parodyti 
jam jo klaidą, o darant tą nėra reikalo ant 
ja pykti, ar jį neapkęsti; jei priežasčia jo ki
toniško pasielgimo yra jo geresnis pažinimas 
dalykų, tai nuo jo męs patys turime pasimo
kinti ir jo nurodomus reikalus sutaikyti pagal 
jo mokinimą. Šiteipos elgdamiesi męs turė
sime priešininkus, kurie su mumis nesusitai- 
kis, bet ne priešus, kurie mums velis blogo. 
Męs stovėsime kas sau, ir bet sujungti ben
drais reikalais gynimos nuo nelaimių.”) Musų 
priešais bus tie, kurie statydami savo princi
pus, negalės jų apginti. Tąsyk musų prie
derme bus nuo jų gintis ir neduoti jiems mus 
skausti.

Bet tokiais pat priešais, ardančiais drau
gijos ramumą busime męs patys, jei, statyda
mi savo principus, negalėsime jų apginti. To
dėl, norint teisią ir dorą draugiją išplėsti, rei
kia netik liautis savo priešininkų neapkentus, 
bet ir priimti su džiaugsmu jų sveikas pažiū
ras. Šiteipos nė vienas nebus stumiamas ša
lin ir kiekvienas bus traukiamas prie bendro 
draugijos darbo; draugija sparčiai augs skait- 
liuje ir negalės iškrypti į klaidingas vėžes, nes Oaniooono nieko neatsakė. Prada palin- 
klausydann sveikų proto patarimų, visuomet gavo galva ir to|iau kaibėjo su pierre’u. 
blogą pataisis ir liksis joje tik geras: tas, kas , _ Kągi žįnoma. nuodaii... „ Ryme> kaip 
visiems naudą atneša, kas pakelia žmoniją į jr seniau, tebeviešpatauja nuodai. Jei mirtis 

J augštesnį stovį. Tokia draugija bus visiems esti staigit ncišaikinaina — ’ 11..... ...........
vienodai teisinga ir kiekvienas ras joje sau apie nu<K)us; reikia tikrai patėmyti; i^d 
užvėją nuo gyvenimo audrų ir laimę. Ji bus vienaniP * *
tikra tėvyške visiems ir visi bus jos mylimais 
vaikais, nežiūrint į jų kilmę, užsiėmimą ar 
tautybę.

Bet ir geroje “tėvyškėje randasi kampelis, 
kuris musų širdžiai būva mielesnis kaip kiti. 
Gal męs labiau priprantame prie jo, gal jis 
geriaus atsako musų palinkimams, ar gal tie
siog žmogui nėra galima pilnai būti laimingu 
kur pakliūk. Jis yra aprybota esybė ir ap- 
rybotos vietos sau reikalauja. Kas nejau
čia to pasigerėjimo, kuris pripildo širdį žmo
gaus. kuomet jis, pasitrankęs gerą valandą 

+ z**--—*— - ~ '
Tarytum ir sienos šypsosi į jį; jis čia jaučia o popiežius, jei jis ir turi kokius abejojimus.... 

. Niekur teip Pierre vėl nuostabiai sušuko:
sako Jdekvienas, — Kaip, ir popiežius? Ir popiežius bijo

— Taip, mano mielas, taip bent manoma. 
----- , esti tokios dienos, kuomet jis gerai

gi tamsta nežinai senobinės patarlės Rjino, j žemyn, 
kad noniežiiic ;i«~»:--------•

laukia kunigo geradėjo, idant jis savo užta
rimu atkeltų jam dangaus vartus; jieškantis 
sveikatos tiki, jog ją gali jam duoti gydytojas; 
norintis būti teisingu tiki j galybę apgynėjo 
žodžio, kuris jo kreivus darbus parodo tie
siais. Prie šitokio dalykų stovio jokia drau
gijos tvarka negali užtikrinti gerovės žmo
nėms. Gerovę sau žmonės gali surasti tik pa
tys ; kas eina į dangų, turi mokėti jo vartus at
sikelti pats, be keliaklupčiavimų po kojomis ki
tiems; kas j ieško sveikatos, turi žinoti pats 
kas jam ligą padaro, ir kas nori būti teisingu, 
turi žinoti kas yra blogu, o kas geru. Tik 
tas gali būti laisvas nuo skaudimo, kas nėra 
vedamas kito, kas savo gyvenimo taku eina 
pats; eiti gi pačiam savo gyvenimo taku rei
kia turėti narsa if žinojimas* Todėl' mums, 
norint pasikelti iš priespaudos vargų, pir
miausiai reikia apsišviesti, pažinti savo gyve
nimo taką ir paskui eiti juo.
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Santobono nieko neatsakė.
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lesti staigi, neišaikinama — visi tuojau mano 

a .1,__J nė
viename mieste nėra tiek daug staigių mirčių, 
kaip Ryme.... Taip, taip, nuodai užmuša ir 
nepalieka jokios žymės, jais naudojosi impera
toriai ir popiežiai ir musų dabartinė demokra
tiška buržuazija.. ...

Ir jis privedė daug pavyzdžių nunuo- 
dijimo.

Santobono visą laiką tylėjo, įsmeigęs juo
das akis į Pierre’ą.

— Vištide, — tęsė grafas, — tie, kurie 
taip labai sergstisi, nevisai teisingi. Pasako-, 
ja, kad ne vienas kardinolas dreba ir neįtiki.

„ --—-r į Aš žinau vieną kardinolą, kuris mėsą tevalgo,svetur, grįžta į savo seną gyveninio vietą? Į tiktai savo virėjos nupirktą, ir iškeptą. Na, 
Tarvnim t- ei—- S------------------' ? ".................................................... j-*- ■_*

Pierre vėl nuostabiai sušuko:.
save pats pas save esąs, namie.
nėra gerai, kaip, namie ? ’ __ 4
kas gavo progą namų pasigesti. Teip pat ir nuodų?
Jo seni draugai, kaimynai, ar nėra jam ge- __ y *
riausiais žmonėmis iš visų, nors kiti žmonės žinoma < 
nemažiau butų gerais už juos? Kas gali jam supranta, kad jis pirmas yra tvkojamas.^Ar^ 
pakeisti juos? Jei bent tik kiti toki jau drau- gį tamsta "
gai. Bet įgijimas jų ima laiką. Idant žmo- kad. popiežius neturi’ilrai gyventi "i 
nes turėti sau draugais, reikia su jais pagy- -----

_ j <. -r T’ I'-* . .................

džiaugsmus ir sielvartus, supinti, teip sakant, 
jų gyvenimą ir savo į vieną visą, ir po to visko 
ar galima sakyti, kad jie mums "nėra nieku 
daugiau už kitus žmones? kad juos lengvai 
galima užmiršti? Tai negalimas daiktas! Tai 
yra nesutraukomi ryšiai, kurie, riša žmones su 
žmonėmis ir padaro iš jų draugijos branduo
lius: šeimynas, gimines, tfutas.

Bet tai yra patriotizmas!.... su nuogąs- 
čia sakysite man. Gal būt, kad tai yra jis; 
bet ką jis kenkia? Ar jis gina žmonėms vie
nos tautos laikyti žmones kitos tautos žmo
nėmis? Ne. • Jei kįla nesutikimai terp tautų, 
tai tam ne tautiškumas kaltas, bet kitos prie
žastys: stoka supratimo, noras valdyti, išdi
dumas, senas nesikentimas, ir tt. Tas viskas

» J" Iš visun^
išvytas;, reikaTaujanB Junff 

nėms Valstijoms, iš Prancūziškų 
valdybų vidurinėj Amerikoj, bu
vęs Venczuelės prezidentas Castro, 
ant garlaivio Versailles atkako vėl 
į Prancūziją į uostą St. Nazaire. 
23 d. balandžio jis atkako į Pary
žių.

Į| Prancūziškoj valdyboj Algiere, 
Šiaurinėj Afrikoj, terp čiabuvių 
provincijoj Constantine apsireiškė 
badas ir kaipo jo pasekmės, smar
kiai siaučia šiltinės, kurios jau ne 
mažai žmonių į kapus nuvarė.

|| Nacijonališkas, turkiškų tautiš
kų atstovų susirinktnias mieste 
San Stefano nutarė Turkijos šai
taną prašalinti nuo sbsto.

|| Peterburge likosi suareštuotas 
Amerikos ukėsas Dubrowsky ui 
agitavimą terp kareivių. Dubrow- 
sky gimęs Varšayoj.

į HUJ1 RiSTAI.
Konstitucija Lietuvių Socijalistų 

sanjungos. ' .

Lietuz’iška Muzika Česlovo So* 
snauskio. N. II. H y runas “Jau šla
mi sukilo”. Vienam balsui su akom* 
pananientu fortapionų, 2 pusi.
; ■' • P F ..‘W
• Lietuziška Muzika Česlovo Sė
sliau s k io. N. IV. Tas pats hym* 
nas vyrų chorui su akom p. forte* 
/mcįhi/. Gaidos. •

į
Lietuviška Muzika , Česlovo S&- 

snauskio. N. I. “Kur teka Šešu
pe”. Maišytiems balsams. Gaidos.

DIETINES ŽINIOS.
• —M*-— Namuose pn. 15 Elston avė., 

pereitos nedėlios dieną užgimė 
smarkios imtynės terp policisto 
Hartungo ir darbininko Juozo Mi
kasės. Mat Mikasa parėjo na
mon girtas ir užsimanė pačią muš
ti. Pati pašaukė policistą Hartun-
'gą, kuris norėjo girtą Mikasą su
areštuoti , bet tas nesidavė. Be
sitąsant, abu, sukibę, priėjo prie 
trepu nuo antrų lubų ir nupuolė 
i”yr.. Nors žaizdų Mikasą ne- 

ir jei JIS turėjo, bet jį nugabeno ligonbu- 
'latrelbon -1 t;n- Išsyk jis net sveiku rodėsi, 

ant rytojaus, penktą, valandą.
jis pasimirė. Pasirodė, kad gal
vos kiaušas buvo sutrukęs. “ ■

i į priešinasi, nemiršta, jam ateina pagelbon ? į tjn, venti, gerai pažinti jų sielą, perleisti su jais | juų jam vieta — danguje, kaip tik jis pasen-j^t 
džiaugsmus ir melvartnc sta, ^ra<jeda kenkti kitiems ir bažnyčiai. Ir

tas daroma labai tankiai, užtenka, mažiausių 
slogų *ir jis jau atsisveikina su šventu sostu.

Ir jis papasakojo, kaip popiežiai sergstisi 1_ Peręitbs nedėlios dieną ant 
nuodų. - kertės State ir 31 str.. detektyvai

— O kągi, — juokdamos, užbaigė jis,-------
■ • __ ______ ••• • • • •

Mumrtp, sciias iicsiKenunias. ir it. 1 as viskas d_ i -i . . .gali būti pas žmones ir |į tautišku™ jau^ savo vežėju,:
Tautiškumas, arba patriotizmas yra 

savo širdžiai žmones labiau kaip tolimesniuo- 
Męs mylime savo vaikus labiau negu

mų. , ____ r----------------
įgimtas žmogaus palinkimas mylėti artimus 

:___ • • - - •

sius. Męs mylime savo vaikus labiau negu 
svetimus; mylime savo brolius ir seseris labiau

■ negu pašalinius žhiones.
1 Bet gal čia užkirsite man. kad aš klystu 

tą sakydamas; kad.broliai ir seserys nė kiek 
: nedaugiau apeina mus, — ypač dabartinėje 
: pirklybos saiko gadynėje, — kaip kiti žmonės.

Jei tą sakysite, tai tik nuvožkite tą pirklybos 
luobą nuo žmogaus prigimimo, o išvysite po 
juo kaip kaitriai dega ten giminybės jausmai. 
Šitie jausmai nėra.nieku kitu, kaip paties sa
vęs gerbimu, kuriąm męs pašvenčiame viską, 
ką turime, nes tik tas, gerbimas savęs mus 
spiria gy venti. Musų broliai ir musų sėserys, 
ar jie nėra dalimi muįy pačių? Gi tas pats 
■kraujas pas juos teka, ką ir pas mus, ta pati 
motinos širdis glaudė juos prie savęs ir troško 
vienodai gero jieiųs kaip ir mums. Argi tai 
butų padoru juos užmiršus? Ne.. Tai butų 
niekinimas paties savęs. Šitie patys ryšiai 
riša mus toliau su gimine ir tauta, kuįrioje už
augome, kurios gerus ar blogus palinkimus 
pasisavinome. Jei jie yra geri, tai musų lai
mė, męs galime gėrėtis ir didžiuotis jais; bet 
jei nekoki, tai musų švenčiausia ' priderme 
yra vėl juos taisyti,! taisyti netik pas save, bet 
ir pas tuos, kuriuos likimas surišo su mumis 
į vieną giminę ar tautą. Šitas ve ir vra pa
triotizmu ir jis yra prigimtu žmogaus jaus
mu, nė kiek nekliudančiu jam būti žmogumi 
savo vietoj.

Bet nė tauta, nė abelnai draugija negali 
suteikti laimės savo nariams, jei jie visko lau
kia nuo kitų, o nieko rftio savęs. Šiandien vi
sokia gerovė, yra laukiama tik nuo tautos ar 
’*-a»iriios *adni ». Rr vadovų tarytum nieks 

į sau laimės pa‘-s negali surasti ir nė nebando 
' os jieškoii-r Norėdamas kas nueiti į dangų,

,riį
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___________________ j L*Z- uaigc jis, —|suareštavo 27 metų juodpanrj juk kuomet nors reikia mirti,, jei to reikalau-j Christophera Phelns t;
ja bažnyčios labas.... Ar ne tiesa, abate? x___ k

Santobono, kuris buvo nuleidęs pilvą ir Eisensteino, pn. 131 Š. Canal stdp* 
žiurėjo į krepšelį, taip užklaustas, tik pake- kur iš kasos paėmė $185. Polici
ja k-* - ’ - jaJ užtikrina, kad jis stacijoj pri-

atkartojo Prąda, sipkžino, bet jis sako, kad tas yra* 
o ne nuodai, nu- melas. Kad vagiliai mėgsta me

luoti, tą visi žino, bet teipgi žinia, 
kad ir policistai ne visada myli 
teisybę.

Christopherą PJjielps. Jis apkaltiną 
tas už įsiveržimą į aptieką J.

ir iš kasos paėmė Si85. Polici-lė galvą, bet nieko neatsakė.
— Ar ne tiesa, abate, — lJ.____F.,

— kad tiktai vienas Dievas; o ne nuodai, 
marina ?

Visi trys nutilo. Pavažiavus kelias minu-

— Matteo, sustok prie Osterija Romana.
Ir atsisukęs į kunigus, jis pridūrė:
— Meldžiu man atleisti, aš pažiūrėsiu ar 

nėra mano tėvui šviežių kiaušinių, jis taip la
bai juos mėgsta.

Karieta sustojo. Prie paties kelio stovėjo 
sena smuklė su triukšmingu užrašu — Antica i»Siruęs .sūnų p 
Osteria Romana. Grafas vikriai iššoko iš ka- Brack, tikėdamas, i 

i—it.-j-------- tinti šunes, atėjo, savienisiems pa
valą ndėlės, tuojau su- gelbon, bet vilkai tuojaus ir ant 

4 • jo užpuolė ir jis tarėjo bėgti ir
neilgai trukus vėl su- kambaryj užsidaryti, ir užsida- 

’ ręs, šaukė policiją pagelbon. Kol 
neišgersi baltojo vyno? atkako policija, atbėgo ir vilkų 
užsiimi vyno dirbimu, augintojo tarnas, kuris pabėgėlius 
verta mramnh pirma išsivedė.

— Pereitos nedėlios naktį, ant 
kiemo Valterio Du Bravk atėjo du 
jauni vilkai, ištrukę nuo jų au
gintojo gyvenančio pn. 2318 
Evans to n avė. ir užpuolė ant šunų. 
Išgirdęs šunų pakeltą liarmą, Du 

, _is, kad atėjo sve-

bai juos mėgsta. *
< • -- --------—

sena smuklė su triukšmingu užrašu — Antica
l C * ’ “ - ‘

rietos, kalbėdamas:
—Aš tiktai ant 

gryšiu.
Grafas nuėjo, bet 

gryžo ir pratarė: /
— Ponas abate, ar

Aš žinau, kad tamsta w__ __
o čia yra vynas, kurio verta paragauti.

Santobono nereikėjo prašyli.
— O, aš žinau, žinau! Tai vynas Marino; Gyvenantis namuose pn. 22a 

jį dirba iš vynuogių, kurios auga dar ant lie- Mohawk str. 55 metų H. Schamet 
sesnės žemės, negu pas mus Fraskati. pasikorė. Mat jis turėjo skauda-

Ir jis neišleizdamas’iš rankų krepšelio pra- mas akis ir pabūgo, kad ne ap
dėjo eiti. Grafas, Jyg užpykęs, pasakė: jaktų. Jis turėjo matracų dirbtu-

— Ištikrųjų, koks tamsta esi! Jis tamstai vę ant S. Canal str, ir dėl akių 
visai nereikąlingas, palik karietoje. skaudėjimo negalėjo dirbtuvės pri-

Pateris nieko neatsakė ir nuėjo. žiūrėti. Kybantį rado jį sūnus ir
Grafą čia gerai pažinojo. Juos sutiko se- iš kilpos išėmė, bet atgaivinti jau 

nutė, kuri žadėjo pajieškoti kiaušinių, bet tik- nebuvo galima, 
rai neprižadėjo, nes vištos deda kur pakliūva. ' . ~

—* Gerai, gerai! Pažiūrėk, o mums tuo — Pereitos nedėlios vakare užsi- 
tarpu tepaduoda baltojo vyno. degė tribūna Baseball parko ant

Jie nuėjo į sodą ir ten jiems atnešė vyną. Wenthworth gatvės ir dalis jos 
Grafas linksmai pripylė stiklus ir Santobono sudegė. Kliubo raštus vienok vi- 
vienu gurkšniu ištuštino savo stiklą. Ant že- sus išgelbėjo.
mes prie savęs jis atsargiai pastatė savo krep- - ’•
šelį. Prada, pildamas antrąjį stiklą Santobo- — Pereitos nedėlios dieną paši
no, pamatė sceną ir, kumštelėjęs Pierre’ą, abu ba’ffė perstatymai didesės operos 
į ją ėmė žiūrėti. Netoli jų vaikinėjo kelios Auditorium teatre. Nors šįmet ne- 
vištos ir. pamatę krepšelį su figomis, ėmė garsiausių trupos giesminin- 
artinties prie jo. V iena drąsesnė, aukštai kel- kų ir giesmininkių, bet lankytojų 
dama kojas, prišoko ir įleido snapą į figą, ku- netruko. Gal kitą metą opera pa- 
ri matėsi tarp lapų. ,

(Toliau bus).
bus ilgiau Chicagoj ir duos dau
giau naujų veikalu, į

■ -gc

* *

a



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

mai po 6 kambarius. Vanos. Lotas 
Puikus namas. Kat- 

.................. 3560a

—

Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė išviso 630 ypatų: 340 vyr 
riškių ir 284 motens; baltparvių 
pasimirė 614, parvuotų 16. Vai
kų iki 5 metų amžiaus pasimirė 

* 153, senelių virš 60 metų 163. 
Daugiausiai mirčių buvo nuo džio
vos, nes 166, nuo plaučių uždegi
mo 142. nuo.šiltini 1U41, nuo širdies 
ligų 62, nuo inkstų uždegimo 48.

— Cbicagos Marlotve teatre vėl 
davinės perstastymiis operos trupa.

* kuri paėmė teatrą net ant keliu 
Kanvaičių. Argi ištikro nė vienas 
Amerikos miestas neįstengtų už-

• laikyti pastovios operos? Antai 
Italijoj operos perstatymai' būva 
net kajjHuose. o Vokietijoj mažai 
rastum miestų .turinčių 50000 gy
ventojų, kuris operos neturėtų.

DIDESNES UŽRAŠOMOSIOS LEISTA 
PADIDINTOS DUBOS (NEŠIMAS 
PERE JO PER KONGRESĄ IR YRA 

. PATVIRTINTA PREZIDENTO.
Senatorius Dixon rašo apie tai, ką 

kongresas veikė pagerinimui nauja- 
žeinių padėjimo.

Padidintos dubos {statymas, leidžiąs 
naujažemiams prie tom tikrų sąlygų 
užimti tris šimtus šešias dešimti* 
akrų nelaistomos žemės perėjo i>er 
kongresą, tapo prezidento užtvirtinto 
Ir. yra dabar {statymu;- Senatorius 
Joseph M. Dixqn parašė užrašą šito* 
buities, pridėdamas įaRšiino kopiją ir 
komisijos (nešimo pranešimo Kopiją.

Senatorius savame laiške paliečia 
kitą dalyką labai indėnių Montanos 
gyventojams, atėmimą galutinės pri
vilegijos {rašomosioms dėl paskyrimo 
(rašomųjų "anglies žemėmis”. Jis

Be abejonės patyrėte Spaudos Ben- 
drybos pranešimuose apie kongreso 
perleidimą tir prezidento užtvirtinimą 
padidinto* dubos {statymo, kuris lei
džia kiekvienam naujažetniui. kuris 
nėra bandęs gauti prie savo dubos 
užrašomosios tiesos šimto šešių de
simtų pridėtinė*, nelaistomo*. be •me
džių. nem i relinė* žemė* ir asmeniui, 
kuris niekuomet nedarė dubos užra
šų pagal šito akto leidimus ^is gali 
dabar užsirašyt) tris šimtus dvide
šimts akrų šitos atžymėtos žemės. 
Aš laikau šitą naują {statymą tokiu 
Svarbiu Montanos žmonėms, kad pri
dedu čia kopiją {nešimo {statymo 
spaudinio, kaip jis buvo patvirtin
tos prezidento ir teipgi pranešimo 
kopiją, kurj aš išdaviau nuo viešų 
žemių komisijos pernai metais sulyg 
padidintos dubos propozicijos. Drau
ge su tuo norėčiau pasakyti, kad se
natas apie vakar sutiktą sueimės pra
nešimą, leidžiantj s apgyvenusiems 
ant žemės, kur galutinės privilegijos 
buvo atimta dėlei gautų protestų prieš 
prirodymą žemė* esant paskirto kai
po "anglies žemė”, davė tiesą eiti 
J žemišką biurą ir ‘išreikalauti valsty
bės pripažinimą, kad žemė ištikro yra 
"anglies žeme" ir toje dėsty vietiniai 
žemės viršininkai, tvirtinanti, kad že
mės apsiaustos užrašomosiomis yra 
"anglies žemėmis", naujažemis vi* 
dar tebegaii duoti prirodymu* pavir- 
šio užrašui. Sueimės pranešimas be 
abejo bus priimtas buto šiądien ar 
rytoj. Kadangi yra apie trys tūk
stančiai dubų ir tyrų užrašomųjų 
Montanoje, kurioms privilegijos buvo 
sulaikyta dėlei žemės paskyrinoo "an
gline žeme", Įvesdinimas šito (staty
mo duos gyventojams tiesą, jei jie 
to norės, prie tuojautinių privilegijų 
paviršinių žemių.

Kadangi sulyg abelnu dubos {sta
tymu-, duba arba tuščia žeme uzra- 

* .. žymas negali būti padarytos žemėms,
kurios yra parodyta anglinėmis že- 
mėmis, aš manau, kad. jstatymdavy- 
bė išris labai keblų padėjimą per-, 
dėm po visą Montaną ir ypatingai 
Juditbo aĮiskrity. Kaip tik jstaty- 
it) nė atspauda akto sulvg dubos ir 
dykumo užrašymo ant anglinės ze- 
Ties" bus padaryta, tai aš teipgi j>a- 
siSąia jums jos kopiją, kadangi ta* 

, • - ’1 visiem* jūsų apskričio žmonėms
indomu.

Padidintos dubos (nešima*, .-kurios 
stojosi (statymu, yra toksai: r > 

Lai buniė priimta senato ir buto 
atstovų Jungtinių Valsčių Amerikos 
susirinkusiatnb Kongrese, kad asmuo, 
kuris yra tinkamas naujažemis sulyg 
du'btnių (statymų Jungtinių Valsčių 
gali užsirašyti, tiesėtomis podalomis 
sulyg šito akto leidimų, valstijose. 
Kolorado*. Montanos, Nevados. Ore
gono, Utob, Wa*hingtono ir Wyo- 
niingo ir teritorijų Arizonos ir Nau
josios Meksikos, tris tūkstančius dvi
dešimt* akrų; ar mažiau, neminerali- 
nės. nelaistomo*, nepalaikyto* ir ne
pasavintos išmatuoto* viešos žemė*, 
ant kurio* nesiranda kertamų medžių, 
gulinčios gana suglaustai ir nedau
giau kaip pusantro* mylios didžiau
sio ilgio. Prileidžiant, kad jokios že
mės nebus duodamos užrašams pagal 
šito aktp leidimu*, kol tokioe žemės 
nebus paskirtos vidurinių dalykų raš
tininko, kaipo esadčio*. jo nuomone, 
tinkainotnis laistymui *u vidutiniško
mis lėšomis iš oy kurių žinomų van
dens versmių.

Antra sekcija. — Kad asmuo, at
sišaukęs dėl užsirašymo žemės sulyg 
šito akto leidimų, turi padaryti ir 
parašyti pas tom tikrą viršininką iš
pažinimą, reikalaujamą sekcijos 2290 
peržiūrėto statuto ir priegtom turi 
padaryti išpažinimą, kad norima už
sirašyti žemė yra aprašyto pirmoje 
sekcijoje šito akto budo ir turi už
simokėti mokestį dabar reikalaujamą 
■ulyg dubintų (statymų.

Sekcija trečia. — Kad dubinis naif 
jažemis žemių budo čion aprašyto, 
kurioms galutinis prirodymas nėra 
padarytas, turi turėti tiesą* tapti vie
šomis žemėmis, priklausomomis nuo 
šito akto leidimų, susiduriančiomis 
*u jo pirmesnėmis užrašomosiomis, 
kurio*, drauge su pradine užrašomą
ja žeme, neturi viršinti trijų šimtų 
dviejų - dešimtų akrų, ir buveinė ir 
apdirbimas ant pirmosios užrašytinės 
turi skaitytis kaipo buveinė ir apdir
bimas pridėtinės užrašyt i nės 

Sekcija penkta. Kad niekas čion 
esamo nagalėtų kenkti tinkamo nau- 
jazemio tiesai pasiimti užrašomąją 
dubą paminėtose valstijose pirmoje I 
*ehcijojee šito akto sulyg 2289 sekci
jos leidimų pataisyto statuto, bet Jo
ki* asmuo, kuris pasiėmė užrašytinę • 
sulyg šito akto turi turėti tiesą už- ] 
vesti dubą leidimų minėtos sekcijos 
ir jokia užrašytinė. padaryto sulyg 
Šito akto neprivalo būti panaikinama. , 

Sekcija šešta. Kad kur tik viduri
nių dalykų raštininkas patirtų, jog 1 
plotai žemės valstijose Utąh, prikišu- , 
somi užrašymui sulyg šito akto, netu- ' 
ri pakaktinai vandens, tinkamo na
miniams reikalams, kad būti ap«i- L 
•ėdimui tinkami, jie gali, sulyg savo 
nužiūrėjimo, paskirti tokius žemės : 
plotus, neviršijančius dviejų milijonų^ j 
akrų, o toliau* jie bus prirašomi prie 
šito akto be amdgyvenhm

Suprantant, kad tokioje tlėsty nau-. haslųsti ten Cur liepsite. Musų 
žemi* ant tokios aprašytinė* turi ____ . _ •.» ______  u..,jažemis ant tokioe aprašytlnės tau 

atsidėjęs dirbti ant jos Nemažiau kaip 
vieną aštundal) viso ploto užrešyti- 
nės sekančiais metais, vieną ketvirt- 
dalj trečiais metais ir pusę ketvir
tais ir penktais metais nuo dienos 
užsirešymo ir kad po užsirašymui ir 
iki galutiniam prirodymui naujaže- 
mis turi gyventi tokiame atokume 
nuo tos žemės, kad jis galėtų pasek
mingai ūkininkauti ant jos, kaip yra 
reikalaujama šitos sekcijos".

Priimta, vasario 19, 1909 m.
Platesnėms žinioms reikia rašyti 

pas Joseph Kesel, Sabra, Rosebud 
County, Mont.

agentas V. Tukas yra po kaucija 
$iooo.oq, todėl- nesibijokite Jam 
pinigus duoti, pasiuntimui-pas muš, 
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.

Tik ką "pribuvę* | Ameriką paJieM Parduodama labai pigia! du lotai 
kau kunigo ęietos neprigulmingoje(mažame miestely arti Cbicagos nedi- 
parapljojek Jei toki* rastųsi, pi a-Įdėliam* miestely, lietuvių apgyven

tame 1 norinčiam pirkti labai gera 
proga, ne* čia lotai brangsta; parduo
dama dėl pinigų stokos. Laišku ar 
asmeniškai reikia kreipti^ šituo ad
resu. T. L. 161 W. Madison st., 
Room 10, Chicago, III.

tesnėms žinioms meldžia kreiptis ad
resu: |.

Rev. J. pubacevičia,
Carnegie, Pą

Pajieškau Adomo Lukoševičiaus, 
Kauno gub., Šiaulių pavieto, Sidabra
vo parap.‘ Vabalių sodžiau* Pernai 
fvvanA III Tia nata ar kaa

kita* teiksis 
t

Box 185, <.

gyveno Cbicago. III. Ji* pats ar ka* 
• įaoti žinią adresu;

Riverton, BĮ.

savo dėdė* Kazimiero 
Suvalkų gub., Banapllė* 

36 me-

Labai žingeidi knyga dovanu

Naujiena!
Musų laikraštis "Lietuva” turi 

šiandien 12 tūkstančių skaitytojų. 
Bet męs norime turėti 20 tūkstan
čių. Todėl, kad surinkti dar 8000 
“Lietuvai” naujų skaitytojų, męs 
nuo 1 dienos kovo 1909 m. 
nusprendėme duoti dovanas kiek
vienam lietuviui ar lietuvei, kurie 
užsirašys "Lietuvą” ir užsimokės 
už ją prenumeratą.

Minėtos dovanas bus duotos 
knygomis, abrozais, abrozėliais, ste- 
reoskopais ir tt, kas ką sau pasi
skirs iš musų kataliogo, šitokiu 
bud u:

Kas užsirašęs "Lietuvą”1 užsimo
kės $1.00 prenumeratoš, gaus “Lie
tuvą” per pusę metų ir už 25c. 
dovanų.

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

Šios dovanos bus duotos tik per 
du mėnesiu. To<lėl pasiskubink 
“Lietuvą” užsirašyti kol nėra vėlu.

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

Nueik j pačtą, išpirk money 
derį vardu ir adresu:

A. Olsseu’žhi^ 
3252 So. Halsted St., ęhieago, 
Sumai $1.00'ar $2.00
prisiųsk savo laiške, o męs siusime 
tau "Lietuvą” kas san raitė ir pri-

APGARSINIMAI
VISKAS PASIBAIGIA GERAI.

Kad ir didžiausias sunkenybes 
turėtume pereiti, jos tuojaus būva 
užmirštos, mums sulaukus laimin
gos išeigos. Męs užmirštame vi
sus skausmus ir nesmagumus sun
kios ligos kaip tik męs pasveiksta- 
me vėl, bet musų mieriu visuomet 
yra pasiekti šitą laimingą išeigą 
kuo greičiausiai. Kadangi didžiau
sia ligų dalis prasideda nuo nete
kimo valgumo ir stiprumo, tai labai 
geras stiprylas,- kaip antai Trine- 
rio Amerikoniškasis Eliksyras Kar
čiojo Vyno reikia imti tuojaus. Ši
tas vaistas sutaisis varškinimo or
ganus j jų iMjrmališką veiklumą. 
Kaip tik pastebėsi šituos organus 
pradedant vėl veikti, tai liga pe
rėję*- ir stiprumas gryžta atgal. 
\ artok šitą vaistą kuomet tik varš- 
kinimas sugenda, veidas išblykšta 
ar pagelsta, liežuvis apsitraukia, 
kuomet jautiesi pailsusiu. Gauna
mas aptiekose. Juozapas Trineris, 
616-623 So. Ashland avė., Chi- 
cago, III.

P*ji«ik*u
Rutkausko,__  _ _ - .
pavieto, 8topoai*klų kaimo, 
tol kaip Amerikoje. Pirmiau lyveno 
Chicago, tada Bentoa Harbor, Mich. 
Buvo duoakepiu. Girdėjau, kad mi
rę*, bet sotinau kur. Jeigu ka* apie 
jj tino, teikei* man praneėti; ui ką 
busiu dėkingu.

Ant. Labik.
108 — 39tk avė., Duluth, Minu.

Į pardavimą narna* priešai* lietu
višką šv. Mykolo Arkanluolo bažny
čią, mėnesinės rando* atneša 342, na
mo kaina 33600, reikalaujama pusė 
iš kaino, lykis labai lengvomis iš- 
mokestlmis. Platesnėms 11-1-----
kreiptis reikia pa* P. Kait(, 281 W. 
N*rth avė., Chicago, III.

žinioms

už
per

or-

m.
ir tą orde

Draugysčių reika!^
Liet.

TEATRAS
M u, Dr-rtė “BlruU"____ _ stoto 

ant scenos didžiausią ir gražiausią 
dramą

Pajieškau savo pusbrolių. Juozo ir 
Vinco Bendoralčių, Suvalkų gub., Kal
varijos parap., Delvoniškių kaimo, 
girdėjau juos esant Baltimore, Md. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Jurgis Lutkevičia, 
106 Lafayett* st, TVorcester, MaA

Pajieškau savo draugų muzikan
tų, Kazimiero Pociau* ir Juozapo bei 
Valerijono Ezerskių, visi yra buvę 
pas kunigaikšti Oginski Rietovoje Ir 
rodos yra Chlcagoj; turiu ( juos svar
bų reikalą Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu: 

Ben. Kuzminski,
M. Ę. S. L. Co. Hotel. Soperton, Wi*.

Pajieškau Jokūbo šertvyčio su jo 
žmona Morta, gyveno Clevelande, O. 
o dabar rodosi New Yorke; telpgi pa- 
j ieškau Benigno* Puškarfutės, iš'Kur
šo gub., Grubino pav., Palangos mie
sto. ~ 
duoti

2229

Jie patys ar kas kitas teiksis 
žinią adresu:

Albina Garjonlutė.
V f ne st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo brolio Vaclovo Vyė- 
n'aucko 22 metų amžiaus. 5 metai 
kaip Amerikoj, paeina iš Kauko gub.. 
Panevėžio pav., Truskavos parap., 2 
metai kaip išvažiavo iš Kewanee, III. 
Jis pat* ar ka* kita* teiksis duoti 
žinią adresu:

Mik. Vyšriiauckas.
903 N. WalnUt *t., Kewanee, III.

Pajieškau Juozo Toleikio, Jono 
I^ugnieno ir Frano Juodaičio, jie vi
si gyveno mieste Montrrtil. Kanadoje. 
Jie patys ar,kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Fortūnatas Jamontas.
819 Judkins st., Seattle, Wash

5 Į pardavimą pigiai Anglių 
kų vežiojimo. Rakandų ir Pianų krau
stymo bei abelno vežiojimo įstaiga, 
gera vaizba, geriausia lietuviška api- 
garda Chicagoje. {kurta 1886 m., par
siduoda dėlei nesveikatos. Adresas: 
3306 S. Halsted st, Cbicago, III.

Į pardavimą labai pigiai du pui
kų* lotai mieste Elįzabeth, N. J.; 
savininkas kitą mėnesi nori išvažiuo
ti | Lietuvą; kas pasiskubins, tas ge
rai laimės. Adresas toks: A. Baltro- 
maitis, 68 Bond *t., Elizabetb, N. J.

ir Mal-

TIKTAI 25c.
Tik-ką išėjo iš spaudos su puikiau

siais apskaitymais ir dainomis gro- 
matų rašymui popieros, 2 tuzinai 35c, 
1 tuz. 25c. Gramatoika angliškos kal
bos 25c. T ra Ja n ka atvežta iš Palan
gos, pakelis 50c. — Kitur niekur ne
gausi tokios trajankoe, kaip pas ma
ne, nes tai yra tikrai lietuviška. Ad
resuok teip: J. Miller, 141 avė. A., 
New York, N. Y.

Ar skaitei kada knygį vadinamu “SIDABRINIS 
KRYŽELIS"} Ar žinai ji ra&o? Jei neskaitei 
ir nežinai kas ji yra, tai čia bent keliais žodžiais pa
minėsime jos įturį:

Knygelė “SIDABRINIS KRYŽIAIS“ kaštuoja 50c 
Ji aprašo gyvenimą Jėzaus to laiko, kada jis jau buvo pilnai 
suaugęs vyras ir gyveno mieste ' Jeruzolimo, žemėje Judėjos 
ir ten draugavo vien su prasčiokais ir darbininkais žmonėmis, 
mokindamas juo* doros ir susipratimo priešai valdžios ir ka
pitalo priespaudos. Jo prakalbos susirinkimuose, kokius šią
dien męg mitingais vadiname, erzino labai Judėjos valdonus 
ir didžiūnus ir todėl jie jieškojo priekabių, kad apkaltinti jį 
prieš valdžios įstatus ir kaipo tokį maištininką nužudyti. Ir 
pasisekė jiems surasti liudininkus, kurie paliudijo, buk Jėzuž 
yra biauriausias maištininkas, draugauja vien su valkatomis, 
žmogžudžiais, ištvirkėliais ir kursto prasčiokus sukilti prieš 
valdžią, iŠpiauti kunigus ir turčius, o pats nori tapti žydų ka
raliumi. Ant tokių paliudijimų Judėjos valdonai pasiremdami 
ir nužudė Jėzų^ baisiausiu kankinimo-myriu pakabindami ant 
kryžiaus, kas tuose laikuose reiškė kartuves, ant kokių Irda
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 
liudininkai prieš jį liudijo teisiuose Kaipošiaus ir Piloto, ką 
su juom darė kelionėje į Golgothą, nukryžiavojimo vietą ir tt. 
Jokia religiška knyga taip aiškiai ir taip suprantamai neaprašo 
Jėzaus istorijos kaip Šita knygelė, o ji yra užvadinta pasakų 
knygelė. Bet tai ne pasaka, o tikra istorija iŠ Jėzaus gyveni
mo, kurią perskaitęs dasižinosi daugiau apiejėziį kaip iš dau
gelio kitų kn^gų ir matysi taip aiškiai tą visą paveikslą, lyg 
kad pats butum ten buvęs ir savo akimis tą_ tragediją matęs.

- Tai yra brangi knyga, o įą gali pas mus gauti visai dykai.
Ar žinai kaip?
Užsirašyk “Lietuvą”, užsimokėk 32.00 prenumeratos už 

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

Kada ją skaitysi, tai žmonės rinksis iš visų kitų samų iš
girsti taip stebuklingos istorijos iš Jėzaus gyvenimo. Nors 
męs visi tikime į Jėzų Kristų, bet ne visi esame girdėję taip 
pilną ir taip aiškią istoriją kaip ši knygelė ją aprašo. Todėl 
tuojaus eik į pačtą, išpirk Money Orderį vardu A, Olszewski, 
3252 So. Halsted st., Chicago, III., ir pasiųsk jį mums, 
o gausi “Lietuvą” per dvyliką menesių kas

FARMOS! FARMOS!
Pirkite Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fa r merių kollonijoj. 
kurioje gyvena jau daugeli* lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmendota ir 
ne balo*. Puikiausia vieta žmogui, 
j ieškančiam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo- 
kestimis; reikia {mokėti mažą dal|, 
o kitą galima išmokėti per daugeli 
metų. žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
ves ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir Lietifoje, todėl męs ir vadiname 
tą žemę Naująja Lietuva. Ji guli 
vakarinėje dalyje Michigano valsti
jos. nepertoli nuo Cbicagos, šalę pa
vietinio miestelio ‘ Manistee, Mich 
žemė parsiduoda dabar po 38-00 ake- 
ns J r brangiau. Norėdami daugiau 
dasižinoti ar apžiūrėti tos žemes, at
važiuokite. ar susineškite su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu:

Anton Kiedis,
Peacock, Mich., Lake Co.

sanvaitė ir šitą labai brangią knygelę dovanųPajieškau savo brolio Franciškaus 
Žilevičiaus, Kabino gub.. Telšių pav.. 
židikių pįiraj). ir miestelio, turiu | 
J| svarbų reikalą Jis pat* ar kas ki
tas teiksis ddėti žinią adresu:

Jonas žilevičia.
Bot 65 Mėntelfo Sto., Brockton. Masu.

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

A. OLSZE\VSKIS, "Lietuvos” Išleistojds.
Nedalioj, 2 Gegužio (May) 
WE«T SIDE AUDITORIUM, kam

pa* Taylor at. Ir Centro ava. ' 
Prasidės-LYGIAI 7:30 valan. vakare.

Dramoje dalyvauja didelis razbai- 
ninkų choras. Prie ' Blindos” paren
gimo pritraukti visi geriausi mylėto- 
jai-artistai, kurie jau atsižymėję savo 

m«is. Režisieriumi 'gi yra p. 
žinomas artistas ir dra

mų autorius. Todėl publika gali pil
nai užsitikėti. kad pamatys tikrai ge
rai pastatytą veikalą Razbalninku 
choro daina specijališkai šitam per- . _ . . M pet 
rausko, o to daina labai graži. — 
"Birutės" choras taipgi išsilavinęs 
gerai Ir padainuos naujas ir gražiau
sias dainas. Orchestra paimto viena 
iš geriausių Chtcagoje. kuri grajys 
tiktai koncertinę muziką: overturą 
ir selekcijas iš garsiųjų operų. lieto 
sudainuos duetą geriausios Cbicagos 
giesmininkėj panaitė* M. Horodeska 
ir M. Jakševlčiutė. Abelnai galime 
užtikrinti, kad jau vienas musHios 
programas verto* atsilankymo. Už
tat ir pasitikime pilnai, kad Cbicago* 
visuomenė mokės branginti musų 
triūsą ir nepraleis geriausio vakaro, 
neatsllankydama. bet pripildys sve
tainę ir gėrėsis kaip vaidenimu taip 
ir abelnu vakaru.

_ • - _ v..VI v, uolu* 3|>V<1JU11SKUI a
siusime knygų Katalio»ą, iš kurio statymui sukomponuoto p.
pasirinksi sau knygas 
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 $2X» prenumeratos ne 
brangesnių kaip 50c., Jeigu nori 
gauti brangesnes knygas kaip 25c., 
arba 50c., tai ant kiek jos bus 
brangesnės, tiek turi viršaus pini
gų prisiųsti.

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

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

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

Kurių laikas prenumeratos jau 
yra išsibaigęs, jeigu laike šių dvie
jų sanvaičių užsimokės, prenume
ratą, tai ir jie gaus teipgi virš 
minėtas dovanas. Kurie iki 15 d. 
kovo šių metų neužsimokės savo 
užvilktos prenumeratos, tiemsį “Lie
tuvą” bus sulaikyta. . Todėl su už
mokesčiu pasiskubinkite.
/t. Olsceu’skis “Lietuvos” Išleist.

kokias no-

kuponus 
prisiųsi- 
knygas, 
katalio-

progos, 
gausite

Vincas Pūkas
Šiose dienose “Lietuvos” ke

liaujantis agentas Vincas Pūkas, 
aplankys miestelius valstijos III.: 
Oglesby, lCewanee ir aplinkę 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 siuntinio. 
Užsimokantiems prenumeratą mu
sų agentas duos kiekvienam kupo
nus, su kuriais gausite musų pa
garsintas dovanas.

Musų agentui Vincui ’ Pukui 
teipgi galite duoti pinigus ir ant 
šifkorčių ir pasiuntimo- Europon 
ir ant kitokių reikalų, o jie bu?

-įrašomi prie . .. . .
10 būtinumo. I kuograziausiai mums

"Birutė*” Dr*tė.
P. S. Tlkietal po 25c, 50c, 75c ir 

81-00. Gaunami: "Lietuvos” red., J.
I. Bagdžiuną, 1107 80. Oakley avė.. 
M. J. Tanaųevičią. 168 W. 18th *L,
J. Derkintj. 184 W. 18th *t, J. Jan
kauską. 4500 So. Hermitoge avė., F. 
VinskJ, 4551 So. Hermitoge avė, P. 
Kaltis, 281 W. North avė. ir cho
ristus.

Valiuokite: Halsted *L iki Taylor 
ir Taylor iki Centre avė.

PUIKUS PASILINKSMINIMO 
VAKARAS.

Ch’cago. Moterų Draugija Apėvie- 
ta parengė puikų pasilinksminimo va
karą McCormicko svetainėje, ant Blue 
Island avė., terp I^avitt st. ir bo. 
Oakley avė. Subatos vakare. 8 d. ge
gužio. šių metų; prasidės 6 vai. va
kare. Įėjimas 25c ypatal. Bus {vai
rus šokiai, žaismės ir tt; be to dar 
bus dekliamacijos ir lekiamoji kra
ną. širdingai kviečia visus atsilan
kyti. "Apšvietos” Dr-ija.

NEPRALEISKITE?
Chicago. Bus vaidinta niekad ne

girdėtas pirmas teatras, po vardu: 
Pikta boba baisesnė ui velnią, kur) 
parengė draugija -L. D. K. Gedimino 
No. 1, nedėlioj, 2 d. gegužio. (May), 
1909 m., Svetainėje Columbia, kertė 
48-tos ir S. Paulina gatvių. Svetainė 
atsidarys 5 vai. Teatras prasidės 7 
vai. vakare. Teatras bus pamargin
tos dekiiamacijoms, dainomis ir bus 
kalbėta Gedemino Istorija. Po teat
rui balius. Įženga ypatal, 25c, 35c, 
ir po 50c už pirmas rezervuotos sė
dynes. Nepamirškite atsilankyti ant 
šio teatre, nes bus juokų {valės. Bus 
perstatyta gyvais paveikslais Gyve
nimas švento Izidoriaus. Artojo, kaip 
gyveno su savo žmona Rože, sutiki
me per 7 metupt tai yra senovės lai
kuose Lietuvoj, bet velnias su pagel
ti* piktos bobos supešdlno juos. To
dėl kviečiame visus be skirtumo var
dan draugijos L. D. K. Gedimino N. 1.

Komiteto*

Pajieškojimai
Pajieškau savo brolių, Ludviko Ta

mošiau* ir Jono Paikių, Kauno gub., 
Šiaulių pav.; turiu | juo* labai svar
bų reikalą Jią patys ar kas kito* 
teiksi* duoti žinią adresu: 

Vtnc. Kondrat,
4606 Paulina st, Cbicago, III.

Pajieškau Antano šiliuno, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Girbučių sod.. 
Alizavos parap., Amerikon atvyko 
1907 m. | Corliss, Wl*.. {taškui gy
veno Rockforde. III.; jo broliai ir 
motina Lietuvoj dideliame nuliudime.. 
Jis pats ar kas kita* teiksi* pranešti 
tdresu:

... .. , I J- Jutima,
priduoti U|3ox 114, Wanamie

Pajieškau savo dėdės Konstantino 
Darkau*, Kauno gub.. Raseinių pavy 
ir valsčiau*. Namaršionio kaimo, apie 
20 metų kaip Amerikoje, girdėjau j| 
esant .CbKagųj. Ji* pats *r ka* ki
tos teiksi* duoti tliiią adresu:/

■' Strimila.
21J So. Ferry st.. Scbenectady, N. Y.

Pajieškau savo brolio Franciškaus 
Šimkau*, gy venusio So. Cbi« agoj ir 
išvažiavusio | Wis»on*lno valsčių, o 
iš ten j Mlnnesotos valsčių, paeina iš 
nauno gub.. Šiaulių |iav.. Laukės pa
rapijos. Rudupių sod., 3 metai kaip 
Amerikoje. Ji* pats ar kas kita* teik
sis duoti žinią adresu:

Antane.* Šimkus.
8734 Commerclal avė., S. Chicago, 111.

Pajieškau Domini.ko Grigiškio .(va
dina save Dan Grettsi; labai busiu 
dėkingas tam. ka* priduos jo dabar
tinė* dirbtuvė* pilną adresą: porą 
metų atgal Ji“ gyveho Brocktone, 
Mas*.

M. Stapulionis.
Box 504. St. Charle*. III.

Pajieškau savo dėdės Kazimiero 
Urbo, Kauno gub. ir pavieto Krakių 
vaisė.. Lenčių kaimo, 12 metų kaip 
Amerikoje. Jis pato ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu: 

Bolepius Gavrilalti*.
51 High House Row., Auchinleck, 

Ayrahire, Scotland. England.

Pajieškau savo brolio Jono Gegu
žio. Kauno gub.. Raseinių pav., Žvin
gių parap.. Raistų kaimo, apie 8 me
tai kaip Amerikoje, du metai atgal 
gyveno Chlcagoje. Jis pats ar kas 
kita* teiksis duoti žinią adresu:

Kaz. Gegužis.
40 W. 24th *t, Chicago, <11.

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Slltkaus. Kauno gub. ir pavieto. Vil
kijos parap., Gaigalų kaimo, pirma 
gyveno Toluca, U!.; turiu ( Ji labai 
svaroų reikalą. Ji* pat* ar ka* kito* 
teiksis duoti žinią adresu: 

Cha*. Vidikis.
3345 Auburn #ve., Chicago, ui.

Pajieškau savo sesers Katre* Ra- 
•imienės-Dereškiutės, Suvalkų gub., 
Marijampolė* pav.. Mlkališkio gm., 
Jastrakio kaimo, 3 metai kaip Ame- - - - —- •• p*,

ad-

JAU ATĖJOUMU flILUU Solo su choru. Kai
na 40c. Taipgi I sąsiuviny* “Uetuvi- 
Šk Dainų" mitriems balsams. Telpasa- 
MuvLstJr: E Himną*, t. Kaitink J»ie*l saulute; 
X OI moiule 4. Jojo bernelis; S Noriu tuk 
to. Kalnu 30c. Dainos puikios, ssmlos. Kn j»ri- 
sluntlum • L l».” ir' I.irt. Dainos" — 76cont»l. 
Pinigus siųsti inarkimi* ar Henry Orderiu:

J. ILGAUDAS
771^*0. PCOniA ST., CNICACO, IU.

Nuo sausio 1 (14) d. š. m. 
dėjo eiti iš Vilniaus du sykiu 
iuėnes| 

"ŽEMDIRBYS” 
ūkio, yrokybot ir pramonijos reikalams 

laikrešti*.
Rašinėti “žemdirbin” pakviesti šie 

žmėuts: agronomas M. Jalovieckis. 
agronomas J. Tūbelis, veterinaras M. 
Velt**, 
Dr. A. Vileišis, T. Daugirdas, giri
ninkai P. Matulaiti*, D. šidlauakis, 
kun. V. Kemjšfe, ūkininkas J. Rup
šys. kun. J. Tumas, ūkininkas A. 
Gineitis, kun. Skinderis, A. M-kis, A. 
žuvis. J. 1 Brakauskas ir daug kitą.

“Žemdirby fe” 
kavimą. apie 
džiais ir kaip 
straipsniai api* 
ją. apie gyvulių 
apie pienininkavlmą, bitininkavimą, 
daržinlnkavimą, sodininkavimą, apie 
girių auginimą; apie vartotojų draugi
ja*. ūkio rateliu*, skolinimo taupo
mąsias kasas, straipsniai iš medici
nos, hlgijienos ir veterinarijos, straip
sniai apie namini moterų uk(, (vai
rios smulkios patartis, ūkio, ' preky
bos ir pramonijo* knygų apžvalga, 
ir tt.

“žemdirby” 
tika.

- “žemdirby*” 
Lietuvoje tiki.

“žemdįrbyt” 
dilausiai. kad

pra- 
per

veterinaras J. Šalkauskis.

rašoma: apie ukinin- 
skirstymąai vienasė- 
išaiaki rečius gyventi, 
prekybą ir pramoni- 
veisimą ir auginimą.

neužsiima jokia poli

rūpinasi tiktai pakelti 
prekybą ir pramoniją 

rašo kuo-8upranto- 
_______ , kiekvienas, nore ir 
mažai temokyta* žmogus, lengvai ga
lėtų suprasti visą kas jame rašoma. 

'žemdirbio” kaina nusiunčiant paš
tai metams 3 rb., pusei metų 1 rb. 
50 kap., 3 mėnesiams 75 kap.

Atskiras ‘žemdirbio” numeri* 15 
kapeikų.

Pinigus ir rankraščiu* prašoma sių
sti tokluo adresu:

Gor. VII**, SUfanovskyl tarštaš, ėom Urba- 
Mvlča kv. N*. 7 redakci)* garaty ‘Žemdirbys’.

7 procentą | metus, o turime namus 
kurie atneš jums ir daugiau kaip 10 
procentą { metus. Taigi ateikite ( 
musų banką, o mes jums duosime 
progą pasamdyti jūsų pinigus, * 
jie jum* atneštų pinigus be Jūsų 
bo. Atminkite, kad namas yra 
glausis taupinimas pinigų. Jis 
subankrūtis, jj nieks nepavoks, 
jums neš naudą teip ligai, kaip il
gai jus Jj laikysite. Atėjus bedarbei 
jus turėdami savo locną namą nesi
rūpinsite iš ko randą mokėti, randa 
jūsų bus visam amžiui užmokėta. 
Jeigu pirkaite didesnj namą už kelis 
tūkstančius dolerių, tai jums nusto
jus darbo, jis duos gana pinigų pra
gyvenimui. Nejieškokite draugų, ku
rie jus suciptų nelaimėje, bet nu
sipirkite sau draugą, kuris jus nie
kada neapleis, ir kuriam nė gero žo
džio nereikalausite duoti. Pirkite na
mus. Pas inils gausite tokiomis kai
nomis, kokių reikalausite. Męs turi
me namus medinius ir murintus nuo 
31200 iki 335000. Pirkdami šią sa
vaitę nuo musų už 33000 gausite pui
kų narna nešanti 3456 | metus, kas 
liginasi 15 procentui. Kitais žodžiais 
sakant tos namas už 33000 duos jums 
tiek naudos, kiek 315000 sudėtų | ban
ką. arba penkis sykius tiek kiek 
pinigai laikomi bankoje. Lota* to na
mo yra 25x147% pėdų, yra geroj vie
toj ir yra vertas mažiausia 32000.

Panašiai nešančių randą namų tu
rime kelis, gerose vietose, ir todėl 
kas nori pasinaudoti, tegul tuojaus 
ateina | musų banką. Kas pirmesnis, 
tas geresnis.

Dėl parodymo kokioms kainomas 
galite gauti namus musų bankoje že
miau paduodame surašą kelių iš šim
tų, kuriuos turime j pardavimą Ne
laukite Ilgiau, ne* kas laukia tas vė- 
linasl, o kas vėlinėsi, tas žudo pel
ną. bet apeikite tuojau*.

Taipgi peržiūrėkite žemiau surašy
tus namus, ir ateikite pas mus, kad 
męs jums juos parodytume.

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

4 kambariu*. Randa 313. Kai
na .............................   31900.

kad 
dar? 
sau- 
ne- 
Jis

LOWE AVĖ. ARTI 32 GATV.
2 lubų murini* narna*. 4 gyveni

mai po 4 kambarių*. Puikus {įna
mis. Maudykla. Gazas. Išeigos vie
ta. Užpakalyj didžiojo namo keti rlą, 
kambarių murini* nameli*. Lotas. 
27x125 pėdas. ' Hondos affieėa
i metus. Kaina tuojaus perkant* 
tik ...................    35 200.

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

mai po 6 kambarius. Vanos ir visi 
naujausi įtaisymai. Naujas namas. 
Kaina .................................  >5000.

j LOWE AVĖ. ARTI 34 GATV. J 
Mūrinis namas. 4 rūmai ir tvartas. 

Lotos 27^x127^. Kaina'.... >2100.

(27^x127%. 
j na ............

LOWE AVĖ. ARTI 36 GATV.
Turime kelis mūrinius namu* viso

kiomis kainomis nuo 33000 iki 37O5«.

LOKE AVĖ. ARTI 38 GATV.
Medini* namas, 9 kambariai, vana, 

gazas. Geras namas. Kaina 31706.

. PA LNELL AVĖ. ARTI 32 GATV.
2 I ;bų mūrinis namas, 2 pagyveni

mai po 6 kambarius. Kaina 32000.

POPLAR AVĖ. ARTI 31 GATV. 
Murini* ir medini* narna*, 4 pa

gyvenimai. Randa 832. Kaina 32500.

WALLACE GATV. ARTI 32 GATV. 
Murini* narna*. Aukšto* medini* 

ponamis. Lotos 25x425. Kaina 81200.

WALLACE GATV. ARTI 33 GATV.
2 lubų murini* namas. Aukšto* 

akmenų j>onamis. Puiku* namas.
.............. L-.-..................... 82700.

P'' — r •jiį . 1 F • ’ 
WALLACE ST. ARTI 35 GATV.
3 lubų murini* namas. Akmeninis 

priešakys. Krautuvė ir 5 gyvenimai. 
2 gyvenimai po 5 kambarius, 3 gy-__ . _ ... . 25,

8824 | 
37^00u

venimai po 4 kambarius.
125 pėdas. Raudos atneša 
metus. Kaina tik ................

AUBURN AVĖ. ARTI 33 GATVES.
Mūrinis namas ir du lotai. 50x135 

pėdą. Kaina .................  ]> 3*000.. Ji 
kas kita* teiksis duoti žinią

E. K&xlauskienė. 
Norm& <▼«., Chicago,

rlkoj. gyveno 8t Loulse. M o. 
ti ar * —*
resu:

6314
ci-»' J

Reikalavimai

III.

Reikalauja darbininkų prie darbo 
giriose, valstijose: Wa*hlngton, Ore 
gon ir Californto. Didelė* algos. Ke
lionė 333.00 nuo Cbicago*. Taipgi 
reikalauja visokių darbininkų Chica- 
goje Ir aptoUnkėse. Rašyk {dėda
ma* 2c. markę .atsakymui.

J. 7 ucm, uMuviškas agentas, 
239 Milvaukae arą Cbicago, III.

< .J.

Ant Pardavimo.
Į pardavimą mėsos sankrova lie 

tuvių ir slavokų apgyventoje aplinkė- 
je _ pigiai. Adresas: 595 Jefferson 
*L, Chicago, III.

Į pardavimą narna* gerai vaizbai, 
lietuvių apgyventoje vietoje, vertė na
mo nuo 325ŪO iki 83000, vaizba tome 
name yra jau 4 metai, savininkas par
duoda namą norėdama* pasiliuosuoti 
nuo ‘ vaizbos. Adresas: 1336 Jefrie 
avė., Grant Worka, III.

. I perdavimą saliuna* lietuvių ap
gyventoje vietoje, arti lietuviškos baž
nyčios, geras bizni*. Kreiptis reikia 
>a* P. Kaiti, 281 W. North avė., 
Jhlcago, 111

EIKIM PIRMYN.
Kada žmogų prispaudžia vargas, ta

da jam malonų turėti gerą draugą, 
kuris j) nelaimėje sušelptų. Bet kiek
vienas žmogus turi gana reikalų ir 
sunku yri kitus šelpti. Kiekvienas 
įpiogus turi būt pirma savo priete- 
iiu ir rūpintis išvengimu vargo. Jei
gu uždirbimui pinigų atvažiavome 
j Amerika, tai būdami Amerikoje tu
rime mokėti pasielgti, kad musų 
troškimai išsipildytų. Nelaukime ne
laimės ir vargo nepasirengę, tačiaus 
pasirūpinkime, kad išvengti reikalo 
jieškojimo draugo nelaimėje. Nebū
kime ant vietos, bet eikime pirmyn, 
o tada tik rasime ir gerovę ir laimę.

Negana yra turėti sveikatą ir dar- 
aą, reikia dar mokėti sunaudoti savo 
uždarb). Negana yra čėdyti uždirb
tus pinigus, reikia dar žinoti kaip 
sunaudoti uždirbtus pinigus, kad jie 
atneštų daugiau pelno. Visi Ameri
kos milijonieriai ne iš savo darbo 
/uri dideli turtą, bet iš mokėjimo 
Vartoti pinigus. Milijonieriais ne vi
si galime būti, ne visi turime gabu
mą, bet turėti savo nambs ir aprū
pintą senatvę yra galima kiekvienam.

Kas neturi daug pinigų, tegul pra
deda čėdyti nuo šios dienos sudėda
mas j musų banką, o kas jau , turi 
kelis šimtus sukrautų pinigų, tegul 
ateina nusipirkti sau namą. Nu- : 
si pi r kęs sau namą užčėdysi randą, 
kurią dabar moki kitam, ir dar imsi 
randą nuo kitų, kurie nėra' gana 
gudrus kad sau namą nusipirkti, Pi- , 
nigai sudėti | musų banką atneš jums 1 
3 procentą ) namus, o nupirktas nuol 
musų namas atneš jums mažiausiai!

AUBURN AVĖ. ARTI 34 GATVES.
Medinis namas, 6 kambariai. Auko

tas ponamis. Kaina .......... 31600.

EMERALD AVĖ. ARTI 28 GATVES.
Murini* namas, 2 pagyvenimai.

Aukštas basementas. Kaina 32000.

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 basemento*. Kaina ........ i. 31400

EMERALD AVĖ. ARTI 36 GATVES.
Puiku* murini* namas, 6 kamba

riai, 2 lotai. Nauja*. Kaina 32750.

EMERALD AVĖ. ARTI 36 GATVES. 
281 W. North avė.,. Chicago, III.

HALSTED GATV. ARTI 33ČIOS.
Mūrinis namas. 2 lubų. Randa 

345 | mėnesi. Geras bizniui. Kai
na . ........................   14650.

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

rai ištaisytas. Kaina .......... .. 32200

ILLINOIS COURT ARTI 32 GATV.
Mūrinis namas, 4 kambariui. Lotos 

25x56. Kaina .......................... 31200.

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

na. Naujai ištaisytas. Aukštos ba- 
sementas, kuriame yra 4 kambariai. 
Letos 25x131. Kaina 32200.

33 GATV. ARTI HALSTED
5 kambarių medinis namas. 

25x147. Aukštas ponamis. 
na ..................................................

GATV, 
lAitas 

Kai- 
>1700.

33 GATV. ARTI AUBURN.____
4 ruimų medinis namas. Lotas 25t 

147.. Aukštas ponamis. Kaina 31400.

AVĖ.

34 GATV. ARTI HALSTED GATV.
2 lubų mur|nis namas, aukšta* po» 

namis> 2 gyvenimai įk> 6 kambarius, 
■u maudyklėms, ir virai* (taisymais. 
Užpakalyj medini* namas, 4 kamba
riai. Lotas 50x130 pėdų. Rando* 
ažueša 3552 ( metu*. Kaina 85.000.

Dėl sjoko* vietos negalime paduoti 
visus namus, kokiu* turime ant par
davimo, bet kas nori pirkti sau na
mą, tegul ateina J musų ofisą, o męs 
parodysime tokius namus, kokiu* kas 
sau nort, ir tonai kur kas nori Teip
gi turime gerus lotas pigiai. Kreip
kitės pas:

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St.

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA 
MOS “LIETUVOS’' REDAKCIJOJ.

a5 ADOMIENE, Gyvenimo piešinė
lis Šatrijos Raganos. Adomienė tar
nauja po dvarus aukle. Paauginus 
vaiką viename dvare, eina i kitą. 
Graži ir užimanti apysaka iš gyveni
mo. Vilnius 1908, pus). 24, kaina 10c.



HALSTED STREET, Kai
A. OLSZEWSKIS

SiEilįiį

BANKA AMERIKOJEPIRMA
CH1CAGŪ. ILL3252 SOUTH STREET, Kampas 33čios,

Savininkas.

ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste 
Chicagds nuo mažiausios iki didžiausios sumos. Jeigu perki namą ar lotą, o 
neturi visų pinigų, ateik pas mus, o męs tau juos paskolinsime už prieinamą 
procentą ir ant lengvų- išmokesčių.

ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinig js nuo mažiausios iki di-
i. džiausios sumos ir moka depozitoriams 3% metams.

ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidčjimui 
pinigų už $3.00 metams. Šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų ne 
ugnis nė vagis negali prilįsti. *

ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori 
pirkti namą ar lotą mieste Chicago, ateik pas mus, o męs tau surasime tą ką 
norėsi ir ką jieškai.

ŠITA BANKA apsaugoja nuo ugnies namus, biznius ir naminius baldus 
turtingiausiose Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taipgi apsaugoja ir 
gyvastį bei susižeidimą (“Life andAccident Insurance”).

ŠITA BANKA iškblektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų šalių pigiau 
ir greičiau kaip visos kitos bankos. »
i ŠITA BANKA parduoda Šifkortes ant visų linijij ir siunčia pinigus į Eu

ropą ir visas dalis svieto geriau, greičiau ir pigiau už visas kitas bankas.
KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausy

sime Jųsų reikalus ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už 
visus kitus.

GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreiį 
adresuodami

prie musų laiškais

LIETAU 4 A
No. M Pragaro atgijimų*. Paraši 

L. Tolstoi, vertė Z. XJaKrlUškas pie
šinys dabartinės dradgijo* tvarkos 
alegoriškai parašytai^ Chicago, IU 
1908, puaL 22. .... .... .... 10c

„ No. 100 Pasaka apie ^cantrlę Alenų, 
Lntonijaus, 
rodama po 
fcų išken 
liko vertė

d&kterj turkų ciesoriai.™: 
kuri per 22 metus vįlftŠ 
svietų, daugybę bėdų Tr> 
tėjo. Antra laida. Iš Jenl w 
A. Olševskis. Chicago^III. 1902, pus
lapių 66...........................a.............. 20c

No. 103 Pasaka apie-Adomą Ir Jls- 
vą. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologijos. Parašė Pauto Lafargue, pa
gal vokišką vertimą lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, III. 1908, pus
lapių 31...................... .... .... 10c

No. 114 Ponas ir bernds. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buviu ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. . Chicago, III. 7904, 
pusi. 60. . ............................   15c

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

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojewski. vertė K. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šun
takiais. 2- Viesulą, Š. Motiejus Balla, 
4. Laisvės šventė. 5. Juras, 6. Redak
torius. 7. Paukštis, 8. Ponas_ Jėzus 
Varšavoje. Knygelė (domi kiekvienam. 
Chicago, 111. 1908, pusi. 76. .......... 20c

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lide Iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, 111. 1906, 
pusi. 1G9. (šitų knygelę yilnlaus vys
kupas uždraudė lietuviais skakytL) 
Kaina ................ .... 50c

No. 185 žmogus nepliuškis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo preKejy. sūnūs apsl- 
Ved- su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
kiekvienų Jaunų vaikinų Ir merginų Ir 
mokine žmogiškos dorus. Chicago, 
UI. IU}, . usi. 23.................. .... 10c

No. 2JG Akis už akj, dantis už dan- 
;|. Juokai viename akte. Perdirbta Iš 
vokiško. Chicago, III. 1907. pus). 29. 
Kalne................................................/ 10c

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų sutai
sė B. B—a Ir M. P—is.' (Jhlcago, Iii. 
pusi. G2.................................................20c

No. 225 Geriaus vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename' aht^. Pagal 
lenkišką sutaisė K. B—ą P—Is.
Chicago, 111. 1902, pusi. i*. .15c

No. ^57 Kun. GramuteO- raštinyčlo- 
Je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Grašiai> parašyta ko
medija. tinkanti perstatymui. Chica
go, III. 1906, pusi. 14. d... u.... 15c

No. 262 Mindaugls, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-te aktuo
se. Lenkiškai parašė jtHhfe 81owac- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, UI. 1900, pus 
lapių 86................... '......................... 25c

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br’. Varg
šai Drama parašyta Iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago. Iii. 1909, 
pusi. 50..............................................  20c

A. OLSZEVVSKI
3252 So. Halsted St CHICAGO, ,LL-^

baumų sutaisė šernas. Mokslas, ko 
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų šėmės, kaip jie vystėsi, pradė 
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, tvėrių ir paties žmogaus 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1901. 
pusi. 147. ..."...................................... -40c

, No. 490 Dvi Keiloni | Tolimų tlau 
rę. Sutaisė 8. Matulaitis. Labai žin 
geldų* ir naudingas aprašymas iš ke
lionės ( šiaurės poli ūsų. Chicago, III. 
Kaina............... . . .............................. 20c

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau
geliu vabalų, žuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantama! išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus, } kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gera! nesupranta. 
Chicago, IU. 1903, pusi. 209. .... 50c

No. 508 Gamtos pajiegos Ir kaip II 
jų naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikių (vairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, II). 
19^4, pusi. 238. .................................  50c

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

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

No. 526 Kada ir kokiu budu svietas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
llgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgi, kokiu budu atsi
rado ant joe gyvybė. Su paveikslais. 
Chicago, Iii. 190G, pusi. 140..........  ■ 35c

, No. 527 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kads-nors pasibaigt!. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių 
kaltos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
sižinott kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. Chicago, Iii."-1906, pusi. 135. 
Kaina. .... .... .... ...'.Į.'... 35c

No. 545 Nematomi priešai Ir, drau
gai žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias Ilgas pas žmo
nes. jų susekimas, vystymusi ir tt. 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1905, 
pusi. 113............................................... 30c

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmano’o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurto 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, Iii. 1907, pusi. 138......... 40 c

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga 
didelės moksliškas vertės. J! aprašo 
tvCrimųst 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, Iii. 1905 pusi. 137. 35c

No. ATTALEA PRINCĖPS. Ver
timai Pr Siūlelio. ■ čia telpa šios 
gražios apysakos: 1) Attalea Prin- 
ceps; 2) Kas pergalės; 3) Pieme
nukas; 4) Kraujas; 5) Du paveiks- 

" lėliai iš baudžiavos; 6) šuns likimas;
7) Skrandos Istorija. Vilnius 1906. 
Puslapių 69. -Kaina ........ 15c.

r 1330 ŽODYNĖLIS ANGLIŠKAI LIt- | 
TUVIŠKAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, len*- . 
vai gal‘ma angliškai susikalbėti. Wor- 
cester, Mass.. pusi. 151, drūtuose au- 
dmo apdaruose. Kaina 60c.

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

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

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

No. c25 EMIGRACIJA. Iš darbi
ninkų gyvenimo paveikslėlis. Para
šė J. šliburis. Brooklyn, N. Y. 1908 
pusi. 47. Kaina ........... 15c.

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

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

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
kų dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
ši t uienų lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms raidėms, pilna Biblija katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yra didelė 
6^x^)4 colio, 1127 puslapių, drutu 
audimo apdaru. Kaina .......... *3.00.

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

No. 331 žilė galvon —* velnias v uo
degon. Komedija viename akte. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—is. Chi
cago, Iii. 1902, pusi. 31................ 10c

Knygų Kataliogas

No. 67 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I. 
Čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų 1: žingeidžių pasakų. Chi
cago. Iii. 1903, pusi. 280................*145
Drūtai apdaryta......... *1.50

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmos. Pcrašė Jonas Vis- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Chicago, 111. 1907, pus
lapių 41................. ? ...................  15c

No. 566 Senų gadynių išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsonų sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių (vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šuliniui, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti (vairiuose muzė- 
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti. kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų že
mės sluogsnlų, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra* musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chieago, III. 1900, 
pusi. 370. ......................................... *1.00
Apdaryta............................... .... *145

689 MEDŽIAGA L. Ivinskio biogra
fijai, 
nius. 
nlus 
7x10)

Spaudon prirengė Dr. K. G ri
di “Lietuvių Tautos”). Vil- 

1908. pusi. 23 (didelio formato 
Kaina ..............   35c.

PELKĖS. Apysaka Iš lietuviųa99 PELKĖS. Apysaka iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalton 

'Išvertė Kazys Puida. 
pust. 468, kaina .......

No.' 208 BALTRUS
Drama trijų veikmių 

gyvenimo paimta. “ 
man.
Y. 1909.

No. 286 PIRMI ŽINGSNIAI 
ma ketuoriose veikmėse. 

_ Vargšas.
liucijos judėjimo Lietuvoj. 
III. 1909, pusi. 50. Kaina .

No. 4 Alluma ir kitos pasakos Guy 
de Maupassant’o, vertė J. Laukia. 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas par 
dukėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšąlu šioj padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sunuą 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, Ilk 1908, 
pusi. 136.............................................. 35c

No. 68 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Suriųko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, tovijančių kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų ir labai naudingos, 
chicago, III. 1903, pusi. 330........... *1.25
Drūtai apdaryta......... ... ..................*1.50

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

No« 397 Keplos kančios. Eilės. Pa
rašė Liepukas. Chicago, UL 1909, pus
lapių 28.................  u...........10c

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

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

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atalžlno- 
tl, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygelę. Chicago, III. 1902, 
pusi. 31............................. .... 10c

No. 597 Žvirys Ir žmogus. Pagal 
Schmehi’l sutaisė šernas. Mokslas 
apie subujavojimų kūno visokių žvė
rių. paukščių, sąnarkojų, žarnapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chiea- 
go, Iii. 1906, pusi. 313.....................*140
Apdaryta..........................................*145

No. 606 Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, IU. 1908, pusi. 58.......... - .... 15c

Vilnius 1908, 
............ *1.25.
TURAZERIS. 
iš darbininkų 

Parašė P. Lang- 
Vertė A. M-čys. Brooklyn, N. 

Pusi. 81. Kaina .... 20c.

Parašė Br.
Drama parašyta iš ręvo- 

Chlcago, 
.... 20c.

No. 321 VELNIAS — NE BOBA. 
Dviejų veiksmų komedija ir NEAT- 
MEZGAMAS MAZGAS vienaveiksmė 
komedija. Parašyta P. Petliuko, ViP 
nius 1969, pusi. 66. Kaina j.... 25c.

No. 397 KEPLOS KANČIOS. Eilės. 
Parašė Liepukas. 
pusi. 28.

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Ortson Svett-Marden. Lietu vi škon kai- 
ton išvertė K. Begota. Užmšai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. < 
pusi. 235. ... 
Apdaryta .... 

r
No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside

danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės vaikai, Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, III 1902, pus
lapių 99................................................. 15c

No. 70 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia IV. 
Chicago. III. 1905. pusi. 299. šioje da
lyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse

Chicago, 111. 1909, 
Kaina .................  10c.

591 VISUOMENĖS ĮNAMIAI. Raš
teliai apie tuoa. gyvurtus, kurte .esti 
šalę žmogaus. Prof. M. Bogdanovo. 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisytų - kaltos mokytojo J. Jablons
kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity
ti. Vilnius 1909, pust 165, kaina 50c.

6686 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 SERGEKITES AKIŲ AP 
KIMO, lenkiškai parašė Dr. F. Gi^ 
da. Atspausta-iš Kalendoriaus 1905 
a. Tilžėje, pusi. 15. Kaina .... 5c.

iinta. Chicago, QL 1*06, pusi. 469. 
Kaina...................................................*2.00

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

No. 655 istorija abelna. Dalis L 
Nuo seniausių laikų Chlnijos — 2300 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedonlškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų piramidas, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicago, 1’1. 
1904, pusi. 498...........................  *1.00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... *145

Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinės. Chicago, Iii. 1897, pusi. 104. 25c

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

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimų Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrądo 
Ameriką. kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie’ žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti J Amerlkų, 
kokios karės buvo, už kų kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie 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. 364........... *1.00

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
litaros ant nugaros. Ir šono......... *145

No. 658 Istorija Chlcagos Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago- 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chlcagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su "Lie
tuva”. Chicago, III. 1901, pusi. 580. 
Kaina.................................................*140
Apdaryta............................................*1.50

*145 
.... *1-50

- Ne. 1328 Žodynas lietuviškai-angliš- 
kos Ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir I!, t.y. No. 1326 ir No. 
1327) vienoję knygoje. Yra tai reika
lingiausia .knyga norintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą. Formatas ir sp- 
darai tokie pat kaip No. 1327. *6.00

■ 1 i Vi U i 1 .••1
No. 1326 Žodynas lietuviŠkai-angliė- 

kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La
lis. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvoms litaroms prie 
kokio gramatikos |*yriaus Jis priguli. 
Knygos formatas Gx9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, IU. 1902.,, 
niici ofio $2.00 i I

»1.7»-
No. 1327 žodynas angliškMMietuviš- 

kos kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La
lis. čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgi kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms litaroms prie kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso litaroms, 
lapų kraštai marmuriiotl. ...x%.. *4.00 
Ta pati knyga popiet os apdar. *3.00

No. 1329 žodynas. Tas pats kaip 
No. 1328,. tik pilnai apdarytas brau- --— • •

pusi. 382.............
Popieros viršais.

No. 678 Lietuvių Protėviai. Mažojo 1 gj-aįja maroko skūra, (čia audimo 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po ū6ra tlskio.) 
valdžia .Persų. Parašė Lietuvos My-1 
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi i No. 142ū Tikyoa ar mek8lM. TiWu 
283 poslapius ir 4 dideles mapas, pa- jimtškl, moksliški ir dranglškai-poh- 
rodančias vietas, kur senovėje gyve- tyrinėjimai, 
no lietuvių pratėvial. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimą. Chicago, Iii. 1899.......... 50; |

. *7.00

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tikė-

______ surankioti t>-ro ii. 
šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chicago, Iii. 1901, pus
lapių 211__________     50c

No. 722 Trumpa senobės Istorija/ 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liękanų ir 5-iais spalvuotais žemla- 
piais (mapomis). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go, IU. 1904, pusi. 305.....................*1.00
Drūtuose apdaruose. .  ..............*145

No. 851, Aplo turtų Išdlrblmę. Pa
rašė Schram. Vertė' S. M. Veikalas 
gvildenantis politišką ekonomiją. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, IU.' 1900, 
pusi. 139.................................    .... 35c j

No. 856 Aukos Karts Dievui. Para
šė Jonas Grašys. 6i knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
prtežasčia, kiek blėdies padarė ir dąro

Chicago, 111. 1902, pusi. 40.......... 10c

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir ' su demoralizavo 
Lietuvų ir kaip Ji kenkia lietuvystei 
aulyg šiai dienai. Chicago, Dl. 1903? 
pusi. 41................•...................  .... 15c

No. 907 Kaip žmonės su pOnais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje. Anglijoj fXVI amžiuje. 
Parašė A. J—tis. Chicago. III. 1908, 
pusi. 34. ...................\.. .... .... 10c

No. *21 Labdarybė pirmlaus Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—as. Telpa čia: 1. Senovės, pagonų 
labdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė ir IU. Buriuazų labdarybė. 
Chicago, III. 1908, pusi. 36. ..... 10c

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

No. 946 Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po jtekme lenkystės. , Chicago, III. 
1905, pusi. 38....................................... 10c

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės, ir kame išganymas. 
Chicago, 111. 1907, pusi. 47.............10c

No. 1102 Auginimas Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulis. 
Chicago, III. 1907, pusi. 28.............10c

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

No. 1457. Dangaus Augštumas Ir 
Žmogaus Senumas; Anykščių šilelių 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaikė 
P. M. Pusi. 112.........................  15c

No. 1498 Lietuviškas Bapninykas. 
surinktas iš daugelio svetimų sapnį- 
nykų ir sutaisytas pagal tikrų persiš
kai - egiptiškų sapnį nykų, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išgi.ldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi-i - 
cago, III. 1895, pusi. 205....................60c
Tas pats drūtai apdarytas. ...... 65c

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, monų tr visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. 8L Gerina.u 
Delnažlnyštė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų X. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia mon*Į knyga, burtų ir dehiar 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, 111.1904, pusi. 412. ..1. .... *2.50 
Apdaruose........................♦ . .... *3.00

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. X 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas nionų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir bortų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės Ir budai jų darymo. Chi
cago, IU. 1903, pusi. 262............. 50c

No. 1525 Rankvedls gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip r*- j. 
šyti gromatas ( firmas, pažjstamuž, 
gimines, prietelius, mylimus ir thy®-,h . 
mas prieš ipaivodimą, | ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštos lud- 
mos ypata*. Pasveikinimai ant Nau
ju metų, dienoje varduvių, gimimo ir * 
kituose atsitikimuose. Chicago. III. 
1895, pusi. 115................................... 35c

Maldaknyges.

; -n

Mažas Aukso Altorius — Katalikiš
ka Maldų knygelė.

šios 7 knygelės yra naujausio spau
dimo ir gražesnės už seniau spindin
tas. Popiefa balta, slidi, drukas stam
bus, didumas knygelių 3X4^ colio. 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
spaviednės, komunijos, mišių, mišpa
rų, ir daugybė kitų. Mišių maldos su 
abrozėliais; mišparai lietuviški, ir lo
tyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo šš. Sakra
mento, procesijų, pakrapinimo ir, tt. 
G Litanijos, psalmės Šv. Marijos P. 
ir Karaliaus. Dovydo, aktai, rąžančiu i. 
stacijos, karunka, keliolika šventų 
giesmių Ir

No. 1135 Hygiena arba mokslas apie 
užlaikymų sveikatos. Pagal Bernesą, 
D-rų Noll ir kitus sutaisė šernas. Kas 
jų su atyda perskaitys, patalkys ap
sisaugoti 
čielybėje 
vo amžių 
tus savo 
pusi. 132.

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
| kuriuos žmonės nuolat £iu«įį, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš ko darrost* žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yri 
debesiai, ant ko jie laiktjt M tL Chi
cago, 111. 18$4, pusi. 79._______ 25c

No. 630 Ethnologija arba mokslas 
iple žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
beriančią parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveiksiu*. 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą Ir abelnai viską. 
Kss nori pilnai pažinti žmonių 
riją, tegul perskaito šią knygą, 
cago, IU. 1903, pusi. 667. ...i.. 
Apdaryta.............. ........................

nuo visokių ligų, užlaikyti 
savo sveikatą, pailginti sa- 
ir užauginti sveikus ir tvir- 
vaikua. Chicago, UI. 1897, 
.............................................85c

tt.
nl “Hip ir pirmesnėse dalyse

tnicago,^ ij-į j Basanavj<ijau8 surinktu paso- 
'kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo 

kingu paaakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų I, II, III ar TV 
dal|, turės per visą savo amžių noiš- 
semamą pasakų turtą. .... .... *1.20 

Drūtai apdaryta..... *1.50

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

*145 
*1.50

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai grašių- pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų valdinlmųsi ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėšyj — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dsukijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, m. 1903, pusi. 470. Popieros 
apdaruose.......................................... *140
Audimo apdaruose. .... .......... *2.00

. No. 76 Maxlm GorkIJ. Pasakojimai. 
Iš rusų kaltos vertė A. L—is. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras Cudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago^ III. 1906, pus
lapių 103..............      25c

No. 90 Olitlpa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- 
sk|s. Antra pataisyta laida, Chicago, 
UL 1906, pusi. 95. .... .... .... 25c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagųl. profesorių 
Vojeikov’ų sutaisė šernai Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai Ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus (vai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių orą apsireiškimų. Pla
čiai Ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro perjnalnas ir 
daug kitų (domių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikite. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
Dl. 1967, pusi. 23*................ * .... 75c
Apdaryta. ................» .... .... *140

isto- 
Chi- 

*2.00 
*2.50

No. 641 
rašymas.
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo

Geografija arba žemės ap- 
Pagal Gelkle, Nalkovskj ir

No. 1801 
auksintais

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

No. 1140 išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. Purašė Dr. J. Kulis. Su dau
geliu paveikslėlių iš embrioliogijos. 
Chicago, UI. 1907, pusi. 21. .... 10c

No. 1157 Koks privalo luti vaikų 
auklėjimas? Raukius raštf, parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, IU. 1908, pus
lapių 91.................................................25c

No. 1802 
auksintais 
briaunoms 
su kabute. ..

Prastais, drūtais apdarais, 
kraštais, . apkaustytoms 

pasidabruotoms blėtelėms, 
60c

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

No.44 išmano atsiminimų. (Suau
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. BaaOr 
navičlue. Platus bijografiški apipasa 
kojiniai kal-kurių Lietuvos vietų. Chl 
cago, UI. 1905, pusi. 30L ..... 75c

No. 97 Pamokslai Išminties Ir tei
sybes, išguldinėtt galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida. Čia telpa 13* 
juokingų, bet išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių. Geros 
Ir Išminties, Chicago, III. 189$. pus
lapių liV&tt iru »•** ■ujc saab We

No. 473 Apie žemę ir kitus svietus, 
Jų buvj ir pabaigų. Pagal Heilpernų. 
Falbų ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko Ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra sau
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtoe, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go, IK. 1896, pust 255. 
Ta pati apdaryta. *140

No. 4*0 Biologija arba mokslas apie

> t(, vulkanus, metančius Iš savęs ug- 
i n|; Iš kokių sluogsnlų susideda žemė, 
I kur ir kiek joje yra ingHų. geležies,

aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek
> marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis.
> gylis; kokie kuriuo** vandenys: au-
> rųa, prėski, kartus: kokie juose gy- 
! vena gyvūnai ir tt žemė aprašyta da- 
■ 11 mis: išskaitytos visos viešpatystės, 
- 'karalystės, kunigaikštystės, respubli

kos ir tt Klek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonė*, iš
darbiai, ir tieąps; kokie miestai, su 
klek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co-

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

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

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokt' 
skaitliuoti (rokuoti). Knrga padalyta 
j penkis skyrius. Skyrius L — Apie 
skaitlius. Skyrius n -U Trupintai

8

No. 1804 Prancūziškos slidžios ska
relės minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvietka, kryžius, pa
rašai ir kraštai................................*1-50

No. 1805 Apdėtą baltais slųniaus 
kaulais ir celuiolča, 3 sidabriniai me- 
dallkėliah kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmis, su kabe, auk
sinti kraštai. .............................. *145

No. 1806 Baltos ceiuloidos apdarai, 
vienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso Ii taroms .knygos vardas at- / 
spaustas, su kabute, auksinti kraš-

No.1807 Baltos ceiuloidos .apdarai, 
;nt vieno šono kvietkuoja® fcielCkas, 
u kauline kabute, nutrinti kraštai.

i į/% 
L *
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BREVIORELIS.
Katalikiška Maldų Knygelė Paves 

ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomšnei.
Knygelės miera 2%X3% col. Pus

lapių 140,- storis ’/Į col. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ir 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie
tuviškai ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas maldas ir kalendorių, teip 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge- 

' ra popiera. čja yra jų paveikslėliai ir 
v=1iąižpB:

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

No. 190- Juodi, kieti, drūti audimo 
J apdarai, išrodo lyg skuriniai, gražus 

išspausti išmarginimai, auksuotas kry
žinis ant šono, auksuoti lapų kraštai. 

Kaina. .... ... ................................. 4Oc

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legališkaa popieras, 
kaip tai: -Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Bale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanovvicz
Ofltas

A. Olszevvski’o 
3252 So. Babtai, Coį.33riSt 

Chicago, Ilk

AR TU SERGI
a A.

Tau Seksis!
Jeigu nusipirksi knygute “Kaip 

padaryti Monus” ir išmoksi iš jos 
daryti rnontis. Uždirbs? vakarais 
daugiau jodydamas mumis negu 
dienomis prie sunkaus darbo. Kny
gutėje aprašyti 63 monai. Kaina 
50c. Pinigus siųsk markėmis ar 
Money Orderiu adresuodamas

JONAS ILCAUDAS
7718 So. Pooria St, CHICAGO, ILL.

^NAUJENA 
b Matas

5 G ERA MUSUfi 
’ DRAUGAM I

Ąr Įavo liežiuvi* 
Ištižęs, skaudus ir 
iėberias spuoge
liais J Ar burua 
yikajrtėjus, smir- Į Šluotai pranešu gerbiamai publikai, jog esia 

m/s* seniausia gydytoji aut liridgeporto, praktikuo-
valgyti' dnnU8 17 "**U- ©‘bar savo ofisą perkėliau į 

■pyksta širdis, ve.. 
m i. skrcpliuoj: 
rytmečiais, jauti 
deginimą ir sunku- I 
mą krutinės duo- 

biukėje, atsirūgs t i negardžių *k) stirna arba rėja, 
ėda r<tmuo. ėsi silpnas ir greitai paistantis, užei
na seilėteki* ir sutirštėjimas seilių, negali mie
goti, ima snaudulys po pavalgymai, kankina 
diegliai šonuose, gargimas vidurių, gumbas, ne
gardus skonis burnoje, trumpa* kvapas, greita* 
nuvarginta*, plakimas širdies? Jeigu teip tai ne
lauk, tuojaus prlsiąsk mum dolerį o mes tamistai 
■ usiąsiioe butelį tnusą gyduolės Tbe J«hn Bllxir, 
su pilnu pa mokiniui u kaip vartoti. Pagelbės to
mistai kaip ir šimtam kitą: Kutaiiogas aprašantis 
sttvirš žOO ligą gaunamus dykai kas prisius porą 
markią. John I. Bagdziąnas, propr.

JOHN'S 6UPPLY MOU6K 
1109 80. OAKLEY AVB. CHICAGO. ILL.

4’ danui 17 metiį. 
saro na uju s po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32ros gatvės

Mono ofiis* aprūpinto* nsujantisit bnd*l* gydy- 
■ie. Viso, lipiniui slengtiuoal užganėdinti, kaip 
ir lys^loL^ Pa*ititaėdaaM*, jog gerbtam* publika 
ir toliau* mane rem*. namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dieną Ir naktį. E*lu apecla’Uta* 
ligoie vaiką, moterą ir vyrą ir užiendlntoee ligo
ta. Darau visokią operaciją. Liekuoti »u pagurbs-

T«l«fonas Yards 687.

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

Ponia Ona Miller
(pagal vyra Jankauskienė) .

SEBIŠUSI* LIETUVE-UUŠERU CHICAGO
Dabar gyvena priešai Ruble st.

107 Canalport Avenue

ATYDAI BROOKLYNO LIETU V U
Nauja Lietuviška apavų krautuvė 

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

VISIEMS DUVANAI: as
Jame yra ilmtal visokią daiktą, pavoialflial ir ją prokAa kaip tai: 

VISOKIU* žiedą, I«|kre44lią, lenciuHIą, špilką, laikrodžių, Britvą, armoniką, 
konoortinką, klarnetą, ekripką, BobisMią, mandoliną, varganą, foneern/ą, auk
sintą plunksną, drukuojamą mažindlią, elokt riki nlą įtampą, liot. knygą irti.

LIETUVIAI NESIDUOKIT IŠNAUDOTI SAVĄS VISOKIEMS APGAVIKAMS.
Visokį po yvairiom firmų vardais garsinasi ir apgaudinėja lietuvius. Todėl rei
kalaujanti virš minėtų daiktų, visados kreipkitės pas M, J. Damijonai U pridus
dami už2 centus markę, o gausite dovanai KATALIOGA Ne. 7 ir busite aprūpinti 
gerais-teisingais daiktais.

Vlnatinė lietuviMu prok y et i Amerikoje, kurį ižalunOia viaoklue daiktus apoto- 
luojont per laižkun, j visus Amerikos Ir Gonados miestus Ir misatžlius. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS,
3250 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Lietuviam! h
Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, E 

užsimokės tau atsišaukti į Chicago Medicsl Cllnlo, 344 So. Stato St. A 
prieš ėjim f gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- K 
gydymų kožnos ligos, kuria prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi- 
nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
vai nuvazgstantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, N 
trūksta energijos ir tvirtumo, akys įdubusios irnečystos, pa j uodą ve paakiai, V 
spaugai, plėtmai ar kitoki išbėrimai ant odos, nemorališki ir
NuilpiiaaBti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumaa, Sekliszka Silpnybe S 
nesuaugusios ir šaltos dalys, nusistojimas Šlapume paliktame per naktį, 
pienėlaaŠlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumų pūslės ar inkstų? K 
Išsipūtimą Gyslų Maišelyj; Uisendintą Puletekį; Užakimą Varpskylės;Sy- M 
fllIUŠkų UžpuodyjimaKraujo, ar kokių kitokių gėdingų nervų, odos, kraujo M 
ar užsendintų ligų? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant jfl 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- 
sės dalis, priešlaikinį nykimų, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- M 
damų gąrklę ir tt. ?

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic
užtikrins tau pilnų ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad W 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimų iŠ pirmos dienos, ir neužilgio gg 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir Širdies. Niekas taip ne- N 
sunaikina jaunus ir pusamžinius vyrus kaip i i bėgi oi ai sėklos nakties laike, M 
arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin- H 
kančių prie darbo, ženatvė* ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina ąl 
nuo jaunystės blogų 0arbų, natnrališko silpnumo ar nuo perUnkaus uiga- 0 
nėdinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave (^gydysime. . u
Mf* gydom ir ilsimu takios nubėgi m n*, nervą a<pllf»n«jnną, nžtau«ji»»l puletekį, »yflų. N 
neaaturaiMfcu* t^lma*. >at*a<y*tą, inkstą ir pūslė* hCM, teisybę sakant, vlaas Vyrą B 
Ligas. Vtoss kliūty* taliątogsm žesyblatara g r retume l.ur preėal.ntee Tuksiančiu* jauną M 
ir puiatožMą vyrą knsntaCpri** l*‘ką nužluoja į grabą JnunyslA* lidykum.1. per tanku* M 
•ulkuopisisiel Ir kraujo Ilgo*. Jeigu turi nor*vteną.it viri paminėtą ženklą, pMirodavyk W

Jauni Ir *eui, turtingi Ir vargšai, ateikite Ir daleisklte man Išskal- 
W tytl Ją«ą gyvenimą nuo lopšio iki grabo. v
Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00.

Garsiausias sviete
DELNAtlNYS IR KORTU LEMIKA8

PROF. H. LEIBOVVITZ
M > , Ai pasakysiu tamistai su kuom apsivesi ir teipgi

/S Ll fs) - . vardą ypatos, kuri tave myli. Af Jį
AWrlW Jeigu tu nori žinoti kaip mv susivaldyti Ir ĮJlil
PiTlI'lrJi kaip žengti kiekvieną žingsnį gyveniuse pasak- J j J IĮ.
tofHį M ri mingal, kaip nepadaryti Jokios klaidos savo už- i J T

■Btagad: tiesos dalvkuose. kelionėse, prietiktao- 
se su priešinis Ir draugais, sveikatos, nuopao-

v irv/ Esmi vienatiniu kortų lėmiku (burti-
> ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti ~

meilę ar draugiškumą tų, prie kurių Šir.
dis linkusi nors j ie butų ir gana toli.

Prižadu pasakyti tamistai ar tamistos vyras, moteris ar meilužė tek 
singa ar prigavinga; kaip apsivesti su taypata, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedima su ypata, kuri} myli; taipgi kaip įgautj 
įtekmę ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praeitę, da- 
bartę ir ateitį. Ateik ir ąfats persitikrinsi.

270 MAXWtLL ST., Tn urTon Latviu
APKALBU UETUVIAKAI IR LENKI* KAI. ATBINEŽK APGARSINIMĄ.

J Męs Apdraudžiame
Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 

daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.
Nuo Vagių :r Plėšikų. Nuo Ligos it Sužeidimų.

Nuo Mirties.

Męs apdraudžiame VISU Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ

■oda tau a i rito nekaštu«ja, • gali užMdyti daug kenttHmų.

S Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir-
■ kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- 
V tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės,

nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa- 
w nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė.
■ Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 
B, reikalais kreipkitės pas

I A. OLSZEVVSKI
| 3252 S. Halsted St Chicago. 8

Užlaikau geriausios firmos tavorų. 
Parduodu kuoteisingiausiai ir pigiau 
negu žydai. M. M. Kuliavas.

Naujas Išradimas
Sustiprinimai Ir užlaikymui plauką.
Tūkstančiai pliką žmonių atgavo put- 1 
kini piaakus. sulaiko slinkimą plauką 
galvos laitai trumpame laike. Vietoje .

seną atauga nauji, gražu* plaukai. Visokia ii*.1 
formacija dykai. Artesnėm* žiniom* reikia ra
šyti įriedant krasos ženklelį.

PROF. J. M. BRUNDZA
M04BVAY t N. (Tl R. MNUY1I «W Y«L

Dr. P. G. WIEGNER
I* LATVIJOS!

Priima ligonius savo ofise:
3315 S. MORGAN ST.
Kasdieną iki 2 vai. po p^etų ii nuo 6 vai.
vakare. Telefonas: Yards 709.

Skaityk apie Naują 
Miestą Gary, Ind.!

Kuriame statoma didžiausios, plieno dirbtuvės, darbai pradeda gerai eUi, dir
ba jau apie 12000 darbininkų ir kas diena priima jų daugiau: pradeda statyti 
naują dirbtuvę, kurioje gaus darbą Šimui tuksiančių darbininkų kaip Lik sta
tymas pasibaigs. Taigi nelaukite, kas norHp pralobti, bet priskubinkite, da
bar yra dar laikas kieklienam pirkti lotas šitame naujame mieste; Čia sutau
sosite savo pinigus, kur|e atneš jums didelį pelną perkant dabar. Tuo tarpu 
męs turime į pardavimų daug pigių lotų arti fabrikų ir pardnodame Juos vi
sai lengvomis išmokėsi imis, kadangi mę* turime daugiausiai Jotų Ir esame su
sidėję su didelė mis kompanijomis, tai męs galime h- parduoti Juos pigiau ne
gu kili agentai. Plrkusięms kelionę apmokame. Męs teipgi budavojamo na- 

skoliname pinigus ant a iosavyblų 1/mainome na-

Dvre Marija Dowiatt-Sass
Moterą ir Valką Urą bpeciahstė.

BAG, 744 W< IB-th BL BUSTAS, BBB1 W. Harrison St.
TsLComil IM4. (arti W. Mos Ava.)

Nedėldieniols: Nuo 9:30iki 11 tai. tik.
IŠGYDO IN 5 DIENAS"”'-“.:J

Noria iižvdyli kiekvieną TTrą eerteati iž, 
užsikrečiamus kraujo puodas, nervišką sunežslėji 
liečiančias vyrus. — Šitas nuoširdus pasišulmimi

į daliu žyslą. striktura.

ATTORNEY & COUNSžLSRsi LAW 
Chamber of Commerce 3ldg., Room 709 
S. E. Conter La Šalie ar JCchinotnn Street* 

CHICAC.O, ILL. 
TELEPHOi’M ? A«M 3S42

n

Lietuvys advokrcis, baigęs mokslą 
“iatrišprudencijos čia Amerikoj; Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina- 
Ūkas. visuose teismuose (suduoee). 
Gyv. 8. Halsted SI., arti 31 mo* ųaMt 

Ts’eohone Varde BO4S

mus, lotus, farmas ir ttJ
Turime į pardsvim| daug išdirbtų, pigių farmų. didelių ir mažų, su tro

bomis, gyvuliais, mašinomis ir tt. Žemė tinka auginimui visokių vrisių; 'par
duodame labai prieinamomis išlygomis Wiskonsino ir Michiganv raitijose ar
ti didelių miestų ir turgpečių, netoli nuo Chieagos.

Teisogi turime daug neišdirbtos žemės su mišku visai pigia kaina; jjer- 
kantiems išduodame grynus popierius ir tie, kurie nuo mus {irrka, yra tikra, 
mums dėkingi.

Platesnėms žinioms reikia kreiptis į musų ofisą ypališkai ąr laišku savo 
kalboj. Su laukų pirkėjais valiuojame, kasdien.

Nestlefode & Rozenski
112 So. Clark St. Room sos Chicago, Illinois.

Ofisas atdaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 7 vai vakare. 8 plintadieniais nuo 
( » vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

“RAISTĄ” (Tbt Ji«le) DUODU DOVANAI
Skaisytojamr-Uriuvo*" ir ‘ Vtoaybė* U”, korte dar to* kayra* neturi ir nėra skaitą.

'A^' nė** dar skaitė*, tai visai natai težinai Amerikos gudrybes, 
sero ve ir nesat! įtaisau g otknao visokią pinkliu, ue*

• toikajUAėetjrrraą^
__,, _____ A* telpįkt žinosi via* sutvarkymą dabartinė* pratoanljo* Ir kodėl 

bedarbė* SM e tixral Ir C*ip šalim* turėti visuomet darbas ir syventi laimins*!
^RAISTAS ’ dėl itaaiemo »<vo idėją jr* teip pageidaujama knyga, kad yr* išversta į 

visa* kalba*. ;
“RAISTAS”, kuri* sudrebia* Amerikos Ir Europos parlamentu*, yra didelė, SM pusią- 

plą knyga ir svarbi tuoml, kad Špraėo gyvenimą Detuvią Amerikoje.
"RAISTO” kaina |1 00, perkant pačią knygą. Prenumerata laikraMią “Ltetuvos” ar 

"Vien. Liet." metam* J2.00. Itet kas naujai nš*i*akl* “Lietuvą” ar “Vien. LteL“ metams, 
prtsląsdama* man $2.00. apturės metam* vieną litą lalkraėčią ir “RAISTĄ“ dykai.

Siuntimui prenumeratos adresas: J. Neojokas. Madlvon Sg. bos 189, New York, N. Y.
Kiekvienas Jietuvja inteligentas pripažins didelę vertę knygos “Raistas“.

kimo, kad aš turiu vienintelį būdą, knriuomi tikrai išgydau.
NemoMk ui gydymą be naudos — moMk ui tikrą lifydymą,

Aš tikrai išgvdau ligte^

Ilgos 
iižvdoma žrsitai, tikrai ir ra 
pilna slaptybe. Nervą nuail- 
pašjitna*. supuolnnaa sveika
tos. žudymą* stiprybė*, nubė- 
timss kraujo, užnuoduimaa, 
žlapatninčs taižtya.

Plaučių ligos, 
Dnanlya, Bronchitą* ir kitos 
plaučių iižoa tikrai ižžvdoma 
mano včliauaiu badu. Širdies 
ttžos.

FATARIMAB IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

nose. Baltosios tekėjimas ir 
kitos lito* tikrai išgydomos. 
Užpakaliais žarnos, užsendia-

Užnuodijimas 
Kraujo, • 

ir visos odos ligos, kaip ve 
pučkai. piktoji dedervini. šun
votės, niežulys, bemorhiodai. 
sutinimas tilią. naikinanti nu- 
bė tunai. Įsisenėjusios ligos.

įkarta 1 9: m.

VYRAMS TIKTAI

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO 
344 So. Šiite St. CHICAGO, ILL 

arti Harrison gatvės 
INEJIMAS DYKAI!

» Žingeidumai Pathologijos 
Žingeidumai Osteologijos 

Žingeidumai (iromuiiavimo Organą
« Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 

žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumus.

Tyrinėk įtekmę ligos ir paleistuvystės, 
perstatyta* gyv didum figūrose, sveikuose 
ir ligotuose padėjimuose. Lavos iirodinėtoįaa 
atsakinėja Visokius klausimus. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

INŽENJaA DYKAI?
Atidaryta kasdien'puo'8 valandas- ryta iki

- vidurnakčinL i-ta t

EUROPEJIŠKAI-AMERi KONIŠK A
Prekybos Kanceliarija

Porengiarrikalluža* popiera* Ir dokumentu* i sudus nrhn adtniaitararijo* kanceliarijas • 
Rusijoje, doviamnuauia, aktu* perdavimo, porsamilymo sutarti* ir kitokius dokStuentus.

Jtujteiksmetrikus gimimo mirtie*, ženybą ir kitus įpėdinią dokumentu*.
Išguldo visokius raitu* ir dokumentu* į RiuiJką, Les k it ką. Lietuviiką AngliAką ir Vo

kišką kalbas. Į I
Veda vt.okta* provas Bu»ijo*. Austrijos. Vokietijos Ir Amerikos suduose. ‘
Atliek* visokiu* reikalu* im* Rusijos. Austrijos ir Vekienjos Konsuliu*.
Veda praras »t lygi n tino u* sužeidimus ir nuostoliu*.
Atiteka visokius prekybos reiksią* Rusijoj. Austrijoj, Vokietijoj ir Amerikoj.
Raskite savo prigimtoje kalboje iluo adresu:

Europe-American Commer. Office. 112 So. Clark St, Chicago.
Toiapbano Maln BBSB <« nd Floor, Room JOS.)

DR. ZINS, 41 ttffigSB CHICAGO

daraus sviete

Viru

300,000 Išgydyta!
K sm dar tu kriti? M) 00 žmonią, sirgusią sunkiausiomis Ii o- 
m.s kurą daugumas bu. o apleista kitą daktarą bei Ištaigu 's- 
P<' greitai ižgydyta garsią, ą Colilnso Mew Yorka Mediksltoko 
ln* Itoto Pratosarlą.

■ Nėu, »hnink’ Kad ir kižln kokia tavo ilga ar nesveikata ba
tą! arba kažin i alp ilgai stovėju.l. Iltie p,fy, 
tdįt teipgi llgydy i tave. Ateik tuojau* (ar ra y. (Ja* j®os savo 
ka^ko| .oje prir^b tau stebuklingus vaistus, sutelk* au grei- 
t| palengv inimą r padaris txv; vėl sv» ku!
Manivo$k Ir ateitie, než aim’ems ar neprity.

Htotam daktaram.! 7

n.,b*»š Ateik patarimo ar didžiausias ir gsrsiausias. o M dika i k eji l> rekio ta y.» ,ar- 
JlKnl ralykltnusą Prote- "ą* p-oeeir a kate tu vjau* atsidu > a tavo ligai
J 447 FIU $ 4 A y ij y

g> uk ą 1 atarlmą rfykai. J* ‘e el umatizmu, L mpama Ii a. Kraujo užn i<x!JJ nto
Idant tikrai duoti grvnus. O *o 1 tė m ii*. Ausą, Ce k ė K i tit ė .< Kepenų IrSkivii.l 
raitaiM^lTo * *U U *h<“ ' ‘* M|,Uto'“»—•
vaistus i by kokią svie >> dal. 1 "• sl ’l >*ma liga ( gmbi lig s, Bly .lt ige, B r n >se skai dėjl- 
į prisiun imo apmokė.inr. ‘ ms ■ 1 tt. Imkis a* rarjrk į

CollinsNew YorkMedical Institute
140 West 34th St. New York.

Visokias chirurgiškas operacijas daro išlavinti chirurgai.
OFISO VALANDOS: P.s'ua’i n* ia. • x__i i ____

Geriausia Proga Amerikos Lietuviams ingyti
14 k. Grynu auksu pavilktas laikrodėlis.

gražiai i ra rosi* virė* a (v r i ta* ar moterifr 
kas) *u dviem antvo-a-s, kūtelių utsuki m * ir už
stato ns* augėt. • I Itaso* Am< r.tos ni.Sinerija, 
visai* akmenais. garantuojamas 16 metą, kaina 
|U 00. — I4k. gn ■ i auksu pavilkti* grandlnė- 
11* garantuojamas metą. — 14 k. grynu auk
su pavill t is žiedas, su ta v.i vardo pirmini 4 m* 
litaromis, gamr.tuoj.ims* 4 metams V • ditta* 
daiktai sykin kainoj. 918.26. Ant lalkrouėtlo iė- 
graviniota: Atmintis to Amerikos.

Prisiųsk mums už viską $4.74. 
Jei daiktai nebus tokie p it, kaip aprašyta, sląsk 
J8 >* mums atgal o męs sugrąžinsime tau pini
gu*. Thkii ■ žemas kainas mę* dura a netik pir 
n am užaisakymuidėi -oresnio susipažinto sn ju
mis. Atsią.k innms |; k tino 24c. dvicenčiai* k -a- 
*<-.* ž nkbliais.o likusius 94.50 užra-k;*i aptu
rėję* ir apžiūrėję* daiktu* <-k>prv*ui Suuos daik
tus galinis | aroi-oti tris syk augėtesn** kaina.

V*0 Isl-trmėli*. fl grandį lėliu* ir B žiedu* 
99>.5O 91 00 bkWuo krasos žeūk eliais. Liku
sius J24.50 užtn< kwi alstimdambi Ir peržiūrėję* 
daikt us ekspreso ofise.

'Agents Wholusal8 Watch Co.
192 West Broadw«y, Dept. 71 

NEW YORK CITY. •

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State Si. Chicago, III

Dykai 
dėl

Vardas ir pravarde
Pačta..................

•t

H UO IV VW IKI 1 ▼ Ii. P P ei .'lOZJli^ VHK, m t uL-- f >r * . 7. --------------------- " *•*Nrp i t d e U'iB r *.en ad ent h: ’ • 11 • V utov*. Į bv-ikatą" tava kalboj
Nuo 10 va. n t i i i va), o i tol. garsaus dul t iro E. f. Co ii. so aprafyi* vi-
A iirit i niai» r Peiiktidiei b * vakarais: įsom u* * kūnas kaip užiilkvtl avtak.e.
uuo7»vi,l. Irk lp pasveikti susirgus. ’

D-r»i J. J. McGtarB. O-ros J. F. Coyis Medikalitki Di nokt iriai.

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite dideloo vertes 
knygele. Ta knygelė pssakis silkei keip kožnss vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuocyjima, silpnibes vyriSkume, abelcam n u poli m e spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosic.. Jeigu asatle nusiminė mokiedami piningus daktarams ir us gidukles, 
negaudame jokios pagalbos ta, apstingai dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
.vertesni bagelboi, kaip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstanėei vynt atgava sveikato Ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelės. Ta knykelę ira krautuve ėiniu, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikuie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokam ir pačia u. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, o mas 
kuo greičiaus prieinama jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR^ JOS. LIST E R A CO., L. 702 Northvrestern Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago, 111. 

Gartringaz Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysaidykai, jusu abgarsinta knygelė.

Statas..

NAUJO 23 AKMENOS NAUJ0 GoleBlnkolIo AArlLllMliJ Lalkrodillo 
gryno aukso, auksuoto, ar kitokio, parduosime pirmą 10.000 ritusų 
naujo Dūdavimo 23 akiuena • “Actu ra tu*” laikrodėlio tik po $S.7S 
Šitie pulką* ir grąžąs laikrodėliai yra f raitai graviruotai* aukso 
raštais uždaromais luk-tais. dalbiutu judiniuvu. patentuotu nusta- 
tytutu. greitatrukis ir kitomis geromis ypatybėmis, gerai r<do lai
ka ir yra nitiktmas. Vyrižkas ar mot. r.tkas garantuojama 20 metą 
Jte ne tik yra gerai*, bet ir gražiai* laikrodėliai* ir kas pirk*, ge. 
risis ir didžiuo*!* savo draugams. Jei-nori tikrai gero ir g. ataus 
iaikrokėlio pigia kaina, tai čia Ils yra Pirm* pirkimo kitur, apžlu 
rėk ilt* laikrodėli, idant paskui nesigailėtum. Viencentl* krasos 
gęnūlril. atgabens tau žlta laikrodėlį priderančiam apžiurijlmui 
Įvadine kaina $6 T5 ir persiuntimo lėk.mis ir laikrodėlis tavo. Jei jo 
nenorėsi, neimk, nieko nuimi nebusi kaltas ir laikrodėlis bu* mum* 
tugražlnta* musą iMa. Mes visą atsakymą imame ant save*. Gra
žu* auksuotas grandinėli* ir kabutis dykai su dažnu laikrodėliu.
J*irma to na) i<t\i ImJtroOili* UpaniamtjU būt parrlatinįjatoi pa- 
pratli taitta po ps. jo ir tai šm dar pifi. Adrttvoi Hlrip:

Excelslor VVatch Co., Oept 903, Chicago, III., U. S. A.

■ .i JEIGU TAM1STA MĖGSTI s i h«

Gerą Degtinę
Rašyk mums tuojau, o gausi

DYKAI VISĄ KVORTĄ
Ns • • T^^DsP

SECURiTY C0-, 425 9. Watar »L, Chlcag*

Vienatine Lietuviška Sankrova
ir agentūra literatūros aut "North 8lde" Chicago. 
Čion galima gauti mokslišką, svietišką ir dvasi
šką knygą, rašanUą, škaplierią, abrozėlią, viso
kią taikraščlą, Amerikos ir Europos ir poplerą 
grumstams. Taipgi užlaikau visokio ta voro: juo
dyto, peišslią plunksną, drukuojamą mašinukią, 
britvą, stereoskopą ir daugelio kitą daiktą. 'Ne- 
nžmirikite atsilankyti, o busitš užganėdinti.

PETRAS KAITIS

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo Ilgų, nenusiminkite. Susira
minkite! Gelbėkite save! r Šauki
tės! prie mus!

Eikitę ten, kur busite gydomi sanžl- 
ningai ir greitai pasveiksite! Sučėdysi 
laikę ir pinigus eidamas į American Me- 
dical Dispensary. Patarimas dykai.

Sutinimai Ir kitokį nesveikumai yra išgydomi trumpa laika sa kelioms dienom* ma
tą originališka badu gydymo. Atasksnilai pritaikytas miuą gydymu yra UkriaatiM ir nuo
dugniausia* budM ant tvirto, patiekimai nuodugnaus išgydymo. Negaišink laiko ir nestatyk 
pavojui tavo sveikatos, klausdamas patarimo pat aptiekorią ar draugą. Jei nėši atsakančiai 
gydoma*, tai gali bntl tikras, kad turėsi tą ligą per vliąsevoamziąir ji visuomet atgabens to
mistai neisimą Ir susikrimtimą. Męs išgydome lakstančias tokią ligą, dėl .o kad turime Joms 
ypatllką g ymi

posaulėj,

Nedaro skirt >a » kaip ilgai kenti 
varpos ir kiek daktarą tam 1* tą prigavo Ir suvedžiojo, musą gvriytna* tamlstą tlk- 
Sn musą gydymu nereikia Jokio piaustymo. Musą gydymas yra geriausias visoj 

Jokio skausmo JI* praSal i na nesveikumą ant visados.

DkJIMAB KRAUJO. Jei vartojai nuodingas vaistus ir turi skausmus, žais-
gerkMje ar pratruk Imas ant kokios nors dalies kūno, tai sergi ano užnuodijlmo 
gali išgydyti American Modical Digpeitaary. Męs jiefkome sunkiausiai ligy 

.tįsiame padėjime. Męs išvalysime tavo kraują grynai it prašalinsime 11 viso

da» burno 
kraujo, Ui 
domų Ilgą 
kūno įvairius nevalumus bei nuodus trumpesniu laiku negu kas kitas kokioj šalyj pasaulės.

GUMBUOTOS IR SUSISUKĘ GYSLOS. Tokį padėjimą gyslą męs išgydoma be su- 
gaišimo laiko, be jokio skausmo Ir ant tuojau*. Mnsą gydymas prašalina visokius ligotus pa
dėjimus. pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greitai normai išką sveikatą Ir tvirtumą. 
Skausmai pranyksta visai.

Męs4 išgydome kuomet kitiems nenusiseka.
Męs taipgi išgydome trumpu laiku visas ligas, kurios apsireiškia tarp jauną, seną ir 

pusamžių vyrą. PASIKLAUGIMAS IR ^TYRIMAS DYKAI! Viską užlaikome slapty
bėje. Jei busi gydomas musą, niekas to nežinos. Męs turime tam tikrą gydymą kiekvienai 
ilgai.

$10. vertės ištyrimas su X«spinduliais dykai.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsišaukti pas mus dėl ištyrimo, Idąnt žinoti ar jto 

tinka apelvedlmui ar ne. Kitąsyk gali būti kunė kokia liga, kuri kliudytą laimingam gyve
nimui aps Įvedus lems. _ -i f

Jeigu limitu turi kokĮ nesveikumą kone, paeinantį tjuo peržengimo įjamtos tiesą, tai 
nemėgink Jo užslėpti ženatve, nes ženatvė tiktai gelbsti ligai įleisti šaknis giliau į kūną, o tada 
tavo sveikata galutinai sunykt. Tt

Atsišauk ištyrimui į American Medicsl Dispenntyinfl  ̂ir užsitikrink'mos. kad esi tikėt 
tpsiveslL '--Jr • 4

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!
Nereikalaujame pinigų pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pats. rąžyk. 

American Medlcal Dispensary 
91-93 E. VVashington Street Chicago, III.

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryta iki 4 pa pietų Ir nuo 4 Md 7 vakaro.

..Visi tie, kurie šaukiasi gydytis TUK šauktis asaLi >.ai dėlto, kad 
ligos ir kitoki padėjimai negal būt gydyti teip gerai per raštus 
galima gydyti asabiškai. 7 NERAŠYKITE, BET ATEIKITE.

kaijv

vten%25c4%2585.it
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