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į POLITIŠKOS ŽMS.

Jš Turkijos ateinančios žinace 
ne labai ramios: dar vis nežinia, 
kas ten gali atsitikti. Europipėj 
Turkijoj rods ramu, nes čia di
desnė :gyventojų dalis yra krikš
čionys; todėl čia nėra baimės, l|ad 
reakcijonieriai išdrystų ir čia reng
ti tokias krikščionių skerdynes kąip 
Azijatiškoj Turkijoj, nes krikščio
nys gali atsiginti, ypač kad jie tori 
ginklus ir . tai ne blogiausius. Juk 
antai krikščionių sukilimu Mace^o- 
nijoj numesto nuo sosto sultono 
Abdul Hamitlo valdžia neįsjerjgė 
suvaldyti net per kelis metus. Bet 
Šiandien Turkijai ne daug prigiuli 
žemės Europoj, iš čia ją baigia 
stumti laukan; Europoj Turkijai 
liko vien Macedonija. pietinė Rū
meli j a ir beveik nepriguhnitiga 
Albanija. Kraštus tuos apgyvena 
ne turkai, - bet bulgarai, greka^į įr’ 
albaniečiai, turkų yra labai mažai, 
ųors visgi dar turkai laiko valdjžią 
saN^rankose.

Jauųiejie turkai, paėmę į sivo 
rankas valdžią, suprato, kad norint 
palaikyti Europoj dar likusius šė
mės plotus, būtinai reikia sųly- 

. ginti teises krikščionių, kurie T|ir- 
M kijoj buvo vos kenčiami, su tei 

mis mahometonų, taigi su teisėipis 
valdžiusios tautos, nes dėl mynioji- 
mo teisių ne mahometonų Turki i ja 

/labai- daug jau žemių nužudė: 
prigulėjo dabartine pietinė Mad:o- 

tlija, dalis Užkaukazio; dėl nek<n- 
timo krikščionių Turkija netelo: 
Rumunijos. Serbijos, Bulgarijos 
Grekijos. Dėl to paties, valdi nt 
Abdul Hamidui, be mažo neniuu- 
3ė Macedoniją.

Ne iš gero- noro janniejie tar
kai Sulygino teises krikščionių su 
teisėmis -mahometonų, nes norėt a- 
mi palaikyti Europoj esančias ; e- 
mes. kitokio kelio surasti negalė 
Bet dabar, sumažėjus Turkijai $ri- 
gulintiems žemės plotams, didesnė 
jos gyventojų dalis susideda iš 
mahometonų, nes didesnė .dalis 
krikščibnių apgyventų žemės plotų 
nuo jos atsiskyrė.

Paliuosavimas pančių varžančių 
krikščionis labai suerzino mahome
tonus, kurie iš to suvaržymo turėjo 
didelę ' naudą ir nekenčia latiai 
krikščionių. Jie prieš teisių su
lyginimą jų nekenčiamų krikščio
nių pžkėlė protestą, parengdami 
krikščioniu skerdynes Azijatiškoj 
Turkijoj, kur krikščionių vra ma- 
ziau.

Nereikia užmiršti, kad veik visus 
augštesnius urėdus užima maho- 
metonai; iš mahometonų susideda 
ir Turkijos kariumenė. Tame tai 
ir yra didžiausias pavojus, tas gal 
į niekus paversti besistengiihus 
jaunųjų turkų per sulyginimą tei
sių visį Turkijoj gyvenančių tau- 
tų sudrutinti viešpatystę, apsaugo
ti ją nuo visiško nugriuvimo. Juk 
pati kariumenė, kurios pareiga njio 
skriaudų ginti visus viešpatyšMės 
^ventojus^ dalyvavo skerdynėse 
ir plėšimuose' į krikščionių turįų.

Užganėdinimui krikščionių, pa
ėmę vėl į savo rankas valdžią jaiu- 
nieji turkai pažadėjo sugražinti iš
plėštus turtus, sugražinti paimtas 
fanatikų armėniškas merginas lir 
moteris. Gubernatoriams pasiuntė 
atsakančius paliepimus. Vietoj su
tepusių krikščionių krauju savo 
rankas kareivių,, į neramius ap
skričius. . atsiuntė kariumenę iš 
Konstantinogplio. Bet ir toje kja- 

-riumenėj tarnauja vien mahometo
nai. Kada atsiėjo išpildyti centrja- 
liško rando prisakymus ir toje įiš 
Konstantinopolio atsiųsta kariume
nė pasirodė neištikima. Buvo j4u 
atsitikimai, kad kareiviai atsisakė 
pildyti atsiųstus iš Konstantinopo 
lio prisakymas. - 
krikščionis ’ ginti 
gazdiflH užmušimu.
f su
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Europos viespatystės, kaip ko

kios bent, norinčios ramiai užsilai
kyti, su baime žiuri į dabartinius 
prietikius Turkijoj; tos norėtų, 
kad Turkijai pasisektų susidrutinti. 
kad jauniemsiems turkams pasisek
tų tvarką ir ramumą įvesti. Bet 
yra gana tokių, kurios iš netvar
kos nori pasinaudoti.

Nebereikalo maskoliškas jenero
las Snarsky^ su kariumene įsiveržė 
į Persiją, kur jis visai nebuVo rei
kalingu ; nutraukė jis ne į maištų 
apimtus apskričius, bet prie miesto 
L rmiah, gulinčio prie Turkijos ru- 
bežiauš. Maskoliškas randas užtik
rina, kad tas padaryta todėl, kad 
turkai neužpultų ant armėnų Per
sijoj. Bet kad turkai, niekenų ne 
kurstomi, dabar norėtų įsiveržti į 
svetimą kraštą ir jame rengti gy
ventojų skerdynes, tam nieks, tur
būt. ne patikės. Aišku, kad Mas- 
kolija laukia Azijatiškoj Turkijoj 
tolesnių riaušių ir iš jų norėtų 
pasinaudoti, žinoma, jeigu tas duo
sis, užgrėbiami kokio Azijatiškos 
Turkijos ploto.

Tolesnių maištų Turkijoj ir į 
juos įsikišimo bent Maskolijos. ma
tyt. laukia ir kitos Europos tautose 
Peręitų sanvaitę Europos laikraš
čiai pagarsino, jog Austrija, užbė- 
giniai už akių, sumažinimui 
Maskolijos godumo, padarė sutartį 
su Japonija, kuri pasižadėjo, jeigu 
Austrija už draskymą Turkijos 
plotų butų įtraukta į karą su Mas- 
kolija, savo visoms kariškoms pa- 
jiegoms užpulti ant Maskolijos nuo 
rytų, taigi nuo Srberijos. Rods 
Austrijos randas užsigynė, kad 
to nepadarė, bet manoma, kad 
laikraščių paleista svietan žinia ne 
iš piršto iščiulpta. Randai juk pa
darytus su kitais kraštais sutarimus 
slepia. • -

Taigi pradėtos Azijatiškoj Tur
kijoj krikščionių skerdynės gali 
netolimoj- ateityj pagimdyti Euro
poj, o gal dąr ir kur kitur, tokius 
kraujo praliejimus, kokių ant že
mės seniai nebuvo po kurių poli
tiškojo musų žemės žendapio iš- 
veizdis gali žymiai persikeisti.

Laikraščiai praneša, jog Turki
jos parlamentas jau atvirai pa
kvietė kitur persekiojamus žydus 
persikelti į Turkiją. Jiems žada 
atsakančius žemės plotus, ant kurių 
persikėlę žydai galėt rėdytiesi vi
sai savistoviai. tKviečiami ypač 
Maskolijos ir Rumunijos žydai, nes 
tuose kraštuose jie labiausiai val
džių persekiojami. /
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rando išreiškimu vaidai užbaigti.
Streikai jūreivių ant Prancūzijos 

laivų traukiasi toliau ir platinasi 
vis labiau. Daugelis laivų Marsi- 
Įijoj, Toulone, St. Nazaire negali 
išplaukti dėl streiko jūreivių. "Kra- 
so$ siuntinius į Algierą ir Korsiką 
važio ja dabar kariškieji laivai.

L’žtai surengti streikai krasos ir 
tęlegrafo tarnų nepasisekė, kadangi 
ne rado didelio pritarimo pačių tar
naujančių ir sustreikavusių nepa
minė. kaip reikiant, kitos darbinin- 
kU organizacijos. Dėl to Prancū
zijos darbininkai labai. įpykę ant 
v ršininkų Centrališkos savo orga- 
n žacijos. Daugelis atskirų san- 
jungų pasitraukė jau iš Centrališ- 
tosios organizacijos ir mano su

tverti kitą, kuri mokėtų geriau 
giiati darbininkų reikalus.

k

jiapliupėjo šūviai. Mejeris visai 
nušautas, Kulmanas labai sužeistas, 
Jasnovskis ir vežėjas Rulevas su
žeisti lengvai. Nežiūrėdamas žaiz
dos, vežėjas dar greičiau suragino 
arklius ir atvežė kontoron nabašni- 
ką ir sužeistuosius. Pinigai tokiuo 
bodu išliko sveiki. Tuojau policija 
subruzdo vyties užpuolikus, kurie 
pasislėpė Petro kalne. Čia juos 
apsupo iš dviejų pusių. (Matyda
mi, kad jau čia ateis jiems galas, 
du iš jų pasibučiavo ir čiapat patįs 
nusišovė, Kituodu ėmė bėgti, bet 
bebėgdami buvo policistų ir karei
vių nušauti. Visi jie dar jauni, 
ne vyresni, kaip 25 metų. Du 
iš jų pažino: tai kasžin-kokie Juš
kevičius ir Bartkevičius, juodu pa
tįs nusišovė. Kas tokie 
kitu du — nežinia.

Pasirodė, kad užmuštuoju ba
landžio 17 d. Kaune Žalu jam kal
ne du nežinomu užpuoli! u buvu
siu : Antanas Matusevičių J ir Ed
vardas Juškevičius, brolis 
sišovusio.

>er vieni

norinčius 
oficierti' 

Argi to- 
fanatizmo perimta ka- 

riumene galima krikščionis ginti 
nuo fanatikų užpuolimo, argi su 
tokiais kareiviais apskričiuosc 
krikščionių ir mahometonų apgy
ventuose galima tvarką įvesti? Ge
rai dar kad nekenčianti krikščionių 

- kareiviai susilaiko nuo parengiri o 
naujų skerdynių. Bet tas gali v !- 
liaus atsitikti. Taigi, kas netoli
moj ateityj gali Turkijoj atsitikti,

VIDURINĖ IR PIETINĖ
. AMERIKA.

Revoliucija, kilusi vidurinės 
.Amerikos respublikoj San Domin
ge jau pasibaigė ir tai netikėtai 
greitai. Atsiųsta rando kariumenė 
sumušė visai revoliucijonierių va- 
duit-ą, jenerolv Camochą. Likučiai 
jo kareivių per sieną pabėgo 
kiimynišką llayti. Bet kitoj sie
nas pusėj juos suėmė ir, kaip ma
ny, bus jie iš čia išvyti. San Do
mingo randas garsina, jog visoj 
n spublikoj dabar ramu. Bet ar 
iš tikro čia, ramu, nežinia. Šitos 
n-spublikos rando pagarsinimai ne- 
v sada pasirbdė užsitikėjinu) ver
ti is.

Ir pietinėj Amerikoj, respubli- 
10Į5 Peru sostapilyj Lima bandyta 
revoliuciją pakelti, bet ji teipgi

>sisekė. Dabar policija įieškon
si (kėlusio. Dabar policija j ieško
F jtrola. Rcvoliucijonieriai nera-
<13 gyventojų pritarimo. Nedėlioj 
atsibuvo čia didelis gyventojų su
sirinkimas pakėlimui protesto j 
sukeltą revoliucnją.

IŠ LIETUVOS.

prieš

kito nu-

Kauno kalėjime dabar sėdi 
šie politiškieji lietuviai prasikaltė
liai. Be teisrrto: A. Ghcevičius, 
V. Kmitas, Pr. Lubickas, Br. Miš- 
tautas, J. Nevodomskis, Pr. Juš- 
kys ir B. Čaplinskas. Nuteisti ka
lė j i man: J. Baltakis (3)4 Į metams) 
ir J. Druoga (3 metams). Nu
teisti areštantų rotosna: K- Matu
lis (4 metams), P. Žitkevičius (4 
metams), P. Degulis (į metams 
4 mėn.), J. Gritėnas (4 inietams), 
A. Bilinovskis (4 metąms) ir J. 
Paviliunas (4 metams)^* Kator- 
gon: J. Gune (8 metamu), J. Sa- 
ranka, K. Kvitlys, J. Baniunas, K, 
šaltanis, K. Brinkus ir J. Kuprė- 
nas. Ištrėmiman: A. ir St. Di
džiuliai. Tvirtovėn: B. Lapienis 
(1 metams), A. Kaupas (b mėn.), 
J. Karabinas (i % met), J. Ru
peika (8 mėn.), J. I^askovskis 
(1% met.) ir B. Girtautas (2 
met.). — Susinėsimas šit kaliniais 
labai sunkus. Kalinys.

dabar jau kertėje, o toj vietoj 
caro paveikslas, Svėdasų gi mo
kykloj jau viršun durų nukeltas". 
Pakilo didžiausias triukšmas. Vie
ni rėkė: "Pas mus ir gubernato
rius buvo ir buvo viskas gerai, o 
tu jau nukėlei ant durų, o kitas 
atvažiavęs gal dar išmes ir per 
duris ?1” Viršininkas suriko, kad 
tai “Ne jūsų tiesos, o mano; jus 
tik dirbkit kas. reikia, o kas nereik 
nekalbėkit’’. Bet visa vyrija su
riko: “Vyrai! mes visi “drian’y 
tai važiuojam namo’’ ir visi lig vie
no išėjo. Viršininkas pasijuto tuš
čioj raštinėj beesąs ir pradėjo ge
ruoju vyrus į vidų prašyti. Visi 
suėjo atgal ir žem. viršininkas 
pradėjo maloniai kalbėti. Bet visi 
vėl pareikalavo, kad Dievo muką 
padėtų ten, kur buvo pirmiau. 
Nors pats viršininkas neatkėlė, bet 
paliepė viršaičiui atmainyti ir pa
dėti Dievo muką j senąją vietą. 
Po to visa vyrija nusiramino ir 
pradėjo nutarimus* daryti. Bet tų 
reikalų kurie pirma buvo pakelti, 
jau nesvarstė. Ilganosis.

IŠ ŠIAULIŲ.
Šįmet Šiauliuose pirmąją gegu

žės šventė ne darbininkai, bet poli
cija.

Iš pėtnyčios -j subatą kiaurą 
naktį sargybiniai raiti lakstė, o 
18 d. balandžio — j gegužės prie 
kiekvieno fabriko bent po kelis po- 
licistus kiurksojo. Dabojo visur, 
dargi ir prie progimnazijos dvieje, 
kitų mokyklų tai po kelis. Dabar 
Šiaulių darbininkai kalba: 
liuese,

šiau- 
vietoje darbininkų mani

festavo policija, ir visiems priminė, 
kad tai darbininkų šventė pirmoji 
gegužės”. A. švitinis.

' la už pusę kainos. — šiame at
žvilgyje Druseikių sodžius pirmu- 
inis padarė pirmą žingsnį. Ant 
laininėtų sanlygų atpirko nuo gra- 
,x> pliacių su visais mediniais trio- 
□ėsiais. Administracija gi pirki
mą palengvino jiems tuom, kad 
grynais pinigais paėmė tik 33 rub., 
kitus pinigus paskaitė darbu: ap
siėmė atidirbti 150 dienų su arkliu; 
tas darbas vėl išeis jų pačių nau
da*, nes taisys tiesesnį kelią iš 
Astravo į Biržius. Malonu papa
sakoti, kaip toks didelis sodžius, 
kaip Druseikių, dailiai sutinka. 
Teisybė ir čia buvo atsiradę du 
priešginos, bet jų tas darbas nie
kais nuėjo. — Ar seks druseikiš- 
kius ir kiti sodžiai dar nežinia. 
Tuo tarpu girdžiasi apie derybas 
dėl karčiamų ir karčiamaviečių ir 
tąrp Vinkšninių ir Klausučių so
džių su dvaro Administracija. 
Apie kitus gi sodžius, kaip — Užu- 
šilius, Braškius, Šlepščius, Stačku- 
nus, Spalviškius, Juodženius, Aga- 
niškiečius, Štakirius, Dirvonakius, 
Gerdžiunus, Zastančius, Iškonius 
— nieko negirdėti. Ar gi tuose 
sodžiuose neatsirastų nors po vie
ną žmogų, kurie pradėtų raginti.

Dar iš grapo Tiškevičiaus.pali
kimo Biržių valsčius turi savo'li- 
gonbutį. Musų žmonėms tai dide
lis parankamas—už 10 kap., o ne
turtėliai už dyką, randa daktaro 
patarimą ir gauna vaistus. Iki- 
šioi užveizėtoju to ligonbučio buvo 
Dr. Giedraitis, bet dabar atsisakė. 
Jis per šešioliką metų dirbo, gan
dams tik 500 rub. algos. Valstie
čiai manė, kad į jo vietą atsiras 
užtektinai daktarų, bet apsiriko. 
Jau bent trįs daktarai buvo, bet 
apsižiūrėję važiuoja —visiems są
lygos nepatinka. Ir vargu kas 
atsiras jeigu, valstiečiai nepadidįs

ant 2 parų į kalėjimą pas Kupiškiu 
pristavą už ardymą valsčiaus tvar
kos. 7 iš jų būvio apskųsti kaipo 
revoiiudjonieriai įš 1905 m. nes 
tuomet reikalavo nuo viršaičio ko
kių ten atsilyginimų. Jų pa
vardės: P. Rudzinskas, J. Kalulis, 
P. Av., P., Ba., K. Ba., A. Ju. ir 
-J. Stivas. Visi jie padavė skundą 
gubernatoriui. Matysime, kas iš 
to bus.

Ten buvęs Kalinis K.

IŠ VEIVERIŲ.
Gegužės 6 d., baigiantis dešimta! 

valandai, vakare. Veiverių sienos 
sudrebėjo nuo nepaprasto trenksmo 
Ant rytojaus trenksmo priežastįs 
paaiškėjo. Seminarijos sode po
licija surado parako apsvilintą kru- 
nl3, greta sužeistą medį ir tvorą. 
Surasta ir dvi bombos šūki, bet 
aprūdiję šukių kraštai rodo, kad 
šukės senos. Kas gi tikrai sprogo, 
dar nesužinota. Spėjama, kad tai 
vieno iš mokinu darbas. Spėjama 
dėl to: 1) 3<ad tai atsitiko -prieš 
pirmutinį kvotimą; 2) kad prieš 
keletą dienų vienas mokytojas bu
vo gavęs bevardį laišką su grasi
nimais, jeigu duosiąs per kvoti
mus sunkų uždavinį. Jeigu tai 
butų mokinio darbas, — aišku, kad 
tai tik jo- vieno tuščioje galvelėje 
gimė ir subrendo tokia paika min
tis — visa seminarija viešai iš
reiškia savo pasibiaurėjimą tokiuo 
paiku darbu. Kalbama, kad val
džia gali perkelti seminariją kitur.

Veiverietis.

IŠ JIEVARAVO VALSČIAUS, 
Marijampolės apskr.

Balandžio 19 d. buvo vaito, jo 
kandidato ir teisėjo rinkimai, 
vo ir viršininko pagelbini

PERSIJA.
Vieną Persijos dalį, šiaurinę, ap

valdė įsiveržęs su kariumenę mas
koliškasis jenerolas Šnirsky; pie
tuose gi ant kranto, nuo kariškų 
laivų išlipo angliški jūreiviai.

Šachas išleido jau manifestą, ku
riame išpildo revoliucijonierių rei
kalavimus, paskiria liepos mėnesyj 
rinkimus parlamento atstovų, pri
pažįsta pats, kad tik konstitucijo- 
nališka rėdą gali krašte tvarką 
įvesti. Taigi revoliucija pasibaigė, 
nes revoliucijonierių reikalavimus 
šachas išpildė. Bet šachui su jais 
susitaikius, užgimus jau tvarkai, 
įsiveržė į Persiją maskoliškoji ka- 
riumenė ir angliškieji jūreiviai. 
Taigi aišku, kad maskoliams ir 
anglijonams ne įvedimas tvarkos 
rujį»i. Greičiausiai jau nė masko
liau, nė anglijonai iš jų_ užimtų 
Persijos plotų niekada ne pasi- 
traiuks, juos sau pasilaikys.

31 d. gegužio Londono laikraštis 
“Times” pagarsino žinią, buk re- 
guliariškoji Turkijos kariumenė 
tieš Saibulak peržengė Persijos sie
ną ir užėmė jai prigulintį apskritį. 
Tas pats laikraštis teipgi praneša, 
buk mieste Miandaob turkai pa
rengė krikščionių skerdyfies, išsker- 
lė ten datujlžmonių.

' PRANCŪZIJA.
Prancūzijos' ministeriai nutarė 

šreikšti Vokietijos randui gailėji- 
nasi dėl atsitikimo prie Casanblan- 
:a, kur Vokietijos konsulio urėdnin- 
:as. vedantis pabėgusius nuo tarna- 
yinjo prancūziškus “Svetimtaučių 
legijono” kareivius, likosi prancu- 
zišlrų kareivių truputį pakutentas. 
Dėl to atsitikimo prietikiai terp 
Voįcietijos ir Prancūzijos buvo teip 
aagedę. kad abiejuose kraštuose 
laukė ‘karo. Dabar Prancūzijos

IŠ VILNIAUS.
Rūtos vakaras balandžia 18

i nekaip tepasisekė. “Gyvųjų pa- 
. veikslų” pastatyta tik vienas — 
; Gėdinimo laidotuvės, ir tas blogai 
į išėjo iš tos priežasties, kad buvo 
. netikęs apšvietimas.
) elektros šviesa neįtaisyta.
cerio dalis buvo šį kartą irgi silp
nesnė, nekaip kitais kartais. Nau
jas choravedys, p. Popatta, per 
porą repeticijų, suprantama, kad 
negalėjo dar gerai jo pastatyti. 
Vien tik panelė L. Skalskaitė savo 
maloniu dainavimu .išgelbėjo,galima 
sakyti, koncerto dalį. Vis' dėlto 
prie šio vakaro daug rupesnių rei
kėjo pridėti. Daugiausiai pasidar
bavo panelė Sapkauskaitė, p. A. 
Jurašaitis ir panelė Skalskaitė, rū
pindamies gyvais paveikslais. Gir
dėjome, kad sekmadienį, balandžio 
19 d. buvo susitelkusio prie “Rū
tos” musų jaunimo susirinkimas 
vąidinimų ir koncertų reikalams 
aptarti ir nutarta geresnė tvarka. 
Smagu girdėti, kad sunki pradžia 
neatima jiegų ir noro darbuoties.

Mat

d.

dar
Kon-

Iš UKMERGĖS, 
Seniau didžiausia mokykla 

buvo — miesto mokykla. Dabar 
jau ir didesnių atsirado, ir kitų 
skaičius padidėjo. Be miesto mo
kyklos, jau turime privatinę vy
rų gimnaziją, mergaičių gimnazi
ją, mergaičių pchsijoną ir liaudies 
mokyklą ir keletą vyrų liaudies 
mokyklų. Miesto mokykla jau tu
ri pilnas 4 kliasas, kur mokoma vo
kiečių ir prancūzų kalbų, kas jų 
nori ir primoka, ir amatų: šakalė
lių ir dailydžių — veltui. Mie
stas vieton amatų nori jvesti dar 
vieną, lotynų kalbą, kad butų ly
gu progimnazijai. Be naujųjų kal
bų mokslas bus lygusj kliasoms.

Religijos mokytojas, kun. Diiy 
ginčius, buvo rinkęs mokinius, no
rinčius lietuviškai mokyties, bet 
tokių mažai tesura<k>. Daugiausia 
yra žydų visose mokyklose. Jie 
labiau brangina mokslą.

• - .. — Jurgio Sūnūs.

čia

IŠ PAPILĖS, 
Šiaulių apskr.

Balandžio 9 d. buvo sušaukta 
Augustaičių seniūnija paskyrimui 
kaimų rinktinių ir globėjams. Kaip 
tik raštininkas užklausė, ar skirti 
globėjus ar ne, tuojau pakilo toks 
klęgėsis: šaukė, kas tik galėjo; 
labiausiai šaukė Ferjnos sentikiai. 
Per tokį triukšmą nieko negalima 
buvo suprasti, ką žmonės priimą, 
o ką atmętą; nors raštininkas ke
letą kartų mėgino raminti, bet 
nieko negelbėjo. Taip buvo per 
visą sueigą, kas tik paduota svar
styti viskas liko užtvirtintą, nes 
ant visų užklausimų buvo girdėt 
tiktai riksmas “ura”. Patįs val- 
s|iečlai nelabai žinojo po ko pa
sirašė. Tai matote, kokia pas mus 
^raži tvarka per sueigas, ir ant ne
laimės

liai, nes neturėdami iš ko užmokė
ti daktarui ir pirkti vaistų, susir
gus eina jieskoti pagelbos pas vi
sokias bobas ir monelninkus. -

Nlėkštuti* ,

visados taip būna.
Varguolis.

Paroda “Dailė — vaikų gyveni
ni!” jau užsidarė balandžio 23 d.

Vilniaus gatvėmis valkiojasi
Jinaika įįžin-kokia kynė-dantistė.

trauko, čia-pat ant gatvės, iš sa
ve pacijentų sopomųjų dantų.... 
ki rmėles.
pcj
m

ima ji iš neturtingųjų
25 kap., iš turtingesniųjų ne 

iižiau kaip po 1 rublį.

ir

IŠ KAUNO.
Balandžio 17 d. 10 vai. rytą 

Šinidto fabriko kasięrius Kūlmanas 
du iš fabriko kontoros: Mejeris 
Jasvonskis, grįžo fabriko ar

klais iš Valstybės Banko, kur 
btvo pasiėmę' 1200P rublių dar
bi 1 inkam s apmokėti tą dieną. Arti 
gdžkelio tilto jų laukta keturių 
ginkluotų vyrų, kurie norėjo at- 
in ti vežamuosius pinigus. Norė- 
d«mi sulaikyti važiuojančius, jie 
art greitųjų užtvėrė kelią vielo
mis. Vežėjas tai pamatęs greitai

IŠ ALATOS, 
Ukmergės apskr.

Sausio 17 d. š. m. apsvarstymui 
valsčiaus reikalų žeiašečių virši
ninkas sušaukė sueigą. Pirmiausia 
raštininkas pranešė, kad reikia pas
kirti 50 rub. šėpai (spintai) kny
goms sudėt. Bet vaUtiečiai atsa.- 
kė, kad ir taip pilna raštinė šėpų 
ir daugiau nereik. Paskyrė tik 5 
rub. įtaisyti lentynomis. Paskui 
buvo reikalauta 400 rub. raštinin
kui už perrašymą nuo .20 metų 
žmonių surašo, bet ant to viri j a vi
sai nesutiko. Potam reikalavo, 
kad paskirtų kiek pinigų naujonis 
įkonoms įtaisyti raštinėj ir Svė
dasų mokykloj, ir kad^* žvakelės 

 

degtų.- Vyrija ir nuo tą atsisakė. 
Potam dar reikalavcf j 
raštynės ir mokyklom I 
rusiškas iškabas ant 

Tcų. Bet visi vienu 
“mums ir tos pačios 
kalba geros; o kaip 
rusų kalba, tai nežino 
tierius ar mokykla’ 
si valstiečiai vienu balsu suriko:

IŠ SALOČIŲ,
Pernai keturi valsčiai: Kiburiai, 

Gulbinai, Gadbergiai ir Skrebotiš- 
kiai Saločių klebono prikalbinti 
nutarė reikalauti, tilto ant upės Mū
šos. — Šįmet atėjo patvirtinimas 
ir tiltas bus. Bet dabar kyla nesu
sipratimai. Klebonas ragindamas 
prie nutarimo sakė, kad valdžia 
nereikalaus nuo valstiečių nei ka
peikos, o jeigu ir reikalaus, tai jis 
užmokės. Tuotarpu valdžia pas
kyrė per trejus metus po 30 kap. 
nuo dešimtinės. 4 valsčiuose, ap
skritai imant, 1600 ūkių po 20 
dešimtinių, bus 32000 dešimtinės.

Švogeris.

mažiau- 
Kitusyk 
Nuo to 
užginta

' is oniškio, 
Zarasų ap. ” * 

Čadasų valstiečiai suprato ap
švietimo naudingumą, nes pažino 
ant savo kailio, kad tamsų žmogų 
visi už nosies vadžioja, visi sten
giasi išnaudoti.... Užtat va pasku
tinėje valsčiaus sueigoje nutarė 
įsteigti valsčiuje savo lęšomis dvi 
dvikliases mokyklas (Oniškyje ir 
Panemunyje). Apsiėmė įsteigimui 
mokyklų mokėti per 4 metuę nuo 
dešimtinės po 15 kap., iš ko su
darys 4)4 (puspenkto) tūkstančio 
rub. kiekvienai mokyklai. Prie to 
prisidės dar susitveręs apšvietimo- 
reikalams kapitalas; medžių mo-. „ 
kyklos butui tikisi gauti iš val
džios miško.

Lobiškio miestelio ūkininkai nu
tarė kreiptis prie valdžios, idant 
įsteigtų čion vienkliasę mokyklą* 
ir pradžiai patįs pirko viduryj mie
stelio )4 (pusę) dešimtinės geros 
žemės. *- 1

Tik vieni Čadasų miestelio py- 
lieČiai dar po senovei užkiutę tuno. 1 
šviesesnių ūkininkų čia mažoka. < 
Nors mokykla nuo Čadasų apie 
už 8—12 verstų tačiaus apie įstei- ] 
girną mokyklos jie nesirūpina.

Oniškio liaudies mokykloje du 
mokytoju: lietuvis ir rusas. Dar-; 1 
bas joje eina pasekmingai, tik gai- < 
la, kad musų valstiečių vaikai yt 1 
musė pavasarį: anos 1 
mokiniai iš mokyklos, 
vams suprasti, kad 
mėnesiai tai mažas 
mokslas, reikėtų kiek 
stengti leisti vaikai mokyklon ligi 
vasarai, ligi vakacijos. Alexa.

tą ir jo kandidatą, renka du kan
didatu, o paskui valdžia pagal sa
vo nuožiūros vieną iš jų užtvirtina. 
Dabar gi Rėklaitis patarė įrašyti, 
kad vaitu išrinktas J. Oželis. Į 
kandidatus Rėklaitis nurodė Obe
linės Gustaitį. Žmonės ant*viso to 
sutiko. Tik ka.ikurie valstiečiai 
nepasikakino tokiais rinkimais ir 
viršininkui pranešė, kad jeigu kas 
atsitiktų su kasa, o vaito turtas 
neišneštų nuostolius atlyginti, tai 
jie atsisako mokėti.

Po taip laimingų rinkimų buvo, 
kaip paprastai, geros magaryčios, 
kurios užsibaigė nei šiaip, nei taip: 
J. Papečkis, sugrįžę^ girtas namo, 
peršovė savo berną, o ant rytojaus 
pats nusišovė. Tekšys,

IS

r

iš plyšių, o 
Reikėtų tė- 

keli žiemos 
dar vaikui 
galint pasi

ainyti 
viškai- 
rusiš- 

suriko:
lietuvių 

vien tik 
trak- 

galo vi

, IŠ BIRŽIŲ.
Kaip visur Lietuvoje taip ir Bir

žių apielinkėje beveik prie kiek
vieno didesnio sodžiaus yra dvaro 
karčiamavietės — pliaciai, 
šiai dešimtinės didumo, 
ten būdavo karčiamos. 
laiko, kaip žydams buvo
gyventi sodžiuose, degtinę parda
vinėjant, karčiamų triobėsiai riog
sojo tušti ir, kur dvaras medinių 
triobų nepaspėjo išsivežti, nejučio
mis visai jos išdulkėdavo. Tik 
keliuose sodžiuose iki šio laiko už
siliko tokios medinės karčiamos. Bet 
dabar valstiečiai -pradėjo galvoti, 
kaip iš tų senovės tvirkinimo įstai
gų padryti apšvietimo įstaigas — 
mokyklas. Grapas-Tiškevičius, už
girdęs apie tokį sodiečių ^umany-

IŠ VIRBALIŠKIŲ, 
Zarasų apskr.

Vasario mėnesyj buvo atvažia
vęs viršininkas ir sušaukė rinkti
nių sueigą paskui valsčiaus valdy
bai algas paskirti. Viršaitis prašė 
uždėti algos 50 rub., o raštininkas 
60 rub. Bet rinktiniai netik neuž
dėjo, bet norėjo raštininkui suma
žinti ir- apskundė jį viršininkui, kad 

1 skriaudžia žmones, dar prašej kad 
duotų jiems kitą raštininką. Vir
šininkas nesutiko ir išvažiavo. Ne
trukus 17 rinktinių viršaitis įkišo

GUDELIŲ VALSČIAUS, 
Marijampolės apskr.

, Musų apielinkėj ant valdžios 
miškų užpuolė taip vadinamų mi- 
nyškų amaras, ir daugumas medžių 
jau užsikrėtė, tuo amaru. Valdžia 
pasirižo kovoti su amaru ir gel
bėti miškus nuo prapulties, ir pa
sisamdė 200 su viršum darbininkų, 
kurie ir kerta užsikrėtusius amaru 
medžius, o likusius smaluoja: pa
starąjį darbą atlieka moterįs. Dar
bininkams (vyrams) moka 50 kap. 
dienai. Darbo diena neapribota. 
Todėl darbininkai nepasikakino to
kiu užmokesniu ir, išrinkę iš savo 
tarpo Antaną Pr. nusiuntė pas 
“nadlesną” reikalauti: 1) padidinti 
mokesnį ligi 70 kap. dienai, 2) 
dirbti tik 8 vai. per dieną ir 3) 
mandagiau apsieiti su darbininkais. 
“Nadlesnas”! atsakė, kad kas ne
nori dirbti po senovei, tegul atsi
traukia. Tada visi darbininkai su
streikavo. “Nadlesnas” mušė te
legramą pavieto viršininkui, kad 
darbininkai pakėlė “buntą”. ir ne 
tik patįs nedirba, bet ir kitiems 
neduoda, grūmodami kirviais. Vir
šininkas atsiuntė savo pagelbinin- 
ką. Tas pasišaukė keletą darbinin
kų (žinoma ir “začinščiką”) ir 
ėmė gazdinti kalėjimu. Bet šie 
atsakė: “Mums mažas užmokės? 
nis — meš ir nedirbam, ir nieks 
neturi teisės mus priversti". Tada 
viršininko pagelbininkas klausia: 
“O kas išmokino reikalauti 8 vįl. 
darbo dienos ir mandagaus apsiėji
mo su darbininkais?” Tie atsakė, 
kad “vargas išmokino”.,' ‘ Tada 
viršiniko pagelbininkas, paklausęs 
dar, ar eis dirbti, ir gavęs atsaky
mą, kad eis tik tuopiet, et bu?



S.

- ii

|r-7v;? “į 
F ■ ' ■ S

p

fe

r

p

j

b —

E

išpildyti darbininkų reikalavimai, su 
statė protokolą ir išvažiavo. Po 
protokolu pasirašė i r darbininkai. 
Ant rytojaus darbininkai buvo su
kviesti ir jų reikalavimai išpildytu 
Dabar dirba 8 vai. 
65 kap. dienai.

Vienas iš 1 darbihinkų.
L- /“T TT’ri

Po

gaudami. po

IŠ GRIŠKABŪDŽIO, 
>’aumiesčio iapskr.

Balandžio 21 d. bujvo teisėjo rin
kimai Žmonėliai susirinko iš visų 
pusių ant "baliaus ’ (paprastai tei
sėjo, bunnikų, vaito rinkinius žmo
nės vadina balium). Šisai teisėjas 
ne blogas, bet ir nėišgerųjų. Tei
sėjauja gi jau 27 metai. Kaip 
tik perbalsavo, tuoj pasipylė alus 
ir degtinė kaip iš fojntano. Užtai 
einant namo, tai ir keliai ir tiltai 
per siauri, ne vienas išsimaudė, o 
vieną »Baktiškių Balsį ant rytojaus 
rado net ir sušalusį. Apie pačius 
rinkimus nei nekalt*
suprasti patįs, koki buvo.

rodytas butų, lyg tartufc mes, lie
tuviai, daugiau nieko, kaip tik dai
nuoti ir teatruose sėdėti teišmano
me”. i .

Ir pajuokdamas, prideda: “Ar
gi čionai dar negana garbes?.... 
Prieš tai jis kuo-plačiausiai apra
šinėja šventes, parengtas vokiečių 
kareivių draugijų, ir tąsias visokiu 
budu išgiria, kad jos prakilnios ir 
kad vokiškai uždainavo “Deut; 
schland, Deutschland ueber alles!” 
Ir kad vokiečių kalba Dievui labai 
tinkanti, kad dainuoją, bet šiukštu 
ne lietuviškai....

irmis.
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TAUTIŠKASIS SKYRIUS 
LIETUVIŲ DAILĖS 

DOJ.
Štai jau ir atidaryta trecioji lie

tuvių dailės paroda. Šianr ir ten 
girdisi balsai: kas metai geriau. 
Malonu pereiti didelę šviesią sa
lę, pilną paveikslų, ir gale Įjos įei
ti į nedidelį šviesų kambari, kurs 
mirga visomis varsomis ir saulei 

pusę žiu-

' IŠ VILKAVI
Vilkaviškio kalėjime dabar sėdi 

’ už-politiką šie žmones: J. Mazure- 
vičius.(nuo Pajevonio) sėdi ketvir
tas mėnuo, J. Malžinskis (nuo 
Gelgaudiškio) — 4 mėnuo, Ant. 
Gnldzinskas — 3 m^n., VL ‘Pilotą 
(nuo Gižų) sanvaitč. Visi sėdi 
dar be jokio teismo, 
kaltina už uždraustus raštuf, Juoz. 
Milž. už sudraskymą įcaro paveiks
lo ir už priešingas valdžiai kalbas, 
o pas J. Maz. ir V. pil. bekratant 

. paėmė tik cenzūros leistas knyge
les. Vakar du kaliniu| (Juoz. Mek- 
šraitj ir Jon. Sadauską), išsėdėju
siu po pustrečio mėn 
les nieko negalėjo prikibti. Gy- 
penimas kelėjime gana blogas: ka
lėjimas drėgnas, oras dvokia, val-

• gjs prastas, nes duoda tik po 9 
leap. dienai. Kad iš namų nepri
duotų, tai .sunku butų ir išmisti.

Vincaš Barzdyla.

A. Grudž.

esio, paleido,

dvokia, val-

LIETUVIŲ IŠEIVI įJ ŽINIAI.
Prūsų valdžia patėn ijo, kad Ru

sijos išeivius Amerikon gabena ko- 
• kia-ten slaptai susitarusi laivyno 

linija. Valdinikams paliepta kuo- 
aštriausiai bausti už tokį nelegališ- 
ką darbą. Kokia bausmė, nepasa
kyta, bet galite piatis 
kad Prūsų valdžia nepivaišina juos 
nei paukšties pienu, nei dangaus 
migdolais. Taigi vieigenęiai bu- 

^-kite atsargus!
. Aleksandras Purickis.

(liepta kuo-

dasiprotėti

150 darbi

I§ LIEPOJA US.
Ciesoriaus Aleksand’o III kariš

kam porte nuo naujų metų labai 
pasididino darbai, per tai ir darbi
ninkų skaičius dvigutai padidėjo. 
Prie magazinų (prek ų sandelių) 

, dirba padieniai, daug ausia lietu
viai, partijomis po
ninku. Norinčiųjų darbą įgauti yra 
du kart tiek, kiek rnkia, pertai 
kiekvieną darbininką priima į dar
bą tik kas antra diena.

Kol dar kiti tebedi ba, tai no
rintieji gauti ant rytojaus darbo 
pradeda rinkties kokiomis 3 valan
domis prieš priimsiar t, laukia į 
eilę sustoję koki 200--300 darbi- 
ainkų. - Siaršpetis.

(“L. U“).

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 
Konservatyvų draugijos laiško” 

rauda. Į z
Tasai vokiečių vyriausybės šel

piamas, lietuvių kalba išleidžiamas, 
laikraštis pripratęs vi ką šmeižti 
ir purvais drabstyti vi >a, kas lie
tuviška. Jis stengiasi įkalbėti lie
tuviams, jog kas tikta i prakilnu, 
tai vokiška, visokiais ; 
pasinaudoja lietuviams 
Jis, apsimetęs tikybos 
tuos lietuvius savęspi traukia, ku
rie sakosi reikią šventai gyventi. 
Kas musų sentėvių garbinta ir jų 
didžiausio gyriaus butą 
juokia.. Ypačiai visomis jiegomis 
siaučia prieš lietuvių dainą ir te
atrus. Sako dainuoti :santi nuo
dėmė; taip daryti, kaip senovėje, 
esą Sda.

Štai trumpa ištrauka 
31, kuriame sako: “1 
viaf, tampame tūleriopu budu pa
garbinami, per biauriai 
čius pranešimus, kad n 
(pamiršo tyčia pasakyt 
senovėje butą) su “p

atsitikimais 
suklaiidinti. 
priedanga,

tą jis ap-

ii iš jo No. 
Męs, lietu-

ged man- 
lietuviai 
cad taip 
ais”, su 
’ V:

“deivėmis” sumišę esą į ir pasimi- 
fę, dar “bonką degtinės į grabą 
drauge gauna”. Lietuviškos dainos 
dainuojamos, lietuviški teatrai už
vedami, jeib “lietuvių gyvenimas 
Iš pamatų ir pilnai aijUdai”[ i pa

užšvitus, nežinai į katrą 
rėti, kuo gėrėties.

Tai tautiškas skvrius. Medžio 
darbų, tiesą pasakius, visai nedaug, 
begalės tik žiurstų ir juostų,'o vai
nikas to skyriaus tai bene btis tik
rai pustretinė margučių. Kokie 
margučiai! — Taip rūpestingai, 
taip dailiai įvairių-į vairiausiomis 
plonomis šakelėmis ir vingeliais iš
dabintų. išrašytų kiaušinių kitam 
savo amžiuje netenka pamatyti.. 
Tai ne menkas darbas — ir mo
kėjimo nemaža reikia, ir kuo-dau- 
giausia skonies. Dėl to ir galima 
pasidžiaugti margučiais, išstatytais 
parodoje, kad išdabinti jie visai 
savotiškai, o visi keisti^ ringeliai 
taip dailiai padaryti, kad noroįmis- 
nenoromis galvoji: “nagingos dar
bininkės čia butą”.

Kambario sienos apl 
žiurstais ir juostomis. Be 
mo, gražiausios priej uosti 
Griniuvienės rinkiniuose, I 1 iet ir 
šiap-jau dailių dalykėlių pr siuntė 
suvalkietės parduoti. Žemaj čiuose 
niekur nepamatysi tokių dar 
tokių audeklų. Ten margiu ;
sai paniekinti, kiekviena audėja 
stengiasi taip išausti, kad niekuo 
nesiskirtų jos audeklas nu: 
briko darbo. Gal-but, tai ir 
bet pagalvojus, kokie grąžui 
biniai papročiai ir išdarbiai 
— gaila darosi. Žemaičiuose 
kuotų, lapuotų žiurstų nei senutės 
nebemini, o margosios juostos ir
gi nebejuosiamos. Taigi 
džiaugiasi pamačius, kad nots vie
name plačiosios Lietuvos užkam
pyje tebemokama dar gėrėties tuo, 
kas tikrai sava ir gražu.
• Iš dviejų atžvilgių galima 
ginti tuos margai išgražintas au
deklus. Pirmiausiai, raštis ’ — 
išdabinimas, paskui varsos.
biausis tai raštas, nes jis tikrąi pa
rodo savotiškumą, skonies būdą, 
prisirišimą prie tokių ar kitokių 
formų. Ir tas tatai išdabinimas 
yrą, taip sakant, nemainomąs pa
matas, iš kurio gali plėtoties sa
votiška liaudies dailė. Varšų iš
sirinkimas ir jų sutaikymas irgi 
yra labai svarbus, nes parodo: taip- 
pat būdą h* išsiplėtojimo laipsnį.

Matydamas rinkinius musų lie
tuvaičių, ir svetimtautis be Abejo
jimo, pagalvotų: “Kaip gi labai 
išmintinga jų skonis”. Pagalvos 
tai, tur-but, kiekvienas, kurs mėg
sta tuos dalykus lankydamas tau
tišką skyrių III Liet Dail. paro
doje. Žvalgais aplinkui, o čia sie
nos tik mirga — tik mirgai Iš- 
tikro — rasi visas varsas, bet žiū
rėk tik, koks jų sutaisymas, kaip 
pritinkančiai sudarytos tarp savęs, 
kaip viena kitą atšviečia ir kaip 
drauge gražiai susipina., ‘ Čia ant 
žalios lentos geltoni ir rausvi raš
tai, čia vėl ant juodos žali ir;rau
doni, ten vėl melsvos, rausvos ir 
baltos sudėtos vainiku, švelniai akį 
vilioja. Kiek tų varsų 1 O eina 
garsas, kad ir senovėje tokiais dė
vėta, per amžius — per metų išim
tus auklėjo lietuvaitės stakl 
vo skonį, savo varsų meilę, 
nenuostabu, kad šiandien 
tik gėrėties gražiomis suv 
prikyštėmis ir gailėties, kad ti 
nai jos teužsukusios.

Dažniausiai pastebimas ir 
žiausis, be abejojimo, 
raštas, tai tulpės — 
Kartais išmėtytos jos liuosai, 
tais sudėtos po keturias į 
(kotais į vidurį), tarytum 
dė. Šįmet teko pamatyti ir 
juostą su tulpėmis, — kodėl 
audžiama jų daugiau? Tenka 
matyti visokių didesnių ir 
nių žvaigždelių, kitos labai 
supintos, visokių eglelių, 
bet tos tai jau dažniau ant 
Gražiai išrodo iš įvairių j m 
vonas.
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Galima tokį vieną matyti tautiš
kajame skyriuje, gražus ir nesun
kiai padirbamas dalykas.

Reikėtų kiekvienam lietuviui ap
silankius parodoje jikylai tą sky
rių peržiūrėti. Galima netik pa
simokyti iš ten nemaža, bet taip- 
pat išsinešti gaivinantį ramų, įspū
dį savyto iš šaknų gyvenimo. Rei
kia naudoties tąją proga nes, kaip 
minėta, retai teatsitinka keliaujant 
per Lietuvą išvysti ką-nors gražų, 
o tikrai senobinį, lietuvišką. Tiesa 
— Žemaičiuose galima pasigėrėti 
koplytėlėmis, kryžiais, išdabintais 
tulpėmis, ir kitais savotiškais pa
gražinimais. Bet.... senosios 
koplytėlės griūva, lūžta, ant jų vie
tos dygsta naujos ir.... atleisk, 
Sutvertoj au, toms rankoms, kurios 
jas pagamino. Pažiūrėkit tik į 
tuos naujus darbus.... Dailydė, 
matomai, daug prakaito ir darbo 
padėjo, kad tik pasekus gerai pi
gius miesto pavyzdžius, ir padarė 
—- nei į tvorą, nei į miestą. Kur 
dingo lietuvio širdies jautrumas, 
kur tos tulpės ,tarytum spinduliai, 
vainikuojančios, kryžius, kur tos 
koplytėlės ant augštų išdabytų ko
tų, kįlančios liūdnai į viršų smai
liais stogeliais?

Nebejieškokit naujuosiuose iš
darbiuose senobinio savotiško gra
žumo! Kas tik moka ką dirbti, 
tuojau jieško by kur pavyzdžio, 
pamiršdamas, kaip senovėje mokę- 
ta savo galvoje rasti pavyzdžių. '

Ar tai negarbingiau?
Šiandien ir menką indelį sunku 

rasti savotiškai išdabintą, o didės-' 
nių darbų nei mėginti nemėgina
ma. Parodoje pamatysi vos ke
lis šaukštus, kelis peilius, linijas— 
ir tiek; vieną gražiai išpiaustytą 
sviestinę ir dailią lentynėlę rank
šluosčiui pakabinti. Kodėl neat
eina kitiems į galvą dabinti reika
lingus stotkus, indus ir dabinti 
netaip, kaip miestiečiai dabina šar
vo priebučius, bet “iš galvos, arba 
imti pavyzdį įš senoviškų darbų.

Tai yra svarbus ir brangus da
lykai, apie tai reiktų rašyti, kalbėti 
daug ir raginti be paliovos visuo
menę, kad gelbėtų savo turtus. 
Reikia aiškinti visur, kur tik atsi
tinka, kame tų darbų svarbumą. 
Aiškinti’ per laikraščius, ir gyvuo
ju žodžiu žadinti musų audėjas 
ir dailydės, o jie parodys ką gali.

Sofija Ciurlianienė.
(“V-tis“).

sutrukdyti tą sumanymą, stengiasi 
neužleisti latvių valstiečių ūkių vo- 
kiečiams-ateiviams, bet “komite
tas, kurs, matomai, didelius kapita
lų? valdo,-galingesnis. P. Q
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IŠ AMERIKOS
KVAILA RODĄ..

“Chicago Mėdical * Recorder” 
paskutiniame numeryj patalpino 
straipsnį, kuriame užmano žudyti 
su chldftjformo pagelba bevilties 
išgydymo sergančius ligonius. Ar 
ne puiki rodą I Jeigu teisdariai 
šito laikta'ščio rodą užsimanytų pil
dyti, tai’ reiktų įsteigti spečijališ- 
ką policiją,, kurios pareiga butų su 
prievarta pas daktarus gabenti ser
gančius žmonis, nes jie bijotų, kad 
daktaras, nemokėdamas ligos per
galėti, su žinia neniisiųstų į ge
resnį svietą. Iš to, turbut, ir dak
tarams nebūtų naudos. Daktaro 
pareiga jieškoti kelio pailginimui, 
žmogaus gyvenimo, o . ne jį trum
pinti. Matyt Amerikoj netrūksta 
daktarų, kurie nė savo pareigų 
nesupranta. Jeigu gyventojus kan
kina neišgydomos ligos, tai ne to
kių ligonių kaltė, bet draugijos. 
Už savo.kaltę draugija todėl pri
valo ir pasekmes savo kaltės nešti. 
Daktarai .gana tankiai klysta, o 
amerikoniškiejie tankiau negu eu
ropiniai ; 1 J klystantiems negalima 
pavesti sprendimą ar leisti kam 
gyvastį, ar atimti jam gyvastį. 
Ypač su varguoliais, nuo kurių 
nedaug galima pelnyti, jie {didelių 
ceremonijų nedarytų.

ŽEME DREBĖJIMAS.
Pereitos ^eredos rytą, pusėj 

vintos valandos, Chicagoj ir 
sam lUinojuj, teipgi Wisconsine, 
Iowoj ,jr Michigane buvo žemės 
drebėjimai, jjet nelaimių ne pagim
dė. Kąjp l(ūr nugriuvo dūmtrau
kiai, apvirto kėdės, nuo stalų ir 
lentynų nupuolė lengvesni daiktai.

SVARąUS IŠRADIMAS.
Cleveland^ O. .Profesorius čia- 

nykščip? techniškos mokyklos D. 
C. MįlĮer, .(garsina laikraščiuose, 
jog išrado .Šūdą fotografimo tonų. 
Išradimas tas ypač muzikams la
bai svarbus.

de- 
vi-

PASEKMES ŽEMES DREBĖ
JIMO.

St. Paul, Min. Po paskutinių 
žemės drebėjimų, po upe Minne
sota, aplinkinėse Menderson pasida
rė didelė požeminė ola, į kurią 
dabar teka upės vanduo.

SLOVAKAI PRALENKS LIE
TUVIUS.

Bridgeport, Con. Slovakų tau
tiškasis Susi vieny j imas nutarė 
Virginijoj pirkti 1000 akrų žemės, 
ir ant jos parengti našlaičiams 
prieglaudą ir pasenusiems sąna
riams namus.

APSUNKINIMAS APSIVEDI- 
MŲ.

Washington valstijoj nuo 1 d. 
berželio bus įvestos naujos teisės 
apsunkinančios apsivedimus. No
rinti apsivesti vyriškiai ir merginos 
turės pristatyti daktaro paliudiji
mą, kad jie tinka apsivedimui. 
Uždrausta apsivesti girtuokliams, 
nuomarininkams, menkapročiams, 
džiovininkams ir turintiems kito
kias užkrečiamas ligas.

OSTEOPATŲ NEPRIPAŽINO 
DAKTARAIS.

Springfield, III. Cianykščiam 
senatui paduotas buvo sumanymas 
pripažinti osteopatus daktarais ir 
leisti jiems laisvai praktikuoti. Su
manymas tas vienok tapo atmestas.

IŠVEŽIMAS, AMERIKOS
„ IŠDIRBINIŲ.

Washington, D. C. Sulyg at
skaitos statistiško biuro: Amerika 
neišgabena savo išdirbinių svetur 
nė dešimtos dalies, kiek jų padir
ba; užtai svetimų parsigabena dau
giau negu 20% to, ką namiejie pa
dirba.

ŠINKORIAI TURI ATSAR
GIAIS BŪTI.

Vincennes, Ind. Cianykštis tei
smas pripažino našlei Bertai Hill- 
man 5000 dol., ktorios vyras, gir
tu būdamas, eidamas namon, pri
gėrė. Tuos 5000 dol. jai turi už
mokėti William E. Stewart iš 
Jonstowno, kurio saliune šitos mo
teries vyras pasigėrė.

Ji

Tilton, Ark. Strausso dirbtuvė
se expliodavo garinis katilas. Ex- 
pliozijos dirbtuvių savininkas ir jo 
brolis likosi užmušti, o keturi dar
bininkai sunkiai sužeisti.

IŠ DARBO LAUKO
|| Evansville, Ind. Tarnaujanti 

ant čianykščių gatvinių karų nuta
rė streikuoti, kadangi kompanija 
nepripažįsta unijos.

f Evansville, Ind. Prigulinti j 
uniją čianykščių gatvinių karų tar
nai paliovė dirbę.

1T Pereitą sanvaitę Jungtinėse 
Valstijose Šiaurinės Amerikos bu
vo išviso 205 nusibankrutinimai.

H Philadelphia, Pa. Sustreikavo 
čia gatvinių karų organizuoti mo- 
tormonai ir konduktoriai.

Philadelphia, Pa. Motormo- 
nal ir konduktoriai ' Philadelphia 
Transit Co, rengiasi streikuoti, jei
gu organizacijos viršininkai su
rengs streiką.

f Wininpeg, 
kėlimo kviečių 
niejie malūnai 
likosi uždaryti, o didesniejie su
trumpino darbo laiką. Mat kvie
čiai dabar brangesni negu miltai,, 
per tai malūnams ne apsimoka 
malti.

Kanada. Dėl pa- 
kainos, visi mažes- 
vakarinėj Kanadoj*

LIETUVIAI AMERIKOJ

apie 
sve- 
kad 
ren-

nieks ne areštuos. Kas kokią sėkla * 
sėja, tokius ir vaisias renka. Rd.)« JD 
Teismai jau turi gana darbo su jį- 
prisilaikančioms to papročio mer
ginoms. Viena gauna vaikiną^ 
kitą pinigų, trečiai teismas nieko 
nepripažįsta, o tos merginų byloa|, \ 
svetimtaučių akyse žemina jų gar
bę. Buvo čia ir tokių atsitikimų^ 
kad mergina žada* tekėti už vai
kino tol, kol vaikinas superka dra-« 
bužius ir kas jai reikia^ o pas-* 
kui už jo neteka, *4ai tokiu budu 
vaikiną nuskriaudžia (o ar vaiki
nai kitokiu budu merginų ne nu
skriaudžia? Rd.).

Čia buvo garsinta, kad vasario 
mėnesyj duos koncertą panelė 
Kričmaniutė, bet praėjo tas laikas* 
o koncerto nebuvo. ,Tik štai gjrdi- 
tne, kad 23 d. balandžio buvo kon
certas, bet nebuvo kam klausyti* 
nes ne buvo plačiau pagarsinta. ~ - 
Pažadėjo plačiau pagarsinti ir ki
tą už poros sanvaičių parengti, 
bet girdėt kad vėl nebus.

A? Kamblaitis. 1
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NAUJAS LATVIJOS BARONŲ 
APSIDRAUDIMO SUMANY

MAS.
Kas nežino, kiek skaudžių smū

gių turėjo Latvijos baronai pa
kelti revoliucijos, metu, koumet il
gai kentusių vergų-latvių skriauda 
buvo išsiveržusi aikštėn ir yt bai
si vesula be pasigailėjimo naikino 
savo skriaudėjus, jų turtus, jų šei
myną. Ir nors iškilusi reakcija 
padėjo baronams veikiai ir vėl 
sugrįžti prie savo feodalinių tei
sių, tačiau įbauginti baronai no
ri kaip galint apsidrausti nuo pa
našių smūgių ateityje. Tam tiks
lui sumanė užkolionizuoti Latviją 
valstiečiais vokiečiais.

Šiandien jau visai tikrai yra 
žinoma, kad Latvijoje veikia tam 
tikras baronų komitetas, kurs per 
savo agentus superka iš latvių- 
valstiečių žemę ir apsodina jas tam 
tikromis iš Vokietijos atgabenamo
mis vokiečių šeimynomis. Mat, tie 
jau nekiltų ateityje prieš savo vien
taučius ponus.

Lengvai patenka minėtojo ko
miteto nuosavybėn valstiečių-latvių 
ūkiai, nes dauguma jų suardyta, 
palikta be valdytojo. Vienur nu
žudytas ūkio šeimyninkas; kitur 
išpustytas ūkis “skrajojančių bu
rių“ atsilankymais; vėl kur-nors 
šeimyninkas tebėra uždarytas kalė
jime, arba besibasto po pasaulį iš
tremtas ir tt., o pačios-našlės arba 
jauni vaikai nepajiegia išlaikyti nu
puolusio per suirutės metą ūkio ir, 
žinoma, lengvai užleidžia juos “ko
miteto“ agentams, kurie prie to 
dar gerus pinigus duoda.

Pastaruoju laiku, “komitetui” 
pradėjo sekties šis kolionizacijos 
sumanymas dar geriau, kada jis 
įgijo dar miklesnius agentus, kurie 
moka ir sveikam ligą įkalbėti, štai 
atvyksta toks agentas vieną kitą 
kartą pas kurį ūkininką ir pradeda 
jam pasakoti, kad jis esąs valdžios 
įtariamas, kaipo maištininkas (visi 
agentai kalba dailiai latviškai) ir 
kad jo laukiąs toks-pat likimas, 
kaipo to bei ano kaimyno. Reak
cijos įbaugintam latviui neilgai rei
kia įkalbinėti — bematant parduo
da ūkį ir neša kailį | geresnį pa
saulį.

Vietinė valdžia matyt gerai ži
no apie “komiteto“ veikimą, bet 
visai kelio neužstoja. Susipratusie- 
jio latviai, Įdek įmanydami,stengiasi

NEŽINOMAS GERADEJAS.
Dės Moines, Iowa. Cianykščios 

krasos inspektoriai j ieško čia ypa- 
tiško laiškų siuntinėtojo. Laiškai 
visokioms ypątoms pasiųsti yra be 
parašo, bet juose būva jdėta pini
gų po 100 dol. ir po daugiau. 
Nežinia, ar juos siuntinėja koksai 
pasislėpęs labdary s, ar beprotis.

PINtGŲ DIRBĖJAI.
New York. Detektyvų kapi

tonas Flynn, su šešiais pagelbinin- 
kais ant vienos farmos netoli Wil- 
ton, Con. užtiko netikrų pinigų 
dirbtuvę ir suėmė trįs juos dirbu
sius vyrus.

VAGYSTA APSIMOKĖJO.
New York. Plėšikai įsikraustė 

j namus Thomaso S. Clarko posū
nio mirusio vyskupo Potterio • ir 
paėmė auksinių, sidabrinu ir bron
zinių daiktų už 10000 dol. Bron
zinius daiktus rado paskui jau už
statymo namuose, bet vagilių ir 
kitų daiktų neranda.

ŽVAIGŽDE SU VUODEGA.
New York. Astronomas Edw. 

F. Naulty praneša, jog dangaus 
ruimuose dabar galima ir be. žiūro
nų matyti didelę vuodeguotą 
žvaigždę arbaf kometą, kuri ke
liauja su greitumu kelių milijonų 
mylių minutoįj.

IŠSlVfeRŽUSIO GAŽO 
‘*nXpKOS.

South ęhicągo, III. Išsiveržusio 
iš pertrukų^ięs. dudos gazo dirbtu
vėse Illinois ętfel Co. likosi už
muštos keturioĮ^ypatos, o keli, atbė
gę pagelbpn, npo gazo apalpo, 
alpo.

^RADĖJAI.
Viename Oklahomos miestelyj, 

kur uždrausta pardavinėti svaigi
nanti gėrimai, šerifas patėmijo duo
nos kepalaičiūs pardavinėjamus 
po 25c. Kadangi kaina pasirodė 
jam per didelė, o žmonės duoną 
pirko, šerifas paėmė vieną kepa
lai tį, ir perplovė. Viduryj duonos 
rodą jis mažą degtinės buteliuką.

PRIGERS.
Vicksburg, Wis. Vazoo kana

le apvirto gazolininis garlaivis 
Doris, ’ su 10 pasažierinųj; iš jų

RENKA PARAŠUS. >
New York. Moterys reikalau

jančios sau balsavimo teisių ren
ka parašus po prašymu, kuris bus 
kongresan paduotas; jame reikalau
jama pripažinimo moterims bal- 
sąvimo teisių. Jos tikisi surinkti 
mažiausiai milijoną parašų. Klau
symas tik ar visos tos moterys Su
pras gerai kam ir kodėl pasirašo. 
Iš nežinančių būva menka nauda.

REIKALE RENGIMO CHICA- 
GOS LIETUVIŲ SVETAINES.

P. Damijonaitis ragino visuome
nę išreikšti savo nuomonę reikale 
statymo, ar bent rūpinimosi 
pastatymą Chicagoj e lietuvių 
tainės. P. Mockus patarė, 
jaunimas, ypatingai užsiimąs
girnų teatrų, turėtų pirmiausiai rū
pintis tuo dalyku. “Lietuvos” re
dakcija pridūrė, kad “svetainė — 
tai ne vienos jaunuomenės reika
las”. Būdamas dar vis šiokiu-to- 
kiu šulu draugijos, ir aš norėčiau 
kyštelėti savo dvylekį pamatui rei
kalingos svetainės; tačiaus pirm to 
geistina butų žinoti (manau, kad 
ne man vienam), kaip toli nužengė 
prie savo tikslo Susivienijimas Chi- 
cagos' Lietuvių Draugijų, kurs ir 
“susitvėrė” bene tiktai tam vienam 
siekiui. Rudšilio špukas.

Iš BAYONNE, N. J.
13 d. gegužio, Leono Peikovskio 

svetainėje 196 kuopa S. L. A. pa
rengė prakalbas. Kalbėtojai buvo: 
J. Grinius ir J. Liutkauskas, abudu 
iš Brooklyno. >

J. Grinius pirmiausiai kalbėjo 
apie susivienyjimą ir jo naudą 1 
ir apie darbininkų padėjimą. Pri
vedė' daug faktų,, kurie publiką 
prajuokino. Kalbėjo apie moterė
les ir merginas ir daug teisybės 
apie jas pasakė: girdi, jeigu butų 
čia alaus, tai butų pilna svetainė 
merginų. Kad musų miesto mo
terėlės myli rudąjį alutį ir šokius, 
tą visi žino. Liepė šviestis, skaityt 
knygas ir laikraščius rištis J orgar 
nizacijas ir tt

J. Liutkauskae trumpai paaiški
no S. L. A. tikslą ir jo naudą. 
Daugiausiai kalbėjo apie patrijotiz- 
mą. Nors jis kalbėjo gana gerai, 
vienok vartojo daug žodžių » lietu- : 
viams nesuprantamų. Užgriebė 
dvasiškiją, aiškino kaip daro 
biznį bažnyčiose, ir kaip daro iš 
darbininkų puikų gyvenimą. 
Ragino šviestis, skaityti moksliškus 
raštus, įsitaisyti knygynėlį.

Publikos susirinko neperdąų- 
giausia, kadangi vis da yra daug 
žmonių, kuriems prakalbos ir ap
švietimas išrodo bedievišku. Už
tai daugumas lietuvių tiki į stiklini 
dievaitį ir “velnio knygas” per 
daug vartoja. Čia lietuviai ne
labai sutinka tarp savęs, jie pasida
linę į daug skyrių: į bedievius, so- 
cijalistus, dievočius,
šliuptamius ir tt

. J. Januškevičiau

M I ' ' f
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TVANAI.
. Mobile, Ala. Tūluose apskri
etuose Alabamos ir Oklahomos di
deli tvanai. Miestelis Shabula, 
Wis., išvisų pusių vandens apsem
tas. Upės Mississippi, Arkansas 
išsiliejo per krantus ir užliejo lau
kus, kdriems labai daug nuostolių 
pridirbo.

GIRIŲ GAISRAI.
Negannee, Mich. šitose aplin

kinėse, nuo kibirkšties užlėkusios 
iš lokomativos dūmtraukio užside
gė girios. Ugnis išnaikinp tarp
giry j buvusį kaimą Dalton ir 3 
milijonus kubiškų pėdų 
buvusių lentų plovykloj.

medžių

TORNADO.
Brawnwood, Texas. šitose ap

linkinėse iškilęs Tornado 30 d. 
gegužio veik su visu išgriovė mie
stelį Zephyr. Prie to 32 ypatos 
likosi užmuštos, 50 gi yra sunkiai 
apkultų; lengviau apkultų yra 
daug daugiau.

I GAISRAI.
'Nelson, Mas. Sudegė čia krau

tuvės George A. Talbot. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
150000 doL

Fresno, Cal. Išdegė čia {taisos 
Californija Fruit Canners Asso- 
ciation. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant pusės milijono do- 
liarių,

EXPLIOZIJOS.
Dowagiac, Micji. Dirbtuvėse 

Gierey 26 d. gegužio atsitiko ga
rinio katilo expliozija, kurios pen
kios ypatos likosi užmuštos, šeš
toji užgauta vėliau pasimirė. Už
muštas yra dirbtuvės savininkas 
ir jo brolis; sužeistas suhkiai ir 
kitas dirbtuvės 
Dirbtuvės trioba

savininko brolis, 
suvisu sugriauta.

Bradfood, Pa.
ges nitroglycerinos dirbtuvės netoli 
Hoovod Junction. Expliozijos du 
vyrai likosi j šmotus sudraskyti.

Išlėkė į padan-

IŠ NEW BRITAIN, CONN.
Žiemai prasilinkus, nors dar be

darbių yra, bet jau netiek, kiek 
pirmiau buvo. Vieni keliauja į 
farmas, kiti į plytnyčias ir dirbtu
ves, kur po kelioliką kartais priima. 
Ir lietuviai pradeda jau ši tą veikti. 
Keturios čianykščios draugijos pa
rėmė užmanymą Lietuvos Sūnų 
draugijos, Springfielde, III. ir nu
tarė prigulėt prie Susivienyjimo 
Lietuviškų Draugijų Amerikoj. 
Išrinko jau komitetą, kuris dirbs 
pagal išgalę. Tos pačios draugi
jos nutarė apvaikščiot 1 d. gegužės 
šventę ir tam tikslui parengė pra
kalbas. Parsikvietė St Michelso^ 
ną “Keleivio” redaktorių. Bet 
kad prakalbos čia ne naujiena, tai 
žmonių mažai susirinko. Dabar 
kaip girdėt lietuviai ketina paremti 
kun. Žilinsko sumanymą apvaikš
čioti sukaktuves 40 metų Lietuvių 
Emigracijos į Ameriką; bet kaip, 
kokiu budu tame apvaikščiojime 
dalyvaus sunku įspėti. Tik vienas 
užmanymas musų draugijų išrodo 
lig nepraktišku. Mat 3 draugijos: 
Lietuvių Ukėsų Neprigulmingas 
Kliubas, Sv. Judzapo ir Šv. And
riejaus draugijos keli metai atgal 
nupirko žemės gabalą lietuviškoms 
kapinėms, bet klebonas norėjo, 
kad tą žemė butų aprašyta airių 
vyskupui, kitaip, girdi negalima 
šventyti. Draugijos vienok nesu
tiko ir nutarė neaprašyti. Dabar, 
kaip rodosi, jos nori tą žemę 
parduoti. Man rodosi nieko mums 
nekenktų, jeigu turėtume savo ka
pines nuo nieko neprigulinčias, 
kaip tokias turi kitos tautos arba 
miestai antai Europoj, kur tikėji- 
miškų kapinių visai nėra. Tąsyk 
ir laidojimas mirusių pigiau atsieitų; 
vertėtų draugijoms pagalvoti.

Čia nuo kelių metų musų mer
ginos įvedė naują madą: jos iš 
pradžių myli višus vaikinus, bet 
paskui, kada visiems atsidavimas 
nusibosta, išsirenka vieną, jį su
areštuoja, o paskui su teismo pa
gelba verčia jį jas vesti, (o gal 
vaikinai ir kalti. Nekalu mer
gina vargei areštuos. Jeigu* vaiki
nui toks būdas ^e patinka, 
tai tegul būna atsargus, tai jų

IŠ SCRANTON, PA.
(Nuo musų korespondento).

9 d. gegužio š. m. Scrantone su
siorganizavo bendrovė vardu “Lais
vos Minties bendrovė” su tikslu 
išleidinėti Scrantone lietuvių kalbo
je sanvaitinį laisvamanišką laik
raštį. Inicijativą leisti laikraštį pa
davė p. Naujokas iš New Yorko: 
tą p. Naujoko projektą serantonie- 
čiai priėmė su tikra užuojauta ir 
pasiryžimu darbuoties, pasitikėda
mi, kad ir pats inicijatorius pano
rus žymiai paremti savo užmany-* 
mą.

Bendrovė, apart įrengimo susi
rinkimo, 9 d. gegužio, turėjo 'su
sirinkimus : 16 ir 23 d. gegužio. 
Tuose susirinkimuose tarta apie; 
tam tikras pamatines taisykles, ku
rių turės prisilaik\-ti bendrovės są
nariai ir pagal kurias bus rėdoma 
pati bendrovė. Tarp kitko nutar
ta: bendrovė išleis 1500 akcijų po 
$10.00 kiekviena; kiekvienas są
narys tegali nusipirkti, 25 akcijas 
kiekvienos laidos; ; laikraščio ne
pradės leisti, pakol nebus surinkta 
$25°°, kokia suma yra reikalinga 
užtikrinimui laikraščiui bent me
tus gyvenimo;‘laikraštis bus vadi
namas “Laisva Mintis*,
v* ’ — aP»e tai dar ir bendrovėje 
yra dvi nuomoni.
į Akcijos yra parduodamos ant 
išmokėjimo keturių mėnesių laik^ 
lygiomis dalimis; jei sumanymas 
leisti laikraštį neįvyktų — pinigai 
bus sugrąžinti akcijpnieriams. Iki 
šiam laikui jau parduota 40 akcijų. 
I^aikraščio prienunurata: 2 dol. 
metams.

Bendrovės valdyboti išrinkta 
šios ypatos: pi nusėdi s — A. Gry- - 
bas, jo pagelbininkas — M. Va- 
lentinavičia, iždininkas — Dr. J. 
Šliupas, sekretorius — . V? K, 
Račkauskas, ir 5 direktoriai: Dr. 
J. šliupas, J. Andzevyčia, P. Ži- 
vatkauckas, A. Celkis, M. Valenti- 
navyčia.

Pereitame susirinkime nutarta

ar “Lafo-

Auditorium ant N. avė. Lai-

i
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Tuo-

Ogi šitos gaujos .vadovai, ku

kąs jie toki? Tai yra tie patys

abejoti, tai aš 
paskutinei va-

nelaimin- 
mėtomais 
visai arti 
daugavei-

žmogus yra, tik 
apie tai, ką jis

Mano prabudusiam 
plėšiko vitrikas buvo pa- 
įrankiu plėšti negu bi

I: ■ -.
:• -

sakydavo 
tas 

rpa-

h

LIETUVA

tuoj aus įvyko,

tą sli

kuni-

it

til

Pitts-
18 d.

Sąnarys teisėjų Komiteto 
Muzikališko fondo.

ten 
in-

že- 
ko-

Bendrovės sanariai pa
rasti pritarimą ne-

ki

t i r r . |
*|e prakalbų bus dekliamadjos ir 
dainos.

Tas apsireiškimas liudija! jog 
Scrantone galima tikėties sulaukti, 

■ lietuviškoje kalboj leidžiamą' laik- 
, raštį ir tas, be abejonės, turės žy

miai pastūmėti serantoniečius pir
myn, 
sitiki
tik tarp scrantoniečhi, bet ir kito
se vietose': juo arčiau prisidės prie’ 
bendrovės žmonės iš kitų miestų, 
juo drąsiau galima bus tvirtinti, 
kad užmanymas įsikūnys ir, gy vuo
damas ilgus metus, atlikinės ne-. 

. mažą darbą musų kultūriškoje dir
voje. j V. K.: R.

r I§ DAYTON, O. į
Darbai čia pradeda gerintis ir 

darbas ne sunku gauti ypač amat- 
ninkams, f ■ . j l| -

Lietuvių čia yra apie 6o šeimynų 
ir apie 130 pavienių. Kunigo lie
tuvio neturime, nors daugelis ku- 

butų 
Nors parapija pradė- 

gruo- 
las ir

nigo geidžia, bet užlaikyti jįį 
‘per sunku.
Jo tvertis 1007 m.. 28 d. 
džib buvo pirmas .susirinkim; 
išrinktas komitetas parapijos 
rimui, per kurio pasidarbavin^ 
rinkta $86 dol. apmokėjimui ke 
lionės lėšų turinčiam pribūti 
gui, bet užėjus bedarbei sava už
manymą turėjom atidėti. Dabar 
vėl pradėjom darbuotis. Ųžkvie- 
tėm kunigą A. Jurgutį iš Į 
burgo, Pa., kuris atsilankė, 
gegužio, aprūpino mus dvariškais 
reikalais. Susirinkus lietuviams 
bažnytinėj salėj, kunigas laiku kal
bą. Kalbino rištiesi į organiza
cijas, rašytis j pašelpos draugijas, 
aiškino, kokia tos draugijos 
naudą žmonėms. Liepė laiky 
vo tautystės, ‘šalintis nuo 
kurie musų tautą stengiasi 
minti. Kalbino skaityti laikrfe: 
su kurių pagelba žmogus ga 
sišviesti. 4 Kadangi kunigo 
mums patiko, parapijos reika ai li
kos sutvarkyti. Daytonic tis.

.keliu, vii pigiai galima butų atsa- 
kąnčias vietas pasiekti. Dar ge-‘ 
r ja u butų siųsti suprantančius ūkio 
dalykus, apmokėti jiems lėšas, kad 
jie ištirtų duodamas žemes, tokiu 
judu daug pinigų užsičėdytų. Gei
stina butų, kad tokios y patos atsi
lieptų ant žemiau padėto adreso. 
Bendrijos sutverta kolionija daug 
*ero musų tautai galėtų padaryti.

Taigi viengenčiai, kurie manote 
tverti bendriją, norinti apsigyventi 
ant farmų, meldžiame išreikšti sa
vo nuomonę. Norėdami apsigy
venti ant valdžios duotų fanmi, 
būtinai turime bendriją tverti, nes 
su užtektinu kapitalu neper daug 
žmonių šiuose laikuose yra. Taigi 
pirmyn !....

Kokiuose nors reikaluose šitąme 
dalyke meldžiame atsišaukti 
miau padėtu antrašu. Adresus 
misijų dalinančių žemes pagar
sinsime už poros sanvaičių, iš 
galima bus gauti reikalingas 
formacijas.

St. Miliauckas,
437 Willing st., 

Tamaųua, Pa.

; Įneša 
lis sa- 
enkų, 
nuže- 
ščius, 

i i ap
kalba

‘Lie- 
ečius

LIETUVIŠKŲ FARMŲ REIKA
LE.

Ant mano straipsnio “Gerbkime 
musų būvį”, tilpusio 2s No. 
tuvos”, kuriame raginau taut
apsigyventi ant farmų, kokią< val
džia duoda Liaipo “Homestea< 
karinėse valstijose, atsišauki 
žmonių (kiek? Rd.) norinč 
tokių žemių apsigy venti.

> va- 
daug 
į ant 
odei,

manau ne prošalį bus paaišlinus, 
ant kokių išlygų valdžia j tas že-
mes duoda.

Kiekvienas, norintis žemę gauti, 
turi būti ne jaunesnis kaip 21 
tų, turi būti pilietis arba turėtji 
pirmas popieras.
sirašęs žemę, turi ne vėliau kaip 
už pusės metų pradėti jąją ap
dirbai; jeigu iki pusei metb ne 
atsikrausto. valdžia žemę atima. 
Kiekvienas užsirašęs žemes,

me- 
nors 

Kiekviena^ tiž
iu kaip 
ijį ap*

turi
būtinai be pertrūkio penkerius me
tus ant josios gyventi, jeigu 
metų neišgy venęs pasitrauktų, val
džia žemę- atima be jokio atlygini
mo. Penkerius metus pragyvenus, 
žemė tampa savasčia ją gaVusio 
ir toliaus jis ką nori su ja gali 
daryti.

4
Naujažemis gavęs iš valdžios že

mę turi būtinai iki dviejų metų 
prirengti % jos dalį javams auginti, 
iki penkių metų nemažiau Ją 
žemės išdirbti. Seiliaus naujaže
mis turėdavo iki penkių meti; 
sę žemės išdirbti, bet naujos prisės 
įėjusios 20 vasario šių metų 
kalauja išdirbimo 'tik % dalies. 
Jeigu naujažemis neįstengtų 
žemės išdirbti į paskirtą laikii 
ri komisijai parodyti, ką veikė 
tą laiką.

Užmokėti už žemę reikia

ti ek

dalį

pu-

rei-

tiek 
tu- 
per

320 akrų žemės, jeigu ji yra ne 
toliaus 20 angliškų mylių nuotoliaus 20 angliškų mylių 
gelžkelio $34.00, už esančią ;to
liaus nuo gelžkelio $22.00; už 160 
akrų 20 mylių nuo gelžkelio 
$22.00, už esančią toliau $16.00 
(už žemę kolionizacijai atiduotose 
rezervacijose valdžia dabar ima 
daug daugiau. Rd.).

Man rodosi reikia sutverti; tam 
tikrą bendriją, (rodosi bendrijoms 
valdžia žemės neduoda, išėmus 
gežlkelių kompanijų, kurios vienok 
turi jiems duotą žemę kolioni- 
zuoti, žinoma ir gelžkelį padirbti.

- Red.) 
. įmokėti
mažiau, įvesti tam tikrą nuolatinę 
mokestį, iš ko susidėtų šiokis tokis 
kapitalas. . Išrinkti porą žvalgų 
gerai numanančių ūkės reikalus ir 
pažįstančių žemę, ir siųsti j tą 
valstiją, kur' duodama žemė, ją 
apžiūrėti, ištirti sanlygas ir .infti 
jas paskui tinkamoj vietoj, geriau
siai prie upes j Kaip valdžia gar
sina, iš Chicagos du sykiu per .mė
nesį eina pigus traukiniai į vaka
rines valstijas Northwestern gelž-

kiekvienam iš- sąnarių
$io.oo, daugiau ar

keno pagclbosį šulai, koliumnos. 
bokštai, puikus rūmai.... Orfėus 
nuožmius žvėris ir smarkius lauki
nius gyvūnus prijaukyti ir nutildy
ti savo muzika mokėjęs. Ir daug 
panašių, o pilnų visuomet poezi
jos padavimų turime apie muziką.

Šiandien muzika pasidarė kas
dienine — visiems prieinama, pasi
darė amatas, pilna jos visuose na
muose ir kiemuose, ir nešvariuose 
restoranuose ir smuklėse. Net 
trošku! Bėgti norėtum, bet kur? 
Dargi 
čirška armonika, smuikas, aristo- 
nas, o vietose vasaros poilsio ku
rortuose, maudyklose, gydyklose 
siaučia katarinkos, ir orchestros 
du kart į dieną ardo tylą ir gadina 
orą savo griežimu.

\ isur muzika — muzika, visi 
griežia, visi mėgsta, visi supranta. 
Kiekvienoje inteligento šeimynoje 
mažiausia vienas muzikos talentas, 
mažiausia vienas fortepijonas, ar
ba piano, arba smuikas, arba nors 
armonika mandolina ar akorina— 
visi mokinasi muzikos. Kam? O 
kaipgi — juk nepadoru, kad panelė 
nemokėtų skambinti. O profeso
rių, mokytojų — kiek tik nori, už 
leambarį, už pietus, už dvigrivinį, 
— dy kai! — nors vežimais vežk. 
Muzika pasidarė amatas daugelio, 
būdas lengvo uždarbio, o geriausia 

Itai, jau proga pasirodyti, garbę 
įgyti, turtus sulaukti — gerovę ir 
turtus.

Virš prigimta dieviška muzikos 
svarba pranyko. Pasisavino ją 
minia ir nuplėšė nuo jos visą po
eziją — suteršė, įvedė į smukles ir 
bjauriausius namus. Ir kas » gi 
pasidarė su muzika? Nira jos! 
Nors iš visų pusių čirška katarin
kos ir* smuikas, ūžia fortepijonai, 
nėra jos, nors daromi koncertai, 
o daržuose griežia kareivių or
chestrai. Nėra jos, nors musų au
sį? pilnos visokeriopo griežimo ir 
dainų, bet širdis tyli ir siela miega 
nepajudinama. Klausomės muži
ko? gurkšlendami alutį ir sutinka
me, kad muzikos tikslas palinks
minti Jmblikų!
. Nors gerbiame šiek tiek Betho
veną, Bachą, rWagnerį, bet visgi 
mylime Kekuoką ir Matchitchą. 
Kas iš musų negirdėjo, arbą ne
moka niuniuoti tų biaurių, nuval
kiotų šokių, kurie aplėkė visą pa
saulį — visur giriami. O ar daug 
yra tokių, kurie pažintų ir mėgtų 
Bacho “preliudium es •— moli arba 
Bethoveno III simfoniją?"

Muzika tai Dievo pasiuntinys, pa
siųstas judinti švelniausias ir ge
riausias musų sielos stygas, raminti 
Širdįs suvargusias gy venimo rupes
niais, valyti jas nuo* melų, nedo
rybių, pavydų, neapykantos! Mu
zika — tai galiūnas — kuris be 
žodžių sako mums apie Dievą ir 
ąniuolus, o męs užmetame jai juok
dario rolę — ir dar raginame — 
na, greičiau, linksmiau! Ir yra 
linksma ir t enksminga, net braš
ka! Bet ■ muzikos — tos dieVų 
kalbos, rodos ir visai nėra. Ne- 
jieškokim jos ten, kur iš tolo ūžia 
trimitos, arba kur margi apskelbi
mai giria garsią dainininkę. Ten 
muzikos nėra. Yra dažnai daug 
technikos,- mokėjimo, truputį mė
lio, kuriuo lengvai apdumia akis— 
tai ir viskas. Muzika ilsisi beveik 
nepajudinta galingų kliasikų vei
kaluose: Bacho, Haėndelio, Gluec- 
ko, Mozarto, Bethoveno ir vėles
niųjų ramantikų: Schumano, Cho- 
pino, Wagnero, bet kaip mažai 
yra tokių duodančių nors šiek-tiek 
juos išgirsti, suprasti. Tiesa — 
girdime kartais koncertuose Cho- 
piną, Bethoveną, bet tasai, kurs 
atlieka, dažnai pats nesuptazdamas. 
nemoka iškelti aikštėn paslėptos 
galybės — ir vėl išeina, — kad 
girdime daug technikos,.'mokėjimo 
ir truputį melo, kuom lengvai ap
dumia akis — o muzika pasilieka 
Už kalnų kalnelių. Atsitinka ir ki
tokia muzika išgirsti, bet tai taip 
Tetai — taip retai!

Ir iš tikro, kur nors už kalnų 
kalnelių lengviau yra išgirsti mu
ziką, kaip trenksmingame mieste, 
kur koncertai kiek vieną vakarą.

Paimkime nors kokį nežinomą 
Lietuvoje kampfelf. Tokia liūdna 
lyguma, mažos kalvelės kur nekur 1 
stugso, čia kadugys išsiplietęs, ten ; 
pasilenkusi sena koplytėlė su V. : 
Jėzaus kančios paveikslu, prie jos 
šalies glaudžiasi beržas jr tarytum f 
visomis šakelėmis ašaroja. Aplin
kui, kur pažvelgti, žemė žalia 
pušių juostą apjuosta — tyla ir 1 
pilku dangum pridengta. Ir štai j 
iš tolo, iš už kalnelių atskrenda 1 
daina: 4 I

Oj giria, giria 
Girelė žalioji! —

Ir plaukia jautri gaida ir atsire
mia į žaliąją girią — ir į pilkąjį 1 

tum gyvi patįs klojosi ir augo be dangų. Pląukia niekeno nemoky

ta, tiesiai iš širdies ifžjflhia kaž 
<okį keistą ilgėjimą, kaž-ką amži 
ią primena. Eikit if paklausykit, 
i kas nėra tikras, ar jis Jietuvis 
tai dainos klausydamas teipgi at
jaus. Atjaus dar daugiau, daži- 
nos, kad yra žmogus, kad siela jo 
graži, kaip baltasis aniuolas, ir tik 
sunku jai, ir liūdna, ir užmigdyta 
kasdieninės dienos 
sustingusi sunkioje 
voje. Bet ši prieš 
gelmėje pagimdyta 
dus, sužadįs visa 
ir geriausia žmoguje.
yra muzika, ir tokia jos svarba ir 
tikslas. ' Apsireiškia jį retai, bet 
kas ją kartą išgirdo, tas visuomet 
ilgėsis jos.

Ir męs lietuviai, supratusieji jos 
svarbą ir galybę, ilgimės savo mu
zikos, geidžiame, kad ji, augdama 
ir plėtodamos, užlaikytų savotišku
mą ir savo puikią, o paprastą gel
mę.

Trokštame to, kad kuomet nors 
galėtume drąsiai pasakyti: męs tu
rime savo lietuviškų muzikų, kurią 
gavome iš savo bočių-prabočių, 
o kurią puikiai užlaikome nesu
terštą, neleisdami įsibriauti sve
timiems balsams.

A. K. čiurliams.
šerno

pilkumoje, ir 
gyvenimo ko- 
amžuis širdies 
dainelė, atskli- 
kas gražiausia 

Tokia tatai

MUZIKOS GALYBĖ..
Saulius, viešpats ir vadas žydų, 

už peržengimą prisakymų ir sulau
žymą duotų Jehovai prižadų, buvo 
apleistu visų . Yeltui norėjo at
rasti pražuvusią laimę. - Dienos 
giedroje Matydavo šešėlius nakties. 
Guldavo į lovą kaip į kapą iš ku
rio kelties nebuvo vilties. Žodžiu, 
jautėsi esąs sunkiausiame prispau
dime. Ir tik kada jaunas Dq<v- 
duks, priklaupęs prie jo kelių
paėmęs arfą į rankas užgaudavi 
jos stygas, Saulius tapdavo ne 
ramiu, bet net linksmu.

Daina Orphejaus pagaudavo nė 
tik žmonių dvasią ir gyvūnų, be: 
kalnų ir uolų, vandenų ir miškų. 
Sakoma, kad debesys sustodavo 
pasiklausyti saldaus balso Orphe
jaus stygų.

Aidas Uenneso ragelio užmig
dė turintį šimtą akių Argų. Ar
gus, giliausiame miege užmerkda-Į 
vo vos penkiasdešimts akių, liku-l 
siomis matydavo; bet malonus bal
sas Uenneso ragelio užgniaužė 
visas jo akis.

Imkim ir musų-senovės vaidelio
tą ir jo kankles. Karo laike, kada 
kareivių spėkos apsilpdavo teip,, 
kad kojos jų linko, vaideliotas, ku
ris sekė paskui kareivių eiles, sa
vo muzika atgaivindavo jų dvasią 
ir jausmus, sugražindavo apsilpu
sias spėkas: jie puldavo it liūtai 
ant savo priešų.

Sekta metodistų užima pirmą 
vietą. Kame yra paslaptis jos 
.progreso? — 'muzikoj. Jie nesi
gaili triūso ir rūpinasi pataisymu 
ar pagerinimu savo bažnyčiose gie
dojimo. Eidamas pro šalį jųjų 
bažnyčios, išgirsti garsą saldžiau
sios meliodijos. Įeini.... tik pa
siklausyti ; išeini.... poteriauda
mas.

Amerikoniškos mokyklos už
gniaužia tėvyniškumo jausmą šir
dyse vaikų ateivių. Kame jų pas
laptis? — muzikoj. Amerikonai 
atkreipia atydą į muziką. Jie sten
giasi suteikti vaikams pradinį 
mokslą pavidale muzikos. Jie ži
no, kad muzika ne tik užžavi, kei
čia vaiko palinkimus, ypatingai, 
tų, kurie namieje jos negirdi. (Bet 
gi Amerikoj muzika stovi žemiau 
negu Europoj. Rd.).

Mes muzikos kaip ir neturime. 
Bet toms kelioms dainelėms (tu
rime mes jos datigiau negu ameri
konai. Kuomgi yra nnisų žmonių 
dainos ? Reikia tik 
sutvarkyti. Red.), 
turim pripažintr didelę 
bą.... Nes jos 
dina meilę tėvynės net ir 
širdyse, kuriose, rodos, jokia 
tiška gyvybė pasirodyt negali, 
na paminėti: “Kur banguoja 
munėlis“, “Birutė” ir “Sveiki 
liai dainininkai“.

Reikėtų žiūrėti su didžiausiu 
džiaugsmu į tokius vyrus kaip: 
Petrauskai, Naujaliai, Čiurlianiai, 
nes jie atlieka tokius darbus, ku
rių mes visi neįstengtume. Ypatin
gai turėtume atkreipti atydą į Pet
rauską ir Naujalį. Visupirma jų 
gabumai jau, mums žinomi; jie 
dar gyvi ir darbuojasi musų labui. 
Jie darbuosis, jei tik mes panorė- 
sim tą jų darbą priimti tikroj pras
mėje. ' Prūsas.

“Jis turtingas“, 
pertikrinimu

savo veikmę j 
aš, būdavo, kalbu pats

Jis turtingas“, teip lygiai,*

jąs 
kurias

svar-i
paža- 

tokiose
taii- 
Ga- 
Ne- 
bro-

APIE MUZIKĄ.
Senovėje sakė: “muzika, tai 

vų kalba” ir garbino ją žmonės ir 
laikė turinčią stebuklingas ypaty
bes.^ Buk tai Thebų miestas atsi
radęs muzikai skambinant. Am- 
fitrionui skambinant, akmens tary-

die-

iinti darbininkai nuo pinigiško pa
dėjimo, panašaus j mano, jautėsi 
priverstais dirbti beveik tokiu pa
dui neapsimokamu budu, kaip, ir 
manasis. Jie teipgi buvo mėtomi. 
Tie mano draugijos luomo, kurie 
leido pinigus neatsižiurėdami ne
tikram gyvenimui, gerojo Omano 
patariamam, abelnai buvo skolose 
ir, todėl toli aršesniame padėjime 
negu aš. Ištikro jų baimė dar 
buvo didesnė negu mano^

Taigi aš dirbau dar >sunkiaus. 
Norėjau būti turtingu ir laisvu. 
Bet juo daugiau aš įgijau, juo 
aiškiau aš mačiau, kad aš iš gy
venimo labai mažai tegaunu, ir 
kad su mano teorija būtinai turi 
būti kas blogo. Bet kadangi žmo
nės abelnai laikėsi šitos teorijos 
ir kadangi ji atrodė svarbiausia 
ekonomiška draugijos išminčia, nė 
kiek nesiduodančia 
ir laikiausi jos iki 
landai sukilimo.

Mano sukilimas
kaip pradėjau geriau prisižiūrėti 
gyvenimui turtingų žmonių, su 
kuriais aš lenktyniavau. Aš pama
čiau, kad jie'nė kiek nėra arčiau 
prie laimės stovio už mane. Po 
tikrai teisybei, net kurių turtas 
nebuvo išspaustas iš jų artimų bū
tinybių ir silpnybės, arba kurie są
žiningai galėjo pasakyti, kad tai 
ištikro turtas yra jų kas, buvo la
bai retai, jie buvo dar 
gesniais ir dar labiaus 
negu aš. Bet net man 
prisižiūrėjus painiam,
džiui ir neaiškiam padėjimui, kuris 
siautė didžiapilvį žmogų, paprastai 
sėdintį prišakyj reikalų vienoj ar 
kitoj didelėj korporacijoj, negalė
jau suprasti, kodėl jis niekuomet 
negali turėti šventos dienos savo 
širdyj. Jis atvirai išpažysta stoką 
smagumo, bet niekuomet, tarytum, 
nežino priežasties tam. Negi jis 
ar aš branginame savo tikru pa
dėjimu, kuris perdaug stropiai ir 
uoliai verčia veikti pasiekimui lai
mės įrankio visuomet būti laimin
gi. Juo didesnis turtų krovimas, 
juo didesnė tarytum nerimastis. 
Nors aš’tuomet nežinojau, kad jis, 
drauge su manim ir kitais, buvo 
civilizacijos mulkiumi, kuris* pa
statė savo minamąją malyklą ir 
pasilsiu bandė pasitenkinti men
kais gatvių ir ratelių smagumais, 
nenorėdamas eiti keliais, kurie vedė 
niro miestų ir pagundų, ar bent 
ten, kur painumo ir nerimties nėra.

Tąsyk aš atsidaviau dideliam 
darbui, Didžiausios Nerimasties su
tikimui ir ištyrimui. Ar ištikro 
baimė gyvenimo yra reikalinga 
žmogui sąlyga? Ar Dievas toly
džio stato mums pinkles ir kasa 
duobes? Ar visatinu sumanymu 
yra žmoniją sugauti ir apgauti ant 
kiekvieno žingsnio? Perdaug bai
si buvo mintis, kad jai nors trum
pai atsiduoti. O bet, kaip buvo 
matyt iš žmonių nusiminingų pasi
stengimų ir viso gyvenimo besiren- 
gimų, tai visi žmonės tarytum šito 
laikėsi. Bet kokia logika šito pa
dėjimo? Aš mačiau, kad vėjas žai
dė savo užsimetingos dykunybės 
žaismę, kad siūbuojančių medžių 
šakos blaškė pašėlusius, piktus pirš
tus, rašančius “ūpą“, kąd vande
nyno s bangos vertėsi strimabalve 
ant kranto ir kad jūrių paukščiai 
lėkė, kur jiems patiko. Kodėl ci
vilizuotas žmogus teip suvaržytas 
ir suspaustas ant kiekvieno pasisu
kimo? 1

Kaip galima butų būti žmogum 
ir bet laisvu?

šitas atsikreipimas į sfinksą ir 
paklausimas jo buvo mano suky- 
limo pradžia. Toje valandoje bu
vo teipgi mano Bafometiškasis ug
ninis krikštas. Per šitos valandos 
deginančias ryjančias liepsnas įsi
skverbė mintis į mane, kad jei gy
venimas yra visuotinu klastos su
manymu, kurį žmogus turi gerbti, 
tai vieninteliai dėlto, kad jis pats 
jį tokiu padarė ir užtai pats sau 
turi būti dėkingas.

Ilgą laiką aš maniau, kad di
džiosios nerimasties nemaža dalis 
buvo tame, jog kiekvienas, tary
tum, laikė reikalingu gyventi lū
kestyje — abelnai labai pigioje 
lūkestyje — ko-nors nuo kito. Ta
vo draugai ir kaimynai įstatė tave 
į vietą ir tu turi užimti ją. Vi
dutiniškas žmogus buvo svieto au
ka, pastačiusi tam tikrus saikus, 
kurie, kaip man pasimatė, buvę tie
sia išeiga kvailo rinkinio, gimusio 
iš civilizuotds baimės; kad neap
sakomas nupuolimas įvyktų, -jei 
žmogus nesirėdytų teip kaip gauja, 
nesimaitintų, teip kaip gauja, ne
tauzytų niekų teip kaip gauja, ir, 
abelnai, negyventų teip kaip gau-

1S PO AMERIKOS RASTIMIM- 
KŲ PLUNKSNOS.

K4 GYVENIMAS MAN 
REIŠKIA.

Rašo Bailcy Millard.
Nuo tos dienos, kaip aš sužino^ 

jau žodžio “laisvė“ prasmę, šitas 
svietas stojosi man miela ir tinka
ma gy venti planeta. Prieš tai aš 
drauge su daugeliu kitų laikiausi 
Didžiosios Nerimasties — baimės 
gimusios i8 paprastos minties, kad 
aš negalėsiu užsilaikyti ant žemės 
ir priderančiai varytis priimtu ke
liu be galavimosi amžinai prie ko
kio nereikalingo ir nesmagaus dar
bo pinigų darymui.

Nuo kūdikystės aš persiėmiau 
nuo senesniųjų paprasta išminčia, 
kad turtas . yra žibančiu ženklu, 
prie kurio žmonės tnri lenkti sa
vo širdį. Kaip muaų kaime pasi
rodydavo turtingas žfnogus, tai vi
si žiūrėdavo į jį su baime ir pa
garba, 
su 
padarė 
ne ir 
sau: “
kaip trojėnų vaikai butų sakę: “Jis 
dievas”. Retai teišgirši kaimiečius 
kalbant susirinkus sankrovoje ap»e 
tai, kuo ištikro 
kuone visuomet 
turi.

Šitos vaiskios
jo man suprasti, ką tikras gy ve
nimas reiškia. Jis reiškia gausą. 
Aš pasirįžau įgyti ir džiaugtis ši
tuo tikru gyvenimu. Kelias buvo 
gana prastas. Viskas, ko man 
reikėjo—tai pasakyti “Amen” svie
to išminčiai ir tapti turtingu.

Pradėjęs kaipo spandininko gi
zelis už du doliarių per sanvaitę, 
Ištyriau, kad pralobimas yra ga
na palėngvas darbas; bet ateitį aš 
visuomet piešiau raudona ir auk
sine. 7 Dirbau atsidėjęs ir įgijau 
gerą savo amato pažintį,
met Kalifornija mojo savo auksi
niu pirštu ir aš nusivilkau lygu
momis į San Francisko. Ten aš 
dar sunkiaus dirbau prie spaudos 
ir laikraštininkystės su ^pašalinė- 
mis panaromis į savastinybės tur
gų, vis įsikibęs. į didžiąją pra- 
lobimo idėją. Apie už dešimtės 
metų aš įgijau pačią, nedidelę šei
myną, namus ir šiek tiek pinigų. 
Bet visą tą laiką prieš mane vi
suomet buvo ir ‘ktione prieš 
kiekvieną darbininką, su mažais ar ...... • . 3 4 ....dideliais turtais, neišvengiamoji di- 
dė j baimė. Šita didėji nerimastis
buvo mano sfinksu prie kelio. Ko
ki baisus dalykai ištiktų, jei aš 
negalėčiau jo klaušimo išrišti — 
vadinas, jei aš liančiauši’ dirbęs ir 
pelnęs? Aš turėjau maniją tau
soti ir visuomet su tuo tikslu, kad 
galėčiau įgyti nuosavybę ir vis 
žengčiau toliaus, kaip as tą vadin
davau. Bet net žengdamas pir
myn aš tiek nuvokiau, kad paste
bėti, jog aš .vedu gyvenimą, ku
riam svarstyčiausi pasmerkti gera
širdį chinietį. Visuomet aš buvau 
parsirupinęs susimai^, be pail- 
sio, trikdomas ir mėtomas į visas 
puses.

Besistengdamas surasti kas ken
kia mano būvio teorijai aš kart
karčiais dairiausi pasiskolinti ką- 
nors pagelbingo iš pavyzdžių kitų, riuos aš buvau laukiamas sekti —
Aš, mačiau, kad kuone visi, prigu-

žmonis su dideliais pilvo reikalais, 
kurie iš pinigų, autoriteto, perte
kliaus ir mados padarė tokius sto
rus aprišalus ant savo akių, kad 
jie negali pamatyti didelių gyveni
mo dalykų, tveriančių visatos tei
sybių. Jie buvo žmonės .kuriems 
džiaugsmas buvo svetimas, poe
tiškumas išnykęs, žmonės, į ku
rių tuščius gyvenįmus grožis nie
kuomet neįžengė ir dieviškoji il
gesnis jiems nepasirodė.

Taigi, jei šitie vadovai buvo akli 
— o aš dabar aiškiai mačiau, kad 
jie akli — tai kam man reikia jie 
sekti! Ištikro, kam? Sekdamas 
juos, aš’ vedžiau žiaurų, paniu
rusį gyvenimą, gyvenimą abelnai 
giriamą ir mėgiamą, bet man ta
pusį nepakenčiamu. ,

Gal man padėjo ateiti prie šitų 
sanprotavimų eilia skaitymų, pra
dedant nuo Marko Aurelijaus, stoi
kų filozofijos žiedo. Aš teipgi 
teiravausi Platono ir persiėmiau 
griežtu Sokrato paveikslu. Pasi
naudojau šiek-tiek Seneka ir Ari
stoteliu, bet daugiausiai, turbut, 
Epiktetu, vergu, kuris man geriau 
patiko, man esant teipgi vergu. 
Vienvalinis Epikteto paklausimas, 
“Ar koks žmogus tramdo tave?“ 
vertė mane galvoti daugiau negu 
koki kiti senovės šviesuolių žo
džiai. Aš nusprendžiau, kad dau
gumas žmonių mane tramdo, ir 
nors mačiau filozofo reikšmę, kuri 
sakė, kad vis tiek kokia vergija ta
ve nespaustų, esi laisvas, jeigu ta
vo dvjasia yra' laisva; apturėjau 
tik menką smagumą iš tos minties, 
nors vis ji man neišėjo iš gal
vos. 4,

V ienok po valiai aš pradėjau su
prasti, kad ypatos laisvė yra visų 
pageistiniausia. Šitas mąsties sto
vis tapo sustiprintas akylu tardy
mu . Stevensono, vieno iš svei
kiausių ir žmoniškiausių filozofi- 
fų. Puikus, kvapsningas šito svie
to valstiečio tikėjimas įkvėpė ma
ne. Montaigne ir Richter pagel
bėjo man teipgi savo keliu. Nuo 
Emersono aš pasiėmiau šitą, bet 
nedaug, bet Carlyle p ri baidė mane 
prie gero tikslo, jo stebuklingas 
graudenimas įsidėjo man daugeliui 
dienų ir vis dar teveprisimena. Jis 
tarytum atsakė baisiems žvaigždė- 
jimams didžiausios nerimasties, 
šituo graudenimu yra: “Nesibijok 
nieko kito, tik baimės“.

Mano jaunybės dienose žmonės 
įgydavo didelius turtus tyliais bu
dais be pasiklausimo. Tai buvo 
dienos didelių žemės užgrobimų, 
milžiniškų geležinkelių vagysčių ir 
kitų neišteisinamų niekysčių musų 
pramonijos kapitonų. Bet dabar 
užėjo tyrinėjimo laikas. Aš nusi
stebėjau iš tankių atidengimų mil
žiniškų vagysčių, daugiausiai pa
darytų per pavergimą silpnesnių
jų žmonių, nuperkant jųjų vy
riškumą — ir dar labiaus nusiste-* 
bėjau, kad šitie atidengimai nesu
šaukė draugijos teismo šitiems pra- 
sežengėliams, kurių daugumas 
karštai meldžiasi bažnyčioje ir po 
senovei buvo gerbiami ir nema- 
žiaus garbinami. Daugumas 
jų turėjo jau padarę ir dar tebeda
rė savo tikybą savo aukų įsiti- 
kėjimo įrankiu. Aš negalėjau to 
suprasti, 
jausmui 
doresnių 
blija.

Aš nerašau šitų dalykų iš pirš
to išlaužęs, aj*ba jų nežinodamas, 
šitoj šalyj, kur įstatymdavėjai yra 
tankiausiais įstatų laužytojais, kuo
ne kiekvienas gauna progą pasipi
nigauti su apgavysta ir savu laiku 
proga atėjo ir man. Žemės ben- 
dryba, turinti aukso brūklį įsprau- 
dus Washingtone, atsiuntė savo 
agentą manęs paklausti/ ar aš ne- 
apsiimčiau patarnauti jai “maneki- 
nu”, apimdamas ir palaikydamas 
jai vertingą žemę. Ištisas dvi 
sanvaiti buvau gundomas šito kor
poracijos kipšo ir — tegul man bus 
leista išpažinti kaipo pavyzdį žmo
gaus silpnybės tokiose aksominėse 
niekšystėse kaip' šita, kuri išteisi
nama sąžinei, pasiremiant tuo, kad 
“kiekvienas tą daro“. Aš gal 
bučiau pasidavęs pagundai pada
ryti gerą pradžią į “neprigulmin- 
gą turtą“ ir dabar bučiau buvęs 
milijonieriumi, jei ne vienas ne
smagus dalykas. Tuoju dalyku bu
vo tas, kad aš turėjau eiti į liudi
ninkus ir kreivai prisiekauti kaip 
plutokratas, kad įgyti pinigus. 
Tas pasibaisėjo ir pasibiaurėjo 
man ir aš atstūmiau auksinį pa
siūlą.

šitas atsitikimas privedė mane 
prie tyrinėjimo, per kurį patyriau, 
kad sulyginamai mažai didžiulių 
žemės savininkų -šitoj šalyj įgijo 
savo plačias nuosavybes kokiu ki
tokiu, o ne apgavystės keliu, kuri 
daugelį kartų nieku nesiskyrė nuo

tiesioginio apiplėšimo ir tankiai su 
augštų valdininkų . pagelba, kurie 
jei butų phpildę vieną iš daugelio 
mažesnių nusidėjimų, tai tuojaus 
butų atsidūrę kalėjime.

Bet kas buvo su didžiuliais že
mės savininkais, tą patį aš atradau 
su didelių turtų žmonėmis abelnai. 
Kitais žodžiais sakant, plutokratai 
tankiausiai buvo vagy sĮ. Dabar 
man rodėsi, kad kiekvien^ne atsi
tikime, pasakius, jog žmogus turi 
milijonus, reiškė tuojaus nuo jo 
pasiteisinimo reikalauti, i Kaip jis 
ifirijo tuos milijonus? Mažai, la
bai mažai jų kas galėtų atsakyti 
šitą klausimą teisingai ir jų pa
čių garbei.

Kaip Thoreau’o “Waldeh“ pa
teko į mano rankas, tai aš jau 
pilnai buvau prispėjęs. Šita ste
buklinga knyga, kuri rodėsi man 
didžiausiu filozofišku dokumentu 
kuorbet Tičrs suteiktu amerikiečio, 
padarė man daug gero ir ne maž 
blogo. Jos argumentas gyvenimo 
prastumui ir mąsties įprotinei didy
bei rųane tai pakėlė, tai vėl nu
gramzdino į gilybes. Ilgą laiką. 
aš nieko kito negalėjau galvoti/- 
kaip tijc apie Thoreau’o baisų drau
gijos sutvarkymą ,apie žmonės ir 
jų “purvinas įstaigas”. Tąsyk aš 
turėjau būti puikum pavyzdžiu li
gūstos psychologijos,-. kaip protiš
ku apsireiškimų tardytojas teiktųsi 
pavadinti. Be atlaidos lyginau 
Thoreau’o žodžius su kitų^dory- 
bininkų žodžiais. Jo baisus trans-- 
cedentalizmas tai masino, tai stū
mė mane.

Bet galų gale, aš jaučiau, kad. 
aš turiu būti labai dėkingu Tho- 
reu’ui, nes nuo jo aš gavau tą, 
ko buvau j ieškojęs — supratimą, 
ką tikrai reiškia būti aplaisvėjusia 
žmogysta. Ištikro, nežiūrint į visą 
jo siaurumą, aš gavaiv-auo jo su
pratimą, kuris dar vis, regisi, tan
kiai yra * pritaikomas prie žmonių 
didžiumos. Sudėjus viską išeina 
tas, kad męs turime gyventi teip, 
idant musų pageidimai neišstumtų 
musų reikahj iš musų gyvenimo.* 
Musų pageidimais yra turtai, iš
teklius ir liuonas. Musų reikalais, 
kaip jie atrodo man, yra dvasios 
stiprumas, ypatiška narsa be už
puolimo ir, visų labiausiai, laisvė. 
Thoreau’o klaida buvo manyti, kad 
pakakinimtii musų reikalų męs tu
rime susiaurinti savo gyvenimą iki 
žemiausiam jo laipsniui gyven
ti bakūžėje ant akto žemės ir 
sekti prasčių prasčiausiąagy venimą. 
Bet aš netuojaus pamačiau jo 
klaidą. Ąš baisiai ėmiau žingei- 
dauti visa rašliava ir reiškiais pra
sto gyvenimo pavyzdžiais, kaip jį 
Thoreau suprato ir bandė tūlą lai
ką gyventi. Bet tas gyvenimą#, 
kuris būtinai yra asketiškai kaimiš
kas, nepadarė manęs laimingu. Jis 
labai gerąi tiko upui ir apsireiški
mui ir gali būti kartkarčiais bai
domas su gerais rezultatais. Abel- 
nai, jis gal daug geresnis ir tik
rai garbingesnis, negu gyvenimas 
žmogaus su perteklių ir liuonu, 
įgytais abejojimais ekliais; bet nė
ra priežasties, kam reikia amžinai 
gyventi kalno urve arba eilėje 
ankštų ląstų, vadinamų perdalina
mais namais. <

Kitaip sakant, žmogaus prigimi
mas yra žmogaus prigimimu ir jis 
nesiduoda žiesti nei transcedem 
tai i s tų kvarmoms, nei utopijišj- 
kiems svajotojams, ben kokios mo
kyklos. Gali būti, kad transce- 
dentalizmas ir socijalizmar yra 
žingsniais linkui geresnio pagy ve
nimo, negu tas, kurį vedame. Jei 
tas teip, tai Dieve padėk! Beveik 
viskas y ra geresniu už dabartinį 
padėjimą. Bet man regis, kad męs 
kartą išvysime, jog męs turime sto
vėti savo kojomis ant žemės. AS 
abejoju, kad kokia didelė broly
bės sistema padarytų mus laimin
gais ilgam, o męs turime būti lai
mingais. Viešoje draugijinėje si
stemoje, tokioje kaip tikėjimas ir 
filozofija, jei- gyvenimo sumany
mas nepadaro mus laimingais, tar 
galime būti tikrais, kad ji yra ne
tikra. Kas gali tvirtinti, kad ly
ginimo procesas suteiks mums dau
giau? laisvės!

Laisvė, kaip aš patyriau po ilgų 
metų teiravimos daugelio visokių 
filozofų, nėra kulte, ar išpildyme 
kokio nors tiksliško programo. Ne
gelbsti tverus ratelius, kad būti 
laisvais. Ne tame ar kame kitame 
mums reikia sekti musų pranokė
jų kuopiniai papročiai. Nieko ne
gelbsti žiurėjus į altruizmą ar uto
piją. Negelbsti užsidugnijus akli
nai kaime ar mieste, bet reikia gy
venti visuomet sviete, būti tikru 
svieto valstiečiu. Neapsimoka bo
ti puritonu. Męs turime nusidėti 
maždaug, idant galėtume būti to
lerantiškais ar bent pakenčiamais; 
bet turime žiūrėti, idant męs be

fe



penime

Trimitas.

galvą.

Puiki
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rimą.
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Męs turėtibne da
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pataisymo neskaustame kitų savo 
nusidėjimais. Idant būti laisvais 
męs turime padykipėti retkarčiais 
nuo varžančios šios dienos civilizaci
jos mokyklos. Mump net reikia pasi
trankyti ir nesiskubinti klausyti iš
kabų “Uždrausta eiti” — vadinas, 
neturime priklausyti prie tos pa
guodoj imo ar tikėjimo rųšies, kuri 
apsiaučia gudrius pilasižengėlius ir 
laikosi pigios dolerių vertybės. 
Męs turime laikyti žmones tuo, 
kuo jie yra, one tuoj ką jie turi ar 
kuomi apsitaisę.

Bet mums būvant pakaktinai to
lerantiškais, mus neturi nė vienas 
stabdyti ar varžyti. į Aš laikau di- 

. dėlių kiltumu kiekvięnam būti sa- 

. vo paties sferoj, ant savo paties 
kranto, nedarant jokių pasiteisinimų 

• nejieškant • išteisinimų, nereikalau
jant užuojautos, bet turint savo 
paties idealus ir kovojant už juos 
su svietu. 4

Daug yra darbo, kuris yra be 
vertės. Vienas vertingas darbas, 
—palikimas teisybės, į kurią męs 
tikime ir ’dėl kurios męs visuomet 
esame pasirengę kovoti, jei ji yra 
užpoulama. Jūsų vertingasis žmo
gus visuomet yra sa4< 
votoju, nors abelnai j 
kus ir draugiškas —j-j 
principus. Kūdikiška

lo širdyj ko
jis gana tai- 
| kovotoju už 
Į yra manyti, 

kad karas kuomet-ndty išnyks nuo 
išvengiamas,žemės. Karas nėra 

ant galo, yra daug aršesnių daly
kų negu karas. Vienįj jų yra pa
pirkinėjimas silpnųjų prisiektinių 
ir įstatymdavėjų išdavnškiems dar
bams prieš jų artimais ir tautą, 
gelbstint ir kurstant 
didžiuosius išnaudojimo 
mus. .Antru yra mažų 
mas dirbtuvėse ir prakąitinėse. To- 

, liaus yra švelnus gųodojamybės 
prisigerinimas, kuris keliakhipš- 
čiuoja prieš priimamybės dievaitį 
ir vąidena besižeminantį smęrdą 
prieš piniguotuosius mulkius, ku
rie pritinkamo sau supratimo ne
turi apie laisvą žmofIškurną, ir 
neturi jokios pagarbos 
žmonių sieloms.

Tikroje ir narsioje žmogystoje 
nėra pavojaus. Verto žmogaus 
niekas negali įžeisti —> nė piktas 
paskalas, nė pašiepimasi -nė įžeidi
mas, nes jis nekęs tik neverto. 
Kiekvienas geras žmogus turi di
džiuotis, matydamas piktus liežu
vius jį vainojant. Bet męs netu
rime imti paprasto nesilaikymo su 
musų pažvalgomis už būtinai pa
einantį iš piktų minčių. Juo ilgiau 
męs gyvename, juo labiau pamato
me vertę akylo apsvarstymo kito 
žmogaus. Bet kokia kitų nuomonė 
apie mus_nebutų. yra menkas daik
tas. Aršiausias plakimas, kurį męs 
kuomet apturime, yra ny 
širdžių plakimas.

Ar męs perkieti esame 
. pertampriai laikomėsi savo? Mums 

reikia atminti, kad jokis 
ra toks tikras, kaip tas, 
ątiduodame, jei atiduodame ver
tiems.

Dabar .aš manau žinąs tikro gy
venimo prasmę, jei ji (rįėra gavi; 
me ir krovime, dėjime užpenčio 
ant sprando savo artimui, ne tame 
civilizacijos plėšime, kurį męs va
diname “vaizba”, ar toje keistoje 
ligoje, kurią vadiname ‘jpirmynei- 
ga“. Tikras gyvenimas yra idealo 
sekimas. Kaip aš nukrypsta nuo 
to tako, tai aš- negyvenu, — aš 
vien rusu. Sulyg man^s idealas 
yra ne utopijos sapne, ne garbina
moje ir nervuojamoje Nirvanoje, 
tik klausyme savo širdies ir žiūrė
jime augštyn. Prie šito širdies 
darbo aš tankiai turiu pridėti vi
sas savo sukuopimo pajiegas, ar 
aš jį nuveiksiu tikrai, ar ne. Nes 
šitas vienas yra darbas, kurį aš 
turiu atlikti patogiai, priderančiai 
ir gerai.

Gyvenimas reiškia man daugelį 
daiktų, bet ypatingai šitą. Kodėl? 
Nes savo nuoširdžiame darbe aš 
atrandu laisvę, o gyvenimas be lais
vės yra ne gyvenimas man, tik 
menkas rusėjimas, surištas iš vie 
nos pusės su Besi sieloj imu, iš ant 
ros — su Didžiąją Nerimąstim.

korporacijų 
sumany- 

vaikų dirbi-

keliaklupš-

tikrųjų

moję ir nervuojamoje

gyventi 
ir jaus

imo-

Priegtam, męs 
pamėgzdžiojimais, tik p 
mais. Paprastai, juo did 
nių skaitlius, kurie ką daroį juo 
aršesnis jų daromas daiktas. Tas 
netinka prie moterystės. Nė vie
nas vyras neveda pilnai gamtiško, 
racionališko ir laimingo gyveni
mo, kuris nėra apsivedęs su kokia 
gera žmona. Jokia moteris negy
vena teip, kaip ją gamta leido gy
venti, jei ji nėra susidorojusi su 
gerbtinu, įkvėpųigu vyru.

Vėl aš sakau, kad tikras gyveni
mas reiškia laisvę, bet r ė vienas 
negali būti laisvas, kuris n 
nyti pats ir veikti pats, 
liškumas, iniciatyva, 
augštos mąsties paprotys, 
mas visokių klastų, rūošnUmas ko
voti už ideališkas teisybes* vesti 
begalinę kovą su augšto ar žemo 
laipsnio ištvirkėliais — tai yra da
lykai, kuriuos aš norėčiau matyti 
musų jaunuomenę mokinant moky
klose. Nes jeigu jie juos žinotų, 
tai jie neturėtų nė skurac naštos, 
nė didžių turtų ir jie niekuomet ne
jaustų Didėsės Nerimasties.

Vesti prastą ir be užsivarinėjimo 
gyvenimą pasilsio, mokslo j it* dar
bo, niekuomet netrokštant 
viršyste ar džiaugtis nepr^derian- 
čiomis pirmystėmis; tureli gerą 
sveiko proto kraitį; klaus} ti savo 
širdies balso be baimės maišymosi 
kitų ir be godumo ar rajui 10; ne- 
perdaug klausyti be svarbo; 
mų ar sąlygų, kurie prigi 
mano temperamento; bet pr ešintis, 
ir tai- smarkiai visokiems įsiverži
mams ant ypatiškų ir valstietiškų 
teisių; pasigerėti retkarčiais links
mu gyvenimu; būti užtektinai iš
mintingu, neišmaningu kaip 
klausyti ramiai, kalbėti maliniai ir 
neperdaug; turėti ir laikyti kelis 
tikrus draugus; laikytis atsi u nuoi 
gaujos ir bet ant tiek arti, kad 
kartais jausti žmonijos didžiąją 
širdį plakant; gauti didįjį 
patenkinimą ir platinančią jurų in- 
tekmę teip tankiai, kaip yra gera; 
būti kuo tokiu laukiniu, dangiaus 
gi kūdikiu; leisti širdžiai žaiis|i su 
vėjais ir siūbuoti drauge si 
komomis šakomis; džiaugsi) 
sitverti prie vaiskaus aušre s už
tekėjimo ar spaudžiant pasiutiškai 
muzikai; visuomet užlaikyti jaslap- 
tiškąją atnašą, kurią aš turi 1 prie 
sutemos, kad josios liūdnumas bu
tų mano liudnumu ir josios | 
butų mano garbe; žodžiu, bi I 
derintu su didžiuoju svieto akordu 
ir visų labiausiai, būti laisvi !

Tai ką tikras gyvenimas 
'reiškia ir aš nežinau geresnės 
mės.

legali ma- 
ĮOrigina- 

ptastuinas, 
nekenti-

aisti su

veiks- 
lįili nuo

kada;

kalnų

Naš
iu- ne

iusų pačių

? Ar męs

turtas nė-
1 kurį męs

Nė vienasjaegali gyventi laimin

Į Haute-Mame provinciją įsi-įmes ir "prijautimo pavojaus jis
veržė vokiečiai rugpiutyj 1870 ft. 
Jie jau buvo užėmę svarbesnes vie
tas, bet nežiūrint į tai, kad L—yra 
svarbiausiu miestu, jie nepasirūpi
no jo apgulti, be abejonės many
dami, kad be reikalo butų gai
šinti tam laikas ir žmonės, kuo
met jie valdė padėjimu iš abiejų 
pusių. Taigi iki sausio pradžiai 
1871 m. nė vienas šalmas nebuvo 
matyta, ar patranka apsikeitė šū
viais. Bet įsiveržimas ėjo toliau 
ir. susinėsimas su išlaukiniu svietu 
vis darėsi keblesnis; maistas su
mažėjo ir labai pabrango ir jiems- 
vis diena nuo dienos laukiant už
puolimo, kiekvienas pragyveno su 
kuomažiausia.

Staiga tapo sužinota, kad dau
ginus vaistų reikia pristatyti am- 
buliansams. Dešimts mylių atstu 
Recy-sur Ource’je buvo kariume- 
niška aptieka, sergiama prancūzų 
kareivių, užėmusių dalį provinci
jos Cote d’Or, kuri dar nebuvo 
vokiečių užplūsta. Reikėjo apimti 
šitą mažą burgundišką miestelį, 
nors pavojus grėsė papulti į ran
kas vokiečiams. Mano giminietis 
Melasippe buvo Raudonojo Kry
žiaus nariu ir drąsiai pasisiūlė eiti 
į Recy, reikalaujamos chininos ir 
antiseptiškų vaistų parnešti.

Teip vieną rytą, užsidėjęs Rau
donojo Kryžiaus ženklelį, apsikuto-1 
jo savo vilaginiu ploščiumi ir iš 
keliavo, girždindamas senoviškais 
ratais, traukiamais bingios kume
lės. Kelias buvo linosas — nei 
vieno vokiečio nesimatė apiregėj
— ir jis pribuvo į vietą be jokios 
kliūties. Prisikimšęs pilną vežimo 
skrynią visokių vaistų, jis užėjo į 
svarbiausią smuklę ir užsisakė ge
rus pietus. “Jei man reiks versti 
savo pilvą ateinančias kelias san-| 
vaites”, manė jis, “tai tik pridera 
iškaino susiraminti mažu pasitepu- 
niiriu”.

Viešbučio valgoma jame jis rado 
didelį, linksmą susirinkimą oficie- 
rų, provincijos delegatų, chirurgų
— visi lėbauninkai ir su gerais go
muriais teip, kad jie šveitė ge
rai. Padavus užgardį kalba jų nu
krypo į kariumeniškus reikalus ir 
priešo požygį. Mano giminietis 
papasakojo apie savo ekspediciją 
ir paskė, kad radęs kelią, liuosu

staiga Užčiuopė pypkę savo ki
šenių j e.

“Išgelbėtas I” tarė jis. “Negali 
būti nieko nužiurėtino šmočiuku 
popieros' užsidegti pypkę!”

Tatai Jis užsuko vadeles už sa
vo vežimo pasostės, susitaisė brie- 
žiuką, greitai sulaužė laiško ant
spaudą prisidengęs kepure ir stro
piai ėmė‘skaityti.

Turinys, žodis į žodį, buvo tok
sai:

Cote-d’Or’os prefektūra į sous- 
prefect L—je:

Ei, senuli! .Kaip cinas? Tu
rėjo mirtinai tau pabosti ten ant 
tų uolų. Išgersiu už tave šį va
karą. ’ Gaston.”

“Kad tu suplendėtum!” užkeikė 
Melasippe, grumečiuodamas ^pfici- 
jališką popierį 
damas pypkę 
man šposą”.

Jis pagryžo 
kaip išvažiavęs, bet ir po šiai die
nai, net po dvidešimts šešių metų, 
giminietis Mellasippe neatsileido 
dar ant laiško siuntėjo. Kiekvieną 
kartą kaip jis pasakoja tą, priduria, 
grūmodamas kumščia, lyg kad kal
tininkas butų po jo akių:

“O, tas niekvertis niekadėjas! 
Jis man atmokės kuomet nors! 
Tegul jis geriaus nepasirodo man 
ant kelio!” ‘

su įnirtimu ir deg- 
piktai, Vjie iškirto

garbė 
ti su-

man 
reikš-

OFICIJALIŠKAS DOKUMEN
TAS.

Tūlose prancūzų provin :ijošc 
miestai yra lyg augalai ton pa
čios šeimynos, turėdami tą pačią 
išveizdą. kuri parodo bendrų pa- 

Haute-Marne’o ypatybę yra 
jos augštai aptverti, žiaurus, pa
niurę miestai, terp kurių L--- -  ne

vieta

eigų.

užginčijamai užima pirmą 
minėtais išvyzdžiais su didžiausiu 
originališkumu. Pastatytas ji i ant 
uoluotos kalno viršūnės iš pietų 
pusės yra apsaugotas citadele aš- 
tųoniais bastijonais, kuomet siau
rinėje pusėje bokštai, viešbučiai, 
aštriais profiliais katedra ir t 
sios senoviškų uolų sienos, n 
tiesusios nuo Romiškai Gailį: 
jo triumfalinio skliauto, 
yra seminarija ir kazannės.
nos gatvės tolydžio yra šluojamos 
terpžeminio vėjo bryzo. Mai< 
nameliai stovi užpakalyj drėgno ir 
rimto teismabučio, apsaugoto 1 
žingeidžių akių augšta siena 
goometriškai uždugnijamais įva šiuo 
jamais vartais. Langų nuo gatvės 
mažai, bet užtai daug atvar 
vidurius, daržus į'aplinkinę šalį.
matęs gauni įspūdį, kad žmones 
čia retai teišeina oran ir gyvena 
sulyg anglų obalsiu: “Mano natnai 
yra mano rūmas”.

gai, kuris negyvena garbingai ir
Męs turime būti blaivais

riet blaivybėje ir ypatingai ją
Yra toksai dalykas

kaip pasigėrimas nuo savo paties
idėjų ir šitoje prasmėje
yra beblaivis ir turi atkentėti blo
gas savo beblaivybės pasekipes, ku
fių didžiausia yra reakcija.

Kaip kūnas alksta, męs
jį. Kaip siela alksta, męs leidžia
me jai alkti.
ryti tą, kas patenkintų si
turime stengtis ne tik kra

Iško-
Vyduj

Sė

esni

nuo

I 
lPt^

“O, t aini s ta daktare . esi iš 
L—?” pertraukė vieųas pasiunti
nių. “Kuomet gryši atgal?”

“Rytoj rytą”.
“Tąsyk aš apsunkinsiu tamistą 

laišku prie *sous-prefect”. Laitai 
reikalingas. '

Meldsippe nesispardė nuo pre- 
fekturinio patarnavimo. Viršinin
kas parašė laišką, užantspaudžiavo 
jį oficijališkame kon verte, padavė 
jį giminiečiui ir pridūrė rimtai:

“Pavedu šitą tamistai. Tai yra 
svarbus reikalas ir aš busiu ta
mistai dėkingas už jo padavimą į 
paties ‘sous-prafecto’ rankas*..

Ant rytojaus, pasivalgęs gražios 
kepsnies ir išsitraukęs burgundiš
kojo lygsvarybei, įsikišo ofivijališ- 
kąjį laišką į savo lypkio kišenę, 
įsisėdo į ratus ir sukirto savo bin- 
giąją kumelę. Oras buvo giedras 
ir sausas ir viešbutininko Recy’je 
vynas nutaisė mano seną- dėdžių 
teip, kad jis buvo gerame upe. 
Išvažiuodamas iš t Auberive’s jis 
pamatė seną pažystamą ūkininką, 
stovintį kluono duryse, labai už
imtą. Jis užšnekino jį juokais:

“E, *• ~ .......................
ten?

“Aš 
džiai, 
juos pamatyti, tai tik pasižiūrėk 
Montavoir’o linkui”.

Melasippe greitai atsisuko ir pa
matė vokiečius, besipilančius iš pa
kraščio girios nurodytoj pusėj.

Jis sudrebėjo visas, šaltas pra
kaitas apšovė jo kaktą ir 
šiai supliauškino kumelei 
kuri bėgo sparčiai. Jam 
svarbus laiškas kišeniuje

L—io žmonės ištikro yra niekur 
neišeinančiais, nešnekus, neperd iug
malonus, kas vienok nekenkia jiėms

savybę be minties apie augštesnj

būti geraširdžiais ir retkanciais pra
linksmėti iki nesuomonės laipsniui.

Mano senas giminietis Metasi
Rouselot gyveno L—yje nuo nėat 

Jis užsiiminėjomenamų laikų.
gydymu ir buvo pilnu savo tėįry-
niečių dorybių ir ydų iždu., Aukš
tas, laibas, žiaurus ir šiurkštus kaip
prigimtoji uola, prietaringas ir
pakantrus savo skoniuose bei iue-

rinkiko dūkį, didvyriškiausias sva
jones ir palinkimą daryti ateitį
slaptenybiska. Būdamas karšias
ir smarkus ,yt šernas jis tankiai

gyvenimą, bet męs visuoųiet su-Įnio.
būdavo narsus iki beprotybės laips-

jungiame ir sumaišome vąizbą irĮtarėjęs
Ištikro jis gyrės, tik sykį

protiškuosius jieškinius. kybių:
baimę ir prie šitų

tėvai Sausserct, ką beveiki
Ar vokiečių belauki ?” 
nelaukiu”, atsakė jis kan-

“nes jie jau čia. Kad nori

jis gar- 
botagu, 

atsiminė 
ir virty-

Mikas Petrauskas.
Iš Muzikos Srities

GELŽKELIŲ DARBININKŲ 
PRIETARAI.

Mašinistai ir ugniakuriai ant 
gelžkelių turi savo nuosavus prie
tarus ir tvirtai laikosi jų. Jie 
niekuomet neužsitiki garvežiu, su 
kuriuo sykį buvo atsitikusi kokia 
nelaimė. Kad ir puikiausiai jis 
butų sutaisytas ir ant geriausio ke
lio eitų, jie greičiau pasirinks1 ar
šiausią gramozdą paskirtą eiti 
sunkiabsiu keliu, kad tik išvengti 
to garvežio, su kuriuo nelaimė yra 
atsitikusi. Antru mašinistų prieta
ru yra šonas, į kurį garvežis yra 
sukamas ant sukyklos. Vieni jų 
nori, kad gervežis butų sukama į 
dešinį šoną, kiti į kairįjį ir jie 
teip laikosi šito kaip muzuhnonas 
atsikreipiipo į rytus, sukaudamas 
savo vakarinę* maldą. Daugelis 
mašinistų tyčia ateitu, idant persi
tikrinti, kad garvežis yra apsuka
mas geruoju šonu ir jei kartais 
jiems nebūvant jis butų apsuktas 
kitaip, tai jie nesėda tol, kol gar
vežis išnaujo nebūva apsuktas tilc-t 
ruoju šonu. Daugybė nelaimių yra 
prakaitoma garvežiams apsuka-, 
miems nuo ry tų į vakarus su atra
momis į šiaurę.

Nereikia niekuomet garvežin 
lipti dešinę koja pirma. Teip jut 
pavojinga iš garvežio išlipti de%i- 
nin šonan garvežį patepti. Toksai 
apsirikimas tikrai atvestų nelairfię 
anksčiau, ar vėliau. Teipogi regis 
prietaringai žiūrima į garvežius, 
kurių numeryje skaitlinė 9, ar korį 
galima lygiai padalinti į devynis. 
Bet visur laikomos nelaiminga 
skaitlinės 13 regis jie nepripažysta 
tokia. Devynių gi jie visai ne
kenčia. ' "

Kartais tenka pamatyti kelių tie
sėją suklumpant, jam žengiant per 
balkį; jis sugryžta atgal ir peržen
gia tą balkį antru kartu be suklif- 

1 pimo. Suklupti ant balkio yra, te- 
, vedančiu nelaimę ir vienintelis bū

das užbėgti nelaintei. yra atžen- 
giant atgal. 'Žvairiai nėra kenčia- 

i mi. Patvirtinimui šito prietaro yra 
|>asaka, anot kurios, iš būrio kelių 

• tiesėjų, kuriame buvo žvairys, per 
i dešimts mėnesių jo buvimo pražuvo 

devyni, ir pats žvairys dešimtas. 
Visi žmonės usiimanti pavojingais 
darbais yra prietaringi ir gelžeke- 
lių darbininkus galima priskaityti 
prie jūreivių, žuvininkų, ir kalna
kasių šiame dalyke.

nė nejaukių minčių perėjo per jo

Jie pasivys. Jie iškrės mane
— suras laišką — susinėsimą po
Raudonojo Kryžiaus priedanga —
kariškos tiesos be susimylėjimo —
jie susaudys mane.

Kaip čia išpildžius patriotišką 
pasiuntinybę ir podraug įtariamų
jų popierių nusikračius! Čia jam
prisiminė Dūmas, kuris parodo
Chicot’ą panašiame atsitikime su
naikinant Henriko III įduotą laiš
ką, išmokus jį atmintinai.
mintis. Jis sudegins laišką per
skaitęs ir. atminęs žodžius.
gal giria po dešinei, ir po kairei
pilna buvo nevidoniškųjų sargybi
nių! Gal jie be abejonės jau ma
tė jį. Žiebti ’ briežiuįcą ir deginti
popierą tai tiesiog užsitraukti

(Pabaiga).
plonesnį balsą. Skudučiai tai bus fleitos 
Pano protėviai, kurį dabar vartoja italai, ru
munai ir kiti, tik tutys esti neatskirai, bet 
sudėtos vienon vieton ir vienas žmogus, ve
džiodamas įstrižai lupų, pučia atvirajan ga
lan; antrieji galai užkimšti. Pana fleita ne 
iš builio, bet tutis daryta iš kieto medžio su 
labai plonomis sienelėmis; tutis irgi įvairaus 
ilgio ir storio. Tas pats instrumentas yra 
vartojamas naminiame orkestre.

Vamzdis. Pirmų-pirmiausiai vamzdį da
rė iš žilvičio, gluosnio-ar kitokio medžio žie
vės, kurio žievė turi užtektinai tamprumo ir 
duodasi numaut nuo savojo stiebo. Vamzdis 
tai augštesnio laipsnio instrumentas ir pa
dirbti šitą instrumentą reikėjo dar daugiau 
sugebumo. Vamzdį dirba šitaip: numauna 
nuo medžio žievę (numauta žievė yra tai 
pati tutis), bet jau viename gale išpiauna 
skylutę ir užkiša tą galą medeliu, tik ne visai 
liet palieka plyšį oro praėjimui iki tai pra
plautai skylutei.
esti ilgio vieno trečdalio tuties skersiaujo 
(diametro), o pločio beveik pusė skersiaujo. 
Prapjautame plyšyje, kuomet iš galo, pučiant 
pasidaro švilpimas. Jeigu tutis būva ilgesnė, 
tai duoda daugiau balsų: 1, 8, (3), 5, gal ir 
daugiau; jeigu trumpesnė 1, ~5, 8. Norint 
išgauti daugiau balsų, reikia antrą galą, ku
ris yra atviras, uždėti pirštu; tąsyk gaunama 
dar kokį vieną, kitą naują balsą; taigi užde
dant ir atkeliant pirštą galima isšvilpti įvair 
resnę melodiją.

Tokiu* pat budu padaromas vamzdis, bet 
jau liemenyje su keliomis skylutėmis, kurias 
uždarant ar atidarant pirštais, pavieniui ar ki
taip įvairiuojant, gaunama dar įvairesnė me
lodija.

Dar tobulesnį vamzdžio pavidalą darė iš 
medžio. Jaunai pušelei, nupiovę dalį iš vir
šaus tuojaus po išsikerojimo šakelių, o žemiau, 
tame pačiame tarpe, prieš šakelių išsikerojimą 
apiplaudavo gražiai balaną nepaliesdami to 
medelio šerdies, nusukdami nuo šerdies ba
laną, gaudavo tokiu budu stiprią ir gerą tutį. 
Tokį1 vamzdį įsitaisydavo geriau ir dirlxlavo 
su atida, nes jis patekdavo jau ilgam laikui, 
kadangi tokios tuties sienos užtektinai būna 
stiprios. < Toks vamzdis turėdavo šešias, sep
tynias pirštams skylutes, kurias irgi užden
giant ar atidarant pirštais išgaudavo daug 
įvairių balsų. Tokiu vamzdžių žaizdavo per 
kupoles (taip sako apie Švenčionis),7nes tuo 
laiku keliama piemenįįns puota (Vilniaus 
gubų apie-Keirius, Melegienus ir Palūšę J. 
Tokia puota keliama apie Sekmines ir šeimi- 

i ninkai tąsyk duoda piemenims pasilinksminti 
( iki sočiai. Piemenys kepa pautjenes ir geria 

alų, o paskui, pasivalgę, šoka, pučia vamz
džius, žcleikas, o kitas net kulinę maigo ar 

‘ smuiku čirpina. ,

Prapjaunamoji skylutė

yra trimito pavidalas. Kadangi trimitas nBo j 
pūtimo įšlampa, tai jo sulipinimui geresnių 
klijų nei nerasi, kaip derva. Sujipinę tas dvi 
plauskutes vėl jas išviršaus tepa ištlrpdinta ’ 
dę|va ir apvynioja gyvojo beržo žievele, kuri, 
prie ištirpintos dervos prilimpa; prilipusi žie
velė neduoda plauskutėms iširti. Kaip trimitą 
visą Apvynioja beržo žieve, įtepę jį derva, tai 
trimitas teip kaip ir užbaigtas. Dabar tik 
prideda prieburnį, tankiausiai iš kaulo,! prie 
kurio lupas prispaudę pučia trimitan ir čia . 
tai vien lupos dalyvauja, žinoma, su oru, ap
sireiškimui balso; trimite jokių pyplių nėra. 
Lietuvoje trimitan pusti yra paprasta per 
vieną lupų kraštą; trimitą prideda prie tos 
lupų vietos, kur jos yra užsikirtę nuo žandų. 
Toksai trimitas, ilgas, yra labai garsus ir 
jojo balsas girdimas per kelioliką verstų.

Karžygių trimitai ir medėjų trimitai/buvd 
daromi iš jaučio ragų. Darydavo arba iš vie
no didelio rago — mažą trimitą, arba sunar- 
stydavo kelioliką ragų — grundimi -— didelį 
trimitą. Trimito, iš ragų daryto, balsas bū
va dar garsesnis, nes jojo sienelės tampresnės 
už trimito, daryto iš medžio sienelės. Iš ra
gų trimitus taip darydavo: Jaučių ragus su
deda didelin puodan, aplieja vandeniu ir 
vandenin pripila gerokai pelenų, kad tokiu 
budu gauti augštesnę skystimo temperatūrą 
su pelenais ir juo temperatūrą padaro augš
tesnę, juo ragai labiau suminkštėja, o su 
minkštais ragais galima daryt, ką tik nori. 
Norint padaryti tam tikrą trimito pavidalą, 
padaro tam tikrą vagelį, ant kurio išvi
rintą ragą užvaro, kad ragas ataušta ir iš
džiūsta ant tokios “kvarmos”, tai jį nuima ir 
jis jau savo išvaizdas nemaino ir daro su juo 
kaip tinkama: varsto vieną ant kito — daro 
grundinį trimitą, arba jeigu vieno rago, tai 
tik padailina ir viskas atlikta. Labai ilgas 
virinimas ir . augšta temperatūrą ‘ labai su
minkština ragą t. y. kaulą ir jį paskui galima 
ištemti, padaryti daug didesniu,..negu .jis pir
ma to buvo. Tokie trimitai yra dar ir dabar 
Lietuvoje vartojami kur-nekur rhedėjų.

Dar yra buvę ir variniai triniitar, bet pas 
žmones tokių trimitų, užsilikusių nuo senų 
laikų, neteko matyti.

Rusų caro rūmuose trimitai laikomi, kaipo 
senovės paminklas. Per tūlas iškilmes or-i 
kestras būva vien iš trimitų ir tuomet nuo jų 
didelio balso net rūmų sienos, drėba. Šie tri
mitai visi variniai, bet be pirštikų. Žaidžia 
ant trimitų tik tam tikrus dalykus, kurie šiems 
instrumentams sj>ecijališkai yra pagamintu 
Trimitus nekurie kompožitoriai pavartoja ra
šydami operas* pavyzdin Verdi savo operoje 
-Aida”.

Trimitai su pirštukais vadiųisi kornetais 
• ir kitokiais vardais pagal jų didumo bei 

ypatybės.

Želeika arba sopelka. Tą instrumentą 
dirbdavo iš šaltekšnio ar bezdo. Sopelka, il
gio maž daug 20-30 centimetrų*). Vidų so-

|| Streikai jūreivių prekių laivų 
Prancūzijoj labiau išsiplatino. Iš 
syk jurininkai sustreikavo pritar
darni Paryžiaus krasos ir telegra

v
bajso

•) Centimetras yra apie 2-5 colio.
pelkos paprastai ne gręžia, bet išsvilina. Svi
lina su žegotu—geležiniu virbalu. Ji padaroma 
netaip kaip vamzdis, bet vidun jos įdedama 
iš nendrės ar žąsies sparno plunksnos pyplė. 
Sppelkai-želeikai pirštams skylutės teipgi iš
svilinamos. kurių būva aštuonios: dešinei ran
kai — nykščiui, kuris uždengia skylutę iš apa
čios, o iš viršaus trys skylutės tai pačiai ran
kai, trims pirmiems pirštams greta; kairiajai 
rankai skylutės keturiems pirštams be nykščio.

Pyplę tankiausiai daro iš nendrės,-plunks
nos, arba kitą kartą ir iš .kviečio šiaudo. 
Nendrę nupjauna iki kulnelio taip, kad vienas 
galas butų uždarytas. Nuo uždaryto galo 
užkirtę skelia liežuvėlį, bet visai nenuskelia 
ir jis vienu galu pilnai laikosi, visai prigul
damas prie savo vietos, taigi tas liežuvėlis, be
siveržiant pro jį pučiamam orui, pradeda vir
pėti ir čia jau apsireiškia balsas. Kad prisi
eidavo sopelką suderinti su kita sopelka' arba 
kaip vėliaus pasirodė kulinė, kur reikėjo de
rinti mažąją pyplę su didžiąja arba uku, tai 
darydavo tą šitaip: jei reikia aukštesnio bal
so, tai liežuvėlį trumpina. Bet jei jo trum
pinti negalima, t. y. negalima nupjauti, tai 
vietoj liežuvėlio trumpinimo pa vyniodavo lino 
valaknėliais ir taip pavyniodami pyplės balsą 
gerokai paaukštindavo. Sopelkos balsas gra
žus ir užtektinai skardus.

fo urėdninkams, dabar jau stato
savo reikalavimus. Iš Marseilles 50
laivų negalėjo išplaukti, nes jtirei- 
viai ne atėjo tamyston. Susineši
mas laivas iš Havfė, Dunkircheno,
St. Nazairie, Toulono ir Bordeaux
iš dalies likosi apstabdyti. Jūrei
viai reikalauja vienos laisvos die
nos sanvaitčj Krasos siuntiniai 
ir laiškai į Algierą siunčiami da
bar torpediniais laiveliais. Laivų 
savininkai atsišaukė į randą prašy
dami duoti jiems jūreivius nuo
kariškųjų laivų.

li 26 d. gegužio Ispanijos pa? 
krantėse siautė smarkios vėtros, 
laike kurių ant jūrių paskendo 60 
žvejų laivelių ir prigėrė mažiau-

Ragelis. Ragelis —. ta pati sopelka, tik 
gale užmautas ragelis ir dėlto skamba pilniau 
skardžiau ir balsas gražesnis.

Kulinč dūda. Kaip žmogus nepasitenkino 
instrumentu, kurį, nustojus pust, nesigirdi bal
so, tai jis pradėjo galvoti, kaip Čia padarius 
tokį instrumentą, kuris nuolatos1 skambintų. 
Jis suprato, kad čia reikalingas oras. Kolaik, 
padėsim, jis pučia savo vamzdį, telaikytas 
leliuoja; kaip tik nustoja pūtęs, tai tas ir tyli. 
Taigi žmogaus sugalvota, kad tas, oras reikia 
pasigauti ir tuomet jis nuolatos galės savo 
instrumentu birbti. Taigi, pasiuvo iš kailio 
maišą ir indėjo ragelį. Bet apsižiūrėjo, kad 
tas maišas laikas nuo laiko reikia pridumti 
oru. Jis įtaisė ir putiklę, volę priputimUi oro, 
liet čia jam vėl nephsisekė, nes kaip tik jis nu
stojo pūtęs,< oras pradėjo savaimi eiti atgal 
iš maišo laukan. Taigi jis prie to galo pū
tiklio, kuris yra maiše, pridėjo ploną plėvelę 
ir kalinėje orui esant tampresniu,; labiau su
spaustu, jis ir plėvelę spaudė prie pūtiklio 
sienelių nustojus pusti ir oras bereikalingai 
neišėjo laukan. «f

Čia vėl nepasitenkinta vienu sopelka-rage- 
liu, nors tas duodavo daugelį įvairių balsų 
įvairiai pirštus bekilnojant. Pridėta dar ant
ras ragas, didžioji sopelka, ir tas buvo že
mesnis visa oktava (astuoniais balsais).. Tas, 
didysis, ragas laikė vieną gaidą ištisai ir jį 
“dudoriai” vadina uku.. Didžiajame rage-so- 
pelkoje indėta ir pyplė iš nendrės, kaip it ma
žajame, tik daug didesnė. Didysai ūkas ne
turėjo pirštams skylučių. Dabar žmogiis ga
lėjo jau žaisti nuolatos, nes tą maišą — dumtu- 
vę nuolatos laiko po pažaste ir kaip jj pri- 
pučia pilną, tai bežaisdams ilsis, o orą varo 
spausdamas tą maišą žasčia. Kaip tame maiše 
oro lieka mažai, tai jį vėl pripučia išnaujo, 
kad tokiu budu nuolatos palaikyti pyplės rėki
mą. Ir taip atkartodamas laikas nuo'‘laiko saJ 
vo pūtimą, žaidžia per kiauras naktis be di
delio nuovargio.

Kulinė yra dar ir dabar, nors jau tetai.

Žinome, kad senovėj trimitu,
šaukė karan, drąsino karžygius eiti mušin,
kad teipgi trimitavo susišaukimui, paklydu 
giriose, jojant karan ar iš karo ir kitokiuose 
atsitikimuose. Šiądien tokio trimito pavida
las yra dar vartojamas Lietuvoje prie bandų 
kur bandą gano po girias.

Trimitas būna nuo 2% ir 6 pėdų ilgio

vartojama Vilniaus gub., Kaltinėnų, Linkme
nų, Palūšės, Švenčionių, Melagėnų parapijose 
Garsių Labanoro ir Pašaminės kulinių dabar 
visai nėra. Ypač Labanoro kulinė buvusi la
bai garsi ir Labanoran suvažiuodavę per ko
kias tai muges (ten mugių vienok nėra, įo (ik
rudenyje būva dideli atlaidai, 8 d. šjo)
pasilinksminti. Ten būdavę šokiai ir įvairus 
pasilinksminimai. Šiądien jau ten ktilinės vi- 

Isai nėra ir nėra nei pėdsakio jokių ypatingų 
pasilinksminimų.

Ilgas trimitas duoda kelioliką balsų ir jeigu 
geras putėjas, tai ir melodiją išraliuoja su 
nuosekliais balsais. Trimitas daroma iš me 
džio ir jaučio rago arba ir iš daugelio ragų 
yra darytas — grundinis. Iš medžio trimitą 
daro šitokiu budu: Nusikirtę liemeningą me 
delį, be šakų, nutašo vienan galan smailyn ir 
po to jį perskelia į dvi pjauskas. Tų plausku

Kulinė buvo vartojama naminėse apeigose 
per vestuves, krikštynas, kuokines (gužynės) 
ir kitokius pokylius ar pasilinksminimus^ t]

Kulinė turi didelį ir

pu IV Jį pviaivviau g ______ __
ėjų vidų teip išskaptuoja, kad jas sudėjus I 
būva kiaurai akylė per visą medelio ilgį. Tail]

pučiant sunku būva grįčioj susikalbėti.
Kelioliką metų tam atgal dar buvo ir _ 

šių muzikų kulinė apie augščiau minėtas vie-
Muzikais buvo: Vaičkus, Bazijokas 

Dihda, Čevertė, Stagelėnų, Bieciunų, Grikia 
peles ir k. kaimuose



metama
Kanklės. Kankles darydavo iš medžio 

plauskos, kurios vieną pusę išskaptuodavo, pa
darydavo lovelį ir užklodavo plona lentute. 
•(Taip padarytas kanklės yra matęs mano tė
vas savo kudykystėje — Šaduvoj). Prie vie
nos'1'pusės plauskos. galb įkala keletą vinių ir 
prie jų priraišioja žarnines stygas; prie ant
rojo galo — mediniai virbalai, ant kurių ant
ras kiekvienos stygos galas užsukama ir to
kiu budu stygą intempiama pagal reikalauja
mo ir galimo augščio. į

j\nt nekuriu kanklių būdavę 8—10'stygų, 
ant kitų 15, net ir daugiau, bęt daugelio sty
gų nebuvę. Kanklės (juoda jau kelis balsus 
iš karto — taigi akkordą. Stygų suderinimas 
buvęs nevienodas ir pasitaikydavo, kad vienas 
skambintojas negalėdavęs skambinti ant kito 
kanklių. Kaip buvo kanklės derinamos tai 
jau man neteko patirti.

Dabar, rods, visoj Lietuvoj beesąs tik vie
nas kanklininkas Suvalkijoj. Turinčių kan
kles yra daug, bet mokančių kankliuoti bus tik 
ar ne tas vienas.

Skaptuotas kankles paprastai vadindavę 
piemenų kanklėmis. Kanklės visuomet buvo 
didelėje paguodoje ir kanklininkai arba šiaip 
turtingesnieji žmonės turėdavo kankles gra
žiai padirbtas.

Tiek aš esu patyręs apie musų instru
mentus.

Reikėtų susekti kaip buvo suderinamos 
kanklės; tą gali padarytį dailės, mylėtojai šioj 
srityje, gyvenantieji Lietuvoje ir patyrę, jei 
viešai praneštų, tai butų labai naudinga.

Jeigu kur nors atsirastų instrumentas ir 
išrodytų, kad jis yra užsilikęs iš žilos senovės, 
reikėtų jis aprašyti.

Lietuvoje yra daug naujesnės gadynės in
strumentų, kuriuos padirbo arba savamokiai 
darbininkai, pamėgždžiodatni ištobulintus in
strumentus arba jie yra dirbti tam tikrose 
dirbtuvėse, instrumentai 
rie yra vartojami visų 
kaip tai: smuikai, klernei 
sai, violončelės, fortep .< 
vargonai; bet aš nesirenku jų minėti ir dėlto 
užbaigiu protėvių instrumentais, tai senosios 
gadynės instrumentais.

Dar vartojama Lieti voje instrumentai iš 
molio nužiesti ir išdegti, 
kumeliukąi ir k. su dvieto, trims ir net ketu
rioms skylutėmis pirštams uždengti. Jie švil
pia, taip kaip ir vamzdžiai, jie priklauso vai
kams.. . -

Mušamųjų instrumentų pas mus nedaug 
tėra, viso bus tik vienas bubnelis. Mušamieji 
instrumentai: bubnai dideli ir maži, varpas 
ir varpeliai ir įvairiausi trenksminiai muzika- 
liški pabūklai mėgstami žmonių žemesnės 
kultūros. .Minėti instrumentai ištobulinti pri
duoda muzikai vieną didelę galybę, pajiegą, 
išdidumą, tinkamose vietose — gražumą. .

Tegul gerbiamieji skaitytojai man atlei
džia mano nenuoseklumtįs ir už nepilnas bei 
šykščias žinias iš muzikoj sryties, bet neturė
damas po ranka jokių šalsimų, neigi užtektinai 
laiko, nieko daugiau negalėjau padaryti tame 
atvėjuje. j

dabartinių laikų, ku- 
kulturiškesnių tautų, 
tai, fleitai, kontraba- 
onai, fisharmonijos,

kaip tai: gaidžiukai,

JUODAS SAPNAS.
I.

Tamsuma nakties žemę apsiautė, 
Ir ant veido jos gulte-atj^ulė, , 
Taip prisiglaudė, kad ne| 1 

-Nepaliko ji neaptemdžiusi.
Pievą perbėgo, tarsi zova 
Greit pasistengė apsiaust 
Palūkėjusi, kalnus apėmė 
Ir miškan pati gult, nudyrino. 
O danguj, -žvaigždes užkli 
Pamažėliais slenk’ meilės f 
Tas mėnulis mus’, prasik: 
Kurs iš visoko meiliai juokiasi.

užkampių

Bais,’ 
lygumą

adydamas, 
(iudinink’s, 
reipėlis,..

šliaužia, 
vagis,

' Tyliai eina, slenka, 
Tartum koks nedor’s 
Nakčių Viešpats, Juddas Sapnas, 
Kurs slopina, žudo žmones, 
Kaif> užstoj’ tamsi naktis. 
Augštas, juodas, žiauraus veido, 
Be akių žemoj’ kaktoj’ — 
Rankas ištiesė į priekį,

į Viską paliečia, užmigdo, 
Viską pirštais apčiupinojL.. .1 
Eina Sapnas, pasilenl ęs, 
Nedabodamas takų:

- Tat užkliudo kokį rūmą, 
Tai grįtelę apkabina, 
Tai atsidur’ tarp laukų...

H.
Po, sunkių vargų svietas sugulė. 
Didis pon’s tur’ sau minkš ~ —* 
Prie gulyklų jo — šilko už ; 
Ant grindų visur — mini šti kilimai 
Nesigirdi čia jokio atbalsk, 
Tik tarnai seni, tarsi cerberai, 
Bedabodami poną miegant,, 
Po visus kampus tyliai sla ikioja. 
Po sunkių džlrbų ponas atgulė: 
Jis nuvargo, mat, bepuotai damas, 
Svetimus turtus beaikvodamas — 
Tad dabar jisai saldžiai ilsisi.
Tik kaž-ko dėjuoj.’, besapn lodamas.«

tą patalą, 
laidos,

bodamas

Juodis Sapnas apsilan ce — 
Ir taip įšliaužė jisai, 
Kad niek’s jojo negirdi jo, 
Kad niek’s jojo nepa: natė, 
Nors dabojo čia tarna , r-

jo dalykas jau Išlįstas, neš inate, kad popie
žius taip ramiai, be pykčio kalba apie jo kny
gą, kaip žmogus, Kuris pamatiniai ją per
kratė. , j : i .

— Ar ne tiesa, mano stinau, tamsta turi 
labai artimus ryšius su vikontu Filiber Dela- 
šu? Iš pradžios aš buvau Habai nustebintas 
nekuriu tamstos idęjų panašumu į jo idėjas, 
tiesa, jis yra Tnums labai atsidavęs ir daug 
mums gero padarė,% .

— Tiesa, šventas tėve. Męs ilgai su juo 
kalbėdavome ir nėra nieko stebėtino, jei aš per- 
siėmiau nekurtomis jo mintimis, kurias ji§ 
ypač brangina. i . v.

— Žinoma, žinoma. Jis labai daug už
siima klausimu apie korporacijas. Kuomet 
jis buvo čia paskutinį kartą' atvažiavęs, męs 
su juo apie tat daug kalbėjome. Taipgi kitas 
tamstos vientautis, baronas >de-Fura, ir apie 
tą patį svajoja. Tiktai jie vienas su kitu ne
gali sutikti: ko vienas nori, tai kitas ne.

Kalba nukrypo į šalį. Pierre jautė, kad 
jis atsitolina nuo knygos,..bet^jis ‘atsiminė pri
žadėjimą, kurį davė Vikontui, — jei jam 
pasiseks pamatyti popiežių, kad būtinai suži
notų galutinę nuomonę šventojo tėvo apie 
garsias korporacijas; ar jos turi būti liuosos, 
uždengtos ar atviros? Ir jaunas kunigas no
rėjo Išpildyti savo prižadus.

— Tamstos šventenybė geriau žinai už 
mus visus, kad darbininkų klausimą galima 
išrišti tiktai atnaujinus senobines liuosas kor
poracijas, tuo tarpu kaip vikontas Delašu nori, 
kad jos butų po valstybės globą. Ir tikrai 
paskutinioji mintis labiau atsako dabartinėms 
socialinėms sanlygoms. Ir jei tamstos šven
tenybė butum už tokias korporacijas, tai jau
noji katalikų partija Francuzijoje turėtų pui
kiausias pasekmes, — visas darbininkų ju
dėjimas butų nukreiptas bažnyčios labui.

— Bet .aš to negaliu padaryti. Francuzi
joje iš manęs visuomet reikalauja tokių daly
kų, kurių aš negaliu ir nenoriu išpildyti. Vie
na ką tamsta gali pasakyti vikontui Delašu,
— jei aš jo negaliu užganėdinti,'tai negalėjau 
užganėdinti ir liarono Fura! Ir >is iš manęs 
gavo tiktai palaiminimą franeuzams darbi
ninkams, kuriuos aš taip labai myliu ir kurie 
gali tiek daug nuveikti tikėjirpo atnaujinimui.

Pierre pasistengė vėl užvesti kalbą apie 
savo knygą. . .

— Vikontas Delašu taip gėrai atsineša prie 
manęs, jis taip nekantriai laukia žinių apie 
mano knygos tolimesnįjį likimą, tartum butų 
jo paties veikalas. Aš pasipažinau su juo 
pas kardinolą Boržero, kuris turi labai gerą 
širdį ir labai mielaširdingas.

Šiuo kartu tie žodžiai turėjo savo įtekmę.
— A, taip, kardinolas Beržero! Aš per

skaičiau jo laišką tamstoš knygos pradžioje. 
Jis labai blogai padarė, kad parašė tamstai 
tokį laišką, o tamsta, mano sunau, esi labai 
kaltas, kad patalpinai jį. Kaip jis galėjo pa
girti tamstos išsišokimus prieš dogmą, tamstos 
revoliucijonieriškas teorijas, kurios griauna 
musų šventą religiją? Tai liberalizmas iš jo 
pusės, kuris kelia maištą prieš musų autorite
tą, kuris trokšta liuosos minties.

Jis pasidarė gyvesnis.
— Teatsimena gerai kardinolas Beržero, 

kad męs jį suvaldysime, kaip tik pamatysime, 
kad jis stojosi maištininku. Jis turi duoti 
nusižeminimo pavyzdį; męs duosime jam su
prasti, kad esame neužganėdinti ir tikimės, kad 
jis bus klausus.

Pierre klausė sujudintas. Jis užmiršo vi
sai apie save ir tik manė apie tokį gerą žmo
gų, ant kurio užtraukė visagalę rūstybę. Taip,
— donas Vidžilio turėjo teisybę, vyskupų 
Puatje ir Erve skundai per Pierre’o galvą, 
pasieks kardinolą Beržero, kurio siela ati
daryta visiems nelaimingiems ir nužemintiems. 
Ir dabar vietoje silpno senelio, Jis'prieš save 
pamatė užsirustinusi valdovą, tokį baisų, kad 
net’ ėmė drebėti. Taip, Pierre savo akimis 
panjatė tikrybę, — Leonas XIII nuo to laiko, 
kaip užėmė šventąjį sostą, jis nori vien vieš
patauti, viešpatauti, viešpatauti, kaip neapri
botas, visagalis valdovas!

— O, šventas tėve! — sušuko Pierre, — 
man labai skaudu, jei dėl mano nelaimingos 
knygos, jo šventenybė, kardinolas, turės per
gyventi not*s vieną nemalonią minutą! Aš 
kaltas, aš galiu atsakyti už savo pasielgimą, 
bet jo šventenybė, kardinolas, kuris vien klau
sė savo širdies, kuris nusidėjo tiktai todėl, 
kad per daug mVli nuskriaustuosius!

Leonas XIII nieko neatsakė. Jis pakėlė 
savo degančias akis ir žiurėjo į Pierre’ą.

— O! meldžiu tamstos, šventas tėve, jei 
reikalingas pavyzdys, — nebausk nieko, tik 
mane. Aš esu prieš tamstą, tamstos rankose 
mano likimas, bet nedidink man bausmės, 
bauzdamas kitą dėl manęs.

Leonas XIII tylėjo ir žiurėjo į kunigą. 
Pirre’ui pasirodė, kad dabar jis matė prieš 
save tą popiežių, apie kurį svajojo, jam išro
dė, kad šis popiežius ir yra išrinktasis, kuris 
sugrąžys ant žemės meilę ir brolybę, sugrą- 
žis santaiką tarp tautų, išnaikins neteisybę, 
skurdą.

— O, meldžiu, išklausyk manęs, šventas 
tėvel Nebausk ir manęs, neužmušk nieko sa
vo rūstybe! o buk mielaširdingąs!

Leonas XIII vis tylėjo. Pierre parpuolė 
ant kelių, nebegalėdamas kovoti su sujudimu, 
kuris slėgė jo širdį. Jo širdyje buvo daug 
skausmų, kuriuos jis perkentėjo atvažiavęs 
Ryman.

— O, šventas tėve, manęs nebėra, ir mano 
knygos nebėra. Aš norėjau pamatyti tamstos 
Šventenybę. O! kaip norėjau, kad pasiaiškinti, 
apsiginti. Bet dabar aš nieko nebežinau, ne
begaliu pasakyti to, ,ką norėjau pasakyti, pas 
mane tik ašaros, ašaros, kurios mane smau
gia.... Taip, aš esu tik vargšas žmogus, aš 

p laimingas! Jis manė, kad1 noriu su tamsta pakalbėti tik apie vargdie-

nis,’ uždėjęs savo ranką 
'Ant užmigusios galvos, 
Kaž-ką tokį sumarmėjo, 
Ne tai baisų prakeikimą, 

fragmentą maldos.
Ne tai 
Ne tai 
Pon’s vis bludija, vaitoja, 
Vis kąs-kart bailiau — balsiau 
Rėkia
“Jiems ir šviesą.
“Nebcskriausiu jų. 
Daužės, draskęs visą naktį, 
Ir nutilo prie aušros: 
Akis išjplČtė, sustingo...
Taip af*“‘~*

Į “Jiems.... jiems.... atiduosiu... 
jiems ir kalbą 
. daugiau...

pnmo ir nutilo, 
u niekad nevaitos!

sunkių y
III.. * 

argu svietas sugulė.Po
Tur’ vargdienis sau kietą patalą;
Ant lentų jisai kūną ištiesė, 
Kumščia jo paties — vietoj priegalvės, 
O švarkelis menk’s — tai jo klotųvė.. 
Pro triobos plyšęs, begėdingąsias, • 
Į visus kampus vėjas veržiasi...., 
Po sunkių darbų šisai atsigulė: 
Visados jam tik darbas — prakaitas, 
Vargai-bėdo; jam nuo pat kūdikio...« 
Visas turtas jo — pirštų dešimtis, 
O “pyragas’^ jp — vis su dirsėmis...-.■>

Juodas (Sapnas jį aplankė, 
Prie jo prišliaužė galvos, — 
Kietą jialietė gulyklą, 
Ir atydžiai apčiupnojo 
Visas plyšęs jo triobos. - 
Prie galvos rankas pridėjo, 
Tarsi laimino vargus, 
Ir paskhi patyliai tarė: 
“Užmigtlah purčius ant amžių, 
“Ir palaiminu vargšus.......
“Jie jau savo pragyveno, 
“Jiems — pražūtis ir kapai!... .• 
“jums kol-kas dar — vargą vargti 
“Saulę -Į— mokslą iškovoti....

- laimė amžinai..

Užmigdami 
Ir palaimi:

• r r Jiems — f 
jums kolį-l 

“Saulę 4 
“Paskui ■- ____  ________
“Tik pabuskit, prisikelkit, 
“Laukia jųsų ateitis!.... 
“Jiems — pražūti.... jums — laimėti. 
“Prisikelkite iš miego.... 
“Štai.... jau baigiasi naktis....”

Tamsuma naktįes šalyn bėga jau, 
Bėga per laukus, bėga pamiškiais, 
Ir išsineša ji plačiais vieškeliais 
Vargą didelį, žmonių nežinę.' 
Va! Saulėtekiąi jau užsidegė 
Ir netrukus jau sviets išvysti gaus 
Iš miškų tamsių saulę tekančią! 
Ji jausmus visų pradės kaitinti, 
Ji pradės visų širdis šildyti.. 
Tad’ ir protą męs atgaivįsime, 
Prie naujų darbų drąsiai stosime, 
Ir sau ateitį šviesią rengsime!

J V. K. Račkąuskas. 
! t

EMILE ZOLA

RYMAS
ROMANAS

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

£T»sa).

. Pierre, atsiradęs šventojo tėvo miegaja- 
me kambaryje, bijojo to sujudinimo, kuris 
suparaližiuoja mintį, nes jam pasakojo, kad 
moters ateidavo pas popiežių, vos nemirda- 
mos, beveik apalpusios, lyg apsvaigę. Bet 
Pierre staiga pasidarė visai ramus. Jam aiš
ku pasidarė, kokią svarbą turi audiencija. 
Be a bėjo tas pasimatymas turės didelę įtekmę 
į jo tikėjimiškįįl ir doriškas pažiūras.

Kambarys buvo beveik tuščias, kelios kre- 
sės aptrauktos baltu šilku, kryželis. Leonas 
XIII sėdėjot prie mažo skobnio, ant kurio bu
vo keli laikraščiai ir liampa po abažūru. Jau
nas kunigas priėjo prie jo ir, atsiklaupęs tris 
kartus pabučiavo raudoną šliurę, gulinčią ant 
priegalvėlio. Kuomet Pierre atsikėlė, pamatė 
į save įsmeigtas dvi juodąs akis, lyg brilijan- 
tus, kurios pasiekė jo sielos 'gelmę. Pierre 
stovėjo. Popiežius truputį patylėjęs prakal
bėjo:

— Mano sunau, tamsta mane norėjai karš
tai pamatyti, ir aš sutikau suteikti tamstai tą 
malonę.

Pierre tik žemai nusilenkė, išreikšdamas 
dėkingumą. •

— Tamsta gyveni Paryžiuje?
— Taip, šventas tėve.
— Tamsta tarnauji didelioje miesto pa

rapijoje?
— Ne, šventas tėve, aš laikinai esu prie 

mažos bažnyčios Neljoje.
— Taip, taip, aš žinau.... O kiek tamstai 

metų?
— Trisdešimts keturi, šventas tėve.
— Aš perskaičiau tamstos knygą, mano 

sunau, taip! dic esnę jos pusę. Paprastai man 
duodavo tiktai ^traukas; bet ypata, kuri labai 
interesuojasi tajnsta, davė man tamstos kny
gą, melzdamas ją peržiūrėti. Tokiu budu ir 
aš galėjau susij>jžinti m ja.

— Labai a< 
man suteikei, — 
nes laimės negaliu laukti.

ličiau tamstos knygą, mano
__ • _ -__ . •

ista, davė man tamstos kny-

iu už ta i arbę, kurią tamsta 
pasakė kunigas. — Aš dides

mus*. O! vargšai, o! nelaimingi, kuriuos aš 
mačiau per dvejus metus Paryžiuje, tokie ne
laimingi ir taip kenčia, vargšai kūdikiai, ku
riuos aš rinkau ant sniego, nelaimingi kūdi
kiai, kurie nieko nevalgę dvi dieni, moters, 
kurias, ėdė džiova, be duonos, be kuro, vyrai 
išmesti bedarbės ant gatvės!.... O vakaras, 
baisūs vakaras, kuomet kambaryje, baisiame 
kambaryje, aš mačiau motiną, kuri užmušė 

e ir penkis savo vaikus.... O, šventas tė
ve, as tik esu jų pasiuntinys, pasiųstas tų, ku
rie kenčia ir rauda, kurie miršta nuo kan
čių.... Aš atnešu tamstos šventenybei jų aša
ras, klojų po tamstos kojų jų kančias, pasa
koju tamstai jų baisius vaitojimus.... O, buk 
mielaširdingds, šventas tėve, buk mielašir- 
dingas!

Jis ištiesė prie jo rankas, jis maldavo jo 
apie mielaširdingumą. Paskui jis tęsė:

Šventas tėve, argi tame amžiname Ry
me netoks pat skurdas? Aš čia sutinku tik 
vargą ir skurdą. O, aš matau viską, kas žūva, 
kas miršta iš bado ir nusilpnėjimo! Ten, po 
langais tamstos šventenybės aš mačiau visą 
baisybių kvartalą, skurdo kvartalą! Ir ko
kia^ aplinkui tamsybė! O, šventas tėve, rytoj 
auštant, atidaryk savo langą ir savo palaimi
nimu prižadink tą didžią tautą — kūdikį, ku- 
i i snaudžia dar apjakusi skurde 1 Įkvėpk tam
stos šventenybę jai sielą, kurios ji neturi, sie
lą, kuri pažįsta žmogaus vertybę, darbo rei
kalingumą, liuosą ir brolišką gyvenimą!

Pierre kalbėjo užsidegęs.
^Yen.tas tėve, argi ne prie tamstos aš 

turiu kreiptis nęlaimingųjų vardan? Juk tam
sta tėvas esi ? Argi ne prieš tėvą turi nusi
lenkti nelaimingųjų pasiuntinys ? Argi ne tėvui 
jis turi išpaskoti jų kančių sunkenybę, melz
damas pasigailėjimo ir teisybės! ' O, visų 
pirma - teisybės! Tėve, atidaryk plačiai 
savo duris, kad visi galėtų įeiti į jas, — ir 
mažiausi kūdikiai ir tikintiejie, ir praeiviai, 
net keliantiejie maištą, paklydę, tie, kurie, rasi, 
įeis ir tamsta apsaugosi- juos nuo prasikalti
mų. Tamsta viską gali, tamsta turi dorišką 
galybę, kuri padarė tamstą pasaulio valdonu. 
O, buk mielaširdingumo ir gerybės žiburiu....' 
Ir pasakyk, šventas tėve, pasakyk, kad aš su
pratau tamstą, kad aš išreiškiau tamstos min
tis, vienatinį tamstos norą.... O kas kitas! 
Kas kitas — mano knyga, aš pats — ar ne vis- 
tiek! Aš nemanau save apginti, aš tik trokštu 
tamstos garbės ir žmonių laimės. O, tėve, aš 
meldžiu nuo tamstos mielaširdingumo, teisy
bės ir gerumo.

Pierre nebegalėjo susiturėti ir pradėjo rau
doti. 'Tai buvo baisus raudojimas, kuris kilo 
iš gilumos krutinės. Leonas XIII, kuris pats 
mėgo daugiau kalbėti, negu kiti, du kartu jam 
buvo pakėlęs ranką, kad sustabdyti kunigą, 
bet užsikrėtęs Pierre’o kalbą, tylėjo ir leido 
kunigui užbaigti jo sielos šauksmą. Leonas 
XIII, pamatęs Pierre’ą prie savo kojų raudan
tį, truputį užraudo ir, pasilenkęs prie jo, pa
sakė:

— Mano sunau, nusiramink, atsistok.... 
Bet Pierre raudojo, iš jo sielos veržėsi bai

sus skurdas.
— Kelkis, mano sunau, tai negalima___

Še, sėsk ant šitos kresės....
Pierre atsikėlė ir atsisėdo. Nušluostė karš

tas ašaras, nesuprazdamas kas su juo atsitiko.
Tamsta kreipies į šventą tėvą. Jr, ži

noma, tikėk, kad jo širdis pilna pasigailėjimo 
ir meilės prie nelaimingųjų. Bet dalykas ne 
tame, kalba eina apie šventą musų tikėjimą.... 
Aš perskaičiau tamstos knygą, blogą knygą, 
sakau tamstai tą stačiai, — pavojingiausią iš 
visų knygų, labiausiai dėlto, kad ji puikiai pa
rašyta, kad ir mane užėmė. Aš jos nebūčiau 
skaitęs, jei nebūčiau atjautęs tamstos tikėjimo 
ir entuzijazmo. Tai puikus veikalas! “Nau
jas Rymas’’ —- žinoma, buvo galima parašyti 
tokią knygą, tiktai visai priešingoje dvasioje, 
negu tamstos. Tamsta manai, kad mane su
pratai, kad persiėmei mano veikalais ir dar
bais.... Ne, ne! Tamsta nesupratai manęs 
ir todėl aš ir norėjau tamstą pamatyti, išaiš
kinti tamstai, pertikrinti tamstą.

Pierre klausė, lyg nebylys ir nesijudinda- 
damas. Juk jis atėjo čia apsiginti, o dabar 
klausė, kaip jo knygą išvadino pavojinga ir 
nieko ant to neatsakė. Jis jautėsi neapsako
mai nuvargęs.

— Manęs nesupranta, nesupranta! — at
kartojo Leonas XIII, — labiausiai Prancūzi
joje. Paimkime svietišką valdžią; kaip tamsta 
gali manyti, kad šventas sostas kuomet-nors 
sutiks su tuo klausimu? Tai kalba, kuri visai 
netinka kunigui, tai chimera; reikia suprasti 
kokiose sanlygose turėjo gyventi ir dabar gy
vena, popieži j a, jei nenori visai prąžuti. Juk 
tai sofizmas, kuomet tamsta aiškini, kad ji 
bus kuo-nors prakilnesnė, atsiliuosavus nuo že
miškų rūpesčių! O, puiki iliuzija, — grynai 
dvasiškas viešpatavimas, viešpatavimas su pa- 
gelba mielaširdingumo ir meilės! Bet kas 
užtikrins musų neprigulmingumą, jei męs pa
sidarysime žaislu visų valstybių?.,.. Ne, ne, 
ta Rymo žemė priguli mums, nes męs ją gavo
me nuo savo pranokėjų ir ant tos žemės yra 
pastatyta amžina bažnyčia, taip kad persis
kirti su ja yistiek, ką norėti katalikų bažny
čios pražuvimo.... Antra vertus, męs to ir 
negalime padaryti — davėme prisiegą Dievui 
ir žmonėms.

Jis nutilo, kad Pierre galėtų atsakyti. Bet 
jaunas kunigas taip suakmenėjo, kad negalėjo 
surasti jokio atsakymo. Jis pastebėjo, kad 
tas popiežius kalba taip, kaip ir turi kalbėti. 
Jis pradėjo suprasti, kad jo mąstymai apie 
dvasišką popiežių — yra vien svajonės. Prieš 
jį buvo popiežius, kuris troško turėti savo 
rankose valdymą Cezarų imperat>ių, valdy
mą viso pasaulio.

. (Toliau bus). ' '•
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Šios dienos chemikas su išdidu
mu nurodo į savo sintetiškas per
gales, bet su visu savo gabumu ir 
žinia jis neįstengė dar surengti pri- i 
derančių savo bendrąžmo- 
niems maisto elementus. Sinte- n; 
tiški augalo procesai yra lygšiol 
vis dar nepasekami ir augalai galų 
gale yra tiesum ir aplinkiniu gyvu- i : 
tiams maistu. Prietikiai augalų ir 
gyvulių padaro gražią paskaidą ir 
augalijai žmogus turėtų būti gi
liai dėkingas ir turėtų rūpintis ją 
platinti ir auginti. Ar jo pažval- 
gos linksta už augalinę valgybą 
išimtinai, ar už maišytą iš augali
nių ir gyvulinių produktų, tai jis 

[vis augalijai kaltas daugiau, kaip 
vieną skolą. Jis priklauso nuo 
augalų, ar 
mėsą ar augmenis ir jis priklauso 
nuo augalų gavimui degio, be ku
rio gyvastis jo organizmo nega
lėtų būti palaikoma. Aiš
ku, kad gyvulių karalijai esant tik 
dėl vienvalinio degio proceso ku- 
riuomi oras yra įimamas, o anglia- 
darinių dioksidas išvaromas, nu
žudomas veiksmo, kuris netik pra
šalina šitą alsavimo produktą, bet 
dar j jo vietą išduoda degį, butų 
pražūtinga. Šituoju veikimu, ži
noma, yra augalai ir, žodžiu sa
kant, gyvuliai ir augalai vie
ni nuo kitų priklauso. Iš šitos pu
sės žiūrint gyvulinė gyvastis iš
nyktų augališkai gyvasčiai pasilio
vus gyvuoti ir augalinė gyvastis 
nevyktų, jei gyvuliniai produktai 
nebdtų gaunami jos palaikymui. 
Tai yra įdomus nusidavimų ratas, 
bet rato veikimas apimtas pajiega, 
o stumiamoji šitą pajiega pasi
keičia ir didžiuoju .sintetišku ir 
analytišku procesu yra šviesa. To
dėl gali atsitikti baisi kova už buv| 
terp angalų ir gyvulių; jei par tam 
tikrą laiką saulė nusisuktų nuo ši
to svieto, nes tąsyk šitas malonus 
apsikeitimas pravartttm al
savimui liautųsi, o su juo ir visa 
gjvąstis. Ar tie, kurie garbino 
saulę nežinojo šitų dalykų? arba 
ar jie žinojo, kad ji yra versme 
ir maisto ir oro? J.i 1 Įlill-•

j is valgys

HM JI RAŠTAI
Ko mums reikia pirmiausiai. 

Paskaita skaityta J. Laukio Suvie
nytų Kuopų Lietuvių Socijalistų 
Sanjungos susirinkime Chicago, 
III.
Petras Kropotkinas. 
bon vertė J. Laukis. 
Išleista “Lietuvos", 
pusi.

Moteris prieš teisybės ir liogi- 
kos teismą. Vokiškai parašė Kari 
Federn. į lietuzišką kalbą išverti 
A. 'Antonov. Išleista “Pirmyn". 
Minersville, Pa., 1908 m. ai pusi.

Amerikos valstiečiai. Pagal 
Kautski parašė Mikolas Bevardis. 
Minersville, Pa. Išleista Jasulevi-

• ' ’MI T-čiaus. 1909 m. 16 pusi.

Anarchistų Dora, i Parosi 
Lietuvių kal- 
Chicago, IU. 
1909 m. 93

Vadovas. Naujas mėnesinis, ku
nigams skirtas lietuviškas laikraštis 
Seinai. Kaip iki šiol, geros šito 
laikraščio .pusės yra tos, kad ji»' 
neužsiima politika nė klierikališloi, 
nė prieš valnamaniška. Svar
biausi No. 9 raštai yra: Taisy
mai maldų, atliekami dabar speeL 
jališkos komisijos, kurion įeina: 
kun. A. Dambrauskas, kun. Petru*- 
lis, Laukaitis ir lietuvių kalbos žiL 
novas J, Jablonskis, K. Būga, J. 
Šlapelis. Telpa čia pertaisytos tos 
komisijos: “šventas Dieve; Dievas* 
musų apginėjas”. Kadangi šitos 
psalmės žmonių giedamos, o per
taisyme nesilaikyta mieros tai 
žmonėms sunku bus prie pertaisy
tų priprasti. Matyt komisijoj butą . 
tik kunigų ir filologų. Toliau eina 
pertaisyti poteriai: Tėve Musų, 
Sveika Marija, Tikiu į Dievą Tė
vą, Dešimtis Dievo įsakymų, Baž- \ 
nyčios įsakymai, Keturios tiesos, 1 
Septyni Sakramentai, Penkios at
gailos dalįs, Keturi daiktai pasku
čiausieji, Septynios nuodėmės di
džiosios, Keturios nuodėmės keršto, 
Šaukiamosios; nuodėmės prieš 
Dvasią šventą, Devynios nuo- " 
dėmės svetimosios. Yra ir Lita
nijos. Bet jeigu komisija pano
rės teip taisyti ir bažnytines gies
mes, žmones jų giedoti negalės. 
Nereikia todėl stebėtiesi, jeigu 
žmones paisančių vien kalbos fi
lologų pertaisytų giesmių giedoti 
nenorės.';

|| Perėjimas iš Šveicarijos į Ita
liją Švento Gothardo terpkalne li
kosi teip užsnigtas, kad juom perė
jimas dabar visai yra negaumu. j



dėdės M i kalojaus

.kojo lai-

Komi tetas.

Mickaus, Vilniaus

sesers dukters Vik-Ir kiekvienas iš jus, kam nuo

3

s^arM,„JUsųrslde. III ^.Pik

iu

paskui

Ant Pardavimo.

degina

Dar duoda visokius pata

kad daugiau netikėtų
Shatkus I Jums, kad dėkite savo pinigus

VIETINĖS 2INI 3252 Se. Halsted lt Chlcago, Iii.

Paj ieškojimai

Fotam
Gegužio 31 d.

.FChi-

Jonas Z i ©ko

jis paliktu išr taktas 7 diena maičio, pirmiau gyveno Chicagoje* ja
>lia 3 metai kaip pešuęlrašap, Jis yn

ir už- 
Green. 
CorroP

Marcelė Novlkienė- 
7b 0 Winchester avė.,

3 vai. 
nuo 7

Pas

Bankos kapitalas
Perviriis ............

Į pardavime lietuviška karčiame, 
geram lietuviui tai aukso kasykla. 
Adresas: Jonas deputis, 4600 — 5th 
avė., Chlcago, III.

Seulis, 
Kenorfha, Wis.

Vileišis, 
82, Lincoln, Mase.

Pajieškau savo brolio Juozapo Gri
niaus, Kauno gub., 17 metų kaip Ame- 

kų tik esiu atvažiavęs iš Lle- 
r norėčiau su juo sueiti, nes

daveė iki daržui.
Dr-stė ftv. Franeiškaus Ser.

Manisė
12 Gaugh st.,

męs Ir vadiname 
Lietuva. Ji gult 
Micbigano valsti- 
Chicagoe, šalę ra- 

Manlstee, Mich.

Draugysčių reikalą:.

kandidatų, ant

valstijas ir 
pats ar kas 

I dresu:

J pardavimų rakandai pigiai — ge
niausia proga. Adresas: Katarina 
Stenkus, 182 Wabsnsia avė., Chlcago, 
III.

4 rub.metams
2 r. pusmečiui 

Amerikoje
10-tas DIDELIS PIKNIKAS.

Chicago. Draugystė šv. Antano iŠ 
Padv„ parengė .jM^iėMoj. berželio 
(JAine) 6 d., 1909 m. piknikų Berg-

U Londone, Westministero mme 
likosi atidaryta ‘Chemišca paroda’. 
Ten yra daugybė visol :ios. veislės 

[inkstą labai

301 no atidarė real estate ofisėiį, vė- 
;atai]Hau banką ir šiądien jo turtas yra

va
Imin. išvažiavo Chicagos
į 2ątąjį S. L. A. seimą, | kuris | vertas 17 milijonų dol.

kvėpylų, o terp jų ne ti 
brangių: yra ten kvėp flai, kurių 
vieno lašo kaina yra d< diaris; yra 
violėtų dulkės, Kurių s raro kaina 
yra $1750; yra ten kieti 
kvėpylai, kurių padirbu 
uncijos reikia 11 centne rių violctų

violetiniai
linu vienos

Paprastas darbinu kas Jean 
Raudin, dirbantis Toulono (Pran
cūzijos) arsenale ir gaunantis vos 
5 frankus už dienos darbą, išrado 
naują, geresnį už kur nors varto
jamus dabar, bevielinį telegrafą, 
kurį nuo jo 
išmėginimų 
ministerija.

tuojaus nupirkę po 
Prancūzijoj laivyno

Amerikos
Andrevv Carnegie

milijonie- 
’ rengiasi

[j Garsus 
rius 
Prancūzijoj sutverti foiidą dova
noms už karžygiškus darbus. Tam 
tikslui jis dovanoja mil joną do-
Karių. Be abejonės už tokius dar
bus užsipelnančių dovaną Fran
ciui joj atsiras daugiau negu Ame
rikoj, kur teipgi yra toks Carnegie 
įsteigtas fondas.

šiuosmet prasidėjo 1 d. berželio 
mieste VVorcester, Mass.
delegatų susidėjo iš penkių ypatų: 
pp. Bradčiulio; Dr. Zimonto, B. 
K. Balevičiaus, A. .Bcržinskio ir 
Dr. Kulio. Verta patėmyti tą ap
linkybę, * jog pritrukus Pu^nano 
karų, Lake Shore gelžkelkį už- 
veizda, patyrus apie lietuv ją 
kilmę minėtų pasažierių, prikabino 

 

karą vardu “Lithuania” (Pulįnano 
karai vietoj numerių turi v us, 
išręstus duryse ir šonuose karų). 

 

Nemažai taT suteikė smagumu de
legatams, ypač, kad nesitikėta < kad 
ant kokios amerikoniškos gelžkelio 
linijos butų karas panašaus \ardo.

— Namuose pn. 4188 
avė. pereitos nedėlios naktį 
nužudyta 29 metų moteris N 
Jane Cleninson. Jos vyras, d 
metais jaunesnis yra Aleksi 
ligonbutyj; jį ten daboja po]kiš
tai ! Abudu buvo apsvaiginti lo- 
rofonnu, bet moteries jau neį 
sekė atgaivinti. Policija m|šno, 

 

kad tai paties daktaro darbas, hors 

 

jis ginasi. Mat daktaro lašeliuo

 

se rado visus brangesnius daiktus 
chloroformu nunuodintos jo I pa
čios, truko tik pinigų, o daktaras 
užtikrinėjo, kad brangesnius <laik 
tus plėšikai paėmė.

artija

jj Ir Prancuziškojo kari 
vyno užveizdoj susekė |>arsidavi- 
mus užveizėtoji!. Apie 
atsitikimus Amerikoj ir 

tilpo žinios laikį;
Prancūzijos užsieijių mini- 
Delcas^e reikalauy 1 parla- 

kad laivyno riinisteris 
Thomson ir jo sekretorius butų 
teisman patraukti.

Į Paryžiuj, hotelyj Mallone li
kosi užmuštas Maskvos iniversi- 
teto studentas Witko ir padėtinis 
Maskvos šnipų skyriaus 
Matyt \Vitko užmušė K< 
paskui pats nusižudė.

|| Maskoliškoji durna plripažino 
maskolių sentikių sektą. Teisių 
ministeris nuo durnos pareikalavo 
atiduoti teismui jos atstovą Perga
mentą užtai, kad jis buk padėjo 
Gigai Stein iš Maskoliuos pabėgti.

Į| Siberijoj^nieste Novo 

je’vske siautė gaisras, kuris 
no 800 namų.

!Į Turkijos randas kviečia per
sekiojamus Maskolijoj ir Rumuni
joj žydus persikelti į Turkiją.

inėj,

teipgi 
Buvęs 
steris 
mente,

panašins
“Anglijoj 
aščiuose.

Kenko. 
? Miko, o

Nikola- 
išnaiki-

Paryžiuj, vienoje ka4ii 
amerikonas Anderson iš Ne|v Yor- 
ko nušovė savo dukterį ir 
pats nusišovė.

Į j Išpanijoj, provincijoj Galiciją 
sukilo kaimiečiai. Kaimiečiai nai
kina javus dvaru laukuose, 
girias.

į| Maskolijoj, mieste Charkove 
siaučia smarkiai šiltinės. Visos 
mokyklos dėlto likosi uždarytos.

Į| 27 d. gegužio ‘Konstantinopo
li j pakorė vėl 13 ypatų dalyvavusių 
revoliucijoj.

NUO S. L. A. SEIMO.
Gavome žinią jog S. L. A. 

Seimo viršininkais likoji iš
rinkti: pp. P. Mikojįainis, 
pirm., K. Gugis pagelti., B. 
K, Balevičius, I rast., J Ge
gužis, II rast. Delegatui Sei
man suvažiavę 100.

Kadangi kaip kur pres|>iteri- 
jonų kunigams pasrtsdkė sav 
tacijoy^. pervaryti teises uždrau
džiančias pardavinėjimą svaiginan
čių gėrimų, tai jie dabar ptadėjo 
naują agitaciją prieš tabaką 
kalauja teisių uždraudžiančii Į 
kymą ir pardavinėjimą ta bako. 
Mat vienas pasisekimas, ki d ir 
tuomtarpinis, apjakina ypač 
siškuosius. Bet nežinia, kaip 
laikysis teisės uždraudžiančios 
davinėjimą svaiginančių gėrimų; 
apie tabaką jau nėra ką k: Ibėti. 
Reikalaujant per daug, galina ir 
jau iškovotą nužudyti.

rei- 
ru-

dva- 
ilgai 
par-

• — Pereitą panedėlio dieną 
kaip ir kitur apvaikščiojo 

kapų puošimo šventę. Žmoni į ant 
kapinių buvo daug, bet vis| j ta 
amerikonų šventė, įsteigta p įgar- 
binimui kritusių už verguvės 
naikinimą kareivių, o paskui
tinta ant paminėjimo visų įlipu
sių .negali lygintiesi su apvail ščio- 
jimu katalikų “Dušfų dienos*

pa- 
špla-

j imu katalikų Duslų dienoų pa 
minėjimui mirusių, kas darom a iš-

i antai Italijoj arba i ka-

APGARSINIMAI.
RYTMET1NB PRIEDERME.
Rytmety, kaip Įdundi, pradėk ki

tą gyvenimo dienąi. Artai bus sma
gi diena ? PaMtcirpuk savo veidro
džio. Jei tavt^ akyf nelinksmos, vei
das smurknas, liežuvis apklotas, 
tai diena neįlįs Jbnagi, bet maž
daug su kentėjimais. Kaip nusi
prausi ir išvalysi gerai burną 
ir dantis, paimk Trinerio Ameri
koniškojo Eliksyro ymį prieš pus
ryčius. Tą patį padaryk prieš už
kandį ir prieš pietus ir tuomi nu
varysi visokį nesmagumą. Akys 
bus aiškios vėl, turėsi sveiką val- 
gumą jr darbas nebus tau sunke
nybe. Keli apsireiškimai paminėti 
viršui parodo, kad kas-nors blogo 
yra su tavo gromuliojimo organais, 
o nuo gromuliojimo kliaučių nėra 
geresnio vaisto kaip Trinerio Ame
rikoniškas Eliksyras Karčiojo Vy
no. Gaunamas aptiekose. Juoza
pas Trineris, 616-622 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

iŠ Kauno gub., Panevėžio 
metai kaip Amerikoje; tu 
labai svarbų reikalų. Jis pat* ai* 
kas kitas teiksis duoti žinių adresu: 

Konst. Rimaitlę,
Box 27, Red Lodge, Mont. Jau netekome knygosP. Marshall Field būdamas* 25 

metų vaikinu dirbo už klerką vie
name Chicagos Store už $9.00 
sanvaitėje, ir kiek jam nuo pragy
venimo atlikdavo, taupijo. Kada 
susitaupijo porą šimtų dol., atida
rė štorelį.: šiądien matote jo mil
žiniškus storus ant VVashingtoo ir 
State gatvių, jo turtas siekia kelis 
šimtus milijonų dolierių. Jis per
eitą metą vienų mokesčių (tax’ų) 
miestui turėjo užmokėti vieną mi
lijoną dolierių.

Andrevv Carnegie, būdamas vai
ku šlavė ofisą už $2.50 sanvaitėje. 
Paskiau dirbo kitokius darbus už 
labai mažą mokestį. Pabaigęs die
nos darbą mokinosi, o atlikusius 
nuo pragyvenimo centus dėjo ban- 
kon. Kada sutaupijo šiek-tiek pi
nigų, pradėjo geležies biznį ir šią
dien jo turtas siekia apie tris šim
tus mlijonų dol. ,

Kaip virš paminėti teip. ir dau
gybė kitų kapitalistų paniekė ka
pitalą tik per taupinimą.

Todėl męs, jei norime materija- 
liškai pakilti, pradėkime nuo to 
paties pamato, tai yra nuo taupi- 
nimo. Męs turime Amerikoje ga
na gabių jaunų lietuvių, mokan
čių gerus amatus, uždirbančių nuo 
$15.00 iki $30.00 sanvaitėje. Jei
gu vaikinas uždirba $20.00 sanvai
tėje, tai, kodėl jis ne gali pragy
venti už $10.00 į sanvaitę, o kitą 
$10.00 sutaupyti. Už $6.00 jis 
gali gauti vidutinį maistą ir ruimą 
sanvaitėje, o $4.00 sanvaitėje gali 
pilnai užtekti pasirėdymui, street- 
kariam ir pasilinksminimui. Atli
kusius gi $10.00 tegul pasideda 
bankon, tai per metą turės $520.00, 
o per 10 metų turės $5200, o su 
procentais $6000.00. Su $6000 
galės lengviau pradėti bile biznį 
negu Marshall Field arba Came- 

B. |gie ir krauti kapitalą kaip ir kiti

yne 
osi 

irah 
iem 
onų

— Pereitos nedėlios dieną Chi
cagos upėj pasiskandino 60 mėtų 
vyriškis. Policistai matė, kaip jis 
nuo tilto šoko į upę, bet jam pa
gelbėti jau neįstengė. Kūną jo 
ištraukė ir nugabeno pas Rolstoną, 
numirusių laidotoją. Kas yra pa
siskandinęs vyras, to ne susekę.

NAUJIENA!
Cbicago. Lluoeybės Dr-stė paren

gė savo piknikų nriename iš puikiau
sių daržų, nematytų dar lygšiol lie
tuviams. Tasai daržas yra Leafy 
G rovė prie tramvajų linijos važiuo
jant | Jolietų. 4 Daržas yra labai 
gražus ir pigu į j| nuvažiuoti, nes 
tik 10 centų. Piknikas bus 6 d 
berželio mėn. šių metų; parsidės 9 
vai. ryto; (ėjimas 25c.. porai. Va
žiuojant reiks imti Archer Llmit 
karus iki Joliet karų, 6 tie nuveža 
iki pačiam daržui. Visus lietuvius 
ir lietuvaites kviečia skaitlingai at
silankyti.

Pajieškau Petro Mataučio Biržių 
parap., Kylučių kaimo, pirmiau gy
venusio Seatonville, III.; Jokūbo Jo- 
kubonio, Goldžiunų kaimo. Biržių pa
rapijos; Jono Przalinsko ii miestelio 
Biržių, gyvenusio Lawrence, Mass.; 
Kristaus .Mikšo, Jokubiškio kaimo; 
Juozapo Gašlūno, Biržių parap., Lie- 
siškio viensėdijos; Petro Pudzeuo, 
Biržių parap., Sinpioliškių kaimo, vi
si Panevėžio pav., Kauno gub. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žinių 
adresu:

Petras 
Jonės Farm, Box

Pajieškau savo
Bambalo, apie 10 metų kaip jis Ame
rikoje, jis paeina Iš Kauno gub., Ra
seinių pav.. Girdiškių parap., Tuja- 
junų sod. Jis path ar kas kitas teik
sis duoti žinių adresu:

. Jonas Urbonas,
Box 377, Sprlng Valley, IU.

Pajieškau Antano Norkaus, Jono 
Dobiievičiaus ir* M. . Urbučlo, visi 
Kauno gub., Raseinių pav., Gaurės 
parsp., Kriukišklų sod. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinių adresu: 

Fr. Bajorinas,
28 School st., Cambridgeport, Mass.

Pajieškau savo brolio Franeiškaus 
Šimkaus, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Lūkės parap., Ruduplų sod.. pereito 
lapkričio mėn. išvažiavo | -Wisconslno 
valstijų. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinių adresu:

Antanas Ahnkus,
8734 Commerclal av., S. Chlcago, III.

Pajieškau save pusbrolių Juozapo 
ir Donado Stasiūnų, pirm trijų metų 
gyveno Phlladelphijoje, Pa., paeina 
iš Kauno gub,, Panevėžio pav., Jo
niškio parap., Katkunų sod. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinių 
adresu:

Mik. Valašlnas.
3352 8. Morgan st., Chlcago, III.

PASARGA WAUKEGAW 
LIETUVIAMS.

~ Gavome tikrą žinią iš \Vauke- 
gano, kad tenai tūlas Antanas 
Shatkus atidarė šifkorčių ir pin gų |kapitalistai, 
siuntimo ofisą, o kad biznis 'nėjo, 
žmonės nepirko pas jį šifkorčių.|pragyvenimo atlieka $10, $5, $3 

 

tai jis pradėjo prigavyste lietuvius | arba nors $1.00,. nenešk jį į saliu- 
traukti. ną, nė ^prapirk merginoms ant

_ Jis lietuviams įkalbinėjo, buk {“kendžių”, nes už tai nuo jų kre
dito negausi, tiktai išjuoks tave, 
bet dėk į banką, o pamatysi, kad 
dolieris po dolieriui surinksi ke
lias dešimtis dolierių ir kelis šim
tus dolierių ir tada ga&i pradėti 
biznį ar pirkti naipą ir buU pats 
kapitalistu.

Męs neįkalbame tau, kad dėtu- 
mei sutaupytus pinigus į musų 
banką, dėk juos į tokią banką, 
ri tau rodosi yra geriausia, 
tai taupyk.

Musų banka priima pinigus 
taupinimui nuo mažiausios iki 
tižiausios sumos ir moka 3 pro
centą metams. Iš musų bankos 
gauna savo pinigus atgal kiekvie
name pareikalavime, be jokių kla- 
patų. Antai, tankiai atsitinka, kad 
lietuviai deda pinigus svetimtautiš- 
kose bankose. Pakol deda, tai ge
rai, bet kaip reik atsiimti, tai . tada 
parašas netinka, tai bonso reikia, 
tai kiti klapatai ir tt. ir tada turi 
žmogus daug dienų sutrukti, daug 
dolierių išsikaštuoti pakol atsiima 
savo pingus. Parodykite nors vie
ną, kurs butų turėjęs kokį nors kla- 
patą su atsiėmimu pinigų iš musų 
bankos, ar rasite nors vieną? Nie
kada, kas kada atėjo, tada ir ga
vo savo pinigus. Todėl ir sakome 

» i

DIDELIS 
Cbicago. 

kaus Seraf., 
įeito (June) ___ _____ ___
Schuta darže, Rlverside. 111. 
kas prasidės 9 vai. iš ryto, 
mos kliasos muzikantai grajls pui
kiausius lietuvišku šoktus, kokių dar 
nebuvote girdėję ir šokę. Teigi bus 
visokį pasilinksminimai, kurie pikni
kui pritinka, už Jai meldžiame vi
sus atsilankyti | Jmusų viršminėtų 
piknikų, o męš iš gavo pusės steng
simės atsilankiusius svečius meiliai 
priimti. Inėjimaa J daržų 25 centai 
porai. Pasarga: hnkit 12 arba 22 
gatvės karus ir La G range karus, o 
tie daveš iki Hariui.

METINIS PIKNIKAS.
Draugystė Av. Franciš- 
parengė nedėlioję, ber- 

6 dienų 1909 m. piknikų 
. Pikui

Pir-

Pajieškau savo sesers Barboros 
Seulatės, Kauno gub., Telšių pav., 
Plungės parap., du metai kaip it 
Lietuvos, buvo atvažiavus | Chlcago. 
Ji pati ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu:

J uozapas
318 Wisconsin st..

Pajieškau Jurgio
gub., Trakų pav.. Jezno vai., Pikello- 
nių kaimo, pirmiau gyveno Blis- 
ville. N. Y. Jis pata ar kas kitas 
teiksis duoti žinių adresu:

’ Mickiutė, 
Easthampton, Mass.

Pajieškau savo 
torijos Antušaičiukės iš Lūkės mie
stelio, Šiaulių pav., Kauno gub. Ji 
pati ar kas kitas teiksis duoti žinių 
adresu:

Petronė Žalienė. 
Bųx 138,' So. Glostobury, Conn.

"Sidabrinis Kryželis.” Turėjome jos arti 1000 egz. išda- 
linllhui, bet nauji prenumeratoriai pradėjo taip greitai 
rašytis, jog ji jau kaip ir išsibaigė. Vienok, kad ir vė
liau užsirašantiems duoti tokių pat progų įgyti knygų do
vanų, sumanėme duoti kitų knygų, Povilo Bert’o.

“Gamtos Istoriją
šita knyga yra viena iš 

lietuvių kalboje. Apie šitų 
p. šernas, žinomas populiarizatojas gamtiškų mokslų ir, 
be abejo, gabiausias raštininkas toje srityje, štai, kų: 

' "Neperseniai pasimiręs prof. Paryžiaus universiteto Po- 
» vilas Bert, žinomas yra kaipo vienas iš geriausių popu

liari zatorių gamtos mokslų. Jo populiariški raštai para
šyti taip prieinamai, jog juos gali suprasti ir ribai mažai 
apšviesti skaitytojai; raštai tie versti, dėl jų gerumo, 
veik | visas civilizuotų tautų kalbas. Garbė todėl Drut. Ba
cevičiui, kad jis šivertė | lietuviškų kalbų elementariškų 
Berto gamtos raštų. Telpa čia trumpos, bet visiems ir 
mažiausiai apšviestiems, suprantamos žinios apie gyvu 
liūs, augmenis ir akmenis arba mineralus. Lietuviškas 
vertimas geras, jam nieko užmesti negalima.” '

šitaip išgirta knygų p. šernas, o męs prie to galime 
tiktai tiek pridėti, kųd visi trys knygos skyriai: 1. gy
vuliai; 2. augmenis ir 3. akmens ir žemės, iliustruoti dau
gybe paveikslėlių, - kurie perstoto po akių viekų kas žo
džiais aprašoma ir tokiu budu padaro knygų daug ver- 

. tesne.
šitos knygos kaina 60c. Vienok, teisybę sakant, ji 

yra daug Įtartų vertesnė ir męs žinome tikrai, kad tu 
.neatiduotom nei už 810.00 tų žinių; kurių, gausi skaityda
mas šitų knygų. Ne, tu reikalautum už tųs žiniųs daug 
daugiau. O tos žinios tau reikalingos, būtinai reikalin
gos, nes be jų nesuprasi gamtos, kurioje gyveni, negalė
si tikrai pažinti gyvenimų. Tu turi būtinai turėti šitų 
knygų savo namuose, o ne vien tu, bet ir tavo draugai, 
nes ji yra raktas prie visų kitų moksliškų knygų.

Bet męs duosime tau šitų knygų dovanai. Užsirašyk 
. “Lletuvų” visiems metams o gausi šitų knygų dykai. Bet 
nelauk, nueik tuojau | pačtų. Išpirk money orderį vardu 
A. O18zewskl, 3252 80. Halsted 8t.,t Chlcago, III. 
siųsk jj mums, ir tuojau gausi, 
“Lietuvą” visiems metams ir šitą knygą dykai.

i Bet, nebūk saumyliu, pasakyk apie šitų dovanų ir 
kitiems, o tuomi padarysi gerų nevien sau, bet ir savo 
draugams, kurie tau dėkavos užtai, o taip-gi ir mums, už 

: kų męs jau išanksto tariame tau širdingų ačių.

A. 01szewski
3252 So. Halsted st., Chlcago, UI

geriausių moksliškų knygų 
knyga pasakė savu laiku

ir pri-

Savaitinis Laikraštis

“Lietuvos ūkininkas
jis esąs A. Olszewskio agentu, ir 
siuntinius pinigų ir šifkorčių siun
čiąs per A. Qįszewskio Banką Chj- 
cagoje. VVaukegano lietuviai, ži
nodami A. Olszewski6‘ Bankos gė 
rą reputaciją, patikėjo Shatkaųs 
melagystėms, ir pradėjo pas jį 
pirkti šifkortes ir siųsti pinigus 
Lietuvon. Shatkus priėmęs nuo 
lietuvių pinigus, sunaudojo juos 
sau, o Lietuvon neišsiuntė nė pini- 
gtj nė šifkorčių. Kada siuntėjai 
gavo laiškus iš Lietuvos, kad jų 
per Shatkų siųsti pinigai nė šif- 
kertės neparėjo, tada pradėjo Shat- 
kaus klausinėti, ką jis padarė su 
jų pinigais ir šifkortėms, tuomet 
Shatkus teisinosi, buk jis savo 
siuntinius perdavęs A. Olszevvskio 
Bankai ir todėl jis nežinąs ką 
Olszewskio Banka su jais padarė. 
Bet kad Shatkus negalėjo to da^ 
rodyti, neturėjo jokių davadų, tai 
žmonės suprato jo melagystę ir 
pereitą pėtnyčią, gegužio 28 d, su-1 
areštavo Shatkų ir pasodino Wau- 
kegaijo kalėjime. Vienok Shatkus 
surado kokį ten “bondsmoną”, kurs- 
jį “išbėlavo” ir dabar Shatkus sa- 
v6 ofise jau nepasirodo, slapstosi.

Todėl persergime Waukegano 
lietuvius, 
Shatkaus melagystėms. J 
niekada nebuvo musų agentu^ ir 
nėra ir męs su jo bizniu nieko ben
dro neturėjome ir neturime. 
Shatkus buvo pirkęs nuo manęs 
senąjį namą po Nq. 924 — 3rd 
str., Chicagoje, ant kontrakto^ už 
kurį jis turėjo mokėti man po 
$100.00 ant mėnesio pakol išmoka. 
Betifl 
siskolim 
ėmė iš 
jau nieko neturi. Shatkaus skoli
ninkai moka man dabar už tą na
mą pagal kontraktą pakol jį išmo
kės.ir tada namas bus jų, ne Šhat- 
kaus.

A. OLSZEWSKIO, ,. 
“Lietuvos” Išleisto jas.

negalėjo išsimokėti, pra- 
ici ir dabar skolininkai at- 

kontraktą, tai Shatkus

Kapitalistai.
į. Kapitalistais męs vadiname tuos, 
kurie turi daug pinigų, didelius 
biznius ar kitokius turtus. Bet 
kokiu budn jie tuos turtus įgijo, 
tą ne visi žino. Tūli gal būt tiki, 
kad kapitalistai tai ir užgimė ka
pitalistais arba iš dangaus'išpuolė. 
Bet ne teip yra.

Antai pereitą mėnesį miręs pre
zidentas State Bank of Chicagd, 
p. Haugan, būdamas 22 metų vai
kinu dirbo vienoje Chicagos Brass 
Foundrėje už • $8.00 sanvaitėje. 
Bet jis taupijo (čėdijo) kiekvieną 
nuo pragyvenimo atlikusį centą

ku- 
tik-

su- 
di-

nlkas prasidės 9 vaL Uk ryto Ir trauk 
sis Iki vėlam laikui. Jženga 25c. po
rai. šiuoml utkvisčiame visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti ant 
šio iškilmingo Lietuviško pikniko, 
nes tat bus gražus pasilinksminimas j>0 
ilgos žiemos, kur išvažiavę ant švlo 
žio oro tarp žydinčių kvletkų galėsim 
linksmai valandų praleisti, teipgi prie 
gerų lietuviškų unijos muzikantų ge
rai pasišokti. Teipogi bus visokių 
pasilinksminimų. 4 Galima važiuoti 
visoms gatvėms Iki 40 Avė., o pas- 
pui La Grange karai daveža iki dar
žui. kuris yra puikiausias Riverside 
darias. Visus svečius stengsimės ko 
geriausiai patenkinti. Komitetas.

riko
Uiv
HšriuI svarbu reikalų. Jis pats ar 
kaa gitas teiksis duoti žinių adresu: 

Petras Grinius,
Box 2, North Jay, Me.

Pajieškau Jono Juškos, Suvalkų 
gub. it pav., Mockavos gm „Navi- 
ntpkų kaimo. Jis pata ar kas kitas 
teiksis .duoti žinių adresu: 

1 Sim. Vainavičia,
88 W.\25 et., Chlcago,

tokią banką, kuri jums išrodo 
riausia.

A. OLSZENSKI.

Advokatas D. J. Sullivan.
Advokatas D. J. Sullivan iš Kast 

Št. Louis, III. yra pastotytaa vienu 
iš demokratiškų ■MMV 
"Circuit Judga”. kurių rinkimai bus 
panedėlyj, 7' d. birželio 1909 m. Jis 
yra čionai žinomas kaipo gerės advo
katas ir žmogus su daugiau negu 

71 paprastais atalžymėjimais. Jis (gijo 
B didelę - garbę dar bebūdamas 

"St. Clalr Bar" ir buvo'vienas 
riaušių veikėjų svarbiausiose by- 
paviete St. Clalr. 
įas Sullivan yra gimęs 

ant farmos, paviete 
Illinois valstijoj; mokinosi 
toa’o. III. mokyklose, kame 
baigė augėlesnę mokyklų, 
perleidęs nekurį laikų mokytoju, nors 
Sunkiai ir vargingai bebūdamas, jis 
visgi pabaigė univeraltetų Michigane 
it likosi prileistas prie teismų. Jis 
išbuvo dvi tarnystes Valstijos Užta
rėjo savo gimtiniame paviete ir at
likdamas savo uždavinius atsakan- 
čiauslal dideliai pragarsėjo. Jis turi 
44 metus amžiaus; darbavosi savo 
profesijoj 20 motų, turi puikų supra
timų apis (status, be to turėdamas 
pulkų mokslų yra atsakančiausiu už
imti teisėjo vietų. Jis yra visiškai 
bešališku, nepaperkamu ir jei liksis 
išrinktu, be abejonės, prifcilaikls tei
sybės ir teis kiekvienų sųžiniškat. 
nežiūrint į jų tikėjimiškas ar poli
tiškas pa žvalgas

Advokatas D. J. Sullivan užsipelno 
būti pasodintu ant teisėjo suolo šio 
distrikto. Jo karaktarius ir gabumas 
pritaiko jį prie tokios vietos Ir 
kiekvienas balsuotojas turi daboti,

PIKNIKAS.
.Chlcago. Av. Kryžiaus Atradimo 

Dr-stė parengė piknikų 13 d. šio mėn. 
Povilo Karecko darže West Pullmane 
prie 123 gat. Piknikas prasidės 1 
vai. po pietų, žals puiki muzika ir 
bus visokį kitokį smagus patliihks- 
minimal. Visus lietuvius ir lietu
vaites skaitlingai kviečia atsilan
kyti. Komitetas. .

J pardavimų 5 kambariais namas. 
3 »metai kaip statytas; teipogi yra 
tvartas, žemės 2’į akro, žemė visa 
ariama, parduoėama pigiai. Adresas 
toks: Fr. Danulis, 7 South st, 
Stougbton, Mass.

PIKNIKAS.
W. Pullman, II. Jaunų Vaikinų 

Pasilinsminimo K) iubas parengė pik
nikų 6 d. šio mėn. P. Karecko dar
že. prasidės 12 vai. dienos. Visus 
širdingai prašo atsilankyt!. ,

Komitetas.

Pranešame Gerbiamiems Tautiečiams, 
kad susitvėrė nauja pašelpinė drau
gija vardu D. L. K. Algirdo Gvardi
ja. Susirinkimai jos būva kas Die
nelis paskutinj nedėidienį bažnytinė 
je Aušros Vartų salėje vakarinėj di
ly; norintiems prisirašyti yra gera 
proga, pigus įstojimas — tik 50c.

Komitetas.

PRANEŠIMAS.
Brooklyn. N. Y. , Aiuomi pranešu 

draugams draugysčių: Av. Jurgio, D. 
L. K. Gedimino. Lietuvos Sūnų, Lie
tuvių Laisvės draugyststės. Av. Pet
ro ir 38 kuopos 8. L. A., idant 
su draugysčių reikalais kaipo prie 
sekretoriaus kreiptųsi šiuo adresu:

A. Lesniauskas,
298 South Ist st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo brolio Kasimiem 
Kinpelio, Kaunui Khb., Telšių pav., 
Laukuvos parupo-kaimo Požerės, gy
veno West Pulkas^, III., iš kur 
išvažiavo į vakųri] 
daugiau negryžfa < 
kitas teiksis duoti, i 

" Mateusas h
12231 Wallace <W. Pullman, III.

Pajieškau savo pusseserės Marijo
nos Vsltanskaitėm Suvalkų gub., Kal
varijos pav., Rudaminos parp., Ven- 
grėnų kaimo, gyvuos Minersvillėj, Pa., 
jau metai kaip nuo jos žinios negau
nu. Ji pati ar kas kitas taikais duoti 
žinių adresu:

Adomas Ramaaauckas, 
212 First st., T *Ellzabeth, N. J.

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Tamošaičio, Kauno gub., Raseinių 
pav., Jurbarko pdrap., Ledžių kai
mo, 4 metai kaip ^Amerikoje; teipogi 
pajieškau savo pusbrolio Jono Da- 
monskio Eržvilko parap., Balnių kai
mo, 5 metai kai* Amerikoje. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu:

Petronė Budrtenė-Tamoėaitė. 
93% Perry st.,- New York City.

Pajieškau savo dėdės Eduardo Ri

| pardavimų sallunas lenkų ir lie
tuvių apgyventoje apielinkėje. sena 
gerai išdirbta vieta, nepriklausoma 
nuo jokio bravoro, alų galima mai
nyti kuomet tik panorit, nuosavas lei
dimas. nuosavos intaisos, randa ne
brangi. dvidešimts šeimynų priver
stos eiti | Šitų saliunų, geriausia vie
ta ant Town of Lake, didelė salė ve
stuvėms. šokiams, parankus ruimin
gas .gyvenimas. Adresas K. Czapek. 
4434 Wood gat., Chlcago, III. . I

Galėsi pamatyti dykai.
Išsirandavoja puikus Kambarys 

C'Furnisbed Room”). Vasaros metu 
visuomet garu šildomas, o žiemos lai
ke ledų taip-gl užtektinai. Atsišau
kite "Lietuvos” redakcijen, o čia gau
site labai plačias žiniaa. Jeigu norė
si, galėsi kambarį savo akimis pama
tyti ir tai dykai.

Pranešu giminėms ir pažystamiems, 
kad mano vyras, Stanislovas Nori
kas, utarnlke 11:30 ryto, 25 d. gegu
žio šių metų pasimirė. Meldžiu atsi
šaukti adfesu: 
Zabarauckienė, 
Cbicego, IU.

Shenandoah. Pa. Gegužio 31 d. 
4:30 ryto mirė Andrius Mačis, bu
vęs per ilgus metus laikraščio “Lie
tuvos” agentu. Jo..draugai ir gimi
nės platesnes žinias apie jo myr| 
gali gauti nuo A. Karpo vikio, Cor. 
Main A Cherry sts, Shėnandoah, Pa.

AUKOS KMnmaĄMB.
Iš Brooklyno. N. Y. 23 d. gegužio 

pėr J. Spurgos su J. Stankevičiūte 
vestuves sušukavo šios y patas: L. G. 
Kaziunas, A. Stankevičia po 50c.; J. 
Spurga, j. Stankevičiūtė, J. Turskis, 
A Kubilius po 25c., viso <2.00.

Iš Reading, Mass. 
kėnis 25c.

Iš Spokane, Wash. Atsiliepdami 
ist atsišaukimo Kankinių Komiteto 
taukavo: J. Aimbel, T. Rimkevičia. 
\ Pranevičia, V. Jockevičia, V- Bal- 
’kov, P.-< Grusecki, M. Benin, po 25c.
įso S1-7K

1909 1 
rub. metams 
r. 50 k. pusmečiui 

\Didliojoj Lietuvoje 
Apskelbimai — 15 — 30 kap. eilutė. 
Apskelbimai — 15 — 30 kap. eilutė.

Adresas: Pilnius, *7/iriupo< Uki- 
•ffnko’* ftedokbija. c

Seninusias ("VII. žln.*' užmigus) 
laikraštis, kuris, nežiūrint | Rusijos 
vyriausybės persekiojimus ir kunigų 
prakeikimus, eina be perstojlmo nuo 
1905 m. pabaigos. "Lietuvos Ūki
ninkas” savo metiniame ėmėjams 
1909 m. duoda:

1) "Lietuvos Ūkininko" 52 numėrlu, 
) "žemėi” 26 numerius,
3) ‘Mokyklos" 12 numerių,
4) Kalendorių 1910 metams,
5) dešeriopų daržovių sčklų išban- 

Idymui.
1 6) Toliau žada duoti daktariškų 
pamokinimų ir knygelių priedais. 
(žiur. "L. Uk." No. 11, 1909 m.).

“Lietuvos Ūkininkas” rašo apie vi
sus svarbiausius Lietuvos gyvenimo 
reikalus ir apie Rusijos vyriausybės 
darbus, taipogi apie Amerikos. Prūsų, 
Anglijos, Transvaliaus ir kitų lietuvių 
gyvenimų. Neužmiršta ir kitų valsti
jų svarbesnius atsitikimus. Taip-pat 
spaudine moksliškus straipsnius, apy
sakas — žemaitės. L. Pelėdos irkt. 
iš V. Durnos pranešimus prižiūri mu- . 
sų atstovai — A. Bulota. P. Keinys ir 
J. Požėla. ~ ......................
rimus ir atsakymus teisių (bylų) 
dalykuose per žinomus advokatus:

Į A. Bulotų. P. Leonų. J. Vileišį ir adv. 
pag. M. Sleževičių ir L. Ciplijauskų.

"žemėje” skaitytojai randa visokius 
I naudingus straipsnius apie ūkio ve
dimų, gyvulių užlaikymų ir visokius 
ūkio reikalus, patarimus ir atsaky
mus ant skaitytojų užklausimų, “že
mę** veda mokytas agronomas. Dar 
"žemėja” būna daktarų straipsniai 
apie sveikatos užlaikymų. •

"Mokykla"* užsiima mokyklų ir 
auklėjimo reikalais. “Mokyklų” veda 
tnokyjojų kuopa.

1 Amerikos lietuviai gerai padarys 
užsisakę "Lietuvos Ūkininkų” sau ir 
savo giminėms ir pažystamiems, pasi
likusioms Lietuvoje.

“Lietuvos Ūkininkui” leisti 1908 m. 
susitvėrė tam tikra Bendrovė (FeHc«- 
ja Bortkevičienė, Kasys Grtnevičias 

Į ir Ko.). Kas įsirašo j tos Bendrovės 
sartus Ir įneša nemažiau kaip 25 
rub., tas "Lietuvos Ūkininkų” pauna 

'dovanai. (B-vės (statai “L. U.” NN.
10 ir 11, 1908 m.).

Pasižiūrėti siunčiame vienų "L. U.” 
numeri dovanai visiems norintiems.

Pinigus mes priimame ir “money 
orderiais” tik visuomet ant "money 
orderio" tari buri parašyti, keno tie 
piaipai.

Adresas: Vilntas, "Lietuvos Ūkinin
ko” Redakcija.

FARM0S! PARMOS!
Pirkite Fermas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kolionijoj, 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jieškančiam geros ir nebrangios že
mės- Galima gauti lengvomis išmo- 
kestimls; reikia (mokėti mažų dalj, 
o kitų galima išmokėti per daugelį 
metų, žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
vės ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir Lietuoje, todėl 
tų žemę Naująja 
vakarinėje dalyje 
jos, nepertoll nuo 
vietinio miestelio
žemė parsiduoda dabar po 88.00 ake- 
ris ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasižinott ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar susineškite su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu:

Antan Kiedis,

818.00 SAVAITEI.
Kiekvienas gali lengvai uždirbti pla
tindamas musų Rusiškų tabakų. Pa
žiūrint išsiunčiame dovanai. Rašy
kite tuojaus, pridėdami krasos žen
kleli atsakymui.

Rnssian Tobacco Co.
132 Nassau st., Room 301, New York.

>.... ^arnąos
Puikiausia vieta žmogui jieškan

čiam geros Ir nebrangios farmos;' 
parduodame lengvomis išmokestimis; 
Įmokėti reikia maža dalis, o lykis 
išmokestimis per daugeli metų. Far
mos parduodama su triobomis, gyvu
liais, mašinomis, puikiais sodais, di
džiausioje Amerikos farmerių kolio- 
nijoje; žemė derlinga ir gera augi
nimui visokių vaisių, -yra lygi, be 
akmenų ar balų, auga visokį javai 
— kviečiai, rugiai, vasaroja*, bulvės, 
teipogi gerai auga daržovės — ko
pūstai, burokai, žemuogės ir kitokios 
uogos, vanduo tyras, visur geri ke
liai, netoli bažnyčios ir mokyklos, 
arti didelių turgviečių, pigi važma, 
laivai prieina iš visų Amerikos dat 
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 Chicagos. Pavietinis 
miestas Manistee, Mich. yra gražus, 
aplinkui parduodama farmos, Tei
pogi tame mieste yra daug visokių 
darbų ir žiemos laike galima uždar
biauti po pabrikua Artesnėms ži
nioms reikia kreiptis | musų ofisų 
asmeniškai ar laišku savo kalboj. 
Važiuojame | farmas su pirklkais kas 
savaitė; perkantiems kelionę atmo
kame. 1

Pere Marqiiette Land Co.
■AIMSTEE, MICH.

Chicagoj ofisas 112 S. Clark St 
Room 208,

Lackavanna Trasi Compaj
Inkorporuota 1887 m.

404LKkawMM»i., StrMt»,Pi.
Pirmsėcis J. B. Dimmick 
Jo pagelbininkas Geo Sanderson 

Iždininkas F. Hummler 
Sekretorius H. Bei i n. J r. 

8250.00.
$250.00..

Viao .......................................;
Priimame ir mažus ’ndėlius; mo

kame 3% nuo indėtoe musų bankon 
pinigų sumos ir mokame nuošimčius 
nuo dienos indėjimo iki tai' dienai, 
kuomet pinigai yra depozitorio at
imami iš bankos. Galima i pradėti 
taupyti musų bankoje nuo VIENO 
dolerio.

Banka adara: kasdiena nuo 9 iki 
ir subatoms nuo 9 iki 12 ir 
iki 8 vai. vakare.
mus susikalbama lietuviškai,

. fjvoooa.

JlEŠkANT RUIMO.
Pa vasary j, kada žmonės daugiau

siai kraustomi iš vienos vietos | kitų, 
didžiausia vargas yra su ruimų su
radimu. Kur tik vieta yra tinkamų 
gyvenimui, tenai randa yra teip 
aukšta, kad ne bile kas nori mokėti, 
o kur ruimai yra pigesni, tenai yra 
prasti.

Klausimas yra tada, kodėl žmonės 
teip bereikalo vargsta? Ar tas yra 
būtinai reikalingu mokėti pinigus už 
prastų gyvenimų? Teip. tas yra rei
kalingu, kas nemoka geriau apgalvoti, 
žmonės su išrokavlmu nemoka ran
dės, nes jie perka namus išmokesti- 
mis ir vietoje raudos moka už namų, 
ir | kelis metus nep r įdėdami savo 
pinigų nė grašio turi sau gerų namų.

Nusipirkus namų, didelį ųfHmažų, 
kiekvienas įgali sau pasitaisyti teip 
kaip tik nori, neduodamas niekam 
gero žodžio. > L

Mat kiti bijo I pirkti namų.

ssr v



Knygų Katal togas

Į ' Ė
'į

No.'124 Robinzonas Kražius. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyte lai
da. Chicago, IU. 1903, pusi. 83. ... 25c

No. 200 Akla už ak|, dantis už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta U 
vokiško. Chicago, IU. 1907, pusi 29. 
Kalnr............................................... 10c

b686 LI 
Mokslo dra 
dalia 2. Su £9 paveikslėliais prie 
Levų lietuvių pasakose. Vilnius >4908. 
pusi. 183, kalni ...J................. 82.0Č).

1196 SERGEklTEB AKIŲ APVIL
KIMO. ^enkišM paraše Dr. F. Grū
da. Atspausta iš Kfdeodortaus 1905 
m. Tilžėje, pusi. 15.‘Kaina .... 5c.

1330 ŽODYNĖLIS* AnGLIšKAI-LIE- 
TUVIŠKAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai garma angliškai susikalbėti. Wor- 
cester, Mass., drūtuose au
dimo apdaruose. Kaina  ............. 60c.

■?

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

colio, 1137 puslapių, drutu 
audimo apdaru. Kaina .......... 83.00

sipažlnti su buriu ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo'; Ji verčia 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, UL 1904, 
pusi. 60..........................................  15c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojeirski. vertė K. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šun
takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balta, 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšavoje. Knygelė Įdomi kiekvienam. 
Chicago, Iii. 1908, pusi. 76............. 20c

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. ‘Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukia Chicago, Iii. 1906, 
pusi. 169. (šitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina........................................... 60c

No. 508. Gamtos pajiegoe Ir kaip H 
Jų naudotis. Pagal Bitnerį sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų įvairių 
mašinerijų Ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajlegų. Chicago, III. 
1904, pusi. 238...........     50c

No. 516 Iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai ir auginami augmenya? 
Pagal i>unkevlčlų sutaisė šernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, III. 1901, pus
lapių 73.......... ,....................................20c

▼eno, kokie žmonės pirmiausiai Iš 
Europos pradėjo plaukti' į Ameriką, 
kokios karės buvo, ui kų kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo presl- 
dentų, kokie ir klek kuris gero štai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje^ 
Chicago, IU. 1896. pusi. 364......... 81JM

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
Utenos ant nugaros ir šono. 81.25

PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
CHICAGO, ILL

No. 4 AUuma ir kitos pasakos Guy 
de Maupassant'o, vertė J. Laukia. 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė. 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas? pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio! padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas Ir stonus 
Ir 12. Rožė. Guy de Maupašsant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, IU. 1908, 
pusi. 136...................L......................... 35c

No. 185 Žmogus neplluškis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno ui kitus, apsivedusius su 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 

411. lt:9, iusl. 23. .............................10c

3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33tios,
A. OLSZEWSKIS, Savininkas

« * Z1 4 ' Ž * • ' I
No. 27 Gyvenimo; mokykla. Paraše 

Orison Svett-Mardea. Lietuviškon “kai- 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar 
Bėjusių žmonių. Labai naudinga kny 
ga. Didelio formato. Chicago, Iii. 
pusi. 235. .... ..J...............  81-25
Apdaryta .... ................................81-50

Ne. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkišką sutai
sė B. B—a ir M. P—ta. Chicago, Iii. 
pusi. 62..............  20c

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

ŠITA BANKA taipgi priima u^čėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki di
džiausios sumos ir moka depozitoriams 3% metams. ,

ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui 
pinigų už $3.00 metams. Šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė 
ugnis nė vagis negali prilįsti. | 1

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

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

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

♦ ŠITA BANKA parduoda Šifkortes ant visų linijų ir siunčia pinigus į Eu
ropą ir visas dalip svieto geriau, greičiau ir pigiau už visas kitas bankas.

KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausy
sime Jųsų reikalus ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už 
visus kitus.

GYVENANTI 
adresuodami

tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais

e 3252 So. 
_ ___ -

A. OLSZEVVSKI
Halsted St. CHICAGO, ILL

Bet užmiršta, kad ir bedarbei rsementas, kurtame yra 4 kambariai 
-----  • 1 - -—1 Lotas 25x131. Kaina . 32200.

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suslde 
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės vaikai, Paparčio žie
das, Miško sargas. Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, 111 1902, 
lapių 99............ ~...........................

No. 225 Geriaus vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B—a ir M. P—te 
Chicago, III. 1002, pusi. 48............... 15c

pus
15c

VA 
dro

No. 43 II gyvenimo lietuviškų 
lių bei Valpių. Pasakos surinktos 
J. Basanavičlausz šioje knygoje telpa 
keli šimtai grašių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidlnimąsl ir tt. Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtai. Panevėžy) — pagal tar
mę pahevėžiečių;' Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių;'Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiefefų; Prūsų Lietu
voje — pagal tanelę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir Lt 
Chicago, III. 190^ pusi. 470. Popieros 
apdaruose............v.n..................... 81.50
Audimo apdaruose. w.. ...... 82.00

No. 44 Iš mano, atelminimų. (Bu Au
toriaus pav.j Patašo Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Baa> 
navičiu* ^stųs^Mjografiški apipasa 
kojlmai ka.-icurių' Lietuvos vietų, ctu 
cago, III. 1905, pati. 361?................. 78e

Apie Lizdinlnkus'fr tltr WU< 
mokinimai. .... f*'./.. .. 10c

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. Laite. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chlca- 
go, III. 1906. pusi. 8L................ 20c

No. 67 Lietuviškas pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų. 
Išmintingų ir žingeidžių pasakų, (’hi- 
cago. III. 1903, pusL 280............. 81-25
Drūtai apdaryta. .......... 81-50

No. 257 Kun. Gramulos raštinyčlo- 
jo. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chlea- 
go, III. 1906, pusi. 14....................... 15c

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

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama prigyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoje Chicago, IU. 1909, 
pusi. 50.................   20c

No. 295 Plėtra Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, I1L 
1908. pusi. 32....................................... 10c

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

No. 331 žilė galvon —- velnias vuo- 
degon. Komedija viename akta. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—ia. Chi
cago. III. 1902. pusi. 31............  10c

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėnaos. Parašė Jonas Vte- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė. Iš
tvirkėlis. Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
Ir Jautimai. Chicago, III. 1907, pus
lapių 41. ..............................................15c

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičių ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie įvairius musų žemės augar 
lūs, jų sudėjimų ir atmainas, gyvį ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, Iii. 1901, pusi. 129............  35c

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

No. 527 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė" 
Prof. Dr. M. Wllh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at 
slžinoti, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito 
knygelę. Chicago, III. 1906, pusi. 
Kaina;.............................................

No. 658 Istorija Chlcagos Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova m 
laikraščiu “Lietuva", • buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago* 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chlcagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki par 
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva". Chicago, IU. 1901, pusL 588. 
Kaina.................................  81.00
Apdaryta............................................81-50

No. 678 Lietuvių Pratėvlal Mažėjo 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Uetuvod My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyvų, 
no lietuvių pratėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimų. Chicago, III. 1899.......... 50s

šitą
135.
36c

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

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

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal BitnerĮ sutaisė šernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimąsl viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų'; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogs- 
nius, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemės taugmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius įr tt. Su paveikslė
liais. Chicago, I1L/1905 pusi. 137. 35c

No. 722 Trumpa senobės istorija. 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-iais spalvuotais žemla- 
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. ..................81-00
Drūtuose apdaruose. ............... . 81-25

No. 851 Apie turtų išdirblmų. Pa
rašė Sėbram. Vertė S. M. Veikale* 
gvildenantis politiškų ekonomiją. Ko- 
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna .ir kaip atsiliepia anL. gy
venimo draugijos. Chicago, Iii. 1900, 
pusi. 139.........j....................................35c

No. 856 Aukos Karts Dievui. Para
šė Jonas Gražys, ši knygelė aprašo, 
kokios kada: buvo karės, kas buvo jų 
priežasčia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonpths ir kas | jąs žmoniją stumia. 
Chicago, III. 1902, pusi. 40..........lOo

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir su demoralizavo 
Lietuvą ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, III. 1903, 
puri. 41.................................. .... 15cNo. 566 Senų gadynių išnykę gyvi 

sutvėrimai. Pagal Hutchlnsoną sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių Įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čleiua, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie______ _  ______
yra šiandien išstatyti įvairiuose mtftė-J labdarybė Ir III. Buriuotą labdarybė 
Juose, iš kurių žmonės mokinasi pa- —---- -----------
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumą ir senumą že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant Jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. 370. 
Apdaryta.

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžitije. 
Parašė A. J—tis. Chicago, I1L 1908, 
pusi. 34. .................... 10o

No. 921 Labdarybė pirmiaus ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—aa. Telpa čia: L Senovės pagonų 
labdarybė, IL Vyskupų ir vienuolių

Chicago, 111. 1908. puri. 36.

81.00
81.25

No. 925 Moteris Ir Jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukta, šita knygelė 
aiškina moterų klausimą, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir J vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagas. Chicago, IU. 1908, pusi. 47. 
Kaina....................................  150

kML, įJl 
atėjus turės mokėti randą! ir tam 
mokėjimui nėra galo. Kitai p su na
mu pirktu ismokestimis. Kiekvieną 
dolerį sykį užmokėtą, nereikalausi 
mokėti antru syk už tą pah daigtą. 
Į kelis metus randa išmokėsi namą, 
ir jau daugiau neturi klapato su jieš- 
kojlibu ruimų. - •

Kiekvienas, kuris nėra užganėdin
tas . savo ruimais, tegul ateina pas 
mus, o męs paliuosuosime JĮ nuo to 
klapato ^nt visados. 1

Męs parduodame visokius namus 
kas savaitė ir tiems, kurie (nrl daug 
pinigų, ir tiems, kuria turį jų ma
žai. Pas mus geras noras, i ir geras 
žmogus sveria daugiau neg^i jo pi
nigai. x

Iš ko kiti jau pasinaudojo, ttš tų jus 
galite dar pasinaudotL Nesivarginki
te jieškojlmu ruimų parand|vojimui, 
bet imkite namus išmoltestiB^is. Tas 
išeis jums pigiau ir geriau.

Męs turime jums tokį 
*fns reikalausite. Peržiūrėki 
paduotus namus, o jeigu kuris jums 
patiks iš aprašymo, ateikitųĮ .o męs 
jums parodysime. .Jeigu tĮme su-

■ - • - •- ‘ s pa-

LOWE AVĖ. ARTI 32 GATV.
lubų murinta namas. 4 ■gyysjd- 
po 4 kambarius. Puikus pona- 
Maudykla. Gazas. Išeigos vie- 

Užpaksrfyj didžiojo namo keturių 
Lotas 

Randos atneša 3644 
Kaina tuojaus perkant 

..............   85-2M

2 
mai
mis.
ta. _ __ . _
kambarių mūrinis namelis.
27x125 pėdas.
J metus.
tik ........

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

Lotas 27ftxl27%. Kaina .... 32100.

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

mai po 6 kambarius. Vąnos. luotas 
27}£xl27%. Puikus namas.

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA
MOS “LIETUVOS" REDAKCIJOJ.

aū ADOMIENE, Gyvenimo piešinė
lis Šatrijos Raganos. Adomienė tar
nauja po dvarus aukle. Paauginus 
vaikų viename dvare, eina j kitų. 
Graži ir užimanti apysaka iš gyveni
mo. Vilnios 1908, pusL 24, kaina 10c.

No. ATTALfcA PRINCEP8. Ver
timai Pr Siūlelio. čia telpa šios 
gražios apysakos: 1) Attalea Prin- 
ceps; 2) Kas pergalės; 3). Pieme
nukas; 4) Kraujas; 5) Du paveiks
lėliai iš baudžiavos; 6) šuns likimas; 
7) Skrandos Istorija. Vilnius 1906. 
Puslapių 69. Kaina 15c.

kai- 
>5600.

koki 
žemiau

LOWE AVĖ. ARTI 36 GATV. Į 
Turime kelte murintus namus viso

kiomis kainomis nuo 83000 iki 37000.

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

No. 68 Lietuviškos pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Bdsanavičius. Dalis II. 
čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bo vi Jaučių kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų Ir labai naudingos 
Chicago, IU.. 1903, pąal. 330. .... 81^ 
Drūtai apdaryta. .... .................. 31.50

No. 69 Lietuviškos pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 902 dar gražesnės ir juokia 
gesnės pasakos. Chicago, III. 1904. 
pusi. 333........................ 81-25
Drūtai apdaryta. .................. 81.50

No. 70 Lietuviškos pssakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, IU. 1905. pusi. 399. šioje da
lyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasg: 
kų. telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkę^ 
iš paminėtų knygų I, II, III ar IV 
dalį, turės per visą savo amžių nolš- 
semamų pasakų turtą. 
Drūta! apdaryta.

No. 397 Keploe kančios. Eilės. Pa
rašė Liepukas. Chicago, III. 1999, pus
lapių 28...............................    10c

No. 569 
vertė Pr. 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygelę. Chicago, Ui. 1902, 
pusi. 31..................................................10c

Svieto pabaiga. Iš rusiško 
Siūlelis. Kas nori atsižino-

81-50

No. 436 Revollucljoe dainos. Suran
kiotos iš visur 24 dainos naujos ga-' 
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chtca- 
go, III. 1908, pusi. 30. *................ 15c

Ne. 442 Svajus arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedlja-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Vtakoš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, 111. 
1907. pusi. 135. .... ................... f.. 40c

No. 597 Žvėrys Ir žmogus. Pagal 
Schmehl*] sutaisė šernas. Mokslas 

..apie subužavojimų kūno visokių žvė
rių, paukščių, sąnarkojų, žarnapllvių 

' ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
’ gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 

ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminų 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go, III. 1906, pusi. 313. . ..< .... 81-00 
Apdaryta.......... ....................r... 31.25

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
| kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet Jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš ko darosi. žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yri 
debesiai, ant ko jie laikosi ir lt. Chf- 
cago, III. 1894, pusi. 79................... 25c

No. 606 Atrija. Lapai U Istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, IU. 1908, pusi. 53....................... 15c

Nė. 946 Priedelis prie lietuviško 
klausimo.. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po Įtekme lenkystės. Chicago, UL 
1905, pusi. 38................  10c

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatos įsia
vęs, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės, ir kame išganymas 
Chicago, III. 1907, pusi. 47..........IP3

No. 1102 Auginimas Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulta, 
Chicago, IU. 1901 pusL 28..........JGo

rašė nerasite tokio, kuris j 
tiktų, tai ateikite pas mus.Į o męs 
jums parodysime kok| rei ““ 
Atminkite, kad męs turimoį namus 
visoj Chicagoj, kur kas nor

2 lubų murinta namas. 2 veni
niai po 6 ruimus. . Geros 1 maudy
klos kožname pagyvenime. Dailus 
namas geroj vietoj, šitą namą galite 
pirkti išmokestimis.............32800.

Mūrinis namas, ant kampo. 2 pa
gyvenimai ir staldas. Kaina 82500.

ausite.

gyvenimai ir staldas. Kaina 82500.
2 lubų namas. 4 pagyvenimai. 

Randos atneša 834 | mėnesį. ’ Kai- 
Ba ..............................................   32500.

AUBURN AVĖ. 
namas dviem pagyvenimais, 

šildykis. Kaina ,.82500. 
tuojau. -

AVĖ. ARTI 32 GATVES, 
namas, 2 pagyvenimai po 

“ ■ 818. Kai-
.......... 81900.
33 GATVES, 
lotai. 50x135 
.......... 84000.
28 GATVES, 

nimai. 
82000.

Mūrinis 
M ludykia. 
Kreipkitės
AUBURN

Medinis
4 kambarius. Randa

AUBURN AVĖ. ARTI 
Mūrinis namas. ir du 

pėdų. Kaina*..........
EMERALD AVĖ. ARTI 

Murinta namas, 2
Aukštas basementas. Kaina.

tSMERALD AVĖ. ARTI 36 GĄTVE8. 
Medinis namas, 4 kambariai.

tas basementas. Kaina ..........
Auk*- 
81400

HALSTED 8T. ARTI 3 i 
2 lubų medinis narnai Stopas ir 

pagyvenimai. Randa 363.90. 
*ha ........................................... ..

ILLINOIS COURT ARTI 32 (JATV. 
Mūrinis namas, 4 kambariai. 

25x56. Kaina .........................
ILllNOIS COURT ARTI 33 

Murinta namas, 9 kambariu 
■a. Naujai ištaisytas. Aukštas ba-

Kai-
36000

I-otas 
81890.

TV.

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

gazas. Geras namas. Kaina 317OO.

PA LNELL AVĖ. ARTI 32 GATV.
2 l .bų mūrinis namas. 2 pagyveni

mai po 6 kambarius. Kaina 32000

WALLACE GATV. ARTI 32 GATV; 
Murinta namas. Aukštas medinis 

ponamis. Lotas 25x125. Kaina 81200.

WALLACE GATV. ARTI 33 GATV.
2 labų marinis namas. Aukštai 

akmenų ponamis. Puikus, namas. 
Kaina ;..................................... 82700,

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

priešakys. Krautuvė Ir 5 gyvenimai. 
2 gyvenimai po 5 kambarius, 3 gy
venimai po 4 kambarius. Lotas 25z 
125 pėdas. Randos atneša 8924 į 
metus. Kaina tik ..................

33 GATV. ARTI HALSTED
5 kambarių medinis namas.

25x147. Aukštas ponamis.

87.500

PER AŠARAS, am? 
___ ____ , kganos iš gyveninio 
Juozuko lankančio mokyklų. Vilnius' 
1908, pusi. 50, kaina 15c.

a46 Į SVIES, 
saka Šatrijos

672 KAIP LIETUVIU SENOVEJE 
VANDENIMIS KELIAUTA. (U “Lis- 
tuvių Tautos"). Parašė J. Basana
vičius. VIldM 1908, puM. 14 (dide
lio formato 7x10). Kaina 30c.

MEDŽIAGA L. Ivinskio blogra- 
Spaudon prirengė Dr. K. Gri- 
(Iš “Lįetuvlų Tautos"). Vll- 

1908, pusi. 23 (didelio formato 
7x10). Kaina ............................. 35c.

689 
fijai.

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

Vilnius 1908.
............ 31-25.

TURAZERIS 
ii darbininkų

GATVJ
Lotas
Kai* 

31700.

No. 208 BALTRUS
Drama trijų veikmių ________ ,

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

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

No. 76 Manim Gorklj. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—ta. Turi-, 
nya: Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, 
Makaras čadra. Rudenyj. Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 103.............      25c

No. 90 Olltipa. apysaka iš
taikų savitarpinės -karės šiaurinės 
Amerikos indi jonu. JBsrtė A. Olšev- 
skis. Antra patajiylBtaida. Chicago, 
Iii. 1906, pusi. 95.—rrr .... 25c

.d ov
No. 97 Pamoksta) lėminttes h* tei

sybės, tšguldlnėti 'galvočių visų am
žių Lietuvos vaiMUdlbš. Parašė kan. 
Tatarė. Trečia ta!dž>‘čia telpa 128 
juokingų, bet lArvtntitfgų ir pamoki
nančių pasakaičių, malinančių doros 
ir išminties. Chlcžgo. III. 1899, pus
lapių 188...............7.?.....................50c

No. 472 ApęlrelŠkimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov’ų sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago. 
III. 1907, pusi. 238. 
Apdaryta. .... ..

No. 630 EthnologIJa arba mokslas 
iple žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 

‘berlandą 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, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnai viską. 
Kas nori pilnai pažinti' žmonių isto
riją, tegul perskaito šią knygą. Chi
cago. Iii. 1903, pusi. 667. ......... 82.00
Apdaryta..........................................82.50

No. 1135 Hyglena arba mokslas apie 
užlaikymų sveikatos. Pagal Berneaų, 
D-rų Nuli ir kitus sutaisė1 šernas. Kas 
jų su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
čielybėje savo sveikatų, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo valkus. Chicago, IU. 1897, 
pusi. 132............................................. 36q

No. 1140 Išsivystymas vaisladh gy
vūnų. Parašė Dr. J. Kulis. Bu dau
geliu paveikslėlių iš embriollogijoa. 
Chicago, Iii. 1907, pust 21.......... 10o

No. 1157 Koks privalo būti valkų 
auklėjimas? Račkius raštf, parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, IU. 1908, pus- 
»*Pi« .................................................25o

. 75c 
81-00

No. 473 Apie žemą Ir kitus svietus, 
jų buvĮ ir pabaigų. Pagal Hellpernų. 
Falbą ir kitas sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra Ma
lė. žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai galt apsišviesti. Chica
go, Hl. 1896, pusi. 255. 
Tk pati apdaryta. 81.00

Parašė

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

147. Aukštas ponamis. Kaina 31400.

AVĖ

UNION AVĖ. ARTI 33.
Pulkus lotas. 25x125 pėdas. Kai

na greitai perkant tik .............. 3650

Dėl stokos vietos negalime paduoti 
visus namus, kokius turime ant par
davimo, bet kas nori pirkti sau na
mą, tegul ateina J musų ofisą, o męa 
parodysime tokius namus, kokius kas 
sau nori, ir tenai kur kas aori. Taip
gi turime gerus lotus -pigiai. Kreip
kitės pas:

A.OIszevvskl
3252 S. Halsted St.

No. 286 PIRMI 8ING 
ma ketuorioeo veikmėje 
Vargšas. Drama paritt 
liucijee judėjimo Lietuvoj. Ohicago, 
UL 1909, pusi. 56. Kaina .......... 20c.

No. 821 VELNIAS — NE BOBA 
Dviejų veiksnm komedija Ir NEAT- 
MEZGAMA8 MAZGAS vienaveiksmė 
komedija. L EL-*- 
alus 1909, pusi. 66.

Dra 
I Br.

Parašyta P. Petliuko, Vii 
Kaina .... 25c.

KEFLOS KANČIOS EilėsNo. 397 
Parašė Liepukas. Chicago, 111 1909. 
pusi. 28. Kaina ......................... 16e.

591 VISUOMENES ĮNAMIAI Raš 
teitai apie tuos gyvūnas, kurie esti 
šalo žmogaus. Prof M. Bogdanovo. 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J. Jablons-

L. T oi stot, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytis. Chicago, III. 
1908, pusi. 22..................................... 10c

No. 100 Pasaka apie kantrių Alenų, 
dukterf turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietų, daugybą bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nūs- 
baumų sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip jie vystėsL pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, m. 1901, 
pusL 147.............    40c

No. 641 Geografija arba žemės ap- 
raėymaa. Pagal Gelkle, NalkovskJ Ir 
kitus sutaisė Šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
platumą; jos kalnas, jų vardus, augš- 
tį. vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; iš‘kokių sluogsnių susideda' žemė, 
kur Ir klek joje yra 1 ūglių, geležies, 
aukso, druskos Ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kurtuose vandenys: sū
rus, prėski, kaulus: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
linate: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyvauto jų; kokie Jų tikėjimai, kalbos, 
papaočial, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, Ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: - šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popieros spau
dinis. Chicago, HL 1906, pusi. 469. 
Kaina............................................... 8240

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai aat nugaros ir šono. .... 8240

No. 1176 Pamatas Visokiai Reto 
mal. Vadovas sveikatai, turtai ir lala- 
vei. Populiariškas raštas apie klausi
mą valgybos. Parašė Otto Caruos. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukia. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kai-ku- 
rie kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, III. 1907, pusL 113. 30c

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni
niuose reikaluose. Sutaisė J. Laukta. 
Antra pataisyta laida. Chicago, I1L 
1908, pusi. 90..............................  25a

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė B. 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knyga padalyta 
J penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius n Trupintai 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dtnės. Chicago, III. 1897, pusi. 104. 25o

lapių 66. .

*4- Priedas prie snlyglramosios my- 
thologljos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai šutai 
sė P. MlškiaU. Chicago. III. 1998, pus
lapių 31. . .... 10c

kiek v
ApyaakA

No. 490 Dvi Kellonl | Tolimų Siau
rų. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin 
reidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės J šiaurės pollnsą. Chitago, III. 
Kaina..........................   20c

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau
geliu vabalų, tuvių. Amonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus, | kuriuos

No. 655 Istorija abelna. Dalta.L 
Nuo seniausių taikų Chinijos - 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevt- 
čta. Su paveikslais, parodančiais tų 
talkų piramides, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicdgo, PL 
1904, pusi. 498.............................. 81-00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 81-25

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Oileudorfą, Harvey, Max- 
well ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
vo be pagalbos mokytojo. Chicago, III. 
1906, pusi. 307.............................. 81.25
Apdaryta.......... *............................81-50

No. 1328 Žodynas lletuvlškal-angllš- 
kos ir angllškai-lletuviškoa kalbų (abi

) vienoje knygoje. Yra tai reikš

No. 657 loterija Suvienytų Valstijų 
Siaurinis Amerikos nno atradimo ir

dami tokie pat kaip No. 1837. 8640



LIETUVA

t ■

ženklintas kurpyvo'mą lltaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, III. 1902, 
pusi. 3S2. ......................  ..L... $2.00
Popieros viršais.......................L... $1.75

No. 1327 žodynas anglišksi-lietuviš- 
kos kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La
ite. čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė,--kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgi kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms lltaroms prie kokio gra
matikos skyriaus jis prigult Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso i lltaroms, 
lapų kraštai marmumotl. ...... $4.00 
Ta pati knyga po p lėtos apdįar. $3.00

No. 1329 žodynas. Tas pats kaip 
No-1328, tik pilnai apdarytas bran
gia. gražia moroko skūra. (č|a audimo j 
nėra nė bbddo.) .................... J... $7.10

. HARTFORD, OORN. t i 
Kar. LesevŪtas, 40 Mulber^y st

Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis, - Box 708.

Kenosha, Wls.
M. Petrauskas, 361. Qulnce ■«.

Melrose Park, III.
F. A. Golubickas, BOX |72.

Mlllinocket, Me.
Jurgis Tu moša.

-■ MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas, " ®°x ^38.J.

Teiefon Yarda*71.

$4.00

New Britaln. Conn. 
lt X Čeponis, 21 Pleasant Street

Newark. N. J.
V. Ambrazevičia, 178 Ferry Street

NORWOOD, MASS.
B. A. Tumavičius, 346 Lenoz st.

Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street
J. G. Millauckas, ■ 37 So. 19tb jet.

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tikė- 
jiaiiškl, ‘ moksliški Ir draugiškai-poll- 
ttškl tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
filiu po. Antras pataisytas Ir padidin
tas spaudimas. Cbicagd, III. 1901, pus
lapių 211......................................v.. 50c

Ne. 1428 Vaišės Kristaus pas po
piežių Pijų IX. Parašė Viktoras Hu- 
go. Antra laida. Chicago,.,111. 1907. 
Kaina.......... .... ......................................... 10c

No. 1498 Lietuviška. Sapnlnykas 
surinktas iš daugelio? svetimų sapni- 
nykų Ir sutaisytas pagal tikrą persiš
kai - egiptišką sapninykų su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
rbusiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago, III. 1895, pusi. 205. . ...į.-’. - 50c 
Tas pats drūtai apdarytas. 65c

Paterson. N. J. 
Varaškevičlus; 70 Lafayette St.

Plttstsn, Pa. 
Kazahevičla, 103 No. Msin S t

Plymouth, Pa.
V. S. Kreivėnas, Box 1020.

S. Poteliunas, 345 E. River St

So. Boston, Msss.^ 
N. Gendrollus, 224 Atheos Street

Scranton, Pa.
Jąo&h Pstrlkys, 1514 Ross A Va

8henandoah, Pa.
T. Kryžanauskas, 12Cherry Street.
And. Mačis, 138 So. Maln Street

J

Jut.

No. 1457. Dangaus Augštumas Ir 
Žmogau. Senumas; Anykščių šilelis 
ir. daugelis naudingų žinių Sutaisė 
P. M. Pusi. 112..................... ;... 15c

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga bartų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Germain 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia mori: knyga, burtų ir delna- 
žtnystės mokslo/ Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų kotoriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, 111.1904, pusi. 412.................L. $2.50
Apdaruose. ................................ ,.L. $3.00

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. P,a$al sve
timus šaltinius lenkiškai sutaikė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukis. K'ra tai 
išaiškinimas monų darymo. Šioje kny
goje atrasite visas monų ir bortų pa-, 
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės ir budai jų daryiho. Chi
cago, III. 1903, pusi. 262............... 50c

No. 1525 Rankvedis gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromatas J firmas, pažįstamus, 
gimines, prietelius, mylimus ir myli
mas prieš Lpstvodimą, j ponus, kuni
gus, vyskupus ir, kitas augštos luo- 
mos ypatas. Pasveikinimai aut Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituose atsitikimuose. Chicago, 
1895. pusi. 115.............................. U..

IU.
35c

Maldaknvees
Mažas Aukso Altorius — Katalikiš- 

ka„-Maldų knygeli.
- šiof 7 knygelės yra naujausio spau

dimo Ir gražesnės už seniau spaudin- 
tss. Poplera balta, slidi, drukas stam
bus, didumas knygelių 3x4*^ colio. 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
s pa vietinės, komunijos, mišių, mišpa
rų. ir daugybė kitų. Mišių maldos su 
abrozėlials; mišparai lietuviški ir lo
tyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo šš. Sakra
mento, procesijų, pškrapinimo ir tL 
6 Litanijos, psalmės 9v. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rašančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventų 
giesmių ir ‘

No. 1801 
auksintais

N-c. 1802 
| auksintais 
t briaunoms 

su kabute.

tt.

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

Prastais,, drūtais apdarais, 
kraštais, . apkaustytoms 

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

No. 1803 
apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai ir auksuota kT'ctk* 
ant vieno šono.

M o roko skutos minkštai?

.. $1.25

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

“LIETUVOS” AGENTAI.
P&S ŠIUOS £4X1 UZftlAdfc-

, kyli ‘Lietuvą” metams ar pusei 
metų ir užsimokėti.

Vincas Pūkas—Keliaujantis Agentas.
Jonas JanUšas keliaujantis Agentas 

po Illinois valstijų

Brooklyn, N. Y.
A. Leeniauskas, 347 Rodney Street
Jonas Lutkaąskas, 112 Grand st

Baitimoret M<L
Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st.
L. Gandis, . 1834 N- Castle Street 
Vincas žlelvrs, 709 W. Lombard St

Chicago, III.
1098 So. Leavitt st 

51 W. 25th St 
4501 So. Laflin St.

10802 Michlgan Avė.
124 W. lįst St.

Jonas Baltas, 
?į ii.- Dūdas,

M. Fanstel, ‘ 
Charles Laban, 
Vinc. L'nko, ___... ____ __
Geo. A. Pupausky, 1112 S. Leavitt St 
K. Steppnis, 
Juosąs Vblmeris, 
K- T. Urbutls, 4552 So. Ashland Avė.

873 — 34th PI.
16£ W. 18th St

Pcv.

Ad.

K.

D.

D.

žukauskis, 871 -- 34th PI

♦ Cleveland, Ohlo.
šūkis, 6524 Forman Avė. S. 4

Cambrldgeport. Mase 
Pet. Bartkevičius,
C. Kavolius,

719a Maln
42 Washington

St
s t.

Esat Loula, III,8L 
452 Collins v UI eg Are

Sprlngfield, III.
Tacbilauckas, *

8BELYVILLE, IND. 
Kažakevičia

710 Edo* Aito.

Turnė ra F si ta. M.isa, 
P. šlmkonls.

Tacoma, Wash.
J. Palšis, 220 E. 26th

Union City, Conn.
F. Simaitis,

Waterbury, 
J. žemantauskas, 39 
Jurgis žemaitis.

ai.

Box 71.

Conn. 
W. Porter SI.

824 Bank įs|.

Wilkes-Barre, Pa.
A. P, Alekj, 71 No. Hancock St

VVorcecter, Mase.
Apt. Bernotas. 45 Ward St

Westvl!le, III.
Juozas J. šilkas.

M. Virbickiene
Atsakanti akušerka

927 33rd Plm, Chicago. IU.
Telephone Yards 5102.

^Duoda visokią rodą Ir geriausią 
pagelbą moterims jų ligose, pasaką 
minga! atlieka darbą prie gimd>mo 
ir dažiuri atsakančiai j o gimdymai

Ponia Ona Miller
(pagal vyra Jankauskienė)

SENIAUSIA UETUVE-AKUSERKA CHICAGO
Dabar gyvena priešai Ruble st.

107 Canalport Avenue
— Telophonns— 3619 Ganai.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 

Atwood Bldg., Room 806

CHICAGO, ILL. fe!. Franklin 1178.

Lietuvy* advokatas, baigę* jurisprudem-l- 
jos mokslą čia Amerikoje. Veda visokias by
las, -etvi i kas ir kriminalitkas visuose teis
muose tsudu >aei.

Gyv. 3112 S. Halsted St.. arti 31-mos gal.

ATYDAI BROOKLYNO LIETUVIU
Nauja Lietuviška apavų krautuvė 

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

Užlaikau geriausios 
Parduodu kuoteisingiausiai ir 
negu žydai. M. M.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra literatūros aut “North Side” Chksago. 
Čion <a)ima Rauti mokeliikų. svietiškų ir dvaai- 
ikų knygų, rašančių, IkapHerių, abrozėllų. viso
kių laikraMių, Amerikos ir Europos ir popierų 
gromatoms. Telpgl užlaikau visokio ta voro t juo
dyki, paltelių plunksnų, drukuojamų maėinukių, 
brltvų, stereoskopų ir daugelio kitų daiktu No- 
uzmirikite atsllankyiL o busite užganėdinti. į- 

PETRAS M. KA1TIS
2S1 N. H«rth ,v«. Chicago, III.’

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

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

J. J. Hertmanowicz
OfiMS

A. Olszevvski’o
3252 So. Halsted, Cor. 33rd St 

Chicago, HU

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO 
344 Ss. State St. CHICAGO, ILL 

arti Harrison gatvė* 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologljos 
Žingeidumai Os teologijos

Žingeidumai Gromullavimo Organų

Tyrinėk pradžią ir išaivystymą 
žmogiško, rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mu* ir milžiniškumus.

Tyrinėk įtekmę ligos ir paleistuvystės, 
perstatyta* gyv dėdėm figuroM, sveikuos, 
ir ligotuose padėjimuose. Lavų* išrodinėto jas 
atsakinėja visokias k bastomą Duta įausta pro
ga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI!
Atidaryta ktadl.n ase S vatotates ryta iki 

** vidurnakčiui.

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. State St Chicago, III.

Dr. P. G. WIEGNER
(I* LATVIJOS)

Priima ligonius savo ofise:
3315 S. MORGAN ST.
Kasdiena iki 2 vai. po pietų ir nuo 6 vai. 
vakare. Tutasfonas: Yards 709.

Naujas Išradimas

K
 Tūkstančiai plikų žmonių atgavo pui
kius plaukus, sulaikosllnklraą plaukų 
galvos labai trumpame laike.. Vietoje 

senų atauga nauji, gražus plaukai. Visokia to- 
ormacila dykai. Artesnėm* žiu toms reikia Va
lyti įdedant kraso* ženklelį.

PROF. J. M. BRUNDZA
Bl*ACWAY ė M ST« JT. BMU.TR «W TSML

AR TU SERGI

Išbertas spuogais, 
negali valgyti* 
pyksta širdis, ve- 
■U, slrrepUųoji 
rytmečiais, jauti

kitikėje, ątsirugetl negardžia skystimu arta vėju, 
ėii* rėmuo, ėsi silpnas Ir greitai p« Ilstantis, užei
na seilėtekis ir sutlritėjUnas seilių, negali mie
goti, ima snaudulys po pavalgymui, kankina 
diegliai tonuose, gurgimas vidurių, gumbas, ne
gardus skoni* burnoje, trumpa* kvapas, greita* 
■ uvargimaa, plakimas ėirdiesl Jeigu teip tai ne
lauk, tuojau* prisiųsk mum dolerį o mes tamistai 
nusiųsime butelį musų gyduolės Tha John Elislr, 
su pilnu pamokinimu kaip vartoti Pagelbės ta
mistai kaip ir įimtam kitų. Kataliogna apkalantis 
suvirS JOO ligų gaunamas dykai k»a prisius porą 
markių. John L Bagdliūnas, propr.

JOHN‘6 BU PPL Y NO U BE
1100 SO. OAKLEY AVĖ. CHI0ABO, ILL.

Utižes, skaudus ir 
lAbertas spuoge
liais? Ar burna 
prlliartėjns, smlr-

Dr. O. C. MEINE 
DBNT1STAS 

OFISAS-I»r|M$ 31 ir Si. Rilrtri pt. 
(šnniau liritaSMėS ) X OHUM. ILL

Lmtuvių Gydytoja* ir Cblrurga*. 
3255 So. Halsted 5L, Chicago, III.

Gydo visokia* liga* moterų, vaikų Ir Vyru. 
Tfipgl tori didelę praktiką ir gydo pa.' kmiuru 
viiokia* limpančia*. až*i*enėjusias Ir paalapt.n 
g** vyrų liga*. Daro operacija* paaekmlngat

Dr. G. M. Glaser
Šlnomi pranešu gerbiamai publikai, jog,ealu 

seniausiu gydytoju ant Bsidgrporto, praktikuo
damas 11 metų. Dabar savo ofisą perkšliau į 
savo namu po ar.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32ros gatvis

Mano ofisas aprūpinta* naujausiais budais gydy
mo. Visus ilgo, lūs stengsiuosi užganėdinti, kaip 

Į-m lygiioL Pasitikėdamas, jos €*rbl"pn publika 
Ir toliau* mane rems, ežiu namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dieną ir naktį. Lalu specialistas 
Ilgose valkų, moterų ir vyrų ir užtandlntose ligo
se. Darau Visokią operaciją. Liekuosi su pagarba- 

Telefmna* Yards 557.

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

D-re Marija Dowiatt-Sass
Moterų ir Vaikų Ligų Specialioj.

Valandos; Nuo9:301ki 11:30ryte
Nuo 3 :30 iki 7 vai. tsksrr.

Nedėlcl.eniai*: Nuo 0:30 iki U vaL tik.

(arti W, 5>-o* Avė.) 
Valamdo.: Iki 9 vai. rytmety), 

Noo7ikl8:S0 rakate.
Tet Auatiu 4SS.

Lietuviška Gydykla
Sveikatos Patarfejo

D-RO J. THOMPSON’©
Vienlntėiia ir tikriausias keliu atgriebimut sdrikitn* yru per LieinviUrają GyJykl*. Svef 

kate* patarėja* ir Hirektorins u,* gydyklos P-rss J. K Thompsona*. knns yra geriausiu gydyt 
toju lieiv York*, kadangi JI, pibaigū Vale nnlvcn-lteią, daug metų praktikavo Y<rko Bei* 
levu* ligonbuty. teipogi garsUm > visame sviete Vii nn<N lisonlu v, kur ir i ragar-ėlokaipo gar- 
sian-ia* gydytojas., kariam ir dabir nėra to* Hgos kurto* ji* n?wii»lkrtų Puvdvtl '

Ttši! L e'uvitkojl Gvdykla kviečia visos, kufitetlk serga kokia liga nelaukus rąžyti ar lt 
čiam į ją aislfaiKti, o kiekviena* apturės tikrą pkgelbą ir iigydym > garantiją. Alresūs tekskl: 

Dr. J. E. Thompson, 342W. 27thSt„ NewYork.,F. Y. 
GYDYKLA ATDARA: Nuo S iki lt vai. ryto ir nuo 9 Iki t vai. vakare. Septintodienials uuo

. 1 iki S vai- po pietų.

is sviete

UUetaSlB*

GARSUSIS PA9AULEJE 
Prefteeerins Medicinos.

Dr. E. C. Collins, 
Uždėtoj as 

ColUu N. Y. Med. Instituto.

300.000 IŠGYDYTI!
Nereikia Ilgiau sirgti! ko.ooo i’odiu 
buvę varginti visokiomis ligomis, Ūpo pasek- 

i_ . i Jr kuriuos kiti daktarai ir 
i ne už neišgydomu.; vie-

mingai išgydyti ir tie, 
Institutai buvo pripažii 
nok garsiejei daktarai 
dical Instituto ir tuos

Nenustok vilties! Nepaisyk kaip yra 
sunki arba užaisenėjusi liga, nes tie patis Spe
cialistai ir Tave taipgi gali išgydyti. Neatide- 
liok, ateik (arba parašykie lietuviškai), o aptil
tu rė* i t pagelbėjimui vaistus, kurie tuoj aus 
suteikė palengvinimą ir padarys aveiku.
Neoavesk savo sveikatos ir ateities

* "menkiems ir nepatyrusiems dak
tarams, apie kuriuos nieks nežino. Už tai ne
laimėje ligos, be apsirikimoi kreipkis prie 
visiems žinomų geriausių gydytojų!

Celllns New Vark Medical lasUtntas yra 
seniausias, didžiausias ir atsišaukus, jo suma
nus specijalistai daktarai direktoriai, luojaus 
užsiims tavo ligos išgydymu.

TEISINGI DAKTARAil GERI VAISIAI!
TIKRAS GYDYMĄSI'

Reikale tam tikras speeijalistaa daktaras pa* 
daro operacijas.

Jauni Ir seni, turtingi ir vargšai. atefldta Ir dalelskite man išakai- 
<r tytl Jąsą gyvenimą nuo lopšio iki grabo. a
Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00.

Garsiausias sviete
DELNAŽINYS IR KORTU LEMI KAM

PROF. H. I»EIBOWITZ
' Al pasakysiu tamistai saguota apsivesi ir teipgi

/ųįlęlĮsl vardą y pa tos, kuri ta v. myli. AJJTį
aS] 414 Jeigu ta nori žinoti kaip suv susivaldyti ir ĮJlif
r Iii -11 J’ kaip kiekviena žingsnį ry v Statas pasak. iJ 1 Ja
MnL 1J■ minas!, kaip nepadaryti tokios klaidos save ai. 1J

nelaimia, kaip išverti visas užminynsui toė- 
togai: tiesos dalykuose, keilookse, prietikiuo
se priekiais Ir draugais. sveikatos, noopue- 

|. dalykuose tarta Ir abeinai visame kas lytM

lėmiku (burti-

Patarimtl DOVANAI!
Ateik, ar parašyk. Instituto 
daktarai suteiks dovanai.

Kad apturėtume! šviežius 
ir grynu* vaistus, tai speci- 
jAlistai Instituto Laborato
rijoje sutaisys ir pasiuns į 
namus, kurių kitur niekur 
negali gauti.

Jeigu sergi renmatizmu, užsikrečiamoms slaptoms ir kraujo užnuodijimo 
ligoms, ausų, kaklo, krutinės, kepenų, širdies, plaučiu, strėnų, nugaros ir 
tam panašioms, VYRAI ir M0TERJ8, ateikite arba rašykite, adresuojant:

COLUNS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE
140 WKST 84th STREET, NEW YORK.

OFISO VALANDOS: 
Kasdiena nuo 10 ii ryto iki 1. 
po pietų nuo 2 iki 6 vai.

Šventadieniais nuo 10 iki 1.
Vakarais utarninke 
nuo 7 iki 8 vai.

Dr. J. McOLADE,

Eami vienatiniu korti, .
$\ ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti V _{\ -J

meilę ar draugiškumu tų, prie kurių šir- L^nosa 
dia linkusi norą j ie butų ir gana toli.

Prižadu pasakyti tamistai ar tam Įstos vyras, moteris ar meiluže tei
singa ar priga vinge; kaip apsivesti su ta ypata, prie kurios Širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimj su ypata, kurią myli; taipgi kaip įgautj 
įtekmę ant tų* su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praeitą, da- 

i barte ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELL' ST
♦a* KALBU UBTUV1ŠKAJ ir LRRKidKAI. ATSINEŠK APGARSINIMĄ, f

prie kurių Šir.

Jei šeri apsiiviest, išmanyti apie tvei- 
kalį, kaip ja užlaikyti, oapsirgus, kur ir 
kaip išsigydyti, rašyk, o apturės! Prof. 
Dr. E. C. Collins knyg|„Vadovas į8vei- 
katą”, tik prisiųsk 10c. markėms už pri- 
siuntimą. ,

Dr. J. F. COYLE, Gydymo DirektoriaL

Męs Apdraudžiame

jjGERA
S NAUJIENA

Kenčiantiems
DRAUGAMS
Lietuviam! u
rainiais nesveikumais, U

Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.
Nuo Mirties.

Męs apdraudžiame VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, 
užsimokės tau atsišaukti į Chicago Modlcal Clinlc, 344 So. Stato St. 
prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuotakių Ir laikantį iš
gydymą kožnoa ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi
nęs silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais trūksta noro, be gyvybės leng
vai nuvergsianti, ir neramus? ’Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos 
truksi*energijos Ir tvirtumo, akys įdubusias ir nočystos pajuodavę paakiai, 
spaugai, plėtmai ar kiloki išbėrimai ant odos nemorališki ir
NasilpaiAaBtf Shpnai, Patrotytas Vyriszkamaa, Sekliazka Silpnybe 
nesuaugusioo ir šaltos dalys nusistojimas šlapume paliktame per naktį, 
pienėtas šlapoass^ skausmai strtnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų? 
Išsipūtimą ajtalųjfaišelyj; Užundintą Ptiletekį; Užakimą Varpskylės; 8y- 
fllitišką Užnacdyfimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos kraujo 
ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio Išreiškimas ant 
veido, neranuianaktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas turi užkurdu- 
m. dalis priefiaikinį nykimę, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau
damą gerklę irtu?

Jeigu turi, tai Chjcago Medical CUnic
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą ii pirmos dienos. Ir neužilgio 
atrasi save karaliam tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne
sunaikina jaunus ir pusamžinitis vyrus kaip išbėgi m ai sėklos nakties laike, 
arba slaptingas nubėgi m as sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin
kančiu prie darbo, že n atvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina 
nuo jaunystėa blogų darbų, naturailško silpnumo ar nuo pertankaus užga- 
nėdinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave išlydysime.
Mąa gydom Ir lėgytkna sėklos n u bėgi mus, nervų susilpnėjimą, utaenėjnaį pnJetekĮ, gytlį. 
uenaturaliikua bėgtam*, paUagystą, Inkstų ir pustės ligas, teisybę sakant, viaau Vyrų 
Ligas. Visos kliutpajaimingsm ienybialam gyvenime bus preėallnto*. Tūkstančius jaunų 
ir pusainžinių vyrų taamet prteė laiką nušluoja į grabą jaunystės Udyknmai. per tankus 
suikuopinimai ir kanu jo ligoa. Jeigu turi nors vieną ii virt paminėtų ženklų, paair->davyk

Rodą tos nieko nokaltuoja, o gali užčšdyti daug kantšjimų.

BValandea prlimhn* ligMių: nue 10 ryte tai 4 pn piut, Ir nūn B iki 7 vakare.
Nedtltamta ir hitastae ėveutome dienema: nue 10 ryte lai IX vai. pietą tiktai.

1 CHICAGO MEDICAL CLINIC
^344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL.

EUROPEJIŠKA1-AMERIKONIŠKA
Prekybos Kanceliarija

Parengia reikalingas popteras ir dokumentus į sudus arba administracijos kanceliarijas 
Rusijoj.. dovierenuasiis, aktus pardavimo, psusamdymo sutartis ir kitokius dokumentus.

Rujiešk.metrikus gimimo mirties, ženybų ir kitus įpėdinių dokumentus.
Išguldo visokius raštus ir dokumentas į Rusišką, Lenkišką, Lietuvišką Anglišką ir Vo

kišką kalbas. . . .
Veda visokias praves Rusijos, Austrijos. Voki, t Įjos ir Amerikos suduese. 
Atlieka visokius reikalas pas Kusitos, Austrijos ir Vokietijos Koasuliua. 
Veda provs. atlyginimo už sužeidimus ir nuostolius. . ■ _
Atliek, visokiu. prekybas reikalus Rusijoj. Austrijoj, Vokietijoj ir Amerikoj.
Rašykite savo prigimtoje kalboje šiuo adresu:

Europe-American Commer. Office, 112 So. Clark St., Chicago.
T.l.phon. Malu 1211 * (»nd Floor, Room JOS.)

Geriausia Proga Amerikos Lietuviams ingyti
14 k. Grynu auksu pavilktas laikrodėlis.

gražiai į ravi motai* viriais <vj nik** ar moterį! 
kasi *>i dviem antvožais, kotelio nžaukiatu* ir už 
statama* ausėtos kllsso* Amenfco* maėinerija.

H*, garantuojaiuu* 15 metų. — 14 k. grynu auk- 
su pavilkta, žiedą*, su tavo vardo i irmuiinėa » 
iitaromi*. karst' >o>ina* 4 nMtatns Visi Iltie 
daiktai sykiu kainoĮwf18.aL Ant laikrodėlio iė- 
graviruota: Atmintis M Amorikee.

Prisiųsk mums už viską $4.74. 
Jei daiktai nebus tokie p it, kaip aprūkyta, siųsk 
}•->* rnnms atgal, o n>M sugrųžTnslute tau ptai- 
gua. TokUa žemna-iuuunita*f* duodame ilk pir 
n.*ru užsisakymui dėl eeteinlo susipažinto suju-

soa Ankleil.iis.o likusius $4.50 uėm<km aptu
rėjus ir apžiūrėję* daiktus ekipžesui Suuos daik
tus galini* I artnoii tris syk augėlesne kaina.

T*S lalkrnr'ė tas. ė grandžiiėlius ir 6 žiedus 
11 <J0 bkaluoSr. kraaoa ženkleliais. Liku

sius <24.fiO užm< kHi atsilmdamfct ir pertiiurėjąi 
daiktus ekspreso ofise. j,

Agents Wholesale Watch Co.
NEwyoMK CITY.

“Baltramiejaus Naktis”
yra tat puiku* prancūzų romanas žingeidus tikėjimo pamatai ir mir.iMsč.ųjų ginėalt be 
bleviolr kataliko. Indomųs darbai karaliaus, kunigų Ir jų paslaptys. * BALTBAMIEJAUS

“Raistas” (The Jungle)
versta ii anglų kalbo* originalo. Tai yra apmėyma* M Amerikos lietuvių gyvenimo. •Bal*- 
ta*” tokia akyva, kad į vbaa alvUiauotaa kalba* ilvertta. "Balstą” penkai.tfa bud kaip že
lia* kiia»as pabaigą* ir gertaąjvietą bei jo surėdymą pažinsi, ntgn daug metų Amerikoje 
gyvenąs. Kaiita <T.$0. AditlaSI J. Rsujekvs, **d- h-1»». New York.
VJeny&a Li*t" ir „Uetuvo*'* lalkiaMių preiauierat* ®etam* po $1(0. bet naujai už*t- 
•akančtam per mane vieną litų lalkraJaų. prt*l«nč*ant >3.0). duodu "Balt.Bakų*’ dyko!.

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 Kompa
nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė.

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 
reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSK!
„3252 S. Halsted JSt. Chicago.

IŠGYDO IN 5 DIENAS'EiE-%;
B© AF BttMUAIVie

liečiančias vyru*. — Šita* nuoėirdus paaiaiulinimua yra atviras visiem*, k 
daut pmitų ant daktarų ir vaistų be jokios naudos. Ir mano noru yra-par< 
žibama žmObėms. kuria buvo žvdomi deiimltie* ar daužiau* daktarų be 
kimo, kad ai tariu vteniutėlį būdą, kurtuomi tikrai iižvdau.
N««nok4k už gydymą be naudo* — mokėk už tikrą Išgydymą.

PATARIMAS IR 
ŠŠTYRIMAB DYKAL

prileido 
i visiems

išgydoma greitai, tikrai ir su 
pilna slaptybe. Nervų nusil
pnėjimas, nupuolimas sveika
tos. žudymas stiprybė*, nnbė- 
žuna* kraujo, užnuodijimas. 
llapuminės gaištys.

Plaučių ligos,
Dusulys, Bronchitas ir kitos 
plaučių ligos tikrai išgydoma 
mano vėliausiu būda. Širdies

Išgydo kad butam

votės, niežulys. bsmorh-.odai. 
sutinimas žilių. naiiunsmti nu-

Specialistas vyrą ir 
moterų ligų.

Moterų ligos, 
Vidurinės ligos, skausmai strė
nose. Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos tikrai išgydomos. 
Užpakalinės žarnos, užsendin- 
tos ir nerviškos ligos moterų. \

Užnuodijimas 
Kraujo,

DR. ZINS, 41 CHICAGO

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo ligų, nenusiminkite. Susira
minkite! Gelbėkite save! Šauki
tės! prie mus!

Eikite ten, kur busite gydomi sanžl- 
nlngai ir greitai pasveiksite! Sučedysi 
laiką ir pinigus eidamas j American Me- 
dical Dispensary. Patarimas dykai. MMM

Sštinimei ir kiloki nesvoikuniai yra lėgydomi trumpu laiku su kelioms dienoms mu
sų origtaalliku bodu gydymo. Atsakančiai pritaikyta* mu«ų gydymas yra tikriausia* ir nuo- 
dugniausias būda* ant svieto, pasiekimui nuodugnaus iėgydymo Negaiimk laiko ir nestatyk 
pavojui savo sveikatos, klausdama* patarimo paė aptiekorių ar draugą. Jei nėši atsakančia i 
gydoma*, tai gali būti tikra*, kad turėsi tą ligą per visą savo amžių ir ji visuomet aKabea* ta- 
mišinį ualalma I* ••sOltaulasėluAa ėM^,. J __»• _ i. . . .
ypatiikagydymą ’ ’ ~w'w T"7”” 'į,” * ’

sų orifinalLiku bodu gydymo. Atsakančiai pritaikyta* m nų gydymas yra tikriausia* u nuo- 
dugntautiaa budaa ant aviete, pulekimui nuodugnaus iėgydvmo Negalė, ck laiko lt nestatyk 
pavojui savo sveikatos, klausdama* patarimo pas aptiekorių ar draugą. J«i nėši atoakančia i 

Va i susai* I.M*i atltete u ■ A»uJEa< A— lt— . _■  j _ . -
miltai nelaimu ir susikrimtimą. Mą* ligydo^ tūkstančiu* tokiųLigų/dėl to kkd' t3’me7om. 
y paUika gydymą

UŽBIMMtlMAB ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kalp4taal ksntl 
nuo užakimo varpo* ir kiek daktarų tomistą prigavo ir .uveditojo, musų gydymas tomistą tik- 
ratiėgydy*. Su musų gydymu nereikia jokio piauatymo. Musų gydymą* yra feriauala* vi.ol 
pasaulėj, be jokio skausmo ji* praėaiina nesveikumą ant viaado*.

UŽNUODIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingos vaistu* ir turi skausmus žais 
dav burnoje, gerklėj* ar pratruki m u* ant kokio* nors dali** kūno, tai sergi nuo uinuodijimo 
kraujo, kuri gali išgydyti Amųriesa MtaM Drapunaary. Mg. jietkome sunkiausiai ilgy- 
domų ligų laaKlaustame padėjime. Mą* išvalysime tavo kraują grybai ir prašalinsime iŠ viso 
kuao įvairiu* nevalumus bei nuodus trumpesniu laiku negu ka* kitos kokioj dairi -—-k.

GUMBUOTOS IR SUSISUKĘ GYSLOS. Toki padėjimą gy*lų mes iAgydome be sa
ga iii m o laiko, be jokio skausmo^ ant tuojau*. Musų gydymas prašalina visokiu* ligotu* pa- 
dėjimus, pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greitai normai lik* sveikai* ir tvirtam* 
Skausmai pranyksta vlaaL * •' .

Męs išgydomo kuomet kitiems nenusiseka.
Mg* teipgi lig ydoms trumpu laiku riša* ligas, kurio* apsireiškia tarp jaunu senu ir 

pusamžių vyrų PASIKLAU8IMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! Viską užla.kem. alapty.
Jel b’“1 «ydo®« nlaka* to nažlno*. Mg* turime tam tikrą gydimą ktekvieual

$10. vertės Ištyrimas su X-spinduliais dykai.
Vyrai, mananti apaiveaū, privalo atsišaukti pas mus dėl Ištyrimo, idant žinoti ar ue 

tiška apslvedimui ar na. Kitą, y k gali būti kūne kokia liga, kuri kliudytų laimingam gyra- 
nlmui apaiv*dui teku. ’

Jeigu tomis a turi kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesu tai 
netoėgiak jo užslėpti tanatve. nes žsnatvė Ūktai gelbsti ligai įleisti šaknis gilau į kun*, o^tad. 
tavo sveiksta galijjaal sunyks. ‘ 0 Oa
ap*lmH**k l American Medinai Dispensary ofisą 1, užsitikrink sau, kad esi tik p

l*TYRIMAS IR BASrreiRAVIMAS DYKAI! i
Nereikalaujame pinigų pradžiai tydymo. Jei negali ateiti pats, raiyk. 

American Medical Dispensary 
91-93 E. VVashlngton Street Chicago, iii.

10 ’W 4 ,r "M® • » *9har®.
Nedeldlentsis Ir Gventadisniais nuo 10 ryto iki 1 pc p atų

.Visi tie, kone šaukiasi gydytu TUR
ligos ir kitoki padėjimai negal būt gydyti tęip gerai per raštu/ Vam 
galima gydyti asabiškai. NERAŠYKITE, BET ATEIKITE b*

■
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