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Vieši Vilniuje atvažiavęs iš 
Amerikos pirmą kartą Lietuvon 
Dr Jono Šliupo sūnūs p. Keistutis 
šliupas.

Įsikišimo pašalinių į na- 
riaušes nieks negeidžia.
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Taigi, vyrai, dar- 
Vab. Juozas, 

(“šaltinis").

1S nemos.
' Iš VILNIAUS.

Liepos 3 d. karo teismas 
teisė pakarti Steponą Nikolajų 22
metų ir Praną Abraitį 20 metų 
Už užpuolimą ant Garliavos! Suval
kų gubj^aptiekoriaus K. Aghns-

“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
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MASKOLIJA.
Karo stovis likosi pauškintas ir 

Peterburge, kur jis ilgiausiai ftž- 
silaikė. Matyt randas jaučiasi ga
na tvirtu, jeigu šiek tiek paleidžia 
per daug įtemptajS vadžias. Tei
sybė terp sustiprintos apsaugos ir 
karo stovio mažas skirtumas. Juk 
ir prie sustiprintos apsaugos gali 
karti randui nepatinkančias ypa- 
tas. gali areštuoti ir bausti be 
teismo visus neištikimus.

Caras sugrįžo jau iš Anglijos: 
sugrįžo tuom pačiu keliu, kuriuom 
ir ’ Anglijon keliavo, taigi per 
Kielio kanalą ir Vokietijos val
džios teipjau jį saugojo kaip su
puvusį kiaušinį, kaip ir važiem j ant 

buvo
caro 
leido

ko vien išteisinimo pasilaikymui 
sau Persijai prigulinčios Armeni-i 
jos dalies. Jeigu, tikrąj iąĮeisihaft- 
čios. progos ir ne &utų, tai Masko- 
Tijos randas < papratęs pats^ tokias 
progas o'ypač Persijoj tas
Afesunku. Ten Avra daugybė tautiš
kų giminių vą^ovų beveik nepri- 
guhningų nuo šacho, kurie už mas
koliškus rublius gali riaušes reng
ti, gali skerdynes sukelti. To
kių už pinigus patarnaujančių 
maskoliams Persijoj netruks. O 
caro randas garsys, kad jis tik iš
naikinimui tų skerdynių pasilaiko 
sau Persijos žemės šmotą, už ką 
civilizuotos tautos turėtų vim dė
kingoms būti. Tokias neva civili
zacijos labui komedijas maskoliš
kasis randas darė ne kartą. Teip 
elgėsi jis Lietuvoj ir Lenkijoj 
prieš Lenkijos padalinimą ir terp 
Lenkijos ir Lietuvos ponų už -pi
nigus patarnaujančių maskoliams 
padėtoji! netruko. Teip elgėsi 
Turkijoj, Turkestane ir kituose 
kraštuose, kol Maskolija jas po 
caro sparnu ne pastūmė. Teip 
darė ir Chinuose. tik čia nagus 
gerai .nudegino, 
šes, rengti 
kraštuose 
Maskolijai 
kėši kitur, 
biasi Persijoj.

Karalius bandė taikyti darbinin
kus su 
pasisekė, 
neišdavė 
kėjosi.

Žemės savinįnkai atsišaukė į 
randą melždami pagelbos, nes su
streikavus ^darbininkams, gali jų 
laukų vaisiai pražūti visai, o tąsyk 
Švediją pasiektų badas, valgio pro. 
dūktai neišpasakytai pabrangtų. 
Randas siūlo apgynimą visiems1 
norintiems javus nuo laukų nuva
lyti- 1

Stokholme gatviniai karai pra
dėjo bėgioti, nes vietoj šustreika- 
vusių tarnų surado tūlą streiklau
žių skaitlių. Sustreikavo spau
stuvių darbininkai sostapilyj, bet 
provincijos miestuose yra. 
nenorinčių prie streiko prisidėti. 
Laikraščių išnešiotojai atsisakė ne
šioti nesocijalistiškos pakraipos 
laikraščius. Aplinkinėse Stokhol
mo suareštavo tūlą streikierių 
skaitlių, kadangi jie buvo iškelia
vę į laukus kalbinti valančius ja
vus darbininkus mesti darbą.

Gelžkelių taniai dar ne 
streikuoja, bet manoma, kad 
streiko pristos neužilgio visi.

Randas vienok ir, kapitalistai ti
kisi, kad darbininkai ilgai neišlai
kys, nes jų organizacijoms trūksta 
pinigų palaikymui streiko ilgiau 
kaip dvi sanvaiti. • Ar savo išro- 
kavimuose ne apsiriks, tą parodys 
ateitis. Randas, matyt, ne daug 
remia ant pašelpos, kokią Švedi
jos darbininkai gali iš svetur aptu
rėti. Darbdaviai, kaip iki šiol, 
nenori nusilenkti.

Vilniuj namų savininkų dabar 
ėsą: lenkų — 2428, žydų — 1412, 
pravoslavų — 527, sentikių — 
64, lietuvių — 22, kitų tikėjimų 
(rusų kilties) — 42, kitų tautų — 
79. Lietuvių išeina tik Įnise mx> 
šimčio

t.
f

Vilniaus gubernatorius leidęs 
miesto valdybai užtraukti 12 mi- 
1 wių rub. paskolą. j*--

4 _
S. Ratneris, medicinos daktaras, 

žadąs įsteigti Vilniuje dantistų 
mokyklą, tokią-pat kaip ir kituose 
miestuose kad yra.

tie naujalenkiai bėga laukan. Lie
tuvių laikraščių visai nėra. Daug 
dar reiks pasidarbuoti, kol giedrai
čiai susipras ir pradės mylėti tą 
savo “pagonišką”, kaip lenkai sa
ko, kalbą. Reiktų drąsių darbi
ninkų, o jų nėra; kurie yra, pa
pratę nusileisti ir tylėti. •** laikas 
jau butų sukrusti.

(“V-til”). '

Anglijon. Kanalo krantai 
kariumenės užimti ir laike 
kelionės plaukti kanalu ne 
pašalinių laivų.

Anglijos ir Prancūzijos remian
ti randą laikraščiai išreiškia už- 
ganėdintmą iš caro atsilankymo ir 
užtikrina, jog likosi prašalinta dau
gumai buvusių terp didžiųjų Eu
ropos viešpatysčių nesusipratimų. 
Ypač buk susitarta Balkanų pussa- 
lio reikaluose, kur- ištikro dangus 

> pradėjo niauktieji ir galima buvo 
laukti karo -Turki jos su Grekija. 
Visos Europos viešpatystės buk 
sutarė neleisti karpi užsidegti. . Tas 
gal ir teisybė, nes ypač dabar Mas
kolijai ne butų paranku/ jeigu 

. Turkija susipeštų su Grekija, 
Maskolija dabar per silpna, ji 
galėtų pasinaudoti iš karo 
nors Europoj, o jai ne galint
sinaudoti, nauda patektų kitiems. 
Kur nėra naudos, ten karo nieks 
negeidžia. Kitiems teipgi karas 
nebūtų naudingu, todėl ir gieda
ma šiądien Europoj santąikos gai
dą, tik nežinia, kaip ilgai ta gaida 
laikysis. Atsiranda jau Europoj 
svajotojai ^mananti karus praša- 

, linti visai, sutverti viešpatysčių ry
šį, kuris niekam neduotų susipešti. 
Bet kad prie tokio ryšio turėtų 
prigulėti visos didėsės ir galin
giausias svieto viešpatystės, 
kurios viena kitai pavydi, 
turinčios daug priešingų rei
kalų, tai ir ryšis ilgai ne- 

- galėtų užsilaikyti. Vartojant prie
vartą, greičiausiai susipeštų pats 
susirišę ryšin ekzekutoriai
panaikinimą karų šiądien tik sva
joti galima, bet praktiškai tas ne
siduoda įvikinti. Jeigu ir pasisek
tų sutverti galingų viešpatysčių 
rsyšį,. kuris už ryšio stovintiems ne 
leistų karo pradėti,. tai i*yšis toks 
negalėtų ilgai laikytiesi, jis turėtų 
iširti. Ant galo karai gali užgimti 
ir pačių susirišusių viešpatysčių 
viduriuose, gali pats, randų per 
daug skriaudžiami ukėsai sukilti. 
Ką gi tąsyk kiti ryšio sanariai da
rytų? 
minės
Taigi užsimanymas karus naikinti 
pagimdytų karus terp pačių jų 
naikintojų.

Cholera Peterburge pradeda ma- 
žintiesi: pirmiau skaitlius naujų 
apsirgimų būdavo po 200 kas die
ną, dabar sumažėjo iki dešimtos tos 
skaitlinės dalies. Yra todėl viltis, 
kad cholera Peterburge neužilgio 
pati išnyks. Paprastai epidemijas 
palaiko vargas; šįmet gi bent iš 
rando surinktų žinių ne matyt, 
kad kokiam nors - Maskolijos ap- 
skrityj užderėjimas butų teip men
kas, kad reiktų bado laukti: veik 
visur užderėjimas užganėdinantis. 
Taigi bent gamta gal šįmet Mas
kolijos žmonių ne baus, skriaus 
juos, kaip visada, labiausiai, neti
kusi caro valdžia ir jo tanių sau- 
valia.

Vis labiau aikštėn išeina, kad 
įsiveržusi Pensijon caro kariume- 
nė geruoju ne mano iš ten grįžti 
su tuščiomis rankomis. Maskoliai

BALKANŲ PUSSALIS.
Pasitraukus prižiūrėjusioms tvar

ką ant salos Kretos viešpaty
stėms, taigi ištraukus iš čia mas
koliškiems, prancūziškiems ir ita
liškiems kareiviams, salos gyven
tojai užsimanė iš to pasinaudoti 
ir visiškai nuo Turkijos pasiliuo- 
suoti, savo tėviškę priskirti prieGre- 
kijos. Mat sala ta apgyventa gre- 
konių, ten yra tik mažas labai nuo
šimtis mohometonų. Žinoma, 
Grekija rėmė gyventojus, nes ti
kėjosi be karo gauti tą turinčią 
su viršum 300000 gyventojų salą. 
Tas vienok ne patiko Turkijai. 
Paėmę valdžią ir susidrutinę jau- 
niejie tur kai atsiliepė gana aštriai 
į Grekijos randą reikalaudami ne 
tik liautiesi agitavus, bet užtikri
nimo, kad nerems kretiečių, ne 
pritars jų norams, ne bandys Kre
tą prie Grekijos priskirti. Dar 
prieš išsiuntimą tokio reikalavimo 
Turkija pradėjo rengti laivus, 
traukti kareivius 
stus. Karas terp 

1 Grekijos kybojo jau 
Susitaikymą sunkino
kurie tvirtovėse išpliekė Greki
jos vėliavą, kaipo ženklą, kad pa
siduoda Grekijos valdžiai. Tur
kija pareikalavo nuėmimo grekiš- 
kos vėliavos. Į tarpą įsikišo Eu
ropos viešpatystės, kalbino abidvi 
pusi netęsti per daug nesutikimų.

Savo atsakyme Grekija užtikri
no, kad nori su Turkija santaikoj 
gyventi, bet užtikrinimo, kad hesi- 
kiš į Kretos reikalus, kad nerems 
krėtiečių noro prisiskirti prie Gre
kijos ne davė. Nežinia dabar ar 
Tmkija tokiu atsakymu pasiga- 
nėdįs, ar tęs nesutikimus tokauj 
kurie labai greitai gali pereiti į 
karą. Kad Turkija ne visai silp
na, Grekija žino, nes neperseniai 
ji pralošė karą ir nužudė Epyro 
apskritį, kokį gavo po karui Maš- 
kolijos su Turkija 1877 m. Tur
kija norėjo dar daugiau nuo Greki
jos žemės paimti, bet didesės Eu
ropos viešpatystės ne leido.

Daržininkavimo paroda busianti 
atidaryta Vilniuje rugpiučio 15 
dieną ir tęsis visą menesį. Daly
vauti parodoje tegalėsią vieni vie
tiniai daržininkai, vaisių, gėlių ir 
sėklų pirkliai. Daiktus parodon 
priimsią nuo rugpiučio 10 lig 15 
dienos.

Nuskendo Neryje Zavadskio 
spaustuvės raidžių statytojas Bron. 
Flekavičius. Jis važinėjo maža
me laivelyje. Praeidamas pro ša
lį garlaivis sukėlė bangas ir ap
vertė laivelį. Flekavičius iškrito 
į vandenį ir pakliuvo po sielių.

ŠVEDIJA. ■
Švedijoj užgimė visuotinas dar

bininkų streikas. Krašto sosta- 
pilyj Stokholme pritruko žmonėms 
riiaisto. Sustojo gelžkeliai t ir ka
rai ant gatvių ilgai ne bėgiojo. 
Pristatymą pieno į miestą^paėmė 
randas. Į telegrafų ir jįelefonų 
biurus pašaukė kariumenę. karei
viai užėmė sustreikavusių tarnų 
vietas. Strekieriai vargsta teip-

jiesko tik išsikalbėjimo, 6 iš kai- jau kaip ir kiti negaudami misi-
myniško krašto ne mano išsineš- 
dirtti. Randui tarnaujanti laikraš
čiai vėl pradėjo svietan leisti pas
katos apie naujas riaušes ir krau
jo praliejimus Persijoj. Dabar 
Peterburgo rando pusę laikančiuo
se laikraščiuose pagarsinta žinia, 
buk vienas kalniečių vadovas, Ali 
Chan, įplėšė 12 armėniškų kaimų, 
išskerdė daug žmonių. Čia aiškiai

/ darsuniskig;* r
Trakų apskr.

Miestelis nemažas, savo išvaiz
da gana puikus. Stovi ant Ne- 

> uno kranto. Vaizba visa žydų 
rankose. Vietinėje rrfokykloje mo
kytojas rusas, nė žodžio lietuviš
kai nemokantis. Girtuokliavimas 
nemažas. Gyventojų, išskyrus žy
dus, su viršum 200; visi lietuviai. 
Laikraščių pareina: “šaltinio”, 
“Vienybės” ir “Lietuvos Ūkinin
ko" po vieną egzempliorių. Iš to 
matyt, kad čia žmonės gana tam
sus. Ir tiesa. Dabar reikia tikė- 
ties, kad dalykai Darsūniškyje virs 
į kitą pusę. Mat, neseniai atva
žiavo šviežias klebonas, kun. P. 
Burbulis, uolus dvasiškas tėvas ir 
karštas lietuvis. Pirmutinis jo dar
bas — tai steigimas “Blaivybės” 
skyriaus. Jau yra prisirašiusių 
į 80 asmenų, ir neužilgo skyrius 
bus 
dėk

ISPANIJA.
Įsipainiojusi į karą šiaurinėj 

Afrikoj Ispanija niekaip negali 
išklampoti, o karas nesiseka. Ap
linkinėse Mellilės vėl buvo smar
kus mūšiai, kurie traukėsi net ke
turias dienas. Išpanijonai nužudė 
500 užmuštų ir 1200 pašautų ka
reivių. Ispaniškoji patrolė iš 35 
oficierų ir 150 kareivių pateko į 
maurų rankas. 6 d. rugpiučio 
maurai užpuolė netoli Melliles ant 
maistą gabenančios išpaniškos ka- 
riumenės dalies. Susirėmime daug 
ispaniškų kareivių likosi pašautų. 
Ispaniškasis vadovas pareikalavo 
ūmo pastiprinimo, nes nuolati
niuose kruvinuose mūšiuose jo ka- 
riumenė tirpste tirpsta, jis negali 
ilgai laikytiesi su tais kareiviais, 
kokius turi. Maurai perkirto da
lį dūdų vedančių vandenį į Melli- 
lą. Mieste trūksta jau vandens ir 
dėlto-, .lygiai terp kareivių, kaip 
ir terp gyventojų pradėjo platin- 
tiesi visokios ligos, nes žmonės tu
ri vartoti pagėdusį vandenį.

Revoliucija Katalonijoj, teisy
bė, šiuom kartu likosi suvaldyta, 
bet greitai > gali kilti kita dar 
smarkesnė, jeigu randas panorėtų 
per skaudžiai bausti sėdinčius ka
lėjime revoliucijonierius. Teisy
bė, randas paleido dalį suimtų, 
beti didesnę dalį nori atiduoti nu
bausti kariškam teismui. Jeigu 
teismas juos mirtim pasmerktų, 
arba kitaip per skaudžiai nubau
stų, tąsyk kils tikras naminis ka
ras Išpanijoj, kurį nė lengva bus 
randui suvaldyti. Ir dabar iš pra
džių revoliucija sekėsi gana gerai, 
kol visi monarchijos priešai ėjo 
iš vien. Bet paskui republikonai 
pasitraukė, nes su socijalistų va 
dovais negalėjo susitaikyti. Sus
kilus vienybei, randui buvo jar 
kur kas lengviau vienus socijali 
stus suvaldyti.

Kadangi Išpanijoj už 300 dol 
galima išsipirkti nuo tarnavime 
karimenėj, iš ko turtingiejie nait 
dojosi net per daug ir tas gimdė 
nepasiganėdinimą neturtingų, tai 
dabar išsipirkimai nuo tarnavime 
kariumenėj panaikinti, tarnauti tu
rės visi ukėsai ir turtuolių vai
kams atsieis statyti sa*n kailį prieš 
maurų kulkas.

pirkti valgio, daugelis jų minta iš 
žvejonės. Švedijos streikuojanti 
darbininkai randa pritarimą terp 
darbininkų ir kituose kraštuose. 
Anglijos ir Prancūzijos darbinin
kų organizacijos uždėjo ant savo 
sąnarių specijališkus mokesčius su- 
įelpimui Švedijos streikuojančių 
darbininkų. Iškeliavo streikierių 
delegatai ir Amerikon rinkti au-

Vilniaus kelių ir susinėsimo ap
skričio valdyba pradėsianti tyri
nėti upes, kame jai reikėtų pa
gilinti, kame praplatinti. Pradėta 
esą tyrinėti Dubisą. Miškų pirkliai 
ir dvarininkai džiaugiasi, kad leng
viau ir greičiau galėsią išstumti už- 
sieniuosna dar užsilikusius Lietu
voje miškus.

Vilniaus ūkio draugiją atidaran
ti ūkio mokyklėlę kunigaikščio 
Druckio-Liubeckio dvare Voroniec 
Vilniaus apskr. Egzaminai prasė
dėsią rugpiučio 15 dieną. Į mo
kyklą busią priimami vaikai bai
gusieji dvikliasę mokyklą prade
dant nuo 15 metų amžiaus. Moks
las tęsis trejus metus. Mokyklo
je busią ūkio ir pienininką vimo 
skyriai.* Mokyklos globėju busiąs 
grapas Mohl, o vedėjų — Tok- 
mačovas. *

Vilniaus mokslo apygardos glo
bėjas pranešęs privatinių mokyklų 
įsteigėjams ir vedėjams, kad jie 
neturį teisės vadinties direktoriais, 
inspektoriais ir kitokiais valdiškų 
mokyklų vedėjų vardais; neturį 
teisės turėti valstybės antspaudą; 
negalį prileisti prie galutinųjų eg
zaminų žmonių neturinčių tam 
tikrų raštų. ‘ Be to dar privatinės 
mokyklos, išduodąpos baigusiems 
tas mokyklas paliudijimus, turin
čios paliudijimuose pažymėti, kad 
jie neduoda gavusiems jokių tei
nu. Esą vis tiek, ar tai butų pri
vatinės mokyklos su valdiškomis 
►eisėmis, ar be jų. Koks gi tuo
kart skirtas tarp privatinių moky
čių su valdiškomis teisėmis ir 
nokyklų be jokių teisių? Reiktų 
at išaiškinti.

IŠ GIEDRAIČIŲ, 
Vilniaus gub.

Miestelis nedidelis, ant 1 
rranto pasitiesęs. Vilniaus 
važiuojant, išrodo paikiai, 
iavęs, tuoj pasergėti vienus 
riškus parašus ant sankrovų, 
augi čia tiek lenkų butų? Tei- 
ybė, čia jų nemaža esama, tik ne 
ikrų lenkų, bet iųusų šlėktų ir 
eitų ištvirkėlių betėvių, kurie ba
jorėlius seka. Lenkiška kalba la- 
Ki prasiplatinusi; 'kiti ir nemo
kėdami .stengiasi įkalbėti lenkiš
kai. Lietuvių nutautimas čia vi
sai paprastas dalyk is, niekam akių

Liko sena moti- 
be jokio aprūpinimo.

Vėjo brolis. I

vus, pinigus, rubus.... Visa tas, 
sale tavęs stovinčiam . užveizėtojui 
nesuprantamus daiktus paaiški
nant, daro tokį malonų įspūdį, kad, 
rodos, jauti didžiausio kiekvieno 
lietuvio, atvykusio Kaunan, prie
derme atlankyti šią svarbią musų 
tautiškam atgijime vietą. Apskri
tai sakant, malonu ir naudinga 
yra kiekvienam atlankyti kaip pri
gimties, taip ir kultūros skyriai su 
jų dalimis, kaip tai: žuvusieji gy
vuliai ir augmenįs, šių dienų pri
gimtis, o ypatingai įdomus prieš- 
istoriškieji laikai, istoriškieji lai
kai ir šių dienų stovis.

Užėjus vienan iš kambarių, kur 
p. Daugirdas užsiima tolesniu šio 
muzejo tvarkymų, matai senelio 
nepaprastą darbštumą ir energi
ją, pasišventimą nepailstančiai 
dirbti musų iš šio atvejo taip ne
turtingos tautos labui.

P. Tf Daugirdas dvarinininkas, 
ale jisai čia vargsta, dirba, triūsia 
kaipo prasčiausias žmogus — ir 
vis savo tautos naudai-labui.

Ach 1 daugiau, daugiau mums 
tokių dvarininkų reikia!

Motiejus Merkevičius.
3 *" (“Šaltinis").

IS DATNAVOS, 
Kauno gub.

Apie šį miestelį žmonės labai 
sulenkėję, o kai-kur ir sumasko- 
lėję, nes yra prikaišiota “burlio
kų’’. Daugelyje kaimų negalima 
lietuviškai susikalbėti. Tie nu- 
tautėliai lietuvių neapkenčia, nes 
lietuviškai kalbančiam nenori nei 
kelio parodyti, nei vandens puo- 
deliuką duoti atsigerti.

K. Stiklius.

ŠIAULIŲ.
Brolių Koganų cukrainių pabri- • 

ke dirba apie 200 darbininkų, be
veik visi lietuviai. Daugumas jau- • 
nų vaikinų ir jaunų mergaičių, pa
buvę nustoja doros. Kaip darbi
ninkai pasakoja, labai gadinąs jau
nuomenę vienas rusas užveizdėto- 
jas, baisus betvarkis kalboje; nei 
viename sakinyje neapsieinąs be 
rusiškų begėdiškų žodžių. 1 Jo 
priežiūroje dirbą ir tautiškai esą 
nesusipratę. ' L. Ž.

(“V-tis”).

Kauno laikraštis “Draugija” ski
ria mažiausiai 150 rub. tam, kas 
iki gruodžio 31 d. pristatys jam 
gerai parašytą apysaką iš šiandie
ninio musų ponijos bei bajorijos 
gyvenimo.

Iš PAPARČIŲ, 
Trakų apskr., Žaslių valse.

K adai-tai čia buvęs domininko
nų klioštorius, kuris per lenkmetį 
liko uždarytas, o už keleto metų 
bažnyčia parduota žydams, o rū
mai sugriauti. Klioštoriaus griu
vėsiai ir šiandien teberiogso. Da
bar čia steigiama parapija ir ren
giama statydinti bažnyčią. Leidi
mą išgavo p. Dovidavičius* Nors 
parapija beveik visa lietuviška, bet, 
p. Dovidavičiui tarpininkaujant, 
aukoms rinkti 
kirtas kun. I. 
kio klebonas.

Berželio 16 
susirinkimas, 
sakė lenkišką 
mas žmones prie sumanytojo dar
bo dėtis ir nekelti riaušių. Ten 
buvusios kelios moterįs ir mergi
nos, lenkiškai nesuprantančios, pa
prašė klebono tą-patį pasakyti lie
tuviškai. Tada klebonas rūsčiai 
sušuko: “Eikit kiaulių ganyti I
Aš tokių nežiūriu.... Tegul jums 
sako 
Mat, 
toms 
lauti 
siais 
— ne.

. Kauno policmeisteris įsakė mie
sto antstoliams labiau prižiūrėti 
miestasargius, kad jie mandagiau 
apsieitų su žmonėmis, negirtuo
kliautų ir visuomet stovėtų savo 
vietose.

Berželio 27 d. Kauno guberna
torius, iš priežasties šventimo 200 
metų jubiliejaus nuo Poltavos mū
šio, jialiuosavo iš kalėjimo 32 žmo
gų, kalėjusiu už įvairių priversti- 
nvjy

5 JONIŠKIO, 
Šiaulių apskr.

4 viorstai nuo Joniškio yra ko
plyčia Kalnelis vadinama. Ber
želio 24 d. ten buvo atlaidai. Su
važiavo daug žmonių. Atviko, 
žinoma, ir policija. Žmonėms iš
siskirsčius, grįžo namo ir polici- 
stai. gerai jau įgėrę. Kelyje jie 
užsimanė maudytis. Nors upelis 
buvo ir negilus, vienok vienas iš 
policistų, dešimtininkas T. Į Leik- 
manas, prigėrė.
na

lietuviškai Žaslių kunigai”, 
miestelio ^visokiems valka- 
galima lenkų kalbos reika- 

ir kunigus lietuvius biauriau- 
žodžiais kolioti, o lietuviams

Keista
Nelenkbernis ten buvęs.

(“šaltinis”).

IŠ OVECKIŲ, 
I Vilniaus gub.

Liepos 2 d. Galiakas sūnūs 
mušė savo tėvą. Tą dieną sūnūs 
nuvedė mugėn karvę ir pardavė 
ją. Tėvas buvo priešingas kar
vės pardavimui ir nenorėjo leisti 
sunui tai padaryti. Sūnūs supyko 
ant tėvo ir sugrįžęs iš mugės, gir
tas būdamas, užmušė tėvą. Už
mušėjas suimtas ir pasodintas ka
lėjimam

(“Lietuvos Žinios").

Daugybė tokių, tūrių seneliai ir 
tėvai nieko nemok i jo lenkiškai, o 
jų vaikai šiandięt nebenori kal- 
’ieti lietuviškai, rietik nebekalba, 
bet, kaip įmanydami, kovoja su 
savo kalba ir ją griaima. Pradė-

—■ —J 
Iš PUŠALOTO,

Panevėžio ap.
šis miestelis negarsus, bet 

stebėjimo vertas. Čia yra kelios
draugijos, kaip tai: vartotojų, blai
vininkų, labdarių. Bažnytinis cho
ras irgi nieko-sau: dailiai gieda. 
Šįmet Pušalote apsilankė J. M. 
vyskupas Girtautas. Sakė kelias 
prakalbas.

Vabalninko Juozas.
(“šaltinis”).

IŠ PASVALIO, 
Panevėžio ap.

Miestelis kaskart eina didyn,, 
jo išvaizda gražyn. Tačiaus vi
durinis gyvenimas nesimaino nei- 
kiek. Dejuoja, kad vadovų nėra. 
Gal ir tiesą sako: artimas Pum
pėnų miesčiukas daug mažesnis, 
o kokią pelningą vartotojų drau
giją turi. Pasvaliečiai gi po žy
dų globa ir, monopolio gare vie
nas kitą liuliudami, miega. Pas
valiečiai, tokią gerą žemę turėdami, 
galėtų būti savo kaimynams pa
vyzdžiu ne tik ūkio vedime, ale 
ir apšvietoje.
ban I

IŠ KAUNO.
Neseniai man teko būti Kaune. 

Atlikęs reikalus, užsimaniau at
silankyti p. Tado Daugirdo lietu- 
viškai-tautiškame muzejuje. Ji
sai randasi prie Viešojo pliaciaus 
prieš parapijos (šalę seminarijos) 
bažnyčią baltame name ant antro 
gyvenimo (augšto). Buvau ne 
vienas — su draugais. Įeinam 
minėtajan naman. Neužilgo pasi
rodo prieš mus simpatijingas se
nelis p. T. Daugirdas, sveikina 
mus ir maloniai linki mums apsi- 
pažinti su jo rengiamu muzejum.

Įėję pirmon gana ruimingon sa- 
lėn, pasiju tom archeologiškam mu- 
zejaus skyriuje. Ach, kaip čion 
malonu lietuviui prisižiūrėti musų 
prabočių gadynės liekanoms, ku
rios daugiausia gerb. p. T. Dau
girdo rupesniu iš įvairių Lietu
vos kraštų čion surinktos liko. 

I Matai čia įyairių-įvairiausius mu-

IŠ TYTAVfiNŲ, 
Kauno gub.

Prieš patį šv. Petrą Tytavėnuo- 
se padaryta biauri vagystė. Že
maičiai mėgsta statyti kryžius. 
Ant Tytavėnų kapų buvo daug 
tokių kryžių. Per vieną naktį va- 
gįs nuplėšė apie 90 kryžiamukių. 
Kaikurios jų auksintos atsiėjo li
gi 10 rub. Kiek ankščiau tokią 
vagystė buvo padaryta Garvoj (Tel
šių pav.). Matomai, tai darbas 
kokių nors mukų pardavinėtojų, 
kurie pardavinėja nuplėštas mukas 
žmonėms. ‘ J.

(“Lietuvos Žinios!’).

IŠ PALANGOS, 
Šiaulių apskr.

Berželio 21 d. buvo valsčiatiį 
sueiga. Jokių pakvietimų prie! 
tai išsiuntinėta nebuvo. Bet, ka
dangi tą dieną buvo bažnyčios pa
šventinimo atlaidai ir buvo daug 
susirinkę žmonių, tai seniūnai po 
vieną varinėjo į valsčių pasirašy
ti po nutarimu. Nutarimas mat 
buvo parašytas ankščiau — be val
stiečių. Kai-kuriems 
perskaityti nutarimą,
liepė eiti ir skaityti apskelbimą,, 
kurs buvo iškabintas prie durų. 
Apskelbimas buvo parašytas rusiš
kai. Niekas .negalėjo gerai su
prasti, kas ten parašyta. Tuomet, 
žmonėms užsispyrus, raštininkas 
paaiškino, jog vyriausybė skirs pa- 
šelpas vaikams ir žmonoms tų 
sargybinių, policistų ir baudžia
mųjų burių kareiviu, kurie žuvo 
ar žus malšindami žmones. Pini
gus pašelpoms turės sumokėti .tie 
valstiečiai, kurie bus kaltinami nu
žudyme. Kadagį kaikurie valstie
čiai paklausė, ar yra toks nuta
rimas, idant vyriausybė duotų pa- 
šelpas vaikams ir pačioms ir tų 
žmonių, kuriuos užmuš sargybi
niai, raštininkas atsake, jog jis 
to nežinąs. Kuone visi po tuo 
nutarimu pasirašė, nors nei vie
nas nesuprato. Valstiečiams rei
kia reikalauti, kad visi pranešimai 
ir apskelbimai butų parašyti lietu
vių kalba. Raštininkas gi (dar 
lietuvis) visados turėtų valstie
čiams

Iš SUBAČIAUS,
Ukmergės ap. g

Berželio 10 d. buvo valsčiaus 
sueiga. Nutarta uždaryti gelžke- 
lio traktieriai ir trįs alinės. Beto 
išrinkti 2 vyrai, kuriems pavesta 
prižiūrėti, kad slaptose smuklėse 
nebūtų pardavinėjama degtinė. 
Smuklių savininkai labai pyksta. 
Nors jie ir buvo papirkę keletą 
vyrų, bet šį kartą niekas negelbėjo. 
Tai nutarta buvo 6 balsais 
16.

IŠ KĖDAINIŲ, 
Kauno gub.

Čia yra dvi katalikų bažnyčios, 
bet vos vienoje kai-kada būna 
lietuviškos pamaldos. Žmonės kal
ba lenkiškai, tik retai išgirsti se
nesnius kaimiečius lietuviškai 
kalbant Lietuvių inteligentijos la
bai maža. K. Stiklelius.

IŠ TRUPĖS, 
Ukmergės apskr. 
buvo vargonininku 
bažnyčioj giedojosi li<
Dabartinis vargonininkas 
užvedė lenkiškus gi'

Sliu-Kaip 
ža, tai 
viškai. 
pamažu
mus. Jis pats lietuvis, tik Ii 
kai darkytas. Iškarto jisai 1 
išrodė norįs žmonių apšvietimo, 
net lietuvių knygeles platino, kai-



I

JL1."!...!-'.- ■■
bėdavo apie skaityklos reikalingu
mą. Bet knygeles prisiėjo su 
nuostoliais paleisti, pelno nebu
vo.... Vargonininkas ' pamažu 

? ėmė mainytis, kunigėlis irgi prie 
lenkų pavirtęs. Musų žmonelėms 
liūdna negirdint lietuvių bažny
čioj giedojimų, nes nesupranta, ką 
čia kunigas gieda.

Bet kodėl traupiečiai tyli, ko
dėl nesirūpina patįs savo tiesų ap
ginamu I. Samsonas.

"4/
IŠ ŽELVOS, \ 
Ukmergės ap.

— vienų žydų įiestelis.Želva
Buvo įsikerojusi neapsakomi gir> 
tybė ir vagystės. Ypač garsus bu- 

. vo žydas J., didžiausias vagis ir 
gąlvažudis. 
jojo kaip 
metų plėšė, 
kas nedrįso
Siti laikai. ‘ Visi plėšikai it gal
važudžiai išnyko: vieni kalėj iriuo
se sėdi, kiti į užsienius išsikraustė. 
Klebonui Žebriui keletą metų pa- 

• sidarbavuš,' žmonės pradėjo švie- 
sties, susiprasti, pamesti girtavimą. 
Jau įsikūrė viena kataliko sankro
va, antra jau^ rengiama. Manoma 
įsteigti ir Vartotojų Draugijos 

—sankrovą. ’■ Želvietis.
(“V-tis”).

Visa apielinkė - jo bi- 
kokio žvėries. Kiek 
vogė, mušė, bet nie- 
pricšinties. Bet atėjo

' > 'IŠ ZAPLIŲ, ~ 
Raseinių apskr.

Berželio 21 d. vietiniai-sodiečiai 
įtaisė gegužinę. Apie 5 vai. po
piet jaunimas susirinko ant dir
vonėlio, dainavo ir šoko, pačių so
diečių muzikai pritariant 
lę”, “noriu miego” “ 
“avietėlę” ir daugiau, ką mokėjo 
Labai malonu žiūrėti, kaip visi, į 
ratą susikabinę, linksmai dainuo
dami- aguonėlę, rūtelę sukasi ant 
žolyno. Atėjo ir jaunimo tėvai 
pasižiūrėti, buvo dar gi senelių 
nuo 80 metų. Visi džiaugės, ma
tydami, kaip padoriai moka jau
nimas linksminties, ir stebėjos ne-

• paprasta tvarka. Ką sulygįsi su 
.paprastomis vakaruškomis, 
dažnai be degtinės, o kartais 
peštynių neapsieinama.

.Vakare, apie 10 valandą, 
dainavę visi išsiskirstė namo, dė
kodami gegužynės įtaisytoj ams. 

: , J. Norkus.

: “aguonė- 
'rutelę” ir

kur*
ir be

prisi-

IŠ TAURAGNŲ, 
Ežerėnų apskr.

Jau pernai žydas atidengė "vieš
butį”, kitaip sakant, senobišką kar- 
čiamą. Tokia įstaiga čionai ne
reikalinga, nes čia nėra nei turgų, 

i nei jokio trakto; užUt ir svetimi 
žmonės ’-Čia neužkliųva. Įuisyta 
tad karčiama tik girtuoklių nau
dai, kad galima butų gauti degti
nės ir tuomet, kuomet monopolinė 
uždaryta. Žinoma, tokia karčia
ma labai kenksminga miesteliui; 
ypač šventomis dienomis ramiems 
gyventojams ir moteriškoms tenka 
girdėti biauriausių girtuoklių šu
kavimų. Žmonės labai kreivai vei
zėjo į šitą įstaigą ir ant galo su
manė rupinties ją panaikinti. Per 
Šv. Petrp atlaidus dvylika vyrų 
apskundė karčiamos savininką, kad 
šis imąs už degtinę brangiau, negu 

• ant butelio užrašyta. Pagal įsta
tymą už degtinę karčiamoje nega
lima imti jokio pelno; žinoma, kar- 
čiamninkai apeina tą įstatymą, 

•duoda paprastai prie buteliuko 
skatikinę baronką ir ima *buk tai 
už ją keliomis kapeikomis bran
giau. Tuo įstatymu, kaip mato
te, galima pasinaudoti, norint nai
kinti. karčiamas. Akcizos kontro
leris sustatė protokolą. Žmonės 
tuiį viltį, kad karčiama bus užda
ryta ir nedorybių lizdas panaikin
ta*. ' - Žilėnas.

(“V-tis”).
t ’T

IŠ DVlNSKO.
Apiplėšta Sarėnų valsčiaus val

dyba. Paimta viršaičio ir seniūnų 
septynios skrynutės su pinigais, 
333 pasportų Manketai ir paspor- 
tų knygutės.

("Lietuvos Žinios”).

IŠ SEINŲ.
Liepos 13 d. suvažiavo Seinuos- 

na filologai (kalbos žinovai) pp.: 
profesorius J. Jablonskis, J. Šlape
lis, K. Būga, J. Balčiukonis, ir 
liepos 15 d. pradėjo darbą kalbos 
dalykuose.

Liepos 14 d. pradėjo važinėti iš 
~> Suvalkų Seinuosna automobiliai

ygazu varomi vežimai). Už vior- 
Stą II kliasoje imama 2p£ kap. 
Vieną viorstą perbėga į dvi minu- 
tl Kol-kas automobilių vaikščio
jimo tvarka nepagarsinta. Bilie
tai išspauzdinti rusų ir lenkų kal
bomis, o lietuviškai nėra, nors, 
kaip žinoma, Lietuvoje lietuviai 

" daigiausia važinėja.
{"šaltinis”)^

tas.

IS NAUMIESČIO, 
Suvalkų gub. 
ai d. čia buvo lietuvių 
Vietinių artistų, kun.

Berželio 
1 vakaras.

Raubai vadovaujant, buvo vaidin- 
į ta “šv. Agnietė”, o paskui i* Se- 

napilės pasamdytas choras padai- 
. navo keletą dainų. Pelnas skirta 

vietinei pradinei mokyklai. Tą 
pačią dieną vaidino du kartu: nuo 
4 vai. — kaimiečiams, nuo 
vai. — miestiečiams; miestiečių 
čiaus prisirinko daugiau.

Artistai vaidino paprastai 
"žiburnjškai”, kaip šits terminas 
jau ŽSenapilėje yra įsigyvenęs. 
Kliąudijos rolė visai gerai butų at- 

* 'likta, kad tik butų atsiradęs kom- 
petentiškas žmogusr kurs butų nu
rodęs, kaip turi mainyties tonas 
podraug su gestais įvairius jaus
mus išreiškiant.
- Kaslink kitų 
skirai paimtos 
kaip nors, bet 
t. y. vaidinant visiems ant scenos 
jos nesudaro vieno veiksmo, nesi
mato gyvenimo tikrumo. Tas la
bai tėmytina visuose musų teatruo
se. Musų artistai išrodo tik kal
bančiais kuolais, kas gadina visą 
vaidinimo vertę. Beto artistams 
neužtenka žinoti tik savo rolės žo
džius (naumiestiečiai veik tuo tik 
užsiganėdina), reikia savo rolė 
atjausti ir suprasti, reikia numa
nyti, kaip vaizdingiausia išreiškia
mas yra jausmas, prigulįs nuo 
įvairių priežasčių: yra džiaugsmas 
dėlei savo laimės, džiaugsmas iš 
kito nelaimės, vėl— atlikimo savo 
misijos, džiaugsmas kentėjimo už 
savo idėją, o “šv. Agnietės” už 
savo “sužieduotinį” etc. 
pasakysime apie vargą.
teisybę pasakius, ir yra 
šia vaidinimo dalis.

Reikėtų dar paminėti ir apie 
dramą. “šv. Agnietės” turinys 
žinomas: perdėm figūruoja krikš* 
krikščioniška idėja ir persekioto
jų niėkšumas, žodžiu, tikėjimų 
varžytinės. Siužetas labai vien
pusiškas.’ Sunkų įspūdį daro fan
tastiškas stebuklas grimzdimo stab
meldžių dievo, kurio vietoje sto
ja kryžius. Pats savaimi šis pa
veikslas labai netikęs ir jautresnį 
žmogų verčia nereikalingai, neži
nia už ką rausti, šioks stebuklas, 
radikąliškiausias krikščionių “at
vertimo” būdas, Naumiestyje iš
šaukė vien smagų juoką, ypač 
kaimiečių tarpe; gal autorius, sa
kysime, to norėjo. Gaila jei taip.... 
Jei jis žmogus į stebuklus tiki, tai 
nepriderėtų jam apjuokti savo ti
kėjimo.... Abelnai tokio turinio 
veikalas musų scenai netinka. 
Musų žmonės dar nepriprato isto
rijos akimis žiūrėti į istorijos fak
tus. Statyti gi jį ant scenos, idant 
sukelti žmonėse tikėjimą — labai 
pasenęs ir atgyvenęs savo amžį 
būdas. Ir šv Agnietės pasišvem 
timas ir geismas numirti už savo 
“sužieduotinį” jokio fanatizmo 
nesukels. Šioji drama vertėtų pa
dėti archyVan ir, atėjus krikščio
nių persekiojimo jubilejui, vaidin
ti ją kaipo jubilejinį veikalą pa
rodymui istoriškos epokos vaizdų.

Vabalėlis.
(“Lietuvos Žinios”).

■8 
ta-

rolių, tai jos at
gal ir išeitų dar 
krūvoje paimtos,

Tą-pat 
Juk tai, 

svarbiau-

IŠ ŽALVARĖNŲ, 
Naumiesčio ap.

šiomis dienomis buvo padaryta 
krata pas ūkininką Komantą. 
Nieko uždrausto nerasta. Abelnai, 
paskutiniu laiku tankiai atsilanko 
policija, jieškodoma “slapukų” 
(nestojusių kariumenėn). Laik
raščius apie mus mažai kas te
skaito. Visuomenės reikalais ir 
ūkio dalykais daugiausia intere
suojasi senieji; jaunuomenė iš
mirkus. Į artimiausią mokyklą 
apie 10 viorstų. Vaikus retai kas 
leidžia mokytis. Dažniausia žie
mas laiku samdomi “prapesoriai”, 
kurie ir lavina vaikus skaityme ir 
rašyme. Tie ‘propesdriai” patįs 
maža teturi supratimo, kaip rei
kia auklėti ir mokyti vaikai.

Ant laukų viskas gerai atrodo. 
Rugių matyt visai gerų; kviečiai 
ir neprasti; žolės bus neperdau- 
giausia. Silpnutis-Svyruolis.

IŠ PILVIŠKIŲ, 
Suvalkų gub.

Liepos 14 d. garsus Suvalkijoje 
p. Kislinskis su dviem žandarais 
darė kratą Sabijonuose pas A. Ja
sevičių, Varsa vos Veterinorių In
stituto studentą. Paėmė tik jo 
visokius popiergalius, dvi legaliai 
knyguti, laiškus ir fotografiją. 
Sustatė protokolą ir išvažiavo.

Patyręs.
(“Lietuvos Žinios”).

IŠ DORPATO.
Liepos 1 d. čia atidengta degti

nės varymo kursai, kuriuos suren-

gė Baltijos-Igaunių degtinės vary
tojų draugija. Lekcijos skaito
mos Dorpato universitete ir tęsis 
ligi liepos 16 d. Lekcijas skaito 
ir praktikos darbus prižiūri gar
sus degtinės varymo žinovas inž.- 
technologas A. Fuksas.
Fukso, lekcijas skaito dar 
pato Cholmakovas, Kijevo 
priv.-docentas A. Kirovas ir V. 
Karpas. Lėkei j ų klausyti
žiavo iš visos Rusijos apie 200
žmonių, kurių dauguma įgauniai; 
yra nemažai rusų, žydų ir latvių, 
o lietuvių, rodos, tik vienas.

Petras Kakeranas. 
(“Lietuvos Žinios”).

Be A.
Dor-
univ.

suva-

IŠ VARšAVOS.
Varsavoje policija, iškrėtusi, su

ėmė lietuviams žinomą rašytoją- 
socijologą Liudviką Krzyvickį. 
Krzyvickis daug važinėjęs po Lie
tuvą, ypač po Žemaitiją ir tyrinė
jęs jos senovės liekanas; laikęs 
paskaitas Kaune, Vilniuje ir kit.

(“šaltinis”).

tasai gelžkęjis apsimokėtų ir turė
tų ką į Liepojų vežti.

Žinopaa, .toksai didelis darbas^ 
kaip ilgo gęjžkelio nutiesimas, ne
apsieitų, be yisokių kliūčių. Pir
mučiausia reikia tikėtis, kad Prū
sų vyriausybę labai nenorėtų tokio 
gelžkelio ų: kiek įmanydama 
stengtųsi ta^i dalykui neduot iš
sipildyt. Patvirtinimui tokio da- 
leidimo galiu privesti atsitikimą 
su Dubysos ir Vento' kanalu. Jau 
1824 metais buvo pradėta suvie
nyti Dubysą su Venta kanalu (per
kasu), kad miško medega ir ki
tokį produktai galėtų iš Nemuno 
keliauti ne per Prusus, bet į Vent- 
pilį (Vindavą). Bet iškilus 1831 
metais lenicų. sukilimui, Prūsų vy
riausybė pareikalavo, kad rusai su 
tuo kanalu liautųsi. Na ir kana
las liko neužbaigtas. Su gelžkeliu 
gali atsitikti irgi taip-pat. Toliau 
neužmirškime, kad kliūčių rasime 
ir pačių gyventojų nerangume, 
sunkiuose dabar laikuose ir kt. 
Bet visgi tasai gelžkelis turėtų rū
pėti tie tik Raseinių ir Liepojaus 
miestams, bet ir Suvalkų guberni
jos gyventojams, nes jis pereitų 
per Naumiesčio, Marijampolės ir 
Kalvarijos pavietus, iš Suvalkų 
gub. miestų jis greičiausia kliu
dytų šakius, (gal Pilviškius), Ma
rijampolę.

Kaip ten nebotų, gerai butų 
gi, kad lietuviai neužmirštų 
gelžkelio ir kas gali pagelbėtų 
šeinių Gelžkelio Draugijai tą ke
lią pravesti.

vis
to 

Ra-

sako: mano tėvas gal ir neblogai 
ūkininkavo, bet aš noriu, kad ma-
no vaikai geriau ūkininkautų ir už 
mane ir už mano tėvą. Taigi 
toks rūpesningas tėvas leidžia sa
vo paaugėjusį vaiką mokytisi ūki
ninkauti ar pas gerą, išmaningesnį 
už save ūkininką, arba ūkio moky
klon, jeigu ji nepertoli yra.

Taip tat yra 
bus pas mus?- 
valstiečiai ūkio 
gumą ? Žadėti 
jas steigti, bet 
ir reikalaujanti 
pradžiai.

kimai buvo neteisingi, tai tą rei- 
tuojaus prirodyti, o ne lauk

ti dviejų metų. Atmesti teisėjo 
urėdninkai nepasiganedino jo nu
sprendimu, bet padavė apeliaciją.

ir ansai gelžkelio su- 
(nuo šestakavo per Ma- 
ir Kazlų-Rudą) tapo 
Raseinių Ūkio Draugi-

i
Tokiu budu butų

gelžkeliu: Liepojus-
Raseiniai,
Suvalkai,

Tauragė, 
Gardinas; 

Panevėžys,
Tauragė, 

Gardinas.

LIETUVOS PARUBEŽIO 
GELŽKELIS.

Raseinių Ūkio ir Gyvulių Vei
simo Draugija 1902 metais buvo 
prašiusi Rusijos vyriausybės, idant 
pagelbėtų pravesti per Raseinius 
gelžkelį. Busiantis gelžkelis turė
jo suvienyti Liepojaus-Romnų ke
lią su Užnemuniniu, kuris eina nuo 
Varėnos per šestakavą, Suvalkus 
į Gardiną. Apie tą patį laiką pati 
valdžia buvo pasižadėjusi suvie
nyti geležiniu keliu šestakavą su 
Kazlų-Ruda (trečia stotis nuo Ky
bartų ir antra nuo Kauno). Buvo 
net tam keliui ir pinigai jau pas
kirti. Bet ištikus tuo laiku karui 
su Chinais pinigai nuėjo kitiems 
reikalams 
manymas 
Tijampolę 
užmestas.
jos manyta buvo tiesti gelžkelis 
nuo Radviliškio per Raseinius ant 
Tauragės. Nuo čia žinoma galėjo 
jisai, eiti j Suvalkų guberniją 
Kazlų-Rudą.
suvienyti tuo 
Radviliškis, 
Marijampolė,
taip-pat Dinaburgas, 
Radviliškis, Raseiniai, 
Marijampolė, Suvalkai,

Bet vyriausybė išrado, kad tok
sai gelžkelis netinka šalies apsigy
nimui karui ištikus ir buvo at
mestas. 1908 m. susitvėrė Rasei
nių gelžkeliui tiesti tikra draugi
ja. Ji kartu su Liepojaus Biržos 
Komitetu išrado kitą sumanymą, 
kuris patinka ir rusų vyriausybei. 
Pagal šį sumanymą: gelžkelis turė
tų eiti nuo Liepojaus pamariu iki 
Rukiavai (Nepertoli Palangos), 
nuo čia ant Plungės, Raseinių, 
Marijampolės, Suvalkų, Gardino. 
Jeigu įvyktų toksai gelžkelio su- 
manymas, tada Lietuva apturėtų 
kuone visu parubežiu (Su Prū
sais) vgeležinį kelią, ir musų pro
duktai galėtų keliauti į kitus kraš
tus per Liepojų aplenkdami Pru
sus. Ikišiol Lietuva ir visa Rusija 
labai daug priguli nuo Prūsų va-’ 
lios. Pagal žinias surinktas V. 
Pigulevskio tik per vieno Raseinių 
pavieto 10 muitinių 1905 metais 
perėjo į Prusus už 11 milijonų 
rublių su viršum produktų, iš Pru- 
sų-gi per tas pačias muitines įėjo 
tik už pusantro milijono rublių. 
Žinia yra, kokius brangius mui/us 
mes Prūsams mokame leisdami sa
vo produktus į Prusus, ypač nuo 
liepos 1 dienos 1906 metų. Už 
100 kiliogramų (truputį daugiau 
kaip 6 pūdai) rugių ima Prusai 
muito 5 markes, už kviečius mo
kame 5% markes, už avižas — 
5 markės, už arklį 30—70 mar
kių. Išeina, kad mes tokiais ne
svietiškais muitais 
atiduodame dykai 
ketvirtą dalį savo 
gu taip ir toliau 
ūkininkams ateitije ateis gyva pra
pultis.

Taigi reikalinga rūpintis kaip 
įmanant, kad leisdami į. užrubežį 
savo produktus galėtume apsieiti 
be Prūsų tarpininkavimo. Rei
kia žinoti, kad musų javai, gyvu
liai, kiaušiniai, miškas ir kt nu
keliauja per Prusus ir į kitas Eu
ropos šalis. Jeigu butų galima tie 
produktai pristatyti į Liepojaus, 
Ventpilies ir Rygos prieplaukas, 
tad mariomis jie galėtų keliauti 
stačiai į kitas šalis aplenkdami 
Prusus. Taigi gelžkelis Lietuvos 
parubežiu į Liepojų turėtų didelę 
svarbą visai Lietuvai Pagal V. 
Pigulevskio apskaitymus, Prusai 
nuo musų tik vienais mutais kas
inėtai turi pelno 3—4 milijonus

nežinia už ką 
Prūsams bent 

produktų. Jei- 
bus, tai musų

ŪKTO MOKYKLO& 
KRAŠTE.;

Vyriausybė ketina Lietuvoje ne
trukus daug žemutinių ūkių mo
kyklų įsteigti. Viename Panevė
žio apskrityje busią jų net pen
kios. Mokyklose bus du mokyto
ju; mokiniais .priims visus, išėju
sius valsčiaus mokyklas. Moky
mas bus dykai; mokslo kursas bus 
išskirstytas trejiems metams. To
se mokyklose bus mokoma ūkio 

i dalykų, religijos ir lietuvių kalbos. 
I Kiekviena mokykla turės nuo 15 

iki 20 dešimtinių žemės ,tariant 
tiek žemės, kiek paprastai valdo 

; musų krašte vidutinis ūkininkas 
, valstietis, štai tas žemės plotas 
, bus taip įtaisvtas, kaip jį turi įtai

sęs svetur išmaningas valstietis, 
mokąs iš savo ūkio ištraukti tiek 
naudos, kiek tik jis duodasi ne
nualinant žemės.

Kliasose mokytojai žodžiu aiš- 
kįs mokiniams visas ūkio šakas, o 
lauke, darže ir sode rodyte rodys, 
kaip ištikrųjų reikia naudingai ir 
pelningai ūkininkauti, iš visų to 
ūkio dalių kuo-daugiausia pinigo 
išrinkti. Mokiniai savo akimis re
gės ir patįs savo rankomis dirbs 
pavasario, vasaros, rudens ir žie
mos ūkio darbus. Išėję tokią mo
kyklą, mokiniai turės nemaža ūkio 
žinių: jie mokės gerai pažinti, kur 
kokia žemė, kuriame daikte tinka 
vieni ar kiti javai sėti, kaip patai
syti ir netikę laukai, kad iš jų 
daugiau naudos butų, kokios sė
klos geriau sėti, kaip pigiau ir 
geriau įtręšti žemę, kokia gyvulių 
rųšis laikyti. Tos ūkio mokyklos 
duos mokiniams žinių, kaip susir
gusį gyvulį pagydyti, kaip apginti 
sodus nuo kirmėlių ir kaip jas iš- 
vaisyti. Be to dar bus mokama, 
kaip įsitaisyti tokiam vidutiniam 
ūkininkui vadinamoji buchalterija, 
tariant ūkio pelno ir išlaidų sąskai
tų vedimas, kad metams pasibai
gus galima butų matyti, kiek galų 
gale ūkis duoda gryno pelno.

Štai tokių mokyklų musų krašte 
ligšiol dar nebuvo, o jų naudin
gumą supras kiekvienas ūkininkas 
valstietis, kuris, nori gerai ūkinin
kauti ir daugiau* pelno turėti iš 
savo žemės. Panašios mokyklos 
svetimose šalyse -ne naujiena, jų 
tenai yra daugybė; jos tat padarė 
taip, kad anUr;ialį$ ūkininkas, tu
rįs. 15 dešimtinių?sžemės, turi iš 
jos tiek naudos, kiuk musų krašte 
akalicos* bajoras neturi iš 100 de
šimtinių. ■ Kaai ym. buvęs Prusno
se, tas matė, kaip ten Prūsų lietu
vis iš 15 dešimtinių žemės gražiai 
gyvena. " Jis if iždui (mokesnių) 
du ar tris kartus giaugiau išmoka 
už mūsiškį valstietį, ir vis dėlto 
kuo-gražiausia išsiverčia ir dar su
sideda pinigų. . Ęodėl? Todėl, 
kad mokosi ūkininkauti, kad moka 
kuo tiksliausiai suvartoti kiekvie
ną savo žemės kąsnelį. Ten ne
beišgirsi tokių pasakų, kaip štai 
dažnai tankiai tarp mūsiškių gi ri
dėti : mano tėvas taip ukininkato 
ir badu nemirė, ir aš jo paveizdą 
sekdamas, kitur nesimokydamas, 
išmisiu ir savo amžių pragyven
siu. Prūsų ir kitų, .šąlių v*l-

MUSŲ

kitur. Bet kaip 
Ar supras musų 
mokyklų naudin- 
vyriausybė žada 

viena neišsigalinti 
valsčiaus pašelpų

Tokiu budu išeina, jo- 
gei ir nuo pačių valstiečių pride
rės tų mokyklų įsteigimas. Duče 
valsčiai pašelpos vyriausybei, tad 
bus mokykla ketinamoje vietoje; 
neduos, tai ir nebus. Ir jau turi
me liūdną žinią iš vieno valsčiaus, 
būtent iš Cipėnų, kad ten vals
čiaus rinktiniai, pasiūlius vyriau
sybei ūkio mokyklą ir paprašius 
jai pašelpos, griežtai atsisakę. Ste
bėtina, kad tokia nebiedna ir pa- 
lygy namai šviesi apylinkė taip 
skaudžiai apsiriko. Juk ta pa- 
šelpa Cipėnams ilgainiui šimterio
pai butų sugrįžusi. Jų apylinkės 
vaikai, prasimokę ūkininkavimo 
busimoje mokykloje, su didelėmis 
palūkanomis atsiimtų tuos pinigus 
iš savo žemės, kuriuos jif tėvai 
butų mokyklai paskyrę. Dar ne
vėlu: Cipėnai, susimąstę, pasitei
ravę tarp savęs apie tą vyriausy
bės pasiūlymą, gali dar pataisyti 
savo klaidą ir nutarę pranešti kur 
reikiant, jogei tinką duoti pašel
pos ūkio mokyklai.

Tuo tarpu gi patariame kitiems 
valsčiams, pakalbinus juos vyriau
sybei, neatsisakyti nuo pašelpos 
mokykloms, įrašius nutariman są
lygą kad steigtinojoj mokykloje 
tikrai butų mokoma ir lietuvių 
kalbos. Pašelpa, mažą teturint pi- 
n’lPb 8^1* būti ir darbu atidirba
ma: juk reiks mokyklai materijo
ms suvežt", darbininkas duoti mo
kyklos trioboms statyti ir taip to
liau.

Mums vis tiek, kas naudingus 
sumanymus duoda, ar kokia drau
gija ,ar pašalaitis žmogus ar, pa
galios, vyriausybė; privalome, ap
galvoję ir viską-ką apsvarstę, su
tikti ir padėti, kiek galėdami, įvy
kinti, tuos sumanymus, jeigu jie 
tinka musų reikalams.

Lietuva yra ūkininkų šalis, jos 
turtas — daugiausia žemė ir val
stiečių ūkis. Kalbamosios gi mo
kyklos kaip tik ir skiriamos val
stiečių ukiUi pagerinti, padaryti jį 
pelningesnių.

Išėjęs ūkio mokyklos kursą, jau
nikaitis turės gerą amatą savo ran
kose. Tokiam nereikia, kaip štai 
keturias ar kelias gimnazijos klia- 
sas išėjusiam, slankioti po svietą 
ir negavus vietos vargti pusba
džiam. Šiuo metu visur atsidėjus 
užsiimama ukiu. Ir geresnieji 
dvarininkai ūkininkai nebegali ap
sieiti be tam tikro prasimokusio I 
ūkio prižiūrėtojo. Taigi valstietis 
jaunikaitis, įgijęs ūkio mokslą, ga
lės arba savo žemėje ūkininkauti 
arba, jei jos labai maža teturi, ga
lės lengvai gauti neblogai apmo
kamą prižiūrėtojo vietą kuriame 
nors dvare.

Verta, kad kunigai, mokytojai 
ir kiti inteligentai paaiškintų 
stiečiams šių mokyklų naudą.

vai

NESUSPĖJO.
New York. 5 d. rugpiučio pa

sibaigė laikas apskaitymo muitų 
sulyg senosios tarifos. 20 garlai
vių stengėsi su prekėms, ant ku
rių, sulyg naujos tarifos uždėti 
didesni muitai, prisigriebti mui
tinės prieš jos uždarymą. Tas vie
nok nepasisekė. Prekių importe- 
riai dabar turės 100000 dol. dau
giau muito užmokėti.

IŠEIVYSTfi Iš AMERIKOS.
Amerikos ateivių 

giasi uždaryti duris 
Europos išmislydarni 
sunkinimus, o tuom 
bė tikrų amerikonų 
Jungtinių Valstijų į 
tikisi rasti geresnį 
matyt jį randa,
tuose į Kanadą išsikraustė 75000 
amerikonų.

priešai sten- 
ateiviams iš 
visokius ap- 

tarpu daugy- 
krau stosi iš 
Kanadą, kur 
gyvenimą ir

Pereituose me-

URĖDAI PANAIKINTI.
Lexington, Ky. Teisėjas Watts 

Barber panaikino rinkimus miesto 
viršininkų buvusius 1907 m., ka
dangi buvo prirodytos priga vy
stės ir papirkimai Ėjo mat čia 
apie miesto, majoro ir trijų kitų

SKOLOS DIDELIŲ AMERI
KOS MIESTŲ.

Iš didžiųjų Amerikos miestų: 
New Yorkas turi skolų 672 mi
lijonu doliarių, tai išpuola po 157 
doliariai ant kiekvieno'gyventojo; 
Philadelphia turi 79500000 dol. 
skolos arba po 53^$ dol. ant kiek
vieno gyventojo; Boston turi 74- 
000000 dol. skolos, arba po 122 
dol. ant gyventojo; Chicago sko
los $24844000 arba $8.73 ant gy
ventojo; Cincinnati skolos 29250- 
000 dol. arba 69 dol. ant gyvento
jo; New Orleanso skolos 26126- 
000 arba 7454 dol. ant gyventojo. 
Baltimore ir Cleveland turi po 22- 
500000 skolos; St. Louis turi 20- 
000000 dol., arba 26 dol. ant 
gyventojo; Buffalo turi 13150000 
dol. skolos, arba po 33 dol. ant 
gyventojo. Mažiausiai skolų turi 
San Francisco, nes tik 3787000, 
arba po 9% dol. ant gyventojo,

AUKA NELAIMINGO APSI- 
, VEDIMO.

Newark, N. J. Merris kanale 
rado kūną 21 metų moteries 
Neuth; ji laikė apglėbusi savo 8 
mėnesių vaiką, kuris teipgi buvo 
negyvas. Mano, kad motina pa
siskandino ir paskandino ir savo 
vaiką. Kaimynai ne kartą girdė
jo barnius nusižudžiusios mote
ries gyvenime. /

IR VĖL VAIKŲ PAVOGIMAS
St Louis, Mo. Prapuolė čia 

dvejatas mažų vaikų turtingo ita- 
lijono Viviano. Pavogę juos at
siuntė tėvui laišką su reikalavimų 
25000 dol. už sugrąžinimą vaikų. 
Policija mano, kad vaikus skry
nioj iš miesto išgabeno. Suėmė, 
trįs nužiūrėtus italijonus, bet ar 
jie prie vaikų išvežimo rankas 
pridėjo, nežinia.

NUSIŠOVĖ GRAŽI MERGINA.
Dės Moines, la. Dėl tėvų su- 

sibarimo, 15 metų graži mergina, 
Helena Mattox, nuėjo j savo kam
barį, paėmė ten stovėjusį karabi
ną, stojo prieš veidrodį it nusi
šovė. Kulka pervėrė merginos 
širdį. Dasižinojusi apie nusižudy
mą dukters, motina bandė su brit- 
va perplauti* sau gerklę, bet vyras 
neleido.

IR VĖL MOTERIES SUPIAU- 
STYTAS KŪNAS. 

Detroit, Mich. Netoli nuo 
tankiuose krūmynuose rado 
piaustytą kūną moteries apie 
metų. Daktarai susekė, kad

čia, 
su- 
35 

mi
nėta moteris buvo pirma sužagta, 
o paskui užmušta. Moteries dra
bužiai buvo rods iš pigaus audimo, 
bet švariai pasiūti.

JAUNA PATŽUDĖ.
Harrisburg, Ont Pasikorė ant 

medžio šakos 15 metų duktė kote
lio savininko Braithwaite. Mat 
močeka ją sumušė ir ji dėlto sa
vo gyvenimą sutrumpino.

VĖTRA.
Battle Creek, Mich. 4 d. rug

pjūčio siautė čia smarki vėtra, ku
ri išlaužė medžius, tvoras, iš
vartė telegrafų stulpus. Išvertė 
laike perstatymo ir būdą Barnum 
& Bailey cirko. Dvi moterys cir
ke tapo sunkiai sužeistos.

PRIGĖRĖ.
Toledo, O. Maumee užlajoj 

apvirto valtis su pasivažinėtojais 
ir žmonės supuolė į vandenį. Pri
gėrė du vyriškiai ir viena moteris, 
o septynis kitus vyriškius su dide
liu vargu iš vandens ištraukė,

NELAIMĖS ANT GELŽKELIU.
Chicago Junction, O. Netoli 

nuo čia susimušė prekių traukinys 
su lokomotyvą renkančiu vago
nus.

Pueblo, Colo. Ant Misouri Pa
cific gelžkelio iššoko iš vėžių trau
kinys. Prie to penkios ypatos ta
po sunkiai apkultos.

IŠ DARBO LAURO.
. , f Pereitą sanvaitę Jungtinėse 
Valstijose buvo 184 nusibankruti- 
nimai, arba ant 39 
už pereitą.

mažiau negu

f Pittsburg, Pa. 
gatvių darbininkai.

Stftikuoja čia 
Iki šiol su

stieciai visai kitaip galvoja. Jie politikierių vietas. . Bet jeigu rin- sirėmimų su policija dar nebuvo.* i. _ ■

f New Orleans, La. Darbai 
šiuom kartų eina čia vidutiniškai. 
Daugelis darbininkų išvažinėjo ant 
pliantacijų, kur dabar netrūksta 
darbo. -- *4 ši!„_• k*. .-3

f Hannibal, Mo. Streikavo 
čia 1000 darbininkų Atlas Portland 
Cement Co. dirbtuvėse miestelyj 
Ilasco, bet kompanija priėmė dar
bininkų reikalavimus ir jie su
grįžo prie darbo.

• Found du Lac, Wis. Sustrei
kavo italijonai akmenų skaldyto
jai Marblehead, bet itališkam kon
sulini pasisekė sutaikyti darbinin
kus su darbdaviais ir darbininkai 
sugrįžo prie darbo.

f Evansville, Ind. Pasibaigė čia 
pradėtas 20 d. gegužio tarnaujan
čių ant gatvinių karų streikas. 
Streikieriams nepasisekė perwą£yti 
pripažinimą unijos..

LIETŪVIAyAIIERIKOJ.
Iš HARRISBURG, ILII

Čia gyvenanti lietliviai beveik 
kas dieną parsitraukia po keletą 
alau* bačkučių, ir maukia seni 
ir jauni, vyrai ir moters, negeria 
tik pora* jaunikaičių ir, rodosi, 
viena mergina; kitos merginos 
maukia, vyrams neapsileidžia, ge
riančių namuose galima išgirsti 
tauriausias kalbas. Ypač tau
riausiai su girtuokliavimai* ap
vaikščiojamos krikštynos is vestu
ves. Retai -toki pokiliai apsieina 
be muštynių ir areštavimų ir mo
kėjimo pinigų pas vaitą. Ypač 
neramios pasigėrusios moterys. ’

Čia lietuviai, vietoj eiti į savo 
bažnyčią, varomi į airių bažny
čią, kur turi kilti nesutikimai terp 
dviejų tautų; lietuviai airių baž
nyčioj negali nė pasimelsti tarp 
reikiant O "Žvaigždės” kores
pondentas kalbina lietuviu* pri
gulėti į airių parapiją; daugeli* 
ir klauso to prikalbinėjimo. Rods 
airių bažnyčioj yra lietuvi 
gas, bet jis čia juk ilgai 
turės išsinešdint

Viena dalis lietuvių pasistatė 
sau savo bažnyčią ir pasikvietė * 
kunigą Urboną. Mat jie nenori 
savo bažnyčios airiui vyskupui 
užrašyti. Jeigu vyskupas nenorės 
jos pašventinti, tai parsitrauks ar- 
chivyskupą iš Kanados {Ką tai ' 
apie tokį parsitraukimą svajoti! 
Juk Kanados archivyskupas ne
gali važinėti į kitas šalis bažny
čias šventinti, todėl jis ne važiuos. 
Red.). Lietuviai jau gavo gro- 
matą nuo archivyskupo, jog at
važiuos J5 d. rugpiučio ir pa
šventys ją ((čia jau kas nesu
prantamo. Rymo-Katalikiškieji 
vyskupai gali bažnyčias prižiūrėti n 
ir šventinti tik savo diecezijose, . 
bet į svetimų reiįąjus negali kiš- 7 
tiesi. Red.). Ant tos dienos 
prašome lietuvius susirinkti. »

kum* 
nebus.

* * 1 r ~ 
Iš HERRIN, ILL.į

Lietuvių yra čia apie 70 šeimy
nų, o pavienių bus apie 100 ypatų. 
Dabar daug lietuvių iš čia išvaži
nėjo kitur darbo jieškoti, kadangi 
čianykščios anglių kasyklos suvi- 
su mažai dirba ir nėra vilties, kad 
greitu laiku darbai pasigerintų. 
Du ša f tai, išstovėję keturis mėne
sius, pradėjo dirbti, bet sustojo 
didžiausias šaftas Big Muddy* Coal 
Co. No. 7 ir tokiu budu 450 dar
bininkų neteko darbo. ' Kftttoae 
šaftuose nors ir dirba, tai voa 
maistui galima uždirbti. [• 

Čia antri metai kaip nėra ger
tuvių. Kad duoti žmonėms progą 
gerkles pavilgyti, susitvėrė net 
penki kliubai, buvo ir vienas lietu
viškas,' 
tildyti, 
kliubus 
skundė 
kliubas
prieš tokį miesto valdžių pasielgi
mą, tik nežinia ar ką pelnys.

Čianykštis klebonas jau pusėtinai 
išmoko lietuviškai ir kas sekmadie
nis lietuviams aiškina, jog bažny
čia stovi ant uolos ir kad kunigas 
yra tos uolinis bažnyčios galva; r 
kas tos galvos neklauso, tas yra • 
stabmeldis, bedievis, muitininkas f «. 
Kadangi daugumas lietuvių kuni
gui, uolinės bažnyčios galvai ne- - '
labai prilaukus, Ui tokiu budu ne 
dyvai, Ui sulyg kunigo pamokslų, : 
visi čia bedieviai muitininkai, iš- . 
skyrus vos kelių su juom arčiau 
susirišusių jo šalininkų.

\ ietinė angliakasių 
kuopa 6 d. rugsėjo rengia 
rodą su prakalboms. V 
tuviams angliakasiams

kur galima buvo troškulį 
bet miesto valdžia prisakė 
uždaryti ir dagi juos ap- 

teisman. Lietuviškasis 
rengiasi net protestuoti

pasil

t į '
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Adomaitis.

IŠ. FRANKU N FURNACE,

miesto

mokyklos

Todėl . jis . pasistengia

padėji-

4

Butų gerai, 
dalyj uždėtų

nestigo 
dalies,

sumeskite 
pavargęs”, 
be svetim- 
k. a. laik-

mu- 
visur 
savo 
auk-

ap-
ne
Jy

teologijos 
kalboje j 
teologijos 

baigi an- 
Savo kal-

kiekvienas prie 
Apgynimui sa- 
vienam 
kad, iš

tės $2000. Karčiamos čia moka 
po $50 mėnesyj. Stiklas mažas 
ioc: V. P.

Gustaitis 
jog 
ir 
ne

Jie eina ten, kur

vilčių, vedamų įsi- 
jausmo . Mano šir- 
ir niekuomet neįsi-

Eliot savo

Yra čia du lietuviški vertelgos: 
Černelis laiko krautuvėlę valgomų 
daiktų, kitas, Bataitis, laikė mė
sos. ir valgomų daiktų krautuvėlę, 
bet dabar jau savo krautuvėlėj 
mėso nelaiko. Dabar pietinėj mie
sto dalyj. kurioj gyvena lietuviai, 
nėra lietuviškos mėsos pardavinės 
ir lietuviai turi mėses pirkti eiti 
beveik mylią kelio, 
jeigu kas toj miesto 
mėsos pardavine.

J. ‘ T.

ktas miestas turi apie 15000 
gyventoju. Prie rytinės 
dalies yra trejos rudos kasyklos 
ir vienas malūnas rudą malti. Ki
tokių darbu čia nėra. Kasyklose 
it malūne dirba pilną laiką su 
dviem ’ darbininkų atmainom. 
Darbininkų yra. daugiausiai slo
vakų. Prastam darbininkui už 
dešimtį darbo valandų moka $1.55, 
mainieriui-$2.00. Ant vietos dar
bininkų be darbo ne trūksta, to
dėl darbdaviai tankiai paprastai 
darbininkus atstato nuo darbo be 
priežasties ir priima naujus.

Lietuvių yra čia 11 šeimynų, 
o pavienių trissyk daugiau; pavie
nių tikrą skaitlių sunku sužinoti, 
nes vieni išvažiuoja iš čia kitur, 
o atvažiuoja kiti iš kitur darbo 
jieškodami. Didelio sutikimo terp 

- čianykščių lietuvių nėra. Laik
raščius skaityti ne labai myli: 
ateina čia 2 egz. “Lietuvos”. Lie
tuviškos draugovės nėra čia nė 
jokios, kadangi čianykščiai lietu
viai reikalo draugovės dar ne
supranta. Trukšmingi susirinki
mai pasigėrusiti būva gana tankiai 
— o to pasekmės visiems žinomos.

Frankline pragyvenimas branges
nis negu kituose miestuose.

, Anarchistas.

į,’ IŠ COUCONŲLLY, WASH.
Šitose aplinkinėse dirba irriga- 

ęijos kanalą. 25 d. liepos dirbanti 
prie kanalo darbininkai sustreika
vo; jie reikalavo 50c. už dienos 
dartią daugiau. Bet po dviejų 
dienų sutiko pisiganėdinti puse 
to. Dirba 8 valandas. Dabar už 
dienos darba sausesnėse vietose 
gauna darbininkai $2.00, o prie 
drėgnesnio $3.00. Iki . šiol čia 
vis truko darbininkų, iš kitur pri
buvę greitai darbą gaudavo. Dar
bas čia ne pastovus, ateinantį ru
denį kanalas bus pabaigtas ir dar
bas pasibaigs. Dirbame čia du lie
tuviai, skaitome laikraštį ‘‘Lietu
vą”. Prašome aplinkinėse esan
čių lietuvių neturinčių darbo at
silankyti, neš čia darbą galima 
greičiau gaut negu kur kitur. Iš 
toliau, žinoma, važiuoti čia never
ta, nes darbas yra ne ilgam Itikui.

Vorska.

Iš > RED LODGE, MONTANA.
Šitas miestelis yra prie pat snie

go uždengto kalno. Čia yra dve
jos anglių kasyklos. Gyventojų 
yra apie 4000 visokių tautųK finų 
daugiausiai yra, švedų, juodkąlnie- 

ir net keletas Jakutų.
Lilįuvių yra 4 šeimynos: vyrų 

13, moterų 4, vaikų 7, mergaitės 
2 ir viena suaugusi mergina. Se- 
niaurias gyventojas lietuvis Pet
ras Miliauskas; jis gyvena nuo 
1897 metų. Kodėl čia lietuviai 
nesilaiko, negalima žinoti, nes oras 
labai sveikas, uždarbiai geri ir vi
sados dirba gerki.

Iš lietuvių — Pet. Miliauskas 
laiko kitam miestelyj gertuvę, ki
ti visi dirba anglių kasyklose. Už 
8 vai, darbo gauna $3.75, nuo to
nos dirbdamas padaro per dieną 
iki 7 dol. . V. P.

IŠ CRIPPLE CREEK, COLO.
Šitas miestelis yra 10040 pėdų 

augščiau jūrių paviršiaus. Nepra
tusiam, silpnam, tuoj kraujas bė
ga iš nosies; ir stipresni į kalną 
negali eit, nes tuoj kvapo neten
ka. Čia .tik aukso kasyklos. Lie
tuvių čia tik viena šeimyna ir 4

• pavieni: vyrų 5, moteris I, vaikai 
3, mergaitė viena. Seiminiškis 
turi savo namus vertės 1000 dol. 

-Skolos nėra, ii vyrų: 3 dirba 
Drainage tunelyj, 2 aukso kasy
klose. Už 8 valandas gauna $3.50. 
Pragyvenimas nuo $25—3° an^ 
mėnesio. • .V. P.

| Iš VICTOR, COLORADO.
4 Šitas miestelis yra apie 8 my
lios nuo Cripple Creek. Čia tėip- 
pat yra aukso kasyklos. Lietuvių 
yra viena šeimyna, 5 pavieni: vy
rai 6, jnoteris I, vaikai 4, mergai
tės 3. Vyrai visi dirba aukso ka
syklose. Už 8 darbo valandas 
gauna $3.50—$4.00.

Lietuvis turintis šeimyną turi
savo namus su trims pliaciais ver- mėjanti rimto asmens

IŠ GOLDFIELDO, COLO.
Šitas miestelis yra nuo Victor 
mylios. Darbai aukso kasyklo

se. Lietuvių yra trįs šeimynos ir
dvi pusės, nes dviejų moters pa
bėgo. Vyry yra 11, moterų 4, 
vaikai 9, mergaitės 4 ir viena pa
augusi mergina. Nors nedidelė 
kolionija, bet persiskyrimais mo
terų su vyrais pereina didelius 
miestus; viena pabėgusi paliko net 
trįs Vąikelius, kurių vienok tėvas 
neapleidžia.

Goldfielde grinčias randavoja 
su rakandais: už 3 kambarius su 
rakandais moka ant mėnesio $16 
raudos. Čia didžiausios aukso ka
syklos. Portland Co. paleido 300 
darbininkų. Golfiediečiai trijų ar- 
tymų miestelių lietuviai galėtų su
tverti S. L. A. kuopą arba pašel- 
pinę draugovę, dabar _ neturi nė 
jokios, priguli į amerikoniškas 
Red Man ir Eik, moka mėnesinės 
$1.00. Susirgęs, sanvaitėj gauna 
$8.00. ‘ V. P.

Iš PUEBLO, COLORADO.
Puebloj darbai yra geležies dirb

tuvėse. Mokestis 15—16c. už dar
bo valandą prastam darbininkui. 
Pragyvenimas pigesnis, atseiva 
apie $16.00* ant mėnesip. Lietu
vių yra 3 šeimynos; vyrų 13, mo
teris 3, vaikų 5 mergaičių 2. Vie
nas lietuvis turi locnus namus ver
tės 1000 dol. Visi dirba fabri
kuose; \ra pramokusių, kurie dir
ba prie drato. traukimo ir prie vi
nių ; tie uždirba iki $5.00. Pra
mone užsiimančių nėra. Darbai 
šiuom kartu čia prastai eina.

Ii < --------------------

•X -----

PRŪSU LIETUVIŲ REIKA
LUOSE. *

Kalba ir kraujas, kilmė tegul 
riša musų tautą į vieną didelę krū
vą! Tik tąsyk galėsime atsiremti 
prieš musų priešus- maskolius ir 
vokiečius. Šiądien Prūsų lietuviai 
didžiausiame pavojuje. Todėl dė
kime visi po šapelį gelbėjimui Prū
sų Lietuvos. Traukime Prūsų 
lietuvius iš vokietystės tinklo! 
Mes negalime stoti karan su vo
kiečiais už Prūsų lietuvius ypač 
kad jie pats tąsyk stotų vokiečių 
pusėj, bet dėkime pinigus agitaci
jai, kėlimui iš miego Prūsų lie
tuvių. Stokime visi už nykstančią 
musų tautą Prūsuose. Lai iš
nyksta nors gelbėjime prūsų Lie
tuvos vaidai terp musų! Juk mes 
esame lietuviai, vaikai vienos tau
tos. Stokime tddėl visi! Tegul 
pasaulis pamato kaip musų laik
raščiai stoja už visus lietuvius, 
kaip jiems rupi musų tautos 
likimas! Reikalams Prūsų 
lietuvių aš siunčiu “Lietuvos” re- 
dakcijon 1 dol. Komitetan tvar
kymui Pfusų Lietuvių reikalų aš 
skiriu: Pirmininku — šerną f su- 
sinešimų sekretorių — Dr. Rut
kauską. P. T. Grigaliūnas.

AR GEOGRAFIŠKAS PADĖ
JIMAS YRA TAUTŲ GYVENI

MO SPĖKA?
Aną vakarą, su nauju savo pa

žystamu išėjau pasivaikščioti. Jis 
buvo jaunas, pilnas gyvybės ir 
gyvenimo 
tikinimo 
din da
smelkė klastinga mintis laikyti sa
ve semi, nors jau kryželiai brie- 
žėsi ant pečių. Taigi abu tikome 
vienas kitam nevisai blogiausiai, 
nes, be to, ir jis, ir aš į savo dar
bus žiūrėjome per tautiškumo aki
nius. Skirtumas terp mudviejų, 
gal, buvo tik tame, kad mano 
karščiausių lūkesčių žiedus jau bu
vo kandusi gyvenimo šalna, o jo 
ji dar laukė.

Bet tas, anaiptol, nedavė mums 
progos skirties. Gyvenime vil
čių yra begalinė daugybė; vienų 
-žiedus šalnai pakandus, tuoj aus 
randi kitas; toms tave į laukus iš 
vedus, užeini ant naujų ir teip, 
nebūdamas tinginiu, tolydžio žai
di sau svajonių sviete, vienval ras
damas savo lukestįms naują už
siėmimą, kuris neduoda tau su- 
senti. ‘ ,

* Gal ir nevisai išmintinga yra 
svajoti, raminti save tuščiais nie
kais ir laukti ateinant ko tokio, 
ranka nepasiekiamo, įsta
tymu ar kuo kitu užtikrinamo, kas 
teip tankiai tave suvylia ir tavo 
širdyje padaro skausmą.... Sva
jonės, xar gali jums protaujanti, 
skausmo vengianti siela atsiduoti? 
Ne. Tai prityrimo neturinčio, vai
kiško proto darbas, silpnybė, dė-

Bet, ar daug mus yra sviete to
kių, kurie nesvajotų ir nežaistų 
tuoju žaislu, kaip kūdikis su ug- 
nia? Tegul atsako kiekvienas 
sau, pažvelgęs į savo sielos gilu
mą. Aš bent atvirai išpažystu, 
kad mėgstu svajoti ir vieną iš tq 
susiraminimą turiu, kad nenutol- 
stu perdaug nuo jaunybės gyveni
mo, kurioje vienoje yra visos gy
venimo viltys, tikri širdies džiaugs
mai ir gyvenimo jiega. Todėl, 
galų gale, labai yra išmaninga 
svajoti ir — nesenti.

Aš*'ir laikiausi šito principo ir 
prie jaunybės šaltinio pripuolęs, 
didžiausiais gurkšniais geriu iš jo 
smagumą, energiją, narsą, ir tuž- 
bą naikinantį nepaisinimą. To
dėl mano kryželiai leidžia man 
būti dvasioje jaunu ir neduoda 
progos išeiti iš jaunųjų tarpo.

Aš ir mano draugas, kaip sa
kiau, nesiskyrėme perdaug ir žai
dėme abu vienokiomis lukestimis. 
Jis ėjo gelžkelio bėgiu, aš savo 
ranką jam po pažąste pakišęs, 
žingsniavau balkiu šalia jo ir abu
du skendome pasinėrę mintyse. 
Saulė tik ką nusileido, nespėjus 
savo šviesos nutraukti nuo balz
ganų, krantuotų debesių ant dan
gaus. Abišaliai kelio, kaip akys 
užmato daubomis, slėniais ir kal- 

■ neliais tiesėsi žali laukai; tai čia, 
tai ten niūksojo prietemoje lapuo
tų medžių kuokštai terp javais ža
liuojančių laukų ir lengvas vėja
lis nešė nuo jų šviežią, gaivingą 
kvapsnį. Mano krūtinė išsiplėtė, 
akys pražibo šviesiau ir mintis at
sigavo nuo dienos darbo nuovar
gio. Tarytum naują energiją ga
vau ir užpludusi stipri jausmų 
vilnis verste vertė mane išsijautoti.

Kodėl, — kodėl mes, lietuviai, 
amžinai kepumėjamėsi po sunkia 
būvio našta ir negalime iš po jos 
išsiristi, kuomet kiti lengvai savo 
laisvę atsiekia ir net vadovauja ki
tiems? paklausiau jo.

— Geografiškas padėjimas, — 
tnimpai atsakė jis man.

Čia kilo terp mudviejų ginčas, 
karštas ginčas. Jis sakė, kad tau
tos augštesnybė priklauso nuo jos 
geografiško padėjimo; aš tvirti
nau, kad tauta iškįla augštyn sa
vo pačios pasistengimu; bet musų 
ginčas pasibaigė nei šiuo, nei tuo 
ir abu pasilikome 
savo nuomonės, 
vo nuomonės nei 
faktų ir, manau, 
abu turėjome teisybę, 'fc

Anot jo, geografiškas 
mas daro didelę veikmę į tautos 
likimą. Tam tikros šalies oro 
šiltis ar šaltis, padaro žmogaus 
būdą; jis būva karštas, greitai už
sidegąs, žmogus veikia ne protu, 
bet jausmu, arba vėl būva lėtas: ką 
žmogus daro, pirma gerai apgal
voja. Tam tikros šalies gamtiš
kas gausas ar šykštis duoda žmo
gui progą siektis augščiau, arba 
jį stabdo medžiagiškame ir dva
siškame pasikėlime. Sulyginkime 
dausų šalių žmonių, pav., bušmė- 
nų ar kafrų būdą su žemgalinių 
šalių gyventojų, pav., eskimų ar 
šiaurinės Amerikos indi jonų budu: 
ten jis panašus į ugnį, čia į ledą, 
šiltose šalyse karas kuone visuo
met būva vedamas atkeršijimui, 
šaltose beveik išimtinai dėl pragu
mų (istorija to nepatvirtina. 
Red.) ; o kur jų nėra, ten ir karo 
negirdėt. Eskimai, antai, neturi 
reikalo vieni su kitais kovoti, nes 
jiems kaip tik pajiegų ištenka ko
voti su žiauriąją savo šalies gam
ta.

Bet kaip perdidelis gamtos žiau
ri®, tein ir perdidelis jos gausas 
žmc** neveda į aųgštesnį padėji
mą : vieni neturi spėkų augščiau 
pasikeiti, kiti neturi reikalo, 
nes juos ir teip gamta gausiai ap
rūpina visu kuo, kas jiems rei
kalinga be jų rūpinimosi. Augš
čiau gali pasikelti tik vidutinės 
žemės, juostos žmogus, kur gamta 
jį ir prispaudžia ir vėl duoda jam 
atsikvėpti, pasilsėti ir tokiu bu- 
du išlavina jo spėkas ir jis iškįlą 
augščiau, o iškilęs, ateina ir už
valdo kaip šiltas, teip ir šaltas ša
lis ir šeimininkauja visame svie
te. Jam priklauso ir skanieji dau
sų šalių vaisiai ir žemgalinių van
denynų gyvuliai.

Bet ne tik geografiškas padė
jimas žmones veda į * aųgštesnį 
stovį. Indijos žmonės senovėje 
kur-toli buvo' pralenkę apšvietime 
kitas savo laiko tautas, šiandien gi 
jie yra^pasilikę užpakalyj, nors 
geografiškas jų padėjimas yra tas 
pats. Chinai tiek augščiau stovė
jo už kitas senovės tautas, kad 
net matė reikalą nuo nuožmių žvė
rių ir žmonių apsitverti sieną. 
Ar juos geografiškas padėjitpas iš
kėlė? Ne; jų pačių prigimtas

Jie kėlėsi vis augštyn, pasiekė 
augščiau šią savo siekimo laipsnį 
ir juomi save užkerėji, užmigdė 
pasitenkinimo supintėjtfšiamij sto
vyje tūkstančiams metų. Jų1- siena 
nuo barbarų įsiveržimo išvesta da
bar jiems nereikalinga"; jų 1 nevi
donas yra jų pačių tarpe ; ji‘neap
gina jų nuo skurdo ir prietarų tam
sos, gimdomų jų pačių gy venimo 
idealo.

Mongolai apvaldė Europą sa
vo, teip vadinamo “Dievo Bota
go”, Attilos vedami, tikrai ne geo- 
gratfiško padėjimo dėka; jiems 
pagelbėjo tame jų pačių žiauru
mas. Teip pat romėnai savo ga
lybę išplatino ir palaikė ačiū savo 
žiaurumui, kuris antgalo ir jiems 
patiems padarė galą.

Suomiai, sako, šiandien yra 
šviesčiausia tauta, bet teipgi 
dėl savo geografiško padėjimo,
šalies gamta nedaug teleido jiems 
pasikelti, bet jie kovojo su ja; 
išdžiovino pelkes, užpilstė žemė
mis akmenines uolas ir padarė 
derlingus bukus.

Teip pat airiai savo tautos iš
silaikymą kalti ne savo tėvynės 
durpynėms, kur net bulvės, airio 
kasdieninė duona, tankiai pra
puola ir tas visai šaliai atgabena 
badą. Galingieji anglai savo ga
lingumą kalti ir nevisai savo geo
grafiškam padėjimui. Išpanų, 
prancūzų, olandų ir net vokiečių 
geografiškas padėjimas yra daug 
geresnis, nes jie bent duonos sa
vo turi gana, kuomet anglai ją 
turi pirkti iš kitur. Bet jie, nors 
priguhningais būdami nuo kitų, 
šeimininkauja kuopuikiausiai. Ko
dėl? — Nes, visųpirmiausia, jie 
moka patys save valdyti. Jie ne
duoda priežasties kitiems jų ne
apkęsti, nenusideda savo prievarta 
ir nesikarščiuoja jiems nepavykus, 
bet šaltai apslskaitydami, palau
kia progos ir eina prie savo tikslo: 
perka pigiai, parduoda brangiai, 
visuomet atsižiūrėdami bent į vir-# 
šutinę teisingumo pusę ir teip pla
tina savo idėjas ir savo reikalus 
terp kitų tautų, kurios padeda 
jiems jų tautos vežimą traukti.

šitas vaizdžiausiai matoma 
Jungtiniuose Amerikos Valsčiuose. 
Jų žmonija tai įvairiausių tautų 
mišinys ir kokios tautos žmogui 
į jį nepatektų, jis turi paskęsti 
anglų patrijotizmo srovėje, Jei ne 
pats, tai savo vaikuose. Neminė
jus jau lietuvių, ar lenkų, kurie 
nėra karščiausiais savo kalbos ap
gynėjais ir pas kuriuos tankiai tė
vai neišmoksta anglų kalbos, o 
vaikai, priešingai, savo tėvų kal
bos nemoka ir terp savęs nesusikal
ba, bet ir toki uolus patrijotai. 
kaip čekai ir vokiečiai, kurie stei
gia čia savo tautiškas mokyklas ir 
visaip gaivina savo tautos papro
čius, ir tie, pabuvę čia, pražūva 
savo tėvynei. v

Nenorams turi savęs paklausti, 
kame yra ta galybė, kuri traukte 
traukia visokių tautų žmones prie 
anglų židinio ir padaro, teip sa
kant, vieną galingą Amerikos tau
tą, — savo smegenų ir, vieko dar
bu išplatina jos pramoniją iki ne- 
išpasakomo didumo, o pramoni
jos viršininkams supila nesužino- 
mus turtus? Gal ji yra didesnia
me anglų apšvietime, ar trždiciji- 
niame anglų papročio įsigyvenL 
me? Bet anglai savo apšvietimu 
negali lygintis su vokiečiais; jei 
tai yra tradicijinio papročio gily
bė, tai kodėl ji neturėjo tos pa
čios veikmės Anglijoje, prancū
zams ją užvaldžius, kur Anglijos 
augštesnieji luomai verčiami bu
vo kalbėti ir kalbėjo prancūzų 
kalba ? Prancūzų tautiškumas ne
šilo ilgai Anglijoje ir pasitraukė 
iš jos drauge su prancūzų šeimi
ninkavimu ten. Taigi, ta galybė, 
kuri traukia visas kitas tautas prie 
angių idėalOj yra pas anglus pa
čius ir jos paslaptimi yka — ger
bimas savęs ir apkauta kitų. Jų 
apkanta kitų duoda aniems laisvę, 
o savęs gerbimas verčia anuos 
juos teipgi gerbti ir teip užsimez
ga mazgas, aplink kurį susižiedžia 
galinga tauta. Gerbimas savęs ir 
apkanta kitų yra’ tokios galingos 
sankabos tautos išlaikyme, kad 
net ir ten, kur jos tik ant rašto 
randasi, kaip Jungtiniuose Ameri
kos .Valsčiuose, turi neperlaužia- 
mą galybę. Net sunku darosi 
suprasti, kaip apšviesti,, protau
janti žmonės negali pamatyti juos 
varžančių pančių. Jie mato, kad 
jie dirba sunkiai; sunkių dar
bų darbininku žmogus 'gali bū
ti tik iki 45 metų amžiaus dau- 
gausiai; toliaus jis darbui netin
ka ir nieks jo nenori prie darbo 
imti. Jie mato, kad jų darbas 
duoda didelius pelnus kitiems, 
o juos palieka varge, vadinas.

žino, kad gėrėtis geru gyvenimu 
teip pat sma^u butų jiems, kaip 
ir kitiems ir kad draugijos rei
kalų sutvarkymas priklauso nuo 
jų pačių, ir "bet, kaip ateina jų 
tvarkymo laikas ir koks nors pra- 
monijos viršininkų atstovas, ant 
pakopos pasilipęs pavadina juos 
“gerbiamais laisvais valstiečiais“, 
nuo kurių nusprendimo priklauso 
jų šalies pramonijos gerovė, vi
suomet laukiančios jų užtarimo 
už ją, tai jie užmiršta save ir 
rūpinasi pramonijos, ar geriaus 
sakant, jos viršininkų reikalais, 
ir tai net skaitydami laikraščiuo
se žinias apie tai, kaip kokia-nors 
nelaiminga, augšta žiponė iškil
mingai laidoja savo mirusį myli
mą šunelį, kuomet smardžruose, 
susikimšusiuose didmiesčių kvar
taluose dvčsta badu nukaršę se
niai, ar nyksta be priderančio už
laikymo vaikai!.... Laisvė ir ki
tų apkanta, — koki tai kerėjanti 
žodžiai, bet podraug, kaip jie čia 
ironiškai skamba!.... Vertėtų, 
vertėtų laisvam žmogui žinoti sa- 
Vo laisvės rybas, o mums, kurie 
ateiname į šitą pagarsėjusią lais
vės šalį sau laisvės j ieškoti, sykį 
suprasti, kad mes tą, ar geresnę 
laisvę galėtume turėti ir pas sa
ve namie, terp savo brolių, sese
rų ir draugų, savo tėvynėje, dabar 
musų paliekamoje grobimu sve
timiems, net ir po ta pačia žiauria 
caro valdžia, jei pas mus butų sa- 
vyguoda ip kitų apkanta. šita, ir 
tik šita kliautis neduoda mums 
pasikelti augščiau ir užimti -pla
tesni lauką civilizacijos srityje.

Kaip teisingai kun. 
“Viltyje” nusiskundžia, 
sų apšviestunai visiems 
tarnauja, tik -ne sau ir 
tėvynei.
sas skamba ir savo sielą paveda 
jam. Jiems jų gimininiai ryšiai, 
savyguoda, tautos reikalai ir augš- 
tesni idėaląi yra nieku prieš sotį 
ir pateikavimo gyvenimą. Juos 
augštos algos ir geras gyvenimas 
išveda j Užkaukazio dykumas. 
Turkestano plynias, ar kur kitur, 
kur Jie prie sočių pietų ir žalio 
stalelio užmiršta, kad sviete gyve
na. Tėvynėje lieka su savo bro
liais skursti ir juos šviesti, išsky
rus nedidelį asmenų būrelį, tik 
tie, kurie negali kitur-kur dingti, 
šitie likusieji, rods, dirba, stengia
si ką nuveikti, bet jų ištižumas 
tankiausiai būva toks milžiniškas, 
kad jie nemato, kaip jie galėtų 
patys ką flors nuveikti ir didesnę 
savo energijos dalį, jei ne visą, 
pašvenčia pašelpos medžiojimui. 
Kaip reikia manyti, tai jie be 
amerikiečių prisidėjimo nemato iš
sigelbėjimo, nors ’ ir sudejuoja 
kaip kada dėl lietuvių didelio 
Amerikon išėjimo, ir visako lau
kia tik nuo jų ateinant. Jei jiems 
sena bažnyčia sugriuva, tai jie ti
kisi ją atstatyti amerikiečių au
komis ; jei koks raštininkas pa
vargsta, tai jis žino, kad ameri
kiečių yra duosni ranka ir jis, nie
ko sau iš to nedarydamas, tiesiog 
atsišaukia: “Broliai, 
man kelis centus, esiu 
Arba, jei jau kas tikrai 
naudystės yra daroma, 
raščio naudingo žmonėms užlai
kymas, tai tam tikslui pas juos 
yra steigiama bendrija ir laukia
ma, kad jos pajus išpirktų ameri
kiečiai. Dėl Dievo švento, argi 
amerikiečiai yra visagaliąis, ar ko
kiais nerėpomis, kad, nepasitenkin
dami Amerikos pajais, galėtų su
valgyti dar ir jų iškeptus, nors 
rods, jų pajai nėra valgomi? Kaip 
tie musų apšviestunai tėvynėje li
kę mus neteisingai išaugština ir 
save bereikalingai nužemina! Ma
tyt jiems niekuomet neateina į gal
vą, kad mes galime turėti ir sa
vo reikalus; jie nepagalvoja apie 
musų sunkų gal sunkesnį dar čia 
padėjimą; kaip mes vargstame, 
sunkiai dirbdami, be šviesos, be 
mokslo ir skęstame svetimų gai
valų vilnyse sau ir jiems ant pra
gaišties.

Gerai yra atjausti tėvynės pa
dėjimą ir gelbėti savo tėvynę iš 
visų pajiegų, tas privalo būti kiek
vieno švenčiausia priedermė. Mu
sų aukos yra reikalingos ant tėvy
nės aukuro ir mes jas privalome 
dėti, bet tik tąsyk, kaip tėvynė 
pati stengsis gyventi, kaip jos ve
dėjai turės įsitikėjimą pirmiau
siai į save ir mažiaus karščiuoda- 
mies, veiks reikalingą darbą. Sa- 
viguoda ir apkanta tai atbalsis, 
kuris mus nuves prie musų tikslo 

būtinų žmogaus laimei. Bet kas 
įkvėps j musų širdis tų išganin
gą mintj ir kas suvaldyt musų 
suirusius nervus, kurių mes patys 
nepataikome suvaldyti? 

ki pergyvento musų tautos gyve
nimo veizdai: lenkybės luobo nu
metimas, kurittęmi buvome apau
gę, kova su bažnytine tamsa ir 
prietarais, skirstymusi į partijas ir 
visa marga virtynė jų vaidų, ne
sutikimų ir karščiavimųsi terp par
tijų, partijose ir terp pačių pavie
nių, primenaičių sakymą: kur yra 
trįs, ten du iš jų perdaug.

Mano širdis plakė smarkiai. 
Aš mąsčiau pats, sau, žodžio ne
sakydamas ir teip savo draugui 
mėšlungiškai suspaudžiau žąstą, 
kad jis net pasižiurėjo į' mane. 
Tas pertraukė mano mintis ir aš 
atsikvošėjau. Metas buvo mums 
eiti namon ir mes vienas kitam 
pasisakėme “Labą naktį”. Švie
žias vėjalis putė, gaivindamas su
vytusią mano krutinę ir aš trau
kiau į save orą, kiek tik jo tilpo 
mano plaučiuose. Pilnas niėnu- 
lis užėjo ant vidurio dangaus ir 
savo sidabrine šviesa blizgino ap
linkinę gamtą. Kokia tai puiki 
naktis. Kazių Juozas,
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DVIDEŠIMTO METAŠIMČIO 
TIKĖJIMAS.

Dvidešimto metašimčio tikėja 
mas nebus remiamas viršininky- 
be ar žadėjimais atlyginti busima
me gyvenime — sako 
daktaras 
Harvardo universiteto 
vasarinės 
čius kursą mokinius, 
boję jis išpasakojo, ko nuo atei
namo tikėjimo galima laukti, pa
semto dviem didžiausiais prisaky
mais—meilės Dievo ir artimo šeL 
pimo. New Yorko laikraštis 
“Tribūne”, iš kurio šitas praneši
mas paimta, mano, jog daktaras 
Eliot bus* šito dvidešimto meta
šimčio tikėjimo vedėju.
Eliot pradėjo pasakoti nuo to, 
kuo šitas naujasis tikėjimas: ne
bus, toliaus aiškino, kuo jis bus: 

“Jus mokinotės šįmet apie ti
kėjimo pažvalgos atsimainymą ir 
pasididinusią pažintį, naujus suo- 
pročius apie Dievą, matomus dau
gelyje dalykų; jus patyrėte, kad 
draugijos pirmyneiga sušvelnėjo 
ir kad energija yra palaikoma......

“Naujas tikėjimas nebus semia
mas nei dvasiška nei laikina virš- 
šininkybe; dabartinė žmonija su
tinka būti vedama, bet ne varoma 
Senesnėsės krikščioniškos bažny
čios paprastai . rėmėsi viršininky- 
be. -

Bet dabar yra palinkimas lin
kui laisvės ir pirmyneigos ir pas 
apšviestus žmones ši|as jausmas 
yra nepergalimas. Naujame tikė
jime nebus gamtiškų daiktų asmi- 
nimo; nebus didelių žmonių die
vinimo ir tikėjimas nebus pader
mės ar gentės tikėjimu. Naujas 
tikėjimas neteiks apdraudimo pir
miausiai ypatai ; jis rūpinsis pirma 
bendru geru ir nemokys, kad po
būdis gali būti greitai atmaino
mas.

“Naujas tikėjimas nelaikys Die
vo dideliu ir garbingu žmogum, 
kaip ve karalius, ar patriarchas. 
Jis rūpinsis ne tužba ir myriu, tik 
linksmybe ir gyvenimu. Jis neti
kės į piktas galybes ir uoliai per
sekios visokias pikto formas.”

Apšnekėdamas pozityviškas šito 
busimo tikėjimo puses, Dr. Eliot 
pasakė, kad “nauja apie Dievą 
mąstis bus savotiška”. Anot jo, 
dvidešimto metašimčio tikėjimas 
“priima ištisai šv. Povilo žodžius: 
“Jame mes gyvename ir krutame 
ir turime savo esybę”. Šitas nau- 
jąs tikėjimas bus pilnai monotei- 
stiškas.” Toliaus:

“Dievas bus toks įgimtas, kad 
jokia tarpininkybė nebus reikalin
ga, nes kiekvienam žmogui Die
vas bus bepabaigybės padaugini
mu. Tad žmogišku ir Dievo ver
tu suopročiu bus naujo tikėjimo 
centralinė mąstis. Šitas tikėjimas 
atmeta suoprotį, buk žmogus yra 
svetima ar nupuolusi esybė, kuri 
yra nepataisomai sugedusi. To
kius tikėjimus jis randa priešin
gais vertam Dievo suopročiui. 
Žmogus visuomet priskaitė žmo
gui dvasią sujungtą su kunu, bet 
nepriklausomą nuo jo.

“Tokiu budu naujas tikėjimas 
rūpinsis visais teisingais žmonė
mis — bus “visų šventų” tikė
jimu; jis gerbs laisvės ir teisin
gumo mokytojus ir guodos visus 
didelius ir malonius žmones. Jame 
nebus vietos tamsioms dogmoms 
ar slaptenybei. Jis priims tik ge
ros valios asmenis, nes, juk jie 
vieni yra civilizuotais.

“Jis nepripažins sakramentų, iš
skiriant gamtiškus, papročiais pa
švęstus ir užsiims gamtiškais to
kių ąpeigų aiškinimais. Jų kuni
gai stengsis pagerinti draugijines 
ir pramonijint*

“Naujas tikėjimas garbins Die-^ 
vo meilę ir nemokins prakeikime. 
Paremtas dviem didžiausiais pri
sakymais: mylėti Dievą ir savo 
artimą, naujas tikėjimas mokins, 
kad tas yra geriausias, kuris ge
riausiai myli ir pasitarnauja,] ir 
didžiausiu pasitamavimu bus ge
ros valibs sandėlio didinimas. 
Vienu iš didžiausių šios dienos 
pikių yra tas, kad žmonės dirba 
su pilnomis negero velijimo šir
dimis darbui ir darbdaviui.

“Dabar yra visokios broliškos 
draugijos, kurios daugumui pa
keičia bažnyčią. Jei jos dirba 
gerui, tai yra naudingais veiks
niais. Arba, visokios žmonių 
draugijos, k. a. spiritualistai ir 
krikščioniškieji mokslininkai įve- ■ 
dė naujus kultus. Daug doroji- 
mosi ženklų jau yra; demokra- 
tybė, individualybė, idėalybė, pa
linkimas priimti naujus ir apsau
goj ančius vaistus. Galiaus, aš ti
kiu, kad naujas tikėjimas Chri- 
staus apreiškimą parodys tokiu ste
buklingu, kokiu dar jis nebuvo.

I i.: ;

PAK1RPIMAS NIETSCHĖS
’ SPARNŲ.

Karolis Becker, savo knygoje 
“The Nietzsche Cult”, aršiai nž- 
sipuola ant kraštutinės šio laiko 
many tojų mokyklos, tik ne ant ' 
mokyklos abelnai, kaip Max Nor
kau savo knygoje “Degeneration”, 
bet visą savo smūgio sunkumą 
nukreipdamas į vokiečių filozofą 
Nietzsche. Anot jo, Nietzsche 
prasineša toliau už visus kiltus 
naujalaikius dideliu keistumu ir 
savo pažvalgų drąsumu ir jo iš
raiškos originališkumas bei stip
rumas yra ypatybės, dėl kurių jo 
filozofija kas sykis gauna vis di
desnę įtekmę literatūroje ir šiolai- 
kinėje mąstyje visame sviete. Ši
tame Becker mato didelį pavojų} 
draugijos dorai, sveikaprotybei ir 
gerovei. ~ 
Nietzsche teoriją sumušti sunkiais 
ir tikrais smūgiais taikydamas į 
šventenybę, pas kurią tokia daugy
bė su šventa baime yra klupojusių. 
Ve ką jis sako: ,

“Friedricho Nietzsches atsida- 
vėliai ir garbintojai jį laiko dide
liu, originališku, giliu ir prakilniu 
garbintoju bei filozofu, žmonių 
vedėju, lemtu žmoniją nuvesti į 
aųgštesnį išsivystymą”. Jei gyvu
liškos mokyklos ir nuomonės; jei 
fantastiškas, juokingas neaišku
mas yra autoriaus prakilnybe; jei 
svaisčioj imas ir keistumas, maišy
mas ir ne sumanybė bei daugno- 
ringa kvailionė gali būti pavadin
ta originališkumu, tąsyk Nietz
sche tikrai yra originališkas, pra
kilnus ir gilus. Ir jei augšteSnis 
žmonių išsivystymas lyginasi pa- 
liuosavimui žvėriškiausių, atka
kliausių ir išdidžiausių savimeily- 
stės onių pas žmogų, tai, be abe
jonės, jis yra vedėju , leistu žmo
nes vesti į aųgštesnį išsivystymą.

“Teip vadinamos Nietzsches fi- 
lozofijos laikomas gilumas ir juo
kingai tamsus ir išdidus balsas, 
kuriuomi jis išjautoja šitos “filo- 
zofijos” suopročius ir mokybas ir 
pastato save “augščiausia išimtiny- 
be” ir “viršžmogumi”, padaro įspū
dį i j° garbintojus. Jie “ppėja” 
ir įskaito į kriokiantį Nietzsches 
daugiažodybės sriautą gilų ženkli
nimą. Didžiuma čiupnesnių mas- 
čių ir mokinimų, surenkamų Nietz * 
sches subrendusių veikalų žodžių 
tyrumoj parodo filozofo juokin
gą megalomaniją ir dorišką be
protybę; jos ne tik atmeta sveiką 
protą ir išmintį, bet net yra pa
juokimu teisingumo jausmui ir 
žmogiškoms bei augštesnėms 
omėms. . Bet Nietschcs pasekėjai 
nemato to visko, įsisiebeilinę į jo* 
teip vadinamą, .jo proto lerelinį 
skraidymą” ir visų labiausiai į jo 
manomą “neišgilinamą gilumą”.”

Toliaus Becker iš Nietzsches 
veikalų ištraukomis parodo, ko
kiu jis priešininku buvo tikrai pir- 
myneigai, mokslui ir laisvoms de
mokratiškoms įstaigoms. Jtt omę 
pastatė augščiau proto; jis. flfeąk < 
bė nepaisytiną, žvėrišką stipraus 
žmogaus vieko panaudojimą prieš . 
silpną; jis išaugštino minių ver
gintą; jis piešė vergiško proto 
augštesnybę prieš šio laiko žmo
gaus protą. “Jei teisybė, kad se
novės Grekija griuvo dėl ver
gijos”, sako Nietzsche, “tai mes 
tikrai pražūsime dėl vergijos sto 
kos*’. Ir vis tai gabumo labui. 
Visa žmonija turi vergauti iš
auklėjimui viršžmogystos. Mi
nios, sulyg Nietzshec, yrą tiek * 
vertos, kad būti dideliems žnx> 
nėms įrankiu. “Kas liečiasi kitų, 
tai trauk velnias juos — ar sta
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Nietzschei vienok priskaitoma 
augšta intdektuališka dovana; bet 
intelektuali ška dovana, sako, ne
apgina žmogaus nuo proto sukly- 
pimo. Nietzshe gi seniai buvo 
papaikęs pirma negu pasiutimas 
visiškai apėmė jo dvasią. Anot 
Beckerio, jis buvo, kaip Lombroso 
vadiaa, grafomaniaku, niekuomet 
pasielgime ar pašnekoj nevarto
jančiu savo rašto filozofiskų ir 
etiškų teorijų. Jo teorijos, tuo- 
mi nemažiau, yra gresiančios 
tiems, — priduria Becker ir sa
ko toliauš:

“Nes, jei suoprotis bus platina
ma, kad Nietzsche buvo svarbus 
galvotojas ir filozofas, į kurį rei
kia rimtai •žiūrėti, ir todėl išmintis 
bei teisybė kalba iš jo teorijų bei 
mokinimų, tąsyk kas daugiau lie
ka, jei ne 
suopročius ir 
giškų pasistengimų
Toksai kodeksas yra labai pagei
daujamas saumyliams žmonėms su 
stipriai išsivysčiusiais stūmiais ir 
užgaidomis ir nustelbtų teisingu
mo ir žmoniškumo jausmą. Bet 
jiems šitą priėmus, jie sužiaUrės, 
stosis kitų gerovės ir laimės nai
kintojais, Jei ne paprastais krimi
nalistais, kuriuos draugija priver
sta yra bausti, padarymui jų ne
kenkiančiais.”

Becker priveda daug atsitikimų 
su vokiečių viršininkais Afrikos 
kolionijose, kurie laikėsi viršžmo
gio dorybės klasiško idealo ir sa
vo urėdo galybę vartojo teip bru- 
tališkai ir begėdiškai, kad juos 
ant galo atleido nuo tamystos ir 

• daugumą jų sukišo į kalėjimą. Jis 
užbaigia šiteip:
‘ “Nietzsches pasekėjai, žinoma, 
šituos “prievartos žmones” privalo 
laikyti •“pragaištingo vergiškos do
rybės” vyravimo aukomis, nes ar
gi filozofas nepasakė, kad “augš- 
tesnis žmogaus typas gali elgtis 
su žemesnio laipsnio žmogiškomis 
esybėmis teip kaip jam patinka, 
ar "kaip jo širdis geidžia?” Gra- 
suotieji viršininkai “civilizacijos 
platintojai”, žinodami savo “augš- 
tesijybę ir vieką”, sulyg Nietzsches, 
turėjo tiesą “valdyti” ir “savo va
lios versti klausyti”, šaudydami 
“gaujos vyrus” ir mirtinai užplak
dami jų pačias ir dukteris už at
sisakymą klausyti jų užsimany- 
mų.'

Tikėjimų Istorijos Rankvedis
Su paveikslais

-' I

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussaye,
Teologijos profesor. Amsterdame,

Vertė J. Laukis

Paryžiaus laikraščiai 
išpaniškiejie revoliųcijonieriai 
30000 gerai organizuotų, su 

gerais ginklais kariautojų. Jie pa- 
'sirengę pradėti tuojaus naminį ka
rų, jeigu randas bandytų skau
džiai bausti suimtus ir laikomus 
kalėjimuose. Laikraščiai praneša, 
jog iš syk prie revoliucijos prisi
dėjo visi respublikonai (Išpanijoj 
respublikonai ne reiškia tų patį 
ką Amerikoj), ir galima ^>uvo ti
kėtieji pergalėti monarchijos pa
laikytojus, bet kada prie revoliu
cijos prisidėję anarchistai ir ku
nigijos priešai pradėjo deginti 
klioštorius ir bažnyčias, 
mesniejie elementai nuo 
jonierių pasitraukė.

buk 
turi

laipsnis yra abelnu prasidėjimo tašku abiem, politeizmui ir 
monoteizmui. Vienok šita išvedamoji teorija niekur nėra 
istorijos patvirtinta, kuomet Maxo Muellerio teorija yra 
visai kitokio budo ir duoda vardą henoteizmo ar kateno- 
teizmo žinomai istoriškai tikėjimo formai. Tai yra Rig- 
Vedos hymnų tikėjimas, ką turi šitą ypatingą pobūdį, kur 
įvairiuose maldavimuose pavienės dievystės išimtinai užima 
garbintojo dvasią, kuris, neatmezdamas kitų dievų buvimo, 
turi tik vieną dievą, vieną sykį vieną, kitą sykį kitą priešais 
savo akis ir priskaito jam viską, kas dieviško yra. Šitas 
garbinimas pavienių dievų nėra nė politeizmu, nė monote
izmu, bet henoteizmu. Bet teisingai yra pastebėta, kad die
votumas visuomet ne tik Rig-\ edos hymnuose, išaugština 
savo dalyką augščiau visko kito ir apsistoja ant jo išimtinai, 
teip kad sunku butų duoti atskirą klasavimą šitiems apsi
reiškimams*). Kiti vėl nori suteikti supratimui apie heno- 

•) Max Mueller, History of Ancient .Sanskrit Literature. 6. 532; 
Chips, i; Hib. Lect. VI. Ii kitos pusės W. D. Whitney. Le pretendu 
henoteisrue du Veda (R. H. R. 1882).

teizmą didesnę ir filozofiškesnę prasmę. Von Hartmann, 
pav., nors jis priima henoteizmą kuone prasmėje, duotoj 
jam Maxo Muellerio, bet jis nestato jį kaipo apsireiškimą 
patį, tik kaipo viso tikėjimiško augio prasidėjimo tašką. 
Asmus priešingai, aprašo indogermaniškų tautų tikėjimą, 
kaipo henoteistišką, kadangi jos daugybėje dieviškų asme
nų mato dieviškos būtybės vienumą. Pfleideris vėl heno
teizmą laiko tautišku atnašiniu monoteizmu, vedančiu pas 
žydus prie tikro monoteizmo. Šitas parodo, kad jokis tvir
tas supratimas nėra jungiamas su tuo žodžiu ir kad nėra 
reikalo tam. Būti] geriaus, atmetus žodį henoteizmą, visai, 
kadangi dabar jis įtartum tik veda prie maišaties.

Supratimas apie monoteizmą teipgi reikalauja tikres
nio apsklembimo, negu daugelis jam duoda. Kiti šneka 
netik apie primityviškąjį monoteizmą, bet teipgi apie mo
noteizmą pas grekus, persus ir kitus žmones, kurie papra
stai yra laikomi politeistiškais. Šitam yra tūlas išteisini
mas, kadangi męs matome įvairiausiuose tikėjimuose tūlą 
norą nueiti nuo dievų daugumo’į jų vienumą. Net ant 
žemesniojo laipsnio nuomonės apie dievišką viršesnybę gali 
būti patirta, nors tas, kaip Tylor teisingai pastebi, netu
rėtų dar būti vadinamas monoteizmu. Pas civilizuotus 
žmones šita pakraipa linkui vienumo yra daug stipresnė. 
Tam -yra kelios priežastys. Net mytologija, suvienijanti 
pavienius dievus į gerai organizuotas draugijas, tankiai pri
rašo šitų dievų galvai, karaliui, tėvui toli augŠtesnę vietą 
negu toji primuš inter pares. Filozofija nesitenkina dau
gume, kadangi strfyg galvotojų, daugelis populiariško tikė
jimo dievų veik darosi vardais vieno tik dievo, nors tankiai 
prasmėje greičiaus monistiškos ir tankiausiai panteistiškos 
pažvalgos į svietą negu gyvo tikybiško tikėjimo. Dievotu
mas teipgi, ypatingai, jei doriški reikalavimai yra sujungti 
su tikėjimu į dievus, veikia toj pačioj linkmėj ir iškelia 
rimtesnes dvasias už politeizmo rybų. Tokiu budu pas 
daugelį tautų yra monoteistiškos pakraipos ir pradžios, 
bet tas neduoda mums tiesos vadinti jų monoteizmu visur, 
kur jos stipriau pasirodo. Žodis “mono” moneteizme nė
ra vien skaitliniu, bet ir kokybiniu, ir reiškia Dievo dva
siškumą ir jo viržemišką pobūdį, kuris valdo ir apima tisą 
svietą. Šiteipos monoteizmas skiriasi nuo paprastos mono- 
latrijos, garbinimo vieno Dievo, be supratimo dar apie vie- 
natiną Dievą. Monoteizmas, kaipo tikėjimas lygiai skiriasi 
nuo filozofiško monizmo. Šiteip apsklembiant, aišku, kad 
vardas monoteizmas po teisybei priklauso tik pranašiškam 
Senojo Įstatymo tikėjimui, su jo dviem atžalom, krikščio
nybe ir islamu. Išvengimui painasties geriausiai butų var
tojus šitas žodis išimtinai žydiškam, krikščioniškam ir 
mahometoniškam tikėjimams.

U Aplinkinėse Mellila 
nai vėl turėjo smarkius 
mus su maurais, 
trįs dienas.
500 užmuštų ir 1200 pašautų, ir 
apart to — 35 oficierai ir 150 ka
reivių pateko nelaisvėn. Maurai 
perkirto įtaisas vedančias vandenį 
į miestą Mellilą.

|| n d. rugpiučio Anglijos ka
ralius atvažiuoja į Austrijos mi- 
nerališkus vandenynus Marienbad 
gydytiesi nuo nutukimo, 
sias turbut 
yra sunkus 
nutukusių 
Bet karaliai
pasekmingo vaisto ne mėgsta.

|| Švedijoj užgimė visuotinas 
darbininkų streikas. Randas bi
josi,'- kad streikuojanti darbinin
kai nesukeltų revoliucijos. Stok
holme kariumenė užėmė gazo dirb
tuves ir elektriškų . žiburių įtaisas. 
Pakrančių garlaiviai , nuplaukė į 
savo žiemines stovyklas, laivų sa
vininkai paleido visus tarnus.

|| Italijos buvęs apšvietimo mi- 
nisteris Naši, už pasisavinimą ir 
mėtymą apšvietimo 
paskirtų pinigų
už savę, likosi teismo pasmerktas 
metams kalėj iman. Pasiliuosavęs
iš kalėjimo, jis vėl pastatė savo 
kandidatūrą parlamentan ir tapo 
išrinktas. Matyt Italijoj ir susi
teršę tinka į žmonių atstovus.

9. ĮŽANGINIAI PASTEBĖJIMAI.
Tikėjimo apsireiškiamybė kuo ankščiausiai rišasi su 

psychologija, ant kiek ji liečia buitis žmogaus sąmonės. 
Net išlaukinės tikėjimo formos gali būti išaiškinamos tik 
viduriniais procesais: tikėjimiškosios veikmės, nuomonės ir 
pajautimai nesiskiria nuo netikėjimiškų veikmių, nuomonių 
ir pajautimų jokiais išlaukiniais ženklais, o tik tam tikra 
vidurine atnaša. Nuodugnų apsklembimą tikėjimiškų apsi
reiškimų budo męs paliksime filozofijai ir pasitenkinkime 
paskaidymu svarbiausios etnografiškos bei istoriškos me
džiagos, besirišančios su tikėjimiškais apsireiškimais. To
dėl męs | nemėginsime čion gvildenti tikėjimišką sąmonę, 
bet apšnekėsime vien prasmę svarbiausių tikėjimiškų apsi
reiškimų rųšių. Puenjer padarė keturias tokias vienoke- 
riopų apsireiškimų grupas būtent, tikėjimiški mokinimai, 
darbai, nuopelnai ir pajautimai. Aišku vienok, kad šitos 
keturios’grupos negali būti paremtos viena: nuopelnai, ku
riuos žmogus tūri ar laukia nuo tikėjimo, yra pagrindu 
arba tikslu, tikėjimiški stoviai ar pajautimai yra veikian
čios gyvenimo išlaukinių apsireiškimų. Pasilieka tad kul
tas ir tikėjimiškas mokinimas, arba, abelniaus sakant, tikė
jimiškas veiksmas ir manymas. Bet jų negalima atskirti 
nuo nuopelnų, kurių žmogus per juos geidžia, ar pajauti
mų, kurie sukelia juos. Todėl męs apšnekame svarbiausias 
kulto ir mokinimo formų, puses, nesistengdami griežtai 
sistematizuoti arba teoretiškai dalyti. Aš pasakiau tyčia 
tikėjimo formų, nes męs negalime nuodugniai atsidėti skait
lingam tikėjimiškos sąmonės turiniui, kuris yra padalin
tas, pav. Pfleiderero, į septynis svarbiausius skyrius.

Klausimas ar tikėjimiškas veiksmas eina pirma, ar 
tikėjimiškas manymas yra lengyai išrišamas. Kiekvienas 
tikėjimiškas veiksmas turi turėti pirma savęs mąstį, kad ir 
nesubrendžiausią. Iš kitos pusės, daugis tikėjimiškų mo
kinimų yra mažiaus primityviškais už rituališką veiksmą 
ir savo pradžią kalti bandymui išaiškinti juos. Todėl, abel
nai sakant, nė veiksmas, nė mokinimas negali savintis pir- 
mystes ir abu paėjo nuo tikėjimiškų įspūdžių, pajautimų ir 
stovių. Vienok galima pasakyti, kad iš mus pasinaudoja
mos medžiagos ta yra originališkiausia, kuri rišasi su ri
tualu. Iš tikėjimiško gyvenimo elementų tie, kurie rišasi 
su ritualu, yra stoviausi. Rituališkieji papročiai patenkanti 
metašimčiams, įvairiai rišami ir jungiasi su kitomis nuo
monėmis, liaujasi būti oficijališkai rituališkais ir. stojasi 

populitfiškais, bet pasilieka viskuo tuo, kas yra tikėjime 
pastoviausiu, nuvesdami mus atgal į tolymiausius laikus. 
Tikėji^iiški mokinimai, priešingai, auga ir, nenumezdami 
toii kajjyra pasenuJu, stengiasi prisitaikyti prie naujų išly
gų* Čion yra teipgi tam tikras padavimas, kuris užtikrina 
tūlą pątenkastį, bet ne stovumą be atmainos. Galiaus, sulyg 
tikėjimiško pajautimo, kiekvienas perijodas, kiekvienas tun- 
taą asmuo maž-daug yra neprigulmingi. Aprašydami ti
kėjimišką istoriją by kokio peri jodo, męs išvystame, jog 
susirinkome tuo patim laiku primityviškų laikų kulto- ir 
papročių dokumentus, artesnėsės praeities tikėjimiškų mo
kinimų dokumentus ir dokumentus šios dienos tikėjimiškų 
pajautimų, šalę to, kulto medžiaga ne tik yra primityviš- 
kiausia, bet teipgi abelniausiai prieinama. \Pas visus žmo
nes , ir veisles mums žinomas, veiksmai, btidai ir papročiai 
veikiai yra suprantami. Daugiur tas tik ir tėra žinoma 
mums. Apie teip vadinamus laukinius męs ištikro nežino
me nieko be to, ką jie daro ir męs jų nuomones turime 
išvesti iš to ir susinėsimų, kurie abelnai nuveda prie labai 
mažo ko. Tik tautos stovinčios ant augštesnio civilizacijos 
laipsnio, istoriškos tautos tikroje žodžio prasmėje, ką su
teikia mums tikėjimiškus mokinimus, kuomet apie tikėji- 
misktis pajautimus męs galime įgyti nuomonę tik iš perijodų 
statomų didėsės ir daugpusiškos rašliavos, paliktos mums. 
Todėl didžiausią medžiagą tikėjimo apsireiškiamybės sutei
kia veiksniai, kultas ir papročiai; daugumui tautų ir peri
jodų tas yra vieninteliu veidrodžiu, atmušančiu šiek-tiek 
jų tikėjimiškas nuomones ir pajautimus. Šitas užtvoskia nau
ją šviesą ant kulto istorijos ir nepalieka jo daugiau tik 
kaipo archeologijos dalimi. Be abejonės, męs neturime pa
leisti iš akių ryšio, rišančio rutualą su kitomis viešo gyveni
mo pusėmis, bet ritualą pirm viso ko reikia suprasti kaipo 
tikėjimišką veiksmą, ir šitoje prasmėje jis būtinai priklauso 
mokslui apie tikėjimą.

Į rituališkus veiksmus reikia žiūrėti nuo įvairių at- 
žvalgų. Jie turi simbolišką prasmę, jie yra teologijos “žen
klinę kalba” (Tylor). Apeigos susideda iš.simbolų, reflek
tuojančių garbinimo tikslą, ar subjektyviškus pajautimus 
ir duoda dramatišką išraišką tikėjimiškoms mąstims. Dau
gelis, k. v. Schleiermacher, perdaug pridavė svarbos este
tiškai kulto pusei, kaipo atstoviškam veiksmui. Ištikro jos 
negalimą skirti nuo kitų svarbesnių kulto pusių, k. v. prak
tiškosios. Ko žmogus labiausiai trokšta savo tikėjime, tai 
pirmiausiai ne simboliškojo savo nuomonių ir pajautimų 
statymo, bet apturėjimo tūlų nuopelnų, kuriuos jis tikisi 
gausiąs už savo veiksmus. Praktiškieji šitų rituališkų veiks
mų tikslai yra įvairus. Kartais siekis susimeta į tam tik- 

‘ rus dalykus, patenkinančius medžiagiškus reikalus, kartais 
pageidimas susideda iš daugiaus abelnų ir dvasiškų dalykų, 
k. a. ceremonija daroma užlaikymui tam tikros kosmiškos 
tvarkos ar gavimui žmogui tam tikrų pajiegų arba viršžmo- 
giškų išgalių. . Augštesniame laipsnyje aukojimo veiksmėj 
žiūrima ne tiek dovana kiek davėjas ir laukiama dievų 
mylista ar jųjų draugija. Šitos įvairios pažvalgos veda 
prie įvairių nuomonių apie dievus, kuriems yra teikiama 
auka, ir prie įvairių rųšių ir dievotumo laipsnių, kadangi 
yra sakoma, jog “žmogus auga su savo tikslo augitf’. Ri
tualų isterija parodo didžiausią įvairybę šitų tikslų ir būdų, 
vartojamų jų atsiekimui. Labai svarbu sužinoti, ar gei^ 
dzįampji 'draugija su dievais reikia suprasti doriškoj ar 
medžiagiškoj prasmėje. Pirmoje, didesnė svarba yra įtei
kiama žmogui, kaipo veikiančiam, antroje, draugija yra 
padaroma Dievo. Rituališkas veiksmas yra todėl laikomas 
kaipo žmogaus pildenybė, arba kaipo dieviškas palaimini
mas (sakramentas), ir šitas padaro giliausią dalinimo 
ruožą terp etiškos ir mystiškos pusių tikėjimiško gyvenimo 
ir veiksmo. Nuo etiškos atžvalgos skirtumas terp tikėjimo, 
subjekto ir objekto, terp žmogaus ir Dievo, yra atsargiai 
užlaikomas; nuo mystiškosios atžvalgos tasai skirtumas 
nyksta ir draugija persikeičia į tolygumą. Dar yra viena 
kulto pusė, kuri reikia paminėti, pedagogiškoji. Kultas yra 
forma, kurioje tikėjimas apsireiškia, užsilaiko ir plėtojasi. 
Apeigos yra tikėjime vienybės ryšiu, kuriuomi pavieniai 
rišasi draugijon su kitais bendrabroliais tikėjūne, nors 
ir toliausiais nuo jų sulyg laiku ir vieta. Galiaus, su apei
gų pagelba, svietiškieji, pustikiai ir vaikai yra išmokinami 
teip, jog jie stojasi tinkamais dalyvauti tikėjimo ge-i 
radėjybėse.

10. GARBINIMO TIKSLAI. —
Kaipo abelniausią tikėjimo aptarimą, Tylor padąvė ti

kėjimą į dvasiškas esybes. Vienok teisingiau ir pilniau butų 
tikėjimą zTptarius kaipo tikystę į viršžmogiškas pajiegas 
drauge su jų garbinimu. Bet, kaip ten nebūk, tikėjimo ap
sireiškiamybė turi prasidėti nuo apsvarstymo įvairių tiky- 
stės ir garbinimo tikslų, todėl keletas abelnų pažvelgimų bus 
naudinga kaipo įžanga.

Tikėjimas, po teisybei, teturi tik vieną tikslą, gyvą 
Dievą, apsireiškiantį pas visas tautas, kaipo vienas tikras 
Dievas. Nors daugumui jis yra tik iš dalies žinomas, ar 
visai nežinomas, kadangi dieviška garbė yra duodama grei
čiau Jo darbams ir Jo galybei negu Jam pačiam, bet galų- 
gale visas garbinimas yra teikiamas Jam ir žmogus negali 
nieko suprasti dievišku, kas nėra tikrai paėjęs nuo Jo*).

•) Apie litą pažvalg* žiūrėk Malachl L II; Veikalai XVII, 23; 
Romėnai i-

Nuo šitos atžvalgos žiūrint, daugdieyystė pagonų garbina
ma stojasi tuščiomis, beprasmėmis ir net neyidoniškomis 
esybėmis, nedievais, netikrais dievais, arba tikromis die
viškomis galybėmis ir kokybėmis, tik atskirtomis nuo jų sub
jekto ir statomomis po vieną. Pirmesnėji pažvalga buvo la
biau abelna- pas izraėlio pranašus, kuomet, teip vadinami, 
pagoniškieji* Indijos, Egypto ir Graikijos galvočiai ateb 
davo prie nuomonės, jog daugdievystė yra vienos dieviškos 
galybės apsireiškimais. r ?

Dabartės fnus liečia ne vienas, bet daugelis tikėjimo 
tikslų. Ne lengva pasakyti, kaip męs galime aptarti šituos 
tikslus abelnai. Męs matėme pirmiau, jog fetišas vienų yra 
laikomas kaipo garbinimo tikslas, kitų, kaipo magijos būdas, 
kuomet ištikro jjs yra abiem neatskiriamame vienume. Bet 

•jei net klausimą pastačius kitaip, pav. sulyg gamtos garbi
nimo, tai vis yra sunku pasakyti tikrai, kas padaro tikrą 
garbinimo tikslą. Ar medžiagiškasis daiktas pats, ar glu- 
danti jame dvasia, ar dieviškoji galybė, apsireiškianti jame? 
Męs susitiksime su šitais klausimais ir vėl, peržiūrėdami 
įvairius tikėjimo tikslus, ir atrasime, jog nėra atsakymo 
pritaikomo prie visų lygiai. Gamtos garbinimas yra teip 
įvairiai aiškinamas, kad įtinku yra surasti visuotiną for- 
mulą jo prasmei. Dėltogi nėra galima rasti užtektino atida- 
linimo terp įvairių garbinamų daiktų. Pryšakims ruožas 
terp matomų ir nematomų, pajautiškų ir viršpajautiškų ne
gali būti kitokis, kaip tik svyruojąs. Max Mueller pada
lino pajautiškus daiktus, kurie buvo garbinami, į čiupmus, 
kaip ve akmenys, kiautai, pusčiupnius, kaip ve medžiai,

gus, žvaigždės, saulė ir mėnuo. Gal dalinimas į žemiškus ir 
dangiškus daiktus butų-geriau, bet nėra dalinimo atsakančio 
nuodugniai apšnekai.

Js šito visko aišku yra, kaip ankštas yra ryšys, kuris 
riša tikėjimą" ir garbinimą vieną su kitu, o jiedu abudu jų 
tikslus. Šitos taisyklės vienok nėra be išėmimų; yra.tikėji- •. 
miškos nuomonės, kurios niekad neapsireiškė darbuose. Tū
li laukiniai, pav., ištikro tiki į gerus dievus, bet garbina vi
suomet nelabuosius, kadangi gerieji iš savo prigimimo negali 
nieko kito daryti, kaip tik gerą ir todėl nereikia jų bijotis. 
Dar įdomiaus, jeigu yra rituališki įvairių rųšių veiksmai, , 
neturį atsinešimo prie jokio daikto, arba su atnaša visai iš
nykusią. Šitas tankiausiai atsitinka magiškose lankstynėse. 
Nors dievai buvo tankiai prišaukiami jose, bet jų pasiseki
mas nepriklausė nuo dievų, tik nuo pasakomų formulų ir 
daromų lankstymų. Teisybė, jog Roskoff savo genijališ- 
kame magijos išaiškinime išveda ją nuo tikėjimo į labda
ringas pajiegąs, įbrėžtas žmogaus vėlėje. Su Šitomis tai 
pajiegomis žmogus geidžia būti suvienytu, idant įstengti 
pergalėti blogąsias pajiegas, gresiančias jam. Bet Roskoff 
niekuomet neparodė, jog laukinis tikrai jaučia šitą labda
ringų ir nevidoniškų pajiegų dualizmą, ir per magiją gei- • 
džia pastatyti save draugijon su viršžmogiška pajiega to
lygia su jo paties dvasia. ..Ne vien magijos lankstynėse, 
bet teipgi ant daugelio augštesnių tikėjimo laipsnių tikslas 
tankiai buvo atmetamas į šalį' rituališku veiksmu ir tikė- 
jimiška lankstyne. Šitas ištikro visuomet yra teip, jei ritu
ališkas veiksmas yra laikomas būtina sąlyga tveriančia pa- 
jiegą tikėjimiškų labdarysčių — opus operatum. . Čion tas 
pats prileidimas yra daromas, ką ir magiškuose veiksmuose 
ir procesas pats teisingai gali būti pavadintas teipgi ma
giškuoju. Kitiems žmonėms kultas yra toli mažesniu die- • 
viškų esybių garbinimu, negu maž-daug organizuota ma
giškoji lankstyne, kaip šitai, pav., Chinuose, Assyrijoj, Babi
lonijoj’ ir Romoj. Kitose vietose rituališkas veiksmas pats 
stojasi dievišku, procesas, kurį męs galime dar pastebėti 
Romos katalikiškame sakramento gerbime. Šitoji linkmė, 
statanti rituališką veiksmą į dievų vietą, prieina augščiausią 
laipsnį Indijoje. Čion pirmesniuose laikuose buvo tikima, 
jog dievai gimę iš aukos. Ne tik tas, bet ir aukojimo ritu
alas ir apmąstymas teipgi, askėzis ir kitos lankstynės pa
stojo teip neprigulmingos, jog dievai buvo laikomi neturin
čiais daugiau įtekmės į šitų žmogiškų veiksmų pasisekimą. 
Šitoje prasmėje pradinis buddizmas teipgi buvo ateistiškas: 
jis neatmetė liaudies dievysčių, bet joms nedavė jokios ti
kėjimų, labdarybių apturėjimo įtekmės. Tokiu budu męs 
atsižinojome, jog ne tik rituališkas veiksmas jo siauresnėjie 
prasmėje, bet teipgi mokslas ir lankstynės gali pasieti ne- 
prigulmingais išganymo budais. Vėlesniame žydiškojo lei- 
gališkojo tikėjimo perijode, talmudinėse mokyklose, Įstaty
mas pats stojasi toli didesniu tikėjimo tikslu, negu patsai 
Dievas. Kaipo į paskutinį pavyzdį tikėjimiško tikslo žudyį- 
mo, męs galime atkreipti atidžią į butus musų pačių laiko 
palinkimus. Nors šitie palinkimai neturi nieko bendro stt 
magiškomis ir rituališkomis teorijomis ir jie priduoda mažą 
vertę rituališkiems veiksmams, bet tikėjimas juose visiškai 
yra susigėręs į subjektyvišką dievotumą be jokios atnašos 
prie kokio nors tikslo. Plačiai išsiplatinus savo filozofiškoį 
ir liaudinėj formoj yra teip vadinama agnostiška teorija, 
kuri užgina, jog tikėjimo tikslas gali būti atrastas ar žino
mas, bet kuri, anaiptol, nenori išsižadėti auklėjimo tikėjimiš
kų palinkimų bei pajautimų.

Čion galima pasipriešinti, kad męs duodame save ap
gauti išvaizdoms ir kad ištikro jokis tikėjimas ir jokis kultas 
negali būti be tikslo, kadangi visuomet ir visur, net veiks
muose, kurie tartum neturi nieko su dieviškomis fiajiegd- 
mis, kartais randasi, nors ir abstraktiška mąstis tik, kaipo 
dieviška pajiega, yra dievinama ir tikėjimiškai garbinama. 
Jei męs reikalautume lygiai tokio jau apsklembimo, tai tas * 
galėtų būti teisinga, bet aktuališkomis buitimis, kuriose šita 
tikėjimišką sąmonė apsireiškia, nėra teisinga, kadangi ti
kėjimiškas veiksmas pats ir be jokio atsinešimo prie kokio 
nors kito daikto ar asmens, yra manoma užtektinu. Reikėjo 
todėl išaiškinti šitą pusę musų dalyk® pirma apšnekėjimo 
įvairių garbinimo tikslų.

Z r

11. STABMELDYSTĖ. .
Žmonių kalboje žodis stabmeldystė tankiai yra varto

jamas prasmėj pagonybė abelnai, kaipo vardas visokiam sta
bų garbinimui priešingai tikram tikėjimui. Šitas vartojimas 
vienok toli gražu nėra teisingas, kadangi stabmeldystė yra 
tikėjimiškų stabų gerbimu. Bet kas yra stabas? Yra du 
svarbus atsakymai ant to. Stabas yra aprašomas kaipo 
pavidališkas pershtatymas jei kokios dieviškos esybės, ypa
tingai, maž-daug, tobuloje žmogaus formoje; arba, ka- 
dangi jis teipgi galingas pats, kaipo medžiagiškas tosios pa- 
jiegos gyvenimas teip, kad sunku yra atskirti jį nuo fetišą 
Męs negalime iš tų dviejų manymų rinktis, bet turime abudu 
sujungti. Mums ryšis terp vaizdo ir to, kas yra vaizdoma, 
yra tik vaizdomas, toks jau, kaip terp vardo ir vardijamo 
daikto, bet žmonėms žemesnio civilizacijos laipsnio jis yra 
tikras; jiems pradinė būtybė ir pajiega yra vaizde. Tokiu 
budu atsitinka, jog tas pats stabas, į kurį daugiaus apsišvie
tęs žiuri kaipo į paprastą dievybės ženklą, tamsesniam pro
tui rodosi Jis turįs patį dieviškumą. Šitos dvi pažvalgos 
eina perdėm per visą stabmeldystę. Jų nereikia paleisti iš 
akių net gvildenant klausimą pirmutinės stabų pradžios. 
Šita pradžia negali būti susekama vienoj idėjoj, bet reikia 
prileisti abi pažvalgas į dalyką. Reville kaip iąTylor matė 
šitą teisingai. Abudu jie žiurėjo į simbolišką prasmę kaipo 
į pradinę, bet abudu teipgi aprašo perėjimą nuo paprasto 
persistatomo vaizdo į veiklų fetišinį vaizdą, vargiai teat- 
skiriamą. Goblet d’Alviella be reikalo kaltina juos už tai, 
kadangi jis pats ištikrųjų turi tą pačią pažiūrą, tik deda ma
žą, galima sakyti, permažą svarbą simboliškajai prasmei ir 
vartoja “stabą” kaipo vardą vaizdui tik, lyg kad jį su
prasdamas gyvu ir veikiančiu. Nėra jokios abejonėį kad 
stabmeldystė kalta savo didelę svarbą ypatingai šitai die- . 
viškos pajiegos įsikūnijimo nuomonei. Nėra galima pra
vesti tikrą rubežių terp stabo ir fetišo, kadangi mažas ruo
želis ir keli parvos brūkšneliai gali perkeisti fetišą į stabą. 
Net nežinia prie kurios šitų dviejų kategorijų skirti mažus 
vaizdelius, teip vadinamus chemi, kurie ant salos Hayti 
buvo dirbami tūkstančiais, nelemčiausiose formose, abelnam 
vartojimui. Tą patį galima pasakyti apie daugumą lėlių, 
hermų, ir tt, kuriuos galima matyti musų etnografiškuose 
muzėjuose. Gal męs galėtume pasakyti, jog stabą geriausiai., J 
atskirti nuo fetišo pagal nudirbimą žmogaus ranka dievo 
ar’ dvasios vaizdo. Abeji, kaip didieji dievai, teip ir že- 
mesnėsės pajiegos gyvena ir veikia jų vaizduose. Net nu
mirėliai dar vis tebebuvo jų vaizduose ir rūpinasi gyvųjų 
likimais. Nors męs negalime drauge su Spenceriu pasakyti, 
jog garbinimas mirusių yra visos stabmeldystės versme, bet 
męs neprivalome užmiršti, kad garbinimas pratėvių pa-

(Toliaus bus).



JOVARAS.
Pirmieji Žiedai

Tarp krūmų ir pelkių išaugkit, pražyskit, 
Pirmieji žiedai!

Prisuokite jauną gražybę laukams
Ir pranašais bukit naujiemsiems laikams, 

Nors vargin ledai,
šalnas pergalėję po pievas pasklyskit!

K ‘ NULIUDUS.
Nubudus tu matai

Ilgos nakties tamsybę,
Juodų minčių gilybę, 

Tamsos miglas radai....
Išeik iš tos tamsos,

Kas giedrią dorą ardo,
Jieškok augštesuio vardo 

Ir stengkis prie šviesos!

SERGANČIAI VAIDELIUTEI.
Siautė oras rudens, buvo drėgna, šalta, 
Buvo tamsia migla apsisupus gamta. 
Vandens kįlo augštyn, bėgo upės vaga, 
Geidė pievas pasiekt pasikėlus banga; •/
Oras nešė ligas ir spaudimą minties, 
Ir klaidino jausmus tarp tamsiosios nakties.

Vaidelutė graži prie žinyčios šventos, 
Neiškentus baisaus prispaudimo gamtos, 
Perkentėjus ilgai.... ji susirgo labai.... 
J s suvarstė skausmai, lyg audriniai žaibai

Vaidelutė jauna, tu viską palikai!
Tai paguldė dievai, gal tu jiems patikai....
NebeKursrai ugnies prie žinyčios šventos;
Nebegiedi giesmių prie šviesiosios aušros....
Kas tėvynės vaikams saldų jausmą pakels?
Kas prieš tamsą kovot jaunus vyrus Sukels?

Vaidelutė šviesi, spinduly tamsumos!
Tau negęsta ugnis iš širdies gilumos!

■ Tavo rūtų žiedai iš darželio brangaus* 
Nusilenkę žemai šaukia meilės dangaus;

L Jie paskendę maldoj šaukia liūdnai, karštai, 
Meldžia meilės dievų, kelia mintį augštai.

O Praurima graži, susimilk ant panų!
T« išgydyk ligas ir gyvenk tarp jaunų!..,.
Ir tu Milda dieve, tu gražybė gamtos!
Ar pavydi jauniems savo meilės šventos....
Didis dievas esi, o Perkūne šventas!
Jog tu viešpats visų! Tu prašalink ligas 1...

Vaidelutė jauna, ne bijok, ne lindėk!
Tik jaunybės žiedais kaip žydėjai žydėk! 
Šventa meile dievai tave myli labai, 
Susimils ir nebaus ir užgęs jų žaibai.

Vėl giedosi ramiai tarp mergaičių jaunų, 
Ir gėrėsies gamta tarp žalių augmenų. 
Vaidelučių baltų labai puikus balsai, 
Saulei tekant rytas gojų skambįs garsai. 
Kels iš miego sapnų ir senus ir mažus. 
Šauks į darbą visus kad bus oras gražus. 
29-XI-O4.

je
Ji rūbais jaunybės puikiai aprėdyta

Ir dangiškų dvasių- lengvučiais sparnais, ’
Lyg aniuolas linksmai augštybėje' skraido.

Lyg juros dievaitę Ją kasos papuošia
Ir linksma, sviruoja, lyg beržo šakytės, 
Apkaišo Jos veidą begalo gražiai.

v Jos mėlinos akįs lyg juros paviršius, 
O aiškios lyg vasaros oras gražus;

Malonios lyg žvaigždės kad naktyje mirga, 
Kad spindulius siunčia nuo augšto dangaus.

Jos veidas toks blaivus, lyg vasaros rytas, _ _
Rausvai nusidažęs šviesos spinduliais.

-Ji šneka taip meibai, lyg šlamantis gojus, 
Lyg miško lapeliai, kad šnabžda ramiai.

Kvėpuoja taip tykiai kaip lengvas vėjalis, 
Kvėpuojantis vasaros pievų kvapu.

širdyj verda kraujas, o pulsas vis plaka, 
Lyg bangos ant juros nerimst niekada. , 

Jos krutįs dar jaunos Jai puošia krutinę 
Lyg vasaros pievas kad puošia žiedai.

Krūtinė palengva nuo kvapo kilnojas, 
Lyg Nemuno bangos tykiam vakare.

Ir turi nematomą ugnišką kardą, •
Juo perveria širdįs vaikinams — jauniems.

Ji turi dar tokią nesuprastą jiegą, 
Kurią ją pasotin vargingas dvasias.

Ji mok lyg dievaitė jaunimą užburti, 
Paimti, lyg vergus, pririšt prie savęs.

Už dangų giedresnė, už lendrę lengvesnė, 
Graži kaip lelija tarp rožių žiedų!

Lyg dieve galinga, šilkiniais švelnumais,
Ne vieną įtraukia į meilės tinklus. .

Ne vienas vaikinas užviltas kentėjo, 
Bet nemetė meilės, mylėjo karštai.

• Kas trokšdamas meilės į Ją įsimyli,
Tam kančios nebaisios dėl meilės kentėt 

Kai-kas vis ilgėdamas džiųsta ir nyksta, 
‘ Ir trokšta kol gyvas bučiavimo Jos.

Ji taip lyg alkoholis smagesnis šukei, 
Apsvaigimas trokšta mylėjimo Jos.

Kas Ją labai myb, o Ji neatjaučia,
Tas verkia sau vienas begalo saldžiai....

Tik Ji vienintelis tas dvasiškas maistas, 4 
Kuriuomi maitinas varginga mintis.

Ji daug malonesnė už visą pasaulę,
__Augščiausias gražumas gražiosios gamtos!

Už gėles puikiausias daug kartų gražesnė!
Graži!.... Tik beturti su Ja nesidžiaugk!..

Ją žmonės turtingi tegab mylėt....
Beturti! Geriau ir svajoti perstok!!!.... 

18-III-06.

< I§ MANO MINČIŲ.
Aš drįstu nueiti prie mokslo žmonių
Ir jiems nesigėdžiu rašyti eilių....

Aą prastas vargdienis, visiems įkirus,

Tamsuolis, be mokslo, nedoras, biaurus..** 
Man rankos neduokit visi susitarę, 

bukite ramus iš buto išvarę....
Kas erzin ir dailą išardo,
Tokių, kad nebūtų nė vardo....

Ir jaunas panelės, į savo namus
Mans neįleiskit, aš kvailas žmogus;
Kaip mokyti vyrai nemoku šnekėt.,..
Nereik su manim draugystės turėt....

Nemoku prancuskai, nė lenkiškos knygos, 
Aš Tamstoms ne brolis, ne draugas, ne lygus....

Aš prastas — mužikas — sodietis, - 
Tautos mažutytis tautietis.

Nueisiu prie savo sodiečių — žmonių,
Įstosiu į kelią senovės draugų,
Ir jiems savo dvasią pavesiu aklai....
Jie ves mane jauną kur skamba stiklai, 

Ir kur pope'rosais tirštai prismilkyta, 
Kur šoka ir griežia per naktį lig ryto.

Tik aš jiems įtikt nemokėsiu.... 
Atstumtas ir vėlei liūdesiu....

Aš gert nemokėsiu “baltakės” pilkos,
O jie pasigėrę mane vis kolios;
Jų žodžių žemųjų bus liūdna klausyt,
Verksiu.... negalėsiu aš jų pataisyt...* 

Prie senių priligti teipat nemokėsiu, 
Aš pipkas rūkyti, turbut, negalėsiu.

Nė žaist su jaunaisiais nemokti, 
Nė tancių dailiųjų nešoku....

Mergelės, nė moters manęs nepriims.
Gyvenimo tiesas man svietas atims....
Daugiau aš norėčiau kaip dirbt ir miegot....
Aš trokštu ir džiaugsmo, he vien ašarot...* 

Aš trokščiau krutinę, jausmus nuraminti 
Ir skaustančią širdį kumors atgaivinti.

Atstumtas, nubudęs, verksmingas, 
Rašysiu aš eiles jausmingas.

Vilties jau nustojęs, pradėsiu galvot,
Ar mirt apsileidęs, pametęs kovot...*
Ir jau negalėdamas gero daryt.
Pradėsiu liudniausius raštus parašyt...« 

Jaunieji sakysit: — Tai naujas poetas, 
Svajotojas, dainius, gamtos numylėtas 1 

O aš nelaimingas kentėsiu, 
Į temstantį rytą žiūrėsiu....

Ir jau paskutinios nustojęs vilties,
Pat sau pasiskirsiu nueit ant mirties...* 
Prakeikęs tiranus, tiesų plėšikus, 
Apverkęs skaudėjus, jiegų siurbikus, 

Ir proto nustojęs gyvybę ardysiu....
Nueisiu į Ventą ir pasiskandysiu.... t

Kur busiu, tikrai, neišgirstė, 
Už metų ir vardą užmirštė.

Venta mane liūdną su meile priims,
Jos krištolo vandens nuo svieto uždengs...* 
Mirgėdamos bangos supuos ir myluos;
Upinė dievaitė priglaudus bučiuos, 

šnabždėjimas vikšrių sužadįs meilumą^ 
Ir duos įkvėpimą, ir gilų ramumą.

Nebus tada ilgu ilsėtis, 
Svajot ir per amžius mylėtis.

25-I-06.

Ir

SUDIEV LIETUVAITEI 
Sudiev lietuvaitė! Vargai dėl manęs, 
Už mokslą, už darbą, jau ačių sakau 
Daug laiko padėjai, ilgai gaišinau, 

' Naudos neturėjai flėkiek dėl savęs.

Einu jau į darbą, į sodžius, laukus;
Net mintį man sfegia, sunkus ten darbai.
Ten žmonės nuliūdę, visur tik vargai....
Miege ten gyvena, jų oras tamsus....

Man
Ir traukiai į dorą su meilės jausmu;
Rašyti pakurstei, davei įkvėpimą.

dvasią penėjai gražiausiu maistu,

Dabar jau ilgesiuos, kentėsiu skausmus 
Ir verksiu, liūdesiu visai neramus.
Varge paskandysiu dvasios pakėlimą.
—XII-O4.

UŽ PATARMES AČIŲ!.... ■ 
Pavestas p. Z. 5—nei.

Už patarmes ačiū aš Tamstai sakau, 
Ir taip labai liūdnai dabar nerašau. 
Už gyvastį, būvį kovoti priseis, 
Metus ir kitus, gal, mirtis neateis... 
Venta tebanguoja viena be manęs, 
Jau nežadu gelmėj skandyti savęs. 
Geriau bus ilsėtis ramiai kapuose, 
Neng tekančio vandens bangų-bangose. 
Vistiek aš gyventi ilgai negabu, 
Dar būdamas jaunas, numirti turiu...* 
Aš džiustu lyg pakirstas medis miške, 
Ir vystu lyg žiedas, sumintas lauke. 
Numiręs nueisiu į dangų augštai, 
Kur šventosios dvasios dainuoja šaltai... 
Išnyksiu ir žusiu nematęs šviesos;
Ant žemės gyvenęs, neradęs tiesos... * 
Jausmų nė gyvybės jau nieko nebus...* 
Už keletą metų ir vardas pražus.

Meldžiu nuo gyvųjų, nors tiek padaryt, 
Ant kapo nors vieną leliją sodyt...-.
28-III-06.

MALONIAI MERGELEI.
Kad busiu suvargęs, giliai nusiminęs, 
Kad spaus mano dvasią liūdnumas atgimęs... *

Kad imsiu galvot, ar mirt, ar gyvent ?... * 
Ar jaunas pražūt, ar laukt ir pasent? y 

Kad sapnai ims baidyt mano vėlę, 
Kad bijosiu ir savo šešėlio,

Ir kada pats savęs nebekęsiu.... 
Tai lauksiu ilgai gražesniųjų laikų, 
Ir lauksiu užšvintant aušros iš rytų.

Vis lauksiu didžiau, 
Kad butų geriau!

Kad grauš mano širdį baisiausia kartumas.... 
Nelinksmas nė vasaros pievų žalumas....

Ir viltįs pames, svajonės apleis, 
Tamsiausi naktis man protą užskleis....

Kada nieko mylėt negalėsiu, 
Bę tiesų, kad atstumtas, budėsiu, 

Gal ii skausmo numirt pasišvęstu....

Bet lauksiu ilgai gražesniųjų laikų,.
Ir lauksiu užšvintant1 aušros iš rytų;, 

Ir lauksiu šviesos, {
Ramios, malonios!

Ilgėjimą kęsiu atšalęs,1 nupuolęs,
Ir vilties nustoję**, ant amžių prapuolęs.... 

Kad pulsas tik plaks ir galva skaudės, 
Širdis norės verkt ir tai negalės....

NesulauUdam&s nieko jausmingo, 
Išrinksiu • sau I kelį verksmingą,

Ir keliausiu nubudęs, paklydęs.... 
Bet lauksiu ilgai gražesniųjų laikų, 
Ir lauksiu užšvintant aušros iš rytų. 

Ir stumsiu metus, 
Lyg sunkius ratus!

Aš dvasioj paklydęs, ant kūno pražuvęs..., 
Užeičiau pas draugę, seniai jau bebuvęs;

Nelejdusi man pradėti šnekėt,
Išbėgtum, gražiai pasakius, lukėt....

O įeitum žiedais apsikaišius 
Ir gražiai paprastai apsitaisius.

' Tada linksmai sušukčiau išvydęs:
— Aš lauksiu ilgai gražesniųjų laikų, 
Ir laukiau užšvintant aušros iš rytų,

Dabar jau gerai,
4 Bus linksmu ilgai!

, Pasveikinus linksmai, maloniai šnekėtum, 
it dangišku veidu meiliai pažiūrėtum, 

Žibėtum skaisčiai žvaigždžių akimis, 
Penėtum saldžiai, jausmais, mintimis.

Ir nueituva ten kur tos bangos, 
Pasikeldamos mirga ir rangos,

Tada ežero krantui sakyčiau:
— Aš laukiau ilgai gražesniųjų laikų, 
Ir laukiau užšvintant aušros iš rytų,

Sulaukiau dienos, 
Gražios, malonius!

Dabar jau, meilutė, apšvies mano dienas, 
Dabar niekada jau nebusiu aš vienas F 

Ilgėtis gana dabar ištiesų, 
Nereiks jau bijot širdies debesų! * 

štai dievaitė, viršgamtiška poni! 
Ji gražiausia, visiems ji maloni!

Ir aš jai tokias eiles rašyčiau: 
Sveika buk dievaitė, gražiausios gamtos! 
Tu dangiškas aniuolas, meilės šventos 1 

Palaiminta buk I 
Palaiminta bukli

19-I-06.

TYKUS, TYKUS VAKARĖLIAI.
Tykus, tykus vakarėliai, 

Teip ramu ant lauko;
Šviesus rausvi debesėliai, 

Padangėse plauko.

TĖVYNES MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖS REIKALAI.

Visus raitus Tiv. Myl. Dr-jos rei
kaluose, kuopos ir pavlentoa ypatos 
malonės siųsti Dr-jea Llt Kom. na
riui Ir redaktoriui.

J. LAUKIS, 
501 B riek st., Valparaiso. Ind.

IŽDININKO KAUCIJA.
Antrojo T. M. D. susivažiavi

mo tapo pripažinta, kad Centrališ- 
kas Draugijos iždininkas turi už- 
sistatyti kauciją sekantiems ■ me
tams sumoje $2000. Teisybė, šiuo- 
mi laiku pas iždininką randasi 
daugiau $2000, vienok netrukus 
reikės apmokėti išleidimą Kudir
kos raštų ir Draugijos iždas tu
rės žymiai pasimažinti. Tos prie
žasties dėlei tapo nuspręsta, jog 
užtenka $2000 kaucijos. Iki šiam 
laikui, pakolei T. M. D. buvo dar 
ne inkorporuota (be čarterio), iž
dininkai užsistatydavo kauciją pri- 
vatišku budu ant Centrališko pir
mininko vardo sumoje $500. šiuo- 
mi pranešame, jog p. Povilaika, 
T. M. D. iždininkas, jau išpildė 
antrojo susivažiavimo reikalavimą 
ir prisiuntė man paliudyjimą, kad 
už jį yra užstatytas “bondsas” su
moje $2000 per “American Bond- 
ing Company of Baltimore”..

"Bondsas” užstatytas ant metų 
laiko iki 2 dienai Berželio 1910 
metų. Lėšos užstatymo minėto 
"bondso” išneša $10 ir, pagal su
sivažiavimo nutarimo, padengtos 
iš T. M. D. iždo.

KUOPŲ VIRŠININKAMS.
Jau rašėme pirmiaus, kad Ku

dirkos raštus galės gauti tik pil
ni T. M. D. sąnariai, užsimokė- 
jusiejie už šiuos 1909 metus. T. M. 
D. knygius išsiutinės tik tiek eg- 
zepliorių minėtų raštų, kiek Cent
ro sekretorius ras užrašytų są
narių savo knygose. < Todėl yra 
didelis laikas, kad patikrinti, ar 
surašai kuopų sutinka,' su Centro 
knygomis. Tas būtinai reikalin
gas dėlei išvengimo nesusiprati
mų terpu kuopų ir Centro. To
dėl meldžiame kuopų raštininkus, 
idant prisiųstų Centro sekretoriui, 
p. V. A. Greičiui, pilną surašą 
sąnąrių savo kuopos su' pažymėji
mu, kiek kožnas yrą. užsimokėjęs 
už šiuos 1909 metus.

Gavęs surašus, Centro sekreto
rius galės galutinai sutvarkyti sa
vo knygas, .kuriose laike buvusios 
suirutės labai lengvai galėjo 
raukti klaidų.
.Mums smagu patėmyti, jog 
urių kuopų viršininkai labai

| >inasi savo kuopų reikalais ir sten- 
Įgiasi laikyti juos visados tvarko

jsi-

ru-

12-VII-08.

• Jau nutilo paukštužėliai, 
Upės nebanguoja;

Mųsų broliai —- bernužėliai
Dalgių ne valiuoja.

Mėlynakės — seserėlės, 
Gėlių prisiskynė;

Iš liūdnųjų ašarėlių
_ Vainikus nupynė.' 

Žvaigždės mirga, mėnuo šviečia, 
Pailsėti šaukia;

Jaunos mintįs širdį kviečia, 
Pas mieliausią plaukia.

Skausmo tinklą jausmas audžia, 
Ilgų taip palikti....

Sielos vargas baisiai spaudžia, 
Negaliu užmigti.,,.

KUR GRAŽIAUSIA?
Gražu tarp žaliuojančios dirvos rugių, 

Kad žydinčios varpos ant lauko linguojas, 
Gražu kada kalnas lyg jura banguojąs,

Kad mirga sparneliai margųjų drugių.

Gražu kada gėlėmis dengias laukai,
Kad liūdnai kukuoja raiboji gegutė,
Kad skambin ir šneka paukštytė mažutė,

Nuo vasaros vėjo, kad šlama raiškai.

Gražu kada žiba karoliai rasų, 
Kad saulė iš ruko nuraudusi kyla, 
Kad ryto vėsumas truputį apšyla,

Kad ašaros bįra nuo medžių kasų.

Gražu tarp pražydusių pievų žalių, 
Gėrėtis gražybe vingiuotų upelių, 
Klausytis šnabždėjimo vikšrių lapelių,

Sėdėt tarp sulaužytų sluogsnių uolių.

Daug kartų gražiau kaip tarp dirvos rugių, 
Pabūt, paviešėt tarp jaunų lietuvaičių, 
Įeiti į širdis jautriųjų mergaičių,

Ir dvasią priglaust prie gerųjų draugių.

Gražiau, kada meilės ištroškus širdis, 
Pasilsia prie savo mergytės — mieliausios; 
Tada tiktai gimsta svajonės giliausios

Ir žūna ilgėjimo liūdna naktis.

Gražiausia — kad meilė pasklystų plačiai, 
Kad vestų žmoniją prie tikslo augščiausio, 
Visuomenę trauktų prie veiksmo karščiausio,

Kad rodytų taką į laisvę stačiai.
13-VII-08. .

yr

je. štai, neseniai ir be prašymo 
gavome pilną atskaitą apie stovį 
kuopos nuo p. G J. Daniuno, 44 
kuopos viršininko, Greenpoint, N. 
Y. Prie tos atskaitos pridėtas pil
nas surašąs kuopos sąnarių su vi
somis reikalingomis žiniomis. 
Centro valdyba meldžia ir visas 
kitas kuopas prisiųsti augščiaus 
minėtus surašus.

B. K. Balevičius,
T. M. D. Pirmininkas.

| Su viršum 300000 Švedijos 
darbininkų, taigi 2Ota dalis visų 
gyventojų streikuoja. Stokholme, 
krašto sostapilyj trūksta jau mai
sto žmonėms: duona pasibaigė, 
mėsos teipgi mieste ne daug, viskas 
neišpasakytai pabrango. Valdžia 
į savo rankas paėmė pristatymą 
pieno ir po truputį duoda jo alk
stantiems žmonėms. Iki šiol mie
ste dar ramu, bet valdžios laukia 
riaušių, todėl iš visur traukia ka- 
riumenę.

|| Persijos randas pasiūlė niųį 
mestam nuo sosto Persijos šachui 
metinę algą po 75000 do., taigi 
tiek, kiek gauna Amerikos pre-’ 
zidentas, jeigu išduos savo bran
genybes, arba bent pasakys kur 
ir kam jas pavedė.

|| Vokietijoj susitvėrė jau kom
panija, kuri parengs prieš vėją pa
lekiančių orlaivių liniją terp 
Frankfurto ant Maino ir Leipci
go. Tam tikslui Frankfurto kapi
talistai duoda vieną milijoną marw 
kių. -

bran-

U Pabėgėliai iš Išpanijos, atka
kę Prancuzijon, pranešė, buk re- 
voliucijonieriai, nepasisekus gin
kluotai revoliucijai, rengia dabar 
kitokį kovos būdą — jie nori vi
soj Ispanijoj surengti visuotiną 
streiką.

II Anglijos dokų darbininkų on 
ganizacija užgyrė uždėti ant są
narių specijališką mokestį ir to
kiu budu surinktus pinigus ap
versti sušelpimui streikuojančių 
Švedijos darbininkų.

.1

|| Persijoj, provincijoj Azerbd- 
dzan, kalniečių vadovas Ali Chaa, 
su savo kariautojais užpuolė ar
mėniškus kaimus, 12 kaimų išd*> 
gino. Armėnų vyskupas kreipėsi 
prie maskoliškojo konsulio mels
damas pagelbos.

A
|| Vokietijoj, mieste Norinber- 

goj išleistas policijos padavadiji- 
mas uždraudžiantis 
vo ilgais drabužiais 
ir dulkyti dulkes į 
sis.

moterims sa
guoti gatves 
praeivių no

|| Afrikoj maurai
styti mahometonus pradėti šventą 
karą su Ispanija. Jie nori ne tik 
išvyti išpanijonus iš Morokko, bet 
įsiveržti į Išpaniją, užkariauti 
Grenadą, iŠ kur maurus išpanijo- 
nai išvijo. I i

pradėjo kur-

|| Pietinėj Afrikoj, prie Capt 
Town, paskendo angliškas garlaU 
vys Maori. Iš buvusių ant laivo 
žmonių, 9 priplaukė prie kranto^ 
vilnys atnešė šešis negyvus; kas 
atsitiko su kitais, dar nežmtfc->—.

|| Prancūzijoj, aplinkinėse Bres
to, 5 d. rugpiučio buvo žemės drn- 
bėjimai, kurie gana išgazdino gy
ventojus, bet ne daug nuostolių 
pridirbo.

P. G. Tamistos noras sutverti 
T. M. D. kuopą savo apielinkėje 
yra labai girtinas; kiekvienas ge
ras tautietis privalytų tą daryti. 
Musų apšvietimo reikalai- tąsyk 
sparčiais žingsniais eitų pirmyn, 
bemokslių skaitlius; o su juo drau
ge skurdas ir kiti nemalonus ap
sireiškimai išnyktų iš musų tarpo 
ir mums neliktų priežasties * de
juoti dėl sunkumo padėjirtio.

T. M. D. įstatus galima rasti 
kiekvienoje T. M. D. išleistoje 
knygelėje, o jos neturint galima 
kreiptis į draugijos pirmininką, 
p. B. K. Balevičią, 819 — 32nd st 
Chicago, III. Naujos kuopos na
rių vardus reikia pasiųsti raštinin
kui: V. A. Greičius, 7 Stiles Hali, 
Valparaiso, Ind., o sumokėtus pi
nigus iždininkui — A. J. Povilai- 
ka, 804 'Bank st, VVaterbury, 
Conn.

----------------------
|| Nekentimas Anglijos ir jos 

jungo greitai platinasi Indi jose. 
Kaip paduoda laikraštis “Daily 
Telegraph”, indiečių nutarta- nuo 
7 d. rugpiučio pradėti boycotuoti 
atgabenamas iš Anglijos prekes. 
Atsirado indiškas pranašas, bai
gęs Anglijoj universitetą, kalbi
nantis didžiausioj paniekoj laikyti 
visus tuos indiečius, kurie su an- 
glijonais draugauja, su jais lai
kosi.

/ • * ------

|J Sulyg maskoliškojo rando 
garsinamų žinių, cholera Peter
burge pradeda eiti silpnyn: naujų 
apsirgimų būva dabar tik iki 30 
j 24 valandas.

ĮĮ Pabaigoj liepos, pietinės Pran
cūzijos Cantal departamento kal
nuose labai prisnigo, 
gybės sniego pražuvo 
Staučių avių.

Nuo dau- 
daug tufe*

Iš visur.
|| Laike paskutinių riaušių 

ste Barcelionoj sudegino 40 klioš- 
torių, zokonininkus išvaikė, bet 
gyvų neužmušinėjo, išnešė tik su 
procesija nuo seniai klioštoriuose 
palaidotas minyškas. Per išdegi
nimą klioštorių 7000 našlaičių ne
teko prieglaudos. Sudegintas teip
gi Barcelionos gamtos muse jus ir 
dailės mokykla. Sudegintas teip
gi knygynas mokslo m užjaus, 
kuriame buvo 7000 tomų didelės 
vertės knygų.

mie-

neseniai susekė 
apskaityti senu
li kamieno ap-

Mokslinčiai 
teip tikrą būdą 
mą žuvių, kaip 
skaito senumą medžių. Senumą
žuvių apskaito pagal daugumą 
teip vadinamų Otolitų, arba kauli
nių grumulėlių randamų žuvies 
girdėjimo organuose. Otolitai pa
sidaro du kas metas — vasarinis 
būva šviesesnės parvos, žieminis 
tamsesnės. Taigi iš skaitliaus 
Otolitų porų galima spręsti apie 
žuvių metus.

|| Ant Kavai salų pasibaigė 
streikas japoniečių pliantacijų dar
bininkų.

[| Atkakę į Trancoe tūli sąna
riai 
galio expedidjo6 pranešė, jog 
amerikonas Wellman pasirengęs 
jau kitą sanvaitę su savo orlai
viu nuo salos Spitzbergeno lėkti 
prie šiaurinio žemgalio. Kad tik 
šįmet jam pasisektų geriau negu 
pernai.

|| Streikai Švedijoj, 
d. rugpiučio, neišsiplatino labiau. 
Kapų kasėjai, kurie buvo prisi
dėję prie streiko, sugrįžo darban.

užgimę 5

Wellmano šiaurinio žem- [Į Pasitraukus didžiųjų Europos 
viešpatysčių laivams 
Turkija ten siunčia 
laivus su kariumene.

nuo Kretos, 
savo penkis

Įf Besi viešė j imas maskoliškojo 
caro Anglijoj pasibaigė 5 d. rug
piučio. Jis su savo laivu Stan
dard išplaukė į Kielių, Prūsuose.

|| Komitetas šelpimo Mesinos 
žemės drebėjimo aukų pagarsino 
laikraščiuose, jog jis šelpimui tų 
nelaimingų aukų surinko 5 mili
jonus doliarių; dabar iš tų pinigų 
liko tik 25000 dol.

| Visuotinas streikas Švedijoj 
platinasi vis labin. Prie streiko 
pristojo jau spaustuvių darbinin
kai. Karalius bandė taikyti ne
sutinkančias puses, bet jam nepa
sisekė.

U Kariškasis teismas Rostove pas
merkė 18 ypatų, uždėjusių čia 1908 
m. respubliką. Iš tų ypatų: 3 siun
čia Siberijon, 2 prie sunkių darbų 
per visą gyvenimą, o 13 gavo po 
6 metus tvirtovės.

|| Netoli Stettino, Prūsuose, lai
ke smarkios vėtros paskendo trįs 
žvejų laivai su visais ant jų bu
vusiais •žmonėms. Vilnys prie 
kranto atnešė dvyliką prigėrėlių 
kūnų.

U Pasimiręs’ Ryme Išpanijos 
pretendentas kunigaikštis Don 
Carlos užrašė popiežiui rinkių dai
lės daiktų ir pinigų 2 milijonu 
doliarių.

|| Europoj pakilo deimantų kai
nos iki $725 už karatą. Mat 
Amerikoj laikai gerinąs! ir ten 
daugiau deimantų reikalauja.

NAUJI RAŠTAI. .
"Žmonių Knygynai*. No. X 

Kaip žmogus ant žemės atsiradof 
PagalS. Kraus, Baelsch ir kitus, 
parašė J. Baltrušaitis. Pittsburg, 
Pa. 1909 m. 40 pusi.

Knygutė naudinga ir pamoki
nanti. Aprašyta prieinamai ir su
prantamai.

Dogma tas apie pragarą iszais^ 
kintas faktais, iszimtais kaip isz 
gyvenimo Šventųjų, teip isz Isto- 
rijos svietisskos. Surinko kun. 
J. J. K antakis. II Laida, P kilo- 
delphia, Pa. .1908 m. 70 pusi.

Juodialftttrij. Valstija ir mo~ 
kesčiai. Vilnius. Juozapo Za
vadskio spaustuvėj. 1909 m. 61

Į

Viešpaties Jėzaus gyvenimas. 
Pagal Sv. Evangeliją paraše J. 
Baltrušaitis. Seinai 1909 m. i87t
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VIETINES ŽINIOS.

^7;

pas,

3musų

ad-

111.931

Ant Pardavimo.

ad-

68 W.

satyriš-

ar kitokios, kiek narių pri-
- •

'Lietuvos" Išleist uvi.
’isas žinias siųskite šiuo

prk 
mo- 
ket-laiku 

geni,

P? S. 
adresu:

nišku.
sta su tuo žmogum, kuris nori I koj™

Ona Baužienė
— 35th place, Chicago,

Puikiai. Sekasi 
rinkimas lietuvių statistikos į 
‘(•Lietuvos” Kalendorių 1910 m.

Turiu sa- 
Prašau atsišaukti

G. •

rugpiučio. pi?.’3301 S. Morgan st.
Susirinkime dalyvavo 4 moters 

ir 13 vyrų. Iš svarbesnių nutari-

F. Navickas , 
500. We«tville, „L

gilumos krutinės užprotestuoji ir
Beckemeyer, III. 

pažystamo Petro 
_ _ ____________ ; Kauno gub., Šiaulių

Bet kągi darytum tami-1paviet0* parap.. Biliūnų. . 1 kaimo. Jau treti metai kaip Ameri-
Turiu | Jį labai svarbų reika- 

savo nuvargusi ‘ skilvi P* JI® p** ar kaa klta8 malonės . . * duoti žinią adresu:
F. Kaspar
So. Glastonbury, Conn.

Nesenei pribuvęs iš Lietuvos pa- 
. jieškau savo brolio Antano Milkevi

čiaus, Kauno gub., Raseinių miesto. 
3 metai kaip Amerikoje; gyvena 
Brooklyn, N. Y. Jis pats ar kas ki
tas malonės duoti žinią adresu:

Aleks. Mltkevičaitė
20 W. 17th Place, Chicago, III.

Pajieškau savo patėvio Jurgio Braz
deikio ir brolio Adolfo Bertašlaus. 
Abu Kauno gub., Telšių pavieto, Kal
varijos parapijos. Jie patys ar kąs 
kitas malonės duoti žinią adresu: 

Kazimiera Mažeikienė
13 Park Plaęe, Cliffside, N. J.

Pajieškau dvieju* draugų: Juoza
po Rugio, kaimo Vilkapto, parapijos 

I Lukšių ir Antano Užupio, Sintautų 
kaimo ir parapijos; abu Suvalkų gu
bernijos. Jie patys ar kas kitas ma-| 
lonės duoti žinią adresu:

Joe. Stanaitis 
Box 62. (Ali. Co.), Bunola, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Tamo
šiaus Niekaus, paeina iš Suvalkų gub., 
Senapilės pavieto, Gudelių gmino, 
Morkaviškio kaimo. Jisai yra sunum 

.Marijonos ir Arftano Niekų. Jis pats 
l’>r kas kitas malonės duoti žinią ad- 
• resu: 
I Kaz. Kudirka

1132 Indiana avė., Sheboygan, Wis.

PAJIEŠKAU SAVO VYRO 
Kazimiero Baužos, kuris gyvena 
po No. 886 — 34th pi., Chicago, 
III. Prasišalino iš namų su vaiku 
Kaziu 5 metų, 7 d. gegužio, 1909 
ir iki šio laiko neduoda jokios apie 
savę žinios. Jis pats arba kas žino 
apie jį tegul praneša po šituo 
resu:

Reikalavimai
; Reikalauja Mokytojų.
1 Reikalauju dviejų mokytojų-mergi- 

nų prie bažnytinės mokyklob. Viena 
turi žinpti anglišką ir lietuvišką kai* 
bi, antroji tik lietuvišką.

kun. A. Ambrozaitis
134 W. # 23 rd Place Chicago, III.

Reikalauja siuvėjų — moterų prie 
moteriškų drapanų. Darbas geras ir 
nuolatinis. Siuvėjos malonės atsi
šaukti adresu:

J. PetravlS
Box 411, LudTow, Mass.

Reikalauja 1000 darbininkų prie 
geležinkelių | vakarines valstijas. 
600 darbininkų | girias Michigan ir 
Wlsconsin valstijų ir taipgi darbi
ninkų kitokiems darbams. Algos nuo 
31.75 iki >2.00. Uždeda geležinkelio 
tikietą nuo Chicagos. Atsišaukite 
tuo jaus, nerašykite, adresu:

Lithuanian Agency
239 Milwaukee avė., Chicago, I1L

11 priežasties išvažiavimo Lietu
von parsiduoda visa eilė naminių 
rakandų. Rakandai labai geri ir 
gražus, parsiduoda labai pigiai dėlto, 
kad savininkas turi greitai išvažiuo
ti. Atsišaukti adresu:

Ant Betler
4337 80. Wood st, Chicago, III.

Parsiduoda pigiai visi naminiai ra
kandai, kuknloe sudynai, patalynės 
ir kas tik įrengimui namų yra rei
kalinga. Priežastis pardavimo — iš
važiavimas Lietuvon. Atsišaukti

Dom. Gailiunas
19th st. kertė Johnston 

Chicago, 111.

Pigiai parsiduoda bučemė ir gro- 
sernė. lietuvių apgyventoje vietoje. 
1343 N. Ashland avė., arti Milwaukee 
avė. Atsišaukti nurodytu adresu.

Parsiduoda labai pigiai 2 namai 
3 lubų, 5 pagyvenimų nuo gatvės ir 
2 lubų, 2 pagyvenimais nuo užpa
kalio. Raudos atneša 350 | mėnesi. 
Kaina 34700.

A. Olszewski
1252 80. Halsted st, Chlčkgo, III.

Pigiai parsiduoda gera bučernė ir 
ęroeernė lietuvių apgyventoje vietoje, 
irti lietuviškos bažnyčios. Savinin- 
, •• ... . . - Atsišau-

J._ Ilgaudas, 
3252 So. Halsted .st, Chicago, III.

J. Ilgaudas,.
3252 So. Halsted st., Chicago, III.

V- ——o.v0v* ijvuioaųjĮ 
giedojimę, jiežko vietos. Malonėki te 
atzltauktl adresu:

VI. Milevskl
Box 123, Gaylord, Mteh.

Pajiežkau savo draugo pačios Bar
boros Vaičulienčs, po tėvais J užkaitės. 
Paeina iž Kauno <ub., Raseinių pa
vieto, Kvedanos kaimo. Ji apsivedė 
Catlln, 111., bet pagyvenus jai 4 mė
nesius su vyru atskyrė jų nuo vyro 
jos atvažiavęs brolis 1904 m. Ji yra 
5 pėdų 6 colių aukžčio, veidas mažu
mę šlakuotas; turi vienų sūnų. Ji 
pati ar kas kitas malonės duoti žinių 
adresu:

F. O. Box

Pajieškau William Ray, 5 pėdų ir 
3 colių augžčlo, smulkios burnos, ma
ža riesto nosis, žydrių akių; kalba 
plonu balsu ir labai 16 lėto. Paeina 
iž Suvalkų gub. Dirba paprastai val
gyklose. Prasišalino nuo manęs nak- 

. _) nuo 11 | 12 liepos. Išbėgo per 
1 langų. Kas suteiks apie JĮ greitas 
Ir teisingas žinias, tam duosiu 325.00 
atlyginimo.

Mrs. Domicėlė Kryžius 
816 Judklns st, Seattle, Wash.

Pajieškau apsivedlmui merginos- 
I lietuvaitės 28 metų senumo, nes ir aš 
• turiu 28 metus. • Meldžiu atsišaukti 

adresu:
W. K. 

Box 176,

Pajieškau apsivedlmui

liaus. Turi turėti šiek-tiek turto ir 
mėgti gyventi ant fanuos, 
vo farmų Wis.
adresu:

A. G. -
79th Sc CarpAter st., Chicago, III.

Pajieškau savo brolių: Jurgio Ir 
Petro Vaitiekūnų. Jurgis Jau keturi 

—... •___ Abudu pa
eina iš Kauno gub., Panevėžio pa- 

P° vleto, Vabalninku parapijos, Dasko- 
I pės viensėdystos. Taipgi pajieškau 

1 Juozo Plevoko, Vabalninku 
*. Jie patys ar kas kitas 

’ Į malonės duoti žinių adresu:

■a
Dr. Graičuno prelekcijos apie kur kūdikiai ir be geresnio augi

•* ” .4. n’mo pusėtinai tarpsta; čia rei-

—

užlaikymą kūdikių sveikatos.
5 ir 6 prelekcijos buvo ant 18 gai- kia daugiaus suprasti apie kudi-

„nicago, Sulyginant, yra svei- vės, 7 — Town of • Lake miesto kių auginimą. Tokiam pamoki-
kiausia vieta visose Jungt. Valsti- dalyje, — visos parapijinėse sve- nimui minėtos paskaitos ir yra
jose. Ypač ši vasarą tuomi atsi- tainėse. Prelekcijos labai geros rengiamos. Panašios jau buvo

ant Tovvn of Lake, Bridgeportežymi.
Peręitą sžnvaitę Chicagoj buvo 

5^’ mirtys, tai yra 131 mažiau 
negu tą pat sanvaitę pernai. Abel- 

■ nas mirčių skaičius buvo 12-33 
iš IOOO ypatų, metinio skaičiaus, j 
Taigi 15.5 nuošimčiais 
'negu pereitą metą.

Stengimasis Sveikatos 
tamento, po vada Dr. 
Sveikatos komisoriaus, 
puikius vaisius, nes kūdikių že- 
miaus 5 metų mirimas pereitą san
vaitę, 108 buvo mažesnis už pe
reitų metų tą pat sanvaitę. 
‘'Sveikatos mapos". Sveikatos ko- 
misoriųs Dr. Evans išleido ma- i 
pas, ant kurių taškeliais paženklin
tos vietos mirusių kūdikių ir su
augusių žmonių įvairioms ligoms. 
Mapos bus gaunamos įvairiose vie- 

* tose. ■ •

Prelekcijos labai geros [ rengiamos.
ir labai naudingos. _ _

Reįkia pažymėti įspūdžius nuo *r kitur, kur neperdaugiausiai lie-
6 prelekcijos: Prelekcija prasi- tuvių moterų lankėsi.
dėjo su aiškia, gerai išalkinančia Geistina, kad prie 134 \V. 23 
kalba apie kūdikių giltines: pra- gyvenančios lietuvės visos at
stu orą .muses ir nemokėjimą pe- silankytų paklausyti. Rodosi, kad 
nėti. Potam buvo rodomi |>a- motinoms privalo rūpėti jų pačių 
reikštai su aiškinimais. kūdikėlių sveikata ir likimas.

Depar- Apie sugadytą orą ir muses jau Paskaitos bus lietuviškai ir an- 
Evanso, pirmiau “Lietuvoje” buvo minėta. gl*škai. • 
išduoda Čia verta paminėti apie nemokėji- ~ -

mažiaus

mą kūdiki; penėti, kaip buvo' 6, ■ Lįflmi'l Pardavfju Sanjungos 
- - > jie save užvadina —

Lietuvišku Klerkų Sanjungos”,J . • - -

prelekcijoj nurodyta, dėl ko ku- arba, kaip 
dikiai gauna vasarinę ligą, vadina- 
mą diarrhoea arba viduriavimas m^nesinis susirinkimas buvo 4 d. 
ir nuo ko per vasarą veik pusė 
kūdikėlių išmiršta. Ta liga atsi
randa daugiausiai nuo blogo, se
no pieno ir nuo fnaitinimo maistu, m,J buvo — prigulėti prie Chica- 
kurį kūdikio, vidurėlhi negali su- £os Suvienytų Draugijų. F“. Eis- 
virinti. Jeigu motina nori, kad ,nontas skaitė referatą apie Par- 
kudikis butų -visada sveikas ir ra- davėjų San jungą.. Referatas bu- 

‘ - mus’ neturi kūdikį pratinti visada vo perdėm ideališkas — apie eko-
Chicago musikališktf perstatymų nešioti ant ranku, neturi perpenė- cinišką pardavėjų stovį ir tautiš-l 

kontraktorius p. Neuman padarė ti, arba penėti netinkančiu pienu. " 
kontraktą su New Yorko Metro- Pirmo mėnesio kūdikis turi, būti 
politan Didžiąja Opera davimui žindomas kas dvi valandi antro 
Chicagoj per visą balandžio mė- mėnesio — kas dvi ir pusė va- 
nesį operų Auditorium teatre. landos, trečio mėnesio __ kas tris

Tas kontraktas supainiojo Os- valandos, toliaus — kas trįs ir pu- 
karui Hammersteinui, savininkui sč valandos. Pirm žindvmo mo- 
Manhattan Didėsės Operos, plia- tina turi nusiplauti krūtį ir nuleis- 
nus, nes jis, norėdamas, kaip ke- sti kokį šaukštuką pieno. Jeigu 
tino, į Chicagą atsiųsti savo ope- kūdikis penimas karvės pienu _

pienas turi būti šviežias ir tvras.
i yrą. kūdikiui pieną galima gauti 

miesto parkučiuose. Spenys turi 
būti be “paiptikės”, t. y. vien gal
vutė užmauta ant bonkutės, kad 
gahma butų pirm davimo kūdikiui 
žfsti. jį išversdinus, karštu vandą- 

I rifu išplauti. Bonkutė teippat turi 
būti kiekvieną suk plaunama. Tuš
čias spenys uiekądaAcrKjda lei:

rą, negaus tinkamo operoms te- 
» atro.

Kada jam pranešta apie tą kon
traktų, jis savotiškai nusijuokė, 
nurodydamas prilyginimu, jog ne
mano nusilenkti. Jis pasakė: “Ar 
jus kada girdėjote istoriją apie

, persus ir spartėnus? Vos pra- 
dėsiant mūšį, persai ųusiuntė1 
Spartėnains pasargų: “Nuleįąkit- 
te rankas. Męs iššaųsim tiek daug,!*1* ^įsti. Žindyti kūdikį reikia tik- 
vilyčių, jog joms* lakstant, net 
saulė užsitemdys”. • Spartėnai at
sakė: “Mes kariausim pavėsyj”.”

tai paškirtante laike atskiestu ar
ba t neafcklesįff, pagal reikalą ir 

1<udikį, pienu p jeigu kūdikis verk- 

tųlęjet^arčiais* galima jam duoti 
tyrą vandenį žįsti, bet ne pieną ar 
ką kitą. Jeigu kūdikis susirgs pil- 
valige, geriausias vaistas — ne
duoti jam nieko valgyti per 25 ar
ba daugiaus valandų; galima duor 

Mat vieną ry tą, jiems 0 ^iskį tyro, vandens arba silpnos, 
", . iic su- nesaldintos arbatos, kol vidurėliaitrims bevalgant pusryčius, jis su : . •

. . „ . • , . • • • ». nesusttaisys. Kūdikiui pradedant
j taisytis, galima duoti žįsti krūtį 

arba iš bonkutės, bet tik mažumelį 
ir tik visai pasveikus galima pilnai 
duoti jam prižįsti.

Kūdikiui neturint dantukų ne
reikia nieko daugiaus duoti apart 
pieno, nes vidurėliai jo ant tiek 
silpni, jog nieko daugiaus neįsten
gia sumalti. r

Jeigu kūdikis susirgs ypač 
diarrhoea. nelaukkite, kol pereis,

t __ iš 
pirmos dienos, kol dar lengva pa- 

• gydyti. Tam tikslui yra- gydyklos 
Į vadinamos “Free sanitarium’*, 
esančios Jackson, Lincoln ir ki
tuose dideliuose parkuose, kur gy
doma dykai. Kraštuose parkų 
galima rasti vežimus, kurie per 
parką motinas su kūdikiais nuve
ža dykai iki vietos.

Pasiklausyt prelekcijos lietuvių 
motinų buvo gana, mažai. Koks 
tai lietuvių nesupratimas apleisti ' 
teip . kiekvienai motinai naudingus ’ 
pamokinimus! Prelekcijos juk ren- 1

Moters privalo savo vyrus gel- 
bėti. J. D. Lloyd,. gyvenantis pn. 
349 W. 47 st.,' apsiskudė Engle- 
wood policijos stacijoj, reikalau
damas ntfbau$ti Allisoną ir savo 
moterį.

siginčyjo su savo darbininku Alli- 
sonu už darbą ir dalykui perėjus 
į dvipešą, jo pati jam nepadėjo, 
bet visą laiką, ramiai sau sėdėda
ma, kramtė plyckus, ir jis tapo su
muštu. Jis sako, kad pati visame 
vyrui turi gelbėti.

“Tai ne moteries dalykas gel
bėti vyrui muštynėje. jis sveikas 
prasidėjęs, gali ir užbaigti. Ypač 
gi kada moteris prie valgymo” — 
pasakė teisme Lloydo pati.

Rugpiučio 4 d. teisėjas Girten het skubinkite pas gydytojus i 
nusprendė Allmsonui ir Lloydo 
moterei už 25 doliarių bausmę eiti 

, į pataisos namus.
“Matant du pešanties, kiekvie

no pašalinio priderystė juodu su- 
ctabdyti, arba paprašyti to, 
kas gali, kad sustabdytų. Lloy- 
dienės šventa priderystė buvo at
bėgti į policijos staciją ir pa
kviest policijantus, kad besipešan
čius pergerti/’ — pasakė teisėjas.

Ella Gingles važiuoja į
- Ella Gingles, airišė mezgėja, kuri ( , „ - ---

buvo laikoma kaipo vergė Well- )u gerove., JM nauda., n.e-
. , . . • • • • • • kas daugiaus iš to nesipelno.

, Prelegentas visa širdžia pasi
šventęs motinų pamokinimui, dir
ba be užmokesnio ir stengiasi 
įkvėpti motinoms supratimą, kaip 
gelbėti savo nekaltus kūdikius.

Chicagos sveikatos departamen
to, ypač komisoriausDr. Evans 
subruzdimas gelbėti kūdikius ren
giant visur pamokinimus ir pri-

ington hotelyj ir buvo kaltinama 
už pavogimą kokių ten mezginių, 
už kurią pirmiausiai užstojo soci
jalistų laikraštis “Daily Socialist” 
ir vėliaus po trijų sanvaičių tar
dymo ji buvo išteisinta. 8 d. rug
piučio sugrįžo į savo tėvynę pas 
tėvus. Ji dar neseniai buvo atva
žiavus į Ameriką, bet čia ją patiko 
nemalonus vaišinimas, po kurio ji 
čia, šioj laisvės šalyj, 
giaus pasilikti

0oq automobilių neužsimokėję 
miestui taksas. • Pasirodė teip iš
tyrus miesto kolektoriui p. Ma- 
gerstadt. Taksos išneša į $25000. 
Jis ūžsteliavo 10d miesto polici- 
jantų sugaudyti neužsimokėjusius 
mokestis automobilių savininkus.

nenori ii- žiūrint žmonių sveikatos prižiūrė
tojus bei pičho pardavyklas, šįmet 
išdavė neblogus vaisius, nes tik 
viename miesto distrikte per lie
pos mėnesį šįmet kūdikių mirė 
300 mažiaus negu pernai.

Už prelekcijas Dr. Graičunas 
užsipelno nemažą padėką. Jos 
buvo tikrai geros, nes trumpai, 
aiškiai ir pilnai išaiškino apie kū
dikėlių užlaikymą.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

15 d. šio mėnesio, 7 vai. vakare, 
Birutės draugija rengia p. M. 
Perauskui priėmimą. Priėmimas 
bus choro repeticijų svetainėje — 
So. Oakiey avė. Vakaras bus pa
dabintas tam tikru programų, kurį

■ildys “Birutės” choras ir Chi- 
cagos lietuviai - vargonininkai, 
tarp kurių bus artistas-muzikantas 
A. Pocius. Vakare dalyvaus tik 
turinti užkvietimą svečiai.

Lietuvėms motinoms paskaitos 
apie užlaikymą kūdikėlių sveika
tos bus pn. 134 W. 23 pi., Aušros 
Vartų parapijinėj salėj rugpiučio 
22, 25 ir 27 d., t. y. nedėlioję, se- 
redoje ir pėtnyčioje. Paskaitos 
prasidės 7:30 vai. vakare.

Su prisidėjimu guodotino kun. 
A. Ambrožaičiu, minėtos paskai
tos parengta lietuvių motinų nau
dai, kaip vasaros karščiuose ap
saugoti kūdikius nuo ligų ir mir
ties. Sis damų pilnas miestas tai

Katalikų kovą prieš degtiuf. Į OMa tetų geistina 
. Rugpiučio 3 d.,’* Chicagoj, Audi-1 tu «hakiai HamUm 
. torium teatre, prasidėjo katalikų 
. konvencija hovaFJsu degtine. Kon- 
t vencija užsibaigė rugpiučio 5 d. 
, Delegatų skaičius siekė į 1000 ypa- 
, tų. Rugpiučio 4 d., vakare 7:30, 

buvo paroda, arba demonstracija 
prieš saliunųs; jį ėjo nuo 20 gat
vės Michigan avė. iki Auditorium 
teatrui, kur buvo prakalbos. Pra
kalbų klausėsi 3500 žmonių. Kun. 
J. M. Reardon iš St Paul grasi
no, kad visi karčiamininlcai bus 
atmesti nuo bažnyčios sakramen
tų ; minia entazijastiškai pritarė 
plojimu. Pittsburgo vyskupas J. 
F. Canevin kalbėjo apie nedėldie- 
nių saliunus. “Chicago gėrimui 
išleidžia”, jis sakė, “52 milijonus 
doliarių kas metas, o visa šalis iš- 
išleidžia už gėrimus 2,000,000,000 
(milijardu) doliarių, kuomet tik 
250,000,000 (du šimtu penkiasde- 
šims milijonų) dol. mokykloms”.

1 žinoti kiek tur
tų vMnai lietuvių rankose ir tt. 
Prisiuntėjams suteiksime dovanas 
sulyg žinių svarbumo.

Žinias malonėtame greita laiku 
gauti, nes Kalendorius jau rengia
mas.

Nikas Petrauskas
Nuo 15 d. rugpiučio pradės duo

ti lekcijas: dainavimo, piano, teori
jos muzikos, solfedžiojo, harmoni
jos, kontrapunkto, fugos ir kitų 
dalykų besirišančių su muzika. 
Lekcijos kiekvienam prieinamos. 
Apie sąlygas ir vietą dasižinokite tyje

PajieškojimaL
VARGONININKAS.

kurną.
Prie šios draugijos gali prigu

lėti lietuviai — moters ir vyrai 
dirbanti pardavyklose ir ofisuose. 
Sanjugos siekis z— suvienyti lie
tuvius pardavėjus pagerinimui jų 
būvio. San junga rūpina darbą jo 
neturintiems Sanjungos sąnariams, 
teipgi šelpia ligoje ir duoda pos- 
mertinę. Tie yra svarbiausiais jos 
siekiais.

Sanjunga stengiasi visaip pa
gerinti sąnarių padėjimą. Todėl 
visi to užsiėmimo lietuviai ir lietu
vės privalo į Sanjungą veikiai įsto
ti. Buvusio susirinkimo pirminin
kas pranešė, jog yra reikalavimas 
6 merginų pardavėjų. Galinčios 
toki darbi) dirbti merginos, prisi* 
rašę į Sanjungą, gali lengvai gauti 
dąrbą. J Sanjungą įstoti gali tik 
mokanti rašyti.

Sanjunga gyvuoja jau 3 metai. 
Sąnarių turi apie 30 — 12 mergi
nų ir 18 vyrų. ,

Į Sanjungą įstojimas $1.25 ir 
25c. mėnesinių mokesčių. Pašel- 
pa sergantiems —- 5 dol, sanvaitė- 
je, mirusioms — 50 dol. palaidoji- 1 
mui.

Susirinkimai atsibūta kas pirmą 
seredą kiekvieno mėnesio, pn. 3301 
So. Morgan st.

Sanjungos įsteigėjais buvo: pp. 
Bajorinas, Eismontas, Masiulis ir 
Martinkus. Dabartiniam komitete 
yra: pirm. — F. Radzivilas, fin. 
sekr. — J? Zakaras, prot. sekr —, 
S. Svolkina, iždin. — A. Martin
kus.

Susirinkime . patėmytina gera 
tvarka, sąnarių mandagumas ir 
paguodonė vienas kito, kas pas 
mus retai sutinkama.

Sanjunga tei|>gi turi tikslą pla
tinti apšvietą ir kelti lietuvystę.

Tatai ši Pardavėjų Sanjtlnga 
yra gražiu žingsniu pirmyn Chi
cagos Lietuvių gyvenime.

Chicagos policija, rugpiučio 7 d., 
suaresttrco 5 lietuvius socijalistus, 
prigulinčius prie anglų socijalistų 
partijos, laike susirinkimo ant 33 
ir Morgan gatvių. Mat socijalistų 
agitatoriai rengia ant gatvių pra
kalbas, kurios matomai, giliančio
sios savo laisve šalies policijai ne
patinka. Jau ir pi^nto buvo atsi
tikimų, kad policija stengėsi soci
jalistų kalbėtojus areštuoti, bet tu
rinčius daugiaus atspirties, ne
drįso.

Kalbėtojų klausėsi pusėtinas bū
rys žmonių, — kaip štai urnai 
atbildėjo policijos patrolis ir su 
buožėms pradėjo susirinkusius vai
kyti. Suareštuoti: J. Semaškus, 
D. M a tūzas, P. Treinauskas, A. 
Slasus ir Z. šaulauskas. Suareš
tuotus nugabeno į 35 ir Halsted 
gatvių policijos staciją, kur bus 
jų teismas.

A. Šimkaus leidžiamas "satyros” 
mėnesinis laikraštis "Erelis” ke
tinamas leisti kas sanvaitė apie 
spalių mėnesį. Adresas; 4543 So. 
Ashland avė.

Iš pradžių, kol ka», eisiąs tokio 
pat dydžio kaip dabar, o vėliaus 
padidėsiąs iki “Keleiviui” ir tal- 
pįsiąs, apart “humoristikos” ir šeip 
visokius “žinias ir straipsnius”. 
Prenumerata bus $150 metams. 
Dabartinė jo prenumerata 50c.

Tuomtarpinis “Erelio” satyriš- 
kumas ir liferatiškumas truputį 
prastesnis už “Saulės” ir truputį 
geresnis už Barono “Lietuvių Ži
nias”. Ar jis kada pagerės — ro
dosi, nereikia laukti.

Skaitytojų, rodosi, turi apie tiek 
kaip Baltrušaičio “Dilgėlės”.

Taigi Chicagoj busią keturi lie- 1 
taviški laikraščiai — 3 sanvaiti- 1

Redakcijos atsakymai.
P. Silbeliui. New Havene. Ir 

pataisyme yra klaida. Apie lietu
vių keliavimą per Kaukazo kalnus 
nėra žinių, yra tik žinios apie jų 
keliones per Balkanų kalnus. Jei
gu lietuviai keliavo per Balkanus, 
tai jie persikelti tarėjo per Bos
foro jūrių siaurumą, bet ne ėjo 
per Kaukazo kalnus. Taisyti todėl 
neverta, nes ir pataisymas klaidos 
ne išnaikina. ✓

Mockus & Co. Argi verta dėl 
drutuolių polemikas laikraščiuose 
vesti? Driituolis, jeigu gamta 
davė vieką, tegul sau sveikas nau
dojasi ; visuomenę tokios ypatos 
mažai apeina. Jeigu koresp. 
Kund. buvo .užgautas, tai jis pats 
gali atsiliepti. Iš Tamistos raš
to negalima nė žinoti kame ko
respondentas neteisingai musų 
drutuolį užgavo J ir kame jo apra
šyme buvo |eterybė.

SALIUNAS PARSIDUODA.
Parduoda saliuną arba priima pu

sininką, nes savininkui pėrsunku! pri- 
, žiūrėti abu saliuiiu, kuriuodu rąndh-Geral žinantis savo užduoti, galiu- 8|. 225 Wabansla tve., prie lietuviš- 

tia vesti chorą ant 4 balsų, taipgi ir koe bažnyčios ir 579 80. Canal st. 
▼alkų chorą; žinantis gregorijoniškąj| Galite pirkti tą, kuris geriau patiks. 
riAdni.m. - Atsišaukite adresu:

Vlad. Janulevlčia
579 So. Canal st., Chicago, I1L 

r S e '■ i r
Parsiduoda''pigiai 9 ruintnj na* 

mas, įrengtas su gazu, maudyne ir 
išcementuotu skiepu. Gyvenimai 
2 šeimynom. Arti trijų gatvinių 
karų linijų. Lietuvių apgyventoje 
vietoje. Atsišaukite pas savininką 
adresu: 1322 Keith avė., Grant 
VVorks, III. ;

Pigus Pardavimai Naujų 
Namų.

Pigiai parsiduoda nauji namai 
“West Slde”. Parsiduoda po 33200. 
3300 įmokėti Ir po 332 kas mėnesį. 
Atvažiuok šiądien Ir a'ptiurėk tuos 
puikius 5 Ir 6 ruimų, 2 augštų na
mus. * ■ įj {•

Puikiai ištaisyti; kietos pamatas; 
liepos grindys; atviras dūdų su
vedimas; išlietos gatvės; užmokėto ui 
visus gatvės įtaisymus. • |

Tiktai 2 blokai nuo bažnyčios tr 
mokytų; tiktai 4 blokai iki Douglas 
Parko šakos augštutinlų karų stoties, 
tiktai vienas blokas apatinių karų. 
Vienas augštas namuose jau įšranda- 
votos po 316 mėnesyje. Tamsta gali 
gyventi antrajame. Ofisas atdaras 
kasdien ir nedėliotais, kampas 12tos 
ir 48tos avė.

Chandler, Hildreth & Co. 
110 Dearborn St, Chicago.

A. OLSZEVVSKIO 
, Bankos Valandos 

3252 8. Halsted 8tM kertė 33 gat.
uox 176, Hermlnie, Pa.Musų Banka yra atdara priėmimui,

išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir šit Pajieškau apsivedimul merginos 
korčių kasdien nuo 8 valandos ryto JkL A5. am’
iki 9 vai. vakaro, o nedėlioms ir šven
toms dienoms nuo 9 valandos ryto 
iki 9 vai. vakaro.

Pate Olazewskfs būva Bankoje se
kančiose valandose:

Kokiomis dienoms: .Nuo 8 valandos 
ryto iki 6 vai. vakaro. į ------------ - — e

Nedėlioms Ir šventoms dienoms: | ,rka.’.p An>erlkoje. 
Nuo 11 valandos ryto Iki 4 vai. 
pietų. _

Panedėlials: Nuo 8 valandos ryto dčdėa J 
Iki 1 vai. po pietų ir nuo 8 iki 9 
valandai vakare. , Jonas Vaitiekūnas

Norintiejle asabiškai pasimatyti su 250 Muskegon st., Grand Rapids.Mich. 
patim Olszewskiu malonėkite atsilan
kyti virš nurodytose valandose. Pajieškau savo pusbrolio Stanislo- 

» ■» vo Zvtnakio, Kauno gub., Raseinių
% pavieto, Kaltinėnų vol., Rezgalių so-

a « W*vstw a « džiaus. Apie 2 metai kaip iš Lle-/I PfgA |c.\l Nlnf AI tuvos; girdėjau buk gyvenas Chi-
cago, III. Taipgi pajieškau savo 

■ draugo Boleslovo Gedgaudo, 3 metai
atpaI «yveno Meyersdale, Pa. Irgi ACzftlUMbhA. pajieškau Onos Misaitės, girdėjau

Jeigu Tamista matai vežėją, mu- b«h gyvenanti Chicago. Jie patys ar
____ ____ : ir i j kas kitos malonės duoti žinią adresu: santj savo nuvargusi arkų, kad Povilas Daukšas

tasai labiau vežtų, tuomet tu iš P- O. Box 35,

” I Pajieškau savo pavadini vežėjo pasielgimą nežmo-ĮTvaranavičiaus; ' 
_  *»■*---

Gauname daug Raiškų ir žinių iš priversti ------
visų kampų Amerikos. Matyt, kad Pri* veikimo, duodamas jam nuo-.

. musų skaitytojai gerai supranta dingus vaistas arba spiritą? Vi-(®°x 23*'> 
naudą tokios statistikos, todėl ir suose atsitikimuose skilvio nusilp- 
dirba kiek galėdami, kad prisidėti nėjimo, persidirbimo ar nesveiku- 
savo darbu prie gerovės visų lie- mo, vartok Trinerio Amerikoniš- 
tuvių, nes reikia atminti, kad tokia kąjį. Eliksyrą Karčiojo Vyno, 
statistika bus labai, labai naudin- Vaistas visuomet išgydys uždegtas 
ga visiems lietuviams, ir juo to- skilvio sieneles, sutvirtįs raumenis 
bulesnė statistika bus, vadinas, juo skilvio ir priverst skilvį labiau veik- 
daugiau žinių bus apie visus lie- ti be jokio nuovargio. Vartok ši- 
tuvius, gyvenančius visuose kam- tą gamtišką vaistą visuose atsiti- 
puose Amerikos, tuo tokia statisti- kimuose nusilpnėjimo, taipgi ka- 
ka bus naudingesnė. Paveizdan, da pajausi sumažėjimą apetito ir 
jeigu žmogus, norės važiuoti į kitą 
miestą,’o nežinos kiek lietuvių ku
riame mieste ir kokios draugijos,, 
tai reikės jam paimti rankosna 
“Lietuvos” Kalendorių 1910 m. ir 
ten tuojau ras pilnas žinias; bile 
vienas tuojaus galės numanyti ar 
jam apsimoka važiuoti į kitą kokį 
miestą ar ne. Beto, iš tokios sta
tistikos bus galima sužinoti kiek 
lietuvių yra maž daug Amerikoje, 
kiek ir kokias draugijas jie turi ir 
kiek turtų yra'jų rankose, šitokia 
statistika bus kaipi rodyklė musų 
kultūriško pakilimo. Su pagelba 
šitokios .statistikos mes pažysime 
save, žinosime kiek jiegų mes tari
me ir kiek mes verti.

Todėl mes malonėtame, kad tisi 
musų skaitytojai užsiimtų tuoju 
dariau, kad visi prisidėtų šiek-tiek 
prie įvykdinimo šito užmanymo. 
Mes norime gauti statistikas iš 
insų lietuviais apgyventų vietų; 
vistiek ar tos vietos didelės ar ma
žos. Beto, garbus skaitytojai, ne- 
atsidėkite ant kitų, nemanykite, 
kad kitas supnks žinias iš jūsų 

I miesto, todėl jums nereikia rinkti. 
( Nepasitikėkite ant kitų, nes pasi

tikėję ant kitų galite visai nerasti 
žinių iš savo miesto. Pasitikėji
mas ant kitų ’ftiškia nieko neveik
ti; o gyvenime tiktai tas. gali šį- 
tą pasiekti, kiuris nesitiki ant kitų, 
bet pats veikia. f odėl ir jus, skai
tytojai, dirbkite visi, kad juo la
biau surašyti tobulą statistiką. Ne
sibijokite, kad gausime nuo kelių 
žmonių žinias iš vieno miesto. Tas 
dar geriau, nes tuomet turėsime 
juo pilnesnę statistiką. Todėl dirb
kime visi be atidėjimo, o su 
galėsime pasidžiaugti savo 
nuveiktu darbu.

Mes , norime patalpinti 
vo 1910 m. Kalendoriuje 
kias statistiškas apie

fizišką nusilpnėjimą. Vartok jį, 
kuomet tau bus reikalinga geras 
ir gamtiškas sutvirtintojas tavo 
organizmo. Gaunamas aptiekose. 
Jos. Triner, 616—622 So. Ashland, 
avė., Chicago, III, I

Draugysčių reikalai
APGARSINIMAS.

Pranešame Chicagos lietuviams, jog' 
sutvėrėme naują draugiją vardu „“Var
pas '. prie kurios iš kart prisirašė 32 
nariai ir {mokėjo po 31.00 įstojimo. 
Mėnesinė mokestis tiktai 25c. Pagel- 
bą duos taip kaip ir kitos draugovės. 
Susirinkimai laikomi nedėldieniais 
po 15 kas mėnesis, Juozapo Kovarsklo 
se v ta i nėję, 1191 80. Western avė., 
kampas 25 gatvės. Norinti prisira
šyti malonės pasiskubinti pakol pi
gus įstojimas. Kitos draugijos teik
sis kreiptis prie raštininko Ant, 
Gurskis, 2219 W. 23rd Place, Chica- 

UI.

SEPTINTAS METINIS PIKNIKAS.
Chicago. Dr-atė švento Roko, pa

rengt pikniką nedėlioj, 15 dieną rug
piučio (August), 1909 m., Schutt's 
O rovė, Riverslde, III. Piknikas pra
sidės 9:30 vai. ryte. T1 kietas 25c. 
vyrui su moters. Laimėjimas: Su 
tuom tikietu turėsi proga išlaimėt! 
auksinius 35.00. Važiuokite I-a-Grange 
karais iki Despiaine avė., ten išlipę 
eikit | šiaurius iki daržui. Gerai 
žinoma visiems, kad Dr-atė šv. Roko 
ant savo parengtų piknikų užganėdi
na svečius prilenktum patarnavimu. 
Dėltogl ir ant šio pikniko kviečiam 
visus lietuvius ir lietuvaites kuoakait- 
linglauslal atsilankyti. Muzikantai 
bus iš Vilniaus, lietuves sostapilės, 
kurie krajls tikrai lietuviškus šokius. 
Skanus gėrymai ir gardus užkandžiai 
kiekvienam bus patinkami. Bus pir
mos kliasos restauracija. Smagų ir 
linksmą laiką turės tas, kuris atsi
lankys ant musų pikniko. Užkviečla.

Komitetas.
. ATYDAI LIETUVIAMS.

Paskolinimo ir Budavojimo Draugi
ja Keistutis No 1 pradės pardavinėti 
naujas akcijas 33 serijos nuo 12 d. 
rngplnčio, 1909 m. Užprašo visus 
atrašyti, be skirtumo: vynu ir 
teria Susirinkimai atsibūva kas 
vergas, 8 vai. vakare, L Ažuko 
talnėje, 3301 Auburn avė.

K. r. Pocius, eekr., 
938 — 33rd at

TREČIAS METINIS PI K NYKA S 
Chicago, III. Draugijos šv. P. Ma

rijos Rožančiaus Panų ir Moterų Ap
vaizdos Dievo parapijos rengia pik 

še, Riveraide. IU. Prasidės 9 vai 
ryto. Įžengs 25c. porai; merginor 
vienos 15c. Užprašome visas draugi 
jas ir pavieniai ypatas atsilankyti, c J

sa- 
šio-

lietu-
vius žinias: Kiek lietuvių abėlnai _ __ _
gyvena kokiame mieste; kiek para'4**k» P rugpiučio, Bergmano dar 
pijų, kokis jos tartas, kokis kuni
gas klebonauja; kiek draugovių

Viešas Pardavimas
Dviejų Gerų Ūkių.

Palaikė jai mirusio George Ashley 
parduos Blairstown viešbutyje, 
SUBATOJE, 4 d. RUGSftJO, 1909 m.

(2 vai. po pietų), 
žemiau aprašytas nuosavybes esan
čias arti Franklin Grove mokyklos 
namo, Hardwick valsčiuje (township) 
ir Blairstown “free delivery route 
2, N. Y.

APRAŠYMAS UKftS No. 1.
Ūkė susideda iš vieno šmoto ir 

penkios-dešimt devynių akrų; ketu- 
rios-dešimt penki akrai medžių, ke
liolika akrų pievos ir ganyklos, • di
delis vaisių daržas, obuolių Ir Kito
kių vaisių medžių, didelis ežerėlis ir 
likusioji žemė visa geros ariamos 
dirvos.

Ūkė gerai apžiūrėta vandeniu, nes 
bėga upelis per didelę dal( akės; _ o 
taipgi randasi keletas šaltinių.

Gyvenimo namas yra iš septynių 
didelių kambarių, nuolaidtft stogas, 
gera kelnorė ir visas geriausioje tvar
koje. Kiti namai yra šitie: didelis 
tvartas su kelnore, ką-tik pabudavo- 
tos, didelė pašiurę, dviejų augštų 
kiaulių tvartas, gera daržinė ir tvar
tas. Visi šitie namai topo neseniai 
naujai nuteplioti ir visi geriausioj^ 
tvarkoje.

APRAŠYMAS ŪKAS Non' 2.
Ūkė susideda iš vieno šimto akrų, 

kurių apie 50 akrų yra girios, di
delis senas obuolių ir. jaunas obuo
lių daržai, kuriuose randasi ir kito
kį vaisiniai medžiai. Likusioji dalis 
ūkės gera ariama dirva. Ūkė ge
rai aprūpinta vandeniu, nes bėga 
upelis per ūkę, beto yra ir šaltinis, i 

Gyvenimo namas yra iš 6 kamba
rių, nuolaidus stogas ir gera kelno
rė; visas beveik naujas ir naujai no- 
tepliotos. Didelių tvartas su kelnore, 
nauja pašiūrė ir įrankių kamara, 
taipgi didelis vištų tvartas. Vist na
mai geriausioje tvarkoje.

ITcės bus parduodamos ant lengvų 
išlygų, kurios pasigarsins dienoje 
pardavimo.

YpatCo, norinčios pamatyti ukea ga
li tą padaryti, atsišaukdamos pai . 
A. B. Craig.
- Palaikėjai mirusio,

George Athleg.

Puiki proga tapti turtingi.
Broliai, jeigu norite likti turtin

gais, tai prisidėkite prie mano ben
drovės — “The Grant Tonic Medicina 
Co.”.

šitoji bendrovė išdirbinėja puikų 
“Stomach Bitter” ir "Bltter Wtne”, 
garsius visoje Chicagoje ir kituose 
Amerikos miestuose bei miesteliuose.

Kiekvieną metą galima turėti gry
no pdlno nuo 10 iki 25 tūkstantių, 
bet pelnas gali būti ir padidintas 
mums pasistengus.

Priimu savo bendrovėn kiekvieną, 
kuris turi šiek-tiek piniginio turtų, 
labši lengvomis išlygomis.

Meldžiame kreiptis ypatiškai | ma
ne geresniam ištyrimui dalyko 
kančių adresu: ,

L. Brodowicz
4503 So. Wood st, Chicago, IU.

Ukininkystef ZemBs.
Pasiturinčiuose Rock Island-Frisco 

Valsčiuose Teias, Oklahoma. New 
Mazlco, Kansas, Arkansas ir Missourt 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėkinamos žemės, šitie 
akrai laukia TAVUS 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 suprantam! reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėto krata. Adresas;

C. B. Schmidt, Room U00 La 
J Baile Stotam,"

i
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81) 6 ruimų mdriniš namas. Lo
tos 37Hxl27ft. Kaina £........ >2100.

62) 3 lubų murini* Ir* 2 lubų me
dinis namas, 6 pagyvaųimai. Ran
da >600 į metus. . Gražioje vietoje. 
Kaina ......................?»..>4700.

•i£ '
namas, 4 pagy- 
lotaa 3OVjX147 
. ........ >3900.

No. 60 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis m. 
čia telpa 303 dar gražesnės ir juokln- 
gesnės pasakos. Chicago, UL 1904, 
£a*L 933..............
Drūtai apdaryto.

kiuoee aktuose. Parašė Jonas Visko*- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, IU. 
1907. pusL 135................................ ...40c

No. 608 Airija. Lupai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chlca- 
go, I1L 1908, pust 53. . ...........įso

r
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PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH KALSTED STREET, Kampas 33čios, CHICAGO, ILL

A. OLSZEWSK1S, Savininkas.

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

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

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

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

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

. Accident Insurance”). '

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

ŠITA B ANKA parduoda šifkortes visų linijų ir siunčia pinigus j Europą ir visas dalis 
svieto geriau, greičiau už visas kitas bankas.

KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausysimų Jųsų reika- 
lus ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už visus kitus.

BANKOS VALANDOS.
/ Musų Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkorčių Vas- 

dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o nedėldieniais ir šventomis dienomis nuo 9 
valandos ryto iki 9 valandai vakare. -

Olszewskis pats Bankoje būva šiose valandose: * t < •
Šiokiomis dienomis: ■

Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakar®.
Nedėldieniais ir šventomis dienomis:

Nuo 11 valandos ryto iki 4 valandai po pietų. 
Panedėliais:

Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir .
Nuo 8 iki
Norintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis aukš

čiau nurodytose valandose. ' ’ +
' GYVENANTI- tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodami.

9 valandai vakare.

A. OLSZEVVSKI
3252 SOUTH HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

63) 2 lubų mūrinis 
venimai. Kampinii 
pėdas. Kaina ... h •

nšmas. Saliu-64) 2 lubų mūrinis 
nas ir 3 pagyvenimai pp 4 ruimus. 
Randa >540 į metu*. Kaina >5000.

65) 
pėdų.

Kampinis bizniui
Kaina .......... .......

lotos, 52x130 
..«w. >2000.

66) 
tas 25x55.

10 ruimų namas. 
Kaina ..........

Gazas. Lo-
..... $1200.

67) 6 ruimų medinis 
tas 25x125. Kaina .

namas. Lo- 
........ >1600.

No. 70 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, UL 1905, pusi. 299. Aloje da
lyje, telp kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo 
klngų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų L II, III ar IV 
dalj, turės per visą savo amžių doUL 
semamą pasakų turtų.................81-25
Drūtai apdaryta..............................81-50

No. c71 -alkrodlnlnko atminimai. 
Pasak Erkman-Aatrijanų sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, UI. 1907, pus
lapių «..........................    15c

No. 471 Akyvi apolrtlėkimal sviete, 
| kuriuos Įmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai net įpranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sušluoti, iš ko darosi laibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yri 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt Chi
cago, III. 1894, pusi. 79...................  25c

68) 
25x55.

69) 
25x55.

7p) 
tas 
na .

10 ruimų geras namas.
Randa |18. Kaina..

4 ruimų geras namas. 
Kaina .........

Lotas
91850.

Lotas
31400.

2 namai. 3 pagyvenimai. Lo- 
25x125. Randa >23.50. Kai- 
............................................... >2000.

No. 74 Maxlm Gerki]. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras čudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši Ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 103......................y»..................... 25c

71) Naujas, 3 lubų mūrinis namas.
5 pagyvenimai. Randa >68.00. Kai
na ................................................. >7800.

72 2 lubų mūrinis namas. Puikioj 
vietoj. Randa >35. Kaina

73) 2 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai po 6 kambarius. 
25x135. Randa >22. Arti 
Kaina .........................................

15000.

2 pa
botas 
parko 
32500.

PASARGA. ►Kas nori nusipirkt 
sau lotų pigiai, tegul ateina pas mus.

A.OIszewskl
3252 S. Halsted SL

“DOVIERENNOSTIS”
"Blll of Sale”, Kantraktus, “Afflda- 
vits”. Testamentus, ir visokius kitus 
notariališkus dokumentus išdirba, ir 
užtvirtina pas Konsulių. Lietuvy* 
Notaras
' J. J. HERTMANOWICZ.

Teipgi inkorporuoja draugijas. Ofi
sas Lietuviškoj Bankoj

A. OLSZEWSKIO,
335a So. Halsted st., Chicago, III.

Lietuvos” ke- 
dienose

Vincas Pūkas
Vincas Pūkas, 

liaujantis agentas ši<
aplankys lietuvius Spb 
ir aplinkiniuose nriestėliuose val
stijos VVashingtono. Kur jis atsi
lankys galite prie jo užsiraSyti 
laikraštį “Lietuvą” užsimokėti jam 
prenumeratą ir teipgi duoti pini
gus ant šifkor&ų ir išsiuntimo 
krajų. Mes už jį atsakome.

A. OLSZEVVSKIS, 
“Lietuvos” Išleistojas.

j

Knygų Kataliogas
No. 4 Alluma ir kitos pasakos Guy 

de Maupasaanto, vertė J. Laukia 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 8. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. VaMulys, 
8. Užšalusio! padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 1b- Tėvas ir sudus 
ir 12. Rožė. Ouy de Maupasssnt yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, UL 1908, 
pusi. 139................................  .... 35c

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

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

No. 472 Apsireiškimai atmosferoj* 
arba meteorologija. Pagal. profesorių 
Vojeikov'ų sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitverta ore žaibai ir griaustinlaL 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinto, 
kaip galima 'sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
Iii. 1907, pusi. 238..............  75c
Apdaryta. .... ...< «... .... 81-00

No. 473 Apie žemę Ir kitus svietus, 
jų buvj ir pabaigų. Pagal Heilpernų, 
Falbą ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra sau
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 36 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. 630 Ethnologlja arba mokslas 
ipl* žemės tauta*. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandų parašė šernas. Su pavelkslė- 

T ra tat svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės imo- 
nių veisles. JI parodo visų viešpatys* 
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnal viskų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šių knygų. Chi
cago, IR. 1903, pusi. 667.............. 82.00
Apdaryto. ..........................................32.50

■S

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tols tol, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, III. 
• 908. pusi. 22........................................ 10c

No. 100 Pasaka apie kantrią Aleną, 
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, III. 1902, pus
lapių 66.

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nu* 
baurną sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žeotės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo t lažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 190L 
pusi. 147. .............................................. 40c

NC. 841 Geografija arba žemės ap- 
mėyma*. Pagal Gelkiė, NalkovskJ ir 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprast*mirt aprašo 
musų žemę, jos pavidalų, didumų ir 
platumą; jos kalnus, jų vardus, augš- 
U, vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra ingl’ų. geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, ją vnrdaL plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sū
rus, prėski, kartus; kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt žemė aprašyto da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
klek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai kr karščiai, 
lytus ar giedros: kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių, ant geros standžios popleros spau- 
dlnta.' Chicago, Ui. 1906, pusi. 469. 
Kaina................. ... ............    320)0

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

20o

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir Ji* 
vų. Priedas prie sulyginamosios my- 
tbologljoe. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai Yutai- 
sė P. Miškinis. Chicago, Ui. 1908, pus
lapių 3L............................................... 10c

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

No. 124 Robinzonas Kruziua. Grali 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago, m. 1903, pusi. 83. ... 25c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. NlemojeirskL vertė K. Puida, 
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėsua 
Vartevoje. Knygelė (domi kiekvienam. 
Chicago, IU. 1908, pusi. 78............. 20o

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė Ii Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sus. 
Vertė J. Laukto Chicago, Iii. 1906, 
pusi. 169. (šitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina.............. ....................................50e

No. 185 žmogus nepliuėkls. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė- 
vedė 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 apsL 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. sun-

taktais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balia.
4. Laisvės ėventė, 5. Juras, 6. Redak- 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
Ui. Itcs, iusl. 23. „................. 10o

No. 490 Dvi Kellonl ] Tolimą šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės | šiaurės poliusą. Chicago, III. 
Kaina....'. ...........................................20c

No. 507 Gamtos istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevičla. Knyga su dau
geliu vabalų, žuvių. žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus, 1 kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
.Chicago, III. 1903, pusi. 209.......... 50c

No. 508 Gamtos pajiegos Ir kaip Ii 
jų naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų {vairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, IU. 
1904, pusi. 238....................................  50c

No. 814 Ii kur atsirado musų nami
niai gyvuliai Ir auginami augmenys? 
Pagal uonkevlčlų sutaisė šernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, Ui. 1901, pus
lapių 73.............................   20c

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičių ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie {vairius musų žemės auga? 
lūs. Jų sudėjimų ir atmainas, gyvj ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų Iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, UL 1901, pusi. 129................... 35c

No. 528 Kada Ir kokiu budu svietas 
sutverta*. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. IŠ vokiečių kalbos vertė J. 
Ilgaudas. Aprašyto, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų šė
mė susitvėrė, teipgi, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. Su paveikslais. 
Chicago, UL 1906, pusi. 140............. 35c

No. 655 Istorija abelna. Dalis L 
Nuo seniausių laikų Chinijos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedonl$kojo 
146 m. pr. Kr. tturašė Dr. A. Baceri- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų plramidas, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicago, I’L 
1904, pusi. 498.................. .. ...; 81-04
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 81-29

A. Olszevvskl
3252 S. Halsted SL, Chicago, UL

•LIETUVOS" AGENTAI.

kyti "Lietuvų” metams ar pusei 
metų ir užsimokėti.

Jonas Janutos keliaujantis Agentas 
po Illinois' valstijų.

A. Lesniauskas.
Jonas Lutkauskas,

Brooklyn, N. Y.
298 South Ist St

112 Grumi st

Baltimore, Md. I
Petras Glaveckas. 635 W. Lombard st 
L. Gawlis, 1834 N. Castle ’ Street 
Vincas želvls, 603 So. Paca st

Chicago. III.
Jonas Baldas, 
Vlnc. Lnk", 
K. Steponls, 
K. T. Urbutis, 4552 So. Ashland Arų 
Ant žukauskis, 871 — 34th PL

1098 So. Leavitt st
124 W. 21st St 
873 — 34th PL

Cleveland, Ohlo. \ , J 
Pov. Aukis, 6524 Forman Avė. 8. B.

FABJIOS! FAKMOS!
Pirsite- Karmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kolionijoj, 
kurioje gyvena Jau daugelis lietuvių. 
Žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. % Puikiausia vieta žmogui, 
jieėkančiam geros Ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo
kėsi i mis; reikia Įmokėti mažų dalį, 
e kitų galima išmokėti per daugel} 
matų. žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
ves ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir LletuoJe, todėl 
tų žemę- Naująja 
vakarinėje dalyje 
jos, neperioll nuo 
vietinio miestelio ___ ____
žemė parsiduoda dabar po >8.00 ake- 
r s ir brangiau. Norėdami • daugiau 
dasižinoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite1 ar susinešklte su manim, 
gyvenančiu ant tų žemių, šiuo adresu:

Antan Kiedis, '
, Peacock, Mich., Lake Oo.
- r-------------- $

męa ir vadiname 
Lietuva. Ji guli 
Michlgano valstl- 
Chieagos, šalę pa- 

Manlstee. Mlch.

šimts metų, ar daugiau, mokėdama* 
randų tegul iariškai kas mėnesį, ga
lų gale busi teip geras kaip Ir pra
džioj, ir jeigu pritruko tau pinigų, 
ir neišsigalėsl randos išsimokėti te

turėsi iš namo, kuriame pra- 
kelis desėtkus metų ir iš
kelia šimtus dolerių, prasi-

9
15) Mūrinis namas 2 pagyvenimai, 
ruimai. Kaina ...........  >2000.12000.

Temykite!
•SVEIKATOS IR KVĖPAVIMO 

LAVINIM'8”. ,
Aitai yra knyga, kurioje paduotas 

tobulas būdas atgriebimo arba atgai
vinimo žmogaus dvylikos pajautimų 
veikmėn, — užtikrinančių sveikatų ir 
smegenų pajiegą. Išąiškytas motinoš 
kvėpavimas ir ypatiškas kvėpavimas; 
paslaptis ilgo gyvenimo; Ga-Llama, 
centralizuojantis gyvastį principas, bei 
jo svarba gaminime elektriškų dirks- 
nių gyvasties sulčių, per ganglijų 
dirksnių sistemos. Išaiškyti yra ir 
kiti deganti šios dienos klausimai — 
paliečianti kasdieninį musų gyveni
mų. Vienu žodžiu, tol yra svarbiau
sia knyga, kokia kada-nors buvo lietu
viškoje kalboje parašyta. Knyga da
bar spaudoje ir reikalauja daug 14- 
kaščių; todėlgi leidėjai šaukiasi į vi
suomenę, prašydami paramos išleidi
mui šitos didelės knygos. Dabar už
sisakant knyga tiktai >2.00; išleidus 
knygos kaina bus >3.90. Norinti dau
giau žinoti apie knygą fr los pilnų 
turinį, rašykite šiuo adresu.' įdėdami 
už 2ę. krasos ženklą atsakymui.

J. A. ZELTCHIUS,.
415 Madison St., Seattle, Wssh.

liau, tai 
gyvenai 
mokėjai 
šalinti.

Dabar ___ ____ _ _
moki randai. Jeigu moki 310^)0 J 
rnėnes), tai per metus Išmoki >120.00, 
per 10 metų >1200.00, o per .20 me
tų — >2400.00. Už >2400.00 mes tiu 
šiądien galime parduoti 2 lubų mu
rini namų, po 6 kambarius, su mau
dyklėmis, aukštu akmenų ponamiu, 
kuris atneša raudos >24.00 J mėnesį. 
Tas namas atneša į metus >288.00 į 
10 metų >2880.00, | 20 metų >5760.00, 
o namas gal stovėti dar 50 metų ir 
atnešti tokiu budu >14.400.00. Tas 
nurodymas yra gana aiškus ir tei
singas ir kiekvienas mokantis ran
dą, turi atidaryti savo akis ir pa
matyti kaip baisiai apiplėšia save ir 
savo šeimyną gyvendamas svetimame 
name, turėdami ant savo galvos “bo
są” ir mokėdamas kruvinai uždirbtus 
pinigus.

Tūkstančiai Ir milijonai žmonių 
jau tą dalykų aiškiai suprato, ir to
dėl arba stato sau naujus namus ar
ba perka, už pigeenią ar brangesnių 
kainų senus namus.

Musų ofise desėtkai lietuvių nusi
pirko sau namus visokioms kainoms 
ir dabar džiaugiasi. Turime dar ke
lis namus ant pardavimo pigiomis 
kainomis, ir kas nori pasinaudoti iš 
tos progos, tegul kreipiasi į mus, o 
mes tų reikalą aprūpinsime, ir ap
saugosime nuo be reikalo išmėtimo 
pinigų.

žemiau _ 
šą namų, parduodamų musų ofise. 
Daugiau galite daslžinoti atėję į mu
sų pfi*ą- Perskaitykite su atidų li
tų surašą:

aprokuok, klek pinigų iš- 
Jeigu moki 310.00 |

paduodame trumpą sura-

3) 2 lubų kampinis mūrinis na
mas. 6 pagyvenimai. - Lotos 35x148. 
randa >45 Į mėnesį. Kaina .... >3700.

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

, 11) 2 lubų, puikus medinis namas. 
Randa >28 į mėnes}. Kaina .. 12500.

17) 
Lotas

18) 
P*dų.

20) 
tuve.
na .,

Mūrinis namas geroj 
25x131 pėdui Kaina ..

Medinis namas. Lotos
Kaina ..............................

vietoj.
32200.

25x125 
81400.

3 lubų mūrinis namas, su krau- 
Raada >78 į mėnesį. Kal- 

.............................................. >7500.
23) Mūrinis namas, 6 kambari*!. 

arti musų bankos. Kaina .... >1500.

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

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

43) Labai tvirtas ir gražus 2 lu
bų mūrinis namas. Su naujausiais 
(taisymais. Kaina .................. >3500.

46) Geras mūrinis namas. 2 pa
gyvenimai. Kaina .................. >2000.

47) Naujas, didelis 2 lubų mūrinis
namas. Lotas 25x152 pėdas, namas 
21x75 pėdas. Kaina .............. >7000.

51) 2 lubų mūrinis namas. Krau
tuvė su 4 ruimais ir 2 pagyvenimai 
po 4 ruimus. Staldaa. Kaina >4500

, 52) 8 ruimų murini* namas. 2 pa
gyvenimai. Kampinis. Lotas 83x147 
pėdas, arti Halsted st Kaina >2300

53) Puikus 2 lubų mūrinis namas
2 pagyvenimai. Aukštas ponam t*
Kain* ...............   >3900

54) 3 lubų mūrinis namas. Akme
nlnis pryšakys. 3 pagyvenimai po f 
ruimus ir maudykla. Aukštos po
namis. Kaina ............... >6000

56) Puikus 3 lubų mūrinis namas.
3 pagyvenimai po 6 ruimus su mau
dykloms ir 6 ruimų gražus mūrinis 
namelis užpakalyj. Randos neša >57 
į mėnesį. Kaina .............    >5700.

57) Labai gražus mūrinis namelis, 
aukštas ponamis ir viškaL Užpa
kalyje staldaa. Lotas 27^x127% pė
das. Kaina . .....................   12000

Išmesti pinigai.
Kiek sykių moki randų, tiek sykių 

pinigus be jokios ųau naudos. 
Gyvenk viename name nors dvide-

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

14) . Į,,,lubų mūrinis namas, 2 pa-

59) 3 lubų murini* namas, 2 pagy
venimai po *6 ruiipua, su maudyklėms. 
Lotas 25x125 .............................. >2500.

«o>3

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Svett-Marden. Lietuviškon kal- 
bon išvertė K. Aegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, III. 
pusi. 235......................  81-25
Apdaryta .... .... .......................81-50

No. 200 Akis už sk|, dantie už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, UL 1907, pusi. 29. 
Kaina............................................... 10s

No. 210 DM4 atvažiavę. Komedija 
viename akte. Pagal lenkišką sutal-

pusi. 61

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltos, Gatvės valkai, paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, UI 1902, pus
lapių 99.................................................. 15c

Ne. 225 Geriau* vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal

Chicago, UI. 1902, pusi. 41. 15c

No. 257 Kun. Gramuloe raštlnyčl* 
je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymuL Chica
go, UL 1944, pusi. 14................. 15c

No. 527 Kada ir kokiu būdu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wiih.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J.' Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori aš- 
aišinotL kada ir kokiu budu gali svto* 
tas pasibaigti, tegul perskaito šitų 
knygelę. Chicago, UI. 1906, pusi. 135. 
Kaina.............. .................. 35c

No. 548 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymusi ir tt 
Su paveikslėliais. Chicago, UL 1905, 
pusi. 113. .............................................. 30c

No. 548 Orae, 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, pusL 138. ..... 40c

Cambrldgeport, Mase 
719a M&in St 

Washington St
CONN. 

40 Mulberry st

Pet. Bartkevičius, , 
C. Kavolius, 42

HARTFORD,
Kar. Leeevičius,

Herrln, Illinois.
J. T. Adomaitis, Boa 708.

Kenosha Wto
M. Petrauskas, • 72 N. Chicago st

Metro** Psrk, III.
F. A. Gąlubickas, Box

Mllllnocket, Me.
Jurgis Tumosa.

MINERSVILLE, PA. ' 
J. Ramanauskas, Box

New Britaln, Conn.

Newark,
V. Ambrazevičia,

NORWOOD,
B. A. Tiunavičius,

4

178 Ferry Street

MASS.
28 Austin St

No. 43 lė gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje talpa 
keli šimtai grašių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklų; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasia* (dūšias), 
velnius, jų vaidin'mąsi ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy! — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje —• pagal tarmę Prtisų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt. 
Chicago, IU. 1903, pusi. 470. Popleros 
apdaruose.......................?..*........... 81M
Audimo apdaruose. ............ 82.00

- _ T <
No.44 Išmano ažsįmlrilmų. (Suau

toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris, Spaudon perAUgė’d-ras J. Basa
navičius •’atų* bijogriųUški apipasa 
Mojimai kSa-KUrių Lietuvos vietų. Chl 
eago, UL 1905, pusi. 301. ................75c

iv >ji
No. *44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 

Apie Ltzdlninkus ir kiti naudingi pa- 
moklnimaL.............. J*...................  10c

No. 43 Karte Laukuose- (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. Lalls. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkai*. Chica
go, III. 1906, pusL 31.................... 20c

Nę. 67 Llstuvllkos pasakęs |valrio*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I. 
čia telpa 141 tebai gražių, juokingų, 
lėmiiftingų ir žingeidžių pasakų. Chi
cago, UL 1903, pusi. 280. ...... 81-25 
Drūtai apdaryto. ....»...................81-50

No. 68 Lietuviško* pasakoe įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius^ Delis II. 
Čia telpa 205 labai grašių Ar juokingų 
pasakų, bovijančių, kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų ir labai naudingos. 
Chicago, UI, 1903, pusi. 330.........  81-25

11200. Drūtai apdaryta. >o,

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

,No. 284 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyto iš revoliucijos 
judėjimo “Lietuvoj. Chicago, IU. 1909, 
pusi, 50................................................ 20c

No. 295 Pletro Caru to. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. 'Chicago, UL 
1908, pust 32........................ 10c

No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
velkamų 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

Ne. 564 Senų gadynių išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal H utchinsoną sutaisė 
šernas. . Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių Įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado člelus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti {vairiuose mažė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų že
mės sluogsnlų, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė Ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusL 370............................................. 81-00
Apdaryta................ ..................... 81 J28

•-------r*i tisDurg,

J. O. Mlliauckas,
8o. 22-nd Street

37 So. 19th st

No. 331 1114 galvon

gal lenkiškų sutaisė M. P—is. Chi
cago, UL 1902, pusi. 2L...................10c

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmoa. Parašė Jonas Vis- 
koėka. Telpa čia elito: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Chicago, UL 1907, pus
lapių 4L............................................... 15s

rašė Liepukas. Chicago, I1L 1909, pus
lapių 28.................................................. 10c

No. 434 RgvoHucijos dainos. Buraa- 
kiotoa iš visur -24 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chlca-

Paterson 
A. Taraškevičius,

N. J.
70 Lafayette SI

J Kazakevičla, 103 No.

Plymouth, Pa.
8. Poteliunas, 345 K.

Mulo

River

st,

8

ROCKFORD, ILL.
Adomas Kazakevičla, 810 E. State *'

N. Gendrollus, 214 Athen* Street

Apringffsld. Iii.
Geo. Tacbilauckas, 701 E. Mason <

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bltnerj sutaisė Šernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimą*! viso sutvėrimo Ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius Sėmės aluogn- 
nius, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tt Su paveikslė
liais. Chicago, III. 1905 pusi. 137. 35c

No. 549 Svieto pabaiga. H rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsižino 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygelę. Chicago, Ui. 1902. 
pusi. 2L............................. .. *... 10c

Behmehl’j sutaisė šernas. Mokslas 
apie subulavojimų kūno visokių žvė
rių, paukščių, sąnarkojų, iarnapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminų

•140

Juo*.

D.

O.

Scranton, Pa.
Petrlkys, 1514 Ross Avt

Shenandoah, Pa.
Kryšanauskas, 12% Cberry St.-c-sf

Tumoro Fslto Mana.
P, Almkonto :

Tacoma, Wash.
J. Pulšls, ' 220 B. 26th <

Union City, Conn, 
F. Elmaitis, 85 Brennafc a

Waterbury, Conn.
J. žemantauskas, 39 W. Porter 8<
Jurgis žemaitis, 824 Bank M

Weroester, Mase. 
Bernotas, 45 Ward .% .

71 No.

fe-



Slaptos vyrų

VYRAMS TIKTAI

IŠGYDO IN 5 DIENAS'-."°.-£B- 
^^^aBgnmgBmgmmMmmMmMnm Be peilio ar skausmo

Noriu Udvdyti kiekvienų vyrą eetaseti išplerimii 
užsikrečiamu* kraujo nuodu*, nerviškų suesgalėbirų pa 
liečiančias vyrus. — šitas nuoširdus pasuiulinhnus yra 
daug pmtta ant daktarų ir vaistų be jokios naudos, ir n

—
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"DAGIS
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4-
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6.

7-

Vienatine Lietuviška Sankrova

3-

Dr. G. M. Glaser‘ 4-

5-

6.

TeL IMS Yarda.

5.

perstatyta* gyv

INŽENGA DYKAI!

LIUOSA GALERIJA MOKSLO

numeriu, 
numerius, 
numerių.

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas.
3255 Bo. Halotod Bt., Chlcago, III.

Gydo visokias, ligas moterų, valku ir vyru. 
xasarK«s!:
gas vyrų ligas. Daro operacijas pasekmingai. .

Užlaikau geriausios firmos tavorą. 
Parduodu kuoteisinglausiai ir pigiau 
negu žydai. - M. M. Kutlavas.

ir agentūra literaturoa aut “Norite Skta“ Chicago. 
čioa galima gauti moksliiką, svtetiėką ir dvart- 
ėkų knygą, rakančią, iknptierlą. BtetoėUą. viso
kią laikraščių, Amerikos ir Europos ir pOpierą 
granatoms. Teipgi užlaikau visokio teroro; juo- 
dylo, paišelių plunksnų, drukuojamą maliaukią, 
britvų, stareoekopą ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite sif-anedintl.

PETRAS M. KAITIS
2S1 N. North >v. Chlcago, III.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, Cor.MadisonSt.
Atwood Bldg., Room 806

Tol. Kranteliu 11Tg.
Lietnvys advokatas, baigąs tiesų mokslų Ame- 

rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krimi- 
nališkas visuose teismuose (ruduose).

8p. 3112$. Halstsd st., arti 3lmos
Telophons Yards 2390.

Seniausis Letuvoje laikraštis.

LIETUVOS ŪKININKAS’ 
kas sąvaitė eina iš Vilniaus be perstojimo nuo 1905 metų.

“Lietuvos
1.
2.
3.

šiuomi pnnHn gvblamal publikai. Jo, asla 
pantataiu gydytoja ut Brld(vperto, praktlkao 
dama* 17 metų. Dabar tava ožaą perkėliau į 
tavo namu* po ar.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32ros gatvis

Mano oBm* aprūpinta* naajauiial* budai* gydy
mą. Vi*a* lląonitM Btengtinual užganėdiatl, kaip 
ir lygėlol. Partekėdama*, jog garbiama publika 
ir toliau* mane remi, aaiu namia ant kiekvi.no 
pareikalavimo dieną ir naktį. Ertu *peolali*ta* 
llgoee valką, moterų ir vyrų ir uŽMadiatoae ligo
to. Darau visokią operaciją. Liekuoti *n pagarbai 

Telefonas Yards 887.

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

Dr. F. G. fflEGNER
(Iž LATVIJOS

Priims ligonius savo ofiso:
3315 8. MORGAN ST.
Kasdienę iki 2 vai. po pietų luino 6 vaL

TEVYNE8 MYLĖTOJŲ DR-6TED 
CENTRO. VALDYBOS ANTRASAI: 

Pirmininkas: B. K. Balevičius.
819 — 82-ud 9L' Chlcago, III. 

Vlce-PirmiąiDM: A Ramanaucktenė, 
161 Oak ųt,t Lawrenc«, Masa 

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

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

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

Literatiikasia Komitetas: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard, Paris, France. 
V. Jokubynas. 319 W. Broadvrty. 
So. Boston, Mase. J. Laukis, (jis 
ir redaktorius T. M. D. skyriaus), 
3252 . So- Halsted et., Chicago. III.

i Silkortes ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tavo Šifkortė butų gerai ir greitai - išsiųsta 

kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per.
A. Olszewskio Banką *

Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 
•iųsk juos teipgi per—

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

prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje par 
samdytoje stubelėje po No. 941 33r<* Place* 0 kad žrnonilĮ reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Qlszewskio 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 uzvydėjimų nepai
some, bet savo biznj 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.

Dabartinis pinigų kursas yra $52 25 už 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios:
1. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į

New Yorką per 8 iki 10 diemi ...............................  $66.10.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti 'mares iš Bremo į

Baltimore per 12 iki 16 dienų ....................................... $63.20.
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo j

New Yorką per 9 iki 12 dienų ............. '...........   $67.20.
North German Lloyd, E.rpresinė Linija, perplaukianti mares 
iš Bremo į Ncw Yorką per 6 iki 8 dienų............... ...............$69.70.
Hameurg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo 
j New Yorką per 10 iki 14 dienų, ......'........................  $64.35.
Red Star Linija, perplaukianti mares iš' Antvverpo į New 
Yorką per 8 iki 10 dienų ........... 1.............. *.................    $66.30.
Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer-

• po į Montreal per 12 iki 15 dienų-... I............. ........... $62.80.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepoj aus

į New Yorką per 15 iki 18 dienų .................................... $57-50.
9. Hamburg Philadelphia ............. . . . ......... ,.........    $59.10.

Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos 
iki Tilžės yra sekančios:
1. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko ’

į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų .. . . ...................   $55.60.
2. .North German Lloyd Linija, perplaukiaųti mares iš Baltimore

į Bremą per 12 iki 16 dienų .. ...............   $55.20.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New 
Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų..................    $54.20
North German Uoyd, Expresinė Linija, perplaukianti mares 
iš New Yorko j Bremą per 6 iki 8 dienų ........................ $61.20.
Hamburg-A merican Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
į Hamburgą per 10 iki 14 dienų.......................................  $55-85
Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antwer- 
pą per 8 iki 10 dienų .......................-. ................ $55.80

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 '...............    $50.60

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir paspoftus nuo 
Rosi jos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per ru- 
bežių policijos netrukdomas/. • ... .»

t Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus rašykite mums į kur 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeięu su vaikais, tai "paduo
kite mums visų -vaikų metus, o męs atgal pačta prisiusime jums 
visų Unijų kainas, tada jus pasirinkę sau liniją kokią norėsite, 
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį ir męs jūsų šifkortes 
kuo greičiausai išsiųsime. 4

Adresuokite mums visada šiteip: ; x

A. Olszevvski
3252 So. Halsted St. Chicago, III.

Ūkininkas” 1909 m. duoda:
“Lietuvos Ūkininko” .'............ 52
“žemės”....................-.. .. ,. 26
"Mokyklos”................................12
Vilniaus Kalendorių 19TO m., J
Se žėri opų daržovių sėklų ižbandymui, 
Nuo Liepos mėnesio duos dar kasmėnuo daktariftkus pa
tarimus ar daktarižks knygelę,

“Lietuvos Ūkininke“ rašoma apie visus svarbiausius Lietuvos 
ir kitų š^lių reikalus ir atsitikimus; rašoma teipgi apie lietuviu 
gyvenimą Amerikoje, Anglijoje Ir kitur.

Politikos ir V. Durnos skyrius vedamas musų atstovams pri
žiūrint. /‘žemą“ veda mokytas agronomas, “Mokyklą“ — mokytoju 
būrelis.,: *

Beto “Lietuvos Ūkininkas“ savo ėmėjams duoda patarimus tei
sių (bylų), ūkto, žmonių ir gyvulių sveikatos reikaluose per da. 
lykų žinovus: advokatus, agronomus, žmonių ir gyvulių gydytojus

Kas nori gauti DOVANAI KALENDORIŲ 1910m., dar gali 
užsisakyti “Lietuvos Ūkininką” visiems metams.

Kaina su prisluntimu: Lietuvoje ir Rusijoje metams tik 3rb 
pusei metų — Irb., 50

Amerikoje ir abelnal užsienyje metams 4 rb., pusei metų — 2rb.
- Amerikos lietuviai gerai padarys užsisakę “Lietuvos Ūkinin
kę” sau Ir savo giminėms Ir pažįstamiems, pasilikusioms Lietuvoje.

Pinigai galima siųsti ir “money orderiais”, -tik snt “money 
orderio“ visuomet turi būti paražyta, keno tie pinigai.
ADRESAS:

LIETUVOS ŪKININKO REDAKCIJA.
Semionovskaja (Banifratrį) ui. Nr. 10.

V1LNUS Rusija-Ltetuva.
’*****WWWWWMmn

ATYDAI BRODKLYNO LIETUVIU
Nauja Lietuviška apavų krautuvė 

(Sboe Store). 41 Grand SL. Brookljm, 
N. Y, netoli Housųpi ir Orand ferų.

Satyros, pašaipos ir juokų 
: : mėnesinis laikraštis : :

su juokingais paveikslėliais iš lietuvių 
politiškojo lauko ir musų didvyrių gy
venimo. Teipgi visokį linksmi pasiskai
tymai, eilės, monologai ir tt.,- Išeina 
16 pusi, formoje knygos, su viriais. Pir
ma išeidinėjo Bostone, dabar persikėlė į 
Chicagą. Prenumerata metams 81.00, 
pavienis num. 10c. Adresas:

-DAGIS” PUB. CO.
812 33rd St. Sta. K Chicago, 111.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legališkas popietes, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Billof Bale, Testamentus, AfBdavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

A. Olszevvskl’o
3252 S*. Halsted, C.r. 33H St

Chlcago, III.

C
fi VASAROS KARŠČIO LIGOS.P t*“”* kartčio liąy I Yr* ui meta
■k laiku kuriame kūnas, nusilpeta labiau; net vtaa 
F ipaugata ižberią, ogyvutire

N 
Vi

ir drūtas, per pagetba gerų daktaru, musu 
profesorių ir gėry vaisty. t
nr Prisiuskia lOcen. markėmsantan-Mit
Prof. Dr. E. C. Oollins, parelyta mtai.

Kadykių.
Nedaletak 

idant Jūsų ma
lusiai, kariuos ___ _
teip labai, mylite, butu sunai- 
kyti ant huno ir sveikatos; tik 
per neatboima ii priežasties 
vasaros karščių.

Atsivesk pas mus arba pa-

ičlsusi* 
_ . _ ____ , i kurio

tai imkis šiandien. Pamirkta musų 
p re f Beoriams tuojaus, o beabe- 
ionės busi apgintas nuo ligų, 
kurios net žiemą negalės už
pulti ant Tavęs.

Nėra skirtumo kokia Tavo

tai sergančiu, kurie 
Jau neturėjo vilties 
būti sveikais, bet 
per musų daktarus 
likosi pagelbėtą; 
todėl duotis o mes 

ir Tave 
išgydysimę.

C0LMN8 NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

Dr. J.JJKoGlade, Dr. J, F. Ooyle, GydjTno Direktoriai.

OFISO VALANDOS nuo 10 iš ryto ik I nuo 2 ik

Serganti 4/Vyrai! 
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo ligų, nenusiminkite. Susira 
minkite! j. Gelbėkite ■ save!Šauki 
tesi prie mus!

Eikite ten, kur busite gydomi sanžl- 
ningai ir greitai pasveiksite! Suččdysi 
laiką ir pinigus eidamas | American Me- 
dical Dlspensary. Patarimas dykAl.

Sutinimai Ir kitokį nesveikumai yra ligydomi trumpu laike »u keltoms dienom* mu- 
tų orlgiartUku budu gydymą. Ataakaačtai pritaikyt** mu»<| gydymai yra tikri*u*ta* Ir nuo- 
dugnlsurt** bedu Mt ivieto, pertekimui nuodugniu* iigydymo. Negnlėtnk laiko Ir nestatyk 
pavojui asvo ivuikato*, klausdamos patarimo pas aptiekarit *r draugą. Jei nėal atsakančiai 
gydoma*, tai gali tani tikru, kad toriai tą Ilgą par Tisą savo amilii U JI viiuomot atgabens ta • 
raistai nrtalm " “
ypatHką gyd;

iŠ ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip Ilgai kenti 
nuo užakimo varpos ir kiek daktarų tumulą prigavo ir suvedžiojo, musų gydymas tamist'ą tik
rai išgydys. Su m asų gydymu nereikta jokio piaostymo. Musų gydymas yra geriausias visoj 
paraulėj, be jokio skonimo jis praialtaa nesveikumą ant visados. .

UŽNUODIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistus ir tari skausmus, žais- 
das burnoje, gerklėje ar pratruk iraus ant kokios nori dalies kūno, tai sergi nuo uinuodijlmo 
kraujo, kurį gali išgydyti AmeHaon Msdical Dispenaary. Męs jieškome sunkiausiai išgy
domų ligų pranMstMtaine padėjime. Mye išvalysime tavo kraują grynai Ir psašallnsime iš viso 
kūno įvairiu* mhIksui bei nuodus trumpei n iu laiku negu kas kitas kokioj dalyj pasaulės.

OUMSDMTSB IR SUSISUK g GYSLOS. Tokį padėjimą gyslų mąs išgydomo be su- 
gaiiimo laiko, tonį&oskausmo Ir ant tuojaus. Musų gydymas prašalina visokius ligotus pa
dėjimus. pagamina pilną bėgimą kraujo, sugrąžina greitai nomaUšką sveikatą ir tvirtumą. 
Skausmai pgnepteM* visai. ?

Męs išgydomo kuomet kitiems nenusiseka.
Mąs taipgi išgydomo tau m pu laiku visas ligas, kurios apsireiškia tarp jaanų, senų ir 

pusamžių vyrų. PASIKLAUSIMAS IR {STYRIMAS DYKAI! Viską užlaikomo slapty- 
bėję. Jei besi gydomas musų, niekas ta nežinos. Mąs turimo tam tikrą gydymą kiekvienai' 
ligai. .

$10. vertas ištyrimas su X-spinduliais dykai.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsišaukti pas mus dėl ištyrimo, idant žinoti ar jie 

tinka apsivedimui ar no. Kitąsyk gali būti kūne kokia liga, kuri kliudytų laimingam gyve
nimui apsivedusiam*.

Jeigu tamista turi kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesų, tai 
nemėgink jo užaRpS Senatve, nes ženatvš tiktai gelbsti ligai įleisti šaknis giliau į kūną, o tada 
tavo sveikata galutinai sunyko.

Atsišauk ištyrtaui į American Medinai Dlspensary oėsą ir užsitikrink sau, kad esi tlkąs 
apsivemti.

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!

American Medlcal Dlspensary
91-93 E. Washington Street Chicago, III.

DR. A. L. GRAICZUNAS
(Specialistas veneriškų Ir paslaptingų ligų) ,

Gydo visokias Ilgas bo skirtumo vyrų, moterų ir vaikų
3312 S. Halsted st., Tel. Yards 3162 Chicago, Ilk

KALENDORINIS LAIKRODĖLIS
Juodo Metalo (Gun Metai), kuris parodo 

sekundas, minutes, valandas, sanvaites, dieną 
mėnesio, dieną ir mėnesį, teipgi ir permainas 
mėnulio. Rodyklas paauksintas, viduriai yra 
gerai gvarantuoti. * Kiti parduoda po 36.00 
arba fl.00, o pas mane $3.95 
galite pirkti po ••••.••....
Prisiųsk Money Orderį, arba per Expresą C.
O. D. Su kiekvienu orderiu gausi Lietuviš
ką Laikrodėlių Katalogą dykai.

P. K. BRUCHAS
3248SLMorgan St., Chicago, III

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00.

Ai paaakysiu tarautai su kuom apsitari ir taipgi 
'■ ą- i vardą ypato*. kuri tava myli.

lytini

Esmi vienatiniu kortų lėmiku (burti
ninku), kuris galt ^mokyti kaip laimėti 
meilę ar draugiškumą tų, prie kurių šir.

dls linkusi nors Jie butų ir gana toU.
Prižadu pasakyti'tamtatai ar tamistos vyras, moteris ar meilužė tei

singa ar prigavi nga; kaip apsivesti su ta y pala, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimą su ypata, kurią myli; taipgi kaip įgautu 
įtekmę ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tomistai praeltę, da- 
bartę ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELL*ST., ttStf.r.hKSE
•a* KALBU LIKTU VIS KAI IR LKRKI*KAI. ATSIRROK APGARSINIMĄ. •

Męs Apdraudžiame "
(ItiaurlrtaiTie)

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

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

Męs apdraudžiame VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ
Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir 

kitę 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.
’1 Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 

reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI
g.3252 S. Halsted.St. Chicago.

Nemokite ui gydymą bu naudos — mokite irt tikrą išgydymą.

iigydoma greitai, tikrai Ir m 
pilna slaptybe. Nervų nuasl- 
pnėjimaa, nupuolimas aveika- 
toa, tudrmaa abprybė*. nubė
kime* kraujo, užnuodijimas, 
Uapuminia taiitya.

Plaučių ligos,
Dusulys. Bronchitas ir kitos 
plaučii) tikos tikrai iikydoma 
mano vėtiauaiu budu. širdies 
tikos.

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

Moterų Ilgos

kito* ntM tikrai ižgrdotnoa.

Užnuodijimas 
Kraujo, 

visas odos tižo*. kaip i 
pačkai. piktoji dedervinė. *un- 
votis, niežulys, hetnorhiodai.

DR.ZINS 41^^ CHICAG0

BGERA
|į NAUJIENA 
n Mintiems -

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, 
užsimokės tau atsišaukti į Chlcago Modlcal Clinic, 344 So. Stata St. 
prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuosekli} ir laikantį iš
gydymą kožnos ligos, kurią prisiima gydyti.. Ar esi nerviškas ir nusimi
nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng
vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 
trūksta energijos i r tvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, 
spaugai, plėtmai ar kiloki išbėrimai ant odos, nemorališki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkamas, Sekliszka Silpnybe 
nesuaugusios ir šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, 
pienėtan Šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstą? 
Išsipūtimą Gyslų Maišely}; Užsendintą Puletekį; Užakimą VarpskylSs; 8y- 
filitišką UžnuodyjimąKraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo 
ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi -užkardu- 
sės dalia priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau
damą gerklę ir tt.1

Jeigu turi, tai Chlcago Medlcal CIi.n ic 
užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neufilgio 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne
sunaikina jaunus ir pusamžinius vyrus kaip išbėginiai sekios nakties laike, 
arba slaptingas nubėgi m as sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin
kančiu prie darbo,.ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina 
nuo jaunystes blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užga- 
nSdinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave išgydysimę.
Męs gydom ir lėgydom sėklo* nubėgimns, nervų nusilpnėjimą, užtonėjuaį puletekj. syfilį, 
nenaturai likus bėgimus, patžagystą, inkstų Ir pūslės liga*, teisybę ankstu, visas Vyru 
Ligas. Viso* klintys laimingam ženybin ten gyvenime bo* praėallnto*. Tūkstančius Jaunų 
ir pusamilnią vyrą kasmet prieš laiką nušluoja Į grabą jaunystes išdykumai, per tankus 
susikuoplnlmal ir kraujo Ilgos. Jeigu turi nors vieną iš virš paminėtų tankių, pa* trata vyk 
su mumis pakol da nėra per vėlu.

Reda tau nieko nekaštuoja, o gali užčėdytt dauf kontšjimą. į

KOŽNASMUS DYKAI 
kuri* prisiij* keletą 
markiu, musi| No. 3 
katallogą. didžiausią 
tietuvHkoj kalboj, 64 
dideli puslapiui. J anie 
telpa apraiymul su v iri 
800 ligiĮ, vyrą, moterų 
ir raiką, pasuka nuo ko 
jo* prasideda, kaip ja* 
pažinti, kaip n no ją 
apsisaugoti, kokias gy
duole* Baudoti, kiek 
jo* preklnojair knrjM 

_______________ gaat i. Pareikši* 1 Ir pre- 
n -. kė* yvąiriąkvepiančią 

Ir gydančių muilų. Per
iamą, ' Elektro-gydan. 
ėteą aparatų, Boberi- 
nią UdUbltnų. Mouų. 
Painu, Sinkų, Drukuo- 
temą -Jžaėinėlią, Ar- 

,inonllqūi Koncertinų.

Britvų. Pavinčevonią 
U įimtai kitokią kož- 
■am reikalingą daly
ką. Hklrpk litą apgar. 

rtnlmą Ir prlrtąsk mtnn, o tuojau* gausi virai dy 
kai katallogą. Jobą .L Bagdrtnna*, Propr 

UOHN’S 4UPPLY HOUSE 
2JJ4-2336 SO. OAKBEY AVĖ., CHICAGO, ILL.

Vardas—-— , ' - - ---------- -------- Į

Adresas ----------------- - ■ ■■ —!-------------- i

Naujas Išradimas 
SuatlprtniniBi ir «*taikyBul plauku. 
Tukrtąačlal plikų žaoonių atgavo pui
kiu* plauku*, autataoalink ima plauku 
galvva labai trumpame laike, ’fietojė 

senų atauga nauji, gražu* plaukai. Viaokia In-

____ _ frrr. j. m. bruk ozą

Kaą gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S«. Šute St CHICAGO,ILL 

arti Harrison gatvės 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologljos 
Žingeidumai Osteologljos

Tyrinėk pradžią ir ilsi vystymą 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumas gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumas. !

 Valandos priėmimo ligoeių: mm 10 ryte iki 4 po pi et, Ir mm S Rd T vakare. 
Nodoliemis ir kitomis šventoms dienoms: nuo 10 ryto IM IR vai. pistų t ibiai

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

OFISAS, 74SW. IS-thDL

kiekvi.no
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