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POLITIŠKOS ŽIHIOS.
BĮALKAN’V -PUSSALIS. Į 

Siuom tarpu Konstantinopolij 
ramuį, nes ramumą geležine ranka 
palaiko Šafket paša, kariųmeriėjk 
vadovais. Pereitos subatos dien^ 
vietok bandė pasipriešinti prisa*- 
kyniams kariumenės perdėtinio sto
vinti ; Konstantinopofij jurininkai 
kariškojo laivyno, kuriems buvĮ> 
prisakyta eiti ant laivų ir plaukti |jį 
Azijaįiskos Tur.kijbs pakrantes ’naj- 
sinti skerdžiančius krikščionis fa
natikus. Jurininkai su ginklu ran
koj priešinosi pildyti jiems suteik/i 
prisakymą. Kadangi prikalbinėji
mų klausyti jie nenorėjo, tai nnestb 
komendantas Safket pa>a ■ priešėjlų 
kazarmes pastatė kanuoles, sutrau
kė žemės kariumenę ir jurininkants 
pastatė išlygas: arba tuojaus pa
siduoti. arba tąpfi iššaudytais. Jfe 
išsirinko sau pirmutinę išlygą jr 
pasidavė. j J

Be abejonės dabar atseis beijt 
jurininkir vadovus atiduoti kariš
kam teismui ir nubausti. Kariškiė- 
jie teismai. prasižengėlius baudžia 
skaudžiai. f Nieko tame įstabaus 
nėra, nes rcakcijonierių sukelta 
prieš konstituciją revoliucija pa
gimdė. kraujo praliejimus, mūšiuo
se ant gatvių krito juk ne vienas, 

‘let šimtai žmonių. Reakcijonierių 
vadovai už kraują krauju turi at
sakyti., už jų u/.nsuštų žmonių gy
vastį turi savo gyvastį atiduoti, r

Konstantinopolij dabar smarkiai 
darbuojasi kariškiejie teismai ir jų 
nusprendimai tuojau būva išpildyti 
Laikymas kalėjimuose mat ne ap
sieina be išlaidų, o kad jaunienji- 
siems turkams pinigų trūksta, tai 
jie ir stengiasi su jiems prasižeų- 
gusiais greitai rotundas užbaigtu, 
tokius tuojaus kardami arba sų- 
šaudvdami. Pereitą sanvaitę pa- 

net keletą numesto puo su
si Itano Abdul Hamido artymų

Patį netekusį sosto sult^- 
dvejatu jo vaikų ir 17. mp-

korė 
sto si 

‘tarnų.
ną į SU UTVjam JV ....... .. -y ”"3 
terĮ priverstinai išgabeno į -^alų- 
niki. Į Ką su juom darys, dar tia
rai nežinia; gal ir jam už jo tarnh 
darbus reiks atsakyti prieš kariš
kąjį teismą. Jaunųjų turkų laik
raščiai už paskutinius kraujo pra
liejimus apkaityta sultaną. Nota 
sto sultaną pasiusti ant kartuvių. 
ųetruks|a norinčių numestą nuo so- 
kad galutinai ,su juom užbaigti vi
sas r:! umtas, bet nesinori tikėti, 
kad -janmiejie turkai išdrystų teip 
su buvusiu Turkijos<valdonu |>asi- 
elgti. J 
ne norės 
vilizudtos tautos su valdonais visur 
elgiasi

gahititų^numesto nuo sosto- sulta
no filliiiią dar joa pergalėtojai ne 
nutarė
didelių

3 d: geužio Konstantinopolij nu
žudė ypatų dalyvavusių Sukili
me paskutinės revoliucijos ir su
tepusių • savo rankas krauju. Tas 
vpatas pasmerkė‘kariškasis teismas. 
Visi.‘tie prasižengėliai, terp jų buvo 
ofirieraį ir civiiistai. 4 vai. ryto ta
po nužudyti. Terp jų buvo: majo
ras J.usef, jo sūnūs ir trįs kiti vy
rai, dalyvavę užmušime Sirijos 
parlantento atstovo Arslano. Juos 
pakorė .
mentą 
žmogžudystę papildė, 
tus pakorė prie vartų karo mini 
sterijos

■mulas, bet nesinori tikėti,

Turkijos^ valdonu pasi- 
Jie prieš civilizuptą svietą 
s žiauriais pasirodyti, o ci-

daug švelniau negu su pą- 
prasižengėliaiš. Bet apie

su * jo padėtojais vienok 
ceremonijų nedaro.

vpatų dalyvavusių šukili-

ant to paties prieš parla- 
pliaciaus. < .kur jie 

Paskui ki-

rūmo, o trįs kitus patempė 
ant Galata tilto. Pakartas majo
ras Jusįef buvo perdėtiniu pirmo 
batalijono septinto regimento, ku
ris apsiautė parlamento rūmą. 
Terp ^žemesnių kariškojo teismo 
nubaustų mirtim buvo: poafirieris 
Hemedi Bin Yeskar. Šita? su
rengė visą revoliucijos plianą ir 
buvo dyi dieni tikru Kecistaptino- 
polio diktatorių. Ir išleištojas 
reakcijohieriško laikraščio "Niza- 
ni”, už kurstančius straipsniuįs ta
po kariškam teismui atiduotas. Ap
skritai. dabar, kol nesųsidrutyd nau
joji tvarka, -Turkijoj. budeliai j 
stokos darbo ne reikalaus rųgoti; 
dar to jiems bus pakaktinai netik 
Konstantinopoli j, bet ir Azijatiš
koj Turkijoj, kur atsieis bausti 
sukėlusius krikščionių skerefynes. 
žinoma, Azjatiškoj Turkijoj reikia 
pirma ; tvarką įvesti, apstabdyti 
tkerdynes; tik tą padarius ir kal-

liko- 
kon-

viso 
riau- 
neži-

terš- 
aido-

1 nuo

antai

nes dienas savlstovystės Lenkijos. 
Ir Lenkija, ■norėdama susidrutinti, 
užgyrė ditfig laisvesnę konstituci
ją 3 gegužio, bet įvesti ją gy
venimai! ne leido įsiveržę į Lenki
ją maskoliai. Ir Persijoj šachas, 
gyventojams suteiktą konstituciją 
panaikino su pagelba maskoliaus, 
kazokų pulkininko Liachovo. Į 
Turkijos prietikius karo su Japo-' 
nija apsilpnyta Maskolija -negali 
kištiesi, nes ant, savo kelio patiktų 
kitas Europos tautas turinčias Tur
kijoj svarbius politiškus reikalus. 
Persijoj gi yra visai kas kitas: ji 
tvirtų užtarėjų neras, o ji viena 
maskoliams pasipriešinti negali. 
Todėl tai jėnerolas Snarsky ir įsi
veržė neva ginti laisvės šalininkus, 
bet ištikro įsiveržė neleisti ten įsi
viešpatauti tvarkai, arba gal grieb
ti kokį gardų Persijos šmotą. Už- 
sitikėję maskoliams revoliucionie
riai gretai pamatys, kad caro val
džiai tikėti negalima.

dieniais ir ketvirtadieniais išva
žiuoja bent po 20 žmonių. Nors 
važiuoja per Uepojų su užsienių 
pasportais, vienok be žydų pagel
tos neapsieina, duodatni jiems ge
rą uždarbį.. Paskui žemaičius se
ka ir mergaitės.

N. Mylėtojas.

IŠ UPYTES, 
Panevėžio apskr.

Upytės vieškelio yraPrie 
malūnas, kur gyvena malūnininkas 
Džonsonas. Turėjo jis nupenėtą 
kiaulę 15 pūdų. Vieną naktį bel
džiasi į jo duris du vyru, prašy- 
damu, kad jiems padėtų į šlajas 
įkelti kiaulę, kuri bevežant Pane
vėžin išvirtusi. Džoi^onas apsitai
sęs padėjo, Vyrai, “ pasakę ačiū, 
nuvažiavo, o maluniĮinkas rytą.... 
nebrado savo kiaulei. Vagių ji 
paskersta, prie šlajųiprivilkta, bet 
įkelti negalint, pats ūkininkas tal
kon

val-

tos sugaudžius, juojr bus galima 
bausti. Tuom tarpu tas dar ne
padaryta, skerdynėms galo dat ne
padaryta ir tas nelengva padaryti, 
nes buvo, jau atsitikimai, kad pa
siųsti ginti krikščionis kareiviai 
pats dalyvavo skerdynėse iri plė
šimuose.

Mieste Adeną ant gatvės 
si į petį pašautas angliškas
stilius iš Mersinos, kada jis bandė 
skerdynes stabdyti. Kiek iš 
Azijatiškoj Turkijoj laike tų 
šių paskersta žmonių, nieks
no. Užmuštų kūnai dar ir dabar 
voliojasi ir pūva ant gatvių, 
darni orą, nes jų negalima pa 
ti, reikia gyventojams ginties
fanatikų. Tie pūvanti kūnai gali 
epidemijas pagimdyti, kurios juk 
neapsirubežiuos viena-Turkiją, pa
sieks jos greičiausiai kaimyriškus 
kraštus, kokiuose mažai besirtipina- 
ma žmonių“ sveikata, kaip
Maskoliją. kurioj dar pėrnąt Į siau
tusi cholera ne suvisu išnyko.

Konsta ntinopolij, terp doktimen- 
tų telegrafo biuro rado tlaviadus, 
kad centrališkosios Turkijos
džios, o tame, suprantama i ’ nu
mestas nuo 9c*to sultanas, pinu lai
ko žinojo, kad Adeną apskrity j 
mahometonų rengiamos krikščio
nių skerdynės ir skerdynės tos bu
vo surištos su rengiama prieš lai
svės šalininkus 
voliucija. Kiti 
reakėijonierius 
kad 
mos 
Konstantin<polij: 
sti visus svetimtaučius, n^ 
riant svetimų ambasadorių, 
tą reakcijonieriai butų pad; 
ra abejonės, kad Turkijai b 
las atėjęs. Išskerdimą sve 
čių buvo nutarta išpildyti 
balrfhdžio. Tą sulaikė tik 
atėjimas iš Saloniki atsiįi

sultano 
buvo

reakcijonie/rių Te
rasti pas •suimtus 

raštai. rodo, 
vardu rengia- 
skerdynės ir 

: norėta įšikers- 
išski- 
Jeigu 

•ę, nė- 
t i ga- 
imtau-

HOLANDIJA.
Holandijoj, prijaučianti savo ka

ralienei gyventojai, teip kaip Mas- 
kolijos caras, laukė jos išrišimo; 
tikėjosi, kad karlienė pagimdys vy
riškos lyties ateinantį valdoną, bet 
savo viltyse apsiriko: karalienė pa
gimdė mergaitę. Nors daugelyj 
Europos kraštų yra senos teisės, 
kurios ne leidžia moteriškei užimti 
sostą, bet Holandija prie tokių kraš
tų- nepriguli. Holandijoj ir mote
ris gali užimti sostą. Todėl gy
ventojai, ųyrs ir geidė ateityj tu
rėti vyriškos lyties valdoną, džiau
giasi sulaukę ateinančių laikų val
donę. Karalienė iš visų kraštų, 
nuo monarchijų valdonų ir respu
blikų prezidentų aplaikl 
kinimus ir -linkėjimus.

pasvei-

i 14 d. 
g-eitas 
avusios 

jauniem šiem s turkams kariuirenės.
Naujiems, užėmusiems reakcijo- 

nierių vietas ministeriams matyti 
nesiseka visų pageidaujamą Ti 
joj tvarką įvesti, 
ėmę vietą prašalinus nuo 
sultaną Abdul Hamidą atsilakė 
nuo vietų. Manoma,: kad 1 lilmi 
paša bus naujos ministerijos 
dėtiniu arba vežini.

Naująjį sultaną visų Turkijos 
kraštų, lygiai krikščionys kajip ir 
mahometonai priėmė prilaukiai, bet 
sukėlę riaušęs ir krikščionių sker
dynes fanatikai Azijatiškoj Turki
joj ir prieš jo valdžią nenusilen
kia: skerdynės ten dar nepasilio
vė: priešingai, prieš Turkijos val
džią sukilo gyventojai ir kito ap
skričio: pasikėlė druzai Hauran 
apskrity j. Libanu kalnuose, kurie 
teipjau nekenčia krikščionių kaip 
ir dabar skerdžiauti arineniečius 
kurdai.

Nuraminimui žmonių naujasis 
sultanas nori atlikti ■ kelionę į Azi
jatišką Turkiją, kur d^har^traukia- 
si krikščionių skerdynės.

urki-
MinisteHai, už-

sosto

per

PERSIJA.
Maskoliškasis jenerolas Snarsky, 

įsiveržęs į Persiją, atkako jau prie

VOKIETIJA.
Vokietija, 'uždengimui iždo ne- 

pirtekliaus Vokietijos ir Prūsų iš
leido dvi gana dideli paskoli: 
$80000000 ir $120000000. Norin
čių paskolon pinigus duoti terp pa
čių vokiečių atsirado beveik dusyk 
daugiau, negu randas reikalavo: 
žmonės randui pasiūlė $375000000. 
Vokietija mat tai ne Maskolija, 
jos randas dar namieje randa dau
giau pinigų, negu jam rėkia; Mas
kolija turi svetur savo reikalams 
paskolų melsti, nes namieje jų gau- 

negali.ti

IS LIETUYOS.
IŠ VILNIAUS.

"Dailės — vaikų gyvenime — 
paroda", kurią surengė Vilniaus 
dailininkų draugija, atidaryta jau 
balandžio 1 d. buvusio valstybės 
banko rūmuose, prie Aušros Vartų 
gatvės. • Toji paroda tiesiai per
kelta čia iš Peterbugo. Parodoje 
dalyvauja daugelis įvairių žinomų 
įstaigų ir žmonių netik iš Rusijos, 
bet ir iš užsienių. Parodos komi
tetas išli|xlė apskelbimus (afišas) 
trimis kalbomis: rusų, lenkų ir lie
tuvių. Gaila tik, kad nebuvo kam 
taisant tas afišas, lietuvių kalto.1 
prižiūrėti. Dabar net biauru skai
tyti, taip kalba ir rašyba. sudarky
ta-. o juk tos dailininkų draugijos 
valdytoje yra net trįs lietuviai.

liniukų, kurie maskolius draugiškai 
priėmė. Stovėjusi prie miesto ša
cho kariumenė, nors maskolių bu
vo ne daug, niekur jiems ant kelio 
stoti/ neišdry so. Maskolija šiuom 
kartu stoja neva laisvės šalininkų 
pusėj, liet koki laisvės draugai yra 
caro tarnai, tą geriausai žino ir 
atjaučia ant savo sprando Maskoli- 
jos gy ventojai. Ar gi tie, kurie 
locnuose namuose neužkenčia lai
svės, gali būti jos šalininkais pas 
kaimynus? Juk ideos nuo kaimy
nų gali prisigriebti ir į Maskoliją, 
o. jų caro valdžia bijosi labiau ne
gu maro ir kitokių baisių ligų. 
Todėl ir Persijon caro jenerolas 
įsiveržė ne padėti laisvės reikalau
jantiems ,bet greičiau padėti šachui 
laisvę naikinti. Tuom tarpu, kaip 
rodosi, laisvės šalininkai pradeda 
be maskolių pageltos imti viršų 
ant šacho. Dideli pulkai revoliuci- 

ant jonierių iš Ispahano ir Intų Vidu
rinės Persijos miestų ištraukė pa- 
gelbon šacho kariumenės apgul
tam miestui Tabriz. Be maskoliui gyklas. Mat, Valstybės Durna nu

tarė sumažinti to komiteto išlaidas.

Lenkų draugija “Lutnia” buvo 
gavusi leidimą sutaisyti balandžio 
2 dieną, miesto salėje iškilmingu 
vakarą, pavestą lenkų dainiaus Ju
lijaus Slovackio atminčiai pagerb 
ti. Leidimą buvo davęs guberna
toriaus padėjėjas. Bet už dviejų 
dienų (iries vakarą gubernatorius 
pranešė “Lutnios” valdybai, kad 
jisai vakaro neieidžiąs. O jau bu
vo ir bilietų nemaža išparduota.

šiomis dienomis konfiskuoti Vil
niaus lenkų laikraščiai: “ Bomba’ 
No. 2, ‘^Vilnanka” No. 2 ir “Zorža 
Wilenska”. “* . *

įsikišimo jie, be abejonėj daugiau 
laimėtų ,negu su jenerolo Snajrskio 
pagelba.

Persijos ir Turkijos dabartinis 
padėjimas labai primena paskuti-

> turėtumėm lietuviui išėjusių tam 
tikrus prekybos mokslas, ręta san-

1 krova stengtų juos išlaikyti.
Steigdami praktiškus prekybos 

kursus, mes pasiganįintjume lietuvių 
sankrovams vedėjųjh ir gerų par
davinėtojų (prikaščikų). Patiems 
kunigams, kurie sankrovas pri-. 
žiuri, arba mano jas įšteigti, butų 
neprošalį tokių kursų pasiklau
syti. Gal tuomet musų vartotojų 
draugijoms pradėtų geriau sekties. 
Kad tokie prekybosJcursaiiir prak
tiški, ir daug naudos atneša, pa
rodo mums kitos tautos, toli ne
ėjus, tie patįs musų kaimynai ru
sinai. Jų prekybos draugijai “Na- 
rodna torgovlia’’ per 30 metų pa
sisekė atmušti diduirui prekybos 
iš žydų ir lenkų fcadkų. Užtat 
jiems netrūksta sumanių pardavėjų 
ir vedėjų rusinu, nes strigdami tam 
tikrus praktiškus prekybos kur
sus, pasigamino reikalingų sau 
specijaljstų-pardavinėtojų. Man ma
tos, kad ir pas mus tokių prekybos 
kursų steigimas yra klausimas la
bai pribrendęs, kuriais musų so
cialinių kursų komitetams ir var
totojų draugijoms būtinai reiktų 
pasirūpinti. Ą. pvJyS.

(“V-tis’p.

DELEI SU\’ALKlįčIŲ SUMA
NYMO STEIGTIEJI ŪKIO MO
KYKLĄ ARBA PAVYZDINĮ 
UKJ SUVALKŲ GUBERNIJOJ.

Nemaža popierio jau išrašyta, 
besvarstant viršuje prašytąjį daly-, 
ką, o pasekmių iš* to ikišiol nėra 
dar jokių. Sumanymas įsteigti 
ūkio mokyklą išdygto, rodos, jau 
1906 metais, ir tuojau buvo pra
dėta rinkti aukos. Tuo šešis tūk
stančius rublių, kuriuos girdime 
kartas nuo karto minint laikraš
čiuose, sumetė geranoriai lietuviai 
trumpu laiku, bet ta suma aukos 
ir pasibaigė. Laidė ir dalijo dagi 
tam tikrus lapeliui, raginančius 
dėti pinigų sumanytojai ūkio mo
kyklai, bet aukojimas bent kiek žy
miau nepaugėjo, ir šiandien taip 
tebestdvi.

Nors sąmatos ūkio mpkyklos 
įsteigimui ir išlaikymui niekas dar 
nėra skelbęs, bet ir be to yrą Rųo- 
manu, jbg tam reikią sumos daug 
kartų didesnės už tuos 6 tūkstan
čius. Taigi apie moky klą nei kal
bos būti negali. Išrinktasis komi
tetas šitam reikalui nutarė todėlei 
mokyklos jau nebesteigti, o tiktai 
įtaisyti pavyzdinį ūkį kurioje-i^ycL A 
vietoje Suvalkų gubernijoje. Ne
trukus po nutarimo buvo pradėta 
j ieškoti derančio taip tikslui ūkio 
pirkti. Bet pasirodė^jog tos su
mos neužteks nei Šitam reikalui. 
Taigi ir ūkio pirkimas atidėtas.

Dabar p. Meškutisį. vėl atnaujino 
svarstymus apie pavytzdinį ūkį. 
Meškutis išranda dągi, jog “šiuo 
laiku pavyzdinis ūkis gal ir nau
dingesnis butų už mokyklą; tik ir 
jam įsteigti permaža pįiigų* (nors 
žemės jau ir dykai gatitų iš val
džios). Toliaus p. M. sako, jog 
žiburininkai (kurie ikišiol šituo rei
kalu rūpinosi) ne visi norėtų ūkio ’ 
mokykla mpinties”. Todėl p. M. 
pataria išrinktamjam komitetui “iš
leisti akcijas ir rinkti draugiją”, 
nes apie tolesnį pasisekimą nesą 
ko abejoti. Danijoje tdki pavyz
diniai ūkiai duodą 12% pelno.

Pagaliaus p. M. pataria vedėją 
ukiui parsitraukti iš užsienių, tokį, 
kurs butų išėjęs ūkininkavimo te
oriją ir praktiką, ypač kad "butų 
nuo mažens įsižiūrėjęs j visas 
smulkmenas ūkio vedime.

Seniai norėjau ir aš savo dvy- 
liakj prie šito sumanymo prikišti.

kurios uždirbančios net iki 200 
rublių per mėnesį. Didžiai geisti
na butų, kad ir pas mus atsirastų 
panašių mergaitėms mokyklų, ku
rios atneštų nemažą naudos netik 
atskiroms moterims, bet ir visai 
musų tautai. Nereiktų mums dau
gel daiktų gabenties iš kitur; pini
gai pasiliktų musų krašte, o mer
gaitėms nereiktų keliauti pas sve
timtaučius, daug pinigų vienai tik 
kelionei pašventus.

Prelegentė — rankų darbo aka- 
demijos_vedėja, atsivežė Marijam
polėn daugel išdirbinių, kuriuos 
jos mokinės padirbusios. Publika, 
kiek pastebėjau, buvo visiškai pa
kakinu parodytaisiais daiktais, nes 
niekad nesitikėjo, kad mergaitės, 
4—5 mėnesius pabuvusios moky
kloje, taip puikiai galėtų megzti 
auksu, haftuoti, ant medžio de
ginti, tapyti, ir tt. 
ti savo mokyklos 
legentė sakė, kad 
esančios gabesnės 
ir perėjo prie to, kad daug yra 
musų šalyje tamsybės, daug var
go, daug doriško nupuolimo. Mu
sų jaunimas ištvirkęs, be tikėjimo, 
be vilties. O tų visų nelaimių šal
tinis — tai paviršutinis mokslas, 
ir jo paties jaunimas negali įgyti — 
nes jis be tvirtos valios, be ener
gijos.

Kas gi lieka mums daryti? — 
klausė prelegentė. Reikia reorga
nizuoti mokyklos arba naujos steig
ti. Tos, mokyklos Turi būti tautiš
kos, ne tvirkinančios jauniųią, bet 
jų dorą keliančios, jų širdis lavi
nančios, ideališkus jausmus skiepi
jančios. Ji lemia Marijampolės 
progimnazijai didžią ateitį. Ačiū 
jai už tą. Sakosi pasirupįsianti, 
kad ir jos ULokykla šviestų Lietu
vai — duotų daug gerų darbščių, 
sumlnifigų mergaičių nuvargintai 
musų tėvymri keiti, josios vargams 
mažinti. Kvietė lietuves pilietes 
suprasti laiko dvasią ir visomis j jė
gomis prisidėt prie moterų pakė
limo iš amžinojo miego. Leisti sa
vo dukras mokslan, kad apsišvie- 
tusios galėtų greičiau atrasti 
paimtas teises. Ir užbaigė 
poeto žodžiais:

“O moters lietuvės. Jus sules 
tautos; Jus ųiusų geroji viltis; 
Jums rupi likimas, garbė Lietuvos, 
Nes jums ji brangioji šalis. — 
O moters! jums duota galybė dan
gaus; Jus klausė didi milžinai. 
jSutverkit stiprybę mus krašto 
brangaus; Tekeliasi jis būtinai.— 
Jums veikiant, auginant jaunąsias 
kartas — Brangioji tėvynė žaliuos. 
Ir garbę ir laisvę senovės atras— 
Didvyrių daugybę išduos!”

Begaliniai bravo rodė publikos 
entuzijazmą. Gaila, kad visos ki
tos pakviestos moterįs neatvykb 
Marijampolėn. , Bartuska.

(“V-tis”).

turėdamas šiokią-tokią įtekmę į kū
no ir doros išsilavinimą, galutinai 
turi siekti tik proto lavinimos, 
t y. tveria tik vieną auklėjimo da
lį. Tokiu budu mokslas nuo auklė
jimo gali skirties ir suvienijimas 
auklėjimo su moksln privalo bū
ti viena iš užduočių musų tautos 
apšvietime.- Tą suprato žmonės 
net žiloje senovėje — tad ir mums 
turi ateiti dienos, kada ir senas ir 
jaunas, ir mažas ir didelis panorės 
šviesties — panorės lavinti, to
bulinti savo širdis, ir toji valanda, 
spėjo prelegentė, jau nebetoli. 
Nes ir tarp mergaičių pastebima 
veržimasis mokslan.

Pakalbėjus apskritai apie moks
lą, apie auklėjimą, prelegentė pe
rėjo prie klausimo, kaip plėtojasi 
kitose šalyse moterų mokyklos. 
Prancūzijoje iki 1867 profesiona
linėmis 1 mergaitėms mokyklomis 
buvo vienuolynų pensijonai (Sacre 
Coeur), bet privatiniuose kursuo
se ir auklėjimas ir mokslas labai 
žemai stovėjo. Šiomis mokyklo
mis valdžia visai nesirūpino, kaip 
ir, ištisai, moterų mokymu. 1867 
metais valdžia išleido įstatymą apie 
atidarymą dideliuose miestuose mo
tery mokyklų, panašių į realines. 
1880 metais atidaryti buvo mote
rų licėjai. Vokietijoje moterims 
buvo atidarytos vidurinės moky
klos, užsiimančios profesijonaliniu 
mergaičių išlavinimu (Toechter- 
schulen). Rusijoje tokiomis mo
kyklomis yra gimnazijos, institu
tai ir progimnazijos. Tiktai pas
kutiniais metais, kada moterų dar
bas rado platesnį pritaikinimą gy
venime, atsirado daugiau ir mo
kyklų su specijaliniais mokslais, 
kaip ve medicinos, akušerijos kur
sai. muzikos ir teatro mokyklos, 
rankų darbo ir namų vedimo, 

reikalau- Profesijonaliniu moterų mokyklų 
tarpe pirmą vietą, be abejo, užima 
rankų darbo mokyklos, kurios da
lijasi į žemąsias, vidurines ir augš- 
tąsias. Pirmųjų tikslas lavint mo
kines rankų darbų, kurie reikalingi 

Antrųjų 
išmokyti profesijonalinio amato,

vėjo

F. B.

lietu-

pasiprašyta.

-(“V-tis”). 
IS SKUODO, 
Telšių apskr.

Miestelėnas K. Zaremba,
vis, prie katalikų bažnyčios sa
vo namuose surinkęs kelioliką pa
čių bėdniausiųjų lįcturčių vaikų 
mokė per kelias sanvaites lietuviš
kai poterių ir katekizmo. Toks 
darbas, rodosi, niekam negalėjo 
užkliūti, juk, jei leidžiama Lietu
voj katalikų tikybą išpažinti^ tai, 
rodosi, galima ir tos tikybos įstaty
mų pasimokyti; kitaip ir negali 
būti. Bet Skuodo policijos urėd- 
ninkas Akramiejevąs, kovo 19 die
ną, įpuolęs prie Zarembos užgynė 
toliau poterių mokyties, žadėdamas 
net elementorius atimti. Zaremba

pranešęs visą ai 
damas už tokį * 
Zaremba priderančiai pabaustų. 
Antstolis, tur-but, mažą svarbu
mą tam atsitikimui tefiripažino, kad 
vis dar su pabauda trukinosi. 
Urėdninkas, matydamas, kitaip I paprastajame gyvenime, 
nieko nepešiąs, nuphistėjęs antrą 
kartą prie Zarembos ir jį paėmęs, Į o trečiųjų -— prirengti mokytojas 

“etapu nubildino. prie antstolio, rankų darbo mokykloms. Rusijo- 
kuris, išklausęs viso to dalyko, pa- je ligi šiol buvo tik viena rankų 
darė taip, kaip urėdninkas no- darbo mokykla — Maskvoje. To- 
rėjo —- griežtai užgynė Zarembai ji mokykla 
mokyti vaikus katekizmo, grasy
damas kitą kartą, jei šis nesiliau
tų savo darbo dirbęs — nubausti 
“įstatymais". Vaikučiai tą pačią 
dieną atsisveikino sti savo moky
toju; tarp tų buvo ir keli našlai
čiai, kurie neturi nej tėvo, nei mo
tinos, žodžiu sakant kur pri
siglausti, kurie čia, be mokymosi, 
turėjo prieglaudą ir valgį.

Meldžiamieji lietuviai-juristai, 
paaiškinkite bent kuriame laikrašty
je, kad ir trumpai,* ar yra dahar 
koks įstatymas, kur panašiai, kaip 
čia minėtame atsitikime, draustų 
mokyti poterių be ypatingo poli
cijos leidimo. Daugeliui tai svar
bu butų žinoti, nes pavasarį, pri
rengiant paikus prie pirmosios iš
pažinties, ne vienas tuo dalyku 
plačiai užsiima.

(“V-tis”).

kad

Vihriaus blaivybės globos komi-, <no. 
teto skyrius nutarė uždaryti kelias 
Vilniaus arbatines ir pigiąsias val-

Iš PANEVĖŽIO.
Iš Panevėžio žmonės kad važiuo

ja, tai važiuoja Amerikon; pirma-

MARIJAMPOLES PASKAITOS 
Kalbėjo P-lė Ciunkyte kovo 25 

lieną.
Pačioje . pradžioje prelegentė 

skundėsi, jog Lietuvoje daugel esą 
>monių, kurie M*®* laistai žiūrį į 
nergaičių šviethjjąsi. Jų nuomo- 
lė, mergaitės privalančios tik trių- 
<ti apie namus: verpti, austi, vi
siems patarnauti — mokslas joms 
įereikalingas. • -Toji visuomenėje 
įsikerojusi nuomonė daug blogy- 
)ės pridarė moterų luomui — žu- 
/o, sako prelegentė, daug jautrių 
sielų, daug su prakilniomis min
intis širdžių. Mcfterįs negavusios 
uigštesnio mokskjj? negali gerai 
Auklėti savo vaikų/nes jos nepa
gis jų psyctologi’ji 
kuriais keliauja | 
Žus, kaip žuvo, į 
les jiems trukslaJ gero išauklėji-

Moterįs fieifcnokys jų šva
ros, netpbulįs Jų ’įbudo, neskiepys 
jų širdyse artynjo meilės, nes pa
čios būdamos ir neblaivios, ir silp
nos valios ir menko silpno tikė
jimo, — iš tuščio nieko nepripils. 
Auklėjimas, plačioje prasmėje tą

« ir tų kelių, 
kūdikių sielos. 
iusu jaunimas.

privatinė; bet turi 
teises ir valdžia ją palaiko. Pra
eitaisiais metais panaši mokykla 
atidaryta Kaune, — vadinasi Ran
kų Darbo Akademija. Lenkai tu
ri tokių mokyklų tik be tiesių ir 
nėra specijalinio amatų kurso. 
Prelegentė, papasakojusi apskritai 
apie kitų šalių mokyklas, perėjo 
prieMaskvos mokyklos, kurią ji sa
kosi geriau pažinusi. Tenai esą 
trįs skyriai. Pirmajame mokoma 
mezgimo, verpimo, audimo, siuvi
mo ir namų ruošos; .baigusios šį 
kursą gaunančios liudijimą be tei
sių. Antrajame kurse mokoma pro- 
fesijonalinio amato, kaip ve: haf
to, siuvimo moteriškų rūbų ir bal
tinių, deginti ant medžio, tapyti 
įvairias gėles, padirbti ir skrybė
les; baigusios šį skyrių gaunančios 
teises ir galinčios atidaryti savo 
dirbtuves. Trečiasis skyrius dvi
metis. Pirmaisiais metais moko
ma mezgimo virbalais ir vašiuku; 
lopymo ir adymo, siuvimo ir kir
pimo baltinių ir moteriškų rūbų, 
haftos ir dailiojo rankų darbo, 
paišymo ir tapymo, žinių apie me- 
degą ir prekes, rankų darbo met
rikos, higijienps, pedagogijas, 
buchhalterijos, rūbų kostiumų isto
rijos. Antrajame skyriuje tre
čiojo kurso mokoma išsiuvinėjimo 
kanva, aplikacijos įvairių siūlų, 
artistiško hafto, kantuotų siūlių, 
tapymo ant farfbro, drobės ir 
šilko, spauzdinimo ant odos, reli- 
jefinio išdeginimo ant medžio, įvai
rių gėlių (kvietkų) išdirbimo, 
hafto auksu. Mokinės, išėjusios 
visą dvimetį kursą, gauna iš mo
kyklos ir amatų valdybos liudiji
mą su teisėmis išguldinėti rankų 
darbo mokslą gimnazijose, insti
tutuose ir profesijonalinėse moky
klose, taip-pat gauna teisę įsikurti 
savo mokyklą bei dirbtuvę. Ir tą 
Maskvos mokyklą lanko daugelis 
moterų ir “turtingų ir beturčių, 
šimtai baigia kas metai ten mokslą 
ir turi sau duoną.

Prelegentė smulkiai papasakojo

Pabaigus rody- 
išdirbimus, pre- 
inusų mergaitės 
už kitų šalių,

savo 
šiais

KUR-

nėra 
kvie- 
dėlei 
juk

STEIGKIM PREKYBOS
SUS!

Perskaičius pono šidlauskio ap- 
siskelbimą, man atėjo galvon, jog 
toksai prekybos specijalistų į na
mus kvietimas dvigubos buchalte- 
rijos* pamokyti ir kitų kitokiems 
praktiškiems patarimams 
praktiškas; viena, kad tokių 
timų negalima daug tikėties 
žinomos žmonių silpnybės:
pas mus viskas gerai eina; o ant
ra, tokio prekybos specijalisto pa- 
sikvietimu keli žmonės tegalės pa
sinaudoti.

Man rodos, butų daug naudin
giau, jei per vakari jas musų visuo
menės veikėjai ir prekybos sperija-
listai įsteigtų tam tikrus pcaktiš- Dabpr naudojuosi pasitaikiusia pro- 
kus prekybos kursus. Juk tiesą 
pasakius, dauguma musų Vartoto
jų draugijų, nekalbant jau apie 
atskirųjų žmonių sankrovas, veikia 
kol-kas apgraibomis. Pasekmė to
kio veikimo paprastai esti, jog ap- 
varta ir pelnas eina silpnyn; žmo
nės nuo sankrovos atšąla, pasi- 
skleidžia kalbos, nemalonumai. Ne
sant sodžiuose svietiškų inteligentų 
lietuvių, įsteigėjais ir prižiūrėto
jais vartotojų draugijų esti pas 
mus dažniausiai kunigai. - Nors 
steigdami sankrovas /jie turi gerus 
norus, tačiaus, dėl neprisiruošimo, 
nekartą draugijai blogai patarnau
ja. Be to, mums trūksta vartoto
jų sankrovų vedėjų lietuvių ir 
pardavinėtojų. Tačiaus nors ir

ga“ .
Mano nuomone, spec^jalinės lie

tuvių mokyklos ukiui įsteigti mes 
dabar visiškai negalime ne tiktai 
dėl pinigų trukumo, bet ir dėl 
visuotinio musų kultūros menku
mo. Pirmasis dalykas -r- mes 
turime žmonių specijalistų, jai 
ganizuoti, joje mokytojauti ir 
vyzdingai darbuoties. Antra, 
kia mokykla, kaipo privatinė,
retų pati iš savęs išsilaikyti, ir 
mokslas joje butų dar daug bran
gesnis,. nekaip šiandien matome 
Katino kursuose ir kitose ne speci- 
jalinėse mokyklose. Tos prieža
sties dėlei mes neturėtumėm rei
kalingo mokinių skaičiaus dėlei 
mokslo brangumo ir tt.

ne- ‘
OT-

pa-
to-
tu-



Pavyzdinis ūkis, žinia, daug 
lengviau įsitaisyti už mokyklą. 
Bet, tiesą pasakius, mes Šiandien 
turime nemažą pagerintu, galiu sa
kyti, pavyzdinių ūkių Suvalkų pu 
sėje. Paimkime tokį Daugelaičių 
Vdbalą (Vilk, apskr.),; tokį Pa- 
šiurkiečhi Jurgelevičių (Naum. 
aįp&r.) — juk jų tikriausi ūkio 
pavyzdžiai, išaugę ir išmėginti 
praktiškai ant musų žei^ės ir mu
sų. sąlygose. Be abejo, yra ir dau
giau panašių akių. - Ir aplinkiniai 
žmones daug naudojasi darbų, sė
klų ir padarų pavyzdžiais iš šitų 
ūkių. Ką nauja pridėtų mums, 
suvalkiečiams, ? sumanytasis žibu- 
rininkų komiteto pavyzdinis ūkis? 
Man rodosi, ne ką. Juk šitie ūkiai 
(kaip p. Vabalo, p. Jurgelevičiaus 
ir kitų musų geriausiųjų ūkinin
kų) yra išaugę į pavyzdinius patįs 
satvaimi ir laikosi be pašalinių 
ramstytnų. gi žiburininkai savo pa
vyzdinį ūkį rems pašelpomis iš ša
lies. Iš tokio ūkio gerinimo musų 
ūkininkas turės menkiau naudos 
nekaip iš gyvo ūkininko pavyz
džių.

‘‘Duokite, sakys, mums pašelpos, 
tai mes ir patįs mokėsitne ūkinin
kauti. Bet jus pamokykite mus 
gerai ūkininkauti su tuo ištekliu
mi, kurį mes turime iš saVo ūkio!” 
Ir jie kalbės tiesą. Žiūrint iš 
šito atžvilgio, reiktų mums labiau 
rupinties sušelpti musų ūkininkus 
nebrangiu kreditu ukiui pasige
rinti. nekaip ūkio pavyzdžio ro
dymu. Jeigu ūkininkas neturės 
ištekliaus pasinaudoti gerais pa
vyzdžiais, tai siekinys nebus pa
siektas. Aš Danijos nepažįstu, 
bet gi i ša ugš to'spėju, # jog tenai 

.šalia pavyzdinių ūkių ir ūkio mo
kyklų. tur-but yra daug įstaigų, 
suteikiančių lengvai ir nebrangiai 
paskolą ūkiams pasigerinti.

Savo keliu tokių pavyzdinių 
ūkių reikia apsčiai, jeigu norime 
jais padaryti žymę Lietuvos ūki
ninkavime. Todėlei rašykime ir 
skelbkime ne vien apie žiburininkų 
6 tūkstančius, bet apskritai^ apie 
reikalingumą tokių pavyzdinių 
ūkių viMiose Lietuvos kraštuose, 
rišdami juos į draugę su skolina
mosioms įstaigomis ir su kitokiais 
ūkininkų susidraugavimais bend
ram veikimui ūkio reikaluose.

Bet juk visi žinome, kad jokie 
žodžiai tiek neatstoja, kiek gyvas 
pavyzdys. Ilgai musų rašymas 
apie užsienių kooperacijas stovės 
be pasakinių, jei tarp musų ūkinin
kų vis neatsiras vyrų mačiusių tas 
įstaigas ir permaniusių praktikoje 
jų veikimą ir naudingumą.

Aš noriu sakyti, kad stačiai rei
kia iš visų Lietuvos kanrpų leisti 
'•a I rir į tokią Daniją akyvesnių 
<ininkų papraktikuoti po metus, 
» kitus prie ūkio ir įsižiūrėti į 

be: Irąjj ūkininkų veikimą, stei
giant ir laikant pavyzdinius ukius 
ir ūkio mokyklas? ir į visą ūkinin
kų vertimąsi.

^*7oks. kad ir pavyzdingiausiai 
vedamas ūkis,* neduos šiandien 
tiek naudos gabiam. ir akyvam 
musų, ūkininkui namie, kięk tok
sai praktikos prityrimas kultūrin
goje Danijoje. Be viso ko kito, 
tokia Danija juk tai pieninjnkavi- 
mo šalis. Juk ten ta ukib šaka 
taipo-jau paremta ant bendro dar
bavimosi. O su pienininkavfmu 
stipriai jungiasi visas ūkio pageri
nimas.

Man matosi, jog tokie prityrę 
’ ūkininkai, pargrįžę Lietuvoj, tap- 
tųjnrinutiniai vaisingi kėlėjai suiru
sio musų ūkio, plačiai praktiškai 
apimtų, visas jo šakas. Jie su
žadintų savo kaimynuose įtorą ir 
jiegas apnaujinti musų krašto uki- 

į ninkavimą sulj^g Danijos pavyzdžių. 
Tuomet atsirastų pavyzdinių ūkių 

I Lietuvoje be aukų ir be raginimų, 
stačia? iš sveikai suprantamo savo 

.paties reikalo.. Taigi tie skiria
mieji šiandien žiburininkų 6 tūk
stančiai rublių vienam pavyzidiniui 
ukiui Lietuvoje įtaisyti, mano nuo
mone. tegu kuo-greičiausiai tam
pa suvartoti pašelpoms tokiems 
akyviems ūkininkams, norintiems 
pažinti praktiškai Danijos tikį ten 
pat; tuomet jie atneš šimtą kartų 
daugiau naudos Lietuvai, nekaip 
tas pavyzdinis ūkis, kurs, būda
mas tuo tarpu vienui-vienas, anaip
tol neduos ūkininkams tokio pla
taus supratimo, kaip praktika prič 
susivienijusiu ūkių užsienyje. Tuo 
tarpu gi pasikakinkime tais pavyz
džiais, kuriuos ikišiol yra išdirbęs 
musų gyvenimas prakilnesniųjų 
ūkininkų pavidale. Pasirūpinkime 
namie pavyzdingų ūkių surasti 
kuo-daųgiausia, pažinkime gerai jų 
dabartinį stovį ir/ jų atsiradimo 
istoriją ir praskelbkime visą tat 
ūkininkų skaitomuosiuose laikraš
čiuose. Nauda iš to bus šiokia-to- 
kia. ' r ' -. r ‘ .. .,

Be to, populia|izuokif le ir steig- 
kime skolinamąsias -1 lipomąsias
įstaigas visuose Lietuvos kraštuose, 
kad musų ūkininkai uki< 
mui visuomet turėtų lame pasi
skolinti pinigų nebrartj. i 
lakomis.

Turiu pridurti, jog j; u yra ke
letas ukininkų-praktikan ų Danijo
je, kurie ten darbuojasi 
linti metai. Su vienu man pačiam 
teko kalbėti. Jisai gyrė (k nų ūkinin
kavimą ir taip-jau lincėj’o, kad 
ūkininkai ten j ieškotų tik; < 
lo Lietuvos ukiui pagerinti, 
giu, atkartodamas savo 
kad geriausias suvartojimas tų 
6odo rublių šiandien - 
rimas jų pašelpai akyvųl ir gabių 
lietuvių ūkininkų, kurie norėtų pa
praktikuoti ant ūkio Danijoje.

O ką su akcijomis, kurias p. 
Meškutis perša žiburininkų komi
tetui, tai man rodos, kad jos ne

ri sekimo.
daugiau

io pataisy

tomis pa

jau ke-

roj o moks- 
Bai- 

nuomonę.

:ai pasky

turėtų šiandien jokio pa 
Jei kas patartų parinkti 
pinigų pašelpoms ūkininkams ke-
liauti Danijon papraktil uoti, tai 
aš ir tam pritarčiau. J. K.

(“V-tis”).

LAIŠKAS Į‘ LIETUVIUS 
STUDENTUS.

Nesinori tikėti, kad apsišvietę 
žmonės galėtų taip apsileisti, jog 
pradeda rodyties ne vien apsilei
dėliais. bet nebepadoriais ir be 
sąžinės žmonėmis. Aš nežinau, ar 
tai yra nerangumas, kurį kai-ku- 
rie pesimistai nori užmesti visai 
musų tautai, nors pas inteligentus 
lietuvius jis turėtų mažiausiai apsi
reikšti : ar gal doriškas tų žmonių 
nusilpimas. Jei ištikrųjų neran
gumas butų, tai, galima spėti, blo
giausios rųšies, jei už jį užsitrau
kia ant savęs vardą nepadorių ir 
be sąžinės; vis dėlto kolei-kas (ko
lei blogesnis nepasirodys) aš nie
kuo kitu negaliu išaiškinti žemiau 
nurodytojo fakto, kaip apsileidi
mu; dėlto ir kreipiuos šį kartą vie
šai p^r laikraščius, tikėdamos, kad 
visuomenė, pastebėjus šią savo tau
tiečių ydą, paragįs nerangiuosius, 
sužadįs apsileidėlius.

Peterburgo Lietuvių Studentų 
Draugija jau nebesykį kreipėsi į 
savo skolininkus, tai laiškais, tai 
per kitus žmones, tai per laikraš
čius, primindama apie skolą ir pra
šydama jas grąžnti. Kai-kurie 
buvusieji Draugijos nariai, besi
mokydami Peterburge ir būdami 
vargingame padėjime, gaudavd 
paskolos iš draugijos ir pasižadė
davo atsiteisti, pagerėjus kiek jų 
padėjimui. Kolei jie mokėsi, kol 
neišėjo mokslo, kol neįgijo aprū
pintos vietos, Draugija netik ne
reikalavo iš jų senųjų dcolų grą
žinti, bet dar šelpdavo, kiek galė
dama. Tokiuo budu kai-kurių sko
los -peraugo , šimtą rublių, vienų 
mažiau, kitų daugiau.
šalies žiūrint, tai gal pasirodys ne- 
taip jau dideles sumos, 
vertėtų viešai triukšmas kelti; pa
sakys gal: mokslui pabaigt 
lingi tūkstančiai, o čionai 
apie šimtą, arba nei kelias 
rublių. Bet jeigu nors pat 
lininkai atsimintų, kaip ats 
jiems tos mažutės paskolos Įir pa< 
pasakotų mums, tai dalyka 
kitaip pasirodytų. Dažnai, 
žmogus neturi skatiko šiam kar
tui sau duonos nusipirkti, tai ir 
mažiausia paskola, 3 ar 5 rub., 
gauta iš broliškos studentų draugi
jos kasos, be prašymų ir nusižemi
nimo, turi labai didelį svarbumą. 
Juk neužmirškite, jog mieste be ka
peikos nei vienos dienos nepragy- 
vęsi. O ypač musų jaunuomenei, 
kuri svetimuose miestuose tiktai 
svetimuosius aplink save teranda, 
dažnai nėra iš ko ir pasiskolinti, 
kitas ir nesutiks, kitų gi eik pra
šyti, maldauti, prižadėk, kad su
grąžysi laiku, o iš kur žinai, kad 
tuomet turėsi? O studentų drau
gijoje — pasisakei draugams esąs 
reikalingas, kad tair paskolintų — 
ir paskolįs, jeigu nors^kiell kasoj 
yra; juk išteklius studentu l 
sudėtas tos pačius neturtipgi 
jaunuomenės, arba per jos 
iš getų žmonų surinktas; j 
reikalauti ir negalima.

Bet sudėk dabar visas tas 
palyginant ir nedideles skolas į 
krūvą — pasidarys nemaža suma;
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jei tik vien senieji skolininkai 
vienas sąžiniškai atsiteistų, 
yra skolingas, tai susidarytų 
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kursai sykį yra jame buvęs! (Tas 
padėjimas labai sunkus, apverkti
nas. Didžiuma prasimuša Kaip 
bei taip lekcijomis, uždarbiais, nie
ko iš namų, ar iš šalies negauda
mi; dažnai badauja, dažnai nusi
minę kenčia vargą ir skurdą, daž
nai neturi kuo apsivilkti. O čia 
mokslo darbas, nervų įtempimas; 
suspėk ir užsidirbt ir savo atlikti; 
nenuostabu, kad čia ir džiova ir 
kitos ligos pasimaišo, nes dažnai 
ir nakties pridėsi, ir valgymas pra
stas, ir atilsio nėra; miesto gi sū
kurys prie sunkaus darbo greitai 
sveikatą suardo. Užtai gal ir ne
nuostabu, kad sunkioj gyvenimo 
kovoj mokslus einanti jaunuome
nė, dar nesuspėjusi pabaigti moks
lo, nustoja energijos, veiklumo, iš
eina iš mokyklų užsivilusi, nusil
pusi ir j ieškosi paskui tik šiltos vie
tos ir ramumo....

Bet akįs apaugusios musų fi
listerių, musų gi draugų, išėjusių 
mokslą, širdys šito nebesupranta, 
nebenori suprasti: užmiršo, mat. 
ant geros duonos. Mes, peter- 
burgiečiai, nesikreipiame į plačią
ją visuomenę, prašydami ir reika
laudami sau aukų: jinai vargiai ar 
supranta, ar užjaučia musų pa
dėjimą. jinai užimta savaisiais rei
kalais; mes pirmiausia pasitikime 
patįs savimi; mes kreipiamės čia 
vien į savo skolininkus, y savo bu
vusius draugus.

O vis dėlto kaip liūdna, kaip ne
malonu daryti tai 'viešai. Tuo 
kreipimuosi lyg norime nurodyti 
visuomenei, jog štai, žiūrėkite, atsi
rado tarp musų ir jūsų tarpe žmo
nių, ant kurių reikia skųsties, pa
sielgimus kurių reikia skelbti. Ir 
vis dėlto prisieina tą daryti, nes 
kam kitam pasiskųsti negalime: 
nepaėmėme iš jų anuo laiku vek
selių. garantijų, pasitikėjome jų 
prižadėjimo žodžiu, jų raštu, iš
duotu lietuviškai, kurio į teismą 
nepristątysi. Nejaugi užstviltu- 
mėm ? Nejaugi apgautų ?

Nors jau daug sykių į juos 
kreipėmės, bet nesulaukę jokio atsa
kymo, jokios žinutės, vis dar nu
tarėme, dabar jau paskutinį sykį 
palaukti ir dar sykį kreipties per 
laikraštį ir laiškais į tuos iš jų, 
kurių adresus žinome. Jeigu per 
mėnesį laiko nuo dienos pasirody
mo šito straipsnio lietuvių laik
raščiuose mes nesulauksime iš jų 
jokios žinutės, tai žinosime, kad 
čia jau nebe apsileidimas, nebe ne
rangumas, bet nenoras atsilyginti, 
vadinas — nesąžiniškumas.

Kadangi tokie žmonės kenksmin
gi visuomenei ir užslėpti juos butų 
nuodėmė, tai mes, praėjus paskir
tam j am laikui, apskelbsime jų pa
vardes lietuvių laikraščiuose, idant 
musų visuomenė pažintų savo vil
kus ir galėtų nuo jų pasisaugoti.

Apie kai-kuriuos nežinome dagi, 
kur jie yra ir ar gauna lietuvių 
laikraščius. Taigi, idant nekaltai 
ne apšmeižtumėm žmonių kreipia
mės sykiu į visuomenę, prašydami 
pranešti adresus ir parašyti apie 
užsiėmimą, materijalinį padėjimą, 
ir tt. šitų žmonių: Sabas, Karosas, 
Žiburys, Oniunas, Bogušas. Yčas, 
Siona, Urbelis. Gavėnas, Grigaliū
nas, Jurgiukas Jr., .Brazaitis Povi
las, Sabas, StonkeviČius, Dome 
brauskis.Stankevičius Vlad. \*si 
čia pažymėtieji mokėsi arba išėjo 
mokslus Peterburge.

Už suteiktas žinias draugija pra- 
nešusiems bus laba* dėkinga. Drau 
gijos adresas: Peterburgas. 6 Rota 
No. 10, būt. 3, Draugijos Pirmi
ninkui J. Ivanauskui.

Peterburgo Lietuvių Studentų 
Draugijos Komiteto vardu:

C. Petraškevičius. .
(“V-tis").

čįa

kolų, tiek galima butų sumnžint 
vargo ir skurdo, kiek pasidžiaugtų 
draugai, matydami prielankumą ir 

tai 
stu-

paspirtį! — Bet užmiršo apie 
sienieji draugai, užmiršo, kaip 
dentaVo, kaip vargo. O juk

| rodos, galėtų lengvia suprasti au- 
įnuonįenės padėjimą, jei ne tas,

LATVIJOS . KOOPERACIJOS.
Vokiečių laikraštis “Rigaisher 

Rundschau" rašo apie latvius štai 
ką: “Kooperacijų bruzdėjimas
tarp latvių, matoma, ima viršų ant 
politikos ir tautybės. Dar nese
niai sodžiuje buvo labai madoje 
nacijonalizmas, ir puikiu .žiedu žy
dėjo latvių dainininkų ir vaidinto- 
jų-mėgėjų draugijos; šiądien daug 
mažiau bedainuoja ir bevaidina, 
užtatai darbuojasi, rankų neatities
dami, kooperacijų dirvoje: ūkio 
apsidraudžiamosioe, vartojamosios, 
skolinamosios-taupomosios ir kit. 
draugijos dygsta kaip grybai po 
lietaus; pakilo ir jau gyvavusio
sios, bet apsileidusiosios tos rųšiės 
organizacijos. Iškilo reikalas toms 
visoms draugijoms susivienyti, — 
įsikūrė Rygoje “Centralinė latvių 
ūkio draugija” su vartojamosioms 
sankrovomis pirkikams iš sodžių; 
yra ir “Ekonominė latvių ūkio 
draugija", su skyriais Kuršo ir 
Lyvžemės gubernijose, kuri tam 
tyčia pardavinėja ūkio mašinas ir 
padargus. šitose centralinėse

draugijose Rengdamasi nekliudyt 
socialinių ir politikos klausimų, ii 
latviai Jungįasi draugėn ant eko
nominių pagrindo, aplenkdami vi
sus partijų įkirtus”.

Lietuviai galėtų daug ko iš lat
vių pasimokyti. J. K.

(“V-tis”). ...
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“LIETUVIŠKA MUZIKA”.
Ceslavo Sasnausko, liuoso meno 

dailininko, tikrojo Archaiologijos 
Instituto nąrio, . Prancūzų Dailės 
Akademijos nario, pirmučiausiojo 
lietuviškų dainų populiarizatoriaus 
ir nuo 1894 metų veikėjo per lie
tuvių studentų ir Labdarių drau
gijos koncertus Peterburge.

Trumpą jo gyvenimo aprašymą 
žiūrėk: “Lietuvių Laikraštyje” No. 
44~45> 1905 m., (Peterburge).

Kas mėnuo per 1909 metus Ces- 
lavas Sasnauskas leis atskirus nu
merius originalinių lietuviškų dai
nų, įvairiausių muzikalinių veika
lų, pritaikytų prie žodžių garsiau
siojo Lietuvos poeto J. Maironio 
(I. M-lis) ir kun. M. Gustaičio. 
Minėtuose numeriuose bus šios dai
nos:

I. “Kur bėga Šešupė” — jau 
anuomet spauzdinta “Aušroje” ir 
"Šaltinyje”,j du NN., skyrium su
taisyti. Parašyta mišriems bal
sams a tapeila.

II. Hymųas “Jau slavai sukilo”
— vienam balsui fortepijonui pri
tariant. *

III. Tas pats hymnas mišriems 
balsams su symfonijos arkestru.

IV. Tas pate hymnas vyrų cho
rui, fortepijonui pritaikant.

V. “Užmigo žemė” — sustaty
ta vienam balsui, fortepijonui pri
tariant.

VI. Ta pati daina — mišriems 
balsams a capclla.

VII. “Skubėk prie kryžiaus”
— vienaię balsfii, fortepijonui arba 
vargonam^ (fisharmonijai) ir 
smuikui pritariant. (Galima gie
doti ir per minias bažnyčioje).

VIII. “Siuųtė mane motinėlė”,
IX. "Karvelėli", X. “Tu mano mo
tinėlė”, XI. “Lėkk, sakalėli” — 
liaudies dainos, keturiejns mišriems 
balsams. . *

XII. “Vyrai”, didelė kantata 
vfenam bąlant,. dramatiškam teno
riu!, vyrų chprui, ir kantatos užbai
goje mišriems balsams — fuga, 
maršas ir kanonas.

Kunigas M. Gustaitis, paklausęs 
nuomonės apie šitą kantatą Mu
zikos daktaro VVagner’o, Friburgo 
universiteto profesoriaus, gavo ši
tokį atsakymą: “Muzika visai ge
rai pasisekus: labai jausminga fr 
rimta. Melodijos visiškai nepa
prastos ; pati gi muzika — prakil
ni ir maloni. Solo su chorū besi
mainydami. ypatingus sužadina ir 
sukelia jausriius. Užbaigoje visi 
tematai vienydamiesi ir susiliedami 
krūvon, daro nepaprastai didelį 
įspūdį”.

Tai atsitiko prieš 7 metus atgal. 
Dabarties kantatas išnaujo stropiai 
peržiūrėta, kiek praplatinta ir atsi
dėjus pertaisyta.

Minėtųjų veikalų kaire 5 rubliai 
ant vietos, o su nusiuntimu 6 rub. 
(užsienin 7 ęub.). Išėjus veika
lams iš spaudos, mokės daug bran
giau, nes vieua kantata apsieis apie 
2 rubliu.

Užsisakyti galima tiktai Peter
burge: pas kunigą Joną Senkų, 
kunigą Praną Kavaliauskį (Nev- 
skij pr. No. 32) tr pas patį au
torių Čcslavą Sasnauską (Italjan- 
skaja, d. No. 5, kv. 48). Adre
suoti ir savo adresus rašyti Rusi
joje rusiškai ir kuo aiškiausiai.

Jau išėjo pirmuoju du numeriu. 
Galima gauti Vilniuje Zavadzkio 
ir kituose knygynuose. Jų kriti
ką kiek vėliau išspanzdįsime. Ro
dos, prisieis, y.ien tik pagirti. 
galima nepa^rik^į tik žodžių ko
rektūros. \ yrugįai, šiais laikais 
jau negalima taig rašyti!

IŠ AMERIKOS.
CUKRAUS KOMPANIJA TU

RI MPK£TI.
VVashington, - D. C. Iždo mi- 

nisteris suskaitė, jog dėl neteisingo 
svėrimo, American Sugar Refining 
Co. nusuko iždą ant 2 milijonų do- 
liarių. Pinigus tuos ji turės iždui 
užmokėti. Mat turtingosios kom
panijos ne tik darbininkams algas 
nusuka, bet nesigaili nė rando, ku
ris jas palaiko ir proteguoja.

NUŽUDĖ TĖVĄ IR SUNŲ.
Richmond, Va. Čia likosi elek

triška žudymo prietaisa nužudyti 
negrai John ir VVilliam Brown, 
tėvas ir sūnūs, nužudymu teismo 
pasmerkti už žmogžudystę.

; • •
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IŠEIVIAI Iš AMERIKOS.
Šįmet ne tik sumažėjo iš Euro

pos L.ivystė į Jungtinės Valstijas 
Siaurinės Amerikos, bet žymiai pa
sididino išeivystė amerikonų, ypač 
Jarmerių iš Jungtinių Valstijų į 
Kanadą, kurie apsigyvena provin
cijose Alberta ir Saskachewan. 
Skaitlių išėjusių, ne vargšų ameriko 
nų į Kanadą paduoda ant 50000 
į metus. Amerikai skaitlius tas ne 
mažas ypač, kad amerikonų skait
lius nesidaugina, gyventojų skait
lių padaugina tik ateiviai iš Eu
ropos.

s ATEIVIAI. "
Nuo 1 ♦ d. liepos pereitų metų 

iki 1 d. balandžio šių metų į Jung
tinės Valstijas Siaurinės Amerikos 
atkako 441723 ateiviai, tame skait- 
liuje buvo: 98545 italijonai, 40971 
žydas, 37491 vokietis, 43424 len
kai, 20952 vengrai, 17706. skandi
navai, 25952 anglijonai, 16414 tt- 
l5^55 airiai, 11708 prancū

zai.

DYKAI ALAUS ATSIGĖRĖ.
Mieste Rockville, Md., likosi 

uždaryti saliunai. Šerifas su sa
vo žmonėms užpuolė ant gėrimų 
krautuvės James Ganley ir rado 
ten diktai degtinės, vyno ir 49 
bačkas alaus. Gėrimus tuos jis 
užsimanė išlieti. Nors išliejimo vie
tą slėpė, bet žmonės su puodais ir 
blekinėms paskui sekiojo. Išleidus 
gėrimus, žmonės juos sėmė ir ga
beno sau namon; gavo progą dy
kai atsigerti.

SNIEGAS IR AUDROS.
Marinętte, Wis. 29 d. balandžio 

šitose aplinkinėse siautė sniego dar
gana ir vėtra. Visose aplinkinėse 
Manitowac vėjas išvartė telegrafų 
stulpus. Aplinkinėse Forth Smith, 
Ark. siautė tornado, kuris išgrio
vė tūlą namų skaitlių. Kaimas 
Haraliton likosi vėtros su visu iš
griautas. Pittsburge dvi ypatos ta
po perkūno užmuštos. Vėtra sie
kė net Lousianos: šitoj valstijoj 
išgriovė miestelį Lake.

LEDAS SUTRINĖ GARLAIVĮ.
Detroit, Mich. VVhitefish užla

joj ledų likosi sutrintas nežinomo 
vardo turintis 400 pėdų ilgio gar- 
laivys. Jo įgula lytims prisigriebė 
ant kito garlaivio, kurį vienok le
do lytis teipgi apsiautė.

ATMETĖ SUMANYMĄ SUTEI
KIMO MOTERIMS BALSAVI

MO TEISIŲ.
Madison, Wis. Cianykščios val

stijos tiesdarių butui buvo senato 
paduotas sumanymas pripažinti 
moterims balsavimo teises. Teis- 
darių butas vienok atmetė tą su
manymą 53 baisais prieš 34.

AUGSCIAUSIAS KOTELIS.
New York. (Čia rengiasi statyti 

ant kertės Madison avė. ir 42 str. 
naują hotelį ant 31 lubų; iki šiol 
aug'čiausiaš h oteli s buvo čia ant 22 
lubų. Kad tokią triobą pastatyti 
ne didelis daiktas, tą kiekvienas 
supranta, bet užgimus gaisrui, ar
ba kad ir žemės drebėjimui iš gy
ventojų augštutinių lubų mažai kas 
išsigelbėtų. Dėl to Europoj ne
leidžia statyti augštesnių triobų 
kaip ant 5 lubų.

PRAPUOLĖ LAIVAS.
Duluth, Min. Pereitos sanvai- 

tės ketverge iš Port Arthuro iš
plaukė garlaivys Moore. Į 50 va
landų jis turėjo atplaukti į Duluth, 
bet ne atplaukė. Kadangi ant Su- 
perior ežero tame laike siautė 
smarkios vėtros, kurios paskandino 
garlaivius: Aurania, Russia ir 
Nester, todėl mano, kad ir garlai
vį Moore turėjo nalaimė patikti. 
Ant minėto garlaivio buvo 12 įgu
los žmonių ir 30 pasažierių.

AUDRA.
Wichita, Kans. Smarki audra 

ir vėtra veik su visu išnaikino mie
stelį Douglas. Viena ypata tapo 
užmušta, o daug žmonių likosi su
žeistų." Ir miestelio aplinkinėse 
audra nemažai nuostolių pridirbo.

GAISRAI.
"Bostonville, III. 29 d. balandžio 

siantė čia didelis gaisras, kuris pri
dirbo nuostolių ant kelių šimtų 
tūkstančių doliarių.

Elgin, Nebr. 28 d. balandžio 
išdegė vidurys šito miestelio. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
150000 dol.

New~ York. Sudegė medinis 
Terra Marina kotelis netoli Hu- 
ginot Nuostolius gaisro padary
tus skaito ant 200000 dol. Buvo 
tai vasarinis kotelis, svečių jame 
nebuvo,

Peoria, Ilk Nikeliniame teat
re Crecent Nicleedeon, 2 d. 
gegužio, laike perstatymo užgimė 
gaisras. Sudegė vienas iš redakto
rių vietinio laikraščio "Peoria Star” 
ir teatro vedėjas. Teatro mašinis- 
stas apdegė labai sunkiai, gal mir
tinai,

Dės Moines, la. 27 d. balandžio 
siautė čia gaisras namuose pn. 608 
—610 6 avė. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 200000 dol.

• *

EXPLIOZIJOS.
Kerrick^ liin. Miltų malūnuose 

Mc Granth & Hogan atsitiko gari
nės dūdos expliozija, kurios ketu
rios ypatos likosi užmuštos, o pen
kios sunkiai sužeistos. Trioba ex- 
pliozijos tapo sugriauta.

Fond du Lac, Wis. Įtaisose 
Winnebago Fumiture Co. atsitiko 
expliozija garinio katilo, kuri pri
dirbo nuostolių ant 250000 dol.

Namaųue, Pa. Įtaisosę, Patts 
Povvder Co. netoli Reynolds, atsiti
ko explozija, kurios keturi vyrai 
likosi užmušti, o keturi sunkiai su
žeisti. |

NELAIMES ANT GELŽKE- 
LIU.

Bedford, O. Važiuojant netoli 
čia skersai gelžkelio vėžių veži
mui, atbėgo traukinys tiesiog ant 
vežimo ir jį sudaužė. Prie to dvi 
moterys likosi užmuštos, vienas 
vaikinas sunkiai, gal mirtinai su
mankytas, o trįs kitos ypatos nors 
sunkiai, bet ne mirtinai užgautos.

IS DARBO LAKO.
f Portsmouth, O. Darbininkai 

čianykščiose čeverykų dirbtuvėse, 
kur traukiasi streikai, nutarė už
baigti streiką; streikuoja tik dar
bininkai Shelby dirbtuvių, kur dir
ba neprigulinti į uniją.

Musų laikraš&ųose randame vi
sokias žinias iš tėvynės ir iš Ame
rikos; tėvynėj žmonės nusiskun
džia ant valdžios, o Amerikoj 
vienas kitą glosto geležiniais še
pečiais kaip tik įmano, nieko ge
resnio neįstengdami surasti; kitą 
kartą randi pusę laikraščio užimtą 
tuščiais ypatų besiniekinimais, iš 
kokių skaitytojui nėra nė mažiau
sios naudos.

Yra gana žmonų, kurie kaltina 
laikraščių redaktorius, kad jie ne- 
pripildo laikraščio lapus naudin
gais straipsniais. Bet ar-vienas re
daktorius gali visą laikraštį nau
dingais raštais pripildyti ir dagi 
visus atsiųstus raštus taisyti, ypač 
kad jiems trukdo darbą tuščių vai
dų ir polemikų mylėtojai? Jeigu, 
laikraštyj trūksta naudingų mums 
žinių, tai mes patįs kalti, nes ne
rašome tokių žinių, kokios visiems 
naudą galėtų atnešti, kurios mate- 
rijališkai mus pakelti galėtų.

Teisybė, randame žinias kur keli 
fabrikai užsidarė; kiek žmonių 1L 
ko be darbo. Randame ir kores
pondencijas iš visų Amerikos kam
pų, bet jos visos vienodai rašytos 
lyg kokios mašinos, tik vardai ki
tokių vietų paduoti; kad žmonės 
tamsus, girtuoklystose paskendę. 
Būva ir neva kritikos teatrališkų 
perstatymų, bet jos rodo, kad ir 
kritikai ne kaip išmano, kaip rei
kia ant scenos lošti. Iš to visko 
maža nauda alkanam pilvui ypač 
dabar, kada yra tūkstančiai žmonių 
be darbo ir nežino, kas bus ry
toj. Daugelis žmonių ne teko dar
bo ir skursta nebežinodami, kas' 
reikia daryti. Bet argi ištikro jau 
nėra išeigos iš to vargo.

Svetimuose laikraščiuose* randa
me žinią, kad vakaruose valdžia 
dykai dalina žemę norintiems ją 
apdirbti. Musų laikraščiuose to
kių žinių vsai nebuvo, tik vienoj 
“Letuvoj” matėme porą straipsnių 
apie dalinimą žemės. Gerai butų; 
kad musų vientaučiai gyvenanti 
vakaruose aprašytų gyvenimo san- 
lygas tuose kraštuose: leaip ten

Fischkell, N. Y. Plytnyčiose 
Watrous Co. streikuoja plytų de- 
gėjai. Jų vietoj kompanija su
traukė seabus. 29 balandžio buvo 
jau smarkus susirėmas, kuriame 
du streikieriai tapo užmušti. Dar
bininkai reikalauja didesnių algų.

f Philadelphia, Pa. Tarybos 
kietųjų anglių darbininkų atstovų 
su kasyklų savininkais pasibaigė: 
abidvi pusės sustaikė ir padarė su
tartį trejiems metams. Tpkiu bu
du angliakasių streikai, kokių lau
kė dėl užgimusių nesutikimų terp 
darbinnikų ir darbdavių likosi pra
šalinti.

f Pereitą sanvaitę Jungtinėse Val
stijose buvo 268 nusibankrutini- 
mai, arba 21 daugiau negu užpe- 
reitą.

. f Cleveland. O. Tarnaujanti ant 
laivų Lake Carriers Association 
nutarė streikuoti.

LIETŪVĮMĄIERIKOJ.
AR NEREIKĖTŲ APIE TAI 

PASIRŪPINTI?
‘ Lietuviškų laikraščių Amerikoj 
turime užtektina^, bet juose ypač 
praktiškų musų žmonėms žinių' ir 
pamokinimų telpa ne per Jaugiau- 
siai, pasitaiko kartais net tokių ne
žinančių ką daro raštininkų neva 
straipsniai, kurie prisitaikymą prie 
šios dienos reikalų, nurodymus ve
dančius prie būvio pagerinimo ran
da naudingais; džiaugiasi, kad lie
tuviai skursta, kad terp jų pra- 
turtusių nėra. Žinoma, prie kito
kio surėdymo turtingi butų ne rei
kalingi, bet kad mels to kitokio su
rėdymo ne sulaukėme, gyvename 
dar vis kitokiose šanlygose, todėl 
prie jų turime ir taikytiesi. Ir 
tų geresnių sanlygų ne greitai su
lauktume, jeigu drauge džiaugtu
mėmės su anais raštininkais, kad 
pas mus pasiturinčių nėra. Džiaug- 
tiesi iš to tik kvailas gali. Ne bus 
pasiturinčių mūsiškių, išnaudoti 
mums gamtos duotus turtus ateis 
svetimi, nes jų be kapitalo išnau
doti bent šiądien negalima; tąsyk 
mes tapsime vergais svetimų. To
dėl antai Lietuvoj žmonės skur
sta, pramonės nėra, kas metą de
šimtimis tūkstančių lietuviai turi 
kraustytiesi svetur duonos j ieškoti, 
kad nėra kapitalo išnaudojimui nė 
tų gamtos turtų, koki yra Lietuvoj. 
Kad suorganizuoti žmones kad ir 
kovai su kapitalizmu teipgi reika
lingi pinigai, be pinigų nė apšvie
sti žmonių negalima, o be apšvieti
mo ne suorganizuoti negalima, ne
galima nė kovą kaip reikia vesti.

žmonės gyvena ant farmų, kokius', 
augalus augina, kur ir kaip par
duoda vaisius, kokia ten žemė; kaip J 
žmonės pradeda gy vdnti ant gau
tos nuo valdžios žemės ir tt. Toki 
straipsniai laikraščiuose patilpę «ki 
tokioms žinioms butų naudingi.

Žinoma, ne visi žmonės vienodo 
budo: vienam geriau patinka gy
venti mieste, kitam ant farmos, bet 
jeigu vargas prispicia, reikia 
griebtiesi to, kas yra galimu, skę
stantis ir šiaudo griebiasi.

Daugelis lietuvių norėtų turėti 
savo žemės šmotą, bet kad trumpa 
su pinigais, tai pirkti išdirb
tą žemę ir prie gerausio noro 
ne daugelis galės, nes nupirkimui 
tokių išdirbtų farmų reikia storo ' 
kišeniaus, bet norinčių t dykai gauti 
žemės nors ir ne išdirbtos be abe
jonės ne mažai atsirastų (visai dy
kai žemės jau randas dabar, turbut 
daugiau ne davinėja, bet parduoda 
ant labai prieinamų išlygų ir pi
giai. Red.). Musų žmonės darbo 
nesibijo, nes jię pribuvo iš Lietu
vos, kur priprato sunkiai dirbti, o 
ir pribuvę Amerikon ne lengvai 
dirbti turėjo. • ’ 4 i

Iš Rusijos žmonių pulkai trau
kia Siberijon; gauna ten ’kelioliką 
dešimtinių po tankiu mišku, o ir 
šalčiai žiemos laike ten dideli, o t 
žmonės to visko nesibijo: iškerta 
miškus, žemę apdirba ir ramiai, be . 
vargo gyvena. Brazilijoj dar blo- ~ 
giau: ten žmogus gauna žemę 
apaugusią milžiniškais medžiais, 
ant jos yra daugybė gyvačių ir 
žolinių blusų, per kurias ant' žę- n 
mės nė atsigulti negalima, bet ir 
ten žmonės įsigyvena, išdirba lau
kus, ir nesirūpina, ar fabrikai ar 
kasyklos gerai ar blogai dirba; nesi
bijo ekonomiškų krizių. Tai kodėl . 
čia Amerikoj, daug geresnėse negu d 
Siberijoj, Brazilijoj, Argentinoj, 
Pietinėj Afrikoj ar net Australijoj 
sanlygose lietuviai ant farmų ne
galėtų gyventi! k I ’ J I

Žinoma, negalima per daug už- (j 
sitikėti skelbimams lygiai valdžios * 
agentų kaip ir pašalinių ypatų, nes 
tokios ypatod^ turėdamos naudą iš 
pritraukimo žmonių, garsina kar- 
tais nebūtus daiktus, bet kada pa
tikėją apgarsinimams atkanka ant L 
vietos, jiems visai ką kitą persta- 
to. Kad apsaugoti žrtionės nuo apsi
rikimo ir prigavysčių, tirėtų gyve
nanti tuose kraštuose, kur. žemės 
dalinamos, jas apžiūrėti (keliau
janti antai į Siberiją ma$koliai, pir
ma ten žvalgus siunčia, kurie su
randa žemę, viską ištiria ir sugrįž- j 
ta atgal; tik jiems sugrįžus jau 
šeimynos kraustosi į Siberiją), ap
rašyti ten gyvenimo sanlygas. Tas 
butų labai naudingu norintiems ’ 
gaut žemę ir ant gautos apsigy- ; 
venti. ' .Hpi,
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Svetimtaučių laikraščiuose tan
kiai telpa laiškai iš kelionių, juose 
aprašoma žmonių gyvenimas, gy
venimo sanlygos. Pas mus, jeigu 
patelpa kartais laiškai iš kelionės, 

. ai juose, apart politikos, nieko 
, daugiau nebūva. Bet -politika vie 

na pilvo nepripildysi, tam reikiai ir 
ko nors naudingesnio ir praktiš
kesni© negu pplitika.

St. Miliauckas, į
.'j- •< ' • • Tamaąua, Pa.

gerai kabinasi“. Žmonės tik vėliau 
supratę, sugrįžę pas vežimus, 
radę sįavo pardavinius pavogtus.

^fes, lietuviai, išsisklaidę po vi-

esame po gekme svetiir ų

ir

REIKALAI CHICAGOS LIE
TUVIŲ. .

Reikia mums daug dalykų: rei- 
kai daugiau apšvietimo, reikia suisi- 

. pratimo, kad pažintume, kas yra 
gero ir kas blogo, reikia lietuviš
kų moky klų; bet visus reikalus iš
skaityti nėra nė reikalo, kol jųjų 
išpildymui nėra nė noro, nė pajįe- 
gų. Pirm visų kitų reikalų — 
Chicagoje lietuviai turi 'laikyti ja
vo pareiga statyti savo tautišką 
svetainę susirinkimams, prakal- 

. boms, perstatymams, koncertaįns 
it* tt. Besidauginant' kas kartą 
lietuvių skaičiui, ir pradedant jietns 

- šį-tą viešo veikti, reikalingumas 
locnos svetainės visiems turi būt 
aiškus, ir todėl reikalą įkujrimo sa
vos svetainės reikia stumti pirmyn 
pri^ įvikdinimo visiems Chicagos 
lietuviam^. j , 
^Ką nepradėsi visuomeniško veik
ti: ar nori parengti perstatymą, ąp- 
vaikščiojimą, ar viešas prakalbas, 
paskaitas, vieno Ir kito dalyko ne
gadinu pradėti be svetainės. Nors 
yra parapijinės ir prie lietuviškų 
karčiamų mažos svetainės,. bet jo-“ 
se męs visų reikalų atlikti negali
me: galime laikyti paprastų drau
gysčių susirinkimėlį, bet negalime 
jose parengti koncertų, perstatymų, 
.įĮ^ kitokių didesnių viešų sueigų^ 
Chicagoj rasime apie"6o įvairių iie- 
tuviškų draugijų; kiekviena turi 
savo susirinkimus, kiekvienai rei
kia svetainės; papratę kamšytis po 
karčiamines landynes ir nesistėn- 
giame pamislyti, kiek tai žtiddm, 
neturėdami savo loęnos svetainės! 
Kur musų jaunuomenė šiądien gali 
pasidėti? Turi landyti po svetinius 
vakarus, o ten žudo savo medžia
giškas ir dvasiškas jiegas, lietu
viams 'lieka tik išdėvėti koriai.

Tik pimislykime: Chicagoj yra 
50000 lietuvių, o neturime nė Vie
nos viešos institucijos, kuomi galė
tume prieš kitų kdlionijų lietuvius 
pasigirti!: Baltimorės, Brooklyno, 
Philadelpliijos, \Vaterburio ir ki
tų mažesnių vietų lietuviai turi sa
vo svetaines, bibliotekas, tai dėlko 
męs negalime nieko panašaus turė
ti?. Reikia.tik noro. Jei tik nuo 
galvos po vieną doliarį jjisi dėtu
me, tai sudėtume $50000, už.n’ku- 

•’ riuos galėtume tupėti pusėtinai 
įrengtą svetainę. Todėl nelaukime 
keno nors malonės, nesitikėkime,- 
kad svetimi musų reikalus aprūpin
tų; jie rūpinasi tik savo naikia. 
Ak mums jau pabodo svetimiems 
benešant turtus, tik samdant nuo 
jų svetaines. Dabar jaunuomenė 
rengia perstatymus, kone kas san- 
▼aitė būva lietuviški perstatymai. 
Tai gražu iš pusės musų jauntto- 
menės, męs turime jai parieti, kad 
neatšaltų“; dabar sunkiausiose san- 
lygose perstatymai lošiami dėl ne
turėjimo savos svetainės"^ kiek tai 
nesmagumų turi panešti su pra
boms nesant savos vietos, landant 
po svetimus kambarius ir karčia- 
mines landynes!- Užsiimk jieškoti 
svetainę perstatymui, o pamatysi, 
-kiek reikia panešti nesmagumų, 
kol surandi, nors ir tai su prasčiau
siais įrengimais. Argi dar reikia 
stebetiesi, kad lošiami veikalai 
prastai b«na sulošti, nes nesant tin
kamų prirengimų,’ rengėjai ir lo
šėjai nuilsta, susinervuoja, kol iš
eina ant scenos.

Daug galima butų prirodyti viso
kių neparankumų dėl stokos lietuviš
kos svetainės, bet manau, kad tuom 
kartu pakaks tų visų .nurodytų ydų. 
Manau, kad daugelis pirmiausia 
užklaus, kokiu budu butų galima, 

. greičiausia įsteigti tautišką svetai
nę? Lengvas išrišimas to klausimo. 
Kaip reiktų pradėti rengtis prie 
įvigdtnimo šito, pakalbėsiu kitu 
tartu. Dabar geistina išgirsti vi- 

- juomenės nuomonę, ar daug atsi
ras pritariančių šitam sumanymui; 
itsiradus pritarėjams bus galima 
laukti viešas susirinkimas apkal
bėjimui pamatų įsteigimo Lietuviš
kos Tautiškos Svetainės!

M. J. Damijonaitis.

są pasaulį, kaip Lietuvoje teip 
svetur, 
gaivalų už mus kultūriškai aug 
čiau išsnavinusių ir mes, nejustia- 
mi, atsirandame po anų neva glo
stančia, bet skaudžia letena.

Lietuvoje įtekmė rusų, vokieči 
bei lenkų įleido giliai šaknis, bęt 
lietuviai, pajutę savo skriaudas, no
ri nusikratyti tą svetimą įtekmę, 
ir rėikia pasidžiaugti, kad jiems 
tas pusėtinai sekasi.

Su išeiviais kas kitas, ypatingai 
Jungtinėse Valstijose. Nors pa
viršutiniškai žiūrint galima matjti 
lietuvių tautišką judėjimą, bet tas 
judėjimas yra apatiškas, neturintis 
platesnių mierių, tik garsus šuk 
vimais nepašauktų vadovui

Dar sulyg šiol savo tarpe turime 
daug lenkbernių netik tarpe kur i- 
gijos, kuri yra pavojingiausia lie
tuviškam judėjimui, kadangi 
kontroliuoja didžiausias musų tak
tiškas spėkas, t. y. liaudį, bet ir 
tarpe pačių inteligentų, kurie 
dalies ir patys prie to prisideda, li
ti gi per pirštus žiuri, nednsdami 
išreikšti savo ntionionę dėlei tp t i- 
sogalio “bussiness”/ Dėl to “jbus i- 
ness” čion ant visko užsimerkianįa, 
doliariš yra visogalis, kas jį turi, 
gali būti didžiausias niekšas, bet 
visur bus gerbiamas ir priimamas, 
nepaisant, ar protiškai ir doriškai 
yra vertas paduoti ranką.

Morališkai Chicagos inteligentai 
(su mažais išėmimais) bijosi sau
lės šviesos..
; Argi stebėtina, kad iš vienos pu
sės demoralizuojama kunigijos iš 
antros inteligentijos vadovų, liau
dis seka jų pėdomis. Nelegališkas 
ypatų priešingų lyčių sugyvenimas, 
persiskirimai, pabėgimai vyrų nuo 
moterų, moterų nuo vyrų, apgavy
stės, išnaudojimai ir visoki kiti iš
tvirkimai žydi musų- tarpe, visų 
netik toleruojami, bet laikomi ant 
lygios su dora. * i

Girdime aimanavimus, kad mes 
žemai stovime, nepakįlame. Ar 
galima tikėtis iš doriškai nupuolu
sių žmonių prakilnių darbų? Nie
kada! - J

Antras ir svarbiausias čion Ame
rikoje mums gresiantis pavojus 
yra — amerikanizmas. Jaitnuonie- 
nė, eidama į publiškas mokyklas, 
persigeria amerikanizmu, kadangi 
čionykštė mokslo sistema turi mie- 
riu — sutraukimą, suliejimą viso
kių svetimtautiškų gaivalų į vieną 
stiprią tautą su anglų įkalba. 
Musų jauriuomoiė, , neturėdama 
gero paveikslo namieje, kur kalba
mu visokiais maišytais žargonais; 
bažnyčioje ir bažnytinėse r--’-

4.

I

j‘

iš

Iš ŠALIES ŽIŪRINT.
Iš šalies žiūrint, nenorams ateina 

mintin pasaka ,kaip kareivis su kal- 
tif eketėje žuvis meškerioja. Kuo
met žmonės, palikę savo parda
vimus, subėgo pažiūrėti, kaip ga
lima sų kaltu žuvis pagauti, karei-

kuo- 
gaus 
ma-

jasirengę šokti j ugnį ar vandenį 
ant sušvilpimo didžiųjų vadovų ir- 
j^i nori pasipelnyti. Bet kad di- 
lliejie vadovai neturi kuom jiem r 
itinokėti, tai jiems prižada amžiną 
»arbę užsitarnavusių darbininkų 
ant tautiškos dirvos ir juokiasi 
sau į rankovę. Tie mažyčiai tiki, 
bėgioja, veikia, paliepus didierti- 
siems, na ir kas nebėgiotii, kad už
sipelnyti amžiną garbę!

Dagi gal didysis vadovas 
met užsirangys augščiau ir 
gardesnį kąsnelį, tuomet ir
žamjam gal nors trupiniai nuby
rės. Ir tai “business”.

Taigi tie užmanymai, kurie gali 
būti nukreipti į naudingus vado
vams “business”, ar tai pinigiškai, 
ar draugiškai, ar- jei su jais nors 
didelis triukšmas ir rėkliama gali
ma padaryti, visuomet ras musų 
tarpe vadus, kurie maloniai norės 
paimti vadžias į savo rankas ir nu
rodyti, kokiais keliais eidami, gali
me atnešti vadovui didžiausią nau
dą. Bet jei dalykas yra tautiškai 
naudingas, bet nežadantis naudos 
ar rėkliamos vadovams, tai pa
šalinis žmogus gali rėkti, kol už
kims, jie užsikimšę ausis ir bus 
užimti tokiais svarbiais reikalais, 
kad nė rankų negalės praskėsti, ta
da gali dirbti vienas ir dar bus 
daromi trukdymai ant kiekvieno 
žingsnio. Teko girdėti vieną va
dovą išvadžiojant, kad mums ne
reikia remti tautiškų reikalų Lietu
voje, kadangi ten lietuvių nėra. 
Lietuvą girdi apgyvenę rusai, len
kai, žydai ir tik retkarčiais lietuvis 
raiVdasi. Mes turime, girdi, su
tverti ir atgaivinti branduolį lietu
viškos tautos he Vilniuje, Kaune 
ar kituose Lietuvos miestuose, 
bet čion Chicagoje ir ne kitur kaip 
ant “Bridgeport”, arti didžiųjų gy
vulių skerdyklų, nes lietuviai papra
tę prie švankalo panašaus tauriau
siam Lietuvos žydiškam kvartale. 
Tas vadovas apsigyvenęs mat teip- 
gi ant “Bridgeporto”.

Jei mes vietoj šūkauti ir eikvoti 
pinigus rėkliamoms if tt. juos su
naudotume tikrai naudingiems tau
tiškiems reikalams, galima butų 
daugiau naudingo darbo nuveikti, 
bet kasgi tuomet žinotų apie musų 
vadovus!

V. V. Rutkauskas.

kalba-

bažnyčioje ir bažnytinėse moky
klose irgi mažai tesirūpinama apie 
musų kalbą. Mokytojai ir ’ moki
niai kitataučiai išjuokia svetimą 
jiems kalbą ir bruka anglišką.

Teip pat ir inteligentai prię kiek
vienos progos, arba ir be progos, 
terp savęs čiauška angliškai, nors 
labai retas katras moka, bet dau
gumas man j mokąs. Amerikonai, 
paklausę tokios kalbos, sako: • “iš
tikto aš beveik supratau kiekvieną 
žodį ir žinau, ką(jis norėjo pasa
kyti”, bet tarpe lietuvių jie pagar- 
sėją kaipo tikri žinovai angliškos 
kalbos ir giriasi, buk jiems angliš
kai smagiau kalbėti. Iš to išeina, 
kad svetimos kalbos nemokėdami, 
save ant juoko stato, sava ją už
miršta, išsidirba sau tokį žargoną, 
kurį girdint, negalima suprasti ko
kios tautos ta ypata yra. Daugu
mas iš jų patįs nežino kuom yrą: 
vieni skaitosi amerikonais, garba
na VVashington’ą, ar Lincoln’ą, ki
ti lenkais, garbina “szlachtą” ir 
Lublino uniją, kiti vadinasi gudais, 
vokiečiais ir tt.

Aš čion kalbu apie inteligentus-i- 
vadovus; taigi, jeigu vadovai sų- 
demoralizuoti, ko galima tikėtas 
nuo jų pasekėjų?

Reikia žinoti, kad čion visi 
daroma dėl “business”, juom yra 
ir tautystė ^ir kalba ir tikėjimas ir 
bedievystė ir vadovavimas.

Vieni vadovai nori lietuviams 
statyti ligonbučius, kur susirgusius 
gydis su muzika, kiti uždeda lietu
viškas kolionijas, kur prižada tau
tiškas mokyklas, bažnyčias ir ttt; 
kiti tveria tautiškus namus su Vi
soms privilegijoms užsitarnavu
siems ir neužsitmavusiems, bet kad 
tie namai butų parankioje vietoje, 
kur vadovai galėtų traukti sau ypa- 
tišką naudą. Kiti vėl tveria, drau
goves ir kliubus, kad galėtų pasi
rodyti tam tikrose vietose svetim
taučiams, kad jie yra vadovai 
miami didelės daugybės tautieti 
pasigirti savo įtekme ir, jeigu 
Įima, 
žesnį

Apatiškai pasinaudoti, 
gi vadovėliai, teip

’is sakė: “čion nesikabina, bet ten narni “taksukai”, bėgioja

,s

Veikalas verdąs iš ten

IŠ CHICAGO, ILL.
Gegužio 2 dieną, svetainėj VVest 

Side Auditorium, triusu Liet. Muz. 
Draugijos “Birutė” perstatyta ke
turių veiksmų drama “Blinda Svie
to Lygintojas”, parašyta Žemkal
nio. Apart dramos, susirinkusi pu
blika turėjo progą gėrėtis dailiai 
sudainuotoms dainoms “Birutės” 
choro ir dueto panelių M. Horo- 
deckaitės Fr M. Jakševičiutės.

Lošimas dramos, abelnai sakant, 
buvo užganėdinantis, nors tūlos ro
lės ne buvo naturaiiškai nuduotos. 
Moteriškės, abelnai imant, lošė ge
riau , tik Uršulė, kuri per visą 
laiką nudavė naturaiiškai, laike 
jungtuvių su plėšiku “Blinda”, ne
galėjo susilaikyti nuo juokų ir tuo- 
mi užsipelnė papeikimą, nes akto
rei tokioj svarbioj valandoj ne
valia juoktis, nors sunku buvo nuo 
juokų susilaikyti kada publika nuor 
širdžiai juokėsi. Už tai jos md- 
tina savo rolę atlošė kaip profesi- 
jonališka aktorė.

Vyrų roles: Žydą ir Čigoną at
lošė visai naturaiiškai ir žiurėdams, 
manytum, kad tai tikri žydas ir 
čigonas. Kunigas ir Protokolins- 
kis buvo lygiai geri. Svarbiausios 
gi rolės Blindos ir Titnaginskio ga
lėtų būti geriau atloštos. Bet ka
dangi jų rolės buvo labai sunkios, 
o scenerija ir charekterizavimas 
ne buvo prie jų rolių tikrai pritai
kinti, tai nuo aktorių geresnio nu- 
davimo jų rolių sunkų buvo ti
kėtis.

Trumpesniosios rolės, teip mote
riškos kaip ir vyriškos, buvo pu
sėtinai nuduotos. Visiems verta 
tankiau ant scenos pasirodyti ir 
lavintis, o su laiku turėsime gerą 
teatrališką trupą.

Vieno gaila; kad lietuviai chi- 
cagiečiai ne turi savo svetainės, o 
turi brangiai mokėti už neatsakan
čiai parengtą svetimtautišką svetai
nę. Kadangi turime mylėtojus sce
nos ir lietuviškos dainos, vertėtų 
pasirūpinti įgyti savo locną 
tainę toj dalyje miesto, 
daugiausiai lietuvių gyvena.

Užsilaikymas publikos buvo
žus. Tankiau reikia rengti pana
šus teatrai, o tas išeis ant tikros 
naudos lietuviams.

Ten buvęs.

MUSŲ SCENA.
Balandžio 25 d. š. m. Chicagoje 

122 kuopa S. L. A. pastatė, School

vaitis”. 1 
kų kalbos. . w

Gaila vienok rengčjtį ir lošėjų 
i.riuso, nes lošimas nepaliko riė ma 
žiausio įspūdžio ant pdblkos. 122 
kuopa butų geriau padarius," jeigi 
visai nebūtų stačiusi minėto \reika 
lo ant scenos.

Iš lošimo nieko nebuvo galima 
suprasti, , ką lošėjai _ lošė: 
visi buvo tarsi medinės 
figūros, be jokio apsukrumo. 
Kas svarbiausia, . kad biskutį 
toliau sėdintieji visai nė negirdėjo 
“artistų” kalbos. Negana kad ne
buvo krutėjimo, bet ir. buvo be 
žodžių.... 1

Liūdna ir keista! Liūdna todėl, 
kad lošėjai teip nesąžiniškai tyčio
josi iš autoriaus minčių.... Vei- 
kalo autorius gal nė nesapnavo, 
kad jo veikalas paklius į panašių 
“lošėjų” rankas. Keista todėl, 
kad rengėjai to perstatymo išdrį
so leisti panašius lošėjus ant sce
nos, kurie be mažiausio atsižvel
gimo į scenos reikalavimus, darkė 
veikalą!. .<.

Antanas Kaisutis (P. Vaičiulis), 
kyrio namuose viskas dėjosi, savo 
rolę lošė perdaug vienodu tonu — 
be jokio atsižvelgimo į rašybos žen
klus — pradėjęs kalbą, nuo pra
džios iki galo varė be apsistojimo. 
Kur tiesiog reikėjo pakėlimo balso, 
ten jis praleisdavo, o kut visai ne
reikėjo, jis ten padarė. Bet vis tai 
da nieko; jo kalbą, nors sumai
šytą sakiniais, buvo dar galima 
girdėti. Blogiausia ėjosi su jojo 
motere Morta (F. Beinoraitė); to
ji savo rolę atliko visai netikusiai: 
kalbos net ir trečiose eilėse nebuvo 
galima girdėti. Krutėjimuose ji 
buvo ne namų šeimininke, bet be
name vargše: tarsi sušalus — išsi
gandus, persėdėjo visą laiką prie' 
stalo. Ant vyro • užklausimų, at
sakinėjo trumpais sutraukytais žo
džiais, rodos, lyg ko bijoddma....

Vanda, jų duktė (F. Bieržins- 
kaitė), vėlgi'neišrddF jatina, ap
sukria mergaite, bet būvo tai senė; 
jei tiek mylimasis Henrikas, tiek 
senis Kraičiunas.

Burbulis Dvarininkas (^f. Jan
kauskas), vėlgi ne sdvo'rolę lo
šė.... Jis greičiau panašus buvo 
į žydą; ant scenos išėjo tarsi Leiba 
rytmetines maldas kalbC<htfhas. .Pas 
jį nebuvo galima pastebėti tojo po
niškumo, kokį ištikrųjų turėjo 
nurodyti.

Kraičiunas lobininkas^J. Lecha- 
v.ičia), išrodė kaip Lietuvos kaimo 
kerdžius: jam vis viena, ar Vanda 
eina už jo, ar už Henriko. Ir ka
da ji pasakė, kad jis (Henrikas) 
jau jai pažystamas ištiš.' metai, ir, 
kad ji tik už jo eis, musų lošėjas, 
tarsi nieko nežinodamas, stovėjo 
rankas į kišenius susikišęs....

Henrikas (I. Kutinąs), tai typas 
prekėjo! Typas to, kuris atėjo 
pas panelę ne jos meilės prašyti 
bet.... ką nors pirkti.... Kas 
svarbiausia: musų lošėjas, matyt, 
persiėmęs perdaug Amerikos “spor
to” įpratimu, net ant scenos išėjo 
kramtydamas “chuAvinggum”.... 
Gal kur šis ir pritinka — tik ne ant 
scenos!

Sagaitis (I. Žolpas) vėlgi ne
panašus buvo j “poną”: akiniais, 
tarsi mažas vaikas, bovojodi—nuo
lat mėtė juos nuo nosies.... Jo 
krutėjimas vienok buvo biskutį gy
vesnis kaip kitų.

Pilypas, Kaisučių tarnas (A. 
Poška), perstatė gfeičiau paprastą 
Lietuvos kaimo ūkininką, o ne tar
ną. Rodos kad jis tik ant laiko 
įėjęs — ne savo namuose — ant 
scenos dairėsi, rodos ko jieškoda- 
mas.

Apskritai lošimas niekam netiku
siai pavyko. Kas svarbiausia dū
rė į akis, kad rengėjams Jg^per- 
statimo — kaip tą "tuoj pamatysi
me, netiek rūpėjo geros lošimo 
pasekmės t. y. publikos užganė- 
dinimas, kiek “biznis”.'... Jųjų 
siekis toliau nesiekė kaip iki.... 
doliario 
šiojo alutį po salę._ __

Taigi vietoj vieno “teatro”, tu
rėjome du! — 
kitą salėje.

Kasžin kaip ilgai lošėjai ir te
atrų rengėjai, vieton gero, teiks 
publikai

Net laike lošimo ne-

ant scenos,

DĖLEI ATEIVIŲ REIKALO.
Visiesms gerai žinoma, koks būna 

/argas lietuviui atvažiavus pjting
ines Valstijas Amerikos, dar tik 
šsėdlis taip vadinamoje kUslegar- 
nijoj ant Ellis Island, kiek turi 
nukentėt musų ateiviai visokių iš
niekinimų, stumdymų vienas nuo 
kito. Priežastys yra tame, kad 
musų naujai atkeliavę vientaučiai 
nesupranta šios šalies kalbos ir 
nežino kaslegarnės tvarkos. Tan
kiai pasitaiko, kad ateivis pameta 
adresą, arba adresas būna neaiškiai 
parašytas ir tuomet didžiausia jam 
nelaimė. Daugumas lieka sugrą
žintais į Lietuvą, o kiti patenka į 
rankas svetimtaučių, kurie išvi
lioja pinigus ir išgabena ant far- 
mų >r į girias, kur musų lietuviai 
turi dirbti pusiau dykai, kolei gau
na progą iš ten pabėgti. Dar di
desnis vargas patinka lietuves mer
ginas, jeigu tik pasitaiko kokis 
negerumas dėlei adreso arba kas- 
legamijos viršininkams klausinė
jant nemoka kaip reikiant atsakyti; 
tokia mergina pasilieka auka sve
timtaučių agentų ir vietoj nuva
žiuoti pas brolį arba seserį, patai
ko kur pas žydą ar airį į abejo
tinas vietas, kurių čionai nestoka. 
Taipgi daugumui iš mus teko ma
tyti, kiek ašarų išlieja musų vyrai, 
merginos, o ypatingai moterįs, ku-r 
ries atvažiuoja su vaikais, iki iš
eina iš kaslegarnijos.

Kad visuomenė jau tą atjaučia, 
tai pasirodė pereitą metą, nes ant 
seimų S. L. A. ir S. L. R. K. 
buvo kelta klausimas kaslink lie
tuvių emigrantų reikalo ir buvo 
skirta šiokio? tokios pinigų sumos, 
kurios perduota slavų emigrantų 
namui. Į kaslegamiją dabar jau 
lankosi du sanariai S. L. A.: And
rius Kundrotą iš Brooklyno ir Vin
cas Ambrazevičius iš Newarko, N. 
J., ir jau daug pagelbsti lietuviams 
emigrantams. Bet, žinoma, kas 
gali ten nuolatos vaikščioti? Juk 
darosi iškasėtai, o pagdba atei
viams būtinai reikalinga. Žydai, 
italai, vokiečiai, slavai ir kiti turi 
kaslegamėje po kelis savo atsto
vus ir pribuvus jų tautos emi
grantui, jei tik kokia klintis atsi
randa, tuoj jį išima ir duoda pa
tarimą. Taigi ir lietuviams reikė
tų pasirūpinti apie savuosius. Da
bar letuviams pagelbsti slavai, to
dėl mums reikėtų irgi prisidėti, iš 
dalies, prie jų, nes męs vieni už
laikyti tokio namo neįstengsime. 
Slavų emigrantų namas užsilaiko 
iš aukų, kurias jų tautiečiai sude
da; o kada jie ir mums prigelbsti, 
tai žinoma, reikia jiems atlygini
mo. Bet iš kur paimti tą atlygi
nimą, tai nežinia, gal toliau visuo-_ 
menė išris.

Kad padaryti kokią pradžią tam 
seniai reikalingam užmanymui, 
Brooklyno draugovės: šv. Juoza
po, šv. Kazimiero, Šv. Jurgio, Lie
tuvių Amerikos Ukėsų Kliubas, 
prisiuntė savo atstovus 25 d. balan
džio į Lietuviško Tautiško Namo 
svetainę ir nutarė atsišaukti į vi
sas lietuviškas organizacijas Ame
rikoje be skirtumo tikėjimo ir pa- 
žvalgų, jdknt savo susirinkimuose 
svarstytų gelbėjimą ateivių. Or
ganizacijos, parapijos ir pavieni, 
visi turėtų atjausti sunkų ateivių 
padėjimą. Į komitetą tapo išrinkti 
šitie draugai: pirmsėdžiu Andrius 
Kundrotą, *105 Berry str.; iždinin
ku Petras Akusevičius, 229 N. 6 
str.; sekr. Juozas Miliauckas, 103 
Grand str., Brooklyn, N-t Y.

Sekantis susirinkimas atsibus 16 
d. toje pačioj svetainėj.

Meilingai užprašom ir kitas vie
tines ir apylinkės draugijas pri
siųsti atstovus viršuj pažymėtą die
ną, o kuriems yra toli, tai meldžia
me raštu išreikšti savo nuomonę. 
Kas teiksis prisiųsti aukų, tai bus 
garsinama “Vienybėje Lietuvnin
kų”.

Visus susinėsimus rašyti sekre
toriaus adresu.

iš šito straipsnio pirmą kartą te- 1 
gavau išgirsti. Gerbiamasis auto- > 
rius, matoma, nebuvo apie tat, ra- •. 
šydamas straipsnį, kaip reikiant 
painformuotas. Teisybė, nabašti- < 
ninkas plačiai dlegy veno, bet bado 
užtat pritirti jam neprisieidavo, — 
gyveno gana sočiai, pinigais buvo, 
matoma, aprupntas geriaus negu 
nevienas iš tų mūsiškių, kurie taip- 
pat nebadauja.

Todėl mestasis visuomenei dčlei 
nab. Sugadino apkaltinimas už jos 
“atšalima: nesirūpinimą mokslei
viais” — čia netinka. Toksai, pa
galbaus, tvirtinimas butų neteisin
gas ir prieš nabaštininko gimines, 
kurie jam užtektinai padėdavo. Jei 
visi moksleiviai taip savo artimų
jų butų šelpiami, kaip nab. Saga- 
dinas, visuomenė, ištikrųjų, galėtų 
ramiai kitais reikalais rupinties.

Nors aš priverstas esu šitą faktiš
kąjį sulig nab. Sagadino atitaisy
mą padaryti, nėkiek betgi to fakto 
aš nenoriu, žinoma, apibendrinti ir 
nemanau tokiu budu Saldinti vi
suomenės nuo moksleivių šelpimo. 
Priešingai, aš norėčiau visuomenę, 
kartu su V. K. Račkausku, kuo- 
karščiausiai prie to paraginti, nes 
moksleivių tikrai badaujančių, tik
rai pašelpos reikalaujančių ir 
jos nesusilaukiančių, nesurandan
čių, o tačiaus labai ir labai jos ver
tų, — žinau nevieną, dėl kurių 
man pačiam nemažiau už kitus šir
dį sopa.

Į kitas nab. Sagadino nusižu
dymo priežastis čia aš neįsileidžiu. 
—skaitau vis dėlto reikalinga sulyg 
minimos tame pačiame straipsnyje 
jo, tariamai įgautosios persekioji
mo manijos, baimės papulti Rusi
jos valdžios rankosna, viena tik, 
konstantuoti, kas man žinoma iš | 
jo gyvenimo Šveicarijoj.

Čionai tos baimės 
kiant nė nuo jo paties, nė per ki
tus jo draugus neteko girdėti. Dar 
daugiaus: “V. Žiniose” su jo ži
nia buvo ilgą laiką, ligi pat jam 
Amerikon išvažiuojant, viekai skel
biamas jo vardas ir jo tikras ad
resas, kuriuo naudojosi informuo
jamasis prie "Ų. L. J. Sandoros” 
biuras. Amerjkon išvažiuodamas, 
nab. Sagadinas taip-pat apie jokią 
baimę dėlei Rusijos valdžios nė 
karto nebuvo prasitaręs, bent ne
teko apie tai girdėti, nė męs, 
jo draugai, tos baimės jame nega
lėjome pastebėti. J. Bkp.

sausumomis — veltui galėtum 
danguje jieškoti geresnio ar gra
žesnio busto. Anot Emėrsono:

Pilnai vertas didžiųjų žnumiu 
širdies ir gy vastinės pajiėgos pa
duoti jam ir džiaugtis |ud” . ’

Kaip tai yra turėti dalį didžiaja
me, saulėtame, linksmame gyveni
me ant žemės! būti lairilingti kaip 
paukščiai, pasitenkinčiu kąip ban
da ant kalvų, kaip lapai ant me* 
dzių, kurie plevėsuoja ir šiuršena 
nuo vėjo; kaip vaiulenys šniokš
čią ir bruzdą į mares! Galėti ma
tyti, kad svieto nuodėmės, nuliūdi
mai ir kančios yra būtina dalimi 
prigimto dalykų bėgio, apsireiš
kimu augio ir vystymosi įstatymo, 
kuris etąa perdėm |>er visą visatą, 
kartus savo asmeniškame pritaiky
me, bet šviečiąs pažvelgus mums 
į gyvenimą kaipo visą! Be mirties 
ir puvimo, kaip gyvastis galėtų 
tajpbj? . Be to, ką męs vadiname 
nuodėme (kas yra antru netobu
lumo užvadinimu) ir kovos pa
sekančios ją. kaip męs. galėtume 
besivystyti? Aš žinau, kad eik
vojimas, tramdymas, kančia žmoni
jos istorijoje neramina, bet tai tik 
atsikartojimas eikvojimo, tramdy
mo, kovos, kuriuos žemė pati pe-

ir kovos pa-

rėjo ir lygšiol tebeina ir kurie ga
baus pasibaigs rymčia ir t ,1a. Pa
sižiūrėkime į žolę: gėles, 

giedruma ir romą 4- kokia
saldžius

išreiš-

IŠ PO AMERIKOS RAŠTININ
KO PLUNKSNOS.

K4 GYVENIMAS MAN 
REIŠKIA.

Rašo John Burough. 

turėjau laimingą gyvenimą

laukų 
kaina jie buvo pirkta, iš kpkių ka
ringų ‘ ■" •* *''’ i ’
girios 
kimų ir palengvo pirmesniojo svie
to dievų malūnų malimo 
kas pasidarė!

Kuo yra Rusijos merdėjimas 
dabartiniu laiku, ugnis ir kardas, 
traukymas draugijinių lir politi- 
kinių ryšių, drumstimas ir naikini
mas, kurie tarytum yra baisus, jei 
ne geologiškais iškilniais, kaina 
užmokėtina įstatymui ir tvarkai 
ant patvaraus pagrindo? Męs kru- 
pčiojame dėl naikinimoi ir -kančios, 
bet šitie dalykai niekuomet negali • 
būti prašalinami iš evoliucijos 
bėgio.. Kaip ypdtos, męs galime 
stabdyti juos; kaipo žmonės ir tau- į 
tos, męs galime kęsti juos. Naiki
nimas, skausmas, tramdymas — 
dieyai juokiasi iš tokių tfalykų; hy: 
tik žaismė ęiua tąi 4r gana. Kiek 
tūkstančių tamsybės ir pasibaisė
jimo metašimčių niukso terp šios 
dienos žmogaus ir žemo g\ vuliško f, 
pratėvio, nuo kurio jis paėjo! 
Kas gali nupiešti kančias ir pralai
mės! Bet štai nięs esame ir visa 
baisioji praeitis užmiršta, yra, teip 
sakant, žemė po musų kojotais.

Musų tėvai buvo raminami ir 
palaikomi tikėjimo į ypatingą ap- 
veizdą — kad yra augščiausia gav._• 
lybė, kuri ypatingai rūpinasi žmej. 
gum ir jo darbais ic kad visam! 
istorijos bėgyje kreipė priešingjĮr 
sias sroves jo naudoti. NegalĮ ■ 
ma užginti, kad viskas veikė Lį- 
vieno galutiniam žmonijos labFj, 
abelnai, nes kitaip ji butų turėjtls^^ 
išnykti nuo žemės paviršio. Bet 
apveizda daro dalykus aplamai. 
Lygiai teip pat kaip kareivis, ku
ris puola ant juros ir airt žemės, 
ant teisingų ir neteisingų, kur jo » 
reikia ir kur ne; ir gyvasties ant 
žemės išsivystymas, paimant ir 
žmogaus gyvenimą, ėjo ir eina, 
nes pajiegų susirėmime,? i n tėkmės 
prielankios gyvasčiai ir stumian
čios ją galų gale laimėjo. Apveiz
da yra musų pusėje, ne įsikišdama 
tai čia, tai ten ir atmainvdama 
prigimtą dalykų bėgį, kaip sakysi
me, grąžinimas ar suturėjimas sva
rumo, ugnies ar tyaro įstatynK), 
arba perlaužimas ties kokiu daik
tu priežastinybės grindies, rišan
čios visus kitus daiktus j krūvą, 
bet tik per visatos sąstatų ir musų 
prietikius prie jos. 
ant galo yra musų pusėje. Rusi
ja ant galo laimės, kaip laimėjo 
Amerika, Anglija, Prancūzija ir 
Vokietija.

Kaipo ypatos męs kenčiame pra- 
laimę, neteisybę, skausmą, liūdnu
mą, mirtį pirma laiko; daugybė 
žūsta užtręšimui dirvos, ant kurios 
augs > penas kitoms daugybėms; 
tūkstančiai savo negyvais kūnais 
tik tiltą padaro, kuriuo kiti tūk
stančiai turi eiti į kokią nors paža
dėtąją žemę. Silpnieji, bepročiai, 
begražumiai tarytum kenčia netei
sybę iš rankų jų tvėrėjų;, nėra 
jiems pasiskundimo, ajieliavimo 
teismo; gamtos įstatymo nuospren
džio negalima atkeisti. Jei gyva- 
stinė srovė susitraukia savo vagoj, 
tai būva tam priežastys, o jei šitos 
priežastys liautųsi vėike. tai visata 
iširtų į dalis; bet ypata, kurios sai
kas, dėlei šitų priežasčių, yra tik < 
pusiau pilnas, užmoka kainą už 
nuodėmes ar apsileidimus kitų; 
jo nelaimė tik parodo įstatymą 
ant kurio musų gyvenimai yra visi 
sunerta it poteriai ant siūlo.j paa. ; : • į -

elementų, iš kokių žemės ir 
perversmių, trynimų ir sku

tas vis-

Aš 
ir,jei tektų išnaujo gyventi, nedaug , 
ką aš jame keisčiau. Turbut aš , 
gimiau po^ laiminga žvaigžde su . 
jautrum pajautimu stebuklo, kuris j 
niekuomet neapleido manęs ir ku- . 
ris tik retkarčiais sumenkėjo be 
prisidėjimo iš mano pusės. Man 
kliuvo paprastas buitas ir man jis . 
buvo gana geras. Nelaimingas 
tas žmogus, kuris yra gimęs su di
delėmis lukesthnis ir kuris neran
da savo gyvenime nieko derančio , 
jo lukestims.

Geriausiu daiktu, kurį žmogus , 
atsineša su savim į svietą, yra pri- , 
gimtas dvasios nuolankumas. Ant- ( 
ru geriausiu daiktu ,kurį jis gali | 
atsinešti, ir jiedu paprastai eina | 
iš vieno, yra branginamoji dva- , 
šia — mylinti ir jautri širdis.' Jei . 
jam lemta būti reformatoriumi, , 
klibinti dalykus ir galabinti slibė- ( 
mą, tai jam kitos ypatybės dar rei- | 
kalingesnės. Bet jei jis nori kuo- , 
daugiausiai išgauti iš gyvenimo 
priderančiu budu, jei jis nori gė
rėtis puikiuoju svieto reginiu nuo 
pradžos iki galui, tai jis turi savo 
gyvenimą nutaisyti žeman balsan 
ir gerai sutaikyti su paprastais vi- j 
suodinais dalykas. I n tempta s, gar- , 
sus, toli girdimas, umus — ■ 
koki męs laimingi jų išvengę, gim- , 
darni su palinkimais, verčiančais jų į 
šalintis! ,

Aš noriai giedočiau giesmę garb- 1 
stymui svieto, kokiu aš jį randu. < 
Kokia tai galinga, indomi vieta 
gyventi! Jei aš turėčiau gyventi 
iš naujo ir galėčiau pasirinkti iš 
dangiškų kūnų, tai tikrai pasirink- 1 
čiau šitą planetą ir šituos vyrus ir 
moteris savo draugais ir sėbrais. 
Kas daugiaus gali būti geidžiamo 
už šitą didįjį skriejantį su savo 
dangum, žvaigždėmis, saulėtekiais 
ir saulėleidžiais, su savo į vaizdą 
begalėn ? Kas daugiau gali būti 
patenkinamo? Apvainikuotas se
zonais, įdėtas į žvaigždines intek- 
mes, verdąs gyvybę, ugnies širdžia 

“skurdų gyvenimą” tik bei jūrių žydimų ir vaisingomis

Dr.

Išlaimejimas

DĖLEI STRAIPSNIO APIE
PR. SAGADINĄ.

“Lietuvos” No. 15 radau V. K. 
Račkausko straipsnį apie nelaimin
gąjį, nusižudžiųsįjį Dr. Pr. Saga- 
diną.

Tame straipsnyje tarp kito ko 
pasakyta (visur mano pabriežta): 
“Jo (Dr. ’Pr. Sag.) mirtį susku
bino caro žiaurumas ir musų 
pačių atšalimas; nesirūpinimas 
mokslehiu”. Toliaus dar tarp prie
žasčių, tariama “ėdusių jo dvasią”,- 
minimas ir — “nuvargintas skur
džiu gyvenimu universitete kūnas”.

Nabašninko Sagadino gyvenimą 
Bernę, bent iš tos pusės, apie kurią 
čia kalbama, gerai pažinau, nes su 
juo visą laiką Berne kartu studen
tavau. Ir turiu prisipažinti, jog apie

netikusius perstatymus! 
St. Strazdas.

KENOSHA, WIS.
balandžio čianykštė Kan-

IŠ
24 d. 

kliu Giedorių draugovė parengė 
teatrą šv. Petro salėj. Lošta bu
vo drama “Genovaitė”. Perstaty
mas pasisekė gerai, klausytojai bu
vo užganėdinti. Žmonių prisirinko 
daug, nes po teatrui buvo balius.
Pelnas paskirtas bažnyčios naudai. 
24 d. balandžio perstatymas ir ba
lius buvo paantrinti. Žitaonių pri
sirinko dar daugiau, bet lošimas 

svetainėje ant 48 ir Honore gatvių jau ne teip gerai pasisekė.
ant scenos veikalą: “Aukso 4 • K. B. ’jo

sve-
kur

gra-



Obelių sode vieni vaisiai yra 
sukirmiję, kiti parkuoti, treti už- 1 
nykę dėl vienokios ar kitokios prie- 1 
žasties; bet gamta kenčia ir kir- 1 
miną ir kerpę, padarančią šašą 1 
ir medžio utėlę, kuri stabdo augi- 1 
mą, teip pat nuoširdžiai, kaip ji 
kenčia sveiką vaisių. Ji laiko 
smaigus abiejų šalių; kas nepra- 1 
kištų, ji visi, išlošia. Vabzdys per
duria lapą ar stambų ir tuoj aus vi- 

• sos jiegos ir sunkos dariusios la
pą susiverčia daryti bustą vabzdžio 

, jauniesiems, lapas yra užmirštas ir 1 
tik vabzdžio reikalai yra atmena
mi ir męs tokiu budu gauname ar- 

• žuolo ar hikorijos galką ir tolygius 
kitus anormališkumus. Vėžys, pa
lengva ėdąs žmogų 4- yra teipgi 
išeiga gyvastinio proceso teip ly
giai kaip ir gyvastis, kurią jis nai- 

r kiną. Užkrečiama, limpama liga, 
maras apreiškia gyvybės įstaty
mus. Vienas daiktas praryja ar 

t sunaikina kitą, parazitas sunaikina 
savo priėmėją, rudos sunaikina 
kvietį ar avižą, brudas sunaikina 
paukščius ir tt.; ir bet gyvenimo 
žaismė eina ir geriausiai laimi, jei 
ne šiądien, tai rytoj, ar už de
šimties tūkstančių metų. Tuo tar
pu imtynės, skausmai, pralaimės, 
mirtis ateina; męs kenčiame, sielo
jamės, šaukiamės! prie dievų. Bet 
dievai tik nusišypso ir laikosi iš 
tolo,’ o svietas klaidžioja, nes kito 
kelio pirmyneigos nėra:. Blogą pa
seka geras kaipo jo šešėlis; jis yra 
neatidalinamas nuo daiktų sąsta
tas. Jis pridengia paveikslą, pa
daro skirtumą, suteikia stūmimo 
spėką. Geras, geresnis, geriausias 
— šitie yra apsklembiąmi mums ir 
verčiami patraukti mus sayo prie- 

f šininkų. Męs jų niekuomet ne
pasiekiame pilnai, kadangi musų 
saikas kįla su mumis; kas mus 
patenkino vakar, tas gal nepaten
kina mus šiądien. Ramumas, pa
sitenkinimas, tikras pasilsys ateina 
tik per pastangą ir tai neilgam. 
Aš myliu atkartoti Whitmano žo
džius ir stebiuos kaip teisingi jie 
yra ir tautoms ir pavieniams: .

“Dabar suprask manė gerai. 
Yra leista daiktų branduoly j, kad 
iš visokios pasisekimo vaisos, ko
kia ji nebūtų, turi išeiti kas-nors 
tokio, kuris padaro didesnę kovą 
reikalinga”.

Aš nugrimzdau | gilesnius van- i 
denius, negu ketinau bepradedą- < 
mas. Aš norėjau laikytis arčiau 1 
krašto. Sakau, aš turėjau laimin- 1 
gą gyvenimą. Savo jaunybėje, bu- < 

. damas dvidešimts penkių metų, ; 
parašiau poemėlę, pavadintą “Lau- . 
kimas”, turėjusią diktoką istoriją, 1 
o kurios svarba yra, “kas mano, 1 
turi ateiti man”. Ko mano są- 1 

, "’ tata reikalauja, draugų pagelbos,
'Osiekimų, pragumų, tą aš rasiu 
‘ ir-nors kuomet nors. Tai buvo

Į 1* ašakoj imas senos patraukimo 
I P3’okyklos. Tie, kurie gimė kovo- 
I ir u ir imtis, randa kovą ir imtynes

- Jųi. 1 pat po ranka; kurie gimė lė
tumui ir meilei, tie randa lėtumą 
ir meilę prie savęs. Iš prigimimo 
intaringieji ir neužtikingieji atran
da svietą suokalbiaujant prieš juos; 
atšiaurus, kietširdžiai mato save 
žmonėse aplink save. Kokiu balsu 
kalbame į žmones, tokiu balsu 
žmonės kalba į mus. Duok ką 
geriausio turi, o kainan gausi ge
riausią. Duok kaupinį saiku, o 
kaupinu saiku bus tau sugražinta. 
Męs visi apturime, vėliau ar anks
čiau, tą ko verti vienokiame ar 
kitokiame pavidale. “Nepailsk ge
rą daręs”, atlyginimas tikrai bus, 
jei ne svietiškais daiktais, tai vi- 

> dūriniu patinkinimu, dvasios pato
gumu, sields ramumu.

Visi geriausi mano gyvenime 
daiktai atėjo man nejieškomi, bet 
tikiu nebe užpelno. Tas priešin
tųsi lygybės principui, kurį aš sten
giausi parodyti. Žmogus, galų ga
le, negauna to, ko jis neužsipelno. 
Ką aš noriu pasakyti, yra tas, kad 
didžiuma gerųjų mano- gyvenimo 
daiktų — draugai, kelionės, pra
gumai — buvo netikėti. Aš nesi
jaučiu, kad laimė butų dariusi 

i aštrias derybas su manim. Aš ne- 
suviltas žmogus. Palaimintas tas, 
kurs mažai laukia, bet dirba teip, 
kaip laukdamas daug, j Užtenka 
jo gerumo šiai dienai. Aš atsida
viau dabartinėj valandoj dalykams 
artimiems po ranka, dalykams, ku
rie visi gali turėti tolygias išly- 
gas. Jei keno širdis palinkusi prie 
išimtinių, tolimų — prie turtų, gar
bės, galybės—tai y ragai imą, kad jis 
gali apsirinkti; jis gali sugaišinti sa
vo laiką bej ieškodamas sutrumpin
to kelio j šituos daiktus. Sutrum
pinto kelio nėra. Viskam vertam 
turėti turi būti užmokėta kaina, o 
kaina visuomet yra darbas, kan
trybė, meilė, pasišventimas, — ne 
popieriniai pinigai, ne vekseliai, 
lik gryno patarnavimo auksas.

Aš neužsivarau ant garbės troš
kimo, besiekiančio į augštą, bet 
nėra verta besisukti, jei nėši ap
krautas, o apkrovimas ir vartoja
ma medžiaga turi būti žiūrima pir
miausiai.

“Ramiai aš sudedu rankas ir lau
kiu”; bet jei aš laukiau vieną die
ną, tai kitą dienią variausi. Jai 
aš laukiau to, kas yra mano, kad 
ateitų pas mane, tai aš stengiausi 
parodyti, kad tai yra mano, o 
ne keno kito. Mano laukimas yra 
daugiausiai linksmas pasidavimas 
visatos tvarkai kokia ją randu — 
tikėjimas į asmeninę 
H 
sezonų ateinant, aš Į 
gos įsprausti savo 
link mano esybės srovės neša. Ką 
aš myliu vertą ir į erą pranešti? 
Aš krypsiu ton pusei; aš užimsiu 
tą sritį. Aš nelauks 1 
tyti ar tas apsimoki, 
nynias patraukia minią, 
siu tik toląi, kol gerai pamatysiu 
savo kelią. Tuo tai pu aš krapš
tysiu savo akis ir p r; .tinsiu jas pa
žinti tikrą gyveninio vertę....:

Laukti ko-nors kito padaryti ta
vo darbą, kad ateitų 
užsipelnei, yra x užm išimas laiko. 
Laukti ko-nojs atsimainant 
teipgi prastas sumanymas, jei 'tu 
jau nenustatei tėkmės, priverčian- 
čios ką-nors atsimainyti, 
kas laukia savo piutės, 
dą. Jūreivis laukią 
savo buorę. Daug 
ima laukimas — vai 
mas.

Aš niekuomet nejjkškau turtų, 
aš perdaug buvau įsij 
tą aplink save. Aš 1 
bumo vę^telgystei visįiek — 
gikėms lenktynėms, ~—
dienos yertelgystė iš 
lies yra — ir gal nebočiau pasiekęs 
turtų, jei ir bučiau 
negaliu tvirtinti, kac 
greičiau būti apgauti, negu ap
gauti, bet aš tikrai žąnau, kad aš 

i niekad sužiningai nedrysčiau pri
griebti žmogų. Ir kdkią pasiseki
mo progą toksai miri cštapadis ga
lėtų turėti besąžiniškoj kovoj dėl 

. pinigų, kuri eina vaizbos sviete?

daiktų tikry-
i. Aš laukiau saules užtekant ir 

laukiau pro- 
irklą, kur-

ta,1 kad pama- 
į, ar tas ma- 

Aš lauk-

tas, ko tu ne

yra

Jie dabar nei. ten, kur jie butą MaŽHS FeljetOHaS. 
ėję. Turtai yra is dalies išdalina- ****•&
mi be aplobinimo tų, nuo kurių jie 1909 m. kovo 19 d. Rygoje pra- 
iš pradžių paėjo. dėjo eiti naujas sanvaitinis lietuvių

Už rybų vidutiniško kompeten- laikraštis “Rygos Garsas”, 
tiškumo turtai yra sunkenybe. šit kaip jis skelbiasi:
Žmogus gali valdyti kompetentiš- — “Rygos Garse” apsakymėlių
kurną; dikti turtai valdo jį. Jis mylėtojai rps sau gražių skaity- 
yra auka. Jie pripildo jį nėra- mėlių ,(feljetonų), pirkliai gi daug 
mybe; jie naikina ir iškraipo jo įvairiausių apskelbimų.
prigimtus santikius su jo artimais; Koks gražus, poetiškas palygini- 
jie sudarko jo prastumą, jie kiša mas! Poetas, beletristas, romani- 
netikrą gyvenimo vertę prieš jį; stas ir biznieris!
jie duoda jam galybę, pavojingą Galima skaityti “Anykščių šile- 
vartoti; jie veda į atsidavimą, sau; lį” arba tokį apskelbimą:
jie sukietina širdį; jie ugdo ne- — Parsiduoda 5 metų veislinis 
tikrą išdidumą; išdalyti yra pavo- eržilas, tinka visoms kumelėms.
jinga; laikyti reiškia turėti dva- Skaityk “Orleano Mergelę” ar
čios rūpestį ir neramumą. Žmo- ba apskelbimą:
gUi su turtais vesti prastą gyveni- — Pigia kaina svarais ir pūdais 
mą yra beveik, teip sunku, kaip parsiduoda degutas ratams tepti, 
verbliudui perlysti per adatos 
ausį. Kiek tai daiktų stovi terp 
jo ir prasto atviro oro musų bend
ros žmonijos! Markus Aurelijus 
manė, kad žmogus gali būti laimin
gu net rūmuose; bet reikia būti 
Marku Aurelijumi — žmogum, 
kurio pobūdžio prastumas yra ne
įveikiamas — idant teip butų. Vie- bendradarbių žodį tame didelia- 
nok aš nenoriu užsivarinėti ant me klausime, — kaip jie mano, 
turto kaipo tokio, nors bausmės gal ištikro eržilas ar kuilys atsve- 
ir pavojus susirišę su juo yra ria dešimtį “Anykščių šilelių”? 
labai aiškus. Man nesimato, kad 
jis kuomet išeitų iš naudos.

Ukinin- 
pasėjęs gru- 

vėjo, ištiesęs 
gyvenimo pa
ršingas lauki-

i gilinęs į svie- 
Jeturėjau ga- 

• smau- 
kuriomis šios 

i didesnės da-

perėjęs. Aš 
aš sutikau

kas ir vaisių augintojas. Aš myliu 
žėmę, myliu matyti javus augant 
ir nokstant, bet pardavinėjimas jų 
apvertimas jų į pinigui sutrina ma
no sielą dėl prijautirpo kovos ir 
lenktynių, perėmusių turgviečių 
orą. Jei galėtum savo vaisius už
auginęs atiduoti žmonėms, kurie 
jais brangintų, tai butų verta ir 
nepadarytų skaudėjimo. Bet tą 
patį aš dariau su savo protiškais 
padarais. Aš nė vienos knygos ne
parašiau už pinigus (rods, vieną, 
ir ta buvo netikusi); aš rašiau jas 

► iš meilės, ir vidutinė suma, kurią 
1 jos atnešė, neįgylė manęs.

Aš žiuriu į šitą turtų siutinį, 
i apėmusį kuone visus musų laiko 

luomus kaipo į apgailėtiniausių re- 
į ginį, kokį svietas kuomet matė. 

Senoji malda: “Neduok man nė 
skurdo, nė lobių”, yra pati išmin
tingoji. Baisią klaidą darome męs, 
manydami, kad jei maži pinigai 
yra geru daiktu, tiri neapryboti 
turtai yra viso gero suma, arba, 
kad musų laimė žengia drauge su, 
musų nuosavybių augiu. Bet teip 
nėra, nes daiktų skaičius, kuriuos 

ištikro galime padaryti savais, 
aprubežiuotas. Męs negali- 
išgirsti vandenyno, kad

labiausiai ištroškusiais bu-
Kaušelis * šaltinio • van-

męs 
yra 
me 
ir 
tume,
dens tai viskas, ko męs reika
laujame. Mano draugas sykį sa
kė man, kad jei jis pergy vens sa
vo pačią, tai parašysiąs ant jos ka
po: “Mirė nuo daiktų”—užmušta 
savo savinybių baisybės, šiteip už
mušamų žmonių skaičius be abejo 
yra labai didelis. Kaip Thoreau pa
tyrė, kad specimenai ir retenybės, 
kuriuos jis surinko ant savo ka
minėlio, reikalavo nudulkinimo, tai 
jis visus juos išmetė

Krovimas didelių tvirtų yra pa
vojingu užsiėmimu.
dovanomis didelių turtų teip pat 
yra pavojingu užsiėmimu ne tam, 
kuris duoda — tas turėtų būti gei
stinu jam — tik tam, kuris gau
na.

Labai daug didžiųjų musų lai
ko turtų yra surinkta procesu at
kreipimo visų srovių į savo priva- 

i tinį rezervoarą; jie privertė didelę
■ žmonių daugybę kur-nors netekti 
i vandens ir atėmė galybę daugeliui
• darbščių, ramių ratų. Ideališkas
■ stovis yra lygiame turtų padalini-
• me. Kaip tu bandai išdalinti sa

vo baisius tartas, atidaryti savo 
tvenkinj, tąsyk pavojus prasideda,

ir langą.

Davinėjimai

B——

EMILE ZOLA
SS

RYMAS
ROMANAS

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

kur veržėsi riksmas ir riaušių trenksmas.
Prada norėjo nuvežti savo sankcleivius lig 

Džiulio gatvės. -
— Tamstos taip skubinate, pėsti galite pa

sivėluoti. ,
Džiulio gatvė jau buvo paskendusi tam

sumoje, liūdna. Išlipęs iš karietos Santobono 
nelaukė Pierre’o, nes žinojo kad jis eina į rū
mą iš skersgatvio. * •

— Sudiev, ponas abate. ,
• — Sudiev, grafe, labai ačiū ?
Ir abu jie žiurėjo į Santobono, kuris įėjo 

rumafl, nešdamas su savim likimą.
.(Tąsa).,

Prada linksmas, kaip vaikas, ėmė klegėti 
ir sušuko:

— Žiūrėk, abate! Saugok savo figas! w
■ Santobono, kuris tuo laiku ištuštino antrą j. 

stiklą ir buvo geriausiame upe, krūptelėjo, at-* 
sisuko ir suprato, pamatęs vištą. Jis ėmė gru- 
mot, keiktis. Bet višta antrą kartą įsmeigė 
snapą į figą ir, lapstendama sparnais, nusine-

XII. I l ' .
Buvo jau, dešimta valanda, kuomet Pierre 

.. Ičarciss; papietavę Cafe de Roma, nuėjo 
pėsti pas BuondžiovannL Sunku buvo pra
simušti į rūmą, nes daugybė stovėjo karietų 
ir didžiausia žingeidaujančiųjų piinia, kuri 

žodžiu, nuraturo.’ va-Į« j«, nors Santobono vijosi kelis žingsnius ir | Sliios ’leTtt
du, ar šaunius apsius, bus|grasino kuntsėia. Prada ir Pierre negalėjo

sunumi. ; j L j r
— Po velniais! — pa-akė Narciss, suspau

stas iš visų pusių miniosH 4- męs niekuomet 
negalėsime prasigrusti lig viršaus. Jie turbut 
visą miestą sukvietė!

Patėmijęs, • kad Pierre nustebusiai žiurė
jo į atvažiavusį karietoje pralotą, jis pasakė:

— Nesistebėk. Tamsta čia pamatysi ne 
vieną pralotą. Kardinolai, žinoma, neišdrįs 
čia pasirodyti, nes bus kara ius su karaliene, 
bet pralotų bus nemažai,.,. Na, antgalo,

kalus ar šaunius apskelbimus, bus 
tas-pats, rasi vienodą užganėdini- 
mą. Kasžin? Rasi 5 metų eržile 
yra daugiau poezijoj negu “Anykš 
čių šilelyje” ? »

Butų labai malonu ir svarbu iš
girsti “Rygos Garso” redaktorių ir

susilaikyti juokais. -
— Štai tamsta esi ir nubaustas, nenorėjai 

palikti krepšelio karietoje, — pasakė grafas. 
— Jei aš nebūčiau parodęs višta viską butų 
sulesusi.
. Santobono, keikdamas, pastatė krepšelį ant 

stalo, sudėstė gražiai figas, apklojo lapais ir Į. 
nurimo.

Laikas buvo važiuoti; saulė beveik leidosi 
ir grafas ėmė skubintis.

— O kur gi kiaušiniai?
Ir nematydamas senutės, jis pats nuėjo

Rygos Garsų” leidžia ne veže- 
---------  12 ---- 2__., Jo jai, bet tituluoti žmonės — iinži-

nelygus padalinimas, be abejo, vis nieriai, advokatai, vis gudrios gal-Įjos jieškoti. Jis apėjo arklides, daržinę, 
visuomet įvyksta dėl gamtiškų prie- vos, jie gerai supranta ką sako.
žasčių. — Apsakymėlių mylėtojai ras

Ankščiaus ar vėliaus daiktai su- sau gražių skaitymėlių (feljetonų), 
randa savo tinkamų lygmalę, o pirkliai gi įvairiausių apskelbimų, 
tinkamoji tūlų daiktų lygmalė yra šedevras!
ant virkaus. šio svieto subruzdi- O gal Rygos ganiečiai mano Ii-1 čiupinėjo, ji buvo šilta, minkšta. Staiga jis 
me ,kovoj stiprus vyrai, galingi teraturoje baisiausių revoliucijų [baisiai išbalo — visa teisybė atsistojo jo aky- 
protai turi būti ant viršaus.' šitas padaryti? ............. * “* *
yra neišvengiamu; pačios medžią- Kam rašyti “Anykščių šilelius”, 
gos tiesos yra po jų pusei. “Orleano Mergeles”, daug protin-

Nė socijalizmas, nė kitas koks giau rašytojai padarytų, jei prie 
“izmas“ negali visiškai sulyginti savo durų prikaltų lenteles su už- 
žmonių padėjimo. Stiprus viešpa- raliu: 
taus, silpnas turi pasiduoti. “Tam, — Ei, bizneri, eik pas mane, aš 
kas turi, bus duota, nuo to, kas tau parašysiu tokius apskelbimus 
neturi, bus atimta ir tas, kų jis tu- apie eržilus, kuilius, degutas, kad 
ri”. Pajiega pritraukia pajiegų; iš džiaugsmo lig dangaus pašoksi! 
silpnybė žudo net tų, kų turi. Panai- Užeik, biznieri, pas rašytojų! 
kinimui skurdo, panaikinimui tur- Nedidelė lietuvių tauta, bet 
tų reikia pirma panaikint prigtm- gudrių galvų užtektinai turi! 
U nelygumų terp žmonių. Išeina K. Janonis,
lyg kad tūli žmonės turėtų ilges
nes rankas kaip kiti ir galėtų pa
siekti vaisius ant pragumo medžio 
už rybų savo lenktininkų pasieki
mo. Ar męs kirsime jiems rankas? 
Ne, męs tik gėdinsime juos už da
rymų savęs kiaulėmis ir užėmimų II Jauniejie turkai pradeda 
platesnio suolo negu jie gali ap- artymiausius buvusio sultano 
skėsti. Musų dienose ir šalyj auk- Abdel Hainido tarnus; 29 d. balan
so vaisiai ant medžių teip buvo džio, ant Gaišta tilto likosi pakar- 
gausųs, kad ilgarankiai žmonės ne- tas sultano eunuchas Nadir paša, 
teko galvos dėl turtų ir griebėsi J»« buvo apkaltintas už kurstymų 
visokių nepriderančių pragumų; jie kareivių prieš jaunųjų turkų val- 
pamynė trumparankius žmonės ir (l*ių ir užtai kariškasis teismas pa
perėjo per jų išdraikytus kunus. smerkė jį pakorimu. Kariškasis 
Tai ve iš kur neteisingumas radosi, teismas mirtim pasmerkė 250 
Tūli, antai musų baisiųjų trustų kareivių kurstytojų ir jie tuojaus 
bei susirišimų nustelbė lenktynę ne- tapo pakarti.
Jociais ir kreivais budais; jie nu
stūmė ar pavarė savo lenktinin- II Turkijos kariškojo laivyno Ju
kna visai nuo medžio, arba užlipo rin inkai, stovinti Kussim kazerme- 
jiems ant sprando. Jie metėsi prie Konstantinopoli j vėl susibun-
piėšimo ir ušmušėjystės būdų. tavojo: jie ne paklausė prisakymo 

Aš priverstas girti prastų gyve- plaukti į Azijatiškosios Turkijos 
nimų, nes aš jį vedžiau ir atradau uostus, kur mahometonai skerdžia 
jį geru. Kaip aš persiskiriu su krikščionis, 
juo, teip blogos pasekmės įvyksta.
Aš myliu mažų namelį, plynus dra- II Buvęs Venezuelės prezidentas 
bužius, prastų gyvenimų. Daugelis Castro,, esantis dabar Paryžiuj, ro- 
žmonių pažysta smagumų maudy- davijasi su advokotais, ir nori, 
mosi, smagumų šokti kutron ar už priverstinų išvežimų -ir atga- 
ant vilnies nevaržomais drabužių, benimų atgal į Prancūziją, paduoti 
Tai yra prastas gyvenimas — teisman Prancūzijos randų, ir pa
tiems ir betarpinis susilietimas su j ieškoti nuo jo atsakančio atlygi- 
daiktais, gyvenimas su numestais n«no. 
šalin netikrais apsiautais — pui
kus namai, puikios vežėčios, bran- II Rinkimuose į miesto rodą Da
gų* papročiai, viskas numesta ša- n*j°j šįmet dalyvavo ir moterys ir 
lin. Kaip laisvai jautiesi, kaip ge- sostapilyj. Kopenhagene net kelias 
rai elementai tinka, kaip arti susi- išrinko. Vyriškiai moteriskasiaa 
lėti su jais, kaip jie pritinka ku- rodininke* priėmė draugiškai, jos 
nui ir sielai! Matyti ugnį tave vyriškiams,!atsimokėjo tokiu jau 
šildančių, ar dar geriaus, kirsti mal- draugiškumu, 
kas palaikymui ugnies tave šildan- /
čios; matyti šaltinį, kur vanduo II Miestu BoUrdena, Mcxike, kur 
trykšta,- malšinantis tavo troškulį dėl procesijos velykų dienų imt 
ir panerti kibirų jame; matyti bal- užgimė ęuušės ir 7 ypatos 
kius, kurie turi tavo keturias šie- 1^°“ užmuštos, kareiviai sušaudė 
nas ir sienojus, kurie laiko stogų 2 5 j U paimtas y patas, 
tave dengiantį; būti tiesioginiame , ■
ir asmeniškame susilietime su tavo II Netoli Napolio, Italijoj, ant po 
medžiagiško gyvenimo versmėmis; jūrinio torpėdfaio laivelio Fooa at- 
surasti visatos elementų pakeltinai; s*t^c0> kurios vienyolika
turėti orų ir vandenį linksminan- juriniakų likosi užmuštų, o ti yra 
čiais; atsigaivinti rytmetiniu ar va- sunkiai sužeistų, 
kariniu pasivaikšČojimu; džiaugtis .
žvaigždėmis nakčia; gėrėtis paukš- II traukmyj neto 1 y-
telio lizdu ar lauko gėle pavasa- kanclcno
ryj — tai yra prasto gyvenimo at- ®oel°wo rankinę skrynutę, 
lyginimai. kurioje buvo 16000 dol vertės vi

sokių moteriškų auksinių graznų 
__________ ir svarbas dokumentai.

denių į jų prigimtai vagai. Turi 
padaryti naujas vagas ir tu gali pa
daryti daugiau blogo negu gero.

bet pralotų bus nemažai 
prasigrudome, — pasakė Narciss, būdamas 
jau ant laiptų.

Pierre, nerimaudamas, atsikreipė į jj.
— Meldžiu neatsitolinti nuo manęJR 

truputį žinau tik vieną sužieduotinę, liet 
rėčiau, kad tamsta mane supažindintum.

Dar daug spėkų reikėjo pridėti, nes 
laiptų buvo begalė svečiu. Visas rūmas, pra- 

se, užsaldydama kraują. Kaip žaibas,' per jo de“ant. nu<*.Ja>PjM. bmo puikiausiai išpuoštas 
galvą perbėgo susirgęs Leonas XIII, Santo- z? y11318. 4 lnla,s’ . ^uoinct j>e atsirado ant 
bono, bėgantis gauti žinias pas kardinolą virs’us. P^rre tuojau prie įėjimo pam’tė ku- 
SangvineŲi ir paskui einantis su figomis Ry- n,Sa,'csU ,*r kunigaikštienę Buondžiovanni. ku- 
man, kad atiduoti jas kardinolui Bokkanera. Pe s.v?.,^ln<^ svečius. Cia-rpat stovėjo ir abu 
Jis neturėjo laiko apgalvoti, kas daryti? Už- tokie laimingi, tok .e linksmi, ir visi
pakalyje jo pasigirdo balsas.

— Ve kaip! Juk toji višta, kas su ja?
Tai buvo Pierre, kuris iš žingeidumo atėjo 

apžiūrėti triobas.
Prada, krupčiodamas, tartum, užtiktinai 

ant prasikaltimo vietos, atsakė meluodamas:
— Taip, taip, ji nusprogo.... Čia buvo 

tikras mušis. Toji višta, kurią tamsta ten 
matai, puolė'ant šitos atimti figą ir vienu už
simojimu prakirto jai galvą snapu.... Tam
sta matai — kraujas.

Kam jis tą pasakojo? Ar jis nenorėjo 
niekam apskelbti to atkaraus slėpinio ir paskui 
pasielgti taip, kaip jam patiks? Jis, žinoma, 
žmogus teisingas ir neleis žmonių nuodyti.

Prada, daugiau nieko nepasakęs, nuėjo sau, 
surado senutę, pasiėmė kiaušinius ir skubino 
važiuoti. Sugryžę su Pierre’u į karietą atra
do Santobono, ramiai sėdinti, su krepšeliu ant 
kelių. Karieta pasijudino ir Prada, įsmeigęs 
akis į tylintį Santobono, klausė savęs — kas 
dabar daryti? Jis atkartojo sau, kad neleis 
nuodinti žmonių. Matyti, tos figos yra pas
kirtos kardinolui Bokkanera; ištikrųjų jam 
buvo vistjek vienu kardinolu bus mažiau ar 
daugiau; jam atėjo į galvą mintis ar nebūtų Į y?
geriau visai nesikišti į tą biaurią istoriją, į ’ - _ .... . . , ... , , . T
tas purvinas intrigas. Bet rūme gyvena juk 83"^nes reikalingi zustanc.ai valstybei, per- 
ne vienas kardinolas Bokkanera, jts gali su- gydančia, pohhskus finans.sku? ,r doriškus 
valgyti ir tie, kuriems jos neskiriamos? Ir Pasakoja, kad Jis savo rankose laiko
jo Ikyse atsistojo Benedetta ir Dario. Bene- ‘r.Pat> kar?l,«- 2!ur*’ t? ru",<’ 
detta su tetute valgo visai skyrium ir jai ne- *“™nkas. aP'e » sukinėjasi veidmairtnj 
gali pakliūti tie vaisiai, bet Dario, — jis pie- SauJa- . ; ... _
tuoja drauge su dėde. Ir buvo momentas, kuo- . Tikfrat, svečiai, mandagiai nusilenkę Buon- 
met Prada matė Dario pajuodavusį, mirštantį, yžiovanni, tuojau skubinosi prie Sakko, nes 
Ne, ne! Jis tokičs baisenybes, tokio žvėrišku- J*8 ^uvo valdžia, vietos, ordenat, pensijos.
mo neleis! Jis nusprendė, kaip užeiį naktis, —Viešpatie! kokia minia? — sušnabždėjo 
sugrobti nuo Santobono kelių krepšį ir išmesti Pierre. — Iš kogi ji susideda ?, 
laukan. Patėris supras kame dalykas, kitas — O, čia geras mišinys^
gi kunigas—franeuzas—rasi visai nedasipro- ciss, — tamsta čia rasi aršiausius priešus, — 
tės. Jis nusprendė išmesti krepšį prieš patį čia yra ir bažnyčia ir valstybe.... Kunigaikš-
Rymą ir nusiramino. . tis Buondžiovanni užlaiko neutralitetą, jis ne *

— Męs pasivėlinome; Ryme busime ne sivaidija su karaliumi ir yra geruoju su po- 
anksčiau šeštos, — pasakė jis balsiai, kreip- piežium. Jis bijo’prazudyti savo turtus, su-

Jdamasi į Pierre. — Bet tamsta turėsi dar lafc sivaidijus su kuriuo nors....
ko apsitaisyti ir užeiti pas savo draugą. Ir Narciss ėmė pasakoti apie įeinančius

Ir nelaukdamas atsakymo, jis atsikreipė svečius.
į Santobono: — Štai, pažiūrėk į šitą pralotą....

— Tamstos figos nuvažiuos labai vėlai. Xa» Įi a8 pažįstu, pasakė Narciss,
— O, — atsakė pateris, — jo šventenybė taĮ monsinjoras Fornaro.

priima lig aštuntos valandos. Ir figų vakare — Tiesa, monsinjoras Fornaro. labai įtek- 
juk nevalgo. Jos rytoj bus prie pietų. minga ypata. Tamsta sakei, kad jis yra pa-

— Rytoj, taip, taip, žinoma, —atkartojo skirtas pranešėju apie tamstos knygą.
Prada. — Kardinolas tikrai bus jomis pavai- Ir Narciss vėl ėmė pasakoti apie įeinan- 
šintas, Jei tik jam niekas kitas nepadės. čius svečius, jų buvo daugybė: kunigaikščiai,

Pierre, nieko nemanydamas, pranešė jam kunigaikštienės, gercogai. gercogienės, ppli- 
naujieną, kad Dario turėjo išvažiuoti j Ne- tiški veikėjai, valdininkai; dipliomatai, mini- 
apolį. Staiga jis susilaikė, prisiminęs kam pa- sterai, vaizbiai, oficierai, buvo ir svetimtau- 
sakoja. '? čiai — anglai, amerikiečiai, vokiečiai, ispanai,

— Meldžiu kalbėti toliau, meldžiu, tam- ™sai -•> žmonės iš viso pasaulio.
stos žodžiai man jokio nesmagumo nedaro. čia nebuvo galima pasilikti, tiek daug 
Viskas tas jau paseno. Tamsta sakai; kad svečių prisirinko, kad net trošku darėsi. Tuo- 
jis išvažiavo? met išėjo į kitą salę irgi išpuoštą brangė-

—r Taip, jei tik neatidėjo savo išv^iavimo. nybėmis.
Prada tylėjo. Juk tikrai jei ten nėra Da- — 

rio, Jcam jam kišties į tą purviną istoriją?
štai jie privažiavo prie pirmųjų Rymo 

vartų. Čia Prada buvo nusprendęs sugrobti 
krepšį ir išmesti laukan, bet jam, lyg kas su- 
paraližiavo rankas, ir jis to nepadarė, krepšys

II Ir AnffHio* turtingiausio ant I stovėjo Santobono keliuos. Na, ir kam dabar- 
H ir An^ . S“ .^Į^inris, jei Dario nėra? Ne, jis neleis nu-

nuodinti nė kardinolo Bokkanera, — vakare

IŠ VISUR.

senutės nebuvo. Tuomet nuėjo į vištinyką ir 
ten netikėtas reginys sulaikė jį. Ant žemės 
gulėjo drąsioji višta negyva. Tiktai iš snapo 
sunkėsi siaura kraujo sriovė.

- Iš pradžios jis nusistebėjo. Pasilenkė, pa

bau

Aš 
no

ant

svečiai, •įeidami ir išeidami, negalėjo susilai
kyti, kad nepažiūrėti į juos ir drauge nepasi
džiaugti jais.

Narciss norėjo atrekomenduoti Pierre’^,_ 
bet Čelija pirma pasiskubino prie jauno kuni 
go ir, priv.edusi jį prie savo tėvų, pasakė:

— Ponas abatas Pierre Froman; mane 
brangios Benedettos draugas.

Pierre buvo labai sujudintas tos jauntįt 
mergaitės meilumu.

— Benedetta atvažiuos drauge su tetute ir 
Dario, — pasiskubino pirdurti ji. — O, kaip 
ji šiądien laiminga ! Ir tamsta pamatysi, kaip 
ji bus puiki!

Pierre ir Narciss pasveikino ją. 1 Jie il
giau ten negalėjo pasilikti, tiek daug buvo sve
čių. Čelija privedė juos prie Attilio ir pati 
vėl užėmė savo vietą. Pierre su Narcissu iš
ėjo į priekinę didelę salę. •

— Pažiūrėk ten, — staiga sušnabždėjo 
Narciss Perre’ui, — ten stovi pats Sakko su 
savo žmonai .

Tikrai netoli jaunosios tėvų stovėjo jauno
jo tėvai.
- o,

vikrus ir praktiškas žmogus, jis ir nuo antau
si šių neužrausta. Pasirodo, kad žmonėm be

sta iga sušnabždėjo

tęsė Narciss, — tas Sakko tai

Atsakė Nar-

30 dieną balandžio, visokiuose [
kraštuose valstijų: Tennessee, Mis- žemės paviršiaus krašto,
sissippi, Arkansas, Missouri siautė šiems metams turi nepriteklių 80_____
vėtros, kurios labai daug nuosto- milijonų doliarių. Skolos AngU-l jis {mes laišką j dėžutę, kuri yra primušta prie 
lių pridirbo. Užmušta mažiausiai jos iždo siekia $3706065450. Taigi Bokkanera rūmo. Įvažiavo ir j Rymą; iš abie- 
30 ypatų; sužeistų gi yra daug. • *----- ti-* raistu niuksam namai, matėsi smuklės, išpusių niūksojo namai, matėsi smuklės, iš

— Žiūrėk, — sušuko Narciss, —- ve ir se
nas musų pažįstamasis, monsinjoras Nani, 
sveikinosi su Austrijos pasiuntinio žmona.

Nani, pamatęs jauną franeuzą kunigą ir 
jo draugą, tuojau priėjo prie jų. Visi trys 
nuėjo į lango ambrazūrą laisvai pakalbėti. 
Pralotas buvo linksmas, apkerėtas tuo iškil
mingu vakaru, kur buvo išstatyta ant parodos 
tiek dauk plikų moteriškų krūtinių ir pečių, 
kurių dvasiškas tėvas tartum visai nematė J

, — O, mano sunau, — pasakė jis Pierre'ui, 
— kaip malonu man tamstą matyti!.... Na,



Viedras šioks, Viedras toks, bet ką jus

Kas-gi tau duos ką be pinigų ?

iu pasakyti, jog esu minerališkų vandenų sa- 
Mylėk skatiką, o jis dešimts kartų tave

• •• Ir tiesa.... Ką butų kitas veikęs su

II.
VIEDRAS IR BARBORA.

Duok pinigų vakarienei, visus iš-

(Pauža). Skaudėjo man koją.'... 
irtą nuploviau balos vandeniu, išnetyčių, ant- 
koja lyg niekados neskaudėjusi.... Teip....

(Trumpa pauza). 
skas mano rankose.... O kad biskį ir lė- 
ką padarysi. (Ima po pi erą ir skaitydamas

Nuo pusryčių bulvių liko, duonos 
Bene męs kokie gra- 

negalima. tai ir negalima.
Ar jau tu iš proto eini 

Ant gak>, ištikto, priseis badu

I.
DRAS. (Pienas). Vargsti žmogus ir varg-

ištrauksiu. Daug tokių atsitikimų žinau.
A.... ha.... ha.... Geras daiktas 

. (Įeina Barbora).

Į ir ką? Kaip ranka atėmė.... Supratau, 
<šs nors nepaprasto tur būti.... O jau ma
niu šiokie-tokie ligoniai pradėjo plautis. Et,

-r *'<*!*■** ■ • “T ■*!■•-> • -i ■,*'»

Br. Vargšas.jis

labai

nesi
imti.

bet perdaug...
Kodėl

pamo-

VIE

O, ne! Juoke tos iš manęs kaip aš

tik

Ar

Reiškia, tamista visai apie tą ir

žo-

■ /i ■

Na, 
(Įeina

Aš pasakiau, kad 
vienas ir naudo-

Puiku! Kad tik nesigailėtum.... 
Pasikalbėsi va! (Išeidamas į šalį). 
vandenius turėsi! (Velson greitai

nuo širdies ligų 
mėnesyj mirė 21 
Vyriškis,

los, 
kas

esu
ne-

VIII.
Matai koksai gudrus.... Pasikal- 
Nebaugink, ne toks aš baukštus.

Teip, teip įspėjote.. Ar benorėtum 
tą “gešeptą” antrą asmenį, nors ir

(Pertraukdamas). Gal apie van-

kad nepadarytumei teip, kaip seniai darydavo.
Tai --i-

Et, kalbi tiktai.... Kas buvo, tai

TIE
VELSON.
VIEDRAS.
VELSON.
VIEDRAS. 

valandėlės.... -
BARBORA. (Juozui). Eime mudu, (į šalį). 

\ėl kokie nors nauji žabangai. (Barbora ir Jutfzas 
išeina).

VEIKME II.
Viedro kambarys. Viskas švariau, geriau ap

dorota.

pasakysi tamsta apie musų Rymą, kuomet 
kelia balių?
-— Tai puiku, monsinjore!
Pralotas karštai pasakojo apie Celijos die

vobaimingumą, duodamas .suprasti, kad ku
nigaikštis ir kunigaikštiene visai atsidavę Va
tikanui. Paskui staigiai jis prakalbėjo:

— Šiądien visą xlieną aš nianiau apie tam
stą. Taip, aš sužinojau^ kad tamstą buvai 
pas jo šventenybę kardinolą Sangvinctti su sa
vo reikalais.... Pasakyk man, kaip jis tam-

Milijonai Vandenyje
Drama Trijose Veikmėse.

vo reikalais.... Pasakyk man, kaip jis 
stą priėmė?

—’ O, visai tėviškai.L . j Jis buvo 
meilus ir prižadėjo man sftvJ pagelbą.

— Šiteip, mano sūnaiti! Na, bet aš 
stebiu, kardinolas toks geras!

— Aš sugryžau linksmas, pilnas ^vilčių, 
man rodos dabar, kad mano dalykas pusiau 
išloštas.

— Labai galima, aš tamstą suprantu.
Nani vis šypsojosi; ant jo lupų buvo iro

nija, kurios nebuvo galima patėmyti. Trupu
tį patylėjęs, jis pridūrė:

— Visa nelaimė tame-, kad trys dienos at
gal Indekso kongregacija nuteisė tamstos kny
gą. •* Nusprendimas poryt bus nusiųstas po
piežiui pasirašytL '

Pierre prislėgtas ta naujiena, neatitrau
kė, nuo jo akių. Jeigu ir seįias rūmas butų 

, užgriuvęs ant jo galvos, jj nejaustų tokio slė
gimo. Vadinas, viskas užbaigta! Kelionė, 
kurią jis padarė Ryman, visas triūsas — nu
ėjo ant nieko, ir apie tą nepasisekimą jis su
žino taip netikėtai ant baliaus. Jam neleido 
nė apsiginti. Pyktis sukilo jame ir jis nega
lėjo susilaikyti, nepasakęs apmaudingai:

— Ak! kaip mane jie apgavo! Tas kardi
nolas, kuris dar šiądien rytą sakė man: "Jei 
Viešpats už tamstą, tai jis tamstą išgelbės, 
nežiūrint į musų norus!” Taip, taip, dabar 
aš supratau, kad jis žaidė žodžiais,' jis norė
jo man tik nelaimės.... Bet aš pasiduoti ne
galiu, negaliu!

Nani žingeidingai klausė io.
. — Bet, mano mielas, dar niekas galuti

nai nenuspręsta, kol nepasirašė šventas tėvas. 
Tamsta *dar turi visą dieną. Stebuklai visuo
met galimi. ;

Ir truputį pasivėdėjęs Pieire’ą į šalį, jis 
pašnabždomis pasakė:

— Aš turiu “šj-tą tamstai pasakyti. Laike 
kotiljono, surask tamsta manėt mažoje veidro- 

• džitr salėje. Ten męs pakalbėsime.
Pierre nežinojo ką bedaryti, jis niekam 

nebegalėjo tikėti; ką jis gali padaryti su viena 
diena, jei praėjo trys mėnesiai ir jis negalėjo 
nė audiencijos pas popiežių išgauti? Staiga 
jis išgirdo Narcisso balsą, kalbantį apie dailą.

— Stebėtina, kaip subiaurėjo moterų kūno 
jVpjrmos musų demokratiškuose laikuose. Jos 
‘ anka, darosi vulgariškomis. Žiūrėk, prieš mus 
nėra nė vienos florentiškOs brukšvės, mažos 
krutinės, liauno kaklo....

Jis save patraukė, sušukęs:
— Bet ten.viena, geresnė už kitas, blondi

nė....; Toji, prie kurios priėjo monsinjoras 
Fornaro. ’ <

Tikrai jafu kelios minutos, kaip monsin
joras Fornaro eina nuo vienos gražios moters 
prie kitos., Jis linksmai kalbėjo su jomis, pa
silenkęs ant jų plikų pečių; jo žaibuojančios 
akys, gaudė godžiai kiekvieną jų puikų pasi
judinimą.

Jis pamatė Narcissą ir priėjo prie jo. Jau
nas žmogus nusilenkė jam.

r— Kaip, monsinjoras jautiesi nuo to lai
ko, kaip aš tamstą mačiau pasiuntinybėje.

— O labai gerai, labai gerai! Puikus ba
lius, ar ne tiesą? . fp

Pierre nusilenkė. To žmogaus pranešimas 
pražudė jo knygą ir jis jį kaltino labiausiai 
už meilią išveizdą, už veidmainingumą. Pra
lotas, matyti suprato, kad Pierre jau žino 
įpie kongregacijos nusprendimą, ir jis tyliai 
tik nulenkė galvą.

— Kokia minia! — atkartojo jis, — ir 
kaip daug puikių moterių! Greitai nebebus 
galima pereiti per tą salę.

. Visos kėdės buvo užimtos poniomis, nuo 
kurių kilo kvapfis įvairių kvepalų. Visur gir
dėti buvo balsingos kalbos ir juokai. Matyti, 
kokia naujiena ėjo per lupas.

Monsinjoras Fornaro, kuris viską žinojo, 
panorėjo pasakyti savo pažįstamiems naujie
ną, apie kurią dar niekas balsiai nekalbėjo:

— Ar žinote, kas taip labai užima' visus ?
— Šventojo tėvo sveikata? — paklausė 

Pierre, paskendęs į savo mąstymus. — Ar 
jam pasidarė blogiau? j

Pralotas nustebusiai pažiurėjo į jį ir pas- , 
kui nekantriai pasakė:

— Ne, visai ne! Jo šventenybė ačiū 
Dievui‘kur-kas jaučiasi geriau! Man ką tik 
papasakojo vienas žmogus, stovintis arti Va
tikano, kad šventas tėvas šiądien buvo atsi
kėlęs. .'
Į — Bet visgi baimė buyo didelė! — pri
dūrė Narciss. — Bet ar galima žinoti, ar po
piežius tikrai serga ar ne? Aš žinau iš ge
riausio šaltinio, kad praeitą žiemą jis tik ką 
nenumirė, o tuo tarpu apie tai niekas ir ne
minėjo; dabar, kuomet pastaruoju laiku visi 
laikraščiai ėmė rašyti apie jo ligą, aš mačiau 
jį labai linksmą. Aš manau, kad jis sunkiai 
serga tuomet, kaip yra reikalas.

— Ne, ne, visi nurimo, apie tą daugiau 
nekalba.... Tos damos dabar užimtos kalba 
įpie tai, kad šiądien tarybos kongregacija dau
gumu balsų nusprendė panaikinti Prada jung- 
uves.

Pierre vėl ėmė nerimauti jis labai abejojo, 
ir tai tik ne paskalas, bet pralotas jį užtikri- 
10 duodamas žodį.

— Tai tikra tiesa, aš apie tai sužinojau 
įuo vieno kongregacijos nario.

(Toliau boa)

VEIKIANČIOS YPATOS: 
VIEDRAS. Apie 50 metų. 
BARBORA. Jo pati. 
JUOZAS. Vaikinas, apie 20 metų. 
V YŠNIA. Jaunas vyras. 
PUPKINSKIS. Miestelėnas. 
VELSON. ‘ Pirklys. 
KATRE. Jauna mergina. 
ŠVILPKEVICIA. Miesto valkata. 
VIEŠBUČIO TARNAS.

VEIKME I.
Viearo kambarys. Kelios apluzusios kedčs, sta- 
ant stalo stovi kelios bonkos su vandeniu. ¥iš
gauk neturtinga. '

ą \JIII.
BARBORA. (Viena). -Nelaimingos moters ga

vusios tokius šykštholius.... Sukišau visą savo krai
tį į jo nagus dabar ir švilpauk apie “poną”. Sakė 
man kaiminkos, kad hepaduočiau visų pinigų, bet 
kas tau; jaunas, dailuą, geras; kas galėjo manyti, 
kad tokiu žvėrių liks. (Pauža). Dės tuos pinigus 
dės, pats vargs, mine Vargįs ir ant galo šuo ant uo
degos viską nuties.... Su tais vandeniais gal jau iš 

| proto išeis. Milijbnus'ir milijonus imsiąs iš van
dens.’ Ar nėra sviete vandenų.... Juk kaip ir Juo
zas, artimas giminė, našlaitis, bėdinas vaikinas, o kad 
jis nors skatikėlį duotų pašelpios.... O juk butų 
žmogumi. (Pauža). Pirma dar prieidavau prie pi
nigų, o dabar ir smulkius, nežinia kur deda, 
kad prieičiau, visus iki skatikui paimčiau. 
Juozas).

sti kol sudedi skatikėlį.... Geriausiam savo sėbrui — 
savo breliui nebūčiau davęs, bet čia — visus pinigus 
padėsiu!
dabar ant Viedro pasakysite?!.... Ateisi į bažnyčią, 
tai tik ’Hįsi akimis ir bado; tarsi žmogaus nematę. 
Kas iš i)o, kad mano švarkai biskį ir apdriskę, bet 
užtai ga iu pasakyti, jog esu minerališkų vandenų sa
vininku, 
pamylės
toms baloms? Juk ir aš nieko nemaniau, bet sakau 
sau: nors ir balas, bet Vis savo turėsiu — vis šiokia 
tokia žemelė.
Vieną k; n 
rą — ir 
Vienai moteriai skaudėjo akįs; jau visai mažai ir 
tematė; rakau: nusiplauk mano aandeniu ir busi svei
ka! Ną, 
kad čia 
no vandei 
pagalvoja, už dyką negaliu duoti — užmokėkit! 
Tada naktimis pradėjo vogkti 
Dabar vii 
šiavo ne 
rodo į bankas su vandeniu). Tas geležinis vanduo. 
O, kaip 
nuo visokių ligų geras, 
daug “aliuminijau’ 
bet vis-p* vaistas.
gardus kaip pienas — geri ir nori, 
siu kaip
dyklas, duosiu gerti. — Versiuos visaip, o turtus iš 
vandenio 
(atsidusti).
pinigas

jis sveika gerti! Toje bonkoje sietinis — 
Tame vandenyje rašo yra 

Nežinau kas tai per vaistas, 
(M f gina gerti iš batikos). O 

Pigiau neduo- 
po dešimtį kapeikų bonką. Padarysiu mau-

BALBOR.Y.
baigiau.

VIEDRAS. Daugiau tu nieko ir nežinai, kaip 
tą vieną “duok pinigų”.
BARBORA.

jau manai badu stipti?
VIEDRAS.

yra, patitpįsi lašinių ir užteks.
pai. Ko

B AI IBOR A ( piktai'). 
teip kalbėdamas?!
stipti. -Eulbių, girdi, liko.... Juokai tik ima....*.

VIEDRAS. Tau vis reikia. Tai Juozukui duok, 
tai tam, tai kitam; ar tu manai, kad pas mane pini
gai auga?! Ne, brangioji, ne tie laikai, kada žmonės 
turėjo iš. kur net į žemę kasti.

BARBORA. Ne kam tu pinigus duodi, žiūrėk,

vis šikštuolių darbai....
VIEDRAS. Esi, rodos, prisiekusi draugė, rei

kėtų gyventi iš vieno — vienu kąsniu dalintis, pasi
kalbėti, pasiteirauti,1 o čia blogesnė už svetimą.... 
Neturi teip būti! Sakau ne!

BARBORA. Eik tu, eik, beširdi..’.. Kaulai 
visi skauda, lyg kad šunes ėstų, o pas gydytoją ne
turiu už ką neiti.

VIEDRAS. Kodėl-gi aš tyliu? Negalima vi
sus pinigais šerti. Paplauk šituo vandeniu (rodo į 
bonką) ir praeis.... Visiems vanduo gelbsti, tik 
tau gydytojo reikia.

BARBORA. Ir persivilkti neturiu kuo....
VIEDRAS. O kaip aš vaikščioju? Tu nori 

pone būti? Neturiu pinigų visokiems niekams.
BARBORA. Tau viskas niekai....
VIEDRAS. Kad tik mane pamato netur kito

kios kalbos, kaip tik apie išlaidas. Nusipirksime vis
ką tada, kada jau iš vandenų pinigus imsime. Da
bar reik žiūrėti kas rytoj bus. '

BARBORA. Neneši viską su savim į aną tvis
tą.... 1

VIEDRAS. Kam tu man vis aną svietą prikai
šioji?! Žinai, kad aš tokių niekų nemėgstu.... Jai 
gal būti tas ir patinka.

BARBORA. Visos kaiminkos juokiasi iš ma
nęs.... Pinigų, sako, patįs nežino kiek tur, o vaikš
čioja nudriskę, lyg elgetos.

VIEDRAS. Iš kur jau tos tavo kaiminkos žino, 
jog turiu tiek pinigų, kad ir pats jų nesužinau?

BARBORA. Ar tu manai, kad žmonės akių 
ir ausų neturi? *,

VIEDRAS. O tu ir klausai visų išsižiojusi.... 
Jau tų bobų liežuviai, kaip velnių. Vienam mie
sto gale sučiaudėjo, tai antram j?ale “į sveikatą” at
sako. Ir tau negėda su sargų ir vežėjų pačiomis 
kalbėtis?.... Ir apie ką tu kalbi? Nesuprantu....

BARBORA. Neblogiau ir jos nudriskusios.... 
Visai lygios išrodome.

VIEDRAS. Apdriskimas nieko nereiškia; tai 
drabužis.

BARBORA. Gana, jau. Sąžinė reikia turėti. 
Miltai visai išsibaigė....

VIEDRAS. Vėl apie tą patį.... Juk sakiau ką 
padaryti..’.. (Viedras išeina).

7UOZAS. Tas kelias, kuriuo aš dabar einu, 
yra, vienmtėliu keliu, vedančiu mus prie teisybės ir 
issiliuosavimo. Kaip galima neprijausti?!

.VIEDRAS. Kalbėk kaip išmanai, bet žinok tą, 
kad gyvendamas prie manęs turi manęs ir klausyti. 
Juk žinai pats, kad tokie žmonės dabar nieko viėtoj 
laikomi.

JUOZAS. Tas yri tik nesusipratimas, tamsio
sios minios keršijimas.

VIEDRAS. Klausyk.... Man bus reikalingas 
pagelbininkas, bet su tavim, teisybę salcant. bijausi 
pradėti. Kamjnan tas viskas reikalingas? Pasakyk!

JUOZAS. Dėde.... Kas-gi gali rūpėti žmogui, 
kuris pinigui, tik pinigui gyvena?

VIEDRAS. Sunku po skatiką surinkti.... Ar 
tokie turčiai yra sviete (Atsidusta). A.... ha.... 
ha.... Kas mano pinigai ?....

JUOZAS. ([ šalį). Vis dar maža.
VIEDRAS. Paguodosi skatiką; jis tave de

šimt kartų paguodos.
BARBORA. Teip, tai teip 

(Įeina Velson).

is visur.
II Liepos mėnesj.j L metų 

lVF,rankfurte UP« Maino, 
Yok.et.)0), bus atidaryta terptau’ 
tiška orlaivystės |r visko .kas su 
tuom turi susirišimą paroda, ku
ri trauksis iki spkliįj mėnesio.

'' J k 1 ■
II Laikraščiai praneša, jog nu

mestas nuo sosto
jog nu- 

Turkijos sulta
nas Abdel Hami<| bus išgabentas 
į Saloniki ir ten kaipo nelaisvis lai
kytas be tiesos kur Į nors prasiša
linti ’ } u «'• I

!1 Holandijos karalienė pagimdė 
mergaitę, o gyventojai norėjo tu- 
rėtRatoinantį karalių^

iv.
BARBORA IR JUOZAS.

JL OZAS. Gerą dieną dėdienei.
BARBORA. Sveikas, sveikas Juozuti. 

teip retai pas mus lankaisi?....
JUOZAS. Ką-gi veiksi?.... Atbodo jau 

kinimus klausyti.
BARBORA. Nebežinau ir aš ką su juo dary

ti.... Su tais vandeniais visai iš proto išėjo.... 
Jau ne tik kad tau neduoda, bet ir sau gailisi; badu 
gatavas stipti.

JUOZAS. Apie tuos vandenius daug dabar po 
miestą kalba.

BARBORA. Ar-gi butų kas iš to?
JUOZAS. Gali būti.... Bet man kas iš to....
BARBORA. Kaip tu dabar gyveni Juozuti?
JUOZAS. Ko tolyn vis man eina blogyn. 

Padėjimas mano dabar teip blogas, kad jau ir pats 
nežinau ką bedarvti.... Ir vis • aršiau.... Lekcijų 
absoliutiškai negalima gauti. "

BARBORA. Nežinau ką bedaryti.... Kaip pa
sakiau, kad tau šiek-tiek padėtų, tai ir atkirto man: 
kas man ką davė? Tegul mokinas sviete gyventi. 

Daug tokių atsirastų”. Na, ir ką tu su juo pada
rysi ....

JUOZAS. Tik viltis mane laiko, kadangi ti
kiuosi geresnių laikų sulaukti. Gulėti ant pinigų ir 
būti aklu? Ne!

BARBORA. Nesineš į aną svietą; viskas čia 
paliks (pusbalsiai). Be tavęs nėra daugiau gimi
nių, viskas bus tavo — tau paliks....

JUOZAS. Ne to aš laukių.... Aš laukiu abel- 
nos laimės, kada nereiks vieniems alkį kęsti, o kiti 
turės užgulę didžiausius turtus!

BARBORA. Jau aš nebežinau ką bedaryti....
JUOZAS. Dvi dienos nevalgęs esu.... fAY- 

drąsiai). Gal dėdiene galite kiek paskolinti?
BARBORA. Iš ktir, berneli, imsiu ?.... Kol pri

eidavau prie pinigų ir tau galėdavau duoti, bet dabar 
viskas užsibaigė. „

JUOZAS. Esu našlaičiu, be jūsų, jokių genčių 
neturiu, bet ir čia esu atstumtas. Jei nebūčiau pasi
tikėjęs ant dėdės, bučiau kitos išeigos jieškojęs, o 
dabar — nei šaukti, nei plaukti. Lieku visai ap
gautu.

BARBORA. Ne tu vienas apgautas’.... (Įeina 
Viedras).

V.
TIE PAT|S IR VIEDRAS.

\ IEDRAS. (Nugirdęs paskutinius sodžius). 
Nesibijok.... Nieks manęs neprigavo ir neprigaus.... 
(pamato luošą}. O, Juozas?! Ir tu nors kartą atsi
lankei. Kodėl teip retai?

JUOZAS. (Duoda ranką). Tai kas iš njano at
silankymo?. ..,

\ IEDRAS. Suprantu. Už pinigą ir velnias 
kazoką šoktų, bet tu šioks-toks giminaitis.... Ga
lėtum tankiau pas mus ateiti ir linkmiau negu kur 
kitur praleisti liuosą laiką.

BARBORA. Kas per linksmybės sutinka jį 
atėjus?....

\ IEDRAS. (Barborai). O tu perdaug nesikišk 
su savo liežuviu. Nesuprantu.... Kad tik kas spė
jo žodį ištarti, tuojaus mano mieliausia prisieka de- 
šimt-dvidėšimt ant jo. Aš to nemėgstu.... *'

BARBORA. Ar nereiks į ranką bučiuoti?....
VIEDRAS. Nors aš, tavo nuomonė, ir šioks ir 

toks, bet nebesu tuo, kuo pirma buvau. Dabar 
minerališkų . vandenų savininku ir nieko pažinti 
noriu I

•JUOZAS. Na, tai sudiev, einu....
VIEDRAS. Palauk. Noriu ir tau' kelis

džius pasakyti.... Matai kaip aš tave mylėjau, norė
jau ir prižadėjau tave šelpti, kol mokiniesi if viską 
bučiau tau padaręs....

JUOZAŠ. Kokia-gi tam kliūtis buvo?
VIEDRAS. Mačiau, kad viskas eis niekais.
BARBORA. Tu viską matai.. ..
VIEDRAS. 'Nesikišk! Ne su tavim kalbu!
BARBORA. (Į šalį). To dar nebuvo.
VIEDRAS. Aš vis sakiau tau ir sakysiu, kad 

labai negerai darafi turėdamas susinėsimus su viso
kiais plėdrais, svieto palaidūnais ir netikėliais.

JUOZAS. Aš vfcai tokių nepažįstu.
V IEDRAS. Ką tu man kalbi Apie tave aš 

daug girdėjau ir suprantu, kad visas tavo darbas eis 
niekais, jeigu tu ir toliau teip gyvęsi nemesdamas 
tų savo “draugų”;! kurie prikalba tau labai daug ge
ro, o vėliau tupi visi*metus kalėjime. Jie tau ne
duos valgyti, nei neapsivilkti. Aš be gero nieko, tau 
neviliju.... Jie tau brangesni už mane.

JUOZAS. Dėlko dėde teip sprendi? "
VtEDRAS. Tu pas mane gyvenai, aš tave 

mylėjau, kuom tik galėdamas šelpiau, norėjau pasta
tyti tave, teip sakant, ant kojų, o tu tik man uodegą 
rodei ir per naktis buvai su jais. ( Nieko gero iš tos 
nebus vaikeli.... Aš tavęs gailiuosi, bet jeigu tu ir 
toliau teip gyvęsi, tąsyk..., žinokis!

BARBORA. Ko tu teip ant vaikino užsipul-
dinėji?

JUOZAS. Man r5dos, kad tas dėdei, nei kiek 
nekenkia, jeigu aš pažįstu žmones, kurie dėdei ne
tinka. Dėde kas-kartą skaitai man pamokslus ne
paklausęs, ar aš turiu kur gyventi, ar turiu ką val
eli. Juk aš vienas.... , .-J

VIEDRAS. Paprašyk jų, gal jie tau ką duos. « jo naudos — kaip ir oėio.

VI.
PATĮS IR VELSON.
Gerą dieną ponui Vicdrui., 
Gerą, gerą.... Kas naujo?

Aš turiu su tanSsta biskį pakalbėti. 
(Barborai ir Juozui). Išeikit ant

VIETINES ŽINIOS.
j Pirmame bertainyj šių metų 
Chicagoj iš viso pasimirė r — — 
ypatos: 6238 vyriška ir 4811 hkZ 
torų; baltparvių pasimirė 10712, 
parvuotų 337; valkų iki 5 metų 
amžiaus pasimirė 3I-2I'» senelių virš 
60 metų 25^9. **>pau gausiai mir-
čiy buvo nuo plaiičių
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iki 5 metų

džiovos, nes

VII.
VIEDRAS IR VELSON.

V IEDRAS. Kas-gi per tokis reikalas, ar ne 
galėčiau žinoti? Sėskitės.... Maniau, kad kur iš- 
važiavot....

VELSON. O, ne.... Dalykas toks: aš noriu 
ari irai su tamista pakalbėti kas link žinomo jau 
tamistai “gešepto”....

VIEDRAS. 
denius ?

VELSON.
tamista priimti į 
mane?

VIEDRAS.
pirkau tas balas, o dabar, ant gatavo, daug tokių 
gudruolių atsirastų.

\ ELSON. Neturi tamista užmiršti, kad tamista 
turi daug priešų, kurie gali būti pavojingi, o dvieja, 
vis galėtą kaip nors sukties.

VIEDRAS. Kas man mano priešai?! Jie se
nai sumušti, o nenutils — viską atimsiu < tegul tada 
nepyksta. Pakol kas vandeniai bus mano vieno ran
kose ir jokių ten kalbų apie susitarimus negali būti.

VELSON. ^Klausimas, ar tie vandeniai eis, bū
dami vieno rankose? Jeigu kaip išeitų, vienas per
daug gal pralaimėti.

VIEDRAS. Neprigausite manęs..,.
\ ELSON. Antra, aš turiu asmenį, kuris nuo1 

tam'istos. vandenius atpirktų ir tada be jokio gal
vos sukimo ir iškaščių paimtumei tamista į savo ki
šenių kelis šimtus gryno pelno.

VIEDRAS. Kelis šimtus?! Sakiau, kad apie 
tai ir kalbėti nenoriu. —!

VELSON. Tamista, matyt, viską užmiršai.... 
Mųsų bendrų darbų negalima teip greitai užmirštų 
tuo labiau, kad tamista iš jų daugiausiai pasiųaudo- 
jai..,. Juk per tą į jųsų rankas pakliuvo ir šitos 
balos.

VIEDRAS.
jau praėjo....

VELSON. 
kalbėti nenori?

VIEDRAS. Ką bekalbėti ?
.tie vandeniai yra mano '— aš 
siuos jais. į

VELSON.„Tai teip?! (Pašokęs). Nenori visai 
pažinti manęs?! 
Buk atsargus! 
Neilgai tu tuos 
išeina). . r

VIEDRAS. 
besi va, girdi... 
Kaip tu gali mane pabauginti?! Kad aš su tavim 
porą kartų prigavome kelis mužikus su neteisingais 
dokumentais, ant kelių šimtų, tai tame ir tu paukš
tuke tokią pat rolę lošei, kaip lygiai ir aš. Žinau, 
kad apie tai tylėsi. Žmogus vis tur žiūrėti priekyn, 
o už tai kas buvo nieks sulenkto skatiko neduos. 
Gudrus.... Priimk jį ir dalinkis viskuom per pusę. 
Ne! Tie vandeniai yra turtas, kurį mokėsiu ir aš 
vienas išsemti.... (pauza). Samdyti -žmogų bran
giai atsieis; svetimas gali vogkti, o pagelbininkas 
būtinai reikalngas. Paimsiu prie savęs, pagelbininku, 
Juazą.... Jis su mielu noki eis, nes pats .sakė, kad 
neturįs ką į bumą įdėti.... Pigiau prisieis ir vis 
jau saviškis*, anot žmonių kalbos.... Būvant Juozui 
prie manęs, aš jį prižiūrėsiu, perkalbėsiu ir gal liks 
žmogumi.... O jeigu neklausys tegul sau eina. Pri
imsiu Juozą! Ar rokundas suvesti, ar ką parašyti 
vis jau mokytas. Vienam negerai — lyg pats sa
vim neužsitiki.... Gyvenk, žmogus, ir žiūrėk — ge
rai žiūrėk ir vis neperdaug tematai....

Uždanga.

L 1 •
JUOZAS. (Vienas). Ir teip, ai gyvenu. Ne

gyvenu teip, kaip mačiau žmones gyvenant, bet ti
kiuosi sulauksiąs to laiko, kada viskas paliks mano 
nuosavybe; tada pilnoj to žodžio prasmėj galėsiu pa
sakyti: “gyvenu”! Šiandien buvę mano draugai, va
dinami pirmeiviais, keikia mane, ir vadina buržuėliu. 
Varvinkit nosis.... Norėtumėt ir jus tokiais būti, 
bet toli-gražu. Kad ir turit kuris dėdę, bet kas

Daug geriau jausti
(Toliau bus).

2521, nuo plaučių‘-uždegimo 2248, 
nuo šinli^ Balandžio

ypatos; 1601 
1120 m<j>ter ų; parvuotų 

mirė 68, baltparvių ^759. Vaikų 
iki 5 metų amžiailBĮ r lirė 722, se
nelių virš 60 metų 69 3. Daugiau
siai mirčių buvo nuo džiovos, nes 
638, -nuo plaučių uždegimo 622. 
Pereitą sanvaitę išviso pasimirė 
630 ypatų.

sĮai mirčių buvo nuo

— Pėtnyčios naktyj Chicagoj 
siautė audra ir vėtra, laike kurios 
keturios ypatos tapo perkūno ir 
lakstančių plytų užmuštos. 1 d. 
gegužio siautė sniego dargana, o 
rytmety j buvo šalna, vandens buvo 
užsidengę ledo pluta. Toki šalčiai 
gegužio mėnesyj nepriguli prie pa
prastų. Šalčiai tie be abejonės nž- 
kenkė jau pradėjusiems želti ja
vams laukuose.

— Namuose pn. 1165 Van Buren 
str. rado negyvą, lovoj gulintį, 24 
metų darbininką VVilliamą Reener. 
Kambarys buvo gazo priėjęs nuo 
negerai užsukto žiburio. Nežinia, 
ar Reener gazo į kambarį prileido 
tyčia, o gal per neapsižiūrėjimą 
gazą negerai užsuko.

— Pereitą ketvergo dieną sude
gė didelės javų krautuvės ant ker
tės S. Water str. Gaisras pridir
bo nuostolio ant milijono dolįarių. 
Krautuvės prigulėjo ~ 
ral gelžkeliui. Gesim 
griuvusios sienos du 
kosi užmušti, o keli 
kulti.

— Pereitą nedėlios 
kus nuo, gelžkelio stoties moterei 
J. G Hobens iš Grand Rapids prie 
Morrison hotelio, priėjo prie jos 
22, metų George Duker ir ištraukęs 
jai rankinį krepšiuką, leidosi bėg
ti. Ant kertės vienok Franklin ir 
Madison gatvių pagavo jį detekty
vas Hany. ,

— Chicagoj prasidėjo metinis 
kongresas Amerikos 
draugu. Kongresas trauksis trįs 
dienas. Pereitos įiedėlios dieną 
kongresas likosi atidarytas Orches
tra svetainėj. Iš kalbėtojų kongre
se reikia paminėti garsų Chicagoa 
rabiną Dr. Hirschą.

santaikos

— Žinomas lietuvys advokatas 
p. P. F. Bradchulis pesikėlė ki
tan ofisan. Dabartinis jo adre
sas yra 806 .Arivood Bldg., 133 
So. Clark st., kampas Madison. 
Telefonas Franklin 1178.

Rochester, N. Y. Sudegė dirb
tuvės Lackport Rubber Co. Lack- 
porte. Nuostolius gaisro padary
tus skaito ant $200000.

DIDESNES UŽRAŠOMOSIOS LEISTA 
PADIDINTOS DŪDOS ĮNEŠIMAS 
PEREJO PER KONGRESĄ IR YRA 

PATVIRTINTA PREZIDENTO.
Senatorius Dlzoa rašo apie tai, ką 

kongresas veiU pageriu f msfl. naejar 
šėmių padėjimo.

Padidintos dubos {statymas, leidžiąs 
naujažemiams prie tam tikrų sąlygą 
užimti tris šimtus šešias dešimtis 
akrų nelaiStomos žemės peršjo per 
kongresą, tapo prezidentoį užtvirtinta 
ir yra dabar įstatymu. Senatorius 
Joseph M. Dixoa paraše užrašą šitos 
buities, pridėdamas Įnešimo kopiją ir 
komisijoc įnešimo pranešimo kopiją.

Senatorius savame laiške paliečia 
kitą dalyką labai indomų Montanos 
gyventojams, atėmimą galutinės pri
vilegijos {rašomosioms dėt paskyrimo 
įrašomųjų "anglies žemėmis*. Jis 
rašo:

Be abejonės patyrėte Spaudos Ben
drybes pranešimuose apie kongrese 
perleidimą ir prezidento ąžtvtrtinimą 
padidintos dubos {statymo, kuris lei-



pinigus duoti pasiuntimui pas mus, 
neprapuls. Męs gvarantuojame, 
kad ir už didžiausią pinigų sumą, 
duotą musų agentui Vincui Pukui, 
kad jie bus mumis gražiai priduo
ti

nėra bandęs gauti prie savo dubos 
užrašomosios tieses šimto šešių de
šimtų pridėtinės, nelaistomosį be me- 
džių. nemiratinės žemės ir asmeniui, 
kuris niekuomet nedarė dubos užra
šų pagal šito akto leidimus jis gali 
dabar užsirašyti tris šimtus dvide
šimts akrų šitos . atžymėtos; žemes- 
Aš laikau šitą naują įstatymą tokiu 
svarbia Montanos žmonėms, kad pri
dedu čia kopiją įnešimo {statymo 
spaudinio, kaip jis buvo patvirtin
tas 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, leidžiant) apsigyvenusiems 
ant žemės, kur galutinės privilegijos 
buvo atimta dėlei gautų protestų prieš 
prirodymą žemės esant paskirta kai
po '‘anglies žemė”, davė tiesą eiti 
| žemišką biurą ir išreikalauti valsty
bės pripažinimų kad žemė ištikro yra 
“anglies žeme” ir toje dėsty vietiniai 

'žemės viršininkai, tvirtinanti, kad že
mės apsiaustes užrašomosiomis yra 
“anglies žemėmis”, naujažemis vis 
dar tebėgai i duoti prirodymus 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 paskyrimo “an
gline žeme”, įvesdinimas šito {staty
mo duos gyventojams tiesą, jei ji® 
te norės, prie tuojautinių privilegijų 
paviršinių žemių. 

Kadangi sulyg abelnu dubos įsta
tymu, duba arba tuščia žeme užra
šymas negali būti padarytas žemėms, 
kurios yra parodyta anglinėmis že
mėmis, aš manau, kad įstatymdavy- 
bė išriš labai keblų padėjimą per
dėm po visą Montaną ir ypatingai 
Juditho apskrity. Kaip tik {staty- 

• minė atspauda akto sulyg dubos ir 
dykuino užrašymo ant “anglinės že
mės” bus ęadaryta, tai aš teipgi pa
siųsiu jums jos kopiją, kadangi tas 
bus visiems jūsų apskričio žmonėms 
indomu. 

Padidintos dubos {nešimas, kurios 
stojoąL įstatymu, yra toksai:

Lai bunie priimta senato f r buto 
atstovų Jungtinių Valsčių Amerikos 
susirinkusiame Kongrese, kad asmuo, 
kuris yra tinkamas naujažemis sulyg 
dubjnlų įstatymų Jungtinių Valsčių 
gali užsirašyti, tiesėtomis podalomis 
sulyg šito akto leidimų, valstijose. 
Kolorados, Montanos. Nevados, Ore
gono. Utah, VVashingtono ir Wyo- 
mingo ir teritorijų Arizonos ir Nau
josios Meksikos, ,tris tūkstančius dvi
dešimts akrų, ar mažiau, neminerali- 
nės. Dtlaistomos. nepalaikytos ir ne
pasavintos išmatuotos viešos žemės, 
ant kurtos nesiranda kertamų medžių, 
gulinčios gana suglaustai ir nedau- 

. giau kaip pusantros mylios didžiau
sio ilgio. Prileidžiant. kad jokios že

mės nebus duodamos užrašams pagal ( _ _
šito akto leidimus, kol tokios žemės W. SIDE AUDITORIUM 
norma naakJrtoa viduriniu daivkn raš- _ I UKIUIB

ir pasiųsti ten kur liepsite.
A. Olszewskis, 

“Lietuvos” Išleistojas.

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 nesmagumis sun
kios ligos kaip tik męs pasįeiksta- 
me vėl, bet musą mieriu visuomet 
yra pasiekti šitą laimingą; išeigą 
kuo greičiausiai. Kadangi didžiau
sia ligų dalis prasideda nuo nete
kimo valgumo. ir stiprumo, tdi labai 
geras stiprylas, kaip antai Trine- 
rio Amerikoniškasis Eliksyras Kar
čiojo Vyno reikia imti tuojaus. Ši
tas vaistas sutaisis varškinimo or
ganus j jų *normališką veiklumą. 
Kaip tik pastebėsi šituos organus 
pradedant vėl veikti, tai liga pe
rėjo 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, 
616-622 So, Ashland avė. 
cago, IJ1.

‘  ■

Chi-

Draugysčių reikalai
Chicago, III. Dramatiškas Ratelis 

8. R. L. S. S. A. stato ant scenos 
pirmu kartu naują Br. Vargšo pen
kių veiksmų dramą

“SIRDIS JONO”
Nedėlioj, gd. Gegužio, 1909

pats ar kas kitas teiksis duoti žinię 
adresu:

Ign. Binkauskis, 
628 Stannard st. Racine, Wis.

Pajieškau savo dėdės Jono Dubino, 
pirm dviejų metų gyveno Chicagoj, 
girdėjau j j dabar esant New Yorke, pa
eina iš Kauno gub., Šiaulių pav., Šau
kėnų parap. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Via. Dubinąs.
191 W. 25 st, Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolių Leono ir 
Petro Kaupavičių, Kauno gub., Tel
šių pav., Gadunovo parap., Gegėnių 
dvaro, gyveno Bostone, Mass. 
pats ar kas kitas teiksis duoti 
nią adresu: 

Fr. Makrižeckls,
2434 — 115 st., Kensington,

Jis
ii-

m.
Pajieškau Jievoe ir Onos Bludžiu- 

č'ų, Suvalkų gub., Punsko parap.. 
Trumpelių sod. Jos pačios ar 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Vaclava Burduliutė,
537 Rače st., Philadelphia. Pa.

Pajieškau Juozapo Mockaus, 
mlau gyvenusio Detroite. Mich; 
riu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Ant. Janulevičia,
41 So. Plum st., Mt Carmel,

pir- 
tu-

Pajieškau J. žemaičio. Antano Krei
vėno, Prano Baltrušaičio ir noriu 
gauti adresą Willkes-Barre’ių lietu
viškos parapijos kunigo; turiu labai 
svarbų reikalą. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adreeu: 

Jonas Puidokas.
604 Carr st., St. Louis, Mo.

Pajieškau vietos ) mėsos • sankro
vą ar kok| ofisą, gerai moku angliš
kai ir lietuviškai kalbėti ir rašyti. 
Jei rastųsi kur tokia vieta meldžiu 
kreiptis adresu:

Jos. Judeika.
Sta. 10, Grand Rapids, Mich.

Pajieškau savo tikro brolio Pet
ro Burniaus. Kauno gub., Šiaulių 
pav., Beisogalos parap., Biliunių 
Zasčenkos kaimo, pirma gyveno 
Scrantone. Pa. 8 metai atgal išvažia
vo su Jurkuviene. Kas apie JJ 
notų, meldžiu pranešti adresu: 

Ona Butkuvienė.
156 Walles st., Scranton,

ži-

Pajieškau savo brolio Franciškaus 
Noreikos, Kauno gub.. Raulenų pa
rapijos; esi u blogame padėjime ir 
norėčiau su juo susižinoti. Jis pats 
ar kas kitas teiksis dubti žinią ad
resu:

1633 Jeffros
Zosė Noreikaitė, 

Marion, Ind.

TIKTAI Mc.
Tlk-ką iščjo>-1ė s/hudos su puikiau

siais apskaitytaaisNlr dainomis gro 
natų -rašymub'popięros, 2, tuzinai 85c. 
L tuz. 25c. Gramatalka angliškos kai 
bos 25c. Trajanka. atvožta iš Palan
gos, pakelis 50c. — Kitur niekur 
gausi tokios trajanhM. kaip pas 
ne, nes tai ym tikrai lietuviška, 
resubk teip: J. Muler, 141 avė. 
New York, N. Y. ,

ne- 
ma- 
Ad

FARM08! FIRMOS!
Pirkite Farmaa Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Farmerių kolionljoj, 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
J ieškančiam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išojo- 
kestlmis; reikia {mokėti mažą dalį, 
o kitą galima išmokėti per daugel) 
metų. žemė derlinga, auga visokį
Javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
vės ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir Lietuoje, todėl 
tą žemę Naująja 
vakarinėje dalyje 
Jos. nepertoli nuo 
vietinio miestelio
žemė parsiduoda dabar po >8.00 ake- 
ns ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasižlnoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar suslneškite su manim, 
gyvęnančių ant tų žemių, šiuo adresu:

Antan Kiedis,
Peacock, Mich., Lake Co.

męs ir vadiname 
Lietuva. Ji guli 
Mlchigano valsti- 
Ghlcagos, šalę pa- 

Manistee, Mich.

ją, reikia dar mokėti sunaudoti savo 
uidarb|. Negana yra čėdyti uždirb
tus pinigus, reikia dar žinoti kaip 
sunaudoti uždirbtus pinigus, kąd Jis 
atneštų daugiau pelno. Visi Ameri 
kos milijonieriai ne iš savo darbo 
turi dideli turtą, bet iš mokėjimo 
vartoti pinigus. Milijonieriais ne vi
si galime būti, ne visi turime gabu
mą, bet turėti savo namus 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
sipirkęs 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 J musų banką atneš jums 

o nupirktas nuo 
jums mažiausia) 
o turime namus 
daugiau kaip 10 
Taigi ateikite J

Labai žingeidi knyga dovanu

neous paskirtos vidurinių dalykų raš
tininko, kaipo esančios, jo nuomone, 
tinkamomis laistymui su vidutiniško
mis lėšomis iš oy kurių žinomų van
dens versmių. I

Antra sekcija. — Kad asmuo, at- 
f si sau kęs dėl užsirašymo žemės sulyg 

šito akto leidimų, turi padalyti ir 
parašyti pas tam tikrą viršininką iš
pažinimą, reikalaujamą sekcijos 2290 
peržiūrėto statuto ir priegtam turi 
padaryti išpažinimą, kad norima už
sirašyti žemė yra aprašyto pirmoje 
sekcijoje šito akto budo ir turi už- 

- si mokėti mokestį dabar reikalaujamą 
sulyg dubinių {statymų.

Sekcija trečia. — Kad dubiais nau- 
jažemis žemių budo čion aprašyto, 
kurioms galutinis prirodymas nėra 
padarytas, turi turėti tiesą tapti vie
šomis žemėmis, priklausomomis nuo 
šito akto leidimų, susiduriančiomis 
su jo pirmesnėmis užrašomosiomis, 
kurios, drauge su pradine užrašomą
ja žeme, neturi viršinti trijų šimtų 
dviejų dešimtų akrų, ir buveinė ir 
apdirbimas ant pirmosios užrašytinės 

^..-tnrL^uiitytis kaipo buveinė ir apdir- 
pridėtinės užrašytinės. į r

<>ija penkta. Kad niekas čion 
nagalėtų kenkti tinkamo nau- 

o tiesai pasiimti užrašomąją 
t be* paminėtose valstijose pirmoje

• je, šito akto sulyg 2289 sekci- 
“ limų pataisyto statuto, bet jo- 

ir -jnuo, kuris pasiėmė užrašytinę 
r. itto akto turi turėti tiesą už- 

• esN- . ibą leidimų ihlnėtos sekcijos 
ir jokia užrašytinė. padaryta sulyg 

- šito akto neprivalo būti panaikinama.
Sekcija šešta. Kad kur tik viduri

nių dalykų raštininkas patirtų, jog 
plotai žemės valstijose Utah. priklau
somi užrašymui sulyg šito akto, netu
ri pakaktinai vandens, tinkamo na
miniams reikalams, kad būti apsi- 
sėdimui tinkami, jie gali, sulyg savo 
nužiūrėjimo, paskirti tokius žemės 
plotus, neviršijančius dviejų milijonų 
akrų, o toiiaus jie bus prirašomi prie 
šito akto be apsigyvenimo būtinumo.

Suprantant, kad tokioje dėsty nau- 
jažemis ant tokįos aprašytlnės turi 
atsidėjęs dirbti ant jos nemažiau kaip 
vieną aštundal] viso ploto užrašyti
nės sekančiais metais, vieną ketvirt- 
dalj trečiais metais ir pusę ketvir
tais ir penktais metais nuo dienos 
užsirašyiio ir kad po užsirašymu 1 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, visario 19, 1909 m.
Platesnėms žinioms reikia rašyti 

pas Joseph Kešel, Sabra, Rosebud 
County, Mont.

kampas Taylor. st ir Centre avė. 
Prasidės 4 vai. po pietų. Po persta
tymui balius. .

šita drama yra g
džiausią Br. Vargšo.__________ _
jai yra visiems jau žinomi? Apart 
lošimo dainuos dar 81 kp. vyrų cho-

kad 
iš

ir di-
itai lošė-

ras. Abelnal galima užtikrint 
publika bus pilnai tizganedi 
viso vakaro. Kviečia atsilank

Komi
Tikietai y pa tai: 25c, 35c, 5 

ir >1.00..
75c.

VAKARAS.
• Ch cago Moterų Draugija Apšvie- 
ta parengė puikų pasilinksminimo va
karą McCormicko svetainėje, ant Blue 
įsi and avė., terp Leavitt st. Ir bo. 
Oakley avė. Subatos vakare. 8 d. ge
gužio, šių metų; prasidės 6 vąl. va-' 
kare. Įėjimas 25c y patai. Bua {vai
rus šokiai, žaismės ir tt.; be to dar 
bus deki iamac Įjos ir lekiamojl k ra
sa. širdingai kviečia visus apsilan
kyti. , “Apšvietos” Dnija.

SUSIRINKIMAS S. L. Al
Chicago, III. 9 d. gegužio 1909. 

Vietinė 36ta kuopa S. L. A. į turės 
savo mėnesini susirinkimą J. Ridiko 
svetainėje 3251 Illinois Court., prie 
33čios gatvės. Imą vai. po Ipietų. 
Kviečiami nariai ir norinti. pHsira- 
Šytl prie “Susivienyjimo Lietuvių 
Amerikoje**; dabar yra geras laikas 
prisirašymui, prie šios didžiąusios 
lietuvių organizacijos!

M. J. Damijonaitis, 
36tos kp. S. L. A. pi

Skolinimo ir Statymo Keistučio 
* “1 pajrdavi

Su- 
ketvęrgas, 
salėje po 

Kviečiama 
be sutirtu-

rm.

Dr-tė 13 d. šio mėn. pradės pa| 
nėti. naujas akcijas 32 serijos.) 
sirinkimai atsibūva kas 
8 vai. vakare L. Ažuko 
num. 3301 Auburn avė. 
prisirašyti visus lietuvius 
mo lyties ir amžiaus. 

Sek. K. Pocius, 
st.944 — 33 Chlcage, III.

PIKNIKAS.
Latv. Soc. Partija |uren- 
nedėlioj 16 d. šio

Chicagee 
gė pikniką 
Schultzo darže, prie 12 gatvės ir 
Desplalns upės. Bus prakalbom lat
vių ir rusų kalbose ir giedos iatvių 
socijalistų choras; muzika pučiamais 
intsrumentais. Įėjimas 25c. 
niui. “

mėn.

____ Važiuoti reikia 12 gat. karais 
iki užsisuku po dešinei, paskui eit 
per upę lyg daržo. Visus lietuvius 
kviečia atsilankyti. Komlte Las.

Pajieškojimai

Pajieškau 
nuo 19 iki 
tinio ūgio, 
resu:

F. William.
Red Lodge. Mont.

apsl vedimui merginos
25 metų amžiaus, vidu- 

Meldžlu atsiliepti ad

Reikalavimai
Reikalauja darbininkų prie darbo 

giriose, valstijose: Waahin*ton, Ore- 
gon ir California. Didelės algos. Ke
lionė >33.00 nuo Chicggo* Taipgi 
reikalauja visokių darbininku Chica
goje ir apiellnkėse. Rašyk {dėda
mas 2c. markę atsakymui.

J. I ucas, lotuvlškas agentas, 
239 Milwaukee avė. Chicago, 111.

Reikalauja kelių gerų vyrų prie 
gero nuolatinio darbo, galima iš
mokti amatas ir uždirbti didelės al
gos; darbas mieste. Adresas: Texas 
Farms and Gardens Co., 45 LaSalle 
st., Chicago, Iii. ,

Ant Pardavimo,
Parsiduoda pigiai graži indauja ir 

Norwood plieno krosnis, atsišaukti 
'per telefoną: Normai 2062.

Į pardavimą mėsos sankrova lie
tuvių ir slavokų apgyventoje aplinkė- 
je — pigiai. Adresas: 595 Jefferson 
■t., Chicago, III.

Į pardavimą namas gerai vaizbai, 
lietuvių apgyventoje vietoje, vertė na
mo nuo >2500 iki >3000, vaizba tame 
name yra jau 4 metai, savininkas par
duoda namą norėdamas pasliiuosuoti 
nuo vaizbos. Adresas: 1336 Jefrie 
avė., Grant Works, Iii.

Į pardavimą pigiai Anglių ir Mal
kų vežiojimo. Rakandų ir Pianų krau
stymo bei abelho vežiojimo {staiga, 
gera valsba, geriausia lietuviška api- 
garda Chicagoje, {kurta 1886 m., par
siduoda dėlei nesveikatos. Adresas:* 
33v6 S. Halsted st., Chicago, III.

už-Į parandavojimą geras ofisas 
si imančiam k rasa vedama vaizba 
kuo kitu. Randos >5.00 mėnesiui, 
su pritaisais ir elevąjtoriumi. Atsi
šaukti reikia vakarais nuo 6 iki 8 
va)., arba laišku platesnėms žinioms. 
Joseph Jusbkewitz. R. 10 — 161 W. 
Madison st., Chicago, III.

Lotai!
Puikiausia 

čiam geros 
parduodame ____ __
įmokėti reikia maža dalis, o lykis 
išmokestimis per daugel) metų. Far
mos parduodama su triobomis, gyvu
liais. mašinomis, puikiais sodais, di
džiausioje Amęrikos farmerių kolio- 
nijoje; žemė derlinga ir gera augi
nimui visokių vaisių, yra lygi, be 
akmenų ar balų, auga visokį javai 
— kviečiai, rugiai, vasarojas, bulvės, 
teipogi gerai auga daržovės — ko
pūstai, burokai, žemuogės ir kitokios 
uogos, vanduo tyras, visur geri ke
liai. netoli bažnyčios ir mokyklos, 
arti didelių turgviečių, pigi, važma, 
laivai prieina iš ėteų Amerikos da
lių. Produktai tuojaus išsiunčiami 
kaip tik pristatoma ir mokama ge
resnės kainos kaip kitur, nes galima 
laivais išsiųsti, žemė yra paupiais 
ir Paežeriais, su puikiomis lankomis 
augšutinėj daly Michtgano valstijos 
nepertoli nuo Chicagos. Pavietinis 
miestas Manistee. Micb. yra gražus, 
aplinkui parduodama farmoe. Tei
pogi tame mieste yra daug visokių 
darbų ir žiemos la|ke galima uždar
biauti po pabilkur. Artesnėms ži
niom* reikia krelpŲs į musų ofisą 
asmeniškai ar laišku savo kalboj. 
Važiuojame { termas su pirkfkais kas 
savaitė; perktfhtiemb kelionę atmo
kame. * 1

Pere* Maranette Land Co.,

Lotai!
vijta žmogui jieškan- 

ir nebrangios farmos; 
lengvomis išmokestimią^

3 procentą į namus, 
musų namas atneš 
7 procentą J metus, 
kurie atneš jums ir 
procentą { metus. ___
musų banką, o mes jums duosime 
progą pasamdyti jūsų pinigus, 
jie jums atneštą pinigus be Jūsų 
bo. Atminkite, kad namas yra 
glausis taupinimas pinigų. Jis 
subankrntis, J| nieks nepavoks.
jums neš naudą teip ilgai, kaip il
gai Jus j| laikysite. Atėjus bedarbei 
jus turėdami savo locną namą nesi
rūpinsite iš ko randą mokėti, randa 
jūsų bus visam amžiui užmokėta. 
Jeigu pirksite didesn) namą už kelis 
tūkstančius dolerių, tai Jums nusto
jus darbo, jis duos gana pinigų pra
gyvenimui. Nejieškokite draugų, ku
rie jus sušelptų nelaimėje, bet nu
sipirkite sau draugą, kuris jus nie
kada neapleis, ir kuriam nė gero žo
džio nereikalausite duoti. Pirkite na
mus. Pas mus gausite-tekiomis kai
nomis, kokių reikalausite. Męs turi
me namus medinius ir mūrinius nuo 
>1200 iki >35000. Pirkdami šią sa
vaitę nuo musų už >3000 gausite pui
kų narna nešant) >456 J metus, kas 
liginasl 15 procentui. Kitais žodžiais 
sakant tas namas už >3000 duos jums 
tiek naudos, kiek >15000 sudėtų { ban
ką. arba penkis sykius tiek kiek 
pinigai laikomi bankoje. Lotas to na
mo yra 25x147% pėdų, yra geroj vie
toj ir yra vertas mažiausia >2000.

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, įduodame surašą kelių iš šim
tų, kuriuos turime { pardavimą. Ne
laukite ilgiau, nes kas laukia tas vė
linąs!, o kas vėllnasl, tas žudo pel
ną, bet apeikite tuojaus.

kad 
dar- 
aau-

Jis

Teipgi 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 kambarius. Randa >18. Kal
us ...................  >1900.

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

pėdų. Kaina ............................. •' >4000.

MICH.

Chicagoj ofisas S. Clark St
-oc R

Nešt terodė & Kozenski

JAU ATĖJOUMU « I l-VU ftoio 8U choru Kai
na 40c. Taipvi I sąsiuvinys “Lietuvi* 
šk Dainų'* mišriem* balsam*. Telpasa- 
•iuvlnjrjo: 1. HImom; X Kaltink Iviesi tauiuti; 
3. Oi atotuln ma't <. Jojoterimll*: 5 Noriu luk-

Kaina 30a. Halso* puik km ainio*. Su pri- 
•iuntiuiu ■ U 1>.“ ir "U«><. balno*'' 75oentai. 
Pinigu* siųsti nisrltAmis ar Monry Orderiu:

J. ILGAUDAS
7714 •«. PSO4IA *7., CHICAGO, ILL

MYERS BROS.
Terre Haute Didžiausia Drabužių 

Sankrova. Mandagus pardavėjai, kal
ba visomis svetimomis
Kertė Fourth Ir Wabash gaL, 
Haute, Ind. jf

kalbomis.
Terra

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

tas ponamls. Kaina.............. . >1600.

EMERALD AVĖ. ARTI ’28 GATVES.
Mūrinis narnąs. 2 pagyvenimai.

Aukštas basementaa Kaina >2000.

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

venimus. Geroj vietoj. Kaina >3200.

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

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

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

riai, 2 lotai. Naujas. Kaina >2750.

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

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

>45 { mėnes|. Geras bizniui. Kai
na . ................................................

HALSTED GATV. ARTI 33C1OS.
Medinis namas, 6 kambariai. Ge

rai ištaisytas. Kaina .........  >2200

Vincas Pūkas
Šiose dienose “Lietuvos” ke

liaujantis agentas Vincas Pūkas, 
Aplankys 
jos 
gan 
šinėdamas “Lietuvą’ 
damas už ją prenumeratą, 
meldžiame lietuvių virš minėtų 
miestelių, pas kuriuos musą agen
tas atsilankys, į užsirašyti “Lietu
va” ir užmokėti jam prenumeratą, 
o tiiomi užčėdysite sau klapatą ir 
kaštus rašymo ir pinigų siuntimo. 
Užsimokantiems prenumeratą mu
sų agentas duos kiekvienam kupo
nus, su kuriais gausite musų pa
garsintas dovanas.

Musą agentui Vincui Pukui 
teipgi galite duoti pinigus ir ant 
šifkorčių ir pąsiuntimo Europon 
ir ant kitokių reikalų, o jie bus 
kvogražiausiai mums priduoti ir 
pasiųsti ten kur liepsite. Musų 
agentas V. Pūkas yra po kaucija 
$1000.00, todėl nesibijokite jam

Pajieškau Antano šiliuno, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Girbučlų 
Alizavos parap., - Amerikon

miestelius 
Wis.: Racine, 

ir aplinkinius,
- r r ir

yalsti-
Sheboy- 

užra- 
priiminė- 

Todėl

sod.
_ Į •

1907 m. { Corliss, Wis., pas k u gy
veno Rockforde, III.; jo broliai ir 
motina Lietuvoj dideliame nuliu i i m e. 

kas kitas teiksis prineštiJ13 pats ar 
adresu: ,

Box 114,
J. Jučima, 

Wanamie, Pa.

Pajieškau 
Urbo, Kauno _ 
valsč., Lenčlų kaimo, 12 metų 
Amerikoje. Jis pats ar kas 
teiksis duoti žinią adresu: 

Boleslus Gavriialti*.
51 High House Row., Aucbiileck, 

Ayrshlre, Scotland, Engiant.

savo dėdės Kazimiero 
gub. ir pavieto K; -akių 

kaip 
kitas

Pajieškau gerų burdingierlų 
>3.00 mėnesiui, duodu tabaką 
kytl ir tariu gražius kambariu 1. 
1007 — 33rd st., Melrose Park,

PO 
ru-

III.

Pajieškau savo dėdės Jono Kelelio, 
Vilniaus gub.. Gegužinių parap., 
žinių sod., 12 metų kaip Amer koje. 
pirmiaus gyveno Boetone; turiu { 
j| svarbų reikalą. Jis pats ar1 kas 
kitas teiksis duoti žinią adreso.

Laučlunas, 
Nortbfield, Mšss.

J uotą pas 
Weat

brolio Vilimo

Kei-

Pajietkau savo
kauskio, Kauno gub., Telšių . 
Pikelių parap., Kentaučių sod. i me
tai ka|> išvažiavo iš Racine. Wis; 
turiu { jj labai svarbų reikalą. Jis

Ltn- 
pav..

Wis;

Į pardavimą Bučemė ir Grose m ė 
720 So. Ganai st. 7 metai jau yra 
čion šis biznis, taigi tas jau. liudija 
apie gerumą vietos, esu pirkęs na
mus kitam mieste, ir pertai parduo
du šj biznj. Kas. pasiskubins, — tas 
laimės.

SVARBUS DALYKAI VERTI 
APSVARSTYMO. /

Kiek laiko atgal aš dirbau pas 
daktarus ir specialistus išaiškintoju 
keietos kalbų. Matydamas, kad žmo
nės negauna gerų patarimų savo rei
kalams, aš noriu visiems pranešti, 
kad aš padėjau savo visą laiką tiems, 
kurie negavo pasekmingų patarimų.

Jei Jums yra reikalingas geras dak
taras, gydantis ligas ui menką atly
ginimą su gera pasekme, tai negai
šuokite laiko su visokiais niekais, 
kreipkitės prie manęs. Bedirbdamas 
pas daktarus aš atsižinojau daug pa
sekmingų daktarų. Galiu patarti ge
rą daktarą vyrui, moteriai, jaunikai
čiui, merginai ir kūdikiui. Teipgi 
žinau dideli skaitlių pasekmingų spe
cialistų. turinčių gerą . praktiką gy
dyme slepiamų ligų be skausmo.

Jei jums yra reikalingas geras ad
vokatai, kuris veda visokias bylas, 
civiliškas Ir krimlnališkas visuose 
teismuose; jei Jums būtinai reikalin
gas išaiškintojas visokių reikalų; 
jei turite kokius reikalus atlikti, tai 
negaišinkite laiko, kreipkitės prie 
manęs. Prislunčiantiems krasoe žen
kleli atsakymui duodu patarimą dy
kai! Ofiso valandos: Nuo 10 ryto 
iki 8 vai. vakare. Nedėldienials nuo 
12 ryto iki 2 vai. po pietų. Visais 
reikalais reikia kreiptis šiuo adresu:

Joseph Jushkewitz,
10 — 161 W. Madison st., 
Halsted gatvės, Chicago,- 1)1.

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

“ŽEMDIRBYS" 
skis, prakybos Ir pramoniįot roikalamt 

laikrašti t.
Rašinėti "temdirbin" pakviesti šie 

žmonės: agronomas M. Jalovieckis, 
agronomas J. Tūbelis, veterinaras M. 
Veltas, veterinaras J. Šalkauskis, 
Dr. A. Vileišis, T. Daugirdas, giri
ninkas P. Matulaitis, D. fiidlauskis, 
kun. V. Kernai*, ūkininkas J. Rup
lys. kun. J. Tumas, ūkininkas A. 
Gineitis, kun. Skinderis, A. M-kis, A. 
žuvis, J. Brakauskas ir daug kitų.

“žemdirbyje” rašoma: apie ūkinin
kavimą. apie 
džials ir kaip 
straipsniai apie 
ją, apie gyvulių 
apie pienininkavimą, bitinlnkavlmą. 
daržini n kavimą, sodininkavimą, apie 
girių auginimą, apie vartotojų draugi
jas. ūkio ratelius, skolinimo taupo
mąsias kasas, straipsniai iš medici
nos. higijienoe ir veterinarijos, straip
sniai apie nemint moterų! ak), {vai
rios smulkios patartis, ūkio, preky
bos ir pramonine “**nygų apžvalga, 
ir tt. >n
“iemdirbyt” 

tika.
“žemdirbys” 

Lietuvoje uk).
“temdirbyt" 

miausiai, kad__
mažai temokytas žropgus, lengvai ga
lėtų suprasti visa, kas jame rašoma.
‘'žemdirbio" kaina, nusiunčiant pač- 

ta: metams 3 rb., pusei metų 1 rb. 
50 kap., 3 mėnesiams 75 kap.^ .

Atskiras “temdirbio” numeris 15 
kapeikų.

Pinigus ir rankraščius prašoma sių
sti tokiuo adresu:

pra- 
per

skirstymąsl vienasė- 
išeiakiračius gyventi, 
prekybą Ir pramonl- 
veisimą ir auginimą.

neužsiima Jokia poli- 

rūpinasi tiktai pakelti 
prekybą ir prameni Ją 
,<jrašo kuo-supranta- 
kiekvienas, - nors ir

Rooru 
netoli

EIKIM PIRMYN.
Kada žmogų prispaudžia vargas, ta

da jam malonų turėti gerą draugą, 
kuris jj nelaimėje sušelptų. Bet kiek
vienas žmogus turi gana reikalų ir 
sunku yra kitus šelpti. Kiekvienas 
žmogus turi būt pirma tavo prlete- 
liu 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, tačiaut 
pasirūpinkime, kad išvengti reikal 
jieškojimo draugo nelaimėje. Nebi 
kiine ant vietos, bet eikime pirmyi 
o tada tik rasime Ir gerovę ir laim.

ILLINOIS COURT ARTI 32 GATV.
Mūrinis namas, 4 kambariai. Ix>tas 

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

ILLINOIS COURT ARTI 33 GATV. 
Mūrinis namas. 9 kambariai.

na. Naujai ištaisytas.
sementaž, kuriame yra 4
Lotas 25x131. Kaina ....

Va-
A u kitas ba

kam bariai.
.... >2200.

L0WE AVĖ. ARTI 32 
2 lubų mūrinis namas, 

mai po 4 kambarius, 
mis.

GATV. 
4 gyveni- 

Puikus pona- 
Maudykla. Gazas. Išeigos vie- 

UžpakaJyj didžiojo namo keturi^ 
kambarių mūrinis namelis. Lotas 
27x125 pėdas. Randos atneša >644 
{ metus. Kaina tuojaus perkant 
tik .............................................. >5.200.

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

mai po 6 kambarius. Vanos ir visi 
naujausi {taisymai. Naujas * namas. 
Kaina .................................   >5000.

LOWE AVĖ. ARTI 84 GATV. 
Mūrinis namas, 4 rūmai Ir tvartas. 

Lotas 27^x127%. Kaina >2100.

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

mai po 6 kambarius. Vanos. Lotas 
27%xl27%. Pulkus namas. Kai
na .................................................. >5600.

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

kiomis kainomis nuo >3000 iki >7000.

LOWE AVĖ. ARTI 38 GATV.
Medinis namas, '9 kambariai, vaaa, 

gazas. Geras namas. Kaina >1700.

>at:nell avė. arti 32 gatv.
2 1 ibų mūrinis namas. 2 pagyveni

mai po 6 kambarius. Kaina >2000.

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

gyvenimai. Randa >32. Kaina >2500.

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

ponamis. Lotas 25x125. Kaina >1200.

WALLACE GATV. ARTI 33 GATV.
2 lubų marinis nsmas. Aukštas 

akmenų ponamls. Puikus namas. 
Kaina .......................................... >3700.

WALLACE ST. ARTI 35 GATV.
3 lubų mūrinis namas. Akmeninis 

priešakys. Krautuvė ir 5 gyvenimai. 
2 gyvenimai po 5 kambarius, 3 gy
venimai po 4 kambarius. Lotas 25x 
125 pėdas. Randos atneša 
netus. Kaina tik ............. .

1824 | 
17.500

•3 GATV. ARTI HALSTED 
5 kambarių medinis namas. 

.5x147. Aukštas ponamls

Ar skaitei kada knygą vadinamą “SIDABRINIS 
KRYŽELIS”? Ar žinai k% ji rašo? J«i neskaitei 
ir nežinai kas ji yra, tai čia bent keliais žodžiais pa
minėsime jos įturį:

Knygelė “SIDABRINIS KRI2ELI8“ kaštuoja 50c. 
Ji aprašo gyvenimą Jėzaus to laiko, kada jis jau buvo pilnai 
suaugęs vyras ir gyveno mieste Jeruzoliroo, žemėje judėjos 
ir ten draugavo vien su prasčiokais ir darbininkais žmonėmis, 
mokindamas juos doros ir susipratimo priešai valdžios ir ka
pitalo priespaudas. Jo prakalbos susirinkimuose, kokius šią
dien męs mitingais vadiname, erzino labai Judėjos valdoaus . 
iisdidžiunus ir todėl jie jieškojo priekabią, kad apkaltinti jį 
prieš valdžios įstatus ir kaipo tokį maištininką nužudyti. Ir 
pasisekė jiems surasti liudininkus, kurie paliudijo, buk Jėzus 
yra bjauriausias maištininkas, draugauja vien su valkatomis, 
žmogžudžiais, ištvirkėliais ir kursto prasčiokus sukilti prieš 

^valdžią, iŠpiauti kunigus ir turčius, o pats nori tapti žydą ka
raliumi. Ant tokią paliudijimą Judėjos valdonai pasiremdami 
ir nužudė jėzą baisiausiu kankinimo myriu pakabindami ant 
kryžiaus, kas tuose laikuose reiškė kartuves, ant kokią karda
vo žmogžudžius ir politiškus prasikaltėlius.

Nė knyga paties gyvenimo Jėzaus, nė pati Biblija taip * 
aiškiai, taip plačiai ir taip suprantamai neišaiškina to laiko 
Jėzaus istorijos kaip ši knygelė. Ji aprašo viską ką Jė>us 
veikė, už ką jį valdžia norėjo nužudyti, kaip jį sugavo, kaip 
liudininkai prieš jį liudijo teismuose Kaipošiaus ir Piloto, ką 
su juom darė kelionėje į Golgothą, nukfyžiavojimo vietą ir tt. 
Jokia religiška knyga taip aiškiai ir taip suprantamai neaprašo 
Jėzaus istorijos kaip šita knygelė, o ji yra užvadinta pasaką 
knygelė. Bet tai ne pasaka, o tikra istorija iš Jėzaus gyveni
mo, kurią perskaitęs dasižinosi daugiau apie Jėzą kaip iš dau
gelio kitą knygą ir matysi taip aiškiai tą visą paveikslą, lyg 
kad pats butum ten buvęs ir savo akimis tą tragediją matęs.

Tai yra brangi knyga, o ją gali pas mus gauti visai dykai.
Ar žinai kaip?

’ Užsirašyk “Lietuvą”, užsimokęk >2.00 prenumeratos už i 
visą metą, tai męs tau šią neapsakytas vertės knygelę duosi
me dovaną.

Kada ją skaitysi, tai žmonės rinksis iš visą kitą namą iš
girsti taip stebbklingos istorijos iš Jėzaus gyvenimo. Nors 
męs visi tikime j Jėzą Kristą, bet ne visi esame girdėję taip 
pilną ir taip aiškią istoriją kaip šį knygelė ją aprašo. Todėl 
tuojaus eik į pačtą, išpirk Money Orderį vardu A. Olszewski, 
3252 So. Halsted st., Chicago, III., ir prisiąsk jį mums, 
o gausi “Lietnva” per dvyliką menesių
sanvaitė ir šitą labai brangią knygelę dovanų

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

A. OLSZEVVSKIS, “Lietuvos” Išleistojas.

11700.

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

147. Aukštas ponam i a. Kaina >1400.

34 GATV. ARTI HALSTED GATV.
2 lubų mūrinis namas, aukštas po

namls. 2 gyvenimai po 6 kambarius, 
su maudyklėms, ir visais {taisymais. 
Užpakalyj medinis namas, 4 kamba
riai. Lotas 50x130 pėdų. Randos 
atneša >552 j metus. Kaina >5.000.

Dėl stokos vietos negalime paduoti 
visas namus, kokius turime ant par
davimo. bet kas nori pirkti sau na
mą, tegub. ateina J musų ofisą, o męs 
parodysime tokius namus, kokius kas 
sau nori, ir tenai kur kas nori. Teip
gi turime gerus lotus pigiai. Kreip
kitės pas:

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St.

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA
MOS ‘LIETUVOS’’ REDAKCIJOJ.

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

No. ATTALEA PR1NCEPS. Ver
timai Pr Siūlelio. čia telpa šios 
gražios apysakos: 1) Attajea Prln- 
ceps; 2) Kas pergalės; 3) Pieme
nukas; 4) Kraujas; 5) Du paveiks
lėliai iš baudžiavas; 6) šuns likimas; 
7) Skrandos Istorija Vilnius 1906. 
Puslapių 69. Kaina .................. 15c.

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. (Iš “Lie
tuvių Tautos”). Parašė J. Basana
vičius. Vilnius 1908, pusi. 14 (dide
lio formato 7x10). Kaina.......... 30c.

689 MEDŽIAGA L. Ivinskio biogra
fijai. Spaudon prirengė Dr. K. Gri
nius, (Iš “Lietuvių Tautos”). Vil
nius 1908. pusi. 23 (didelio formato 
7x10). Kaina .............................. 35c.

a99 PELKES. Apysaka iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon 
išvertė Kazys Ptaida. *_ 
pusi. 468, kaina ...

Vilnlus 1908, 
............ >1.25.

TURAZERIS. 
ii darbininkų

No. 208 BALTRUS
Drama trijų veikmių 

gyvenimo paimta. Parašė P. Lang- 
man. Vertė A. M-čys. Brooklyn, N. 
Y. 1909. Pusi. 8L Kaina .... 20c.

No. 286 PIRMI ŽINGSNIAI. Drar 
ma ketuoriose veikmėse. Parašė Br. 
Vargšas. Drama parašyta ii revo
liucijos judėjimo Lietuvoj. Chicago, 
IU. 190>, pual. 50. Kaina «,..... 20c.

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

No 397 KEPLOŠ KANČIOS. Eilės. 
Parašė Liepukas. Chicago, III. 1909, 
pusi. 28. Kaina ............,4 10c.

591 VISUOMENES ĮNAMIAI.'1 Raš
teliai apie tuos gyvūnus, kupė esti 
žale žmogaus. ‘Prof. M. Bogdanovo.

taisyta kalbos mokytojo J. Jablons
kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity
ti. Vilnius 1909, pusi. 165, kaina 50c.

b686 LIETUVIŲ TAUTA, Lietuvių 
Mokslo draugijos raštai. Knyga It 
dalis 2. Su 89 paveikslėliais prie 
Lovų lietuvių pasakose. Vilnius 1908, 
pusi. 188, kaina .......................... >2.00.

1196 SERGEKITES AKIŲ APVIL
KIMO. ~enkiškai paraše Dr. F. Grū
da. Atspausta iš Kalendoriaus 1905 
m. lilžėje, pusi. 15. Kaina .... 5c.

1330 ŽODYNĖLIS ANGLIŠKA1-LIE- 
TUVIŠKAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai gal'ma angliškai susikalbėti. Wor- 
cester, Mass., pusi. 151, drūtuose ku- 
dimo apdaruose. Kaina ........ 60c.

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
ką dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
ši t ui . ■■ __
koms raidėms, pilna ’ Biblija 
lietuviai seniai reikalavo. Yra 
6%x*% colio. 1127 puslapių, 
audimo apdaru. Kaina į.........

ienų lietuviškoj rašyboj, lotynlš- 
u: katros 

didelė 
d nitu 
>3.oa

Knygų Kataliogas
No. 4 Allums ir kitos pasakos Guy 

de Maupassant'o, vertė J,. Laukis. 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma. 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. ‘-UžšaJusioJ padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, Ii). 1908, 
Phsl. 136............................;...................35c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašo 
Orlson Svett-Marden. Lietuviškon kal
bon išvertė K. žegota. Uim*st pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
gas Didelio formato. Chicago. III. 
PU»L 235.............................   >1.25
Apdaryta .... .................................>1.50

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, IU 1902, pus
lapių 99..............   15c

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų valdlnimąsl ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj -4- pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt. 
Chicago, IU. 1903, pust 470. Popieroe 
apdaruose...................................... .....
Audimo apdaruose. ........................>2.00

No.44 Išmano atsiminimų. (Su au
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Basar 
navičiua ®’atųs bijografiški apipasa- 
kojlmal kargurlų Lietuvoe vietų. ChK 
cago, III. 1905, pual. 801................... 75e

No. a44 Iš Gyvenimo Samojlktų. 
Apie LUdininkus ir kiti naudingi pa- 
mokinimai. .... .... .... 10a

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vievolod Gariin. 
Vertė A. Laite. Užimanti panah u Iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chlca-

GATV.
Lotas _ . ■ĮĮMMm? ®

Kai-1 Panevėžio mokinių vertimas, kalba go, IU. 1906, pusi. 81.



fel. 1
n Bupratl-

arčlau susipažino su oro ypa- 
11% verta p*r*kaitytL Chicago, 

ui. *907. pust 288^«»«« .... 75c
Apdaryta. ............. . .... 81-00

96
No. 473 Apie žaibę lT> kitu* avlatus, 

jų buvj ir pabaigų. Patai Heilpernų, 
Falbų ir kitus sutttfžė Bernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip auksai. Kas yra sau
lė. žvaigždės, mėnulis, planėtoe, ko
metos ir kitos -rotai matomo* žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra Ui vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali kpsišvlestl. Chica
go, 111. 1896, pusi. 255................... 75c
Ta pati apdaryta. .... .... .... 61-00

Halų. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemų, jes pavidalų, didumų Ir 
platumui jos kalnus, jų vardus, augš- 
t|, vulkanus, metančiu* U savęs ug-„ 
nj; ii kokių aluogsnlų susideda žemė, 
kur ir klek joje yra angHų. geležie*, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; koki* kurtuose vandenys: su
rys, prėski, kartus: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos vienpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubll-, 
ko* ir tt Klek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: 
lytų* ar giedros,
nos Ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant gero* standžios popieros spau- 
dinta. Chicago, III. 1906, pusi. 469. 
Kaln*.............................................. $2.00

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono. .... 62.50

vet Popuilariškas raštas apie klausi
mo valgybo*. Parašė Otto Carųue. 
Bu raštininko leidimu vertė J. Latuk is. 
Knygutė nurodo,• kad mėsa ir kai-ku- 
rie kiti, taip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, UI. 1607, pust 113. 30c

No. 1804 Francuzlškos slidžios ska
relės minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvletka, kryžius, pa
rašai ir kraštai. .... .... .... gijo

No. 480 Biologija arba mokslas api* 
gyvu* daiktu*. Pagal profesorių Nus- 
baumų sutaisė Šernų*. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip ji* vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių. Iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogau*. 
Su paveikalėliais. Chicago, III. 1901, 
pusi. 147.

No. 490 Dvi Kelfonl | Tolimų Siau
tę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ko- 
lionės j šiaurės poliusų. Chicago, Iii. 
Kaina.......................  20c

šalčiai ar karščiai, 
kur koks ilgis dte-

40c

PIRMA
3252 SOUTH HALSTED

RANKA AMERIKOJE
CHICAGO, ILL

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevičla. Knyga su dau
geliu vabalų, žuvių. žmonių, medžių 
Ir akmenų paveikalėllų; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus. | kortuoti 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, III. 1903, pu*l. 209......... 50:

STREET, Kampas 33čios,
OLSZEVVSKIS, Savininkas.

No. 508 Gamtos p«ši*go* Ir kaip Ik 
jų naudoti*. Pagal 7 Bitnerj sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų Įvairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiagų. Chicago, III. 
1904, pusi. 238.............................  60c

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

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė B. 
Skačkauska*. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Hnrga padalyta 
j penki* skyrius. Skyrius 1 — Apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai tropiniai 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinės. Chicago, Iii. 1897, pusi. 104. 25c

No. 1805 Apdėta baltais sloniau* 
kaulais.ir ceiuloida, 3 sidabriniai mo- 
dalikėliai kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustymu briaunos si
dabruotomis blėteiėmk, *u kabe, auk* 
sinti kraštai.......... . j.. ...... es

No. 1806 Baltos celuloidos apdarai. ♦ 
vienų ornamentai kęip aat šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso litaroms .knygos vardas at
spaustas, 
tai.........

su kabute, auksinti kraš- 
... .... ... ...... 61-50

Baltos celuloidos apdarai, 
šono kvlotkuotas kielikas.

No.1807 
ant vieno _
su kauline kabute, auksinti kraštaLu 
Kala*........................-.................... 81J5>1J5

ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste 
Chicagos 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 pinigus nuo mažiausios iki di
džiausios sumos ir moka depozitoriams 3% metams.

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

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

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 iškolektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų šalių pigiau 
it greičiau kaip visos kitos bankos.

ŠITA BANKA parduoda Sifkortes ant visų linijų 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 kreipkitės prie musų laiškais 
adresuodami

No. 516 Iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai Ir auginami augmenys? 
Pagal rainkevlčiu sutaisė šernas. Su 
paveikslėliai*. Chicago, Ui. 190L pus
lapių 73. .......................   20c

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičių ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliai*. Yra tai apra
šyme*'apie jvalriu* musų žemės auga
lus. jų sudėjimų ir atmatose, gyv| Ir 
plėtojimų*! nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago. 111. 1901, pu*L 129. .. 35c

•vieta*N*. 526 Kada ir kokiu būdu 
sutverta*. Parašė Prof. Dr. 
Meyer. Iš voki?čid' kalbos vertė J. 
Ilgauda*. Aprašyta, kokiu budu tve-

mė susitvėrė, teipgi. kokiu budu atsi
rado ant jo* gyvybė Su paveikslai*. 
Chicago, III. 1906, pust 140............  36c

Prof. Dr. 14. Wilh 
kalba* vertė J. r 
aprašyta svieto pa nori at

knygelę. Chicago, III. 1906, pusi. 135. 
Kaina. .................................................86*

No. $45 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bitaerj saUisė Ber
ną*. Aprašymas anraikianstų baktori-

peni. 1U.

1 A. OLSZEWSKI 
CHICAGO, U-L>3252 So. Halsted St

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmano'o. Su
taisė šėmas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško Ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymai kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, IH. 1907, pusi. 138. .... 4Oc

No. 656 Istorija * beina. Dali* L 
Nuo seniausių laikų Chiuijo* — 2900 
m. pr. Kr. Iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų pirt.nld*8, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicago, I1!. 
1904, pusi. 498.............................. 81-00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 61-25

No. 667 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinis Amerikos noo atradimo ir 
dar prieš atradimų Amerikos iki 1896 

,m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Amerlkų, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai iš 
Ehropos 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 
Suvienyt? Valstijų Konstitucija, Kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioj* šalyje. 
Chicago, III. 1896, pusi. 364. , .z. 81-00

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
literos ant nugaros ir šono. 81-25

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

8140 
8140

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Olleodorfų. Harvey, Mas
teli ir kitu* surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos.mokytojo. Chicago. m. 
1906, pusi. 307. .......................... 61-25
Apdaryta. .... ..............................8140

No. 1328 Žodynas lletuvtškai-engliš- 
ko* Ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
daly* — I ir II, t.y. No. 1326 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. 66 00

No. 1386 žodyną* lletuvllkal-angįlš- 
koa kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La
ite. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
Išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvoms litaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, UL 1902. 
pu*l. 382......................................... 82 00
Popieros viršais............................ 61-75

No. 1327 žodyną* angllškai-lietuvlš- 
ko* kalbo*. '(Dalis II.) Sutaisė A. La- 
lls. čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytu* lietuviškai. .Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžiu* angliškai tarti, 
teipgi kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms litaroms prie kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius.' Gražiais drūtai* 
apdarais, nugara ir kampai drūto*, 
gražio* moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso litaroms, 
lapų kraštai marmu moti...........
Ta pati knyga popieros apdar.

64.00

Apdaryta.

No. 678 Lietuvių Pratėvlal Mažėjo 
Azijoj* nuo senovė* iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. Šliupas). Knyga turi 
383 puslapius ir 4 didele* mapas, pa
rodančia*^vietas, kur senovėj* gyve
no lietuvių pratėviaL Aprašo lietuvių 
padėjimų dar 800 metų prieš Kristaus

No. 1329 žodynas. Tas pats 
No. 1328. tik pilnai apdarytas 
fla, gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra nė blsUo.)............................674)0

kaip 
braa-

No. 1420 Tikyba ar mokslą* Tikė- 
JimlškL moksliški ir draugiškaj-poll- 
tiški tyriaėjimsl, surankioti D-ro J. 
Šliupo. Antra* pataisyta* ir padidia-

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagal prof. R. Vlpper vertė Iš rusų 
kalbos D. Su paveiksiąs senoviškų 
liekanų ir 5-ial* spalvuotais žemla- 
piais (mapoata). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų Iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go. III. 1904. pusi. 305.................. 61-00
Drūtuose apdaruos*....................... $125

No. 851 Apie turtų Išdlrblmų. Pa
rašė Bebram. Vertė S. M. Veikalas 
gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, III. 1900, 
pusi. 129............................................... 35c

lapių 31L ..r.....................................50c

No. 1428 Vaišės Kristaus pas po
piežių Pijų IX. Parašė Viktorą* Hu- 
go. Antra lald*. Chicago, TU. 1987. 
Kaina............................................... 10c

No. 1457. Dangau* Augštuma* ir 
Žmogau* Senumas; Anykščių šilelio 
ir daugeli* naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112.......................  15c

Katalikiška Maldų Knygelė Paves 
ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomėnei.

Knygelės miera 2%X3% col. Pus
lapių 140, storis U f 
gražiausia ir smagiau^ 
neštis bažnyčion. 
suplikacijos yra dviejo 
tuviškal ir lotyniškaiJ 
kalingas maldas ir k 
kaip didelė knyga. Bi 
ra popiera. čia yra jų 

"kainos:

oi. Mažiausia, 
la maldaknygė 
os. mišparai ir, 
se kalbose: Ue- 
Turi visas roi- 
alendorių. telp 
ilU, plona, ge- 
paveikalėliai ir

No. 1901 Jnodi. kisti, drūti audimo 
apdarai, išrodo kaip si:oriniai, gražus 
išspausti išmargiuimai 
raudoni........... ............

lapų kraštai
35c

No. 190f Juodi, kietį drūti audimo 
apdarai, išrodo lyg $k< 
išspausti išmarginimst, 
žūtis ant šono, aukspo 
Kaina ................ .A;j

No. 1903 Juodo* fėaacuziškos skil
telės kieti -ygus apdarai, auksintai 
parašai ant šono Ir nugaros, lapų 
kraštai apsčiai raudonai auksuoti, 
rundini kampai......... | .1..................75c

No. 1904 Juodos franeuziško* lygios 
skureiėa, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, ruošiniai parašai 
ant nugaros ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, rtndini kampai. 
Kaina.

uriniai, gražų* 
auksuotas kry- 
ti lapų kraštai.

I...
No. 1905 Balto* akuręlės 

tl; apdarai, gražų* išspausti 
m*į, auksuoti lapų kraštai.

.. $1-00

kieti dru- 
išmargini- 
..........5Oc

No. 1906 Balto* skarelės minkšti 
apdarai, per abadu galu auksuoto* 
juostos, auksuotas kryžius ir 
garos parašas, auksuoti lapų 
raudini kampai. .... I... .

ant nn- 
k raštai.
... 65c

gražų*No. 1907 Balto* celuloidos 
apdarai. Išrodo kaip balčiausia* slo- 
niaus kaulas, čyata. slidi, žvilganti po- 
piera; ant šono graži kvletkos šake
lė su aukso ir sidabro lapeliai*, auk
as literoms knygos vardas atspausta*, 
lapų kraštai apsčiai auksinti, *at vi
durio kabutė. $ 125

KUR GAUTI -LIETUVĄ".
Galim* gauti kiekvienų savaitę 

•Lietuvę” už 5c. pas šiuos agentus:

No. 1498 Lietuviška* Sapnlnyka*. 
surinktas Iš daugelio svetimų sapui- 
nykų ir sutaisytas pagal tikrų persiš
kai - egiptiškų sapnlnykų, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge- 
rtauslal išguldo visokius sapnus, kol 
kle tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago. Ui. 1895, pusi. 205.................. 50c
Ta* pat* drūtai apdaryta*......... . 65c

E. Frome*, 
Ant Diržulaltis.
Ant. Jankauskas,
T. Jermalas,

Brooklyn, N. V.
73 Grand
97 Grand

77 Gdld 
215 Berry

StreeC
StreeL
Street
Street

Baltimore. Md.
John Louiaa, 662 W Baltimųre bž.-

No. 67 Lietuviško* paaakoa {vairios. I A. Olševskis. Chicago, 111. 11 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I. j ’ 
Čia telpa 141 'labai gražių, juokingų. 
Išmintingų i: žingeidžių pasakų. Chi
cago, IH. 1903, pusi. 280............   $145
Drntal apdaryta...............- .... $1-50

No. 68 Lietuviškos paaakoa (vairlo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
Čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovijančių kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų ir labai naudingos. 
Chicago, III. 1903, pusi. 330. ...į. 81-25 
Drūtai apdaryta. ....................... * 81-50

No. 69 Lietuviško* paaakoa įvairios. 
Surinko Dr. J.. Basanavičius. Dalis III. 
Čia telpa 202 dar gražesnės 
gesnės pasakos. Chicago, 
pusi. 333...................’.............
Drūtai apdaryta.................

No. 70 Lietuviško* pasako* (vairio*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV.

. Chicago. III. 1905, pusi. 299. iioje da
lyje, telp kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. JĮ. Basanavičiaus surinktų! pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų .pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš pam,nėtų knygų I, II, III kr IV 
dalį, turės per visų savo amžių notš- 
semamų pasakų turtų.  .......... $1.251
Drūtai apdaryta............................... $1.50

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

No. 76 Maxim Gorki j. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—ta. Turi
nys: Giesmė apie sakalų, Nenaudėlis, 
Makaras čudra. Rudenyj, Dvlddėimts 
šeši ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 163. .... ....................   25a

No. 90 Olltipa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indijosų. Vertė A. Olšev
skis. Antra pataisyta laida. Chicago, 
m. 1906, pusi. 95............. .. ...........* 25c

ir juokin- 
ill. 1904, 
...« 31-25 
.... 81-30

No. 97 Pamokslai Išmintie* ir tsl- 
«ybė*. išguldinėtl galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida. Čia telpa 128 
juokingų, bet išmintingų Ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir išminties. Chicago, III. 1899, pus
lapių 182. ....................................... —

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

lapių 66.
pus-

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir Jie-

thologijos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai'^ sutai
sė P. Miškinis. Chicago, Ui. 1908, pus
lapių 31. .; 10c

Nd. 114 Ponas ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo iiasko- 
lių kaimiečių, žingeidi norintIe4ns su
sipažinti su buviu ir sųlygoms {paska
lių kaimiečių gyvenimo; jb verčia 
skaitytojų drauge jausti *u Vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, UL 1904, 
pusi. 60. .. ................................... .  1. 15c

No> 124 Robinzonas Kruzlu*. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyt* lai
da. Chicago, I1L 1903, pusi. «|. .1. 29c

No. 130 RovoHucijo* žmonės. Para 
šš A. Niemojew*ki. vertė K. Puida 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šun
takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus BaJia, 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzų* 
Varšuvoje. Knygelė jdomi kiekvienam. 
Chicago, III. 1908, pusi. 76. 20c

No. 134 Sidabrinio kryželi* arba dai
lidė Iš Nažareto. Apysaka Iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Su*. 
Vertė J; Laukis. Chicago. III. 1906, 
pusi. 169. (Šitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skattytL) 
Kaina............ ............-................. 50c

se. Lenkiškai parašė Julius Stowac- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago. III. 1900, pus 
lapių 86...............      25c

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

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

No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų Ir vokiečių vertimų ver
tė K.' Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos Šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicagn, 111. 
1908, pusi. 77..................................... 25c

No. 331 žilė galvon — velnią* vuo- 
degon. Komedija vlenamo akte. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—i*. Chi
cago, Iii. 1902, pusi. >1. 10c

Gyvybė (kantatas) Ir kito* 
poėmos. Parašė Jonas Vis-

No. 381 
trumpos 
koška. Telpa čia «ilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, .Vylius, J soneUl, Proverbai 
ir Jautimai. Chicago, Iii. 1907, pus
lapių 41................................. 15c

No. 185 žmogus neplluškis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. šfta apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ir 
mokina žmogiškos doro*. Chicagn, 
111. U:j, * ual. 23............................... 10c

No. 200 Aki* už ak|, dantį* už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, III. 1907, pus). 29. 
Kaina.....................................................10c

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

— - 50c’ No. 226 Geriau* vėliau*, negu nl*. 
, kad. Komedija viename akto. Pagal

No. 100 Pasaka apie kantrių Alenų,

Chicago, III. 1902, pusi. 48. . .j.... 15c

No. 257 Kun. Gramuloa raštlnyčle- 
Je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, IU. 1906. pusi. 14. .... .... 15c

■vietg, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laidai. Iš lenkiškų vertė No. 262 Mjndaugis, Lietuvos kara-

No. 397 Kėpio* kančios. Eilės. Pa 
mšė Liepukas. Chicago, I1L 1909, pus
lapių 28.......................  10c

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

No. 442 Svajus 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. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
j kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliai*. 
Labai naudinga knygelė tiem* kuri* 
■ori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt Chi
cago, I1L 1894, pusi. 79................... 25c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojelkov’ų sutaisė Šernas. Aprašo, M 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
ano ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos Ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla-

kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų jdomlų dalyta^ Kiakvie-

No. 553 Paėjimas organiško sviete. 
Pagal Bltnerj sutaisė šernas. Knyga 
didelės moksliško* vertės. Ji aprašo 
tvėrimųsl 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 Bu paveikslė
liais. Chicago, III. 1966 pusi. 137. 35c

No. 856 Aukos Karė* Dievui. Para
šė Jonas Gražys. 81 knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
prietasčia. kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas j jus žmonijų stumia. 
Chicago, Ui. 1902, pusi. 40. .... 10c

No.5M Senų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchiasonų sutaisė 
Bernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių įvairius sutvėrimus, 
gyvenusiu* ant žemė* dar prieš atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami giliui 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tnių sutvėrimų Atrado čielua, 
nesugadlptua kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Ji* 
.yra šiandien išstatyti įvairiuose muzė- 
luoėe, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų že
mės siuogshių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. J70..................    $1.00
Apdaryta. ,... --.-r.\ftl .... 81.25

No. 861 Dr. J. Basanavičių*. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautą*. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemoralizavo 
Lietuvų Ir kaip ji kenkia lietuvystei 
•ulyg šiai dienai. Chicago, III. 1903, 
pusi. 41..................  16c

No. 907 Kaip žmonės *u ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje. Anglijoj XVI amžiuj*. 
Parašė A. J—tia. Chicago, III. 1908. 
pusi. 34.

No. 921 Labdarybė pirmiau* Ir 
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė 
N—as. Telpa čia: I. Senovės pagonų 
labdarybė. IL Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė Ir III. Buržuazų labdarybė. 
Chicago, I1L 1908, pusi. 36............. 10c

M.

No. 925 Moterį* Ir jo* vieta žmoni
joj*. Parašė J, Laukis, šita knygelė 
aiškina moterų klausimų, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rama Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, III. 1908, pusi. 47. 
Kaina............................. .... .... 15c

No. 569 Svieto pabaigs, lė rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atslžlne- 
tL kada bus svieto irzlia*, tegul per
skaito šių knygelę. Chicago, III. 1902. 
pusi. 31...................LrA. |4C................ 10c

K *1\>no
No. 597 žvėry* Ir '•tmogus. Psgal 

Sehmehl'j sutaisė Serbas. Mokslą* 
apie *ubud*vojlmų kttno visokių žvė
rių. paukščių, sųnarkbjų; žarnapllvtų 
ir žmogaus. Kiekvienai ^žvėris arba 
gyvis aprašytas kas aku 4d visomis jo 
ypatybėmis ir kokių* gyvhnų giminę 
jis tveri*. Su pavefkslėllais. Chlca 
go, III. 1906, pusi. 813. 
Apdaryta............... ..

No. 946 Priedeli* prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenanti* lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po jtekme lenkystės. Chięago, III. 
1905, pusi. 28.......................................10c

giminę

$1jOO 
8145

«it *»•;No. 606 Airija. L*ę*4 Iš istorijai 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chlca 
go. UL 1901, pusi. 53.r................ 15c

No. 630 Ethnologijg arba mokslas 
ipl* žemė* tauta*. Pagal Dr. M. Ha 
beriandų parašė šernas. Bu pavelkslė 
Hale. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visa* musų pasaulės žmo
nių veisle*. JI parodo visų viešpatys 
«ų. visų žemė* kraštų ir net mažiau 
alų šalelių žmona* ir jų paveikslu*. 
Aprašo jų kilmes, purvų, tikėjimų, p» 
pročšu*. užsiėmimų ir abelnal viekų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šių knygų. Chi
cago, 111. 1903, pusi. 667. 
Apdaryta. >2.50

rašymas. Pagal Q*lkie, Nalkovskj Ir 
kitus sutaisė š*rna*. Su paveikslė-

• ■' • ■ - - - ’• 

... . ■ .

No-970 Tautiško* Politiko* Knygy
nėli*. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypato* lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvė* 
žodžio ir sųžlnės, ir kame išganymaa. 
Chicago. 111. 1907, pusi. 47............. 10c

N*. 1102 Auginimą* Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulis. 
Chicago, III. 1907, pusi. 28.............10c

No. 1135 Hygl*M arba mokalaa apie 
užlaikymų sveikatos. Pagal Bernesų, 
D-rų Noll ir kitus sutaisė šernas. Kas 
|ų su atyda perskaitys, pataikys ap 
sisaugoti 
čielybėje 
vo amžių 
tu* savo 
pusi. 132.

nuo visokių ligų, užlaikyti 
savo sveikatų, pailginti sa
lt užauginti sveiku* Ir tvir- 
vstkua. Chicago, 1U. 1867,

Ne. 1140 Išsivystymas vaisiau* gy
vūnų. Parašė Dr. J. KuM* Bu dau
geliu paveikslėlių ii embrioltogljos. 
Chicago, III. 1907, pusi. 2L

Na. 11 Baikale* privalė 8 utį vaikų 

auklėjimas? Raukius raštų, parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, Iii. 1908, pus
lapių 91.................................................25c

No. 1178 Pamatas

No. 1515 Naujas pilna* Drakula* 
arba knyga bortų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Gerinai* 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia monų knyga, burtų ir delna- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršau* apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, 111.1904, pusi. 412................  62.50
Apdaruose..........................................63.00

Chicago, III.
P. M. Kaltis, 281 W. North Ava.
J. Vasiliauskas, 2515 Kenstngtou A v®.

’ Elizaboth, N. J.
Dom Bočkus. 211 First

Elmora, Pa.
Antanas Rėklaiti*.

Kar.
HARTFORD, ‘CONN.

Lesevičlus, 40 Mulberry st

A. Bamanauskaa, 99ft Oak Street

• Mentalia, Maro.
B. P. Mlszkinia, 35 Arthur St

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

Montraal, Canada.
K. Blelek, 1135 8L Ekatherln* StreeL

N*w Haven, Conn.
And. Ješlaskaa, 217 Ferry Btreet

Phlladclphia. Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2 nd StreeL

No. 1525 Rankvedl* gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ta

gimines, prieteliua, mylimus ir myli
mas prieš k*slvedimų, j ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštos luo
tuos ypatas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituose atsitikimuose. Chicago, UI. 
1895, pusi. 115................................  85c

Maldaknyges.
Mažaa Aukso Altorius ~ Katalikiš

ka Maldų knygeli.
šios 7 knygelės yra naujausio spau

dimo ir gražesnės už seniau spaudin
is*. Popiera balta, slidi, drukas stam
bu*. didumas knygelių 3X4ft colio. 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
spaviednės, komunijos, mišių, mišpa
rų. Ir daugybė kitų. Mišių maldos su 
abrozėllais; mišparai Uetnviškl ir lo
tyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo šš. Sakra
mento, procesijų, pakrapinimo ir tt. 
6 Lttanijo*, psalmė* šv. Marijos P. 
Ir Karaliaus Dovydo, aktai, rašančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventų 
giesmių ir

No. 1801
iksintahs

John
Portland, Or*g. ' , 

Brosman, Browiuaa N*w* Ca.

Scranton, Pa.
M. Valentanavičia, 1831 N.

Intar News Ageoey. f

Worc»ster, Maža, 
Pa’tanavičla. 15 Milbury StreeL

į. Waukegan, IH.
M. Rakauskas." ' 1015 — 8-th Stredt

•LIETUVOS" AGENTAI.

kytl “Lietuvę” metams ar pusei 
metfl ir užsimokėti.

Vincas Pūkas—Keliaujantis Agentas; 
V. K. Račkauskas keliaujantis agentas. 
Jonas Janušas keliaujantis Agentą* 

po Illinois valstijų.

Brooklyn. N. Y.
Diauska*. $47 Rodney StreeL 

Jonas Lutkauskas. 112 Grand st

tt.

Prastais, drūtais apdaraft, 
kraštais, be apkalimo. 80©

Balti mere, Md.
L. Gawlis, 1834 N. Ca*Ue Street
Vincas želvi*, 709 W. Lombard. St

Chlcaoo, I H.
Joną* Balčas, 1098 8o. Leavitt st 

; 51 W. 26th 8L 
4501 So. Laflln BL

M. Dūda*.

10c ' No. 1802 Prastais, drūtais apdarais, 
auksintais kraštais, . apkaustytom* 
briaunoms pasidabruotoms blėtelėms, 

su kabute. ......... ............  60c

No. 1803 Moroko skaros minkštai*

knštąi parašai ir

Charles Labam 
Vinc. Uaka,

K. Stepoms, 
Juozas Volmeris, 
K. T. Urbutls. 4552 
Ant žųkauakia,

llif > Leavitt St 
»673 — 84th PL 
168 W. 18th 8t

>4th H-
•JiALU £’ •i':'''
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Cambrldgeport, Mass 
Pet BartkėviCius, ' 719a Main St 
2. Kavolius, 42 Washington St

Eaat St Louta, |||.
Juoz. Ratais, 452 CoIltaavtUe Avė.

Henri n, Illinois.'
X T. Adomaitis, Box 708.

Kenocha, 
M. Petrauskas,

Mtlrose Park, III.
F. A. Golubickas, - * Box

Millinocket, M e.
Jurgis Tumosa.

Wis. 
361 Quince St.

171

MINERSVILLE, PA.
BoxJ. Ramanauskas,

New Brltaln,

538.

Conn.
M. J. Čeponis, 21 Pleaaant Street

New«rk<
V. Ambrazevlčla,

N0RW00D,
B. A. TumavlCius,

N. J.
178 Ferry Street

MA SS.
346 Lenox st

- Pittsburg, 
Jonas A. Ignotas. 46 
J. G. Miliauckas.

So. 22-nd Street
37 So. 19th st

Paterson 
A. Varaškevičlua, 

! Pittston, Pa. 
J KazakeViči*, 103 No.

Plymouth, Pa..
V. S. Kreivėnas,

S. Foteli u nas, 345 E.

N. J. 
28% Putnam St.

M ai n St.

Box 1020. 
Rlver St

Mat*.
Athens Street

So. Bo«ton, 
N. GendroMus. 224

Scranton, 
Juoz. Petrlkys, . 1514 Ros* Avė.

, Shenandoah, Pa.
T, Kryžanauskas, 12^ ChSrry Street
Apd. Mačis. 138 So. Main Street

Springfield, III.
Jur. Tachilauckas, 710 Eno 

SEELYVILLE, INt>.
A>. Kazakevičia

Tu r ne ra Failai, Mitra. -
K. P. Simkonis.

D.

D.

Tacoma, Wash.
J. Puišis, 220 E. 26th

Union City, Conn.
F. Eimaltis, Box

st.

72.

AR TU SERGI
I -Ar tavo lležiuvi*

-J. j iltižųjį, skaudus ir
< J .ibertas spuogo-

vfZJ^Y llais? Ar burna
prikurtųjų*, stnir- 

pik.J/?' da krapas, veidas
1 r 4l y*"*- išbertas spuogais,

\ ’ . negali* v aižyti.
V pyksta ėirdi*, ve-
L mi. »kreplinoj'i

TZfek/ rytmečiais, jauti
(J .. eįp fl deginimų ir sunku-

'1^/'’-' » tau krutinės duo-
blakėje, ntsirugsti negardžių skystimu arba vėjo, 
ėda rėmuo, ėsi silpnas ir greitai paiistantis, užei
na seilėteki* ir cutlritėjima* seilių, negali mie
goti, ima snaudulys po pavalgymui, kankina 
diegliai tonuose, gurgima* vidurių, gumbus, ne- 
ganlusjkguis burnoje, trumpa* kvapas, greita* 
nuvųngima*, plakimai Širdies? Jeigu teip tai ne
lauk. tuojau* prislųsk mum dolerį o m*s tamistai 
nusiųsime buteli musų gyduolė* The John Blialr, 
■a pilnu pamokinimu kaip vartotu Pagelbės ta
mistai kaip ir ėimtam kitų. Katalogas aprėžanti* 
•uvirė (00 ligų gaunama* dykai k a* prisius porų 
markių. John I. Bagdžiuaas, propr.

JOHN’6 6UPPLY HqU8B 
1100 80*. OAKLKY AV*. CHICAGO. ILL.

Talefon Y*rd* 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba višokias legaltškas popienu, 
Jcaip tai: Plenipotencijų, Kontraktus, 
Billof Sale, Testamentus,' Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.' 

J. J. Hertmanovvicz
Ofisu

A. Olszevvski’o
3252 So. Halsted, Cor. 33H SL 

Chicago, IIL

8 GERA
NAUJIENA

'MUSUS
’ DRAUGAMS

Jauni ir seni, turtingi Ir vargiai, ateikite Ir daleiskit© man Išskal- 
• tytl jųsų gyvenimų nuo lopšio Iki grabo. ų,
Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00.

DMLNAŽINY8 IR KORTU LEMIKAS
PROF. H. LEIBOVVITZ
A A* pasakysiu tamistai su kuom apsivesi ir teipgi
n arti • vardą y pa tos, kari lava mylL j

Vienatine Lietuviška Sankrova
ir agentūra literatūros ant "North Side" Chleago. 
Čion <a!ima gauti moksliškų, svietiškų Ir dvasi
škų knygų, rakančių, škaplierių, abrozėiių, viso
kių Ulkraičių, Amerikos ir E«ropo* ir popierų 
gromatoms. Teipgl užlaikau visokio tevoro: Juo
dyto, paišelių plunksnų, drukuojanių mašinukių, 
britvų. stereoskopų ir daugel io kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užganėdinti.

PETRAS M. KAITIS
281 N. Korth avė. Chleago, III

Ponia Ona Miiler
(pagal vyra Jankauskiene) 

SĖMIAUSI* LIETUVE-AKUSERk* CHICAGO 

Dabar gyvena priešai Rublc «L 

107 Canalport Avenue 
T*l**h*naa — 3*1 B Carai.

VYRAMS TIKTAI

Naujas Išradimas 
Sustiprinimui ir užlaikymui plaukų. 

MHHM Tukstaii<’t:il plikų žmonių htjzsvo pul 
klu* plaukus, sulaiko slinkimų plaukų 
galvos labai trumpame laike. Vietoje 

senų atauga nauji, gražu* plaukai. Visokia h*, 
lormacita dykai. Artesnėm* žiniom* raikla rą
žyti įdedant kratos ženklelį. —

FROF. J. M. BRUNDZA
BQADWŽY a M. m «T, nMU.m-MW tnk

Dr. P. G. WIEGNER
(lt LATVIJOS)

Priima ligonius savo ofise:
3315 S. MORGAN ST.
Kasdieną iki 2 vai. po pietų ir nuo 6 vai. 
vakare. “ Telefonas: Y*rda 709.

Dr. O. C. MEINE 
DENT1STAS 

OFItAS-<iRya» 31 Ir >« Htkhd pt. 
(epsaiMS tiri apflsU*. > X CNICA60, HL

RMHems Lietimam! 0
Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokio* ligos ar painiais nesveikumais, M 

įj užsimokės tau atsišaukti į Chicago Medical Clinlc, 344 So. Stato St. M M prieš ėjimę gydytis kur kjtur, nes jie užtikrina tau nnoseklų ir laikantį ii- K 
K KJ'dymę kožnos ligos, kurię prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nuaimi- JE K nęs, silpna* ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M M vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, V 
S M trūksta energijos i r tvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, K M ®P*ugai, pletmai ar kitokį išbėrimai ant odos, ne morališki ir

Nuilpniaaiti Stpiai, Pitrotytas Vyriszkumas, Seldiszka Silpnybe 0 
nesuaugtudos ir šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, 
pienėtas Šlapumas, skausmai susnose, turi nesveikumf pūslės ar inkstų? H 
Išsiputimę Gyslų Maišely]; Užsendintj Puletekį; Užakimę Varpskylės; Sy- Įį 
filitišk| UžnuodyjlmaKraujo, ar koki} kitokį} gėding} nervų, odos, kraujo U I 
ar užsendint} lig}? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant j| 

Hn veido, neramu* naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- 
■M sės dalis, prieitai kinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau-M 
Cfl damą gerklę ir tt. ? - M8 Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic 8^ užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, Jeigu jie nuspręs, kad W 

tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dieno*, ir neulilgio L< 

atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir Širdies. Niekas taip ne- N M sunaikina jaunus ir pusamžinius vyrus kaip išbėginiai sėklos naktie* laike, K g|H arba slaptingas nubėgimaa sekios su šlapumu. Tu padaro žmogų netin- R M kančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tu paeina 
£ nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užga- K 
" nėdinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave išgydysime. M
Męs gydom fe fegydom sėklos auMglm**, nervų ntullpnėjim^ užtenėjusį paletekį, sySlį N 

M nenatarallėlnM M«imus, p*U*<y»‘4- inkstu ir pūslės lif**, teliybj sakant, visas Vyry M
Ligas. Visos klinty* laimingam ženyblmam gyvenimo prstaiintos Tūkstančiu* Jaunų M 

|JB ir pusamžintųvyrų kasmet prteė laik, nuėluoja į grab, jaunystės iki r k rimai, per tankus U 
M sssikuopinissai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors vien, iė viri pamiaitiĮ ženklu, paslrodavyk M

*■\V Esmi vienatiniu kortų lėmiku (burti-
ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti

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

Prižadu pasakyti tamistai ar tam i s tos vyras, moteris ar meilužė tei
singa ar prigavingg; kaip apsivesti su ta ypata, prie kurios Širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimj su ypata, kurių myli; taipgi kaip įgautj 
įtekmę ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praeitų, da- 
bartę ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELL ST.y ™ur?on^atviu
*A* KALBU UETUVltKAI IR LENKI*KAI. ATSINEŠK APGARSINIMĄ, r-

Męs Apdraudžiame J

Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas. ~

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

Męs apdraudžiame VISKĄ ir nuo VISOKIU NELAIMIŲ
■ 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,

I
 nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa

nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė,' 
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 

reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI
| .3252 S. Halsted St.

3255 So. Nalatod 8t., Chleago, III.
Gydo visokia* liga* moterų, valkų Ir vyrų. 

Taipgi turi didelg praktika ir gydo nasakmitigai 
visokias limpančias, uzsisenėjusias ir paslaptie 
ga* vyrų U*a*. Daro operacija* pasekmiaSai. B

 Red* tau nieko nakaštuoja, o gali užMdytl daug kentšjimų.
Valandos Hc**lų: nuo 10 ryt* iki 4 po pi*t, ir nuo B iki 7 vakar*. VI
Nodiltaml* ir kitomia Šventom* dienom*: nu* 10 ryto iki 1* vai. *i*tų tiktai. Bu 

| . CHICAGO MEDICAL CLINIC H 
S 344 SO. STATE STREET ‘ CHICAGO, ILL. S

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 So. Šute St CHICAGO, ILL. 

arti Harrison (atvės 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijos
Žingeidumai Osteologijos

Žingeidumai Gromuliavimo Organų

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumus.

Dr. G. M. Glaser
Chicago.jŠiuomt praneJu-gerbisstei publikai. Jog esi* 

‘ seniausiu gydytoju ant liridgeporto, praktlkito- 
<Umas 17 metų. Dabar tavo olis, perkėliau į 

I savo namus po nr. •

3149 S. Morgan St.
Kampa* 32roa gatvės

Mano ofisas aprūpinta* naujausiai* budai* gydy- 
.. mo. Visa* ligoniu* stengsiuosi uAganėdinti, kaip 

' *r lygėiol. Pasitikėdama*, Jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rems, estu namie ant kiekvieno 

■ pareikalavimo dien, ir naktį. E*iu specialistas 
ligose valkų, moterų Ir vyrų ir užtaedlatese ilgo
se. Darau visokių operaciją Liek nei su pagarba-

Telefoną* Yard* 687.

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

Conn.
W. Porter 

824 Bank

Waterbury, 
žemantauskas, 39 

Jurgis žemaitis, 

Wllkes-Barre, Pa.
A. P. Alekj, 71 No. Hancock

Worcester, Mas*.
Ant. Bernotas, 12 Harlem Street

j. St 
st.

st
D»re Marija Dowiatt-Sass

Moterų ir Vaikų Ligų SpecteHst*. , 
OFISAS,. 74* W. 1*-th St. BUSTAS, 1B»1 W. Marriara St.

—

We*tvl!ie, III.
Juozas J. Šilkas.

Tyrinėk įtekmę ligos ir paleistuvystės, 
perstatyta* gyv didum iigurose, sveikuos* 
ir ligotuose padėjimuoM. Lavų* išrodinėtojaa Nedėldlantals: Nuo 9.30 iki U vai. tik.

Varanoa: Iki 9 vai. rytepet;

Pinigu Preke
Iki 500 rublių, rubli* po..................... 5g)g 1

Nuo 500 iki 1000 rublių, rubli* po. .M 
.Virš 1000 rublių, rubli* po . ........... 51|fc

Prie kiekvieno siuntinio reikta pri
dėti 25c. ant paCto kaštų. *

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
tai siųskite >er “Lietuvos" redakcijų, 
adresuodami teip:

A. OLSZEWSKI, : 
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Tau Seksis!t
Jeigu nusipirksi knygute “Kaip 

padaryti Monus”ir išmoksi iš jes 
daryli rnonus. Uždirbsi vakarais 
daugiau rodydamas montts negu 
dienomis prįe sūnkausdarbo. Kny
gutėje aprašyti 63 monai. Kaina 
50c. Pinigus siųsk markčmis ar

.Money Orderiu adresuodamas

JONAS ILGAUDAS
7716 So. Peeria St, CHICAGO, ILL.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR st LAW

Atwood Bldg., Room 806

CHICAGO, ILL. TeL Fmnklin 117B.
Lietuvy* ndvokate*. baigęs Jurisprudenai- 

JoS mokslų 81* Am -rikoje. Vedu riekiąs by- 
las. cl'i 1 kas ir kTii*ia*liik*s visuose teis- 
■uote (»u<U se\

Gyv. 3112 S. Halsted St, arti 31-inos gzL
Ttl*ph*n* Yarda 4046.

ATYDAI BROOKLYNO LIETUVIU
Nauja Lietuviška apavų krautuvė 

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

t

Užlaikau geriausios 'firmos tavorą. 
Parduodu kuoteisingiausial 'ir pigiąu 
negu žydai. 5,1 M. M. Kuliavas. ’

■ f U - ■* '

Dykai 
dėl

Vi r u
Vardas Ir pravardė
PaJt*.;.................. ■sįej.

Ja tavo gyvenime.
INŽENGA DYKAI!

Atidaryta kasdien nuo g valandos 
vidurnakčiui.

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. State St. Chicago, UI.

“Baltramiejaus Naktis”
yra tat puiku* prancūzu romanas. Ž ngHdų* tikėjimo pamalsi ir mirftsr t ginčai: l«. 
bieviolr kataliko. Indomif* darbai karaliaus, k.inlgi} Ir j į pa * lapt y*. ■ BALTRAMIEJAUS 
N.t K < IS" s:orą, didelė knyga. Kaina 75c.

“Raistas” (The Jungle)
verst* iš angltį kalbos origln.tlo Tai yra aprašymai i* Amerikos lietuvių gyveaimo. ‘Rii*' 
ta**’ tokia akyva, kad į ' iss* civihsuotax k ill as Įtversią. ' Raistų" per.kali,« busi kaip fe 
Šias kl*a*.->* pabai; ,< ir geriau sviet, lxi Jo surėdyti, pažinsi. n<gu daug metų Amerikoj.

Vienybės L et." Ir „Uetutob'* laikiaL'lų pfennmeraita metame po 5'.<0, Let naujai užsl
ėk inčiam per m ine Vienų litą laikiaulų. pritinusi mt |2 00 duodu “Balt.Naktį” dykai.

Geriausia Proga Amerikos Lietuviams ingyti
14 k. Grynu auksu pavilktas laikrodėlis.

eražlai ira r,o ai» viriais (Vjrlkaa ar moteriš
kas i.*u dviem antvožais, kotelio aaaukaa a ir už- 
*tat*iua* aur.Ua kliasoa Atarnko* matlnerlja, 
visai* akmenaia, parari tuo), maa 1S metų, kaina 
*14.00. — 14k. m*> aukau pavilkta* rraadiaė- 
lia, garantuojama* ta metų. - 14 k. grynu auk
su pavilkta* žiedas, tu tavo vardo pirmutinėmis 
litaromi*,' garantuojama* 4 metam* Via! Šitie 
daiktai sykiu kalnoja |t8.». Ant laikrodėlio 1A 
graviruota: Atmintis H Amerikos.

Prislųsk mums už viską $4.74.
Jei daiktai nebus tokie pat, kaip apraėyta, siųsk 
j* -s mnm* atgal, o my» sugrųilttotatee tau pini
gu*. loki: a žemas kaina* mf* duot am,- tik pir 
matu užsisakymui dėl geresnio sustpežimo snju- 

l mis Atsiųsk mum* liksi** 24c. <1vfcrnėlai»kr»- 
soa Ž-nkteliais. o likusiu* >4 50 užm-k-si aptu
rėję* ir apžiūrėjęs daiktus ekspresui. Šituo* daik
tus galimu parduoti tris syk augėlesne kaina.

( V«5 lalkrorl ius, 0 grandluėliuž ir 6 žiedu* 
|2f>.50 |1 CO ifk ,lno 8c. k rasos ženkleliai*. Liku
sius 124.M) užiu, kėši atsiimdamai ir peržiūroje* 
daiktus ekspreso ofise. *

Ageots Wholesale Watch Co.
1 192 West Broadway, Dept. 71 

NEW YORK CITY.

►JAtRlKąy

d

EUROPEJIŠKA1-AMER1KONIŠKA
Prekybos, Kanceliarija

Parengto reikalinga* popteng ir dokesMBtss i sudus ar&i administracijos kanceliarija*

Suji^k*metrikas gimimo, mirtie*, fenybųfe kita* įpėdinių dokumentus. - yrt
Hgukio visokiu* raktu* ir defcumėutu* į Rusiškų. Lenkiškų, Lietuvilkų Angliškų ir Vo-

V*da visokia* prova* Rusijai, Austrijos. Vokietijos Ir Amerika* soduose. * 
Atitek* vlsoU** reikalas pa* Rusijos. Austrijos ir Voktetijo* Koasullu*. 
Veda prosas atlyginimo ui sužeidimus ir nuostoliu*.
Atiteka visokius prekybos reikalu* Rusijoj. Austrijoj, Vokietijoj ir Amerikoj.
Rašykit* savo prigimtoj* kalboje lino adresu:

Europe-American Commer. Office. 112 So. Clark St., Chleago.
(S-ud Floor, Room K*.k

po greitai iigydyta Įtartiną Co Įtinau New Y erke Medlkallkko

Įkurtose
M dlka Pkiejl D rakto iai yra gar-

Kraujo ninnodlj mu.

Neaisimink' K d Ir k 'iln kokia tavo liga ar nervelktta b i- 
tų, arba kalis lalp U^al *tovėjn»i, (i io p V y* didtell profesoriai

300,000 Išgydyta!
Kam dar ta kmti? >00 00 įmonių, sirgusių sunkiausiomis Il;o

Šviesia* vaistas, musų pro'*1 g*, nemoraliais, šhdl * U^s, Ki-tel* sidirla s. Kosuliu, Dusu- 
•»“» '•-i” !*>■ “i’“ *■

į prisiusimo apmokė.iteį. ma s Ar tt., laukis, ar rašyk (

CollinsNew YorkMedical Institute
140 West 34th St. New York.

Visokias chirurgiškas operacijas daro išlavinti chirurgai.

(karte ISOta

ColUa o N. Y. Med.HuLni Atelk •* Dykai

kaitoj .oj e prizai ii tau stebuklingu* vaėatua, sutelk* įsugrei-

IŠGYDO IN 5 DIENAS'Sg
■■■■■■■■■Bra^ratateteBteateBRteteBBa Be ponio ar «kausmp

Noriu ižgvdvti kiekvieną vyrų serganti iiplsrimts lytiškų dshų tralų, striktnra. 
užsikrečiamus kraujo nuodus, aervilką sunetalėi mą pažiūrimą lytiikų dalių at litas 
liečiančia* vyrus. — šita* nuožirdu* p*sisiu:.n.niu* yra atvira* visiem*, kuri* praleido 
da*t piuitų ant daktarų ir vaistų be jokio* naudo*, ir mano noru yra-parodyti visiems 
kitiem* žmonėm*, kuri* bnvo tvdomi deiimities ar d ant taus daktarų be jokio pasase- 
ktmo, kad ak turiu vieumtėlį būdų, kunuomi tikrai iižydau.
N«mfek5k u* gydymą b« naudo* — mokik u t tikrą išgydymą.

iitydonsa t raitai. tikrai ir su 
pilna slaptybe. Nervų ntrnl- 
pn ėjimas. nupuolimas sveika
tos, žudymas atipryMa, nubė- 
timas kraujo, užnuoduimaa. 
Alapuminėa toižtys.

Plaučių ligos, 
Dusuly*. Bronchitas ir kitos 
plaučių lito* tikrai ižtydoina 
mano vėiiauaiu bodu. Širdie*

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

IMydo kad būtom

Specialistas vyrą ir 
„r moterų litų.

Moterų ligos, 
Vidurinė* heo*. skausmai strė- 
hom, Baltosios tekėjimas ir 
kito* ligos tikrai iidvdomc*. 
Užpakalinė* timoi, uėsendin- 
to« ir nerviško* lito* moterų.

Užnuodijimas 
Kraujo, 

ir visos odos lito*, kaip ve 
pučkai. piktoji dedervinė, šun
votė*. niežuly*. bcmorhiodai. 
sutinimą* tilių, naikinamu nu- 
bėtimai, įaiaenėiusioa lito*.

DR. ZINS, 41 CHICAGO
* Valanda* : Nuo B ryt* iki B vakar*, NedeioJ, nu* • ryto iki 4 po pietų. *

r t*

JĮ“?’. makmSGJis
gryno aukso, auksuoto, sr kitokta parduosime pirmų 10.000 mošų 
naujo sudėvimo 83 akmens A "Accnrfita**’ lalktadėliJ tik po 55 7Š 

; Šiite puikų* ir gražus laikrodėliai yra gražiai graviruotai* aukso 
mitais uždaromais Inkilais, dalbiniu judintuvu, patentuotu nusta- 

k I?1?™ ,‘,r k*1?"1*’ reromi* Ypatybėmis, gerai rodo lai
te kf ir yrraixtikima*. Vyriėka* ar moteriškas garantuojama 20 meta
■ ne t‘k f?* ** ‘r gražiais laikrodėliai* ir kas pirkTg?
ffll rėsi* ir didžiūnei* savo draugam*. Jei nori tikrai gero ir grebiu* 
M laikrokėiio pigia kaina, tai čia ii* yra. Pirma pirkimo kitar anžiu
■ rėk «įtą laikrodėlį, idant paskui ^sl.allėtum^Vlararatta *Xfta 
tf ŽenĮdeH* atgabens tau Sitų lalkredėl| priderančiam apžiūrėjimui K įvadine kalni »5.?b ir persiuntimo K-L*mis ir laikrodėli* tavo Jei to 
■k nenorėsi, ntemk. nieko mum* uebusi kalta* ir laikrodėli* bu* mum* 
nsugrasiDlas musų lidu. Mm visa statai »a ir' aut save*. G r*

žus auksuota* grandinėm ir kabuti* dvkaiso dažnu laikrodėliu 
Finna W.ta> laikrodiliu itparOacut jie bui fHir.Jaeieuhimi va-prąrtikaina po>,Jo ir tai les dar piga'Adreeiok iltripT

Excelsior Watch Co., Dept 903, Chicago, IIL, U. S. A.

(te 7ff,

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete iug mu* Ogeuaite didelo* verte* 
knygelė. Ta knygele parakta aiAkei keip kožna* vyras, serganti* nuo kraujo 
užnuodyjima, *ilpnibea vyriškume, abelnam nupultam *peku, rhumatisme, orga- 
niškoligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pua’es lygosie, gali lengvei iaigydyte 
namosie.* Jeigu asatie nusiminė mokiedaml piningus daktarams taus gtdukle*. 
uegaudasa* jokio* pagelboata, apattagai dykai gauta knygele dėl vyru, jums bus 
vertesni bagelbol, keip 5100.00. Ji* parakta nu kuo ta* sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančai vyru atgava aveikato Ir vyriškumo per pagelba toa 
vertingos knfgelSa. - Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurio* kožnas vyra* neat
būtinai turį žinoti. Pamiki tie, jog ta knygelė yra gaunama vyrai dykai; maa 
užmokam ir pactau. Jskirpkite Semia paduota kuponą, Ir prisiuskitie mum, o ma* 
kuo greičiau* prūiusma jums vysai dykai ta branr* knygeli. ... j

--.t, Siusk ta kuponą dykai gauto* l&ygole* fiendena. *
DR. JOS. LI8TER A CO., L.702 Northwe*tem Bld<., 22 Fifth Avį, Chicago, Iii. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu priaiuati man vysai dykai, juau abg£fr.in ta knygelė.

Statas,

į

OFISO VALANDOS:
■ *lki>yg*l. Vodovts | Sveikstu" tavo kalboj 
narsaus dali iro E. C. Oollso aprafyi* vi- 
*«i ;mx * > kūnas kaip uSlaikytl sveikatų 
ir k 11p pasveikti Misiryu*.
F.Coyl* Biodikalteki Direktoriai.

Skaityk apie Naują 
Miestą Gary, Ind.!

Kuriame mtasa dldilausloa plkno dirbtuve*, darbai pradeda gerai eiti, dir
ba jau apje MBČO darbininkų ir kai diena priima jų daugiau: pradeda statyti 
naujų dirbuivęu kurioje gaus darbų šimtai tukstanCių darbininkų kaip tik sta
tymas pturibm**. Taigi nelaukite, kas norite pralobti, bet pisiskubinkite, da
bar yra dar laikas kiekvienam pirkti lotas šitame naujame mieate; čia šutau* 
aoaite savo pinigus, kurie atneš jums didelį pelnę perkant dabar. Tuo tarpu 
męs turimmą pacdavimę daug pigių lotų arti fabrikų ir parduodame juos vi-, 
sai lengvomis tšinokeetimis, kadangi męs turime daugiausiai lotų liesame su
sidėję su didelėmis kompanijomis, tai męs galime ir parduoti juos pigiau ne
gu kiti agentais Pirkusiems kelionę apmokame. Męs teipgi budavojame na
mus lengpomie iJlygomia, skoliname pinigus ant nuosavybių ir mainome na
mus, lotus, fkrmas ir tt. .... >■ ■■

Turime į pardavimędaug išdirbtų, pigių farmų, didelių ir mažų, su tro
bomis, gyvuliai*, mašinomis-ir tu Žemė tinka auginimui visokių vrisių; par
duodame labai prieinamomia išlygomis Wiskonsino ir Michigane valstijose ar
ti didelių miestų ir turgvieCių. netoli nuo Cbicagoe.

Teisogi turime daug neildirblos žemės su mišku visai pigia kaina; per
kantiems išduodame grynus popierius ir tie, karle nuo mus perka, yra tikrai 
mum* dėkingi.

Platesnėms žinioms reikia kfeiptis į musų_ofisa ypatiškai ar laišku savo 
kalboj. Su laukų pirkėjais važiuojame kasdien.

Nestlerode & Rozenski
112 So. Clark St. 208 Chicago, Illinois.
Ofttes atdara* kasdien nuo 8 vai, ryto iki 7 vai vakare. Septintadieniais nuo 

0 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

-ifaS:

v įsi tie, Kūne saukiasi gydytis 1UK saukus asatnškai dėlto, kad 
ligos ir kitoki padėjimai negal būt gydyti teip gerai per rastus kais 
galima gydyti asabiškai. NERAŠYKITE, BET ATEIKITE.-

* "■■■'.7 - .L1 r - .< .-.t. ■ -lite 4-M
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