
Nr.27

POLITIŠKOS ŽINIOS,
MASKOLIJA.

•'Žąsvnės biurokratiško caro ran
do su Finlandija nužengė truputį 
toliau, nors nepritariančio masko- 
liniprui Finlandijos seimo caras iki 
šiol' neišdrįso išvaikyti. Dabar ca
ro likosi paskirta specijališka ko
misija sutvarkymui Finlandijos rei
kalų. Posėdžiai minėtos komisi
jos atsibuVa Peterburge. Komisi
ja mano viešpatystės taryboj ir 
durpoj pripažinti Finlandijos atsto- 
vaflis kelias vietas. Bet išto Fin
landija naudos neturėtų, jeigu jos 
savivalda butų aprubežiuota. Juk 
atstovus durnoj ir viešpatystės ta
ryboj turi ir Lenkija ir Lietuva 
ir Latvija, bet jie-negali sauvalios 

■ gubernatorių ir general-gubemhto- 
rių Į suvaldyti: ten caro tarnai daro 
ką nori, siaurina žmonių teises, 
kaiį) jiems patinka, laužo teises, o 
nieks užtai jų atsakomybėn pa
traukti negali. Pats caras, užtvir
tinęs teises, pritaria jas laužan
tiems savo tarnams. Taigi išpuola, 
kad Maskolijoj caro užtvirtinamos 
teisės tik monijimui žmonių akių; 
jei<ni caro užtvirtintos teises ne
patinka. jeneral-gubernatoriams, jie 
jas panaikina ir teisių vietoj įveda
savo tankiai kvailus padavadiji-- 
mus, kurie stovi augščiau teisių.

gi šiądien Maskolijoj ne teisesTa![ 
viešpatauja, bet caro tarnų šau- 
vai a.

» bar 
te.

Tokių prietikių nėra da
nė jokiame civilizuotame kraš- 
Neperseniai durnoj laike kal

bas svarbiausi ramsčiai caro .sosto 
—'■ buvęs. Vilniuje prokuratorių 
Zainislovsky ir Markovas. Ir vie
nas ir kitas teisingai perstatė rando 
pasielgimą su nemaskoliškos kil
mės ukesais. Šituodu sosto rams
čiu; išreiškė atvirai, jog nemasko- 
lių apgyventi Maskolijos kraštai 
turi būt atiduoti išnaudojimui mas
koliams, o tie savo pasielgime su 
ne maskoliais nereikalauja paisyti 
nė teisingumo, nė teisių, bet pri
valo elgtiesi teip kaip jiems patin
ka. Taigi mat sosto parėmė j ai 
stengiasi Maskolijoj prikelti senus 
Rymo principus, sulyg kurių ry- 
mionų pergalėti negalėjo laukti nė 
jokio pasigailėjimo. Ir ištikro ka
ruose caro jenerolai gana tankiai 
tų buvusių Ryme du tūkstančiai 
metų atgal principų prisilaiko, , 

Nėra abejonės, kad komisija 
paskirta sutvarkymui Finlandijos 
reikalų susiaurys šitos kunigaikš
tystės autonomiją, stengsis atida
ryti duris biurokratų sauvaliai. 
Nuo biurokratų nieko gero, teisin
go ir protingo ir laukti negalima. 
Nedoras, sudemoralizuotaš nieko 
doro negali padaryti. Klausymas 
tik, kaip priims besikišimą biurokra
tų Finlandijos gyventojai, kurie, 
turėdami savivaldą, spėjo savo 
kraštą pakelti teip augštai, kad ši
ta kunigaikštystė stovi augščiau 
kultūriškai negu koks nors kitas 
po caro valdžia esantis kraštas, 
neišskiriant kaštais kitų tautų ke
liamųjų tikrųjų maskolių.

Rodosi ir caras netiki, kad Fin- 
landija be pasipriešinimo primtų 
jo tarnų jai surengtą jungą. 
Tą rodo tas, kad caras, ant savo 
laivo Standard, po susitikimui su 
Vokietijos ciecorių, atkako į Šve
dijos so'stapilį Stokholmą į svečius 
pas Švedijos karalių. Mat Finlan- 
dija pirmiaus buvo Švedijos dalis, 
joje ir šiądien, bent pietiniuose jos 
apskričiuose, ketvirta , gyventojų 
dalis yra švedai, jiems pritaria Šve
dijoj gyvenanti jų vientaučiai. Ma
tyt caras ir atkako Švedijos kara
liaus prašyti, kad* jeigu sukiltų 
Finla'ndijos gyventojai, kad Švedi
ja sukilimo ' neremtų. Ginklus, 
amuniciją Finlandija lengviau ne
gu kiti prislėgti Maskolijos kraš
tai gali iš Švedijos gauti; be abe

jonės padėti sukilėliams 
ginklais ir liuosnoriai iš 
To caras ir bijosi.

Irkituose Maskolijos 
r^Bljonieriai ima viršų. Pagar- 

’lPju.si savo laike jenerolo Kaubar- 
so. su pagelba juodašimčių, su
rengtomis žydų skerdynėms Ode
sa pateko į reakcijonierių rankas. 
Paėmę miesto valdžią į savo ran
kas, jie padavė teisman visą bu
vusią miesto rodą, kurią kaltina 
eikvojime miesto pinigų. Mat bu
vusi miesto rodą, kada 190$ metuo-

ateitų su 
Švedijos.

kraštuose
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se, matyt su žinia jeneral guberna
toriaus, likosi policijos ir reakci- 
jonierių surengtos žydų skerdynės, 
kuriose dalyvavo, teip kaip ir Bal
stogėj, ir kariumenė, pasky rė at
sakančią pinigų^ sumą suorganiza
vimui miesto milicijos, gynimui 
žydų ir inteligentų.

Maskolija nusprendė siųsti Per- 
sijon daugiau kariumenės, kadangi 
buk ten nesiliauja maištai ir žmo
nių skerdynės. Tabrise gi masko
liai daro kratas privatiškupse na
muose, areštuoja žmonis. Atėjus 
Persijon naujai iš Kaukazo išsių
stai kariumenei, maskoliai rengiasi 
traukti į šacho sostapil "Teheraną. 
Taigi dabar lygiai šachas, kaip ir 
revoliucijonieriai aiškiai pamatė, 
kokiais Persijos draugais yra mas
koliai. ’

Likosi panaikintas karo stovis ir 
Lenkijos gubernijose Petrakavo ir 
Kališo, kur jis buvo dar paliktas. 
Bet išto, turbut, ne daug sau nau
dos sulauks lenkai. Laikraščiai 
praneša, buk už atskirimą nuo Len
kijos Cholmo gubernijos Lenkijai 
bus alyginta: ji gausianti tuhis pa- 
viečius Gartino gubernijos lenkų 
apgy ventus. Manoma nuo: Lenki
jos atskirti ir lietuvių apgyventus 
pavienius Suvalkų gubernijos.

PRANCŪZIJA. |.
Prancūzijoj atsinaujino Vėl dva

siškuos kova su randu. Pradžią 
padarė kardinolas Andrieu Borde- 
aux dijecezijoj. Jis už ‘kurstantį 
pamokslą likosi teisman patrauk
tas. Pas tirinėtdją jis rodi atėjo, 
bet ir jam atsisakė teisintiesi. Pa
trauktas teisman, atsisakė ateiti. 
Prievartos iki šiol nesigriebta prieš 
kardinolą, nes randas, nenorėdamas 
maišaties kelti, nori visą klausymą 
parlamentui pavesti. Kad parla
mentas už besiprie^šinimą jo paties 
užgirtoms teisėms nepagirs. kardi
nolo, nieks ne abejoja. Bet kardi
nolui pritaria veik visa dvasiškija 
ir visi klierikalai. Dvasiškija su
bruzdo teipgi. Kunigai gazdina 
exkomunikavimu tų, kurie bandytų 
pirkti 
čioms 1 
naudotųsi, 
patraukti ir 
pą Gieure, kadangi jis pagarsino 
eskomunikavimą visos miešto ro
dos, labdaringų įstaigų už besinau- 

, dojimą iš buvusių bažnyčių sa- 
vasčia nekrutančių turtų. Vysku
pas savo vyskupijos kunigams pri
sakė pasipriešinti tiesoms drau
džiančioms mokyklose mokyti ti
kėjimo. Taigi, aišku, kad Prancū
zijoj atsinaujįs kova su dvasiškija. 
Ar per kovą dvasiškija ką pelnys, 
reikia abejoti, nes įtekmė klierika- 
lų Prancūzijoj nupuolė: kova su 
kunigija traukiasi nuo puoliiho Na
poleono III, prie kurio dvasiškija 
buvo įgavusi didesnę ant viso val
dymo budo įtekmę, ypač kunigiją 
rėmė Napoleono moteris Eugenija, 
o ji turėjo didelę įtekmę ant vi
sos valdžios.

Parlamente užklausta- rando, ką 
jis darys, jeigu dabartinis Morok- 
ko sultanas bus nuo sosto nume
stas? Mat prieš jį sukilo dalis gy
ventojų. Iš pradžią sukilėliams 
sakėsi, bet paskui, prie miesto Fez- 
zo jie likosi sultano kariumenės su
mušti. Randas ant užklausimo at- 
sakė^jog numetimas nuo sosto da
bartinio Morokko sutano negali 
turėti nė jokios įtekmės ant Pran
cūzijos politikos, nes jos įgautos 
Morokko teisės nesiremia ant sul
tano ypatos.

Kadangi ateinančių laikų karuo
se, kaip manoma, orlaiviai loš 
svarbią rolę, o ant to lauko pran
cūzai buvo toliausiai nužengę, tik 
paskutiniuose laikuose vokiečiai 
juos pavijo, tai prancūzai subruzdo 
gerinti orlaivius. Paryžiaus uni
versitetas šiose dienose gavo' du 
gana dideliu užrašu mėginimams 
ir gerinimams orlaivių: vienas už
rašas, yra Deutscho Delameuthe. 
kuris ant syk duoda 100000 dol. 
ir po 3000 dol. kas metą; 140000 
doL davė tam pačiam tikslui gre- 
kas Zakarov.

parlamentui. Parlamentas vienok, 
rods vos dauguma keturių balsų 
rando sumanymą atmetė. Todėl 
iždo ministeriui, apdirbusiam su
manymą ir jį rėmusiam parlamen
te kancleriui Bučiow ui neliko nie
ko daugiau, kaip pasitraukti nuo 
vietų. Ištikro kancleris Buelow 
ton jaus nuvažiavo pas ciecorių ap
kalbėti visą reikalą ir paprašyti 
paliuosuoti nuo vietos. Ciecorius 
sutiko jį pliuosuoti, bet prašė dar 
kartą apdirbti naują mokesčių su
manymą ir jį paduoti parlamentui. 
Koks ne butų likimas naujo su
manymo, Buelovv pasi trauk s nuo 
kanclerio vietos. Dabar prieš ran
do sumanymą balsavo tie, kurie 
pirma rėmė randą, o už sumanymą 
balsavo svarbiausi rando priešai, 
neišskiriant socijalistų. Paleisti 
parlamentą nė Buelow, nė ciecorius 
neišdrįso, nes per naujus rinkimus 
parlamentan galėtų patekti dau
giau socijalistų. ant kurių randas 
mat nenori dar savo politikos rem
ti , kadangi rando siekiai labai .ski
riąs! nuo siekių socijalistų. Apie 
pasitraukimą Buek>wo nuo kancle
rio vietos jau pagarsino randui 
tamaujantiejie laikraščiai. Jo vie
tą užims dabartinis vidaus ministe- 
ris Dr. Bethmann-Holhveg. Jis 
yra žinomas reakcijonierius, bet 
jis turi didesnį pritarimą randų 
Vokietiją sudedančių mažų viešpa
tysčių.

tą miesto durnos nutarimą svar
stė gubernijos valdyba, ir nutarė 
neleisti Orzeškienės Vardu tos gat
vės vadinti, o tai dėl Sų priežas
čių: i) Orzešldenė mažai tesanti 
žinoma, a) Vilniaus miestui visai 
esanti svetima, 3) nėši papročio 
vadinti gatves žmonių tardais.

Iš GIEDRAIČIŲ. V 
Vilniaus apskr.

Jau treti metai kaip valstiečiai at
sisakė taisyti per ponų laukus ei
nančius kelius. Netaisė valstiečiai 
— netaisė ir ponai, ir keliai pasi
darė nepereinami. Prasidėjo skun
dimai gubernatoriui. Sukruto mu
sų zemskis, ir neseniai, sušaukęs 
valsčiun žmones, spirte
syti tuos kelius. Bet va stiečiai iš
tolo atsikratė nuo tokie darbo ir 
neprisiėmė. Tada įniršy 5 zemskis, 
turbut, kad įbauginti, s įkišo apie 
dešimts valstiečių į šaltąją dviem 
sanvaitėm. Žmonės mano paduot 
skundą ant zemskio dumon.

J. Kaziškis. ,

spyrė tai

Metas IVIU

prigulėjusius 
turtus ar

Teisman
Bayonnos

bažny-

manoma
vvsku-

FILIPINŲ SALOS.
Jungtinėms Valstijoms nesiseka 

su laimėtoms kolionijoms, nes 
Amerika, matyt, ne moka užganė
dinti gyventojų. Neseniai Filipi
nų atstovų butas nutarė reikalauti 
pasitraukimo amerikonų nuo salų, 
kadangi jie ne mokėjo įgyti gy
ventojų užsitikėjimo. Ir ameriko
nai ant Filipinų salų gyventojų 
negali užsitikėti. Ant tų salų yra 
amerikonų suorganizuoti iš čiabu
vių ginkluoti konstabeliai. Juos 
paprastai siunčia valdyti čia nuo- 
latai kįlančius maištus. Bet ma
tyt ir konstabeliams nepatinka lieti 
savo kraują už amerikonų reikalus. 
Neseniai viena konstabelių dalis 
susibutavojo ir su ginklais nutrau
kė į kalnus. Prieš juos išsiuntė 
kitą konstabelių dalį. 23 d. ber
želio ‘surado dalį pabėgėlių. Už
gimė mušis, kuriame krito pabė
gusių vadovas; iš amerikonų pu
sės 
tas.

Iš LINGMĖNŲ, • 
Vilniaus gub.

Balandžio 21 d., per valsčiaus 
rinktinių sueigą buvo svarstoma 
apie atidengimą I.ingmėnuose 2 
kiiasės mokyklos vieton esančios 
dabar vienkliasės.__ šį užmany
mą pasiūlė mokslo Direkcija, kuri 
apsiėmė mokyklą užlaikyti ir tik 
reikalavo nuo valsčiaus pertaisymo 
ir užlaikymo naujai mokyklai buto, 
llgąi rinktiniai svyravo, neįtikėda
mi, kad valdžia savo pinigais no
rėtų mokyklą užlaikyti.... Ta- 
čiaus galų gale ant valdžios suma
nymo sutiko, nors keli iš jų rėkė 
“nereikia, nereikia!” 
biausia kad rinktiniai 
idant mokykloje butų plačiai ■ 
guldoma lietuvių kalba. Tik ko
dėl aiškiai nepareikalavo, idant mo
kytojai butų lietiniai: juk žinoma, 
kad rusas priderančiai lietuviškai 
nemokįs. V. B-ita.

kasmet po 3000 rub.
Dalyvavusiųjų taryboje pripažin

ta geistinu daiktu įsteigimą vidu
tinių mokyklų, jei kur dar jų nėra, 
visuose apskričių miestuose, o taip
gi Kaune — realinę mokyklą ir 
mergaičių gimnaziją, Biržiuose, 
Kėdainiuose ir Mažeikiuose.

Pirmoje vietoje pastatyta Kau
nas ir Telšiai.

Įvykdinimas tojo sumanymo 
daug prigulės nuo to, kokią pašel- 
pv vietiniai gyventojai sutiks duoti 
valdžiai minėtosioms mokykloms 
įsteigti.

Pagalios svarstyta apie įsteigimą 
pradedamųjų amatų ir ūkio mo
kyklų. Pripažinta įsteigti amatų 
— kalvystės ir šaltakalvystės — 
mokyklas Panevėžyje, Šiauliuose, 
Ežerėnuose, Pumpėnuose, Sėdoje, 
Žagarėje, Eiriogaloje, Dusėtuose 
ir Upytėje; mergaičių mokyklas: 
Kėdainiuose ir Šiauliuose; ūkio 
skyrius prie Tverų (Telšių apskri
čio) pradedamosios mokyklos, kur 
yra tam tikslui 15 dešimtinių že
mės; geležinkelio technikos mokyr 
klą Mažeikiuose, ypatingai šalta
kalvystės ir kalvystės ir mergaičių 
rūbų siuvimo mokyklas Kaune.

Paskui tartasi apie įsteigimą 
Varniuose mokytojų — vyrų ir 
mergaičių — seminarijos prirengi- 
mui mokytojų, kalbančių lietuviš
kai.

Antgalo Kauno gubernijos liau
dies mokyklų direktorius išreiškė 
nuomonę: 1) įsteigti .daugiau 
pradedamųjų mokyklų, 2)
steigti dvikliases miesto moky
klas prirengimui mokinių į augš- 
tesneš mokyklas.

Visi tie užmanymai pripažinta 
įvykdinti iš palengvo, palei jų svar
bumą.

’nię, kad nebūtų muštynių, net ir 
peiliais badyniųsi. Laikas susi
prasti I

čia neužilgo bus įsteigta pačtos 
akyčius. M. Gižys.

(“šaltinis”). į

Iš JONIŠKIO, 
Šiaulių apskr.

Gegužės 1 d. gale Buividžių so
džiuj buvo iškabinta raudona vė
liava — ženklas darbininkų šven
tės. Tą patį rytą Komaro palivar
ke kilo gaisras; sudegė visos trio- 
bos ir 12 galvijų. • Žmonės ėmė 
kalbėti, kad ta vėliava buvusi kai
po ženklas pranašystės prieš gais
rą. * Paskui ėmė kalbėti, kad tą 
vėliavą buvo pastatęs V. Galiūnas. 
Sužinojo policija. Gegužio 9. d. 
padarė kratą pas minėtą vaikiną, 
rado atsišaukimų, revolverį ir tą 
vėliavą. Vaikiną suėmė ir nugabe
no i šiaulių kalėjimą.

t Vėjo brolis.

Yra

• IŠ DAUJĖNŲ, 
Panevėžio ap.

Čia yra “sudauna vieta”, 
tokia duobė — vadinasi “šventoji”
— į kurią žmonės breda, tikėda
miesi įšgysią. Bet kiek aš atsime
nu, tai dar nei vienas neišgijo. 
Man matos, kad tokioj duobėj gali 
tik dar užsikrėsti įvairiomis ligo
mis, nes ten mazgojasi žmonės ir 
su užsikrečiamomis ligomis.

Šviesos mokslo j ieškotojas.

vienas sergentas likosi pašau-

1S LIETŪ VOS
Iš VILNIAUS.

Vilniaus lietuvių maldininkų pro
cesija Kalvarijon gegužės 24 die
ną pasisekė. Žmonių išėjo Kalva
rijon apie 700, akies plotu žiūrint. 
Procesija išėjo apie 10 vai. rytą 
iš šv. Mikalojaus bažnyčios, kle
bono kun. Janusevičiaus vedama, 
fmteligentų vos trįs keturi tebuvo 
matyti;. daugiausiai buvo tarnaitės 
ir šiaip sau žmoneliai darbininkai. 
Pirmiausia ėjo vyrai su liktamo- 
mis ir vėliavomis ir mergaitės su 
savo altoriais ir baltomis vėliavo
mis. Tvarka buvo gražiausia. 
Kalvarijon atėjus prie Večeminko 
pasakė pamokslą kun. Januševi- 
čius, paskui prie bažnyčios pasitiko 
maldininkus lietuviškai Kalvarijos 
klebonas; bažnyčioj gi gražiai pa
kalbėjo kun. Maliukevičius, Kated-* 
ros kamendorius. Procesija sugrį
žo Vilniun apie 9 vai. vakarą.

Stačiatikių procesija rengiama 
taip-pat primąją Devintinių dieną, 
tik kitu tikslu. Stačiatikių pro
cesija norima priminti Unijotų baž
nyčios "suvienijimas” su stačiati
kiais. Nors to “suvienijimo” die
na visai ne tą dieną išpuola, bet 
Stačiatikių t dvasiškiai kasžin-kodėl 
taiko visuomet tą savo procesiją tą 
dieną, kada katalikai vaikščioja. 
§į kartą Vilniaus apygardos globė
jas liepė dalyvauti stačiatikių pro
cesijoje vidurinių mokyklų moki
niams.

("Šaltinis”).

IŠ UKMERGĖS, 
Kauno gub. » 

Žmonės čia visiškai nesupranta 
mokslo naudos, ypač savo prigim
toje kalboje. Mokyklą kad galėtų 
su noru uždengtų. Mokytojui, 
nors žmogus doras ir sąžiningai 
pildo savo priedermes, ne tik ne- 
prijaučia, bet nesidrovi daryti vi
sokius, nemalonumus. Taip, neper
seniai. per rinktinių sueigą, keli iš 
jų ėmė skųsti žemiečių viršininkui 
kad mokytojas mokinąs tik lietu
viškai, * o rusiškai visai mažai, kad 
priima ir ne valstiečių vaikus ir 
tt. Jeigu jau inspektorius, kuriam

VOKIETIJA.
1 Kadangi Vokietijos iždas šiems 
metams laukia didelio neprite
kliaus, tai rando buvot sumanyta 
uždėti naujus mokesčius nuo pa
laikų ir ’tą sumanymą jis padavė

Vilniaus miesto durna buvo su
maniusi Antakalnio gatvės dalį, 
kuri yra ties Veršininko sodu, pra
minti Orzeškienės vardu, norėda
ma tuo pagerbti garsiosios lenkų

IS KAUNO.
Neseniai čia buvo įvairių žiny

bų atstovų posėdis apsvarstymui, 
kur ir kokios Kauno gubernijoje 
reikalingos steigti naujo* moky
klos. Dal»ar visoje gubernijoje 
yra 8 miesto mokyklos: viena Bir
žiuose ir po vieną visuose apskri
čių miestuose.

Daug buvo apie tai kalbėta. įvai- Į rodos negalima prikišti prielanku- 
rių nuomonių išreikšta. Galų gale 
nutarta: naujos miesto mokyklos 
reikalingiausios įsteigti šiose vieto
se: Kauno apskrityje — Kaune 
(antra miesto ir mergaičių), Jana- 
voj, Šančiuose; Ukmergės apskri
tyje — Utenoj, Kupiškyj, Anykš
čiuose. Setoje; Ežerėnų apskrityje 
— Vidžiuose, Ežerėnuose (mergai
čių), Braslave, Dusėtuose, Rokiš
kyje; Panevėžio apskrityje — Kre
kenavoj. Vabalninke, Linkavoj; 
Raseinių apskrityje — Jurbarke. 
Kelmėje, Naumiestyje, Tauragėje; 
Telšių apskrityje — Skuode, Kre
tingoj, Varniuose, Plungėje; Šiau
lių apskrityje — Viekšniuose, Jo
niškyje, Žagarėje, Kuršėnuose, Še
duvoje.

Geležinkelių mokyklos pripažin
ta reikalingu daiktu įsteigti Mažei
kiuose, Panemunėlyje, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Radviliškyje, Kėdai
niuose ir Kuršėnuose. Mažeikiuo
se ir Kėdainiuose tosios mokyklos 
steigti tiktai tuomet, jeigu tuodu 
miesteliu nesulauktų vidutinių mo
kyklų. * y.

Iš paminėtųjų vietų pirmiausia 
nutarta miesto mokyklas įsteigti 
Vidžiuose, Viekšniuose, Ežerėnuo
se, Skuode ir Janavoje.

Toliau svarstyta apie įsteigimą 
Kauno gubernijose nauj 
nių mokyklų — gimnazijų, reali
nių mokyklų. Pasirodo, kad žmo
nės daugelyje vietų prašo valdžios 
steigti tąsias mokyklas, prižadėda
mi kartais duoti nemažą ’ pašelpą 
joms užlaikyti. Taip, Biriių vals
čius tam tikslui skiria 15 dūkstan
čių rublių. Biržių grafas Tiškevi
čius duoda pliacių, 500 tūkstančių 
plytų ir 1 tūkstantį sienoju (rąstų). 
Telšių apskričio bajorai, jeigu bu
tų tiktai Telšiuose įsteigta gimna
zija, jos užlaikymui žada sudėti- 
kasmet po 1000 rublių.

mo lietuvių kalbai, per mokyklos 
reviziją nedarė tokių užmėtinėji- 
mų ir mokymą rado geru, tai 
kuom-gi galėjo remties skundikai? 
Stebėtina, kad iš buvusių ant su
eigos valstiečių, neivienas neprie
štaravo skundikams. Toki apsi
reiškimai labai yra negeistini ne tik 
dėlto, kad daro ypatišką blėdį mo
kytojui, atima norą darbuotis tau
tos labui, bet kenkia padėjimui mu
sų kalbos mokyklose, kur ji ir taip 
užima menką vietą, nes tik 3 už
duotis per sanvaitę kiekviename 
skyriuje, o kaip kur ir to nėra.

Taigi, valstiečiai, susipraskite, ką 
darote 1 Brolis. -

musų

viduti-

IŠ SUBAČIAUS, 
Ukmergės apskr.

Nekokios šiuo tarpu iš 
kampelio žinios. Ką buvome nu
žengę pirmyn, tą pastaruoju laiku 
atžengėme, rodos, atgal. Musų 
draugijos baigia irti. “Šviesa” be
turi tik apie 20 narių vietoje bu
vusiųjų 100. Tam kaltas musų 
sodiečių tamsumas.

Blaivybės kuopelės po kaimus 
dar tebėra suirę. Girtybė prasi
platinusi.

Ūkininkų būvis taipgi vargingas. 
Dauguma šįmet vargo turėjo su 
pašaru, nes pernai mažiau užderė
jo, o šįmet, sunkiam pavasariui iš
tikus, prisiėjo gyvulėlius badu pa- 
marinti. Reikėtų ūkininkams pa
sirūpinti pagerinti ir tręšti pievas, 
kurios dar čia tebėra samanomis 
apaugę. Viensėdžiuosna, kaip gir
dėti, daug yra norinčių skirstytis.

T. Stračnietis.
("Šaltinis”).

IS LAIŽEVOS, 
Šiaulių apskr.

’kų mokymą kaltininkus reikia bau
sti sulyg loąęstraipsnio apie baus
mes. Tasai straipsnis rodo, kad 
už slaptą mokyklos įsteigimą ir 
joje mokliną sostinėse baudžiama 
200 rub., kituose miestuose — 75 
rub., sodžiuose 5 rub. Taigi da
bar panaikinama toji general-gu- 
bematoriaus aplinkraščio dalis, iš
leista 1908 metais gegužės 27 d., 
kurioje yra įsakyta taikos teisė
jams bausti prasikaltusius slaptam 
vaikų mokyme sulyg 29 straipsnio, 
tai yra uždedant pabaudos 50 rub.

-(“Šaltinis”).

‘ IŠ KYBARTŲ, 
Suvalkų gub.

Berželio 4 d. Vilkaviškio žan
darų viršininkas su žandarais ir 
Virbalio policija krėtė Daugėlai- 
čių k. J. Vabalą. Nieko nerado, 
tik paėmė visus laiškus ir popier
galius. Kaip uždengė “Šviesą” tai 
žandarai pas Vabalą ir-gi krėtė, 
ir radę “Šviesos” knygų užpečėtijo 
ir paliko. Dabar tas knygas (ir 
dar kitas, kokias rado) paėmė, su
statė protokolą ir išsivežė. Iš laiš
kų matyti, kad žandarai dar šni
pinėja apie nabašninkę “šviesą”.

P. Proletaras.

IŠ VILKAVIŠKIO, 
Suvalkų gub.

Ne seniai atvarė du nauju žmo
gų: \ incą Lauliukaitį, suimtą Vir
balyje, ir Antaną Rudaitį (Meištų 
kaimo nuo Naumiesčio). Pirmąjį 
koks tai šnipas yra įskundęs buk 
dainavęs revoliucijos dainas, o pas 
antrajf bekratant, rado apie 300 
valdžios leistų knygų. Negelbėjo 
ir dokumentas, kad tos knvgos 
pirktos iš Vilniaus knygyno. Po 
protokolais abudu atsisakė pasira
šyti. Neseniai Vilkaviškio kalėji
me buvo Gubernatorius, kiekvieno 
išklausinėjo: už ką sėdi, Rudaičio 
apžiurėjo popieras, iš kur pirktos 
knygos, ir pasakė, kad paskubįs 
darbą. Bet kol kas, nieko gero ne
girdėti. y Vincas Barzdyla.

nesurasta. Nuo to laiko 
reikalai pradėjo krypti kiton 

Nežiūrėdama didelių nuo- 
valdyba ėmė ministeriškas 
Taip, perdėtinis už vienos 
(į sanvaitę) darbą ėmė 

Buvo

’ IŠ ŽEIMELIO, 
Panevėžio ap.

Jau apie 25 metai, kaip Žeimely
je įsikūrė skolinamoji-taupomoji 
bendrovė (“Žeimio bankas”). Iš 
pradžių bankas buvo vedamas ge
rai, žmonės įtikėjo ir per keletą 
metų atsargos kapitalo susidėjo 
kelioliką tūkstančių. Kelioliką me
tų atgal perdėtiniu buvo išrinktas 
Karolis Kiršanskis. Rodos ket
virtuose metuose Kiršanskio perdė- 
tinybės vieną naktį buvo išvogta 
per langą geležinė’ spinta. • Kalti
ninkų 
banko 
pusėn, 
stolių 
algas, 
dienos
tūkstantį rublių metams, 
ir skundai ir revizijos, bet Kir
šanskis vis išsisukdavo ir vis bu
vo renkamas į perdėtinius. Pas
kutinius 3 metus nei įnašų, nei 
nuošimčių beveik niekam nemokė
jo. Skundai didinosi. Pagalios 
Kauno gub. smulkaus kredito in
spektorius padarė reviziją. Ge
gužio 8 d. sušaukė visuotiną na
rių ir įnešėjų sueigą ir pranešė, 
kad trūksta knygų, kvitų, paduotų 
skundų ir pinigais 29 tūkstančių 
rub. Pakilo triukšmas, žmonės 
reikalavo, kad senąją valdyba su
areštuotų. Padavė telegramą gu- 
beriatoriui, kad pavelytų suareš
tuoti. Bet visgi neareštavo, iki ga
lutinai viskas neišsiaiškins, tik tuoj 
išrinko naują valdybą — perdėti
niu kun. Juozapavičių ir pagelbi- 
n inkais — Gauroką ir Gosą. Nau
joji valdyba kolkas apsiima tarnauti 
už dyką. Žmonės taip buvo įnir
šę ant Kiršanskio. jog kada iš Žei
melio važiavo policijos lydžiamas, 
tai žmonės švilpė, rėkė etc. Paste
bėtina, kad šitam susirinkime be
veik nebuvo girtų, o seniau per 
rinkimus būdavo didžiausias gir- 
tuokliavimas."*' X.

IS SUVALKŲ GUBERNIJOS.
Laikraščiui “Dzien” praneša iš 

Peterburgo, kad dešiniųjų tarpe 
kįlęs ir svarstomas esąs sumany
mas išskirti iš vadinamosios Len
kų karalijos lietuviškąsis Suvalkų 
gubernijos apskritis ir prijungti 
jis prie Lietuvos, valdiškai tariant 
— prie Vasaros-Vakarų krašto.

(“V-tis”).

Varšavos general-gubematorius 
pranešė visiems gubernatoriams, 
kad senatas, peržiūrėjęs įstatymus, 
sulyg kurių baudžiama Lenkijoje 
(ir Suvalkų gub.) už slaptų vaikų

IŠ VIŠTYČIO, 
Vilkaviškio ap.

Jau nuo labai seniai šios parapi
jos lietuviai buvo skriaudžiami, •< 
Lenkų yra suviršum apie 600, lie
tuvių gi — apie 1900 žmonių. 
Lenkai visi moka lietuviškai ir 
kalbėdami daug lietuviškųjų* žo
džių vartoja. Tikri lenkai mūsiš
kių lenkų > šnekoje ne viską ir 
supranta. Štai keli pavyzdžiai Viš
tyčio lenkų kalbos: Do lasu jadą 
po egiaszi ir po sausviduri; na 
krantach dužo kupstow; we lesie 
rosnie dužo drambultny, aržųpliny, 
lazdyny, karklyny, z tego malo 
naudy, i czlowiek warginiejesz w 
tym Wisztycu”. Ir daugybę tokių 
žodelių gali nuolat girdėti. Tokie 
tai V ištyčio lenkai. Bažnyčioje 
ligšiol, per procesijas nedėldieniais, 
rąžančius buvo -giedama vien len
kiškai. Lietuviams prašant, Seinų 
vyskupijos dvasiškoji vyriausybe 
paliepė išrinkti iš lietuvių ir lenkų 
delegatus ir, tarp savęs susitarus 
susitaikius, pranešti apie tai dva
siškąja! vyriausybei Delegatų su
sirinkimas buvo vasario id dieną. 
Lietuviai rengėsi taikyties, bet len
kų delegatų dauguma griežtai at
sisakė nors truputį giedojimų lie
tuviams užleisti. Nepavykus tam 
sumanymui, dvas. vyriausybė pati 
ir išleido .nusprendimą, leidžiantį 
lenkams giedoti kas ketvirtas ne- 
dėldienis; pamokslai bus sakomi 
kas nedėldienis vienas lietuviškas, 
kitas lenkiškas. Gegužio 23 dieną 
atvažiavo Vilkaviškio kunigas džia- 
konas ir tąjį nusprendimą apgarsi
no. Nepatiko tai lenkams! Dar 
džiakonui skaitant kai-kurie lenkai 
galvomis kratė; perskaičius len
kiškai ir pradėjus lietuviškai skai
tyti, musų “ponuliai” greitai viens 
pro kitą išmarmėjo iš bažnyčios.

Pamaldoms pasibaigus, visi be
veik lenkai ūkininkai ir šiap-jau 
vaikinai, paskui juos daugelis mo
terų ir vaikų, lenkų giesmininkės, 
susispietę palei klebonijos duris, 
iššaukė kun. džiakogn ir ėmė visi 
nesavu balsu rėkti, blazai kas ga
lėjo ir suprasti, ko jie norį. Tuo 
tarpu vienas lenkų ūkininkas pa
matė šalę savęs stovintį apie 14
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koje peiliuką. Tuojau tasai ūki
ninkas prišoko prie tojo vaikyščio 
ir rėžė tam per nosį. Berniokas 
apsikruvino. Kiti lenkai, net su
brendę ūkininkai, ėmė laužyti 
tvoras ir vytis tąjį nelaimingą pie
menuką. Piemenukas pabėgo, p 
lenkai, džiaugdamiesi, kad perga
lėjo, parėjo namo. Dar prieš ap- 
garsįsiant nusprendimą (stebėkis, 
skaitytojau L) jau lenkai daužė lie
tuvių giesmininkų langus. Toki 
tai vaisiai lenkų apšvietimo!

("šaltinis”).

Toki

IŠ ŪDRIJOS, 
Kalvarijos apskr.

Jau trečias nedėldienis kaip čio
nai smuklės uždaryta. Ačių Die
vui ! jau girti nesivolioja ir nebe- 
rėkauja. Daug’ čia negero darė 
žydelis, pas kurį buvo girtuoklių 
ir paleistuvių lizdas. Atsirado keli 
išmintingi ir drąsus vyrai, surašė 
ant žvdo protokolą, ir dabar tyku.

3utų naudinga, kad per vals
čiaus sueigą už slaptą svaiginančių 
gėrimų šventadieniais pardavinėji
mą uždėtų kokią-nors pabaudą. Ki
tose parapijose tas jau seniai -nu
tarta.
juose 
klės.

Reikėtų dar uždaryti ir tri- 
kaimuose tebesančias smu- 

Dėdė.
(“Šaltinis”).

Prūsuose daugybę. Jų randasi 
ypdt daug tarp inteligentų. Nuo 
tokių dvasiškų skapų nėra ko lauk
ti. Dar trečioji rūšis prusiečių, 
tai visai apgailėtini žmogeliai. Tai 
toki, kurie nei Jcokių savo pažiūrų, 
nei kokios nuomonės neturi. Jie 
sako: "keno duoną valgau, to ir 
giesmę giedu”. Na, tai jau nei 
kokių Prūsų lietuvių inteligentų 
nėra? — paklausite. Ne, tai butų 
perdaug pasakyta. Jų visgi yra. 
Yra, sakysime, daug jaunesniųjų 
mokytojų, visa širdžia atsidavusių 
tėvynei tarnaut. Bet jų padėji
mas dažnai esti toks, kad j^ę neži
no nei kur, nei kaip pradėti. Yra, 
sakysime, Tilžėįje Storastas, moky
tojas, tikras žmogus iš visų pusių. 
Yra visiems žinoma labai užsitar
navusi tėvynei Morta Zaunytė. 
Yra Kalvaitis ir dar daugiau. Bet 
tų visgi pemlaža! Ir tarp jų 
yra dar ta bloga pusė, kad jie dir
ba ne išvien, bet kas-sau, kits kito 
nežino. Žodžiu sakant, jie nemo
ka susispiesti vienon jiegon. Tai 
buvo inteligentai, apšviestesnėji da- 

nuo jos 
tokiais 

4 rūšis: 
ir dar į 

— tai

paroda: džiaugsmo ašaros, 
sujudimas, ceremonijos, ptii- 
sakiniai, pasididžiavimas I 
paroda: "kodėl ne — kodėl

Tiek šnekėta, - žadėta, tiek
džiaugtasi "Pagamįsime savo
kultūrą", pasakysime savo žodį”. 
Ir.... nutilo, šiaudų liepsna! 
Atsiminkime dailės parodas. Pir
moji 
toks 
kus

II
ne”, dar kalbėta, kad geresnė esan
ti, nekaip pirmoji, bet jau daug ra
miau.

III paroda: — niekas niekur nei 
balso, net paprastos recenzijos į 
laikraštį nebuvo parašyta!

Argi ne šiaudų liepsna tas mu
sų visas kultūros darbas?

Ir taip-pat su muzikaliniu kon
kursu. Kai-kurie buk tai | džiau
gėsi, kiti — ot, buvęs nebuvęs dėl 
jų toks konkursas, — ir tai tie, 
kurie daugiausiai galėtų. Taip tai 
atsitinka gal vien dėl to, kad ne
nuvokiame patįs savo tikslo ir sa
vo priedermių. Jeigu trokštame 
savo kultūros, tai skubėkime prie 
jos visomis jiegomis, išsirinkdami 
geriausius takus. Jeigu trokštame 
savo muzikos, tai tegu dirba kiek
vienas, kam yra suteikta gamini
mo galybė, o savo darbo vaisiais 
tegu su broliai - pasidalija.

rios daijg darbininkų tapo užmuštų 
ir sužeistų. Laike expliozijos oloj 
buvo apie 100 darbįninkų. Gelbė
tojų darbą stabdė prisirinkę oloj 
gazai. f 5 

ii/
UŽMUŠTA MOTERIŠKE.

Baltijnre, Mo. Gaudydami vė
žius upjįj Baek River, vaikai rado 
kūną 24 metų moteriškės, kuri pa
sirodė Edith May Thompson iš 
Los Angeles, kuri čia neseniai at
kako iš Califomijos. Nužiūri kokį 
ten laikraštininką, kurio gyvenime 
rado kruvinus moteriškės drabu
žius. 1

di
<1

ORLAIVIŲ LENKTYNES.
St. Louis, Mo. Spalių mėnesyj 

čia atsibus prieš vėją palekiančių 
orlaivių lenktynės. Dovanos pas
kirtos: sidabrinis puodukas ir me
dalį^ 1000 dol. vertės ir pi
nigais iooo dol., 500 dol; 400 dol., 
300 dol., 200. ir 100 dol.

Iš MINSKO.
Minsko stačiatikių dvasiškiai iš

sirinko savo atstovu Minsko mie
sto dumon garsųjį Šmidtą, kuris 
kadai-kitkart buvo pardavęs- Vo
kiečiams Rusijos tvirtapilių plianus 
ir užtai buvo teisiamas, paskui “tik
rųjų rusų” išrinktas Valstybės Du
mon iš Minsko,' ir Durnos paga
linus pavarytas. Dabar Minsko 
miesto durnoje niekas nenorįs nei 
sėdėti šalę jo, visi traukiąsis, kaip 

« nuo užkerėto. Tačiau Šmidtas 
mažai į tai bojąs ir, sako, lankąs 
kiekvieną durnos posėdį. Dagi grą- 
sąs viešai tiems dumininkams-, ku
rie šalę jo sėdėti nenorį.

(“V-tis”).

AR KRUTA PRŪSŲ LIETU- j 
VI AI? ]

Važiuojant iš tėvynės užsie- ] 
niuosna į mokslus teko, man tarp , 
Kauno ir Virbaliaus*su keliais lie
tuviais pasikalbėti. Buvo tai ko
kių tai augštesniųjų mokyklų mo
kiniai. Pasirodė, kad visi labai 
žingeidauja, ką ten Prūsų lietuviai 
veikia. Vieni spėjo, kad "Prusai” 
nyksta, kiti, buk jie kruta, tretienas- 
gi rodėsi, kad tie prusiečiai nei 
nyksta, nei kruta, tik.taip sau rū
dija. Abelnai visi apie prūsinius 
lietuvius blogai kalbėjo: girdi, 
“tik musų kaizeris, musų kaizeris 
musų vaterlandas, ir gana”! Pasi
rodo, kad Prusai Didžiosios Lietu
vos žmonėms rupi. Taigi, gal ver
ta ir man šį-tą apie juos pranešti.

Prūsuose gyvena 120 tūkstančių 
lietuvių. Tasai musų brolių ap
gyventas kraštas Lietuvai labai rei
kalingas. Didėji Lietuva jokios 
prieplaukos laivams neturi. Bet 

' Prūsų Klaipėda — prieplauka ir 
lietuviškas miestas, daug lietuviš
kesnis už Kauna ir Vilnių. Tilžė 
— tai tikras geležinkelių mazgas. 
Kada pašpartinis suvaržymas pra
nyks — o toksai viduramžinis da
lykas turės neužilgio pražūti — 
tada minėtas kraštas įgis didelį 
svarbumą musų Lietuvai. Ka
raliaučiuje yra geriis universitetas, 
Tilžėje —gera gimnazija. Žodžiu 
sakant, Prūsų Lietuva, tai vartai, 
per kuriuos vakarų kultūra (ap
švietimas) pas mus plaukia ir 
plauks. Prie to reikia atsiminti, 
kad šis kraštas pagal gyventojus, 
istoriją ir geografiją yra musų 
kraštas-gi. Tai suprazdamas aš 
jau kokius keturis —. penkis metus 
žvalgausi Prūsų Lietuvoj besi
stengdamas išmanyti, kas-gi bus iš 
jos.

Pirmas klausimas: kur prusiečių 
inteligentai? Jų yra, rodos, dau
giau, neg pas mus. Kur-gi jie 
esti? Atsakymas trumpas: ugi, 
karčiambse! Tai tikra tiesa. Gir- 

. tuoklybė esti Prūsų Lietuvoj neap
sakomai pasiplatiųusi, ypač-gi tarp 
taip vadinamų inteligentų lietuvių. 
Kitas inteligentas jaunose dienose 
labai karštas lietuvis buvęs veikiai 
virsta “pilvotu vokiečiu”, kuriam 
nieks neberupi, kaip tik jo riebus 
pilvas. , Tai yra pirmoji rūšis. 
Antroji tai taip vadinami mukeriai. 
Vokiškai tai reiškia — bailiausis 
drębakinkis, kuris ^šokiais budais 
atsikalbinėja buk jis norįs, bet dė
lei kokių-ten priežasčių negalįs. 
Tai ir žmonės, kurie dėlei prak
tiškumo ir dėlei “juk reikia gy
venti”. nedrįsta nei vieno atviro 
žodžio kalbėti. Jie ne tiktai save, 
bet ir kitus parduoda dėlei “prak
tiškumo”.

lis. O liaudis? Ale ko 
laukti, apšvieątesniesiems 
esant! Liaudis skiriasi į 
į mums jau žinomas tris 
susirinkimininkus. Šitie
šventi, dievoti, nuo piktojo svieto 
atsikreipę žmonelės. Jie nešoka, 
alaus negeria, nei nedainuoja, nei 
nesijuokia, svietiškų pasilinksmini
mų,nekenčia. Jie su biblija po pa
žaste akis augštyn atvertę. Gir-1 
tuokliai inteligentai juos labai iš
juokia. Bet tai yisai neteisingai. Su- 
sirinkimininkai. yra kol-kas vienin
telė lietuvystės parama Prusnose. 
Dievotumas jiems nėra taip reikalin
gas, kaip reikalinga butų girtuo- 
kliams-inteligentams nuo girtuo- 
klybės atsipratinti. Susirinkiminin- 
kai nors reikalauja, kad tikybos 
mokslas lietuvių kalba butų išgul
damas. Girtudkliai-gi lietuviai rei
kalauja alaus, snapso ir griovio 
išsipagirioti. , Vienintėlis mažu- 
mytis tame dalyke išėmimas, tai 
Berlyno lietuvių draugijėlė. Čia 
yra penki-šeši ' žmonės, kurie po 
ilgos kovos šiek-tiek susipranta, 
kame esti dalykas. Mums čion 
buvusiems ir ■ dar esantiems Di
džiosios Lietuvos moksleiviams pa
sisekė, regis, jiems išaiškinti, kaip 
ir kur reikia pradėti....

Tai taip yra su Prūsų lietuviais.

.DAILĖS DRAUGIJOS MUZI- 
■■ KALINIS KONKURSAS. .

Skelbdama muzikalinį konkursą, 
Dailsės Draugija norėjo sužadinti 
prie darbo jaunus kompozitorius 
lietuvius, padėti jiems platinti sa
vo kompozicijas Lietuvoje, o per 
tai suturėti platinimos visokių ne- 
muzikalinių ir nelietuviškų kompo
zicijų, netik tarp inteligentijos, bet 
ir plačioje visuomenėje. Skelbda
ma konkursą, D. D. ketino surinkti 
kuo daugiausia lietuvių kompozi
torių veikalų, jaad paskui padarius 
didelį lietuvių koncertą, o pre
mijuotuosius dalykus nurodžius iš
leidėjams. Butų tai geriausia pra
džia lietuvių veikalams platinti.

Juk, rodos, taip suprantamas da
lykas! O žinant, kiek‘turime maž
daug kompozitorių, tarp kurių yra 
ir labai talentuotų, Dailėš Drau
gija turėjo viltį kuopuikiausį tik
slą pasiekti, bet išėjo visai kitaip. 
Veikalų atsiųsta labai maža ir kuo
ne visi smulkus. Yra tarp jų la
bai gražių ir įdomių, bet taip ma
ža kad nėra iš ko rinkties. Iš at
siųstųjų veikalų matyt, kad maža 
dalis kompozitorių tebus atsiuntu
si savo kompozicijas. Ar neišsi
girdo jie apie konkursą, ar ne ma
loni jiems D. D. idėja platinti sa
vo muziką Lietuvoje — nežinia; 
tiktai veikalų yra maža/ kad reikė 
konkursą atidėtų pratęsti; dabar 
gi vėl reikia atidėti ę

Tatai primename <jhr kartą ger
biamiems kompozitoriams lietu
viams, kad trūksta mums labai sa
votiškos, geros muzikos. Turime 
tik dainų chorams ir tai nevisuo- 
met gerai sudėstytų, o viso jau 
tiek dainuotos, kad ir atsibosta. 
Musų muzikaliniai vakarai, netik 
su lietuvišką muzika, bet apskritai 
su muzika nieko bendro neturi.

Bet dar blogiau, kad Lietuvos 
kaimuose pradeda platinties vadi
namosios naujos dainos, kurių žo
džiai labai "poetiški”, bet gaida 
taip niekinga ir tarptautinė, kad 
biauru ir klausyti. O žmonės pri
ėmė tai be kritikos, by-tik kas nau
ja, o senos dainos eina į kampą, 
ir užmirštos nyksta taip-pat, kaip 
senos lietuvių koplytėlės, kaip au
deklai ir medžio papuošalai. Ir 
taip tatai darosi musų tautos pri-

Tokių lietuvių turime sikėlimo dienomis!

Konkurso sąlygos liekasi tos 
pačios, kurias dar atkartojame:

Užvis geistinas yra kompozitorio 
lietuvio darbas ypatingai toksai, 
kurs lengvai platintus Lietuvoje:

1) Liaudies dainos, harmoni
zuotos arba kontrapunktuotos vyrų 
balsų, arba mišrių balsų chorams.

2) Prie lietuviškų originalinių 
dainų žodžių parinktos gaidos cho
rui, arba atskiram balsui, kuriam 
fortepijonas pritartų.

3) Kompozicijos skambinti for
tepijonui.

4) Kompozicijos smuikui arba 
violončelei griežti, fortepijonui pri
tariant.

5) Trijo, kvartetai ir, apskritai, 
kameralinė muzika.

6) Bažnytinė muzika: preliudi
jos vargonams, rimtos dvasios 
giesmės, vargonams pritariant.

а) Pisk irtas laikas darbams 
konkursan atsiųsti baigiasi 1910 m. 
sausio i dieną. Teisėjų nuspren
dimo apskelbimas ir dovanų išda
lijimas — vasario 1 dieną.

б) Adresas, kuriuo reikia vei
kalai siųsti: Vilnius, S. Gimbutai- 
tei (Preobraženskaja N. 9—i).

c) Visos kompozicijos turi būti 
be autoriaus parašo, aiškiai pažy
mėtos slaptyvardžiu (pseudonimu). 
Toks-pat ženklas turi būti ant už
lipinto konverto, kurin turi būti 
įdėtas tikras vardas ir pavardė au
toriaus ir jo adresas.

d) Kompozicijoms peržiūrėti ir 
jų vertei nuspręsti bus pakviesti 
žinomi muzikos žinovai ir kriti
kai.

D. D. paskirta trįs dovanos: pir
moji 50. rublių už didesnę kom
poziciją ir dvi po 25 rub. už ma
žesnius darbelius, dagi už geriau
siai suharmonizuotą liaudies dai
nelę. ,

g) Dailės Draugija pasiliko sau 
teisę persirašyti rankraščius, ir ne- 
užsitamavusius dovanos, ir auto
riui leidus, spauzdinti juos.

Skyrium, be to konkurso, skel
btame dovaną 50 rublių vardu ku
nigo Jono Kriaučiūno už Švenčiau
siosios Panelės giesmę vienam 
balsui, arba chorui, vargonams pri
tariant. Ta giesmė turi būti rim
tos dvasios, kad galima ją butų 
giedoti bažnyčioje. Žodžiai gali 
būti žinomi, arba nauji,* bet muzi
ka turi būti originalinė, rimta ir 
kiek galima lietuviška.

M. K. Čiurliams.
(“V-tis”).

Iš AMERIKOS

YPATIŠKAS LIGONBUTIS 
DŽIOVININKAMS.

New York. Vyriausioji duktė 
milijonieriaus Harrimano, mergina 
Mary Harriman, pirko nuo savo 
tėvo laivą ir ant jo įrengs ligonbutį 
300 ypatų džiova sergančių ir jiems 
iš savo farmų duos tiek pieno ir 
kiaušinių, kiek tik jie panorės. .

NUPUOLĖ BESI KĖLIMO 
PRIETAISA.

Terre Haute, Ind. Clondike 
kasykloj Clintone, nupuolė su 12 
darbininkų besikėlimo prietaisa. 
Visi tie darbininkai sunkiai apsi- 
kulė, vienas turi nulaužtą nugar- 
kauulį ir jis turės mirti.

MILIJONIERIAUS PERSKY
ROS.

New York, i Pasibaigė čia milijo
nieriaus Gouldo garsi perskyrimo 
byla. 'Teisėjas Dowling perskyri
mą davė. Teisėjas perskirtai Goul
do moterei pripažino kas metas 
$36000. vietoj $250000 jos reika
laujamu.

nei

MAŽAS ŽMOGŽUDYS.
Modesto, Cal. 12 metų vaikas, 

Cecil Hopkins. susipykęs už val
gį su savo šeštų metų broliu, iš
vijo- jį ant kiemo ir ten peršovė, 
o paskui dar gyvą užkasė į žemę. 
Tas 
mų.

atsitiko išėjus tėvams iš na-

!
GAISRAI.

Albany, N. Y. Sudegė čia Fort 
VViIliam botelis. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 250000 dol.

BAISIOS NUOTROTOS.
Visokiose pramonės šakose 1908 

m. Amerikoj pusė milijono žmonių 
tapo sužeistų -ir užmuštų, o kaip 
užtikrina žinovai, prie geresnio 
prižiūrėjimo ir tvarkos, pusės tų 
nelaimių galima buvo išvengti. Jei
gu jau Amerikos valdžiai mažai 
rupi žmonių sveikata ir gyvastis, 
tai ir apskaičius tas nelaimės pini
gais, išpuls ' labai didelės nuotro- 
tos: apskaičius pinigais darbą tų 
5000000 nerūpestingumo aukų, pa
sirodys, kad kraštas nužudė 250- 
0000000 dol.. Apsaugoti nuo ne
laimių tuos žmonis galima buvo 
su daug mažesnėmis išlaidomis.

15 DARBO LAUKO
f Pereitą sanvaitę Jungtinėse 

Valstijose išviso buvo 225 nusi- 
bąnkrutinimai, arba ant 12. dau
giau negu užpereitą.

Įf New York. Cianykščiai darb
daviai nenori duoti darbo darbinin-, 
kams turintiems daugiau kaip 50 
metų. Gal tokius atsieis auksinėj 
Amerikoj su chloroformo pageiba 
siųsti į geresnį svietą. Kur doros 
teip mažai kaip Amerikoj, visko 
galima laukti.

Wilmiųgton, Del. Netoli nuo 
čia, ant Wilmington & Chester 
elektriško gelžkelio susimušė du 
jSilni žmonių karai. Prie to apie 

ypatų tapo sužeistų; tame 
diktai teip sunkiai sužeistų, 
apie jų išgijimą abejojama. ..

40 
yra 
kad

f Pittsbufg, Pa. Sustreikavo čia

panija stengiasi karus leisti su 
streiklaužiais. Rengiasi streikuoti 
ir darbininkai plieno dirbtuvių, ku
riose dirba apie 15000 darbininkų. 
Agentai jau dabar aplinkinėse įieš
ko streiklaužių.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

NELAIME KASYKLOSE.
Wehrum, Pa. Netoli nuo čia 

esančiose anglių kasyklose Lacka- 
wanna Coal & Coke Co. (kasyklos 
tos yra 76 mylios nuo Pittsburgp), 
atsitiko baisi dujų expliozija, lai

KUR DINGO MOTERYS?!
Aš atsimenu, kaip vos metai 

antri atgal kilo balsas iš karštų 
Lietuvos dukterų krūtinių, teisin
gai reikalaujantis "Laisvės, lygy
bės ir žmoniškesnio gyvenimo!’’ 
Aš girdėjau ne kartą draugiškuose 
susirinkimuose jų karštas, jautriai, 
nedrąsiai, pašnabždoms išreikštas 
mintis; reikalingumą sutvert pro- 
gresy viską moterų apšvietimo or-. 
ganizaciją. Ai lankiau moterų pa
rengtus viešus susirinkimus, ku
riuose skambėjo karštos, agitaty- 
viikos prakalbos, dalyvavau pa

tai viename, tai kitame laikraštyje, 
krasos dėžutėj, kad prisiųsti straips
niai moterų klausymuose; moterų 
ar merginų rašyti. Bet kaip nu- 
liuzdavau, radęs redaktoriaus at
sakymuose : kad toks ar toks 
straipsnelis netinka, nes parašytas 
mažai suprantančios rašybą, bei 
sunkiai vartojančios plunksną; ne- 
patilps', (turbut rašantis klysta: 
dėl rašybos ir prasto rašto redakto
riai straipsnių ne atmeta, bet vien 
tąsyk, jeigu atsiųstuose straipsniuo
se mislies surasti ne galima, arba 
jeigu aprašinėjamas kokis nieknie
kis. Red.); retkarčiais ir be 
atsakymo straipsniai važiuoja gur
bam Tas būdavo aiškiu, kad tai 
yra straipsniai darbininkių mer
gaičių ar moterų, kurios, pramo
kusios šiaip teip plunksną val
dyti, nori vesti kovą už savo tie
sas, kad pagerinti būvį;- bet jų 
triūsas tankiai dingsta bedugniame 
redakcijos gurbe (ir čia rašantis 
klysta. Redakcijos žino, kaip sun
ku moterims apsišviesti, todėl ir 
su moterų straipsniais apsieina 
mandagiau: jeigu tik iš jų raštų, 
paprastai ilgų, galima kokią mintį 
ištraukti, jie ne dingsta redakcijos 
gurbe. Red.). Kasgi lieka joms 
veikti? Nukaista mergelės veidelis 
ir prisimena senas mamytės patari
mas dar iš Lietuvos atsivežtas: 
“Kam tau, dukrele, mokslo, kam 
tau rašymo, juk tu kunigėliu ne
busi ; ot mokykis kiauliukes pe. 
nėti”. Tuomet dar didesnis liūd
numas apima širdelę, apsipila gai
lesčiu, nurieda keletas stambių aša
rų per veidą, ir.... traukia mer
gelė vėl prie savo pirmesnių san- 
draugių, prie žinomo amato, vaka
ruškų, šokių ir balių.... Liūdna, 
labai liūdna!.... Atmenu aš ir 
protestus prieš moterų mintis nau
josios dvasios; ten galima jau pa
stebėti po straipsniais ^parašus di- 
pliomuotų ypatų; ten apsireiškia 
baimė, kad moteris nesusitartų dė- 
vėt raudonus rubus, bet ir tų di- 
pliomuotų straipsniuose naujo nieko 
neduodama ir nenurodoma 
priežasties dėlko teip daroma.

Jeigu jau darbininkių kliasa su
prato skurdo ir vargų priežastis, 
jeigu ir pavergtos moterįs griebės 
plunksnos, norėdamos pašaukt tal
kon, pagelbėt traukt tą sunkų var
gų jungą, jei ir tarp neapšviestųjų 
gema kilti idealai; tuomet apšvie
stosios, rodos, turėtų tik džiaugtis, 
kuoptis į vienybę, valyt tą klaną 
vargų. Nors tūlos dipliomuotosios 
dabar ir užganėdintos gyvenimu; 
nors joms gėda pažvelgti į skur
dą vargšų, bet ir jos privalo at
mint, jog su laimingųjų .gyvenimu 
neužsibaigs pasaulis, jog užstos ki
ta gentkartė. Todėl musų pareiga 
prirengt geresnius draugijai sąna
rius negu musų protėviai paliko. 
Berods, dar nedidelis būrelis ap- 
šviestesnių lietuvių moterų, bet vis
gi jau yra tokių, kurios galėtų 
lengvai užvaduot ir pamokyt mažai 
apsišvietusias, o tąsyk jų rank
raščius 
dakcijų 
jų darbai?

> Kur jų triūsas labui visuomenės? 
j Berods jų darbas kaip kur šyy- 

stels, bet ar to užtenka? Kur mu- 
. sų daktarės, mokytojos, knygvedės, 
( stenografės, galų gale kur šiaip ap- 

sišvietusios moterys, pačios inteli
gentų?.... negirdėt jų.... kas 

k nežino, kad nuo protingo ir gero 
. vado priguli mūšio laimėjimas? 
( Teip nuo gabaus, protingo ir nuo

seklaus agitatoriaus bei organiza
toriaus priguli visa organicijos gy
vybė ir jos darbo vaisiai. Aš at
menu pirmus žingsnius Amerikos 
Lietuvių moterų, tai yra pirmą su
sivažiavimą. Ar daug prie to pri
sidėjo musų inteligentės? Aš skai
čiau ilgokus straipsnius laikraš
čiuos sumanymo konstitucijos Mo
terų progresyvi ško susi vieny j imo. 
Ar daug prie to prisidėjo diplio
muotosios? Jei neprisidėjo prie 
minėto darbo iš kart, tai bent ver
tėjo patobulinti bet ne šaipysis 
ir tyčiotis iš vargšių darbo ir 
triūso! Taigi ar neaiškus apsilei
dimas bei tingumas, ar neperma- 
tymas, kad vienos, vargšės ant sa
vo sulenktų nugarų nuo kasdieni
nio sunkaus darbo ne pajiegs iš
nešt tą sunkią naštą organizacijos 
iš purvyno; joms kelrodžiu turi 
būt inteligentės, jų priderystė pa
gaminti į laikraščius aiškinimui 
moterų reikalų populiariškus 
straipsnelius, jos turi rengti pas
kaitas (referatus), rengt prakalbas 
ir teip toliau. Tik tuomet galėsi
me džiaugties ir sulauksime vaisių 
savo triūso, ir tik tuomet jis duos 
atsakančias pasekmes.

Nagi moters ir merginos 1 ne
užmirškit savo pradėto darbo! sto
kit visos iš vieno, o triūsas atneš

gal neprarytiį
gurbai. Bet|

Kur jų

re- 
a kur 

raštai ?

TEATRAS. 1
Istorijoje civilizacijos tautų te

atras įgijo sau gana svarbią vietą, <
— vertę mokyklos. Pradinėje sa
vo formoje jisai turėjo drauge re
ligiškąjį ir žaistniškąjį tikslą, bet 
jau pačiuose jo pamatuose prasi
mušė idėja mokymo. Be apsiriki
mo, manau, galima vadinti teatras 
gyvenimo mokykla, nes jisai, kaipi 
sukoncentruodamas patį gyvenimą, 
nurodo jo blogas ir geras puses; 
pasmerkdamas jo ydas, kelia aikš
tėn tobulumą, žadina prakilnumą 
sielos; žodžiu, mokina, ko reikia 
gyvenime vengti ir ko siekti.

Lietuvių teatras Amerikoje yra 
kaipi vienatinė, ir tikrai vienatinė 
tautiškoji mokykla. Auklėjimas 
patogių papročių, kurstymas pra
kilnių jausmų, lavinimas pamėgi
mo teisybės ir dailės, — štai jojo 
tikslas! Klysta tatai tie, kurie ti-. 
kiši ar įieško teatre vien tik pliuš
kaus žaidimo; bet dar labiaus kly
sta tie, kurie verčia teatrą į kluono 
balaganą, kurie verčia teatrą į te
atro parodiją. Teatras, dar kartą,
— tai mokykla; iš pamokymo, kurs 
veda prie apsišvietimo ir tobulu
mo, gali tiktai neišmanėlis tyčiotis! 
Tačiaus tasai musų teatras toli- 
biaurų nuslydo nuo savo prakil
niosios papėdės. Lygiai kaip susi
pratimas musų tarpe vertesnis už 
apsišvietimą, kaip rėksnys vertes
nis už darbo žmogų, teip ir j ieško
jimas teatre "baikų”, pasirodymų 
ir, pagalios, biznio kur kas aplen
kia verčiausią ją teatro idėją — pa
mokymą. Bet teipgi, kaip manija 
susipratimo ir rėkavimo yra tiktai 
liklaikinė liga, kuri jau bene pra
deda nykti iš musų draugijos, teip 
ir musų teatras turi atitaisyti savo 
vėžes, nes jis jau pradėjo virsti ne 
tiktai į parodiją, bet ir į maniją.

Tai kalbėdamas turiu omenyje 
ypatingai Chicagos visokių valdų 
draugijas, kuopas, kliubus ir ra
telius. Pereitą žiemą tenai nebuvo 
sanvaitės, kad nebūtų buvęs sta
tytas ant scenos koks nors vei
kalėlis. Visi ruošė ir statė tra-

• gėdijąs, dramas ir komedijas, ir 
vis protekiniais, vis bandydami už
bėgti vieni kitiems už akių, teip 
kad buvo tikros teatrų lenktynės. 
Visų nertasi iš kailio, kad tik ge
riaus išgarsinti savo tavoras, kad 
tik daugiaus publikos patraukti, 
kad tik daugiaus sau biznio padary
ti. Konkurencijoje rupi tik tavo
ras parduoti, tai nėra nieko stebė- 1 
tino, kad artistas, įsimylėjusio jau- < 
nikio rolę losiąs, ant scenos pasiro- j 
do kaip kerdžius ir goglinėja sau, 
rankas į kišenius susikišęs, kitas, | 
persiėmęs sporto įpratimu, išeina i 
ant scenos kramtydamas gumą. 1 
(Musų Scena, "Liet.” No. 19), o 1 
dar kitas, stuksodamas prieš publi- < 
ką ftaip mulkis, varto savo artistiš- 1 
koje smegeninėje, kiek duos pelno 1 
pirmosios sėdynės, nes jose mato 1

1 alutį girsnojant, ir kiek bus nuo- 1 
stolių iš balkono, nes tenai nepa- 1 
ranku su stiklinėmis malatotis...; < 
Rengė teatrus tie, kurie neturėjo 
menkiausio apie juos supratimo, I

• rengė vietose netikusiose, lošė ne- 1
• tikusiai ir biauriai, o publika, pa- ;

mėgždžiodama “artistus”, užsilaikė I 
ir biauriai ir netikusiai. Chicagos į 

, draugija nekartą pereitą žiemą to- I 
kiais teatrais buvo suvadžiojama, < 
davėsi suvadžioti ir pati be scenos 1 

i lošė rolę su vadžioj amos komedijo- 1
• je sceniškųjų tragedijų. Ar atei- I 
> nančrą žiemą prasidės ta pati tra- 1

gi — komedija?.... * \ <
Ne, to neprivalo būti ir nebus! 1
Teatras turi užimti sau pride- 1 

rančią papėdę! Tai įvyks juo grei- 1 
; čiaus, juo geriaus musų spauda 

įkals draugijai į smegeninę, kastai 
yra teatras ir kame jo uždavinys; 1 
tai, vėlei, įvyks juo greičiaus, 
apsčiaus pradės rašinėti laikraščių ] 
reporteriai apie musų sceną, juo 

. daugiaus atkreips atidžios į veikalo 
idėją, lošėjus, ir juo aštresne plunk
sna nubadys nuo scenos "kerdžius” 
ir “sportus”.

Kuomet aklas aklą veda, — sa
ko patarlė — abu į balą brendą. I 
Siame atvejuje reikia tai atminti 
tiems, kurie trokšta "pasidarbuoti” 
teatrų surengimais. Juk ar ne
buvo Chicagoje tų šposų, kad anais 
metais tokie veikėjai statė ant sce
nos “peretes” ir didžiavosi pasise
kimu, nupeikdami "Kaminakrečid 
ir Malūnininko” “akomplimentą”f! 
.... Publika, sako, raitėsi, maty
dama “artistų” pasistengimus, o 
girdėjau, kaip paskui vienas gyrė
si, kad jį toji "peretė” išgydžius! 
ir sutaupo jusi geroką dožą rici
nos, nes turėjo vidurių užkietėji
mą, o nuo juoko jie pasiliuosa- 
vo.... Puiki "peretė”, — bet ar 
publika nelošė drauge su tais “ar
tistais” vienos sarkastiškos kome
dijos ? I Tokių lošimų netrūksta 
netik Chicagoje, bet ir kitur terp
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musų pasiskleidusios visuomenės.
ie, beabejo, naudingi sukliarusiemt 

organizmams, bet ne sugebančiam 
gromulioti. Po tokių vaidenimų 
pasiūlyk tu sveikam iš prigimties 
organizmui (bet tik iš prigimties) 
nors bilietą į “Birutę”, o gausi at
sakymą, kad jam tokio recepto vi- : 
sai nereikia, nes jis sveikas, o jei
gu ir jaustų kokį negerumą vi
duriuose, tai pigiaus jam, girdi, 
atsieina pas Baltakį vieną-kitą sti
klinę išmaukus.

Ir teip: parodija teatro kenkia 
tikram teatrui, kenkia jo idėjai, 
skriaudžia pasimokymo naudą; de
moralizuoja visuomenę, morališkai 
ir materijališkai skriaudžia draugi
jas, kurios rišasi vien tik teatrališ
kiems tikslams ir dažnai ištesi savo 
uždaviniui. Parodijos neturi buri 
ir nereikia. t j

Prastus lošimus visuomenė galė
tų labai lengvai išnaikinti, jei tik 
norėtų. Tegul pabandytų nesilan
kyti į teatrus visokių ar tai draugi
jų, ar kuopų} ar ratelių, kurię su
sirišę ne teatrališkiems tikslams, 
bet kitokiems, o šelptų tiktai te- 
atrališkąsiąs draugijas, tuoj aus Iri-, 
toks butų musų teatras! Nereiktų 
su sceniškaisiais veikalėliais bala
dotis po visokias lindynes ir traukti 
į jas publiką. Mylėtojais teatro, 
nors prigulėdami prie įvairių drau
gijų, galėtų susitelkti sau į vieną 
draugiją, tokia draugija turėtų 
daugiaus spėkų, savo uždavinį at
liktų kur kas geriaus, o visuomenė 
galėtų naudotis tikrąja teatro nau
da.

Teip ir turės būti!
Štai atvažiuos vėlei p. M. Pet

rauskas. Musų teatro mylėtojai 
parodytų labai didelę klaidą, jeigu 
nepasinaudotų iš teip puikios pro
gos. Jis aiškiai sakosi atvažiuojąs 
dirbti, o be apsirikimo galiu pasa
kyti, kad jisai iki šiol atstovauja/ 
visą musų sceną. Kas nori tatai 
dirbti naudai musų tautiškojo te
atro, kurs, pasakysiu, yra kaipį vy- 
ge, auklėjančia sielos prakilnumą, 
lai spiečias po musų Mikučio vė
liava! Glausdamiesi prie jo, dirb-

vo sceną, veiksime darbą, kurs au
klėja sielą tautos!

Rudšilio Špukas.

IŠ ST. CHARDES, ILL.
Darbai eina čia blogai; yra čia 

daug darbininkų be darbo. Yra 
čia kokios šešios dirbtuvės, bet vi
sos silpnai dirba.

Lietuvių yra čia ne didelis skait-’ 
liūs, bet trūksta apsviestesnių, to
dėl nėra kam miegančius prikelti, 
nėra kam juos pamokyti. Turime 
čia neva tautišką D. L. K. Vitauto 
draugiją, bet ji nieko tautos labui 
neveikia. Nieko įstabaus tame nė
ra, nes draugija, neturinti apšvie
stų sąnarių, tautos labo ir suprasti 
neįstengs, 
ringuose 
sunokė ti. Atlikę tą, bėga ten, kur 
jiems smagiau. Jeigu kas bando 
kada apie tautiškus reikalus užsi
minti, tai tokį apšaukia ejeiliku, 
arba bedievių, tai reikia tylėti (tai 
blogai, kad jie tyli. Jeigu visi iš
girdę paniekinimo žodį butų nuti
lę ,tai 
džiai 
mtau, 
musų 
kas pratrinti, tai todėl, k 
toki, kurie nepaisė niekini

Sanariai susirenka mi- 
tik mėnesines už-

musų žmonelės dar visi sal-. 
miegotų, stovėtų daug že- 
negu stovi. Jeigu šiądien 
žmonelės šiek tiek pradeda 

buvot 
>, bet 

dirbo savo miegančių tautiečių 
naudai, kėlė juos iš miego ir mo
kino. Vienais rugojimais ir peiki
mais negalima žmonių pakelti. 
Red.). Kas panedėlis pilna lietu
vių teismuose. 20 d. berželio su
sitvėrė L. S. S. kuopa iš 8 sana- 

trių; gal su laiku sąnarių skaitlius 
pasididįs. Bevardis.

IŠ CLEVELANR, OHIO.
20 M. berželio prasidėjo čia 

XXIV seimas S. L. R. K. A.; 
prasidėjo 3 vaL po pietų paroda 
iš Šv. Jurgio svetainės į salę Acme,i 
kurioje buvo prakalbos, dainos, de- 
kliamacijos ir tt. Paroda gatvėmis 
pasisekė gerai. Parodoje dalyva
vo lietuviškos draugijos, ko nebu
vo laike buvusio S. L. A. seimo 
buvusio Clevelande du metai atgal 
Tas rodo, kad per tuos du metu 
Clevelando lietuviai terp savę la
biau susiartino.

Pirmiausiai pasirodė pora rai
telių su S. L- R. K. ženklais; pas
kui juos ėjo benas nešiojantis, ne
žinia kam, lenkišką vardą, bet su
sidedantis iš lietuvių. Toliau trau
kė iškilmės surengėjai, taigi 9 ir 
50 kuopa S. L. R, K. Su antru 
benu ėjo pulkas lietuviškų kareisių 
uniformuose. Paskui pamatėma 
ilgą * eilę pasipuošusių dve-A 
jopais ženklelais tautiečiu,-.

P-



pos S. L. A., kurios delegatams 
nuėjus prašyti dalyvauti tokioj jau 
iškilmėj, tie, kuriems ji šiądien 
geru atmoka, atsakė jog nedaly
vaus tautiečių apvaikščiojime. 14 
kuopa mat už piktą geru atsimoka 
tautiečiams katalikams. Kad visi 
teip elgtųsi, nebūtų pas mus vaidų. 
Toliaus ėjo trečias benas, o pas
kui jį traukė šv. Jurgio ir Šv. Ka
zimiero draugijos, o karė, gėlėms 
papuoštoms krūtinėms pravažiavo 
merginos mergaičių draugijos. 
Paskiausiai vežimuose važiavo pra
monininkai ir vertelgos.

Svetainė priėjo pilna žmonių. 
Neturinti ženklelių turėjo mokėti 
po 20c. Visi šnekučiuoja, vaikai 
klykia, kad net šu kaimynu negali
ma susikalbėti. Ant estrados pa- 

* sirodė programos- vedėjas Urbšai- 
tis ir prašė užsilaikyti ramiai, bet 

-publika, matyt ir jo žodžių supra
sti negalėjo. Tąsyk išėjo mišras 
dainorių choras ir uždainavo “Lie
tuvos grožybę”. Daina padarė sa
vo — minios huširamino. Chorui 
trūksta basų; kiek padainavus, ap
silpo tenoras. Bet nuo jaunų dai
norių . ne galima per daug reika
lauti. Padainavus jiems, publika 
padėkavojo delnų plojimais.

Pirmiausiai kalbėjo kun. Hala- 
btirda. Jis trumpai perstatė Cle- 
velando lietuvių istoriją, ilgai kal
bėjo apie gimusius nesutikimus, 
dėl kurių ir šiądien nėra Cleve- 
lande lietuviškos mokyklos, o pa
sekmės to — lietuvių jaunosios 
kartos ištautėjimas, kuri esantii lie
tuvystei žuvusi; toliau, kaipo pa
sekmę vaidų, nurodė, kad Cleve- 
lando lietuviai neturi savos svetai
nės. Bet baigdamas kalbą, pridūrė, 
kad dabar ir Clevelande jau kur 
kas geriau, jau visokių nuomonių 
lietuviai paduoda viens kitam ran- 

Kalbino neprikaišioti viens ki- 
tikėjimo, persitikrinimų, nes 

užtai po mirčiai ras užmokes- 
Ar kas dievotas, ar socijali-

kloms vadovėlių 300 dol. Į! Atliku
sius su viršum 100 dol., prisiminus 
p. Žmuidzinavičiui paskirta Vil
niaus Dailės draugijai. Kitą me
tą seimas atsibus Plymouth, Pa.

Seimo to negalima, vadinti seimu, 
buvo tai, galima sakyti, kova terp 
kunigo Miluko ir Pautieniąus. Mi
lukas likosi pergalėtas, apleido ka
ro lauką. Ne norėta leisti užpra
šytam kun. Halaburdos kųn. Siau- 
rusaičiui pamokslas sakyti,' ypač 
jeigu jis ką išsitartų prifcš kun. 
Miluko priešininkus. Atidarant 
seimą, kun. Milukas, kaipo, dvasiš
kas vadovas, norėjo prakalbėti, bet 
priešai neleido. • Prie pavysku- 
pio prasidėjo besikoliojimąi. Ge
rai dar kad svetimtautis tų gražių 
žodžių nesuprato.

Kunigas Halaburda ir Saurusai- 
tis ir jų šalininkai, nutarė išstoti 
su savo šalininkais, kun. Halabur- 
dą jau padavė aplikaciją į tautiš
kąjį ; gal jo pėdomis eis ir kiti. 
Kad tik S. L. R. K. iš ^lilukijados 
ne papultų į Pautienijadą. j

Ten buvęs.

ką. 
tam 
visi 
nį. 
stas, ar šliuptamis, pakanka, kad
jis yra lietuvis.

Prezidentas Nausieda trumpai 
kalbėjo apie S. L. R. K., kalbino 
prie jo rašytiesi. Jo kaitoj vienok 
nieko įdomaus nebuvo.

Juozas Marcinkevičia dekliama- 
vo eiles “Lietuvos tamsumas”. 
Dekliamavo pusėtinai, truko 
jam vien energijos; S. L. R. K. 
sekretorius Krušinskas kalbėjo apie 
lietuviškas mokyklas. Savo kal
boj perbėgo trumpai lietuvių atbu
dimo istoriją prieš spaudos atga
vimą. toliaus kalbėjo apie apšvieti
mo įstaigas Lietuvoj: apie mergai
čių progimnaziją Senapilėj, apie 
“Žiburio” ir “Saulės” draugijas, 
kalbino jas šelpti aukomis. Rodi- 
jo kiekvienam užsirašyti Vilniaus 
“Viltį”. M. Mačiutukė dekliama
vo “Davatką’’ ir atliko neblogai. 
Paskui buvo iš delegatų perstaty
tas tūlas garsus kalbėtojas (pra
vardės jo nenugirdau), bet jis ma
žai ką pasakė, kadangi publika ne- 
buvb jam prijanki

Daina choro, “Loja šunes ant 
kiemo”, pasisekė pusėtinai, nors 
jautėsi stoka baso. Delegatė S. 
Mifeševičiutė kalbėjo apie mokslo 
reikalingumą, teipgi apie reikalin
gumą katalikiško tikėjimo. .Kalba.

• jos buvo ilga, bet kad truko tinka
mų prirodymų ir faktų, tai ji bu
vo nuobodi. Lietuviškos mokyklos 
mergaitės gražiai padainavo “Rū
tų vainikėlį”. Antru kartu jos pa
dainavo “Ant kalno karklai siūba
vo”. Ant galo mišras choras pa
dainavo “Te gyvuoja musų tauta”. 
Daina ta chorui nenusisekė; bet 
publika visgi chorui padėkavojo 
gausiu delnų plojimu.

Benas sugrajino keletą tautiškų 
dainų: “Neprapuls musų tėvynė”, 
Marsalietę ir keletą auverturų.

J. P. Garmuj.

lš WILKESBARRE. RA.
Čia rengiama dabar kunigų spau

stuvė, Matyt “Katalikui” katali
kiškame Susivienyjime pergalėjus 
Miluką, kunigai pergalėjusiam ne
nori vietos užleisti, bet nori savo 
laikraštį uždėti vietoj. Miluko 
“Žvaigždės”, nes Milukas Jau ir 
kunigams įgriso savo intrigoms. 
Į bendrovę, kaip girdėt pristojo 60 
lietuviškų kunigų, kurie išleidimui 
kuniginio laikraščio sudėjo,po 100 
dol. ir po tiek jie pasižadėjo duoti 

įkas metai. Vadovu tos bandrovės 
ir organizatorių yra koksai Tama- 
sionis. Dabar laukia tik litarų ir 
mašinų. Matyt musų kunigai ma
no smarkiau pradėti vesti vėl ko
vą su ne kunigais. Senasis kunigų 
organas kun. Miluko vedamas per 
daug purvynan nuklimpo, tai reikia 
naujo kunigams laikraščio.

jį. M.

vis didesni. Liko mergaitė vienų 
ir pusės meto. Pašauta moteris 
tuoj mirė, o jį nugabeno ligonbu 
tin dar gyvą.

Darbai eina čia gerai, dirba kiek
vieną dieną. Darbą galima gauti. 
Bet čianykščios kasyklos pavojin
gos, yra gazo, todėl dirba su už
darytomis liampomis. Yra čia vie
nas šaftas, o netoli Garego Creek 
Co. rengia kitą.

Lietuvių yra čia 15 šeimynų ir 
50 padienių. Terp jų nėra sutiki
mo, tankiai pasitaiko peštynės, iš 
tų peštynių, žinoma, teisėjai pusė
tinai pasipelno. Neseniai čia vie
nas lietuvis angliakasys, matyt koks 
šnipas, atėjęs pas kitą lietuvį, pa
sakė, kad yra nesveikas, prašė deg
tinės. Šeimininkas, nieko blogo 
nemanydamas, davė. Pavaišinta
sis užtai tuojau nubėgo pas teisė
ją ir apskundė. Tas pavaišinimas 
vaišytojui atsiėjo 200 dol. Mat 
kokia pas mus yra dora lietuvių.

Aplinkinėse Clarksburgo, W. 
Virginijoj, visur darbai eina pra
stai : dirba tik po dvi dieni san- 
vaitėj. Žmonės Sunkiai atjaučia 
tą bedarbę. Clarksburgo apielin- 
kėse dirba tik vienose kasyklose, 
bet sunku ir maistui uždirbti, 
kadangi užmokesnis menkas: už 
dviejų tonų karą moka 28 % 
—30c. Unijos čia nėra, todėl ir 
užmokesnis menkas, kompanija, 
kaip nori, teip darbininkus išnau
doja. į

Clarksburge yra 4 stiklo dirbtu
vės ir plieno dirbtuvės ir keletas 
kitokių mažų dirbtuvėlių, bet mie
ste nėra nė vienos lietuviškos šei
mynos, tose dirbtuvėse lietuviai 
ne dirba, tik po išmokesčio iš ap- 
aplinkinių atiena pasilinksminti,* 
išgirsti, 
čiamų.

nes čia daug yra kar- 
P. .V. Zemkus.

MBTtlVA

22 d. berželio, svetainėj Acme 
Hali atlošė Gužučio žinomą jau lie
tuviams dramą Ponas ir Mužikai. 
Sulošė jtį geriau negu galima bu
vo tikėtiesi. Geriausiai atlošė Ma- 
gierskio rolę Bukauskas. Kadan
gi veikalas tas lietuviams,, jau ži
nomas, tai nėra reikalo ir apie ’ lo
šimą plačiau rašyti.

Svarbiausi seimo nutarimai: or
gano reikalingumas atmestas, nors 
su “Žvaigžde” kunigo Kudirkos 
padarytas sutarimas keturiems me
tams. Valdyba nutarta rinkti kas 
metą. Milukas nustojo įtekmės 
visai dvasišku vadovu išrinktas 
kunigas Staknevičia; prezidentu 
^unigas Pautienius. Iš tautiškų 
centų paskirta: 500 dol. Senapilės 
mergaičių progimnazijai (Kaip tą 

[suprasti? Progimnazija, rodosi, 
htžsilaiko pati iš mokinių mokes
nių. Tai S. L- R. K. auka reika
linga butų vien sušelpimui besimo- 
Jciriančių joje neturtingų lietuvai-

ų. Red.). Išleidimui mofcy-

1$ OELVVEIN, IOWA.
Iš šito miestelio ne matyt žinių 

lietuviškuose laikraščiuose, o vie
nok ir čia Lietuviai 
Musų miestelis nedidis, oras 
kas, visur medžiai, aplinkui 
ir miškai; gyventojų yrk 
6000.

Darbai čia ėjo gerai, tik šiuo lai
ku, gegužio ir berželio mėn. su
silpnėjo, keletą darbininkų \ atleido 
ir sutrumpino darbo valandas: da
bar tik 8 vai. dirba. Karų taisy
tojams moka 25c. už darbo valan
dą, o prie lokomotivų algos nevie- 
nokios.

Lietuvių čia yra 6 šeimynos ir 
apie 20 pavienių. Ateina, septyni 
laikraščiai, bet yra ir tokių, kurie 
sako: ‘‘geriau tuos pinigus pra
gerti negu laikraštį užsirašyti”. 
Bet teip mananti apsigauna: netik 
kad daugiau prageria, bet pasigė
rę susimuša, dėl muštynių gaspa- 
doriąi netenka boardingierių, o 
pavieni turi kraustytis kitur; bet 
blogiausia, kad mušasi ant gatvių, 
ten susikruvina ir tuom žemina 
tautos garbę. Dabar valdžia nori 
kalėjimą statyti, kurio lig šiol dar 
nebuvo.

Lietuvį Brazdžiūną, paeinantį iš 
Panevėžio pav., Vabalninkefnų pa
rapijos patiko nelaimė ant gelž- 
kelio: jis čia dirbo keletą mėnesių, 
bet kada sutrumpino darbo valan
das, tai jam pasirodė, kad per ma
žai uždirbti 2 doliariai per dieną. 
Jis atsisakė nuo darbo, o nuo kom
panijos gavo tikietą dykai,. važiavo 
į Coiorado valstiją; bet ten nieko 
gero neradęs, grįžo atgal freightu. 
Pasekmingai atlikęs kelionę, suma
nė traukti net į Californiją tokiu 
jau pigiu bųdu su draugu Ku
liešių. Po trijų sanvaičių tokios 
kelionės liko traukinio pervažiuo
tas, ratai sutriuškino pusę, galvos 
ir ranką nutraukė. Tas atsitiko 
10 d. berželio. Jo pati ir vienas 
vyras nuvažiavo pažiūrėti; jie sa
ko, kad jis vienoj rankojj.turėjo 
valgio, o kita ranka kabinosi ant 
smarkiai bėgančio traukinio, tapo 
patrauktas po ratais. Palaidojo jį 
Oelweine 14 d. berželio. Paliko 
jis pačią ir dvejatą vaikučių. Pa
liko $700. Pas jį rado $9 ir šmo
tuką akmens panašaus į auksą ir 
sidabrą. Pereitą vasarą jis buvo 
Lietuvon parvažiavęs ir nuo bro
lio atsiėmęs savo dalį sugrįžo Ame
rikon. Qelweinietis.

gyvena, 
svei- 
ukės 
apie

IŠ
Yra čia apie keturi šimtai lietu

vių; terp jų vienok nėra sutikimo 
dėlto, kad jie dalinasi į du skyrių, 
kurie viens kitą niekina — parapi- 
jonus neprigulinčius ir socijalistus. 
19 d. gegužio buvo čia vestuvės 
F. Apšegos. Susirinko daug sve
čių, tame skaitliuje daugiau buvo 
apšviestunų negu tamsunų. Vie
nas iš teip vadinamų apšviestunų 
J.K., nieko nepaisydamas ėmė j akis 
lįsti, jieškoti priekabių, net pašo
nes badyti pradėjo. (Tokį reikėjo 
prašalinti išmesti laukan, tai ne 
butų reikėję tokių visai privatiškų 
niekniekių nė laikraštin rašyti. 
Red.). Ten buvęs.

LESVVISTON, ME.

o. St. Louis, Mol, viršiausiasis 
eismas Jungtinių Valstijų pas- 
nerkė kalėjiman viršininkas Cent
ai Federation of Labor oi Ameri

ca” ; ir nors tą organizaciją iš visų 
pastangų stengėsi pergalėti save 
priešus, vienok pasirodė, kad su
vienytų dirbtuvių savininkų dides
nė galybė negu suvienytų darbi
ninkų. Mat j tą suvienytų dirbtu
vių draugiją susiliejąs kapitalas 
milijonų doliarių, jai milijonai 
darbininkų atlieka darbą, ji vadi
nasi “‘National Association of 
.Manufacturers of the United States 
of America”. Apart kitų prie tos 
draugijos dirbtuvių prigulinčių man 
pateko į rankas surašąs to trusto 
viršininkų. Štai tie viššininkai:

James W. Van Cleave, Buck’s 
Stove and Range Co., St. Louis, 
Mo.; F. H. Stillman, Watson-Still- 
man Co., New York, N. Y.; H.
B. Anthony, McRae & Roberts Co., 
Detroit, Mich.; J. G. Battelle, 
Cohtmbus Iron and Steel Co., 
Columbus, Ohio.) H. S. Chamber- 
lain, Citico Furnace Co., Chat- 
tanooga, Tenn.; George T. Cop- 
pins, Walworth Manufacturing 
Co., Boston, Mass.; Thomas P. 
Egan, J. A. Fay & Egan Co., 
Cincinnati, Ohio.; C. . C. Hanch, 
Nordyke & Marmon Co., Indiana- 
polis, Ind.; Charles M. Jervis, 
American Hardware Corporation, 
New Britain, Conn.; John Kirby, 
Jr., Dayton Manufacturing Co., 
Dayton, Ohio.; W. F. McElroy, 
Hamilton-Brown Shoe Co., St. 
Louis, Mo., H. E. Milės, Racine- 
Sattley Co., Racine, Wis.; Ludwig 
Nissen, Ludwig Nissen & Co., 
New York, N. Y.; David M.

. Parry, Parry Manufacturing Co., 
Indianapolis, Ind.; Enos Paullin, 
Feracute Machine Co., Bridgeton, 
N. J.; C. W. Post, Postum Cereal 
Co., Battle Creek, Mich.; Daniel
C. Ripley, United States Glass Co.,
Pittsburg, Pa.; ,A. A. Schenck, 
The Engelberg Huller Co., Syra- 
cuse, N. Y., D. A. Tompkins, D. 
A. Tompkins Co., Charltte,, N. C., 
William A. Vawter, Baker-Vawter 
Co., Chicago, III.; George S. 
Boudinot, General Offices, New 
York, N. Y. }

Jų dirbtuvėse žinau, kad ir. lie
tuvių daug dirba, tegul jie žino, 
kokią galingą milijonierių orga
nizaciją jie prieš savę turi.

J. Daugmatis.

ką jam iš-
Tokių ži-

FARM U REIKALUOSE.
Ponas V. V. Rutkauskas No. 25 

“Lietuvos” suteikė svarbius paaiš
kinimus, už 
tariu ačiū.
nių reikia mums kuo daugiausiai. 
Geistina butų jų gauti kuo dau
giausiai (bet daugelio laikraštis 
negalės patalpinti. Reikia jas to
dėl siųsti tiesiok sumanytojui. 
Red.). Gavau daugelį informaci
jų nuo visokių žemės įstaigų, bet 
viskas aprašyta iš dailiosios pusės, 
blogųjų visai neužgriebia. Gele
žinkelių kompanijos, prie kurių li
nijų yra neapgyventos žemės, kelia 
į padanges tų žemių vertę ir gyve
nimo sanlygas. Valdžios žemės 
įstaigos teipgi su pagyrimais ne at
silieka, giria teipgi perdėm viską. 
Iš tokių informacijų nieko patirti 
negalima, reikia apžiūrėti savo aki
mis ir žiūrėti, kad nereiktų per 
daug kišenių tuštinti,- reikia, kad 
norinti žemės šiek tiek numanytų, 
kur reikia kreiptiesi.

Kaip aš patyriau iš aprašymų 
atsišaukusių ūkių reikaluose iš va
karinių valstijų, tai geriausiai tin
ka šitos valstijos: Oregon, Wa- 
shington ir Montana, bet ant pir
mos vietos stovi Oregon valstija, 
nes, kaip rašo iš tenai; žemė ten 
gera, lytaus būva pakaktinai, oras 
puikus. Gyvuliai per žiemą ga
nosi lauke, žiemos šiltos (bet lie
tuviams toks oras gali netikti, 
nes jie iš šaltesnio krašto. Red.). 
Kitose valstijose stoka lytaus,, o 
už irriguotus 
kompanijoms 
keti.

Taigi, kad 
neštų naudą,
sikarščiuokime, per smalkiai 
pulkim prie jo įkūrimo, kad spar
nus ne apsvilint, nes iš anksto ne
galima žinoti, kas vėliau gali atsi
tikti.

laukus, už vandenį 
reikia brangiai mo

tas sumanymas 
ištobulinkim jį,

at-
ne-
ne-

15 FARMINGTON, W. VA.
30 d. gegužio lietuvis Povilas 

Bikinas nušovė savo pačią ir pats 
nusišovė., Pačiai suvarė 5 kulkas, 
o dvi sau. Kaip žmonės kalba, 
juodu jau nuo seniai nesutiko. Iš
gyveno poroj 6% meto, bet matyt 
viens prie kito nemokėjo prisitai
kyti, \uo toliau, nesutikimai buvo

St Miliauckas,
437 Willming str.,

• Tamaųua, Pa.

DABARTINE JAPONIJAI
Dabartinis Rusijos ambasadorius 

Tokioj, Gregori Vilenkin yra pa
rašęs knygą rusų kalboj “Politiš
koji ir Ekonomiškoji šiadieninės 
Japonijos organizacija” (Kando 
Shoten, Tokyo). Apšnekėjęs ja
ponų atsiradimą, rašėjas aprašo pir- 
mesniąsias politiškas Japonijos or
ganizacijas, galutinį panaikinimą 
feodoliškos sistemos 1901 m., pa
gerinimą žemės mokesčių sistemos, 
iškilimą politiškųjų partijų, apskel
bimą konstitucijos ir dabartines 
politiškąsias organizacijas. Paskui 
jis įeina j savo paties lauką ir ap
šneka piniginio aplinkbėgio istoriją 
Japonijoje, bankų sistemas, valsty
bės biudžetą ir prižiūrėjimo tary
bą, valstybės šaltinius, tokius kaip 
ve žeminės mokestys, įplaukimai, 
vaizba, įpėdinystė gėralai, cukrus, 
kasėjystė, bėržė, bankinė nota, nuo- 
toniai ir specijališki mokesčiai, 
muitai, tabako, druskos ir kampa
ro monopoliai, įplaukimai nuo gelž- 
kelių aptaupinimo ir krasos bei te
legrafo, valstybės 'išlaidos, kaip 
ve mokykloms i» kariumenės bei 
laivyno pajiegoms. Rašėjas Vilen
kin, atvirai pasveikina Japoniją 
su josios nepaprastu pasisekimu 
ir charakterizuoja perėjimą iš feo- 
dališkojo į konstitucijinį vežimą 
“absoliutiškai įdomiu”. Kad jis 
įvyko kuone be jokio praliejimo 
kraujo,- tai tą jis išaiškina japonų 
doriškąja drausme, jų neatmaino
mu lojališkumu savo ciecoriui ir 
japonų augštunijos laikymusi prie
dermės savo šaliai, kuri apsireiš
kia savo valia lėnu pasidavimu cie
soriaus valiai. Japonų* kafeivijos 
pasisekimas, ypatingai 'paskutinia
me kare su rusais, priklauso ne 
nuo vieno Japonijos prisirengimo, 
sako rašėjas. Drauge su ’dau- 
geliu savo tėvynainių, jis tiki, kad 
japonų pasisekimo kita priežastis, 
gali būti surasta užuojautoje Ja
ponijai Jungtinių Valstijų ir dau
gybės Europos valstybių. “Kaip 
šitos galybės pamatė pasekmes, prie 
kurių paskutinis karas privedė, tai 
suprato, kad nauja pajiega atsira
do Tolimuose Rytuose, kuris ne 
tik eis lenktyn su jomis mokslo 
srityje, bet teipgi bus kliaučia jų 
kolionijoms. “Kliautis” yra stip-

Kas ne
darbu, tas 
nešdamas

s
■

r

Juk ar tai

kiek
dalykas rengti 
atminimui die-

apsidrausti 
kad fajer-

a didelis gana įtikinimui daugu
mos, kad japonų lenktynės padaro 
“kliautį” įvairioms tolimųjų Rytų 
colionijoms.

*

suskaityti tie milijonai do- 
išleisti sprogimams bei tuš- 
papliauškoms, o gal pasi- 
kad “Fort-Džiulajus” iš-

“FORT-DŽIULAJUS”. '
Štai kybo jau visai ties nosia ir 

garsusis “Fort-Džiulajus”. Net ir 
musų dažnai niekinamas “grino- 
rius”, sulaukęs sykį “Fort-Džiu
lajaus”, bei liepos dienos ketvirto
sios, jau ir pats žino, ir kitam jau 
gal pasakyti, kad tai labai dideli 
amerikoniška šventi! O ir ištikro 
reikia tik pamatyti tos čielos es
kadros popierinių orlaivėlių, palei
stų į padanges tą dieną, pamatyti 
tos begalės įvairuojančių laumės 
juostos varsomis liepsnų ir raketų, 
ugnies fontanų ir malūnėlių, rei
kia girdėti tie ausis užspengiantieji 
poškėjimai įvairiausių sprogstan- 
čiųjų papliauškų, kurie prasideda 
jau geroką sanvaitę dar prieš ket
virtąją liepos, kad įspėti, jog tai 
ištikro turi būti dideli šventi.

Bet, ar tie popieriniai orlaivėliai, 
ar raketos ir papliauškos daro 
“Fort-Džiulajų” didele švente šiau
rinės Amerikos Jungtinių Valstijų 
(ne visos Amerikos, kaip kad tas 
“grinorius” mano gyvenime!)?.... 
Ne, visai ne! ,

Štai, kodėl “Fort-Džiulajus” di
delė šventė;

Kuomet Paatlantijoje Siaurinės 
Amerikos susiorganizavo 13 pir
mųjų kolionijų ir po daugelio var
gų jau pradėjo joms šiek-tiek pro 
sąsparas nusišiepti gerovė, Angli
jos valdžia pradėjo varžyti 
kolionistų laisvę. Nors daugiau
siai kolionistų buvo iš Didžiosios 
Britanijos ir jie dar gaivino šio- 
kius-tokius jausmus-prievuoles su- 
lyg savo senosios tėvynės, bet var
žymas laisvės, kuries jieškodami 
jie čia atvyko, įsmigo jiems į patį 
gyvuonį ir jie įtūžo. Laisvės jieš- 
kotojai negalėjo panešti, kad An
glijos parlamentas uždraustų jiems 
laisvai verstis prekyba, statyti dirb
tuves, kad verstų mokėti didelius 
mokesčius ir dar įsakytų užlaikyti 
atsiųstą kariumenę, palaikymui sa
vo valdžios jungo ant kolionijų 
sprando. Taigi rugsėjo 1774 m. 
į Philadelphiją susirinko Pirmasis 
Kontinento Kongresas apsvarstyti, 
kaip čia nesiduoti skriausti. Tasai 
Kongresas pripažino, kad kolioni- 
jos visai neprivalo klausyti nė An
glijos karaliaus, nė parlamento ir 
nutarė visai perkirsti ryšius su Di
džiąja Britanija. Tai buvo prie
žastis pirmųjų susirėmimų kolio
nistų su Anglijos kariumėne. Kuo
met po kraštą pasklydo paskalas, 
kad Britanijos kareiviai pirmi pra
liejo Amerikos ūkvedžio kraują, 
visos kolionijos subruzdo prieš sve
timąją globą, sumušė kelis Angli
jos kareivių burius; vėliaus, kovo 
mėnesyje 1776 m., Washingtonas 
išvijo Anglijos garnizoną iš Bos
tono ir kariumenės laivynas, ge
rai atmuštas ties Moultrie, turėjo 
pasitraukti net iki New Yorko. 
Po tų pasisekimų narsus kolioni- 
stai dar labiaus pažino savo vertę 
ir jų Kongresas tais pačiais me
tais liepos ketvirtąją dieną išleido 
dekliaraciją, kad Amerikos Jung
tinis Kolionijos (vėliaus Valsti
jos) yra NEPRIGULM INGOS. 
Nors karas už neprigulmybę, bei 
revoliucijos karas, tęsėsi dar ištisą 
dešimtį metų, bet nuo ketvirtosios 
dienos liepos 1776 m. Jungtinės 
Kolionijos pradėjo rėdytis NE- 
PRIGULMINGAI! Tą. dieną lais
vės j ieškotojams užšvito SAVI
STOVYBES SAULE!

Štai, kodėl “Fort-Džiulajus” pa
liko didelę ir iškilminga švente 
Siaurinės Amerikos Jungtinių Val
stijų; štai, kodėl tą dieną musų 
ukėsai išeina iš krautuvių prisikim
šę pilnus kišenius visokios rųšies 
fajerverkų, pats juos žibina ir da
lina savo vaikams, kurie pila spro
gimus ant šėnių gatvės karų, nu
sivožia sau nosis, nusitrauko pirš
tus ir išsisvilina akis!.... Juk at
minimas teip šventos dienos vertas, 
kad visi patrijotai, dičkiai ir ma- 
žiejie, teip smagiai ir trenksmin- 
gai pasilinksmintų. Nuvožta no
sis, išsvilinta akis, nutrauktas pirš
tas, o ne kartą net ir galva — tai 
vis niekis prieš tai, ką Amerikonas 
atmena tą dieną!., 
ne tiesa?!....

Dailus ir geras 
parodos ir iškilmės
nų, kuriose pratėviai apreiškė savo 
sielos prakilnumą, kuriose jie. nar
siai kovojo labui gerovės savo ai
nių. • Ainys privalo pagerbti atmi
nimą tokių pratėvių! Teip, priva
lot

Bet, lai atsikelia iš savb garbin
gų kapų dekliaracijos kiltasieliai, 
lai atsikelia garsus vadai-didvyriai, 
laisvės karžygiai, lai atsikelia, pa-

Ne, jei tie, 
lauki- 

atsi- 
kaip 
kru- 
kart

galios, pražilęs ūkvedys su savo 
sūnumis, kur|e framų spatą’jfr 
arklą apmainė ant žiauraus kardo 
ir šautuvo, kad iškovoti geresnę ir 
skaistesnę ateitį savo ainiams, lai 
atsikelia, sakau dar kartą, ir pama
to, ir išgirsta visa tai, kas darosi 
"Fort-Džulajuje”, o jie graudžiai 
apsiverks dėlei tuštumo savo vai
kų, apsiverks ir, mostelėję ant jų 
liūdna ranka, virs atgal į savo ne
bylį kapą.... Tūkstančiai sužeistų
jų ir šimtai užmuštųjų toje dienoje 
per eilę metų nuo liepos dienos 
ketvirtosios 1776 m. iki šių dienų, 
beabejo, negarbins iškidmingojo 
“Fort-Džiulajaus”!
kuriems “Fort-Džiulajaus 
nis svaigulys išplėšė* gyvastį, 
keltų iškarto ir pamatytų, 
žmonės iki šiolei dar nesiliovė 
vinai besilinksminę, šimtą
prakeiktų ir “Fort-Džiulajų” ir net 
pačią dekliaraciją liepos dienos 
ketvirtosios. Juk reikia tiktai su
skaityti tie šimtai sužeistųjų per 
tą ilgą metų eilę, o lengva bus 
persitikrinti, kad laukinis būdas 
apvaikščiojimo “Fort-Džiulajaus” 
išplėšė Amerikos Jungtinėms Val
stijoms daugiaus sveikų rankų, rei
kalingų patogiam užsiėmimui, ne
gu visas revoliucijos karas! Reikia 
tiktai 
liarių, 
čioms 
rodys,
plėšė iš vargdienių daugiaus tur
to, negu visa revoliucijos Epocha! 
Ištikro, kaip tai šventvagiškai 
skriaudžia “Fort-Džiulajų” lauki
nis būdas jo šiandieninių apvaikš- 
čiojimų!....

O šįmet štai, ar galės ramiai 
šypsotis tie tūkstančiai bedarbių, 
kurių šeimynos badauja, kuomet 
matys poškančią iliuminaciją šio- 
metinio “Fort-Džiulajaus”?.... 
kuomet jie žino, kad milijonai 
doliarių leidžiami ant vėjo, o prieš 
jų nosis uždarė dirbtuves ir atė
mė tokiu budu progą uždirbti cen
tus, reikalingus duonai pirkti savo 
kūdikiams?.... O, ne! Jie grieš 
dantimis ir keiks tą baisų pasity
čiojimą, lygiai kaip keiktų nariai 
kongreso, apskelbusio garbingąją 
dekliaraciją, kaipo revoliucijos me
lų vyrai....

Keiks-nekeiks, o ir šįmet “Fort- 
Džiulajus” neapsieis be aukų, ir 
šįmet nepasikakins tur-but milijo
nais, nors jau laukinis būdas ap
vaikščiojimo tos dienos pradėjo 
būti papeikiamas, pradėjo jau lyg 
rimti ir norėtų būti pakeistas kuo 
nors patogesniu ir vertesniu at
minimo istoriškosios dienos. Lai
kui bėgant, vietoj poškėjimų “Fort- 
Džiulajaus”, beabejo, susilauks ap- 
vaikščiojimų, kurie įvairuos rames
niais ir kiltesniais pobūdžiais, bet 
kol-kas — dar kruvinai pasibovy- 
simel....

O tu, skaitytojau, ar jau teipgi 
prisirengei ir lauki “Fort-Džiula
jaus” su papliauškomis, su sprogi
mais? ar gal rengiesi 
tik aludės ekstraktais,
verkų kibirkštis tavęs nesvilintų? 
.... Brolyti! atsigerk

sius atneštų. O šelpiti Jo darbų, 
galima leidžiant įr platinant jo 
raštus. Teip dalykams stovint ap
simokės rasėj o darbas ir nereikto 
jam pusbadžiai gyventi, ir nereikto 
•globėjams” savo centus mėtyt, 
kad paskui į visas puses rėkti, jog 
ir aš sušelpiau garsų musų rašėją.

Centai numesti “globėjų” krin
ta į rasėj ų galvas kaipo ak
mens. Rašejui geriau sanvaitėmis 
būti be pietų, kaip iš “malonės” 
kitų prijmti pašelpas. Rašėjai ne 
elgetos ir nereikalauja rankas pra
tęsti, kad kas nors ir nuo savęs 
tenai savo centą įmestų.

Tas kas buvo pasakyta apie ra
šėjus, tas liečiasi ir kitų musų 
veikėjų. Užtai jus “globėjai" mes
kit rinkę savo centus^ kad sušelpti 
vargingus o sau garbę įgyti! 

Jūsų centai kitoj vietoj, neatnešda- 
mi jums garbės, tegul neša naudą 
ant kitos dirvos. Ta dirva gali 
būt įsteigimas fondų leidimui ge
rų raštų (bet be tuščio patrijotiz- 
mo pamušalo, kaip išėjo su Kudir
kos raštais) įsteigimas fondų su
šelpti tuos, kurie dar “neuždirba” 
sau duonos, bet kurie ateityj galės 
būti naudingi.

Tokiu budu mano žodžiai dar 
nereiškia, kad pašelpos visiškai ne
reikalingos. Dalis visuomenės, 
prie kurios priklauso jaunuomenė, 
reikalauja pageltos iš šalies, kad 
mokslus eiti. Jiems su pagelba iš 
tikro turėtų ateiti valstija; bet jai 
ne tas rupi. Gerai tiems iš jau
nuomenės, kurių tėvai leidžia moks
lam Bet ne visus tėvai nori, o 
kitur ir negali leisti į mokslus. 
Čia turėtų ateiti pagelba iš šalies. 
Galėtų net susitverti tam tikri fon
dai, kad vieną kitą gabesnę ypatą 
leidžiant į augštesnius mokslus, 
labiau specijalizuoti toj ar kitoj 
mokslo šakoj. Vienok nešelpkit 
tų, kurie gali patįs uždirbti sau 
duoną, kurie užsiima kasdieniniais 
darbais.

“Globėjai” gal dar nešti savo 
skatikus platinimui apšvietos tarp 
tamsios liaudies, kovai su laisvės 
žudytojais.

Žinoma, jeigu kas prijaučia ko
kiam nors darbui, tai ir čia ras 
vietą savo centams. Teip galima 
nešti aukas įvairioms draugijoms, 
sąjungoms, partijoms, kad tuom 
paskatvti tų įstaigų darbą. Čia 
numesti centai nebus pašelpa 
“žemesniems”, tai bus prisidėji
mas prie bendro darbo, 
gali prisidėti aktyvišku 
gal veikti pasyvi škai 
nors savo centus.

Visi gi, kuriems dabar sunku 
gyvenime verčiasi ne laukit malo
nių iš pašalies, bet patįs griebki
tės už darbo, patįs save šelpkit. 
Tiems kuriems bloga, tą “bloga” 
prašalįs ne pašelpa, bet savišelpa.

Pašelpa naudinga tik turtuolių 
rankose, kaipo žaislas, kaipo pa
sityčiojimas, iš sušelptųjų, kaipo 
įrankis akių apdumimui.

šalto van
dens ir už tuos pinigus, kuriuos 
jau skiri “Fort-Džiulajaus” zylio- 
jimui, nusipirk sau knygą, kuri 
artavotų tavo sielą, kad ji lengvai 
neliepsnotų vilingų apgaulių sūku
riuose. Nusipirk verČiaus sau kacf 
ir Istoriją Amerikos Jungtinių Val
stijai Oi skaitydamas joje apie de- 
kliaraciją liepos dienos ketvistd- 
sios verčiaus pagerbsi “Fort-Džiii- 
lajų”, negu besipuškydamas fajer- 
verkų liepsnos maudynėje, arba 
ekstraktuose prieš anų kibirkštis.

Rudšilio Špukas.

■ ■

VIENYBEJE GALYBE.
Jau veik visi žino* kad už toy- 

cotavimą Bucks Stove and Range rus žodis. Prirodymas vargšai te

PAŠELPA IR SAVIŠELPA.
Nors iš paviršiaus rodosi, jog 

daug bendro yra tarp šių žodžių, 
vienok, įsigilinus, pamaty sim didelį 
skirtumą. Su pašelpa ateina pa
šaliniai, kad kitiems, už save že
mesniems (nors ir ekonomiškai) 
pagelba suteikti; savišelpa tai bū
na tuomet, kada tūlos ypatos susi
vienija bendarai pagelbai vie
nas kitam. Pašelpa sušelptuosius 
žemina, nes jiems kaipi įkala į gal
vą: “Žiūrėkit koki jus pliuškiai! 
Jus patįs per save negalit apsieiti. 
Jus reikalaujat geradėjų pageltos.” 
Savišelpa tuo tarpu žmogų augština, 
nes mokina jį savo reikalais pasi
rūpinti, nes įstumia jį į kovą už sa
vo padėjimą.

Tie kurie neša pašelpas rašė- 
jams, tuopačiu tuos rašėjus žemi
na. Rašė j ai ne pašelpos reikalau
ja, bet savo darbui vertės pripaži
nimo. Jeigu yra gabus rašėjas, 
kuriam sunku gyvenime verstis, tai 
šelpkim ne rašėją, bet jo darbus, 
kad jo darbai kuo plačiau paskly- 
stų, kad jo darbai geresnius vai-

Mažas Feljetonas.
Mano akįs pamatė nebejauną, 

truputį jau žilą, bet dar tvirtą 
grafą. Buvo jis susiraukęs kaip 
devyni penktadieniai.

— Ko chamas nori ? — bumte- 
lėjo jis iš karto. i

O, šimts kalakutų, tokio pasi
sveikinimo nelaukiau! Bet aš ne 
vieną velnią ėsu jau prarijęs — 
nudaviau, buk nesupratau.

— Pardon, aš lenkiškai nesu
prantu, kalbu tik franeuziškai.

Grafas mažumėlį užraudo, ži
noma — nesmagu europietį taip 
patikus, bet greitai jis nusiramino^ 
juk aš nesupratau.

— Tamsta esi franeuzas?
— Taip, paryžietis, — sumela

vau aš, — kuris laikraštininkai 
nemeluoja, meluoja ir nerausta.

— Labai man malonu!
— Ir man malonu!
Meiliai paspaudėme vienas ant

ram ranką.
— Kuo galiu tamstai patarnau

ti? .i ■ • .
— Esu Paryžiaus “Le Matin” 

bendradarbis, norėčiau su tamsta 
mažumėlį pakalbėti.

— Meldžiu.
— Tamsta ėsi dvarininkas ?

. — Taip.
— Ar galima paklausti 

turi žemės?
— Kodėl ne, du tukstančhi su 

viršum dešimtinių, be to kelis deg
tinės bravarus.

— 'Dabar pas tamstas jau ra
mu?

— Kaip 'tat ramu! p-j ;
— Revoliucijos, maišto, nebėra?
— Cha, cha, cha.... maištas!

— skaniai nusijuokė grafas. Ma-

ipj-
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isi butų badu išmirę, kalingos, ne vienas juk gali ne-

esiu gyvas, 
šuva.”
kiltas šutvė;
šuva jį pa-

- juk tai grynas 
truputį pajudinti

O jei Į mažai naudos jas skaitydamas tu- 
“ Bet tų knygų išleidimui truk- 

Įsta mums pinigų. Antra, norime

n > 
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r
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ko ant krutinės. Aš kuone apal
pau. Niekuomet neužmiršiu jo
baltų datitų it apsiputojusio lie
žuvio prie paties mano veido.
Staiga iriano paties šuva kaip žai
bas šoko'mane ginti ir kaip dielė 
įsikabino jam į: sprandą. Tas pri- 
troškintas, kandžioj amas atkrito 
atgal. Aš atidariau duris ir įšo
kau į priėmenę. Nežinojau kur aš 
esu. Atspyriau duris iš visų pa- 
jiegų ir šaukiau pagelbon dviem 
šunim besiriejant ant prieangio. 
Visas namas subruzdo. Nimfo- 
dora išbėgo su pasileidusiais plau
kais. Triukšmas nutilo ir aš iš
girdau kažinką liepiant užkelti var
tus. Pažiurėjau pro duris. Ant 
prieangio nieko nebuvo, bet vyrai 
bėgiojo po kiemą, tverdamiesi už 
baslių, tarytum patys buvo patra-

vo akis. To tarytum buvo gana 
ir kaip aš šiek-tiek atsipeikėjau, 
papasakojau jam savo istoriją. Jis 
nepasakė nieko tik susiraukė ir su
kando lupas. Paskui su didybės 
ir patogumo išvyzdžiu jis išlėto pa
klausė mano vardo, metų, kas bu
vo mano tėvais ir ar aš vedęs ar 
ne.. Man viską, papasakojus jam 
jis vėl susiraukė ir sukando lupas; 
paskui jis iškėlė pirštą ir tarė: 
“Pulk prieš šventuosius paveikslus 
grynų ir pagelbingų šventųjų Sa- 
batijaus ir Zosino iš Solovecko”.

Aš parpuoliau kniupščias ant 
veido ir tarytum bučiau nesikėlęs 
iš ten, tokia baimė ir išgąstis ap
ėmė mane. Aš bučiau daręs vis
ką, kas tik man butų buvę liepta. 
Vyručiai, matau, kad jus juokiatės 
iš manęs, bet aš užtikrinu jus, kad 
aš neturėjau nė mažiausio noro kę. Per langą stoge pamačiau bo- 
juoktis. Ant galo jis tarė: bą iškišant savo šliką ir rėkiant,

“Kelkis, tamista, gal galima bus kad šuva pasiutęs nubėgo per kai- 
tamistai pagelbėti. Kas buvo šių- mą ir aš išėjau žiūrėti savo šunies, 
sta tamistai, yra nebauda, tik pra- 
sergėjimas, kuris reiškia, jog ta
mista ėsi pavojuje, bet ant lai
mės, kažkas meldžiasi už tamistą. 
Eik ant prekyvietės ir nusipirk jau-

velka sunkų arfoj aus jungą. Jū
sų pareiga tat, kuo galint, prisidėti 
prie Lietuvos ūkininkų būvio pa
gerinimo.

Nuo šių metų pradžios eina iš 
Vilniaus du sykiu per mėnesį ūkio 
laikraštis “Žemdirbys”, kuriame 
rašoma, kaip reikia ūkininkauti, 
kad daugiau pelno iš ūkio turėti. 
Kad toksai laikraštis mums lie
tuviams, kaipo žemdirbių tautai, 
reikalingas, apie tai negali būti nei 
kalbos. Bet tojo laikraščio gyva
vimas ne iš puikiųjų, nes skaityto
jų turi mažokai. Musų ūkininkai, 
kuriems tasai laikraštis skiriamas, 
dar nelabai susipratę, tatgi maža 
jų dalis ir skaito jį, kiti gi jų gal 
ir norėtų skaityti, bet neturi kuo 
laikraščio užsisakyti.

Broliai amerikiečiai! Palaiky
kite tą taip reikalingą ir naudingą 
Lietuvos artojams laikraštį. Pa
laikyti gi jį prašome ne aukomis, 
bet užsakant savo namiškiams, gen
tims ' ar pažįstamiems. ; “Žemdir
bys”, kaipo ūkio reikalams pašvę
stas laikraštis, bus jiems, kaipo ar
tojams, geriausia dovana. Iš jo 
jie galės daug ko pasimokyti. Iš
moks jie, kaip reikia žemė įdirbti, 
kaip ji tręšti ir kuo tręšti, kaip 
užsivesti daugalaukįs ūkis ir tt. 
Mokėdami gi ūkininkauti nebes- 

: kurs tuomet taip, kaip dabar, kad
> skursta, bet galės gyventi taip, kaip | Jo žodžiai pripildė mane džiaugs- 
I užsienių /ūkininkai,; kad gyvena: *’ ’ * ’
, gyvens tuomet visO; pilni geruose 
, muro ar medžio nameliuose, o ne 

nuvargę surukusiose menkose ba
kūžėlėse. H

• Broliai amerikiečiai! Prašome 
jus prisidėti prie savo brolių, Lie
tuvos artojų, būvio pagerinimo.

Ir dar vieną turime prašymą 
prie jūsų.

Turime parengę spaudon visą 
eilę ūkiškų knygų, kurių ligšiol 
beveik kaip ir neturime dar visai. 
O juk ūkiškos knygos* mums rei-

no dvaruose niekuomet tokie daig- ’ 
tai neatsitinka^ aš greitai moku ! 
apsidirbti su ponais maištininkais. ] 
Tepabando jie prieš manę išsižioti, | 
o! — jis sugniaužė kumštį.

— Ką tamstų durna 'gero vei
kia?

— Durna? Ką ji gali veikti ge
ro. Susirinko naginiuoti mužikai, 
socijalistai — ar jie ką nuvokia 
apie politiką, valstybės reikalus? 
Gerų žmonių ten labai mažai.
• — Tamstų durnoje yra garsus 
Ti raškė vičia ?

— A, taip, yra. — tik jis kar
tais perdaug perdeda; kad mažu
mėlę susilaikytų, butų geriausias 
pilietis. O, grafas Bobrinskis — 
tas tikras atstovas, tokie atstovai 
mums tik reikalingi. Jei jau tai
syti durną — tai be naginiuotų 
mužikų ir socijalistų, tas jai pri
tinka.

— Aš dar norėčiau paklausti 
koks tamstų krašte darbininkų pa
dėjimas?

— Keistą man klausimą tamsta 
užduodi ?

— Kodėl?
— Yra čia apie ką kalbėti! Dar

bininkas, na, ir. kas jis?
I —Bet dabar visuose kultūriniuo

se kraštuose darbininkų klausimas 
darosi aštresnis ir aštresnis,

— Pasakysiu tamstai atvirai: 
jei atsirado darbininkų klausimas 
— tai čia kaltos valdžios, kodėl 
mažai . tdaiko žandarų, policistų, 
kazokų; htsirado koks socijalistas, 
tuojau ant kartuvių ir nebūtų jokio 
darbininkų klausimo. Sako, mes, 
dvarininkai,'^fabrikantai,ekspluatuo- 
jame darbiu 
melas, reiki;

, smagenis, pamatysime, kad adver- 
niškai yra. Juk mes darbininkui 
mokame algas, o ne jie mums — 
išeina, kad darbininkas mus eks- 
pluatuoja. Darbininkai tesako ačiū 
Sutvertoj ui. Kad nebūtų- musų 

, seniai jie visi
tik mes juos užlaikome, 
mes turime kokias gerybes, teatras rėti.
— tai čia Dievo valia. J

Aš dar pastačiau kelis klausi- išleisti tas knygas, kad jos butų 
mus, grafas atsakė. Darėsi jau kuo prieinamiausią kaina musų 
nuobodu nuo tos sausęs kalbos; ūkininkams pardavinėjamos, o kad 
laimė, j salioną įėjo moteriškė — tos knygos galima butų pigia kai- 
metų apie trisdešimts penkių. na pardavinėti, reikilingos yra jų

— Mano žmona. išleidimui aukos. Siunčiant gi tam
Aš galantiškai čvikštelėjau .ko- tikslui pinigus, prašome pažymėti, 

-jomis. ‘ • kad pinigai skiriama ūkiškų kny-
— Atsiprašau, aš turiu su tam- gelių išleidinėjimui, ’kuriam tikslui 

sta atsisveikinti, — pasakė grafas, ir bus tie pinigai suyartoti.
— einu medžioti; negaliu ilgiau Braliai amerikiečiai! Kreipia-
užtrukti. Mano žmona tamstai mės į jus visus, kurje atjaučiate 
viską papasakos, ko norėsi. Su- Lietuvos artojų vargą, ir prašo 
diev. i me prisidėti skatiku prie taip rei-

Grafas išėjo. kalingo ir naudingo musų arto-
Pasilikome- aš ir grafienė. jams laikraščio "Žemdirbio” palai- 
Čia tai ir buvo įdomiausia mano kymo ir prie naudingų ir reikalin- 

— atidedame ją kitam gų jiems ūkišku knygelių išleidi-
K. Janonis. '* — .................. .... ------

vizitos dalis, 
kartui.

visuomet pasibaigs ir aš pasilsėsiu. Viešpats 
turi duoti mums atilsį tiems, kurie tiek daug 
dirbame.... Tamsta žiliai, kad aš ėsu nedie
vobaiminga, bet visgi aš teisingai gyvenau.

Ji juokėsi, kaip gera mergaitė, kuri netiki 
j kunigus ir kuri neturi ant saužinės nė vienos
nuodėmės. Ak, būti tokia, kaip ji, manė 
Pierre, išpildyti savo darbą ir paskui amžinai 
užmigti, žinant, kad nors dalelė darbo atlikta.

Pierre’ui pabaigus vakarieniauti, ji leką- 
jui, Džakomo, liepė viską nukraustyti.

Buvo dar pusė devintos. Ji pasakė, kad nė
ra ko skubintis ir kaip bus laikas, ji pašauks 
vežėją, kuris nuveš jį į stotį.

Pasilikęs vienas, jis atsiminė savo knygą 
"Naujas Rymas”, kaip jis ją parašė, kaip at
važiavo ją apginti. Jam pasirodė neapsako
mai liūdna; — juk toji jo knyga, tai tik tuščios 
svajonės! Pamatęs Rymą ir gerai į jį prisi
žiūrėjęs, jis suprato, kad bereikalo jis manė 
atrasti tame mieste dirvą, ant kurios išdigs, įš
auks ir bujos tikras Kristaus mokslas, naū-. 
jas tikėjimas, kuris nušluos dabartinę netiku
sią draugiją, tas naujas tikėjimas ateis prie 
vargstančiųjų ir nuskriaustųjų ir nušluostis 
jiems ašaras. Jis manė čia rasti tokį popie
žių, kokį sutvėrė jo puiki vaidintuvė, popiežių, 

tik 
ne-

£Tąsa).
— Kuomet, — užbaigę Pierre, — atėjo 

gydytojas, jis griežtai pasakė, kad tai piktasis 
drugis. Tai nėra jokios abejonės.

Orlando daugiau nebeklausė. Prada, vi
sas išbalęs, drebėdamas, stovėjo atsirėmęs ant 
kresės, kad nepargriuti, r— pažiurėjo į Pierre’ą 
ir jo akyse malėsi didžiausias dėkingumas ku
nigui.

— Šiądien .vakare aš išvažiuoju, — pasakė 
Pierre, visai sugriautas. — Aš atėjau atsisvei
kinti su tamstomis. Ar neturite tamstos ko
kių reikalų į Paryžių?

— Ne, jokių nėra reikalų, — atsakė Or
lando.

Paskui, atsiminęs pridūrė:
— Atsimeni mano seno draugo, Teofilio 

Morena knygą? Jis norėjo ją.išversti, kad 
priimtų ją į musų mokyklas. Aš kalbėjau su 
ministeriu, jis prižadėjo priimti, tik kad butų 
nekurios vietos pataisytos.... Luidži, paduok 
man ją, ten ant lentynos.

Kaip jam sūnūs padavė, jis parodė Pier- 
re’ui tas vietas, kurios turi būti pataisytos.

— Pamatęs Morena, apkabink jį už mane. 
■ ir pasakyk jam, kad ąš jį myliu kaip ir mylė- 
- jau, kuomet męs drauge mušėmės apipilti de- 
1 besiu kulkų.
1 Visi ant valandėlės nutilo.

— Na, sudiev, apkabink mane, pabučiuok 
. Aš taip senas ir mano gyve-

Čia jis įbėgo į kiemą šokuodamas, 
sukandžiotas ir kruvinas. Aš pa
klausiau, kas atsitiko, kadangi mi
nia buvo susirinkusi lyg kad gais- 

______ r___ ____ a _ rui iškilus. Jie pasakė man, kad 
ną šunytį, laikyk jį visuomet prie vienas kunigaikščio šunų pasiuto, 
savęs dieną ir naktį; tamistos re- kuris buvo atbėgęs užvakar. Tai 
gėj imai išnyks ir, be to, šuva bus buvo kunigaikštis, mano kaimynas, 
tamistai naudingas.” pas kurį būdavo visokių keistų

Tarytum dangus atsidarė man. šunų.
- Aš buvau baisiai persigandęs ir 

mu. Aš žemai pasilenkiau jam priėjau prie veidrodžio pasižiūrėti, 
ir norėjau išeiti, kaip atėjo ar manęs nesužeidė. Ačių Dievui, 
man į galvą jam ką nors duoti sužeistas nebuvau, bet atrodžiau 
už tai. Išėniiau trirublį, bet jis teip žalias kaip žolė, o Nimfodora 
savo ranka nustūmė ją atgal ir Semionovna gulėjo ant sofos, iš

sipūtusi Raip pereklė višta. Visai niane meiliai, 
neįstabu. Tai buvo jos nervai ir nimas jau baigiasi ir leisi man tamstą pava- 
gera širdis. Kaip ji atsipeikėjo ** * " 
šiek-tiek, paklausė manęs tyliu bal
su:

“Ar tamista gyvas?” 
“Teip”, tariau aš, 

Mane išgelbėjo mano 
Ji tarė: “koks tai 

rimas! Ar pasiutęs 
piovė ?”

“Ne”r tariau aš, jo nepapiovė, 
Jis bet jis yra.labai sužeistas.”

Ji atsakė: “Tai jis reikia tuojaus 
nušauti.’* '

Aš jai pasakiau, kad aš neduosiu 
jo nušauti, kad aš bandysiu jį 
gydyti.

Atėjo patsai šuva ir pradėjo 
gremžti duris ir aš tuojaus jį įlei
dau.

“O, ką tamista darai?” tarė ji, 
“jis mus visus sukandžios.”

Aš tariau: “Atleiskite man; tas 
neišeina teip greitai.”

Ji tarė, ■ “Kaip tamista drysti? 
Ar iš galvos išėjai?”

Aš tariau: “Nimfodora, nusira
minkite ir kalbėkite kaip, reikia", 
bet ji sūšuko ant manęs, kad aš 
išsineščiau su savo bjauriuoju šu
nim.

Aš pasakiau, kad aš išeinu.
“Išeik tuojaus”, ji tarė, “nešto-] 

vėk nė minutos. Laukan, gyvuly. 
Neišdrysk man rodytis daugiau. 
Pasakysiu, kad sveikas teipgi pa
siutai.”

“Gerai”,, atsakiau, “bet bukite 
teip geros, duokite ratus, nes gali 
būti pavojinga eiti visu keliu at
gal-” p.

Ji pasižiurėjo į

kuris išsižadėjęs svietiškos valdžios, bus 
dvasišku vadovu, glaus prie savo širdies 
laiminguosius. Ne, to čia nėra, nėra!,į 
apsiriko. Jis pamatė ir persitikrino, kad 
popiežius. Leonas XIII, apie kurį sako,; 
esąs labai protingas, niekuomet neišsižadės tos 
minties, kad vėl tapti viso pasaulio impera
torių, valdovu ir diktatorių. Nors dabar jis 
tokios valdžios neturi, bet tvirtai tiki, kad tas 
laikas ateis. Ir jo įpėdiniai, kurie apturės po 
jo popiežiaus sostą, ar tikės į tą, ar visas jie- 
gas įtempę kovos, kad sugrąžinti savo pra- 
žuvusią galę ir valdžią. Juk Leonas XIII iš
galvojo ir krikščioniškąjį socijalizmą, kad pri
sidengus juo, butų galima pritraukti, prie sa
vęs liaudį, darbininkus, sugniaužti į savo 
kumštį jų sielas ir kunus, kad su jų pagelba 
pasiekti tą valdžią, kurios jis taip trokštą, kuri 
jam neduoda ramybės nė dieną, nė naktį.

Pierre’ui nuo tų minčių pasidarė trošku. 
Jis atidarė langą ir, kvėpuodajnąs pilna kru
tinę, žiurėjo į Rymą. Pierre atsiminė, kad čia 
Ryme yra ir kitas valdovas —.karalius, teuris 
ir nori viešpatauti, kuris savo sosfą nori palikti 
įpėdiniams. Svietiškas valdovas *ir dvasiškas 
valdovas riejasi tarp savęs, piaujasi, vienąs 
kito neapkenčia, ir vienas ir kitas bijo pra
žudyti iš po savo kojų mažiausį žemės gaba
lėlį! Jie piaujasi dėlei savo ypatiškų užma
čių, ir tas ašaras, tas kančias, skurdą badą, 
kuriuos pagimdo tie tušti kerštai neša ant 
savo kupros nelaiminga liaudis. Ne, ne, jis 
labai apsiriko, manydamas, kad iš Rymo gali 
skleistis šviesa į visas puses, kad Rymas žmo
nijai gali duoti naują gyvenimą, įvesti į lai
mės viešpatiją. Tai buvo tik puikios jo-sva
jonės, taip svajonės, kurias dabar sutrupino 
tikrybė. Ne, Rymą ir visą pasaulį yra užgulęs 
tirštas, tamsus rūkas ir tą rūką gali prašalinti 
tiktai mokslas, kuris žengia priekin taip tvir
tais, taip drąsiais žingsniais. Taip, tik moks
las gali išgelbėti žmoniją, o ne labdarybė, kuri 
palaiko skurdą, kuri maitina tą skurdą,. kad 
jis niekuomet neišnyktų iš pasaulio.

Pierre, stovėdamas prie lango, taip susi
mąstė, kad neužgirdo balso, kuris jį šaukė. 
Jis tik pajuto, kuomet jį palietė kasžin-keno 
ranka.

— Ponas abate, ponas abate....
Jis atsigręžė ir pamatė Viktoriną, kurt pa

sakė:
— Jau pusė dešimtos.... Vežėjas laukia* 

Džakomo jau nunešė jam tamstosir 
Laikas važiuoti, ponas abate. ■

Pamačiusi, kad jis liūdnai žiuri 
pasakė:

— Tamsta sakei sudiev Rymui. 
biaitrus dangus.

— Taip, biaurus, — atsakė jis.
Jis pada.vė jai šimtą frankų, kad išdalytų 

tarp tarnų. Jie nusileido į apačią. Kaip sun
ku, kaipdiudna jam buvo atsisveikinti su tuo 
apmirusiu rumu, kur jis tiek daug iškentėjo 
ir rodos palieka čia dalį savo sielos.
' Vežėjas stovėjo prie durų ir kunigas tuo

jau įsėdo į vežimą.
— Tamstai nėra ko skubintis, — pasakė 

Viktorina, pasilikusi ant trotuaro. — Aš labai 
džiaugiuos, kad viskas pas tamstą tvarkoje ir 
kad tamsta laimingai išvažiuoji iš čia.

Šioje paskutinėje minutoje labai buvo 
malonu matyti prie savęs savo vienio tą 
gerą Viktoriną, kuri, atvažiavus jam, jį suti
ko ir dabar išleidžia.

— Nesakau tamstai, ponas abate, iki pasi
matymo, abejoju, kad tamsta greitai sugrįžtum 
į tą prakeiktą jų miestą.... Sudiev, ponas 
abate.

— Sudiev, Viktorina, labai ačiū tamstai, 
ačiū iš visos širdies.

Vežėjas nuvažiavo. Nors laikas buvo dar 
nevėlus, bet gatvės buvo jau tuščios, tiktai rū
kas gulėjo ant jų. Staiga jo galvoje sukilo 
mintys, kurios nekartą jau vargino jį. Kur ei
na žmonija, ką jai suteiks nauja civilizacija? 
Juk žmonija pakilusi iš savo lopšio, Azijos,1 
traukė į vakarus, lyg pučiama rytų vėjo. Se
nosios tautos žuvo, žuvo su jomis ir senosios 
civilizacijos ir, dabar, tos vietos, kur pirma 
stovėjo puikus miestai, kur buvo gyvenimas, 

; dabar ten tuščia, tik saulės spindufiai degina 
tuos tyrus. Ar tas-pats nelaukia ir dabarti- 

1 nių tautų su jų civilizacija? Rasi ir šių tau- 
nemirsiu, man bus vfe tų laukia neišvengiama mirtis? Tos tautos 

• turės užleisti savo vietą naujai tautai su nau
ja civilizacija. Užgims žmonija, kurioje ne
bus nė tautų, nė vaidų, nė karių, toji žmonija

tas 
buk

nėjimo. Pasitikime, kad Lietuvos 
artojų vargai tai drauge ir jūsų 
vargai, todėl kuo gelėdami prisi
dėkite prie jų sumažinimo.

ATSIŠAUKIMAS Į AMERI- -
,, KOS LIETUVIUS. ir ’K S,razias

Sunkiai gyvenasi Lietuvos uk,- p s .-žemdirbio" kaina: mc- 
ninkams! Bet kodėl gi sunkiai rab pusci , ru|)
gyvenasi? Daug yra tam pnežas- kap _ n,ėnesiams _ 75 kap.

■ čių, bet svarbiausioji sunkaus eko- -2enidirbio-. adresaa ,oks: Russia. 
nominio jų padėjimo pnežastis tai vj|na Stefanovski forštadt dom 
ta, kad jie nemoka ukimnkauti. Urbanoviča> ' Rtdakciji gazetv 
Bet ir nestebėtina, kad nemoka «2emdirbys” 
Ūkininkauti, nes neturėjo iš kur Siunčiant a5ome
išsimokyti. Juk bgsiol įymeti, kokita tikslu Jie siunSama:
me nei ukiSkų mokyklų nei tam prenumeratų (luome*
tikrų laikraščių, ir ūkiškų knygų . j Uną adresą
beveik kaip ir neturėjome visai. nuQ kur(o ar kai
Ta. is kur gi ir mokės ūkininkas auka ukiš|[ jjkidinėji.
ūkininkauti, jei niekas nepamokė 
j°-

Žemė - ui didžiausis ūkininko "t’s^ukim4 pers'pauzdinti.
turtas. Is jos jis turi ir patsai su 
šeimyna pragyventi, ir visokius 
mokesčius išsimokėti, ir dar įvai
rioms tautiškoms įstaigoms nors 
retkarčiais skatiką kitą paaukoti.

, Taip, žemė tai vienintelis musų 
ūkininkų turtas, bet musų ūkinin
kai nemoka to turto priderančiai 
išnaudoti. Jei jie 
ninkauti, kaip užsienių l.. ... ,
kad ūkininkauja, kitaip jiems gy- sukti. Ant sienos kabojo šventas 
ventųsi. ■ Ne vienas gal tuomet ir paveikslas teip juodas kaip anglis 
jūsų, broliai amerikiečiai, nesėdė- su juodomis šventųjų galvomis, 
tumėt Amerikoje, bet būtumėt Lie- šviečiančiais akių baltymais. Jis 
tuvoje, iš kur dabar vargas pri- ištraukė seno skobnio šiuplėdį, iš
vertė jus iškeliauti duonos sau siėmė akinius* geležinėse apsodose, 
jieškoti. Ne vienas gal jūsų, aplei- užsidėjo ant nosies ir ėmė skaityti 
dęs gabalą žemelės, kuri, dėlei ne- laišką, po ko įsmeigė savo akis 
mokėjimo ūkininkauti negalėjo ju- į mane per akinius.

“Sveiki reikalaujate manęs?” 
Teip”

___ . Gerai, pasakykite kame dalykas, 
bar tūkstančiai musų žemdirbių Į Aš klausaus.”

mui.
Kitus laikraščius prašome šį

Šuva.
I varto Turgenievo.

mu-

dinti "mano vaikuti”, pabučiuoti ir linkėti vi- ' 
so gero. Buk stiprus, tikėk į gyvenimą, tas 
tikėjimas tik ir priduoda spėkos gyventi.

Pierre buvo taip sujudintas, kad jo akyse 
pasirodė ašaros, kuomet jis nuoširdžiai išbu
čiavo abu didvyrio skruostus. Verkė ir se
nas Orlando. Viena ranka jis sulaikė Pierre’ą 
prie savo kresės, o kita parodė į Rymą. Jo 
balsas pasidarė tylus ir drebantis.

— Ir meldžiu tamstos, prižadėk man jį my
lėti, mylėti jį visuomet!

Pierre negalėjo susilaikyti ir dar kartą 
apkabino senelį, kuris toje valandoje buvo 
toks puikus, toks išdidus! x

Paskui Pierre atsisveikino su grafu ir iš
ėjo. Sugrįžęs į Bokkanera rūmą atsisveikino 
su kardinolu ir dona Serafiną; norėjo pasa
kyti sudiev ir donui Vidžilio, bet šis neįsileido 
jo nė į kambarį, bijodamas dar labiau save su
kompromituoti. Paskui supakavo visus 
daiktus.

Staiga jo kambaryje pasirodė Narciss 
Aber, kuris trys dienos atgal buvo išvažiavęs 

, Neapolin.
— A, ve ir tamstos bagažai! Aš žinau, 

kad tamsta išvažiuoji šiądien vakare, bet ne
norėjau tamstos išleisti iš Rymo, nępaspaudęs 

• tamstai rankos. Kiek daug baisių dalykų at
sitiko nuo to laiko, kaip męs pasimatėme! Aš 
sugrįžau tiktai šiądien ir negalėjau būti ant 
laidotuvių. Bet kaip aš nustebau, sužinojęs 
apie tas dvi mirtis.

Jis ėmė klausinėti Pierre’o apie smulkme
nas, jis jautė, kad čia yra kokia paslaptinga 
drama. Bet jis perdaug nesiteiravo, nes ne- ! 
norėjo imti ant savęs tų baisių paslapčių. Ku
nigas papasakojo, kaip pora buvo graži, kaip 
jie buvo puikus susikabinę.

Narciss net užpyko, sužinojęs, kad niekas 
jų nenupiešė.

— Na o tamsta pats ar negalėjai to pa
daryti? Tas nieko nereiškia, kad tamsta ne
moki piešti. Tamsta į tą veikalą butum įdė
jęs savo sielą ir, rasi, butum palikęs vieną di- 
džiausį dailos veikalą..

Paskui jie ilgai kalbėjo apie Italiją, Ry
mą, dailę. Pierre norėjo jį sulaikyti, bet 
Narciss, davęs žodį, užtikrino, kad jo lau
kia. Jis net pasivėlino. Ir jis išbėgo, paspau
dęs abi ranki kunigui ir linkėdamas jam lai
mingos kelionės.

Aštuntoje valandoje Viktorina atnešė jam 
vakarienę.

• ;— O, ponas abate, kaip man malonų pa-
! tarnauti tamstai paskutinį kartą. Tamsta po

ryt jau busi Paryžiuje, o? kaip ten gerai, kaip 
ten puiku, sayfc tėvyškėje! Kaip mano plaka 
širdis, kuomet aš atsimenu apie tą savo nu
mylėtą kampelį! Aš niekuomet nepriprasiu 
prie to jų prakeikto Rymo! kokie žmonės! Ko
kia šalis!

— Bet, — paklausė jis, — kuomet nebėra 
tamstos jaunos panelės, kasgi tamstą čia lai
ko? Kodėl tamsta negali važiuoti drauge su 
manim ?

Ji pažiurėjo į jį nustebusiai.
— Man važiuoti drauge su tamsta, su

grįžti ten! O, ne! tas negalima. Viena aš 
labai nemandagiai pasielgčiau su dona Serafi
ną, kuri prie manęs prisirišo, o paskui ką aš 
darysiu kitoje vietoje? Dabar mano kapas čia.

— Ir tamsta niekuomet nebepamatysi sa
vo miestelio Ono?

— Ne, niekuomet, tas tiesa.
— Ir tamstai bus lengva ilsėtis svetimoje 

žemėje ?
Ji širdingai prasijuokė.
— O, kuomet aš r----

tiek kur aš gulėsiu!.... Visur gerai miegoti, 
ponas abate! Juokai, kad taip ėsi užintere- 
s uotas, kas bus numirus. Nieko nebus. Ma-

■ - - * ’ • • ■-------- -----------

tarė:
“Atiduok tą bažnyčiai ar bėdi

niems ; toki dalykai nėra apmo
kami.”

Aš vėl nusilenkiau jam iki pa
čiai juostai ir tiesiog nuėjau ant 
prekyvietės. Priėjus prie sankro
vų pirmučiasia ką aš pamačiau, tai 
buvo žmogus ilgu, pilku balakonu 
nešinas tamsiai rausvo dažo šuny
tį apie dviejų mėnesių senumo. 
Aš paprašiau jo sustoti ir pasakyti 
ką jis nori už savo šunyti,
atsakė, “Dviejų rublių”. Ašgi jam 
pasiųliau tris. Jam pasirodė, kad 
aš papaikęs; bet aš padaviau jam 
popierį palaikyti į dantis, kuomet 
jis nešė šunytį į mano ratus. Važ- 
nyčia tuojaus susiruošė ir aš bu
vau namie tą patį vakarą. Aš lai
kiau šunį ant savo kelių ir nepa- 
leidau ir kaip jis unkštė, aš vadi
nau jį savo turtu. Aš jį šėriau ir 
lakinau ir atnešdinau šiaudų į sa
vo kambarį ir padariau jam ten 
guolį. Kaip užgesinau žvakę ir 
radausi tamsoje, laukiau kas atsi
tiks, bet nieko nebuvo. Aš pra
dėjau išdrysti ir šaukti nemato
mos galybės pradėti savo paprastą 
darbą, bet atsiliepimo nebuvo. Tą
syk aš pašaukiau savo tarną ir 
klausiau jo ar jis ko negirdi, bet 
nei jis nieko negirdėjo.”

“Ar tai buvo jau tam galas?” 
tarė Stepono Antanas, bet jau' be 
pašiepimo.

“Tai buvo galas trankymamsi”, 
tarė Porfyry Kapitonovič, “bet ne
buvo galas visai istorijai 
išaugo didelis, drūtas 
buvo nepaprastai prie 
sirišęs. Musų krašte 
šaudyti tėra, bet kaip 
imdavau su savim, visuomet bū
davo kas. Aš visur jį imdavau su 
savim. Kartais jis išveja kiškį, 
kurapką ar laukinę antį, bet nie
kuomet neina toli nuo manęs. Kur- 
tik aš ėjau, ten ir jis.ėjo. Aš 
imdavau jį su savim net eidamas 
maudytis. Mano pažystama žiu- 
ponė kartą norėjo jį išvaryti iš 
priimamosios. Męs turėjome tikrą 
kovą. Aš užbaigiau tuomi, kad 
dėl jo turėjau susipykti. Taigi 
vieną gražią vasaros dieną buvo 
didžiausia sausuma kokią aš kuo
met. atmenu.
ore. Viskas
Saulė buvo

daiktus.

1

vižlas. 
manęs 
mažai 
aš jį

Šuva
. Jis 
pri- 

i kas 
pasi-

I R, P

Koks
mane. “Gali 

gauti ratus ar ką tik nori, tik eik ’ 
tuojaus šalin. Tik pasižiūrėkite į 
jo akis.”

Ji sprūdo iš kambario, atsitren
kė į vieną mergą ir kitame kam
baryj išgirdau ją alpstant. Galite 
manyti, ką sau norite, bet Nimfo
dora Semionavna ir aš nuo to sy
kio nebuvome draugais daugiaus, 
ir juo daugiau aš apie tą galvojau, 

juo daugiau įsitikinau, kad ne kam 
kitam, tik savo šuniui aš turiu būti 
dėkingu už tai iki pačiai mano 
mirsenai’. Aš pareikalavau ratų 
ir parsigabenau juose šunį. Par
važiavęs namon apžiurėjau jį ir 
išmazgojau jo žaizdas. Sugalvo
jau, kad geriausia, ką aš galiu pa
daryti, tai ant rytojaus paimti jį 
pas žinuną kaime. Tai buvo indo- 
mus senis. Jis užžada vandenį.] 
Kiti sakb, kad jis deda žalčio glei
ves į jį.1 Jiš duoda gerti ir pada
ro sveiku tuojaus. Pagalvojau, 
kad butų gera man pačiam kraują 
nuleidus podraug. Leidimas krau
jo yra geras daiktas nuo patraki
me. Žinoma, nereikia kraujo lei
sti iš rankos, tik iš duobutės.

“Kur yra toji, duobutė?” pa
klausė Finoplentov balsiai.

“Ar jus nežinote? Tai yra vieta 
ant rankos gale nykščio, kur yra 
pilama taboka, norint gerai užsi- 
šniaukšti. Matote. Tai yra tin
kama vieta kraujui leisti, galite 
patys tą pabandyti. Kraujas, kuris 
išeina iš rankos yra gyslos kraujas. 
Anoje gi vietoje yra kvailasis krau
jas. Daktarai nežino šitų dalykų.

Buvo kaip ir ūkas 
degė. Buvo tamsu, 
yt raudonas gamu-

buvo
LU1 I.U - -

ie mokėtų taip ūki- tikra šuniui būda, plika ir skurdi
ūkininkai, ir kaiP tik vietos buvo 1°Jc aPsi’ lys’ 0 dulk!4 buvo tiek> re,ke‘
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sų išmaitinti, iškeliavote iš tėvy
nės Lietuvos duonos kąsnio sve
timoje šalyje jieškoti,- dar ir da-

apleidžia žemę ir važiuoja svetur. 
Jums, kurie visą tą vargą patįs iš
tyrėte, kurie visą tai savo akimis, 
•būdami Lietuvoje, matėte, dar ne
išdilo, manome, iš atminties Lie
tuvos ūkininkų vargas ir neturtas. 
Nors toli nuo tėvynės gyvenate, 
bet jūsų mintis vis apie tėvynę 
sukasi, kur liko tėvai, broliai ir 
sesers, gentįs ir pažįstami, kurie

Nuėjome į kambarį. Tai

Žemė buvo sutrukus.

Jis atsisėdo, išsiėmė iš kišenės 
seną languotą skepečiukę, pilną sky
lių, padėjo ją ant kelių. Jis visai ne
prašė inanęš atsisėsti. Įsmeigė akis 
į mane su tokia pajiega ir didybe, 
kurios galėtų pritikti’ senatoriui ar 
valstybės ministeriui. Aš, pats 
nežinau kaip, nusigandau, 
no širdis tarytum į 
peš sulindo. Paskui jis atėmė sa-

Ma- 
kur-

jo čiaudėti.
Man nusibodo būti pusnuogiu na
mie su uždarinėtomis langavėre- 
mis ir truputį atvėsus, sumaniau at
silankyti pas moterį apie už vior- 
sto kelio. Ji žinoma buvo geros 
širdies, dar jauna ir visuomet 
smarki. Ji buvo kiek originališka, 
bet tas moterims greičiaus naudon 
išeina. Atėjau ant laiptų jos du
rų baisiai ištroškęs, bet žinojau, 
kad Nimfodora Semionovna mane 
atgaivins mėlynu uogų vandeniu 
ir kitais vėsumynais. Jau buvau 
uždėjęs ranką ant kliamkos, kaip 
staiga išgirdau baisų lermą ir vai
kus klykiant kitoj pusėj triobos ir 
kaip bematant didelis raudonas 
šuva, kurio aš pirma nebuvau ma
tęs, šoko išsižiojęs aut manęs- su 
pasruvusiomis krauju akimis ir 
pasišiaušiusiais vilais.
kvapą atgauti, kaip jis stulpu šo-

Nespėjau
Daktarai nežino sity dalykų.

(Tašą ant 5 pusi.)
&

-t.;
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Mst . Juk ar ne tame ir yra evoliucija, istori-Į 
Jos tikslas! Ak, ta viena tėvynė, laiminga ir 
gyvenanti santaikoje. Kuomet ir per kiek 
amžių įvyks toji svajonė!

Stotyje buvo tokis susikrušimas, kad Pier- 
re nieko jau nebegalėjo manyti. Pasiėmė bi- 
lįiet$, atidavė bagažą. Paskui greitai įsėdo į 
vagoną. Už dviejų dienų, auštant, jifiL par
važiavo į Parvžiu.

GALAS. r

V. K. Račkauskas
Eilėmis ir Proza.į

KALVIS. ’ 
(Fantazija).

Kala kalvis gelžį-plieną, 
kala naktį, kala dieną, 
ir bekaldamas dainuoja, 
dumples mindamas rymuoja, 
kad būt’ kalviu yr’ gerai 
kalvis sau gyven ramiai.

Bum-dan-dan!

Blizga žaizdras kiaurą dieną,> 
kaitin' gelžį. kaitin’ plieną.... 
Dumplės pučias’, it koks ponas, 
tuoj’ ir plienas bus raudonas — 
kalvis kai iš jo kardus, 
mat, imtvnės veikiai bus! • •L Bum-dan-dan!

Biauriai elgės’ jo tėtušis — 
baudžiavos jis kaustė “dūšias 
bet šis taiso tėvo klaidą — 
ir jo giesmės poną baido, 
nes jis kardui tik dainoj’, 
bedainuodamas dunduoj’: 

Bum-dan-dan!

O vis ponai nesiliauna' 
ir muzikui kailį mauna-! 
Išnaudoja jie vargdienį, 
kad tik kaulai liekas’ vieni... 
Ir kankin’ jį visados 
baisus laikai baudžiavos!

Bum-dan-dan!

Tad dainuoja sau kalvelis: 
“Dailus mano bus kardelis — 
ašmenėlė bus plieninė, 
rankenėlė — sidabrinė, 
puikiai mano kardas kirs, 
daugel ponų nuo jo mirs!

Bum-dan-dan !

Gana jiems jau viešpatauti, 
mųsų spėką sau tik krauti, 
daužyt’ galvas darbininko, 
ir penėtis sau už dyką! 
Kardas galą padarys — 
yisus ponus išžudys!

Bum-dan-dan!

. O jei ponas nor’ gyventi - 
tur’ vargelį pažinoti, 
te ein duoną sau gaminti: 
rugius piauti. linus minti, 

papučia jis anglis, 
pagaudo kibirkštis.

Bum-dan-dan!

te 
te

dabar — kas per gadynė?!O
Ponia vaikšto sau šilkinė, 
ponas pučias, pilvą stato, 
kas po kojų, — neprimato, 

x vargšui užlip ant kulnų.
tartum spitrius, be akių! 

Bum-dan-dan!

. Ei, kardeli, balandėli, 
mano darbe, prakaitėli, 
dykaduoniams kirsk per sprandą, 
kirsk per kaktą, kirsk per žandą, 
te lenk’ galvą prieš darbus, 
Kel’ kepurę prieš vargus!” 

Bum-dan-dan!

Kala kalvis gelžį-plieną, 
blizga žaizdras kiaurą dieną — 
dumplės pučias, it koks ponas, 
tuoj’ ir plienas bus raudonas, 
iš jo kalvis kai’ kardus, 
mat, imtynės veikiai bus!

Bum-dan-dan!
L 08. Bernas.

DVI TIKRŲJŲ TĖVYNAINIŲ DAINĮ*). 
a. Pirmoji daina. .

Pasklydo po svietą štai garsus aidai, 
buk mųsų žemelę apsėdę vargai, — 
ne, tas neteisybė! Eik sau po visais! 
Tai priešas į mumis tik drabsto purvais!

O, mųsų žemele, liuosybės šalis, 
čia laisvės dainelę dainuoja širdis!

» Čia niekas nežino sunkiųjų vargų, 
nėra čia bedarbio, nėra čia vargų!

Męs daug ko išmokom’:, męs mokam* kovot*, 
žmonių pinigėlius męs mokam’ aikvot’I 
Ir nors mums skersakis apdaužė kaktas, 
užtai męs sau aukso prikimšom mašnas!

O, mųsų žemelė — turtinga šalis!- • • »

pakyri mužikui šiaudai, 
liepsnuoti didžiūnų dvarai — 
sušukti: “Kazokai, narsiau F

Jei kartais netenka mužikui grudų — 
tad gali sau duoną jis kept’ iš šiaudų!

Jei kartais pritrūksta kafbkui drąsos, _>•-------- «
Suteikiat jam taurę dektinės šventos I , 
O, mųsų žemelė — nagaikos šalis I 
Mušk maišto mužiką, kiek nori širdis!

Mums didį pavojų neš* žydų gauja, 
studentų liuosybės idėja naūja — 
tatai vyresnybė žudyt’ liepė juos, — 
be jų męs sulauksim tikros atgaivos! į t

O, mųsų žemelė — laisvieji šalis!
Mušk žydą, studentą, kiek nori širdis!
Tad mušk juos, jei nori uždirbti gerai — 
uždirbsi, valdžia, mat, užmoka gausiai!

Pasklydo po svietą štai garsus aidai, 
buk mųsų tėvynėj’ vis kįlą vaidai! 
Ne, tas neteisybė! męs ramus visi, 
mus santaikon veda dektinė šviest!, 

n O, mųsų žemelė — dektinės šalis, 
gerk, brolau, baltakės, kiek nori širdis! 
Kuomet męs prie josios pri trauksim visus— 

- !t tad sviet’s pamatyti gaus šokius naujus!— 
Gerk, brolau, dektinės, kiek jiori širdis, 
Šaltiniais ją varo liuosybės šalis!

VI. 08. Brooklyn.

•) Patilpo knygutėjė “R. Caras, monologas”, išėju
sioje ii spaudos VII ĮSOS, Philadephljoje. Į šį rinkinėlį 
įtraukiu su kaikuriais pataisymais.

ANTROJI DAINA. 
Yr pasaulyj’ šventa žemė, 
viskas ten gerai, 
žmonės dailus, sotus, tykus, 
gyvena ramiai. 
Aimanavimo nėra* čia, 
verksmų nėr skaudžių, 
vandens vietoj, teka pienas, 
daug jausmų saldžių! 
Kąm tas vargas? nereik vargo! 
Laimė tegyvuoj’! 
Riebios širdįs ir kišeniai 
nieko neatboj'!.... 
Jei kur kartais pasirodo 
sukilimas koks —b 
tad jį veikiai numalšina 
žandar’s ir kazok's. 
Reik kur-ne-kur pakratyti 
kaimiečių lizdai — 
yr’ tam tikslui žemsargybė, - 
ji veikia aštriai. 
O nekračius negal būti, 
nes ištvirks mužik’s, 
daug tur darbo čia uriadnįk’s, 
kailio išdirbik’s!

» Gera valdžia toj’ šalelėj’ — ,■ 
Puikiai viešpatau!
O jei kartais kas ją įieikia — 
tad tepeikia sau!
Męs tik žinom’, kad prie josios 

!kur gyvent’ geriau, 
negu mus tėvams gyvenos’ 

. kitados, seniau.
Mus’ tėvai vis Dievą karstė 
visur, pakeliai,

. o męs — tiktai žmones karštom’ 
pakeliais visais!

į Mųsų žemė nederlinga, 
’ taip sako visi —

tad krauju ji reikia tręšti — 
taps jinai vaisi

i Todėl valdžia — laimėnešc 
l kraują liej' visų.

kad tėvynei mylimajai 
užtektų vaisių!

- laikraščiai mums neša blėdį — 
. įj tad visus šalvn!

Visos knygos, visi raštai, 
laikraščiai ugnyn!

— Kas tik skaito — tas bedievis, 
l| pragare jis bus.
i o tamsunas — juodnugaris — 

niekur nepražus!
Męs norėtumėm ir saulę

L kaip-nors užgesyt’ »
by tik vargšas negalėtų

. . teisybės matyt’.... 
Yr’ pasaulyje šalelė’ 
kur tamsa gyvuoj’ — 
kulkasvaidziai, kalėjimai 
nieko neatboj!

08. Brooklyn.

Į POETĄ.
Nedainuokie, poėta, 
neardykie jausmų, 
tu sugelusiai širdžiai saldų pailsį duok! 
Nedraskyk jau krutinės, 
nėbedaugink skausmų — 
ir nutilk su daina.__ tu nutilk.... neb’dainuok!

Tavo dainos paseno, 
jose -r- vien tik aidai: 
o aidų mums nereikia: tikrą balsą paduok! 
Tikrą balsą — ne aidą!
O jei Jo nežinai — 
tad ’.--------_____verčiaus nedainuok.... tu nutilk.... neb’dainuok!

VI. 08. Brooklyn.

TYLĖK, DAINA!
Nebdainuosiu daugiau — 
nebenoriu dainų: 
jos tik širdį visad 
taip suspaudžia aštriai, 
kad tik lauki žmogus, 
kol mirtis tau ateis, 
kolapleisi nors syk’ 
biaurų svietą visai.

Nebdainuosiu daugiau 
nebenoriu dainų — 
nes dainų neužtenk, 
idant svietui pranešt’ 
apie jojo kančias,

ką nešioja aidai 

D«o}f-juk nega! •> 
visa jaaąmo išreikšt*: 
Čia tik žodisgarsus! 
O juk žodžių tiek daug 
žmonės ištar’ kasdien*, 
kad aiškumas dainos 
kaskart puola žemyn, 
kaip nuo kalno akmuo.

ti i '
Jei galėčiau dainoj* 
visą skausmą išliet’, » 
ką jaučiu nuolatos — 
jei galėčiau dainoj’ 
apdainuoti vargus, 
nuo kurių sviet’s vaitoj’ — 
o, dainuočiau tada 
iki leipui’ šaltam!

Jei su aidu dainos 
aš galėčiau žmonėms 
meilę šviesią suteikt’ 
.šventą laimę sutvert’, 
nuo jų-pat paliuosuot’, 
išvaikyti kančias — 
o, dainuočiau tada 
dėlei tų tai vaisių....

' Jei galėčiau daina 
žmones vesti pirmyn 
prie šviesios ateigos! 
Jei galėčiau dainoj* 
jiems suteikt’ ateities 
kuopuikiausius vaizdus — 
o, dainuočiau tada 
vien dėl laimės žmonių!

Bet dabar ?.-... a, dabar 
man nereikia dainų! 
Ir krūtinė silpna.... 
Lyra gul’ be stygų.... 
Tenhinyksta jausmai, 
tenutįlą aidai!
Te per amžius sau mieg 
jauna mano daina!

VI. 08. Brooklyn.

ATSAKYMAS.
(Pagal Z. Krasinskio).

Dėlko, tu užklausei, man lupose užmirė dainos, 
Kodėl ir krūtinė, nubudus, skaudžiai taip dejuoja? 
O, gražus sapnai jau Išnyko ir laikas vis mainos'. 
Juk ir lakštingala lig švento tik Vito dainuoja!

Baisus nujautimas, man širdį užgaudam’s pakilo, 
Viskas man ir žūna, ir lūžta.... griuvėsiais kvėpuoja; 
Ir skausmo-nelaimės verksmai jau,—ne dainos prabilo..
Juk ir lakštingala lig švento tik,Vito dainuoja!

Ir ten, kur ne karės, bet sielos skaudus prispaudimas, 
Kur širdįs, kraujais aptaškytos, kasdieną dejuoja — 
Nutilsta juk kanklės, ir vardas anų 
Juk ir

iširimas"..
lakštingala lig švento Vito dainuoja.

II. 05. Kaunas.

LAIKAS.
(Legenda). 

Iš kiemelių-kiemų- 
išsigrūdo žmonių 

minios — 
visą kaimą, matai, 
apibėgo plačiai 

žinios, 
buk pon’s grapas miškus 
beparduodąs visus 

žydui. ' 
Nors ir šlap eit’ keliais, 
nors per pievas takais 

slydu, 
nors lynoja gražiai, 
kauk' po lauką skaudžiai 

vėjas — 
taip visad ir visiems 
didžio vargo žmonėms 

dėjos — 
eina, brenda išvien’.... 
Gal bus geras šiandien 

ponas, 
gal jiems girią parduos 
ir nuo speigo vaduos 

šonus?
Puikiai-datliai visi, 
seni, jauni, maži, 

žino: 
valdė visas 
daubas, girias 

Dvynų; 
ėmė jas^sau, 

šia tau 
r

kaimas 
kalnus,

grapas 
taręs chamams:

, ų špygą !* 
Kirto beržus, klevus, 
storus siuntė rąstus 

Rygon, 
iš ten siuntė laivais 
ir keliais visais

svietan.,..
O čia šalna visi — 
kur čia šiltą rasi 

. /j4 vietą?
Triobos virsta žemyn, 
Žiur’ per stogus aukštyn 

lubos, 
visos grįčios varge, 
tartum kokios miške 

dubos!

Pono kiemas platus, 
išdabintas, gražus,

žemi krūmai žali 
▼efiai*;

netol slenksčio, arčiau,
ir už dangų gražiau —

B Jų — gražus mazgai. ... 
stulpai, rūmai, varpai, 

' lėlės.... - '
Rūmas — didis, dailus, 
gul’ ant žemės, platus, 

šiaušias’....
Nesibijo speigų, 
jo nebaido vergų 

riaušės.
O pon’s pučias’ namie: 
tek’ šiandieną duktė, 

Ona;
• suvžiavo svečiai —

visi sveikin’ gražiai
poną.... į 

.... Pusk, ponuli, sau pusk!.... 
Bet.... išaušo.... pabusk, 

laikas!....
Pas tave nuo vargų
štai atbėgo vergų 

vaikas!... •
Jis sumindys gėles, 
ir sutryps jis lėles 

tavo!
Veltui balsti, ponel!....
Gelbėk tėvą, dukrel’, 

savą!....

• III.
Jie sustojo. “Išeik ! .
Pas'kalbėti mums reik!” 

šaukia.
Išsigandę svečiai, 
susigrūdo bailiai, 

kaukia....
Grapas šaukia tarnus; 
“Išvaikyt’ visus!....

Gaujos!.... 
nors kareivių nėra, 
bet šaudyklės yra 

naujos!”
Stov’ nedrąsus tarnai, 
Galvas lenkia žemai, ' 

.* ' * tyli:
p. Pon’s nemoka juokuot’ — 

ir su vargšais kovot’
myli!

“Eik, ponuli, greičiau!” 
šauk iš kiemo balsiau

vjrai, ( 
kad laukai net visi 
skamba, tartum didi

tyrai.
Ūžia moters, vaitoj’, 

kūdikėliai raudoj’,
klykia....

Keikia grapas visus: 
“Aš sugaudvsiu jus!

' Plikiai!”
Ėmė šautuvą jis, 
prisitaiko, ir vis....

■ šaudo!
Krito keli .vaikai.... 
Bausų klyksmą laikai 

gaudo!

Tėvjnts Mylėtojų Draugy- 
stos Reikalai.

Vistu raitus T«v. Myl. Dr-joa rei
kaluose; kuopos ir pavienio# ypatus 
malonės siųsti Dr-jo« Llt. Kom. na
riui ir redaktoriui.

J. LAUKIS, 3252 So. Halsted SL, 
Chicago, IU.______________

Įplaukimai: ’ r
VVorcester, Mass., nauja kp.

per K. Žemaitį .............   $9.00.
Montreal, Canada, 38 kp.

nauji sanariai .................. 1.001
Montreal, Canada, už parduo

tas knygutes p. Juškevičio 3.2a 
Union City, Conn., 2 kp., per

J. Šunskį  .................... 6a
ISo. Chicago, III., 33 kp., nauji

per B. Pivaruną .............. 3.0a
Valparaiso, Ind- — niujai pri

sirašiusių p. šafranaucką 240.
IRenton, \Vash., 46 kp. nauja
I — per Ą. Kalvaitį ,........ 1.2a
I Waterbury, Conn., 5 kuopa —r 

nauji . —............  1.2a
I Cleveland, Ohio., 47 kp. —
I per J. Brazaitį 
I Shenandoah, Pa., 
I per M. Vakriną 
I Cleveland, Ohio., 
I per J. Gritę ..
I Plymouth, Pa., už parduotas 

knygas — per Simanavičią 7.5a
So. Chicago, III., nauja (iki

I seimui prib.) .................. IJO.
I Pittston, Pal, 20 kuopa — 

per J. Kazakevičių .....(
Elizabeth, N. J., nauja kuopa

— per L. Cepuką 4
I Brooklyn, N. Y., 44 kp. 
į J. Ablazavičią . 4..
I Chicago, III., 28 kp. — per

M. D. Ciniką..................... 5-4P-
Į Chicago, II!., 22 kp. — per

P. Žmuidzinavičių .......... 6.00.

15

20

kp. — 
........ 14-40.

6xxx

Viso T. M. D. iždam jeigu
po seimui nuo kuopų .. $33-3°«

AUKOS V. KUDIRKOS RAŠ
TŲ ISLIEDIMUL

S. L. A. nariai per p. J. Skri- 
tulską (prieš seimą) .. $10.00.

- Po seimui.
Iš Baltimore, Md.; per P. La-

zaucką .............................. 7.0a
Iš Glasgow, Scotland, Šviesoms

Dr-vė, per J. Solį ..........   8.00.
Iš Wilkes Barre. Pa., D. L.

K. Vitauto Kliubas, per J.
Stulgaitį .......................... 10.0a

Auka laike T. M. D. susivažia- į 
vimo nuo J. S. Vaškevičiaus *ĮF

d 6

IV.
Karšta siunta liepsna, 
aukšta rūmo siena 

virsta....
Sprogsta stiklas languos’, 
brangus indai namuos’ 

tirpsta....
Išsitraukta nauji 
puikus, dailus visi 

ratai — 
tartum keistai kokiai, 
nematytai, baisiai 

kratai!
Riogso, žiuri ugnyn 
išstatytos aukštyn 

jienos...«.
Ant jų kabo baisus 
grapas, ponas šykštus, 

vienas...k
Ten duktė ir svečiai 
mirtis, maLĄ skaudžiai 

žepgia, 
iš galvos net mintis 
šalta — juoda mirtis 

vengia.
Ir priėjęs prie jų,’ 
vienas keršto žmonių 

tarė:
“Eikit sau į namus — 
ąjeko blogo nebus — 

ponai!
- Kraujas musų vaikų 
gal nupuls ant pečių, 

Onai!
Eikit savo keliais, 
ir nebūkit’ aklais....

Laikas!”.^..
Nuo to laiko baisaus 
verkia p«tno drąsaus^ 

vaikas-.
* ... IX. 08. Wanamie.

Viso aukų Kudirkos raš
tams po seimui  : $25.3$.

Sąnarių mokesties po susiva
žiavimui pribuvo viso $33-3°.

Kudirkos raštų išleidimui po 
susivažiavimui pribuvo vi
so .............................. $25.35.$25.35.

Iš viso T. M. D. iždan po 
susivažiavimui pribuvo $58.65.

Buvo T. M. D. ižde iki susi- 
vąiiavimui, pagal revizijos 
komisijos raportą į... $2345.18.

Viso turto iki 22 d. berželio 
1909 m........................!

T. M. D. iždininkas,
A. J. Povilaika.

S240j.8>

2VEJIS. 
I.

Eik, žveji; žvejonė 
laukia jau tinklų — 
eik, daili kelionė 
bus tau ant bangų. 
Eik! tenai valtelė 
laukia pakranty.... 
ir nari žuvelė — 
tamsiam vandeny. 
Palaidynę leisi, 
užmesi tinklus — 
su našta pareisi 
į savo namus.

(Tašą nuo 4 pusi.)
Vokiečiai nežino nieko apie tai. 
Veterinarai labai tankiai tą daro. 
Jie šitam labai tinka. Jie tik pri
deda savo žirkles, kakštelia į jas 
plaktuku ir viskas pabaigta. Už
ėjo naktis man begalvojant apas 
tai ir buvo laikas eiti gulti. Tai
gi aš atsiguliau ir, žinoma, šunj 
laikiau prie savęs; bet nežinau, ar 
tai dėl karščio, ar dėl' susijudini
mo, kurį aš turėjau, ar dėl blusų, 
ar dėl savo minčių, bet aš negalė
jau užmigti. Ėmiau nerimauti. 
Atsigėriau vandens ir atidariau 
langą, paskui paėmiau gitarą ir 
ėmiau skambinti “Komarinski Mt»- 
žik” su italų variacijomis. Bet tar* 
negelbėjo. Maniau, kad tai kam
barys, ką man kenkia, todėl pa
siėmiau priegalvį ir dvi paklodei 
bei užklodę, perėjau 
pasiklojau ant šieno 
Ten buvo patogiau, 
tyli. Tik retkarčiais 
jalis, nubraukdamas 
moteriška ranka. Šviežias šienas 
gardžiai kvepėjo, it kokia arbata. 
Svirpliai čirškė obelyse. Dangus 
buvo visai rimus. Žvaigždės švie
tė ir buvo maži debesėliai it med-

per sodą ir 
po pašiurę. 

Naktis buvo

Puiki bus naktis! 
o namie dukrelė

Taigi, kalbėjo toliau Porfyty 
Kapitonavič, ai gulėjau, bet nega
lėjau užmigti. Galvojau, ypatln-

(Toliau bus)



U*

Netikite man? 
Mėnulis buvo tie- 
mane, apskritus.

Bių, ir dabar kaip toks nepaprastas 
dalykas atsitiko. Aš negalėjau to 
nuprasti. Nebuvo galima suprasti. 
Su sykiu pašoko šuva ir ėmė 
unkšti. Maniau, kad jo žaizdos 
jam kenkia, kita vėl—mėnulis ne
davė man miego.
Užtikrinu jus. 
siog priešais
plokščias, didelis, geltonas ir man 
rodės, kad jis tyčia ten, idant er
zinti mane., Aš iškišau ir paro
džiau janv liežuvį. Ar jis norėjo 
žinoti apie kų aš galvojau? Apsi
verčiau ant kito šono, bet jaučiau 
jį ant savo ausies ir užpakalio sa- 
yo sprando. Jis kaip lietus buvo 
ant manęs viso. Atsidariau vėl 
akis. Mėnulis rodė kiekvienų žo
lės viršūnėlę, kiekvienų šieno ša
pelį, kiekvienų voro tinklų, tary
tum buvo aštriai išpiauta, ir jis 
sakė: “Štai, žiūrėk į jį.” Nebu
vo kas kito veikti. Parėmiau gal
vų ranka ir žiurėjau. Mano akys 
stiprios ir aš negalėjau užmigti. 
Pašiūrės vartai buvo iki galui atda
ri ir aš žiurėjau per juos. Šalį 
galėjai matyti per penkis viorstus. 
Ji buvo lapuota, šviesi vienus ir 
tamsi kitur, kaip paprastai prie 
mėnesienos būvą. Aš žiurėjau 
tolin, kaip, tarytum, pamačiau kų 
judant tolumoj. Paskui pamačiau 
ką tokio greitai bėgant daug ar
čiau. Ant galo pamačiau* tamsų 
•paveikslų šokant. Jis bėgo vis 
arčiau. Sakiau, kad tai gal kiškis. 
Teip man rodės, ir jis ėjo artyn. 
Antgalo pamačiau, kad čia dides
nis už kiškį. Išėjo iš paūksmes 
ant pievos, kuri buvo visai balta 
mėnesienoje, ir krutėjo ant jos 
kaip didelis juodas taškas. Matyt 

• tai buvo koks laukinis žvėris, — 
. gal lapė ar vilkas. Mano širdis 

pradėjo plakti. Bet ko čia buvo 
bijotis? Žvėrių pilna bėgiojančių 
nakčia. Mano žingeidumas apvei
kė mano baimę. Atsikėliau, pra- 
tryniau akis ir staiga visas šalau 
ir užšalau, tarytum kas ledų butų 
uždėjęs man ant nugaros. Tam
susis sutvėrimas vis augo didyn ir 
bėgo per vartus kieman. Čia aš 
aš pamačiau, kad tai buvo didelis 
su baisia galva gyvulys. Jis lėkė 
kaip kulka, paskui apsistojo ir 
pradėjo uosti. Tai buvo pasiutęs 
šuva. Aš negalėjau nė pasijudinti, 
nė išrėkti. Jis šoko per duris į 
pašiurę su žėrinčiomis akimis, su
lojo ir šoko ant manęs, gulinčio 
ant šieno. Čia mano šuva šoko 
kaip drūtas ant jo. Abudu šunes 
susikirto ir nupuolė. Nepamenu 
kas buvo toliau. Atmenu tik, kad 
aš kasžin kaip persiritau per juos, 
perbėgau per sodų ir atsidūriau 
savo miegamajame. Šiek-tiek at
sipeikėjęs sukėliau visų namų ir 
visi apsiginklavę išėjome. Ąš pa
siėmiau kardų ir revolverį. Re
volverį pirkau tik po panaikinimui 
baudžiavos dėlei priežasčių, kurių 
aš nereikalauju minėti, ir jis buvo 
prastas^ Du šūviai iš trijų vis 
lėkė pro šalį. Nuėjome po pašiu
rę su uždegtais šakaliais; ėjome 
ir rėkėme, bet nieko negalėjome 
girdėti. Antgalo įėjome ir rado
me mano šunį gulintį negyvų, o ki
tų išbėgusį.

Nesigėdžiu jums pasisakyti, kad 
verkiau kaip kūdikis.

Atsiklaupiau ir bučiavau maitų 
vargšo gyvulio, kuris du kartu iš
gelbėjo mano gyvastį; ir aš dar 
vis ten tebebuvau, kaip mano se
noji šeimininkė, Praskovija atėjo 
ir tarė man: “Kas pasidarė su 
jtunrs? Šiteipos gailuotis dėl šu
nies, Dieve atleisk jums! Turėtu
mėte gėdytis patys savęs, antgalo 
peršalsite.” Teisybė aš buvau pus
nuogis. “Jei šuva puolė gelbėda
mas sveikų, tai garbė jam,” Aš 
nesutikau su Praskovija, bet įėjau 
namon. Kas liečiasi pasiutusio 
šunies, tai jį nušovė kareivis antrų 
dienų, kas turėjo būti apveizdos 
lemta, kadangi kareivis niekuomet 
nebuvo šovęs pirmiau, nors turėjo 
medalių kaipo vienas išgelbėtojų 
šalies 1812 m. Taigi, tamistos, ši
tai dėlko aš sakiau, kad kas tokio 
viršgamtiško sykį atsitiko su ma
nim.”

Su šitais žodžiais Porfyry Ka- 
pitonovič nutilo ir kimšosi pypkę. 
Męs visi žiurėjomėsi vienas į kitų, 
netardami nė žodžio. Antgalo Fi- 
noplentovas tarė: “Be abejonės 
sveikas vedi šventų gyvenimų ir tas 
yra atlyginimu” — bet čion jis 
susilaikė, nes pamatė Porfyrio vei
dų užrausiant.

“Bet kartų pripažinus viršgam- 
'tiškojo buvimų”, tarė Stepono 
tanas, “ir jam leidus kištis į 
prastus kasdieninio gyvenimo 
kalus, leiskite man paklausti, 
lieka

Nė
veikti protui?” 
vienas nieko neatsakė.

An-

ra
kąs

IŠ VISUR.
|| Paryžiuj ( Prancūzijoj)27 metų 

pati inžinieriaus Banchez nušovė sa
vo vyrų ir atlikusi tų, su vaikais 
nuėjo policijon ir pati apsiskundė. 
Kaipo priežastį tokio savo pasiel
gimo ji padavė: kad jos vyras bu
vo per gražus, nors j^m iki šiol 
nieko užmesti negalėją, tai visgi 
kokia jaunesnė mergina butų jį, 
dėl jo gražumo paviliojusi. Už
muštasis inžinierius buvo dešimtį 
metų senesnis už užmušėjų.

|| Prancūzijoj buvo sutverta 'iš 
mokslinčių ir pedagogų specijališ- 
kų komisija ištirimui: koks raštas 
sveikesnis — gulsčioms, ar sta
čioms raidėms, kad žinoti, kokio 
rašto mokyti mokyklose.' Po ilgų 
tirinėjimų komisija priėjo prie 
persitikrinimo, kad stačioms lite
roms rašymas yra daug sveikesnis 
ir skaitančio akims ir rašančio kū
nui.

Į| Chinuose, netoli Lunchovv, chi- 
niečiai užpuolė ant amerikoniškos 
meteorologiškos expedicijos. Vie
nas expedicijos sąnarys likosi už
muštas, o kiti pateko nelaisvėn, bet 
ant rytojaus juos paliupsavo an
gliškas kapitonas Clark.

Paryžiuj atsibuvo didiejie 
arklių bėgimai. Dideję Paryžiaus 
dovanų laimėjo * prancūziškasis 
Rotschildo arklys “Verdpn”. Ame
rikonai gerai patuštino kišenius, 
nes jie, kaipo amerikoniškiejie pa- 
trijotai, statė didelius pinigus už 
arklį amerikono Vanderbilto.

Į| Jaunųjų turkų partija susekė, 
jog prašalintasis nuo sosto Tur
kijos sultanas Abdul Hamid turi 
sudėtų pinigų Vokietijos viešpaty
stės banke išviso $21500000. Tuos 
jo pinigus iš banko Jaunųjų tur
kų partija nori išgauti, bet be pri
tarimo Abdul Hamido bankas, ži
noma, jų neišduos.

|Į Mieste Meksiko, laike persta
tymo Apollo teatre, koki, matyt, 
bepročiai užsimanė kvailų siautimų 
su publika padaryti: suriko jie 
“dega”. Persigandę žmonės pra
dėjo grustiesi per duris; laukan. 
Prie to viena ypata likosi su visu 
sugiyniota. o daug tapo sunkiai 
sumankytų.

1| Savo laike buvo pranešta, jog 
čiabuvių vadovas apskričio Oya, 
Vidurinėj Afrikoj, išvijo ameriko
nų baptistų misijonierių Hinnockų, 
Dabar minėtas vadovas konfiskavo 
ir minėtos misijos žemę.. Nedaro 
mat didelių ceremonijų su ameri
koniškoms misijoms

|| Airijoj, ant Kiilarnėy ežero, 
laike smarkios vėtros apvirto val
tis su pasivažinėtojais, kurioj bu
vo penki amerikonai, keturi angli- 
jonai ir keturi irklininkai. Prigė
rė prie to visi devyni pasivažinėto- 
jai ir du irklininkai.

' Į| Buvęs Maskolijos žemdirby
stės ministerio padėjėjas Nikitin 
pateko teisman. Jį kaltina, buk 
is, būdamas girių perdėtiniu paupio 
Pečoros, prigavo randų ant milijo
no rublių. •

[Į Columbios prezidentas Reyer 
iškeliavo Anglijon; jo vietų Co- 
lumbioj užėmė jo vietininkas Jorge 
Holąuin. Naujasis prezidentis pra
dėjo darbų nuo mažinimo išlaidų.

Į Tvero gubernijoj likosi su
imtas vienas iš vadovų “Tikrųjų 
maskolių sanjungos” M i kolas Juš- 
kevič-Kruškovsky. Jis apkaltin
tas surengime užmušimo buvusio 
durnos atstovo Hertzensteino.

|| Pietinėj Italijoj, Messinos ap- 
skrityj vėl prasidėjo žemės dre
bėjimai, kurie labai išgazdino gy
ventojus.

ĮĮ Mieste Guadalajara, Meksike, 
sudegė didelės medvilnės verpyklos. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant milijono doliarių.

|| Panaikintas karo stovis ir Len
kijos Petrakavo ir Kališo guberni
jose ir jo vieton, teip kaip Lietuvoj, 
įvesta sustiprintoji apsauga.

ĮĮ Maskoliškasis caras, ant savo 
laivo Standard iškeliavo į Stok
holmu pasimatyti su Švedijos ka
raliumi.

|| Vokietija pradėjo kloti ant 
jūrių dugno naujų telegrafo Unijų, 
kuri sujungs Vokietijų M jo# ko- 
lionijoms Afrikoj ir su Brazilija,j pietinėj Amerikoj

TELEGRAMAS.
Scrantono Lietuvių bažnyčios 

klausime galutinis balsavimas at
sibus 9 d. liepos, 9 vai. ryto vie
tinio teismo rūme.

Redakcijos atsakymai.
Pov. Rabit. ir Tananis. Kad 

nepaminėta 600 dol. skyrius pos- 
mertinės, tai menka klaida. Pre- 
sos komitetas galėjo tų apleisti sku
bindamas. Neverta dėl to ginčus 
kelti. Kų veiks ir kaip veiks ko
misijos, pirm laiko negalima kal
bėti. Apie protestų iš daugelio 
šaltinių gavome žinių, kad jis buvo 
vienos delegatų dalies paduotas. 
Taigi už kų butų tie ginčai su pre- 
sos komitetu ? Jo pareiga buvo ap
rašyti, kas seime buvo, daugiau 
nieko.

VIETINES ŽINIOS.
— §. M. F. susirinkimas atsi

bus pėtnyčios vakare, 2 d. liepos, 
8 vai p. Ridiko svetainėje; užpa
kalyje “Lietuvos” redakcijos. Vi
si nariai turi būtinai pribūti, nes 
yra daug labai svarbių reikalų ap- 
svarstimui.

J. Ilgaudas.
Nutarimų raštininkas,

išvažiavo Lietuvon 
berželio. Kelionėje keta p. 
aplankyti dar vietas: Cleve- 
Amsterdam, N. Y. New 
Londonu, Paryžių ir tada 

P. A. 2. nu-

— Žinomas jau ir tarpe Ameri
kos lietuvių dailininkas-tepliorius, 
p. A.. Žemaitis (Žmuidzinavičius), 
kuris ypač Chicagoje paliko daug 
savo darbų 
21 d. 
A. Ž. 
land, 
Yoik;
apsistoti Vilniuje.
tepliojo Chicagoje, apart kitų pa
veikslų. miško scenų lietuviškai šv. 
Jurgio mokyklai; Uždangų scenos, 
kuri perstatą Gedeinino kalnų Vil
niuje ir katedrų prišakyje; taipgi 
nutepliojo portretus: kun. Kriau
čiūno ir kun. Kolesinskio.'

— Beveik kartu su p. A. 2. iš
važiavo iš Chicagos ir kitas daili- 
ninkas-tepliotojas — p. J. Šileika; 
šitas išvažiavo 28 d. berželio į 
Albany, N.N. p. J. §. keta apsistoti 
kokioje nors dailos mokykloje Ry
tuose, arba irgi važiuoti Europon. 
Verta paminėti teipgi, kad p. J. 
š. baigė pernai Chicago Art Insti
tute su pagyrimu. Bet svarbiausia 
jo gyvenime tasai, kad jisai išsi
lavino ant tiek iš savo rankų dar
bo nejieškodamas niekur pagelbos 
b gyvenimas turėtų būti paspirtim 

musų jaunimui, kurio dideli dalis 
verkia, kad negali mokytis iš sto
kos page’bos ar pinigų. Nuveiki- 
mui didelių ir prakilnių darbų, ar 
įgijimui pasisekimo gyvenime nė
ra taip reikalingi pinigai, kaip no
ras ir darbas. Kas turi tuos du 
turtu, tas tikrai pasiks gyvenime 
savo siekį ir be pinigų bei kitų 
pagelbos,

— Pereitos nedėlios naktyj, apie 
11 vai. expliodavo nežinia ,keno pa
mesta jau 31 dinamito bomba prie 
centrališkos telefomr stacijos, terp 
Clark, Madison ir Dearbom gat
vių. Expliozijos vienas tarnas 
Thomson valgyklos likosi užmuš
tas, o kasierė VVeeghamano valgy
klos gdna sunkiai sužeista. Ex- 
phozija buvo teip smarki, kad čie- 
lam bloke neišliko ne viena nepa- 
gadyta trioba. Kas bombų pame
tė, tikrai nežinia. Policija mano, 
kad tai kerštas organizuotų tele
fonų kompanijos tarnų, kadangi 
kompanija priima ir y patas prie 
organizacijos neprigulinčias.

— Pereitų sanvaitę Chicagoj pa
simirė 492 y pa tos; 268 vyriškiai 
ir 224 moterys; tame skaitliuje 
buvo 480 baltparvių ir 12 parvuo- 
tų. Vaikų iki 5 metų amžiaus pa
simirė 140, senelių virš 60 metų 
115. Daugiausiai. mirčių buvo nuo 
džiovos, nes 133, nuo plaučių už
degimo 73, nuo 
44-

inkstų uždegimo

— Dirbtuvėse 
miestelyj Gary, 
dienų, 
plienu 
Henry 
pelenai

Illinois Steel Co. 
pereitos subatos 

į rezervoarų su sutirpusiu 
įpuolė 28 metų darbininkas 
Naltz ir su visu sudegė, tik 
jo liko.

3252

OLSZEVVSKIO
Bankos Valandos
S. Halsted st., kertė 33 gat.

Musų Bunka yra atdara priėmi
mui, išmokėjimui ir siuntimui pi
nigų ir šifkorčių kasdien nuo 8 
valandos ryto iki 9. vai. vakaro, o

nedėlioms ir^ švęstoms dienoms 
nuo 9 valandos tyto iki 9 vai. 
vakaro. a

Pats Olssetuskis^. būva Bankoje 
sekančiose valandose:

Šiokioms di^nomįf: Nuo 8 valan
dos ryto iki 6<.,val. vakaro. •

Nedčlioms ir svertoms dienoms: 
Nuo 11 valandos ryto iki 4 vai. 
PO P*etų. į'

Panedčliais: Nuo 8 valandos 
ryto iki 1 vai. po pietų ir nuo 8 
iki 9 valandai vakare.

Norintiejie asabiškai pasimatyti 
su patim Olszewskiu malonėkite 
atsilankyti virš nurodytose valan
dose.

AR ŽINOTE, KAD BRANGIŲ 
GYVENAMŲ RUIMŲ RANDA 
ATSEINA PIGIAU UŽ RAN

DĄ PIGIŲJŲ RUIMŲ?
Jei nežinote, tai .leiskite man 

parodyti. Štai šiteip: .
Jus mokate $ioxx> randos už 

4 ruimų “fliatų”. Apšildymas 4 
ruimų lėšiuoja jums $4.00 mėne
syje. Atmeskime 5 vasaros mė
nesius, tai apšildymas lęšiuos 
jums $2.00 kas mėnuo, o randa 
$10.00, tai 4 ruimų pigus “flatas” 
lęšiuos jums $12.00 kas mėnuo. 
Tokiame 4 ruimų “fliate” jus turi
te kuknę, svetn|imį ir du mieg- 
ruimiu; taigi tie visi 4 ruimai yra 
reikalingi jums patiems. Burdin- 
gieriafns neturite aliekamo ruimo, 
kurie galėtų padėti jums randų 
mokėti. Tokiame pigiame “fliate” 
jus neturite nė vanos, nė “water 
eloset”, nė šilto vandens, nė ga- 
zo, nė elektrikos ir aprt to, užpaka
linės gatvės prie tokių pigių namų 
būva pilnos dvokiančio mėšlyno. 
Žmogus tokiuose ruimuose negy
vena, bet pūna, o randa su apšil
dymu lėšiuoja jam $12.00 kas mė- 
nesis.

Dabar paimkime brangų 7 rui
mų “fliatų” pž $35.00 mėnesyje. 
Tokiame “fliate” jus turėsite ši
lumą, šiltų ir šaltų vandenį, puikių 
vanų su karštu vandeniu visų me
tų, “water eloset”,‘ gazų, elektrikų 
ir namsargį, lairs yiskų aplink na
mus apvalo ir gyvensite kaip žmo
nės. Tokiame “fliate” jus panau
dosite 4 ruimus sau, o kitus tris 
ruimus išrandavosrte kitiems vai
kinams ar merginoms po $2.00 
už ruimų sanvaitėje, tai per mė
nesį už tris ruimus gausite $24.00, 
tai tas brangusis “fliatas” su visais 
apšildytais ruimais, valiais ir ap
šviestais trepais, su visada šilto 
vandens vana lęšiuos jums tiktai 
•9.00 mėnesyje. Ar tai ne ge

riau ir pigiau už pigųjį “fliatų”. 
O jei namų gaspadinė panorės ir 
valgį duoti savo randauninkams, 
tai ant to gali turėti dar antrų 
pelnų.

Tokį vienų “fliatų” už $35.00 ant 
mėnesio mes dabar turime ant pa- 
randavojimo savo name, 3252 So. 
Halsted st., kertė 33 r d st., 7 dideli 
visi šviesus frontiniai ruimai, va
na su visada 
“water eloset”,

to prisirašė 56 nartai ir visi užsimo
kėjo po 25c. mėnesinės. Kiekvienas 
draugas gaus pašelpą ligoje ir poe- 
mertinę numirus kaip ir visose kito
se draugystėse. Šitos draugystės 
svarbiausiu tikslu bus dainas mo
kintis. Kviečiame visus jaunikai
čius prie musų naujos draugystės pri
sirašyti ir drauge su mumis lavintis 
giedojime ir tuomi linksminti šarvo 
gyvenimą. Per šitą berželio mėnesi 
(stojimo mokestis bus tik 25c., o to
liaus eis pagal metus. Susirinkimai 
būva kas ketverge vakarą, 8 vai. va
kare p. Meldažlo salėje kertė 25tos 
gat. ir Hoyne ąve. Komitetas. —,

Sujungtinls Piknikas.
Chicago. “Birutės” ir “Lietuvos 

Uk-ko** draugystės rengia sujungtin| 
pikniką
Panedėly, 5 Liepos, ’09

5 d. Liepos, 1909 m.
Bergmano darže. Riverside, Illinois. 
Piknike bus visokį pasibovijimad: bė
gimai, e te., už visokius puibovijimus 
bus priskirtos dovanos. “Birutės** cho
ras dainuos savo gražiausias dainas. 
Abelnai pasistengsime svečius visaip 
palinksminti ir padaryti pikniką pui
kiausiu iš visų. Kviečia atsilankyti.

Komitetas.
Pasarga. Kadangi ne iš musų prie

žasties mes turėjome permainyti die
ną pikniko nuo 11 Liepos ant 5 
Liepot. tai visi kurie jau pirko tikie- 
tus, gali juos apmainyti pas “Blru- 
tės” choristus Ir 
gystės narius.

"Liet Uk-ko” d ra u-

PIKNIKAS.
Latvių partija au
ti. liepos šių metų

šiltu vandeniu; 
prausinyčios, ga-

zas, elektriką ir 
(vigados), o randa tik $35.00 mė
nesyje žiemų ir vasarų.

Taigi apsimislyk, kas tau pigiau 
atsieina? Ar pigusis ar brangu
sis “fliatas”.

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

visi parankamai

APGARSINIMAI
SVARUMO ŽUDYMAS.

Žmogus žymiai žudantis svaru
mų niekuomet neprivalo dėti nie
kais šito rūstaus apsireiškimo, pa
rodančio, kad kūnas arba negauna 
gana peno arOt negali suvarškinti 
jam duodamo maisto. Greitas, pa
gelbėjimas yra reikalingas, nes ap
sileidimas tankiai reiškia _ mirtį. 
Jei pataikysi priversti kūnų pri
imti ir suvarginti tiek maitingo 
maisto, kiek reikia užlaikymui jo 
svarumo ir stiprurtlO, tai išlaimėsi 
mūšį. Geriausiu vaistu nuo šito 
yra Trinerio Amerikoniškasis Elik
syras Karčiojo Vyno. Vartok jį 
kaip tik patirsi,.kad prie mažiau
sio pasistengimė apilsti, kad tavo 
valgumas maita, kad miegas ne
atgaivina. Jis duos sveikų val- 
gumų, gerų varškinimų, tyrų krau
jų, kūno ir proto stiprumų. Gau
namas aptiekose. Juozapas Trine- 
ris, 616-622 So. Ashland avė., Chi
cago, III.

Draugysžiti reikalai.
Chicago. Vakarinėj miesto daly 

naujai susitvėrė Tantiika Lietuvių 
pahelpinė draugystė vardu Lietuvių 
Jaunikaičių Dainos mylėtojų. H kar

Pigial | pardavimų dviem augštais 
su ponamiu mūrinis namas, vienas 
pagyvenimas 4 kambariais, kitas 6 
kambariais; gerame stovyje; raudos 
atneša $480; parduodama už $4500, 
String gat. terp 16 ir 18 gatvių. At
sišaukti adresu: John P. Foerster A 
Co., 151 La Šalie st., Chicago, III.

r pardavimą sankrova valgomų 
daiktų ir mėsos geroj lietuvių ap
gyventoje vietoje, vaizba gera, mie
stelis, rods. mažas, bet ir mėsininkas 
tik vienas; parduodama lengvomis 
išlygomis. Artesnėms žinioms reikia 
kreiptis adresu: Bražinskas ir Pet
rauskas, Box 58, Cedar Point,. III.

■
Į pardavimą visi mėsynės (bučer- 

nės) intaisai nuo didžiausio iki ma
žiausio. gerame stovy. 10 mėnesių 
kaip dirbti ir atsiėjo $500, dabar 
parduodama žema kaina; norinčiam 
užsiimti vaizba yra puiki proga ir 
gera vieta. Artesnėms žinioms reikia 
kreiptis adresu: 4601 80. Hermitage 
avė., Chicago, III.

J pardavimą pigiai $120 pinigų re
gistras ir $100 Remingtono Standard 
rašomoji mašina No. 7. Ateik ap
žiūrėti ir padaryk kainą pats. Tei- 
pogi skolinu namų statymui ir pir
kimui už $3.00 nuo šimto. J. K. 
Melauckas, 3235 Auburn avė., Chi
cago, III.

Lietuviai:
Jei norite pirkti žemės dausose 

(šiltuose kraštuose), kur žiemos nėra, - 
kur auga šiltų šalių vaisiai, plates
nėms žinioms kreipkltėsi pas žemiau 
pasirašius|. Teipgi turiu | pardavimą 
saliunų. namų, lotų ir krautuvių la
bai prieinamomis kainomis. Lietuvių 
apgyventoje vietoje, darbai eina pu
sėtinai.

P. M. Kaltis,
281 W. North avė., Chicago, UL

LackaviBDi Trost Company.
Inkorporuota 1887 m.

404 Lackawanna an., Scranton, Pa-
Pirmsėdis J. B. Dimmick
Jo pagelbininkas Geo. Sanderson 

Hummler 
Belin, J r.

i. $250.000. 
. $250.000.“

Iždininkas F. 
Sekretorius H. 

Bankos kapitalas ................
Perviršis ................................

DIDELIS
Chicago. Soc.

rengė pikniką 4 ___ .___ ,
Becker’o darže, kur bus kalbos vo
kiečių, rusų ir latvių kalbose, kuo
pos choro giedojimai, keletas pry- 
zų ir kokiai prie geros muzikos; vi
sokios užkandos; prasidės 11 vai.; 
(ėjimas 25c. asmeniui. Važiuojant 
reikia imti Ogden avė, arba 22 gat. 
karus iki 40 av., nuo kur La Grange 
karais iki vietai. Visus lietuvius 
skaitlingai kviečia atsilankyti.

Komitetas.

1-mas DIDELIS PIKNIKAS!
Parengtas Kliubo Karaliaus Min- 

daugio, ant naudos parapijos šv. Jur
gio K. atsibus nedėlioję 29 dienų 
rugpiuČio (August) 1909 m. Leavy 
G rovė Villow Springs, 111. Piknikas 
prasidės 9 vai. iš ryto, jženga vyrui 
su motore 25c. Bus puiki muzikė, 
yra užtektinai sūpynių dėl pasisupi- 
mo, taipgi bus daug ir kitokių zobo- 
vų. Teip pat bus visokių skanių gė
rynių ir gerų kvepiančių cigarų. Tai
gi kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites kuoskaitlingiausia atsilankyti 
ant šito Pikniko, o busite kuopui- 
kiausiai priimti ir užganėdinti.

Komitetas.

P. S. Nuvažiuoti imkit Archer av. 
gatvės Archer Limite karus, važiuot 
jais iki galui, toliaus imti Jollet elek- 
tric karus, kurie daveš iki pat daržui.

Pajieškojimai.
Pajleškau savo brolio Jurgio Ke- 

gavičiaus, gyveno jis 8eattle, Wash. 
Seattle’lo lietuvių meldžiu pranešti, 
ar jis gyvas, ar kur išvažiavo.

Aug. Kegavičia, 
8718 Commercial av., 8. Chicago, III.

. f

Pajleškau savo dviejų pusbrolių ir 
pusseserės — Jurgio, Oliono ir Ma
rės Sinkevičių, Suvalkų gub., Seinų 
pav., Kudrėnų gm., Jebubiškių sod., 
turiu | juos lavai svarbų reikalą. 
Jie patįs ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Ant Sinkevičia. 
3252 8. Halsted

brolio 
gub.,

Chicago, III.

Antano Do- 
š Saulių pav..

Pajleškau savo 
brovolskio, Kauno 
Pavandenio parapv Paramočio sod., 
jau 9 metai kaip Amerikoje. Jis pats 
ar aks kitas teiksis duoti žinią ad
resu: 

Leoną Dobrovolskaitė,
25 Schaler st, Amsterdam, N. J.

Pajleškau savo sesers Barboros 
Kasmauckaitėe, šiemet pribuvusios | 
Ameriką, Kauno gub., Raseinių pav., 
Šilalės parap. Ji pati ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu: 

Cecilija Sacausklenė.
281 W. North avė., . Chicago, III.

Pajleškau savo pusbrolio Konstan
to Geležausko, Suvalkų gub., Seinų 
pav., Kudrėnų gm., Radzerščiaus sod.; 
turiu | j| svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ad
resu:

Petras Česnulevičius.
Vandergrift, 

pusininko vyro ar
iki 35 metų amžiaus su 
užvesti kokią nors vaiz

bą —- karčiamą. valgomų daiktų 
sankrovą ar ką kitą; turi būti neiš
laidus ir tinkamo apsiėjimo. Adresas: 

Balt žadegka.
575 So. Canal st, Chicago, III.

Box 334,

Paj ieškau 
terš nuo 25 
kokiais $500

Pa.

mo-

Pajleškau savo pusbrolio Pranciš
kaus Dauliaus, Kauno gub., Telšių 
pav., Burlaičių sod.. 12 metų kaip 
Amerikoje, metai atgal gyveno Ken- 
singtane, 111.; sųgryžau iš 
ir turiu | Ji svarbų reikalą.| j| svarbų reikalų 

kitas teiksis duoti

Lietuvos 
Jis pats 

žinių ad-
resu:

521 W.
K. Lanušas, 

Lombard st, Baltimore, Md.

Ant Pardavimo.
Į pardavimą sankrova valgomų 

daiktų ir mėsos geroj vietoj prie 32 
gatvės, antras namas nuo Auburn 
ava, galima pirkti drauge su namu. 
Artesnėms žinioms reikia kreiptis ad
resu: 

Franclszek Santor, 
911 — 32nd st,

Parsiduoda sallunas 
Ventoje vietoje prie 
šalę naujai statomo 
seniai išdirbta, parsiduoda labai pi
giai dėlei sarinlnko nesveikatos. Ad
resas: M. Liutkevičienė, 629 8. Canal 
st, Chicago, III.

Į pardavimą sankrova valgomų 
daiktų ir mėsos; vieta gera, vaizba 
išdirbta, apie 10 metų gyvuoja. Ad
resas: 642 80. Canal st, Chicago, III.

Į perdavimą visa kaip stovi val
gomų daiktų sankrova pigiai, pasisku
binus tuojaus; gera lietuviais apgy
venta apiellnkė. Parduodama dėl to, 
kad savininkas būdams nevedęs ne
gali vaizbos vesti kaip reikia. Ad
resas: 3293 8. Halsted st, Chicago.

Į pardavimą sankrova valgomų 
daiktų Ir mėsos, lietuvių apgyvento
je aplgardoje, vaizba gerai išdirbta; 
parduodama sykiu ir intaisos, viskas 
labai pigiai dėl savininko važiavimo 
Europon. Artesnėms žinioms reikia 
kreiptis | “Lietuvos” redakciją.

Chicago, III.

lietuvių apgy- 
Canal gatvės 

fabriko; vieta

Reikalavimai

viw> - .mn,..Priimame ir mažus Indėlius; mo
kame 3% nuo tndėtos musų bankon 
pinigų sumos ir mokame nuošimčius 
nuo dienos indėjimo iki tai dienai, 
kuomet pinigai yra depozitoriaus at
imami iš bankos. Galima pradėti 
taupyti musų bankoje nuo VIENO 
dolerio.

Banka atdara: kasdien nuo 9 iki 
3 vai. 
nuo 7

Pas

$500.000.

pa-Reikalaujama žmogaus: Gali 
daryti gerua^pinigua, pardavinėdamas 
savo draugams ir pažystamiems Nau- 
Jd Chicagos Gary Plieno Distrikto 
trioboms lotus po doler) | savaitę 
išmokestimis. Atsineškit šitą apgar
sinimą su savim ir atsišaukit pas John 
Trier, 172 Washlngton st., Room 613.

REIKALIN6AS LIETUVYS DEM TĮSTAS
sparčiai augančioj lietuviškoj Aušros 
Vartų, §. M. P. parapijoj, skaitančio) su 
virš 8,000 lietuviškų dūšių ir su virš 
10,000 lenkų,tuojautinėj aplinkinėj. Ge
riausi proga lietuviui dantistui. Turiu 
ant išrandavojimo savo naujam name 
(šalę bažnyčios) dentistui ofisą ir 7 kam
barių labai šviesų flatą (pagyvenimą), 
įtaisytą pagal vėliausią madą. Garu už- 
šildomas, elektra ir gazu apšviečiamas, 
maudynės, šiltas ir šaltas vanduo žiemą 
ir vasarą. Skalbinyčios ir džiovinimui 
kambariai. Nėra lietuvio dentisto visoj 
vakarinėj dalyj miesto. Randa verta ma
žiausiai $45.00, bet atsakančiai ypatai 
išrandavosių už $30.00. Atsišaukit 
locnininką Joną I. Bagdziuną, 1107 So. 
Oakley Avė., kertė 23 PL, Chicago,

pas

III.

KURIE MOKĖJOTE Į COLONIAL 
8ECURITY Co. SPULKA dabar gau
site
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pinigus, atsišaukite pas, '
A. Laskowski.

Milwaukee ava., Chicago, III.

Chas. Wyrsch.
Aplama ir retaillnė vaizba cigarų, 

tabako ir rūkymui daiktų. Visokios 
kraaakortės ir popieros rašymui. Iš
mainome kuponus ant dovanų. Kal
bame lietuviškai, lenkiškai ir rusiš
kai. Kampas 3rd A Noble st, Phi- 
ladelphla, Pa.

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės 
Centro Vaidybos Antrašai:

Pirmininkas: B. K. 
819 — 32-nd

Vlce-Pirmlninkė: O.
101 Oak st.,

Balevičius,
st., Chicago, 1)1. 
Ramanauckienė, 
Lawrence, Mass. 

Raštininkas: V. A. Greičius,
7 Stiles Hali, Valparaiso, Ind. 

Iždininkas: A. J. Poviiaika,
804 Bank st, Waterbury, Conn. 

Knygius: J. Simanavičius,
331 Barnes st., Plymouth, Pa. 

Literatiikatia Komitetas: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard, Paris, France. 
V. Jokubynas, 318 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. J. Laukis, (jis 
ir redaktorius T. M. D. skyriaus), 
3252 So. Halsted st, Chicago, 111.

UkininkjNtei ŽemCs.
Pasiturinčiuose Rock Island-Frisco 

Valsčiuose Texas, Oklahoma. New 
Mexico,' Kansas, Arkansas ir Missouri 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėkinamos žemės, šitie 
akrai laukia TAVĘS juos išdirbti. 
Mums linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui be skir
tumo tautybės surasti gerą vietą, 
šituose valsčiuose padėjimų aprašy
mai atspausti visokiose kalbose ir 
lengvai suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta krasa. Adresas:G “ -- --- - ----- -
Šalie 
Room

B. Schmldt, Room 1100 La 
Station, Chicago, III., arba 

1100 Frisco, St Louis, Mo.

Žiūrėkite!
Bravarų Agentas tur ant pardavi

mo kelis, gerus Balionus duodančius 
pelno nuo $1000 ir $10000 | metus, 
užmokant po $200 iki $1000, mažą da
li tuojaus (mokėjus, o lyk} mėnesinė
mis mokestimis. Atsišauk ar rašyk 
pas
Brewlng Co. Agent, % P. A. Peterson, 
63 Smith st., Perth Amboy, N. Y.

FARMOS! . PARMOS!
Pirkite Fannas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių koliontjoj, 
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
kestimis: reikia įmokėti mažą dalj, 
o kitą galima išmokėti per daugel] 
matų. žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
vės ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su toklaia-pat laukais kaip 
j r Lietuoje, todėl 
tą žemę Naująja 
vakarinėje dalyje 
jos, nepertoll nuo 
vietinio miestelio _________
žemė parsiduoda dabar po $8.00 ake- 
rs ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasižinoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar Busineškite su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu:

Antan Kledis. . i t <

męs ir vadiname 
Lietuva. Ji guli 
Michigano valstl- 
Chicagos, šalę ra- 

Manistee. Mlch.

ir su batom s nuo 9 iki 12 ir 
iki 8 vai. vakare.

mus susikalbama lietuviškai.

Farmos. Farmos.
Geriausias dabar laikas pirkti far- 

mas. Dabar visur matyt, kur yra 
gera žemė, o kur prasta, kur kokiem, 
vertės gali būti. Taigi, kurie norit**, 
pirkti arba kurie jieškojote pirkti, «» 
neatradota sau tinkamos- 'farmos. 
kreipkitės | musų ofisą asmeniška*, 
arba per laišką, aš suteiksiu tikrą 
dą. kur yra geriausios farmos pirkt* 
ir žemė tinka visokiems vaisiams- 
Daugel} aš apvažlnėjau vietų kolef 
atradau geras fannas. Daug y n*, 
farmų | pardavimą visur, bet nėne- 
gero iš jų. Puikiausia vieta žmoguj 
jieškančiam geros ir nebrangi na f»r-' 
mos parduodamos visai lengvomis iš^ 
mokestimis. (mokant visai mažą dalį., 
o lykis per daugel} metų išsimokai 
Tos farmos parduodama su triobomis 
mašinomis su puikiais sodais di
džiausioje Amerikos farmerių kolio- 
nijoje; žemė derlinga * 
mui visokių vaisių; 
be akmenų, ar balų, 
vai: kviečiai, rugiai, .___ _________
vės, tinkanti žemė auginimui visokių 
daržovių: kopūstams, burokams že
muogėms ir kitokioms uogoms. Oras 
labai sveikas, vanduo čystas, visur 
geri keliai, netoli nuo bažnyčios ir 
mokyklos arti didelių turgavriečių, pi
gi važma, laivai prieina iš visų Ame
rikos dalių, produktai tuojaus išsiun
čiami, kaip tik pristatomi ir mokama 
geresnės kainos kaip kitur, pertai 
kad galima laivais išsiųsti, žemė yra 
paupiais, su puikiomis lankomis, par
siduoda aplinkinėje miestų, nepertoll 
nuo Chicagos. Neišdirbta žemė par
siduoda visai pigia kaina. Taigi pa
siskubinkite užiprkti tas fannas, pa
kol yra gera proga, pradėkite dirbti 
sau, tada turėsite geresn) gyvenimą 
ne kaip kad po fabrikus dirbant ir 
nereikės bijoti kapitalistų, paliksi lai
mingesnių ir turėsi didesni pelną; 
dirbant ant savo farmos niekados ne- 
priseis blogas laikas, kada turėsi ga
balą žemės. Norėdami daugiau atsi- 
žinoti ar apžiūrėti tas fannas, kreip
kitės šiuo adresu: t

Nestlerode A Rozenski, 
112 8. Clark st., Room 208, Chicago.

ir gera auginiu 
žemė yra JygL. 
auga visokį ja-- 
vasarojus, bul-

g

Prasideda naujas miestas
Dabar gera proga pirkti lotus ši

tame naujame mieste. Pasiskirk sau 
laiką ir važiuok | musų naujai prasi
dedant} miestą, vadinamą EAST 
GARY, IND., 30 mylių tolumo nuo 
Chicagos. puikiausia vieta Amerikoje 
ir linksma gyventi. EAST GARY 
įrengiamas ant augštos. puikios vie
tos, prie upės su tyru bėgančiu van
deniu. kuris su miestu išrodo labai 
puikiai. Upė yra apaugusi puikiais 
medžiais; taipgi ir lotų daugumas 
yra su puikiais medžiais. Netoli 
EAST GARY statoma milžiniški fabri
kai, | kuriuos patalpa daug darbininkų 
prie darbo dabar, o kaip tik užbaigs 
fabrikus statyti reikalaus šimtus tūk
stančių darbininkų prie darbo. Per 
EAST GARY pradeda vesti stritkarius 
iki tų fabrikų. | kuriuos bus galima 
daVažiuoti J dešimtf . minptų; dabar 
galima privažiuoti iš visų pusių ge
ležinkeliais Mes parduodame lotus 
dabar pigia kaina ir visai lengvomis 
išmokestimis. Lotų kainos nuo $150 
ir augščiau; išpradžių reikia (mokėti 
tiktai 25 dolerius, o potam po penkis 
dol. kas mėnuo. Taigi pakol dabar 
gera proga, pasiskubinkite užpirkti, 
nepajusi kaip išsimokėsi, padvigubin
si savo pinigus trumpu laiku; dabar 
yra dar laikas pasiskirti sau tinka
moj vietoj lotą; pirk pakol pigu, ne
lauk kol pabrangs, nes lotų kainos 
k|la labai greitai. Neatidėk toles
niam laikui, kreipkis prie musų tuo- 
jaus, mes suteiksime platesnes žinias. 
Mes važiuojame kas diena su perkan
čiais. Nedėldienials išvažiuojame de
šimtą valandą ryto.

Europe-American Commercial Co. 
112 S. Clark st, R. 208, Chicago, IU.

CHICAGOS AUGIMAS.
Perėt ais metais Chicago atsižymėjo 

namų statymu, bet ėitas, 1909 metas 
rodosi pralenkė 1908 metus labai toli. 
Gegužio mėnesy 1908 m. leidimai sta
tymui namų (nešė viso labo $6.049- 
850. Gegužės gi mėnesy 1909 m., 
kaip jau yra apskaityta, išneša 
$12.609.480, arba du syk tiek, kiek 
pereitą (betą gegužio mėnesy.

Skaitlius triobų, kurioms tame lai
ke liko išduoti leidimai, išneša 1054 
arba po 34 kiekvieną dieną gegužio 
mėnesy. Jie užims 31332 pėdų gat
vių fronto arba apie 6 amerikoniškas 
mylias.

Tos rokundoe geriausiai parodo, 
kad Chicagiečiai tiki | ateit} savo 
miesto, ir nesibijo milijonus dolerių 
|dėti | namus. Atminti reikia kad 
aukščiau yra kalba tik apie vieną 
gegužio menes} — per ištisus metus 
tas skaitlius keleriopai pasidaugina.

Su tokiu dideliu miesto augimu,' 
pasididina ir lotų vertė, ir namų ver
tė. Taigi (gijimas namų mieste Chi
cago yra saugiausiu taupinimu pi
nigų.

Naujieji namai retai kada atneša 
dldesn} nuošimti kaip 7 arba 8, vie
nok ir tas' yra du syk geriau negu 3 
nuošimtis nuo pinigų sukrautų i 
bankas.

Kadangi 
nėjimu ir pirkimu namų, ir turima 
kelis šimtus visokių namų { pardavi
mą, tai galime kiekvienam parūpinti 
tok| uamą,''koks jam patinka. Dau
gumas namų, kuriuos mes turime | 
pardavimą, atneša net 10 ir 15 nuo*

mes užsiimame pardavė

: »■

£
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•aka Šatrijos Raganos Ii gyvealmc 
Juozuko lankančio mokyklų. Vilnius 
1908, pusi. 58, kaina ............% 15c.

•71 KAIP LIETUVIŲ 8ENOVEJE 
VANDENIMIS KELIAUTA (Iš “Lle- 
torių Tautos”). Parašė J. Basana
vičius. Vilnius 1908. pOsl. 14 (dide
lio formato 7x10)./ Kaina.........30c.

689 MEDŽIAGA L Ivinskio biogra
fijai. Spaudon prirengi Dr. K. Gri
nius. (Ii •'Lietuvių Tautos”). Vil
nius 1908, pusi. 23 (didelio formato 
7x10). Kaina ...............t.............. 85c.

a99 PELKES. Apysaka ii lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon 
išverti Kazys Puida. ■ Vilnius 1908, 
pusi. 468, kaina ....................... >1.25.

PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HAISTED STREET, Kampas 33čios, CHICAGO, III.

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.

No. 208 BALTRUS TURAZERIS.
Drama trijų veikmių iš darbininkų 

gyvenimo paimta. Parašė P. Lang- 
mai Verti A. M-čys. Brooklyn. N. 
Y. 1909. Pusi. 81. Kaina .... 20c.

No. 286 PIRMI ŽINGSNIAI. Dra
ma ketuoriose veikmėse. Parašė Br. 
Vargias. Drama parašyta iš revo
liucijos judėjimo Lietuvoj. Chicago, 
III. 1909, pusi. S0. " Kaina.........^20c.

ę • . <
No. 321 VELNIAS — NE BOBA. 

Dviejų veiksmų komedija Ir NEAT- 
MEZGAMAS MAZGAS vienaveiksmė 
komedija. Parašyta P. Petliuko, Vil
nius 1909, pusi. 66. Kaina .... 25c.

No. 397 KEPLOS KANČIOS. Eilės. 
Parašė Llepukas. Chicago, III. 1909, 
pusi. 28. Kaina ................ . 10c.

591 VISUOMENES įNAMIAI. Raš- 
toliai apie tuos gyvūnus, kurie esti 
šalę žmogaus Prof. M. Bogdanovo. 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J. Jablons
kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity* 
ti. Vilnius 1909, pusi. 165, kaina 50c.

ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste 
Chicagos nuo mažiausios iki didžiausios sumos. Jeigu perki namų ar lotų, o 
neturi visų pinigų, ateik pas mus, o męs tau juos paskolinsime už prieinamų 
procentų ir ant lengvų išmokesčių.

ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki di
džiausios sumos ir moka depozitoriams 3^metams.

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

ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori 
pirkti namų ar lotų mieste Chicago, ateik pas mus, o męs tau surasime tų kų 
norėsi ir kų j ieškai.

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

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 dalis svieto geriau, greičiau ir pigiau už visas kitas bankas.

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

GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais 
adresuodami

Bankos Valandos.
Musų Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkoriių kasdien nuo 8 valandos ryto 

iki 9 valandai vakaro, o nedėldieniais ir šventomis dienomis nuo 9 valandos ryto iki 9 valandai vakar*.
Olszewskis pats Rankoje būva šiose valandose:
Šiokiomis dienomis:
Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare.
Nedėldieniais ir šventomis dienomis:
Nuo 11 valandos ri to iki 4 valandai po pietų.
Panešėjais:
Nuo 8 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir -
Nuo 8 iki 9 valandai vakare.
Norintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (isabiškai) pasimatyti malonės kreiptis augliau nurodytose 

valandose. j -

A. OLSZEVVSKI

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

1196 SERCEKITES AKIŲ APVIL
KIMO. lenkiškai paraše Dr. F. Grū
da. Atspausta iš Kalendoriaus 1905 
m. Tilžėje, pusi. 15. Kaina .... 5c.

1330 ŽODYNĖLIS ANGLĮSKAI-LIE- 
TUV1ŠKAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai gal'ma angliškai susikalbėti. Wor- 
cester. Mass., pusi. 151,‘drūtuose au
dimo apdaruose. Kaina ............... 60c.

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
kų dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
ši t vienų lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms raidėms, pilna Biblija katros 
lietuviai seniai reikalato. Yra didelė 
• V4xj^4 colio. 1127 puslapių, drutu 
audimo apdarų. Kaina ........... >3.00.

’ 1 J

Knygų Kataliogas
No. 4 Alluma ir kitos pasakos Guy 

de Maupassanl'o, .vertė J. Laukia 
Telpa šios pasakos: L giluma, 2 Ne
tikri brangieji akmenys, 3- Baimė, 
4. Du maži kareivtal. £ Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaiduiys, 
8. Užšalusio) padangėj. 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sunua 
Ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, 111. 1908, 
pusi. 136.......................n..................... * 35c

No. 27 Gyvenimo mokykla Parašė 
Orison Svett-Marden. Lietuviškon kal
bon išvertė K. žegota. Užmšai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga Didelio formato. Chicago, IU.
pusi. 235.......................... >1.25
Apdaryta.............................................>1-50

3252 So. Halsted St. CHICAGO, ILL.

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

No. 43 Iš gyvenimo lietuvHkų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktas d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklų; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimųsl ir tt. Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — p4-

1) 2 lubų medinis namas, ant 
Halsted st. arti musų bankos, atneša 
randos >45 Į mėnesį. Kaina >3000.

<•
2) 2 lubų medinis namas, ant

Halsted st. arti’musų bankos. atneša 
randos >31 J Kaina >2500.

3) 2 lubų kampinis mūrinis he
mas. 6 pagyvenimai. Lotas 35x148, 
randa >45 į mėnesį. Kaina .... >3700.

4) 2 lubų mūrinis namas, kampinis,
puikus. Randa >70 į mėnesį. Kai
na ... *............    >5500.

5) 3 lubų mūrinis namas. Lotas
27x127 pėdas. Randa >50 į mėnesį. 
Kaina ......................   >5000.

6) 2 lubų mūrinis namas. Randa
>24 į mėnesį. Kaina ............... >2500.
* 7) 3 lubų medinis namas. Randa 
>40 į mėnesį. Kaina ............... >3200.

8) 2 lubų mūrinis namas. 6 pagy
venimai. Randa >54 į mėnesį. Lotas 
27x125. Kaina ........................... >5200.

9) 2 lubų medinis namas. Randa
>20 į mėnesį. Kaina ............... >1800.

10) 1 pagyvenimu medinis namas. 
Lotas 25x146 pėdas. Kaina .. >2500.

11) 2 lubų, puikus medinis namas. 
Randa >28 į mėnesį. Kaina .. >2500.

12) 2 lubų mūrinis ir medinis na
mas. Randa >21 į mėnesį. Kai
na ................................. ................. >2600.

13) Medinis namas. 9 ruimai. 2 pa
gyvenimai. randa >20 į mėnesį. Kai
na ...;...........................................  >1700.

14) 2 lubų mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai, po 6 ruimus. Kaina $2090.

15) Mūrinis namas 2 pagyvenimai,
9 ruimai. Kaina ........  >2000.

16) Kampinis mūrinis namas ir
staldas. Kaina ..................  >2500.

17) Mūrinis namas geroj vietoj. 
Lotas 25x131 pėdų. Kaina .. >2200.

18) Medinis namas. 'Lotas 25x125
pėdų. Kaina ..............  >1400.

19) Mūrinis namas. 4 kambariai.
Kaina ............................................ >1200.

20) 3 lubų mūrinis namas, su krau
tuve. Randa >78 į mėnesį. Kai
na .............t............... T.................. >7500.

21) Medinis namas, lotas 25x149
pėdas. Kaina ................   >1700.

22) Murin'a namas. 7 kambariai.
Lotas 25x125 pėdas. Kaina >1500.

23) Mūrinis namas. 6 kambariai,'
arti musų bankos. Kaina .... >1500.

24) Mūrinis namas. 10 kambarių,
arti musų bankos. Kaina .... >1700.

25) 2 lubų medinis namas. Lotas
25x125 pėdas. Kaina . >1600.

26) Medinis namas, 5 kambariai.
Lotas 25x125 pėdas. Kaina.. >1600.

27) Puikus mūrinis namas. Lotas
27^x127^4 pėdų. Kaina .... >2000

28) 2 lubų medinis namas prie pat
musų bankos. Kaina  ........... >2200.

29) 8 ruimų medinis namas. 2 pa
gyvenimai. Lotas 25x120. Kai
na ..............................   >2300

3D) Puikus mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai, kampinis. Kaina >2500.

31) 2 lubų namas, arti musų ban
ko*. rutina ................................ ■ >2500.

32) Geras mūrinis namas. Lotas
48x125 pėdas. Kaina ........... >2720.

33) Naujas mūrinis namas, puikus.
Kaina .............................. ...... >2800.

34) 3 mediniai namai. arti musų
bankos. Randa >42 į mėnesį. Kai
na .................................................... >3500.

35) 2 lubų mūrinis namas, 4 pagy
venimai. Kaina ..................  >3500.

• 37) 3 lubų -mūrinis namas, ant 2 
lotų, galiūnas ir 10 pagyvenimų. Lo
tas 50x149 pėdas. Randa >157 J mė
nesį. Kaina .....................  >14000.

38) Puikus, naujas 2 lubų mūrinis
namas. Kaina ........................... >7000.

39) Didelis. 2 lubų mūrinis namas
Lotas 25x150. Kaina ............... >7500.

40) 3 lubų mūrinis namas. Randa
>75 į mėnesį. Kaina ............... >7000.

41) Puikus, naujas, 3 lubų murinta
namas. Kaina ........................... >9500.

Taigi, kaip matot, kas kokį namų 
nori, tokį pas mus ras. Turime taip
gi kelis lotus, nuo >175 iki >1000 už 
kiekvienų. Platesnėms žinioms kreip
kitės pas:

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St

36) 2 lubų puikus medinis namas. 
Randa >43 į mėnesį. Kaina >3500.

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA 
MOS “LIETUVOS" REDAKCIJOJ.

a5 ADOMIENE, Gyvenimo piešinė
lis Šatrijos Raganos. Adomienė tar
nauja po dvarus aukle. Paauginus 
vaikę viename dvare, eina į kitę. 
Graži ir užimanti apysaka iš gyveni
mo. Vilnius 1908, pusk 24, kaina 10c.

No. ATT ALKA' PRINCEP8. Ver 
timal Pr Siūlelio. čia telpa Šios 
gražios apysakos: 1) Attalea Prin
ce pe; 2) Kas pergalės; 3) Pieme
nukas* 4) Kraujas; 5) Du pavelka- 
Iširti! Jft baudžiavos; 6) šuns likimas; 
7 F"8Xrandos Istorija. Vilnius 1906. 
Puslapių 69. Kaina ................... 15a

No. c25 EMIGRACIJA n darbi 
ninku gyvenimo paveikslėlis. Para
šė J. ftliburls. Brooklyn, N. Y. 1908 
pusi <7. Kaina 15c. l

gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago. III. 1903, pusi. 470. Popieros 
apdaruose..............................................>1A0
Audimo apdaruose.  ...................>2.00

No. 44 IŠ mano atsiminimų. (Su to
toriaus pav.) Pacašk' Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Basa
navičius °*atų8 bljog’-afiškt apipasa 
kojimal ži aurių Lietuvos vietų. Chi 
cago, UL 1905, pusi. 301......................75c

No. >44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
Apie Llzdinlnkus ir* kiti naudingi pa
mokinimai................. r. .................10c

No. 63 Karės Lankuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. Lalls. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais Chica
go, UL 1906, pusi. 81. -i............... 20c

No. 67 Lietuvlškoę pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I. 
čia telpa 141 laba b gražių, juokingų, 
išmintingų i: žingeidžių pasakų. Chi
cago. iii. 1903. pusi. 286. ........... >1.25
Drūtai apdaryta. ..*.. ....................>1-S0

No. 68 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis U. 
čia telpa 205 labai .gražių ir juokingų 
pasakų, bosijančių, kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų Ir labai naudingos. 
Chicago, UL 1903, pusi. 330............ 31-25
Drūtai apdaryta...............................>1.50

No. 69 Lietuviškos pasakos (vairias. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokin 
gesnės pasakos. Chicago, UL 1904. 
pusi. 333. .. .........................................$145
Drūtai apdaryta...............................$1.50

No. 70 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia IV. 
Chicago, UL 1905, pusi. 299. šioje da
lyje. telp kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų paša 
kų. teipa keli šimtai -užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkę* 
iš paminėtų knygų I. H, III ar IV 
dalį, turės per visų savo amžių dsšš- 
semamų pasakų turtų.................... $149
Drūtai apdaryta. ...4....................Š1AO

No. c71 Laikrodininko atmini mat 
Pasak Erkman-šatrijanų sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, IU. 1907, pus
lapių 44. .... .... .... ....15c

No. 76 Maxlm Gorki]. PaaakoJImaL 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras čudra. Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, IU. 1906, pus
lapių 103. ............................................* 25c

No. 90 Olitipa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indljonų. Vertė A. Olšev- 
ikis. Antra pataisyta laida. Chicago, 
IU. 1906, pusL 95. ,4.. ................. 25c

No. 97 Pamokslai Išminties Ir tei
sybės, išguldinėti galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 128 
juokingų, bet išmintingų Ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir Išminties. Chicago, 111. 1899, pus
lapių 182................................................. 50c

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L Tolstot vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, III. 
1908, pusi. 22....................................v. 1šc

No. 100 Pasaka apie kantrių Alenų, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietų, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskis. Chicago. IU. 1902, pus
lapių 66. .... .... ........................... 20c

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir Jls- 
vų. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologijos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinia. Chicago, IU. 1908, pus
lapių 31................................... 10c

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

No. 124 Robinsonas Kmzius. . Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago. IU. 1903, pusi. 83. ... 25c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojewski. vertė K. Puida, 
torius, 7. Paukštiš, 8. Ponas Jėzus 
Varžavoje. Knygelė įdomi kiekvienam. 
Chicago, UL 1908. pusi. 76.............. 20c

No. 134 Sidabrinis kryželis srba dai
lidė iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, III. 1906, 
pusi. 169. (šitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina....................................  50c

No. 185 Žmogus nepliuėkis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė- 
redū su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ir 
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apal- 
Telpa čia sekanti apsakymai;. L šun

takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balia. 
4. Laisvės šventė. 5. Jums, 6, Redak- 
moklna žmogiškos doros. Chicago, 
UL 1C23, i usL 23. ...* . ...................10c

No. 200 Akis už ak|, dantis už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, UL 1907, pus). 29. 
Kalno.........................................................10c

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų sutai- 

(«ė B. B—a ir M. P—is. Chicago, UI. 
pusi. 62. .... ............ .... 20c

No. 225 Geriaus vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B—a ir M. P—i& 
Chicago, UL 1902, pusi. 48.................15c

No. 257 Kun. Gramulos raštlnyčlo- 
je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, IU. 1906, pusi. 14.........................15e

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

No. 286 ' Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Pamšė Br. Varg
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, I1L 1909, 
pusi. 50................................................ 20c

No. 295 Piotro Cpruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bmcco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta — Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, 111. 
1908, pusi. 32...........................................10c

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

No. 331 Žilė galvon — velnias vuo- 
degon. Komedija viename akte. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—is. Chi
cago, Iii. 1902, pual. 31....................... 10c

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmos. Pnrašė Jonas Vis- 
koėka. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Provorbal 
ir Jautimai. Chicago, UL 1907, pus
lapių 41.....................................................15c

No. 397 Keplos kančios. Eilės. Pa
rašė Llepukas. Chicago, III. 1909, pus
lapių'28.......................    10c

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

No. 442 Svajus arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedlja-poėma. Pen
kiuose aktuoee. Parašė Jonas Visk oš
ia. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, UI. 
1907. pusi. 135....................................  40c

. No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
į kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kuris 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibaL 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko jie laikosi Ir tt. Chi
cago, UL 1894, pusi. 79. ....................25c

No. 472 Apolroiškimal atmosferoje 
irba meteorslogija. Pagal profesorių 
yojeikov’ų sutaisė temas. Aprašo, ii

to susitverta ore žaibai ir grlaostlniaL 
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, 
Ui. 1907, pusi. iZi......... .... 75c 
Apdaryta. ................   .... .... >1.00

No. 473 Apie žemę Ir kitus svietus, 
jų būvį Ir pabaigų. Pagal Heilpernų, 
Falbų ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaJp sukami. Kas yra sau
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai, gali apsišviesti. Chica
go, III. 1896, pusi. 255..................... 75c
Ta pati apdaryta................................>1.00

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nus- 
baumų sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo r lažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su pavellmlėliais. Chicago, III. 1901, 
pusi. 147................................................. 40c

No. 490 Dvi Kelionl Į Tolimų šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. - Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės į šiaurės poliusų. Chicago, III. 
Kaina.........................................................20c

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

No. 508 Gamtos pajlegos Ir kaip Iš 
jų naudotis. Pagal Bltnerį sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų įvairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiėgų. Chicago, III. 
1904, pusi. 238......................................  50c

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

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

No. 526 Kada Ir kokiu budu svietas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. iš vokiečių kalbos vertė J. 
llgaudaa. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai Ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgL kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. Su paveikslais. 
Chicago, IU. 1906. pust 148. ...... 35e

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- 
sižlnoti, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitų 
knygelę. Chicago, 111. 1906, pusi. 135- 
Kaina.....................................................  35c

No. 546 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bttnerį sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakterk 
Jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, ^ų susekimas, vystymusi ir tt. 
Su paveikslėliais. Chicago, IU. 1905, 
pusi. 113....................................................30c

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

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bltnerį sutaisė šernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimus! 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 augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tL Su paveikslė
liais. Chicago, I1L 1905 pual. 137. 35c

No. 566 8enų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pkgal Hutchlnsonų sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kun u s žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus šė
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielua, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sleksnTų storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti įvairiuose m ūžė
tuose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok- 
■linčiaL pagal storumų ir senumų že
mės sluog^nių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, UL 1900, 
pusi. 370................................................>14)0
Apdaryta. ........................................ >1.25

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsižino- 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygelę. Chicago, UL 1902, 
pusi. 3L..................................................10c

No. 597 žvėrys Ir Žmogus. Pagal 
Schmehlj sutaisė šernas. Mokslas 
apie subudavojimų kūno visokių žvė
rių, paukščių, sųnarkojų, žaraapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau sn visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę 
jis tveria. Bu paveikslėliais. Chica
go, UI. 1908, pusi. 313...................... |1J»
Apdaryta. ..................................  >1^5

No. 606 Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, UL 1908, pusi. 53.........................15c

No. 630 Ethnologija arba mokslas 
apie žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandų parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys 
ėių. visų žemės kraštų ir net mažiau 
šių šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo Jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnai viskų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto-

-rijų, tegul perskaito šių knygų. Chi- 
oų». UL 1903, pusi. 667................>L00
Apdaryta.............................................$X50

No. 641 Geografija arba žemės ap
rašymas. Pagal Gelkle. Naltovskj ir 
kitus sutaisė šernas. 8u paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalų, didumų ir 
platumų; jos kalnus, jų vardus, augu
tį, vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnlų su. i deda žemė, 
kur ir kiek joje yra tngHų, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vi.rdai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sta
rus, prėski, kartus; kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, 'respubH- 
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papločiai, 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 spa» 
dlnta. Chicago, IU.. 1906, pual. 469’ 
Kaina.....................................................>2.00

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono......... >2-50

No. 655 Istorija abelna. Dalis L 
Nuo seniausių laikų Chinljoe —- 2808 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimai 
imperijos Aleksandro Makedonlškojv 
146 m. pr. Kr. o u rašė Dr. A. Bacevte 
čia. Su paveikslais, parodančiais Ą 
laikų pirz-nldas, sienas pilių, t\ . » 
vių; typus kunigų ir kareivių. Hier® 
glifus Akkadų" rašto ir tt Chicago, PI, 
1904, pusi. 498...................................>1J>
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... >141

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos nuo atradimo ii 
dar prieš atradimų Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Amerikų, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai 18 
Europos pradėjo plaukti į Amerikų, 
kokios karės buto, už kų kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris geto šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam Šioje šalyje. 
Chicago, III. 1896, pusi. 364. .... >1.00

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
litaros ant nugaros ir šono.......... >145

No. 658 Istorija Chicagos Lietuvių 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. Čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko 
kiais vardais ir siekiais; chronolo 
giška peržvalga Chicagos lietuvių dar 
bų nuo pat čia jų atsiraiimo iki pa 
baigai 1900 metų; istorija jų parapi 
jų ir prova kun. Kraučuno su MLie 
tuva”. Chicago, III. 190L pusL 580 
Kaina.....................................................>1.00
Apdaryta............................................... >1.50

No. 678 Lietuvių Pratėvlal Mažojo 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas)'. Knyga turi 
283 puslapius ir 4 didelps mapas, pa 
rodančias vietas, kur senovėje gyvo 
no lietuvių pratėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimų dar 800 metų prieš Kristau* 
gimimų. Ciricago, HL 1899........... 60a

No. 722 Trumpa senobės istorija 
Pagal prqf. R.1 Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-lais spalvuotais žemla- 
piais (mapomis). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų iki 
nupuolime Rymo viešpatystės. Chica
go, III. 1904. pusi. 305...................... >1.00
Drūtuose apdaruose...................... >1.25

No. 851 Apie turtų iėdlrblmų. Pa
rašė Schram. Vertė S. M. Veikalas 
gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, 111. 1900, 
pusi. 139.............................. .... .... 35o

No. 856 Aukos Karės Dievui. Para
šė Jonas Gražys. 81 knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karėa, kas buvo Jų 
priežasčia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas į jus žmoniją stumia. 
Chicago, III. 1902, pusi. 40. .... 10c

“LIETUVOS” AGENTAI.

Pas šiuos aguatus galima užsisa
kyti * Lietuvę” metams ar pusei 
metų Ir užsimokėti.

Jonas Jasušas keliaujantis Agentas 
po Illinois valstijų.

Brooklyn, N. Y.
A. Lesniauskas, 298 South ist St 
Jonas Lutkauskas, 112 Grand st

Balti mere, Md.
Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st
L. Gavlls, 1834 N. Castle Street 
Vincas želvis, 709 W. lombard St

Chicago, III.
Jonas Baltas, 1098 So Leavltt st 
Charles Laban, 10802 Michlgan Ava. 
Vlnc. L:nk**, 124 W. 21st St
K. Steponis, 873 — 34th PI.
K. T. Urbutis, 4552 So. Ashland Ava. 
Ant. žukauskis, 871 — 34th PL

Cleveland, Ohlo.
Pov. šūkis, 6524 Forman Avė. 8. E.

Cambrldgeport Mass
Pet. Bartkevičius, 719a Mala St 
C. Kavolius. 42 Wash!ngton ->t

HARTFORD, CONN
Kar. Lesevičiua, 40 Mulberry st

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

Kenosha, Wls.jJ
M. Petrauskas, 72 N. Chicago st

Melrose Park, HL
F. A. Golublckas, Box 173.

Mllllnocket M e.
Jurgis Tumosa.

MTNER8VILLE. PA.
J. Ramanauskas, Box 538.

New Britain, Cotm.
M. J. Čeponis. 21 Pleasant Stnset

IU M BiNcvrarKė ru •• i*
V. A m’Jrszcvičla, 178 Ferry Street

NORWOOD, MAS&
B. A. Tumavičius, 346 Lenox st

Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 80 22-nd Street
* G. Millauckas, 37 Sa 19th st



Šifkortes ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tavo Šifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta ir 

kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per, f

A. Olsževvskio Banką
Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 

siųsk juos teipgi per— , i, ............ .......... ' .

A. Olszewskio Banką
Olsževvskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 

prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės- 1893 metuose mažytėje par j 
samdytoje stubelėje po No. 941 33rd Place, o kad žmonių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olsževvskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. - Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet sayo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir ' 

. čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir Šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.

1.

2.

3-

5-

6.

TMofoti Yards 471. <

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

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

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

A. Olszevvski’o
3252 So. Bslsteč, Cor. 33ri St 

Chicago, IIL

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 Sa. State St tHICAGO.ILL

arti Harrison gatvė*
INEJIMA8 DYKAM
Žiageidumai Pathologijos 
ŽingeidamJ Osteologijos

Žingeidumai OromuiiavimoOrganų

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
žmogiškos rasos nuo lopiio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumus.

Tyrinėk įt.kmą Hgos ir palcistuyystčs, 
perstatytu gyv didnm figūrose, sveikuos* 3 
ir ligotuose padšjimuose. Lavų išrodinėtoju

INŽERGA DYKAI!

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State St,' ' Chicago, Iii.

Dr. P. G. WIEGNER (IŠ LATVIJOS)
Priima ligonins savo ofise:
3315 S. MORGAN ST.
Kasdieną iki 2 vai. po pietą ir nuo 6 vai. 
vakare. ‘Tatefomu: Yards 709.

Naujas Išradimas
j. ~ Sustiprinimui ir užlaikymui plaukų.

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo pui- 
kius plauku., .iiluik^ .linkima plaukų 
gaivos labai trumpame laike. Vietoje 

senų atauga nauji, grotus plaukai. Visokia In
formacija dykai. Artesnėm* šlniotn* reikia ra
šyti įdedant k rasos te n k lėlį.

PROF. J. M. BRUNDEA
M0ABWŠT t M. m n. ■MK1TH «T YML

AR TU SERGI
1*1 Ar tavo Itešiuvl*

ištižęs, skatMu* ir 
f I Išberta* įpuog*-

Ar burna 
AR i iįl/ Prik.rtėju*. *mlr- 

r -frv>f<T. rt* kr*P*L v«»da> 
' ? | -AĮ f** i*t* r tu spuogai*,
A. negali v* įgyt b

ml, ikre pilnoji 
rytmečiai*, JauU

, u R deginimą ir *unku-
1/*- mą kratinė* duo-

trinkėję, atsirūgtai negardžia (kyttima arba vėją, 
ėda rėmuo, ėsi lilpna* ir greitai paUstaBtia, užei
na Milėteki* tr lutirštljlmn avilių, negali mie
goti, ima snauduly* po pavalgymui, kankina 
diegliai šonuose, gurgtmu vidurių, gumbas, ne
gardu* skoni* burnojo, trumpu kvapas, greita* 
nuvargimu, plakimu širdie* j Jeigu teip tai ne
lauk, tuojau* prisiųsk mum dolerį o mes tamistai 
nusiųsime butelį musų gyduolės Tbe Jota. Eliitr, 
su pilnu pamokinimu kaip vartoti. Pagelbės ta- 
mistai kaip ir šimtam kitų. Kataliogu aprašantis 
suvirti 100 ligų gaunama* dykai kas prisius porą 
markių. John I. liagdziuDu, propr.

JOHN’6 6UPPLY HOU6E
1109 80. OAKLIY AVfi. CHICAGO. ILL.

Dabartinis pinigų kursas yra $52.35 už 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios: . ,

Holland-Amcrican Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam j 
New Yorką per 8 iki 10 dienų .................... ..... $66.10.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
Baltihiore per 12 iki 16 dienų .....................     $63.20.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
New Yorką per 9 iki 12 dienų .........................-........ .'. $67.20.

4. North German Lloyd, Exį>resinė Linija, perplaukianti mares 
iš Bremo į New Yorką per 6 iki 8 dienų......................... $69.70.

Hambutg-Atnerican linija, perplaukianti mares iš Hamburgo 
į New Yorką per 10 iki 14 dienų ...................................... $64.35.
Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New 
Yorką per 8 iki 10 dienų "............   $66.30.

7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer-
po į Montreal per 12 iki 15 dienų ................................ $62.80.

8. Russian-Aifterican Linija, perplaukianti mares iš Liepoja,us
į New Yorką per 13 iki 18 dienų ...................................   $57.^6.

tį Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo ChicagOs
• iki Tilžės yra sekančios:
, I. Holland-Amencan Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
; ' į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų ............. . ........................ ' $55.60.

2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baitimore - 
į Brerną per 12 iki 16 dienų .....j...................    $53.20.

Į 3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mąres iš -New 
Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų..............  $54-20

4. North German Lloyd, Expresinč Linija, perplaukianti mares
iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų ........................  $61.20. •

5. Hamburg-American Limfa, perplaukianti mares iš New Yorko j Vienatine Lietuviška Sankrova
- j Hamburgą per 10 iki 14 dienų..........................  $55-85 "",

6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antwer-
'• pą per 8 iki 10 dienų .................   $42.80
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares *iš Mont-

‘ real į Antwerpą per 12 iki 15 dienų .. ..........................  $56.85.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

į Liepojų per 13 iki 18 dienų....................
. Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus 

norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu 
kitę mums visų vaikų metus, o męs atgal 
visų linijų 'kainas, tada jus pasirinkę sau 
prisiųsti mums pinigus per Monėy Orderį 
kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šiteip: '

• •••••..........>. $49-00
rašykite mums į kur 
su vaikais' tai paduo- 
pačta prisiusime jums 
liniją

ir męs
kokią norėsite, 
jūsų šifkortes

A. Olszevvski
3252 So. Halsted St. Chicago III

Paterson N. J.
A. Varaškevičius, 70 Lafayette St,

Pittston, p*.
J Kazakevičla, 103 No. Mala St

Kur gauti “Lietuvą”.
Galima gauti kiekvienų savaitę 

"Lietuvą’’ ui 5c. pas šiuos agentus;

Plymouth,
V. S. Kreivėnas, 
9. Poteliunas, 345 E.

Box 1020. 
Rlver St

ROCKFORD, ILL.
Adomas Kazakevičia, 310. E. State st.

Brooklyn
E. Fromes,

N. Y.
73 Grand Street

Ant. Diržulaitis, 97 Grand Street
Ant. Jankauskas, 37 Hudson avė.
T. Jermalas,
J. Milewski,

215 Berry Street
124 Grand/ st.

So. Boston, Mase.
N. Gendrolius. 224 Athens Street

Sprlngfield. Jll.
Jur. Tacilauckas, 710 E. M aso n 8t.

8cranton, Pa.
Juos. Petrikys, 1514 Roaa Ava

Shenandoah, 
Kryžanauskas, 12 H Cberry Street

K
Turnera Faile, 

P. šimkonia.
Mase.

D.
Tacoma, Wash.

Puišls, 220 E. 26th st
Union City, Conn.

Eimaitis, 65 Brennan st.

J,
Conn.
W. Porter

824 Bank

45 Ward

Baitimore, Md.
John Louisa, 602 W. Baitimore st

P. M. Kaltis,

Elizabeth,
Dom. Bočkus,

Chicago, III.
.281 W. North Avė.

N. J. 
211 First

Elmora,
Antanas Rėklaitis. .

B.

L«wrenca, 
Ramanauskas,

M on tolio, 
Miszkinis,

Mass. 
101 Oak

P.

•And.

St
Waterbury, 

žemantauskaa, 39 
J argi 8 žemaitis,

VVorceater,
Ant. Bernotas,

Wilkea-Barre, Pa.
A. P. AlekJ, 71 No. Hancock 9t.

Westvf!l«l IIL 
Juozas J. Šilkas.

st

Street.

35 Arthur St

New Haven, Conn.
Johnson, 85 Chamber

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, W28 80. 2-nd Street

Portland, Oreg.
John Browman, Brovrman News

Seattie, Wash. L-..
Inter News Ageney.

Co.

F.;,- '- •A- 
Worc«0ter, Mara.

, j ? K- PaltanaviCla, 15 Milbury Street

ir agentūra literatūros ant “North Slde" Cblcago, 
Čion galima gauti moksliškų, svietiškų ir dvaai- 
*kų knygų, rašaniių, škaplierių, abroiėllų, viso
kių lalkraMių, Amerikos ir Europos ir popierų 
groraatoms. Teipgi ušlaikea visokio ta voro: joo- 
dylo, paišelių plunksnų, d ruknoje m ų mašinukių, 
britvų, sureoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne- 
■Amirškite atsilankyti, o basi te uĄ anedlnti.

PETRAS M. KAITIS
281 N. Kcrth ava. Chicago, III.

M. Virbickiene
Atsakanti akušerka

927 33rd Place, Chicago.
Telephone Yards 5102.

Duoda visokių rodą ir geriausių 
pagelbų moterims jų ligose, pasek
mingai atlieka darbų prie gimdymo 
ir datyiri atsakančiai po gimdymui.

___ JEIGU TAM18TA MĖGSTI -

Gerą Degtinę
Rašyk tr.ums tuo aus-, o gausi

DYKAI VISĄ KVORTĄ
K«r)au*i«s dagtines.

SECTRITY C0., 425 S. Water sL, Chicag*
Vardas
Adresu

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR st LAW

Atwood Bidg., Room 806

CHICAGO, ILL.- Tol. Franklin 1178,
Lietuvy* advokatu, baigę* jurta prūde nei' 

jo* mokslą £1* Amerikoje. Veda visokio* by
la*, civiliška* ir kriminal iškas viluose teis 
m uos e (soduose).

Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 31-mo» gal.
T*l*pt»on* Yards 1300.

Dr. G. M. Glaser
šinomi pranešu gerbiamai publikai, jog e*in 

•eniatuiu gydytoja ant Rridgeportą, praktikoo- 
dama* 17 metų. Dabar savo ofisą perkėliau į 
savo namas po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32roa gatvis

Mano ofisas aprūpintas naujausiais budais gydy
mo. Visas ligonio* stengaiuotiiiėganMintl, kaip 
ir lygiiol. Pasitikėdama*, jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rems, esi n namie ant kiekvieno 
pareika]*vimo dieną ir naktį. Esiu speciali*ta* 
ligose vaikų, moterų ir vyrų ir nŠMndlntoae ligo- 
•*. Darau visokią operaciją Liekuosi *n pagarba* 

Telefonas Yards 687.

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

įsąsias įOi/

Prisfaskia 10

Ofiso valau- \ ] 
do«: \

i Kudlena nuo\ 
k 10 ii ryto IKI 1 I 1 po piet, nuo % S iki S ▼»>* W po piet. W Nedėtiems 

%lr Bv*ota- 
• S diaaiaia.
■ nuo: 10 18
■ ryto iki 1
■ po ptet.
■ Vakarais.
■ Utarnyke
■ ir Petny-
■ člol nuo 7 •
■ iki S vai.

Dr. J. * IgeClade, Dr. J. F. Coyle, Medlcsd Direktoriai

GERA
DRAUGAMSNAUJIENA

Kenčiantiems

B. C. Colllna parašytą 
Karšiąją knygą «va. 
DOVA8 IN SVEIKA
TA", lietuviu kalboje, 

tlrydymaa sergančiuBkBithM ir pasekminga* Išgydymas aargančla 
kasdiena per Tbe COLLIN0 MEW YORK MKDICAL 
INmSVTA, pHitrirtyj* kitu* Institutu* Ir daktaru*. 
Kurtu. Riti negaišo išgydyt 1 ta! šita* Instituto* viclema 
pageėMjo; U ko stebėsi visi daktarai ir visa* pasau
ly*. it pa*ekmtnglau*!o budo gydymo.

Skaitytojau, jeigu e*i apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, U 
^1 užsimokės tau atsišaukti į Chicago Medical Ciinle, 344 So. State SL M 
M prieš ėjim| gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- M 
D gydymą kaino* ligos, kuri| prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusitni- 
K nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
ji vai nuvargstantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, Bu 
M trūksta energijos i r tvirtumo, akys įdubusios ir nelystos, pajuodavę paakiai, BE 
Im spaugai, plėlmai ar kitoki išbėrimai ant odos, nemorališki ir FjS
J Nmilpninaiti Sapnai, Patrotytas Vyriazknrnaa, Seklinka Silpnybe 0 
Br nesuaugusioa^ir šaltos dalyk, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, 

||M pienėtas Šlapumai*, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų? A 
M Išsipūtimą Gyslų Maišelyj; Užsendlntą Puletekį; Užakimą Varpekylės; Sy- K 

filitiėką Užnuodysimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo Kl 
K ar uiMudintf ligf l Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 

M veido, neramu naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkardu- |S| 
E| sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- M 

damą gerklę ir tt!

« Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic 
užtikrins ta* pilną Ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad M 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iŠ pirmos dienos, ir neužilgio kd 
at ratai Va ve karaliam tarp vyrų aat kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne- M 

M sunaikina jaunus4r pusamžiuius vru> kllP išbėgimai sėklos nakties laike, M 
Ml arba slaptingas nubėgimas sėldofipiu šlapumu. Tas padaro žmogų netin- |U 
M kančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina JU 
S nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo perUnkaus užga- K* 

nėdlnimo lytiškų geidimų.
V Męs tikrai tave iftgydysime.
M M;* sydora ir išgydom sėklo* nubčglm**. nervą nusilpnėjimą, uiaenėjusį puletekį, »yfllį. N 

nenaturališkus bėgimus, patžagystą. Inkstų ir pūslė* ligas, teisybę sakant, visas Vyr^ M 
^B Liga*. Visos klintys laimingam ženyblniam gyvenime bus prašalinto*. Tūkstančiu* jauną M\į 

ir pusamžinią vyrą kasmet prieš laiką nušluoja į grabą jaunystes IMykumai, per tanku* Rl 
susikuoplnimai ir kraujo Ilgo*. Jeigu turi nors vieną iš virė paminėtą zenkląvįpaslrodavyk ^B 

A? *tt mumis pakol da nėra per vėlu. )

Rote įsu nieko n*ksšiuo|s, e gali užčMyti teug kentė|inu|.

R Valanda* priėmimo llgonią: nuo 10 ryt* iki 4 po plot, Ir nuo 6 Iki 7 vakar*, kl M Nekėliomis Ir kHosni* šventom* ėi*nom*: nuo 10 ryto Iki 11 vai. pietą tiktai. N 
fl CHICAGO MEDICAL CLINIC H 
a 344 SO. STATE STREET CHICAGO, 1LL. 8

NAUJO 92va<kmfn[ak NAUJO
Oalmtlnkelio && Hlkl^UallAlO LalkrotMIlo

Šitlp puikai ir laikrodėliai yra gražiai grarlruoUii aukso
raktais uždaromai* inkilai*. dalMatu judintam, patentuotu n u* la
tviu v n. mitatrukis ir kitomis geromis ypatybėmis, serai rodo lai
ka ir vninžtikimas. Vyrllka* ar moteriška* garantuojama 20 metų 
Jt» nė tik yra gerais, bet ir grašiai! laikrodėliais ir ka» pirks, ge
rėsi* ir didaiuo*!* savo draugams. Jei nori tikrai gero ir grašaus 
laikrokėlio pigia kaina, tai čia jis yra. Pirma pirkimo kitur, apšiu 
rėk *ita laikrodėlĮ. idant paskui nesigailėtum. Viencentis kroso. 
MnkMt* atgabens tau šitą talkrodėlį priderančiam apžiūrėjimui 
įvadine kaina *S.*S ir persiuntimo lėšomis ir laikrodėlis tavo. Jei jo 
nenorėsi. Mlmk, nieko mums tiebesi kaltas Ir laikrodėlis bus mums 
sugražintas musų i*du. Mm visų atsakymų Imanse1 ant save*. Gra
šys auksuotas graudinėlia Ir kabutis dykai sa dašiiųdaikrodėllu. 
Pirmą n.000 iitv lailtrodfH* 44pard«M<« Jie šus paHarinfjami pa- 
pratla kaina poįP.to ir tai 6<u dar pig*. Adrnvok iUaip:

nūs ta-

Excelsior VVatch Co., Dept. 903, Chicago, III., U. S. A.

Lietuviška Gydykla
” Sveikatos Patarftjo

D-RO J. THOMPSON’©
Vlenlnlfili* ir tikriausiu kelta* atgrleblmut sveikatos yra per Lieturiškąta Gydyklą. Svel’ 

kato* patarėju ir .Direktorius to. gydyklų. D-ras J. E Tbompsona*. kari* yra geriausiu gydy* 
toju New Yorke, kadangi jis p ibsig. Vale .nlversttetą, daug metų praktikavo New Yorko Bei" 
tavu* ligonbuty. teipgi garsiam; viaams »v fote V kanos itaonbaty, kur ir pragarsėjokalpo gar 
ataustu gydytoju, kariaut ir dabar nėra los Ilgo, kario, ji. nepataikytų išgydyti.

Todėl L etitvIšaujlGvdvkla kviečia visus, karte tik serga kokia Ilga nelaukus rašyti ar p»- 
člam į ją atsišaukti, o kiekvienu apturės tikrą pagelbą ir išgydymo garantiją. Adresas toksai:

Dr. J. EJ. Thompson, 342 W. 27th St., New York., F. Y.
GYDYKLA ATDARA:; Nuo 0 Iki Ii ral. ryto ir nuo 1 Iki š vai. vakare. Septiaudtentals nuo 

1 iki • vai- po pietų.

D-re»Marlja Dowiatt-Sass
Moterų tr Valkų Ligų Specialistė.

BAS, 74S W.d8-th St. BUSTAS, 2891 W. Harriaui St.

Viureos: Nno*:X>žki 11:10 ryte
NnoS.fiOtkl T vai. vakare 

Nsdėldienials: Nuo 0130 iki U vai. tik.

Dr. O. C. MEINE
DermsTAS

OFISAS—timpas 31 Ir h. Halsted p!.
(Bpmmm rtrtipfiNM.) X CHiUfiA ILL

T*L 1M2 Ysnta.

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas Ir Chirurgam 

3255 So. Halstod St., Chicago, IIL
Gydo visokis* liga* moterų, vaikų ir vyrų. 

Teipgi turi didelg praktiką ir gydo pasekmingu 
visokias hir pančios, užsisenėjuata* fr paata p da
ga* vyrų ilgas. Daro op**XMi>* posekmlnSaL

ateikite ir dalelikite omui įtekai'Jauni ir «eni, turtingi Ir v

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00.
Gar alaus ias sviete

DELNAŽINYS IR KORTU LEM1KAS

PROF. H. UEIBOVVITZ
Mk'' , Aš pasakysiu tomistai su kuom apsivesi ir teipgi

M VI (A vardą ypato*, kuri tav* myli. H'-Tirt
atITiniH* Jeigu ta nori žinoti kaip *av susivaidyti ir -4 1 11
MTUTltll kaip IcsmU kiekviena žingsnį gyvestinse pasek- IJ JĮ. 
*4-| -U ą. B*ad, kaipnsp.dsrytl jokio* klaidos savo až- J

Ir nelaimių, kaip išvesti 
■tingai: tiesos dalykuose

E* m i vienatiniu kortų lėmiku (burti- 
~ ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti

V*~f - / meilę ar draugiškumą tų, prie kurių šir
dis linkusi nors jie butų ir gana toli.

Prižadu pasakyti tam litai ar tamistoa vyras, moteris ar 
singa ar prigavinga; kaip apsivesti su ta ypeta, 1 
si; kaip paskubinti apsivertimą su ypata, kurik myli; taipgi kaip įgautu 
įtekmę ant tų, su kuriais sueiųl. Aš papasakoftių tamistai praeitę, da-

I bartę ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi. )

| 270 MAXWELL*ST.,
i<A* KALBU LIKTU VltKAJ IR LENKIŠKAI. ATRINK t K APGARSINIMĄ. <

T meilužė tol- 
prie kurios širdis linku-

Męs Apdraudžiame
(Insuritiame) •

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 VISKĮ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ

(
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. OLSZEVVSKI
|,3252 S. Halsted St. Chlcago.,,1.

IŠGYDO IN 5 DIENAS'L"-.1-^-
MaiHMM^HMMMMMNMBNKiHHBHM M P»i»W *r *k*MW»

Noriu iššvdvti kiekvieaų vyrų s.ržaoti išplerimu lytiškų dalia tralų, atnktura. 
■ šsikrifiarr- kraujo puodu*, aarviškų sun.taltjimų pažiūrim* lytittų' dafių *t litu 
liečiančiu vyru*. — Sitaa nuoširdna pasiatulinitntza yra atviru viaieois. kuri, praleido 
daut pinitų aat daktarų ir vaistų b* jokio, naudo., ir mano noru vra-parodyti visiem, 
šitiems žmoatms. kuri* buvo tvdomi d .Siunti u ar d žagiau, daktarų b* jokio paatae- 
kiiao, kad aš turiu viraintėiį bodų, kuriuomi tikrai išžvdau.
Nemokik NŽ lydymą bo Raudos — mokik už tikrą Išgydymą.

Aš tikrai išSvdau litu skilvio, ptaučių ir inkstų net ir labai ui sendintu. t

Jštvdoma (raitai, tikrai ir *u 
pilna slaptybe. Narvų nttail- 
pBtjimaa. nupuolimas sveika
tos, Sūdymas stiprybė*, nubė- 
timaa kraujo, utnuodijimaa. 
Mapuminės gaišty*.

- Plaučių ligos, 
Dusulys. Bronchitas ir kito* 
plaučių U|os tikrai išgydoma 
mano viiiauaiu budn. Širdie* 
ligos.

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

Išgydo kad butum

Specialistas vyrų ir 
moterų ligų.

Moterų Ilgos, 
Vidurmč* li*os. skausmai strė
nose. Baltosios tekėjimu ir 
kito* ii*os tikrai išlydomo*. 
Užpakalinė, žarnos, užsendin- 
to. ir nerviško* lito, moterų.

UžnuodiJImas 
Kraujo, 

ir viso* odos lito*, kaip v* 
pučkai, piktoji dedervinė, inn- 
votčs, niežulys, h.moriuodai, 
sutinimu žibų, naikinami! uu- 
bėtimai. įsisenėjusios lifioa

DR.ZINS,41^^CHICAG0

Vaitaimo*: Iki 0 vai. rytmety). 
Nuo T Iki 8:10 varvi

ATYOAI BROOKLYNO LIETUVIU
Nauja Lietuviška apavų krautuvė 

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

išlaikau
Parduodu kuoteisingtauslal ir pigu 
negu žydai. a .. M. M. Kuliavaa.

Serganti Vyra
Jauni ir pusamžiai, kurie kenč 
nuo ligų, nenusiminkite, 
minkite! Gelbėkite save!
tėsi prie mus!

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

Sutinimai ir kitokį nasveikumai yr» išgydomi trumpu laiku sn kelioms dienosi* mu
sų originališku būda gydymo. Atsakančiai pritaikyta* motų gydymas yra tlkriauaia* ir nuo
dugniausia* bud** ant svieto, pasiekimui nuodugnau* Išgydymo. Negaišink laiko ir nestatyk 
pavojui savo sveikatos, klausdamas patarimo pa* *ptlekorių ar draugą. Jei nėši .tsekončlsl 
gydoma*, tai gali būti tikra*, kad turėsi tą ligą per visą savo amžių ir ji visuomet atgabena ta - 
mistai nelaimg ir susikrimtimą. Mg* išgydome tūkstančiai tokių ligų, dėlto kad turime jom* 
ypatlšk* gydymu

UŽSIKIMŠIMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip ilgai kenti 
nuo užakimo varpos ir kiek daktarų tamlstą prigavo ir suvedžiojo, muų gydymą* tamiatą tik
rai Išgydys. Su musų gydymu nereikta jokio piaustymo. Musų gydymą* yra goriausia* visoj 
pasaulėj, be jokio skausmo Ji* prašaliu* nesveikumą ant visados.

UŽNUODIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodinga* vaistu* ir turi • kauta tu, žaiz
das burnoje, gerklėj* ar pratruk Imu* aut kokio* nors daile* kūno, tai sergi nuo užnuodijimo 
kraujo, kurt Ufi/dyti Amorioan Modlcal Diapenaary. Mts jietkome sunkiausiai išgy
domų ligų prašiausiame padėjime. M p* išvalysime tavo kraują grynai ir prašalinsime ifi viso 
kūno Įvairius nevalumus bei nuodu* trumpesniu laiku negu kas kita* kokioj daly) pasaulės

GUMBUOTOS IR SUSISUKI GYSLOS. TekĮ padėjimą gyslų mg. išgydome be su- 
gaišimo laiko, b* jokio skausmo ir ant tuojau*. Musų gvdj m -s prašalina visokius ligotus pa
dėjimus, pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greitai uormailšką sveikata ir tvirtumu. 
Skausmai pranyksta visai. • M . ' •

Męs išgydome kuomet kitiems nenusiseka*
’ Mg* teipgi išgydome trumpu laiku visas ligas, kurios apsireiškia tarp jaunų, senų ir 
pusamžių vyrų. PASIKLAUSIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! Viską užtaikome .tapty- 
bėję. Jei busi gydoma* musų, niek** to nežino*. Mg* turim* tam tikrą gydymą kiekvienai 
ligai.

$10. vertes ištyrimas su X-spinduliais dykai.
Vyrai, mananti apsivestų privalo atsišaukti pa* mus dėl ištyrimo, idant žinoti ar ji* 

tinka apslvedimul ar n*. Kitąsyk gali būti kūne koki* liga, kuri kliudytų laimingam gyve- 
nimul apsiveduslems.

Jeigu tam U ta turi kokĮ nesveikumą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesu tai 
nemėgink jo užslėpti šenatv*. ne* Senatvė tiktai gelbsti ligai įlel.ti šaknis g 11 tau i kun*. o tad* 
tavo sveikata gaiatinal sūnyk*. ' ,

Atalšouk ištyrimui į American Medioal Dispensary ofisą ir užsitikrink *au. kad esi tikę* 

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!
Nereikalaujame pinigą pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pate, rašyk. 

American Medical Dispensary 
91-93 E. VVashington Street i Chicago, iii.

!«. n-s ■* . ■« v -u™.

Susi ra1

ypatlika gyd;

„Visi tie, kurie šaukiasi gydytis TUR šauktis asabiškai dėlto kad 
Hros ir kitoki padėjimai negal būt gydyti teip gerai per raštus’ kaia 
galima gydyti asatriskai. NERAŠYKITE, BET ATEIKITE.* *
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