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! POLITIŠKOS ŽIBIOS
BALKANŲ PU5SALIS.

Rodosi, kad ramumas ir tvarka 
ir Azijatiškoj* Turkijoj iš palengvo 
užviešpataus ir tokiu budu bus 

. atimta proga svetime ms viešpaty
stėms kištiesi į vidurinius Turkijos 
reikalus, o įsikišimas 
kilis reikalus niekur 
neišduoda. Ameriko 
riųs jau atsiliepė į Turkijos randą 
su nurodymais, kad 
greitai suvaldyti krik 
dynes, už ką jam 
Turkijos vezyras. 
Amerika su nurodyn 
lavimais atsiliepia. Turkija ne rei
kalauja per daug nusi jasti, ne dėl
to, kad'Amerika nenerėtų vandenį 
drumsti, bet todėl, 
daug drumsti ne leis 
Europos viešpatystės;
Amerikos dar pati Tt 1 
tų atsiginti: Turkija 1 
kur kas tvirtesnė negi buvo Išpa- 
nija ant Kubos ir Filipinų salų. 
Ir laike karo su Ispanija Amerika 
ne išdfyso karo perkelti įfIspani
ją, nes gintiesi namie jie Išpanijai 
butų buvę parankiau, 
veišpatystės butų nelei dusios Ame
rikai Europon karą per 
pos gi viešpatystės, ku rių įsikišimas 
į vidurinius Turkijos 
tikro jai galėtų būt 
iki šiol ne bando kiš 
d’nda Turkijai laiką 

^anb galą padaryti,
audrą sėjusi ant Balkinų pussalio 
drumstusi ten vander 
dar neatsigriebė nuo j; poniečių su

keiktų jai smūgių, ir nuo vidurinių 
riaušių; ant galo pats 
matė visą netvarką c« 1 
nes surėdyme. Cara 1 šiądien ir 
jo kitąsyk nepergalima laikoma 
kariumenė nė Turkijai

švetimų į to- 
gerų vaisių 

> 5 ambasado-

pasistengtų 
ičionių sker- 

net padėkojo 
B ?t kol viena 
nais ir reika-

I cad jai per 
kitos didėsės 

nuo vienos 
rkija isteng- 
namejie dar

ir Europos

teiti. Euro-

reikalus iš 
pavojingu, 

iesi; laukia, 
pačiai maiš
ai pirma vis

Į A£iį>kolija

randas pa- 
ro kariume-

ne pavojin- 
Maskolija šiądiei pavojinga 

leturinčioms 
užtarėjų, namie revoliucijoms dras
komoms viešpatystėms kaip Per- 
sja. .

Negalint

vien teip silpnoms,

Išsidalinti 14

kurstyti 
Turkija 
jds . ne- 

Lenkijos 
Europos 
Lenkiją,

pavietėj imas

Maskplij ii 
Turkijoj, yra viltis, kad 
įstengs susidrutinti, l ad 
pasieks bent ūmam fa ke 
likimas,
tautoms, kaip išsidali io' 
neleis jų savitarpinis 
ir neužsitikėjimas.

į Azijatiškos Turki j 
tęs atkako ir du Amerikos kariškie- 
jie laivai; ten jau nuo 
prąncuziškiejie, anglišliejie ir vo- 
kiškiejie laivai, bet jų 
reikalauja bijotiesi, nes 
patystė kitai neleis p m 
besikišimu į Turkijos Ištvarkę nu- 
Jclimpti.

Dabar atėjusios iš 
Turkijos žinios paduota daug ma
žesnės žuvusių krikščionių skaitli
nes ; iš pradžių vien A< Iena apskri
toj skaitlių išskerstų 
padavinėjo ant 25000 

, sirodė skaitlinės žuvus h
ęių per pusę mažesnės. Daugelis 
•laikomų r užmuštais sug

Gubematorkis Aden. 1 apskričio, 
reikalaujant angliškam 
ziškam konsulini, likosi 
prašalintas ir pašauktas 
nopolin pasiteisinti. K< 
jį apkaltina, kad jis n< gynė Tcrikš- 
čionių, nors tą daryt būro jo parei
ga, kad jo kareiviai dal yvavo sker- 

« dynėse.
Atkako jau su surinki 

kontitetai prancūziškas 
gelbėti ir šelpti badą 
ąrmeniečius, riaušėse r 
visus savo turtus. Pampos reika- 

• laujančių Adeną apskrįtyj yra 25- 
« 000 žmonių. Jų sušelpjmui ir par

lamentas paskyrė atsakančią pini
gų sumą. Skaitlius pkšelpos* rei- 

* kalaujančių, kaip daba|r pasirodo,
9 teipgi pirmutinėse žinioje buvo la-
. bai padidintas.

Kadangi pasirodė, kid krikščio
nių skerdynėse dalyvavo ir karei
viai, tai dabartinis vyrausiasis ka- 
riumen^ vadovas, Šafkėt paša, par
lamentui padavė sumanymą, kad 
kiekviename kariumenės regiMente 
ketvirta kareivių dalis butų iš krikš
čionių. Dabar mat krikščionys 
reguliariškoj kariumenė į netarnau
ja. Šafket paša mano, kad krikš-

jos pakran-

seniai v ra

Turkija ne
viena vieš- 
r daug su

Azijatiškos

armeniečių 
dabar pa

lų armenie-

•įžo namon.

ir prancu- 
nuo vietos 
Konstanti- 

onsuliai mat

Jais pinigais 
r angliškas 
kenčiančius 

nužudžiusius

kai! krikš-

■S———==—SS-——SESE- .................. ....-J------- J --L.,.
CHICAGO, ILL., PENKTADIENIS,  ̂K GEGUŽIS, (May), 1909 m.

Entered aa Second-Člass Matter July I3th, 1893, at the Post (ifllce at Chicago, Illinois, under Act oi >

tikėjimo, 
terp pačių

ran-

nubausti,

daro* ir

pakori- 
teismas.

čionys kareiviai neleis mahometo- 
niškiemsiems dalyvauti krikščionių 
skerdynėse. Bet Icol neišnyks, dėl 
tikėjimo skirtumo nęsikentimas 
ir kareivių regimentuose knr ka
reiviai bus ne vienodo 
gal užgimti skerdynės 
kareivių.

Jauniejie turkai suranda vis dau
giau davadų, kad Azijatiškoj Tur
kijoj krikščionių skerdynės buvo 
surengtos su žinia ir pritarimu
do numesto nuo sost o, sultano 
Abdul Hamido ir sukėlisių revo- 
liciją prieš konstituciją r jakcijonie- 
rių. Tie, žinoma jeigu ju kaltė bus 
prirodyta, bus skaudžiai
nes jų kaltė ištikro ne maža.

Išsyk Konstantinopol j bijojo, 
kad teip greitai suvaldęt reakcijo- 
nierius ir prašalinęs nud šosto“ jų 
palaikytoją, sultaną Abdulj Hami- 
dą, kariumenės vadovas Šafket pa
ša, įgavęs per tai didelę įtekmę, ne
užsimanytų jiasisavinti diktatoriš
ką valdžią. Bet dabar visi nužiū
rėjimai išnyko, nes šafket paša 
ni.ekur1 į pryšakį nelenda,
jve<la gyveniman vien tą, ką užgi- 
ria parlamentas.

17 d. gegužio, ant pliąciaus prie
šais parlamentą likosi pakarti pen
ki jauni oficierai, kuriuos 
mu pasmerkė kariškasis
Jie buvo apkaitinti, kad kilus re- 
akcijonierių revoliucijai, jie prisi
dėjo prie užmušimo ne lorinčių 
prie revoliucijos prisidėti kariume
nės oficierų.

Rastus numesto nuo soil 
dul Hamido jo rūme pinigus jau
nųjų turkų randas konfiskavo; ne
tekęs sosto sultanas turi išluoti ir 
pinigus esančius užsienių bankuose. 
Pinigų tų vienok butą mariau ne
gu galima buvo tikėti — le dau
giau 10 milijonų dolarių. 
numetus nuo sosto Maskol jos ca
rą, naujasis randas ir jo 
konfiskuotų, pelnytų daug (augiau, 
nes, kaip sako, vien Anglijos ban
ke caras turi sudėtų pini jų 800 
milijonų rublių; ne mažai milijonų 
jis turi ir Prancūzijos tautiškame 
banke. Caras todėl, po Rotjschildų, 
yra, turbūt, turtingiausias pasaulyj 
žmogus. Turkijos sultancj turtai 
pasirodė visai, sulyginant, tie dide
lį. Konfiskuoti Abdul Hamido 
pinigai bus apversti kariumenės 
reikalams.

Likosi suareštuotas ketvirtasis 
netekusio sosto sultano sūnūs. Už 
ką jį suareštavo, dar tikrai- heži- 
nia. Pereitą sanvaūę laikraščiai 
garsino, buk jis nori suorganizuoti 
albaniečių sukilimą ir su jais trauk
ti į Saloniki išliuosuoti laikomą 
nelaisvėj tėvą. Bet dabar laikraščiai 
garsina, kad jis suimtas visai už 
ką kitą. Turbut jis bus ranką pri
dėjus kokiu nors budu ar prie re- 
akcijonierių revoliucijos, arba pa
taręs Azijatiškoj Turkijoj surengti 
krkščionių w skerdynes, kad joms 
nukrepti atidą nuo revoliucijos.

įto Ab-

Jeigu

pinigus

pasti-

galė-
i Bet

PERSIJA.
Įsiveržęs į Persiją maskoliškasis 

jenerolas Snarsky prisartino prie 
miesto Urmiah, svarbiausio miesto 
Persijai prigulinčios Armėnijos da
lies. Iš Kaukazo jam škulriai iš
siuntė kelis tūkstančius daug ąu ka
reivių. Bet kam jam tasai
prinimas, jeigu jam nesipriešina 
nė šacho kariumenė, nė revoliuci- 
jonieriai? Maskoliškoji užsienių 
ministerija aiškina tą tuomi, buk 
ant Urmiah miesto laukia tui kų už
puolimo, todėl jenerolui Snirskiui 
siunčia pastiprinimą, kad ji; 
tų turkų užpuolimą atmušti
Turkija dabar turi gana darjo na- 
mieje su nuraminimu žmoįių ir 
galutinu įvedimu naujos tvąrkos, 
kuri galėtų Turkiją sudrutir|i, ap
saugoti ją ntto sugriuvimo, 
čiausiai todėl Maskolija, turėdama 
jau Armėnijos dalį, nori p įveržti 
ir dalį prigulinčią Persijai, 
sybė, pernai turkai buvo 
miestą Urmiah, bet pareikalavus 
Maskolijai ir Anglijai, vėl ”isą tą 
apskritį apleido.

Grei-

Tei- 
užėmę

MASKOLIJA.
ii d. gegužio iš Vilkmergės ka

lėjimo bandė pabėgti II l alinių. 
Jiems pasisekė užmušti du
ir išbėgti už kalėjimo vartų, bet

sargu

Metas XVIII

juos pavijo. Du pabėgėliai likos 
užmušti, o kiti pasidavė.

13 d. gegužio Peterburgo teisme 
pasibaigė bylą buvusio perdėtinio 
slaptosios policijos, Lopuchino, ku
ris išdavė revoliucijonieriams tūlas 
politiškosios policijos paslaptis, o 
terp tų ir Azevo dvigubą rolę, ko
kią jis lošė. Teismas rado I-o- 
puchiną kaltu ir pasmerkė jį pen
kiems •metams kalėj iman. Mano
ma, kad caras j j paliuosuos nuo 
kalėjimo. Lopuchin padavė apelia
ciją į augštesnj teismą.

Maskvoj pasibaigė byla sanariti 
soči jai demokratų partijos. 18 tos 
partijos sąnarių teismas pasmerkė 
kalėjiman visam amžiui, 20 gi ga
vo kalėjimą nuo 1% iki 3% me
tų. Terp pasmerktų yra ir profe* 
sorius Maskvos universiteto, Ros? 
kov. Ji suėmė per jo paties ne
atsargumą : mat jis, vietoj išsineš
dinti j užsienius, kada valdžia su? 
sekė, jog jis j partiją prigulėjo, 
su svetimu pasportų atkako Peter
burgan. Čia j j pažino ir suėmę.

1 Vidaus ministeris padavė durnai 
sumanymą ketvirto Lenkijos pada
linimo. Jo sumanyta atskirti nuo 
Lenkijos Chelmo apskritį Lublino 
gubernijoj ir dalį Sedlecų guberni
jos, paviečių^ iš dalies rusinu ap
gyventus ir iš tų paviečių padaryti 
atskirą guberniją ir ją priskirti 
prie Mažrusijos. Čia lenkų teisės 
turi būt teip aprubežiuotos kaip ir 
Mazrusijoj. 
rėš 750000 
giau negu 
gubernijos.

io paskaitų leidimas priklauso.,— 
Paskaitų programa dar galutinai 
aeišdirbta, bet kol kas galima trum
pai pasakyti: jos devyzų bus: "lie
tuvi, pažink savo kraštą”. Tarp 
įvairių mokslo šakų žada būt įdo
mios lekcijos apie lietuvių kalbą. 
Ko tik nereikėtų tame laike su
rengti kelias paskaitas iš mokyklų 
gyvenimo, k. va: hygienos, stati
stikos, pedagogijos. Žinodami iš
tvermę musų nenuilstančio veikė
jo Dr. J/ Basanavičiaus, kuris šia
me dalyke nesigaili triūso, tikimės 
kuodidžiausios iš šių paskaitų nau
dos. Nekalbant, kad čia galės daug 
pasimokyti visi Lietuvos inteligen
tai, kuo karščiausiai kviečiame 
draugus mokytojus juosna atsilan
kyti. Juo labiau kviečiame drau
gus rengties į šiąs paskaitas, kad 
neveizint į nesiliaujantį rūpinimą
si įsteigti pedegogiškus kursus ne
siseka. Tuo tarpu tielcj Rasi atei
nančiame "Mok” N.‘- pranešime, 
apie šį dalyką plačiau ir aiškiau.. 

(Mokykla).

Naujoji gubernija tu- 
gv ventoj ų, taigi dau- 

Suvalkų arba Lomžos

PRANCŪZIJA.
Streikas krasos ir telegrafo urėd- 

ninkų, surengtas su tokiu triukšmu 
Paryžiuj, nepasisekė, nes nerado 
paramos kitų šakų darbininkų or
ganizacijų, nė didelio pritarimo 
net pačių krasos urėdninkų. Ran
das išsyk prieš sustreikavusius aš
triai pasistatė, atstatė nuo vietų 
pirmiausiai agitatorius, paskui vi
sus neatėjusius darban. Provinci
jose vos keliose vietose krasos 
urėdninkai prisidėjo prie streiko. 
Ir Paryžiuj sustreikavo vos dešim
ta dalis. Randui ne buvo nė rei
kalo kareivius pagclbon šaukti. 
Darbininkai dar bandė kreiptiesi 
parlamentan, bet; parlamentas dide
liu balsų daugumu pritarė randui. 
Todėl streikavę arėdninkai sugrįžo 
darban. 1 >

Terp Prancūzijos ir Amerikos 
padarytas sutarimas apie išdavimą 
pabėgusių prasižengėlių.

Prancūzija galutinai susitaikė su 
Venezuele, su kuria, prezidentau
jant Castro buvp pertraukusi di- 
pliomatiškus susjnešimus. Nesu
tikimus buvusius pirma nutarta pa
vesti išrišti santaikos teismui.

1S LIETUVOS..
------- į--------

IŠ VILNIAUS.
Balandžio 8 d. Vilniaus Teismo 

Rūmai teisė Daugėliškio (švenč. 
ap.) valstiečius lietuvius: V. Či
birą, T. Butrimą, J. Keinį, A. 
Raginį. Kaltino — kad 1905 m. 
kurstė valstiečius įvykinti "Vilniaus 
seimo” nutarimus. Per tai buvo 
uždaryta Daugėliškio liaudies mo
kyklą ir pakeista senoji valsčiaus 
valdyba nauja iš 4 paminėtų kal
tinamųjų. Visą tai liudijo: dvari- 
ninkas-bajoras J. Kamenskis, mo
kytojas Vidrickis, Žemsargiai — 
Brukštas ir Bielinis, ir valstiečiai: 
Motusas, M. ir K. Gideliai, P. 
Kalvelis, L. Zenko, Sadovnikas, J. 
Kačkas ir J. Tankis. Teismas 
visus 4 nuteisė metams tvirtovėn, 
užskaitydamas 3 mėn. jau atsėdė
tus (buvo sėdėją po 5 m.). Gy
nė adv. Vrublevskis. Kaltinamie
ji padavė Senatui kasaciją. . .

Tą pačią dieną Vilniaus karo 
teismas pasmerkė 7 žmonės mir
tim, už užpuolimą ant traukinto 
Novbgrudke Minsko gub.

— Lietuvių Mokslo Draugija rūpi
nasi įsteigti šią vasarą, paskaitas, 
kurioms kviešiama garsus mokslo 
vyrai. Kiek girdėjome šį Draugi
jos užmanymą prielankiai sutiko
mokslo apskričio globėjas, nuo ku- kariumenės ir'policijos — 52 tukst.

Balandžio 12 dieną, per Lietuvių 
Susišelpimo Draugijos vakarą ži
nomieji mėgėjai-vadintojai parodė 
dvi komediji: Vaižganto: "Nepa
dėjus nėr ko kasti” ir Petliuko: 
"Velnias — ne boba”| Publikos, 
kaip visados per lietuvių vakarus, 
susirinko nemaža; dauguma — 
vien tik pašokti, vaidinimui pasi
baigus.

Pirmoji komedija jau trečią kar
tą eina Vilniuje ir.... daugiau 
tur-bųt nebeeis. Menkutis tai da
lykėlis, daugiau sodžiams tinkąs, 
ne miestui; bet norint ir tokį už
mušti, reikia bent kartą taip pa vai- 
dintir kaip šį vakarą vaidinta. Dau
gumas vaidintojų be be jo 
kio supratimo veik’ asme
nų, be -mokėjimo nors 
susistoti. Nedaug liaujantieji
tesi juoke iš vienų balagano dalių.

"Sugriešijau” — išdrįsęs parašy
ti keletą sceniškųjų vėzdelių — 
daugiau pasiskaityti, negu vaidin
ti, kaip tai pasergėjau įžangoje; 
veik nemačiau jų vaidinant; bet 
išvydęs ir prideramą "koronę’’ ga
vau. Dievui padedant, gal pasiseks 
antrą kartą savcF'dalykų ant sce
nos nebepamatyti; nebent vėl už 
kokį “grieką”. Vaižgantas.

Susišelpimo Draugijos vakarą 
išgelbėjo antroji komedija “Velnias 
— ne boba”. Patį veikalą reikia, 
priskirjį prie geriausiųjų drama
tiškosios musų literatūros veikalų 
Jo nesigėdėtų nei turtingesniosios 
literatūros. Vaidintojai: M. Anta
navičiūtė, K. Alyta, J. Matulevi
čius ir k. buvo prirengę sąžinin
gai ir^roles atliko talentingai, 
blika buvo pilnai patenkinta.

Pu-

Iš DUBINGIŲ, 
Vilniaus gub.

Prieš užgavėnes buvo -keistas 
atsitikmas. Klebonas Gabšavičius 
vinčiavojo kartu dvi pori, bet nuo 
vienos buvo paėmęs 10 rub., o nuo 
kitos 5 mb. Pirmoji skaitė save 
nuskriausta ir reikalavo sugražinti 
5 rub. Bet klebonas nei kalbėt ne
norėjo. šie-gi ėmė lyste lysti ir 
reikalauti. Klebonas tada užsira
kino. Tie duris laužt. Tada kle
bonas tarnų apsuptas per kitas 
duris išbėgo bažnyčion. Ant ry
tojaus tuos žmones policija suėmė.

J. Kaziškis.

IŠ KAUNO.
Kauno gubernija turi 35 tūk

stančius 711 ketvirtainių verstų; 
gyventojų yra 1 miS jonas 690 
tūkstančių 527 žmonės. —- tame 
skaičiuje 826 tukst. 253 vyrai, 864 
tūkstančiai 274 moterįs.

Pagal tikėjimą 1906 metais gy
ventojai šiaip dalinosi: katalikų bu
vo 1 milijonas 237 tukst. 540, sta
čiatikių 13 tukst. 292, sentikių, 
24 tūkstančiai 2io/*fcdvinų 13 
tukst. 210, žydų 314 tukst. 932; 
likusieji gi — tai Atokių tikėjimų 
žmonės mažesnioM [skaitlinėse.

Pagal luomą-buvo: kunigų 933, 
bajorų — 79 tukst.'931, pirklių ir 
dvarininkų — 4 takšt- 822, mie
stelėnų — 389 tukst. 658, valstie-

162 ir svetimtaučių 4 
3i6 žmonių.

Pagal tautas: rusų 
73 tūkstančiai, tame 
kariumenės 20 tukst. 
(liuterių, baptistų, metodistų) apie 
50 tūkstančių. Žydų — apie 345 
tūkstančiai. Lenkų (bajorų ir da
lis miestiečių) 150 tūkstančių. Lie
tuvių, apskritai imant, 65 procen
tai, tai yra ant kiekvieno šimto gy
ventojų prisieina 65 lietuviai.

Rusai daugiausia yra valdinin
kais arba dvarininkais. Beto gy
vena daug sentikių, kurių dalis 
atėjo Lietuvon laikuose rusų ca
ro Petro Didžiojo, o dalis apgy
vendinta po lenkmečiui. Didžio
sios jų kolionijos randasi Ežerė- 
nų, Kauno ir Ukmergės apskri- 
čiuose. Dabartiniuose laibuose 
dauguma jų ėmė eiti Siberijon.

Baltarusiai gyvena rytinėje da
lyje Ežerėnų apskričio; jie iš da
lies katalikai, iš dalies stačiatikiai.

Žydai gyvena miestuose ir mie
steliuose. Kaune jų randasi 42 ant* 
šimto gyventojų, kituose miestuose 
— nuo 45 48, o Ežerėnuose
siekia ligi 80. Jie daugiausia už
siima prekyba.

Vokiečiai daugiausia yra Kaune 
ir vakarinėje 'gubernijos dalyje, 
Prūsų parubežyje — Reseinių ir 
Telšių apskričiuose. Tarp prote
stantų yra nedidelis skaičius lietu
vių ir latvių.

Stačiatikiai turi 54 cerkves (33 
parapijinės), jų dvasiškus reikalus 
aprūpina 475 šventikai, 
cerkvė pripuola ant 800 
kių.:

Katalikai, kurių yra 
apie 70 procentų (70 katalikų ant 
100 gy ventojų), priguli prie žemai-

tūkstančiai

buvo apie 
skaičiuje 
Vokiečių

prisigeria, bet šventa- 
parėję namo susirenka 
ar pas kitą ir traukia 
O katrie prie jų kom-

miestelyje 
dienyj ir 
pas vieną 
degtinėlę.
panijos neprisideda, tai ant tų 
pyksta, keršyja — susitikę kur ant 
kelio, skelia j ausį, 6 kitam ir trio- 
bos langus ištratina.* Boba.

lietu- 
ti-

IŠ UKMERGĖS, 
Kauno gub.

Lietuvos valstiečiai laukė 
vių s- mokytojų ir daug
kėjosi susilauksią nuo jų vaisin- 

darbo netiktai mokykloje, bet 
už mokyklos sienų. Žinoma, 
lūkesčiai toli-gražu neišsipildė 

negalėjo išsipldyti, nes moky
tojo veikimas mokykloje suvaržy
tas, o už mokyklos sienų neduo
dama jam nei pirmojo žingsnio 
žengti.

Beto nevisi lietuviai mokytojai 
pasirodė vertais savo pašaukimo. 
Su getais pakliuvo keletas išgamų. 
Toki nenaudėliai gadina vardą vi
sų lietuvių mokytojų, jies žmonės 
įsižiūrėję j juos, sprendžia ir apie 
visus lietuvius mokytojus. Ypa
tingai pragaištinga tokių nenau
dėlių lietuvių mokytpjų įtekmė ap
sireiškia toj apylinkėj, į kurią pa
kliūva keletas tokių pasturlakų. 
Reikėtų suvaldyti toki nedorėliai, 
bet kaip ?

Bet juodas jų šešėlis negalima 
mesti

go
ir
j U
ir

ant visų lietuvių mokytojų. 
(Mokykla).

Viena 
stačiati-

apskritai

IŠ ŽAGARĖS, 
Šiaulių apksr.

Sausio mėnesyje prie Žagarės 
mokyklos įsteigta suaugusiems ne- 
dėlinė mokykla, kurią nedėldie- 
niais ir šventomis dienomis lan-

čię vyskupijos su katedra Kaune, ko apjc IJO įmonių abiejų lyčių,
Kauno gubernija — tai dalis to
sios vyskupijos. Visoje guberni
joje i;i džtakonijų, 342 bažnyčios 
(206 parapijinės, 136 filijinės). 
Kunigų yra 561. Viena bažnyčia 
pripuola ant 3600 katalikų. Viso
je gubernijoje randasi 1 katalikų 
vyri) klioštorius Kretingoje, Tel
šių apskr. — ir 2 moterų kliošto- 
riu: Kaune ir Krakiuose.

Bažnytinės“ pridedamosios pamal
dos esti lietuviškai, o nekurtose 
bažnyčiose ir lenkiškai. Kauno 
dvasišk. seminarijoje mokosi val
stiečių vaikai,

Dvarininkai žemės turi I mili
joną 496 tūkstančius 449 dešimti
nes, valstiečiai — 1 mil. 713 
tukst. 803 dešimtines "nadielnos”. 
Bežemių valstiečių yra 213 tukst. 
34

Taikumas uždarbių priverčia 
bežemius keliauti į kitus kraštus 
uždarbiauti, ypatingai Amerikon. 
Dabar, kaip, ten darbai sumažėjo 
procentas 
si 22%.

pargrįžtančiųjų lygina-

("Šaltinis”).

VILKMĖRGES, 
Kauno gub.

IŠ
A

čiinykščio kalėjimo^ sėdintiIŠ
kaliniai stengėsi ištrukti. Prie su
tarties prigulėjo II kalinių. Jie 
užmušė du sargu ir iš kalėjimo 
pabėgo,'• bet juos sargai pavijo, 
du užmušė, o kitus pilėme j r 
gabeno atgal kalėj inian.

karas.

at-

ko- 
va-

IŠ ŠIAULIŲ, 
Kauno gub.:

Draugijos "Varpo” kliube 
vo 21 d. buvo Jovaro veikalų

Žmonių prisirinko gana 
daug. Dalyvavo: Pp. Petkevičie- 

., P. A. Dudajskis, K.
Buvo

nė, P. 
Karalevičius ir Puidienė. 
skaityta ar dekliannlota: “Rytas”, 
\šalin tamsta” ir "Kur gražiausia”. 
K. Karalevičius gi padainavo iš 
lenkiško verstą Jovaro “O motin 
mano”. Ypač visiems patiko dai
navimas. Po dainavimui P. Pui- 
dienė pratarus kelis žodžius įdavė
Jovarui gyvų gelių vainiką ir ly- “ 
rą su parašu: 
Jovarui 
lietuvių 
KaiA

nuo 14 lygi 40 metų amžiaus. Mo
koma, pagal mokyklos programą: 
lietuvių kalbos, rūsų kalbos ir 
skaitliavimo. Pirmame skyriuj mo
kinasi 15 vyrų ir 50 moterų, ant
ram —- 38 vyrai ir 10 moterų, 
trečiame 6 vyrai ir 1 moteris. Mo
kykla įsteigta Šiaulių Blaivybės 
Komiteto .lėšomis. Mokytojui už 
darbą skiriama 50 rub. -metams; 
knygoms ir rašymo medegai — 
teipogi 50 r.; mokyklos išvalymui 
ir šviesai — 20 rub.

Blaivybės Komitetas pasiūlė mo
kytojui taisyti skaitymus su nyk
stančiais paveikslais. Tuomet mo
kytojas pranešė, kad jeigu toki 
skaitymai žmonių apšvietimui ski
riami, tad reikalinga tie skaitymai 
atlikti prigimtoje A žmonių kal
boje, taigi ir savo mo
kykloje sutiksiąs taisyti tokius skai
tymus, jeigu bus leista skaityti lie
tuvių. kalboje. Neseniai Komite
tas pranešė, jogei Kauno guber
natorius nieko neturi prieš tai, kad 
kas trečias skaitymas butų atlik
tas lietuvių kalboje, tačiaus vien 
tik išverstų iš rusų kalbos tam 
tikrų brošiūrų, Švietimo "Ministeri
jos užtvirtintų. Skaitymai dar ne
buvo taisomi, nes mokykloje nėra 
nei raganinės liktarnos su paveiks
lais, nei brošiūrų.

Dar pereitų metų rudenį vals
čiaus sueiga nutarė perkeisti da
bartinę i-kliasę mokyklą į mini
sterijos 2-kliasę, o jos užlaikymą 
nutarė sudėti kasmet į valdžios 
iždą po 800 rublių.

20 kovo sueiga vienbalsiai nuta
rė praplatinti mokyklą, pastatant 
antrą gy venimą prieinančio prie 
mokyklos fligelio, kur galima bus 
įtaisyti 2-kliasias loo vaikų. Tam 
tikslui paskyrė iš mokyklos atsar
gos kapitalo 500 rub. ir iš kitų lie
kanų 900 rub. Prie mokyklos ma
noma atidaryti ir amatų skyrius. 
Praplatintoje mokykloje galės tilp
ti 300 vaikų su 5 mokytojais. Da
bar mokosi 180 vaikų ir yra trįs 
mokytojai, — du lietuviu ir vienas 
rusas. V. A.

Liaudies dainiui 
(Jonui Kriščiūnui). Nuo 
būrelio 1909 m. Šiau- 

A. švitinis.

(Mokykla).

Tarp

IŠ TROŠKŪNŲ, 
Ukmergės apskr. 
troškūniečių labai prasi-

vo sodiečių. Kun. Čepulis pasa
kė gražią prakalbą apie darbinin
kų vargus, sulygindamas juos su 
cukraus galva, supiausty.ta į ripkas 
Paskui nurodė dar vargingesnį 
miestų ir kaimų tarnaičių padė
jimą ir sumanė įsteigti šv. Zitos 
tarnaičių draugiją. Visos -tarnai
tės, kurios buvo atėjusios susirin- 
kiman, sutiko įsirašyti draugijon, 
kada ji bus patvirtinta.

Balandžio 5 d. mieste rastas pa
plautas biednas žmogus, 90 metų.

kokios . priežasties, nėra ži- 
Nevėžio Mylėtojas. - 

X"V-tis*’).

Dėl 
nios.

Iš LENKIMŲ, " '
Telšių apskr.

Juodeikių sodžiuje, pereitą san- 
vaitę du ūkininkai, abu baisiu gir- 

’ tuokliu,. įsišnekėjusiu kokias jeibes 
pridirba degtinė, po ilgo šnekėjimo
si galutinai nutarė nebegerti deg
tinės per visą amžių; pabaigtu
vėms gi girtuokliavimo ir naujojo 
blaivo gyvenimo pradžiai pasvei
kinti parsinešė gorčių degtinės; ge
rokai jau įsilinksminusiu kasžin-ko 
susibarė, tad vienas "draugas”, pa
griebęs kirvį, ’ antram "draugui” 
perkirto galvą ir ranką; sužeistojo 
gyvybė pavojuje.

Tokio vargingo pavasario ūki
ninkams, kaip šįmet, seniai kas 
beatmena; galvijams pašaro nei 
kelintasis nebeturi
—r kovo m. pabaigoj buvo matyti 
lauke besiganančių arklių ir kar
vių. Kitur plėšia ktogus ir tais 
šiaudais, su sukapotomis eglių sku•» 
jomis sumaišę, šeria gyvulius.

D. Treigys.
’ ("V-tis ’).
IŠ TELŠIŲ. į

Grafo Plioterio miške nuo per
nai metų liko nesuvežta daug me
dum. Žydai išsyk mokėjo už, 7 
vežimą "malkos” arba "ašies” 12 
rub., o keliams pasitaisius — po 
10 rub. Uždarbis aplinkiniams 
valstiečiams geras. Bet kur bu
vęs kur nebuvęs ir dvarininkas P. 
Endriejauskas norėjo pasipelnyti, 
ir atvažiavęs pas žydą norėjo, kad 
žydas nusamdytų jam 10 ašių. 
Bet žydas jam atsakė: "O ką 
biedni žmonės pasakys, kad aš--* 
ponui tiek daug nusamdysiii, juk j 
ponas ir be to esi pavalgęs”. Po- f 
nas susigėdo ir daugiau neatvažia- į > 
vo. Tik norėjo ir valstiečiams už- f 
kirsti kelią. Mat, valstiečiai bu-1 

|vo pasidarę kelią tiesiai per jo las«-“.- 
ką. Už tai jis paliepė iškirsti upe
lį^ kad valstiečiai neperyažiuotų.
Bet valstiečiai pasidirbo kitą kelią | 
ir vežė toliau. Pasirodė, kad žy
das geresnis už dvarininką.

Ten buvęs.
("L. U”).

prieš velykas

l

O

IŠ PANEVĖŽIO,
Balandžio 5 dieną labdarių drau

gijos mokyklos salėje buvo su
kviesti miesto ir kaimų tarnai ir 
tarnaitės pasikalbėti apie vargingą 
savo padėjimą ir kaip nuo tų var
gi), kurie juos slegia, apsisaugojus. 
Tiktai gaila, kad tarnaičių ir tar-

platinusi girtuoklybė. Negana k;( nų maža teatvyko,; daugiausia bu

f Iš VYŽAINIO,’ I 
Suvalkų gub. . į Į

Musų endekai norėtų priskaityti 
Vyžainį prie grynai lenkiškųjų pa
rapijų. Susiėjimuose, jeigu tiktai 
išeina apie tai kalba, tuoj anie ku
nigams prikiša litvomanybę, kad 
norį per bažnyčią platinti Lietuvą. 
Lietuvių čia, girdi, visai nesama, 
o jeigu ir yra, tai visi supranta 
lenkiškai. Ištikrųjų gi taip nėra. 
Lietuvių čia yra, kaip statistika 
rodo, 600 žmonių. Taigi 
skaičius nemažas. Tiesa, dalis jų 
supranta lenkiškai, bet dauguma 
nesupranta. f

Užtatgi, eidami teisybės keliu, 
kunigai ir jų dvasiškųjų reikalų 
neapleidžia. Kas nedėldienis ir 
šventadienis yrat skaitoma jiemįs 
lietuviškai evangelijakas ket
virtas ar penktas nedėldienis sako- < 
ma pamokslas.

A. a. kun. Vencius arba Vence- 
vič, kap jisai rašėsi, Vyžainyjejš- 
klebonavo 30 su viršum mėtų. 
Nors visame jisai buvo darbštus 
ir uolus kunigas, bet būdamas pats 
sulenkėjęs, lietuvių dvasiškais rei
kalais nesirūpino, kuomi ir prisi
dėjo prie jųjų lenkinimo. Lietu
vių vaikų jisai prigimtoje kalbo
je katekizmo nemokydavo, tik verz- 
davo išmokti lenkiškus poterius ir 
tada katekizuodavo joos sykiu su 
lenkais. Kaip ateidavo pas jį lie
tuviai su reikalais, taipgi jisai nie
kados nekalbėdavo su jais lietu 
vilkai, nors anie ir nesuprazdav

K

•r*



Vencius perdaug

vasario

turi

nycioje

pigiau

IŠ DIRBO LAUKO

(“Šaltinis’

skaitymai.

Kislinskis iš-

vome

TIK UKESAI

Tam tikslui Kauno gub.

Norėčiaustama

Valty j buvo 30 ypa- 
: ‘ 7 išsigelbėjo, kiti

steigiamas 
skiriami

ar rp- 
Tokiam 
suteikti

laisvės dienose

atsirado kele- 
mokytojavimo 
Lietuvių mo
to tik ir rei-

PAČEDUMAS NE VISADA GE
RUS
Pittsburg, Pa, 

keti 5c, 
darbininkai ateiviai bandė valtyj 
perplaukti Monongahela upę ties 
McKetsport. Ant upės vidurio vie
nok valtis apvirto ir visi tie penki 
darbininkai prigėrė. tautiška 

Ukėsų. 
yra arti

Lietuvių susirinko
Tarpais buvo dai-

Pelnat

Chicago, III. Anglių išvažio 
tojams pakėlė algas ant 25c. u; 
dienos darbą. Jie reikalavo 50c. 
bet pasiganėdino puse to. *

reivių, 
čius

ateina “JLietuvos”.
Bet netrūksta čia ir 

rie apsidaužo tuščias 
paskui eina pas teisėją, 
sutaikytų" ^sėjas taiko, 
prantaina, ne dykai, ne 
taikymą reikia ne vieną 
iš kišeniaūs išimti. j£;

Šįmet

p biednesnieji vėl 
į ganyklų. Tokiu

laipsnių. , 
dieną pradėjo sau

UŽMUŠĖ PAČIĄ IR VAIKUS.
Baylesville, III. Netoli nuo čia 

gyvenantis fanneris Heary Wil- 
liamson nušovė savo miegančią pa
čią ir dvejatą vaikų. Atlikęs su 
savo šeimyna ir pats nusižudė. •

Dės Moines, la. Sudegė čia 
McCone trioba ir kelios kaimyniš
kos. Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant 200000 dol. ' - ,

ir savo 
neturi

iRŽIŲ,
Įinkės šį pavasarį 

jaunuomenės

Madison, Wįs. Sudegė čia Fin- 
derfo lentų piovykla. Nuostolius 
gaisro padarytus apskaito ant 150- 
000 dol.

VAISIUS IŠDUODA.
Nenorėdami mo- 

perėjimą tilto, penki

TORNADO.
Hatchinson,;'Kans. Great Bend 

apskrity j užkilo tornado, Ifliris ta
nuos tolių /pridirob.

Milwaukee, VVis. Sustreikavo 
budavonių ir kiti darbininkai čia- 
nykščių alaus leidyklų.

EXPLIOZIJOS.
Key West, Fla. Netoli Cadjass 

Key, ant vieno laivo expliodavo 
700 svarų dinamito. Expliozijos 
3 vyriškiai tapo j šmotus sudras
kyti, o 12 likosi sunkiai sužeistų.

nesutikdavo, tai 
pykti ir niekint visokiais 
lietuvius.

NENORI DUOTI LYGAUS AT-I 
i LYGINIMO.

Newi/York. Čianykštė miesto 
rodą užgynė, kad algos moterų 
riešų mokyklų mokytojų butų su
lygintos su algoms vyriškių moky
tojų. Užgyti mą tą vienok atmetė 
miesto majoras McClelan.

UŽMUŠĖ 3 DARBININKUS.
Calumet, Mich. Kasyklose Red 

Jacket, nupuolusios nuo viršaus že
mės likosi užmušti 3 darbininkai.

ORLAIVIAI TIK TURTIN
GIEMS.

New York. Sugrįžo Amerikon 
broliai Wrightai, išradėjai orlaivio 
be baliono galinčio lėkti prieš vė
ją ir mafno pirengti tokių orlaivių 
dirbtuvę] Bet iš tokių orlaivių ga
lės naudbticsi tik turtingi 
sias orlafVys atsieis 7500 dol., 
kainos greitųjų bus 25000 dol.

gero ir prakilnaus benuveikė, su
šelpė vien keletą ligonių. Pakilus 
nArių supratimui, gal ji pradės teip- 
gi geriau dartiuotiesi. Jau galima 
čia tikėtasi ko geresnio,- kad laik-

Devison, Ten. Netoli Bonita 
iššoko, iš vėžių pasažierinis Mis- 
souri, Kansas & Texas gelžkelio 
traukinys. Prie to trįs ypatos ta
po užmuštos, o 22 ypatos sunkiai 
sužeistos.

Matome, 
nuo brolių 
moko. Jų

1 jonus. I »e
įei valdžiai; 

kunigą, po 
parapijonų.

kad ir kunigai tarp 
lietuviškai, o net

UŽMUŠYSTA.
3t. Paul, Minn. Locnuose na

muose likosi čia užmuštas turtin
gas mūrininkas Louis Arbogast 
Kūną j»-cado degančioj lovoj, ku
ri buvo kerosino aplieta. Į

ięų artistams my- 
iau, rasi, butų, vi- 

,r istams-mylėtojams 
Į ‘Dainos” kuopelės

New York. Sudegė čia namai 
pn. 433—437 Seventh avė. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
250000 dol.

peštukų, ku- 
makaules, o 

kad juos 
bet, su- 

vienam už 
doliarįnę

Nors trumpas 'laikas prabėgo 
nuo įsikūrimo šitos draugijos, vie

niją.
klausė, ko atėjo
komitetas nori,

>ai mažai — dalis 
iaip kiek parapi-

jams, kad kitam •. 
galėtų nusipirkti platesnius 
nūs kaspinus. Bet jeigu 
listai butų susipratę, tai nė 
nų kaspinų nereiktų; jų 
muose vakaruose nebūtų

f Milwaukee, VVis. Streikuojanti 
budavonių darbininkai čianykščių 
alaus leidyklų susitaikė su darbda
viais. Darbininkai pasiganėdino 
puse reikalaujamo algų pakėlimo.

f Milwaukee, VVis. - Sustreika
vo 200 triobų statymo organizaci
jos darbininkų dirbančių alaus lei
dyklose. Darbininkai reikalauja 
didesnių algų.

kad lietuviai Rygoj 
latvių daug-daug pra- 
mokyklos ir musų — 

tai daug kuo skiriasi.^ Reikėtų ir 
mums savo brolių pėdomis sekti. • 

. (Mokykla).

lenkiškai, 
uczysz po 
kini lenkiškai), I 
bonas atsakydavo, 
kartą lenkai stebisi, išgirdę kuni
gą klibant su lietuviais lietuviš
kai. Pirmiau to, girdi, nebūdavo. 
Kas per laikas virto, sako su pasi 
didziavimu, I 
vęs kalbasi- 
zakristijoje!

-Kunigas 
braudavo si! dvarininkais, taigi ir 
pasidavė jų įtekmei. Kad lietu
viai ant jo nerugotų. perskaityda
vo jiems kelis kartus per metus 
lietuviškai evangeliją. Tokia, mat, 
buvo anų laikų dvasia; lietuviai ty
lėjo. Ir nestebėtina, kad jie grieb
davosi lenkiškosios kalbos, ir to
kiu budu didesnė pusė jų sulen
kėjo. Dauguma šiandien sako: 
“Mano diedukai ir tėvai kalbėda
vo lietuviškai, o aš jau nemoku".

Dabar jau’ kitokį laikai. Kurie 
ligšiol neištautėjo, jau savo vardo 
nesigėdi, savo kalbą myli, ir ją 
brangina. Lietuviai ir pas mus 
jau pradeda susiprasti, bruzdėti ir 
daugiau reikalauti savo teisingų 
teisių. Į r

ELESIKAI IŠPLĖŠĖ GELŽKE-) 
LIO TRAUKINU.

Spokanc, Wash. Netoli Morsc 
plėšikai sustabdė Great Northern 
gelžkelio traukinį, nukabino loko
motyvą ir ją'paleido į kitus vago
nus, kurių daug sudaužė. Paskui 
išplėšė krasos vagoną, iš jo paėmė 
apie *$20000. Gelžkelio kompanija 
paskyrė dovaną 10000 dol. tam, 
kas padės sugauti užpuolikus.

žinios, darė tokias išlaidas? 
mitetas susirinko sausio 21 
m. 7130 vakare

Kunigas Malinauckas
Dasižinojąs, ko 

pradėjo rėkaut, 
mėtyti knygas, komiteto narius iš
vadino girtais. Gana, kad su ku
nigu negalima buvo žmoniškai kal
bėti.

Dabar jis per pamokslus pei
kia ir gazdina par; 
vėl siunčia augšt< 
prašymą duoti gere; 
prašymu pasirašė 3. 
taigi beveik didesnė pusė, jog č 
bartinio prabaščiaus nenori.

Parapijonas.

man būti šan- 
vakaro, “Sau- 

Buvo k>

f Honolulu, Kavai. Sustreika
vo čia 5000 japoniečių pliantacijų 
darbininkų. Jie reikalauja $22.50 
mėnesyj, vietoj 18 dol., kaip da
bar jiems mokama. Portugaliečiai 
pliantacijų darbininkai jau nuo se
niai gauna dabar japoniečių reika
laujamas algas.

Iš RYGOS. <
Čia yra 5 lietuviškos mokjįklos, 

vietinių lietuvių draugijų užlaiko
mos. Prie šių draugijų priguli 
daugiausia darbininkąi. Jų vaikai 
lanko mokyklas, jie jomis ir rū
pinami. Prie kiekvienos mokyklos 
yra tėvų komitetai, į kurį renkama 
iš 60 žmonių vieną, šie komitetai 
ir rūpinasi mokyklos kaip mede- 
gišku aprūpinimu, taip ir mokslo 
dalykų ėjimu. Tėvai valdiškų kvo
timų nereikalauja, jiems rupi vai
kų išlavinimas, auklėjimas, kad jis 
nebūtų “spangas”.

Prie mokyklų esti vakariniai
Kur tik atsi-kursai suaugusiems.

randa 20 noringųjų, ten toki kur
sai įsteigiami. Už mokslą mokama 
4 rub. metams. Daromi ir vieši 

Mokestis už kartą 5

NELAIMES ANT GELŽKE- ’ 
LIU.

Kansas City, Mo. Netoli Ran- 
dolph, bėgantis iš Chicago Wabash 
gelžkelio traukinys nupuolė nuo 
augšto kelio pylimo į rėvą. Prie 
to daug žmonių tapo sunkiai ap
kultų. Mat užgimę nuo smarkių 
lytų tvanai išardė per rėvą pa
dirbtą tiltą.

Pittsburg, Pa. čia išdegė 
Beaver Hundlę Co. dirbtuvės. 
Nuostolius gaisro padarytus ap
skaito'ant 150000 dol.

ANGLINIS TRUSTAS.
Baltimore, Md. Susitvėrė nau

jas anglinis trustas, prie kurio 
pristojo penkios anglinės kompani
jos rytinėse valstijose: Piedmouth 
Coal Co., Somerset Coal Co., 
Clarksburg Fuel Co., Pittsburg 
and Fairmont Fuel Co. Naujo 
trusto kapitalas siekia 37 milijonus 
doliarių.

Svečiai besilinksmindami, 
pradėjo muštis ir sumušė biauriai 
Juozą Jtireyičiuką. ,,'jL ... .

Reikia paminėti ir apie lietuviš
ką parapiją, .kuri susitvėrė kovo 15 
d. 1903 m. Pereituose metuose pa
sistatėme bažnytėlę. Pamaldos jo
je laikomos nuo spalių mėnesio 
pereitų metų. Atvyko čia 1907 m. 
kunigas Jonas Malinauckas, bet 
nuo pat pradžių su parapijonais ne
sutinka. Veržiasi į kasierius ir 
prezidentus, bet kad parapijonai 
ant to nesutikdavo, tai pradėjo 

budais 
Perėjo per žmones, su

rinko kelis šimtus doliarių ir iš 
svetimtaučių turtingesniejie davė 
net po šimtą, nes kunigas sakė, kad 
jau pradeda statyti bažnyčią. Pir
miausia įsitaitė klebonijoj, kas tik 
jam patiko. . Paskui apie kleboni
ją visokių grabių prikasė ir už 
viską brangiai parūkavo. Apsi
dirbęs, atsiuntė bilas, kad tiek ir 
tiek išmokėjo. Bet parapija atme
tė jo bilas. Parapija paskyrė ko
mitetą susidedantį iš 12 vyrų, ku
riam paliepta nueiti pas kunigą ir 
paklaust dėlko vienas, be parapijos

Ko- 
1908 

nuėjo į klebo-

Albany, N. Y. Akmenų skal
dyklose netoli South Bellehem at
sitiko per gretai pritaisyto šūvio 
expliozija, kurios 20 darbininkų li
kosi užmuštų; daugumas užmuštų 
yra italijonai.

REIKALUOSE LIETUVIŠKOS 
SVETAINES CHICAGOJ.

Pastatymu lietuviškos svetainės 
turėtų pirmiausiai rupintiesi jau
nuomenės draugai ir jai pritariantį 
nes svetainė jaunuomenei labiau
siai reikalinga, todėl ji privalo la
biausiai darbuotiesi (mums rodosi, 
kad svetainė tai ne vienos jaunuo
menės reikalas. Rd.). Reiktų pa
daryti viešą susirinkimą ir viso
kiais budais stumti tą reikalą. Jei
gu scenos mylėtojai nesidarbdos, 
nesirupįs svetainės reikalais tai jos 
Chicagoj nebus,; nes daugumui mu
sų draugijų, apart tikėjimo, tautai 
naudingi reikalai mažai rupi. To
dėl scenos mylėtojai turėtų tą rei
kalą paimt į savo rankas, kviesti 
sueigas, tartiesi su draugijoms, 
rinkti pinigus, rengt vakarus, ne
duot tam sumanymui užmigti.

H. Mockus.

IŠ KALVARIJAS KALĖJIMO.
Balandžio 22 

mieravo 
nęšė,

Denver, Col. Dalis čianykš
čių kontraktorių prašalino nuo 
darbo 200 darbininkų dirbančių 
prie triobų statymo.

Pereitą sanvaitę Amerikoj bu
vo išviso 224 nusibankrutinimai, 
arba ant 10 daugiau negu užpe- 
reitą.

GAISRAI.
Portsmouth.1' Va. Sudegė čia 

krautuvės Scahoard Air Line gelž
kelio. Degant trioba i atsitiko ex- 
pliozija, kurios keturias ypatos sun
kiai tapo sužeistos. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 150000

AR STOKA KUNIGŲ PULDO?
Išeinančiame Chicagoj lenkiška

me dienraštyj “Dziennik Związ- 
kowy” tilpo straipsnis neva “Lie
tuvio kunigo”, šitas kunigas, gal 
koksai lietuviškas išgama, lenkams 
perstato lietuvius ir doriškai ir 
protiškai žemai stovinčiais; ypač 
kaltina juos už vaidus “Ze szlacht- 
nym narodem polskim ’. Svar
biausia,"* sulyg manymo "Lietuvio 
kunigo”, priežastis lietuvių “protiš
ko ir doriško” nupuolimo esanti 
stoka lietuvių kunigų.

šitam “Kunigui Lietuviui” 
“Dziennike Związkowam” tilpo at
sakymas Hertmanavičio, kuris aiš
kina, jog lietuviai Amerikoj ne 
stovi žemiau už lenkus, p kaip ko
kiuose dalykuose juos net pralenkė. 
Bet ir He'rtmanavičia savo atsaky
me ne išaiškina visko.

Kad lietuviai Amerikoj doriškai 
žemiau stovi negu Lietuvoj, 
ras iš dalies teisybė, bet čia ne

toriui. Manoma] 
tremti iš Lenkų 
gi teisman atiduot negal 
tės nesuranda.

gumas 
vienasėdijas, tik 
tingesnieji, ‘ norėdami 
biednesniuosius, įkalba jiems, kad 
paskui jie (biednpsnieji) negalėsią 
prisipirkti žemės, 
dar bijo nustoti 
budu ir stovi viskas ant vietos.

“Gaisro Draugija” darbuojasi 
gerai: turi gerus įrankius ir atsi
tikus gaisrui daug naudos padaro. 
Valdyba gi pasirūpino įstatyti kele
tą pumpų, išpliumpuoti nepereina
mi takai. Be to vasaromis rengia 
teatrus, ir turi gerą chorą, kuris 
puikiai padainuoja visokias dainas. 
Daugausia visuomenės naudai dar
buojasi reformatų kunigija ir Dr. 
Chodakauskas.

Ant galo reikią pasakyti, jog vo
kiečiai ir latviai turi labai didelę 
įtekmę ant mus lietuvių: mes per- 
siimam ne tik jų papročius, bet ir

Lietuviai kalvinai daugiau
Katalikai gi

Šįmet pradėjome bažnyčioje ir 
poterius skaityti lietuviškai, atsi
žiūrėdami į- jų dvasišką naudą. 
Kalėdojant man ne kartą taip at
sitiko : klausiu poterių lietuviškai, 
—- nemoka. Gal moki lenkiškai ? 
— Ne, atsakei aš ne lenkas, aš no
riu lietuviškai melstis. — Tai ko
dėl gerai neišmoksti? klausiu. — 
O iško aš, “jngomastie”, išmoksiu, 
atsako, kad aš nemokytas, o baž- 

lietuv iškai poteri neskai-

Ant to, 
nutiki, ir kiekį 
gą reikalavimį stengiausi

Toks tai mjusų lietuvių padėji- 
Kun. M. Brunza. 
ykų dieną pas mus 
tokios buvo pusnįs, 

retai būdavo, 
medžių, nuo 

vieną kraigą, 
daugiau kaip per 

dalį sieksnio), 
važiuoti rogėmis.

’ “Dla czego się me 
polsku” (kodėl nesimo- 

kiekvienam kle-'
Ir dabar ne

Balandžio i6j 
kopijos Admini 
aščiu įsaky ta 
jieną sanvaitę pamaldos laikyti len 
iškai, o trįs sanvaitės paeiliui — 
Ituviškai.
jLenkų yra 

miestelėnų ii 
jonų.

kalbą.
tautiškai susipratę.
dažnai stengiasi naudoties latvių 
kalba. — Mokėti kitas kalbas — 
ne bloga, bet reikia neužmiršti ir 
savosios. Katalikas.

(“L. U.”). Ą .

NEDORI MOKYTOJAI. 
^Gauname žinias, kad, iš nedide
lio lietuvių mokytojų skaičiaus 
Kauno gubernijoje, 
tas jų tam šventam 
darbui netinkančių, 
kytojų neprieteliams 
kia. Jie su pasityčiojimu gali pirš
tu rodydami,. tarti dabar; Štai 
jūsų pageidaujami lietuviai moky
tojai ! šisai — girtuoklis, ana
sai —- paleistuvis, trečiasai — tin
ginys ir tt. Ko jus taip blaškėtės, 
reikalavote savųjų, ne vienas užtai 
ir nukentėjote, o dabar.... mato
te, koksai tas jusų “savasis!.... 
Ištikro kartu, liūdna girdėti, kad I 
lietuvis, naujas, idealizuotas žmo
gus taip žemai Lietuvos visuome
nės akyse nupuola! Reikėtų mums 
mokytojams rūpintis, kad neįeitų 
į musų tarpą'toki nedori mokyto
jai. Bet, kol mokytojui skirs sa
vistoviai pati musų biurokratija be 
valstiečių ir draugų mokytojų bal
so, ne daug ką čia galime pa
daryti. Dabartiniams paskyrikams 
negali perdaug rūpėti mokytojo lie
tuvio padorumas, ji negali rūpin
tis palaikymu garbės tų lietuvių 
mokytojų, kurie 
gnaute įsigtiovė į rusų užimtas iri 
apgyventas pozicijas. Musų biu
rokratija nesoti, rodosi, kad silp
numo valandoje įleido Kauno gub. 
apie 100 lietuvių mokytojų. Iš to 
100 galėjo atsirasti keletas ir ne
dorėlių. Beto ir neapsieisi. Liūd
na, tai liūdna.... Bet tol mes ne
turėsime geros mokyklos, gerų jos 
vedėjų-mokytojų, kol nebus pri
leisti prie valdymo mokyklos val- 

Istiečiai, mokytojai, žodžiu, plati 
I visuomenė, kol skirstymas, ar kil
nojimas mokytojų vietosna pri
klausys vien nuo valdžios. 34 Ru
sijos gub., kur ėsama vietinių sa
vy valdų (zemstvų), o taip-pat ir 

I Kurše, kandidatus į mokytojus 
nurodo savyvaldos įstaigos ir tik 
mokyklų valdžia juos tvirtina. Čia 

Ijau mokytojas irčiau liaudies esti, 
Ijai privalo įtikti, jos naudai dar
buotis; kuomet pas mus gana įtik
ti viršinnkams, einant tankiai prie

itais valstiečių reikalus.
Tokia mokyklų tvarka, kuri pla-

• I tina ir prilaiko pas mokytojus pa- 
Jtaikavimo ir demoralizacijos dva- 
‘Isią, turi būt prašalinta. Turime 
Į stengtis, kad patįs valstiečiai nu- 

1 Įrodytų kandidatus į liaudies moky-
• I tojus, o valdžia juos tik tvirtintų. 
1Į Valstiečiai privalo atminti, kad mo- 
ijkytojas tai ne valstijos, bet val- 
•Įsčiaus tarnaujantis. Užtat va ly- 
Jgiai su visais valsčiaus “ponais” 
i Į privalo būti renkamas.

Tuomet lengva bus girtuokliai, 
tinginiai, valdžios pataikūnai pra- 

H šalinti, o tinkantis sau kandidatas 
i pasikviesti. Tuomet tokių nenau- 
J dėlių ir bute nebus, nes jiems ne- 
fbus vietos mokykloje!

(Mokykla) ‘•ri

IŠ ŠAtfCŲ, 
Kovo 30 d. tekc| 

ccose ant Lietuvit, 
lęs” mokyklos salėje. 

Dėdė atvaĖihvo’ 
galvon, velnias uoc egon 

Aktoriai, daugiai šia darbininkai, 
sąžiniškai ir 

gero režisierio. 
teena, kaip ga- 

, kad kiekvienas

visus Sviesiečius ir pra- 
kad jų tyrinėjimas pabaig

tas ir popieros parduotos gubema- 
kad visi bus iš- 

|caralystės, kadan- 
i, fies kal- 
Tekšys.

GALI SALIUNUS 
LAIKYTI.

Ohio valstijoj teisdarių butas 
užgyrė naujas teises, sulyg kurių 
valstijoj tik Amerikos u kęsai gali 
saliunus laikyti. Naujos teisės turi 
įeiti gyyenin?ą%> nuo balandžio atei
nančių metų- >Neturinti ukėsystės 
popierų sajžuniękai turės arba po- 
pieras išsidirbti^ arba uždaryti sa
liunus ; tokįų nęukėsų valstijoj yra 
daug saliuuįjsky.

NUOSTOtlAf GIRIŲ GAISRŲ 
£Ai9aryti.

Sulyg atskaitos žemdirby stės mi
nisterijos, Juhgiinėse Valstijose gi
rių gaisrai, ųors čia girios godžių 
kapitalistų be mielaširdystės naiki
namos, kas pietai pridirba nuosto
lių vidutiniškai ant $269000000. 
Nuostoliai girių gaisrų padaryti 
penkiuose paskutiniuose metuose 
pasiekė milžinišką sumą $1346002-

mėnesyj 
jaunų vaikinų susitvėrė j 
kantų benas. Prie jo priguli dvy
lika sąnarių. Mokytojas yra lietu
vis Braunas, kuris gerai mokina: 
mokina vos trįs mėnesiai, o muzi
kantai jau pusėtinai pagrięžia.

Yra čia ir keletas lenkbernių, 
kurie vie» gėdą lietuviams daro: 
jei jie ką gero, ar nekalto daro, 
tai urėduose pasisako lenkais esą; 
bet jeigu padaro ką blogo, paveiks- 
lan, jeigu patenka policijon, arba 
po teismus tąsosi, tai užsirašo lietu
viais. Lietuviai . turėtų neduoti 
tiems išgamoms savo vardu deng- 
tiesi, turėtų protestuoti prie tokį 
lenkbernių pasielgimą.

Vitautas.

’ub. mokyklų varoma laukan; jei 
ji šiandien kai-kuriose mokyklose 
šiaip-taip laikosi, tai labai galimai 
daiktas, kad netolimoj ateityje j 
iš jų taps išguita. Kauno guber
nijoje mokytojai kartais gauna nuo 
vyriausybės barti, jei anoji atran
da, kad lietuviškai mokoma “per
daug”, norint tas “perdaug” nie
kuomet nesiekia išdirbtos lietuviš
kai kalbai programos. Toji lietu
viškos kalbos programa kaikuriems 

[mokyklų viršininkams tikras var-- 
gas. Užsipulk ant kokio-nors lie
tuvio mokytojo už lietuviškos kal
bos “uolų” mokymą, tas ir kiša 
ponui viršininkui programą. Ak 
ta programa! Ir štai viršininkai 
rengiasi tai prakeiktai lietuviškos 
kalbos programai daryti galą. Gir- 
[di, ši lietuviškos kalbos programa 
negera, perplati; “ją mes, girdi, 
panaikinsime, o į jos vietą išdirb
sime kitą*”.

3) Lietuviai mokytojai vos ap- 
kenčiami; kaikurie, negalėdami iš
turėti, patįs jau rengiasi bėgti. 
Prigulėti prie draugijų jiems drau
džiama, jų kiekvienas žingsnis da
bojamas, kiekvienas žodis gaudo
mas .... o visuomenė laukia nuo 
jų darbų ir pyksta tų darbų nema
tydama.

4) Senoji nutautinimo mokyklų 
sistema vėl grūste grūdama į mo
kyklas.

Gal pakaks šių nurodymų, kad 
numanyti, kur-link valdžia stumia 
musų mokyklą ir kokią ateitį jai 
teikia.

Jei musų visuomenė ir toliau 
taip šaltai žiūrės į savo mokyklas, 
tai musų mokyklos gali virsti vėl 
tokiomis, kokiomis jos buvo prieš 
1905 metus.

Žinokite, Lietuvos mokykla pao-s 
jujef . Matąs.

(Mokykla).

IŠ ŠIMONIO, 
v Vilkmergė s apskr.'

Pas mus atsirado agentas, kuris 
sukasi po sodžiui 
prikalbinėja 
rikon. 
gavikas. 
po jų ir ten laiko, 
sus pinigus. 1 
apie 20* žmonių, 
ša. kad jau visas 
gal sulaukti garlaivio ir pinigų jau 
netur. Reikėtų

Žmonės nusi- 
pavasario, nes 

>a|o trūksta....
I* Bijūnas.

Iš CHICAGO, ILL.
Musų teatrų rengėjams ne tiek 

rupi geras atlošimas, svarbumas ( 
veikalo, kiek pelnas. Kadangi teat
rai būna labai tankiai, tai ir pelnas 
turėti atsieina vis sunkiau, todėl, 
padidinimui pelno, atsieina kartais , 
griebtiesi ir netinkamo šaltinio. Tą 
patį galima, buvo patėmyti ir su
rengtame Chicagos kuopos L. S. 
S. perstatyme “Jono širdies” 9 d. 
gegužio. Veikalas, Vargšo para
šytas svarbus, originališkas. Jame 
aiškinamas vodingumas girtuoklia
vimo. Gaila, kad nevisi lošėjai bu
vo atsakanti. Blogai lošė Jonas 
(Briedis). Jis visą laiką purtėsi 
ir šaukė lyg dilgelių apibertas. 
Vincas, Jaunas vyras, teipgi blogai 
lošė, nes nebuvo girdėti toliau nė 
vieno žodžio (tas dar nerodo blogo 
ar gero lošimo-. Rd.) ir komple- 
mentai buvo Visai netikę (kaip 
reikia tuds komplementus suprasti? 
Rd.). Nagus (S. Strazdas) išro
dė kaip kokia stovyla, be jokios 
gyvybės ir apsukrumo; jo kalba 
išrodė kaip kalba nebylio su nemo
kančiu kalbėti. Kiti savo roles 
atliko neblogai (Kame buvo ištik
ro blogumas ar ne blogumas? Iš 
aprašymo korespondento to su
prasti negalima. Rd.).

Veikalas aiškino vodingiuną gir
tuokliavimo, taigi autorius, matyt, 
norėtų prisidėti prie jo naikinimo, 
o tuom tarpu čia, gale salės soęija- 
listų kuopos buvo parengtas baras 
su svaiginančiais gėrymais; taigi 
pats socijalistai krovė turtus kapi
talistams alaus ir degtynės varyto- 

vakarui 
raudo- 
socija- 
raudo- 
rengia- 
svaigi- 

nančių gėrymų; o dabar jie daro 
tą patį, ką ir jų niekinami burzuai, 
Pinigas mat, o ne ideos svarbiausią 
lašia rolę. Jeigu jie, kaip garsina
si yra žmonijos vadovais, jeigu 
jiems rupi išliuosavimas žmonijos 
iš vergijos ir pančių, tai jau jokiu 
budu jiems netinka, pardavinėjant 
svaiginančius gėrimus ir tuom 
pačiu platinant girtuoklystę sureng
tuose jų vakaruose, didinti sau pel
ną. Ar jie kitaip apie tą mano?

J. R. L.

Iš SPRINGFIELD, ILL.
Šitas miestas yra tai Illinois 

stijos sostapilis, gyventojų 
90000.

Lietuvių yra pusėtinas būrelis. 
Yra 3 bažnytinės draugijos, viena 
tautiška; yra Susivienyjimo ir So
či j alistų kuopos, šių metų kovo 
mėnesyj , susitvėrė antra 
draugija vardu Ųietuvių 
Skaičius sąnarių auga : jau 
50 sąnarių; matyt bus gera pašel- 
pinė draugija. Yra ir Ukėsų Kliu- 
bas. Gerai daro lietuviai, kad 
jungiasi vienybėn.

8 d. gegužio 79 kuopa S. L. A. 
parengė balių 
vidutiniškai. .
nos ir skrajojanti krasa. 
skiriamas siiintimui delegato Sei
man S. L. A. i

2 d. gegužio buvo vestuvės Miko 
Vėl šio.

UŽ B AI KALIO SIRYTIS.
Čia yra gana daug lietuvių ka- 

bet kad skaitytų laikraš- 
knygas tai labai maža. 

Bet visgi lietuviai daugiau grie
biasi skatymo negu kitų tautų ka
reiviai. Tik vyriausybė (oficierai), 
nesupraždami lietuviškai ir neži
nodami kokias knygas ir laikraš
čius mes skaitome, visokiais bu
dais persekioja. Bet visgi mes 
(saperai) pereitais metais gauda- 

L. U-ką" ir “Šalt.", o šį
met gauname “Liet. U-ką”, “V. 
Žinias” ir “Ežį”. Susitverėme 
kaip ir draugijėlę ir parsitraukėme 
visokių knygų už 24 rub. Už vi
sa tai daugiausia turime dėkavoti 
musų draugui J. E. už paragini
mą ir triūsą. Turime ir tokių lie
tuvių draugų, kurie tyčiojasi iš 
mus, bet tuščia jų....

Kareivis.
(“L. U.”).

IŠ VALPARAISO, INDI
Kudirkos Musikališkos draugijos 
vakaras, pašvęstas 40-metinčtns su~ 
kaktuvtms littuvią keliavimo 1 į

' Ameriką.
•K. M. D. užgimė visai neseniai: 

tjktai trįs mėnesiai atgal. Tikslas 
jos yra: lavintis, kiek galima, mu
zikoj. Tam tikslui nariai minėtos 
draugijos stengiasi “kas šeštadienis 
po pusantros arba dvi valandi pa
švęsti molcinimuisi muzikos daina
vimo po vadovyste gabesnio drau-

,, sT CHAR^5' ,1Lh ■ __ t. t*1“4 *v« v x p- v * d-

»nieta>^yitauto draugiu-

žiniom a, tikt turėdavau 
galint tą jų teisin- 

>pildyti.

įmonėms apsiziu 
rėti ir nesiduoti apgaudinėti.

Ilganosis.

vieni lietuviai mažiau doros paiso 
negu Europoj: čia ii lenkai augš- 
ta dora girtiesi negali; nesigiria 
tuom nė pats amerikonai, kurių 
dora irgi skiriasi nuo europinės. 
Čia mat jau kitokis kraštas, ir. jaščių ateina čia diktai ^augiausiai 
terp kunigų doros ne daug, tai jie 
nė žmonių doriškai pakelti negali.

Ne stoka lietuviškų kunigų lie
tuvius Amerikoj doriškai puldo, 
bet toki kunigai kaip Juodišius, 
Mašiotas; o tokių čia yra daugiau 
negu reikia. Tie žmonių doros 
nepakels, nes jiems pirma reikia 
patiems savę pakelti. Žmonės pas 
kunigus j ieško ne žodžių jų bet 
gero paveikslo, o daugumas mu
sų kunigų, užsiėmę doliarių gau
dymu, kaip apie savo, teip 
parapijonų dorą rupintiesi 
nė noro, nė laiko.

Teisybe, lietuviai protiškai pri
valo kilti, privalo mokytiesi, bet 
ir to proto ne pas čianykščius len
kus reikia j ieškoti, nes to aliejaus 
lenkai pats sau per mažai turi, tai 
juom ir lietuvių apdovanoti negali. 
Ir įieško lietuviai mokslo, vierfog jo’ 
įieško ne lenkiškose, bet Ameriko
niškose mokyklose. Jieškančių 
augštesnio mokslo lietuvių, ant jų 
skaitliaus, yra nemažiau negu len-

mas.
Ketvirtą V< 

ėmė snigti ir 
kokios ir žiėmą 
Vėtra išlaužė d 
stogo nukėlė 1 
Sniego prisnigo 
pėdą (septintį 
Žmonės ėmė 
Šalčio vienok d idelio nebuvo 
lo nuo 2 ligi ;

Balandžio 17 
lutė kaitint, sniegas tirpsta, tačiaųs 
negreitai nulei >. 
minę, nesulauk<|ami 
gyvuliams pa:

IŠ VIŠTYČIO, 
Vilkavifkio apskr. 

dieną Seinų 
iistratoriaus aplink- 
y ištyčio bažnyčioje

bai daug
Hatchinsoni? kelios ypatos tapo 
užmuštos, o 15 likosi sunkiai su
žeistų. Mieste Concordia užmušta 
3 ypatos. Kansas City priemies
čiuose sužeista 25 ypatos.

23 YPATOS PRIGĖRĖ?
Pittsburg, Pa. Ant upės Ohio, 

netoli Schoenvtlle, apvirto gazoli- 
ninė valtis « 1 
tų; iš jų tik 
matyt, prigėrė.

savo roles atliko’ 
gerai. Bet nebuvo 
Vos tik atsidengė 
Įima buvo patėmyti, 
lošikas paliktas bū ro savaimi.

Publika, kiek patimijau, tai mus 
žmonės— darbinink ii ir jų šeimy
nos. Reikėtų paprišyti, kai! per 
lošimą riešutų ne rrimstų, neru-

LIETUVOS MOKYKLA PAO- 
JUJEI

Visoj Rusijoj, dėlei to ir Lietu
voj, manoma įvesti visuotinąjį mo
kymą.
mokytojams liepta nurodyti vietos 
(sostavit školnuju siet), kuriose 
turės būti įkurtos mokyklos visuoti
nojo mokymo reikalams. Taigi 
už keliolikos metų gal susilauksi
me daugybės mokyklų 
įspėti, kuo los valdžios mokyklos 
Lietuvai bus? ar šviesos, 
sifikacijos įstaigomis? 
spėjimui tuo tarpu galiu 
šiek-tek medžiagos.

štai ji: ,
1) Į naujas valdžios 

mokyklas pastaruoju laiku 
mokytojais kiek žinauj rfusai, 
retkarčiais lietuviai.

2) Lietuviška kalba

IŠ Bi
Iš musų apie 

rengiasi daugy Uė 
Amerikon, biednesnieji Kurliandi- 
jpn. Ūkininkai < ejuoja.
: Musų miesteli nai gyvena dar 
taip, kaip jų “tėviii gyveno”. Dau- 

bet jau nori skirstyties į 
eiti trukdo. Tur- 

išnaudoti

miestelius ir 
žmonės važiuoti Ame- 

Bet pasirodė, kad tai ap- 
Nuvežaį žmones į Lie- 

kol jie išleis vi- 
Nekeniai prikalbino 

pahar jie prane- 
Imėnuo kaip ne-

kytų, ir limonado kamščiais ne 
šaudytų....
‘ Patarčią šan< 
lėtojams ar nėgėj 
siems tiems a 
prisirašius prie 
ir ten savo talentus tobulinti.

Fązys Nabagėlis.



Jiai turėjo progą išgirsti: du koujbuvų įę vįęna mergina. 1 
bų susirinkę buvo užganėdinti.

Laike to susirinkimo į 
prisirašė du nauji nariai, 
sutverta sanjungos kuopa

Aukų kokiems nors tikslams ne 
rinko. Gaila. Gal butii poras do- 
liarių surinkta. Ir mažų 
galima niekinti. Ten

T, M. D. pa-

■ :e»tu.
Valparaise, kaip ir kituose Ame

rikos miestuose, a ivaikąčiojo 
metines Kudirkos sukaktuves, kas 
puikiai pasisekė.

Balandžio 25 d.
rengė prakalbas, tarpuose kalbų 
dainavo kvartetai, d ietas ir du so
listai. Buvo dekli Mnuotbs eilės; 
žodžiu sakant, progiamas buvo ga
na pamargintas ir užimantis, 
reikia pasakyti, kad 
arba "šmėklų” ii 
trūksta. Stebėtis 
musų pirmyn žengi 
myli dailos! Kas v
lomi, saldu, tai jie ai|t to spiauja!....

9 d. gegužio paihinėjimui pra
džios musų emigracijos į šitą šalį, 
T. M. D. parengė vikarą. Kadan
gi prakalbų, apart (Irangijos pirm- 
sėdžio V. A. Greičiaus atidarant 
vakarą, nebuvo, tni, išpildymui 
programo pakako (pusantros va
landos. Lankytojai

' . užganėdinti, žinoma 
žagareivius. Programas buvo įvai
rus ir užimantis. Pirmiausia kvar- 
tetas sudainavo hynną, po kurio 
Dovydas skambino 1‘faršą. Paskui

Bet 
"atžagareivių” 
pas mus ne

teikia, kad tie 
i uiti vėžiai lie
siems yra ma-

matyt, buvo 
išskiriant at-

• jĮ‘»
>muikos. Pas-
M. D. chorag 
kalno karklai 

Potam bt ivo .-duetas pa- 
ės ir M. Vil- 

dainavo "‘O. 
Gana pbikiai

Nikelis griežė „ant 
kui išėjo jaunas K. 
ir padainavo “Ant 

. siūbavo”.
nelių: O. Balšaičiuk < 
kevičiukės, kuriedvi 
Lietuva motinėlė”, 
pasakė eiles “Mergutė ir burtinin
kas” Braškys, kuris dabar jau 
apleido musų mok;
Leščinskas paskambi 10 ant gitaros; 
po ko musų vhoilas padainavo 
“Sveiki broliai”, "Jūrių žvaigždę” 
paskambino ant piano Greičius. 
Paskui kvartetas da 1 
ūžia”. Toleikis skanįbino ant man
dolinos, po kurios 
čiukė išėjo su iš an

klą. Toliaus

navo “Miškas

tanelė Balšai- 
1 rliškb išversta 

dainele "Mylėk, o svietas bus mus”, 
kuri gana puikiai stambėjo. Ant 
galo kvartetas dainavo 
saldžiai”, po ko h 
vakarą. Nekritikucju programo 
ir jo išpildymo, nes čia nebuvo 
išsilavinusių artistų Iconcertas, tik
tai jaunų dainių ir 
kos ir dailos mylėtojų.

O, kaip švelnios iit malonios tos 
^nusų dainelės! Ka|i tik jas visi 
paniylėtų; jos butų įgeriausiu nu
siraminimu nuliūdime, pasilinks
minimu širdies suspaudime!

Musų visuomenė žino, kaip sun
ku“ mokslą įgyti, ypatingai mums 
lietuviams. Todėl, xkad pagelbėti 
tame dalyke nors keturioms ypa
toms ir išgirsti musu I puikiai skam
bančias daineles, ar negalėtume 
męs pasinaudoti proga šitaip: rug- 

. męS busime 
busime išmo-

Miegok
mnas uždarė

abelnai muzi-

piučio visą mėnesi
liuoši nuo mokslo ir
kę keletą puikiausių ietuviškų dai
nelių, kurias galėsim : dainuoti vi
sur, kur tik mus tiži'
nuosime keturi vaikinai (kvarte
tas). Butų gerai, tad - kviečian
čios mus draugijos jarengtų pra- 

_ kalbas, arba išmokyt į keletą mer
gelių dekliamuoti ei es, tai pasi
daryti: neperilgas, be: puikus pro
gramas, po kurio galima butų da 
ir baliuką turėti.

Nors tai ne labai
kas rugpiučio mėnejyje, nes bus 

'peršilta, bet žinote, lad męs atsa- 
komesnio laiko negalime rasti. 
Todėl, mylėtojai dailų, ilgai ne
laukdami, kreipkitės.
mus, o bus galima nuspręsti ir die
na ir kiti smulkesni mažmožiai ap- 

. kalbėti.
Tikime, kad norėsite išgirsti ir 

pamatyti “Keliaujantį
V. M. Greičius, 

Stiles Hali
Valjaraišo, Ind.

viešite. Dai-

patogus lai-

laiškeliais į

kvartetą”.

WIS.

1L apie viso- 
iimtmėtyj ir

I§ KENOSHA
9 d. gegužio čianyl štė 58 L. S. 

S. A. kuopa, Slitz halėj parengė 
prakalbas. Kalbėjo A. S. Rauli
naitis iš Springfield, 
kius atsitikimus 19
apie darbininkų skria idas. ' Lietu
vių prakalbų klausyti i 
ir viena moteris, sveti: 
sirinko vyrų 
60 (o ką svetimtaučia 
jie lietuviškų prakalbų 
galėjp. Rd.), 9 metų Vitautas 
Brazevičiukas deklia navo 
“Akyvas buk, broli, lad ėsi 
vis”.

Tą pat dieną vakare L. 
58 kuopa parengė piakalbas Ra
cine. Kalbėjo A. S 
apie išnaudojimą darbininkų prie 
dabartinio surėdymo 
socijalizmo laikuose.
kliamavo Vitautas ifrazevičiukas. 
Dručas iš Milwaukee 
netikumą dabartinio 
surėdymo. Žmonių b ivo apie 20

susirinko 30 
imtaučių su- 

ir moterų . apie 
veikė? Juk 
suprasti ne-

eiles: 
lietu

S. s:

Raulinaitis

ir kaip bus
Eiles de-

kalbėjo apie

i prakal

L. S. S.
Likosi

i Racine.

aukų ne
buvęs.

iš kitur

jį nuo

IŠ DĘTROIT, MIC H.
Darbai čia eina prastai 

pribuvusiam sunku darba > gauti; 
kas nori darbą gauti, tur
boso pirkti už pinigus. Uždarbiai 
čia maži — nuo $1.50 už io darbo 
valandų, o už 12 vai. —1.90.

Lietuvių yra čia pusėtinas būre
lis.

Čia pas S. Pilipaiti . buvo ant 
boardo Juozas Kricikas, 
kokiam laikui išėjo kitur. 
Pilipavičiui į pardavinę ko
sipirkti, kada parėjo name n, nera
do 380 dol. Pilipaitis mano, kad 
tai darbas buvusio jo boardingerio, 
kuris po 
roito.

' ’ S.

bet po 
Išėjus 

ten nu-

tam ir prapuolė iš Det-

Pilipaitis, 
Špriugeotlle avė.

. D., L.
Ap. D„

prakal- 
Pu- 

Prakal-

jų pa- 
ne bu- 

Kak

choras 
dainų.

dainos 
patiko.

' ,Į§ BROOKLYNO, N. Y.
4,,/!. gegužio, susijungusios krū

von lietuviškos organizacija: Siu
vėjų Ųnia, L. S. D., L. I 
A. U. Kl., D. L. K. Gm L.
M. P. S., L. S. S. 53 ktio>a ir 19 
kuopa L. S. S. (čia jau, ypač ne 
Ney Yorke gyvenantis, neko ne- 
žnios, kokos organizacijo» reikia 
suprasti. Red.), parengė
bas, dainas ir dekliamaciji s. 
blikos buvo pilna svetainė, 
bos buvo parengtos paminėjimui 
1 gegužio šventės; pirmiau 
rengti nebuvo galima, nes 
vo galima gauti svetainės,
bėtojai buvo: G. Šaltis, (L Šūkis 
ir Dubickas. Tarpe kalbi; 
padainavo keletą '^tautiškų 
Repinskaitė dekhamavo eiles “Pir
moji gegužio”. Prakalbos 
ir dekliamacijos publikai
Draugysčių delegatai kvietė ir F. 
Bagočių, jis pasižadėjo, toc< 
ir programe paduotas, bet 
buvo. Turbūt Bagočius 
užgautu patilpusią “Vienykej” ko
respondencija. Ir korespondentai 
blogai daro: pats jiiekp r eveikia, 
o kitų darbą trukdo, šmeiždami 
asabiškai jiems nepatinkant as ypa
ta s ir tuomi sėja nesutikimus; iš
vengimui dar didesnių vaičų žmo
nes vengia susirinkimų.

ėl buvo 
ne pri- 
j a u tesi

Čia ir 
šįmet galima buvo ir gatvėse pa
rengti t d. gegužio apva kščioji- 
mą, bet kad daugelis dnugų ir 
draugių atsisakė, tai reikėjo tokį 

Čianykštė 
va v imą

apvaikščiojimą išleisti, 
muzikantų draugija už dalj 
pareikalavo bačkutę alaus i: 5 dol. 
Reikia čia pridurti, kad m įsų su
sirinkime, kada tvarkos vedėju iš
rinkome 19 L. S. S. kuopos pir
mininką, tai jis visus išvadi 
žiokais ir kitokiais gražiais 
ir tuom be mažo neišvaikė 
kimo (jeigu teip, tai jau ka! 
la ir ant jį rinkusių. Juk 
vedėjais negalima rinkti ypitų ne
mokančių mandagiai apsiėiti, 
mandagiai apsieinantis susirinkime, 
tą savo negeistiną ypatybę 
ma, be abejonės, turėjo ne kartą 
palodyti. Rd.). Siuvėjas.

i 10 kry- 
vardais 
spsirin- 

ilte puo- 
tvarkos

1 . y* ——A—no
tas pats Grinius. Jis ilgoj kalboj Jšaiškinoa kad niynu truks

švietimo,, todėl ir Jjiat^joja mus 
visi labiau apsišvietę .gudresni už 
mus, žinoma ir tužtingėfcni. De- 
kliamavo F. Kaulakis “Pirmos ge-! 
gūžės šventė”, J. Ftanckus. “Kalė
jime”. Antru sykiu kalbėjo J. 
Gegužis “Dėlko terpmiusinėra vie
nybės”; kodėl mes viens kitą pra
vardžiuojame ir nesikenčiame, dėl
ko pas mus nėra artimo meilės? 
Antru sykiu kalbėjo A. Antonov 
apie moterų klausimą. Jis aiški
no, kad ir moteris lygi vyrui, to
dėl jai priguli lygios teisės. Daug 
pas mus vyrų yra, kurie sako, buk 
negalima moterims lygios teisės 
turėti; atsirado ir moterų, kurios 
pasijuokė iš lygių teisių. Juokia
si jos mat pačias iš savę. Mat jos 
per savo tamsumą, nemoka pačios 
savę pagodot. Aukų surinkta 
$21.20. Lėšų buvo $18.00, atliko 
$3.20, kurie paskirta literatūros 
fondan. Socijalistas.

IŠ DĖS MOINĘS, IOWA.
Lietuvių čia yra šimtas su vir

šum šeimynų, o pavienių du kartu 
daugiau. Visi gy vena rytinėj mie
sto daly j. Yra ir tokių, kurie turi 
savo namus. Bet daugumo ap
švietimas ant žemo stovi laipsnio. 
Laikraščius mažai kas skaito. Yra 
čia mėsos ir valgomų daiktų po 
vieną pardavinę, yra dvi gertuvės, 
viena bankrutina.

Darbai eina čia vidutiniškai, bet 
iš kitur pribuvusiam sunku darbas 
gauti. Apie 8 mylios nuo miesto 
yra anglių kas\ klos, darbininkai 
turi karais važiuoti arba gelžkeliu 
ir reikia eiti dar 3 mylios. Dar 
bininkų padėjimas sunkus, nes juos 
išnaudoja kapitalistai.

Yra čia viena lietuviška §v. Jur
gio draugija. Draugija bažnyti
nė, laisvesnių pažiūrų žmogus ne
gali į ją prigulėti. Kadangi čia 
nėra kunigo, tai ir tikintiems ne
galima visų draugijos konstitucijos 
reikalaujamų pareigų išpildyti.

Neseniai Petras Dagilis pas K. 
Kizelį sukvietė susirinkimą apkal
bėti, ar negalima būt sutverti lais
vą, tautišką pašelpinę draugiją. 
Bet mažai žmonių spsirinkiman atė
jo. Vienas iš draugų kalbino su
tverti kuopelę S. D. A. Tas pasi
sekė. į kuopą prisirašė 7 nauji 
nariai, o buvo du nuo seniau prie 
Susiv. prigulė ją. Su laiku, reikia 
tikėtiesi, prisirašys ir daugiau.

J. H. Aliukonis.
IŠ SYDNEY, KANADOJ.

Darbai čianykščiose kasyklose 
šuom kartu eina gerai; darbininkai 
gerai apmokami. Darbininkai an- 
glijonai ne turi nė jokios savo 
organizacijos, dabar Jungtinių 
Valstijų atkako agitatoriai ir ban
dė darbininkus organizuoti, bet 
darbininkai nenori pasiduoti: jie 
mano, kad sutverus amerikonams 
darbininkų uniją, gali užgimti to
kia bedarbė, kokia buvo Jungtinė
se Valstijose, kur buk unija dar
bus sustabdė. ‘ Bet mes žinome, 
kad ne unija darbus sustabdė, ji 
šiek tiek prisidėjo prie pagerinimo 
darbininkų algų. Mat yra čia jau 
nuo 30 metų neva darbininkų or
ganizacija, tik niekam ne tikusi 
ir tai kompanijos sumanyta* ir ji 
mokesčius sąnarių prie išmokes- 
čio palaiko.

Yra čią 36 lietuviai; yra ir 
kelios merginos, bet ir musų bro
liams nerupi organizacijos: jie ma
lt0. j°g pinigus mokamus į unijos 
kasą geriau pragerti. Apšvietimas 
ir supratimas čianykščių lietuvių la
bai žemas. laikraščius mažai 
kas skaito, o daugumas skaitančių 
ir labiau susipratusių nenori visai 
klausyti. Ką jie myli — tai degti
nės bonką ir tam pinigų nesigaili; 
bet pagerinimui savo būvio jiems 
pinigų gaila. Ateis dienok laikas, 
kad pamatys kaip1 labai klydo, pa
mokys gyvenimas; kad tik už tą 
pamokymą nereiktų per skaudžiai 
užmokėti. Ne vienas, atkakęs iš 
Lietuvos, manė čia uždirbęs pini
gų, vėl grįžti tėyynčųF bet pabuvus 
čia ir mintys pęrsikeitė. Nuo sve- ' 
timtaučių lietuviai pepma tik blo
gas gyvenimo puses, gerųjų visai 1 
neseka. Daugelis lietuvių, išbuvę < 
net kelis metus, nieko neužčėdijo, I 
ką uždirbo tą pragėrė; jiems mat 1 
rodosi, kad darbo ir sveikatos nie- 1 
kada ne truks, o tuom pačiu ne- j 
truks nė pinigų. Antai Jungtinėse I 
Valstijose, užstojus kriziui, nevie
nas leittivis neturėjo kur prisiglau
sti, liko be duonos kąsnio, be pa
stogės, nes namų savininkai be už- 
mokesnio nieko nelaiko. Ir Kana
doj gali bedarbė Užstoti. Ar ne
geriau butų, vietoj pinigus kar- 
čiamose mėtyt, skaitymu laikraš- 

stengtieji apsišvięsb? w...x, —- -----B------------ ------------------ - -. - *
Darbininkas. Iriau aprūpinta. Todėl prašau no- nepadarė, tai gali padaryti ir tokiu

aiškino darbininkų reikalus, prie
žastį bedarbės ir kaip kapitalistai 
skriaudžia ir išnaudoja darbinin
kus; gali jie tą daryti tik todėl, 
kad darbininkai nesusipratę, Aiš
kino pamatus socijalizmo; kad tik 
jo mokslą sekant darbininkai gali 
nuo jungo pasiliuosuoti. Ragino 
darbininkus 
mokslo.

Pasibaigus, 
klausimus, o 
ir aiškino jam pastatytus klausy
mus. Prakalbos ir aiškinimai 
traukėsi nuo 8 iki 12 vai. vakaro. 
Ačiū kalbėtojui ir prakalbų suren- 
gėjams.

Darbai čia eina blogai jau nuo 
dviejų metų, lietuviai per tą laiką 
suvargo, o dar vis galo tos bedar
bės nematyti, nežinia, kaip ilgai ji 
kankįs musų žmonis.

Prakalbų klausytojas.

šviestiesi, griebtiesi

klausytojai statė 
kalbėtojas atsakinėjo

IŠ PHILADELPIIIJOS, PA.
14 dieną gegužio L. N. M. Teat

rališka draugija (ką tie inicijalai 
reiškia, nežinau, draugija visai ne
girdėta, nauja) atlošė dramą-kome- 
diją užvaldytą “Kova po Žalgiriu”. 
Lošimas buvo, teipkaip ir pats vei
kalas, žemiau kritikos. Visoj toj 
dramoj-komedijoj žodžių nėra dau
giau kaip 1500—1800, o vienok 
yra 4 veiksmai, ir 10 atidengimų. 
Atidarius uždangą, vienas pasako 
10—30 žodžių, kits atsako jam, o 
tankiai būna trumpas monoliogas, 
ir uždanga nusileidžia. Publika 
buvo suerzinta, sunefvuota.... 
Nors aktorių (kurių buvo ar 18) 
pastangos ir geri norai buvo ma
tomi, bet veikalas netikęs. Lie
tuviški kareiviai 14 šimtmečio tu
rėjo ulanų kepures, o kryžeiviai 
amerikoniškas “Derby hats”. Re
volveriai (14 šimtmety;), ilgos 
špagos, kardai, teip ir blizgėjo. 
Lietuvis, senelis tėvynmylis (patri- 
jotas). Pagaliaus lietuvių vadas, 
(vietinės kareiviškos draugijos 
“oficieras”), matyt, nežinodamas 
ką sakyti, išsižergė prieš publiką 
ir pats pradėjo juoktis ir rankomis 
plot, kaip mažiukas kūdikis, pama
tęs “mamą” iš turgaus parvažiavu
sią. Su tokiais lęšiais savo sce
nos ir dailės nepakelsime.

Dabar turime kitus “atlaidus”. 
Lietuvių Nepr. Kliubas rengia “Ži
vilę”. Veikalas maž-daug visuome
nei žinomas: nors turi šlubuojan
čių vietų, vienok yra sujudinantis 
ir gana, gerai scenai pritaikytas. 
Kiek galima matyti, tai šis bus tik
ru papuošalu mus scenos ir be- 
abejonės galėsime jojo atlikimu pa
sigirti ne tik prieš lietuvius, bet ir 
prieš svetimtaučius.; Aktoriai visi 
išlavinti gerai, terp jų yra ir tikrų 
talentų, nuo kurių galima tik gero 
laukt. Didelis teatras ‘Arch St. 
Theatre” (šešta gatvė ir Arch) 
yra paimtas. Drabužiai, sceneri- 
jos, viskas sutaisyta, ir pritaikyta 
prie anų laikų, kuriuos veikalas per- 
stato. Apgarsinimai*iškabinėti ant 
langų, tvorų, ctc. Tikimės sulaukti 
svečių ne tik iš apielinkių, bet ir 
iš Baltimorės, New Yorko, Scran- 
tono, Wilkes Barre ir kitų. Visos 
geriausios pastangos yra suvieny
tos: tautiečių, socijalistų ir bažny
tinių, kad tik vakaras pasisektų. 
Atsibus gegužio 24 dieną.

Pinkertonietis,

:sta ap-j GERINKIME MUSŲ BUV{. rinčių gauti žemės gabalą atsiliepti. 
Lauksiu mano rašymo pasekmių.

St. Miliauckas,
i, 437 Welling st.,

* . » Tamaqua,

budu viso svieto gyventojai 
virs į lenkus.

Jeigu visi žmonės pavirto išlen
kus (jie turbut,‘‘pirma turi pavirsti j 
žmonis. Rd,), tai liogika paša- ’ 
kys, kad lenkams nėra reikalo šauk- 
t. kongresą, kad galėt,, garsi„tj - 
svietui apie savo vargus, kuriuos 
kaip jų vadovai sako, lenkai ken
čia po jungu svetimtaučių.

Tokiu budu, besiremdami ant 
išvadžiojimų lenkų vadovų ir lio- 
giškai protaudami, susekėm, kad 
visi žmones pavirto ir lenkus^ to
dėl jie neneša svetimo, bet vien 
savo pačių jungą;

x Velnio Vaikas.

Daugelis žmonių dejuoja, kad 
nėra darbo, nėra pinigų. Žinoma, 
vargas vargu, bet jeigu tik dejuo
sime, o ne j ieškosime budo kaip 
tą vargą, prašalinti, tai vis vargas 
pasiliks jo neprašalinsime nors ir 
vieni kitus organizuosime, nors 
stengsimės sugriauti dabartinį su
rėdymą ; kol tas surėdymas bus su
griautas ne vienam milijonui varg
šų žemėmis akis pribers.

Bet ar negalima išsimušti 
iš dabartnio vargo ir vergijos? 
Galima, tik, žinoma, ne visi gali tą 
umu laiku padaryti, nes ne visi žino- 
nės lygus. Vienas dirba fiziškai, 
kitas protiškai. Fiziškai dirbantis 
yra amžinu vergu. Protiškai dir
bantis fiziško darbo bijosi, bet 
toks retai į vargą įpuola, nes jo 
darbas pelningesnis, todėl apie dir
bančius protiškai nekalbėsiu. 
Paimkime darbininką fiziškai dir
bantį. Kol jaunas, tai nesibijo nie
ko, jeigu kur ne patiko, važiuoja 
kitur, ten ne patiko, važiuoja 
toliaus, nors kitąsyk ir centų 
tenka, visgi viena ypata kokį 
dą prasimaitinimo išranda, bet 
sivedęs tampa amžinu vergu, nors 
dirba sunkiai, o to darbo vaisiai 
labai menki, o jeigu pabrikas, ar 
kasyklos užsidaro, tai jau darbi
ninkas prieina liepto galą.

Todėl pažiūrėkime, ar jau ne
galime iš to vargo išsisukti. Kiek
vienas moka dirbti ant ūkės, atva
žiavusiam iš Lietuvos nereikia mo
kytis to darbo, nes to mokinomės 
iš mažų dienų. Dabar valdžia 
Jungtinių Valstijų paskyrė daug 
žemės farmoms ir ją dalina la
bai prieinamoms sanlygoms: Ore
gono valstijoje paskiria farmoms 
1,004,160 akrų, VVashingtono val
stijoj — 3,376,960 akrų; Utahoj— 
7,044480; VVyominge — 9,221- 
960; New Mexike — 14,334,560: 
Coloradoj — 20,160,000; Ne vadoj 
— 49,512,960; Arizonoj — 26,657- 
280; Montanoj — 19,664,640, išvi
so 157,176,800 akrų. Šitos žemės 
valdžia duoda po 160 arba 320 
akrų šeimynai; mažiau arba dau
giau neduoda. Žemė heišdirbta. 
Todėl naudokimės iš progos; su
sivieniją po kelioliką ypatų imki
me žemę. Ne vienas gal 'pasata s: 
kaip aš ten pradėsiu gyventi ant 
nedirbtos žemės? Bet kas tas 
visas žemes išdirbo, kur dabar far- 
mos ir farmos? Juk pats Dievas 
jas su nagais neišakėjo, bet vis 
patįs žmonės tą padarė dar aršes
nėse sanlygose negu 'mes šiandien 
gyvename, nes turėjo ir su indijo- 
nais kariauti ir gerų įrankių netu
rėjo, o dabar jiems nerupi, ką val
gys rytoj.

štai lenkli juk apšvietime ne 
daug augščiau stovi už mus, 
bet jie daugelije vietų įstengė įsi
taisyti savo kolionijas ir dar žemę 
brangiai pirko, o šiandieną jie tur
tingi, turi savo 'mokyklas, kuriose 
vaikai mokinasi . prigimtoje kal
boje ir patįs gyvena, kad net mie
la žurėti. Kodėlgi lietuviai teip 
negalėtų savo reikalus aprūpinti?

Man rodosi geriausiai imti tas 
žemes susitarus po kelioliką ypatų, 
arba daugiau, susižinoti su ten 
gyvenančiais lietuviais, geriausia 
butų susižinoti su draugijų vir
šininkais arba užsitikėjimo vertoms 
ypatoms, atlyginti joms kelionės 
lėšas, kad ištirtų ir praneštų vi
sas sanlygas ir žemė kokia yra, 
ar tinkama yra ūkei. Valdžia že
mės neduoda, jeigu norintiejie gau
ti neapžiurį patįs, arba neatsiunčia 
žvalgus apžiūrėti. Vienam įsisukus 
terp svetimtaučių butų labai sun
ku nes svetimi musų žmonėms ne
padės vienam terp svetimtaučių 
butų labai ilgu , bet užsidėjus lie
tuvišką kolioniją butų kas kita, 
nes galima butų bendrai įsitaisyti 
ant pradžios gyvenimo didesnius 
žemės dirbimui įrankius, kaip tai: 
mašiną rovimui kelmų, šienui ir 
javams piauti, porą specijališkų 
plūgų ir tt.

Vienam žmogui ant pradžios įsi
taisyti didesnius įrankius labai 
sunku, nes tam reikia kapitalo, 
bendrai gi nupirkti ir vartoti kur 
kas preinamiau. Su laiku kiekvie
nas galės turėti savus įrankius, bet 
pirmiausia reikia veikti bendra spė
ka. Taigi, lietuviai, ne pražiopso
kite geros progos, nes už dviejų 
metų bus suokiau, žemės kainas 
valdžia pabrangįs 25%, dabar dar . 
yra iš ko išsirinkti.

A'š ne esmi agentas, bet noriu, 
kaip gal daugelis kitų gauti šmo- užmezgę ryšius kraujo su chinais, 
tą žemės ūkei, ir noriu prikalbinti 
daugiau tautiečių pradėt gyventi 
ant farmų, kur žmogaus ateitis ge-

dar 
ne- 
bu- 
ap-

Pa.

Dr. Rutkauskui trūksta Įjo
tas, pagal mano nuomonę, 

Lietuvos” korespęnden-

KAS YRA LENKAI?
18 "Lietuvos” num. p. Hertma- 

navyčius, kurio ypatą Dr. Rutkaus
kas, rašydamas tam patim laikraš
tyj apie prietikius lietuvių su len
kais buvo užgavęs, duoda pasku
tiniam patarimą pasimokyti liogi- 
kos.

Kad 
gikos,
yra tiesa, 
tas pereitą žiemą, rašydamas apie 
Vinco Kudirkos 50 metinių su
kaktuvių šventimą Chicagoje rašė, 
jog Dr. Rutk., laikydamas tame 
vakare prakalbą, tvirtinęs, kad ka
talikystė yra būtinai reikalinga pa
laikymui ir kilimui lietuvystės. 
Tokis tvirtinimas yra neteisingas 
ir reikia stebėtis iš Dr. R. nežiny- 
stės, ar iš jo bt^iogiškumo. Jukj 
žinome, kad lietuviams, priėmus 
krikščionybę lietuvystė pradėjo 
pulti.

Po 500 metų miego, kada pasi
rodė ant scenos Lietuvos budinto
jai, didesnė jų dalis nors ir užau
ginta krikščioniškame tikėjime, at
metė krikščionystę. Dr. šliupas, 
M. Jankus, Mačys, Paukštys, šer
nas, Stasys Malevskis ir pats Ku
dirka žinomi kaipo ne krikščionys; 
beveik visi kiti tėvynainiai, jeigu 
nuduoda esą krikščionėms, tai daro 
vien formališkai ir iš baimės, kad 
ne nustoti įtekmės ant minių.

Daug galėčiau paminėti faktų, 
kurie rodo, kad Dr Rutkauskui lio- 
gikos trūksta, ir jis gerai padary
tų, jei paklausytų p. Hertmana- 
vičiaus patarimo ir pasimokytų lio- 
gikos. Bet apie tai daugiau ne 
kalbėsime.

Aš noriu, pasirėmęs an nuomo
nių lenkų vadovų ir p. Hertmana- 
vičiaus, lietuviškai kalbantiems iš
aiškinti, kas yra lenkai.

P. Hermanavičia tvirtina, kad 
ryšių rišančių lietuvius su lenkais 
yra šimtai; iš tų visų jis primena 
sekančius: žmogystos, kraujo, kul
tūros, dvasios,, vaizbos ir pramo
nės. Kokių priežasčių dėlei p. H. 
ir lenkų vadovai vadina lietuvius 
lenkais plačioj politiškoj prasmėj, 
tas ne visiškai aišku.

Jeigu lenkai, užmezgę ryšius su 
lietuviais, pavertė juos į lenkus 
plačioj politiškoj prasmėj, tai lio- 
giškai manant, ir kitos tautos, su 
kurioms lenkai užmezgė ryšius, pa
virto į lenkus. Lenkų tauta nuo 
seniausių laikų gyveno kaimynystoj 
su rusais ir mes galime spėti, kad 
tūli jų viengenčiai gyvendami pa- 
rubežyj rusų apgyventų šalių, už
mezgė kraujo ryšius su rusais 
daug pirmiau išleidimo Gedimino 
dukters už lenkų karaliaus. Kad 
toks mano mainymas yra remiamas 
ant tikrų pamatų, rodo tą ir tas 
faktas, kad maskolių kalba panaši 
į lenkų ir tokiu budu pirmutiniai 
yra teip-pat lenkais plačioj poli
tiškoj prasmėj.

Jeigu nišai yra lenkais, tai len
kai nėra po svetimu jungu, bet 
jie turi nevien politišką neprigul- 
mystę, bet jų viešpatystė turi už
ėmus daugiau žemės plotų negu ko
kia kita, ir dar kelis metus atgal 
ji .tokia galinga buvo, kad visas 
svietas prieš ją drebėjo.

Bet eikim toliau ir pamatysime, 
kad lenkų karaliai užmezgė kraujo 
ryšius su valdonais Austrijos, Ven
grijos, Vokietijos, Prancūzijos ir 
Švedijos ir tokiu budu, pagal nuo
monę šiandieninių lenkų vadovų, 
gyventojai minėtų viešpatysčių pa
virsta į lenkus kalbančius atskira 
kalba. Tokiu budu lenkai jau turi 
3 ciecorius, vieną karalių ir vieną 
galingos respublikos prezidentą, ne
skaitant mažesnių neprigulmingų 
kunigaikščių.

Aš pažįstu Amerikoje vieną len
ką, kuris užmezgė, visus p.H. pami
nėtus ryšius, kurie riša lietuvius 
su lenkais, su negrais, ir tokiu bu
du Amerikos negrai, su jų vien
genčiais Afrikoje, pavirto į len
kus, turinčius vien kitonišką odos 
spalvą, žinoma, vien plačioj po
litiškoj prasmėj.

Lenkai teip-pat visus minėtus ry
šius "bžmezgė su tautoms anglo 
saksiškos kilmės, tai tokiu budu 
anglus gyvenančius po visą pasau
lį pavertė į lenkus.

Aš neturiu žinių, ar lenkai' yra

KANKINIŲ KASOS KOMITE
TO ATSIŠAUKIMAS.

Broliai!
Daug kartų jau - męs prie jus 

kreipėmės, daug kartų jus ant mu- 
sų balso atsiliepėte. Bet dabar,- 
kuomet caro valdžios tarnai dar la- 

. biau įsivy ravo ir visokiais budais 
persekioja netik kiekvieną laisves
nį pasijudinimą, žodį, bet ir mintį 

pas mus, Rusijoj, gyvenimas 
pasidarė ytin pavojmgasj Dėl tų* 
priežasčių su viešu žodžiu pri
versti esame kreipties stačiai prie 
jūsų. Dalykas tamė:

Vienas žmogus (pravardę užty
lėsime, nes šnipai gali sužinoti, ir 
paskui tas žmogus gali atsidurti 
dar apverktinesniame padėjime) 
kuris “laisvės metais" darbavosi ne 
tik žodžiais, bet it darbais, kuris 
begelbėdamas savo draugus-revo- 
liucijonierius nesykį buvo išstatęs 
savo gyvybę ant pavojaus, -r- yie- 1 
name tokiame su valdžios' tarpai^ 
susirėmime, kada jis su kitais drau
gais norėjo atimti iš kareivių re- 
voiiucijonierius, tam žmogui per
šovė koją ir tada suareštavo. Ka
lėjimo ligonbutyj daktarai tą koją 
visai nupiovė (iš klubo),. •

Tas žmogus suimtas prieš keletą 
metų ir nuteistas ,12 metų į ka
torgą. Bet kadangi be kojos, Ui 
laiko jį Vilniaus kalėjime. Kalėji
mo vyriausybė su juomi elgiasi la
bai biauriai, ir neduoda dagi ant 
lazdų vaikščioti: ir tokiu budu Us 
žmogelis turi kentėti neapsakomas -t 
kančias.

Kad bent kiek palengvinti šito 1
žmogaus kančias, neatbūtinai rei
kia įtaisyti teip vadinamą “guminę 
koją”. Tokia koja kainuoja api< 
90 rublių. Turime surinkę tam 
dalykui dar tik 31 rub. 89 kap. 
Tokiu budu reikia dar apie 6o* 
rublių.

Reikia atsiminti, kad iš bendros 
"Kankinių Kasos” tiek pinigų vie
nam žmogui duoti męs nedrįstięie 
ir negalime, nes daug yra žmogių/" 
kuriems ir keletos kapeikų |>ašeipa 
butų gera ir reikalinga, bet kartaus , 
ir tų pritrūksta..,.

Todėl ir kreipiamės dabar prie J 
jūsų, broliai, ir tikimės, kad Be-' 
atsisakysite tam žmogui pagelbėti 
ir aukausite kokį centą kitą pa- ,>. 
lengvinimui to seno ir pagarbos 
užsitarnavusio revoliucijonieriaus 
kančių. ‘

Turime pažymėti, kad pas mus 
dabar aukas rinkti labai sunku ir 
pavojinga, o atsišaukti viešai per 
laikraščius negalima. Visa viltis 
tik pas jumis.

Aukas meldžiame siųsti į redak
cijas tų laikraščių, kuriuose bus 
atspauzdintas 
pažymėjimu 
kojai”.

- Kankinių

I§ LEWISTON, ME.
Darbai eina čia pusėtinai, bet 

iš kitur pribuvusiam darbas sunku 
gauti, nes ant vietos darbininkų 
yra užtektinai.

Lietuvių, besirūpinančių žmonių 
apšvietimu mažai čia yra, ir tuos, 
koki yra, persekioja kaip tik kas 
išmano, pravardžiuoja juos visaip, 
kaip tik išmislyti gali. Lavinančių 
protą raštų čia bijosi labiaus ne
gu velnias kryžiaus.

i d. gegužio čianykštė, kuopa 
L. S. S. parengė prakalbas. .Drau
govė §v. Baltramiejaus užsimanė 
joms parengtu balių su šokiais už 
akių užbėgti.

Prakalbos atsibuvo Grand Army 
Bailėj. Žmonių prisirinko pilna 
salė, nors oras buvo blogas, o ant 
Bakramiejinių parengtų šokių nė 
merginos nėjo, bet atėjo ant pra
kalbų. Susirinkimą atidarė pirm- 
sėdis J. Krapavickas. Pirmiausiai 
dainininkė padainavo “Keliaukim 
kuoptis į vienybę”. Drg. J. Ge
gužis iš Boston, Mass. kalbėjo 
apie vargingą darbininkų padėjimą 
ir kodėl mes vargstame. -Savo 
kalboj aiškino, jog mes patįs kal
ti, jeigu nesistengiame savo būvį 
pagerinti. Reikia patiems savo 
reikalais rupinties, nes kiti mums 
nieko neduos. Drg. A. Antonov 
kalbėjo apie Istoriją iš materija!:*';

Ibėjo kos pusės ir viską puikiai išaiškir *

apie 
asidė- 
i, ne-

Neįstabu,

IS AMSTERDAM, N. Y.
2 d. gegužio buvo parengtos 

Amsterdame, N. Y. prakalbos. 
Buvo užkviesti keli kalbėtojai, bet 
pribuvo tik vienas J Griniui; ko
dėl kiti nepribuvo, nežinome. Pra
kalbų klausyti pribuvo ir Sęhenec- 
tady lietuviai.

Pradėjus Griniui kalbėi 
darbininkų reikalus, salėj | 
jo triukšmas Jceli nerami* 
mokanti susirirtkmuose prid<
užsilaikyti, pradėjo šaukti: I praša
lint tą šliuptamį, bedievį! Ęuvo ir 
tokių, kurie prišoko prie kalbėtojo 
rodydami .kumščių, žadėdami už
mušti, jeigu ne išeis.
.jeigu lietuviai čia fanatizmo per
imti, nekenčia apšvietimo,
prieš_ jį kovoja ir čianykštis lietu
vių dvasiškas vadovas.
vedėjas norėjo tvarkos 
prašalinti, bet tas nesidavė pada
ryti. Kągi su girtais
Kalbėtojas turėjo apleisti svetainę. 
Jam einant dar tamsi nesusipratė
lių minia siuntė jam koliojimus. 
Tokius mat vaisius išduoda sėkla 
sėjama musų dvasiško vadovo: kol 
jo čia nebuvo, pas mus buvo ramu, 
dabar prasideda vaidai. • Antai 
Schenectady lietuviai neturi nė baž
nyčios, nė kunigo, bet susirinki
muose elgiasi daug padoriau.

3 d. gegužio prakalbos buvo pa^ 
rengtos Schenectady. Žmottių pri
sirinko nemažas būrelis,

nes

Tvarkos
ardytojus

padarysi!

japonais, indais, persais "'turkais 
(ugi Lengievič. Rd.) ir ameri
koniškais indi jočiais: jeigu jie tą

mis atsišaukimas, su
“Revoliucijonieriaus

Kasos Komitetas.

TAUTYSTE, SOCIJALIZMAS 
' • IR FANATIZMAS. •

Jeigu kas patėmysite ką nors. 
, tokio, kas priešintųsi jūsų nuomo

nei ir brangiausiam idęalui, mel- 
- džiu išreikšti tą. Rašau vien dėl

to, kad pakliuvus į lietuviškas ko
lionijas ir prisižiūrėjus lietuvių gy
venimui, liūdnumas ir neramumas 
apima širdį, regint klaidžiojančius, 
sudemoralizuotus žmones, girdint 

' tai vieno, tai kito vadovo žodžius, 
kurie sėja vis didesnę neapykantą 
terp nesuprantančių, nuvargintų, 
šimtmečius kankinamų musų tau
tiečių.

Paskutiniame laike musų tarpe,- 
vieniems ir kitiems besidarbuojant, 
o kiekvienam trokštant augščiaus 
savo ypatą pakelt, kuone kiekvie
name pirmeivių susirinkime, ar tik 
keletos ypatų pasikalbėjime, gir
disi tie du žodžiai tai vienų, tai 
kitų su panieka tariami: socija- 
listas ir tautietis. Gyvenant nuo
šaliau nuo lietuvių ir girdint pirmą 
kartą tuos žodžius, tas gerokai nu- t 
stebina, ypatingai kada girdime i 
tuos žodžius tariant su neapykan- 
<4.. . '
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“Greičiau ?” sušuko Souva.
Kalinys padėjo rankas aplink 

J^jmedį ir pančiai vėl buvo surakinti

Aš liepsiu I Turbuti!
Nieko neprisakysite?

Eik ląukan!
Ar liepsit paduoti apskaitą?
-- -- ----- i ką sako. Dabar

šu- re kalinys. “Net 
het vaikėzais pas tave 
at-

prasmėje ? Kalbama,

' Z3 TARNO.
Ar tai jau pilnas atsaky
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Juokėsi iš 
gausmus ir sie-

,------J laikai, kada
pažadėjimą ir žmo- 

j ieškos teisybės.

ta, kada tuodu sodžių vartojama 
net išniekinimui i ienas kito. Ne
reikia to toli jiešcot, galima rast 
net tūluose laikraščiuose (• jie 
tikrų pirmeivių ke iu, sakosi, einą) 
tuos pačius žodži us pavidale pa
giežos pavartotus.

Kad bent truputį išvengt tų 
nesubrendusių ga 
reiškimų, męs turime patįs savęs 
paklaust: ką tuodu 
.Vieną iš lietuviško 
pų teko išgirsti 
išsitariant: “Kad 
tų nešiot vyžas, tai 
' .Ant kiek to stulpo dvasios pa- 
jiegos yra išsivystę 
lės apkainot pagal 
Girdėjusieji tuos žo< 
mai nusijuokė, nes 
kalbėtojui matyt tau 
nežinomaą,,o 
dus juokai veržėsi 
kėši ir tamsus žn loneliai. Kogi 
tie tamsus žmoneliai juokėsi? Jie 
juokėsi patįs iš saięs. 
peno, ktrrs palaiko 
lą. Kas yra tie, kurie sav? vadin
dami soeijalistai s, 
žodžius meta ant kii i 
įsigilinusių į tą daly 
pamylėjusių tautišku, o gal ir so
či jalistišką idėją? .*

kiekvienas ga- 
jo išsireiškimą, 

lūžius gana links- 
jiems, kaip ir 

utos gyvenimas 
'susipratusiam” sal- 

ir su jais juo-

cijalistišką idėją? .* Yra tai žmo
nes perimti fanatizmo ir reikalau
janti mokslo 
kos apšvietos.
valdymo krašto, bu< as padalinimo 
darbo įrankių, bud; is 
materijališko gyvei 
skąitliaus žmonių, 
bendro su kulturišk| 
kokios nors nupuol
Atsakymas bus 'lajai supintas.
Pagerinus būvį, ga I 
smarkiau bu jot prade :ų (ir be abe
jonės teip butų). B< t gema klau
simas, ar kenkia tautystė pilnoje 
jos prasmėje, socijal izmui. Jeigu 
teip, tai kodėl ir kokiu budri? Lai 
čia atsako niekintojai 
tystės idealų; lai atsiko jie visa-

• pusiškai, o ne fanati 
kas kart vargdienį pi

mane myli. Barbora Viedrienė I (Į šalį). Jau ne* 
gerai, (balsiai). 
šikštuolė.
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, TARNAS.
ŠVILPKEVICIA. Girdi

ko nebus....
TARNAS. (Išeidamas), 

nebus. (Tarnas išeina).

kuris šunų sustaugė* o jam pritarė! 
kiti iš rujos.

Užėjo jie tinkamą vietą pernak
voti ir apsistojo. Souva skaitė, 
kad jie pribusią ant nakties į 
Raudonosios Lapės užeigą, bet jie 
nepaskaitė vėjo. Šunes visiškai 
buvo pailsę, ir žmonės teipgi ir jie 
nusprendė nakvoti ten, kur jie yra.

Išvirus maistą šunims ir suval- 
gus jiems savo menką pupelių ir 
arbatos vakartį, Souva uždėjo 
Thorpe’ui pančius ant rankų ir ko
jų, prieš ką kalinys protestavo. 
Bet šitiems protestams. Souva bu
vo kurčias.

fcytmetyj Thorpe atsisakė Šou- do ir buvo nešamas linkui van- 
vos prašomas pagelbėti prisiruošti dens. Souvai pasisekė susilaikyti, 
kelionėn. . f * _

“Tu nesielgi su manim kaip su 
baltu žmogum ir aš nedirbsiu”, ta
rė jis.

“Tu nevertas nė to pasielgimo, 
kuris tau yra teikiamas”,- atsakė 
viršininkas. “Kur tie antrankiai?”

Thorpe neatsiliepė ir Souva su 
atsidėjimu jieškojo aplink jį. Duo
bė sniego pusnyj parodė, kur 
Thorpe juos numetęs.

“Eik ir iškask juos”, tarė virši
ninkas. Bet Thorpe nesijudino.

Souva negaišino žodžių, tik sun-i
kiu kumščio smugiu parmušė vyrą jos- buvo iki kėlų šlapios.
ant žemės, kur jis gulėjo apie dvie- Suneš stovėjo amt kito kranto, 

. jose pėdose palaido sniego. Jam unksdamj ir žiūrėdami atgal j 
bandant atsikelti Souva vėl jį par- žmones. Souva padėjo Thorpe’ą 
mušė, teip kad jis visai buvo už- priešais savę ir stūmė jį prieš vė- 
verstas sniegu. Ant galo jis leido ją.. Kalinio kojos tuojaus buvo 
Thorpe’ui atsikelti ant kojų. apkaustytos ledu.

“Eik ir paimk tuos retežius”, ■ “<Bus laikas, kad aš turėsiu tave 
tarė viršininkas ir šiuo žygių Thor- ten, kur aš noriu”, tarė Thorpe, 
pe paklausė. parioglintas ant šlajų, šunims

“Jei elgsiesi kaip reikia, tai aš ėmus bėgti kiek įkabina, 
nedėsiu jių, kol einame keliu, bet “Verčiaus tuojaus dabar turėtu- 
jei vėl pradrysi, tai uždėsiu ant mei ugnį atšildymui tų pirštų, ar 
rankų ir ant kojų ir galėsi šlajose ne?” paklausė Souva piktai.- 
važiuoti”.

Thorpe suprato pagrūmojimą; 
tokioj dienoj ant lauko galima ap
siginti nuo šalčio tik bėgant ar ei
nant. Buvo šalčiau negu pereitą

1 dieną ir abudu vyrai drebėjo besi- 
' ruošdami, kelionėn.
/ Jiems atėjus prie upės pasisu

kimo, pryšakinis šuva sustojo, 
unksdamas ir žiūrėdamas atgal, 
tartum laukdamas tolesnių palie
pimų. - Arti vietos, bet kitoj pu
sėj, upė buvo neužšaius, o tarp 
praperšos tr ten, kur vyrai dabar 
stovėjo, ant ledo sniego nebuvo. 
Vėjas putė upe kaip uraganas.

Souva atrišo nuo šlajų šono du augštyn. Thorpe iškėlė rankas ir 
ilgu plieno galais sniaigčiu ir pa- pančiai buvo nuimti.
davė vieną jų Thorpe’ui. Jiems “Phdėk savo rankas aplink šitą 
vėl pradėjus eiti, vėjas tarytum medį”, tarė Sbuva, rodydamas į 
paėmė juos ir nešė šonan, kur mažą pušaitę, kuri stovėjo arti jų, 
buvo vanduo, bet Souva nuvedė . “Tu niekuomet 
vedėją gerai į sniegą, kur galima kuris leistų kitam 
buvo įsikabinti. Kelis kartus 
nes ir šlajos ėmė ąjysti ledu, 
vyrai įstengė sulaikyti, drūčiai 
rėmę smaigsčiais.

Tai buvo alsinantis darbas.
negalėjo apsistoti vėtrai pučiant, jam\nt Abu vvrai stovčjo
nes negalima buvo sukurti ugnies, tvliai _Sakis buvo dijelis ir ne_ 
o be ugnies jie galėtų sušalti. Su- veįkiamybė be geros ugnies reiškė 
nes teipgi matė tą kliautį; jie rė- |njrų 
mesi su ledo žėra. Antgalo priėjo ...-.u tu- i n. r * Dabar gal busi geras kelioms 
mažą kranteli ir apsistojo. Šou- . . ,. . - c ..* , ... 1 ..... minutoms , tarė Souva, ziureda-
va nuėjo priekin pataisvti šuniui . ........ . mas 1 vyR 15 užpakalio,
plėškę ir jam besilenkiant šešėlio .... ... ...

.... • _a- •• - i..- ‘Jei butum mane siteip priraki-smekstelejimas privertė jį pašokti. J .
e . t-l > i i t kaip męs buvome vaikau,Smaigas, Thorpe o laikomas, at- * M ’i - • i Frank , tarė antgalo kahnvs, tai
sitrenke i ledą. ...... ...... gal visgi būtumei Oną gavęs .Vyyai stovėjo žiūrėdami į viens * ** , t » «

Sušalęs viršininko veidas užside
giau daugiaus norėtųsi, negu K® kaliniui Pasak’lis šituos žodžius, 

aš galiu išreikšti, suvaryti kulką l’askui sniego baltis pasirodė ant 
į tave”, tarė Souva. jo. Be žodžio priėjo prie prira-

“Tu man tą pirma sakei”. kinto Prie mcdžio vrro ir 
“Teip, ir aš tą padarysiu, jei tu iam i f)O to ^ar kartą 

nebusi atsargesnis. Iškelk . savo sl,<lavė smarkiau.
rankas”. “Tave verta užmušti”, tarė Sou-

Thorpe nesijudino klausyti. Šou- va, “ir aš tą padaryčiau, tik tas 
va uždėjo ranką ant revolverio, neduotų to daug reikalaujamo

“Džimai, aš stovėjau tik apie cTvklaikio McNeil’yje”.
—Thorpe nebuvo vienas tų, kuris 

Thorpe iškėlė savo pirštiniuotas priimtų smūgį be atlyginimo. Vie- 
rankas ir viršininkas uždėjo ant na jo sušaltisių kojų spyrė į tri
jų pančius. % pakalį ir pataikė Souvai į pilvą.

’ “Tau reiktų pančiai uždėti ir Kalinys nusijuokė, išgirdęs Souvą 
ant kojų ir aš tą padarysiu, jei dar pargriūvant su aiktelėjimu. Pas- 
■kartą išsišoksi”. kui jis stovėjo tyliai, laukdamas

Thorpe ėjo pirma Souvo, laiky- Souvo užduosianios bausmės, 
damas rankenas užpakalyj šlajų. Kadangi jpkios bausmės nebuvo, 
Jis vis ėjo tame pačiame pastovyj. tai jis pradęjo nerimauti. Stovė- 
tik dabr laikydamas vieną rankeną damas užpakaliu j Souvą jis ne- 
abiem rankom. .galėjo jo matyti, nors kiek galė-

Pa s imate vėl upės užsisukimas, damas bandė kreipti galvą, kad 
kur krantai atrodė gana augšti. pamatyti. Paskui jis pradėjo suk- 
idant duoti šiokią-tokią užvėją ir tis aplink medį su atkištomis ran-

1 Souva sumanė apsistoti, jei bus komis. Kiekvienas pasijudinimas 
galima sukurti ugnį. Suneš pra- jį varstė kaip adatomis. Antgalo 

i jautė galimą prieglaudą ir pridėjo jis atsisuko į viršininką, kuris gu- 
i spartos. Staiga, bebandant jiems įėjo teip, kaip parpuolė. Thorpe 
i pereiti mažo upelio įtaką upėn, vė nusijuokė. Paskui jis. pažiurėjo 

jas papūtė su didesniu smarkumu j sukurtą ugnį ir pastebėjo, kad 
ir šunes, šlajos ir žmonės varo- ji užgeso. Juokai nuėjo šalin.
mi buvo ledu linkui praperšos. “Nagi, kelkis, tu didžvaikį”, jis 

“Nuimk šituos niekus ir aš tau pasakė antgalo.
pagelbėsiu”, sušuko Thorpe, ei- Souva nesikrutino. 
dams. (Pabaiga ant 5-to pusi.).

Souva tyljjo.
“Duok man smaigstį”, vėla šau

kė kalinys, c
“Eik į pragarą 1 Jave išmau- 

džius bus genaus”.
Bet iš tikrųjų balsas nesitaikė 

su viršininko pasistengimais iš vi
sų pajiegų smeigiančio smaigstį į 
ledą. Daryk ką daręs, vėjas nešė 
visus. Galiaus vedikas susigrie
bė už Sniego žiupsnio, prikibusio 
prie šiekštos ir pasisuko, bėgdamas 
prieš vėją. • šunų ir šlajų čiuoži
mas tapo sulaikytas, bet ne žmo
nių. Thorpe’o rankos nusprudo 
nuo rankenų, jis pavirto ant le-

Matyti,' kad jųsų diedienč gera

išsisuks.
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Milijonai Vandenyje
Drama Trijose Veikmėje.

Gerai pamokytų žmonių terp 
fanatikų nėra, bet inteligentiškų daž
nai atsitinka; bet yra toklf^urie, mo
kėdami patraukt savo pusėn, veda 
tamsias minias (apsišvietę jiems ne
siduos vadžioti pragaran, iš 
kurio ! i>e greit
Mano nuomonė, reikia mest nela
buosius papročius ir žengt keliu 
teisybė^, kurs tik ir galės suteikt 
išsiliuosavimą iš kančių, kuriose 
męs dabar maudomės, o tada tik 
galėsime pasiekt žadėtą rojų.

Prisižiūrėjus tam rojui ir susi
pažinus su kritikomis protmylių 
ten irgi nepergeriausiai: jie irgi 
ideališkai surėdytos draugijos ja
me nemato.

Senovėje teologai buvo išgal
voję, kad vargšo skurdas bus ap
mokėtas aname sviete ir pastarasis 
kentė badą ir šaltį, o užmokestį 
aname sviete vargiai gavo. Paki
lę augščiau, žmonės nepasiganėdi- 
no tais bažnyčios pažadėjimais ir 
knygomis, reikalavo naujų, o tas 
kaip tik į laiką atsirado ir štai 
męs turime milijonus knygų ir 
straipsnių apie politišką ekonomiją, 
kuri, kaip anie teologai, mums vien 
žada, o mažai duoda, 
daug kenkia žmogui i 
rengęs viską dirbt, kad 
jus ateitų.

Praslinko laikai, k;;da žmonės 
tikėjo į burtus, o ateis 
protas viršys j 
gus

! Ką kenkia tautystę pilnoje jos 
kad tauty

stė gimdanti neapy cantą vieno 
prieš kitą žmogaus, b ik ji sukelia 
karus ir prarijusi tulstančius su
tvėrimų su žmoniškais jausmais. 

;>aminėtų va- 
•s locnomis

Tai žodžiai augščiau 
dovų; žodžiai, kuriui 
ausimis teko nuo jų i igirsti. Ant 
to galima atsakyt: net iii tokiu ke
liu važiuosime. Bet gre tai perkraty- 
kime žodžus tautystė til roj prasmėj, 
o pamatysime vaisių, 
galės neapykantos pas< 
Visapusiškai žiūrint ir

kokį išduot 
sėtas grūdas.
tautystę rei

kia ja atskirt nuo patrij< »tizmo, kurs 
“-užkerta kelią pietoj imt isi pirmuti

nės (? Rd.). Geru pavyzdžiu turi
me lenkų tautą. Tas j ios išsivieš- 
patavo patrijotizmas, 
žmogui ne lenkui 
tuom pačiu kenkia ir 
tiems. Bet tautystė: ši ietimas su
vargusio brolio, rišima > aptemdy
tų į draugijas, gaivin mas prisi
rišimo prie kalbos, 
neapmokamu ir nea; 
darbu.

Atimkite neišmanėlia 
iš žmogaus, kurs juj į 
Jausis it draskantis šutvei 
ologiškame sode, įkalbėk it jam ne
apykantą savo brolio, o 
savo sanžinės, ką ji j,umk 
Ar galės bent keletą vai u 
lėt. Turbut ne.

Ko garsioji Graikija 
reikalauja? Tūkstančių, < 
tų tūkstančių tokių sūnų, 
lėtų atgaivint lupas dainių, gabu
mą rankų tepliorių—Šok ratų, Ari
stoteliu, Hipokratų ir k 
mes, lietuviai, reikalauj: nle? Ar 
politiškų ekonomistų, ar 
tistų? Ne, brolužiai! R ei 
me: “Tautiečių’ 
mėgins iš letargo, kuriu 
supratimą lygybės, bn lybės ir 
krikščionišką artimo meil j, 
dydami vienus ant kito, n 
sulauksime gerovės. Reilia tautie
čių, kurie steigtų mokyki: s, 
tų jaunuomenei įpult į anerikani- 
zatorių kilpas, kurie gnu 
parazitus ir i“J 
nieko remti ne galima, 
cijalizmas neliepia nekenjii 
siais maitintis, 
išauklėtas, turintis gerus 
ir doriškus jausmus (gal 
tojai ir 
supras j 
tie,

t urs ištiesų 
kenkia, o 
•nkam s pa-

ido vien 
išgamas, akt kokių 

patsai so- 
imo vai- 

Kiekvier as gerai 
> tautiškus 
1 vėjo sė- 
ip įžįsta ?), 

ie, ku- 
s kę žen

gia per slenkstį gyvenin o, peik
dami tuos, kurie už juos galvą 
paguldyt prisiruošė, nea] >kęsdami 

^tų, kurie pasenę jau, o prasėdi 
knygynuose j ieškodami kelio, kaip 
|ttms broliai, naudą ai

Paskutinis Ju
Rašo Harry L. Cohn.

Džimas Tliorpe buvo 
gųjų Alaskos žmonių, 
jis buvo šauktas į teismą, kaltina
mas sunkiais prasižengimais; bet 
abu kartu jam pasisek* 
Šitie pasisekimai pridav j jam drą
sos., bet kaip jis išplėšė šliužines 
piniguves prie numeriuoto medžio 
prie Real Gold upelio, 
ir potam areštavo Frahk Souva, 
Jungtinių Valsčių maršalas Fair 
banke.

Souva buvo areštavęs 
du kartu ir šute 
rodymus prieš jį. Nebuvo abejo
jimo sulyg jo kaltės šuo kartu, 
kadangi pakaktinai prircdvmų ga
lima buvo tam gauti.

Kalėjimai Alaskos viduryj nėra 
toki apdraudžiami, kaip 1 >akraštyj; 
negi kalėjimininkai turėjo tiek pri- 
tyrftno prjdabojime kai nių kaip 
kitur. Tai visai žmoniška, manė 
kalėj imininkas Fairbanke 
vandens statinėj stovėt i didelėj 
kalėjimo dalyj. Tą patį teipgi ma
ne Thorpe, nuimdamas vieną lan
ką ir padirbdamas iš jo piuklą, su 
kurio pagelba jis išbėgo.

Viso bdvo trys tinkami pabėgi
mui keliai iš Fąirbanko 
Dowson ir \ aldez. Thoįpe buvo 
apsipažinęs su Dovvsono keliu ir jį 
pasiskyrė. Po šešių sanvaičių nuo 
jo pabėgimo jis buvo areštuotas 
Eagle’je, jam bemėginant pereiti 
sieną. Čion jį sulaikė, kol Fair- 
banko viršininkas galėjo jo žteiti. 
Tai buvo Souva, kuris atėjo. ’

“Rambusis senberni”, tarė kalė- 
jimininkas, maršalui pasakius no
rint grįžti su Thorpe’u ledu. "Ge- 
riaus leisk jam pabūti pas mane, 
kol upė atsidaro”.
. “Pašvilpk! Kol upė atsidarys, 
tai jis darys sau duoną ant Mc- 
Neil’io salos”.,

“Geriau apsižiūrėk $u juo; aš 
tau sakysiu, jis kietas’;

“Juo jis kietesnio, juo man ge
riau patinka. Aš pažinojau iŠitą 
vyrą kitados”. ’ i

Viršininko balse girdėjosi) gir- 
pelnybė, bet kalėjimininkas nepa
tyrė to. Jis pažinojo Souvą gerai.

Thorpe, sėdėdamas kamba-yj, 
girdėjo dviejų vyrų kalbą.ir, pa
tyręs, kad Souva pasirengė jį inti 
su savim ledu, jis pasistengė išai- 
syti veido raukšles ir nusišypsoti. 
Tokiame sumanyme negalima 
sieiti be grogos elemento ir jis a] 
džiaugė tuo.

Buvo šešios dešimtys žemiau ke
ro jiems išeinant Tiršta migla 
apsupo viską, bet tas nekliudė da ug 
jų kelionei, nes kaip tik priėjjo 
upės vagą, kur vėjas išblašJ.ė už
šalusią miglą, oras gana buko 
giedras. Sniego ant ledo beveik 
visai nebuvo, o tiek, kad Sunitas 
galima butų gerai atsispirti. Vita 
tą dieną jie keliavo, apsistodami 
tik tiek,v kad užsikaisti sau arbatos. 
Kalba buvo terp šitų vyrų 
butiniausius reikalus. Jų 
jie apsiaustai plakė į jų komis 
jei kuriam buvo nepakenčiamai 
ta, tai kiekvienas tylėjo. Ka

Nė viens nesakė nė žodžio. Su 
pančiais ant rankų žmogus buvo 
nešamas pamaži į bėgantį vande
nį. Souva apsistojo ir' įsmeigė 
drūtai savo smaigstį į ledą; vėl 
jis įsmeigė į tą pačią vietą, šita 
maža išrausą leido jo mokasinuo- 
tai kojai kiek atsistoti ir viršininkas 
pasilenkė, atkišdamas kitam vyrui 
smaigstį. Thorpe buvo nedau
giau kaip dvi pėdi nuo vandens, 
kaip jis ištiesė abi ranki ir nutvė
rė už karties. Kol jį Souva ati
traukė atgal į saugią vietą, jo ko-

JUOZAS. Galva, galva sopa.... Rodos, kad 
persprogs. , 

ŠVILPKEVICIA. ‘(Juokias). Ha.... 
ha.... Paprasta liga; nesibaukštykit. Čia 
praktikos. (Skambina varpelį). Ei! duok 
nės.... Skubėk!

TARNAS. (Už durų). Vieną, du?
ŠVILPKEVICIA

Daugiau garo bus....
JUOZAS. Dėdė 

dabar jau ne tas....
ŠVILPKEVICIA Užmirškit jau apie dėdę, 

duokit jam ramumą, amžiną atilsį, kaip yra sako- 
Dėdė jums, o jus dėdei nebegiminės.... Jis 

žeme, o tam i s ta ant žemės. .
JUOZAS. Kur-gi galėjo dingti mano pinigai? 

aš juos pamečiau....
ŠVILPKEVICIA. Kaip? Pametėt pinigus?
JUOZAS. Nežinau.... Bet tuojaus bus, pri

sius man pinigus.
ŠVILPKEVICIA. Palauksime kol prisius, o 

pakol kas pasilinksminkim iš mano kišenės.
. JUOZAS. Oi, galva....

ŠVILPKEVICIA. Kur-gi jis teip ilgai 
atneša? (Išeina).

IX. 
TIE PATĮS, BE

ŠVILPKEVICIA. . 
mas ant telegramos ?

JUOZAS. Ne! Pinigai turi būti. Gyvenimas 
mums duoda tik kelias valandas laimingo ir linksmo 
smagumo...; Pinigų yra ir turi hutr.*., Aš jieško-. 
jau laimės ir ją atradau. Šiandien turiu tiesą pasa
kyti, j°g gražioji Katrė yra maho. (Apsikabina 
Katrę). Liekis degtine per stiklo kraštus už sveika
tą mano dievaites, o pinigai bus.

, KATRE. Savo žodžiais pilat nuodus Į mano 
krutinę. " . -

ŠVILPKEVICIA. (Į šalį). Pakol-kas viskas 
gerai. (Pripila stiklus. Balsiai). Kodėl aš teip ne
mylėjau. Juk teip puiku, kaip žiuri iš šalies.

JUOZAS. Nėra tam rubežių. Ar jau pilni 
stiklai ? Tad gerkime.

ŠVILPKEVICIA. Lai gyvuoja jaunystė! Ger
kime kol yra.

JUOZAS. ''(Užsimąsto). Lai gyvuoja, 
gy vuo ja....

KATRE. Kas su tamsta?
JUOZAS. Niekas.... Priminiau senus 

senovės draugais.... bet tas jau praėjo.
ŠVILPKEVICIA. (Dainuoja).

Oi gėriau, gėriau’ 
Gerdamas dūmojau.
Ha.... ha.... ha.... Ar 
Neverta praėjusio gailėtis.

JUOZAS. (Vienas). Koks ten nudriskėlis 
ka m a n_ gėrimą. (Karščiau). Aš turiu savo! 
pripažįstu mielašidystės; neprašau gailėtis manęs. 
Viskas ką myliu, tur būti mano! Ačiū dėdei už at
radimą minerališkų vandenų...: (Trumpą pauza).

Pinigus tur prisiųsti, 
juk aš likau pilnu savininku vandenų po dėdės mir
ties. (Įeina Svil/keviČia).

?" paklausė Souva piktai.
Jie pasiekė krantą ir Souva tuo-Į Gal vos lyg visai neturiu, 

jaus surinko kiek galėjo sausų 
malkų ir sukrovė į krūvą. Pirmas 
briežtukas Užgeso ir jis užgulė ant 
žabų su didesne atsarga, bežiebda- 
mas antrą. Maža liepsnote suži
bėjo ir jis, pasilenkęs, putė. Jam 
bepučiant Tlforpe, nusiritęs nuo Į landas reik laukti; o jis 
šlajų, -smogė jam” savo surakinto
mis pančiais rankomis, Souva kaip 
tik j laiką suspėjo prasikreipti ir 
smūgis nukrito ant peties, kuone 
nutrenkdamas.

Ugnis degė pamaži ir Souva iš
sitraukė revolverį; atkišęs jį j 
kalinį paliepė jam iškelti rankas

VI.
ŠVILPKEVICIA.
Pasileido taniai, po dvi 
ten su Katre koketuoja.

Su Katre?
ŠVILPKEVICIA. Ji tuojaus bus čia. (Pusbalsiai) 

Pinigų, mat, anai reik, tai ir priversta kalbėtis su, 
tarnu.

JUOZAS. Su tarnu? Pas mane bus pinigai; 
sakau bus! *

ŠVILPKEVICIA. Tikiu, šventai tikiu,' kad 
pas tamistą bus pinigai.... Turėti vis mušantį šaltinį 
reiškia nieko nesibijoti, o pamesti tankiai atsitinka. 
(Pripila stiklus). Meskime po vieną už kalnieriaus.

JUOZAS. Nėėsu šikštuoliu, bet be pinigų nege
rai.... O, Katrė!....

ŠVILPKEVICIA. Pamilėjot Katrę? Tas nie
ko.... (Dainuoja).

Dabar mumis visi myli 
Ant rankų nešioja...

Sveiki!....
JUOZAS. Galva tik labai sopa.
ŠVILPKEVICIA. Praeis.... Visados tėip po 

pagirių.... Reik pripratimo, praktikos ir patyrimo. 
(Įeina Katri).

TIE
TARNAS.

mistai telegrama.
JUOZAS. (Paima). 

rasiu.
ŠVILPKEVICIA. (Katrei pusbalsiai). Ateitu 

pinigai. .
JUOZAS. (Perskaitęs griebiasi už galvos).

Kaip? Nebeteka?. Nebemuša šaltinis! Ar ne sapnas?
ŠVILPKEVICIA. Kas? Kaip? Dėlko?
KATRE. Kas per naujiena?
JUOZAS. Aš užmuštas! sunaikintas!
ŠVILPKEVICIA. (Į Šalį). Jau blogai. ,
JUOZAS. Nebeliko pinigų, nebemuša šaltinis, 

neturiu vandenų! į Jau dvi dienos nebėra vandetįM^
ŠVILPKEVICIA. Nebėra šaltinio?! (Juokias). 

Ha.... ha.... ha.... .
KATRE. (Juokias). Ha.

ponaičio!, ■
JUOZAS. Aš vėl elgėta...
ŠVILPKEVICIA. (Su ironija). Adieu Mon

sieur, Adieu. (Juokias). Ha.. 
Greit užruko.... Gaila....

TARNAS. Užniko.... (Svilpkevičia, Katrį ir 
Tarnas su juoku, išeina).

VII.
•TIE PATĮS IR KATRE.

ŠVILPKEVICIA. Ot ir musų žvaigždutė.
KATRE. Sveiki linksmi, mano ponaiti, 

koks surūgęs.... Tas jums visai netinka... 
sveiki? O man galva net ir šiandien skauda.

JUOZAS. (Paduodamas ranką. Rodo į Svilp- 
kevičią). Štai gydytojas mano, kuris mano visas li
gas gydo.

ŠVILPKEVICIA. Teip, teip pas mane prakti
ka ir patyrimas..’.. Ant savo paties kūno ištyriau; 
be jokios prigavystės. Na, lenksime po pirmą ant 
mano atsakymo, (Visi išgeria).

KATRE. Oi kokia negardi. Ar ir tam i s ta tokia 
geri, mano ponaiti.

ŠVILPKEVICIA. (Ramindamas). Tik dar 
vieną minutą. (Paveda Katrę į šalį). Žinai, kad vi
si jo pinigai prie musų, bet sako, kad tuojaus gau- 
sęs telegrama.... Buk ramesnė

KATRE. (Į šalį). Iš laiko reik pradėti. (Bal
siai). Man labai reikėjo pinigų.

JUOZAS. Vieną valandėlę ir viskas bus.
KATRE. Nors tas mane labai komproimituo- 

ja, bet ką veiksi kada tiesa.
JUOZAS. Viską dėl tamistos padarysiu.
ŠVILPKEVICIA. Terp mylimų negali būti ne

susipratimų. (Pripila stiklus). Dabar po antrą, iš
gersime. Nepergera degtinė, o teip brangiai nulupo 
bestija.

JUOZAS. Bus geresnės, tik biskį 
(Įeiną tarnas).

JUOZAS. (Vienas). Nieko nebeturiu 
ko neliko.... Viskas, viskas buvusio gražaus mano 
gyvenime, pražuvo.... Ir tie, paliko mane, ir tie 
išjuokė, ir tie spioVė man į veidą 
“Pasižiūrėk, drauge, gerai į gyvenimo veidrodį, kad 
vėliau pažintumei save”. Teip jie ųjan sakė.... Aš 
iškėliau save, lekiojau kaip sakalas, laidydamas pini
gus į visas puses ir drąsiai žiurėjau į savo klaidas. 
O! likime! Tu suklupdei mane ir aš vėl elgėta, 
elgeta be draugų, be gero vardo. Nieko neliko man 
pradėti' viskas griuvo. Aš vėl toks pat nudriskęs, 
suvargęs, nevalgęs.... Dabar gyvenimo veidrodyj pa
žinau save.... Tegul bus prakeiktas pinigas! (Pau
ža). Ką aš kaltinu? Kam aš galiu užmesti kaičią? 
Aš kaitas! Aš niekšas! Kur dingti? Kur?! Aš 
vienas, paklydęs savo klaidų lauke.... Visi svetimi 
pinigai žuvo mano rankose. Viskas kas buvo ideališ
ko ir svetimo manyje — pardaviau! Tame prisipa
žįstu. (Su ironija). Ar išgelbės mane išpažintis 
prieš teisybę, ar' duos man mano gerą vardą atgal ? 
Ar aš galėsiu vėl su gryna sąžine gyventi? Ne! 
Nieko man neliko. Dovanokite man, draugai, pasi
gailėkit. Aš daug jūsų išdaviau girtuokliaudamas 
su šnipais ir valkatomis.... Viskas žuvol (Puola 
ant sofos, užsimąsto). Žįrau ką daryti, žinau! 
šoka nuo sofos ir stovi). (Įeina Barbora ir 
kinskis).

VIII.
TIE PATĮS IR TARNAS.

TARNAS. (Paduoda Juozui laišką). 
laiškas....

JUOZAS. Kas oer niekai • Ant 
laiškas!

ŠVILPKEVICIA. Jau užuodžiu, kad su gera 
naujiena.

JUOZAS. (Tyloms perskaitęs laišką meta 
sugniaužęs ant žemis). Nėra! Nėra!

ŠVILPKEVICIA. (Pakelia laišką nuo žemes). 
Kas pasidarė?! Ar nelaimė kokia namie atsitiko?!

JUOZAS. Tai melagystė! Aš liepsiu! Vis
kas yra mano ir pagal mano norą turi būti padaryta.

ŠVILPKEVICIA. (Balsiai skaito laišką). 
“Mielas sunau! Palikai mane vieną be skatiko prie 

ir teip ilgai negrįžti. Grįžk tuojaus, jeigu tu

XII.
JUOZAS, BARBOR A IR PUPKĮ N SKIS. 
PUPKINSKIS. (Rodydamas). Jis čia, jis 
BARBČfcA. Čia Juozas? Terp tiek butelių ir 

tokiam name?
JUOZAS. (Kruptelžjęs, lyg iš miego). Kas 

čia? (Atsisuka į įėjusius). Dėdienė! Skolininkai!
, BARBORA. Ką darai Juozuti? Vandenų pas 

mus jau nebėra.... Vanduo išsimušė Velsono lau
ke.... Nieko pas mus neliko; paskutinius tu pralai- 
dokavai. Negerai Juozuti darai.... Kiek žmonių 
palikai verkiančių, kurie sudėjo pas tave pinigus* kai* 
po pas gerą ir teisingą žmogų. Dingo jie tavo 
rankose.

JUOZAS. Nebėra vandenų!....
BARBORA. Nebėta Juozuti.,.. Velsonas įdė

jo maudykles; jau jo laukuose šaltinis.,.,
PUPKINSKIS. (Su ašaromis). Kol uždirbt 

bėdinas žmogau skatikėlį, o čia visi nuo tavęs vagia.
JUOZAS. Aš vagis!.... Aš apvogiau jus, 

nelaimingus varguolius. (Siekia j kišenių).
BARBORA. Vėlai.... Tas jau padaryta 
JUOZAS. (Karštai). Naikinkite tokius 

nes! Naikinkit! (Pusbalsiai). Dovanokit draugai
PUPKINSKIS. Atiduokit nors mano



LiETBVA

Uždanga. Galas.

VERSTA IŠ FRXncuzV KALBOS diencija

.cqįsa)

—’ pa- j riko papūga, kuri labai mėgo vaisius. Kardi-

Tamsta negali suprasti, kokia lai-brasikaltimo, leizdamas

. Ji viską išgydo

Ne,

tęip, kaip ji.

vyrų negirdėjo.

jį griaužia, bus jai saldi ir skani.

IS VISUR.

jis net sudrebėjo, lyg kad prie
ve

p, buvo jau veinuolik-

linksma, nušvitusi iš-

[gražiai viskas išrodė! Dona Serafiną, Bene-

linksma, jis pradėjo

audienciją pas popie-

jo viduriai truputį sugedę

ir jo
Jis labai jai nętiko.' nes darė su

& J?

plaukais, nusvirusiais 
: do. Didelės akys ži-

Tuo pačiu laiku skyrium bel-eia- 
» ir kardinolas su Dario. Tarp

aip, — sumurmėjo jis, — gražy- 
ra visagalė. Karalienė ir visuo- 
pasiliks.... Ak, kodėl ji negali

— sušuko 
Gydytoją

sa
ku- 
ant 
ne! i$ širdyje sužadinti meilę prie nu 

Dabar, kuomet

;u savim. Jis du sykiu 
kišeniuje, kuriame per-

Jiš ėjo greitai, ne- 
nučių kaip laiškas bus 
i jam sukliudyti tą pa-

iminga! Man trošku 
čia atėjau, taip mano

į bufetą su krepšiu. Žino- 
figų niekas nebūtą ragavęs,

amsta tikrai gavai laišką nuo vikonto
... Vakar jis man rašė ir labai ap- l«1* •_____ ________ a!____

todėl kad nepažysti varguolių! 
i ui tą jaunikaitį, kurį ji myli ir

L .., Tiesa, jo šven- 
jos labai skanios!

a kalbėjo apie vakarykštį balių, 
apie čeliją ir Attilio. Kaip pa- 
ji nustebusiai paklausė lekajaus: 
Džakomo, kur figbs?
figos ?

finf). Gelbėkit.... Gel

s mus, kuomet męs gyvenome
t____= J___ >_ c___ zr__

ip, apie kunigą Santobono. Vi- 
pas mus apsilanko, užeina pas

tai
^nt baliaus. Šventas tėvas mane pri-trupiitį nurimo, Pierre

sakė Bei
supranta _

Staiga ji atsiminė apie kitą dėdę, gy ve
nantį Paryžiuje.

TIE 
TARNAS.

vęs linguoja galva). D| 
vis tą patį matau, - 
(Barbora puola prie

kokio paukščio riks- 
akis ir pažiurėjo į 

> lange.
balsiau, džiaugkis ir 

Reikia, kad! pas mus namuose

kitam!.... Ūž kelių d]

XIII.
PATĮS ir tarnas.
(Pamatęs) kad Juozas guli persišo- 

:šimt metų čia tarnauju ir 
— pirlna pinigai, o paskui galas! 

]zo, Pttpkinskis verkia).

RYMAS
ROMANAS

JUOZAS. (Ištraukęs revolverį šauna sau į kru- 
. 1b... . (Puola ant temis).

BARBORA. Ką darai Juozuti? (Greitai įbi- 
•ga Tarnas). *

pradėjo dar balsiau juoktis.
.... Mel- 

niekatn nesakyti apie tai, nė te- 
i. Tas butų labai nemalonu 

Nani.

jas pastatyti ant

Jaugi nepasižysti?.... Juk, tai ma
no _ kardinolo papūga. ‘Aš praejtą žje-
mą j dovanojau ją, ir dėdė labai ją'myli, 
pats a ją vaikštinėja.

PJerre pažiurėjo į langą ir pamatė papū
gą, kuri džiaugėsi iš saulės, plasnodama 
sparnais.

ir kalba ji? — paklausė Pierre.
<e, ji tiktai rėkia, — juokdamos aU 
nedę-tia. — Dėdė sako, kad jis gerai 

jo£ riksmą ir gali su ja kalbėti.

EMILE: ZOLA
i '■ ! . ■ '

Delašu.
gailestauja, kad dar vis nepasisekė gauti au
diencijos pas popiežių.

— Taip, taip, — tyliai pasakė Pierre, — 
vakar v; 
jo laiški 
nešti jam gbrą naujieną!

Pierr
užlaikyti

ikare, sugrįžęs iš Fraskati, aš gavau 
p, kaip aš bučiau laimingas pra- 

e buvo taip laimingas ir nebegalėjo 
savo slėpinio.

Žinai, tamsta, viskas gerai, viskas, au- 
paskirta man šiądien vakare.

Benedetta iš pradžios jo nesuprato.
— Kaip?

U - l 
r I

Išėjęs į orą, Prada
vis džiaugėsi, svajot amas apie audienciją. 
Jų žingsniai dusliai skambėjo ant sauso grin
dinio. Prada kovojo .
jau apčiupinėjo laišką 
sergsti nevalgyti figi^ 
praeis ir dešimties m 
dėžutėje, niekas negal 
daryti, nes jo nuspren limas tvirtas, 
met jis nepapildys 
nuodyti žmones.

Bet jį kankino tokias baisios kančios! Tai 
Benedetta ir Dario su celė jame tokią audrin
gą neapikantą. Dėl jos užmiršo jis ir Lizbe- 
tą. Moters visuomet 
dulius įr norus. ~

adino jame patino gei- 
Tai >, dabar yra pasaulyje 

viena, kurios jis norėj >, kurią nusipirko, vež- 
•. damas ją, ir ji jam atsakė! Ji jo žmona ir 

Pimiau, kad turėti ją, jis 
tymą, dabar klausė

jis jos neturėjo, 
butų siideginės visą 
vęs, kad daryti, kad jks neužleisti kitam, 
ris laikys ją savo glėpyje, atspauzdamas 
jos lupų karščiausius pabučiavimus, 
tas negalima!

Jie pasisuko į Vikkorino-Emmanuilo gat
vę. , Jis ėmė manyti apie tai, jei laiškas- ne
paklius dežutėn, kas tuomet bus? Ve kardi
nolas ir Dario pietauja, jiems atneša figas, 

. valgo jie jas abu ar tikį vienas, — kuris? Re
ginys išnyko iš jo akitl Ve ir Džiulio gatvė. 
Pierre atsibudo iš sava svajonių tik prieš patį 
Bokkanera rūmą. Bažnyčios bokšte išmušė 
trečią valandą. Pierre krūptelėjo, išgirdęs 
duslų to laukinio žvėries vaitojimą, kuris iš
siveržė iš kankinamos grafo krutinės.

Bet jis tuojau nedoroms prasijuokė ir, 
sprauzdamas ranką kunigui, pasakė:

— Ne, ne, aš toliaįi neisiu. — Jei mane 
( pamatytų čia tokių laiku, tai imtų manyti, kad 

aš vėl įsimylėjau į savo pačią.
Jis užsirukė cigarį- ir, neatsigręžęs, at

sitolino. Į

XII
Kaip Pierre atsibūti 

ta valanda. Šiądien devintoje vakare jis pa
matys popiežių, o, kol|ia laimė! kokia viltis 
jame liepsnojo! Apsitįisęs, jis atidarė langą 
ir mažame rūmo sode pamatė Benedettą. Jis 
greitai nusileido į apačįą, negalėdamas sėdėti 
ant vietos. Benedetta 
tiepė į jį abi ranki. 1

— Ak! ponas abaite, kaip aš laiminga, 
kaip laiminga!

4 Į Jie tankiai praleido įčia liūdnus rytus, tuo
met pas juos nebebuvo vilties, o dabar,’— da
bar kaip čia meiliai ir

— Kad tamsta žinotum, — atkartojo Be
nedetta, — kaip aš lati 
buvo kambaryje ir aš 
širdis reikalavo oro, saldės — .

Ji sėdėjo netoli fontano, paprašė atsisėsti 
ir kunigą. Niekuometx jis nematė jos dar taip 
gražios su jos juodais 
ant aiškaus, puikaus vei 
bėjo, lyg anglis, ji buvo laiminga, nes dabar 
galėjo mylėti laisvai, tai>, kaip sakė jai širdis. 
Ji svajojo apie ateitį.

—p O dabar jau nebbus jokių kliūčių, — 
kalbėjo ji, — aš ištekės

— l)aip, monsinjoras Nani man apie 
pasakė, 
ims šiądien devintą ^valandą vakare.

Beneietta net paraudo, ji taip labai pra
džiugo nuo tos naujienos, pradžiugo, kad ir 
jaunas kunigas yra laimingas, prie kurio ji 
taip labai draugiškai prisirišo.

— Ale! Viešpatie.... Tas visiems mums 
duos laimę. O, kaip aš džiaugiuos, kaip džiau
giuos, kid laimė vienu laiku atėjo pas mus 
abudu. ~ 
minga dibar aš esu....

Ir ji pradėjo dar balsiau juoktis.
A- T ss! Aš daviau žodį tylėti. 

dėiu; tau stot 
tutei, ne dėdei, 
monsinjorui N-

Benedetta prižadėjo tylėti. Paskui ji vėl 
sušuko links linai: *

— Ar n i tiesa, mano drauge, kad pasau
lyje tik vienĮa laimė?......  Ji viską išgydo.-...
kuomet žmogus laimingas, jis nesikankina, 
tuomet jis nejaučia nė bado, nė šalčio.

Visos Pierre’o svajonės sugriuvo. Jis ma
nė'tos moten fi’-r.UzV ' ’’
skriaustųjų ir nužemintųjų.
ji paliko laiminga, ji mano, kad ir visi žmo
nės laimingi-

— Bet juk ne visi laimingi, — prakalbė
jo jis. .n.

— O, ta.p, taip! — sušuko ji. — Tamsia 
taip kalbi, 
Duok mergr
jai pasirodys, kad ji yra karalienė, ta juoda 
duona, kuria jį griaužia, bus jai saldi ir skani.

Benedett;. paėmė jį už rankos.
— Ar ne

kinė labai boga ir netikusi?
Yra tokios
mums neįmi ši į galvą, 
niekuomet jų nesuprasime, 
mis, kokiomis męs esame; 
visokiais bucais stengiamės būti gražiomis.

Ji.toje valandoje buvo taip graži, taip lai
minga, kad'' —" _-j_ « • •
jo buvo kokia deivė.

ifięsa. mano drauge, tamstos mo
ką padarysi? 

|nintys, kurių tamsta niekuomet 
Ne, męs, rymietės, 

. Mylėk mus tokio- 
męs esame; męs juk gražios ir

bė vis dar y 
met ji tokia , _
pasotinti amltino varguolių alkio?

— Nekalbėk apie tai, •— sušuko ji, — gy
venimas toksi puikus! Eikime pietuoti, tetu
tė turbut jau laukia mus.

Pietuodavo pirmoje valandoje.' Kuomet 
Pierre buda\o namie, jis valgydavo drauge 
su poniomis. 'T' 
že pietuodavo 
abiejų pietų nieko nebuvo bendro, juos virda
vo visai sk yrium.
detta ir Piene labai linksmai praleido pietus. 
Dona Serafirį 
Benedetta — 
davė desertą.

— Kokios
— O figos, kurias aš šiądien mačiau bu

fete, eidama 
krepšelyje... 
maniau, kad

Viktorina

kalbėjo ji, — aš ištekės u už Dario ateinantį 
pavasarį, o rasi ir greičii .u, jei pasiseks pasku
binti visokie formališkumai.... Šiądien šešto-, 
je^is išvažiuoja į Neapoli, ten buvo musų nuo
savybė, kurią prisiėjo pa -duoti, nes musų pro
cesas daug pinigų reikalavo.... Bet ar ne 
vistiek dabar, kuomet inęs prigulime vienas 

lenų kaip jis sugrįš, 
kiek laimingų valandų iręs drauge praleisime, 
kaip bus linksma! Aš 5 isą naktį nemiegojau 
po to baliaus, tiek daug svajonių mano gal
voje, tiek daug, — tarrsta pamatysi, — aš
noriu, kad tamsta pasiliptum Ryme lig musų 
vestuvių.

Ir Pierre’ui pasidarė 
drauge su ja juokties ir vos, vos nepasakė 
jai apie savo laime, apie 
žiu, bet atsiminęs, kad davė žodį niekam ne
sakyti, — susilaikė.

Sode girdėjosi kasžin -1 
mas. Benedetta pakėlė 
klėtką, kabančią bel etaže

— Nieko,. Tata, rėk 
linksminkis.
visi džiaugtųsi.

Paskui ji,zyt linksma moksleivė, paleista 
iyklaikiui, atsisuko į Pieire’ą ir pasakė: (

•— Ar tamsta pasipažysti su Tata?....

į sodą. Puikios figos mažame 
Aš juk jas labai mėgstu ir 

šiądien jos bus prie pietų.
prasijuokė.

, žinau, grafiute.... Tas figas 
kunigas iš Fraskati jo šventeny-vakar atnčše

bei.... Jis kdis kartus man atkartojo, kad 
tai dovana ir būtinai reikia jas pastatyti ant 
jo šventenybėš skobnio, nepajudinus nė vieno 
lapelio.... Tąip jie ir padarę.

ą sakyti, geri jie! — sušuko 
edetta. — Tai kokie godus, vie-juokdamosi

ni valgo, be njusų! Rodos galėjo pasidalinti.

— Tamsta] kalbi apie tą kunigą, kuris at- 
silank}rdavOri||B^MM|MMtMM| 
viloje? — pakjlausč dona Serafiną.

— Tai{ 
suomet, kai 
abatą Paparellji, kuris yra, rodos, jo draugas 
dar iš seminarijos. Vakar abatas Paparelli 

 

atvedė jį pas m 
tumėte, šiądi 
užmiršo jas paduoti jo šventenybei, bet aba
tas Paparelli pats atbėgo ir su tokia pagarba 
jas nunešė jo šventenybei..., 
tenybė sako, kad jos labai skanios!

— Brolis šiądien jų nevalgia, — pridūrė 
dona Serafjna, —jo viduriai truputį sugedę 
naktį praleido.

dona Serafii
ir jis blogai

Išgirdusi kelis kartus Paparelli vardą, ji 
susimąstė.
kardinolu kį norėjo, tokią neaprnb?žiuotą įtek
mę turėjo j j j.

Viktorina išėjo. Benedetta, pašaukusi le- 
kajų, pasakė: *

— Girdi, Džakortio, nueik j apačią ir pa
sakyk jo šventenybei, kad męs neišpaskytai 
norime paragauti jo figų, ir jis labai puikiai 
padarytų, kad atsiųstų nors tas, kurios paliks 
nesuvalgytos. < 1

Dona Serafiną rinitai pasakė:
— Džakomo, meldžiu neiti ir pasilik čia.
Paskui atsikreipė į Benedettą:
— Gana būti vaiku!.... Aš tokių juokų 

negaliu kęsti.
— Ak, tetute, aš taip seniai besijuokiau, 

aš taip esu laiminga.
Pierre visą laiką tylėjo ir džiaugėsi iš .Be

nedettos laimės. k
Po pietų dona Serafiną greitai atsikėlė 

nuo skobnio, kad eiti į Vatikaną su reikalais. 
Benedetta ir Pierre nekurį laiką" linksmai kal
bėjo. Pierre vėl prisiminė apie audienciją ir 
pasakė, k^d jam bus nuobodu laukti devintes 
valandos vakaro.

— O, męs visi dabar esame taip laimingi 
ir neturime persiskirti.... Dario turi savo 
karietą. Aš pasiųsiu pas jį, kad jis užeitų 
pas mus ir visi drauge važiuosime pasivažinėti 
toli, toli....

Tuo tarpu įėjo donas Vidžilio su neramiu 
veidu.

— Ar kunigaikštienės čia nėra? 
klausė jis.

— Tetutė išėjo.... Kas atsitiko?
— Mane atsiuntė jo šventenybė.... Ku

nigaikščiui atsikėlus nuo skobnio, pasidarė ne
gerai .... O, tai niekis....

Ji sušuko nusistebėjusi..
— Kaip, Dario ?.... Męs abu eisime pas 

jį. Eikime, ponąs abate. Negalime jam leisti 
sirgti, jis turi mus pavažinėti.

Ant laiptų sutiko Viktoriną, ir Benedetta 
liepė jai eiti į apačią.

— Dario susirgo, ir tu gali būti reika
linga.

Įėjus į Dario kambarį, Benedetta pribėgo 
prie lovos, kur gulėjo-apsivilkęs kunigaikštis. 
Kardinolas stovėjo prie jo ir tėviškai žiurėjo 
į jį; jis jau pradėjo nerimauti.

— Kas su tavim, mano Dario? kas su 
tavim?

Kunigaikštis prasijuokė, norėdamas ją nu
raminti. Jis buvo labai išblyškęs ir išrodė 
apsvaigusiu, lyg nuo svaiginančio gėralo.

— Nieko, galva tik sukasi.... Lyg bučiau 
daug išgėręs.... Staiga man akyse pajuoda
vo ir man pasirodė, kad aš tuojau parvir
siu.... Aš tik suskubau daeiti lig savo lovos 
ir atsigulti jon.

Jis sunkiai alsavo, tartum jį slopino. Kar
dinolas pasakojo nekuria s smulkmenas.

— Męs ramiai pavalgėme ir aš norėjau 
jau atsikelti, bet pamačiau, kaip atsistojo Da
rio ir ėmė sviruoti. Ir aš jokiu budu negaliu 
suprasti kas jam pasidarė.

— Ar nesuvalgėte ką-nors?
Kardinolas papasakojo ką valgė:
—- Žinoma, kiaušiniai, aviena, kotletai, 

, rugštalinė, — negalėjo kenkti. Aš geriu £ri- 
ną vandenį, o jis truputį vyno.... Ne, “be, čia 
pietų, nė prie ko.

Dario atmerkė akis, atsiduso ir prakalbė
jo, norėdamas išrodyti linksmu:

— Nieko, nieko! praeis, aš jau geriau sa- 
jaučiu.: . •
— Na, paklausyk, ką aš sugalvojau,: —- 

pasakė Benedetta, — tu mane ir poną Fromą-; 
ną pavaižinėsi savo karietoje, toli, toli..į..

— Gerai! Puiki mintis.... Viktorina, 
pagelbėk man. , x ‘ ,

— Jis pasikėlė, pasiremdamas ant rankų. 
Bet tuo tarpu jį sukrėtė šiurpulys ir jis apal
po, lyg perkūno nutrenktas.

— Dieve mano, Dieve mano! — 
Benedetta,: — jam vėl blogiau.... < 
greičiau!

— Gal aš galiu jį pavadinti? — pasisiū
lijo Pierre; ir jis ėmė labai nerimauti.

— Ne, ne! pasilik čia.... Viktorina nu-i 
bėgs, ji žino jo adresą.... Gydytoją Džiorda
no, žinai? Viktorina?

Tarnaite išėjo. Benedetta. labai išbalusi, 
sugrįžo prie lovos, o kardinolas laikė Dario. 
kurio galva nusviro jam ant krutinės. Baisi 
mintis atėjo į kardinolo galvą. — Dario vei
das darėsi mėlymas ir toks baisus, kokį jis 
sykį jau matė j>as savo geriausį draugą, mon
sinjorą Gallo> kuris mirė staiga, netikėtai. 
Ilgai jis stovėjo prie Dario, ilgai žiurėjo į jo 
veidą ir mintis apie nuodus nebeatsitraukė 
nuo jd.

Benedetta atsikreipė į jį, tyliai melždama:
— Dėduk! tamsta- privargai.... Duok 

man jį, aš paturėsiu^, jis pajus, kad aš turiu 
ir rasi atsigaus.

Kardinolas pažiurėjo į ją, pranyko jo vi
sas šaltumas, apkabino ją, kaip tėvas mylįs 
savo vienatinę dukterį, pabučiavo ir užleido 
jai savo vietą,.

— O, mano Peldimingas vaikuti, nelai
mingas vaikuti! ~ prakalbėjo jis, krupčioda- 
mas visu kunu. ’

Atsidarė durys ir įėjo uždususi Viktorina.
— Štai ir gydytojas, aš jį radau!
Įėjo ir gydytojas Džiordano linksmas, mei

lus, bet pamatęs visų rimtus veidus, surim
tėjo ir pats. Pažiurėjo į ligonį, vos girdimai 
jis sušuko:

— Kaip, vėl tas pats?
Žinoma, jis priminė apie sužeidimą pei

liu,* bet tą priminimą tesuprato tik Benedetta 
ir Pierre.
, — Gydytojau, meldžiu tamstos gerai ap
žiūrėti jį, — maldavo Benedetta. — Juk čia 
nieko pavojingo nėra, jis ką-tik buvo sveikas I 
ir linksmas.

į — Žinoma, žinoma, turbut niekai.... Tuo-1 
jau pamatysime. j

Gydytojas prisilenkė prie Dario ir ėmė ty
rinėti jį ; Džiordano veidas pabalo, akyse pa
sirodė isgąstis. Juk jis buvo pakviestas ir 
prie monsinjoro Galio, —~ pas Dario yra kaip 
tik tie-patys simptomai.

Gydytojas pakėlė galvą ir jo akys susitiko 
su kardinolo akimis.

— Ne, ponas Džiordano, — ant galo pa
klausė kardinolas, — juk tai paprastas sugedi
mas vidurių.

L — Turbut nekas kitas, kaip vidurių su
gedimas. Bet laiko negalima gaišinti. Rei-i 
kia kunigaikštį paguldyti ir veikti greitai. Aš 
ant valandėlės prašyčiau visų išeiti, tas man 
bus parankiau.

Jis pasiliko tik Viktoriną, kuri jam buvo 
reikalinga pagelbėti. Visi išėjo į valgomąjį 
kambarį. Skobnis dar buvo nenuvalytas nuo 
pietų, krepšelis su figomis stovėjo ant jo. 
Prie lango ant karteles, saulės spinduliuose, 
rėkavo papūga Tata. t

Visi .tylėjo. Kardinolas, giliai, susimąstęs 
vaikščiojo skersai ir išilgai po kambarį. Pra
eidamas pro skobnį, jis neramiai žiurėjo į 
valgių liekanas ir klausė savęs, kas gi čia ga
lėjo užkenkti. Staiga jo akys apsistojo ant 
krepšelio su figomis; jis vieną jų paėmė, gerai 
apžiurėjo, joje nieko ypatingo nebuvo. Jis 
jau norėjo padėti ją atgal, bet tuo laiku su- 

nolas, lyg atsiminė, kad reikia išmėginti figas.
Pamažu kardinolas prinešė vieną figą prie 

Tata ir be gailesčio, be svyravimų atidavė jai. 
Paukštis sugrobė vaisių, snapu perlaužė ji ir 
ėmė lesti minkštumą. Kardinolas žiurėjo ir 
laukė. Prisiėjo laukti tris minutas. Jis jau 
buvo nusirariiinęs, paglostė papūgai galvą iri 
jau norėjo nueiti, bet staiga, Tata, nė spar
nus nepajudinęs, parvirto negyvas, lyg' perkū
no nutrenktas. Kardinolas pakėlė į dangų 
rankas, išsigandęs to, ką jis dabar tikrai su
žinojo. Viešpatie! Tokia baisi nuodėmė! 
Ne vienas žodis, nė šauk^nas neišsiveržė iš jo 
krutinės, tiktai rustus veidas dar labiau ap
siniaukė.

Kambaryje pasigirdo baisus Benedettos 
riksmas, ji drauge su Pierre’u ir donų Vidži- 
lio žiurėjo į tą, ką darė kardinolas su papūga.

— Nuodai! nuodai!.... Ale, Dario, mano 
širdis, mano siela!

Bet kardinolas greitai sugrobė ją ir šiurkš
čiai pažiūrėjęs į kunigus, sušnabždėjo jai:

— Tylėk, tylėk!
Ji išsiliuosavo iš dėdės, pilna rūstybės ir 

neapykantos. .
— Kam aš tylėsiu? Tai Prada padarė, 

aš parodysiu! Tai Prada darbas. Man ponas 
Froman pasakojo, kad vakar jis, Prada ir San
tobono drauge sugrįžo karietoje iš Fraskati. 
Taip, taip, aš turiu liudininkus, tai Prada, 
Prada!

— Ne, ne! Nutilk!
Kardinolas gerai žinojo, kokią įtekmę tu

ri kardinolas Sangvinetti į karštagalvį San
tobono, ir dabar jam viskas pasirodė aišku. 
Jis žinojo, kad Sangvinetti tiesiai nedalyva
vo nunuodijime, bet kurstė jį.

— Ne, ne, tai ne Prada.... Jam nėra 
reikalo pykti ant manęs, o čia tik aš buvau 
tykojamas; juk man tie vaisiai buvo atneš
ti.... Pati pagalvok! Aš jų negalėjau val
gyti, man viduriai buvo, sugedę.... Tai bu
vo man paskirta, o pražuvo jis.... Viešpa
tie, Viešpatie! .Nejaugi tu mus apleidi!

c Ašaros pasirodė jo akyse.
— Juk tamsta neturi nė vieno priešo, — 

pasakė Benedetta, — kodėl gi tamsta manai, 
kad Santobono kėsinosi ant tamstos?

Jis valandėlę tylėjo, nežinodamas ką pa
sakyti. Paskui lyg ką atsiminė ir nuspren
dė sumeluoti. •

— Santobono smegenys visuomet netvar
koje buvo ir aš žinau, kad jis manęs neap
kenčia nuo to laiko, kaip aš atsisakiau pa- 
liuosuoti jo brolį iš kalėjimo, nedaviau jam 
gero paliudijimo. Jis turbut norėjo man at
keršyti.

Benedetta taip buvo priveikta, kad par
puolė ant kresės.

— Ak, Viešpatie, aš pati nežinau, kas ma
nyti Bet ar ne vistiek, kuomet mano Da
rio nuijuodytas? Visas dalykas tame, kad jį 
išgelbėti, aš noriu, kad jis butų išgelbėtas.

Vėl visi nutilo. Kardinolas paėmė nuo 
skobnio krepšį su figomis, nunešė į spintą, už
rakino ir raktą įsidėjo į kišenių. Paskui jis

1 atsikreipė į abu kunigu.
— Ponai.... man, žinoma, nėra reikalo 

prašyti neplatinti to, kas čia atsitiko. Yra 
skandalai, nuo kurių reikia apsaugoti bažny
čią, ji pati tuose dalykuose nekalta. Atiduoti 
ką-nors iš musų civiliškam teismui, jei jis ir 
yra kaltas, vadinas, pasmerkti bažnyčią. Aš 
gi, nors butų nužudyti mano artimiausieji ar- 

• timai, nemanau keršyti, tiktai pasistengsiu už- 
> miršti užmušėjo vardą ir nenoriu laikyti at

minty; jo biauraus darbo.
Ir kuomet Pierre ir donas Vidžilio prisie

kė tylėti, kardinolas nebegalėjo susilaikyti nuo 
verksmo.

— Mano nelaimingas vaikuti! Paskutinis 
žmogus iš musų giminės, vienatinė mano mei
lė ir vienatinė viltis! Ir jis numirs, numirs!

Benedetta pašoko. .
1 — Numirs? Kas numirs, Dario.... Aš

to nenoriu, męs rūpinsimės, męs tuojau su
grįšime pas jį. Išgelbesime jį. f Eikime, dė-

•• • nenoriu,

be

dūk, pas jį, eikime greičiau 
nenoriu, kad jis numirtų!;

Tuotarpu duryse pasirodė Viktorina, 
energijos, nusiminusi.

— Gydytoias prašo tuojau tamstą 
šventenybę.

(Toliau bus)

(Tąsa nuo 4-to pusk).
“Dabar ai pakliuvau į kilpas^ 

sumurmėjo jis.
Suneš stovėjo unksdami plėšinė

se ir drebėdami nuo šalčio.
Thorpe žiurėjo į Souva atsidė

jęs. Jis tarytum išaugo iki ne
apsakomo didumo. Ledai pasida
rę ant jo ūsų, tarytum buvo didesni 
už patį žmogų. Pusiau atvertos 
akys ir galva paremta teip, kad 
jos žiurėjo į Thorpe’ą tuščia žiūra.

,“Visai ne toks, kokiu jis buvo 
vaiku būdamas”, pramurmėjo pik
tadarys, trypdamas ant žemės.

Paskui toptelėjo jam, kad jo 
sąnariai pradeda. stirti ir kad su
stirimas povaliai eina tolyn. Jis 
gerai žinojo, ką tas reiškė, bet ne 
jis buvo sušukti. Tai nebu
vo jo pirma diena Alaskoje.’ Pa*- 
gelba negalėjo ateiti upe be jo 
pamatymo. Taigi jis pradėjo šo
kinėti, vartyti alkūnes, kad ati
degtų kraujas.

Medelis buvo mažas ir jam atė
jo į galvą, ar jis negalėtų pasily
pėti augštyn į medį bent ttek, kad 
jį nulaužti ir tokiu budu pasijiuo- 
suoti. - 4 !

Tai buvo sunkus darbas, bet 
jis- ėmėsi už jo, laikydamasi k»< 
liats ir alkūnėmis. Su dideliu var
gu prasliuogė pro pirmą šaką. 
Bet jam pasilipėjus augščiau, vė
jas jį daugiau užgavo, perimdamas 
iki pačių kaulų. Jis visas pradė
jo stirti ir jis pamatė, kad jam 
neišteks pajiegų įsilipti į viršūnę. 
Taigi jis pasileido žemyn, bet jo 
keliai negalėjo suspausti medžio 
ir jis puolė.
kos, kurią jis prasliuogė, užkliuvo 
rankos ir jis pasikabino orė. Svar
ba jo sunkiai aprengto kūno kuo
ne A’isai suko jam rankas iš pačių 
pečių, bet jis to neatjautė. Jo gal
va nusviro, akys nusigręžė į su
šalusio viršininko akis.

Thorpe buvo miegųstas. Be rei
kalo buvo stengtis. Jam norėjas 
mi^oti — miegoti sū atidarytomis 
akimis, dabojant sąvo seną žaisle- 
draugį. Jam norėjosi sapnuoti 
apie dienas, kuomet jis ir Souva 
lankė tą pačią kaimo mokyklą.

Vienas šunų sustaugė, bet n6 
vienas

Už pirmutinės ša-

|) Prancūzijos parlamente, susL 
rinkime 13 d. gegužio be maža 
tcrp jo atstovų neužgimė mušly- 

Redikalas Cambrause apkal- 
socijalistus, kad jie eina ii 
su reakcijonieriais, kad paria«

tino 
vien 
mentan soči j ali s tas Morėl pateka 
tik su pagelba kunigaikščio dUze^ 
Cambrause ’o patėmijimas sukėlė 
tokį riksmą, kad nieko negalima 
buvo suprasti: socijajistai daina* 
vo savo dainas, monarchistai šuka
vo: lai gyvuoja karalius Henrikas 
V. M misterių pirmininkas Cle- 
rftenceau liepė atstovą d'Asson lau
kan iš parlamento išmesti. Par
lamento pirmininkas Brisson už
darė posėdį. Atidarius jį vH, pra
dėjo kalbėti atstovas d’Asson, bet 
savo kalbos užbaigti negalėjo, nes 
radikalai su socijalistais terp savę 
pradėjo koliotiesi ir be mažo ne
pradėjo terp savęs muštiesi, salės 
tarnai turėjo tarpan įsikišti.

|| Jauniejie turkai atsiuntė į Sa
lom ki pas numestąjį nuo sosto sul-: 
taną Abdul Hamidą Talast Beyą 
pareikalauti, kad jis naujam randui 
atiduotų savo pinigus. Abdul 
Hamid vienok atsisakė išduoti rak
tus nuo geležinės kasos paliktos 
Konstantinopolio rūme; kareiviai 
nuo jo tuos raktus su prievarta 
atėmė.

|| Europoj, bent Vokietijoj, ša!- I 
oai laikosi dar ilgiau negu Ameri
koj. Vakarinėj Vokietijoj nušal
nojo vynmedžiu ir vaisinius me
džius soduose, javus laukuose. Ap- 5 
linkinėse Gedanijos 12 d. gegužio 
siautė sniego darganos ir sniegas 
užklojo, kaip žiemą jau gerai su
žėlusius javus.

|| Turkijoj, mieste Ereerum, su- 
sibuntavojo turkiškiejie kareiviai. 
Oficierai atsišaukė į kariumenės 
vadą Konstantinopolij melždami
atsiųsti pagelbą. Maištininkai ap- i 
reiškė, kad besilaikanti jaunųjų 
turkų partijos oficierai nedrystų 
gatvėse pasirodyti.

|| Mieste Addis Abeba, Abisini
jos sostapilyj, apsivedė 13 metų 
artimas giminaitis Abisinijos cieco- 
riaus Mineliko, kunigaikštis Lidj 
Jeassu, su septynių metų artima 
giminaite buvusio Abisinijos val
dono Jono.
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So

Sv.
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Pajieškojimai
P.

K.

Viso labo |4.30

III.
šnypų skyriaus

Faripos.kalėj iman, Lo- Draugysčių reikalai.

vokiečiai

įlenki joj, mie-
6639,

And-

Sluš-

•P-
Box, 5,

111.3252

Md.

pav.

Wla.

III.
-■ [ >3“

žemės pla-

:j Tokio SU

rgijos buvo 
[yrimo "an-

nau- 
turl

•P- 
pa-

n* 
už- 

kcljos 
•ulyg

mus kitam 
du ii biznį, 
laimia.

savo švogerio Boleslovo 
įers Stanienės* Onos Ur-

i čion
> nau- 
omąją 
irmoje 
sekci-

ryto. 1 
gražiai 
žaismių.

Parsiduoda pigiai visai naujas gra- 
fofonas “Vlctoria” su 23 rekordais. — 
P. Mockaitis, 832 W. 33rd Place, 
Chicago, III.

ir už- 
Green. 
Corrol-

Alipons Girdvainis, 
110 Jackson St Raclne,

Parduodama pigiai saliunas lietu
vių apgyventoje apigardoje, savinin
kas turi apleisti miestų. Adresas: 
D. Oarkovskis, 365 Indiana Harbor, 
Ind.

AUKOS KANKINIAMS.
We*tvillės. III. Pas J. Stučių

mgrįž darban. Dar

“Birut*#” Vakaras.
Chicago, "Birutė’’ rengia ketvirtų

kandidatų, ant

P. S. 
rais iki 
bloko J vakarus.

sužeistų. Su-

Į randavo j imu krautuvė, 3441 
Halsted St., 6 rūmais gyvenimas 
šui. Atsišaukti reikia pas: 

J. J. Hertmanovtcz.
3252 So. Halsetd St. Chicago, III.

ji. Rrugis, 
Wade, Penn.

25c, 35c ir 50c. Gerbiamų 
širdingai kviečiame atsllan- 

“Birutė”.
Važiuokite 18toe gatvte ka- 
galui Ir tada paeikite pusę

ĮĮ Paryžiat s 
tiredninkai pralošė streiką: sulyg 
oficijališkų ; inių, streiko laikosi 
tik 400, bet r lanoma, kad ir tų di
desnė dalis 
besilaikanti streiko Paryžiuj per
plovė 30 viet 
krasos skrynt 
ir jas uždegė 
kų sudegė.

D Mieste Amoy, Chinuose, siau
čia azijatiškas mairas: kas dieną 
miršta nuo maro ą|p ypatų.

1 telegrafo vielas. Į 
tęs pripilstė kerosino 

Per tai daug laiš-

|| Turkijoj 
tarnavo tik mahometonai, terp ku
rių ne truko 
dalyvavo kril 
Kad tokias 
dabartinis 
mandantas, 
parlamentui 
tyj ketvirta 
krikščionių.

fanatikų, koki nesykį 
t rščionių skerdynėse, 
skerdynes apsunkinti, 

K jnstantinopolio ko- 
refket j>aša, padavė 
ikalavimą. kad atei-r<

kareivių dalis butų iš

vėl prasidėjo strei- 
elegrafo urėtlninkų.

1 įkė kareivius išvisų
kai krasos ir 
Į miestą sutra 
aplinkinių, kac augi valdžia laukia 
mat riaušių.
sos ir telegrafo
joje sustreikaN o jau krasos ir te
legrafo urėdniitkai mieste Nancy. 
Paryžiuj, už aj itavimą nuo tarny
stes prašalino 
kus.

Kareiviai užėmė kra- 
biurus. Provinci-

pasibaigė byla 38 
socijalistų organi-

. ĮĮ Maskvoj" 
sąnarių vietinės 
zacijos. Teisiu; s 18 pasmerkė ka
lėj iman visam 
tovėn nuo 1
pasmerktų išsiui timu Siberijon yra 
profesorius Maskvos universiteto 
Raskov.

unžiuj, 20 gi tvir- 
ik į'/i metų. Terp

Įj Mename ka mc netoli Mogile- 
vo šnipai su sargybiniais užtiko su 
keturiais draugais pagarsėjusį re
voliucijos metu expropriatorių va
dovų Savitzkį. (Mūšyje su sargy
biniais Savitzky ir jo draugai li
kosi užmušti. S.ivitzky užpuldinė
davo tik ant tu :tingų ir paimtus 
nuo .jų pinigus dalindavo varg
šams.

ĮĮ Vokietijoj, 
susimušė pasažierinis 
traukinys su prekių traukiniu. Ke
turi gelžkelio tarnai ir vienas pasa- 

, žierius tapo užmušti, o 12 pasažie- 
rių tapo sunkia 
daužytų vagonų į griuvėsiai užside-

netoli Colmaro, 
gelžkelio

gė ir pasažierinis 
su sudegė.

Galinčių 
Orlaivių

lėkti 
rengimui 

. išleidžia 
greituose

prieš 
dau-

pinigų Vo
ru etuose Vo- 

iš iždo paskyrė

vėją
giansiai
keti j a:
keti ja tam tikslui
7974620 markių, Prancūzija užima

"antrą vietą: ji tam tikslui paskyrė
954000 markių, Austrija 106000, 
Anglija 105400.

ĮĮ Peterburgo teismas rado kaltu 
buvusį maskoliškų 
perdėtinį Lopuchinų ir pasmerkė jį 
penkiems metams 
puchin padavė apelįiaciją.

ĮĮ šiaurinėj daly; Chinų provin
cijos Yunan, liko d užmušti du 
mokslinčiai tirinėiojai, 
Brunhuber ir Schmitz.

|| Lubline, pietinė 
sto parke pulkas ginkluotų vyrų 
susirėmė su policija, 
dėtinis likosi mirtių. 
du policistai sunkiai

Policijos per
lai pašautas, o 
j sužeisti.

! Italijoj, provincijoj Brescia, 
miestelyj Saviare 
kuris išnaikino suvit:
mų. Sudegė daug galvijų, o daug 
smonių tapo sužeistų.

siautė gaisras, 
šunį šimtą na-

Turkijoj kariskiejie teismai 
vėl pasmerkė 24 kareivius 
vyno jurininkus pa|corhnu 
tapo tuojaus pakarti.

ir lai- 
ir jie

ĮĮ Ant salos Korsikos (ji priguli 
Prancūzijai), streikuoja tarnaujan
ti ant gelžkelių ir per tai traukinių 
bėgiojimas pasiliovė.

f| Maskoliškas randas pratiesė 
prancūziškam, jog šią vasarą ca
ras nori atkakti Prancuzijon į sve
čius pas jos prezidentą.

Mieste Mexico, katalikiškoj 
katedros bažnyčioj laike mišių du 
studentai sūnūs turtingų šeimynų 
su peiliais rankoj stojo dvikovom 
Abudu1 likosi pavojingai sužeisfi.

Į) Likosi suareštuotas ketvirtasis 
sūnūs numesto nuo sosto Turkijos 
sultano, kunigaikštis Purliam Ed- 
din.

U Japonijos sostapil 
degė viena iš puikiausių baddistų 
/ažnyčių, Zojoj* bažn čia.

Redakcijos atsakymai.
Pilipui Johnkui. IGanitos moks

lai Dievo esybe neužsiima, tikėji
mas gi neužsiima gamtos paj jėgo
mis ir metlega, kas, sulygo gamtos 
mokslų, sutvėrė svietus ir gyvybę. 
Dievu užsiima tikėjimo mokytojai, 
prie jų todėl reikiai kreiptiesi su 
klausymu, kur buvo Dievas prieš 
svieto sutvėrimą, “Lietuvos” redak
torius to teipgi nežino, nes tiri- 
nėjimais Dievo gyvenimo niekada 
neužsiėmė. Tie klausymai tai ku
nigų specijališkumas. (

nes sekančiais metais,, vienų ketvirt- 
dalį trečiais metais ir pusę ketvir
tais ir penktais metais nuo dienos 
uis!rašymo ir kad po užsltašymul ir 
iki galutiniam prirodymui naujaže- 
mis turi gyvenu tokiame atokume 
nuo tos žemės, kad jis Kalėtų pasek
mingai ūkininkauti ant jos. kaip yra 
reikalaujama šitos sekcijos”.

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

pas Joscph Kesel, Sabra, Rosebud 
County, Mont.

DIDESNES UŽRAŠOMOSIOS LEISTA* 
PADIDINTOS DILBOS ĮNEŠIMAS 
PEREJO PER KONGRESĄ IR YRA 

PATVIRTINTA PREZIDENTO.
Senatorius Dlxon rašo apie tai, kų 

kongresas velkė pagerinimui nauja- 
žemių padėjimo.

Padidintos dubos įstatymas, leidžiąs 
naujažemiams prie tam tikrų sąlygų 
užimti tris šimtus šešias dešimtis 
akrų nelaistomos žemės perėjo per < 
kongresą, tapo prezidento užtvirtinta 
ir yra dabar įstatymu. Senatorius ] 
Joseph M. Dixon parašė užrašą šitos 1 
buities, pridėdamas įnešimo kopijų ir 
komisijos įnešimo pranešimo Kopijų, j 

Senatorius savame laiške paliečia | 
kitą dalyką labai laidomų Montanos 
gyventojams, atėmimą galutinės pri
vilegijos įrašomosioms Hėl paskyrimo 
įrašomųjų "anglies žemėmis", 
rašo: I «

Be abejonės patyrėte Spaudos Ben
drybės pranešimuose a|de kongreso 
perleidimą ir prezidento! užtvirtinimą 
padidintos dubos įstatymo, kuris lei
džia kiekvienam nauja^emlul, kuris 
nėra bandęs gauti pri< 
užrašomosios tiesos šimto šešių Q<r 
šimtų pridėtinės, nelaikomos, be me
džių. nemiralinės žemės ji ir asmeniui, 
kuris niekuomet nedarė dubos užra
šų pagal šito akto leidimus jis gali 
dabar užsirašyti tris šimtus dvide
šimts akrų šitos atžymėtos žemės. 
Aš laikau šitą naujų (statymą tokiu 
svarbiu Montanos žmonėms, kad pri
dedu čia kopijų (nešimo įstatymo 
spaudinio, kaip Jis buvo patvirtin
tas prezidento ir teipgi pranešimo 
kopijų, kurį aš Išdaviau nuo viešų 
žemių komisijos, pernai metais sulyg 
padidintos dubos propozicijos. Drau- 

(ge su tuo norėčiau pasakyti, kad so
natas apie vakar sutiktą sueimės pra
nešimą. leidžiantį apsigyvenusiems 
ant žemės, kur galutinės privilegijos 
buvo atimta dėlei gautų ptoteetų prieš 
prirodymą žemės esant paskirta kai
po "anglies žemė", davė tiesų eiti 
J žemišką biurą ir išreikalauti valsty
bės pripažinimą, kad žemė ištikro yra 
"anglies žeme" ir toje dėsty vietiniai 
žemės viršininkai, tvirtinanti, kad že
mės apsiaustos užrašomosiomis yra 
"anglies žemėmis", naujhžemls vis 
dar tebegali duoti prirodymus pavir- 
šio užrašui. Sueimės pranešimas be 
abejo bus priimtas buto šiądien ar 
rytoj. Kadangi yra apieHtrys tūk
stančiai dubų ir tyrų užrašomųjų 
Montanoje, kurioms r 
sulaikyta dėlei žemės _ r 
gline žeme", įvesdinimas šito (sUty
mo duos gyventojams tiesų, jei jie 
to norės, prie (Uojautinių j privilegijų 
paviršinių žemių.

Kadangi sulyg abelnn dubos įsU- 
tymu, duba arba tuščia žeme užra
šymas negali būti padarytas žemėms, 
kurios yra parodyta anglinėmis že
mėmis, aš manau, kad įatatymdavy- 
bė įšriš labai keblų padėjimų per
dėm po visų Montanų ir ypatingai 
Juditho apskrity. Kaip tik įsUty- 
minė atspaude sxto sulyg dubos ir 
dykumo užrašymo ant "anglinės že
mės" bus padaryta. Ui aš teipgi pa
siųsiu jums jos kopijų, kadangi tas 
bus visiems jūsų apskričio žmonėms 
lodomu.

Padidintos dubos įnešimas, kurios 
stojosi įstatymu, yra toksų):

Lai bunie priimu senato ir buto 
atstovų Jungtinių Valsčių Amerikos 
susirinkusiame Kongrese, kad asmuo, 
kuris yra tinkamas naujažęmis sulyg 
dubintų įstatymų Jungtinių Valsčių 
gali užsirašyti, tiese tom i s podalomis 
sulyg šito akto leidimų, valstijose. 
Kolorado*. MenUnos, Nevados, Ore
gono, UUh, Washingtono ,ir Wyo- 
mingo ir teritorijų Arizonos ir Nau
josios Meksikos, tris tukaUnčius dvi- 
lešimU akrų, ar mažiau, nemlnerall- 
nės, nelaistomos, nepalaikytos ir ne
pasavintos Išmatuotos viešos žemės, 
ant kurios nesiranda kertamų medžių, 
gulinčios gana suglausUi ir nedau
giau kaip pusantros mylios didžiau
sio ilgio. Prileidžiant, kad jokios že
mės nebus duodamos užrašams pagal 
šito akto leidimus, kol tokios žemės 
nebus paskirtos vidurinių dalykų raš
tininko, kaipo esančios, jo nuomone, 
tinkamomis laistymui su vidutiniško
mis lėšomis iš oy kurių žinomų van
dens versmių.

Antra sekcija. — Kad asmuo, at
sišaukęs dėl užsirašymo žemės sulyg 
šito akto leidimų, turi padaryti ir 
parašyti pas tam tikrų viršininką iš
pažinimų. reikalaujamų sekcijos 2290 
peržiūrėto statuto ir priegtam turi 
padaryti išpažinimų, kad norima už
sirašyti žemė yra aprašyto pirmoje 
sekcijoje šito akto budo ir : turi uš- 
slmokėti mokestį dabar reikalaujamų 
sulyg dubintų įstatymų.

Sekcija trečia. — Kad dublnls nau- 
jažemis žemių budo čion aprašyto 
kurioms galutinis prirodymas nėra 
padarytas, turi turėti tiesų 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 ūži 
turi skaitytis kaipo buveinė 
bimas pridėtinės užrašytinėe.

Sekcija penkta. Kad niel 
esamo nagalėtų kenkti tinka 
jazemio , tiesai pasiimti ūži 
dubą paminėtose vaistijoee 
sekcijoje, šito akto sulyg 221 r____
jos leidimų pataisyto statuto.! bet jo
kis asmuo, kuris pasiėmė 
sulyg šito akto turi turėti 
vesti dubą leidimų minėtos 
ir jokia užrašytinė, padary 
šito akto neprivalo būti pana 

t Sekcija šešta. Kad kur tik _____
nių. dalykų raštininkas patirtų, jog 
plotai žemės valstijose U ta h. priklau
somi užrašymui sulyg šito akto, netu
ri pakaktinai vandens, tinka ne na
miniams reikalams, kad būti apal- 
sėdimui tinkami, jie gali, sulyg savo 
nužiūrėjimo, paskirti tokius __ Z_
plotua, neviršijančius dviejų įhilijonų 
akrų, o toMaus jie bus prirašo ni prie 
šito akto be apsigyvenimo bu inunio 

Suprantant kad tokioje dė -
jažerais ant tokios aprašyti: 
atsidėjęs dirbti ant jos nemaž____
vieną aštnndalį viso- ploto užrašyti

narna, 
viduri-

Advokatas D. J. Sullivan.
Advokatas D. J. Sullivan iš East 

St. Louis, III. yra pastatytas vienu 
iš demokratiškų 
“Circuit Judge”, kurių rinkimai bus 
panedėlyj, 7 d. birželio 1909 m. Jis 
yra čionai žinomas kaipo geras advo
katas ir žmogus su daugiau negu 
paprastais atslžymčjimais. Jis įgijo 
sau didelę garbę dar bebūdamas 
nariu "St. Clair Bar” ir buvo vienas 
iš geriausių veikėjų svarbiausiose by
lose paviete St Clair.

Ponas Sullivan yra gimęs 
augęs ant farmos, pavieto 
Illinois valstijoj; mokinosi 
ton'o Iii. mokyklose, kame 
baigė augėlesnę mokyklų, 
perleidęs nekurį taikų mokytoju, nors 
sunkiai ir vargingai bebūdamas, jis 
visgi pabaigė universitetų MichigaAe 
ir likosi prileistas prie teismų. Jis 
Išbuvo dvi tarnystes Valstijos Užta
rėjo savo gimtiniame paviete ir at
likdamas savo uždavinius atsakan- 
čiausiai dideliai pragarsėjo. Jis turi 
44 metus amžiaus; darbavosi savo 
profesijoj 20 metų, turi puikų supra
timų apie įstatus, be to turėdamas 
puikų mokslų yra atsakančiausiu už
imti teisėjo vietų. Jis yra visiškai 
bešališku, nepaperkamu ir jei liksis 
Išrinktu, be abejonės, prisilaikls tei
sybės ir teis kiekvienų sųžiniškai. 
nežiūrint | jų tikėjimiškas ar poli
tiškas paž valgas.

Advokatas D. J. Sullivan užsipelno 
būti pasodintu ant teisėjo suolo šio 
d i st rikto. Jo karaktsrius ir gabumas 
pritaiko jį prie tokios vietos ir 
kiekvienas balsuotojas turi daboti, 
kad jis paliktų išrinktas 7 dienų 
birželio.

PADĖKOS LAIŠKAS.
“Drystu pasiųsti jums kelis žo

džius apie save. Ištisus metus aš 
sirgau viduriais ir jokis vaistas 
nedaug ką davė man gero, kol 
aš nesuradau geriausio vaisto, ku
ris mane išgydė, vadinas, Trinerio 
Amerikoniškojo Eliksyro Karčiojo 
Vyno. Dėkavoju jums iš tikros 
širdies, VVilliam Miller, R. F. D. 
No. 1, Okalona, Ohio”. šitas laiš
kas atėjo geru laiku, kadangi ly
giai dabar daugumas serga visokio
mis pilvo ligomis. Jei jie prie 
pirmutinių simptomų paims vartoti 
Trinerio Amerikonišką Eliksyrą 
Karčiojo Vyno, tai jų nesmagumai 
paprastai išnyks labai trumpu lai
ku. Tokiais simptomais yra, ne
tekimas valgumo, sunkumas vidu
riuose po valgiui, išpūtimas, šir
dies pykimas, apklotas liežuvis, iš
blyškimas, neramus miegas, silpnu
mas. Bet net įsisenėjusioje ligoje 
Trinerio Amerikoniškasis Eliksyras 
Karčiojo Vyno suteiks palenvini- 
mą. Gaunamas aptiekose. Juoza
pas Trineris, 616-62# So. Ashland 
avė., Chicago, III.

Subatoj, 22 d. Gegužio, 1909m.
Mc Cermick Merks Club Beūse, 

Blue įsi and avė., tarpe Leavltt ir Po. 
Ashland avė. Valdonams labai juokin
ga komedija “Abejotina Y puta" "Bi
rutės” choras dainuos gražias dainas. 
Vakaras prasidės 8 vai. vakare ir 
trauksis iki vėlai nakčiai. Po vai- 
denimo

Orchestra viena ii geriausių, kurios 
bus smagu klausytis ir šokti lietu
viškus lokius ir kitokius lokius. Tl- 
kietai: 
publikų 
kyti.

Skolinimo ir Statymo Keistučio 
Dr-tė 13 d. Šio mčn. pradės pardavi
nėti, naujas akcijas 32 serijos. 8u- 

ketvergas, 
salėje po 
Kviečiama 
be ųklrtu-

sirinkimai atsibūva kas 
• vai. vakare L. Ažuko 
num. 3301 Auburn avė. 
prisirašyti visus lietuvius 
mo lyties ir amžiaus, 

Sek. K. Pocius,

944 — 33 st, Chicago, 111.
BALIUS IR ATIDARYMAS L. T. 

NAMO.
Brooklyn. N. Y. Subatoje, 22 d. šio 

mėn. prie .Grand gat 101-103 bus ati
darymas Liet Taut Namo, perėjusio 
į žemiau pasirašiusių rankas, su šo
kiais ir pasilinksminimu; žais Lie
tuvių Unijos muzikantai, vedami 
Stepono Vaišvilos. Pirma bus koncer
tiniai žaidiniai. paskiri šokiai, lietu
viški ir amerikoniški. Prasidės 7:30 
vakare. įėjimas dykai. širdingai 
kviečia visus,

A. Ražutis ir Chas Dixson.

ANTRAS DIDELIS PIKNIKAS!
Chicago. Draugystė Sūnų Lietuvos 

Vakaruose, parengė antrų piknikų, 
nedėliojo, 30 d. šio mėn. Bergmano 
darže, Riverside. Iii. Piknikas prasi
dės 9 vai. ryto ir trauksis iki vėlam 
laikui. įžengs | daržų 25c. porai. 
Ant šie puikaus pikniko užprašome 
visus lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyti kuoekaitlingiausiai, kur galėsi
me labai puikiai laikų praleisti, nes 
panedėlyje pripuola Amerikoniška, 
vainikų šventė. Teipogi bus kopul- 
kiausia muzika ir galėsime linksmai 
■užsišokti. Su guodone,

Dr-tė Sūnų Lietuves Vakaruose.

Musų Spaustuve.
Yra geriausiai 'įrengta su naujau

siomis raidžių rinkimo ir spaudini
am mašinom iš. JSė viena lietuviška 
spaustuvė nęturl-.tokių mašinų kaip 
męs. O kadangi , musų spaustuvė ge
riausiai įtaisyta, todėl galima ir ge
riausiai bei .greičiausiai atlikti viso
kius spaudoą darbus.

Męs spaudiųame nuo mažiausio iki 
didžiausių dirbu. Ypatingai dirbame 
visokius spaudos darbus draugystėms: 
konstitucijas, mokesčių knygeles, 
blankas ir tt

Bėgyje paskutinio mėnesio padir
bome daugiau konstitucijų negu visos 
kitos lietuviškos spaustuvės kartu. 
Męs padirbame jas greičiau, geriau 
ir pigiau.

Turėdami kokį nebūk spaudos dar
bų, rašykite mums:

A. OLSZEWSKI.
3252 So. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolių: Antano 
I Dąlinkevičiaus ir Povilo šamliaus, 
[abudu Kauno gt«b., Vilkmergės pav., 
Pamūrės sod. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinių adresu:

Julijona Valelkiutė, 
1704 Euclld avė., Marion, Ind.

Pajieškau Valentino Martinaičio, 
Kauno gub., Pasvietinio parap., Jo- 
vaišių sod. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinių adresu:

Ign. Martinaitis,
Millbury st., Worcester, Mase.

Reikalauja darbininkų prie darbo 
giriose, valstijose; Washington, Ore- 
gon ir Callfornia. . Didelės algos. Ke
lionė 333.00 nuo Chlcagos. Taipgi 
reikalauja visokių darbininkų Chica- 
goje ir apielinkėee. Rašyk įdėda
mas 2c. markę atsakymui.

J. 7 ucas, n?tuviškas agentas, 
239 Miiwaukeo avė. Chicago, III.

Labai žingeidi knyga dovanu

----------- ----------------- - t
Chicago. Naujai susitvėrusi drau

gystė C Varpas” turės savo mėnesini] 
susirinkimų, nedėiioj, 23 d. gegužio, 
1 vai. po pietų, Kavarskio salėje, 
1191 So. Wesurn avė., ant kurio 
kviečia visus sųnarius ir kitus lietu
vius, norinčius prisirašyti prie naujos 
draugystės.

Ant. Gurskis, Sekr.

Gera proga dviem jauniem lietu
viam mokintis cigarus dirbti, išmo
kus užtikrinu darbų. Teipogi rei
kalaujame agentų po kitus miestus, 
duodame gerų nuoėimt|. Atsišaukite 
adresu:

Golden Eagle Clgar Co., 
4500 So. Hermitage avė., Chicago, III.

DIDELI6 IŠKILMINGAS PIKNIKAS, 
švento Petro ir Povilo 

parengė nedėlioję, 23 d. ge- 
(May>, ' 1909 m. C. Backer 
Riverside, 111. piknikų; prasi- 
val ryte ir trauksis iki vė- 

įženga į daržų tiktai

Chicago. 
Dr-stė 
gūžio 
darže, 
dės 9 
lam laikui. 
25c_ porai, žluomi užkviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant 
šio pirmutinio lietuviško pikniko, po 
praleidimui ilgos žiemos, kur išvažia
vę ant šviežio oro tarp žydinčių kviet- 
kų galėsim linksmai valandų pralei
sti. telpgl prie gerų lietuviškų unijos 
muzikantų gerai pasišokti. Teipogi 
bus visokių gėrynių, kokių tik kas 
reikalaus. Galima važiuoti visoms 
gatvėms' iki 40 avė., o paskui La 
Grange karai daveža iki daržui, kuris 
yra pirmas važiuojant J Riverside. 
Visus svečius stengsimės kogeriausial 
užganėdinti. Su guodone.

Komitetas.

PA8ILIN8KMINIMO BALIUS.
Chicago. Subatoj, 22 d. gegužio, 

darau pasilinksminimo balių, savo sa
lėje. 1191 So. Western avė., ant kurio 
grajjys gera muzika, bus šokiai ir 
daugybė svečių, todėl uškviečiu vi
sus draugus ir pažystamus atsilan
kyti Ir pasilinksminti, 
dės 7 
iki 1

Balius prasl- 
val. subatos vakare ir trauksis 
vai. nakties. Uškviečiu visus, 

Juozas Kavarskas.

PIKNIKAS! 
Izidoriaus Artojo Dr-stė So. 

Chicago. III. turės savo metinį pikni
ko 18 ------------------- ’
Gtove

d. blršelio Mų metų Lake Side 
darže prie 96-tos ir Ewing 
Piknikas prasidės 9-tų vai. 
Visus kviečia atsilankyti ir 

pasilinksminti prie įvairių 
Komitetas.

BALIU8V
Springfleld, IU. Sald. Sird. V. 

Jėzaus Dr-tė parengė balių 29 d. šlo 
mėn., prasidės 7 valandų vakare, 
Gardance'o svetainėje prie 7-tos ir 
Adam gat. Kviečia visus atsilan
kyti. ____ _ Komitetas.

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

Vin. Dubinąs,
191 W. 25 st, Chicago,

Aptiokortus lenkas nori įsteigti 
tiekų labai valzbingoje vietoje ir 
jieško pusininko, kalbančio lietuvių 
kalba; turi tndėtl mažiausiai 31000 
vaizbos Adresas: J. Polebowskl, 
3613 Penn avė., Pittsburg, Pa.

Pajieškau Jokūbo Juškio, gyvenu
sio prie 14 pleiso ir pavėduoto man 
vesti bylų. Meldžiu tuojaus at- 
važuoti pačiam, ar aUišaukti laiš
ku ar per telefonų, yra Tamsu i ge
rai pinigų nuo anglekasykllų Kom
panijos.

Jonas Maželko, 
130 Canalport Avė , Tel. Canal 

Chicago, Iii.

Pajieškau savo draugų Stasio 
rikio, Jurgio timkaua, Jurgio 
telkoo. Jodo Šimkaus, Juozapo 
člko, visi Kauno gub. Raseinių 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu:

8. Tamulis.
Bax 164, Barre Plaine, Maso.

Pajieškau vietos į drapanų ar če- 
verykų sankrovų ar kur kitur; san
krovos darbų gerai permanau Ir mo
ku lietuviškų, lenkiškų, rusiškų, slo
vakiškų Ir angliškų kalbų. Adresuoti 
meldžiu:

Pajieškau 
Siamo ir m 
nėzyčloe, abudu Kauno gub. Šiaulių 
pav. Joniškio vaL Jaučtunų sod.. Gaa- 
čiunų parap. Jie patys ar kaa kitas 
teiksis duoti ftinių adresu: 

Gabrielius' Ambrasas, 
Box 52, M Luke,

Pa J Ieškau Juozapo Grušos ir 
Ukso Luko. Kauno gub. Telšių _ 
Sados parap. laumių sod. du metai 
atgal gyveno Briton, Masa Jie pa
tys ar kas kitaa teiksis duoti žinių 
adresu:

Pajieškau savo draugo Juozo Pet
raičio. Kauno gub.. Raseinių pav., 
Viduklės parap., Stungurių kaimo, du 
metai atgal gyveno Westvillėje, III., 
girdėjau jį išvažiavus į Indianos val
stijų. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinių adresu:

Kaz. Kačlušis, 
Box <46, Westville, III.

Pajieškau savo brolio Vinco Budre- 
vičlaus, Suvalkų gub.. Marijampolės 
pav.. Šunskų gm., Puskepurlų kaimo, 
17 metų kaip Amerikoje, girdėjau 
gyvenant Pittsburge, Pa. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinių ad 
reau:

Jonas Budrevtčius,
1 Baltimore, Md

į pardavimų saliunas geroj vietoj 
lietuvių ir lenkų apgy ventoj; turi 
būti parduotas tuo jaus; teipgt par
duodama arklys, vežimas ir visi pa- 
kinkalai — .viskas drauge, arba- kas 
sau. Kas pirmesnis tas geresnis. Ad
resas: W. Jonulevitz, 579 Canal st, 
kampas Liberty gat., Chicago, III.

Į pardavimų Bučernė ir Grosernė 
720 So. Canal st. 7 metai jau yra 
čion šis biznis, taigi tas Jau, liudija 
apie gerumų vietos, esu pirkęs na- 

mieste, ir pertai parduo- 
Kas pasiskubins, — tas

GERA _ ■___________
Dėlei išvažiavimo kitur parduodu 

du medinius namus, vienas vienu 
augštu, kitas dviem, num. '4947 Ber- 
rlng avė. saliunas. Atsišaukti pas 
John Kendra, East Chicago, Ind.

Parsiduoda saliunas lietuvių apgy
ventoje vietoje prie Canal gatvės 
Sale naujai statomo fabriko; vieta 
seniai išdirbta, parsiduoda labai pi
giai dėlei savininko nesveikatos. Ad
resas: M. Liutkevičienė, 629 S. Ca
nal st., Chicago, III.

n
per krikštynas suaukojo:
L. Budginas ......................
J. Mauras ........................
J. Grlšurlis ....................
Ona Ambrazevičiutė .... 
G. Juočonls ........

Ambra sevičius
Razmas ........
Vitkus ..........

Stučis ............
Stučienė ...

31.00 
1.00 
50c 

. 50c 
, 25c 

25c 
25c 
25c 
15c 
15c

Farrno,
160 akerių geros žemės farma vi

duriniams Wleconsine už 32500. 50 
akerių ariamos, likusi po*geru mišku. 
Pusė mylios, likusi po geru mišku, 
nuo mokyklos. Kas turi namų mie
ste tas gali išmainyti ant tos farmos. 
Skolos yra 31000. Namas turi bū
ti vertas 31500. Kas nori pirkti už 
pinigus turės įnešti i Skalno 31500, o 
rešta paims paskola.

Kreipkitės tuojaus į
A. OLSZEWKI.

3252 So. Halsted SL Ch įsago, III.’

Apdraudimas nuovčsulos.
Kad aevlen ugnis, bet Ir vesula ga

li padaryti daug nuostolių žmonėms 
turintiems kokį nors turtų, parodė 
aiškiai vesula atsitikusi neseniai vi
sose valstijose, kuri padarė nuosto
lių ant kelių šimtų tūkstančių dole
rių. Todėl apdraudimas nuo vesu- 
los yra lygiai svarbiu daiktu ir kiek
vienas turįs namų, privalo turėti ap
draudimo raštų nuo vesuios. Kainos 
apdraudimo yra sekančios:
31000 apdraudimo vienam metui 32.00 
31000 apdraudimo trims met. 34.00 
31000 audraudimo penkiems m. 36.00 

Kainos audraudimo, kaip matote, 
yra labai pigios, ir todėl nė vienas 
be tokio apdraudimo rašto negali 
sieiti. Kreipkitės į,

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

Nauja KriyRe.
Tik-kų išėjo iš spaudos musų lė

šomis išleista knygelė, po vardu 
"Istorija apie garsų Karūnų vergų 
karalių”, parašyta Y. Kndlauskio 
pusi. 62; formatas “in ųuarto", kaina 
15c. Tai yra labai naudinga ir žin
geidi pasiskaitymui knygėlė. Per- 
kupčiams duodame didelį nuošimtį. 
Imant ne daugiau kaip iž 32.00, gar 
Įima prisiųsti krasos ženkleliais

Teipogi parduodame Biblijas seno 
ir naujo įstatymo, atspaudinta lie
tuviškomis raidėmis, už 32.50. Be 
to turime didelę sankrovų laikrodžių, 
žiedų auksinių ir špilkų, teipgi aku 
tykltų. peilių ir kitokių visokių tavo- 
rų. Męs tokių tavorų nelaikome, ant 
kurių patys negalime užsitlkėti.

Užsakymus per laiškus greitai ir 
atsargiai išpildome.

8. J. Rodavičia, 
416 Collinsville avė., E. St Louis,

i.r skaitei kada knygę vadinamą “SIDABRINIS 
KRYŽELIS”! Ar žinai ką ji rašo? Jei neskaitei 
ir nežinai kas ji yra, tai čia bent keliais žodžiais pa* 
minėsime jos įturp

Knygelė “SIDABRINIS -KRYŽELIS** kaštuoja 90c. 
Ji aprašo gyvenimą Jėzaus to laiko, kada jis jau buvo pilnai 
suaugęs vyras ir gyveno mieste įeruzolimo; žemėje Judėjos 
ir ten draugavo vien su prasčiokais ir darbininkais žmonėmis, 
mokindamas juos doros ir susipratimo priešai valdžios ir ka
pitalo priespauda s. Jo prakalbos susirinkimuose, kokius šią
dien męs mitingais vadiname, erzino labai Judėjos valdonus 
ir didžiūnus ir todėl jie jieškojo priekabių, kad apkaltinti jį 
prieš valdžios įstatus ir kaipo tokį maištininką nužudyti. Ir 
pasisekė jiems surasti liudininkus, kuriė 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 žydų ka
raliumi. Ant tokių paliudijimų Judėjos valdonai pasiremdami 
ir nužudė Jėzų baisiausiu kankinimo myriu pakabindami ant 
kryžiaus, kas tuose laikuose reiškė kartuves, ant kokių karda-. 
vo žmogžudžius ir politiškus prasikaltėlius.

Nė knyga paties gyvenimo Jėzaus, nė pati Biblija taip 
aiškiai, taip plačiai ir taip suprantamai neišaiškina to laiko 
Jėzaus istorijos kaip ši knygelė. Ji aprašo viską ką Jėzus 
veikė, už ką jį valdžia norėjo nužudyti, kaip jį sugavo, kaip 
liudininkai prieš jį liudijo teisiuose Kaipošiaus ir PilotĄ, ką 
su juom darė kelionėje į Golgothą, nukryžiavojimo vietą ir tt. 
Jokia religiška knyga taip aiškiai ir taip suprantamai neaprašo 
Jėzaus istorijos kaip Šita knygelė, o ji yra utvadinta pasakų 
knygelė. Bet tai ne pasaka, o tikra istorija iš Jėzaus gyveni
mo, kurią perskaitęs dasižinosi daugiau apie Jėzų kaip iš dau
gelio kitų knygų ir matysi taip aiškiai tą visą paveikslą, lyg 
kad pats butum ten buvęs ir savo akimis tą tragediją matęs.

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

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

Kada ją skaitysi, tai žmonės rinksis iš visų kitų namų iš
girsti taip stebuklingos istorijos iš Jėzaus gyvenimo. Nors 
męs visi tikime į Jėzų Kristų, bet ne visi esame girdėję taip 
pilną ir taip aiškią istoriją kaip Ši knygelė ją aprašo. Todėl 
tuojaus eik į pačtą, išpirk Money Orderį vardu A. Oiszevvski, 
3252 So. Halsted st., Chicago, III., ir prisiųsk jį mums, 
o gausi “Lietuvą” per dvyliką mėnesių kas
sanvaitė ir šitą labai brangią knygelę dovanų

Šios knygelės męs turime tiktai 500 egz. Todėl pasisku
binkite pakol dar visa neišdalinta.

A. OLSZEWSKIS, ‘'Lietuvos” IŠleistojas

PARMOS!FARMOS!
Pirkite Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kollonijoj, 
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 išmo- 
kestimiš; reikia įmokėti mažų dalį, 
o kitų 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 
tų žemę Naująja 
vakarinėje dalyje 
jos, nepertoli nuo 
vietinio miestelio 
žemė parsiduoda dabar po 38.00 ake- 
ris ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasizinoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar susineškite su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu:

Antan Kiedis, 
Peacock, Mich., Lake

męs ir vadiname 
Lietuva. Ji guli 
Michigano valsti- 

Chicagos, žale ra- 
Manistee, Mich.

Co.

Puikiausia vieta žmogui jieškan- 
čiam geros -ir nebrangios farmos; 
parduodame lengvomis išmokestimis; 
įmokėti reikia maža dalis, o lykis 
išmokestimis per daugelį metų. Far- 
moe parduodama su triobomis, gyvu
liais. mašinomis, puikiais sodais, db 
džiausioje Amerikos fermerių kol to
li i joje; žemė derlinga ir gera augi
nimui visokių vaisių, yra lygi, be 
akmenų ar balų, auga visokį javai 
— kviečiai, rugiai, vasarojęs, bulvės, 
teipogi gerai auga daržovės — ko
pūstai, burokai, žemuogės ir kitokios1 
uogos, vanduo tyras, visur geri ke
liai, netoli bažnyčios ir mokyklos, 
arti didelių turgviečių, pigi važma, 
laivai prieina Iš visų 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 Michigano valstijos 
nepertoli nuo Chlcagos. Pavietinis 
miestas Manistee, Mich. yra gražus, 
aplinkui parduodama fermos. Tai
pogi tame mieste yra daug visokių 
darbų ir žiemos laike galima uždar
biauti po pabrikus. Artesnėms ži
nioms reikia kreiptis į musų ofisų 
asmeniškai ar laišku kavo kalboj. 
Važiuojame į farmas su ptrkikals kas 
savaitė; perkantiems kelionę atmo
kame.

Pere Marąuette Land Co.,
■ANISTEE, MICH.

Chicagoj ofisas 112 S. Clark St 
Room 208.

T?

, ... , ,, .-J
nų ir padvigubins savo pinigus; Męs 
parduodame lengvomis išmokėsiinits, 
mažai iš kalno įmokėjus* o Jyki per 
daugel metų išmokant, lotai yra arty 
fabrikų, prie gerų gatvių ir trim:pu 
laiku jie bus didelės vertės. Kirku
siems lotus pasta leme namus lengvo
mis išlygomis, skoliname pinigus ant 
pirmos hipotekos ir išmainome na
mus, farmas ir tt. Artesnėms ži
nioms reikia kreiptis j musų ofisų 
asmeniškai ar laišku savo kalboj. 
Važiuojantiems pirkti sutelkiame tl- 
kieta ir važiuojame kasdien ir ne- 
dėidieniais. Ofisas atdaras nuo 10 
vai. ryto.
Nestlerode & Rozensli

112 S. Clark st, R. 208. Chicago, I1L

Namų Pirkėjams,
Męs turime kelis šimtus gerų na

mų į pardavimą Chicagoj.
DUOKITE .MUMS PROGĄ JUMS 

PARDUOTI JUOS
Padaryk kryžiuką keturkampi jo 

prieš kiekvieną namą kokį norėtum 
pirkti, iškirpk tų apgarsiniuimą ir 
prisiųsk mums, o męs parodysime 
jums tokį namą kokį norite.

( ) Mūrinis namas vienu pagyve- 
( ) Medinis namas vienu išgy

venimu, kaina maž-daug apie 3 - L. 1.
kaina

Medinis
.kaina 
Mūrinis

nimu,
( )

nimų,
( )

venimų, kaina
( ) Medinis ____ ___ _ _______

ir pagyvenimais. Mrina apie 3..
( ) Mūrinis namas su krautuve

ir pagyvenimais, kaina apie 3
Pinigų galiu mokėti |...

Vardas ir pravardė

maž-daug 3-Lu,.. 
namas kelių pasyve- 
maž-daug $....;

namas kelių pagy- 
maž-daug 3-L---.. 
namas su krautuve

Adresas

Męs gavę nuo jūsų šitų infonunei* 
jų pasiųsime jums surašą musų na- ' 
mų tokioms kainoms, kokių norite

A. OLSZEWSKI,
So. Halsted st, Cbl< ago. III. j,3252

Į trumpą laiką
Per trisdešimt dienų turime par

duoti kelis gerus namus, ir gerose 
vietose neapsakytai pigia kaina. Sa
vininkai išvažiuoja į farmas ir to 
dėl nori parduoti miesto nuosavy
bes. Daugumas žmonių pasinaudojo 
tokioms progoms ir -šiandien džlau-

proga*
duotas pardavimui tų 
bai trumpas. Vienas 
$450 randos J metus, 
už 32700. 3700»j-eikia 
o likį išmokestimisr- 

Teipgi turime daug 
ir gyvenimui. Kelis 
rasite čionai žemiau apgarsintus, o 
daugiau atslžinocite atėję į musų 
ofisų.

Kas dabar pasinaudos šit* 
Ateikite tuojaus, nee laikas 

namų yra ia- 
namas atneša 
o parsiduoda 

įnešti iškalno,Lotai! Lotai!
SKAITYK APIE NAUJĄ MIESTĄ 

GARY, IND.
Geriausia proga yra pirkti lotus ši

tame naujame mieste, norint padvi
gubinti savo 'pinigus; nelauk ilgiau, 
bet važiuok tuojaus, nes kainos kyla 
ir greitai lotai pabrangs, čia stato
ma didžiausi fabrikai ir su laiku bus 
čia didžiausias ir gražiausias India
nos valstijos miestas. United States 
Steel Corporation baigia šutyti dirb
tuvę, kuri atsieis šimtų milijonų do
lerių ir joje patilps didelė daugybė 
darbininkų, kur ir dabar Jau priima 
kasdiena vis daugiau darbininkų prie 
jos sUtymo ir neužilgo statymas pa
sibaigs. Tai bus didžiausios plieno 
liejyklos visoje Amerikoje. Teip pat 
pradeda šutyti dirbtuvę American 
Car A Foundry komp. ir daugiau kitų 
fabrikų, kuriuose gaus darbų šimUi 
tūkstančių žmonių, kaip tik sUty- 

________  __ - mas pasibaigs. Taigi reikia suprasti 
32 Nassau st, Room 301, New York. į kokia vertė bus lotų aeažllgo. Kas

318.00 SAVAITEI. 
Kiekvienas gali lengvai uždirbti 
tindamas musų Rusiškų tabakų 
durinj išsiunčiame dovanai. Rašy- 
dte tuojaua, pridėdami krasos šen- 
lelį atsakymui.

Ruaslan Tobacco Co.,
MOS a Paca et., I

namų bizniui 
tokius namus

AUBURN AVĖ. - 
Marinis namas dviem pagyvenimais. 

MzndyUa, 
Kreipkitės

šfldykla. 
tuojau.

AUBURN
Medinis 

4 kambarius.

Kaina ..32500.

AVĖ. ARTI 32 GATVES, 
namas, 2 pagyvenimai po 

Randa <18. Kal- 
........... 319ėO.

ARTI 88 GATVES 
Ję/du lotai. 50x135 
V-............... 34000.pėdų. Kaina .

EMERALD AVĖ. ARTI 23 GATVES.
Mūrinis namas, 2 

Aukštas ba^ement&s.
pagyvenimai

Kaina Uuvt)



Knygų Kųtaliogas
Ne. 4 Alium* ir kitos pasakos Guy 

d* Maupaasant'o, J. Laukis.
Taip* šios pasakos: L AUuma. 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiv&i, Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoj*; 7. Vaiduty*, 
K Užžėlusioj padtijgė?; >. Atsikirti
me*, 10. Vienatvė,’J.1. Tėvu Ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy Ąb Maupassant yra 
viena* iš geriausių'^ raštfalnkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chtcugo, UI. 1908, 
pusi. 136.....................   35c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Svett-Msrdeų. Lietuviškon kal- 
bon Išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny- 

CMcago, Iii. 
......... . 6145 
.......... 9140

ga. Didelio formato.
pusi. 235.........................
Apdaryta ....

No. 35 Gyvenimo vaizde11*1, suside
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas. Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės vajkųi, Paparčio žle 
das, Miško šurga*, Sj^nalas, keleivi*, 
Būvio esybė. Chicago, III 1902, pus
lapių 99.................................................15c

No. 185 žmogus neplluikls. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo budus apsi
vedė su varginga mergina ir laimln- 
gian gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Aitą apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų Ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
lik li:>, xusl. 23. ...r ...................100

No. 200 Akis už aki, dantis už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, III. 1907, pusk 29. 
Kslna......................  10c

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų sutai
sė B. B—* ir M. P—is. Chicago, III. 
puti. 63......... «.............................  20c

No. 226 Geriau* vėliau*, nagu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B—a ir M. P—is 
Chicago, III. 1902, pual. 48. ...... 15c

No. 267 Kun. Gramuioe raštinyčlo- 
je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hndor. Grašiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, iii. 1906, pusi. 14............  15c

mė susitvėrė, telpgi, kokiu budu atsi
rado ant Jos gyvybė. Bu paveikslais. 
Chicago, IU. 1906, pusk 140. 35c

No. 527 Kada ir kokiu budu gali 
•vietos kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos verto J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
sižinotl, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitų 
knygelę. Chicago, 111. 1906, pual. 13o. 
Kaina, ........................  35c

No. 545 Nematomi priešai ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų. gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, ’ vystymų*! ir tt 
Su paveikslėliais. Chicago, Iii. 1905, 
pusi. 113.............................  .... 30e

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

No. >71 Lietuvių Fratėvlal Mažoje 
Azijoje nuo senovės iki Jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupaų). Knyga turi 
2b3 puslapius ir 4 dideles mapes, psk- 
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių protėviai. Aprašo Uetuvlų 
padėjimų dar 800 metų prieš Kristam* 
gimimų. Chicago, Ui. 1899.............50o

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagkl prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-lals spalvuotais žemi*- 
piais (mapomis). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go, III. 1904, pusi. 305. ..................>140
Drūtuose apdaruoee. .... ...............>145

No. 851 Apie turtų Išdlrblmų. Pa
rašė Schram. Vertė S. M. Veikale* 
gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna 1r kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, III. 1900, 
pusi. 139. 35c

I PIRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE
3252 SOUTE HALSTED STREET, Kampas 33čios, CHICAGO, ILL

A. OLSZEWSK1S, Savininkas.

No. 43 iš gyvonhho lietuviškų Vė
lių bei Vainių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Bsaansvičiaug. šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščlų, peklų; apie giltinu, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, Jų valdlnlmųsl ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Pųpevėžyj — 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, ĮU. 1903, pusi. 470. Popieros 
apdaruose....................t................M jo
Audimo apdaruose. /.................. >240

No. 262 Mlndaugls, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius 81owac- 
ki. Lietuviškai verto V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, BĮ, * 
lapių 86.......................  .,

1900,’ pus- 
..........25c

No. 286 Pirmi žingsniai, 
turiose vdkaėte. Parašė 
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, Jlk 1909, 
pusi. 50........................................   20c

Drama ko-
Br. Varg-

No. 295. Pietro Caruao. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis. 
Šių laikų atsitikimas. Chicago, III. 
1903, pusi. 32....................................... 10c

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 anl lengvų jšmokesčių. /[

ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki di
džiausios sumos ir moka depozitoriams 3% metai

ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms
• 3 metams. Šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė 
1 negali prilįsti.

ms.
skryneles (Boxes) pasidčjimui

pinigų už $3.0 
ugnis nė vagis

ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lerj 
pirkti namą ar 
norėsi ir ką jieiikai.

ŠITA BANKA apsaugoja nuo ugnies namus, biznius ir naminius baldus 
turtingiausiose 
gyvastį bei sus žeidimą (‘Life and Accident Insujrance”).

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

ŠITA BA ^KA parduoda Šifkortes ant visų 
ropą ir visas da l

KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas ijnus, o męs su noru išklausy
sime Jųsų reikalus ir jeigu bus galima, męs juos 
visus kitus.

GYVENA 
adresuodami

lotą mieste Chicago, ateik pas m
gvais išmokėjimais. Jei nori 
js, o męs tau surasime tą ką

Apsaugojimo (Insurance) Kompinijosę. Taipgi apsaugoja ir

lis svieto geriau, greičiau ir pigia
linijų ir siunčia pinigus į Eu- 

. i už visas kitas bankas.

geriau ir pigiau atliksime už

MTI tolymesniuose miestuose kjreipkitės prie musų laiškais

A. OLSZEVVSKI
3252 S o. Halsted St. CHICAGO, ILL

EMERALD AVĖ. ARTI 32 GATVES. 1 WALLACE GATV. ARTI 83 GjATV 
Mediniai namai po 4 i. ' 

venimus. Geroj vietoj. Kaina >3200.
ir 5 pagy-

BMERALR AVĖ. ARTI 1« GATVES.
Medini8 namas, 4 kambariai. Aukš

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

2 lubų mūrinis namas. Ankštas 
akmenų ponamis. Puikus mimas. 
Kaina ........................................ 12700.

a46 Į ŠVIESA PER AŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos 1* gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklų. Vilnius 
1908, pusi. 50, kaina 15c.

E M ERAI. D AVĖ. ARTI 1 6 GATVES. 
6 kamba- 

Naujas. lai na >2750.
Pulkus mūrinis namas 

risi, 2 lotai.

JHALSTED GATV. ARTI 33ČIOS.

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

priešakys. Krautuvė ir 5 gyvenimai. 
2 gyvenimai po 5 kambarius, i 
venimai po 4 kambarius. Lotai 
125 pėdas. Randos atneša 
metus. Kaina tik ..........

gy- 
25x 

>$84 | 
>.500

672 KAIP LIETUVIŲ 8EN0VEJE 
VANDENIMIS KELIAUTA (Iš "Lie
tuvių Tautos*4). Para** J. Basana
vičius. Vilnius 1908. pusi. 14 (dide
lio formato 7x10). Kaina.......... 80c.

Mūrinis namas. 2 lu 
>45 J mėnesj. Geras bi

ibų. Randa
i sniul. Kai-
.... 34650.

HALSTED GATV. ART I 33ČIOS. 
Medinis namas, 6 kambariai, 

rai ištaisytas. Kaina 12200

HALSTED ST. ARJI 35.
2 lubų medinis namas.

7 ruimų pagyvenimas.
Kaina •.......................

štoras ir 
Randa >56. 

........ >5a00

HALSTED ST. ARTI 35 
2 lubų medinis namas, 

pagyvenimai. Randa >63
štoras Ir

Kai- 
>6000

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

25x56. Kaina >1200.

38 GATV.
1 tartai. Va-

ILLINOIS COURT ARTI
Mūrinis namas, 9 kam!

na. Naujai ištaisytas.: pūkštąs ba- 
sementas, kuriame yra 4 
Lotas 25x131. Kaina . ...

kambariai.
.... >2200.

LOWE AVĖ. ARTI 32 l 
lubų mūrinis namas. 

I po 4 kambarius. Pųil 
i. Maudykla. Gezas.

Užpakalyj didžiojo naino keturių 
kambarių mūrinis namelis. " ‘ 

; 27x125 pėdas, 
j į metus, 
tik

2 
mai

GATV.
4 gyveni- 
ku* poną* 
šelgos vie-

Raudos a 
Kaina tuojau i

LOWE 
Mūrinis 

Lotas 27^x127 Kaina

No.44 išmano atsiminimų. (Sual
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudos parengė d-ras J. Basa
navičius o,atųs bljogpaflški aplpssa 
kojimai kii-surlų Lietuvos vietų. CM 
cago. Ilk 1905, pusi. 301....................79c

Ne. *44 i* Gyvenimo 8amojėdų. 
Apie Lizdinlnkua ir Kiti naudingi pa
mokinimai......... ... .....................  1Oc

•a d
Ne. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 

atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšla. 
Vertė A. Lalis. Užimanti pasaka 1š lai
kų karės maskolių su turkais. Chica
go, UI. 1906, pusi. 81. .7...............20c

No. 67 Lietuviškos pasako* (valrto*. 
Surinko Dr. J. Baesnan iųjus. Dali* I. 
čia telpa 141 labai grėbių, juokingų, 
išmintingų i: žingeidžių pasakų. Chi
cago, III. 1903. pu*fr r8tZ.......... >145
Drūtai apdaryta. -.J. .... >140

No. 68 Lietuviškos pasakos (vairia*. 
Surinko Dr. J. Ba*>a*ųvj£ius. Dalis II. 
čia telp* 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, berijančių , kiek vienų skaity
tojų ir klausytojų ir labai naudingos. 
Chicago, UI. 1903, pųaL 330........... >145
Drūtai apdaryta. .4..wa...............>140

-4 • •
No. 69 Lletuviškog paaakos (vairios^ 

Surinko Dr. J. Bažanavlčius. Dalls IIL

gesnės pasako*. Chicago, IIL 1904, 
Pusi- >33.................................  >145
Drūtai apdaryta............. ................. >1.50

No. 70 Lietuviško* pasako* fvalric*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Cbicago. III. 1905, pusi. 299. šioje da
lyje, telp kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiau* surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
M paminėtų knygų- 1, II, III ar IV 
dalj, turės per visų savo amžių neih 
semamų pasakų turtų.
Drūtai apdaryta. >1.50

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. Chicago, lik 
1908, pusk 77/;..................................25c

No. 331 žilė galvon velnias vuo- 
degon. Komedija viename akte. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—is. Chi
cago, Cik 1902, pusi. 81. .... .... 10c

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kito* 
trumpos poėmos. Parašė Jonas Vis- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vyliu*, 3 sonetai, Proverbai 
ir Jautimai. Chicago, III. 1907, pus
lapių 41.................................................15c

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

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

No. 442 Svajų* arba všlzdas sieki
mo sugštybė*. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš- 
k*. Yra fantastiška* piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, IU. 
1907. pB*L 135...............................  40c

, No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
j kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet Jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiem* kurie 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt. Chi
cago, IU. 1894, pusi. 79..................  25c

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

No. 566 8enų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsonų sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių Įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado člelus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti (vairiuose murė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, 111. 1909, 
pusk 370. 
Apdaryta.

>1.00
>1.25

No. 569 
vertė Pr. 
tl, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygelę. Chicago, Ilk 1902, 
pual. 31.....................  10c

Svieto pabaiga. Iš rusiško 
Siūlelis. Kas nori atslžlno-

No. 597 Žvėrys Ir Žmogus. Pagal 
Schmehtl sutaisė šernas. Mokslas 
apie subudavojimų kūno visokių žvė
rių, paukščių, sųnarkojų. žarnapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go, UI. 1906, pusi. 313.....................>140
Apdaryta............................. >145

No.906 Airija. Lapai Iš Istorijos 
Airijos. Parų** A, Janulaitis. Chlcar 
go, III. 1908, pusi. 53.................... 15c

No. 856 Aukos Karės Dievui. Pane
šė Jonas Gražys, ši knygelė apraitė 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
prležasčla, kiek bledies padarė ir daro 
žmonėms ir kas j jus tmooijų stumia. 
Chicago, III. 1902, pusi. 40.............10o

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir . Bude moralizavo 
Lietuvų ir kaip ji kenkia UetuvysM 
sulyg šiai dienai. Chicago, III. 1903,

Ne. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tls. Chicago, Ilk 190i» 
pusk 34.

No. 921 Labdarybė pirm i aus ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—as. Telpa čia: L Senovės pagonų 
labdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių < 
labdarybė ir IH. Buržuazų labdarybė. 
Chicago, Iii. 1908, pusk 36............. 10o

No. 925 Moteris Ir jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina moterų klausimų, todėl yza 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, IU. 1908, pust 47. 
Kaina....................................  įsų

No. 946 Priedelis prie lietuviškų 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po Jtekme lenkystės. Chicago, Hk 
1905, pusi. 38....................................... 10©

No. >70 Tautiškos Politikos Kn^gyu 
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir aušinės, ir kame išganymas. 
Chicago, lik 1907, pusk 47..........10j

No. 1102 Auginimas Ir maitinima* 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulta. 
Chicago, UI. 1907, pust 28..........I0o

No. 1135 Hygiena arba mokslas apie 
užlaikymų sveikatos. Pagal Bernesų, 
D-rų Noll ir kitus sutaisė šernas. Kas 
jų eu atyda perskaitys, pataikys ap- 

nuo visokių ligų, užlaikyti 
savo sveikatų, pailginti sa- 
ir užauginti sveikus ir tvtr- 
vaikus. Chicago, Iii. 1897,

Blsaugoti 
čielybėje 
vo amžių 
tus savo 
pusk 132.

Ne. 630 Ethnologlja arba mokslas 
apie žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlaudų parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius. užsiėmimų ir abelnai viskų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šių knygų. Chi
cago, Iii. 1903, pusk 667................>2.00
Apdaryta........... . ............................ 52.50

< ;
No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy

vūnų. Parašė Dr. J. Kalis. Su dau
geliu paveikslėlių iš embrioiiogijoe. 
Chicago, III. 1907, pusi. 21..........1Oo

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojelkov'ų sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitverta ore žaibai Ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus Įvai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų Įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų Įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Noria- 
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
IU. 1907, pusi. 23a..............  75c
Apdaryta. ..........................  >1.00

No. 1157 Koke privalo Imti valkų 
auklėjimas? Raukius rašt^ parašytų^ 
D-ro J. šliupo. ( h.cugo, IU. 1908. pus
lapių 9L..............................................2S«No. c71 Laikrodininko "UtmlMmai. 

Pasak Erkman-ėatrijanų sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, UI. 1907, pus
lapių 44.................................................15o

No. 76 Manim Gorklj. PasakojlmaL 
Iš rasų kalbos vertė A. L—i«. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras čudra. Rudenyj. Dvidešimts 
šeši Ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 103. ....   25e

No. 90 Olitipa. Graži apysaka i* 
laikų savitarpinės kerės šiaurinė* 
Amerikos fudijonų. Vertė A. OHev- 
Bkis. Antra pataisyta laida.' Chicago, 
III. 1906, puti. 95............................  25c

No. 641 Geografija arba žemės ap
rašymas. Pagal Geikie, NalkovskJ Ir 
kltUa sutaisė Šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalų, didumų ir 
platumų; jos kainus, jų vardus, augš- 
tj, vulkanus, metančiu iš savęs n g- 
nj; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra 1 ūglių, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sa
rus, prėski, kartus: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papaočiai, užiiėmimai. pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur hokle orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos Ir naktie®. Knyga didelė 6x9 co
lių, ant geros standžios popieros apau
ginta. Chicago, Ui. 1906, pual. 469. 
Kaina.............................  >240

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono.........>240

No. 1176 Pamatas Visokiai Refta 
mai; Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei. PopuUariškaa raštas apie klausi
mų vaigybos. Parašė Otto Carųue. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kai-ku- 
rie kiti, telp pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, Ilk 1907, pusk 113. 30cNo. 473 Apie žemę Ir kitus svietus, 

jų buvj ir pabaigų. Pagal Heilpernų, 
Raibų ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra tuu- 
15, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ke
rnotos ir kitos retai matomos žvaigž
dės Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go. UI. 1896. pusk 255. ...... Tie
Ta pati apdaryta..............................>1.00

l u. J
No. 1209 Angliško* Kalbos Vadovė

lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni
niuose reikaluose. Sutaisė J. Lauki*. 
Antra pataisyta laida. Chicago, IIL 
1908, pusi. 90..................................į, 25*

Ne. 1210 Aritmetika. Sutaisė 8. 
Skačkauskas. Lengva* būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knrga padalyta 
| penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
•kaitlius. Skyrius ĮI Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai trupintai. 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V -— proporcijų prieva- 
dlnės. Chicago, III. 1897. puti. 104. 25e

MEDŽIAGA L. Ivinskio Negro- 
Bpaudon prirengė Dr. K. Grl- 
(H "Lietuvių Tautos"). VU-

6*9 
fljai. 
niua, __
ntu* 1908, pusi. 23 (didelio formato 
7x10). Kaina ............................. 35c.

I VTV 
lx>tas 

Kai- 
>1700.

GATV. ARTI AUBURN AfVE 
ruknų medmis namas. Lotac 25x 

Aukštas ponamis. Kaina >1400.

33 GATV. ARTI HALSTED
5 kambarių medinis namas. 

25x147. Aukštas ponam is.

33

147.

G

35 ARTI HALSTED ST.
Medinis namas 4 pagyvenimai, 

delis lotas. Randa 37 doleriai I 
mėnesį ........................................ i2709

THROOP ST. ARTI 30.
Medinis namas. Gražiai ištaisytas.

Kaina ..............................  J160O

UNION AVĖ. ARTI 33. 
Puikus lotas. 25x125 pėdas, 

na greitai perkant tik ..............
Kar
oso

Dėl stokos vietos negalime paduoti 
visus namus, kokius turime ant per
davimo, bet kas nori pirkti sau ne- 

• mų, tegul ateina | musų ofisą, o 
parodysime tokius namus, kokius 
sau nori, Ir tenai kur kas nori. Taip
gi turime gerus lotus pigiai. Kreip
kitės pas:

mes 
kas

Lotas
.Įneša >644 

perkant 
>5.200.

AVE. ARTI 34 
namas, 4 rūmai

GATV. 
ir tvartas. 
... 32100.

LOWE AVĖ. ARTI 84 
3 lubų marinis namas, 3 

mai po 6 kambarius. Vados. 
27^x127%. Pulkus narni b. 

na ...........................................

GATV.
pagyvenl- 

Lotas 
Kal- 

>5600.

LOWE AVĖ. ARTI 36 ___ 
Turime kelis mūrinius narnas viso

kiom i* kainomis nuo >3000

GATV.

iki 17000.

L0WE AVĖ. ARTĮ 3«_____
Medinis namas, 9 kambariai, vuz, 

gazas. Geras namas. Ka|i

GATV.
na <1700.

. PAtNELL AVĖ. ARTI 3JI 
2 I J)ų mūrinis namas, 2 

mai po 6 kambarius.

GATV. 
pagyveni- 

Kana >2000.

I Mūrinis - 
ponamis. Lėtas 31200.

12 GATV.

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St.

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA
MOS “LIETUVOS” REDAKCIJOJ.

a5 ADOMIENE, Gyvenimo pieš nė- 
lis Šatrijos Raganos. Adomienė ar- 
nauja po' dvarus aukle. Paauglius 
vaikų viename dvare, eina j k Itų.

*99 PELKES. Apysaka iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių katbon 
išverto Kazys Puida, 
pusi. 468. kaina .....

No. 208 BALTRUS 
Drama trijų veikmių 

gyvenimo paimta. Paj

Vilnius 1908, 
............ 31.25.
TURAZERIS 
i* darbininkų

Y. 1909.
s. Brooklyn, N. 
Kaina .... 20c.

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

No. 3>1 VELNIAS — NE BOBA 
Dviejų veiksmų komedija ir NEAT* 
MEZGAMAS MAZGAS vienaveiksmė 
komedija. Parašyta P. Petliuko, Vil
nius 1909, pusi. 66. Kaina .... 35c.

No. 397 RĖPLOS KANČIOS Kilta 
Parašė Liepų kas Chicago, III. 1909, 
pusi. 28. Kaina ......................... 10c.

' 591 VISUOMENES ĮNAMIAI. Ra* 
teitai apie tuos gyvūnus, kurie esti 
šalę žmogaus. Prof. M. Bogdano v o 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J. Jablons
kio. Su daugeliu pa veikalėlių, kny
gai* naudinga kiekvienam perskaity
ti. Vilnius 1909, pusi. 165, kaina 50c.

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

mo. Vilnius 19>>. pust 24. kaina 0c.
No. ATTALEA PRINCEPS. Ver

timai ?r Siūlelio. Čia telpa i km 
gražios apysakos: 1) Attalea Prln 
ceps; 3) Kas pergalės; 3) Piepie-

1190 SERGEKITE8 AKIŲ APVIL 
KIMO, lenkiškai paras* Dr. F. Grū
da. Atspausta i* Kalendoriaus 1906 
m. Tilžėje, pusi. 15. Kaina 5c.

1330 ŽODYNĖLIS ANGUhKAILIE- 
TUVIŠKAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai garma angliškai susikalbėti. Wor-

duso apdaruose. Kaina

lėliai ii baudžia vos; 6) šuns likim 
7) Skrandos Istorija. Vilnius If 
Puslapių 09.- Kaina .......... 1

No. c25 EMIGRACIJA- H dm 
ninku gyvenimo paveikslėlis Pi

1863 BIBLIJA arta visas šventas

Hetuvtal seniai reikalavo. Yra didoM

*3.00.

No. 97 Pamokslai išmintie* Ir tei
sybė*, išguidinėtl galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laidų, čia telpa 12t 
juokingų, bet išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir fėmiatles. Cbicago, III. 1899, pus
lapių 182..................y,..........................50c

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tolatol, vertė Z. A. Kritiška* pie
šiny* dabartinė* draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago. III. 
1909, pusi. 22.........F.................. Wc

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus, daiktus. Pagal profesorių Nus- 
baumų sutaisė Šernas. Mokslas, ko
ktu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Bu paveikslėliais. Chicago, IU. 190L 
pusi. 147...................    40c

No. 100 Pasaka aplo kantrių Alenų, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 32 metas vaikščiodama po 
•rietu, daugybę bėdų tt vargų' išken 
tojo. Antra laida, įęnklško vertė 

1902, pus- 
20clapių 66.

No. 103 Pasaka kai* Adomų ir Jle- 
vų. Priedas prie ginamosios my- 
tbologijos. Parašė l’iuPLatargue. pa 
gal vokiškų vertita' HHuvfckti sutai
sė P. Miškini«. Cfcieėgb, UI. 1908, pus
lapių 3L............... ...   10c

No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojau* iš gyvenimo inaako- 
lių kaimiečių, tingėti)! •'nyrintiems su
sipažinti su buvlu ir'šųlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytoju drauge jaust! su vargo pri
slėgtai* žmonėmis. Chicago, Iii. 1904, 
P“81 W......... ’...............  15c

Ne. 124 Robinzonas Kruzlu*. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyt* lai 
da. Chicago, IU. 1903, puti. 83. ... 25c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para 
ii A. Niemojevskl. vertė K. .Puida 
Ttipe čia sekanti apsakymai: L fcin 
takiai*. 2. Viesulą. 3. Motiejus Balis. 
4. Laisvės švento, 5. Juras. 6. Kodak 
torius, 7. Paakšti*. >. Pone* Jėzus 
VsrtAvoje Knygelė įdomi ki*V lenam. 
Chicago, IU. 1908, pų*U 75............. 20c

No. 1>4 Sidabrinio kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. Agyaak* M laikų 
kankinimo KriaUt**. Begonijas Bue. 
Verto J. Lauki*. Chicago, UL 1906,

kupas uždraudė lietuviams skaityti.)

No. 490 Dvi Keiloni | Tolimų .šiau
rę. Sutaisė 8. Matulaitis. Labai žtn 
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės j šiaurės poliusų. Chicago, III. 
Kaina....... ........................   20c

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

No. 655 Isterija abelna. Dalis L 
Nuo seniausių laikų Chiuijos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedonlškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų pirtmidas, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicago, UI. 
1904, pusi. 498.................................>140
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... >145

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Ollendorfų, Harvey, Max> 
wel! ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagetbos mokytojo. Chicago, Ilk 
1906, pusk 307. 
Apdaryta..........

No. 508 Gamtos psjlcųoe ir kaip 14 
jų naudoti*. Pagal Bitnerj *utaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų jvairių 
mašinerijų Ir kitokių prietaisų Išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, 175. 
1904, pusi. 238..........     50c

No. 516 Iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai Ir auglnamlVaugmenye? 
Pagal Minkevičių sutaisė šernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, IU. 1901, pus
lapių 73........................................  20c

No. 625 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičtų ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yr* tai apra
šymas apie įvairius musų žemės augin
ius, jų sudėjimų ir atmainas, gyvj ir 
plėtojimus! buo pat menkiausių pavi
dalu iki didžiausių Ir tobuliausių. Chi
cago, Ūl. 1901. puak 139. ...............  85c

. No. 526 Kada ir kekių būdu svieto* 
sutverta*. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos verto J. 
Ilgaudaz. Aprašyto, kokiu budu tve-

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimų Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Amerikų. kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žnfbnės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti j Amerikų, 
kokios karės buvo, už kų kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago, Oi. 1896, puaL 364...........>140

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
lltaro* ant nugaros ir šono.........>146

No. 658 Istorija Cblcagos Lietuvių, 
jų parapijų k kuo. Kraučuno prova su 
laikraščiu "Lietuva", buvoti > balan-

rašymas: kiek lietuvių yra CMeago-

baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kua. Kraučuno su "Lie
tuva". Chicago, XU. 190L pusk 580. 
Kaina................. ►.,* .>1.00
Apdaryta. .... «... >1^0

-. >1^5 
.. >140

No. 1328 žodynas lietuviškai-angliš- 
koe Ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
dalys. — I ir II, t.y. No. 1326 Ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tol reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. Formatas Ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. į <6.00

No. 1326 žodynas lietuvlškal-englfš- 
kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A La- 
lis. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Koėnas žodis pa
ženklintas k urs y voms literoms prie 
kokio gramatikos skyriaus jta prigulL i 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, III. 1902, 
pusi. 382. . ................... 5240
Popieros virtais............................ >145'

No. 1327 žodynas angilškal-lietuvlė- 
koe kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La- 
lis. čia rasi visus angliškus žodžiu* 
išguldytu* lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėt* 
tarmė, kaip žodžiu* angliškai tarti, 
teipgl kiekviena* žodi* paženklinto* 
kursyvoms literoms prie kokio gra
matikos skyriau* jis prigult Knyga*

No. 1329 žodyno*. Tu pats kaip 
No. ĮSU, tik pilnai apdarytas bran
gia, gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra b5 btoldo.) ..............   ...4 >740



Tikyba ar mocslaa. Tikė- 
nroRslifiki ir dra jgižkai-pčll- 

tlškl tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
Šliupo. Antras pataisytas ir padidin
ta* spaudimas. Chicago, IH. 1901, pus
lapių 211. .... ..................   50c

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

Jimiškl, VISMtlnš Lietuviška Šanki

No. 1457. Dangaus Aukštumas Ir 
Žmogaus Senumas; Anykščių šilelis 
Ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112............... !.............. 15c

Iragrotur* Htorataro* ant "North Mete" Ctl 
Čion galim* gauti moksliškų, svietiškų ir 
Ikų knygų, rašančių, škaplierių, abnosėllųl viso
kių laikraščių, Amerikos Ir Europos Ir poju--rų 
gromatom*. Teipgi užlaikau visokio tavorot juo
dyto, paišelių plunksnų, drukuojamų mašinukių, 
brltvų, stareoakopų ir daugelio kitų daiktų.: Ne
užmirškite atsilankyti, o busite ušfanedlntį.

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

................................... »»>*■"

■Ji... . , Telefen Varde 4T1... .

™!! Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

VYRAMS TIKTAI

Išdirba visokias legaliikas popieras, 
kaip Ui: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Bale, Testamentus, Affldaviu ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowlcz
Ofisai

A. Olszevvski’o
3252 S*. Htlrtel, Ur. J3rl St 

Chicago, Iii.

ŠGERA 
į NAUJIENA 
i Kenčimtiems

DRAUGAMS
Lietuviam! h

sr painiais nesveikumais, M

‘ “LIETUVOS” AGENTAI.
Pa. šiuos agentus gailauk naaisa- 

kyti “Lietuvą” metams ar 
metų ir užsimokėti.
Vincas Pūkas—Keliaujantii _
Jonas Janušas keliaujanti! Agentas 

po Illinois valstijįj.

Brooklyn, N. Y.
A. Leepiauskas, 
Jonas Lutkauskas, 112

Balti mere, Md. .
Petras Glaveckas, 635 W. 1> mbard st. -
L. Gawlis, 1834 N. Cas|l< 
Vincas želvis,

Chicago, IIL
- Jonas Bakas,

M. Dūdas, 
M. Fanstel, 
Charles Labar., 
Vtnc. Linki,

pusei

Agentas.

347 Rodąey Street, 
Grand st J

le Street
709 W. Loinbard St.

1098 So. ^eavitt st 
25th St.!

Laflin St.
51 W. 

4501 So.
10802 Mi< Avė.

124 W 21st St.
Geo. A. Pupausky, 1112 S. IfavĮtt St 
K. Steponis, 
Juozas Volmeris, 
K. T. Urbutis. 4552 
AnL žukauskis.

873 -
168 W

So. Asli i 
871 —

Iį4th PI. 
18th St 

and Avė. 
34th PI.

Cleveland, Ohlo.
Pov. šūkis, 6524 Formas Ake. S. E.

Cambrldgeport, Mate 
i, 719a 

42 Washi igton St
Pet. Bartkevičius. 
C. Kavolius,

719a Matu St

Eaat St. Louis, III.
Juos. Rainis, 452 Collinsvlle Avė.

HARTFORD, CONN 
Nar. Leseviėius. 40 Mufeerry st.

Herrin, Illinois. .1
J. T. Adomaitis, teox 708.

Kencsha, Wis. j
M. Petrauskas, 361 Qnince St.

Melrose Park, III.
F. A. Golubtckas, 

Millinocket, Me.
Jurgis Tumosa.

MINERSVTLLE, PA.
J.l Ramanauskas, * £ox

3ox 172.

5$8.

New Britaln, Conn. 
PleaaantIC. J. Čeponis, 21

Newark.
V. Atnbraaevlčla, i

NORWOOD,
B. A. Tumavičlus,

Street

N. J. U
178 Ferry

MASS.
346 L noi st

Street

Pittaburg,Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd
J. G. Miliauckas, 37 So.

I Street 
I9th st.

Paterson
Taraškevičius,

N. J.
70 Lafay !tte St,

Pittston, Pa.
J Kazakevičia, 103 No.

Plymouth, £a. ’
V. S. Kreivėnas, «

S. Poteliunas, 345 E.

Jf; tln St

Bei 1020 
River St

8a. Boston, Mass.
N. Gendrollus, 224 Athens 

Scranton, Pa.
Juoz. Pet riky s, 1514 Rosh

Street

Shenandoah, Pa.
T. Kryžanauskas, 12% Cherry
And Mačls,

Street
138 So. Mala Street

Springfield, III.
- Jur. Tachilauckas, ’ 710 Ei

SEKLY VILI. E, IND.
Ad. Kax«keviČla

Turners Fa Ils. Muse.
K. P. šimkonis. »

1 ■ - Tacomz, Wash.
J. Pulšis, 220 E. 2fith fit.

Union City, Conn. į
F. Simaitis, Box 72.

Waterbury,- 
temanUuskas, 39 

Jurgis žemaitis.
J.

Conn.
W. PortSr 

824 Bahk
St

Wilke»-Barre, Pa.
A. P. Alek-j, 71 No. Hancock št

Worcester, Mase.
Ant. Bernotas, 45 Wai<.1 St.

Weatvine, III. 
Juozas J. Šilkas.

Dr.P.G.WIEGP
<IŽ LATVIJOS i

Priima ligonius savo ofise:
3315 S*. MORGAN
Kasdieną iki 2 vai. po pietį} ir nuo 8 vai.
vakare. "Telefonas: Yards 709.

Ponia Ona Mil|er
(pagal vyrę Jankauskienė) U

SENIAUSIA UETUVE-AKUŠERHA CH CASO 
(labar gyvens priešai Ruble st 

107 Canalport Avenue 
Talephonaa — 341B Ceriai.

Dykai 
■ dėl 

II Vi r u
I- --------------------------------------------------- -

Vardas ir pravarde
PaJta.........................

Kas gali būt matyta >

GALERIJOJ MOKSLO
344 S., State St CHICAGO,ILL 

arti Harrison gatvės '
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijos 
Žingeidumai Osteologuos

Žingeidumai Ororuullav Into Organų

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumus.

, Tyrinėk įtekmį ligos ir paleistuvystia, 
perstatyta* gyv didum figūrose, sveikuos* 
ir ligotuose padijitnuose. Lavų* lirodinltoja* 
atsakinėja visokiu* klausimus. Didžiausia pro
tą tavo gyrenime. , I

INŽENGA DYKAI!

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. State St. Chic

Tau Seksis!
Jeigu nusipirksi knygute “Kaip 

padaryti Monus” ir išmoksi isjos 
daryti monus. (''Įdirbsi vakarais 
daugiau rodydamas monus nėgu 
dienomis prie sunkaus darbo. Kny
gutėje aprašyti 63 monai. Kaina 
50c. Pinigus siųsk markėmis ar 
Money Orderiu ^dresuodamas

JONAS ILCAUDAS
7716 So. Peoria St, CHICAGO, ILL.

F. P. Bradchu is
ATTORNEY& COUNSELOR «t LAW

Atwood Bldg., Room 806 
1318. Clark Cor. et MadieenSt

CHICAGO, ILL. TeI. Frnnklin 171.
Lietuvy* advokatai, baigę* Jurisprud^nci- 

Jvs mokslų čia Amerikoje. Veda visokia* by
las. et i i kai ir kriminaliikai visuose įtei» 
miiose
Gyv. 3112 S. Malsite St. arti 31-mos gst

Talepbone Varde 0040.

ARDAI BROOKLYNO LIETUVIU
Nauja Lietuviška apavijt krautuvė ‘ 

(Sboe Store), 41 Grand st.• Brooklyn, i 
N. Y., netoli Houston ir Grand ferų.

Užlaikau 
Parduodu ku 
negu žydai.

Naujas Išradimas

K
 Tuksiančiai plikų žmonių atgavo pui
kiu* plaukus, sulaiko slink ima plankų 
galvos labai trumpame laike Vietoje 

senų atauga nauji, gražu* plaukai. Vlaakia hs- 
ferosadla dykai. Artesnėm* žiniom* reikia ra

šyti įdedant kraao* ženklelį.
BROF. J. M. BRUNDZA

AR TU SERGI
Ar tavo Neitasis 
ištižęs, skaudu* Ir

< . I išbertas spuopo-
CtetaH liais? Ar burna

i rCunA •“ir*
f J/11. da kvapas, veidą*
’ | Ali iėberias spuogai*.
A? l negali valgyti-
j pyksta širdis, ve-

»kreplluo]l 
rytmečiai*, Jauti 

U j. deginimų ir sunku-
f /-J mų krutinės duo-

blukėje, atkirugstl negardžių skystimu arte vėju, 
ėda rėmuo, ėsi silpna* ir greitai pailstanUs, užei
na seilėteki* Ir sutirttėjima* *elllų, negali mie
goti, Ima snauduly* po pavalgymui, kankina 
diegliai šonuose, gurgima* vidurių, gumbas, ne
gardus skoni* burnoje, trumpa* kvapas, greita* 
nuvargina*, plakimas širdie*f Jeigu teip tai ne
lauk, tuojau* pelsiųsk mum dolerį o ne* tamlstal 
nusiųsime butelį musų gydnoM* Tte Jobą Eltalr, 
■u pilnu pamokinimu kaip varto t L Pagelbės ta
ni 1 s tai kaip ir šimtam kitų. Katalloga* aprašanti* 
stivirt 100 ligų gaunama* dykai ka* prisius porų 
markių. John I. Hagdslunas, propr.

JOHN'S RUPPLY MOUBR 
ri09 «O. OAKLKY AVC. CHIOAUO. H.L.

Dr. O. C. MEINE
DfiNTISTAS

OFISAS-lMipts 31 ir Si. Habite Įit
(lymMM virt UBAM.) X CTIUBO, ILL

Lietuvių Gydytoja* ir Chirurgas.
3255 8o. Halsted St., Chicago, III.

Gydo visokia* liga* moterų, vaikų ir vyrų. 
Teipgi turi didele praktikų ir gydo pasekmingai 
vitokia* iimpauėiaa. užviseMJusias Ir paslapttt

{ gaa vyrų bgaa. Daro operacijas pa*ekmh><aL

Dr. G. M. Glaser
Šiuomi pnnrlu gerbiamai publikai. Jog eaiu

firmos tavor*. 
iglauslal ir pigiau i 
M. M. Kullavas. 1

damas 17 metų. Dabar garo ufiB| perktUau į 
saro namas po ar. x

3149 S. Morgan St.
Kampas 32ros gatvts

Mano odsas aprūpinta* naujausiai* budai* gydy
mo. Visa* ligoniu* stengsino*! ižganMintl, kaip 
Ir lygliol. Pasitikėdama*, Jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rems, estu namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dienų ir naktį. Esiu specialistą* 
ligose vaikų, moterų išvyru ir ute* nd 1 n tose ii iro
se. Darau visokių operacijų. Liekuosi su pagarba- 

Telefonas Yards 687.

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

“Baltramiejaus Naktis"
yra tai ptUJcu* prancūzų romanas. Žingeidus tikėjimo pamatai ir mirštančiųjų ginčai: be' 
bie v to ir kataliko. lodomų* darbai karaliaus, kunigų Ir Jų paslaptys. "BALTRAMIEJAUS 
N AKTIS" siora, didelė kbygs. Kaina 75*.

“Raistas” (The Jungle)
versta lt anglų kalbos originalo. Tai yra aprašymas iš A m* riko* lietuvių gyvenimų. "R da
ta**' tokia akyva, kad Į litas civilizuota* kaltes išversta. "Raistų" per*>altg* busi kalpš* 
Šia* kliasn* pabaiggi ir geriau svietų bei jo surėdymų pažinsi, negu daug metų Amerikoje

Vienybė* Liet” ir „Lietuvos" taiklaščią pirtie merą t a metam* po |2.t0, bet naujai uš*l- 
■■kauliam per mane vienį šitų laikiaVIų. pritlunčiant |2.00. duodu “BaltRaMI" dykai.

D-re Marija Dowiatt-Sass
Motenj ir Vaikų Litų Specialistė. 

BUSTAS, 3001 W. Marrisee St.
(arti W. &2-o> Are.) 

Valandos Iki 9 Tai. rytmvtvj.

OFISAS, 74» W. 18-th Bt.

V*lindo*: Jfno9:30 iki lt :30rytr
. Nuo 3:30 iki 7 vai. vakare.

Nedėldisniato: Nuo 9:30 Iki 13 Tai. tik.

Lenkiszka Gydyklai
Sveikatos Patarėjo I

D-RO J. THOMPSON’©
Vieaint*1 i* ir tikriausias keli ts atgriebteul siveikatos yra per Lenkilkajų Gydyklų. Svel 

keto* patarėjas ir Direktorių* u • gjdvkto* D-ras J. B Th< mpsonas. kari* yra gertausl’ gvdv - 
toju bew Yorke, kadangi ji< p įbaiĮje Y»le universitetų, daug metų praktika* J New Yirki'Bel' 
levia ligonbuty. tein >gi garsiem • vilto, sviete V'lennoi ligoni u v, knr Ir pragenėjo kaipo gar
siausia* gydytoja*, kuriam ir d.b ,r uera toj ligos kurios jis nepataikytų išgydyti

T< dė LinkPkon Gydykla kviečia visus, kurie tik ser^a kokia liga . nelauki s rašyti ar t a- 
čiarn Į jų ataišsnkil, o kiekviena* apture* tikrų pageltų ir išgjdj m > garantijų. A iretas toksai:

Dr. J. E. Thompson, 342 w. 27th st., New Yerk., f. y.
GYDYKLA ATDARA: Nuo* iki i} va), ryte ir nuo 9 Iki ė vai. vakare. Septintadienlais nao

v liki3Hal-po pietų.

50,000'KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kranam Vyra Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrilku ligoie, raSikiete ing mua ogausite dideloe vertes 
lygele. Ta knygelė paaakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
muodyjlma, silpni bes vyriškume, abeluam nupulime apeku, rhumatizme^ orga- 
5ko ligoie, vyduriu, kepenų,, inkltu arba pūsles lygoaie, gali lengvei iaigydyte 

’ _- t "——- —Liedami piningus daktarams ir us giduklea,
idame jokios pagelboata. apstingai dykaf gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
mi_bagelboi,_kelp $100.00. Jie pasakiš nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 

per pagelba toa 
«•  -------------------- ——, — — .■»- —vyras neat-

į—-------- ------------ Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vynai dykai; mis
mokam Ir pač tau. Jškirpkite žemi* paduota kuponą, ir priaiuskitie aunu, omas

ui;i . ____
n: ško ligoie, vyduriu, kepenų,._______
D< ž&osle. Jeigu, asatie nusiminė mokii 
n< gaudame* * _ **__ 2. _ “ 1____ ________
▼< ftesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis ntTkuo ius sergate 
^įeitai išgydyti. Tnkstaučei vyra atgava Sveikata IrvyfK&umo per 
V< rtingos knigelės. <Ta knykelė Ira krautuve linin, apie kurio* kožnas 
bt tinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama Tysai <

Siusk te kupone dykai rautos knygeles šendana.
Dj I. JOS. LISTER A CO., L. 702 Northsvestern Bldg,, 22 Fifth Avė., Chicago, 111. 

Garbingas Daktarai; Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarainta kr ygelė.

Statas

Skaitytojau, 
užaimokte 
prieš ėjimų gydyti* kur kitur, nez jie užtikrina tau nuotėkių ir laikantį iš
gydymų kožnoa ligos, kurių prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi
nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng
vai nu vargstantis ir neramus? Ar s t mintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 
trūksta energijos ir tvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, 
spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, nemorališki ir 
Nusilpiinaiti Sapnai, Patrotytaa Vyrinkimai, Sekliszka Silpnybe 
nesuaugusios ir šaltos dalys, nnsistojimas šlapume paliktame per naktį, 
pienėtas šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumų pūslės ar inkstų? 
Išsipūtimų Gyslų Maišely]; Užsendintų Puletekį; Užakimų Varpskylės; 8y- 
filitiškų UžnuodyjimųKraujo, ar kokių kitokių gėdingų nervų, odos, kraujo 
ar užsendintų ligų? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi uikurdu- 
ses dalia, priešlaikinį nykimų, skausmus kauluose, puolimų plaukų, skau
damų gerklę ir tt. ?

Jeigu turi, tai Chicago Medical Ciinic 
užtikrins tau pilnų ir laikantį ant visados Išgijimų, jeigu jie nuspręs, kad 
tavo liga yra Išgydoma. Jausi pagerėjimų iš pirmos dienos, ir neužilgio 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne
sunaikina jaunus ir pusamžiaius vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike, 
arba slaptingas nubėgimas tekios su šlapumu. Tas padaro žmogų netin
kančiu prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina 
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo perta n k aus užga- 
nėdinimo lytiškų geidimų.

- Męs tikrai tave Išgydysime.
Mg* gydom Ir Išvydom rtkloa nubėgtam*, nerrn kutilpnijimų, nteeirt ju»į p u tat® k Į, syfllį, 
ne natūrai lik u* bėgimu*, patdagystų, Inkat^ U pualte Ilga*, teliybg sakant, vleee Vyrą 
Ligae. Vi»o* kliūty* laimingam š*nybintam gyrvaim* bu* prašalinta*. Tukstaačiu* Jaunų 
ir pusamžisių Tyrų kasmet prieš laikų nušluoja į grabų Jaunyste* Išdykumai, per tanku* 
•uaikuoptoimal ir kraujo Ilgo*. Jeigu turi nors vienų Iš virš paminėtų šankių, paslrodavyk 
■si miimi* nmlazal rira vw*r vesiu

Rote tau Rieke nekaštueja, o gali užčėdyti daug kentėjimų.

EUROPEJIŠKAI-AMERIKONIŠKA
Prekybos Kanceliarija

Parengia *eiknžinga* poptera* ir dokumentu* į sudus arba administracijo* kanceliarija* 
Rusijoje, dovteeanssti*. aktu* pardavimo, parsamdymo sutarti* ir kitokiu* dokumentu*.

bujleškosnatrtku* gimimo, mirtie*, šenybų ir kitu* įpėdinių dokumentu*.
išguldo vAMkta* raštu* ir dokumentu* į Rusiškų, Lenkiškų, Lietuviškų Angliškų ir Vo

kiškų kalba*.
Veda viaokšaaarovaa Rusijo*. Austrijos. Vokietljo* Ir Amerikos soduose.
AMteka viaoUn* reikalo* pa* Rusijos. Austrijos ir Vokietijos Koasuliu*.
Ved* prova* *Slyglniii><> ui sužeidimus ir nuostolius. • ■
AUieka Višakiui prekyba* reikalu* Rusijoj, Austrijoj. Vokietijoj ir Amerikoj.
Rašykite *a»e prigimtoje kalboj* šiuo adresas

Europe-American Commer. Office, 112 So. Clark St, Chicago.
Teiephaaa Mala MSB , (*te FIoot, Room MM.)

Geriausia Proga Amerikos Lietuviams ingyti
14 k. Grynu auksu pavilktas laikrodėlis.

sražUi stavlriie'al* viešais (Vyriškas ar moteril 
k**i *u dviem antvožai*, koteliu utauksms* ir uš- 
statoms*, augšto* kltaso* Amerikos mašinerija,.

M ;'U9 M visai* akneenai*. garantuojama* IK metų, kaina
Šlž.OO. — I4t gna*a«k*u pavilkta* grandlnė- 
H*, garantuojama* iš metų. — 14 k. gryna auk- 
na pavilkta* žiedas, su tavo vardo pirmutinėmis 
JitarotnU, garantuojama* 4 metam* Visi šitie 
daiktai sykiu kataoja SIAS6. Aat laikrodėlio iš- 
graviruota: Atmintis iš Amerika*.

Prisiųsk mums už viską >4.74.
* mnm* atgal, o mg* aagrųžlnaiiae tau (*>■*- 

Tokie* gemas kainas m*. duo< ame tik ptr 
užsisakymui dėl geresnio susipažinto su ju

ta Ataiųvk asums Hkitao 24c. dvlcenčtai* kra- 
so* ž'nkieitais • Itkaaius Ž4.5O uŽRik'si apta
rt jf* Ir apžiurti?* daiktu* ekspresui Anuo* daik
tus galim* | arduotl tris *yk angėtesn* kaina.

Už e l*ikrrw » Ina, « grand 141 Ius ir • žiedui 
•žb .M) 11 uO iik«taotr. kra*o* ženkleliai*. Llku 
siu* f>*.šo u*nn ktal atsilmdan:a« ir peržiurtai 
daiktus eksprese ofise.

Agents Wholesale Watch Co.
192 West Broadvvay, Dept. 71 

NEW YORK CITY.

NAUJO 23A1ŪSa'1Sl!"J«

Excelsior Watch Co., Dept.

Uideta* M97.

GARSUSIS PASAULYJE 
Profesoriaa Medicinos

Dr. E. C. Collins,
Uždėtoje*

Collins X. Y. Med. Instituto.

apžlu

vl»e atsakynsų imanse ant *ave.«. ura- 
kabutis dvkal *u dažnu laikrodėliu, 
iipardarnfjtf perterin^aml pė

da r pigu. Atrffuok Ktrip:

Chicago, III., U. S. A.

300.000 IŠGYDYTI!
Nereikia ilgiau sirgti! 300400 žmonių 
buvę verginti visokiomis ligomis, tapo pasek
mingai išgydyti ir tie, kuriuos kiti daktarai ir 
Institutai buvo pripažinę už neišgydomus; vie
nok gargiejei daktarai ( olllns New Yerk Me
dical Instituto ir tuos išgydė.

Nenustok vilties! Nepaisyk kaip yra 
sunki arba uŽsisenėjusi liga, nes tie patis Spe- 
cįjaUstai ir Tave teipgi gali išgydyti. Heatfde- 
llek, ateik (arba parašykle lietuviškai), oaptu- 
turėsit pagelbėjimui vaistus, kurie tuojaus 
suteiks palengvinimj ir padarys sveiku.
Npimpck savo sveikatos ir ateities llvpa '^"menkiems ir nepatyrusioms dak
tarams, apie kuriuos nieks nežino. Už tai ne
laimėje ligos, be apsirikimo, kreipkis . prie 
visiems žinomų geriausių gydytojų!

Collins Jiew Yerk Medical Institutas yra 
seniausias, didžiausias ir atsišaukus. Jo suma
nus specijalist-ai daktarai direktoriai, tuojaus 
užsiims tavo ligos išgydymu.

TEISINGI DAKTARAI! GERI VAISTAI!
TIKRAS GYDYMAS!

Reikale tam tikras specijalistas daktaras pa
daro operacijas.

Patarimai (-DOVANAI!
Ateik, ar parašyk. Instituto 
daktarai suteiks dovanai.

Kad apturėtume! šviežius 
ir grynus vaistus, tai speci- 
jalistai Instituto Laborato
rijoje sutaisys ir pšsiuns į 
namus, kuritį kitur niekur 
nsgali gauti.

Jeigu sergi roumatizmu, užsikrečiamoms slaptoms Ir kraujo užnuodijimo 
ligoms, ausų, kaklo, krutinės, kepenų, širdies, plaučiu, strėnų, nugaros ir 
tam panašioms, VYRAI ir KOTERfS, ateikite arba rašykite, adresuojant:

COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE
140 WE8T 84tii BTBEET, MIW YORK.

\ Jei aari apslšviest, išmanytį apie įvei- 
kata, kaip ja uilaityti, 6 apsirgus kur ir 
kaip iš-sfgyJvti, rašyk, o Apturėsi Prof.
Dr. E. (fciilln* knygą „Vadovas įSvel- 

•- kata”, tik prisiek 100. markėms už pn- 
* * žluAtijpa.
Df. f.T. ODflE. Gydymo Direktoriai.

OFISO VALANDOS:. 
Kasdiena nuo 10 ii ryto iki L 
po. pietų nuo S iki 5 vai. " _ 

Šventadieniais nuo 10 iki lt 
Vakarais utaraiake 
nuo 7 iki 8 vai.

Dr. J.McOLADE,

Su pasakymu vardo $1.00Kaina 50c.

Męs Apdraudžiame

Moterų ligos
įširdo kad butam

pučkai. piktoji dederviaš. iua-

PATARIMAS IR 
(Styrimas dykai.

uos*. Baltouo* tekėjimas ir 
kito* lito* tikrai išgydomo*. 
Užpakaliai* žarnos, užsendm- 
to* ir nerviška* lito* moterų

Užnuodijimas 
Kraujo,

I lytiškų dalių at iii** 
visiem*, kurie praleido

DR. ZINS,« CHICAGO

Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butę namai, naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.
Nuo Mirties.

Męs apdraudžiame VISKĮ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ

IŠGYDO IN 5 DIENAS'ES-
MMBHiMMBRBRMĮMMMMMMiraRMM^HM^MM Bo peilio *r *_kauamo

DUMBUOTM IR BUBISUKą QY1 
gaišimo taiko, be Jokio skansmo ir ant tųųjai 
dėjimus, pagamina pilnų bėgimų kraujo, si 
Skausmai pranyk»ta visai.

Męs išlydome kuomet kitiems nenusiseka.
Mg* teipgi iėgydome trumpu laiku visa* liga., kurio, apsireiškia tarp jaunų, senu ir 

pusamžių vyrų. BASIKLAUBIMAB IR IŠTYRIMAS DYKAI! Vi.kų utla.kume slapty, 
bėję. Jei buei gydoma, musų, nieką* to nežino*. Mge tariate tam tikrų gydymų kiekvienai 
ilgai.

$10. vertės ištyrimas su X-spindulials dykai.
Vyrai, mananti apeiveett, privalo ataišahktl pa* mus dėl Ištyrimo, idant ž.noti ar iie 

tinka apeivedlmui ar n*. K i tų. y k gali būti kūne koki* liga, kuri kllndyt. laimintam gyve
nimui apelvedustem*. *

Jeigu tomistą turi kokį nesveikumų kūne, paeinantį n'uo perdengimo gamtos tiesu tai

ap*lvreU.llank 1 ai«te»«*ry oteų ir nteitikrtak mu, kad „i tlkf.

liTYRIMAB IR PAB1TBIRAVURAR DYKAI!
Nereikalauiamc phifirų pradžiai rydtyimo. Jei metall ateiti pate, rašyk. 

American Medical Dlspensarv 
91-93 E. VVashington Street

VALANDee PRfKMiteA,

DKLMAŽINY8 IR KORTU LKMIKAO

PROF. H. CEIBOVVITZ
A s . Ai pasalusiu tasaietai su kuem apsivesi ir teipgi

hlngton Street Chicago, III
NOimm 10 ryte iki 4 pe pietų Ir mm 0 Iki y vakaro.
Ir AveMaStealala mm 10 ryte Iki 1 pe pteta. r'~

v 'IrC/ Eemi vienatiniu kortu Ičmiku (burti-
• ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti V Ą

Į Vl-e-/ meilę ar draugiikumj tą, prie kurių šir- C^mSS
dls liukus! nors jie butų Ir gana toli.

Prižadu pasakyti tamlstal ar tam Įstos vyras, moteris ar meilužg tei
singa ar prigavlnga; kaip apsivesti su ta ypata, prie kurios širdis linku
si; kaippaskubinti apsivedim} su ypata, kurtį myli; taipgi kaip įgautj 
Įtekmę ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praeitį, da
bartį ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELLr ST,
*a* kalbu uktuviBkaj ir lrrkiSkal

Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir
kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kampa
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. Chicago ,

Noriu iitvdvti kiek-vienų vyra aerOanti iiplerimn ly 
užsikrečiamu* kraujo nuodui, nemik* mnetairumų pažluj 
liečiančia* vyru*. — Šita* Buožiniu* paai*inl;nimua yra »tv 
d»u* pinigų ant daktarų ir vaistu be jokio* naudo*, ir mane 
šitiem* žmonėm*, kuri* buvo lydomi dešimitiea ar daugi* 
kimo, kad aš tunu vienintėų būdų, kunuomi tikrai iišvdau.
NemokBk už gydymą be Raudos —- mokėk už tikrą ligydymą.

iUvdoma treitai, tikrai ir •« 
pilna slaptybe. Nervų nusil- 
pntjimas, nupuolimas sveika
tos, žudymą* stipry bis. nubi- •' 
(ima* kraujo, usnuodijuna*. 
šlapuminč* taišty*.

Plaučių ligos, 
Dusuly*. Bronchitą* ir kito* 
plaučių li|os tikrai išlydoma

moterų ligų.

Serganti Vyrai! 
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo ligų, nenusiminkite. Susira
minkite! Gelbėkite save! Šauki
tės! prie mus! £

Eikite ten, kur busite gydomi sanži- 
ningai ir greitai pasveiksite! Suččdysi 
laikę ir pinigus eidamas Į American Me- <flr 
dicai Dispensary. Patarimas dykai.

Sutinimai ir kitokį nesveikumai yt* išgydo**! trumpu laiku tu keliom* dienom* r. i- 
*ų originališku badu gydymo. At»akančiai pritaikyta* matų gydyme* yra tikriausia* ir nuo
dugniausia* bud** ant (Vieta, patiekimui nuodugnaus išgydymo. Negaišink talko ir neštai > k 
pavojui savo sveikata*, klausdama* patarimo pa* apttakorlų ar draugų. Jei nė»l atoaksu .ai 
gydoma*, tai gali būti tirra., kad turtu tų itgų per visų savo amžių ir ji visuomet atgabeo* ta-

y patilk* gydymų

pavojui *avo sveikata*, klausdama* patarimo pa* a p tiek orių ar draugų. Jei alsi ateakan ai 
gydoma*, tai gali būti tirra., kad turte! tų ligų per visų savu amžių ir ji visuomet atgabens ta • 
mlstai nelaimų ir susikrimtimų. Mg* i*g;. dome takitanfiu* tokių ligų, dėlto kad turime j< m* 
y patilk* gydymą

UŽSIKIMBIMAS ARBA UlAKIMAB VARNOS. Nedaro skirtumo kaip ilgai kenti 
nuo užakimo varpo* ir kiek daktarų tamtatų prigavo ir suvedžiojo, musų gydymas tamsta tūl
iui Hgydys. Su musų gydymą nereikta Jokio piaustymo. Musų gydymą* yra geriau*!*! visoj 
pasauUJ, b* Jokio skauno JI* prataliua nesveikumų ant visados.

UŽNUODIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingu vaisto* ir turi akaurmu*. ža..- 
du burnoje, gerkllje ar pratrukime aat kokio* aon dalie* kuao, ta! *ergl nuo užnuodipmo 
kraujo, kurį gali llgydytl Amertean Medical Oiepmstery. Mų* jiel^ome šankiausiai iteyi- 
domų ligų prasčiau*tatae padljlme. Mg* ilvsiystme tavo kraujų grynai ir praialioaime U višo 
kūno Įvairiu* nevalumu* bei nuodus trumpesniu laiku Bėgu kas kita* kokioj dalyj pasaulį

Tokl poMjlmų gyslų mg* rtgydome te ro- 
lutų gydymas pralaliaa visokius ligotu* pa 
n* greitai normaliikų eveikatų ir tvirtumu

ligos ir kitoki padėjimai negal būt 
galima gydyti asąbiskai. NERAS
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