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POLITIŠKOS ŽfflIOS.
MASKOLIJA.

Caro rando jau surengtas suma
unąs žemietijų Lietuvoj; bet iš 

lietuvi?** ne turi priežasties 
įaugti esi, kadangi galima sakyti, 
■iš žemietijų išskirti, randas vien 
Kįnasi. kad tose neva vietinės 
■įnistravijos įstaigose persvara 
Mį maskolių pusėj. Taigi iš 
^ktiių Lietuvoj randas stengiasi 
Hh'\ti naujas rusinimo Lietuvos 
■gas, o iš tokių Lietuva vien 

gali apturėti. Stolypino pro- 
Knat bando Lietuvą nustumti Į 
■avjevo Koriko laikus, kuris la
nkiai ją naikino ir nupuldė savo 
■tiskais užsimanymais. Be to- 
■ įstaigLi musų tėvynė gali apsi- 
M (J vienok buvo laikai kada, 

apie rengiamas žemietijas 
i^Bvoj, musų klierikalai labai 
^■gėsi ir smarkiai niekino tuos 
|A abejojo apie tų įstaigų nau- 
Kmą.
I^fcirmko jau po vakacijų nieko 
H^Bolijos žmonėms gero negalin- 
|Hdaryti durna. Jos prezidentu 
|^Ap<> i-nnktas tas pats C homia-

Bet caro randas mėgsta karus 
ir kovas. Jeigu jų vesti negali 
su kitoms viešpatystėms, tai ve
da su Maskoliją apgyvenančioms 
tautoms. Kaip tik ‘ Maskolija nu
silenkia prieš užsienių tautas, ji 
tuojaus atsimena* dar nesurusin
tas Maskolijos tautas, jas pradeda 
persekioti ir skriausti. Kada gi 
rengiasi karau užsieniuose, visada 
truputį paliuosuoja pančius var
žančius nemaskolius. Dabar gi 
tuos pančius vėl varžyti pradėjo. 
Tas yra ženklu, kad caro randas 
bijosi erzintiesi su užsienių tau
toms ir prieš jas nusilenks; kitaip 
maskojinimą ne maskolių atidėtų 
parankesniam laikui.

do karas, per kurį jau nesitiki ką 
nors pelnyti. Kadangi dabartinė 
Ispanijos ministerija, užėmusi se
nosios vietą iš syk apreiškė, kad 
nenori platinti savo valdybos Melli- 
lės rubežių žemėmis prigulinčio
mis Morokko sultanui, tai galima 
tikėtiesi, kad ne daug bus kliū
čių susitaikymui su maurais. Gai
la tik be reikalo iš abiejų pusių* 
žmonių žuvusių.

I§ KELIONĖS PO VILNIAUS 
GUBERNIJĄ.

^^■ikuj'j suareštavo daugybę ne- 
ffiHuų vpatų o tame skaitliuje 

lenkiukų publicistų. Mat ran- 
^^Kmarkiau pradėjo vėl lenkui 
ffl|Hti. tai laukia apsirei.-kimo ne- 
BEHiėdinimo. Kas kitam blogą 
SEH to sanzinė negali būt rami, 
|BHlaukia kad už blogą ir nu- 
H|^Ki>tasi> skriaudėjui blogu už- 

Kadangi neužganėdinimas 
|^Ha pirmiausiai apsireiškia terp 
^^Hu --kriauda' <iprantančių in- 
mKntų. tai k’aršavos jeneral gu- 

ir pradėjo į kalėjimus
įtekmingesnius raštininkus, 

jie negalėtų žmonėms akių
* Lietuvoj ir Mažrusijoj 

uždarinėti lenkiškas ap- 
draugijas, kad jos terp len-

negalėtų ap.'vivbis platinti nes 
|Hviesta> žmogus greitai skriau- 
|H supranta, moka geriau nuo 
Siaudėją atsiginti.
Hš pradžių katalikiškoji dvasiš- 
■a rėmė randą, kovoj su progiT- 
Mtais ne kartą šaukėsi prie rando 

jį pagelbės j ieškojo. Kol dva- 
■kijos <andarbininkavimas randui 
■vo reikalingas, jos ne kliudė, ne 
■udė ir jos sutvertų draugijų, 
■abar vienok jau ir dvasiški j ai 
■•adeda dantis ' rodyti. ‘ Mat jau 
Į randui nereikalinga. Prasideda 
bu persekiojimas katalikiškų kuni- 
rų už davimą šliubų stačiatikiams; 
Įtiduoda kunigus teismui. Galima 
tikėti, kad dvasiškiejie greičiaus 
ku progresistais susitaikys, negu 
^u neužkenčiančiu katalikų ir ka
talikystės caro randu, kuris nieka
da dar katalikams teisingu nepasi-

Sugrįžus carui iš kelionės Itali- 
|Hjon, Vokietijon iškeliavo tuojaus 
^KVii-trijo- sosto įpėdinis kur jis ta- 
|Hp<> labai širdingai priimtas. Tai 
^■atsakymas carui už jo susidrauga- 
H vimą su Italija, kurią jis mat ban-
■ do prieš Austriją sukurstyti. Vo- 
V kiečiai karštai priimdami Austrijos
Į sosto įpėdihį, rodo carui, jog už- 

B gimus karui, Vokietija Austrijos
■ ne apleis. Tuom tarpu gi su Au- 
B strija Maskolija turėjo didžiau- 
B sius nesutikimus už priskyrimą
■ Bosnijos ir Hercegovinos ir ne- 
U paisymą Maskolijos protestų. Bu-
■ vo jau laikai, kada Europoj laukė 
B karo Maskolijos su Austrija, nes
■ tikėjo, kad caro armija dar įstengs
■ Austriją pergalėti, ypač kad sla- 
I viškiejie Austrijos kariumenės re- 
B gimentai ne labai ištikimi jie mu- 
I šiuUse galėtų pereiti Maskolijos 
I pusėn. Bet kada Vokietija parodė 
I jog neapleis Austrijos, Maskolijos 
| biurokratiškiejie patrijotai liovėsi 
| Jjarškinę kardu, nes tas yra gana 
[ pavojingu. Išeiga karo galėtų bui

tokia jau kaip Mandžurijoj. Caras 
f todėl, 'noroms nenoroms, turi

sirodyti santaiką mylinčiu. Kare 
todėl bent dabar nėra ką bijotis, jc 
Maskolija vesti negali viena, o už 
jos reikalus nenori savo kareivių 
kraują lieti nei Prancūzija ne 

'Anglija. Karui nieks nei pinigų 
h e skolintų, nes jeigu karas ne

I pasisektų, Maskolija dar žemiav 
[ nupultų, galėtų net sugriūti, gale

ANGLIJA.
Anglijon atkako Portugalijos 

karalius Manuel. Porthmouthe, 
kur jis išlipo, gyventojai ir val
džios entuzijastikai svečią priėmė. 
Bet Portugalija, nors kitąsyk, ka
da turėjo dideles, kolionijas, buvo 
labai turtinga ir svarbią lošė po
litikoj rolę, dabar, kada daug jos 
kolionijų paveržė ta pati jos ka
ralių širdingai priimanti Anglja, 
Portugalijos įtekmė politikoj visai 
nupuolė. Ne su politiškais todėl 
siekiais Portugalijos karalius at
kako Anglijon. Jis mat nevedęs, 
o Anglija .turi gana jaunų kara-* 
liškos giminės kunigaikščiukių 
Taigi mano, . kad jis atkako su 
piršliais*.

Svarbiausioj Anglijos valstijoj, 
Indijose, juo toliau, juo didesnis 
apsireiškia neužganėdinimas . iš 
Anglijos valdymo, j 1*0 labiau in
diečiai nekenčia anglijonų. Angli
ja mat vien, išnaudoti Indijas mo
kėjo, kaip pritinka anglo
saksams, rodė panieką indie- 
čiams. Kol žmonės 
apšviesti, buvo šiaip 
indiečiai nesuprato 
paniekos. Bet kada 
diečių baigė mokslus Anglijoj ir 
Indijų universitetuose, tie suprato 
greitai tą paniekinimą ir skriaudas. 
Tie pradėjo šviesti savo tautie
čius ir apšvietė jau ant tiek, kad 
daugelis indiečių suprato savo ap
gailėtiną padėjimą. Apšviestesnie- 
jie pradėjo organizhoti minias, to
kiu budu suoeganizavo Anglijos 
priešų partiją. Nereikia užmiršti, 
kad indiečių yra 30b milijonų, tai
gi Indijos turi du syk daugiau .gy
ventojų negu visa šiaurinė ir pie
tinė A’fnerika; o juos valdo ir iš
naudoja vos porjs , šimtų tūkstan
čių angliškų* urėdninkų ir karei
vių. Buvo jaU Indijose sukilimai 
prieš A«glijos*valdzią bet dęl sto
kos vienybės terp indiečių Angli
jai iki šiol pasisekė sukilimus su
valdyti. Bet nekentimas angliško 
jungo augo ir auga. Pereitą san- 
vaitę nesugautas indietis metė dvi 
bombas į Anglijos karaliaus vieti
ninką lordą Minto, tik bombos 
neexpliodavo. Užmušimai augštų 
urėdninkų nuolatai atsitinka. -In- 
diečiai, draugaujanti su anglijo- 
nais ir jiems tarnaujanti yra boy- 
cotuojami. Ant galo ir anglijonai 
pamatė, kad erzinti indiečius, juos 
niekinti pavojinga.

Anglijos parlamentas pabaigoj 
pereitų metų, užgyrė atsakančias 
Indijoms reformas, kurios dabar 
tapo įvestos. Sulyg tų reformų, 
čiabuviams indiečiams pripažinta 
autonomija jie turėt diktą įtekmę 
ant administracijos ir teisdarystės. 
Indiečiai į karaliaus vietininko ro
dą galės rinkti 135 savo rinktus 
atstovus. Ar tos reformos užganė- 
dįs gyventojus, parodys ateitis. 
Gal ios ateina per vėlai.

PERSIJA. 1
15 d. lapkričio, su didelėms iš

kilmėms likosi atidarytas Persijos 
parlamentas. Prie atidarymo bu
vo šacho giminės kunigaikščiai ir 
svetimų kraštų pasiuntiniai. Ati
darymo kalboj buvo išreikštas geis
mas kad svetimi esanti Persijoj ka
reiviai, taigi maskoliškiejte, gretai 
ir jos pasitrauktų.

Maskoliškiejie laikraščiai ‘ pra
neša, buk gyvenantis dabar Mas- 
kolijoj išvytasis iš Persijos šachas 
intriguoja prieš savo sūnų ir nori 
vėl sostą atgauti; buk jam pase
kėjų ne trūksta. Maskolija todėl 
laukia vėl Persijoj naminių kraujo 
praliejimų, todėl savo kariumenės 
atšaukti nenori. Gal laikraščiai ty
čia tokius paskalus leidžia išteisi
nimui palikimo Persijoj maskoliš
kosios kariumenės.

Buenos 
policijos 
sekreto- 
kad tai 
vedė vi- 

Prez.

kaip pritinka
rodė panieką 

ten buvo ne 
teip, tamsus 
ir neatjautė 
datagelis in-

Prisakyta portuose sau- 
pr įžiūrėti atkankančius atei- 
kad anarchistai negalėtų at- 

Klausymas tik, kokiu budu 
urėdninkai atskirs anarchi-

PIETINė IR VIDURINĖ 
AMERIKA.

Argentinos, soslapilyj 
Airese likoši užmuštas 
viršininkas Falcon ir jo 
rius. Randas garsina, 
anarchistų darbas kurie
sai laisvai savo agitaciją, 
išleido dabar manifestą, kuriame 
praneša, jog 60 dienų visa Argen
tina tampa pastatyta po karo laiko 
teisėmis, 
giau 
vius, 
kakti. 
portų
stus nuo nearchistų.

Užgimė revoliucija' respublikoj 
Ecuador, kurią sukėlė buvęs karo 
ministeris Tomas' -Larrea. Revo
liucija užgimė provincijoj Manabi. 
Revoliucijonicriai Su rando kariu- 
menė turėjo kruviną susirėmimą, 
kuriame pats Larrea ir du rcvoliu- 
cijonieriai likosi užmušti; kiti iš- 
sislyrstė kalnuose. Kitas revoliu- 
jonierių pulkas susiorganizavo Pe
rų parubežiuose ir įsiveržė į Ecua- 
darą. Prieš juos randas išsiuntė 
savo kariumenę.

Respublikos Nicaragua preziden
tas Zelaya per savo konsulius ir 
pasiuntinius garsina jog ima viršų 
ant revoliucijonierių ir greitai juos 
suvaldys. Revoliucijonierių vado
vas, jenerolas Chamorro, išardęs 
tūlą skaitlių rando laivų su savo 
kariautojais pasitraukė be mūšio 
ir miesto Greytown. Jį tuojaus* 
užėmė 2000 rando karėivių. Re
voliucijom erių vadovas Chamorro 
turi vieną kanuolinį laivą ir keletą 
mažesnių, su kuriais blokuoja 
uostą. Todėl prezidento jenertP 
las su .savo 2dbo kareivių atsirado 
prikliame padėjime: pasitraukimas 
jūrėmis jam užkirstas, o nuo že
mės jis apgultas didesnių revoliu
cijonierių pajiegų. Revoliucionie
riai mano, kad pasiseks, užkirtu* 
pavežimą maisto, priversti jį pa
siduoti. Taigi pasirodo, kad pre 
zidento Zelaya siunčiamos svietan 
žinios apie neva greitą suvaldymą 
revoliucijos nesutinka su teisybe.

IS LIETUVOS
Ispanija.

Ispanijoj iš palengvo žmonės 
nusir®nina net tuose apskričiuose, 
kur dėl Mauros ministerijos žiau
rumo buvo užgimusi tikra revo- 1 
iucija. Dabartinė ministerija ne 1 

erzina žmonių, o tuomi greičiau 1 
>monės galima nuraminti negu er- j 
:inant sušaudinėjimais, kemšant į 1 
kalėjimus įtekmingesnius veikėjus. *

Iš šiaurinėj Afrikoj, jeigu tikėti | 
rando garsinamoms telegramoms, 1 
karas artinasi prie galo. Išpaniš- | 
<os kariumenės viršininkas jene- < 
rolas Marina pranešė Išpanijos 
-andui, jog kariavusių maurų va- 
lovai atsišaukė prie j o* išreikšdami 

norą pasiduoti. Mat jiems nusibo-

IŠ ŠIRVINTOS, 
r Vilniaus gub.

Čia visur eina kova tarp vieti
nės vyriausybės ir žmonių už ke
lių taisymą. Žmonės niekaip ne
nori taisyti per ponų laukus einan
čių kelių, o vyriausybė sparte spi
ria. Taip ir čia neseniai žemiečių 
vršininkas susi šaukęs pabaudomis 
grąsino ir būtinai parėjo priversti, 
kad sutiktų; bet kada žmonės 
griežtai atsisakė, tai viršimhfcas už
dėjo po 5 rub. pabaudos.. Žmonės 
visgi nenusileido, padavė skundą 
“miravų sjazdui” ir išlošė.

* y " J. Kairiškis.

man poilsiu, sumaniau atlankyti 
Vilniaus gub. Setu vai sį Važinė
jau tenai apie porą sanvsričių, pri
sižiūrėjau Vilniaus lietuvių gyve
nimui ir žiniomis, kurias galėjau 
per taip trumpą*' laiką surinkti, pa 
sidalįsiu su maloniai^ skaitytojais.

Vilniaus gub. lietuvių yra apie 
trįs šimtus tūkstančių žmonių. 
Jie apsigyvenę Trakų, Lydos, Vil
niaus, Sventėnų ir Ašmenos ap- 
skričiuose.- Anapus. Vilniaus lie
tuviai iš vienos pusės siekia Tve
rečiaus parapijos, paskui eina į 
kitą pusę per parapiją Sofai į Laz- 
dinus. • Arčiaus Nemuno maža 
sulenkėjusių lietuvių, tolfau — ar
čiaus Vilniaus ir už Vilniaus lietu
vių tarpe jau daugelis julenkėju- 
siųjų o kai-kur lietu vilt jau ne 
tiktai nekalba savo kalbą, bet dar
gi rodosi karštais lenkais; bet apie 
tai toliau.

Žemė Vilniaus gub, ir Suval
kijoje ir Kauno gub., nelygi. 
Tuoj už Gardino. Druskininkų, 
Ratnyčids, Marcinkofįų, Dubičių 
ir kitose parapijose smiltynai, ir 
tai smiltynai, vėjo papučiami, kur 
sėti javų negalima. Smiltynuose 
auga pušįs ir pušaitės kurių augi
mui žmogaus ranka ne tiktai ne
padeda, bet dar-gi kenkia. Pušy
nėliai vis auga tokiais kupstais, 
jiaskui vėl tušti baltų smilčių plo
tai ir vėl keletas suvaęgusiųjų pu 
sėlių.* Kur ūkininkai iškirto girią, 
tai ir dabąr stovi po* 2ę, jo ir 100 
dešimtinių tuščių ląuko plotų. 
Jeigu žmonės kitaip Begu dabar, 
ūkininkautų, nekirstų j tūrių pu
šelių, neleistų ožkų* ėsti pušelių 
žievės, užsodintų tuščias plotus 
medžiais, tai turėtų puikias brau- 

• TA 1 »C"‘ ------- - ----------
dą: pasikerta sau malkų, parduo
da keletą vežimų, kokį sieninį me
delį sau pasikerta — tai ir viskas. 
(Tose giraitėse net ir žolė neau
ga. Matvti kai-kur žolė vadinama 
"viržus” bet josios vasarą gyvuliai 
ne ėdą, tik pavasarį, išalkę, grai
bo}.

Čionai ūkininkams smilčių ne
pasigailėta; baudžiavai panaikinus, 
gvo jie po 170 ir po i59 dešimti
nių žemės. Dirbamo^ žemės turi 
po 20 — 30 dešimtinių. Žmonės 
čion gyvena iš pelnui vasarą ir 
rudenį uogauja, grybauja; viena 
šeimyna parduoda grybų už 150. 
200 rub. ir daugiau. Vyrai, su
laukę žiemos, važiuoja į .girias ir 
tenai uždarbiauja.

Sodžių laukai tęsimi už 6 ir 10 
viorstų. Važiuodamas nuo Mar
cinkonių lik Lynežerio sodžiaus 10 
viorstų. nemačiau nei vienos šlu
bos, nei vieno žmogaus; Girios 
ir girios, bet girios suvargusios, 
girių tarpe pasėti rugiąi ,bct taip 
prasti taip reti, kad Marijampo
lės apskričio (Suvalkų gub.) ūki
ninkas, turėdamas tokius javus, 
sau plaukus rautųsi Bet tenai 
žmonės žiuri grybų ir uogų jų yra 
— yra ir duonos. — Arčiau į V’il- 
nių, į Nocicą, Rodirtę, Asavą, 
paskui arčiau Kauno ir Kauno 
gub., Vilniaus ir Sventėnų apskri- 
čiuose jau žemė • geresnė bet leng
vutė, rugių žemė. Kai-kur pasi
taiko ir molio, kaip 1 liedraičm 
Širvintų, Paberžės ir Sventęnų ap
skrityje *todė! sėja tenai kviečių, 
bet maža. Tokiose lengvose že
mėse rugiai auga ir §įn|et visur 
buvo matyti

Ūkininkai 
ae. Sodžiai 
tą viorstą. Dabar jau; pradėjo 
skirstyties į viensėdijas. Kiekvie
noje parapijoje galima rafti po 
sodžių, besikeliantį į yięnsėdijas. 
Mat, tenai labai valdžia | kalbi; 
tvarkomosios ^mės komi: ' 
keliantiems duoda pašelpą. 
tenai gerai jie daro kcl* 
viensėdijas, nelengva 
Suv. gubernijoje, kur 
valdo 20 ir 40 dešimtini

laug pagalvoti ir gerai visa ap 
skaityti.

Vilniaus gubernijoje žemės val
dymo įstatymai visiškai kitokį. 
kaip Suvalkijoje. Tenai, kaip pa
naikino baudžiavą kur geresni lau
kai — gavo ūkininkai po 20 ir 
daugiau dešimtinių žemės. Suval
kijoje ir beveik po tiek gavę ūki
ninkai žemės, po tiek ir dabar val
do, nes vyriausias sūnūs broliamš 
ir seserims moka dali$, duoda 
jiems po keletą šimtų rublių, o vi
są žemę sau pasilieka. Ten-gi 
kitaip, — visi broliai dalinasi že
mę. Jeigu yra trįs broliai, tai tė
vo 20 dešimtinių tarp savęs’ pasi
dalina. Broliai net negali broliui 
parduoti, negali ^parduoti ir sve
timam. Negalima parduoti žemės 
ir už skolas. Jeigu brolis išeina 
į Ameriką tai jisai išnuomuoja že
mę, bet parduoti josios negali. Se- 
serįs žemės negauna, joms tik tė
vai duoda kiek dalies. Pagal įsta
tymų merginoms vos keliolikta da
lis pripuola tėvo palikimo. Suval
kų gub. seserį* turi lygią dalį su 
savo broliais. Esant tokiems že
mės valdymo įstatymams, vis da
linasi ir dalinasi žemė, ir ūkinin
kai turi josios mažai. Mirus tė
vui, ar dar ir ankščiau, broliai pa
sidalina žemę, triohas vienas pa
silieka sau, kitiems jisai padeda 
pasistatyti. Sale kelio stovi vieno 
brolio stuba, toliau kiemas antro 
jo trečiojo, tuoj čia pusbrolio, to
liau eina vis prie viens kito tvar
tų 'ilė, o galų gale kluonai.

J. Daubaris.
("Šaltinis”.).

IŠ SKAUDVILĖS, 
Raseinių pav.

Jakutiškių kaimo 20 metų vai
kinas J. Lėky s sirgo nuomiruliu. 
Po apmirimo jis biskį svaigioj a. 
Rugsėjo 1 d. — tokiame padėjime 
bebūdamas užmušė savo motiną 
ir seserį. Norėjo ir kitą seserį už
mušti bet ta jį prigavo ir pabėgo. 
Dabar tą vaikiną suėmė' ir paso
dino į Jurbarko kalėjimą.

Satdfs ir Apaštalų brolis.

----------------------- ----------------------- ?

—•
IS TAMOSBUDŽIO, 

Naumiesčio pav.
Rugsėjo 17 d. naktį Toliejuosą 

pas Teofilių Griškabūdžio žem- 
sargiai darė kratą, bet nieko ne
rado. Kadangi tada nebuvo .na
mie nei Teofiliaus, tai tie tva|*ka- 
dariai vos prašvitus vėl sugrįžo. 
Radę namie Teofilių ėmė gązmnti 
ir reikalavo atiduoti ginklus ir 
knygutes. Matydami, kad gązdi- 
nimas nieko negelbsti, surašė pro
tokolą ir išsivilko. Kadugys.

Iš KAUNO.
Kaune lapkričio 13 dieną teis 

Didžiulį ir Laskauskį už užmu
šimą Kovarsko urėdninkų „ šiaip

gi a s girias. Dabar ma^ą tųriliatt- k-v-ki<*.

gražus.
gyvena visur sodžiuo-

ma. 
os besi- 
Bet ar 
miesi į 
asakyti. 
dninkas 

žemės, 
nėra dvejojimo kad viensėdijos la- 

gub., 
5» 7> 
nau-

bai naudingos, bet Vilniai
kur ūkininkai daugiausia ti
8 dešimtines žemės ar keli
dingą, ar jam sugrįš pertikėlimo 
išlaidos, ar atlygįs jam veisėdija, 
ką jisai turi gyvendamas sodžiu
je, o ko net neteks išsikėlęs ,sunku

Iš PANEVĖŽIO.
Panevėžio kalėjime politikos ka

linių tik keli: 1) Samuilis Timfo- 
vičius, Panevėžio tardytojo raš
tininkas, kaltinamas pagal 102 str.; 
2) Aleksandras Davidonis. baigia 
sėdėti; 3) Bronislovas Sipovičius, 
dar turi sėdėti 4 mėn. tvirtovės; 
4) Žitkevičius, keliose bylose už 
revoliucijos metus; 5) Juozas Sta
siūnas, sėdi nuo sausio 1906 m. 
be teismo*, kaltina už monopolius.

Girdėjau, kad amerikiečiai ren
ka medegą apie politikos kalinių 
gyvenimą. Kad taip būt žinia, 
kokios medegos jie reikalauja, gali
ma būt parūpinti. P. P.

1 * IŠ PUŠALOTO, 
Panevėžio pav.

čia vyriausybė norėjo įkurti kra
tos skyrių bet žmenės atsisakė 
O su laiškais ir laikraščiais tai 
tikra bėda. Pirmiau, kol dar 
davo laiškus zakristijonas, tai 
buvo šiaip taip, bet dabar tai 
kia išlakstyti kelis viorstus po
kus, kol surasi, kur tavo laiškas. 
Nejaugi nėra "kito žmogaus?

f. '£*’ J-sk-lis.

neš- 
dar 
rei- 
lau-

IŠ ANTALIEPTĖS. 
Žarasų pav.

Rugsėjo p d. policija suėmė 
Mikiškių sodžiaus P. Dičiuną. 
Mat jis per 1905 m. judėjimą bu
vo išrinktas per sueigą viršaičiu, 
ir už tai Vilniaus Teismo Rūmai 
nutąsė tvirtovėm , Tvirtovėj ne
buvo vietos ir todėl sėdėti prisiėjo 
Zarasų kalėjime. Ir už tat dabar 
reikia vėl atkalėti 2 mėn. 20 die-

. Jau jį trečią sykį areštuoja, 
gi nebus galo tiems vargams?

.J Vargdienėlis.

nų.

pusė 
išėję

IŠ VILKIJOS,' 
Kauno gub.

Spalių 17 d. išdegė beveik 
Sūdrių kaimo. Visi buvo 
į bažnyčią, o vaikai likę namie be-
žaizdami ir užkure. Žuvo visų 
metų žmonelių triūsas. Atsargiau 
su ugnimi 1

Kiek pirmiau čia vienas gy ven
tojas T. taip sumušė savo žmoną, 
kad ta, pasirgusi keletą dienų, nu
mirė. Labai dailu I Gero vyro 
besama I Pi. Ką.

("L. U.”).

IS LUOKĖS, 
Šiaulių pav.

17’ d. rugsėjo čion buvo įtaisyta 
Kauno Ūkio Draugijos skyriaus 
arklių ir karvių visai menka paro
da: arklių buvo išstatyta vos 33, 
o karvių — 10; už arklius dova
nas gavo: V. Arlauskis — 20 rub., 
kun. Tamašauskis T. Kralius, K. 
Bemis, p. Gailevičienė, A. Garba- 
liauskis ir St. Radvilavičius už iš
statytus arklius gavo kiekvienas 
po pagyrimo lakštą. Juoz Platelis
— veislinį veršiuką (kain. 10 r.). 
Pr. Karsokis K. Bemis, J. Kai
rys ir P. Mušinskis — po 10 rub.
J. Stasiulis — plūgą, Pr. Kasar- 
skis — drapaką, P. Bemis 5 rub..
K. Bemis — drapaką. J. Kairys
— plūgą ir 2 rub. pin., 1. Vainaus- 
kis — veislinį paršelį, V. Arlauskis
— plūgą ir 2 rub. pin., A. Sma-
lys — 5 rub. A. Gukas — 2 mai
šu zuperio. Ad. Gukas — 5 rub. 
ir M. Budraitis pūrą kviečių. Kaip 
matome, išviao gauta dovanų už< 
17 arklių ir už 6'— pagyrimo 
lakštai. Luokės klebonas už kar
vių grupą gavo pagyrimo lakštą 
ir Čuteikis už ištat. parodoje kar
tę gavo 6 rub. 50 kap. Taigi iš
viso pinigais išdalyta 87 rub. 50 
kap., iš kurii^25 rub- paaukavo inž. 
Liud. o likusių 62 r.
50 kap. paskyrė Kauno Uk. Drau
gijos skyrius. Labai stebėtina kad 
parodoje dalyvavo vien tik kitų 
parapijų žmonės (išskyrus gal vie
ną Čuteikį), luokiečiai-gi nepasi
rodė. Nesakau, kad Luokės para
pijoje nebūtų geresnės veislės ar
klių ar karvių, — bet tik norit’ pa
žymėti musų žmonių apsileidimą 
ir nerangumą. Tiesa, parodos pa
žiūrėti prisirinko gana daug žmo
nių iš Luokės ir kitų aplinkinių 
parpijų, bet kad visi taip elgtųsi, 
kaip luokiečiai, t. y. kad būt nieko 
iš kitų parapijų neatvedę parodon 
gyvulių, tai visiems kaip musę kan
dus butų reikėję dulyt namon. Po 
laikui dabar daugumas gailisi ne
dalyvavę parodoje — dovanos, 
mat, kiekvienam malonu gauti.

/. P~tis. 
(“Žemė”).

IŠ SKUODO, 
Kauno gub., Telšių pav.

šįmet 6a atidengta keturių klia- 
sų miesto mokykla. Rugsėjo 15 
dieną buvo egzaminai. Berniukų 
priplūdo daugybė iš visų kraštų. 
Bet visi buvo silpnai prisirengę. 
Pertai daug liko nepriimtų. Nuo 
berniukų prisirengimo prigulėjo ir 
kliasų atidengimas, šįmet atideng
ta tiktai pirmoji kliasa. Nes ne
buvo" berniukų galinčių išlaikyti 
egzaminus į augštesnes kliasas.— 
Atidengton pirmon kliason priimta 
43 berniukai: 20 lietuvių, 13 žy
dų, kiti visi rusai ir liuteriai. 
Mokslas prasidėjo nigsėjo 29 d. 
Mokytojai dabar da tik du.

Jonas.
(“šaltinis”).

IŠ KRETINGOS, 
Kauno gub.

Kunigams Bizauskiui ir Indru- 
įįui leista prie Kretingos bernardi
nų vienuolijos atidaryti novicijatą. 
Vadinas, tasai senas žemaičių vie
nuolynas atgys.

IŠ* GRIŠKABŪDŽIO, 
Vilkaviškio pav.

Musų parapijoj kaime K. ūki
ninko K. užmigo beganydamas 
piemenukas. Ūkininkas, pamatęs 
gyvulius ne vietoje ir radęs pie
menuką bemiegantį, prisėlinęs “pa
mokino” taip, kad piemenukas ne
ilgai sirgęs numirė. Jo tėvai, sa
ko, tik tą vieną teturėjo. Tai ne- 
pirmutinis toks 
Lietuvoje! 
bams bus galas ?

‘pamokinimas” 
Kada tokiems dar- 

Sapelis.

IŠ BARZDŲ, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav. 
Griškabūdžio valsčiuje yra dvi 

mokyklos — viena Griškabūdyje, 
kita Barzduose. Šįmet gavėnios 
pradžioje buvo barzdiečių susi
rinkimas. Vaitas apgarsino, kad 
vyriausybė reikalaujanti parapijos 
įtaisyti mokyklai naują butą, nes 
šis esąs netikęs. Nors čia namai 
dar pusėtini, bet susirinkimas nuta
rė statyti naujus, jeigu valdžia 
duos medžiagą. Daug prisiginčy
ta. \ ieni mat, norėjo (labiausiai 
barzdiečiai) statyti mokyklą toje ’ 
pačioj vietoje, tik erdvesnę (rui- 
fhingesnę). Kiti gi prirodinėjo, 
kad žiemos metu vaikams iš toli 
nepatogu ir tiesiog negalima mo
kyklon vaikščioti; geriau skirti 
parapiją per pusę ir statyti dvi 
mokykli. Skiriant, pasirodė dau
giau balsų už dvi mokyklas. Bet' 
vaitas nežinia kodėl į nutarimą to 
neįrašė.

Spalių 7 dieną vėl buvo tos pa
rapijos susirinkimas. Vaitas pra- - 
nešė, kad valdžia žadanti duoti 
statymui mokyklos 600 sienojų - 
(medžių) ir pinigais 500 rub. Su
sirinkimas išrinko tris žmones iš
tyrimui, ar tikrai valdžia duosianti 
medžių ir kokie jie bus. Paskui 
statyti naują mokyklą Barzduose, 
seną palikti valsčiaus raštinei, ku
rią žada čia perkelti iš Griškabū
džio. šis dalykas priderės dau
giausia nuo to, kokį vaitą valsčius 
išsirinks ateinantį pavasarį.

P. Mursas. 
(“šaltinis").

. JL,___ __ __

IŠ JUOZAPA VO,—
Parapijoje (miestelio ten neri, 

tik keletas triobėsių) jau antras 
mėnuo baisiai siaučia cholera. Kai- 
kurių sodžių tiek išmirė žmonių, 
kad bepaliko po keletą. Tebeserga 
šešiuose sodžiuose. Kokinų so
džiuje vieną dieną pasimirė 10 
žmonių. Visur ten javai tebestovi 
laukė; kaimynai taip įbauginti, kad 
niekas nedrįsta ateiti talkon pas 
nelaiminguosius. Vyriausybė keti
nanti atsiųsti kareivių javų nuimti.

IS VEIVERIŲ, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav.

Šiomis dienomis Veiverių mo
kytojų Seminarijoje apsilankė ne
seniai užstojęs Suvalkų direkci
jos viršininkas. Užėjo jis į moki
nių gyvenąmuosius kambarius iv 
pats vartė ant jų lovelių preigal- 
vius, nežinia ko j ieškodamas.

Pasekmės to aplankymo jau pa
sirodė. Iki šiol po lekcijų moki
niai kalbėdavo maldą vien lietuviš
kai. Dabar gi kalba net keturio
se kalbose. Rusų kalbos mokyto
jas P. L. apskelbė tvarką: "Sta
čiatikiai maldą turi kalbėti pirmu
tiniai, ir tai pasakyta ant visados”. 
Gera teisybė! Pirmoje kliasoje 
ant 24 lietuvių yra 2 rusu, antroje 
ant 19 lietuvių — rusu, ir tre
čioje ant 21 lietuvių — 2 rusu, ir 
ketvirtoje ant 21 lietuvių 4 
rusai. Taigi, ne daugumai pave
sta pirmutinė vieta, bet išrinktie
siems, 
o jus

Vis 
nimui
panaikinimui tos neapykantos prie 
rusų, kurią, anot sąjungiečių, 
įkvepia seminarijos katalikų ku
nigai 1 K laurutis.

Jau jrirmtuinis bertainis. baigia
si, o pas mus mokslas dar vis ne
įstojo į savo vėžes. Seminarijoj 
šie mokslo metai pradėti netj •’ 
trijų mokytojų. Neseniai 
kraustė matematikos 1,ctu" 
dabr sulaukėm paišym<^es*utts 
vių kalbos, nors įstat?°5c- 1000 
uitvirti„ta..bet„eį..b»beab«-

.-U'-'1.-'-.'-'.'I’-

Jie, mat, turi tikrą motiną, 
pamotę.
tai padaryta turbut sužadi- 
meilės mokinių širdyse ir - •
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WUmington, Del. ii d. lapkri
čio išmetė j padanges dvi triobas

paėmiau 
pragara
is atmin-

. O juk laikas bėga o laikas
Tupikas. _

tyt.
— tai auksas.... 

("Šaltinis”).

. IŠ PILVIŠKIŲ, 
Suvalkų gub.

Pastaruoju laiku labai 
Marijampolės garsusis

įniršo

Marijampolės garsusis žandaras 
Kislinskis ir krečia beveik paei
liui. Taip neseniai krėtė Pilviš
kiuose pas Kačergienę ir krautu
vininką Adomaitį, Žečkalniuos. pas 
Sipaila, Kraujunčiuos pas Nau
džių ir pas Brazauską. Beto lap
kričio 4 d. Griškabūdžio policija 
suėmė beeinant kokį-tai S. Baltru
šaitį. — Jieško tai “Kovos”, tai 

. knygučių tai kokio galvažudžio 
Storpaičio nuo Garliavos. Niekur 
nieko ypatingo nerado: paėmė — 
tai kur kokį tenai kalendorių, kur 
kokią knygutę ir viskas. Girdėti, 
kad Kislinskis jieško vis kokio-tai 
slaptai leidžiamo laikraščio — 
“Darbininkų Žodis”. Tiesa, netiek 
jam rupi tas laikraštis, kiek ta 
slapta spaustuvė, kurioj “D. Žo
dis” spaųdinasi. Bet vargšas, nors 
i naktis nemiegodamas rūpinasi, 
bet tos_.spaustuvės nesuranda. Ne
siseka. ’ " I ’ampsa.

gali tikti ir būti pamokinančią 
prie * šiandieninio pasikalbėjimo. 
Paskui, susirinkus daugiau, gali 
papasakoti ir kitiems apie tai pasi
kalbėti, apsvarstyti. Beto, per kri
vūles arba vyrijas patogiausia su
šiurti pirkti išvien ar tai dirbti 
nių trąšų, ar tai kokių sėklų, ar 
pasikalbėti apie įstveisimą geres
nės veislės gyvulių; taip pat gera 
proga pasikalbėti, ar ne verta 
įsteigti ūkio ratelis, Uupomoji ir 
skolinamoji kasa. Apart to, jei 
nori valstiečiai, kad juos nevedžio
tų už nosių valsčių ponai, parapi
jų klebonai ir visokį “cinai”, tai 
krivūlėse arba vyrijose turi iškal- 
110 valstiečiai susitarti kaip jiems 
geriau bus pasielgus, kada vals
čiaus, arba parapijos, sueigoj paduos 
jiems kokį klausimą, sumanymą 
ar pasiulijimą. Čia gali liuosai 
apie viską pasikalbėti,nes nestovi 
už pečių neį žandaras, nei žemsąr- 
gys nei viršaitis, nei klebonas nei 
kitoks “cinas”.

Taigi ukininkai-valstiečiai. Ne
leiskite dovanai laiko susirinkę į 
krivūles arba vyrijas. Ar Ui jūsų 
apielinkėje atsivėrė ar žada 
verti kokia draugija, ar Ui 
čiuje koki rinkimai, ar Ui 
taisymai; statymai klebonijų,
nyčių ar neturite arba norite įsi
veisti kitokių sėklų, gyvulių, no
rite parsitraukti zuperio, ar Ui 
jūsų apielinkėje platinasi kokia li
ga, ar kas kitas, — vis susirinkę 
apie Ui pasikalbėkite, pašiurkite. 
O jei patįs ko nežinote pasiklauski^ 
te kitų. Taip,pa vyzdžiui,šįmet dau- 
Taip, pavyzdžiui, šįmet dau
gelis bėdavoja, kad blogai atrodo 
su dobilais, ir pavasarį reikės pirk
ti. O žinome, kad nusipirkus nuo 
kokio sukčiaus kupčiaus dobilų 
sėklų, kaip pasėji, tai išdygsta ra
munės ar kitos žolės. Taigi pa
kalbėkime ir susitarę pirkime ant 
syk daug iš žinomos firmos ge
riausia per kokią ūkio draugovę.

/. Diegas X.

LIETUVOS DIRVONAI.
Jau džiaugiamės tikrai “tėvišką

ją” rusų valdžios globa. Kasmet 
• patraukiama į Lietuvą tūkstančiai 

rusų, ir parduodama jiems žemė.- 
Dabar da,r susilaukėme iš lenkų 
pusės tos pačios geradarybės. Kas
kart dažniaus tenka sutikti len
kiškuose laikraščiuose raštus, ra
ginančius lenkus vietoje keliavus 
į Ameriką, važiuoti Lietuvon ir 
čionai sau Ameriką pasidaryti. 
Manoma šalę rusų kolionistų, var- 
ginaųpių musų -tėvynę, dar ga
benti lenkus kolionistus.

Sumanj-mas traukti lenkus į 
Lietuvą,^ matyt, smarkiai lenkams 
patinka kad net katalikiškieji jų 
laikraščiai (“Džiennik. Powsz.”) 
tam pritaria. Lenkai regimai pa
ėmė nuo vokiečių tą puikią mintį. 
Kad vokiečiai perka nuo lenkų že
mę ir atėjūnams vokiečiams dalina, 
tai jie šaukia, kaip tik išgali, o 
patįs mano lygiai tą patį Lietuvoje 
daryti.<.. •

Jog lenkams gali pavykti vieną 
— kitą dvarą partrauktiems iš 
Lenkijos atėjūnams išdalinti, apie 
tai nedvejojame. Juk daug turi
me lenįčų dvarininkų, kurių akįs 
vien j Varsavą atkreiptos,
įstabu užtatai, jei kuris, negalėda
mas dvaro išlaikyti, išdalįs jį už 
gerą užmokesnį lenkams Dar tik 
ilgiaus snauskime ir laukime iš 
dangaus nukrintant lietuviško ban
ko žemei pirkti, tai neužilgio pasi- 
jusime, jog visa musų žemė sve
timtaučių rankose atsidurs. Mums 
reikės svetur danginties. Ligšio! 
tiktai Kauno ir Vilniaus gub. dva
rai buvo dalinami rusams atėjū
nams. Dabar jau ir Suvalkų gu- 
bemijon atkraustyta sentikių. Pas
kui juos ketina lenkai eiti.... 
Esame tarpe kūjo ir priekalo. Kas 
blogiausia, kad mažai savo pavo
jingą padėjimą teatjaučiame.•

Mažulis.
(“šaltinis”).

Lt-JETU VA

atsi- 
vals-j 
koki 
baž-

KANADOS LAIVYNAS.
Kanada mano, atsigynimui, pa

sidirbdinti karišką laivyną. Bet 
mt jos gali užpulti tik Jugtinės 
valstijos. Norėti galima,
/ynui reikia daug pinigų, o tuom 
.arpe Kanada ir be to 
mažai skolų. Gyventojų 
vos 8 milijonus, o 
lijonus doliarių.

biausią rolę atlieka pats rašanty- ' 
sis, tai nėra, išrikrųjų, bendradar
biavimu. Negalima, man rodosa 
vadinti tikrais laikraščių bendra-* 
darbiais ir tie, kurie už prenunte-' 
ratą, arba už centą nuo eilutis, 
kartsnuo-karto nuvelta šį-tą švel
nesnio, nes ir tokiame atsitikime 
rašantysis nejaučia morališkos prie
dermis rūpintis pageinimu laikraš
čio turinio. Mano supratimu, ben
dradarbiu laikraščio > galima vai
dinti tik toksai laikraštininkas, 
kurs, lygiai kaipi redaktorius, pri
valo rūpintis laikraščio turinio ge
rove. Ar daug tokių besama?

psimo ir nurodė dar negrą Alek- 
i.inder Jamesą teipgi užmušystoj 
J alyvavusį. Tas vienok į minit 
ankas ne pateko. Bet minios i; 
calėjimo išvilko baltparvį barz 
laskutį H. SaMouerą, kuris lie

pos mėnesyj užmušė savo pačią ii 
ą patempė, o paskui kybanti su

šaudė.

^viestų^Įietu^. Daug įvairių drar 
5ojų ir įstaigų tik per tai negali 
:aip žfikiaiNj gyventi, jog nėr. 
:am tikru inteligentų, kurie vest 
jąs. £Lug jto mes nepajiegiatm 
ir nepajtegiayie apimti dėl to, kac 
mt vietos neturime savo vedėjų 
Atsiradus musų šalyje žemieti 
joms mes dar daugiau pasigesime 
savo inteligentų. Gal butų dabar 
jau la&as musų, daugiausia savo 
liuosu noru į svetimas šalis išsi
danginusiems, inteligentams pagal
voti, ar nesiartina gerą proga su
grįžti iš Rusijos į savo “zemsvas”. 
Jiems juo patogiau gal butų rū
pintis atsiveriančios vietos užimti, 
kad jie daugiausia dar nėra pra
radę biurokratų akyse savo ištiki-i 
mosios nekaltybės. To negalime 
pasakyti apie daugelį Lietuvoj gy
venančių lieuvių inteligentų.

Vertėtų ifiusų eksportuotiems į 
svetimas Šalis apšviestiesiems lie
tuviams, kaip ateis laikas, paban
dyti pasidaryti mainus: rizika pa
tiems butų nedidelė, Lietuva visgi 
šį-tą pelnytų. K. '

(“Lietuvos 2inios”).

žmonėms juos išsirinkti tik tuo
met, kuomet jis, klebonas, ta pa
norės. Nors įstatymuose ’apk 
parpijos turtų valdymą” yra pasa
kyta, kad klebonas vienas negali 
uždėti mokesčių ir tt., bet nėra ir 
pasakyta, ar būtinai jis turi klau- 
stis parpi jonų ar maršalkų. Įsta
tymuose pasakyta, kad “ypač kle- . 
borųis turi pasiimti pavaduotojus 
ar taikininkus (suprask maršal
kas) tokiuose dalykuose^knrie ati
traukia jį nuo tiesioginių jo prie
dermių....” Bet kadangi nepa
rodyta aiškiai, kada “atitraukia” 
ir kada “neatitraukia”, tai reikia 
spręsti, kad ir. čia kelbonas turi 
pilną valią. Taip spręsti dar ga
lima ir iš to, kad Kauno guberni
joj dar ir dabar daugelyj para
pijų nėra nei sjndikų, nei maršal
kų. O negalimas daiktas, kad ten 
niekada nebūtų buvę jokių dides
nių darbų.... Todėl kauniečiam ir 
vilniečiams niekas daugiau tuo 
tarpu nelieka, kaip tik: kur jau 
yra sindikai arba maršalkos, rei
kalauti kad jie pilnai išnaudotų 
savo teises; o kad juos prispirti, 
tai reikia kiekvieną metą išreika
lauti apyskaitas. Kur dar nėra tų 
maršalkų, tai klebonus spirti, kad 
duotų žmonėms išsirinkti.

Kiek kitaip Suvalkų gub. Ten, 
galima sakyti, klebonas pagal įsta
tymus jau priguli nuo parapijonų. 
Parapijos turtams prižiūrėti ir 
juos net valdyti renkamas bažny
čių “dozoras” trejiems metams. 
Klebonas nei į rinkimus, nei nie
kur neturi jpkios teisės kištis.

Apie “dozoro” teises ir pareigas 
buvo jau rašyta “Liet. Ukin.” No. 
49, 1908 m., todėl plačiau čia nei 
neaiškinsiu. Tik dar pridėsiu kad 
dozoras turi teisę kištis ne tik į 
“svietiškuosius” įplaukimus, bet ir 
į “dvasiškuosius”. Pagal vyriau
sybės parėdymą nuo 1808 ir 1818 
metų, visas atlyginiiųas už dvasiš
kuosius patarnavimus, t. y. už šliu- 
bus, laidotuves, krikštus ir tt. pil
nai turi eiti į dozoro rankas. Dalį 
tų pinigų dozoras turi duoti kuni
gui kaipo atlyginimą už patarna
vimą ir išlaidas, o kitą dalį apver
sti bažnyčios taisymui ir kitų 
reikalų parapijos. Stačiai į kuni- 

. go rankas eina tik pelnas nuo ak- 
į ių, išdavimo dokumentų ir kitų, 
i Taigi suvalkiečiai ant savo klebo: 
. nų turi didesnę valią negu klebo- 
. nai ant jų. Bet taip tik ant rašto 
■ P gyvenime visai kitaip. Dabar 

klebonas — ir klebonas ir dozo
ras, ir viskas. Niekam jokios at
skaitos neišduoda, bet mažai kas 
to nuo jo reikalauja. Per para
pijų sueigas tankiausia vadovauja 
(neturėdamas tos teisės) klebo
nas, ir nutarimus padaro dažniau
sia tokius, kokių klebonui reikia. 
Niekas jam nesipriešina, niekas ne
reikalauja atskaitų nei nieko. Už 
tai ir dejuoja visur žmonės, kad 
dūšios išganymas nesvietiškai bran
giai atsieina. O jau jeigu prisiei
na didesnis koks darbas (bažny
čios didesnis taisymas, klebonijos 
statymas ir tt.), tai j m žmonės iš
kabto sako kad “bažnyčią statys, 
tai šešmargių prirėžys”. Ir tan
kiausiai taip būna.—Vienintelis ke
lias, kuriuo eidami parapijonįs ga
li priversti, savo klebonus skaity
tis su jų nuomonėmis, tai: išsi
rinkti į “dozorą” drąsius, teisin
gus vyrus ir prispirti juos, kad 
kasmetas išduotų pilną įeigų ir iš
laidų sąskaitą. A. R.

PASKENDO LAIVAS.
Neto York. Ant jūrių, toli nuo 

kranto, susimušė laivas John 
Bematt su laivu Merrill Hast. 
Abudu laivai paskendo. Nuo pir
mutinio laivo prigėrė šeši jūrei
viai; kiek jų prigėrė nuo antrojo, 
nežinia.

PARAPIJOS IR KLEBONAI. 5 
Kur šiandien neeisi, į kokią pa- ’ 

rapiją neužsuksi, maž nė visur ra- I 
si, kad klebonas su parapijonimis ’ 
ne visai suteikia, o kai-kur ir labai 
skersuojasi. Ypač iškįla visokį ne- 1 
susipratimai, kuomet prisieina kas- 1 
nors — ar tai bažnyčia, ar klebo- ’ 
nija — taisyti arba naujai daryti. 
Net nežinau parapijos, kur ką-nors 
taisant ar statant butų viskas ap
siėję geruoju. Negut ten gali vis
kas geruoju apsieiti, kur visi pa
rapijonįs aklai klauso ir tiki kle
bono žodžiams; tik nelaimė, kad to
kių ne tik parapijų, bet ir atski
rų žmonių vis mažiau ir mažiau 
randas.... — Bet dėlko taip yra? 
Ko, rodos, nesutikti dūšių ganyto
jui ir avelėms? Atsakymas pra
stas: dėlto, kad tie dūšių ganyto
jai — klebonai — pasisavino sau 
perdidelę valią. Pažiūrėk į bile 
kokią parapiją, tai pamatysi, kad 
klebonas savo parapijoms ne tik 
už nosies vadžioja, bet ant jų ir 
raitas jodo. .Ir daugelyj vietų pa
rapijonįs kaip avinėliai seka pas
kui savo piemenį nemurmėdami, ir 
pildo visus jo norus. Tik kai-kur, 
pastaruoju laiku tankiau pasitai
ko, kad avelės ne visame nori klau
syti savo piemens bet tai jiems ne
labai sekasi, piemuo priverčia....

O reikia žinoti, kad jeigu jie 
savo teises nepavestų klebonams, 
tai ir dabar daug pigiau atsieitų 
žmonėms dūšios išganymas. Čia 
nors trumpai noriu papasakoti, ko
kiais ponais gali būti ant savęs 
parpijonįs, ir koksai ponas ant jų 
klebonas.

Reikia pripažinti, kad Kauno, 
Vilniaus ir kitose gubernijose pa
rapijonų teisės neperpuikiausios. 
Ten klebonas — tai parapijos 
Viešpatis. Tiesa, gali būti prie 
parapijos “sindikai” arba “mar
šalkos”, renkami 3 metams, bet 
jie, galima sakyti, pilnai priguli 
nuo klebono. Mat, parapijos su
sirinkimas renka tik tuos maršal
komis, kuriuos klebonas nurodo. 
Iš savo noro parapijonįs, pagal 
įstatymus, neturi teisės rinkti (ar
ba bent nieko apie tai neminėta)— 
reikia žiūrėti klebono “malonės”: 
jei klebonas ątiduos ant valios - 
gerai, o jei ne — tai irgi turi būti 
gerai. Ale jeigu jau sykį tie mar
šalkos arba sindikai išrinkti, tai 
visgi turi šiokias tokias teises, ir 
gali jau kleboną imti nagon. Mat, 
maršalkos turi išduoti parapijo- 
nims atskaitas, ir dėlto turi patįs 
prižiūrėti įplaukimus, kontroliuoti 
parapijos kasą. Bet reikia atsi-. - -

apijonįs, kas naujo minti dar ir tai, kad Kauno ir kt.pas* netik užtektinai, bet užtenka ir 
> . gubernijose ir tie maršalkos nepri-

Ne-

APIE KAIMO KRIVŪLES 
(VYRIJAS).

Krivūlės, krivės, arba vyrijos tai 
dabar beveik vieninteliai susirin
kamai, kuriuos galima laisvai, t. 
y. nesiklausus policijoj, pasidaryti. 
Tokion krivulėn arba vyrijon pa
prastai sueina visi kaimo ūkinin
kai. Tik nelaimė, kad iš to “lais
vo” suėjimo maža naudos tebūna. 
Paprastai, kada būna paleista kri
vūlė, pradeda rinktis vienas ki
tas. Kol kiti susirenka, tai šitie 
susijiesko kortas (tankiausiai jau 
iš namų eidami įsideda į kišenių) 
ir kortuoja. Suėjus visiems meta 
ant valandėlės kortavę, pasitaria, 
jei reikia pinigų —Sudeda. Ale 
tankiausiai dar taip pasitaiko, kad 
sudėjus visus pinigus pasilieka ke- 
lesdešims kapeikų (būna ir taip, 
kad tyčia taip padaro, idant lik
tų). Kam tie pinigai liko? Juk 
neišsidalinti! Reikia dar pridėti 
ir parsitraukti degtinės, alaus. Na, 
o tada jau tikrai balius. Kaikada 
ir išaušta “bekrivuliaujant”.

Tokios tai maž-daug dabar mu
sų krivūlės arba vyriįos bet kas 
prirodys, kad tai gerai ? i O tuo 
tarpu per tokias krivūles galima 
daug naudos padaryti, galima daug 
pasimokyti. Duokim, kurie pir- 
tį»au ateina ir turi laukti kitų, vie- 
Uais.kortavus perskaitytų laikraštį

' užinotų nau j ienas: kaip kur 
No. 549 -Migijoms, ką veikia kitur 

verte Pr. S - -
U, kada bueY“1
skaito šią kukkus ir tt Gali rasti

(“L. U.n).

bet lai-

turi ne 
ji - turi 

skolų 324 mi-

GELŽKELIŲ.
Netoli Limits

NELAIMES ANT
Knorville, Ten.

pasažierinis taukinys susimušė su 
prekių traukiniu. Prie to trįs gelž- 
kelio tarnai likosi užmušti.

NELAIMĖ KASYKLOSE.
Cherry, III. Anglių kasyklų šal

toj N. 3 pereitos subatos dieną 
atsitiko baisi expliozija kuri 
uždegė kasyklas. Oloj, sulyg žinių 
surinktų kasyklų užyeizdos, yra 
385 darbininkai. Bet tų 
kų nesitiki išgelbėti.

darbinin-

KASY-

Užsidegė

UŽSIDEGS ANGLIŲ 
KLOS.

frilkesbarre, Pa.
Anchinooloss anglių kasyklos. Iš
dirbusių oloj darbininkų trūksta 
12, kurie, turbut, pražuvo ugnyje. 
Ištraukė jau iš olos septynis lavo
nus.

. Yancouver, B. C. Pilnas žmo
nių elektriško gelžkelio karas įbė- 
go į kitą pilną žmonių karą. Abu
du karai susidaužė. Prie to 14 
ypatų tapo užmuštų, o septyni su
žeisti tame skaitliu je dv’ pa tos 
sužeistos mirtinai.

. vt/cc. xii uaug UC^dllUt X

” Mano supratimu, svarbiausiomis

EXPLIOZIJA. ~
Woorood, Min. Ant farmos 

Neis Jensono expliodavo didelė, 
pilna *gtao!ino blekinė ir uždegė 
namus. Sudegė prie to septynios 
ypatos. Kaip išsiaiškino, gazoliną 
buvo vietoj kerosino pardavinėto
jo blekinęn pripilta. Sunkios vie
nok tos klaidos buvo pasekmės.

<
New York. Manhattan šukų 

dirbtuvėj,«11 d. lapkričio atsitiko 
ęxpliozija, kurios du darbininkai 
likosi užmušti, o 9 sunkiai sužei
sti.

PREZIDENTAS TAFT SUGRĮ
ŽO Iš KELIONIŲ.

IVashington, D. C. Prezidentas 
Taft sugrįžo iš savo kelionės po 
visokias valstijas. Savo kelionėse 
jis pervažiavo 13000 angliškų my-ĮDapont Co. parako dirbtuvių. Ex 

 

lių. Amerikos tautai vienok iš jojpliozijos trįs darbinkai likosi už 

 

kelionių naudos nebus, ji vien dėl-Į mušti, o septyni sunkiai sužeisti, 
to turėjo daug išlaidų.

priežastimis šiąndieninių ydų mu
sų laikraščiuose yra tai įsi vyra vi
si pas laikraščių leidėjus nuo
monė, jog lietuvių laikraštis nega
li savistoviai verstis, jog jis ap
simoka tiktai tiek, kiek vertas iš- 
rekliamavimas pašalinio (neturin
čio nieko bendro su pačiu laikraš
čiu) intereso (biznio) laikraščio 
leidi j o. b ■>

Už tai, man rodos, negalima 
kaltinti nei laikraščių bendradar
bių, nei redaktorių* negi pačių laik
raščių leidėjų. Tikrų bendradar
bių laikraščiai neturi, vienas re
daktorius,; nors ir geriausias, ne
gali įstengti pripildyti laikraščio 
skiltis tik gerais ir naudingais ra
šiniais, o leidėjai, pagal savo su-' 
partimą, duoda laikraščiams tiek, 
kad jau daugiaus duoti negali.
Aplinkybės ir išlygos, kuriose dau- : 
guma musų sanvaitraščių pradėjo 
išeidinėti, įstūmė musų laikrašti
ją į tas vėžes, kuriose ji šiandien 
jaučiasi nesavėje! ’

Juk istorija pasirodymo daugu- ( 
mos musų sanvaitraiščių sako, ka<(.'* 
jie pradėjo išeidinėti labai tam
priose medžiagiškose, o ir mora
liškose išlygose. Tam-tyč reika- ■ 
lingu laikraščiui leisti lėšų netu- - 
ratą. Biznis "statė ant kojų” mu
sų laikraščius . Iš medžiagiškojo 
atžvilgio, dauguma musų laikraš- ..
čių pradėjo išeidinėti po globa _•

f

į mAPIE L. RAŠYTOJŲ DR-JA.
. Visi stengiasi į daugi jas telktis.
štai mokslininkai susispietė prie 

“Mokslo ' Draugijos”, dailininkai— 
prie “Dailės Draugijos”, dabar te
atrininkai vėl stengiasi kaip nors 
susivienyti.. O rašytojai ?.... 
Rašytojai atsiliko paskiau vargo
nininkų. ... -

Argi jų taip mažai?
Ar jiems nenaudinga butų susi- 

spietus į draugiją? .
Neilgai ’* laukdamas, 

skaityt, kiek teyra jau 
jusiu musų rašytojų ir 
ties suradau per 50.

Argi toksai skaičius negalėtų 
padaryti pradžią “ LietuvosRašyto
jų Draugijai?

Tokią draugija: 1) vienytų Lie
tuvos rąšytpjus; 2) lavintų ir ska
tintų į tolymesnį darbavimąsi, 3) 
šelptų, rašytojus neturte, ligoje ir 
senatvėje; 4) apsaugotų rašytojų 
teisesjįr pačius rašytojus nuo iš
naudotojų į 5) duotų rašytojams 
patarimus ypač pradedantiems ir 
tt ir/n. .. .v
i.Jąu.iapie tai mažoje rašytojų 
kuopelėje Jąbai daug kalbėta, jau 
ir įstatai pradėta rašyti, bet čia 
reikalinga plačios visuomnės, ypač 
pačių rašytojų prisidėjimas. Se
niai jau buvo reikalinga Lietuvoje 
“Lietuvos Rašytojų Draugija”, tad 
ji dabar jau pradeda tvertis. Tai
gi k* galite ir kuo galite — pri
sidėkite. M A. Smaigstys.

(“Lietuvos Žinios”).

GERA PROGA.
Taigi, gal Lietuva ir susilauks 

nors ir paskutinio sorto vietinės 
savy valdos (žemietijų). Kokiam 
laikui praėjus gyventojų išrinktieji 
gal galės valdyti kai-kurias pavie
tų ir gubernijų ūkio šakas, kaip 
štai: sveikatos, žemės ūkio, kelių, 
iš dalies žmonių apšvietimo ir dar 
kitus dalykus. Nors sulyg vy
riausybės sumanymo lietuviai tu
rės teisę užimti tik mažesnę busi
mųjų žemietijų vietų dalį, bet vis
gi tokių vietų atsiras.

Klausimas, ar rasis kiek reikiant 
lietuvių kurie tas vietas užimtų. 
Ar užteks joms lietuvių daktarų, 
agronomų matininkų, inžinierių, 
mokytojų, raštininkų, 'skaitlininkų 
ir kitų? Pamename, kad “L. Ūki
ninkas” (N. 31) priskaitė iš visų 
musų medicinos inteligentų tik pu
sę namie. Didesnėji-gi jų pusė 
pasirodė betamaujtnti svetimiems 
dievams. Jei taip yra su musų 
daktarais, veterinoriais ir aptieko- 
riais, tai dar mažiau bus Lieuvoje 
kitokių rūšių musų inteligentijos. 
(Suprantama, kad Čionai nekalbu 
apie kunigus kurių Lietuvoj lie-

eksportui J kitas šalis).
verstinų t. j, klebonas gal duotij Jau

IS AMERIKOS

GAISRAI.
ŽAIBAS UŽDEGĖ KEROSINĄ. Terre Haute, Ind. Sudegė čia 

. Reamond, Tex. Žaibas uždegė Coliseum teatre ir Harlanso ar
čia talpinantį savyje 55000 bačkų klidės. Vienas vyriškis sudegė, o 
kerosino rezervoarą. Paskui užėjo trįs tapo sunkiai sužeisti, 
kitas su žaibais debesis ir vienas 
žaibas uždegė 9 rezervoarus, ku
riuose buvo 325000 bačkų kerosi
no. Nuostolius ugnies padarytus 
skaito ant pusės milijono doliarių. 
Per visą naktį dirbo pylimus 200 
darbininkų sulaikymui degančio 
skystimo, kad jis į laukus neišsilie- 
tų.

. PATENTAI IŠRADIMAMS. .
IVaskington, D. C. Nuo 1 d. 

liepos pereitų metų iki 1 d. liepos 
šių metų, į Amerikos patentų biu- 
_rą ptsišaukė 62000 išradėjų reika
laujančių patentų savo išradimams. 
Išduota 35000 patentų. Patentų 
biuras iš išduotų patentu turėjo 
$88767 gryno pelno.

ATEIVIŲ U2VEIZDOS KOMI- 
SORIUS PATS SAU TVERIA 

d ■ TEISES.
New York. Čianykštis ateivių 

užveizdos komisorius Williams ži
nomas yra kaipo ateivių priešas. 
Kad apsunkinti ateiviams pasiliki
mą Amerikoj, jis pats, kaip Mas- 
kolijos jeneral gubernatoriai ap
skrietuose po karo laiko teisėms 
pastatytuose, tveria sauvališkai sa
vo teises. Jis liepė nuo ateivių 
reikalauti po 25 dol. Dabar užsi
manė ritinėti ateivių raumenis, 
nors pats, apie raumenų svarbumą, 
turbut, menkai, išmano. Ir gal 
sulauksime, kad neturinčius tvirtų 
raumenų siuvėjus, auksakalius, 
rašto statėjus užsimanys jis grą
žinti atgal? Gal butų naudinga, 
kad kas nors ir pono komisoriaus 
smegenis ištirti!

KELNERIO PELNAS.
Neto York. Nuo 1872 m. čia- 

nykščioj Delmonico valgykloj tar
navo kelneris James Thidmann, 
kuris dabar pasimirė. Paliko jis 
turtus vertės 550000 dol. Pinigai 
tie surinkti nuo svečių. Turbut 
ne vienaa norėtų kelnerių tokioj 
(valgykloj būti.

ATEIVIŲ-U2VEIZDA DARO 
įsi o/JUOKUS.

Neto York. Atkakus čia laivui 
su ateiviais, terp 
kranto' gr ūkiška s 
Contsocostl Jį 
tirineti* svdkatą. 
dėję rankif prie 
pusėrf '• nepajuto
nusprendė11 jį grąžinti atgal. Mat 
sulyg/“didelio proto” ateivių už- 
veizdoš daktarų, turi būt uždrau
sta turėti širdį dešinėj pusėj.

kitų, išlipo ant 
ateivis Stefonas 
paėmė daktarai

Kadangi pri- 
kairėsės krutinės 
širdies mušimo,

APVOGS HOTELf.
Toledo, O. Plėšikai išplėšė čia- 

nykščio Widell hotelio kasą ir pa- 
šlavė hotelyj apsistojusių svečių 
visus pinigus kason atiduotus ir 
visas brangenybes. Rytmetyj dau
geliui svečių truko pinigų net už 
pusryčius užmokėti.

LYNCIAVIMAS.
Catro, TU. čia likosi lynei uotas 

negras Will James, nužiūrėtas su- 
žagime ir užmušime merginos An- 
nie Peliey. Susirinko apie 10000 
žmonių, įsiveržė kalėjiman, išvedė 
kaltinamą ant gatvės ir ant likter- 
nos stulpo pakorė. Moterys buvo 
pirmutinės, kurios virvę augštin 
traukė. Bet pakeltas augštin, mi
nėtas negras pasiliuosavo iš kilpos 
|ir nupuolė ant žemės. Tąsyk į jį

!<

Lafayette, Ind. Išdegė visas 
vidurys miestelio Buck Crack 
Nuostolius gaisro padrytus skaito 
ant 150000 dol.

Hatchinson, Kas. Sudegė čia 
įtaisos United States Packing'Co., 
o jose sudegė 11000 vištų. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
100000 doL

Dubois, Pa. Sudegė čia katali
kiška šv. Katarinos bažnyčia. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 100000 doL

Bloomsburg, Pa. Sudegė 
departamentališkos pardavinės 
Main str. Nuostolius gaisro 
darytus skaito žnt 150000 dol.

čia 
ant 
pa

Ontonagon, Mich. Sudegė čia 
namai Jameso George, 
pražuvo trįs moterys.

Ugnyje

Winnipeg, Manitoba.
Innisfall Alberta sudegė
House hotelis. Sudegė dvejatas 
hotelio savininko vaikų, o daugelis 
svečių, buvusių ant augštesnių lu
bų, šokinėjo per langus ir nusilau
žė kojas ir rankas.

Mieste 
Revere

1S DARBO LAUKO

MERGINOS KŪNAS.
Cairo, IIL Vienoj tamsioj 

gatvio vietoj vaikai r 
merginos kūną; vo tai kūnas 
Onos Peliey, tarnaujančios vienoje 
pardavinėję. Ištyrus, pasiodė, kad 
ji buvo sužagta. Suareštavo ke
turis negrus, bet ar jie kalti ne
žinia.

jaunos

ĖADAUJA.
Spokane, Wash. Septyniolikas 

gatvinių kalbėtojų, sąnarių organi
zacijos Industrial VVorkers of the 
World, teismo pasmerktų kalėji- 
man ir ten nugabenti, atsisakė vai 
gyti ir prie H 
kitus kalėjime sėdinčius. Dabar 
iš viso badauja šimtas ypatų. Mo
kinasi mat ir amerikonai nuo mas
kolių.

f Pittsburg, Pa. Cianykščiose 
ir aplinkinių miestelių plieno dirb
tuvėse darbai pradeda eiti geriau.

Betlehem, Pa. Betlehem Steel 
. pagarsino, jog pakelia darbi

ninkų algas ant IO%» Tą patį 
daro ir Reading Co.

f Cincinnati, O. Sustreikavo 
300 darbininkų Crane Lumber Co. 
Jie reikalauja pakėlimo ant 2^v 
už darbo valandą jų algų.

VIAI AMERIKOJ
nugabenti, atsisakė val-i —•

ie badavimo prikalbėjo | MlfSŲ LAIKRAšTIJOS REI
KALUOSE.

Laikraštininkų susivažiavimo 
klausimas' šiuo tarpu užima svar
bią vietą musų sanvaitraščių skil- 
tįse; , Tiktai įdomu, kad kuone vi- 

IR VĖL VERKIA AMERIKO-lsos ntasų Kikraščių redakcijos kal- 
NAL tę už? ydas musų laikraštijos be-

Ameikonai vėl verkti pradeda, |maž vienbalsiai primeta bendradar- 
kad ateiviai daugiau siunčia į sa
vo tėvynę pinigų negu iš ten cau- 
na. P-er dešimtį paskutini*- . »n 
ateiviai į savo tėvynę išsiuntė aut 
$431956263 daugiaus negu iš ten 
gavo. Bet verkianti privalo neuž
miršti, kad viseki Amerikos kapi
talistai kitur, svetimų darbinnikų 
rankomis uždirbtus pinigus siun-

biams-korespondentams.
Mano supratimu, netiek jau 

daug čia reikia salotų bendradar
biams. Juk musų laikraščiai, tie
są pasakius, tikrų bendradarbių nč 
neturi. Parašymas žinutės, kurios

■ forma ir turinys jau nuo keleto 
metų kemšasi per nukaltas kvar- 

į mos, o pagalios ir parašymas

agenturų, priėmimo pinigų šutau- - 
pojimui knygų, rąžančių, kryželių; 
laiškams popieros ir kitokių maž
možių krautuvėlių, —* kur teikėjo 
nuo trumpo galo plauti ir; durti 
prie dar trumpesnio. Pradėjęs 
eidinėti laikraštis rekomendavo in
teresą, po kurio globa jisai buvdl 
Laikraščio išleidinėjimo lėšų nega^ ♦ 
Ii iškart apmokėti prenumerata n<4 i 
skaitlingų skaitytojų, taigi, ką lei-J 
dėjui . davė laikraštyje parek!ia’X 
muotas šįsviLr, tą atėmė laikrašSd/ 
išleidinėjimas. Su laiku, t y. da( 
ginantis skaitytojų skaičiui stiprej j 
jo^ laikraštį globiąs interesas, sti 
rejo, žinoma ir laikraščio admi 
stracijos dalykai bet aišku, kadi 
laikraštis, savo uždavinyje turįs 
globti morališkąją draugijos gero
vę, negali suteikti tiek ir tokiiį 
pragumų apsidraudimui būvio vie
nutės, — užtai ir laikraštis, leidėjo 
akįse, įgijo didesnę vertę kaipc 
įrankis rekliamai jo pašalinio inte
reso, o ne kaipo savistovia organiz
mas. Laikraščio leidėjas nesisten
gė pasirūpinti sustiprinimu mora
liškųjų laikraščio jiegų, nes ta į 
reikalauja lėšų. Tokiu budu, musu 
laikraštija pasijuto pinklėje circui{ 
vitiosi.

Išpainioti iš tos pinklės mus 
laikraštiją, mano supratimu, gali^ 
ma tiktai sustiprinimu morališ 
jų laikraštijos spėkų — pagerini 
mu ir paįvairavimu jos turinio 
rimtesniu užsiinteresavimu draugi 
jos reikalais. Juk drauge visi mu- | 
sų laikraščiai vargu turi 25000 _ 
skaitytojų, t y. laikraščius skai- 
to nepilnai 5% musų visuomenės, 
o ir tasai nuošimtis neretai nusi
skundžia bergždžių laikraščių turi- j 
niu. Kuomet laikraščiai stropiau 
rūpinsis draugijos reikalais, kuo
met svarbiausiu uždaviniu redak
cijų bus suteikimas skaityjams tik
rai naudingų žinių, pamokinimų ir 
besirūpinimas abelna — morališ
kąja ir ekonomiškąja gerove žmo
nių, tuomet laikraščiai turės pa
kaktinai skaitytojų ir tuomet tei
singai apsimokės jų publikavimas 
leidėjams. Bet šiandien, kuomet 
vienas redaktorius turi prikriušti 
nevisai menkas sanvąitraščio skiltis^ 
kuomet turi patsai vesti ir laikraš
čio ir dar kartais leidėjo leidžiamų 
knygų korektūrą, kuomet tose skil- 
tįse stinga gerų ir naudingų raši
nių, kuomet skaitytojas laikraštyje 
•užeina šarlataniškas geneologijas 
prigavikų, kuomet dėlei apgaulin
go apgarsinimo laikraštyje skaity
toj apsuki ša savo sunkiai uždirbtą 
skati humbuginėms korporaci
joms, j Į, kad laikraščiai maža 
turi skaitytojų; laikraštis nį- 
apsimoka leidėjui kaipo laikraštis, 
savistovis organizmas.



Todėl privesiu faktus: tie

ir ne tie klausia ką jie valgys ji

r
atsto- 
rimto 

darbo,

jog P- 
42 šių 
ten ir 
su tei

Tėvynės Mylėtojų 
Dr-stės Reikalai.
Visus raitus Tiv. Myl. Dr-joe rei

kaluose, kuopos ir pavienios ypatos 
malonės siųsti Dr-jos tat Kom. na
riui ir redaktoriui.

J. LAUKIS, 
M1 Brlck st., Valparaiso. Ind.

„ų sanvaitrasčių leidėjus), gali 
įstengti laikraščius leidžiančios 
bendrovės ir organizacijos pasirū
pinti pagerinimu laikraščio jturio, 
akoncentruoti prie redakcijų dau- 

giaus morališkųjų spėkų, — pa
sirūpinti užlaikyti tikrus bendra
darbius. Prie to verčia juk ir laik
raščio intereso išrokavimas.

Beto, laikraščių leidėjai turi žva- 
sne akia apžiūrėti ir laikraščnj

1 Jministracijos reikalus. Reklia- 
:ną turi panudoti tokiems daly- 

Ikanis, kurie butų ne užritimu įgy
tų skaitytojų, bet patarnavimu jų 
Kasdieniuose reikaluose. Admini- 
itracija. kaip ir redakcija turi už- 
kitamauti užsitikėjimą laikraščio 
Skaitytojų.
p Pagalios, negaliu išreikšti savo 

monės apie paraginimą kai-ku 
redakcijų atvykti susivažiavi- 

ir bendradarbiams-korespon- 
ms. Ar tik ne spaustuvių 
ninkus čionai bendradarbiais 
įama. Jaugi, kad jie bendrai 
a techniškąjį laikraščio darbą. 
.. ar technika įtraukė musų 
ištiją į purvyną, kaip redak- 
išsitarė ?.... Tie, kurie įklam- 
laikraštiją į purvyną (daili 

ta!) į susivažiavimą nuvykti 
.1 norės ne bendradarbiavimo 
lis, lygiai kaipi viencenčiai 

prenumerata atnagradijanii.
barnieji Korespondentai, dėlei 
Magiškųjų prietikių su laikraš- 
deistuvemis, negali turėti sva- 
r išreiškiamoje nuomonėje su- 
hikraštijos dalykų, bet visgi 
į labai butų pravartu, kad šau
ni susivažiaviman bent po vie- 
jorespondentą nuo kiekvieno 
|ščio atvyktų. Apie tai gali 
Bpinti.... tik laikraščių re- 
friai ir leidėjai!....

Jonas Sutkus.

LAI KRAŠTINI NKŲ SU
SIVAŽIAVIMO.

ikraštininkų: redaktorių, lei- 
ir rašytojų susivažiavimas, 

bejonės įvyks. Visi beveik 
iščiai pritarė; “Vienybė Lie- 
•ykų" ir "Draugas", iš dalies, 
j, ką turėtume veikti tame 

ažiavime. Bet to maža, 
is reikia, kad susivažiavusie- 
>adarytų ką tokio gero, kilto, 

[dingo. Tūli išsitarė, kad su- 
^žiuoti apie naujus metus. Bet, 
imildami, mažai 
e to svarbaus ir 
, laikraštininkų 
okai prisirengti, 
no apsvarstyti, nutarti, ką veiks 

kivažiavusiejie.
Aš, 
Kjų

laiko; reikia 
opaus klausy- 
susivažiavimo, 
kad viską iš

kaipo dalis musų laikraščių 
ir skaitytojų, pritariu “Lie- 
(žiurėk “L.” N 46 “Dar 

laikraštininkų susivažiavi- 
), kad susivažiavimą geriausiai 

Kkti laike sekančio S.L~A. ir T. 
fc seimo t.y. atlikus tuosius su- 
Jažiavimus, imties kartu laikraš
tukų reikalų. Tuomi kartu su- 
lažiuoja daug įvairių žmonių, 
ikraščių ėmėjų, publicistų, na ko- 
[’ negali pribūti ir redaktoriai su 
[eistojais? Iki tam laikui mes 
Liitytojai galime duoti daug me- 
liagos susivažiavimui, nes redak- 
riai ir leidėjai, man matos, turi 
Ikinties prie visuomenės, skaityto- 
Į,(ne visuomet, nes kartais ėmėjų 
Į rašančiųjų norai ne sutinka su 
Įka. mat daugumas etikos nepa- 
Ita; priešingų etikai reikalavimų 
teraščiai neprivalo pildyti. Red.).

Sekevičių Jonas.

I IŠ BATAVIA, ILL.
F ČTa lietuvių yra 6 šeimynos ir 
Ipie poras tuzinų pavienių; visi 
rauniškiai. z

Yra čil 4 dirbtuvės. Žmoneliai 
uždirba nuo dešimties iki penkioli- 
ką doliarių į sanvaitęf

Apšvęitimas lietukų labai žemai 
Itovi. Ant tiek lietuvių, tik viena 
įSaulė” ir viena “Lietuva" ateina 
į tai į tuos pačius namus. Lie
tuviai čia per daug myli gėrimus, 
l'akarais mėgsta žiopsoti į kal
ančius paveikslus. Čia karčiamos 
panaikintos, tai lietuviai, kaip į 
tokią stebuklingą vietą važiuoja 
Įiž septynių mylių, O prisigėrę 
traukia, kaip Šidlavon elgetos per 
farmas, nesibijodami policijos, dra
gai mušasi ir po purvyną volio
tis. Yra ir tokių kurie save mo
kytais vadina, bet nežino kur lie
tuviški laikraščiai išeina. Daugelis 
Eanykščių lietuvių yra lenkiški pa
bijotai. Tie, vietoj lietuviškų laik- 
Lščių velija skaityti lenkiškus.

X. X.

I§ DĖS MOINES, IOVA 
darbai sumažėjo ypač ant far- 

I ir prie gatvių taisymo. Iš ki- 
uvusiam paprastam darbi-

bas gauti, o dabar dar sunkiau ne 
gu vasaros laike. Anglių kasy: 
klose darbai eina gerai ir iš kitur 
pribuvusiam išlavintam angliaka
siui darbas ne sunku gauti. Čia 
yra 27 ša f tai prigulinti 13 kom
panijų. Visuose dirba kasdieną 
po 8 vai. Yra lietuvių uždirbančių 
gana gerai. Anglys ne augštos. 
Už toną moka 1 dol. už stambių 
toną 69c. Kalnakasys čia gali 
uždirbti nuo 3—5 dol. į dieną.

Lietuvių yra čia diktas būrelis; 
netrūksta ir skaitančių laikraščius 
ir knygeles. Iš laikraščių — atei
na daugiausiai “Lietuvos", “Tėvy
nės", “Keleivio" ir “Saulės".

Draugijos yra dvi: 227 kuopa 
S. L. A. ir pašelpinė Šv. Jurgio.

Keli lietuviai čia mano užd 
“Magic Show". Uždėtojais yra 
— K. Šilingis ir A. Šėmis.

J. H. A.

Iš RUMFORD, ME.
Darbai eina gerai, dirba dabar 

naktimis ir dienomis, o darbininkų 
ne trūksta; yra ir neturinčių dar
bo.

Lietuvių čia yra apie penki šim
tai. 7 d. lapkričio turėjome susi
rinkimą apšnekėjimui, kaip čia lie
tuvišką parapiją sutverus. Žmo
nių susirinko pilna svetainė.

A. Aukas. ■

IŠ LACOMA, N. H. .
Čia nėra saliunų, bet trokštami 

žmonelės gėrimų parsigabena iš 
kitur tiek, kad turi kuom gerkles 
vilgyti. Privilgę per daug, gana 
tankiai apsitaso ir susimuša. 6 d. 
šio mėnesio buvo čia terp lietuvių 
muštynės, į kurias įsikišo polici- 
stas, bet įsismaginę lietusiai jį net 
primušė. Suareštavo 11 lietuvių. 
Žinoma, ypač už primušimą tvar
kos dabotojo jų nepagifs teismas. 
Ar negeriau butų, vietoj mušty
nių, griebtiesi skaitymo? Tąsyk lie
tuviai ne butų teip kaip dabar nie
kinami svetimtaučių

Lietuvis.

IŠ BINGHAMTON, N. Y.
Čia lietuvių randasi suviršum 

300; jie gyvena ne blogiausia. Bet 
negerai, kad jie mažai rūpinasi ap
švietimu daugumas nei1 laikraš
čių nei knygų neskaito, vien ka- 
zyravimu užsiima.

Darbai eina ne blogiausiai, lie
tuviai veik visi turi darbą.

Čia yra viena lietuviška valgo
mų daigtų krautvė ir dvi aliejiny- 
čios. Yra draugija Šv. Juozapo. 
13 d. spalių susitvėrė parapijinė 
draugija, kuri turėjo jau du su
sirinkimu; j ją pristojo 48 nariai.

Parapijonas.

IŠ NEW YORK CljTY.
New Yorke lietuvių yra maž

daug 2500 ypatų. Bet ką jie vei
kia? sunku atsakyti. Išskiriant 
mažą būrelį, kiti plaukioja alkoho- 
liaus upėj. Yra čion kuopos bei 
draugijėlės: “Lietuvių .Politikos 
Ukėsų Kliubas”, kuris turi narių 
apie 60 ypatų, “Sus. Liet. Amer.” 
dvi kuopos, 190 ir 126, pirmoji 
turi narių 10 antra 9, L. S. S. 52 
kuopa, turi narių 29. Taigi į vi
sas minėtas kuopas priguli vos 
.108 ypatos ir tų dauguma priguli 
į “L. P. U. K.”, “S. L. A.” ir “L. 
S. S.”; teisingai galima sakyti, 
kad tik apie 65 ypatos užlaiko mi
nėtas kuopeles ir Kliubą;... Kur 
kiti 2400 lietuvių? Tie tai tam
sybės apaštalai, tai garbintojai mie
žinio ir ruginės Tai pelėdos, ku
rie šviesos bijo!....

Pakalbink, kad nusipirktų kny
gutę, tai gausi atsakymą: ar vel
niams jos reik! Bene aš kunigu 
busiu! Pakalbink laikraštį užsira
šyti, tai atsako: kokia iš jo nau
da? Laiko neturiu skaityti. Ne
moku lietuviškai skaityti.

Kol mes teip gyvensime, busime 
visų išjuokiami ir paniekinti. O 
tą musų atsilikimą gimdo pantu- 
kės, “lager ir porter”.

Teko man daug kartų būti su
rengtose prakalbose, paskaitose ir 
vis susirenka vos 20—50 ypatų. 
Kodėl mes nesirenkam protą la- 
vinančiuos vakaruos, kur prakil
nus prelegentai aiškiną vieną ar ki
tą gyvenimo klausimą ? Bet ten mes 
nesirenkam, bijome iš prietarų ur
vo išlysti; ne duok Dieve, pradėtu
me paskui švieson žengti, gražiau 
elgtfesi. To mes ir bijome.

Nevy Yorke yra ir inteligentų, 
kuriems turėtų rūpėti vietinių lie
tuvių prikėlimas iš miego, bet ar 
tie inteligentai darbuojasi kaip rei
kia? Išskyrus Perkūną ir M. Ra- 
čiutę, kitų darbų ne matyti. Kur 
P. Mikolainis, J. M. Vinick ir kt. 
Gal tie inteligentai nori, kad juos 
pakviestų tie “miegaliai”, kad duo-.

tų? Juk tamsunams gerai, jei jų 
nieks nekelia iš miego,

Todėl inteligentams pridera keiti 
miegančius, juos organizuoti. -Tik 
už darbą draugija savo inteligen
tus apdovanoja liautų vainikais, 
gerbia juos, bet ne už tai, kad jie 
inteligentai.

13 d. spalio kun. J. šeštokas, 
pabaigęs pamokslą, apreiškė, jog 
New Yorke nupirkęs du namu už 
$28000, ir ten neužilgio statys 
lietuvišką bažnyčią, (gal airių vys
kupui?), prie Broom st. Pasakė, 
kad neužilgio pradės kolektuoti pi
nigus. Kiek patyriau kun. J. šeš
tokas vienas yra visas parapijos 
komitetas. J 'a r guolis.

P. BUKŠNAITIS NETIESĄ 
‘ RAŠO.

Neverta butų nieko sakyt, jai 
laikraščiai paleidę neteisingą žinią, 
nekenktų pradėtam darbui (ne tiek 
laikraščiai kalti, kiek tie, kurie 
jiems melagingas žinias priduoda. 
Laikraščiai juk visko negali žino
ti. Red.) ir neklaidintų visuome
nę. Bet kad laikraštį skaito žmo
nės, tai pats teisingumo supratimas 
tarsi verste verčia atitaisyt p. 
Bukšnaičio klaidą, tilpusią “Lietu
vos”* No. 42 šių mėtų. Terp kit
ko, jis rašo: jog, “esant kompozi
toriui M. Petrauskui Brooklyne ir 
užkvietus visuomenę prie prenu
meratos “Kaminakrėčio ir Malū
nininko", keletas vyrukų rinko pre
numeratą”.... Turiu pasakyt, jog 
Brooklyne, apart manęs, nieks dau- 
giaus nerinko prenumeratos, todėl 
ne keletas, bet tik vienas. Nesi
stebiu jei p. Bukšnaitis to nežino
jo, nes tuoin laik jis — prieš M. 
Petrauską ir jo darbus lietuvių 
kultūrai ėjo visoms pajiegoms.

Toliaus p. B. dar rašo: “Ne- 
kurie iš brooklyniečių su mielu no
ru savo doliarius tam tikslui da
vė. (N. B. p. Bukšnaitis nei 
cento nedavė). Ir štai dabar, su
dėti to smagaus veikalo išleidimui 
doliariai kokiu tai stebuklingu bū
dų atsidūrė Rev. Dainų leidimo 
fonde!”. Stebėtina ištikro.- Bukš- 
naitls bando supiudyt visuomenę 
ir gaišyt pradėtą darbą, pasistatė 
prieš save “didelę užlaidą" ir per 
ją pats nemato, kas spaudoje 
dedasi.
kelioliką doliarių visai be jokių 
stebuklų, bet tikrai tiesioginiu bu- 
du tapo pavesti fondan Rev. Dai
nų. M. Petrauskui, važiuojant iš 
Amerikos, užklausiau, ką daryt su 
tais kelioliką doliarių, kuriuos su
rinkau leidimui “Kaminakrėčio ir 
Malūnininko”? (turėjau surinkęs 
$18). Atsakymą gavau gana 
trumpą, bet aišku: “Dėl e f pinigų 
stokos, tuom tarpu .atspauzdint ne
begalima; gerai butų pranešti per 
laikraščius. Kas norės, lai atsiima 
atgal pinigus, arba tegul palieka iš
leidimui dabar prirengtų Revoliu- 
cijinių dainų su gaidomis”.

Kadangi tame laike gyvenau 
Brooklyne ir beveik visi man da- 
vusiejie prenumeratai doliarius gy
veno toje apielinkėje todėl auto
riaus patarimą ir norą urnai ir 
pranešiau “Vienybei Lietuvninkų” 
No. 34 1908 m. Kiek vėliaus da- 
pildyinas to pranešimo tilpo tam 
pat laikraštije No. 41. Dauguma 
prenumeratorių tuoj pranešė per 
laiškus, jog sutinka palikt duotus 
doliarius išleidimui dainų. Ne
abejoju, jog ir p. A. Steponaitis 
matė tą mano pranešimą bet savo 
duoto doliario nepareikalavo atgal. 
Turbut ir p. Bukšnaitis matė ko
dėl jis nebuvo toks geras tąsyk pa
tart p. A. Step. ką daryt su tuo 
doliarių ? Argi nesislepia čia pas 
poną Bukšnaitį už dantų kas pik
to? Jei A. Steponaitis, apšviestas 
vaikinas, nenorėjo palikt savo do
liario išleidimui dainų, galėjo 
kreiptis į mane, kada jam patiko, 
nors ir dabar, o aš atiduosiu jam 
tą doliarį. Regis A. Step. žino 
mane ir be p. Bukšnaičio tarpi- 
ninkystės.

Gal, p. B. nori užkenkt išleidi
mui minėtų dainų bet jau per vė- 
kh Dainos neužilgio išeis. Žmo
nes, matomai, moka atskirt grū
dus nuo pelų, žino jog M. Petraus
ko parengtas rinkinėlis bus nau
dingas ir todėl prenumerata ant 
jo gausiai plaukia.

Gerbiami skaitytojai, norėdami 
persitikrint kame teisybė, malonė
kit peržurėt mano pranešimus “V. 
Lietuvninkų" NN. 34 ir 41 1908 
m., o tuomet pamatysite, 
Bukšnaitis “Lietuvos" No. 
metų neteisybę rašė. Jie 
kituose dalykuose apsilenkė
svbe, bet kiti dalykai jau perdaug 
pasenę neverta gaišyt laiko jų 
aiškinimui. J .Griniuj.

Musų gyvenimo 
' visokeriopybe.
Karščio apimtas, iširošk^ą ligo

nis per sapnus besimaudo tyro van- 
dens srovėje, arba didėliais *gurkš- 
niais geria tyrą šaltinio vandenį. 
Lygiai teip pat terp nesiliaujamos , 
šiodieninio gyvenimo maišaties 
musų pailsęs protas svajoja apie 
prastybę. Ar tai šituo vardu va
diname pradingusį gerumą? Ne
manau. Jei prastybė priklausytų 
nuo tany tikrų išimtinių sąlygų, 
randamų tik retose praeities epo- 
kose tai tikrai turėtume išsižadėti 
ir galvoti apie ją. Civilizacijos 
nesugrąžinsime atgal į jos pradžią, 
teip lygiai, kaip upės patvinio į 
ramųjį klonį.

Bet prastybė nepriklauso jokiam 
ekonominiam ar draugijiniam fa- 
ziui; tai yra greičiau ūpas, kuris 
įstengia sugaivinti ir perkeisti vi
sokį gyvenimą. Netik mes nerei
kalaujame savo gyvenimo gaile
stauti, bet dar galime jį padaryti 
ryžaties siekiu, praktiškosios pa
stangos uždaviniu.

Bet trokšti gyvenimo prastumo 
vra vis tiek ką trokšti augščiausio 
žjiogaus likimo įkūnijimo. Visi 
žmonių didesnės teisybės ir šviesos 
jieškojimai buvo teipgi bruzdėji
mais linkui prastesnio gyvenimo 
ir senovės laikų prastumas apsiėji
muose, dailėje ir sąvokose vis dar 
tebeturi nesulyginamą vertybę dėl
to vien, kad jis pataikė augštai 
iškelti tūlas svarbiąsias pajautas ir 
tūlas didžiąsias teisybes. Glamo
nėti ir godoti yra prąstybe; bet 
tas nedaug ją permaino, kuris ti
ki, jog jos-7 didžiausia svarba yra 
josios paviršutinėje išvaizdoje. 
Žodžiu sakant, jei mums nėra ga
lima būti tokiais prastuoliais, ko
kiais buvo musų tėvai tai mes ga
lime jais pasilikti ar tapti dvasio
je. Musų keliai nėra jųjų ke
liais, bet, po teisybei, kelionės'tiks
las yra tas pats. Jūreivį vis šiau
rės žvaigždė veda, ar jU po* buo- 
rėmis plauks, ar ant garlaivio. 
Prisigriebti prie šito siekio su tu
rimomis po ranka pavartybėbėmis 
teip yra svarbu šiądien, kaip buvo 
vakar; mes gi tankiai nukrypi
mais nuo musų kelio savo gyveni
mą padarome painumi ir ' dauge
riopų. Nuo lopšio iki kapui1 teip 
savo- reikaluose, kaip ir linksmy
bėse, savo sąvokose apie pasaulį 
ir save šios dienos žmogus kovoja 
su begaline daugeriopybe. Nieko 
jam nėra prasto: nei minties, nei 
veiksmo, nei linksmybės, nei mir
ties, Mes patįs savo rankomis prie 
būvio pridėjome sunkenybių ir nu- 
kirtome. daugelį^pasigėrėjimų.

Musų • gyvenimo daugeriopybe 
apsireiškia ne viename musų me
džiagiškų reikalų aprūpinime. Yra 
visuotinai pripažinta, jog mūsų rei
kalai išaugo drauge su musų iš
teklium. Tas nėra blogu pats sa
vimi, kadangi atsiekimas tūlų rei
kalų tankiai yra pirmyneigos žen
tu. Jausti reikalą išsimaudyti, dė
vėti skaisčias drapanas, gyventi 
sveikuose namuose valgyti sveiką 
valgį ir lavinti savo protą yra 
augštesnybės ženklais. Bet jei tūli 
reikalai yra butini ir geistini, tai 
šalę jų yra kiti, kurie lyg para
zitai, užsilaiko su musų nuoskau
da, savo skaitlingumu ir verstinu- 
niu galutinai mus parbaigdami.

Jei musų tėvai buttf pramatę 
mus kuomet turėsiant tokį išteklių 
ir pajiegas savo medžiagiškos gy
vatos palaikymui ir apgynimui, 
kaip dabar, tai jie butų pranašavę 
mus busiant neprigulmingesniais 
ir todėl laimingesniais ir lenktynes 
dėl pasaulio gėrybių sumažėsiant; 
jie butų galėję net manyti, jog gy
venimo suprastinu net augštesnis 
doros laipsnis galimą pasieti/’ Bet 
nieko tokio neįvyko. Nei laimė 
nėra didesnė, nei brolišką meilė, 
nei gerumo 'pajiega. Pirmiausiai, 
ar žmonės šiądien, abelnąi imant, 
yra daugiau pasitenkinę, negu, jų 
tėvai ir mažiau susirūpinę, dėl.‘ry
tojaus ? Ne klausiame, aę jie: tu
ri priežastį tam, tik ar rjie yra ?

Prisižiūrėjus jiems, didesnę, jų 
dalį išvysti nepasitenkinusia savo 
likimu, visų gi labiausiai ^sken
dusią medžiagiškuose reikaluose ir 
besirūpinančią rytojumi. Soties ir 
pastogės paklausas niekuomet ne
buvo opesniu ir visuotinesnių kaip 
kad žmonėms pradėjus geriaus 
misti, gražiaus rėdytis, puikiau gy
venti. Klystų tas, kas manytų, jog 
šitas paklausas vargina vien betur
čius ; priešingai, Aišteklininkai rū
pinasi juom daugiau dar, negu tie, 
kurie nieko neturi. Ne ta žmona 
rūpinasi daugiausiai, kuo ji apsi- 
rėdys, kuri tik vieną sijoną teturi, 

£to pasekmė, jog reikalai auga 
uge su pasitenkinimu: juo žmo

gus daugiau turi, juo daugiau jis 
nori. Juo daugiau jis yra rytojui 
užtikrintas, sulyg abelno suprati
mo, juo daugiau jis rūpinasi kaip 
jis gyvęs ir aprupįs savo vaikus 
ir savo vaikų vaikus. Prasiturtėlio 
baimes, baimių skaitlingumą, jų 
sunkybę ir jų išdailos šešėlius, — 
sunku permanyti.

Iš viso šito įvairiuose draugi
jos slupgsniuose kilo abelna, sąly
gomis /ribojama, įvairaus laipsnio 
nerimastis — labai daugeriopas 
proto stovis, tinkamiausiai prily
ginamas prie išpaikinto kūdikio 
ūpo, kuriame jis pats nesižino, ko- 
benorįs.

Jei mes nevirtome geresniais, tai 
nevirtame nei padoresniais ar bro- 
liškesniais. Juo žmogus daugiau 
trokšta ir reikalauja, juo jis grei
čiau randa progą susiremti su sa
vo artųoliais; šitie gi susirėmi
mai yra juo aršesni, juo jų prie- 
žąstyse tėra mažiau teisės. Gam
tos leista kovoti dėl duonos, dėl 
reikalų, Šita kova nors gal. žiau
ri, bet išteisinama. Kas kita yra 
kova už perteklių — didžiuotybės, 
pirmybės, palankos, liuono. Alkis 
niekuomet žmogaus neprivedė prie 
tokios niekšystės kaip pavydas, 
godumas ir liuono troškimas. Juo 
savymeilė daugiau yra ištobulinta, 
juo ji nedoresnė. Žmogus, kuris 
atsiduoda visas savo užgaidų pa
tenkinimui, teip juos išaugina ir 
padaugina, kad jos lieka stipresnė
mis už jį patį; kartą gi likęs savo 
užgaidų vergu, jis nužudo doros 
pajauta ir energiją ir negali atskir
ti gero, ar jį sekti. Jis paveda 
save vidujinei anarchijai, kuri, ga
lų gale pagimdo išlaukinę anarchi
ją. Dorame gyvenime mes valdb- 
mės patįs, bedoriniame mus valdo 
reikalai ir jausmai; tokiu budu do
ro gy venimo pamatai griūva, spren
dimo įstatas iškrypsta.

Žmogui, skaitlingų ir prievar- 
tingų reikalų pavergtam, turtas 
yra didžiausia gerybe ir visų kitų 
genj daiktų versme. Teisybė, kad 
žiaurioje už turtus kovoje mes 
turtininkus imame neapkęsti ir 
nuosavybės teisę užginti, jei ji yra 
kitų, o ne -musų pačių rankose. 
Bet ant kitų nuosavybių užsipuoli
mo uolybė yra tik nauja prieroda 
nepaprastos svarbos, kurią mes 
priskaitome pačiai nuosavy bei. Ga
lų gale išeina jog žmonės ir daik
tai kainojama jų pardožės kaina, 
ar sulyg pelno nuo jų gaunamo. 
Kas pelno neduoda tas nieico ne
vertas; kas nieko neturi, tas nie
kas. Doras neturtas nueina į ne
garbę, kuomet turtas, nors ir -ne
darai pelnytas, būva garbėje. 
Nieko klaidingesnio negali būti, 
kaip žmonių manymas, jog žmo
gus, patekęs geresniu buvin, tam
pa laimingesnių ir geresniu; prie-* 
šįngai, medžiagiška be atlygos ge
rovė mažina laimės didumą ir že
mina būdą, kas yra prirodoma 
tūkstančiais pavyzdžių. Civilizaci
jos vertė yra vertė žmogaus. Kaip 
šitam žmogui pritrūksta doriškos 
tiesybės, tai pirmyneiga tik aršiau 
sugadina ir draugijos paklausas tik 
labiau supainioja.

Visokia gyvata turi turėti savo 
dėsnį (įstatą), žmogaus gyvata 
juo labiau, negu žemesnių sutvėri
mų, nes joje brangesnė ir pato
gesnė santaisa. šitas dėsnis pir
miausiai tampa žmogui, išlaukiniu 
įstatu, kuris gali tapti vidujiniu. 
Žmogus šitą įstatą sykį išpažinęs 
ir jam nusilenkęs, tampa subren
dusiu liuosybei: kolai pas jį nėra 
stipraus ir kilto vidujinio įstato; 
jis negali* jos oru kvėpuoti, nes 
jis nuo jo pasigeria, sumįšta, do
riškai užsimuša. Žmogių savo gy
venimą vedąs pagal vidujinį įsta
tą, negali vergauti išlaukinei vy
resnybei teip kaip pilnai suaugęs 
paukštis negali būti kiaušinio lukš
te. Bet žmogus, nepasiekęs susi
valdymo nedaugiau gali gyventi 
prie liuosybės įstato, kaip be 
plunksnos pauštis be globėjimo 
apsiausto, šitie dalykai yra ne
apsakomai aiškus ir eilės prirody
mų .jiems, senų ir naujų, kasdien 
auga po musų akių. Bet mes nei 
kiek nesame arčiau prie supratimo 
net šito svarbiausio įstato pamatų.

Musų demokratijoje, ar daug 
yra tų, didelių ir mažų, kurie pa
tįs patyrė šitą teisybę, gyveno 
sulyg jos ir klausė jos, be kurios 
žmonės negali valdytis? Laisvė? 
— tai yra pagarba; laisvė** tai yra 
vidujinio įstato klausymas; šita
sai gi įstatas nėra nei galinčių ma
lonum smagumu, nei minios užsi- 
geidimu, tik augštesne ir beasme- 
nine taisykle, prieš kurią valdantie- 

turi pirmutiniai nusilenkti.

“Švie-

negalimu ir tauta per nesivaldy
mą atsiduria demagogijos painėse.

Pažvelgęs į atskiras priežastis, 
įvairiais vardais vadinamas ir 
skaitlingas, trukdančias ir painio- 
jančias musų draugijinį gyveni
mą, matai jas visas paeinant nuo 
vienos abelnos priežasties: sumai
šymo antrinių su pirminėmis prie
žasčių. Medžiagiška gerovė, ap- 
švieta laisvė civilizacijos visybė— 
tai yra daiktai padaranti paveikslo 
rėmus; bet rėmai ne daugiau yra 
paveikslu, kaip kareiviški rūbai 
kareiviui, čion paveikslu yra žmo
gus, žmogus su jo artimiausiomis 
nuosavybėmis—sąžine, budu ir va
lia. Mes gi bedabindami rėmus, 
pamirštame, apleidžiame ir subiau- 
rojame paveikslą. šiteipos mes 
apsikrauname išlaukinėmis gėrybė
mis, būdami skurdžiais dvasiška
me gyvenime; mes pertekę tame, 
be ko, jei reikalas butų galėtume 
apsieiti, o visai neturime to, kas 
teikia. Ir kaip musų esybės gi
luma susijudina dėl meilingo 
įkvėpimo, jos likimą užpildančio 
būtinumo, tai ■ mes pajuntame 
skausmą palaidoto gyvu — pasi- 
jaučiame parblokštais po antrinių 
daiktų krūva, kuri mus slegia ir 
neduoda mums šviesos bei oro.

Mes turime surasti, pasiliuosuo- 
ti, tikrai atversti gyvenimą, suteik
ti daiktams jiems tinkamas vietas 
ir atminti jog žmogaus pirmynei- 
gos viduriu yra doriškasis augis. 
Kokia žibykla yra geriausia? Tai 
ne ta, kuri gražiausiai padirbta, 
ar iš brangiausios naugės, tik ta, 
kuri geriausią šviesą duoda. ‘Ly
giai tęip pat esame mes žmonėmis 
ir valstiečiais ne dėl apšties musų 
gerybių ir turimų smagumų, ne 
per musų protinę ir dailinę išlank- 
stą, ar dėl musų guodų ir nepri- 
gulmybės, tik dėl musų doriško 
stiprumo. Ir šitas yra tiesa netik 
šiai dienai, bet visuomet.

Jokioje gadynėje išlaukinės są
lygos, kurias žmogus savo darbu 
ar pažinčia ^sutvėrė sau, negalėjo 
paliuosuoti jo nuo besirupinimo 
savo vidujiniu gyvenimu. Pasau
lio išvaizda mainosi aplink mus, 
jos protinės ir medžiagiškos do
rybės skiriasi viena nuo kitos; ir 
niekas negali sulaikyti šitų atmai
nų, kurių staigumas neretai būva 
pavojingu. Bet svarbiausiu yn. 
tas, kad ties beslankiojančios ap
linkybės viduriu žmogus turi pa
silikti žmogum, vesti savo gyveni
mą, eiti prie savo tikslo. Ir koks 
jo kelias prie to tikslo nebūtų, jis 
neprivalo ant kryžkelių klajoti ar 
sunkinti save bereikalingomis sun
kenybėmis. Jis turi eiti savo ke
liu ir auklėti savo spėkas bei užsi
tikėjimą; o idant jis geriaus galė
tų atsiduoti asmenybei, vadinas, 
pinnyneigai, kad ir su didžiausiu 
pasišventimu jis turi suprasti savo 
gyvenimą. X.

L» PASIKALBĖJIMU SU 
p. A. BULOTA, LIETU

VIŲ ATSTOVU DŪMOJE.
Neseniai buvo apsilankęs Pary

žiuje žinomas Lietuvių atstovas 
A. Bulota.

Sekdamas pavyzdį prancūzų 
žurnalistų (iš “Journal” ir kitų), 
kurie apsilankė pas musų atstovą, 
klausinėdami apie durną ir viduri
nę Rusijos politiką, apsilankiau ir 
aš, norėdamas patirti ką naujo apie 
Lietuvą iš teip rimto ir autorite- 
tiško šaltinio.

Sutiko mane atstovas, kaipo se
ną pažįstamą (pasipažinova Lietu
voj laisvės metu).,

— Koksai ūpas dabar Lietuvoj? 
Užklausiau aš.

— Žmonės pradeda atsipeikėt, 
po audrai, viesulai kuri prašvilpė 
per musų kraštą — atsakė 
vas; žmonės praded imtis 
kultūriško ir ekonomiško 
steigia įvairias draugijas...

~— O kaip užsibaigė su 
sa” ir “Aušra”?—pertraukiau aš 
atstovą, užėjus kalbai apie draugi
jas.

— Tie dvi draugiji yra uždary
tos, jų narius buvo nerėjus vietinė 
valdžia ištremti Sibyran, bet man 
išaiškinus visą dalyką ministerių 
pirmininkui Stolypinui, jie tapo 
ištremti tik iš Lenkijos (sicl), t. 
y. iš Suvalkų gub. Dabartės pirm 
išvažiuosiant į užsienį buvau pas 
Suvalkų gubernatorių, reikalauda
mas leidimo “Šviesai” susirinkti 
Marijampolėj, idant likviduotų 
draugjos reikalus.

— Berods, grįžtant prie ekono
miško darbo Lietuvoj pridūrė at
stovas, reikia pažymėti, kad ūki
ninkų draugovė “Žagrė" lošia jau 
pusėtiną jolę Suvalkijoj, ji kitą 
met rengiasi įtaisyti Marijampolėj

Užėjus kalbai apie Suvalki
ja, įdomu žinoti tamistos nuomonę 
apie jos atskyrimą nuo Lenkijos.

— Šitame klausime dviejų nuo
monių negali būti. Geistina, kad 
visa Lietuva butų vienam admi- 
nistratyviškam kūne. Gerai Tam
sta pameni Vilniaus seimo nutari
mą 1905 m. apie Suvalkijos atsky
rimą, beto rinkėjai, rinkdami ma
nę dumon įsakė progai pasitaikius 
rūpintis Suvalkijos sujungimu su 
visa Lietuva. Bet daug yra “bet" 
šitame klausime: norint jį gyveni- 
man įvykdint, reikia rūpintis, kad 
Suvalkijos gyventojai per atsky
rimą jos nuo Lenkijos nenustotų 
nei mažiausios savo teisės bei pri
valumo, o tai padaryti nelengva, 
— tame ir yra visas klausimo sun
kumas. šito klausimo išrišimui 
reikalinga tame tikra labai atsargi 
taktika.

— Ko gero gali laukti Lietuvy, 
nuo žadamųjų durnos reformų: 
vietinio teismo ir vietinių valdy
tuos įstaigų ?

— Nieko įpstingo tai tik neva 
reformos, jos gyvenimo Lietuvių < 
neikiek nepagerįs. Teismų “refor
moj vietiniai teisėjai busią val
džios skiriami o ne žmonių ren
kami. Sumanyme yra punktas,' 
kurs leis ir dabartiniems žemskių 
načelninkams užimti teisėjų vietas. 
Taigi busimieji teisėjai mažai 
kuom tesiskirs nuo šios dienos 
“zemskių”.

Tas pat ir su valdymos įstai
goms Lietuvoj. Tai bus tik še
šėlis valdymos: tose įstaigose vis
ką valdys “činauninkai”, kaip ir 
visose kitose Lietuvos įstaigose; 
tik mokesčiai valstiečiams padidės, 
kurie turės įstaigas užlaikyti.

— Tai tokios naujienos pas mus 
Lietuvoj,o pas jus ?!—Čia kalba nu-’ 
krypo apie pašalinius dalykus, ku
rie “Lietuvos" skaitytojams ne žin
geidus. ' /. Gabrys.

New Britain, Conn. 27 kuopa 
T. M. D. 21 d. lapkričio laikys 
savo metinį susirinkimą. Susirin
kimas bus J. Skritulskio salėj, po 
pietų. Kviečiami visi nariai pribū
ti susirinkiman ir užsimokėti pri
gulinčią duoklę; kviečiami ir pa
šaliniai norinti draugijon prisira- į 1 
syti. Lietuviai turi žinoti, kad 
šįmet visi nariai gaus 5 dol. ver
tės knygų, visus 7 tomus D-ro 
V. Kudirkos raštų, be jokio už- 
mokesnio.

Kuopos rast. Čeponis.

ATSIŠAUKIMAS!
Nors jau- V.K. raštai paduota spau- 
don, bet ,manau bus ne pro šalj 
pakalbėjus ar gerai musų gerbia
mas T. M. D. pirmininkas pada
rė paduodamas raštus spauzdinti 
Tilžėje, ypatingai nesiklausdamas 
draugijos narių patarimo ir neleiz- 
damas to dalyko apkalbėti. Ma
tydamas klaidą, rio?lu čia parodyti 
ją draugijos nariams. Jo klaida 
yra tame, kad jis sauvališkai pa
sielgė ir j ieškodamas pa gi rimo, pa
darė atbulai, brangiau.

Nors trumpai pažvelgiame į 
Prūsų ir Amerikos pigumo atskai
tas:

Prūsuose į lanką skaito 16 pus
lapių, Amerikoje priimta, ir spauz- 
dinama 32 puslapiai. Bet mes 
paimsime į apkalbėjimą 32 pusi., 
pagal Amerikos skaitymo būdą. 
Pagal Prusus, visas spausdinys 
Knudirkos raštų išneša 90 lankų; 
Amerikoje butų tik 45 lankai. Už 
vieną lanką 5000 egz. reikia mo
kėti $9.00 kas išneša viso $405.

Kiekvienas lankas 5000 egz. rei
kalauja 5% rimo popieros, 45 lan
kams, reiks 285% rimo. Rimą 
geros popieros tokios daug imant, 
galima gauti už $3.25, taigi už 
285’4 rimo pasidaro $926.25.

Rengianties tuos raštus išskir
styti į šešis tomus, pasidaro 30000 
egz. Todėl viršai su spauda “Ma
nijos” apdaru, kaip visos geresnės 
knygos, aptaisytos, 1000, bus $5, 
iš viso $150. Aptaisymo darbas 
nuo 1000 po $8.00, už 30000 bus 
$240.

Jei pagal nuspręstą būdą ir kny
gos dyd| puslapyje tilps po 910 
emsų, o į lanką eina 32 puslapiai, 
tai 45 lankuose bus 1440 pusi., tu
rį 1310410 emsų. Amerikoje lietu
viški spaustuvninkai mažesnius 
darbus mielai skaito po 65c. 1000
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|b atliktų už.6oc. 1000 emsų. To
dėl raidžių sustatymas 
$786.25.

Ir teip: • 
Sustatymas raidžių butų

?. Popicra ........................... .
. Apdarų spauda ir popiera $150.00. 

Apdarymo darbas 
Spauda ...........

išneštų Tikėjimų, Istorijos. Rankvedis
F4

$786.25.
$926.25.

$240.00.
$405.00.

’’ Viso $2507.56.
Prie to neprirokuojama paveiks

lo Dr. \. Kudirkos nupiešimas, 
teip gal kitokių kliūčių — vignetų 
padarymas, nes ir p. Gabrys su p. 
Balevičia galutinai, nepriskaito.

Spaudinaut Amerikoje, be nu
piešimo paveikslo, ir kitokių kli
šių padarymo išneštų $2507.50, 
Prūsuose gi be prisiuntimo Ame
rikon siekia $3500 (žiur. “Lietu
vos ar. 39)* Nutepliojimas pa
veikslo ir kitų klišių padirbimas, 
$ieoo neatsieis. Iš Prūsų persiun
timas 30000 svarų knygų atsieis 
į $200. Tad Prūsiškasis darbas 
atsieis į $3700.
Atmetus tą, kad Prusnose viskas 

atsieina brangiaus T. M. D. vir
šininkai apglėbė visas teises ir at- 
spauzdinimo darbą padarė be ma
žiausio apsirokavimb.

Ir kam spauzdinti tokią daugy
bę knygų, kad jos pelytų, ir sam
dyti atsakančią vietą jų sudėjimui, 
kuri kas trįs metai atsieis nema- 
žiaus į 500 randos. Vietoje da
bartinio skaitliaus galima buvo tik 
pusė atspauzdinti padarant nuola- 
jas, kurios visai mažai vietos te
užima, o kada tik prireikia, uz 
5—10 ar 20 metų, galima atspau
sti. kad ir 25000 egz.

Atliejimas 1440 puslapių atsiei
na tik $576. Todėl už tuos pini
gus, ką Prūsuose bus užmokėta 
tik už spaudą, Amerikoje butų tu
rėta knygų užtektinai, ir atlajos.

Kas link paties darbo artistiškumo, 
tai Mauderodės, ar kita kokia spau
stuvė nei kiek ne geriaus padaro, 
kaip tūlos musų lietuviškos spau
stuvės Amerikoje, ypatingai gi 
“Lietuva“ kuri teip gerai atlieka, 
kad geriaus ir norėti nereikia.

Bet tame ir dalykas, kad musų 
viršininkams sauvaliaujant, turime 
daug nukentėti ir nuostolio paneš
ti ; musų pačių vietiniai lakraščių 
leidėjai praplyšusiomis rankovėmis 
vaikščioja, kodėl gi negalima su
šelpti saviškį, suteikiant jam dar
bą?

Teipogi kuopų buvo tarta, kad 
Dr. V. Kudirkos paveikslas butų 
nupieštas tik lietuvio, o ne- pran
cūzo, vokiečio ar ruso. Bet 
tau f Šia žiūrėkit kas mes? 
prancūzais, vokiečiais reikalus 
rime.

Žodžiai nuo darbo skiriasi kaip 
naktis nuo dienos.

J. S. Nebrėkutis.

* Su paveikslais
y

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussaye^
Teologijos profesor. Amsterdame.- - v

Vertfi J. Laukis

kas 
Su 
tu-

Talpindamas šitą atsišaukimą, 
manau, kad jame yra dalis teisy
bės. Neabejoju v vienok kad pp. 
Balevičia ir Gabrys darė pagal 
geriausią savo supratimą ir todėl 
jiems šitas atsišaukimas duos pro
ga pasiteisinti ir tuomi prašalinti 
visokius 
draugijai

nesusipratimus, kurie, 
ant nenaudos gali išeiti 

' J. Laukis.

“Liet.** hum. 45 klaidingai bu
vo paduota mano adresas: Vieto
je North Easton, Pa., turi būti: 
North Easton, Mass, box 334, 

Petras Kasialis.

MOJI RAŠTAI.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gra

matika, dčl lietuviškų mokyklų 
SieurinijeAmerikoje. Pagal Stuo
brį ir kitus, prirengi S. P. Tana- 
nevičia. Chicago, III. Spauda' ir 
Ušomis “Kataliko". 1909 m. 102 
pusi. '

Jonas Kalvinas. Jo gyvenimas 
ir veikimas. Parosi kun. Jonas 
Šepetys. Su Kalvino paveikslu ir 
jo laišku j Vilniaus sinodą. Vil
nius 1909 m. 61 pusi.

Kaip namie nuo džiovos gydy
tis. Paraše Berlyno prof. D-ras 
A. Moelteri’š, plaučių ligų specija- 
listas. Išverti P. 
ni us. “V ilties’*
m. 30 pusi. Ą

Tvarkunita. Vil- 
išleidimas. 1909

Raudonas Gvaz
dikas. Dvi apysakos. Verti Pra
nas Siūlelis. Shtnandoah, Pa. 
"Darbininkų Vilties" išleidimas, 
icjoion. 52 pusi.

Tai Motina! Ką tik skaičiau. 
Draugas. Trįs apysakbs. Paraše 
K. Janišauskas "L. R.** Shenan- 
doah, Pa. 1909 m. "Darbininkų 
Vilties" išleidimas. 2? pusi.

Krikščionys ir

manė suradę pradinio giminingumo 
Afrikos berberų ir baskų. Į pietus 
grupos randame nubijonis viršutiniu

lėtus. R. Hartmannas remiasi

kitos pusės, žmonės 
žymes terp šiaurinių 
nuo šitos hamitiškos 
pa-Nyliu, o pietiniu pakraščiu didžiojo tirlaukio fulus. Ši
tie paskutiniai dveji padaro atskirą veislę. Sausžemio vidu
rys iki 20° piet. ilg. yra užimtas tikrais negrais. Pietinė 
dalis apgyventa dviejų veislių, kafrų, hottentotų ir bušmėnų. 
Šie paskutiniai yra laikomi arba išsigimusiais hottentotais, 
arba skaitomi, drauge su išsibarsčiusiais kiuržų būriais, vi-, 
dūrinės Afrikos savotiška žmonių veisle, gal ir liekana pir
mųjų žmonių.

Šitas klasavimas negali dar būti laikomas galutinai 
tikru. Ypatingai labai neužtikima senovės egyptiečių paeiga. 
Visf egyptologai skaito egyptiečius priklausančiais prie terp- 
žeminių veislių; daugiausiai ką leidžia tūli tai tas, kad se
nos faraonų imperijos civilizacija kilo iš susimaišymo afri- 
kinio ir semitinio kraujo. Jie deda net svarbą ant dalykų 
panašumo egyptiečių ir indogermanų nuomonėse. (La Page 
Renouf), arba bando surasti Egypte priešistorišką semitiš
kos ir indogermaniškos veislių vienumą .(Lieblein). Kad 
Egyptas turėjo pirmesnius santikius su vakarine Azija1 ir 
kad buvo vaizba vedama su Babilionu kaipo ir vienvaliniai 
semitinių burių danginimaisi ir finikų apsisėdimai. Dėl- 
togi, tai tas aiškiai mums buvo parodyta, terp kitų, Ebesero. 
Todėl, ar mums Herodatą rėkia palaikyti klaidingu ir už
ginti visus egyptiečių sąryšius su šiaurinės Afrikos tauto
mis, tai yra kitas klausimas. Šitoje dėstyj kalba viena gali 
spręsti, nors ji tikrai nurodo linktų Azijos. Pobūdis, žy- 
mėjantis senovės egyptiečius, pradinis originališkumas ir 
ištvermė, ant kurių Ebersas y-patingai apsistoja, nėra to
kiais, koki taikosi pas negriškąsias veisles, kuomet garbiniu 
mas gyvulių, (kurį De Brosses jau nurodė), fetišizmas, 
garbinimas mirusių ir apipiaustymas yra stipriais prirody
mais tolygumo egyptiečių ir negrų. Anatomiško mumijų 
tyrinėjimo išvadai, butų svarbiausiais, jei nevisiškai ’ išri
šančiais: sulyg R. Virchovvo, šitie išvadai.nėra prielankus 
afrikiniam giminingumui. Abelnai dalykai stovi šiteip: 
senovės egyptiečių kultūros sąryšis su vakarine Azija vis 
dar persveria ne be svarbos giminingumo žymes su negrais.

Afrikos žmonių vienumas, prųiažinimas Gerlando, pri
skiriančio arabus ir semitus, dabar karštai yra ginamas R. 
Hartmanno. Jam norėtųsi visai iš vaizdos išvaryti “mė- 
lynjuodį, storasprandį, vilnagalvį negrą, o'jo vietoj pasta
tyti, nigriciją”, kuris nors ir yra gryniausiame pavidale vi
dujinėje Afrikoje, bet visgi gali būti randamas ant viso 
sausžemio nuo šiaurės į 
tuomi, jog niekur Afrikoje, teip vadinamos, įvairios veislės 
nesiskiria viena fiuo kitoshaštriai; gentės berabra, bedžia 
ir kitos šiaurėje, bantu pietuose, rodo reiškų giminingumą 
su vidurinės Afrikos nigricijais; jeigu skirstyti į veisles, tai 
sunku yra pasakyti apie kitus burius, ar jie priklauso prie 
nubijonų ar negrų. Šita sunkenybė nėra dar pergalėta ir 
sunku pasakyti ar anatomiškos ir kalbiškos studijos išris tą 
kuomdt. Vienok etnografiškoj ir tikėjimiškai-istoriškoj ap
žvalgoj Afrika tinkamai gali būti padalinta į tris dideles 
dalis: pietinę, vidurinę ir šiaurinę.

Pietinėj Afrikos dalyj, į rytus gyvena kafrai, į vakarus 
hottentotai, visur gi randame spaudžiamus ir slegiamus 
bušmėnus. Kafrų vardas portugalų paimtas nuo arabiškųjų 
vaizbių, kurie šituo žodžiu (kafir) vadino netiktus, pagonis, 
patys save gi šitie žmonės vadina a-bantu — žmonės. Ta 
pati prasmė yra duodama vardui koi-koi, kuriuo vadina 
save kita gentė; paniekos vardas hottentot buvo duotas jiems 
olandiškų naujokų už jų plekšiamą. kvaksiamą, mikčiojamą 
kalbą. Bušmėnai fiziškai ir protiškai priklauso prie že
miausios žmonių veislės, juos atskiria kaipo laukinius nuo 
kitų dviejų genčių, kurias greičiau galima laikyti barbariš
komis. Hottentotai ir Jcafrai yra piemeniškomis tautomis, 
turinčiomis stovų tautišką surėdymą. Pas kafrus, kurie, 
matomai, atėję iš šiaurės, galima net, esą, rasti pirmesnės 
kultūros žymės ir istoriškus minėjimus kadaisia buvusių 
karių ir vadovų.. Jų didžiausiomis gentimis yra amaksoza, 
amazulu, bečuana (prie kurių priklauso or bazuto), toliaus 
gi į vakarus ovąhere’ro (ar damara). Prie hottentotų pri
klauso Namaąua, ir Korana, kuomet griqua ir bastriniai 
hottentotai paeina iš susimaišymo su europiečiais. Čion 
męs neapšnekame noujokijos istorijos pietinėje Afrikoje, 
kurios, nuo 1652 m. šitos gentės vis buvo stumiamos atgal. 
Dabar kafrai ir hottentotai gyvena draugiškai, tankiausiai 
kaipo tarnai ir dari# žmonės keturių naujokinių valsčių 
valdyboje; teip, pav., Priežemio naujokinėje Amafengu, 
veislė kafrų turi globą naujokinės. Bet keletas pirmapra
dinių genčių gyvena neprigulmingai naujokinių pakraščiuo
se, kurioms jos tankiai yra didelio nesmagumo ir pavojaus 
versime. Jų giminingumas su pirma buvusiais yra vienas 
sunkiausių klausimų pietinės Afrikos naujokinėms val
džioms.

Tikėjimiški supratimai šitų pagoniškų genčių yra teip 
liūdni ir silpni, jog tankiai buvo sakoma, ypatingai sulyg 
kafrų, kad pas juos nėra jokio tikėjimo. Bet tas vienok 
nėra teisinga, kadangi pas visas šitas tautas męs žinome 
daugelį tikėjimiškų apeigų, net jeigu aiškios nuomonės apie 
Dievą nėra, ar bent ji yra užslėpta nuo musų žinios. Męs 
žinome' daugelį vardų, kuriuos įvairios gentįs duoda savo 
dievams; pas hottentotus: Utikso, Tsui’goab, Heitsi-eibib; 
pas kafrus: Morimo ir Umkulumkulu. Bet męs nežinome 
ar jie yra gamtos dievai, piktos dvasios, numirę galingi ma- 
gikai, ar bočiai.. Th. Hahn Tsui’goabą suprato prasmėje 
aušros, Reville aiškina jį mėnuliu, Heitsi-eibib bi esąs mė
nulio dievas. Šitie aiškinimai nėra tikri, nors šokiai, kurie 
atsibūva per jaunatį ir pilnatį pas hottentotus, matomai 
numoja ant garbinimo mėnulio. Su didesniu tikrumu gali
me žiūrėti į Umkulumkulu, Didžiąją Esybę, kaipo bočių, 
atėjusį nuo pradinio medžio (kiti išverčia šitą iš nendryno). 
Garbinimas mirusių ir bočių labai išsiplatinęs pas šitas gen- 
tes. Numirėliai abelnai apsireiškia savo giminėms gyvuliš
kuose pavidaluose. Paprotys kiekvienam praeiviui mesti 
akmenį į tam tikrą vietą, per ką pasidarė skaitlingos ak
menų krūsnys, labai gali būti, kad yra paremtas teipgi mi
rusių kultu. Greta su nuomone, jog žmonės paeina nuo me
džių, pas kai-kurias gentes, pav., Damara, turime prierodą 
tikėjimo į paėjimą nuo gyvulių, susirišime su gentiniu su
rėdymu ir valgio uždraudimab (t. y. tolėmizmą). Jog šitos
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gentėp nėra visiškai be poetiškos vaizdos, parodo daugelis 
JŲ 1 ztM i^pasakų. Teip damara pasakoja kaip žmogus at
rado lignį. ir kaip laukiniai žvėrys, išsigandę jos, nubėgo, 
o nariniai gyvuliai pasiliko draugėje su žmogum. Pas šitą 
gentęj mergelės daboja šventą ugnj. Istorija mirties pra
džios yra įdomiausia ir pasakojama pietinėje Afrikoje dau 
gelyje pavidalų. Pas hottentotus yrą mėnulis, ką siunčia 
kiškį kaipę pasiuntinį žmonijai, pasakyti jai: “kaip aš (mė
nulis) numirštu ir atgiju vėla, teip tu (žmogau) numirsi ir 
atgyM”. Bet kiškis perdavė savo pranešimą klaidingai ir 
pasakė: “kaip mėnuo miršta, teip žmogus numirs ir neat
gis“. Amazulu sako, kad: Umkulumkulu pasįuntė žmogui 
kameleona su žinia, jog jis nemirs; bet kameleonas užtruko 
pakeliui, Umkulumkulu gi tuo tarpu permainė savo many
mą ir pasiuntė paskui jį salamandrą apskelbti žmogui mir
tį.- Salamandra pasiskubino ir pirmiaus negu kameleonas 
atėjo, apskelbė nelaimingą žinią. Kitoj tolimoj svieto dalyj 
Fidži salų gyventojai pasakoja panašią pasaką apie mirties 

r paeigą. Hottentotų ir kafrų tikėjimas skiriasi nuo negrų 
tikėjimo, nebučia fetešizmo. Vėlėms ir dvasioms daromi 
aukojimai, bet tikrų fetišų pas juos nėra, arba beveik nėra. 
Teisybė, amuletai ir visokio budo raganybė lošia svarbią 
dalį. Burtininkai, kurie podraug yra gydytojais ir žyniais, 
parodo savo slaptą galybę visokiuose darbuose. Budai, 
kokiais jie iš jos naudojasi, skiriasi: kartais jie sutveria 
atskirą korporaciją, į kurią įstojama per pašventinimą, 
tankiaus gi būva ir teip, kad jie giedojimu ar šokiu įvaro 
save į ekstazą, idant galėtų prišaukti dvasias. Nuo jų lau
kiama ligų ir gyvastės įkandimo išgydymo; teipgi*pergalės, 
lietaus, suradimo nevidoniško burtininko ir užžadėjimo nuo 
jo ir tt. Todėl jie drauge su vadovais turi baisią galybę 
keršinimui asmeniškiems priešams arba prašalinimui netin
kamų žmonių; bet ir jie patys tankiai gali prakišti savo gy
vastis, jei neišpildo to, ko nuo jų reikalaujama.

Prie tikėjimiškų apeigų skaitliaus pietinėje Afrikoje, 
kaip ir abelnai šitoj svieto dalyj, priklauso visoki žeidimai: 
išmušinėjimas dantų, nukirtimas piršto sąnario našlei ei
nančiai už vyro ir ypatingai' apipiaustvmas. Paskutiniam 
papuola vaikai, sulaukę subrendimo amžį, ir po to, tuojaus 
turi pasiduoti aštriai drausmei tūlą-laiką, kad paskui staiga 
įšokti į palaidunybės pagyvenimą. Abelnai imanti, jie veda 
ištvirkusį gyvenimą ir turi laukinius šokius, teip, kad apie 
naujai atvirtusį į krikščionybę yra sakoma: “jis jau.nešoka 
daugiau“. Iš visų šitų suopročių ir papročių sunku yra 
išrinkti tuos> kurie yra savotiški atskiroms gentėms. Kaf
rai ir hottentotai gan greitai daugelį papročių yra paėmę 
vieni nuo kitų. f .

Tikrieji negrai gyvena Afrikos viduryj, bet nė šiauri
nio, nė pietinio rubežiaus jų būklės negalima tikrai paro
dyti. ištikimų pažymybių teipgi trūksta etnografiškam 
dalirpmui^ Ikišiol žinome dar labai mažai apie daugumą 
genčių, gyvenančių apielinkėje didžiųjų ežerų ir upiniuose 
apskričiuose Zambezi ir Kongo. Daugiau žinome apie 
tautas, padarančias mahometoniškų viešpatysčių eilę nuo 
Senegalą iki Dardafuriu, kurių istorija iš dalies mums 
žinoma. Gyvena ten džiolof (wolof), Hauza ir Sonrei 
ir net dešimtame metašimtyj po Christui jie uždėjo ten ga
lingą mahometonų imperiją. Randame teipgi, mandingos, 
kurių valstija Meile (teipgi mahometoniška) savo pergalė
mis buvo.žinoma tryliktame metašimtyj; ypatingai gi fulai 
(fellatah, pulbe ir feul), kurie iš pirmo atėjo iš rytų, bet 
pradžioje šito metašimčio (19jo. — Vert.) paplito iš vakarų 
kaipo pergalėtojai po vadovyste Danfodio, fanatiško isla
mo gaivintojo vadovyste. Šituose apskričiuose politiški ir 
etniški sanryšiai yra labai painus. Gardas Timbuktu ant 
augštutinio Nigero, aplankytas labai nedaugelio europiečių, 
esąs vieta suėjimo kelių lygiai genčių, kurios kovoja terp 
savęs, kad apimti šitą svarbią vaizbos vietą.

Daugelį metašimčių islamas pildė civilizacijos pasiun
tinybę vidurinėje Afrikoje. Valstijos įstatymai ar papro
čiai vakariniame Sudane yra mahometoniški; ir net toliaus 
į pietus randame islamą besiplatinant. Islamas čion yra 
populiarišku tikėjimu ir yra užlaikomas su fanatišku užsi
degimu; kas metas daugybės keleivių iš vidurinės Afrikos 
aplanko šventes Mekkoje. Teisybė, islamas nusileido dau
gumui liaudinių prietarų ir neišnaikino kaikurių stabmeldiš
kų įtikėjimų bei užlaikymų. Krikščionybė daug mažiau 
išsiplatinusi pas negrus. Pirmiaus jai kibai sekėsi. Su 
atradimu ir apsėdimu portugalais vakarinio pakraščio, pa
baigoje šešiolikto metašimčio, krikščionybė platinosi Benine 
ir vėl Kongo žemėj. Čion kuone per du šimtu metų ji 
buvo tikėjimu didžiausios karalijos, arti susirišusios su 
Portugalija, kurios sostapile buvo San Sįdvador, bet nuo 
to laiko ji išnyko, vargiai bepalikdama kokius ženklus. 
Protestonų misijos musų metašimčio (19to. .Vert.) gali 
palodyti vaisingesnes, bet mažiau skaisčias pasekmes. Iš
ėmus atvertų negrų vergų naujoki jas (Sierra Leone, uždėta 
1787 m. anglų ir Liberia, uždėta 1823 m. amerikiečių), 
krikščionybė vis liekasi pas negrus svetimšaliečių tikėjimu, 
į kurią tik mažuma yra atverstų; ji niekur neapturėjo tau
tiško tikėjimo, net nors ant Augštutinio Nigero misija 
pasekmingai yra varoma negrų.

Negras, anaiptol, nepriklauso prie mažiausiai apdova
notos žmonijos rųšies. Jis paprastai turi lengvai sužadi
namą vaizbą ir gyvą permanybę; jis yra karštakraujis, jaus
lus, iš tikro geraširdis ir tik piktume žiaurus, labai bruz- 
dus, bet ne ant ilgo ir be tvirto tikslo. Reville išmetinėja 
negrams jų palinkimą į čvierinimąsi ir mąsčių nesusirišimą. 
Abelnai,1 jis sako, jiems trūksta energijos suvartojimui jų , 
protiškų* paįiegų. Jie, žinoma, jokiu budu negali būti ski- 

prie laukinių. Jie padaro visą eilę viešpatysčių, ku- 
riosė yra dideli gardai. Bet žiaurios karės ir vaizbavimas 
vergtais pragaištingai veikia į jų visuomenišką surėdymą.

Pav X. Fetišu ii Lundu vidur. Afrikoj*

Graudingą paveikslą sužinybės savo žemesnės vertybės, su- 
lyginant su europiečiu, paduoda negras apie du broliu, 
kurių vyresniam, juodajam buvo duota pasirinkti auksas ar B 
knyga; jis pasirinko auksą ir tokiu budu jaunesnysis gavo 
knygą, kuri padarė jį labai protingu ir augštesniu už jo^^E 
brolį.. Panašų tam myt? sutvėrė teipgi Amerikos raudon-| 
odžiai Floridoje. ’ - j n J

Negrų šalys yra žemiausio fetišizmo Justu, kurį galima 
čion tyrinėti visose jo formose. Fetišai, maži ir dideli, Vieši • 1 
ir privatiniai, yra vadinami gris-gris, ir ju-ju. \tėjiK žmo- 1 
nėms į metus atsibūva išsirinkinCs fetišo draugei su apjpiau- I 
stymu ir pasninku; teipgi ir ženklai, kurie pas daugelį gen
čių išpiaustoma odoje ir nudažoma (tatuiravimas), parodo, 
jog jie priklauso kokiam fetišui. Skirtumas fetišų ir atnu- 
letų nėra aiškiai pažymėtas, ypatingai pas tas gentis, pas 
kurias islamas tik lengvai pridengia pagonybę; :.š kitos pu-’ 
sės daugelis fetišų susiartina su stabais, kuomet jiems pri
dedama žmogaus galva ar sąnariai, panašiai graikų ber- 
mams. Fetišai turi sau šventnamius ar būdas 1 kaikuriuos 
imagui su savim tik'laike kelionės, kitus vienval nešiojama 
su savim. -............. - 4 . J ,

Pav. 2. Fetl&as avajo gentie (nuo ežero Njasse)

Bet kaip ne prasineštų priekin fetišizmas pas negrus, . 
nereikia vienok iš akių paleisti, jog ne visas jų tikėjimas su- J 
sideda vien iš tarnavimo fetišams ir jog greta sq juo labai 
išsiplatinęs įtikėjimas į dvasias ir garbinimas “bočių bei 1 
gamtos. Visoki apsireiškimai ir gamtos daiktai!: dangus, I 
saulė, ypatingai mėnuo, kalnai ir upės yra tikėjimiško gar- 
binimo dalykais. Kai kur net apsireiškia tikėjimas į augs- ■ 
č jausią j į Dievą, sutvertoją svieto, nors, teisybė, šdto Dieyo 1 
jie negarbina, kadangi negrai abelnai piktus dievus garbina 4 
daugiau negu gerus. Bočių kultas teipgi labai išsiplatinus. ■ 
Dahomėjoje ir pas ašantijus įnirusiems valdovams daroma K 
didelės žmogiškos aukos. Iš gyvulių ypatingai žalčiai apriii- B 
ri tikėjimišką garbinimą. Žalčių kultas atsirado net pas V 
amerikinius negrus, Haitije ir Luizianoje, kur jis įgijo pa- w 
leistuvybės ir žiaurumo pobūdį. {

Vedimas tikėjimiškų ceremonijų priklauso fetišininkui, I 
magikui ir kunigui, kuris vadinasi Feticero, Ganga ir Chi- 
tome. Jis neša apvalomąsias aukas (prašalinimui nelaimiu 
dvasioms, maistą numirusiems, pranašauja, padaro lietų, 
;>ydo ligas, ir tt. Vienu jo svarbiausių užsiėmimų yra su
radimas prasikaltėlių.. Visur yra išsiplatinęs tikėjimas, jog j 
liga ir mirtis nėra prigimtais dalykais, bet yra padaromos I 
piktais žavėjimais, todėl reikia surasti kaltininkas. Su 
dideliu lermu, kokį negrai mėgsta daryti prie kiekviends | 
progos, išvelka įtariamąjį ir paveda tyrimui, tankiausiai 
esančiam tame, jog jam duoda išgerti u:‘ 
(ištyrimas raudonu vandeniu), kuris nekalto 
atgal, kuomet kaltininkas numiršta^

odintą gerymą 
yra išmetamai'

Pur. 8. Ganga, burtininkas iš vakarinės Afrikos, šventadieniniuose 
parėduose. ’ į

/ . 1
Įdomų apsireiškimą pas negrus padaro slaptos draugi

jos, kurių daugumas žinomos, tame skaitliuje tokios, kurios | 
gyvuoja jau keli šimtai metų, k. a. empakasseiro. Vargiai 
težinome tikrą šitų slaptų draugijų tikslą; vienos, regis, už—~" 
siima civilizacijos mieriais, kitos gal mieriu turi bendrą glo- 
bėjimą savo narių; bet nėra jokio pamato prirašinėt joms 
augštesnes pažiūras ar net grynai monoteistišką mokymą. ( 
Abelnai, žmonės šneka perdaug apie gamtišką negrų palin
kimą prie monoteizmo, prirengusio juos priimti islamą. j

Čion padarysime reikalingus pastebėjimus sulyg Mada- 1 
gaskaro salos, kuri prie Afrikos priklauso geografiškaij^o 
ne etnografiškai. Teisybė, kad pirmieji jos gyventojai, ku
rie dar gyvuoja kaipo Vazimba ant vakarinio pakraščio ir . 
yra supylę akmenines krūvas (kairns) po visą salą, tarytum 
giminiuojasi su negrais. Bet jie jau seniai yra išvaryti 
atėjusių svetimžemiečių, arba susimaišę su jais. Pirma 
čia apsigyveno arabai, o paskui malajai. Viešpataujanti 
gentė hova, kaipo ir jos priešininkė šakalava, yra malajiš- 
kos, kas matoma iš jų fiziško budo kaipo ir tūlų psychiškų 
ir draugijinių savotybių. Tikėjimas stabmeldiškųjų ma- 
lagassijų neturi jokio labai įžymaus pobūdžio: tikėjimas į 
dvasias, garbinimas bočių ir dieviškieji teismai yra čion pa
prastais dalykais. Musų metašimtyj sala perleido baisias 
permainas nuo to laiko, kaip energiškasis hova gentės 
kunigaikštis Radama (1810—1828 m.) įvedė krikščionybę 
ir europinį civilizaciją, kurio darbas persekiojimais buvo 
stabdomas jo pasekėjų, bet niekuomte nebuvo išnaikintas 
visai. Paskutiniais keliais metais visa Madagaskaro valsti-
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ja vėl buvo sukelta Prancūzijos įsikišimu.
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Kaip daryti statistiką lietuvių Sovieny 
< tose Siaur. Amerikos Valstijose.

Motto: 
Statistika yra abipusiai aštrus kardas, 
iis kerta tuos, kurie nemoka ją vartoti.

Parašė

Juozas Gabrys
S. STEPMAK

kaipo Centro Komiteto, narys. |
Nevienas/rasi, patėtnįs man, kad mes dar 

persilpni ir neprisiruošę prie teip svarbaus 
darbo; ant to aš atsakysiu, kad spėkos auga 
ne sėdint sudėjus rankas, bet “Viręs acguirunt 
eundo”. Taigi prie darbo!

• Juozas Gabrys.

F Teisinga, dėl to, kad leidžia skaitytojui 
kontroliuoti ir kritikuoti skaitlinių prasmę. 
Gudri, — kad skelbiantysis tuomi nustumia 
nuo savęs atsakomybę už skaitlinių teisingu
mą. Ištiesų, statistikos rezultatų skelbėjas, 
vietoj guldyti galvą už skelbiamų skaitlinių 
teisingumą, stačiai “sako: “Šia, kaip męs rin
kote ir tvarkėm statistikos žinias, ir šią, ką 
męs apturėjom”.

3. Skaitlinių lentos, duodančios abelną su
pratimą apie tirinėjamą dalyką. Jos turi būti 
kuosmulkmeniškiausios.

4. Skaitlinių lentos, duodančios supratimą 
apie atskiras dalis (apskričiai, miestai ir tt.) 
tirinėjimo dalyko. Jos tankiai negali būti teip 
smulkmeniškos, kaip abelnosios lentos.

5. Atgaleinės (retrospectifs) lentos. Esti 
labai įdomu ir naudinga sulyginti dabartę su 
raeičia ir apskelbti keletą atgaleinių skaitli
nių iš pirmdarytų statistikų.

6. Skaitlinių lentos, rodančios santikį su 
:itų šalių ir tautų skaitlinėmis. Šitos skaitli
nės esti labai įdomios, jos parodo stovį tirinė- 
amos tautos, ar šalies, sulyginant su kitomis 
automis, ar šalimis.

7. Turinys ir rodyklė. Gerai sutaisytuose 
tatistikos veikaluose, kur vienodumo princi
pas užlaikytas, retai prisieina naudotis ro- 
lykle, tačiaus jos negalima neįdėti statistikos 
■eikalan.

Žinoma, toksai moksliškas ir smulkmeniš- 
:as statistikos medegos sutvarkymas ir gar- 
inimas pusėtinai susendina žinias, nes tasai 
larbas užima kelis metus. Antraip, perdide- 
is skubinimaę, statistikos žinias tvarkant; at- 
iliepia ant jų tobulumo. Geriau, velyk, lė
liai!, bet rimčiau apdirbti medegą.

v UŽBAIGA.
Suglausdami visą, kas viršuje buvo pasa

kyta, matom, kad visuomenės tirinėjimas turi 
>uti daromas iš augšto (ankietos keliu) ir iš 
apačios (su monografijos pagelba). Abidvi 
irinėjimo metodi dapildo viena kitą.

V ienas ir kitas tirinėjimo būdas reikalau- 
a kuonuosekliausio, kuomoksliškiausio atli- 
.imo, nes kitaip surinktosios žinios neturės jo- 
įps svarbos.
T Teip suprasta ir • teip atliekama lietuvių 
tatistika Amerikoje — darbas nelengvas, jis 
eikalaus įtempimo jiegu visos inteligentijos.

Negana to, lietuvių statistika Amerikoj 
eikalaus didelių pinigiškų aukų, nes visas 
;arbo suorganizavimas ir ^atlikimas reikalaus 
ūlžiniškų išlaidų. Bet, jeigu Amerikiečiai 
nuo metu valiojo sukrauti nevieną dešimtį 
ukstančių revoliucijos dievaičiui, tai nejaugi 
levalios dabar sumesti keletą tūkstančių savo 
•tatistikai, — t. y. savęs ipčių pažinimui.

Priežodis sako: pradžia darbą gaišina, tai- 
p greičiau darykime pradžią, kad ji mus ne- 
(aišintų. Mano nuomone," ilgiau nelaukiant 
iridera tuojaus pradėti organizuoti statisti- 
cosr komitetus: Centro ir vietinius.

Centro komitėtan, mano nuomone turėtų 
įeiti be kun. Jono Žilinsko (statfttikos suma
nytojo), visi žymesniejie Amerikiečių veikė 
jai, k. a. Dr. J. Šliupas, p. Šernas, K. Balevi- 
’ėus ir d.k. Be to, neprošalį. butų pasikvie- 
>ti talkon vieną-kitą Europos inteligentą, kurs 
tartais galėtų būti naudingas Centro Komi- 
ettri savo teoretiškais patarimais.

Susiorganizavęs Centrališkasis Statistikos 
Komitetas privalytų tuojaus apskelbti aukų 
rinkimą ir pradėti organizavimą Vietinių Sta
tistikos Komitetų, kurių turėtų būti tiek, kiek 
►ra lietuvių kolionijų Suvienytose Amerikos 
Valstijose. Prie vietinio Statistikos Komiteto 
urėtų prigulėti visos inteligentiškosios vieti

nės kolionijos spėkos, (pradedant nuo pa 
rapijos klebono, o baigiant vietinės socijalistų 
kuopos sekretorių. Statistikos žinių rinki
mas, kaipo mokslo darbas, yra bepartyviškas).

Žinoma, didelėse lietuvių kolionijose prisi
eis organizuoti po kelis, kelioliką ir net, rasi, 
keliasdešimts vietinių komitetų.

Besiorganizuojant vietiniems statistikos 
komitetams, Centro komitetas išdirbs ir at
spaus klausimų lakštus ir instrukcijas vieti
niems komitetams. Geistina, kad vietiniai ko
mitetai visur pradėtų veikti vienu laiku, t. y. 
išdalytų, atimtų ir pertikrintų statistikos lakš
tus dienose iš anksto Centro komiteto paskir
tose.

Vietinių statistikos komitetų surinktoji me- 
dega persiunčiama Centro Komitetui. Centro 
Komitetas, surinktosios medegos apdirbimui, 
turės pasikviesti tuos Vietinių Komitetų na
rius, kurie tobuliausiai bus atlikę savo darbą 
(apie tai galima bus spręsti iš pertikrinimo 
sąsiuvinio). Žinoma, priderančiai atlyginda
mas jiems už sugai&mą ir darbą.

Surinktąją ir sutvarkytąją medegą Centro 
Komitetas privalys dar bent apskelbti, jei pats 
neįstengs moksliškai apdirbti.

Tai ne vienos ir ne kelių ypatų darbas! 
Tokį darbą tegali pakelti tik visa visuomenė. 
Visi turi dalyvauti šitame teip svarbiam visai 
tautai darbe, kiekvienas sulyg savo išlavini- 

o; kas užrašydamas atsakymus ant pavienio 
mens ir šeimynos lakštų, kas dalydamas, 

damas ir pertikrindamas statistikos lakš- 
kaipo vietinio komiteto narys, o kas tvar

ias ir skirstydamas surinktąją medegą,

Namelis ant Volgos
APYSAKA.

Versta iš rūstį kalbos.

L T (
Naktinis kurjerinis traukinys lėkė pasku

tinį šimtą viorstų į S. —- gubernijos miestą 
pagal Volgą. Kaimuose žiburiai seniai užge
so; visas platus Volgos pakrantis paskendo 
tamsioje, nepermatomoje juroje, — paskendo 
laukaį ir pievos, paskendo juodi milžinai miš
kai, paskendo kaimai. Tartum dideli skruz
dėlynai, krūvomis juodavo išsiblaškę žemos, 
šiaudiniais stogais triobos, pavolgio ūkinin
kų nuskabę gyvenimai. Už triobėsių, kiek 
toliau, niūksojo neseniai nuvalvtų javų kau-

— tamsoje jos buvo panašios į kaimą, o 
kaimas į kauges. Mėnuo dar nebuvo užte- 
kėjęs._. Nuo galingos upės putė lengvas nakti- 
nis vėjalis. Ant dangaus ruko pilki debesįs, 
per juos negalėjo prasimušti žvaigždžių ie- 
sa. Tėškė smulkus lytus. Iš miesto grįžo pa
sivėlinęs pirklys, jo akįs tik galėjo užtėmyti 
kelio kraštus; paleido vadeles, protingas ar
klys žengė tvirtais žingsniais, retkarčiais žvilg
terėjo į niuksantį gelžkelį, išsrtiesusį per žalią 
tyrą.

. 4n.1 PIačiy Špalų, įsismeigę abiemis ga- 
i juodą tamsą, blizgėjo laibos, lygios vė

žės; jos jau dundėjo: artinosi traukinys. 
Kasžin kur, tolumoje pasigirdo minkštas, 
ilgas garvežio švilpesys. Arklys, uostinėda
mas orąr suglaudė ausis, prunkštelėjo. Pir
klys paėmė vadeles, pamažu pasuko į šalį. Už 
kelių minučių horizonte žibtelėjo dvi ugninės 
akis; Arčiau, arčiau. Vėžės sudrebėjo. Grei
tai, iškilmingai, kaip viesulas, durnų debesiuo
se, lygiu keliu trukšmingai pralėkė traukinys, 
nušvietė visą aikštį, žemai plaukenčius debe
sius. ^Linksmus, gražiai apšvesti vagonai, 
tartum mostelėjus burtininkui, lėkė be vargo 
pro miegančius kaimus, per juodus laukus ir 
miškus, juokėsi iš platybės, tamsos ir darganos. 
Pamatęs tokį reginį iš tamsos ir šalčio, neju- 
čomis imi svajoti apie laimę, linksmybę ir 
džiaugsmą. Bet puotose tankiai plusta aša
ros, kurių niekas nepatėmija. Ir skrendąs 
trraukinys vežėsi su savim sunkią dramą.

Priešakiniame vagone, atskyrame pirmo
sios kliasos kupė sėdėjo trįs pasažieriai. Du 
kareiviški — mėlynuose apsiūtuose baltais 
galionais munduruose, tat buvo žandarai; tre
tysis civiliškas — iš laibios, lieknos figūros, 
garbanotos barzdelės ir ūsų, kyšojančių iš po 
skrybėlės užsmaugtos ant veido, buvo galima 
spręsti, kad tai dar jaunas žmogus.

\ ienas žandaras, išsitempęs ant suolo, 
miegojo. Kitas, nenaturališkai išsitiesęs, sė
dėjo kertėje ir visokiais budais stengėsi per
galėti miegą. Bet ir šis laikosi, laikosi ir už
snūsta : kneptelėja galva, vienog energiškai 
pasipurto, rūsčiai pažiūri į jaunikaitį, — jis 
buvo, matyti, politiškasis areštantas.

Prisišliejęs kertėje ir pražumbiai ištiesęs 
kojas, jaunikaitis, rodosi, stipriai miega. Jo 
krūtinė pamažu ir vienodai alsavo, girdėjosi 
tylus miegūstas knarkimas, nors traukinys ir 
labai beldė.

Bet netikėtai reikėjo pažiūrėti po jo pla
čia veltine .skrybėle: dvi pilkos, plačios akįs, 
pilnos karščio ir rimtoj atydžios buvo neuž- 
nierktos, jaunikaitis ir nemanė apie miegą. 
Jo galvoje išbujojo pabėgimo plianas, drąsus 
plianas! Jo likimas dabar prigulėjo nuo to 
nerangaus, raudonveidžio žandaro, nuo jo 
miego. Visą laiką jaunikaičio akįs buvo 
įsmeigtos į žandarą.

Žandaras supėsi, kaip ilga švytuoklė, ro
dėsi — šit, šit greitai visai nurims. Sykį no- 
sia’tik nebakstelėjo įsavo draugo galvą, pa
sipurtė ir atsidėjęs pažiurėjo į areštantą. Sis 
gulėjo senoje pozoje. Žandaras nurimo ir, 
išvertęs akis, nemirkčiodamas, žiurėjo į sieną

Praėjo kelios minutės. Traukinys greitai 
lėkė. Vienodai, ritmiškai ūžė tekiniai, pa-, 
lengva drebėjo langų stiklai. Žandaras tan
kiau ir tankiau purtėsi; areštantą vargino ne
rimastis/ jis skaitė minutas, laukė, kuomet jo 
sargas galutinai susmuks ir ims knarkti.

Urnai žandaras žvaliai sujudėjo: jis atsi
minė, kad geriausis būdas nuvaikyti miegus 
— pypkelė. Išsitraukė tabokos kapšį, kietai 
prikišo .trumpą medinę pypkę ir, pavirkiau at
sišliejęs į kertę, pradėjo rūkyti. Areštantas 
nusivijęs net akis užmerkė.

Prakeiktasis! — sušnibždėjo jaunikai
tis: sugriuvo paskutinioji jo viltis. Už va
landėlės jis išgirdo, kad kasžin-kas nukrito 
ant grindų; greitai žvilgterėjo į pasuolį: gu
lėjo pypkė, iškritusi iš žandaro rankų. Sargas 
kietai miegojo, laimingas, užganėdintas, kad 
taip gerai prisišliejęs gali ilsėties.

Jauną areštantą visą perėmė didžiausis 
džiaugsmas: tartum jis pamatė jau išskėstą, 
viliojantį laisvės glėbį, tartum tarp io ir lais
vės nebebuvo baisių paversmių, kurias turėjo 
apeiti neapsakoma drąsa ir aklos laimės pa
sisekimu.

Palaukęs kelias minutes, jaunikaitis atsar
gia atsistojo, pataisė skrybėlę ir žvilgtelėjo 

| pora žingsnių.^ Prie liampos šviesos buvo ga

jis dvidešimts keturių, dvideši.ius penkių me
tų; nežemas ir labai proporcijonališkai, nors 
ir netvirtai suaugęs; augšta kakta; ant veido 
smulkios, labai gyvos brukšnės; lygus, yt mo
ters, kaklas; laibos, baltos, ilgais pirštais ran- 1 
kos, — iš visko buvo galima spręsti, kad tai 1 
nerviška, kimšta notura, labiau tinkanti ar- i 
tistui, kaip 'kovotojui. Tokias fizionomijas 
tenka tankidi matyti tarp rusų vadinamų 
“nihilistai”. nBe io jį dabino dvi gražios pil- 1 
kos akįs, kurios ir geso ir vėl žibėjo, degė.

Jaunikaitis treptelėjo batu į grindis, įsmei- i 
gė degančias pilkas akis į žandarus: norėjo 
ištirti savo sargybos miegą. Žandarai sukru
tėjo. Jaunas areštantas greitai nugręžė į šalį 
pavojingas akis. Sargyba vėl nurimo. Jis 
priėjo prie lango. i

Laiko nebuvo galima gaišinti. Dar valan
dą važiuos ir atsivers juodos kalėjimo šnervės, 
iš kur, rasi, jis ' jau niekuomet nebeištruks į 
laisvę. Jaunikaitis pakliuvo svetima pavarde. 
Policija nežinojo, kad jis toks. Bet kalėjime, 
kur jį vežė, sėdėjo buvusis jo bendras, dabar 
provokatorius CJiarin, šis tuojau jį pažins, ir 
tuomet bus viskam galas. Plianas jo buvo 
paprastas, bet ir.drąsus: lekiant traukiniui iš
šokti iš vagono, ir jei mirtinai nesusikuls ir 
nesutraiškįs sau kojų, nueis į miestą, pasis
lėps, — nutilus pirmajam gaudymo karščiui 
galės sugrįžti į Peterburgą. •' Laimė, jam pa
sisekė paslėpti ir visus savo pinigus nuo kvai- 
lios apskričio policijos — užsiuvo į drabužius.

Jis žinojo, kad vagono durįs užrakintos. 
Žvilgterėjo į langą: užtektinai platus. Jauni
kaitis nuleido stiklą. Traukinio trenksmas ir 
bildėsis drauge su grinu oru įsiveržė į va
goną.

Žandarai nejudėjo. Areštantas iškišo gal
vą ir žiurėjo į priekį, į tamsą. Jo akįs^ mir
gavo krūmų viršūnės. Traukinys lėkė jaunu 
riešutynu, kuriame augo laukinės žolės, tarp 
jų baltavo smiltyniuota žemė.

— Kaip tik prisiartinam, — sušnibždėjo 
jis. Nuleido galvą ir pažiurėjo stačiai po 
traukiniu —- pasibaisėjo. Žęmė, yt viesulas, 
lėkė. Akmens, špalai, viskas susijaukė į vieną 
begalinę masą. Protas, išvargintas ilgu ne- 

'■ miegojimu, nupiešė baisiausį paveikslą: jis 
i matė save susikūlus į į sienojus, akmenis, ža

barai sudraskė į sklypelius. Tartum vaitoji
mas išsiveržė — atsidūsėjo: silpnas kūnas

> priešinosi ir įkaldavo pasigailėti.
Bet toks taonientas tęsėsi tiktai minutą.

— Dabar arba ‘niekuomet! — pasakė jis sau 
ir, pasistojęs *ant *šuolo, išlindo pro langą: ko
jos jau karojo orė.

— Na, laikyk.... o tu jį.*... grobk! — 
urnai pasigirdo Už jo nugaros.

Jaunikaitis pasibaisėjęs atsigręžė: mur
mėjo miegūstas žandaras, dar aiškiai nesupra
tęs, kas dedasi.*1'

Akies mirksnyje jaunikaitis nušliaužė že- 
min ir pasikotė ant kairiosios alkūnės juodoje 
paversmėje. Nuo baisaus trenksmo jam su
kosi galva, durnai troškino, į veidą mušė ma
žos degančios kibirkštys. Traukinys tuo lai
ku sukėsi į dešiniąją pusę. Vėjas jį plėšė nuo 
lango, dar valandėlė ir butų apalpęs. Bet 
iš savo galvos jis neišleido instrukcijos, kurią 
buvo išdirbęs, apsvarstinėdamas pabėgimo plia- 
ną. Dešiniąją koja užčiuopė atspirties punk
tą; įsikibęs kiek galima tvirčiau, veidą atsuko 
į tą pusę, į kurią bėgo traukinys, pasispyTė 
ranka ir koja priekin ir nulėkė į orą.

Jam rodėsi, kad lekia begalo, amžius. Vie
sulas nurimo — jis vis dar lėkė; rodėsi, kad 
niekuomet nenusileis rfht žemės. Ar jis tik 
tikrai iššoko? Ar tiktai ne sapnas?

Urnai kasžin-kas jam sudavė į kojas, tar
tum didele dalge nukirto sąnarius; stiprus 
dunktelėjimas į nugarą paguldė jį kniupščiu.* 
Iš akių pabiro žarijos. Jiš apalpo.

lima geriau į jj fsižhirėti; iš paviršiaus išrodėI prasišiepė jaunikaitis.

II.
Traukinys seniai nuėjo. Apmirusi tyla 

glūdėjo lauke. Lytus nebetėškė. Siauras mė
nesio piautuvas pasirodė ant dangaus, išblyš
kusi šviesa pasipylė ant žemės, kaimų, krūmų 
ir nejudančios figūros, gulinčios prie kelio. 
Papūtė grinas vėjalis. Rytuose pabalo debe
sis, artinasi rytas, o juoda masa vis gulėjo, 
nejudėjo. Užsidegė ryto balzgana šviesa — 

ant smėlio prie galvos ta valiavo krau
ju liugnas.

Ant horizonto pasirodė balti, išsidriekę du
rnai, tartum juodas kaspinas švituriavo. Va
žiavo kitas rytmetinis prekinis traukinys. Bė- 
go ilga pilkų vagonų eilė. Arčiau, arčiau ir 
šit, sunkiai trenkdamas ir belzdamas, trauki
nys pralėkė pro £alį, net žemė drebėjo. Ma
šinistas išleido garą, garvežis sužviegė, aidas 
pervėrė drėgną rytmetinį orą.

Rami žmogaus masa sukrutėjo, sukrup- 
čiojo. Traukinys dar švilptelėjo, gulintis 
striktelėjo stačias ir apimtas paniškos baimės 
pasileido bėgti: Įoko per, krumus, kniupo, kę 
lesi ir vėl bego. ^Traukinys greitai lėkė šalin. 
Bildesys nuščiuvd. Bėgantis išpalengvo atsi
kvošėjo ir sustojo.

— Kam bėgtft — tarė jis sau, — juk nie
kas nesi veja. *

Išpfadžio^ ji! manė, kad traukinys tik nu
lėkas buvo tas-pats, iš kurio jis taip laimingai 
iššoko. Pažiūrėjęs į dangų, buvo jau rytas, 
suprato, kad tai negalimas daiktas, jis turbut 
ilgai gulėjo apalpęs.

Jaunikaitis išsitraukė iš kišeniaus laikro
dį : buvo sudužęs į skeveldus, šokant iš trau
kinio. Pažiūrėjęs dar į dangų — galėjo būti 
apie penktą ryto valanda.

Kasžin-kas drėgnas tekėjo jam iš smilki
nio. Čiupterėjo ranka: kraujas, visas jo vei
das buvo apsivėlęs limpančiu, sukrekėjusiu 
krauju.

~ Kur pasirodysiu su tokiu portretu? —

Kaip sulaikyti kraują? Žaizda buvo ne
pavojinga, bet tokiame padėjime ir labai ne
geistina. Jaunikaitis atidarė mažutį, kabantį 
ant peties saką, kurį jis užmiršo numesti: te
buvo tiktai nosinė ir rašomieji daiktai. Ap
linkui augo vernelėšiai. Kelis nuskynė, iš
spaudė iš jų šultis ir trinė jomis žaizdą: krau
jas apsistojo.’

— \ iskas bus gerai! — linksmai prata
rė jis.

Drėgna žolė nušveitė veidą, apsišluostė 
svaria nosine.' '

Laikas buvo greičiausiai prasišalinti iš pa
vojingos vietos. Erti į miestą, ne, apie tai ir 
manyti negalima: mieste jis bus neankščiau 
vidurdienio, tuomet jau visa policija šels, su
grobs jį, kaip paukštelį.

Jaunikaitis nusprendė eiti, kur akįs mato, 
gal pasiseks surasti kokius gyventojus, o to
liau pamatys kas daryti.

Greitai perėjo skersai kelią į kitą pusę ir 
pasileido tiesiai į pietus. Mažas takelis at
vedė į krumus, čia jau niekas jo negalėjo 
matyti.

Jaunikaits. ėjo apie pusvalandį; retkarčiais, 
pakėlęs akis į pabalusius rytus, dabojo kelią, 
kad nepaklisti.

Už giraitės prasidėjo tuščias, plikas lau
kas: žmogų galima pamatyti už penkių vior
stų. Neperdaug malonu būti tokioje aiškioje 
vietoje. Be to jis buvo visai nepanašus į 
čiabuvį gyventoją. Ir dar tas sakuojažas: 
gailėjosi, kodėl nenumetė jo į krumus, o pa
likti čia ant lauko labai pavojinga.

Netoliese pamatė neseniai sukrautą kaugę 
Bėglys pasisuko prie jos. Norėjo kišti saką 
į kaugę, bet dvilktelėjo atgal: už dviejų šimtų 
žingsnių stovėjo du kaimiečiai, jų veidų ge
rai negalėjo nužiūrėti, vienas buvo juodas, 
nesenas; antras pražilęs senis. Abu apsivil
kę taukuotais kailiniais, stovėjo, nuleidę ran
kas, nejudėjo. Jie žiurėjo stačiai į jaunikai
tį, bet labai apatiškai; bėglys buvo tikras, kad 
jie neko nematė.

Jaunikaitis prisiartino prie jų.
— Sveiki.
— Sveikas, — atsakė jaunesnisis.

. — Ar nežinote, kur galima gauti pasam
dyti arklį, ratus? <

Sodiečiai pažiurėjo vienas į kitą.
— Kagi, kaime, žinoma, galima gauti ar

klį, — atsakė senis. — O iš kur sveikas esi?
—- Pakeleivis. Važiavau į S., bet ant pa

skutinės stoties į traukinį nesuskubau įlipti. 
Laukti ryto, lig kito traukinio nesinorėjo, tu
riu skubotus reikalus. Na, ir pasileidau peš-! 
čias, dabar šit paklydau. Visą naktį per- 
sitrankiau.

— Taip, taip, žinoma, nėra reikalo laukti. 
Lig miesto iš čia kelio bus apie trįs valandos. 
Bet kaip tu paklydai? Juk senasis kelias visą 
laiką eina pagal gelžkelį....

— Pradeda dasiprotėti, — dingtelėjo jau
nikaičiui į galvą. — Taip tai taip, bet aš no
rėjau tiesiau pataikyti, — pasakė jis balsu. — 
Stotyje vienas žmogus aiškino, bet aš pasi- 

* klidau. — užbaigė jaunikaitis, norėdamas grei- 
■ čiau atsikratyti nuo savo tardytojų. Ant ne- 
i gudrių sodiečių veidų nesudrebėjo nei vienas 
’ muskulas.

— Taip, taip, — atsakė neveidmainiauda- 
mas vienas sodietis. — 
greitai galima paklisti. 
būvis ?

— Nečiabuvis. Bet 
džiaus ?

— Šit, kaip pareisi 
anos kalvos, tai ten.... 
sodietis, rodydamas ranka, — po kairei pa- 
matytsi krumus ir tarp krūmų bus kėlės, ne 
vieškelis, šunkelis. Tu ten neik: po dešinei 
bus vėjinis malūnas, ponų Paniutinų, jie pir- 
miaufvaldė musų sodžių. Tu ir ten neik, nėr 
ra reikalo, malūnas tuščias, mūsiškiai jį pa
kuroms drasko. Tu eik yis tiesiai ir bus tavo 
kelias. Keliu laikykies dešinės, vis dešinės ir 
išeisi ant kalnelio. Ten lomoje ir yra musų 
sodžius. Suchomlia vadinasi. Taip jis 
amžių vadinasi. Ten nebepaklysi, galėsi 
siklausti.

— Ačiū, — ištarė jaunikaitis ir gretai 
ėjo.

— Laimingos kelionės! — sušuko 
dietis.

Jaunikaitis atsigręžė ir linktelėjo galva.
r— Žulikas! — atsitolinus jaunikaičiui 

murmtelėjo sodietis. — Matyt stotyje pavogė 
maišelį ir pakavoti norėjo.

Jaunikaitis daėjo lig kalnelio ir pamatė 
viską, kaip aiškino sodietis: malūną ir šun
kelį. Bet toliau į kaimą jis neėjo. Kad su
klaidinti savo pėdsakius, bėglys instinktiviškai 
pasuko į kairę. Jį viliojo giraitė ir jam rodėsi, 
kad tuo keliu jis nueis į kokį nors gyvenimą.

Jis ėjo dvi valandas. Vėl prasidėjo lau
kai, paskui vėl nųškas. Jis pasiliuosavo nuo 
savo sako, — numetė į tankumyną. Dabar 
jis buvo panašus į jaunikaitį be tarnybos, ku
ris neturėdamas už ką važiuoti einą peščias 
jieškoti laimės. Išrodė jis neperdtftų) links
mas: labai išalko, be to nuovargisiir nemie
gojimas darė savo įtekmę. Bet taijo negaz- 
dino. Vienas daiktas jam buvo labai nema
lonus: kojos per kelius ėmė lenktis, matyti, 
drąsus šokimas iš traukinio neapsiėjo veltui.

Jaunikaitis prasidrasino ir nuėjo krantu. 
Tankiau matėsi spygliuoti medžiai. Dar pa
ėjo ir giria pasidarė tamsi, stori, šimtamečiai 
medžiai savo šakomis dengė kelią.

Jaunikaitis tik vilko kojas, ėjo beveik nie
ko nepatėmydamas. Urnai horizonto krašte 
prašvito, miškas persiskyrė ir jis pamatė api
piltą spinduliais plačią vandens juostą. Jis 
buvo taip silpnas, taip nuvargęs ir antrą kar
noje.

{Toliau bus).

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

“Aušroj? Draugijos I kuopos 
susirinkimas bus nedėlioję, 21 <L 
lapkričio, pn. 3149 Halsted st., B 
vai. po pietų. Visi sąnariai ir no
rinti prisirašyti malonėkite atsi
lankyti. Bus svarstymai apie su
tvarkymą Draugijos Konstituci
jos ir kitus svarbius reikalus. Ku
rie prijaučiate lietuvių pakilimui 
ir lietuvių tautos gerovei, neatidėlio
dami, privalote ateiti į susirinki
mą ir. įstoti į draugiją. Tuom ne
mažai prisidėsite tautystės bei 
mokslo naudai, nes “Aušros” drau
gija vien tik iš pasišventimo, iš 
atjautimo lietuviškų pajiegų tru
kumo, ne kokiai savo ypatiškai 
naudai stengiasi paplatinti mokslą 
ir mokslo nešėjus, šelpdama moki- 
nančiąsi augštesnius mokslus lie
tuvišką jaunuomenę.

Žinomas Dramatiškas Ratelis, 
reikalaujant norintiems pamatyti 
K. Jasukaičio “Alkanus Žmones", 
antru kartu rengiasi minėtą dra
mą atlošti. Mat praeitas lošimai 
buvo drauge su “Birutės" antruo* 
ju vakaru, tat net ir daugumas so
či j a Ii s tų, vieton eiti ant Ratelio 
rengiamo vakaro ėjo ant “Birutės* 
vakaro, pamatyti M. Petrausko 
operetę “Kaminakrėtį ir Malūni
ninką". Antrą kart drama bus 
lošta Univ. of Chicago Settlment 
svetainėje, 4630 Gross avė., 2£ 
d. lapkričio, 7 vai. vakare. į

"BirutiP draugija, 25 d. lapkri* 
čio, turis savo trečią vakarą; vai- 
denta bus komedija su muzika, 
“Pabaigtuvės”. Vakaras bus toj 
pat vietoj ką ir buvęsis antras. 
Bus pora naujų šokių ant scenose 
“Noriu miego' 
Čia pirmu kart pasirodys neper* 
seniai sutverta “Birutės Orchestra" 
iš 20 ypatų. ..j

ir “Blezdingėlė".
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Nežinomoje vietoje 
Tu, matyli, nečia-

kaip daeiti lig so-

ir užlipsi antlauką
— linksmai aiškino
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"Aušros” draugijos pirmoji pre» 
lekcija buvo pereitą nedėldienį, 14 
d. lapkričio; prelekciją skaitė Jo» 
nas Ilga ūdas. Prelekcijos pasu 
klausyti buvo į 150 žmonių. SkaU 
tymas prasidėjo apie bertainis vali 
prieš 4 ir tęsėsi iki pusei penkių j 
potam buvo klausnmai ir jų aiš* 
kinimai, kurie užsibaigė apie pusė 
iki šešių. Prelekdjos įspūdžiai • 
pasiliko geri — Kaip jau buvo 
garsinta, prelekciją buvo temojf 
“Mokslas ir kokia iš jo nauda") 
tos maždaug temos prelegentas i| 
laikėsi, bet, kaip ir pats pasaką 
Laisvai kamantinėjo su pri
lyginimais mokslo prasmę mokslo 
įgyjimą, įgyjimo budus, minėjo 
abelną žmonių apie mokslą supras 
timą mokslo priešus, naikintojus 
pramonės kaip štai—krikščionybės 
ir kitų tikėjimų ir jų fanatiškų 
pasekėjų, išnaikinusių daug seno4 
vės mokslo palikimų; teipgi minėjo 
apie naudą abelno apsišvietimo, 
kas kiekvienam žmogui, nežiūrint 
kas jis yra, reikalinga; po abelnam 
apsišvietimui reikalinga kiekvie
nam žmogui koks nors specijališ- 
kas mokslas arba profesija. Iš 
duotų klausimų po prelekcijos ga
lima paminėti: Ar politika nėra 
reikalingiausiu darbininkams motot 
siu ? Atsakyta: Politika reika
linga, kaip ir kiti draugijinio su
rėdymo mokslai, abelnai kiekvie» 
nam žmogui, darbininkams ir ki
tiems. Klausta: «- Kokis mokslai 
arba apšveitimas reikalingas dar. 
bininkams? Ats: Abelnas ap
švietimas. Iš specijališkų mokslą 
reikalnga kiekvienam darbininkui 
mokėti kokį amatą potam draugi, 
jinio surėdymo mokslus, t k. eko
nomija, politika. Bet žmogus ne
pažindamas abelno mokslo ,nors ii 
mokėtų porą specijališkų jo šakų 
negali būti apšviestu arba susi- 
pratusiu”. Klausta: Kur prie* 
namiausios •< darbininkams moky
klos? Ats. Kiek žinia — Suvie
nytose Valstijose Amerikoje, na 
čia galima įstoti mokyklon nežiū
rint senumo; teippat yra visokioj 
visiems prieinamos, vakarinės mo
kyklos.

Nors prelegetitas iš pradžių pa. 
siteisino, jog nesuspėjęs, dėl tn> 
kūmo laiko, pilnai prelekciją pri
rengti bei apdirbti, bet prelekciją 
buvo užtektinai gera, naudinga, n« 
vien mažai apsišvietusiems, bet it 
apšviestesniems. Prelekciją buvo 
skatinimu prie atsiekime augštea- 
nio laipsnio, prie energijos, prie 
drąsos; prelegentas drąsino jog 
visi gali, jeigu pilnai stengsis, jei
gu nepasikakins vien geru noru, 
atsiekti, ką nepaprastesnio savo 
gyvenime, ką prirodo vardai di
džiųjų s žmonių, kurie ne
buvo lankę universiteų ar
ba šeip augštesnius mokslui

r

r j
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buvo ir yra pati gamta, atmokanti 
blogomis arba geromis pasekmė
mis kiekvienam už jo pasielgimus, 
jas atmokęjimas ir yra žmogaus 
mokykla. Jis atmena, kas jo pra
eitame gyvenime arba jo draugų 
ir pažystamų gyvenime, atnešė ge
rus, o kas blogus vaisius, ir jis 
tas žinias sunaudoja savo busimai 
pasekmei. Kita, viena iš žymiau
sių mokyklų, yra žmonių sutver
toji mokykla kurios yra tikslu, ar
ba bent turi būti tikslu, paakinti 
žmogų apie gamtos įstatymus. 
Žmogus, sykį pažinęs gamtos įsta
tymus ir pamokytas kaip su jais 
jam reikia, savo labui, susidrau
gauti, ir savo išmanymą energiš
kai įkunyjant, yra apšviestu.iu ir 
didžiu žmogumi.

Prelekcija buvo perdėm poetiš
ka. net, gal. truputį perdaug po
etiška, bet tas ją negadino atpenč, 
padarė gana patraukiančia ir teip
gi apkalbamas mokslas gražiai ide
alizuotas buvo mielesnių, negu ap
kalbamas be primasinimų budo. 
Ypač tas, kaipo populiariškai, pre- 
lekcijai ir tiko. Reikia paminėti, 
jog stritkarių nuolatinis burzgimas 
šiek-tiek gadino prelekciją, teipgi 
nemažai iritavo ir patį prelegentą, 
kuris stengėsi kuogreičiaus užbaig
ti todėl, skubinant, ir kalba buvo 
negana aiški kas gal nekuriems 
apsunkino skaitytos prelekcijos 
stipresnį įsidėmėsimą.

Po prelekcijai, “Aušros” kuopos 
pirmsėdis paaiškino “Aušros” sie
kius ir kvietė visus, prijaučiančius 
lietuvių apšvietimui, jai gelbėti į 
ją prisirašant. Norinti prisirašyti 
melsta atsilankyti į “Aušros" susi
rinkimą. busiantį šią nedėlią, 21 
d. lapkričio, 1 vai. po pietų, 3149 
Halsted st., Liet. Kliubo svetainėje.

Sekanti antra “Aušros” prelek- 
’ cija. bus 28 d. lapkričio, toje pat 
vietoje; prelekciją skaitys garsus 
lietuvių muzikas, Mikas Petraus
kas, apie “Senovės tautų ir lietu
vių muziką”. Prelekciją prasidės 
3 vai. po pietų] Tatai, norinti 
įgjti žinias apie pirmbuvusią mu
ziką. tai yra, apie atsiradimą ir 
iššitobulinimą vienos iš svarbiau
sių dailės arba meno šakų — mu
zikos. privalo atsilankyti ant tos 
prelekcijos. Kaip jau buvo gar
sinta, tos prelekdjos tolesnėj i tą-; 
sa. arba užbaiga,
prelekėijoj busiančioj 12 d. gruo
džio - -----1-----

. l’akariį-čiemių dalyje, 14 dieną 
lapkričio, kelios lietuz'iškos draugi
jos apvaikščiojo 40-met. imigrae. 
jubilčjų. Vakaras prasidėjo 6 vai. 
ir traukėsi iki u vai. Programas 
nebuvo perdaug ilgas, bet dviem 
kalbėtojams užėmus savo kalboms

VIETINES ŽINIOS.
Kaslink difterijos antito.vinO 

Difterija yra pavojinga, užsikre
čiama liga; jos apsireiškimu yra 
užsidegimas gerklėje ir kraujo pe
rėjimuose netikros plėvės. Pasvei
kimas yra labai palengvas ir sun-r 
kus o be gydymo beveik negali
mas. Rudenį ta liga smarkiaus 
platinasi. Lapkričio 6 d. sanvaitė- 
je tąja liga Chicagoj mirė 22 žmo
nės; per pereitus 10 mėnesių jąja 
mirė 529 žmonės. 'Vienatinė ge
riausia gyduolė yra — difterijos 
antitoxinas. Ta gyduolė yra teip 
brangi, jog dėl negalėjimo ją pi- 
giaus įgyti, daug žmonių numirš
ta. Pirmoj dienoj apsireiškimo 
difterijos antitoxino reikalaujama 
neperdaug, nuo 1000 iki . 2000 
unitų. Jeigu antitoxinas nebuvo 
duotas iki 2 dienai, jau jo reikia 
daug. Pa trečios dienos antitoxino 
doza tur būti 5000 unitų mažiau
siai, tankiai reikalaujama daug 
daugiaus. Ligonio metai tame ne 
daug reiškia.

Galima sakyti, jog juo žmogus 
biednesnis, juo 'jam ir antitoxino 
reikia daugiaus. Todėl nuo 15 šio 
mėnesio valstija antitoxiną duos 
dykai; bet jos davimo daugiui 
esant aprubežiuotam, jeigu visi iš 
to šaltinio naudosis vaistai neil
gam tesės.

The Memorial Intstitute ir Chi- 
•cagos Aptiekorių Sanjunga, su 
■prisidėjimu Sveikatos departamen
to, nuo 15 d. lapkričio padarė už 
difterijos antitoxiną sekančias kai
nas: 1000 unitų 60 centų; 3000 
unitų $1.10; 5000 unitų $1.50. 
Aptiekose dabartinė pigiausia mi
nėtų vaistų kaina tokia: 1000 unitų 
$2; 3000 unitų $5; 5000 unitų 
$7-50-

Prasergstime visus, galinčius 
nusipirkti. antitoxiną, neimti duo
damą dykai, bet palikti jį vargin- 
gesniems, kuriems jis visas bus 
reikalingu.

Į) Buvusiam Amerikos preziden
tui Roosevltui pakanka jau me
džionių Afrikoj, jis grįžta namon.

|| Ant salos Jamaica, vidurinėj 
Amerikoj, siautė audros, kurios 
pagimdė tvanus. Vėtra nutraukė 
telegrafo vielas, todėl iš ten žinios 
ne ateina.

|| Nicaraguos randas garsina, 
jog aplinkinėse Managua preziden
to laivynas turėjo su revoliucijo- 
nieriais ant jūrių mūšį, kuriame 
revoliucijonieriai tapo sumušti, nu
žudė trjs garlaivius ir visą arti
leriją. ,

|| Peterburge, 12 d. lapkričio, už 
prigavystes, suareštavo keturis di
rektorius stiklo dirbtuvių ir advo
katą Krauterą

|| Newfoudlando pakrantėse 12 
d. lapkričio siautė smarki vėtra.

bus trečioj

Mirtys Chicagoj per praeitus 
10 mčnėšių. i^įmet nuo džiovos 
mirė 48 žmonės mažiau negu per
nai, bet visgi skaičius 3245 mir
čių per 304 dienas yra milžiniškas. 
Plaučių uždegimu šįmet mirė 4000 
arba 988 daugiaus negu pernai per 
tą laiką. Plaučių uždegimas, ar
ba pneumonia yra nevalaus oro 
liga. Tik apsigyvenk stuboje, kur 
nečystas yra oras, o toji liga tave 
padarys kandidatu graban.

Sulyginsime mirtis per 10 mėn. 
1908 metų su mirtims 1909 m. 
Pernai Chicagoj, pagal statistiką, 
buvo 2166055 žm.. šįmet gi —

į tris valandas laiko, vakaras per- 2224490 žm.
dang ištyso. Vakare dalyvavo pa- Mirė ................ .. 190901.190801
garsėjęs '“Birutės ’ choras, po M» Viso mirė .............. 26063 25522
Petrausko vada. Choras pradžio- Vyrų ...................... 14847 14399-
je dainavo tautišką hymną “Lie- Moterų .................. 11216 11123.
tuva, Tėvvnė Musų”. Potam bu- Baltveidžių ........ 25233 24651.

‘ vo kalba Dr. A. Rutkausko te- Parvuotų .............. 830 871.
moję — “Koks likimas mus Metų senumo .... 5526 5993-
laukia Amerikoj ?* Jis kalbėjo į 1—5 metu ...... 2485 2338.
pusantros valandos, abelnai apie 5—20 metų .......... 1610 1614.
lietuvių gyvenime apsireiškimus. 20—60 mėtų .......... 10892.10381.
daug atvejuose nė per daug ūži- Virš 60 metų.......... 5504 5188.
mančiai, todėl nekuriems klausy
tojams pabodp ir jie apleido sve-

Mirė ligoms: 
Diphteria .............. 529 397-

tainę. Vėliaus kitas, H. J. Vjai- Skarlatina .............. 278 302.
čiunas, kalbėjo apie lietuvių Ame- Tymais .................. 154 147-
rikon imigraciją, irjji dėl jo ilgos Kriokle ................... 125 131.
kalbos klausytojams nubodo. Se- Sloga (influenza).. 136 402.
kė J. Uktverio Monoliogą “Apie Karštlige ............... 230 274.
Teatrą” ir adv. Bradčiulio kalba Diarrhoea .............. 3223 3089.
apie Chicagos lietuvius, panaši kai- Pneumonia .......... 4019 3031.
betai * Bridgeporto draugijų pa- Džiova .......... .. 3245 3293-
rengtame imigr. jub.-apvaikščioji- Vėžiu ...................... 1248 1193.
me. Dėl perilgai nutraukto vaka- Nervaligėms .......... 764 1019.
ro, choro dainos buvo sudainuo- Širdies ligoms .... 2365 -2026.
tos greičiaus negu buvo pažymėta, Apoplexia ... ........... 483 476.
nes daugumas klausytojų tik chb- Bronchitis t 105 662.
ro dainų telaukė. Choras dainavo: Geltonlige ___ 4..'.^ I913 1668.
“Ko liūdi, putinėli ?”4 “Šių nakce- Nužudyta .......... ... 1985 1854.
įį“; “Tai gražios dienos pavakarė- Saužudysčii^ . ....

Nuo kitų priežasčių
398 ‘ 430-

lio” ir taut. hymną. Apart to/: 5260 5558.
kaip tai paprasta, vakare netruko

les.
Vakaras buvo nieko sau, tik tie 

kalbėtojai.... Gaila kad po tiek 
“Lietuvoj” patėmijimų apie kal
bėtojų varginimą publikos savo 
perdaug ištęstoms ir sausoms kal
boms, dar vis randasi nematanti 
ar nepaisanti to nenaudos. Juk tas 
ne tik kad neinteresuoja ir nepatrau 
kia ir neišmokina publiką, bet ją 
atgrąsina nuo lankymosi ant tokių, 
su atgrasioms kalboms, vakarų. 
Kad užinteresuoti klausytojus kal
ia per 15 minutų, reikia, ką-nors 
verto pasakyti; kad už
interesuoti per valandą laiko, rei
kia gero kalbėtojo; o jau užinte
resuoti per pnusantros arba dvi 
valandas besitęsiančia kalba, rei
kia labai gero klbėtojo, o gal ir 
publikos geresnės kaip paprastai.

Per vakarą surinkta 27 dol su 
centais aukų Mokyklų Vadovėliams!

• fi.'i a jjrfc.51žxj!Li.^Ct''|k'^. K

Sveikata Abisinijos ciecoriaus 
gerin. Bet provincijoj Tigreeina

jau bandė pasikelti vienas iš pro
vincijų perdėtinių, Abrahe. Jis 
ciecoriaus kariumenės likosi su
muštas, pateko neleisvėn.

li Netoli Nantes, Prancūzijoj, 
katalikų dvasiškija nedavė prie iš
pažinties atleidimo visiems, vai
kams lankantiems viešas mokyklas 
ir besinaudojantiems iš rando 
mokslo rankvedžių. Kova dvasi š- 
kijos su randu vėl prasideda.

J| Maskoliškasis kunigaikštis 
Aleksander Hichailovič atsišaukė 
pne caro su reikalavimu, kad lai
vynui žmonių sudėti 2 milijonai 
rublių butų apversti sutvėrimui ka
riškojo orlaivių laivyną

ką mokiniai Hėtuviai, ir išvardina 
visus lankiusius ią lankančus da-i 
bar mokiniui lietuvius.

Kad W.P,’!H. -S. mokykla yra] 
viena iš geriausių tos rųšies, nie
kas negali užginčyti, bet Studentas 
apsilenkia su teisybe tvirtindamas, 
kad tos mokyklos itgšiol nei vienas 
lietuvis nepabaigė.?

Įvardina žemiau pasirašiusį, sa
kydamas, kad jis nebaigęs toje mo 
kykloje mokslų. Kad A. Tanane- 
vičiai vienerių metų baigti pilnai 
tą mokyklą truko, tas tiesa, bet 
Studentas negali užginčyti, kad A. 
T. tos mokyklos kitokiu 
butų galėjęs pabaigti

Studentas mano, kad 
mokyklą baigti, privalai

paskirtą laiką. O aš pasaky- 
kad mokyklos baigimui nerei- 

prasėdėti paskirtasis — lai- 
jei smegeninė turi dau- 

gabumo. Vieni mokiniai mo-

keliu ne

norint tą
tenai iš-

žvejų laivelių ir juos sudaužė; 12 
laivelių nunešė j jūres, 
be abejonės, paskendo.

kur jie,

|| Australijoj, Goral 
aukso kasyklose užgimė 
kuris pridirbo nuostolių ant 1500- 
000 dol.

Bouldon 
gaisras.

|| Prosuose, netoli Ratiboro, ra
do nugrimzdusi kaimą akmens lai
kų. Vienuose namuose rado die
vaičio statuą iš molio nulipintą. 
Mokslinčiai sako, jog ta statua tu
ri 4000 metų. Taigi mat Euro
poj skulptūra buvo žinoma pirma 
negu mokslai kurie Europon atė
jo iš Azijos, o dabar juos Europa 
vėl Azijai gražina jau pagerintus.

— -

bus

Atydal Lletuvlu-Motern 
Chlcagoje.

Moterų Dr-vė "Apšvleta" surengė 
vielą vakarą zubatoje, 20 d. lapkri
čio, 8 vai. vakare, p. Ridiko svetai
nėje, kampas 33čioe ir Illinois Ct 
įžengs ypatai 6c. Bus skaitomas re
feratas p-nios K. Katkevičienės, ne
seniai sugryžusios iš Lietuvos; boto 
bus sakomas monoliogas ir deklia- 
macijoe. Teipgi bus muzika ir ant 
galo draugiškas pasilinksminimas. 
Širdingai kviečia atsilankyti visas 
moteris ir merginas, nes vakaras 
svarbiausiai pašvęstas moterų ir mer
ginų naudai. “ApMeta”.

Pajieškau savo dviejų brolių: Juo- 
*apo ir Pranciškaus, Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Naumiesčio parap., 
žiogų kaimo. Jie patys ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu:

Antanas Paužas
359 Rock st., Kenosha,. Wls.

Pajieškau savo brolio Motiejaus 
Allukonio, Suvalkų gub., Senapilės 
pavieto, Garliavos parapijos, 
tai atgal gyveno Pittston, 
pats ar kas kitas malonės 
nią adresu:

J. H. Aliukonis 
113 E. lOth st.. Dės Moines, lova.

Pajieškau- savo pusbrolio Kajetono 
Mandravickio, Kauno gub.. Šiaulių 
pavieto, Baisiogalos vol.. Pašušvys pa
rapijos, ”—*--*■ 
ar kas 
adresu:

Du me-
Pa. Jis 
duoti ži

Tai ne Baikos.
Kad žmogus, jau kartą apsirgo ars 

ha teip Jaučiasi, tad nereikia laukti 
atidėlioti, bet kreipties! prie atsa
kančio gydytojaus. Kad nesupran
ta- ligos, tad turi pasirūpinti pats 
sergantis, kame blogas, kad galėtų 
išpasakoti arba aprašyti daktarui 
Todėl parodyjama. kad žmonės skai
tytų “Vadovą J Sveikatą", kurią pa
rakė Dr. E. C. Collins ir uždėjo ji
sai teippat Collins New York Me
dical Institutą. Sergančius gydo, 
o neišmanančius pamokina, apgarsi
nimas 1 kitoje vietoje.

Kaip tamista mistini apie? 
šitą? >

Esu priverstas tą visiems pranešti, 
kad yra nuleista prekė ant labai dai
lių rašomų popierų, visaip margintų, 
su dailioms kvietkoms ir visokiais 
apskaitymais. Aš jų turiu 46 gatun- 
kus. Ik šiol pardavinėjau po 35c. 
tuziną su konvertaia. O dabar ant 
trumpo laiko paskyriau išparduoti 
20,000 tuzinų po 25c. tuz., su pri- 
siuntimu. Siųsdami pačto ženklelius 
po 1c, 2c<ir 5c, parašykit, kas esat: 
ar katalikas, ar tautietis, ar socija- 
listas, ar maksimalistas ar kas ki
tas; teipgi — ar Jaunikis ar ženotas, 
kur turi pačią, čia ar Lietuvoj, 
kui budu aš žinosiu, kokias tau 
p! iras parinkti.

M. -A. Ignotas 
1028 8. 2nd st, Philadelphia,

Pirmas Metinis Balius.
Dainos, dekliamacijos. monologas ir 

teatras “Nepasisekė Marytei”, paren
gė Lietuvių Jaunikaičių Dainos My
lėtojų Draugija. Tas viską* 
laikoma subatoj, 20 d. lapkričio (No
vember), Wickers Park Hali, 2046 
North avė. gatvė, 7 vai. vakare. įėji
mas 25c. porai. Mes, jaunikaičiai, 
nuoširdžiai meldžiame brolius ir se
geles lietuvius kuoskaitl i ogiausiai at
silankyti, ne* tai bus labai pulkus 
vakaras, telp puikus, jog toki labai 
retai Chicagoj pasitaiko. Visi turite 
atminti, jog Jaubikaiclų Draugija 
stengsis savo brolius ir seseles užga
nėdinti ir palinksminti. Bus pui
kiausia muzykė ir maloniausios dai
nos, teatras ir monologas labai juo
kingi, dekliamacljas dekliamuos jau
nos mergaitės, kurių* malonus žodžiai 
pasiliks lajai Ilgai kiekvieno brolio 
ir seselės atmintyje.

širdingai užviečia Komitetas. '
Oatv tartai toki daveža pas sale:
Nuo Bridgeporto — Halsted st ir 

Milwaukee avė.; nuo 18tos toki pa
tįs; nuo Westsidės — 18tais ir Blue 
lelanl avė. iki Ashland avė., potam 
reikia paimti transferą ir važiuoti iki 
MIlwaukee avė., Milwaukės karai da
veis pas salę. Ir Western avė. gaįf- 
L* važiuoti iki Mllwaukee avė. Nuo 
Grand Werk* reikia imti 12tos gat
vės karai ir važiuoti iki Ashland 
ayj., potam Milwaukee avė. daveža 
pas sal^. Nua- Northsidės reikia imti 
North avė. kari, tai jie daveža tie
siog pas salę; galima ir Ashland avė 
karais važiuoti iki Milwaukee avė., 
o tie daveta pa* salę.

Tempkite. Atvažiavus Milwaukee 
karai* iš visų kraštų Chlcagos, rei
kia Išlipti ant North avė. ir paeiti 
už elevatorio tiesiog | salę. Kiek
vienas greitai pamatįs, nes labai di- 
de’ė sal-k

Parubežių sodžiaus. Jis pats 
kitas malonės duoti žinią

Mare. Sirasas
18th st, Chicago, III.

R^įieškau savo pusbrolio Antano 
Juškaus. Kauno gub., Vilkmergės pa
vieto. Raguvos vol, Panevėžio para
pijos. Trakininkų sodžiaus. Teipgi 
pajieškau pusseserės Kairines Kru- 
kaikoo, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Raguvos voL, Panevėžio parapijos. 
Mleėlkų sodžiaus. Jie patys ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu: 

Stanisl. Juška
173 N. Mapie st., Kenosha,

Pajieškau savo draugo Jono Nor
kaus. Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Kvedalnoe parapUo*. Vienkiemio so
džiaus. 10 metų kaip Amerikoje, 
pirmiau gyveno Chlcagoje. Teipgi 
pajieškau Vincento Norkaus, tos pa
čios vietos, 6 tųetus gyveno Man- 
chesteryje, Anglijoje, paskui išvažia
vo. Irgi pajieškau Simono Volkevl- 
čiaus iš Suvalkų gub., metai atgal 
gyveno Montreal, Kanadoje; paskui 
buvo išvažiavęs į Novo Scotia, o iš 
ten, girdėjau, pargryžęs | Rochester, 
N. Y. Jie patys ar kas kitas malonės 
duoti žinią adresu:

Steponas Letuks 
1208 E. Mapple st. Brainerd. Minu.

Pajieškau savo švogerių Stanislovo 
it Pranciškaus Daraškevičių. Stanis
lovas jau 6 metai Amerikoje, Pran
ciškus 2. pirmiau gyveno Watar- 
bury, Conn. Aš iš Lietuvos atvažia
vau prieš' 6 mėnesius ir anų jau ne- 
ųidau. Abu paeina iš kaimo Sližių. 
Ukmergės vol., Šiaulių pav., Kauno 
rėdybos. Jeigu kas žinotų kur jiedu 
gyvena arba jie 
šaukti adresu:

Antanas

627 W.

būti 
siu, 
,kia 
kas, 
giau
kyklą lanko keturis metus, kiti net 
aštuonis arba daugiau, jei gabu
mo trokšta, bet randasi ir tokių 
mokinių, kurie tą Ynokyklą ir trimis 
metais baigia, o tai todėl, kad jie 
mokslui pasišventę ir mokinasi, 
bet nepolitikauja.

Beto Studentas sako, kad A. T. 
šįmet pasiseki įstoti į P. H. S. 
Medical Coilegę. Akyva žinoti, 
ką Studentas mano savo žodžiuo
se pasiseki? Dėlko gi visiems ki
tiems mokiniams ir pačiam Stu
dentui nepasiseka tas pats pada
ryti? Reikia iinoti kad į P. & S. 
Medical Coilege įstoti nepasiseka 
be High School dipliomo, o kad 
A. T, pasisekė tas padaryti,-t. y. 
išduoti pilnai egzaminą — aišku, 
kad jo per vakacijas nesnausta, 
bet mokytasi, kad turėtų High 
School mokyklos laipsnį.

^Reikia pasakyti ant galo 
jog čia viską veikia pavydas, 
gul Studentas,- ir visi kiti, 
snaudžia, tegul nevaiko vėjų
kais, tegul neužsiiminėja politika, 
tai gal nereikėtų rlaukti keliolikos 
metų,, kad gauti High School mo
kyklos paliudijimą. Kaip kam juk 
visuomet vist išrodo paikais ir to
ki mano, kad kitaip ir būt negali/ 

Tai mano pirmatiniai in pasku
tiniai žodžiai ham^ dalyke.

A. J. Tananevičia, 
M/dici}ios studentas.

■ i I

Wis. 1)0-

MOKYKLA ŠOKIT'
Prof. Julius S. užtiV^^ kad išmo-\ 

kys šokti kiekvieną JoZlĮ, ar seną. 
Išmokina valcą d rųšlų ir taip kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys ir kitus šokias su 6 va
karais už 33.00. Kas moka vaikščio
ti, tas gali išmokti ir šokti. Kas 
nori mokytis tegul ateina į Jono Pau- 
goe svetainę, 1900 Union st, kampas 
19to*. arti Halsted. Mokinama kas 
utarninkas, seredos ir pėtnyčlos va
karais.

--------- «iUkininkystei Zemčs.
Pasiturinčiuose Rock Island-Frteco 

Valsčirose Texas, Oklahoma. New 
Mexico, Hansas, Arkansas ir Missouri I 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėkinumos žemės, šitie 
akrai laukia TAVĘS juos išdirbu. 
Mums linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui be skir- 1 
tumo tautybės surasti gerą vietą. I 
šituose valsčiuose padėjimų aprašy- 1 
mal atspausti visokiose kalbose ir \ 
lengvai suprantami reikalaujant bus ' 
pasiųsti apmokėta krasa. Adresą*:

C. B. Schmidt. Room 1100 La 
Šalie Station, Chicago. III., arba 
Room 1100 Frieco. St Louts, Mo.

patys teiksis atsi

|| Prosuose, mieste Kiel prasidė
jo byla kariško laivyno oficierų 
apkaltintų už pardavimą laivynui 
prigulinčios medegos. Teisme tei
sėjas apreiškė, jog apkaltinimo do
kumentai likosi pavogti, o jų vie
toj įdėti suklastuoti. Per oficierų 
rankas į penkis metus perėjo me
degos už 15 milijonų dofiarių.

| Ant Filipinų salų, ant salos 
Panas taifūnas sugriovė daug na
mų. per ką 5000 gyventojų neteko 
pastogės.

Į| Mieste Platici, Kalabrioj 
(Italijoj), karabinieriai susirėmė 
su gyventojais ir pradėjo j juos 
šaudyti. Užmušė trįs moteris o 
daug ypatų sužeidė.

tas, 
Te-

lau-

Ketvirtas Didelis Rožinis 
Balius.

Parengtas rūpesčiu Draugijos fiv. 
P. M. Ražančavos Panų Ir Moterų. 
Atsibus subatoj, 20 d. November, 1909 
ra., Freibett Turnė r salėje, 3417—21 
80. Halsted st Prasidės 6 vai. va
kare. įžanga 25c. porai. Moterims 
15c. Užprašome nuoširdžiai visus lie
tuvius ir lietuvaites atsilankyti į 
musų Rožinį Balių, ant kurio kož- 
nas įeidamas į salę, gaus gražią 
kvepiančią rožę. Ne pasivėlyktte pri
būti, nes kas bus vėliaus, tai rožės 
negaus. Muzikė bus labai puiki, gė
rimai visokį, kvepianti cigarai, o 
Jąu apie priėmimą svečių, tai nėra 
nė ką kalbėti, nes visi Jau žino, kad 
moterys žino, kaip priimti ir pa- 
Ifhksminti savo svečius. Su guodone 

r Komitetas.

Markiavičia
Waterbury, Conn.

ATLYGINIMAS!
Gaus gerą atlyginimą, kas praneš 

kur yra N. Walasainass arba kitaip 
Niek Walsh. Jisai dirbo pas Grfffin 
,wheei Co., teipgi ant Chicago A Oak 
Perk Elevatoriaus, gegužio mėnesyj, 
1907 m.

Susižinokite su
D. L Tennlngton 

Room 1122, 135 Adams st.. Chicagoj

APGARSINIMAI.
SENOVĖS EGIPTE.

Senovės Egipto žmonės tikėjo, 
kad daugumas ligų gema iš nau
dojimo negero maisto ir kad kiek
vienam būtinai reikalinga susilai
kyti bent tris dienas mėnesyje, 
kad žmogaus organizmas šiek-tiek 
atsigautų, šiądien gi mes jau ne
reikalaujame šitokio gydymo bu
do. Jeigu mes .gatėmijame, kad 
kas-nors blogo stk musų gronnb

Į| Turkijos sultanas Mahomed liavimu tai butinai reikalinga tuo- 
IV su didelėms ceremonijoms ati- Įau vartoti Tnneno Amenkomską- 
darė antrąjį parlamento susirinki- ii Eliksyrą Karčiojo Vyno. Vai- 
mą.

|| Indijoje, mieste Ahmedabad, 
važiuojant su savo motere angliš
ko karaliaus vietininkui lordui 
Minto, koksai indietis metė į jo 
vežimą dvi bombi, bet jos nupuolė 
į minkštą smėlio krovą, todėl ne 
expliodavo. Metęs bombas pabė
go-

Lieto vių Vakaras.
Linksmas vakaras ti&ms, kurie atsi

lankys ant 10 metinio baliaus, pa
rengto draugijos Karalisus Dovydo, 
kuris atsibus nedėlioję, 21 lapkričio, 
1909, Freiheit Turner salėje, 3417 8. 
Halsted et Balius prasMės' 4 vai. 
po pietų, salės durys stsidarys 3 vai. 
Grand maršas bus 6:30, o po tam 
kiti vlai šokiai; trauksis iki 12 nak
ties. nes tai bus puikiausias balius, 
paskutinis prieš Adventą Ir Kalėdas. 
Užtaigi užprašome visus, kaip senus 
telp ir jaunus jaunikaičius ir jauni- 
kaitea atsilankyti ant šito puikaus 
baliaus, o busite kuopuikiauziai pri
imti ir užganėdinti. įžanga 25c. po
rai, pavienėm merginom 15c.

Komitetas.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda už prieinamą kainą Va

lymo ir Dažymo dirbtuvė (Cleaning 
and Dyeing) ir prie to dar mažai 
apdėvėti naminiai 4akandai ( furni
tūroj. Biznis gerai išdirbtas ir ran
dasi lietuvių apgyventoje 
Pardavimo priežastis — 
savininko į Lietuvą.

I. Chernis 
1909 80. Jefferson st.,

PIGIAI PARSIDUODA _______
nes tik už 400 dol., o jis yra vertas 
600 dol. Aplink didelės dirbtuvės, 
strytkarial eina išilgai ir skersai. 
Priežastis — nupirkimas fermos, 
liūnas randasi ant kampo 35 ir 
įuorgan gatvių.

Peter Šatkauskas 
35 A So. Morgant sta., Chicago,

Parsiduoda labai pigiai didelis 
liūnas vidurmiestyje. Pigi randa. 
Paranku lietuviui, lenkui, vokiečiui 
ar švedui. Gali daryti gerą biznį, 
kuris supranta. Savininkas turi 
užsiėmimą kitame mieste todėl 
parduoda. Atsisaukt! adresu: 

J. J. Kveder
131 So. Genesne st., Waukegan,

vietoje, 
išvažiavimas

Chicago, m.

8ALIUNA8,
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ktu 
Šitą

111.

Namine Mokykla.
Gramatika angliikos kalbos moky

tis be mokytojo (apdaryta).. 31-09.
Taikų Draugas arba kaip mokytis 

skaityti ir rašyti be mokytojo.. 15e.
Naujas Budas mokytis rašyti b* 

mokytojo .......................................  10c.
Aritmetika mokytis rokundų be 

mokytojo (apdaryta) .......... 35c. 
• Pinigus siųskite per Money Order 
šiuo adresu: - į?, -■■■$

P. MIKOLAINIS. -
Bex 62, Nevr York CiFBam

Visai Dovanai. '
Duodame dovaną, puikiausią dakta

rišką knygą vertės vieno dolierlo,: 
tiems, kurie pas mus užsirašo nors 
vieną iš šių laikraščių, metui laikoj 
“Lietuvą" — 2 dol., "Vienybę Lietuvį 
ninku” — 2 do|.. "Kataliką" — a 
dol., “Keleivį" — 31.50, “Darbininkta 
Viltį" — 11.50. Norėdami daugiau*' 
žinot apie knygą prašykite Jos ka
ta! i ogo. Siųskite gromata* Ir piniguat 
šiuo adresu:

M. Paltanavičla 
a5 Millbury st., Worceeter, Mas*.

PARMOS!" PARMOS!
Pirnte, Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kol locijoj, 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
J ieškančiam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo- 
tesUmis; reikia įmokėti mažą dalį, ' 
o kitą galima išmokėti per daugelj 
matų, žemė derlinga, auga Visokį 
Java): kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
ves ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokiais-pat ’ laukais kaip 
ir Lietu aje, todėl męs ir vadiname 
tą žemę Naująja Lietuva. 4l guli I 
vakarinėje dalyje Michigano valsti
jos, nepertoli nuo Chlcagos, šalę pa
vietinio miestelio Manlstee, Mich. 
žemė parsiduoda dabar po >8 00 ako- 
j s ir brangiau. Norėdami daugiau 1 
dasižlnoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar susi neški te su manim, j 
gyvenančių ant tu žemių, šiuo adresu:

Antan Kledis.
Peacock, Mich., Lako Oo.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo brolio Petro Citva- 

ro, Kauno gub., Šiaulių pavieto. 3 
metai atgal, išvažiuodamas palikau 
Jį Duųuesne, Pa. Jis pats ar kas ki
tas malonės duoti žinią adresu:

Jonas Citvaras
Omaha, Nebr.

VI Feleodelf. 
Šiaulių pavie-

Andieto so- 
kitas malonės

Reikalavimai.
Reįkalauju 10 kriaučių, mokančių 

gerai siūti vyriškas ir moteriškas 
d apanas. Darbas eina gerai ir mo
kestis nuo |10.00 iki $15.00 Ir 
giau sulyg darbininko gabumo, 
rinti gauti gerą darbą malonės 
šaukti adresu:

|Į Salos Hongkong pakrantėse 
susimušė krasos garlaiVys La 
Seyne, plaukiojantis terp Javos 
ir Singhapore susimušė su garlai
viu Onda. Pirmutinis garlaivys 
paskendo. Prigėrė prie to: septyni 
europiečiai pasažieriai tame baro
nas ir baronienė Baniecki, garlai
vio kapitonas penki europiečiai lai
vo oficieras ir 88 čiabuviai. Iš
gelbėjo tik 61 žmogų. Kitus į 
jūres -nupdolusius prarijo rekinai, 
kiti nespėjo nei iš lovų pakilti, su 
laivu į jūrių gelmes nuėjo.

|| Vokietijon atkako j svečius 
pas jos ciecorių Austrijos sosto 
įpėdinis kunigaikštis Franz Ferdi- 
nand.; Laikraščiai mano, kad tai 
yra atsakymu ant atsilankymo ca-s 
ro Italijoj, kuris stengėsi atitraukti 
Italiją nuo ryšio su Vokietija.

Prosuose Elbos paupiuose 
smarkiai siaučia šiltinės Hano- 
vere dėl šiltinės visos mokyklos 
likosi uždarytos, o mokyklose tapo 
įrengti ligonbuČiai

stas greitai sutvirtins nusilpnėju- 
sius organus ir privers juos prie 
normali ško veikimo. Tuomet or
ganai mieliau priims visokį mai
stą ir sutvirtins abelnai visas kū
no veikmes. Gromuliavimas pasi
darys normališku ir kraujas iš- 
naujo pripildys visas gyslas or
ganizmo. Šitas vaistas turėtų bū
ti vartojamas kiekvienoje šeimy
noje. Vaiste nėra jokių nuodų, 
ar negerumų. Gaunamas aptie- 
kose. Jos. Triner, 1333—1339 
Ashland avė., Chicago, III.

S.

Draugysčiyjeikalai.
“Birutes” Teatras-Baliu s 
Chicago. “Birutė^’ rangia savo tre
čią šių metų vakarą
Pittkiniis DimL M Lipkrita (Im.) 
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje. Ant 
scenos stato pirmu kartu Chlcagoje 
labai juokingą udauttkališką dviejų 
veiksmų komediją i*

|| Pasitraukė nuo vietos Mas- 
kolijos vaizbos ministeris Temi- 
riazev. Jo vietoj caras ministeriu 
paskyrė direktorių viešpatystės 
banko, Timaševą.

|| Pasibaigė ant galo teip ilgai 
siautęs mieste Amoy, Chinuose, 
azijatiškas Ataras, kuris labai daug 
žmonių i kapus nuvarė. .

“LIETUVIŲ GIMNAZIJA”.
“Lietuvos” 43 numeryj š. m. tū

las Studentas aprašo lietuvių gy
venimą mokykloje Wendell 
Phillips High School. Jisai tą 
mokyklą pavadina geriausia Chi-

Įcagos miesto gimnaziją, kurią lan-

Su naujais lietbHŠkais šokiais ant 
scenos: "Noriu sniegS” ir “Blezdin
gėle”. Po vaidentao puikus BALIUS. 
"Birutės" orcheaška B 20 muzikantų. 
Vakaras prasidės 7 vai. vakare. įžan
ga ypatai: 25c, Šfc. 75c ir 3L00.

"Birutė".

Skaityk lr‘neužmiršk.
Pagal reikalavimą Chlcagos visuo

menės Dramatiška* Ratelis Liet Soc. 
Sąjungos stato ant scenos antru kar
tu KonsL Jasiukaičio dramą — “Al
kani žmonės’.

Draikoje, aiškiai kaip ant delno, 
nupiešta viena iš dabartinio musų 
gyvenimo ydų. Tikimės,' kad atsiian- 
kuaioji Chlcagos visuomenė bus vie
ku dm užganėdintą Drama bu* su
lošta gabiausiems Chicago* List ar- 
tlstama-mylėtojams dalyvaujant. Ne
reikia tuščios rėki lamos, atsilankius 
pati publiką nuspręs ir psrsltikrį*.

Lošima* atsibus nedėlioj, 21 lap
kričio (November), “University of 
Chicago Settlement” svetainėje — 4630 
Grose avė., kampa* Ashland Ir 47 
gatvių. . s T

Pradžia lygiai 7 vąL vakar*.. Ti- 
kiotų kaino*: 75c, 50c. 35c ir 25cT .

Perskaitę* neužmiršk! > ’l <

Box 21, 80.

Pajieškau Tamošiaus 
paeina iš Kauno gub., 
to. Lankės parapijos, 
ii aus. Jis pats ar kas 
duoti žinią adresu: 

Ant Vaišia
Box 186, Oglesby, III.

Pajieškau savo draugo Romuso Bi- 
čuno, Kauno gub., Naumiesčio pav.. 
Kvėtkų parapijos, Medikų sodžiaus. 
Treti metai (kaip Amerikoje; girdė
jau, buk gyvenąs New /orką N. Y. 
Turiu labai svarbų reikalą Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinią ad
resu:

J. Remeika
19 Cotnmon st, Lawrenoe, Mase.

Pajieškau Magd. Donaitienės, Ka
zimiero Donaičio pačios. Ji pati ar 
kas kitas malonė* duoti žinią adresu: 

M. Dęnaitis
363 Millbury st., Worcestor, Mas*.

Pajieškau brolių: Izidorio ir An
tano Jonušų; Izidorius apie 20 metų 
Amerikoje ir gyvena kur tai Kana
doje, Antanas gi apie 15 metų ir 
gyvena Chicago, III. Paeina iš Če
paičių, Eržvilko* vai., Raseinių pav., 
nauno gub. Jie patys ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu:

Petronėlė Januša*
719 Maln st, Cambridge. Mas*.

Pajieškau savo brolio Domlniko, 
Adomavičiaus, Kauno gub., Vilkmer
gės pavieto, Kupiškio parapijos, Dvo- 
ramiškio sodžiau*. Jis pat* ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu:

Petras Augustauskis
3602 Deodor st, Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau savo brolių Jurgio ir 
Juozapo Gaurančių, Kauno gub., Pa
nevėžio pavieto. K raki na vos miesto 
llo. Turiu labai 
Jie patys ar kas 1 
ti žinią adresu:

Frank -
Gen. Delivery,

Pajieškau savo

Pikiys
Pittaburg,

draugo Jono_ . , To-
liškio, kuris neperseniai pribuvo iš 

Paeina M Kauno .gub. 
Raseinių pavieto, Eržvllkoe vol., ša
kaliuos kaimo. Jis pats ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu:

Slm. Kaižyu , j

Lietuvos.

■L

dau- 
N*- 

atai-

3129—3181 Wentworth avė,. Chicago.
Reikalinga lietuvaitė pardavėja, 

tiktai gerai žinanti tą užsiėmimą. 
Alga |8.00 | sanvaltę ir kommisija.

Btern's Dry Goods Store. 
3442—44 Halsted st, Chicago, III.

Reikalinga išsilavinusi lietuvaitė 
materijų (Dry Goods) pardavėja. Vi
sada darbas. Atsiliepkite angliškai.

R. C Loeber, 1930 Halsted st

Reikalauja pusininko prie darbo 
pajieėkojimo agentūros su |100 pini
gų. Atstiaukite nedėlioję po pietų 
tarpe 2 ir 4 valandų.

M. Jonaittis 
3240 So. Halsted st, Chicago, III.

APTIEK0RIU8.
Sumanus ir garą patyrimą turįs, 

vartojantis gerai lietuvtiką, lenkišką 
ir anglišką kalbas, pajieško atsakančio 
užsiėmimo aptlekoje. Susižinojimui 
šis adresai: <

Bronislovas Gzell 
1908 Union avė., Chicago, III.

Reikalauja Atstovo.
Wisconslno žemės pardavinėjimo 

kompanija reikalauja Chlcagoje gero 
atstovo. Turi būti apsipažinęs su 
Amerikoniškomis biznio metodomis, 
turi numanyti apie apgarsinimus ir 
žinoti kaip pardavinėti Wlsconsino 
valst. žemę pirkėjams visoje Ameri
koje. *' — Į__--
tarpe lietuvių ir norintys dirbti ran
da čia rotai atsitaikomą progą At
sakyk angliškoje kalboje, priduoda
mas savo patyrimus bizniuose, kokia
me biznyje esi ir koki žmonės gali 
paliudyti. Adresuok: P. O., Box 408, 
Asųland, Wls.

žmogus su gera reputacija

Perskaitykite šitą apgar
sinimą. 1

Mes norjme atkreipti musų skalty- ■ 
tojų atydą ant kelių svarbiausių I
žmogaus gyvenimo dalykų, kuris ■
sprendžia apie laimę arba nelaimę 
šeimynų.

Visu pirmu, žmogau* sveikata ~ir 
gyvastis praeina kaip sapnas.

Turtas gali būt sunaikintas ugnies, 
gali būt atimtas vagių ir plMlkų 

Laimingiausia ir turtingiausia šei
myna vienoje valandoje gali nužudyti 
savo turtą gali palikti be kąsnio' 
duonos dėl mirties arba ligos tėvo, 
brolio, sesers, arba motinos, jeigu B
-apie šituos dalykus jie nepasirūpins ■ 
pirmiau*. g

Apdraudimo kompanijos aprūpina ■
reikalus kiekvieno, kuris nusipirks 1
sau apdraudimo raštą "Kompanija ■
negali sugrąžinti sunaikintą turtą ar- 1
ba sveikatą arba gyvastį, bet kiek
viename nelaimingame ataitikikne ji 1
išmoka apsidraudžiusiam tiek pini- ■
gų, ant klek jis nusipirko apdrau- 1
dimo raštą

Mokestis už apdraudimo raštą yra I 
maža, ir kiekviena* žmogus, ar ji* I 
yra darbininku ar biznierium, gali Į 
lengvai užsimokėti ir aprūpinti savo 1 
atoiti.

Teippat ir-draugijos, kurios moka 
savo pinigus savo iždininkui; nerei
kalauja užsltikėti vien ant žmogaus 
sąžinės. Kompanijos pastato “Bond- 
są” (paranką) ir atsako už draugijos 
turtą Visos amerikoniškos bankos, 
organizacijos ir draugijos, visus savo 
viršininkas pastato po bondsu. Lai
ka* Imtą ir lietuviškom* draugijoms ( 
ir organizacijoms parūpint savo vir
šininkams paranką (bondą) pas at
sakančias kompanija*, o ne teipi kaip 
dabar, paranką pavienių žmonių. ,

Tuną paaiškinimą visuose ai>drau- 
—------- «— ■

10 Tuzinų tik $1.
Gromatoms popierų. 38 rtjšių pa- 

vinčiavonių su visokioms dainelėms 
ir maldelėms, su gražiomis gėlėmis 
(kvietkomis) ir kopertais, 10 tuzinų 
tiktai 31.00. Tokių dailių popierų 
dar iki šiol neturėjome. Reikalau
jame popierų ir knygų pardavėjų. _ 
Kataliogą pasiunčiu gavęs 4c pri-ldimo reikaluose gausite musų* Ban- 
siuntimui. Adresuokite* '

M. Žukai
227 Mala Jt. ; New

koje.



laida. Chicago, III.
. 35c.

TRUMPAS ŽEMAS APRAŠY- 
Pirmleji geografijos uždaviniai

Jo gy- 
Kalvyno

Sutaisė
110 pa-

Sti- 
21. 

10c.

JONAS KALVYNAS. 
Su

85) 9 kambarių medinis jiamas, 2 
pagyvenimai, 5 'ir 4 kambarių. Lotas 
2oxl25. Taxos 318, vanduo 84.70, 
randa 8216 į metus. Kaina 31600.

PADĖJIMAS. Katkų-

Lotas 26x125. Randa 8840 
Kaina .................... 36500.

1539 TABAKAS. Kaip jis žmo
nėms kenkia. Pagal A. Apolova ir 
daugelį Iš gyvenimo patyrimų. Pa
rašė K. Stiklelis. Boston, Mas*. Pusi. 

20c.

vadinės. Chicago, III. 1897,

a688 MEDŽIAGA Lietuvių, Latvių 
ir Prūsų mytologijai. Kazimiero 

‘ ' . (Didelio
'Lietuvių Tautos". 

Pusi. 17. Kaina ..............

SVEIKATA IR 
lavinimas ir iš- 
kuno kultūroje. 
Su 19 paveikslė- 
Pusl. 3L

No. 331 žilė galvon — velnias vuo- 
degon. Komedija viename akta. Pa
gal lenkiškų s u tais* M. P—ta. Chi
cago, IU. 1902. pust 3L................... 10c

gos. 2-asIs sųsiuvfays. 
mato). įj Iš 
n lūs.

1280 MUSŲ DIRVA. Skaitymo 
ga liaudies mokyklai Ir gimnazijai. 
Sutaisė M. Vasiliauskas ir J. Matu
levičius. Su daugelio paveikslėlių. 
Kaune 1907, pusi. 159. ..................  85c.

1649 VAIkŲ DRAUGAS, 
ir išleido P. M i kolai n is. Su _ 
veikalėlių. Tilžėje 1907, pusk 64. 15c.

j Parašė Aut Bridis. • 
lių. Chicago. 111. * 

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

’ 673 KAIP JAPONOI GYVENA DA
BAR. Parašė Dėdė. Vilnius. Pusi. 
48. Kaina .............  10c.

to palinkimo yra. 
Kas gerai pažysta

Praščiokėlio Eilės iš 1862 m( 
_12_ ____ r*l. Pusi. 20.
................................................ 5c.

383 GRAŽI DOVANELE LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. Parašė K. 
Įdėlis. Chicago, itl. Puslapių 
Kaina .......... ............. .....................

No. 286 Pirmi Žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Vai> 
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, IU. 1909, 
pusi. 50................................................ 20s

728
kaip galima pastoti Suvienytų 
stljų ukėsu. *-----' '
mus, sutaisė 
nandoah, Pa.

30) 3 lubų mūrinis_____ ,
80. Štaras Ir 4 pagyvenimai su mau
dyklom, 
į metus.

40) 2 mediniai namai. Lotas 25x 
125. TaxaL 834, vanduo 810, randa 
3480 į metus. Kaina .............. 33200.

*634 LIETUVIŲ PASAKOS. Valkų 
rinkinys. Čia telpa 38 pasakos vai
kams, gražios ir pastumiančios valkų 
protauti. Vilniuje 1905, puslapių 
72.......................................................... 15c.

arba 
Val- 

Pagal naujus įstaty- 
A. B. Strimaitis. She- 

Pusl. 23. Kaina 26c.

25) 2 lubų murinta namas, 4 pagy- . ... . - .
839.71.
33900.

a75 MALDOS GALYBE. Istoriškas 
piešinys IV šimtmečio krikščionybės. 
Lietuvių kalbon vertė P. B. Chicago, 
IU. Pusi. 74. Kaina .................. 25c.

“Lietuvos“ Knygyne

663 
venimas ir veikimas, 
paveikslu Ir jo laišku | Vilniaus si
nodų Parašė kun. Jonas šepetys. 
Vilnius. Pusi. 61. Kaina ..........  25c.

ai 17 
gražios' apysakos.
parašė A. Antonov.
Pusi. 47. Kaina ..

1546 VADAS PRIE MOTERYSTES. 
Parašė Ant Bridis. Chicago, IU. 
Pusi. 48. Kaina .......................... 15a

141) 2 lubų murinta namas, pa- H58 KAIP NAMIE NUO DŽIOVOS 
gyvenimai po 4 kambarius, 2 lubų GYD1 HES. Parašė Berlino prof., 
medinis namas 4 pagyvenimai, 2 po ®r. A. Moeller. plaučių ligų speci- 
4 kaųjįartus. 2 po 3 kambarius Ir 3 jaustas. Vertė P. Tvarkanti. VII- 
kambarių medinis “Cottage” užpa Biu* Pusi, t 30. Kaina .......... l«c.

-Z —

69) 5 ruimųymwni8 “Cottage
Staldai. Lotas 27%xl27ft. Taxat
816, vanduo 85i randa 8180 | metus. 
Kaina .......... ,r     ................. 82000

70) 3 lubų ^murinta namas, 3 pa
gyvenimai po 6 ruimus su maudy
klom. Lotas 27K*f27H- Tarai 847, 
vanduo 825, -randą 3600 | metus. 
Kaina .......................................... >5300.r •□‘V’ *1

75) 9 ruimų, medinis "Cottage”, 2 
pagyvenamai. rMau<fykla. Lotas 26

816, randuo 83, randa 
31750.

al648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE. Ant
roji dalis. Knygelė antrajam ir tre
čiajam mokyklos skyriui ir vaikams, 
mokantiems skaityti. ^-Sutaisė mo
kytojas P. Bendorius. Su paveikslė
liais. Kietu aptaisu. Vilnius. Pusi. 
144. Kaina ................tr............ 35c.

Geriausi Rankvedžiai ir Vadovėliai 
Lietuviškoms Mokykloms gaunami

xl25. Taxai
8264 | metus. Kaln^

76) 2 lubų pulkus medinis namas. 
Lotas 24x125. Taxal 318, vanduo 316. 
randa 8504. -Kaina .............  33500.

433 PIRMIEJI ŽIEDAI. Eilės. Pa
rašė Jovaras. Chicago, IH. Pusi. 
27. Kaina .............   15c.

a441 ŠLEKT'Ų MALONES arba Ma- 
juvka. 
Antra 
Kaina

skaitymą} ir pirmutinės gramatikos 
žinios. Sutaisė mokytojas P. Ben
dorius. (Apdaruose). Vilniuje 1906, 
pusi. Ic4............................................. 30c.

al648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE. Ant
roji dalia Knygutė antrajam ir tre
ciajam mokyklos skyriui ir vaikams, 
mokantiems skaityti. Sutaisė moky
tojas P. Bendorius. (Kietu aptaisu). 
Vilnius 1909, pusi. 144.

MA8.
su apsakymėliais ir kitais pasiskai
tymais. Vertė iš rusų kalbos S. Me
čius. Vilniuje 1906, pust 112. 35c.

724 TRUMPA LIETUVOS ISTORI
JA. Antras pataisytas išleidimas. 
Vilniuje 1808, pusi. 79............... 20ė.

720 TRUMPA GEOGRAFIJA arba 
žemės aprašymas, (su paveikslėliais 
ir žemiaplals). Sutaisė Nėris, čia 
trumpai, bet suprantamai aprašytos 
visos penkios sveito dalys, su 74 pų- 
vetkslais mapų, žmonių, gyvulių ir 
medžių. Tinkamiausia geografija val
kams pradinėse mokyklose. Chicago, 
III. 1898, pusi. 94.............................  25c.

1624 A-R-C. RAŠYMO IR SKAITY
MO PRADŽIAMOKSLIS. Sutaisė po- 
kytojas Juoz. Damijonaitis. Kietais 
apdsrėliais. Vartavoje 1906, pusi. 
164........................................  30c.

89) 2 lubų, pusė plytų, pusė me
džio namas, 4 pagyvenimai po 4 rui
mus, arti Whlte Sųuare Parko. Taxai 
824.44, vanduo 8U-O6, randa 8408 | 
metus. Kaina ................ 32500.

102) 2 lubų gražus medinis namas, 
3 pagyvenimai, 6—4 ir 3 kambarių. 
Aukštas ponamis. Staldai. Gražus 
lotas, puikioj vietoj. Taxai 824, van
duo 810, randa 3336 { metus. (Par
siduoda lengvom i išmokestiml). Kai
na ................................................. 82600.

114) 3 lubų murinta namas, 3 pa
gyvenimai 6—7 ir 8 kambarių su 
maudyklom. Lotas 25x130. Randa 
8636 | metus . ............................ 85300.

118) 6 ruimų mūrinis “Cottage”. 
Lotas 25x125. Randa 8132 | metus. 
Kaina

UKESY8TES BEKEROS

PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE kny>

CHICAGO, ILL3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33čios,
A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.

141) 2 lubų murinta, namas, pa-

Knygų Kataliogas

nuo 9

Chicago, III

pasimatyti malonės kreiptis augs-

CHICAGO, ILL

pusi. 62. nao

24%xnamas.

Kaina<3.

m vietoje rūpintis apie pataisy ti sapnu, bet Jkunytu faktu.

■■hmm

Todėl, matome vi- 
kolionijas ypątin-

tuvlų 
kietis. 
Kaina

Lotas
Tarai
Kaina

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkišką sutal-

No. 397 Keptos kančios. Eilės. Pa 
rašė Liepukas, Chicago, 111. 1902, pus
lapių 28.

go, H!. 1906, pust 313. .
Apdaryta.........................

*•2) 
27x145 
Kaina

No. 124 Robinzonas Kruziu*. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago, III. 1903, pusi. 83. ... 25c

Kai- 
20c.

PASARGA. Kas nori nusipirkt 
sau lotų pigiai, tegul ateina paą m u a

No. 226 Geriaus vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B—a ir M. P—la 
Chicago, IH. 1002, pusi. 48........... 15c

1644 RINKINĖLIS VAIKAMS. Pa
sakėlės, apsakymėliai, dainelės; žais
lai, misi lai ir tt. Vilniuje 1904, pusi.

........................ ........................... ... 16c.

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsižino- 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygelę, Chicago, Iii. 1902. 
pusi. 31................    10a

No. 200 Akis už aki, dantis už dan
ty. Juokai viename akte. Perdirbta Iš 
vokiško. Chicago, III. 1907, pusk 29. 
Kaine......................................................10*

Na 257 Kuru Gramuloe raštinyčlo- 
je. Komedija viename akte. Parašė 
knn. Fr. Hudor. Grašiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, Ilk 1906. pusi. 14.................. 15c

No. 436 Revollucį Jos dainos. Suran
kiotos iš visur 24 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica
go. Ilk 1908. pusi. 30.................... 15c

Pradinėms mo- 
Sutataė mokyto- 

Damijonaitis. Kaune 
......................... ... 35c.

Bu- 
for- 
Vil- 
25c.

PAPARŠIO ŽIEDAS, ir kitos 
Lietuvių kalbon 

Boston, Mase. 
..... . 15c.

No. 295 Piotro Caru*©. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapoli a 
šių laikų atsitikimas. Chicago, IU. 
1908, pusk U. ..............   10*

venimal po 4 ruimus. 
14/ pėdų, kampinis. 
Randa 8480 J metus.

No. 606 Airija. Lapai i* istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go. III. 1908, pusi. 53. ....................15»

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojevski. vertė K. Puida, 
torius. 7. Paukštis. 8. Ponas Jėzus 
Varža roję, Knygelė įdomi kiekvienam. 
Chicago, Ilk 1908, pusi. 76.............  20c

366 EILĖMIS IR PROZA. Parašė 
V. K. Račkauckas (K. Vairas). Čia 
telpa daug eilių tinkamų dekllamaei- 
joms ir kitokių. Chicago, Ilk Pusi. 
83. Kaina ........ J.......................... 26c.

25a

81200.
122) 8 ruimų-, mūrinis “Cottage”, 

2 pagyvenimai. Lotas 24x125. Kai
na ..........................k......*.k... 81750.

133) Y lubų mūrinis namas, štoras 
ir 3 pagyvenimai; po 4 ruimus. Lo-. -------------
tas 25x125. Taxai 845, vanduo 39.70, Baltrušaitis, 
randa 3504 | metus. Kalnai 84506.

934 MUSŲ 
rie aiškinimai iš dabartinio darbi
ninkų padėjimo. Parašė A. Antonov. 
Boston, Mara Pusi. 40. Kaina 15c.

953 REVOLIUCIJA. Jos prasmė, 
priežastys ir pamatas. Parašė J.

Plymouth, Pa. Pusi, 
44. Kaina ...................................... 10c.

1626 ARITMETIKOS UŽDAVINIŲ 
ir pavyzdžių Rinkinys pradedamom- 
sioms mokykloms ir žmonėms, norin
tiems išmokti gerai aųskaitotl. Pir
moji dalis. Surinko P. Bendorius ir 
P. Daugirda. Antras pataisytas išlei
dimas. Kietu aptaisu. Vilnius 1909, 
pusi. 104............................................. 30c.

1630 DOVANELE. Skaitymo ir ra
šymo Mokslas. Elementorius ir pir
moji knygelė. Sutaisė Ksaveras Va
nagėlis. Su daugeliu paveiksimų. 
Kietu aptaisu. Vilnius 1909, pusi. 
138....................................................... 50c.

1650 ŽIUPSNELIS. Knygelė vq> 
kams pasiskaityti ir pasimokyti. S'ų 
taisė Ladislovas L Knyga susideda 
iš 138 pasakų, istorijų, eilių v r mįs
lių, turinti suvirtum 40 
Vilniuje 1906, pusi. 192

121) ARITMETIKA. Sutaisė S. 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmok
ti skaitliuoti (rokuoti). Knyga pa
dalyta | penkis skyrius. Skyrius I 
— Apie skaitlius. Skyrius II — Tru
piniai. Skyrius III — Dešimtiniai 
trupiniai IV — Prilyginimai ir pro 
porcijos. Skyrius V. Proporcijų, prie- 

pu< 
25a

ŠITA .BANKA '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, 

lo męs tau juos paskolinsime už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių.
ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausios sumos 

ir moka depozitoriams 3% metams. s - • .„ ’*
ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui pinigų už $3.00 

metams, šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis nė vagis negali priljsti.
ŠITA BANKA* parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti namą ar

i 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 

1 Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taigi apsaugoja ir gyvastį bei susižeidimą (“Life and 
Į Accident Insurance”). *
I . ŠITA BANKA iškolektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų šalių pigiau ir greičiau kaip 
t visos kitos bankos. .

ŠITA BANKA parduoda šifkortes visų ifnijų ir siunčia pinigus į Europą ir visas dalis 
svieto geriau, greičiau už visas kitas bankas.

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

kambarių medinis “Cottage’ 
kalyj. Lotas kampinis 55x110 pėdų. 
Taxai 864, vanduo 330, randa 8828 
į metus. ( ___
atimta). Kaina; >....................

153) 2 lubų Mūrinis namas, 
gyvenimai, 4 po 4 ruimus. 2

l ruimus. Lotas 35x148 pėdas, 
da 8500 | metus. Kaina ....

____ ______ ___ 1165 MOKSLAS. 
(Gali būt pirktas išmokė- i KULTŪRA. Protų 

36000. i vystymas žmogiško

6 pa
po 3 
Ran- 

83700.

1687 NAUJA ELEMENTORIUS. 
Vaikams dovanėlė. Parašė A—iš—B. 
Trečias išleidimas. Lengviausiai fr 
parankiausiai iš jo mokytis. Tilžėje 
1907, pusi. 48.................................. 15c.
, 1641 PIRMIEJIE SKAITYMAI mu
sų vaikams pavesti. Sutaisė A. Ada
ta. Su daug gražių pasakaičių, dai
nelių ir paveikslėlių; telpgi yra ir 
rašomosios lltaros norintiems pramok
ti skaityti raštų. Rygoje 1906, pusi. 
52.......................   15c.

1326 ŽODYNAS LIETUVIŠKAI-AN- 
GLIšKOS KALBOS. (Dalis L). Su
taisė A. Lalis. Čia rasi visus lietu
viškus žodžius išguldytus angliškai. 
Kožn&s žodis paženklintas kuršy vonia 
Ii taroms prie kokio gramatikos sky
riaus jis priguli. 
6x9 colius. Kieti 
Chicago, III. 1902,

Knygos formatas 
audimo apdarai, 
pusi. 382. 82.00.

ANGLIŠKAI-LlE-

z, 5f

BANKOS VALANDOS.
Musų Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkorčių kas

dien nuo S valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o nedėldicr;ais ir šventomis dienomis 
valandos ryto iki 9 valandai vakare.

Olszewskis pats Bankoje būva šiose valandose; 
šiokiomis dienomis: »

Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare
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 1.
Nuo 8 iki 9 valandai vakare.
Norintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) 

čiau nurodytose valandose.
GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkite, prie musų laiikais adresuodmii.

A. OI.SZEVVSKI
3252 SOUTH HALSTED ST

Sapnas ne Sapnas.
Prigimtu žmonių palinkimu yra 

įvykdinimas draugiško gyvenimo. VI- 
sųz-pirmu kiekviena tauta nori krū
voje gyventi, nes tauta yra viena 
šeimyna platesnioj prasmėj, turinti 
vienodus pajautimus, papročius, kal
bų ir apsiejimus. ~ 
sur užsldedančias 
gų tautų.

nkyvu paveikslu 
.n testas Chicago. 
sudėjimų tautų to musų miesto, tas 
žino, kad kiekviena dalis to miesto 
yra apgyventa ypatingų tautų, išski
riant, žinoma, dalis apgyventas didž
turčių, kurie tveria atskirų kliasų 
žmonių kapitalistų ir nepaiso ant 
tautystės. Kitaip,' tai kiekviena da
lis yra tirštai apgyventa vienos tau
tos žmonių.

Kas nori susipažinti su graikais, 
tas reikalauja nueiti ant Halsted 
apie Harrišon st.. žydai ant Jeffer- 
son ir 12 gatvės. Italijonal aplink 
Thounsed ir Superlor, lygiai apie 
Grand ava. ir' Green st. Vokiečiai 
ųpie Humboldt Parkų. Lenkai ap
link Noble ir Divlslon. čekai apie 
22 ir Marsbair blvd. Lietuviai ant 
Bridgeporto, Town of Lake, Weste ra 
avė., 18 ir Union ir teip toliau.

Kadangi miestas yra labai platus 
ir žmonių yra labai daug, kiekvienos 
tautos yra daug kollonijų. Lietuviai, 
kurių ne per daug yra sulyginus su 
kitoms tautoms, turi net penkias žy- 
mesnias kolionijas. iš kurių Bridge- 
portas yra didžiausiu. Nors ameriko
niškas gaivalas* ištremia ypatybes 
tautiškas tų kolionijų, vienok Tėjus 
į tokių kolionijų tuojaus atjauti dva
sių tos tautos, j kurios kolionijų 
{ėjai.
“Toks tvėrimas tautiškų kolionijų 
yra svarbių proga tyrinėjimui ypatin
gų tautų kultūros, dvasios, laipsnio 
apšvietimo, Ir abelnai civilizacijos 
pinužengystės. Kiekviena tauta tu
ri norų pasirodyti aukštesnių nuo ki
tų, ir tokfos kollonijos duoda kiek
vienai tautai geriausių progų. Kas 
yr* aplankęs visų tautų kolionijas C’n i- 
eagoje. tas be skaitymo jokių raštų 
turėjo progų apsipažinti su ypatybė
mis tų tautų ir išdirbti apie įvairias 
tautas nuomonę sulyg jų kultūros, 
dvasios apšvietimų, palankumų ir teip 
toliau. - , —

Atskiriant kolionijas darbininkų 
kliasos žmonių nuo kapitalistų, ma
tysime, kad tūlų tautų žmonės dar 
bf n inkai gyvena daug svariau ir gra- 

au negu kitų, kad tūlų tautų pa 
ročial yra palinkę daugiau prie gy- 
uliškų papročių, o kitų daugiau kul 

' 1, žmoniški. Kur rasi daug

ma sanlygų savo gyvenimo, vietoje 
lavinti savo protų, vietoje suvartoti 
savo uždarbį pataisymui būvio ir pa
kėlimui garbės tautos, žudo, savo pi
nigus ir gaišina savo laikų ant gir
tuoklystės, kuri iš geriausio žmogaus 
galt padaryti gyvul|.

Skaitllngumu karčiamų. terp kitų 
tautų atsižymi ir lietuviškos koloni
jos Chicago. Gana bus priminti, kad 
dviejuose bliokuose, nuo Halsted iki 
Morgan gatvių gali priskaitytl ne 
mažiau kaip dvylikų karčiamų, o pa
šaliais antra tiek. Tas yra" net sar
mata žiūrėti.

Vienok, iš kitos pusės žiūrint, ma
tome, kad daugumas musų tautiečių 
nėra vergais karčiamų ir rūpinasi 
apię pataisymų savo būvio, žymiau
siu to paveikslu yra pirkimas ir 
statymas namų. Vienuose šiose me
tuose iš vien musų bankos lietuviai 
išpirko iš svetimtaučių namų ir lo
tų vertės su viršum 880.000 (aštuonis 
dešimts tūkstančių dolerių) kaip mu
sų knygos parodo.,

šitie visi pinigai įdėti | nejudina
mųjų. turtų paliks ant amžių nuosa
vybę musų tautiečių. ^Jeigu butų kar- 
čiamose pragerti, butų be jokios nau
dos fr pereitų į rankas vokiečių alu- 
nininkų (bra vara inkų), kurie už mu
sų žmonių sunkiai uždirbtus pinigus 
papuoštų dar puikiau vokiškas kolio- 
nljas, ir didžiuotųsi savo aukštesni a 
kultūra.

Pirkimas namų yra nauju užmany
mu pavienių lietuvių, bet labai pa
sekmingu ir išrodo, kad su kiekviena 
diena turėdama daugiau žmonių, ku
rie ištirs tų užmanymų nuodugniai, 
taupius pinigus ir rūpinsis apie {gi
jimų savo nejudinamojo turto.

Iki galui šių metų, turime dar pu
santro mėnesio. Ir pasitikime, kad 
mažiausiai už 320.000 pųrduosime na
mų musų žmonėms, kają padarys ap
skritų 3100.000, lietuvių nejudinamų 
turtų nupirktų iš vien musų bankos, 
vienoje Bridgeporto kolionijoje. Pa
sitikime tetpogl, kad ateinančiuose 
metuose lietuviai nupirks iš musų 
bankas ne už 8100.000, bet mažiau
siai už 3500.000 vertės namų, ir kad 
keliuose metuose, nejudinamas tur
tas Bridgeporto kollonijos lietuvių 
Chicagiečlų turtas sieks iki dešimts 
ar dauglaus milijonų dolerių. Tada 
tai galėsime pasakyti, kad musų ko
lonija yra galinga ir turtinga.

Su užtikrinimu būrio tokiu budu 
apšvieta terp musų lietuvių turės pa
kuti. Lietuviai yra gabi tauta, o ka
da turės daugiau apšvietus ir bus

Kad atsiekti tų tikslų, musų banka 
suteikia pageltų kiekvienam, kurta 
f mumis kreipiasi, ir mes aiškiai 
garsiname visus faktus, apie pirki
mų namų, kaip žemiau matysite.

4) 2 lubų medinis namas, 2 pagy
venimai po 5 kambarius ir 4 kam- 
barių medinis “Cottage" užpakalyj 
Lotas 25x125. Taxal 818. vanduo 
85.50, randa 3336 f metus. Kal- 
na ................................................. 32000.

9) 2 lubų murinta namas. Storas 
ir 3 pagyvenimai po 4 ruimus. Lo
tas 25x82. Tarai 843.79, vanduo 
812.34. Randa 8324 | metus. Kal- 
na ................ .................v. .......... 3i850.

14) 2 lubų muro fr medžio, 2 pa
gyvenimai po 6 ruimus, su maudy
klom ir gražiai ištaisytas, užpakalyj 
nauji staldai. Taxos 830,. vanduo 
87, randa | metus 3420. Kaina 3330Ū

23) Murinta namas, 6 kambariai, 
arti nausų bonkoa. Kaina .4,-. 81500.

24) 3 lubų murinta namas. Pai
kus. Lotas 48x125, vienas lotas me
džiais apsodintas, užpakalyj puikus 
staldai. Taxai 848, vanduo. 814 
Randa 8600 | metus. Kaina.. 86000.

tlmtaučlų cnt savęs, užims aukštes
nius vietas visose dirbtuvėse, pirkly- 
ttėje ir offlsuose. ir galės stoti | 
kultūriškas lenktynes su žymiausio 
mis tautomis. Musų svajojimai apfe 
itgijimų lietuviškos tautos nustos bu-

154) 8 kambarių murinta Cottage,
2 'pagyvenimai po 4 kambarius. Lo
tas kampinis 33x147 .pėdu. ^Taxai 
818, vanduo 810, randa 8240 | metus 
Kama ............ ..v... Ir.............. 32300.

■r.i
155) 2 mediniai namai, 5 ir 4 kam

barių. Lotas kampinis 33x147 pėdas. 
Tarai 816, vandiuo 84.50, randa 8192 
į metus. Kaina ....»................ 32100.

156) 2 lubų taurinis namas, ant 
dviejų lotų, 8 pagyvenimai po 6, 5 
ir 4 kambarius. Lotas 50x147 pėdas. 
Randa >924 J metai.c (3200 iš kalno 
rėžta išmokestimis) gražus ir tvirtas 
narna. Kaina ...?... A........ 87500.

Na 100 Pasaka apie kantrių Alanų, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodsma po 
■rietu, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskis. Chicago. IU. 1902, pus
lapių 66. . ..............................................200

.mūrinis namas, 
.. J kambarius ir 

Ponamis cementuotas 
Lotas 

Tarai 378, vanduo 834. 
8644 |mteua.-^Kaina 86000.

2 lubų medinis namas, 
pėdas. “

171) 3 Ubų puikus J 
3 pagyvenimai po B 
maudyklom, 
su ištaisytam skalbinyčlom. 
2o%xl25. ~
randa

Lotas 
Randa 8192 J metus. 
.......... . ............. 82200.

aprokavimaa kiekvienam pa-Kaip . _ ___________
rodys, kiekvienas iš virš paminėtų 
namų trumpamė laike apsimokės, 
apart virš paminėtų turime daug 
kitų gerų namų. Teipgl turime kelk 
lotus labai pigiai.

Platesnlom žiniom kreipkitės | 
bankų.

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St,

Naujausios Knygos, Gaunamos 
“LIETUVOS" Knygyne Šios:

bSO MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo
kingas aprašymas kelionės i Pary
žių ir atgal, Mikalojaus ir GI spiros 
Ivanovų. Parašė N. A. Lelkln. Lie

kai bon vertė Magnus Parval- 
Chlcago, IR. Puslapių 216. 

.i...................... 50c.

132 RYMAS. Romanas. Parašė 
Emile Zola, verstų ; iš Francuzų kšl- 
bos. Tai yra labai srnrbus ir garsus 
ve f kalife, parašytas kieno garsiausių 
francuzų rašėjų Ikpilą.Zola. Ta kny
ga yra versta J cvtaas kalbas, todėl 
»yra labai svarbi Uetuvfškas verti
mas yra lengvact ir gražus. Chicago, 
III. Pusi. 432. I Kaina ......... 8125.
Drūtais audimo apdatšnis .... 81-50.

34) 2 lubų- medinis namas, 4 pa
gyvenimai, 2 po 4 kambarius, 2 po 
3 kambarius. Coal ė Wood offisas 
basemente. Lotas 25x125. -Tarai 
834.25, vanduo 811.50, randa 8480 ( 
metus. Kaina .......................... 82750.

55) 4 kambarių mūrinis Cottage. 
Lotas 25x56. Taxal 113.82, vanduo 
14.68. randa >144 J metus. (Iš kal
no riekia Įmokėti 8300 ir potam po 
312 | mėnesį, su 6% nuo skolos. Kai
na ...........................................  81500.

64) 9 ruimų medinis ‘‘Cottage”., 
2 pagyvenimai. Lotas 25x125. Tarai 
821, vanduo 85, randa |264 | metus. 
Kaina .......................................... 82250.
68) 6 ruimų mūrinis “Cottage”. Lo

tas 27%xl37ft. * Tasai 818, vanduo 
85.10, randa |262 | metus.

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir Jie- 
vų. Priedas prie sulygii-amosio* my- 
thoiogljos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, IU. 1908. pu> 
lapių 31. .... .... .... ............  10c

No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buviu ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, Ui. 1904. 
P«»k 60...................................................15«

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Su*. 
Vertė J. Laukis. Chicago, III. 1906, 
pusi. h\ (šitą knygele Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina................................... .. .... Ko

Na 186 žmogus neptluškis. Vertė ii 
švediško Nėris. Labai graži apysakė- 
vedė su varginga mergina ir laimia- 
giau gyveno už kitus- apsivedusius su 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ir 
lė. kaip turtingo prekėjo sūnūs apal 
Telpa čia sekanti apsazymai: 1. šun
takiais. 2. Viesulą, 3. Motiejus Balta. 
4. Laisvės šventė. 5. Juras, 6. Redak- 
mokina žmogiškos doros. Chicagtą 
iu. u:o, usi. 23. . ... ............. 100

1645 SKAITYMO KNYGA mažiems 
įr dideliems. Sutaisė J. Gabrys. Jo
je telpa išrinktieji raštai musų rašti
ninkų su jų biografijomis ir paveiks
lais^ Tai yra didelė chrestomatija, 
sustatyta sulyg Vakarų Europos mo
kyklų pavyzdžių. Tilžėje 1908, pusi. 
308....................................  31-00.

1647 VAIKŲ SKAITYMELIAI su
Lietuvos žemlapiu. “Kas skaito, ra
šo, duonos neprašo”. Vilniuje 1905, 
pusi. 259.................................  40c.

1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE. Kny
gelė I ir II mokyklos skyriui ir val
kams pramokusiems skaityti. Pasi-

292 PABAIGTUVES. Dviveiksmė 
Komedija. ParM£ fį. Korzeniovskl. 
Iš lenkų kalbos ,yerifti Adolpas Vėgė
lė. Vilnius. Pusi. ,E>. Kaina 30c,.

i ta- V ■ '
358 DAINOS ^VASAROS GROŽY

BIŲ. Ir šiaip visokios meiliškos, tau
tiškos, kariškos ir juokaunos. čia 
telpa viso 20 dainų. Chicago, III. 
Pusi. 40. Kaina .............. 15c.

1630 DOVANELE. Skaitymo ir ra
šymo mokslas. Elementorius ir pir- 
-moji knygelė, sutaisė Ksav. Vana
gėlis. Su daugeliu paveikslėlių. Kie
tu aptaisu. I-abal tindama lietuvių 
mokykloms. 138.

50c.

No. 262 Mlndaugls, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius 81owao- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, I1L.1900, pus
lapių 86.............................. ..."............. 25o

Na 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Iš rasų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose Chicago, IH. 
1908, pusi. 77...........................   .... 25o

1327 ŽODYNAS
TUVIŠKOS KALBOS. (Dalis II). Su
taisė A. Lalis. čia rasi visus angliš
kus žodžius išguldytus lietuviškaL 
Prie kiekvieno angliško žodžio kabė
se yra pridėta tarmė, kaip žodžius 
angliškai tarti, teipgl kiekvienas žo
dis paženklintas kursyvomis 1 (taroms 
prie kokio gramatikos skyriaus jis 
priguli. Knygos formatas 6x9 colius, 
gražiais drūtais apdaris, nugara ir 
kampai drūtos, gražios moroko ska
ros, šonai audimo, ant nugaros para
šas aukso litaroms, lapų kraštai mar-: 
m u ruotl...............rt. ..................... 34.00.

1328 ŽODYNAS LIETUVIŠKaYaN-
GLIŠKOS IR ANGLIŠKAI-LIETUVIŠ- 
KOS KALBŲ (abi dalys — I ir II. 
t y. No. 1326 Ir No. 1327) vienoje 
knygoje. Formatas ir apdarai tokie 
pat kaip* No. 1327...................... 86.00.

1329 ŽODYNAS. Tas pats kaip Na 
1328, tik pilnai apdailas brangia, 
gražia moroko skūra .............   37.00.

1317 TRUMPA LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA. “ ‘ ‘ 
kykloms vadovėlis.
jas Juozapas 
1909, pusi. 89.

A. Olszevvski
3252 S. Halsted Street

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmos. Pr.rašė Jonas Vis- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Chicago, Ilk 1907, pus
lapių 41. ........................................... 15c

No. 442 Svajus arba vaizdas sieki
mo augštybėa Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoė- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, III. 
1907. pusi. 135.......................................40a

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

tie. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojelkov ų nutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitverta ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus {va*- 
r os šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kinų Įvairiausių ore apsireiškimų; Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų jdomtų dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, t"‘— ' — —--'Z 
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
IU. 1907, pusi. 2SŠ...............................75c
Apdaryta. ................................ 8140

mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielua, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti {vairiuose mušė
juose, iš kurtų žmonėe mokinasi pa
tinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant Jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. 370.  .................................. 81XX)
Apdaryta-  ................................... 81-20

No. 653 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bltnerj sutaisė Šernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimąsl viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo,, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogs- 
nlus, daug milijonų metų fttgal gyvo- 
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tt. Su paveikslė
liais. Chicago, Iii. 1905 pusi. 137. 35o

Na 597 Žvėry* Ir Žmogus. Pagal 
SchmenFį sutaisė šernas. Mokslas 
apie subudavojimą kūno visokių žvė
rių, paukščių, sąnarkojų, žarnapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 

__ _ ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
'aiškesniąja supratb- 1,B tveria Su paveikslėliais. Chica-

No. 473 Apie žemę Ir kitus svietus^ 
jų buvj ir pabaigų. Pagal Heilpernų, 
Falbų ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji-susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saa- 
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtoe, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurtos 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go, III. 1896, pusi. 255. ............. 75o
Ta pati apdaryta............... .  .... $1.00

.,5 J 
‘ 1 U

No. 63> H fonologija arba mokslas 
«pio žen:5s tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandų parašė šernas. Su paveiksiu- 
liata. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo 
nlę veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių Šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnai vlskų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šių knygų. Chi
cago, UI. 1903, pasl. 667................ >2.00
Apdaryta.......................................   824K)

No. 655 istorija abeina. Dalis L 
Nuo seniausių laikų Chinijoe — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
Imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
446 m. pr. Kr. nurašė Dr. A. Bacev> 
‘U. Z_ —- "*-*- *3
laikų pin-Jildas. sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicago, DL 
1904, pust 498...............................31.00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 81*25

Na 54T» Nematomi priešai ir drao- 
ųal žmonių. Pagal Bitnety sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymusi ir tt. 

Su paveikslėliais. Chicago, UI. 1905,_____ _______ ____ _________________
pusi. 113................................................. 30c «ia. Su paveikslais, parodančiais tų‘ alfinOO niitll ž’sri

luma. Lekcija Prof. Blocbmann’o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, IU. 1907, pusi. 138. .... 40c

Na 566 Beny gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsouą sujataė 
Bernas. Bu paveikslėliais. Aprašo se- 
niausiu gadynių Įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prie* atsl- 
išguldytus lietu v likai. Prie kiekvieno 
radimo žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus žo-

No. 658 Istorija Chicago* Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova sa 
laikraščiu “Lietuva?, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. Čia telpa ap
rašymas: klek lietuvių yra Chicago 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo 
giška peržvalga Chlcagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsifadlmo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva”. Chicago, III. 1901, pusi. 580. 
Kaina. 81-00
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No. 641 Geografija arba žemės ap- 
r ‘ 2 ___ L, „
kttus sutaisė šernas. Su paveiksi*- 
Ilsis. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
•;mSu žemę, jos pavidalą, didumą ir 
platumą; jos kalnus, jų vardus, augš- 
*|, vulkanus, metančius iš savęs ug- 
h|; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur h- kiek joje y/h ingHų, geležies, 
aukso, druskos Ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: bu
tus, prėski, kartus:-kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yrą 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, Ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co 
lių. ant geros standžios popieros spau
dini a. Chicago, III. 1906, pusi. 469. 
Kaina....................... *..........................82.00

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono..........82.50

No. 641 Geografija arba žemės ap- No. 907 Kaip žmonės su ponais ko- 
rašymas. Pagal Gelkie, NalkovskJ tr vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 

XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—ti*. Chicago, UI 1908, 

pust 34. ...c..."a;.; 10a

r' No. 857 istorija Suvlenjrtų Valstijų 
šiaurinės Amerikoj nuo atradimo Ir 
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno. kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti j Ameriką, 
kokios karės buvo, už ką kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų. kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, Kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 

a.' žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago, III. 1896, pusi. 364. ...

1 Ta pati audimo apdaruose, 
litaros ant nugaros ir šono. ...

81.00 
aukso 
81.25

No. 678 Lietuvių Pratėvlal
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapiui, ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių pratėv^d. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 809 metų prieė Kristau* 
gimimą. Chicago, m. 1899. .... 5Qj

Mažoje

No. 722 Trumpa senobės istorija. 
Pagal prof. R. Vlpper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslsis senoviškų 
liekanų ir 5-iais spalvuotais žemla- 
piais (mapomis). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolime Ryicr, viešpatystės. Chica
go, UI. 1904, pusi. 305. ................. 81.00

apdaruose.

No. 1329 žodynas. Tu pats kaip 
No. 1328, tik pilnai apdarytu bran
gia, gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra nė Usklo.) .... 87-00

No. 925 Moteris Ir jos vieta žmoni
joje, Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina moterų klausimą, todėl yra 
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, 111. 1908, pusi. 47. 
Kaina........................................ .... 15c

No. 946 Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po jtekme lenkystės. Chicago, III. 
1905, pusi. 38........................................ 10c

No. 970 Tautiškos Politikei Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės, ir kame išganymas. 
Chicago, III. 1907, pusi. 47...........1Ci

No. 1102 Auginimas ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulia. 
Chicago, III. 1907, pust 28. .... 10c

No. 1135 Hygiena arba mokslas apie 
užlaikymą sveikatos. Pagal Bernesą, 
D-rą Noll ir kitus sutaisė dernas. Kas 
ją su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti 
čielybėje 
vo amžių 
tus savo 
pusk 132.

nuo visokių ligų, užlaikyti 
savo sveikata, pailginti sa* 
ir užauginti sveikus ir tvir- 
vaikus. Chicago, III. 1897,

No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. P .rašė Dr. J. Kulia Su dau
geliu paveikslėlių iš embrioliogijce. 
Chicago, UI. 1907, pusi. 2L .... 10c

No. 1157 Koks privalo tutl vaikų 
auklėjimas? Raukius rašt|, parašytų 
D-ro J. Šliupo. Chicago, III. 1908, pus
lapių 9L............................................... 1—

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei. Populiariškas raštas apie klausi- 
iuę. valgybos. Parašė Otto Carųue. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kai-ku 
rie kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, III. 1907, pusi. 113. 80c

No. 1326 žodynas lletuvlikal-angllė- 
koa kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La- 
Ils. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvoms literoms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis prigulk 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarak Chicago, III. 1902, 
pusk 382.............. ■
Popieros viršais.

No. 480 Biologe mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal?profesorių Nu* 
baumą sutaisė Berną*. Mokslas, ko
kiu budtv-radoei gyvi’ sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip ji* vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių Ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais; Chicago, III. 1901, 
pusk 147. ..... «... asm >..* 40s

DAGIS

. 82.00
• 11-75

No. 1327 Žodynas anglllksl-llotuvlš- 
kos kalbos. (Dalia II.) Sutaisė A. La- 
lis. čia rasi visus angliškus žodžius 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
telpgi kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms literoms 
matikes skyriaus jis 
formatas 6x9 colius, 
apdarais, nugara ir 
giežios moroko skaros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso literoms, 
lapų kraštai marmuniotl |4XX) 
Ta pati knyga popieioe apdar. 88^)0

No.526 Kadadr kaklu budu svietas 
sutvertas. ParaM Prof. Dr. M. W. 
Meyer. H vokiečių įkalbos vertė J. 
Ilgaudaa. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų šė
mė susitvėrė, telpgi, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė* 8*i paveikslais. 
Chicago, Iii. 1906. pusk 140. 35e

Satyros, pašaipos ir juokų 
j ; 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 viršais. Pir
ma išaidinėlo Bostone, dabar persikėlė į 
Chicag}. Prenumerata metams 61.00, 
pavienis num. 10c. Adresas:

' “DAGIS” PUB. CO. "
*1* Urd M. >U. K ChUuo. IU.

SKAITYK SVESIA IHSYHI
South Bend, lnd. 4d Liepos, 1909 
Guodotinas Daiktams I "**

Šiuomi pranešu, kad Tamirto* 
gyduolęs, viias jau suvartojau ir 
jaučiuosi pilnai sveikų,at*akančiai 
išgydytų nuo ligoo, kuri manę ilga 
laiką vargino Kaip skaudėjimas

galvos, po krutinią, sąnarių kojose, teipat strėnų, 
pašonių ir kosėjimo su skrepliavymai* kaip ir snn-

Dr. E. C. Collins
• Uždėtojas

j 1

prie kokio gra- 
priguli. Knygos 
Gražiais drūtais 
kampai drūtos,

No. 1428 Vaišės Kristaus pas po
piežių Pijų IX. Parašė Viktoras Hu- 
go. Antra laida. Chicago, III 1907. 
Kaina........................................ .... 10c

No. 508 Gamtos pajiegos Ir kaip Ii 
jų naudotis. Pagal Bttnerj sutaiai 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugyba paveikslų J vairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegu. Chicago, III. 
1904, pusk 238....................................... 8Oc

No. 1498 Lietuviškas Sąpninykas. 
surinktas iš daugelio rvė(lm) sapni- 
nykų ir sutaisyta* pagal tikrą persiš
kai - egiptišką sapninyką, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius* sapnu 
kle tik žmogui prisisapntibfl gal! 
cago, IU. 1895, pusL 206. ..
Tas pats drūtai apdarytas.

No. 1515 Nauja* pilnas Orakulas 
25c I arba knyga bartų, menų ir visokių pa

slapčių ir praktiška C. C.' St. Gęrmain 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia mon: knyga, burtų ir delno- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius. ant viršaus apdarų kolori uotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go. 111.1904, pusi. 4ft. 82.50
Apdaruose...........*............... . .. .. ij 83.00

No. 507 Gamtos Istorija' Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau
geliu vabalų, šūvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypaC tuos dslykuo,-! kuriuos 
žmonės žiuri, 
Chicago. IIL

mus, ko- 
.11 Chi- 
.... 50c 

65c

su kožnu Siutu ar Overkotu vertes $10. ir augščiau 
r1’1 i į i“- ' irf <- • '*

......------- ifev-rą * , „ .'-ji

- Kas šiose dienose pirks 
pas mus Siutą ar Over- 
kotą vertės $10.00 ar 
brangesnį,

ner>

No. 527 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. ParaM 
Prof. Dr. M. WilhJdeyar, H vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudaa. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori & 
uižtnoti, kada ir kokiu budu gali svie 
tas išsibaigti, tegul perskaito šitą 

-knygelę. Chicago, III. 1906, pusi. 13a

D-rasW.A.Mar1išus
Ofisas R. 42 Auditorium Bldg.
306 Wabasti m., Chicago.

Gydau visokias ligas kaip šviežias 
teip Ir užslsenėjuslaa Ypatingai vi
durių ligas, motesų: valkų ir

Taipgi pritaikau akinius ir 
sau nesveikas akis.

Offiso valandos: nuo 9 ryto 
po pietų. Kitoms dienoms ir
lioms offisas atdaras tiktai _ _ 
sutarimą. Pitone Harrison 1300.

vyrų. 
P<t*l-

iki 5 
nedė-

PUIKUS LAIKROBEUS 20 n. par.
Al.l Srarararaa. ra»»ra*rara M nlraiuti* 7 kkiocnu* 

rba moterrt,

Dr. O. C. MEINE
OfiSlS-hmpu »1 IrUlilitept.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
lr*<«BtarB h te r*, turo* ant “North Slde” ChUaffo. 
čion salima gauti moktlliką, ivlaUlką ir dvasi
šką knygų, rakanrių, Škaplierių, abrozėllų, viso
kių laikraMlų, Amerikos ir Kuropo* ir poplerų 
gromatoma Telpgi aalalkau visokio U voro: juo
dyto, paišelių plunksnų, drukuojasaų mašinukių, 
hrltvų, sursoakopų Ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite ui(-aaedintL

PETRAS M. KAITI6 ■
281 N. Nnrth sve. Chicago, IIL

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

I32 S. Clark, Cor. Madison St.
Atwood Bldg., Room 808

neįtikai viaaose tatomOoM (auduoac ?.

6p. 3112S. Halstedst., arti 3lnos
Telephone Yards 2390.

gyduolęs, nors pasijutau drūtesnių, bet jutausi 
kaip kokią vainą savyje, tai turbut gyduolė* su 
liga kovojo, bet kaip paskutinias suvartojau ir tai 
nors tris nedelias laukiau, bet išgydyta liga jau 
daugiau neaUinaujina; kame dabar jaučiuosi

laiką, ne vieni nejatengė išgydyti teip gerai, kaip Tam iria mielas 
daktarę, garsaus Collins N. Y. Medical Instituto. Dabar srunčių, 
širdinga padėkavone ir Jusu varda kaip ir gerus vaistus išgydvmni 
visokių Ligų, kiekvienam savo pažįstamai perstatysių, kad laike nelai 
mes ligos, žinotų kur rasti tikra pagelba. Pilnas gnodonės

FR. LEWANDAUSKIS,
• ^oot^1 Jac^^p Street, South Bend. Lnd

VYRAI IR MOTERIS nesivargykite ligoms ir silpnybėms, nes kiek
vienas bus atsakančiai išgydytas ir pagelbėtą, nuo visokių nesveik ūmų 
tik reikia atsišauskti arba parašyti lietuviškai kas keukia tikrai adresų

GOLUNS N. Y. MEDIGAL INSTITUTE,
140 W«t Mth Street, ’ N«w York, N. Y.

Kasdien nuo 10 ii ryto ik 5 po p. Švent. nuo 1Q ik 1 Vok. Ut. ir Pet.7-8
Prisiusk 10c. markėms, apturėsi garsiąją, knyga Dr. B- O. JI^ME 
Collins, “Vadovas in Sveikatą”, parašytą lietuviškai. t

DR. A. L. GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, 

neaplenkiu ir paslaptinių.
Atsišaukiantiems ii kitur suteikiu sąžiningus patarimus per laiškus.
3312 So. Halsted St., Telefonas

' Chicago, III. Yards 3162

IŠGYDO IN 5 DIENAS:™™“Dr.P.G.WIEGNER
(I* LATVIJOS

Priima ligonius savo ofise:
3315 8. MORGAN 8T.
Kasdien} iki-J vai. po pietą ir nuo 6 vai.

Noriu iigydyti kiekvienų ’Yra aer gauti iiplerimu 1 
užsikrečiamus kraujo puodu*, nerviškų ounegalčjunų pail

MOKINAMU LJKTUVltKAI

Užlaiko Sali liną
užkviečiu visus ipaseonana atsilankyti 
ir išsigerti mano, -saliune gardaus

kvepianti cigarą;- Aš jūsų tautietis, 
P. Adomaitis. TMefbnu Yards 879.

Polish Collėgsef Midų ifery

Mokslainč Akušerijos
> jp Ikorporuota pag*l tiesa* Snv 

l>\ Valst.ish m.
Pitoaekurra* * kateri jo*. Pi 

UA^Iftoa kainos. Djoiiomai cvai 
’ni-il iHBI t m virale Amerikoj*. Į tuok 

flĮiitof aJąprUdaia kiekvienu laika.
SXJ TSpfetarime ligonbuti.
Nuvytffių/ rianra nsutio* moterUkb

Gaus gyva Kala 
Dovan

Kas nenorės Kalakuto, gaus $1. pinigais

ame girti musų žieminius dr
0 panas, nes kas jas pamatys, supras jų vertę ir pirks

Ir- 4 4 <*^4 4 Ir *"V 4 ravi rara —»— rara■ kadangi musų kainos visada yra
žemesnes kaip visų kitų storų. Męs

turime drapanas di 
džiausiame pasirinki 
me.

Siutai nuo $8.00 
ir augščiau net iki 
$25.00.

Overkotai nuo $7. 
ir augščiau net iki 
$28.00.

Ateikite apžiūrėti 
musų drapanas, o pa
tys persitikrinsite,

H kad teip gerų drapanų ir už teip mažus pinigus nie-
sį kur kitur negalite gauti kaip pas mus

Musų storas bus atdaras iki 10 valandai kas- va
ji karas iki 25 dienai šio menesio.

The Brldgeport Clothing Co.
3246-3248 So. Halsted Street, JXT Chicago, III 

5 Name uLietuvos” Redakcijos

a
 Naujas Išradimas 
Seėtiprtnhnul h-■Slulkyni'N pteulrų. 
YukttanTfšfplkų žmonių atgavo pai
kių* plauku*, •ulaikodlDkima plauko 
gaivu* labai trumpam* laike. Vietoje 
•e n u ata0ga nauji, fraku* plaukai. Vloekte ha. 
Į* r Marija dykai. Artesn«m* tintoms ratkla ra- 
SjU ^cieSantkrMM kaakiflĮ.

■VtVUDZA

32S5 So. Halsted St, Chicago, Iii.
*<rno YtookiM liga* moterų, vaikų tr vyra. 

TVital tart didele praktika ir gydo patekminral 
vltokuL* limpančia*. uiaitenCjuaia* (r pralupuu- 
gM vyrų licaa. Daro operacija* prackmlijiai.

daut pinigų aut daktarų ir vaistų b« jokio* aaude*. ir mano noru vra parodvti viaicm* 
kitiems tmoninu. kuria buvo gydomi deiinutie* ar daugiau* daktaru be jokio puise- 
kimo. kad ai turui vienintčlį bodų, kuriuomi tikrai ligrdan.

Nemokėk už gydymą b* naudos —• mokėk už tikrą Išgydymą.
Ai tikrai iigvdau bta« akilvio, plaučių ir inkstų net ir labai azttndintas

liČYdom* greitai, tikrai ir ra 
pilna slaptybe. Nervų aaoU-
paijimu, uupuolimą* (veika
lo*, Sūdymą* stipryMa, nubi- 
gimas kraujo, už nuodijimą*. 
Mapumisia taiitya. - - ų.

Plaučių ligos,
plaučių lito* tikrai iMydoma

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

1*4 vdo kad būtom

moterų litų.

Moterų ligos
nose. Baltosios tektjiniis ir 
kito* lito* tikrai ittvdome*

Užnuodijlmas 
Kraujo,

BD 7INC 41so-CLARK1/I\* ZjlllOų (tsrp BasšalO ir Laks ta.>

A. 01szewskio Bankoj 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS
Išdirba “Dovieraastis" — Kon

traktus, Raštu* pardavimo 
ir visokius kitus dokumentusjMr už
tvirtina visokios dokumentiM^pas 
konsolių. Inkorporuoja draugi]™ ir 
atlieka visokius kttus notarijallKus 
darbus.

Visokiuose notarijallškuose reika
luose kreipkitės |

J. J. Hertmanowicz
(Notary Public)

3252 So. HalsteO st., Chicago.

KOŽNAS GAUS DYKAI

nNHsaals
kalboj. M

Jame
■uvirš

|jpgĮįMfMHfc jMftųy* 1!■1 i. kaip nuo Jų
- . irlffSžtf «psi*uugoti. kokia* gy- 

<1u,'lr* naudoti, kiek 
jo* prek1u<>)» ir kur 
r Uti rnveik*!*! ir pre- 
kė< \ Vainų kvepiančių 
Ir gydančių muito. Per

■Mm laBBĮ tumų. Elektro gydan. 
'■ ‘■X čių aparatų, Robcri-

»l<) birbimų. Nonų.
• putnų. Stuk ų, Drukoo- 

SM Janių Malinčlių, Ar-
Bionikų, Koncertinų, B Bv Britvų, PavtnSrvooiųV K tr llmU1 kitokių kož-

, nam reikalingų daly-
** kR- Iškirpk litą *PK*r. 

alnlmę Ir priaiųak Mum. o tuojau* ganai virai dy
kai katallogą • • Jubn J. Kagdziunas, Propr- 

JOHN'* ėUPPLY HOUSE

Vardu*

D-re Marija Dowiatt-Sass
OFISAS: 1715 W. 18th St. G YVE N.: 5208 W. Hsrrisen St.
VauMDoe: S. JO iki 1S Pietų . 7 iki S Vakare arti Uro> Aw*m ■

N'edaidieiilal* nūn 9:U> Ik 1> pietų ViUKtKn: nud l Iki 8 po ptotų
TelefonseAaml ĮSOS. Tulefraras Austi** <•*.

IEFORE Kl
. 60ES ORY

________ P KSntucky
Degtinės

Pirmiau* negu LegšsUtura įves blaivybė* tiesas, suma-H

100 OLD COMMANDER Dmihli
_P[oof_B08IIB0N WHISKEY Stamps
4 Mos ir 095

I gilius K
I Q kurtis ir f- 45 

® 2 galoui O
Tyra, tikra degtinė, neprimaišyta. Paiendiata su vai-j 
džies užpeėštislmu. Nlra geresnės degtinės sviete savo! 
pilnumu ir sveikatai naudingumu. Tokls dej'laš kaispilnumu ir sveikatai naudingumu. Tokia daj'litš kaip 
Wa, kitur pardavisėlama po peakh delisrtal L|B,M] galonai

Taupyk pardavėjo įąigą, pirk tyrą, tikrą deg
tinę tiesiai iš farsiofe Kentacky distiliuotuvis.
Bandyk ją ant mus rižikos: jeigu tau ji n<;pa-

I tiks, grąžink mąs kaštu, o sugrąžiusiai pinigus.

i Dykai su steliayima:
Stoliuok šiędlen, nes vėliaus^ išpardavus, prekės pakils.

•Centucky Ccroperatlve Dlatiilery Co.
Dopt 71 Loulsvflle, Ky.

2 Męs Apdraudžiame J
Nuo Ugnies visoki turtą,' ar tai butų namai, naminiai 

daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.
Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.

Nuo Mirties.

Męs apdraudžiamu VISKĮ Ir nuo VISOKIU NELAIMIŲ

I
 Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir-1 

kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės,

I
 nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa

nija išmokės jums tiek pinign, ant kiek jąs busite apsidraudė.
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 

reikalais kreipkitės pas

' A. OLSZEVVSKI 
|j3252 S. Halsted JSt. Chicago.

MMUey j
- Nusipirk

Pijaus ar GrayjantĮ-Pijaną 
tiesiai iš dirbtuvės ir sučėdyk 
sau pardąvAjo uždarbį. Mųsų 
išdirbimo pijanai yra pagarsėję;
oki pijanai, kaip štai žemiaus 

paminėti yr» verti visiems turėt 
The Bradbury,

__  Smith & Barnes, 
Webster, Henning, 
Willard & Wh ittier.

Mųsų prekčs yra kožemiausios, ir męs duodame 
progą nusipirkti pijaną su mažais i&nokesčiais.

Truputį vartoti pijanai parduodama už žemesnes prekes. *

2 The F. G. Smith Plano Go.
248 Wahash Avė. Chicago, III.

A. N. Masulis, pardavėjas, 8246 Halsted St.

i ir orderiai* pa* k.
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