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’OLITIŠKOS ŽINIOS.

•emdami

tngustų

be jokio pasiklausimo* 
jimus. Žandarai,
> teismui, pats daro 

tirinėjimus, jeigu

| MASKOLIJA.
| Maskoliškoj durnoj spalininkai, 
larbiausia Stolypino politikos pa
ima, padavė reikalavimą aprube- 
rnoti politiškosios policijos, taigi 
jandarų sauvalę. Dabar žandarai 

didesnes privilegijas negu teis- 
Žandarai gali be. teismo, pa- 

vienU nužiurę j imu,
nepatinkančius žmonis net 

metų laikyti kalėjime, gali iš- 
iš gimtinio krašto; gali su- 
ir sodyti į kalėjimus ret teis- 

išteisintus. Maskolijos žanda- 
tankiai priešingus teismams iš-

savo 
pirm
pra- 
aiš-

prirodymų kaltės neturi, tai 
|į4^mian ypatų nei ne paduoda, bet 

laike* žmonis kalėjimuose, nes 
H^pias, nors jis butų niekiausias, 
H^R;i savo nusprendimus turi rem- 
■^Hant teisių* žandarams gi teisės 
* Bco nesveria, jų teisės — tai jų 
S^Kų užsimanymai. Suprantama, 

turėdami tokias privilegijas. 
H^Bidarai Maskolijoj daro didžiau- 

.betvarkę. Jie prižiūri, daboja 
BMt augščiausius uredninkus. Be 
^■ndarų leidimo Maskolijoj žmo- 

negali net už-dt-ninio pasporto 
I^Kuu. nors tokius paspąrtus išduo- 

ne žandarai, bet gubernatoriai. 
^Sudarai gali lysti visur, kur jiė 

nori. Buvo atsitikimai, kad 
|^Kb žandai palaikis eidavo į uni- 
-*‘B.itetu< dalioti- ar profesoriai i<- 
B^Knoj pakraipoj lekcijas skaito. 
H^K'larai yra ir kituose krantuose, 

y ra Prancūzijoj ir Vokietijoj. 
im,en jie nei jokių privilegijų ne 
KB. ten žandarai yra tik kaimų 
B^Biciįa. jie daboja tvarką kaimuo- 
|V teip, kaip miestų policistai tą 
jB^ro miestuose. Gali jie nužiurė- 

ypatų areštuoti, bet bausti ne- 
i. baudžia tik teismai. Masko- 

|B?j jeib žandarų oficierpalaikis 
|Bli bausti kiekvieną, kas tik jar 
|B patinka- baudžia tuos, prie kurių 
Bismas ne gali prikibti.- Reikia
■ ar* pridurti, kad Maskolijoj žan- 
Barai renkasi iš menkiausios doros
■ patų, tai ne sunku suprasti,„kaip
■ iė daug blogo gali žmonėms da-
■ vti ir ištikro daro. Neįstabu to-
■ ėl. jeigu žandarų pasielgimas pra-
■ ėda nepatikti net teip tvirtai ran-
■ o besilaikančiai partijai spalinin-
■ ų.
■ Spalininkai reikalauja, kad tiri- 
■-•ėjimas politiškų prasižengimų, da- 
■*ar pavestas žandarams, butų ap-
■ ubežiuotas. Jeigu tas reikalavi-
■ nas bus durnos ir viešpatystės ta- 
Bybos priimtas tai prasižengimų
■ rinėjimas bus nuo žandarų atim-
■ ls ir atiduotas paprastiems teis- 
Bjio tirinėtojams. Tokiu budu ž£n-
■ arai negalės kalėjimuose jų su-
■ r tų žmonių laikyti be teismo, kaip 
■ai dabar daro. Klausymas tik- ar 
Bą reikalavimą, nors durna ir pri- 
B nitų, patvirtįs viešpatystės taryba, 
| .irioj sąnarių dauguma susideda 
J? varo paskirtų biurokratų. Iki 
F-icl, ypač laike pirmutinių dviejų 
r durnu, jeigu jos ką žmonėms gero

priėmė, \tą vis atmezdayo viešpa- 
į tystės tarvba. ji priimdavo tik ran
do sumanymus, o tas žinoma, žmo
nėms naudingų sumanymų ne pa
duoda. Bet pirmutinėse durnose 

t persvarą turėjo rando nekenčiami 
F kadetai dabar gi ta persvara pe- 
trėjo į rankas mažai reikalaujan- 
Įčių spalininkų, todėl gal jų suma- 
■nymams nesipriešįs teip labai vieš
patystės taryba, nes spalininkai, 
■ners kartais ir nupeikia valdžios 
■darbus, bet visgi veik visada jos 
■eikalavimus priima.
B Caras Mikalojus toliau siaurina, 
frinlandijos teises, jos autonomiją. 
Betėrburge buvo sutverta iš mas- 
■oliškų urėdninkų specijališka ko- 
■nsija peržiūrėti Finlandijos t^i- 
Bs. Ir kaip reikėjo ir laukti, ka- 
Bangi komisijoj buvo veik visi 
Binlandijos surišimui su Masko- 1 
Baskoliai, ji nutarė, ankstesniam 
■a^ palikti tik šešėlį tos kunigaikš- , 
B^tės savistovystės, leisti jai vien : 
*^nnoj ir viešpatystės taryboj tu- 
-Bti porą savo atstovų, taigi pasta-

Finįmdiją teip kaip Lietuvą 1 
.BLenkiją. Tas komisijos nu- 1 
^Bjndimas dar vienok viešpaty- y
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iki šiol 
maskoliš- 
juos pri- 

Kadangi

stės tarybos neužtvirtintas. Bet 
visgi nėra abejonės, kad Finlandi- 
jos autonomiškos teisės bus su
siaurintos ir caras tol neapsistos 
siuarinimo darbe, kol Finlandija 
nebus teip nupuldyta, kaip nupul- 
dyta Lietuva arba Lenkija.

Gelžkeliai Finlandijoj 
buvo neprigulmingi nuo 
kos kelių ministerijos, 
žiurėjo vietinės įstaigos,
vienok, dėl siaurinimo Finlandijos 
teisių maskoliškoji valdžia laukė 
streiko tarnaujančių ant jos gelž- 
kelių, tai ji Finlandijon pasiuntė 
maskolius- kad jie užimtų vietas 
finlandiečių, jeigu tie sustreikuo
tų ir tuos maskolius atidavė prie
žiūrai ne Finlandijos įstaigų, tik 
Peterburgo kariškų valdžių. Jei
gu tik sykį maskoliai bus įsprausti 
į Finlandijos įstaigas, jau jie iš 
jų nepasitrauks. Teip darė caro 
valdžia pirma jau visuose ne mas
kolių apgyventuose Maskolijos 
kraštuose.

. AMERIKA.
1 Baisi nelaimė anglių kasyklose 

Cherry, III. vėl atkreipė gyven
tojų atidą į menką besirupinimą 
Amerikoj apie darbininkų gyvastį. 

į Laikraščiai reikalauja geresnio pri- 
. žiūrėjimo darbo vietų, reikalauja 
. atsakančių teisių. Bet ar sulauks 
, greitai tų geresnių teisių, galima 

abejoti. , Dabar iš kasyklų ištrau
kė veik visus, bet gyvų daugiau 
nerado

Nelaimės kasyklose atsitinka ir 
Europoj, bet Amerikoj jos atsi
tinka kur kas tankiui ir 
tankiausiai dėl godumo darbda
vių. Saugojime darbininkų gyva
sties Amerika toli atsilikusi nuo 
Europos. Čia nelaimės teip tan
kiai atsitinka, kad prie jų žmonės 
priprato, jo$ didelio įspūdžio ne
palieka, o penkcentiniai teatrai tu
ri net pelną. Tas, rodosi, yra kai- 
pi pasityčiojimu iš nelaimių.

Terp Jungtinių Valstijų ir pie
tinės Amerikos respublikos Chili 
užgimė nesutikimai. Jungtinės 
Valstijos pareikalavo nuo Chili at
lyginimo milijono doliarių Alsopo 
kompanijai. Kadangi Chili gyven
tojams tas * reikalavimas pasirodė 
neteisingu, jie pradėjo boycotuoti 
Jungtinių valsčių prekes, jau už- 
steliuotas atsisakė priimti: taigi 
griebėsi skaudžiausio ginklo kurio, 
kaip matyt, pabūgo Jungtinių vals
čių randas. Jis juk ne gali chilinie- 
čitts priversti pirkti tą Amerikoj, 
ką jie gali ir kitur gauti. Todėl 
Jungtinių valsčių randas užmezgė 
su Chili randu tarybas ir pasisekė 
šiaip teip susitaikyti.. Abudu kraš
tai sutiko nesutikimus pavesti san
taikos teismui, teisėju išsirinko 
Anglijos karalių.

Dar didesnius nesutikimus Jung
tiniai valsčiai turi su vidurinės 
Amerikos respublikos Nicaragua 
prezidentu dėl sušaudymo dviejų 
amerikėnų dalyvavusių revoliuci
joj. Amerikos randas 
■siuntė, ginti amerikonus, porą 
riškų ląivų. Bet tas prietikių 
pagerino, priešingai, dar juos 
biau sugadino. Nicaraguos prezi
dentas Zelaya pradėjo gazdinti 
mieste Managua esantį Amerikos 
konsulių. Tas prietikius dar la
biau pagadino.

Atsiradimas Amerikos kariškų 
laivų Nicaraguos pakrantėse padrą
sino revoliucijonierius dar labiau. 
Prezidentas Zelaya kreipėsi į Mexi- 
ką prašydamas pagelbos prieš 
Ameriką, bet jos negavo. Jis to
dėl sušaukė kongreso susirinkimą 
ir kaip mano- nori atsisakyti nuo 
prezidentystos ir prasišalinti visai 
iš Nicaraguos, nes ten draugai ir 
šalininkai jo nyksta dėl Jo žiauru
mo.

tija veržia nuo Anglijos prekių 
pardavimo vietas, stumia Angliją 
iš tos dirvos, kur ji iki šiol svar
bių konkurentų neturėjo. Ant 
jūrių Anglija iki šiol buvo drū
čiausia viešpatystė bet ir ant tos 
dirvos Vokietija ne nori apsileisti. 
Rods Anglija drutina savo laivy
ną, bet tas reikalauja daugiau iš
laidų negu pirma- kada Vokieti
jos laivynas buvo menkutis, kada 
Anglijos kivynas buvo tvirtesnis 
už laivynus kitų tvirčiausių ant jū
rių dviejų sujungtų vieŠpastysčių.

Nors oficijališki prietikiai terp 
Anglijos ir Vokietijos išrodo drau
giški, bet ištikro to draugiškumo 
nėra. Abudu kraštai drutina savo 
pajiegas ir rengiasi karan, kurio, 
jeigu Anglija nori palaikyti savo 
dabartinę vietą terp svieto viešpa
tysčių, negalima bus išvengti teip 
jau, kaip Amerika negalės ateityj 
išvengti karo su Japonija.

Randai abiejų kraštų slepia ne
sutikimas bet gyventojai išsikalba 
atviriau. Ir Anglijos rando svar
biausiu mierių yra ppeš savo prie
šą pastatyti kuo didžiausias pajie
gas. Jis stengiasi visur jieškoti 
draugų, kurie Anglijai padėtų ka
re su Vokietija. Šiuom tarpu gali 
tikėtiesi pagelbos Prancūzijos ir 
Maskolijos. o gal į Japonijos, jei
gu toje neįsipanios į nesutikimus 
su Amerika. Anglija stengiasi, 
užgimus nesutikimams Japonijos 
su Maskolija, jas taikyti, ne leisti 
nesutikimams per toli nužengti.

Dabartinis Anglijos randas par
lamente neturi didelio skaitliaus 
pritarėjų. Biudžetas ateinantiems 
metams neužtvirtintas ir nėra vil
ties, kad jį užtvirtintų. Rods terp 
partijų tarybos dar neiširo, %et ne
gali jos susitaikyti. - Manoma to
dėl, kad reiks dabartinį parlamentą 
paleisti ir paskirti naujus rinki
mus, ir valdžia pateks į liberalų 
rankas.

ISPANIJA.
Ispanijoj, paėmus valdžią 

ratams šiek tiek nusiramino* bet 
visgi dar nortnališki prietikiai ne
užviešpatavo. Vienok nauja mi
nisterija susidrutino, ypač kad jai 
sekasi labiau nuolankumu užganė
dinti gyventojus

Ir Mauros ministerijos pradėtas 
karas su Morokko maurais per 
kurį Išpanija tikėjosi Afrikoj iš
platinti savo valdybas, rodosi ar
tinasi prie galo. Rods pereitą san- 
vaitę išpanijonai turėjo kelis susi
rėmimus su maurais, bet susirėmi
mai buvo maži; svarbiausios gi
minės jau mūšiuose nedalyvavo 
Svarbiausių maurų giminių—Bcni 
EUifrur ir Beni Sidel giminių va
dovai ne tik pasidavė su savo ka
riautojais išpanijonams, bet dagi 
pasižadėjo jiems padėti suvaldyti 
dar nenorinčias pasiduoti gimines.

libe-

iš- 
ka- 
ne- 
la-

PRANCŪZIJA.
Prietikiai terp Prancūzijos ran

do ir katalikiškos dvasiškuos gen
da vis labiau. Vyskupai iškeikia 
ne tik tėvus leidžiančius vaikus į 
rando mokyklas, bet net čieltts 
valsčius užlaikančius mokyklas, 
kuriose mokinama iš bažnyčios iš
keiktų rankvedžių.

Ministerių pirmininkas Briand, 
parlamente, kalbėdamas apie prieti
kius rando su kunigija, pasakė: 
jog Prncuzijoj ateina laikai- koki 
jau ne kartą buvo jos isto
rijoj, kada kunigija, vyskupai 
rėš atvirai stoti ne apgynime 
mo siekių, bet .Prancūzijos, 
dabar Prancuzijot kunigai
Rymo tapo pastatyti, kad jų įtek
mė vodinga Prancūzijai lygiai vi
duriuose jos, kaip ir užsieniuose. 
Iš ministerių pirmininko kalbos 
matyt, kad Ptancuzijos randas 
mano prieš kunigiją nusiknkti.

tu-
Ry- 
Jau 
teip

' į ANGLIJA: "
- Anglija drutina savo laivyną. 
Dabar pradėjo dirbdinti du kariš
ku laivu, kurie bus didžiausi ant 
Svieto -* mūšio laivą Orion ir 
mūšio skraiduolį Lion. Paskuti
nio mašinos turės 70000 arklių pa- 
jiėgą, sųhkumas gi jo 2T000 tonų^ 
greitumas 27 'mazgai f - valandą. 
Didžiausias Apglijos laivynas su- lyginant su 1908 m., 
rinktas Šiaurinėse jūrėse ir jis ' 
greitai gali būt apverstas prieš Vo
kietiją, su kuria Anglija turi dau
giausiai msJtikimų. Mat Vokie-

TOS

ne

IŠ VILNIAUS
6 Vilniaus Mokslo Apskričio gu

bernijose sausio I d. 1909 m. 
buvo 3601 pradinių mokyklų* iš jų 
276 miesto ir 3225 .kauro. Su-

skaičius pasididino ant 23% (840 
mok.): miestuose ant 4% (11 
mok.) ir kaimuose ant 22,8% 
(829).

Rūtai gubernatoriaus leista da 
ryti visa eilė muzikos, dainų spek
taklių, šokių vakarų.

Spalių 24 — koncertas, 25 — 
kencertas, 31 r- spekt: ^Užburtas 
Kunigaikštis”. _

Lapkričio — 1 spektJ “Užbur-

"Nutruko” ir "Tarnas įpainiojo”; 
15 — spekt.: “Katriutė”; 22 — 
koncertas; 29 — spekt.; “Inteli
gentai”.

Gruodžio 12 — spekt.: "Ūka
nose”; 13 — spekt.: "Nutruko“ 
ir “Tarnas įpainiojo”; 19 — kon
certas; 20 — spekt: “Ūkanose”; 
26 — Vaikams eglelė; 27 — spekt. 
"Nutruko” ir “Tarnas įpainiojo” 
arba koncertas.

t . *■
Iš KELIONES PO VILNIAUS 

GUBERNIJA*! '
Grinčios, stubos Suv^ gub., o 

tenai gerai lietuviškai vadinamos 
pirkios, toli ne taip gražios ir švie
sios kaip pas mus Naumiesčio, 
Vilkaviškio ar Marijampolės ap- 
skričiuose. ~ 
mažumas 
dija jau 
švietimą; 
tamsu ir 
ninkai keliasi į viensėdijas, daro 
didesnius langus* bet dar jiems 
baisu pakenčiamos kitų apšviestes- 
nių lietuvių šviesos. Pirkiose be
veik visur ir virtuvą. Viename 
namo gale — kamaroje, kur sto
vi girnos (vėjinių malūnų neteko 
matyti), pilamos bulvės ir sukrau
ti įvairus mažmožiai., Pas vieną 
ūkininką radau kamaroje iškastą 
ir kelnorę bulvėms pilti. Antra
me namo gale gyvena žmonės. 
Pirkių su grindimis labai, labai 
maža. Dūminių pirkių nedaug. 
Pirkiose beveik visur šeria kiau
les. daugelyje vietų Jattoo žiemą 
aveles, nes tai esą ir šilta ir gera.

Viename sodžiuje pas ūkininką 
priemenėje radatt ^r|dį, o pirma 
tenai buvo užtverta kiaulė. Kai
kur kaip Rodinės parap., mačiau 
tokius pirkioje narus, t. y. sukal
tos lentos* ant pagalių pastatytos, 
ant lentų patiesta šiaudų, viduryje 
pamesta pogalvis ir tenai miega 
galvomis susirėmę, žmonės. Po 
lentomis žiemą guli avelės ir šil
do žmones, tai mat dėlko ir šilta 
ir gera.

— Nešvariai gyvena Vilniaus 
gub. lietuviai, tik jų laimė, .kad 
beveik visur sodžiuose turi po ke
letą pirčių. Kas sanvaitė arba dvi 
sanvaiti viso sodžiaus vyrai ir mo
teris eina į pirtis maudytis. Jie 
stebisi, kaip mes galirite, apsieiti 
be pirčių. Beveik kielcviena kle
bonija irgi turi gerai įtaisytą pir
tį. Subatoje tenaf visa'klebonijos 
šeimyna maudosi. Pinčių įtaisy
mas gana prastas. Pria upelio ar 
ežero stovi mažas medinis namelis, 
įeini vidun, o tuoj čia akmeninis 
pečius. Pečiaus viduryje primesta 
akmenukų. Pečių iv taos akme
nukus kaitina malkomis,' paskui re
plėmis ištraukia akmenukus iš pe
čiaus ir meta į lovį* vandeniu pri
pildytą. Vanduo įkaista ir žmo
nės prausiasi. Garų gauna užpil
dami vandens ant akmeninio pe
čiaus. Tokių pigių, naudingų svei
katai, pirčių galima rasti kekvie- 
name^džiuje po dvi, tris ir dau
giau. ’^SaliiriU butų ir pas mus tai 
jurėrf^* Tik musų pirtyse, kur da- 
bd^mkųuni linai, pastatykime ak
meninį pečių, pečiaus gale įtaisy
kime vietą pašildyti vandens kati
lą plačių lentynų, kad butų galima 
pasikaitinti garais.—r tai ir turėsi
me puikias kaimiškas rfirtis. Ūki
ninkas glėbeliu malkų įspraus visą

| svei-
« . . -. « .8*^ supra-

Pačių pirkių langų 
jų tamsumas tartam liu- 
apie pačių žmonių ap- 
visur tamsybė, vargas, 
pirkiose. Jatt kur uki-

savo šeimyną. Kaip taf butų 
ka> gera, lengva. Taitgali s 
sti tas. kuris tiktai yi p. maudęsis 
pirtyje. Ištikro^ pas jt lis, Suv. g. 
kai-kada nesmagu žiū ėti į žmo
nių priskretusias, įdull ijusias gal
vas. Galima butų ra i pas mus 
daug, kurie tik kartą per metus 
trenkasi galvas, o gi ir tokių, 
kurie tik keletą kartų >er visą sa
vo bėdiną 
kad musų'i

410, ką valgo Vilkav. ir Natmi. 
► apskr. Suv. gub. ūkininkai. Mė- 

sps dažniausiai gauna tris kartus 
per sanvaitę, du ir net vieną kartą. 

į Kai-kur mėsos gabalėlius sutrupi
na ir jąją srebia šaukštais. Savos 
duonos daugiausia neužtenka, todėl 
pirktoji duona nesimėto ir reikia 
sti jąja skupiai elgtis. Kepa te
nai grikių blynus ir juos per dieną 
valgo. Žmonių maistas, kaip ir 
Suv. gub. bėdinųjų — bulvės. 
Pavakariai tenai nėra žinomi, jie 
valgo tris kartus per dieną. Suv. 
gubernijoje daugelyje vietų vasa
rą valgo keturis kartus* o net ir 
penkis.—Bėdini žmonės, gyvendami 
mažuose butuose* kvėpuodami gy
vulių sugadintu oru, maitindamiesi 
bulvėmis, vargingai išrodo: veidai 
tamsus, apnešti ,su vargę, susenę, 
mažo ūgio. Nematyti tenai vai
kinų ir merginų pilnais* raudo
nais, sveikais veidais, kaip kur ki
tur matoma.
I Dabar pažiūrėsime, kokie pas 
juosius papročiai. Pradėsiu nuo 
diedų. Ne visur Viln. gub. ap
vaikščiojami diedai.
radau 
Diedus 
metus: 
rudenį, 
pasiskyręs- savo nedėlią. Tai 
nai šeimyninkė išverda grikių 
šės, išverda mėsos, papiauna 
ną, paršelį, pasirūpina medaus, 
grietinės, sv:esto, sūrių ir išsike
pa gardžios, gražios duonos. An
ksti rytą eina per sodžių elgetos 
ir jie gauna mėsos, duonos ir tt. 
Bėdiniems sodžiaus žmonėms tur
tingieji neša į namus išmaldas. 
Atėjus pusryčiams jie uždega vaš
kinę žvakę ir padeda ją ant stalo. 
Paskui Visa šeimyna kalba drau
ge po 6 poterius už dusias ir val
go. Į*ąvalgę vėl kalba poterius. 
Tai atlikę jie eina į bažnyčią ir 
tėvai nešasi gurbutį žalios ir virtos 
mėsos, duonos, druskos mergelį* 
kruopų, miltų ir tt čia jau atėję 
vėl dalina bėdiniems ir klebonui. 
Klebonas tų visų suneštų mėsų ir 
duonos dvi dali pasiima sau, ir 
po vieną dalį duoda vargonininkui 
ir zakristijonui. Bet taip dalinasi 
ne visur. Šitas paprotys yra tik 
parapijose arčiau Garbino gub., 
kitur jisai yra nežinomas.
i — Ir tenai yra užperkamos už 
dūšias egzekvijos. Ne vienodai 
jąsias apvaikščioja. Kai-kur jau 
anksti rytą susirenka giminės, ar
timieji -prieteliai ir namie gieda 
rąžančių. Pagiedoję valgo kopū
stų ir mėsos/ir užsigeria alumi. 
Paskui visi važiuoja į bažnyčią ir 
klauso šv. NtiSrų. Katrie negieda 
namie, tie po Mišių bažnyčioje 
kalba rąžančių, o paskui eina į 
špitolę valgvti. Prieš valgį atskai
to “Litaniją už dūšias”? o pavalgę, 
atsigėrę alaus ir atgiedoję "Aniuo- 
las Dielo”, skirstosi namo.

— Numirėlius laidoia sodžiaus 
kapinyne, o paskui užperka už dū
šią Mišias. Arčiau bažnyčios gy
venantieji laidoja parapijos kapi
nyne. Laidoja trečią dieną. Kū
dikius anksčiau. Rodinės parap. 
kaip tiktai padaro grabą, tuoj ve
ža į koplyčią prie bažnyčios ir pas
kui jau laidoja. Kaikur Mišias 
jau toliau užperka ir padaro gimi
nėms balių. 7. Daubaras.

(“šaltinis*).

Tą paprotį 
Marcinkonių parapijoje, 

apvaikščioja du kartu per 
vieną kartą vasarą, antrą 

Kiekvienas sodžius turi 
die- 
ko- 
avi-

IŠ KAUNO GUB. .
AntrosiosZ duomos Kauno gub 

lietuvių atstovų byla spalių 20. d. 
buvo peržiūrėta senate. Senatas 
kasaciją atmetė, visi 5 — Kup
stas, Po vylius, Kumelis, Gudavi
čius ir Stašinskis — už kreipimąsi 
į savo rinkėjus, turės atsėdėti po 
metus tvirtovės Tokspat likimas 
ir valstiečio Radzevičiaus už plati
nimą tų atsišaukimų.

("Lietuvos Žinios”'

Butų gera/ 
c raugijos Lt- 
l*nurną* įtai-

sytų jas ir "noriai pradėtų seno
vės tamsybės, nesveikatos purvus 
krapštyti.

— Valgis žmonių gana prastas:

mie-

IŠ JURBARKO, 
. Raseinių pav.

Spalių 24 d. netoli nuo 
Otelio sudegė kunigaikščio Vasil-
Čikovo bravoras su visais namais. 
Nuostolių padaryta apie kelios de
šimtį-: tūkstančių.

1 Tą pačią dieną už Nemuno Ki
dulių dvare (Suvalkų gub.) sude
gė kuliamoji (ugninė) mašina.

Juadvarnelis.
. ("šaltinis*) 7.

IŠ UŽPALIŲ, 
Kauno gub.

Čia yra dvikliasė mokykla. Ant
rosios kliasos mokiniai' pareika
lavo, kad butų išguldoma lietuvių 
kalba ir visuotinoji istorija. Mo
kytojas prižadėjo lietuvių kalbos 
mokyti abiejose kliasose. o visuoti
nąją istoriją tiktai paskaityti ant
rajai kliasai. Nuo rugsėjo 22 die
nos istoriją pradėjo skaityti, o lie
tuvių kalbos ligi šiol nemokina. 
Mat letuviškoji kalba jam esą šal
ta čiupinėti. A. Ž. ir 

("Mokykla”).
5.

IŠ ŠIAULIŲ.
Pradėta statyti naujas didelis 

kalėjimas. Vienų kamerų sako bu
sią daugiau 270. Tam reikalui 
paskirta jau 210 tukst rublių, bet 
jų toli gražu neužtenksią. Taigi 
Šiauliai pirmyn eina.. 1. Gk.

(“Lietuvos Žinios”).

IŠ YLAKIŲ, 
Telšių pav.

"Siev. Zap. Tel.” N. 253 
nešta, kad spalių 18 d. per pietus, 
kuomet visi žmonės buvo bažny
čioje. biauriai sumuštas Ilakių al
tarista kun. Urbanavičius 90 metų 
ir jo tarnaitė. Mušta su įrištu į 
skepetaitę akmeniu. Sudaužyta gal
vos ir visas kūnas, išdaužyta dan
tis ir net galukai liežuvių nuplau
ta. Abudu led gyvi. Žmogžudžių 
nesurasta. Kun. Urbanavičius bu
vęs turtingas, bet visus pinigus lai
kydavęs banke ir žmogžudžiai dau
giau nerado kaip 15—20 rub. 
tikrųjų žvėrys — ne žmonės.

pra-

Iš-

- iŠ VENTSPILES,
— Kuršo gub.
Pradžioje šio mėn. slaptoji po

licija, susekusi čionykščių aecijal- 
demokratų kuopą, viena nakčia su
ėmė 23 žmonės, kaipo tos kuopos 
narius. Suimtieji visi latviai liu- 
teriai* vienas katalikas. Išdavęs 
vienas Ventspilės mokyklų moki
nys. Felicija tebemedžioja nakti
mis ir vis daugiau suima. Liku
sios be duonos suimtųjų žmonos 
su vaikais. verkia.

šįmet Ventspilė, kaip niekados 
sparčiai prasiplėtė didyn. *Per va
sarą pridygo daug didelių ir gra
žių namų. Inžinieriams pristigus 
pinigų, darbai prie gelžkelio tilto 
pertraukti, nežinia lig kol.

A. Tilvikas.

niai krėtė M a tarnų kaime pas P. 
Dragunaitienę. Čia po 3—ą valan
dų darbo surado po kluono pama
tu keletą paslėptų knygelių ir pa
ėmė jas. Norėjo suimti jos dar
bininką P. Paltanavičių, bet pasi
rodė, kad šis nemoka skaityti.

Tą pačią dieną krėtė pas kitą 
Malamų kaimo ūkininką J. Biels- 
kį. Pas šį rado šautuvą ir suėmė • 
jo sūnų Joną, kurį pasodino vals
čiaus kalėjiman. .j

Paskiau, tą pačią dieną, ir gi 
tie sargybiniai krėtė Valių kaime-'^j 
pas Adomaitį, bet nieko nerado^ 
Rodos tie sargybiniai krėtė ir dau
giau pas ką tenai, bet tikrų žinių t 
neturiu. .

Šiais paskutiniais metais musų 
valsčiuje butų galima priskaityti 
kelios dešimtįs kratų, ir dėlei jų 
daugumo yra sunku jas aprašyti. 
Antrą* tas nelabai ir įdomu, nes 
tai kasdieninis musų dienų gyveni
mo apsireiškimas.

Čia turiu pranešti, kad yra žmo
nės, dėlei kurių skundo buvo da
romos augščiau paminėtos kratos. 
Kaip-girdėti, jie žada dar ir kitus 
skųsti. Taigi, jeigu tie žmonės 
nesiliaus kitų skundinėję, busiu 
priverstas viešai pagarsinti jų pa-J 
va r dės. Kaimietis.

('‘šaltinis*).

IŠ TURČINŲ, 
i Naumiesčio pav.

Rugsėju 26 d., pasienių karei
viai sugavo vieną vaikiną, einantį 
per sieną. Kareiviai manė, kad 
daiktai, kuriuos rado pas tą vaiki
ną, yra ukin. Naujoko. Visaip 
vaikiną tyrinėjo, norėdami išgauti 
vaikino prisipažinimą. Prieš porą 
dienų buvo kratę pas tą ūkininką 
žemsargiai bet nieko nerado. Taip- 
pat buvo darę kratą ir pas ukin. 
Mekšr., bet ir čia nieko nerado.

Pasešufiinis.
("šakmis“)? . -"

IŠ NAUMIESČIO, 
^Suvalkų gub.

Ūkininkai džiaugias gerais 
tais. Viskas užderėjo neblogai. 
Apart to dar ir kainos javų ne- 
peržemos. Įpač linų sėmenės: mo
kama už pūdą 1.75—1.90 kap. 
Užtat ir didžiuma ūkininkų po se
novei skubinasi į paprastą "ap
švietimo įstaigą” su*parašų; "alus, 
Lietuviškoji Bavarija” ją prilaikyti. 
Ir tų “įstaigų” Naumiestyje yra 
daugybė ir visos puikiai laikosi. 
Žinoma Atsiranda blaivų ir dorų 
ūkininkų, kurie skaito laikraščius* 
knygas, rūpinasi mokyklų steigi
mu. ... Jaunimas-gi musų, galiu 
drąsiai sakyti, nėra atsilikęs savo 
apšvietimu nuo kitų Lietuvos kraš
tų. Daugelis yra darbščių, blai
vų vyrukų, kurie, susitarę*išsirašo 
laikraščius (“Liet. Ukin.”, “Liet. 
Žin.”, “Žmon. Knyg.”) arba gi
minės parsiunčia iš Amerikos.

Krivaičių-Krivis.

me-

IŠ KRYKLIŲ, 
Naumiesčio pav.

Spalių^ 22 d. Vilkaviškio žanda
rų viršininkas su žandarais ir

AUGŠTOJO GELGAUDIŠ
KIO, 

Naumiesčio pav.
Augštojo Gelgaudiškio savinin

kas dvarponis šemetas, visiems 
savo dvaro darbininkams įtaisė pa
baigtuves už visus lauko darbus. 
Pabaigtuvėms p. riupirko 4 gor
čius degtinės ir 5 viedrus alaus. 
Visus darbininkus suvadino į vie
ną kambarį, na ir prasidėjo "pa
baigtuvės”. Darbininkai sriaubda
mi degtinę ir alutį gėrėjosi p. š. 
duosnumu* mielaširdingumu, su- 
pratlyvumu, ir tt. Kada jau baigė 
gerti degtinę ir alų ir kada jau 
buvo gerokai įkaitę, tai pradėjo 
mušties, ir Juozą Snudį taip su
mušė jogiai dabar pavojingai ser-

IŠ

Argi ponas negalėjo padoriau 
atmokėti darbininkams ? Apšvie- 
stesniejie žmonės kovoja su girtuo
kliavimu, o dvarų ponai jį platina.

Gelgaudiškiu Antanas.
("šaltinis").

IŠ AUGŠTOSJOS PANEMU
NES.

Žiemos ir pavasario metu apie- 
linkėje žmonės sirgdinėjo raupais. 
Ta biauri liga į j aunu e snius-kabinė
jo si, ne vieną iš šio pasaulio iš
varė, kitiems skaistumą veido atė
mė. Rudeniop kasžin iškur atsir 
vilko skarlatina* jinai tik mažiukus 
pamylo, ne vieną motiną pravirkdė, 
po du, ..po tris jos sūnaičius ar du* 
kraites atėmusi-ir kapuosna palai
dojusi.

Vaikai 10 metų ir vyresnieji per
serga, nebemiršta. Susis.

("šaltinis”).

Iš RYGOS.
Centrališkame kalėjime mgpiu-

sargybiniais iškrėtė A. Kenitį. w d. j. kareivis, stovintis
Kryklių kaimo ūkininką. Ko jieš- 
kojo, nežinau, bet niėko nerado. 
Pas Kerutj jau šįmet trečią kartą 
krečiama.

Pabaigę 
sų svečiai 
kaimą pas 
ėmė keletą knygučių ir laiškų. Jo 
dukterį Oną suėmė ir nuvežė į 
Naurtrięsčio kalėjimą. . Ir dabar 
žandarai, neprileidžia prie jos tė
vų paduoti valgio, nei patalo; turi 
maitytis iš gaunamų kapeikų ir gu
lėti ant lentų (narų).

Spalių 23 d. Sintautų sargybi

sargybos nušovė per ligonbu- 
langą Mildą Riteriutę. Sedė-

darbą pas Kerutj, mu- 
nuvažiavo j Liepalotų 
A. Stiklių. Čia pa-

ant 
čio 
jo )> kalėjime dar nuo lapkričio i 
1907 metų; suimta buvo po kita 
pravarde slaptoje spaustuvėje Lat- 
vių social-demokratų partijos. Ka
ro teismas liepos 9 d. šių metų nu* 
teisė ją: atimti visas teises ir iš
siųsti j Siberijv visam amžiui (tau 
gi ir jos seserį Amaliją už tą. pa
tį dalyką).

Paėjo ji nuo Žagarės (Šiaulių 
pav.), kur visą laiką gyveno, vei-

monių labui. Užėjus reakcijai



1906 met. turėjo, kaip ir 
revoliucijos veikėjai, bėgti 1 
garės ir Kuršo policijos i 
jojančiųjų dragūnų burių; sunkiai 
turėjo vargti ir skursti* nekurį lai
ką miškuose, laukose —r gyvastis 

-—-——.t-, c

viš? kiti fnrieatuose šiandien jau patįs lat- 
nuo Za- 
ir skra-

viai yra ponai, ne taip kaip pas{ 
mus, kame miestuose viešpatauja 
žydai, lenkai ir kiti svetimtaučiai. 
Latviškas gaivalas Latvijos mie
stuose jau stipriai yra įsigyvenęs. 
Miestuose daugumenė — latviai.jos buvo pavojuje. Apsiraminus 

šiek-tiek ii vėl pradėjo veikti Min- Jie šiandien yra apėmę didelę dalj 
••1 nraani- Lrubvkic ;r nmmnniins o amaiai

taujos latvių socijal-dem. organi 
nacijoje. Pavasarį 1907 m. centrą- 
linis kom. L. S. D. P. pakvietė jąl8aypę 
į Ryg3 Prie sunkaus ir pavojingo rtanc’u ant 
darbo — dirbti slaptoje spaustuvė
je ; tenai ir dirbo iki suėmimo.
Žuvo* visai jauna, pilna energijos r - - B
ir spėkų Tai buvo žiedas laisvės vargu bau rastum sandai nors 

/ j vieną Kurso bei Vidžemės latvj,
ovotoni. Daugas veikimo.: kurs nemokėtų skaityti ir rašyti.

(“L U”) Latviški laikraščiai yra didžiai
, /■ * ’ 4 išsiplatinę ne tiktai miestuose, bet ir

sodžiuose. Pradedant nuo dienraščių 
kurių latviai šiądien turi arti dešims 
ir baigiant žemės ūkio laikraščiais, 
latvių laikraščiai šindien apima 
visas tautos gyvenimo ir darbavi- 
mos šakas. Specijalinių mokyklų 
taip-pat nemaža Latvijoje, taip kad 
norintieji gali pasirinkti, kokį nori 
specijališkumą.

Tas viskas taip smarkiai kelia 
augštyn latvių inteligentiją ir tur
tą* kad Latvija auga kaip ant mie
lių. Miestuose bežiūrint latviai 
išperka iš ateivių žemę ir namus 
ir stato milžiniškus rumus, išpuoš- 
dami juos senoviškais savo pagra
žinimais ir suteikdami jiems ypa
tingą architektūrą. Rygoje nuola- 
tai užeipa tokių nematytų kituose 
kraštuose architektūros namų. 
Latvių turtingumas mietstuose ir 
sodžiuose yra labai matomas. So
džiuose ūkininkai taip moka vesti 
ūkį, kad samdytiems darbininkams 
išmoka negirdėtas Lietuvoje algas 
— bernams po 150, mergoms po 
loo rublių su visu išlaikymu, ir ( 
turi iš ūkio dar didelį pelną. Ka- « 
rne musų lietuviškas ūkininkas, dėl 1 
žemės blogumo, visai jos nedirbtų 
ir neturėtų jokios naudos, latvis 
^ūkininkas savo išmanymu ir darbš
tumu tokias vietas paverčia į der
lingas dirvas arba trąšias lankas, 
kurios duoda jam didžius pelnus. 
Keliaudamas per ^Latviją* nuolatai 
matai šalia nusususio barono miš
kelio, ant liesos smilties puikiau
sius latvio ūkininko javus arba pri
žėlusią riebiausios žolės pievą. Ne-

' - . , . matysi Latvijoje tokių menkų lie-
yo leista mokyklose viso ko lietu- galvijų arba arklių kaip musų 
kiškai mokyti, buvo pirmiausia to- Te.
kiy viršininkų nepildomas, .0 jau latvį ūkininkų —
vėliau ir visai atšauktas. j, ^obos ir gyvuliai ir padarai—

Žingsnis po žingsniui grįždami s6pn?s k
į senąsias vėžes biurokratai vis la- Mokįdimi ^„kti didžių naudų 
biau persiima atgyvenustomis seno- j. UĮviai uklnlnkai u.
noviškonus svajonėmis. Is m<*y- ir „e,tidaoda to_
klų, kurių Suvalkų gubernijoje kius menku5 pinigus kaip pas mus 

Lietuvoje. Latviai ne tik savo že
mę labai brangina, bet ir už sve
timą gerai užmoka, jei tik gauna 
pirkti. Pastarais metais latviai la
bai įniko pirkti iš vokiečių baronų , 
dvarus ir daug jų jau išpirko. į 
Valdžiai labai parupo, kad latviai 
neišpirktų visų dvarų ir netaptų 
pilnais ponais savo krašto. Val
diški laikraščiai kartas nuo karto 
nurodo šitą pavojų, ragindami 
valdžią pirkti dvarus iš vokiečių 
(F patraukti Latvijon iš Rusijos 
kohonistų. Bet iš to nieko neišei
na ir neišeis, nesą, viena, valdžia 
.šiandien nestengia taip brangiai 
mokėti baronams už žemę, kaip 
moka latviai, o antra, valdžia gana 
g^rai mato ir supranta, kad rusai- 
kolionistai jokiu budu nestengs 
taip vesti ūkio kaip latviai, ir tu
rės čion pražūti. Todėl valdžia 
visiškai nei nemėgina Latvijoje 
pirkti dvarų ir dalinti saviems ko- 
lionistarns.

Visai kitaip einasi Lietuvoje. 
Nesumanųs ir nemokanti ūkinin
kai musų sodiečiai patįs parduoda, 
kam tik pakliuvo, savo žemę* o 
patįs bėga uždarbiauti į miestus, 
į dvarus, į Ameriką. Gi suban
krutavusius dvarus valdžia super
ka už menkus pinigus ir partrau? 
kia ant jų laukų iš gilios Rusijos 
rusus kolionistus.

Mums, lietuviams, reikia būtinai 
’ mokyties iš latvių ūkininkauti ko- 
1 liai nevėlu, nesą žemė taip išleng- 
’ vo slysta ir slysta iš po musų kojų.

~ A.

prekybos ir pramonijos, o amatai' 
beveik vienų latvių rankose . Tą

• stengtieš prieš svetim
taučių antpludimą — latviams su
teikia apšvietimas. Latvi joje — 
miestuose ir sodžiuose — yra tiek 
mokyklų, valdiškų ir savų, kad

1 'W'
į viena krpvą buvo nusisamdžiu 
sios Sriubą,1 bet šįmet jo* vėl iširę 
ir nebegali išlaikyti kliubo. Tiesa, 
kliubb? išlaikyti negalėjo nei viso^ 
draugijos bėndrai — kliubas davė 
nemažą deficitą pei abejus jo bu 
vimo metus'; bet kas čia kaltas: 
Greičiausiai1 — pačios draugijos, 
kad rtemoliėjo išsiversti, kad per 
savo fcįisileitfimą negalėjo išnaudoti 
klhibd*. O Miubas Peterburge bu
tų hbai* reikalingas kaipo pato
giausia susirinkimų ir pasitarimų 
vietą. Nors ir su tomis pačiomis 
repeticijomis didelis vargas, nesant 
geros vietos.

Taigi tas sujudimas nieko gero

Draugas veikimo.

p ■ * j '' j p 
IŠ MOKYKLŲ IR MOKYTO- 1 

JŲ GYVENIMO?
Praėjusį kartą .mes pažymėjome, 

kaip atšalusi yra dabar lietuvių vi
suomenė mokyklų reikaluose. Jei
gu tasai atšalimas ilgai tęsis, tai 
be abejo išvysime visą jo pasek
mių biaurumą, nors ir šiandien 
jau . šis-tas apčiuopiamo pastebė
ti galima. Ana Suvalkų guberni
joje, nors sulyg 1905 metų spalių 
27 dienos manifesto ir vėliau iš
leistųjų švietimo ministerio paaiš
kinimų, pradedamosiose vienklia-

• sese ir dvikliasėse mokyklose buvo 
leista išguldinėti ne vien musų 
kalba, bet ir aritmetika lietuviš
kai* šįmet mokyklų direktorius su 
inspektoriais šitą musų sunkiai iš-1 
kovotą teisę faktiškai jau atėmė? 
Nuo šio rudens Suvalkų guberni
jos mokytojams yra įsakyta arit
metikos jau vėl mokyti rusiška? 
nes inspektoriams su direktoriumi 
lietuviškai nemokant, esą sunku su
kontroliuoti, ar vaikai kiek pra
mokyti, ar ne. Mat, kokiu leng
vu pasiteisinimu apsieina ten kur 
toks direktorėlis atima viršesnės 
valdžios pripažintąsias mums tei
ses. Nėra ko nei kalbėti apie tai, 
kad čia turime reikalą, vien su ma
žųjų valdininkų sauvaliavimu, 
bet jeigu tam sauvaliavimui nebus 
atrėmimo, tai jisai netruks įstaty
mu pavirsti. Suvalkų gubernijos 
lietuviai jau turi šiame dalyke pui
kų pamokymą praeityje. Juk 

, 1864 metų manifestas* kuriuo bu-

taip mažai tėra, manoma beveikiu 
kazarmes padaryti. Štai jau da-' 
bar, pasiremdami ministerio įsaky
mu iš rugsėjo 16 d. N. 22367 ir 
Varšavos apskričio globėjo cirku
liarų iš 29 rugsėjo d. N. 26823, 
pavietų viršininkai renka per vir
šaičius žinias: i) kuriose moky
klose galima esą ■ mokyti muštro 
ir gimnastikos uš vietinių žmonių 
pinigus, valdžiai tam dalykui nei 
skatiku neprisidedant, 2). kuriose 
vietose žmonės nors dalį reikalin
gų tam dalykui išlaidų sutinka 
duoti- 3) kiek pinigų reikėtų pa
deri iškarto ir paskui kasmet mo
kėti jeigu tasai muštro mpksias 
butų įvestas, būtent: triobos įtaisy
mas su visokiais padargais, alga 
mokytojams ir tt ir 4) kiek rei
kėtų valdžiai pinigais prisidėti, jei
gu kur žmonės vieni šitos naujeny
bės nepakeltų. Reikia žinoti, jog 
tokios “pramonės” įvy kinimas vals
čiams apsieitų ne mažiau, kaip 400 
ar 500 rub. kasmet, o išpradžios 
reikėtų padargams ir triobai įtai
syti mažiausia nors 2000 rublių. 
Tai mat ant kokių apšvietimo rei
kalų manoma imti žmonių pini
gai. Mokyklų skaičiaus padidini
mas, matyt.- bent tuo tarpu visai 
nerupi, jeigu tokia sunkenybė no
rima užkrauti.

Mokytojai daugelio Suvalkų gu
bernijos vietų sjmet buvo sma
giai keitaliojami. Kol kas ^inome, 
jog Sintaūtų mokytojasjog Sintaūtų mokytojas Sabas yra 
perkeltas į Alvitą, Alvito mokyto
jas Butkevičius į Mikališkį, Laz
dijų mokytojas Dėdinas — į šip- 

. liškius, Mikališkio mokytojas Jar- 
žembavičitre į Sintantus.

(“Mokykla”).

S.
(“R. Garsas").

MĄŽAS PALYGINIMAS.
Išgyvenau Latvijoje jau keletą 

metų, tuo pačiu laiku dažnai lan
kydamos Lietuvoje. Visuomet 
stropiai tėmijau ir tebetčmiju lat
vių gyvenimą miestuose ir «o- 
džuose ir lyginu jį su.lietuvių gy
venimu. Didelis skirtumas. Visas 
tas skirtumas puola j akį — ir mie
stuose ir sodžiuose. Savo šalies

Kas jiems čionai pravedė kebą, 
kurie pirmutiniai čion atkeliavo, 
negalėjau patirti iš dabar čion 
esančiųjų; antra, nebuvo man nei 
laiko giliau užsiimti šiuo klausi
mu. Riek pagirdau — pranešu.

Lietuvių čionai esama apie pu
santro šimto, daugiausiai iš Kau
no ir Vilniaus gubernijų.

Visi jie dirba Franko rusiškos 
draugijos cemento dirbtuvėj. Už
darbis neperdidžiausias; vis dėlto 
matyt jie čionai pelno geriau, ne
kaip namie,, nes kasmet Čudavo 
dirbtuvės susilaukia vis naujų iš 
Lietuvos darbininkų.

Dirba jie gerai; paprastai lietu
viai pasirodo svetur geresni darbi-Į nepranašauja, vilties iš jo maža.
įlinkai hekaip namie, jeigu nori ' 
kiek-tiek susitaupyti; esą blaivus 1 
ir kur-kas geriau elgiąsis už vieti- j 
nius savo bendradarbius, dėlto čio
nai labai pageidaujami. 1

Vis dėlto vargingas čion gyveni
mas; bet ketineumi susitaupius ke
letą rublių grįžti, susimažinus dar
bui, tėvynėn, kantriai perkenčia ir 
nevisados tinkamus kambarius, ir 
neužtenktiną valgį, ir darbo jun
gą. Džiaugiasi svetimtaučiai stip
riais Lietuvos vyrais, vis dėlto 
mums skaudu matyti blaškantis sa
vo jiegas svetur, kada pas mus jau 
kasdien darbininkai darosi bran
gesni

Dvasiškais reikalais iki šiol ne
turėdavo kur kreipties* nes čion 
nėia katalikų bažnyčios; artimiau
sia jiems buvo Peterburge, už 100 
su viršum viorstų. Lietuvis kuni- j 
gas čia būtinai esąs reikalingas. 
Vienok likus dirbtuvės direktorium 

i visų gerbiamam ir daug pasitar- 
1 navusiam lietuviams ponui J. Va- 
1 siliauskiuį, jau antri metai kaip

UŽMUŠĖ PAČIĄ IR SAVę.
Beatriče, Nebr. Atkako čia iš 

Lincoln, Nebr. Fred. T. Robinson 
ir nuėjus j savo vuošvės namus, 
kur buvo svečiuose jo moteris, nu- Į 
’šbvė pačių, o paskui pats nusišovė. 
Robinsono draugai mano, kad jam 
turėjo protas sumišti. Su .pačia 
jis ne jokių nesutikimų ne turėjo.

DVIKOVA.
Netoli nuo cit-, 
dvi merginos, 

Stella Beik ant

MERGINŲ
B radį 00d, Ark. 

miestelyj Alicia, 
Nora Owens ir 
gatvės su peiliais atliko dvikovą.
Ovenš gavo keturis įdurimus, vie
nas perplovė širdies arterija.. Su
žeista ji mirtinai. Pergalėtoja su 
areštuota.Tikrai' žinai* kad praėjus vakarų 

metui, Pėterburgo lietuvių gyveni
mas vėl apmirs visiems metams.

Nekiek toliau nužengė ir studen
tai nuo paprastai gyvenančių lietu
vių. Jie, benorėdami šiems pasta- 
riemsiems datyti gėdos, eina tais 
pačiais takais, kuriuos jiems pra
mynė seniai. O darbo daug. Pir
miausia reikėtų susipažinti su kal
ba, istorija, titėratura ir kitais ar
timiausiais musų krašto dalykais.
Be jų negalima apsieiti. O iš to linkmėse užgimė dideli tvanai* ku- 
atžvilgio Peterburgo lietuviai stu- rie daug nuostolių pridirbo. Gele- 
dentai bene užima pirmą vietą tik .............. *---- *- ----
iš antro galo. Kiksas.

' (“V-tis”).

g AMERIKOS.

raišo mokyklą ir jos lietuvišką ko- 1 
lioniją. Tą darydamas neturiu i 
tikslo kitas įstaigas peikti, ar ši- 1 
tą girti. Visos mok) klos yra ge- i 
ros, jei tik jos savo uždavinį pildo 
ir yra mokslo srove tikroj to žo
džio prasmėj. Bet nevisos moky
klos prieinamos, kaip iš medžia
giškos, teip ir iš moksliškos pusės. 
Paprastai į mokyklą įstojant re? 
kia turėti ir pinigų nemaža apštis 
ir tam tikra mokslo pradžia. Čia 
vaikinas, ar mergina, turėdami pu
sę šimto doliarių^mokė lami skaityti 
savo kalboj, gali mokytis ištisus 
metus reikalingiausių dalykų: lie
tuviškos ir angliškos kalbų, rašto, 
skaitĮiavimo ir geografijos. Perė
jęs tuos, gali imtis augštesnių 
mokslų — abelnų ar specijališkų. 
šita mokykla išleidžia mokytojus 
liaudies mokykloms, aptiėkorius, 
prirengia į augštesnį mokslą sutei
kia dviejų metų daktarystės, dan
tį st i ko s. matininkystės ir advoka-

nevisai mažas knygynas ir skaitB 
kia, kurion ateina kuone visi AnB 
tikos lietuviški laikraščiai ir kB 
kurie iš Didėsės Lietuvos. L i B 
ratiškoji mokinių draugija kas šel 
tadienio vakaras turi susirinkimB 
su paskaitomis ar kalbomis, kB 
kiekvienas gauna progą lavinti B 
vo spėkas iškalboj ir platinti-s® 
vo kalbos pažinimo regratį. 1 B

Taigi, jei raštųsi kas šitos nB 
kyklos nežinojęs, ir norėtų n B 
kintis, tegul važiuoja čia; jis. B 
sigailės čia atvažiavęs.

J. Lauk B
IŠ CLEVELAND, O.

Šiuose metuose susitvėrė čfl 
Teatrališkas Daiflorių choras, teifl 
gi lietuviška pinigų skolinimo B 
namų statymo banka ir blaivinina 
kų draugija, kuri duoda kitiemq 
gerą paveizdą išsižadėdama svaiJ 
ginančių gėrimų. Yra čia rnųziB 
kantų benas, kurio grajijimas ne 
vienam jausmus sužadina. Ver
tėtų muzikantus paremti, kaip tai 
padarė. 14 kp. S.L.A., kuri sušelpė 
materijališkai muzikantų beną.

Darbai eina gerai; pribuvusia, 
iš kitur galima darbas gauti, 

_ Blaivininkas.

IŠLAIDOS NIEKAMS. | 
Sulyg statistikų surinktų žinių, 

Amerikos gyventojai kas metą sal
dumynams (kendėms) išleidžia 130 
milijonų doliarių, kramtymo gu
mai 20 rffilijonų. Taigi išleidžia- tystės mokslų kursus; išmokina 
ma niekams 150 milijonų* doliarių. greitaiašybos, spaudarašybos knyg- 

vedystės, iškalbos — žodžiu, viso
kių vidutiniame apėmyj mokslų ir 
specijalinių mokslo pradžią. Į ją 
įstojant, nereikia nei pradinio mok
slo, nei pinigų didelės krūvos. Tu
ri kiek sutausojęs, ateini ir'moki- 
niesi; su atsidėjimu pasimokinęs 
dvejatą trejatą metų, gali tikė
tis lengvesnio užsiėmimo. Rods« 
tai nebus perdaug augštas musų in
teligentijos laipsnis, bet musų jau
nuomenės daugumai pasiekiamiau- 
sias. Antgalo, mums žemesnėj i 
šviesuomenė — kantorų, sankrovų 
ir kitokių įstaigų darbininkai ne- 

27 japonečiai darbininkai likosi už- reikalingi už augštesniąją
mušti.

TVANAI.
B šilingiem, JVash. šitose ap-

žinis tiltas per Norksack upę li
kosi vandens nuneštas. Gyvento 
jai paupiuose gulinčių miestelių 
kraustosi iš namų laukdami dar 
didesnių tvanų.

PRAŽUVŲ ANGLIŲ KASY- (

Nuo 1901 iki šių metų Ameri
kos anglių "kasyklose pražuvo 18- 
000 darbininkų, 1901 m. pražuvo 

,— ---- _■ I591. sekančiuose metuose dusyk
dalykai virto kuogeriausiai. Jisai, daugiau* taigi suviršnrų trįs tuk- 
giliai už jautęs reikalingumą dva- ** * - - -*—.* ♦_
siškos paguodos darbininkui sve
tur, pats savo lėšomis įtaisė tikrai 
puikią koplyčią. . O jojo žmona 
įtaisė altoriuje brangų paveikslą ir 
pati pasiuvo bažnytinius rubus. 
Netik minėtieji darbininkai, bet 
ir kuopelė ten esančių kitų katali
kų labai yra p. Vasiliauskių pa- nesyj Amerikon atkako 75608 
tenkinti, nes gal ant riete* atlikti ~
savo dvasiškus reikalus. j

Kunigo ant vietos teisybė čion I 
nėra, bet gerk p. Vasiliauskis per 
šventes* ypač .per d imlesniąsias, vėl 
gi savo lėšomis parsigabena kuni
gą iš Peterburgo, arba iš kitur.

Lietuviai darbininkai patenkinti 
ypač tuo kad jis visados stengiasi 
gauti kunigą kalbantį lietuviškai. 
Tuo tarpu, k«tda aš ten buvau, lie- 
tuvis-kunigas buvo atvykęs atlan
kyti pamaldų. Jautiesi žmogus 
kaip namie. Per pamaldas giedo- 

1 jo žmonės lietuviškai šv. g^ismes, 
* rąžančių ir k. Patenkinimo jaus- 
’ mas spindėjo ir ant darbininkų 
1 veidų. “Kaip malonu, kaip gra

žu!” gėrėjosi lietuviai po pamal
dų: “taip, kaip ir pa* mus Že
maičiuose” I

P. Vasiliauskis nepasitenkinda
mas tuo* užmanė pastatyti čion 
bažnytėlę. Susidarė jau tam tik
ras komitetas, pasistengta jau gau
ti valdžios leidimas, renkama au
kos — reikia tikėties, kad nenuiL 
stąs prakilnus darbininkas į trum
pą laiką ir tai įvykįs. Lai jam se
kasi jojo geri darbai!

Lietuvių apšvietimas neina. Laik
raščių, knygų neturi ir neskaito, 
ypač, kad jųjų dalis žiemą grįžta 
Lietuvon. Tautišką dvasią ir kal
bą prilaiko kas vasarą naujai at
vykusieji iš Lietuvos; Pažinau 
vieną šeimyną, kurios vaikai jau 
nebemoka lietuviškai. Skundėsi tė
vas, gailėdamas tokio atsitikimo; 
nebegalįs* girdi, dabar priversti, 
kad vaikai mokytųsi lietuvių kal
bos. Tą dalyką reikėtų taipogi at- 

1 minti; butų gerai kad kas arti- 
* miausis lietuvis surištų juos į drau

giją tautiškai dvasiai prilaikyti ir 
aošviestimui platinti.

Pr. Jonaitis.
(*V-ti8*9.

LIETUVIAI RUSIJOJE.! 
DAVAS, NAUGARDO GUB. 
Pereitą vasarą lankydamas Rusi

ją, visai netikėtai atradau susispie
tusių lietuvių gana didelę kuopelę 
Naugardo gubernijoj, Cudavo 
miesčiukyje. Ne Gedemino, Al
girdo, Vytauto laikais jųjų čion 
atsibastyta* kada musų kariumenė 
pasiekdavo pačią Rusijos širdį, bet 
atsiialgius Lietuvoj skanios ir so
čios duonelės, ateita jųjų T 
jieškoti čion lengvesnės.

CU-

NELAIMES ANTGELŽKELIŲ.
Vancouver, B. C. Ant Great 

Northern gelžkeha iššoko iš vėžių 
darbininkiškas traukinys. Prie to

IŠ MILLINOCKET, ME. .
31 d. spolių čia susitvėrė Tėvy

nes Mylėtojų Draugijos 66 kuo
pa, susidedanti kol kas iš 9 sąna
rių; bet su laiku gal pasidaugįs jų 
skaitlius, nes čia-lietuvių yra apie

stankiai. 20 metų atgal žuvusius 
dar skaitė šimtais. Tiek daibi- 
ninkų niekur kitur nežūna. Tas 
rodo kad Amerikoj nėra geros 
priežiūros. 1 
r J

ATEIVIAI.
Washinglon, D. C. Spalių me- 

/ 3 
o I6764 svetimtaučiai ne

Los 'Angelas, Cal. Ant Santa 
Anna linijos susimušė automobi
lius su elektrišku karu. Prie to 
likosi užmuštas turtingas žemės 
savninkas Jacobs, dvi moterys ir 
du jo sūnūs.

• ■ > ’ >.
EXPLIOZIJA.

Danville, III. Rusyj vaisių par
davinės italijono Mascari pn. n 
Colloge str. expliodavo 25 svarai 
dinamito. Expliozija sugriovė 5 
namus; išdaužė langus dviejų na-

sur, teip ir čia netrūksta žmone-1 
lių ne suprantančių mokslo nau-j 
dos, bijančių moksliškų raštų; fa-1 
natiškiejie katalikai daugiausiai! 
kenkia musų vienybei. Susirinki-I 
me,kaida buvo^svarstomi reikalai su-1 
sitvėrusios kuopos, tai tūli fanati
kai, patarė gėriau pakazyruoti, o 
ne kokius ten raštus skaityti ir

ateiviai, o 16764 svetimtaučiai ne 
ateiviai. Diugiausiaf nes 11251, 
buvo Itlijonų, lenkų atkako 7339, vokiefitj /6060. ‘ ' Tame mėnesyj Mascari mano, kad di
liai fieiTetsta Anierikjon ateivis.

■ 0(Otr-«j*'' j
PAMAUTA MOTERIS.

Minneafolis, Minn. Čianykštė 
policija per telefoną likosi pašauk
ta į gyvenimą moteries M. Gili. 
Pribuvę detektyvai rado prie te
lefono gulinčia su perpiuta ger
kle McGill. Nugabeno į ligon- 
butį. Daktarai tikisi ją išgydyti. 
Ji dabar nekalba* tai negalima ži
noti, kas jai gerklę perpjovė.

namitą padėjo sąnariai “Juodosios 
Rankos".

NAIKINAMI GAMTOS TUR
TAI.

Visiems Bnoma, kad ameriko
nai naikinti gamtos duotus tur- 
tusc moka, bet jų padauginimu 
nesirūpina. Jau beveik išnaikyti 
visai didžiausi Amerikos žvėry* 
bizonai, kurių pulkai po 10000 dar 
penkios dešimtys metų atgal ganė
si ant prairijų vakaruose. Išnai- 
kyta ga! pusė girių. Baigiama 
dabar naikinti vandenyse lašišas, 
kurių dešimtis metų atgal prigau- 
dydavo už 20 milijonų doliarių 
kas metai.

GAISRAI.
New York. Brooklyne, ant 

Havens Place siautė gaisrai. Ug
nyje pražuvo 2' moterys, vienas 
vyriškis ir 3 vaikai, ro ypatų ta
po sunkia! sužeistų.

Bntler, Mo. Sudegė čia namai 
demokratų vadovo kongrese De 
Armoodo. Ugnyje pražuvo pat
sai Armond ir šešių metų vaikas.

York. Brooklyne sudegė 
italijonų apgyventi namai. Pra
žuvo prie to penkios ypatos, o aš
trumos tapo sunkiai sužeistos.

inteligentiją — daktarus, inžinie-l 
rius ir kitus. Todėl, šitokia mok-! 
lo įstaiga, su tokiomis sanlygomis* 
kokios yra randama šičia, musų 
jaunuomenei geriausiai atsako. 
jTerp musų jaunuomenės, dirban
čios siuvyklose, audyklose ir prie leisti: priviso girdi, šliuptamių su 
kitokių sunkių ir bergždžių pro- knygoms ir veda doras žmonis iš‘ 
tni ir dvasiai dalbų, yra nemažai f *’ ~ • 11. — ...
gabaus jaunimo, kuris tikrai, atsi- ] 
dėjęs, galėtų šitą mokyklą peąfici* 
įgyti augštesnį laipsnį draugijoje, 
tapti greitrašiu, mokytojūmi, knyg- 
vėdžiu, aktorių ar kokiu kitu to 
laipsnio veikėju ir būti papuošalu 
savo tautai. Bet pas mus tankiau
siai atsitinka teip,’ kad, ar visad 
nesirūpinama mokslo * įgyti* arba 
geidžiama to, ko spėkos pasiekti 
neišneša; vidurio ,pas mus nėra, 
šitą matydamas aš ir patarčiau 
musų jaunuomenei šitos moky
klos mokinių skaitlių padauginti.

Be to, kad šita mokyklą atsižy
mi savo prieinamybe mums ji dar 
turi kitas geras puses, nemažiaus 

. svaibias mums. Čia nėra to ne- 

. tikusio Amerikos mokyklų papro
čio šviežiuolius įšventinti; nuo ku
rio ne vienas galą gauna, nei to 
žiūrėjimo skersa akia į svetimša
lius; šitos mokyklos mokini j a tai 
įvairiausių tautybių mišiny*: an-

kelio.. Bet kas tie šliuptamiai i 
kas tos knygos, tai supranta ū 
daugiau kaip katinas apie pasnijJ

Ten btcvfR

IŠ WILKE8BARRE. PA.B
18 d. Ipakričio South Wil! 

barre Co. sudegė Štanton brB 
ris. Per tai daug darbininkų® 
ko be darbo. Dabar iš dviejų m 
sykių valo anglis, bet nežinia 1 
veiks paskui.

Lietuvių yra čia pusėtinas bu r

IŠ DARBO LAUKO..
z-

V Pereitą sanvaitę Jungtinėse! 
Valstijose buvo 211 nusibankruti- 
nimų arba ant 21 mažiau negu už- 
pereitą.

» Bedford, Ind. Streikuoja čia 
darbininkai akmenų laužyklų.

GILUS SNIEGAS. I
Wintfiį>eg>! Manitoba. Išilgai 

Kanada Pacific gelžkelio nupuo
lė teip daug sniego, kad atsiėjo 
sustabdyti gfclžkelio traukinių bė
giojimą. Rogers terpkalnėj snie
gas dengia žemę 3 pėdas storai.

‘ lt •* ifr I ’ ' * . ”V-

SOYCOTŪOJA AMERIKĄ.
Dėl Amerikos rando reikalavi- Co., kadangi kompanija laukė dar- 

mo, ka<J pietinės Amerikos Chili bininkų streiko. Darbininkai rei- 
respubli|ča užmokėtų t milijoną kalavoę kad darban butų priimami 
doliarių, 7visuose veik Chili mie- tik prigulinti į uniją, ajit ko kom-

Amrri- rvanija nesutiko.

f Mobile, Ala. Darbai čia pra
deda eiti gerin> skaitlius neturin
čių darbo darbininkų mažinasi.

■ * r • •■.v j 1 j j > *•» f • ~ v ‘i

f Lead, S*. D. Likosi uždary
tos kasyklos Homestake Mining

Jš PETERBURGO.
Atėjo ruduo, suvažiavo jaunuo

menė — ir prasidėjo Peterburge 
vakarų metas: čia lietuvių draugi
jos (Mažturčių ir Savitarpiečių) 
rengia vakarą spalių 24 d., čia 
studentų draugija skubinasi su sa
vo metiniu koncertu, čia medikų 
draugijėlė — L----------
ca-skyrium taiso vakarėlį. Rodos, 
lietuviai pradės dirbti, krutėti, pra
dės jiems ištirkrųjų rūpėti visuo
menės reikalai, bet tai tik rodosi. 
Giliau pažiurėjus — nieko naujo* 
nieko smagaus nematai; vis tas 
pats senobiškas snaudimas. Svar
biausia Peterburgo lietuvių (nuo
lat gyvenančių) ypatybė — nesu
tarimas. J -----

boycotuoti Ameri
kos preices. Užsteliavimai Ame
rikos fabrikuose likosi atgal atsi
imti CftftinieČiai laiko Amerikos 
reikalaviSną vfeai neteisingu.

EtfVPTČ KARALIUS.
Boston, K^Oss. Ant garlaivio 

Aragonia' atkako čia senas labai 
Egypto kžralftis Ramses. Turi jis 
suviršum ' 3000 metų. Yra mat 

..... ------- ta.i mumija arba apsaugotas nuo
Fraternitas Lituani-Į pagedimo kūnas Egypto karaliaus 

Ramzeso. Skrynia, kurioj ji* ke
liauja, apsaugota ant 30000 dol.

' ILGAI GYVENO.
Canton, O. Pasimirė čia ne

gre N. Crawley išgyvenusi * 
— --* « • • t 1----- . _ r 120

metų. Paliko ji dvi dukteri, kurių 
viena turi šimtą metų kita gi 78. 

. . . Ji ilgą laiką buvo spanga ir'kur-
Dėlto tai jie nieko negali | čia, bet penki metai atgal kokiu

>5 ir su- laruium. j**- ■—«>—1— * j-*; . « , te
šiandien bendrai paveikti. Kiek pirmėliau ten nežinomu budu U

visos draugijos buvo susispietusiosl|qimą ir girdėjimą. |

Iš VALPARAISO, IND.
Seminarijos augintinis “Liet," 

num. 46, atsakydamas Vainikui, 
prikiša tietųviškai visuomenei 
nesirūpinimą įsteigimu lietuviškos 
koiionijos, japnuomenei, norinčiai 
mokslą pasiekti. Redakcija, sulyg 
šito daro jam pastabą, jog tokia 
besimokinančios lietuviškos jau
nuomenės kolionija yra jau įsteig
ta Valparaise, Ind.

Manydamas, kad ir daugiau ga
li atsirasti tokių lenkų seminari
jos ar kitos kokios seminarijos 
augintinių, norinčių tokią kotionL 
ją sutverti ar joje savo dvasiškas 
spėkas auklėti, skaitau reikalingu 
papiklyri tas apskelbas, kurios til-i

tie yra bedieviški; kalbina vi! 
“Saulę” skaityti.

Wilkesbarrie6i.
Iš BROOKLYNO, N. Y. J 

šįmet pas mus spektaklių r 
trūksta nes penkios organizacijt 
užsiima jų rengimu

L. S. S. 19 kuopa surengė spd 
. - taklį* atlošė “Alkani žmonės”. I
gtų, airių, švedų, vokiečių, lenkų, L. K. Gedimino draugija parenj 
lietuvių išpanų, grekų syrijonų, perstatymą “Lėkė kaip sakalas, m 
rusų, žydų ir kitų. Joje nėra svai- - - - _
dažaisnių, nėra verstinų draugijų, 
nėra garbinamų, globėjų kokio 
nors didžiaširdžio milijonierio as
menyje, — ištikro, tai yra viena 
iš nedaugelio tų Amerikos mokslo 
įstaigų, laisva . nuo šitų 
amerikinės laisvės žabangų. Teip 
pat laisvės dvasia nėra joje ne
gyva raide ir teisybės žodis nėra matiška draugija rengia “Živilę'l 
jai svetimas. P. Brown mokyklos Kada bus perstatymas, neteko pJ 

pirmininkas, atidar^damąs šiuos tirti. - . •mokslo metus savo prakalboj į mo- Teatrališkas Ratelis rengiasi pJ 
kinius tiesiog pasakė, kame yra' mo- statyt ‘^Milijonai vaj

kyklos tikslas: jo* tikslas leisti ne deny j”. I™.; J. I,
gėrėtis, bet mokinti ir parodyti tik- Ratelio Ubui, bene '18 3

----- 
mano, jog be draugijų, svafaažais7 
mių ir kitokių tolygių dalykų ne
galėsiąs apsieiti tegul geriaus at
siima savo įmokėtus už mokslą pi
nigus ir išvažiuoja, nes jie to čia 
nerasią. Ir ištikro, ką čia ne
sutiksi, pamatysi užimtu mokslu. ■ 

Bet kad šitas vienvalinis atsida
vimas mokslui perdaug mokiniams 
neįgristų, mokyklos viršininkai 
kasdien terp 8:30 ir 9 val.ryto pa
sirūpina jį suįvairinti balsiniais bei 
orkestriniais koncertais, paskaito
mis ar prakalbomis, čia išgirsti 
ir balsą neblogą* ir muziką suju
dinančią jausmus ir drąsų teisy
bės žodį. Andai, pav., p. Brown' 
teip kalbėjo apie Harrimanną, 
Gouldą ir laitus žios šalies gera- 
dėjus, kad Chicagoj jam polici-

tūpė kaip vabalas”. RengiamaB i 
dar “Lietuvių Apšvietos” draugi!® 
jos jubilejinis apvaikščiojimas 2^B 
metų sukaktuvių nuo pirmojo spėkai 
taklio lošto Amerikoje “Be su^H 
menės” ir “Musų gerasis”. “ĘB1 
sumenės” bus originališkai perstaBI 
tytas veikalas* bene 8 d. sausifid 
1910 m. Simano Daukanto drB

Sulos Moksleivių Pa-
e*----- f---------------  - -— _______
rą gyvenimo kelią, todėl, girdi: “kas | gruodžio. yįl

“Liaudies mokykla” nusilpnėjo,! 
nariai apleido ją, liko tik ar ketu- J 
rieše, tad buvo manymas susijungt | 
su kitoms progresyviškpms orga-1 
nizacijoms ir veikt iš vien apšvie- ’ 
tos darbą, buvo užkviestaMoterų į 
Prg. Sus. 1 kp. Apšvietos draugi- ’ 
ja, L. S. S. 19 kp.» New Yprkol 
ir Brooklyno T. M. D. 3 kp. iri 
Progreso Rat., bet kaip- teko pa
tirt, tai T. M. D. kaupa, atsisakė, 
kitos ir nelabai pritarė, nes turi 
kokius ten neaiškius patėmijimus 
“L. Mokyklai”. d

Apšvietos draugija; surengia ei
lę prelekcijų per Žieminį sezoną; 
bus jos skaitomos kas pirmą Iket-

sio- ' > '
.—>—>» - Mot Prg. Susiv. kuopa rengia
ja nebūtų leidusi kalbėti, žinoda- teip-gi prelekcijas moterių klausy
mą, ką jis kalbės. ............................... ’

Žodžiu sakant, šita mokyki* yra 
demokratiška pilnoj to žodžio pras
mėj ir musų jaunimui iš visų pu
sių atsako geriausiai; reikia tik, 
kad jis jąja pasinaudotų.

Be pačios mokyklos patogybių* 
svaibus mums ir pats čia užsimez-

mo gvildenimui. Ęokioms die- I 
noms atsibus jos. nežinau* . ■ r

L. S. S. 19 kp. irgi mano rengt L 
šį-bei tą. Prakalbos yra rengia- ® 
mos draugijos Lietuvps Sūnų. 1m- 
tent 3 d. gruodžio. į Mot Prg. I 
Susiv. prakalbos bus 4 d. gruodžio. JĮ 

| New Yorko ir Brooklyno T* M. V 
(D. 3 kp./ rengia prakalbas 19 d. J



IŠ WILKESBARRE, PA.
14 d. lapkričio, Vinco Demikio

yra 50,

“V

■

čia nėra
ne nuo

Kalbėtoju kviečiama, ką nelaimėje esančiam tautiečiui.
erai visiems žinomą tėvynainį Dr. 

Joną Šliupą. Tai bus paskutinė 
roga norintiems gauti Dr. Vinco 

Kudirkos leidžiamus T. M. D. 
aštus. _ Tą dieną norinti gauti to 
nusų tėvynainio raštus, atsilankę 
jrakalbose, galės prisirašyt prie T.

. D. 3 kuopos. Mokestis tik 
» cetų ant metų, o knygų aptu- 

mažiaųsiai $5.00 vertės.
P. S.

IŠ RAYMOND, WASH.
Darbai eina gerai. Iš kitur pri

buvusiam nesunku darbas gauti. 
Bet daugumas žmonių nenori čia 

gyventi todėl, kad žiemos nėra, 
žiemos laike tik lyja ir lyja.

23 d. lapkričio buvo čia didelė 
vėtra, kuri sugriovė didelius na
mus* kuriuose dirba lietuviai, bet 
nt laimės, tuom kartu ten nieks 
edirbo . .,
Lietuvių yra čia 9 šeimynos, 

isi gražiai užsilaiko. ■ Ateina čia 
laikraščiai. Vaikinų 

merginos nei vienos 
Lietuviškos draugijos 
i jokios, nes lietuviai
niai gyvena, vos nuo keturių me- 
, bet toliau ir draugiją mano su- 
ert. Antanas Dvar.

3

LITINIO SIBERIJON REI- 
KALUOSE.

■‘Lietuvos” 45 num. paklabinau 
rdį lietuvių Amerikoje reikale 
itinio į Rytinę Siberiją. kurs 
“politišką prasikaltimą” laisvės 

tu Maskolijoje, perėjęs per žan
rų rankas ir kalėjimų eiles, ga- 

s ištremtas tapo į Užbaikalį, 
berijoje. Kaip jau tuomet ra- 

, norint tą žmogų iš vargų 
ėti, reikėtų bent $150.00. 

ano paklabinimas nepasiliko be 
garsio jautriose širdyse susipra- 

ių tautiečių. Už tatai čion, pa- 
siu atskaitą iš įimtų iki Šiolei

Pabaigoje spalių mėn. pasiųsta 
X) nelaimingam išguitmiui $7.00. 

buvo aukavę šitie lietuviai: 
50c.: Spūdis, A. Spūdis, An- 

iukaitis; po 25c. :< Sunskis* B. 
skis Grybas, Gustaitis, Bru- 

s; Kudirka 10c.; po 1 dol.: kun. 
mbskis, K. V. Račkauskas. Dar 
čkauskas surinko $1.60. Iš vi- 
iidėjo $645. Aukautojai gyve- 

rantone, Pa.
Po m ‘tsišaukimui per “Lie- 
vą suėjo pas manę šitos aukos: 

.XI.O9, Justipas Kulis; Chica-
gO IB.......... . ........................ $2.00;

i.XI.O9, Mat. Senkus, Lewis- 
ton, Me.............................. $1.00.

10.XI.09, P- St. Kišoną, Phila- 
ladelphia, Pa..................... $5.00.
o,XI.O9, p. St. Kišoną* Phial- 
delphia, Pa. aukavo r A. 
Merkauskas 30c.; po 25c.: 
A. Čeponas, F. Narbutas, — 
R. Dambrauskas, V. Bund- 
za, K. Vitkauskas, J4 Bič- 
kdnas* J. Garnys, P. Kuo
dis, S .Kišonas, S. Markšai- 
tis, K. Kellė, J. Uždavinis, 
P. Dunickis, — iš viso $4.55.

10.XI.09, kuopa S. L. A. 
Brockton, Mass., p. Ip. 
Vaitkų....... . .................... $3.00.
ir smulkių aukų ..;... $2.00.

17.XI.09, p. V. P. iš Chi- 
cago, III....................... $to.oa
(aukavo po $1.00: Dr. A. 
Zimonth, J. Ridikas, Jos. 
Markusevičia, J. Žėronas, 
Jos. Petrulis J. Buraga, J. 
Ilgaudas, E. Pukienė; po 
50c.: Kar. Kazokas, Fr.

L* Butkus: po 25c.: St. Rut- 
. kauskas, K. Dagis, K. Slu- 
I žinskas, Ajit. Masiulis;

30c. Jos. Skinderis; 15c. J. 
Bokas; 10c. K. Statkaus- 
kas).

22.XI.09, 89 kuopa L, S. S. • 
A.* per K. A. Vmtiekuną $5.51. 
Gardner, Mass. (po 25c. 
aukavo: K. Vaitiekūnas, F.I aukavo: K. Vaitiekūnas, F. 
Vainauskas, J. Jonaitis, J. 
Margaitis, A. Radkauskas, 
T. Jozukevičius, A. Bieke- 
®*us’ J- Urbonas, A. Gai-

Su guodone, A
J. Šliupas. f ' .

1419 N. Main avė.
Scranton, Pa. 7-

ŽODELIS BROLIAMS SVE
TUR IŠKELIAVUSIEMS!

* Šiandien Lietuvoje kaip ir pa
vasaris .... Kaip ir po ilgos žie
mos; skaisti pavasario saulelė, pra
plėšus storus debesius sužiba pa
dangėj ....

Kas tik gyvas, pajutęs jos gai
vinančius sp’ndulius bunda iš gi
laus žiemos miego — pradeda kru
tėti, sprogti žaliuoti.... Stori snie
go sluogsniai, kietas ledas* tirpsta, 
varva, bėga upeliais, kriokdami, 
lau^o vienas kitą....

Teip bunda ir Lietuva po ilgiau
sios žiemos, 40 metų nakties! Su
spindėjo mums pavasario saulutė 
.... atgavome spaudą! Nusika
lėjusi per tiek laiko.__ ištrošku
si šviesos musų dvasia.... teip 
veržiasi prie šviesos, teip ger
bia savo spaudintą žodį.... Mes 
nei. nepajuntam, kaip sutraukę bai
siausius savo pančius. Išgavome 
sumintas teises savo kalbai moky
klose* lietuvius mokytojus, šiokią 
tokią laisvę spaudos draugijų, su
sirinkimų .... Štai Vilniaus sei
mas! Įvairus valsčių nutarimai, 
peticijos.... tai vis to ankstybojo 
pavasario darbai....

Bet kaip ir pavasario potvinis 
greitai prabėga, praūžia, išlaužęs 
didžiuosius žiemos ledus, o tik pas
kui prasideda pavasario darbai 
artojų, jie gali plėšti, purenti aplei
stus dirvonus....

Teip ir Lietuvoj.... Nespėjo gi
liai įšalusi žemelė išleisti paskuti
nį pašalą. — Nespėjo pasklisti po 
plačiąją Lietuvą t Vilniaus seimo 
nutarimai nespėjo, gyveniman įei
ti.... kaip Štai prasideda Itos 
skaudžiosios šalnos?... Pakilo pik
tasis šiaurys vėjas ir vėl ėmė spau
sti ką tik atsileidusią žemelę.... 
Ankstybojo pavasario paukščiai 
turėjo skrysti atgal už jurių-ma-

Pirmieji pavasario žiede- 
.. Pasklido po 
• “skrajotojų^ 
tukinių tamsos 
Kratos, plaki

mo žmonės? 
kalėjimai vėl 

įskriau- 
luliudo.

dangus vėl

rių.
liai pradėto vysti.? 
Lietuvį ,‘qragum 
būriai, prasidėjo 
jiegų siautimas’^.. 
mai, ’Suėjnioįai Mš 
Ką tik ; p&uštėję
prisipildė! Pa&giido mišk 
stujų dejavimai visi nul 
Ką tik prasiblaiv
pradėjo temti. Papuke šiaurės vė
jai, pasikėlė iš balų 
siautė musų žemelę.\.

Iš viso $32.91. 
malonėtų ir ki- 
nprs po kelis 

tai be abejonės

tis, K. Balsevičius, K. Ado
maitis, J. Dulkius, F. Ra- 
polavičius, J. Jonaitis. P. 
Mockevičia, J. Alekna. Dar 
smulkių $1.1 r. Atitrauktą 
lėšų persiuntimo 10c.).

Jeigu lietuviai 
nausėdijose 

tikus sudėti, 
u ‘ laiku susirinktų reikalauja- 
ji suma pinigų, beje $150.00, 

met išvaduotumėme nelaisvi 
5. buvojai05- Už tatai 

t visuomenės,

Laisvės 
saulutė pasislėpė už debesų.... 
Apsiverkė Lietuva, paminėjus gar
siąją — “nagaiką” kratąs!.... pa
lydėjus nevieną tikrąjį tavo sūnų 
į tolimąją šiaurę, į katorgą ir į 
kapus....

Skaudus ir šaltas pirmasis pa
vasario lietus iškrito ant anksty
bojo pavasario žiedų....

Praslinko metai, kiti.... šiau
rys vis dar neiiauja pūtęs* neliauja 
varginęs artoją!..-..

Karščiausiejie musų veikėjai iš
gaudyti — vieni kalėjimuose sėdi, 
kiti Sibire.... Mtffcų apšvietimo 
draugijos: “šviesa”, “Vilniaus 
Aušra” <— uždarytos, jų veikėjai 
persekiojami.... kratos suėmimai 
dar ir po šiai dienai nesiliauja! 
Rodos piktasis šaiurys nori užka
riauti musų pavasarį — sugrąžinti 
rtgal pas mus žiemą!.... Bet tik 
jau nieko neįveiks! — nesulaužys 
gamtos teisių — bėgančio laiko ne
sulaikys. štai pavyzdėlis: Po tų 
įvairių įvairiausių žmonių susipra
timo persekiojimų ir trukdymų, 
musų laikraščiai praneša dar vieną 
lirfksmą t pavasario naujieną! — 
Musų jaunimas kaime bunda! Pa
tįs žmonės pradeda savo apšvieti
mu rupinties — galvoja, daro su
sirinkimus (žinoma slapta) rišasi 
į retelius, taisosi knygynėlius — 
žodžiu, bando patįs šviestis ir ki
tus šviesti!.... Negalėdami dėl 
valdžios persekiojimų susirinkti 
visi kartu pasikalbėti, sumano ki
tokį būdą susinėsimo* prasimano 
laikraštėlį!.... kurin patįs rašo, 
ragina kitus prie susipratimo, ir 
patįs lavimsi.... Ir reikia pažy
mėti, kad vis tai daro — sodiečiai, 
jokių mokslų neišėję, teip tik 
patįs per savę prasišvietę.... Ar
gi tas nerodo, jog jau atėjo laikas 
žmonių susipratimui! Atėjo Lie
tuvai pavasaris. Žingfha nevisur 
dar Lietuvoj teip jausmas susipra
tęs.... gal dar tik pirmas toks at
sitikimas! tokia pirma pavasario 
naujiena?.... Bet ir tas jau rodo, 
jog nusibodo tamsa! atgyveno ji : 
savo dienas — patįs žmonės ver- I 
žiasi prie šviesos prie laisvėj tai 
nesulaikys !jau jų jokia* kad ir at- 1

sunku!.... sunku, kad tas susi
pratimas negali visus pasiekti, kad 
priešai musų perdaug stiprus ir 
žiaurus! Kad trūksta mums jiegų 
su jais kovoti, — trūksta gero 
noro, tikrai pasišvetusių apšviestų 
darbininkų, — trūksta mums inte
ligentiškų sptkų, ypač kaime. — 
Nėra kam paraginti prie šviesos 
jaunimo nėra kam perkalbėti tam
sius tėvus, kurie patįs neduoda 
vaikams šviesties! draudžia skaity- 
tyti laikraštį!.... Žodžiu — sunku 
mums šviesties ir susiprasti! Kad. 
trūksta tokių, kurie galėtų sutrauk
ti aplink save prakilnesnį kaimo 
jaunymą, ir patįs savo prityrimu, 
patarmėms vadovautų jų išsilavi
nime* ir tokiu budu platintų terp 
jaunimo susipratimą.... Bet kaip 
tam padėti ? Iš kur paimti tuos 
apsišvietusius gero noro darbinin
kus musų kaimui?

Nlano nuomone, nemažai tam 
pade u gali musų broliąi amerikie
čiai, rūpindamiesi apšvietimu tų 
musų išeivių, kurie teip gausiai 
kasmet plaukia iš Lietuvos.... ir 
žūna beveik jai be atsilyginimo! 
Reikėtų pasirūpinti, kad jie ne
žūtų kapitalistų išnaudojimo auko
mis.... o galėtų susiprasti, ypač 
jauniejie, įgyti reikalingą apšvieti
mą? kad po ta m, sugrįžę savo tė
vynėn* galėtų būti naudingais pa- 
ragintojais .prie susipratimo savo 
brolių! Tam tikslui reiktų iš
naudoti plačią Amerikos laisvę.... 
jų garsias sviete mokyklas? Or- 
ganizuojanUjuos į ratelius-draugi- 
jas, steigiant jiems mokyklas, va
karinius kursus, taisant knygynus, 
paskaitas.... žodžiu, platinant 
terp jų susipratimą, blaivybę ir 
visą tą kas žmogų pakelia, jį ap
šviečia ir išaugštiną.... Jai pri
minti lyg šiol sugrįžusius musų 
“Amerikantus”, tai reikės pripa
žinti. jog naudos iš jų apšvietimui 
jokios nėra.... Iš šimto gal du, 
kokie trįs! sugrįžta susipratę.... 
O šiaip tai daugiausiai tuščios gal
vos .... sudarkę savo kalbą “ame
rikonų žargonu”, mėgsta labai pa
sididžiuoti, girties didžiais Ame
rikos uždarbiais.... ponišku gy- 
venmu, prie to dar šauniai pagir- 
tuokliauti!.... Visą, kas savo, 
peikti, niekinti o girti kas svetimo, 
ne musų! Iš tokių naudos apšvie
timui negali būti* tik nuostoliai. 
Jeigu teip lietuviai butų pasinau
doję Amerkos apšvietimu, laisve 
— bent tiek, kiek uždarbiais, tai 
Lietuvos apšvietimas butų daug 
pakilęs! Tik šiandien gangreit 
nerasi to kaimo L'etųvoje, beveik 
tų namų, iš kurių kas nors nebūtų 
išėjęs Amerikon! Iš to matome 
kokią naudą savo tėvynei galėtų 
atnešti,-Jei teip tie išeiviai, bent 
kelintai* įgytų reikalingąjį apšvie
timą !

Taigi bent šiandien metas butų 
pasinaudoti nevien Amerikos už
darbiais, jų laisve savo ypatiškai 
laimei, bet ir apšvietimu ir laisve, 
savo visuomeniškam susipratimui, 
visos musų tautos gerovei!.... 
Todėl naudokitės! Darbuokimės 
visi vienu tikslu—savo tėvynės pa
kėlimui, jos laisvei visi, kaip kas 
gailime ir kiek kur galime?.... 
Jus broliai iškeliavę iš tėvynės, ar 

 

tai laimės jieškotiį ar nuo .skau
daus šiaurinio slėpti.... su
sipraskite visi. vienykitės, kib- 
kitę į darbą, švi/skitės! Pavasaris 

 

Lietuvos, pavadins visos musų 
tautos — visų lietuvių kokiam pa
saulio krašte jie nebūtų, teatgaivi- 
na jus visus iš gilaus žiemos mie
go.... gaukitės* žaliuokite, augki- 
te, žydėkite, vykitės apšviestasias 
pasaulio tautas moksle — jų išsi
lavinime, doroje.... bukite žmo
nėmis! Bukite apšviestais, mylin
čiais dorą ir laisvę.... ne visų 
pastumdėliais! apšviestųjų vergais? 
.... Gana mums/ vergauti vi
siems.... reikia mokyties kaip žmo
nėmis būti! Pas jus gal nestovi 
už pečių žandarai/ jūsų susiprati
mo nepersekioja. Taigi, darbuo- 
kitės, raginkite viens kitą prie švie
sos! Sprauskitės kas galite, į mo
kyklas. ... kad sugrįžę tėvynėn* 
galėtumėt tamsesnius savo brolius 
apšviesti, juos pamokinti!.... 1

Kada visi suprasim, apsišviesime 
tada nereiks mums po* svetimas 
šalis daužytis laimės jieškoti — 1 
užteks jos mumsjr savo tėvynėje. ' 
Todėl švieskitės — šviesoje mokslo 1 
musų galybė! Vargovaikis. 1

VašiuotųjĘ kirmėlių liga.
Dabartiniu laiku Amerikos an

glų laikraštijoje yra karštai ap
kalbama, teip vadinamamoji. va
škuotųjų kirmėlių liga, išsiplatinu
si nuo Potamako upės į pietus, 

f* • f

mai retus atsitikimus, kiekviena 
atskira vašiuotė žmogaus kūne__ .*„ 7?° .?> r Į kinai neišrado senesniais kaip de-|_____

{imties, vienuoliktos metų; vaikai Į yra atstove atskirtos, užsivertusios 
dešimties, venuolikos metų išro- * ' ...................... .......
do kaip maži vaikai. Svetimas 
žmogus, nežinodamas jų tikrų me- _
tų ir matydamas juos dirbant ima ir vaišiuotės amžis. Stiles, Smith 
pasakoti apie baisų vaikų spaudi- ir Looss parodė, kad užkrečiamy- 
mą darbu. Jų įspūdis dar labiaus>bės laipsnyj, apsaugotas sąvo ap- 
pasididina ėmus šnekėti su mena- siaustu vikšras gali išbūti ilgus 
mais vaikais. Liga padaro juos mėnesius vandenyj prie tinkamos 
bukapročiais ir negabiais — jie temperatūros; tūli gi Dr. Stileso

gęs šita liga, sunylępta. ^blykšta, 
nužudo visą energiįjį prje darbo 
ir turi didelį knietųlį žemes val
gyti. Šitie ligoniai,, teip apsilei
džia kad jie net sau valgyti tingi 
pasidaryti ir juos jkišiolj laikyta 
tinginiais. Todėl kaip šitų jų su
nykimo ir apsileidimo priežastis 
tapo susekta, niekas ,tam nenorėjo 
tikėti ir laikraštijoje,pasklido pa
šaipos išradėjui, buk jis suradęs 
tingėjimo perus. Dabar vienok 
šitas yra pripažinta tikru dalyku 
ir surasta nuo šitos ligos vaistas. 
Daktarai abelnai ėmė šituo paklau
su rūpintis ir piniguočius Rocke- 
feller geradarybę darydamas, šitos 
ligos išnaikinimui paskyrė $T.ooo-

• ooo. šita jo dovana Georgios 
vyskupas, Warren A. Candler bai
siai pasipiktino, aštriai ją išniekin
damas. Prie vyskupo niekinimo 
prisidėjo ir visa pietų laikraštija,

1 ugnia spiaudoma ant tokios pini
guočiaus didžiaširdybės. Jie sa
ko, kad tokios ligos visa/ nėra iri 
kad jos išradimas esą tiesiog gud- 
ras išjuokimas 27.000.000 žmonių! 
ir bėgėdiškas noras baidyti žmo-l 
nės nuo apsigyvenimo pietiniuose 
valsčiuose* nuo ko valsčiai galėtų 
medžiagiškai pakilti ir susilyginti 
su rytų valsčiais.

Kad milijonieriaus dovanos ši
tas buvo tikslu, tai tam galima ti
kėti, bet kad tokia liga tikrai išsi
platinusi pietuose, tai to teipgi ne
galina užginti, skaitant daktarų iš
tyrimus.

Dešimts metų atgal ir geriausių 
daktarų nežinota, kad, pietinių balt- 
veidžių blykšlės ir apsileidimo prie- 
žasčia yra vašiuotosios kirmėlės, 
šiądiea vienok, ačiū zoologui Dr. 
Chas W. Stilesui, visa daktarija 
tiki, kad teip yra* nes šitos kirmė
lės tapo surasta sergančiųjų vi
duriuose. Jos yra ne viso colio 
ilgio arodančios yt galiukas su
purvinto storo siūlo; jos turi ge
rai išvystytus organus — snukį, 
stemplę, žarnas, visokias giles ir 
tt., pataitė gi dar turi vietą dau
geliui tūkstančių kiaušinėlių.

Snukis yra tau/elės pavidalo, 
apliemuotas paplokščia '. briauna, 
kuri sandariai galinga pri
siglausti "prie maitintojo žarnos 
ir tokiu budu stiprus* raumeningas 
snukis pasidaro stipria traukimo 
pumpa. Snukyje yra dvi poros 
aštrių kriauklėtų dantų ir atsiski- 
rusi ties kraštu viena durklo pa
vidalo iltelė su ilga gite ties apa
čia. Kaip vašiuotė yra prisiren
gusi esti, ji priglaudžia savo snu
kio briauną prie žarnos, apžioja 
mažytį gleivinės plėvės šmotelį ir 
praduria jį savo dantimis ir Pda.

‘-r padarytas šiteipos skylutes ji 
čiulpia kraują. Beėždama, ji ši
teipos sukandžioja žarną kelis kar
tus. Kirmėlei nukritus, karštį pa- 
damti bakterija atranda sau vietą 
šitose skylėse, padarydama. nedide
les opas, kurios tankiai susilieja 
į vieną. Dėlei padaryto kirmėlių 
suerzinimo, tankiai yra randamai 
drauge su mažesnėmis žaizdomis] 
įvairios smarkybės išsiplatinęs ka
taras.

Patsai kraujo nuostolis, padary-4 
tas dviedešimties ar trisdešimties 
kirmėlių vašiuotės didumo negali 
būti dideliu daiktu sveikam žmo
gui — nes tiek pat kraujo nužudo
me, įsidurdami su adata, kiek jos ji 
išgeria per dieną bet .tekėjimas 
kraujo į žarnas yra nemažu daly
ku. Dr. Stiles surado, kad šitas 
kraujas tankiai gali būti matomas, 
o jei nėra matomu, tai jo būtis 
lengvai gali būti patikrinta suge- , 
riamosios popieros ištyrimu. Net 
šitas tekėjimas, jei skylutės užsi
vertų paprastu budii, želdintų ne- 
j----i—*_• “irstą įsidu-l

nes ’
daugiausiai. Mums, piri 
rus, kraujas bėga nei! 
kraujas skylėje sukrenka ir pa
daro kamštį, sustabdydamas tekė
jimą. Todėl išeiną* ar vašiuotės 
tolydžio maino savo pe^ybos vie
tas, ar jų praduros ilgiau neužsi- 
veria. -

Dr. Smith ir Ixjeb ištyrė šitą 
ir rado, kad ties kirmėlėj iltele yra 
mažytė gilelė su nuodų maišeliu, 
kurie atskiedžia kraują, ir leidžia 
jam ilgiaus ir lengviaus bėgti, ši
tie nuodai yra sugeriami kūno ir 
veikia į kaulų smegenis, užkenk
dami kraują padarančioms pikte
nybėms, ar sunaikindami jas. Mir- 
tįs, nežiūrint į gydymą, perėjus il
gam laikui ligos, parodo šitos te
orijos teisingumą.

šiteip dalykams stovint* didelis 
užkenkimas pfldenybėms kūno ir 
proto yra būtina išeiga užsikrėti
mo vašiuotėmis, ypatingai kūdiky
stėje. Augimo sustojimas dėl va-l 
šiuotės kirmėlės užsikrėtimo iš
šaukė neužpilnytą papeiką pieti-1 
nėms medvilnių dirbtuvėms. Sep-j

Galima ir nelaukus mitingo prisi
rašyti, atėjus pn. 486 New Graut 
str ,

į kūną jsigauti, kadangi nuo to 
priklauso visa jos gyvastis.

Sunku tikrai apskaityti vikšro
.. ----------- -------- - Stiles, Smith

IS ATHOL, MAS.
14 d. lapkričio susirinko bure- 

relis lietuvių pas Vidugirį su mie- 
riu sutverti T. M. D. kuopelę. Tūli 
draugai aiškino naudą nariams ir 
visuomenei, kokią atneša T. M. 
D. Pasisekė sutverti kuopelę iš 
12 narių, kurie užsimokėjo po 

Ipaprastai būva prasčiausiais moki-1atsitikimai parodo, jog pasiekęsI^oc* šiuos metus. .Kviečiame 
Įniais mokyklose ir‘tarytum nesu-1subrendimo laipsnį, jis gali išbūti I lietuvius ir lietuvaites prisidėti prie 
I gebia atsakyti ant menkiausio už- mažiausiai pusseptintų metų. Kiti Į musų kuopelės ir tokiu budu pa
klausimo protingai. Gal jie jau- raštininkai suteikia ilgesnius peri- ^ėti platinti apšvietimą terp lietu- 

Ičiasi perdaug bemiegiais net pa-ljodus, kuriuose jų ligoniai sirgę **’!• Juk matome, kad žmogus 
bandyti. Mokyklose jie neįstengia [blykste bet jie neparodė, jog ten be apšvietimo ir mokslo būva visų

I sukoncentruoti savo minčių ant I nebuvo progos iš naujo užsikrėsti. Į paniekintas ,visi tokį išnaudoja,
ko-nors ir mokytojai vašiuotųjų Dr. Stiles pirmutinis atkreipė Todėl musų pareiga lavintieji,
kirmėlių apygardėse sako, kad jei Įdomą į savotišką veido išraišką šviestiesi, o tą galima daryti skai-
jų mokiniai pasėdi ilgesnį laiką, vašiuotėmis sergančių; pas senes- naudingus rastus, prisidedant 

Į tai jie išpunta. nius žmones apsireiškia įtemptas, Pr*e išleidimo. Norinti prie
Kartais po ilgam sirgimui dau- apsunkęs beviltingumas, pas jau- musU kuopos prisirašyti, nialonė- 

' gumas ligonių įgauna aidenybę* nuosius įsmeigtai, žiuvakis spok- pate ateitu pas p. Vidugirį ant Ter- 
seka papūgos būdą. Užklausus: sojimas. Sykį mačius šįtą spokso- race aye. Susirinkimas ten bus 
‘‘Kaip tavo vardas?” — atsako:jjimą, jo negalima užmiršti. r4 d* gruodžio šių metų. z

[“Kaip mano vardas?“ “Teip — Vienas vaistas, gerai jšbandytas, Pirmininkas — J. Bražinskas,
I kaip tavo vardas!” Gerai patylė- tai Benzolo thymolu gydymas — Į Raštininkas E. Vidugiraiiė,
|jęs, atsako: “Mano vardas yra Jo- thymohs, paskui karčioji druska.) Kasierius — J. D. Taunis. 
I nas Aidenybė yra gerai žino- Bet thymol yra smarkum ir pavo- 
Imu apsireiškimu tūluose proto pa- jingu vaistu^ūnant neatsargiai, to- 
mišimo pavidaluose. Smarkiau- dėl jis visuomet turi būti duoda- 
siuose šitos ligos atsitikimuose pro- mas tik daktaro. ' 

I tas visuomet maž-daug, turbut, pa- Dr. Stiles / paėmė suranką 366 
liestas. >• e Įsmiltinės žethės ūkių baltveidžių

Bet visame šitame tamsiame ir juodveid^ių. ir rado 43.8 riuoš.
vaizde yra vienas vilties žodis, baltveidžių prieš 79.5 nuoš. juod- j 
Vašnirtoji kirmėlė, ne ~ teip kaip veidžių 
bakterija, negali veisties žmogaus kios 
ar gyvulio kūne. Pataitė tukstan-j vadinas 
čius kiaušinėlių padeda savo aukos dvigubai daugiatf yra prasikal- 

I žarnose, bet jie be degto negali tę prieš sveikatos dėsnius kaip 
vystyties. Padėtiems kiaušinėliams, baltveidžiai, kurie gyvena šalę jų 
prie tinkamų oro ir temperatūros tame pačiame apskrityj.

(sąlygų* paima nuo vienos iki tri-1 1

AUKAVUSIEJIE KUDIRKOS 
RASTŲ IŠLEIDIMUI.

Prie surašo stambesnių aukau
toju išleidimui Kudirkos Raštų 

[apart draugijų, paminėtų “Lietu
voj” prisideda dar “Lietuvos Ūki
ninko” draugija iš Cbicagos, III;

šita draugija ne įnešė savo ata
kos stačiai T. M. D. iždan, bet nu
samdė svetainę Kudirkos vakarui, 
buvusiam 1 d. sausio šių metų. 
Apart $15, išleistų pasamdvmui 
svetainės, “Lietuvos Ūkininko* 
draugija tuom laiku nemažai paša- i av MllltcUll Ui V JI LC1IJJJCI šlllirUb I islią IV J. I ' ° * *

sąlygų, paima nuo vienos iki tri- Nežinodami savo pačių padėji- pkrb.vo ir prisidėjo prie to vakaro 
jų dienų išsivystyti į mažyčius mo, . užmiršdami paprastas pride-1 surcngirI>o.
vikšrelius, vos teįmatomus gryna rybes sulyg- baltveidžių juodvei- 
akia. ‘Tąsyk jie ėda ir po trum- džiai tampa didele vašiuocligės VTCriC
pam augimo laikui, priklausančiam versme ir išplatina ją savo kaimy- . . " r<US’ •
nuo drėgnio ir šilčio, pas juos po mjoje. Kur eina juodveidis, ten 1 re,Piarne T. M. D. sąnarių ir 
senąja pasidaro nauja oda ir vik- eina ir vašiuočiigė. 1 a^C.nai atydfc “t P®r

[srelis mikna. Ji, žymiai pailg- Iš pradžių juodveidžiai atgabe- l«lP*nto numery) surašo nau- 
sta ir sulaibeja, snukuris atsimaino no j, iš Afrikos ant vergulaivių Pai Pr>s**žs.us., sąnarių. Iš dvto-
ir vėl jis šeriasi. Senoji oda at- ir nuo to laiko ji pasiliko terp jų. p P*>n>mė)imd.
šoka nuo kūno, bet nebūna nume- Tai vra importuota (atgabenta) Tiu surašas- ^name telpa ar* 
tama kaip pirmu kartu, nes ji da- liga ir jos muitas priderančiai bn 3°° vardM naujai pnsirašiusiųkuke
bar apsiaučia vikšreli kaip gra- vo atmokėtas krauju — grynu an- we*wr sauzvitls. Nei viena
žus. besiulis apsiaustalas. Tai vra glosaksu krauju. htf \r ,s d*<iš*aus.ų lietuvtškų on-
viena gamtos apsaugų, nes vikš-Į Kaip ilgai parazitas laikėsi juod- n aac'^ ne&ni* pasigirti tokiu mil
telis savo mažame apsiautale sau- veidžių - Afrikos vergų ir j, P™3™ -šaugimu laike venos sad- 
svbės gali iškęsti daugiau, negu ainių, kuriuos jie užkrėtė, negali- v?‘«. ir ™sų draugijų kri> 
kuomet nors pirma. Su šituo iš- ma sužinoti bet bėdinesnieji balt- n,.kMe tas užs.rašys auksinėmis ra.- 
sivystymu jis pasiekia kritiškąjį veidžiai, rodos* pradėjo ją perimti ^’P° « •fote1 fpf
savo gyvenimo peri jodą, nes jis dąųgiau kaip simtas metų 
dabar yra užkrėtos laipsny j ir jei atgal, jei spręsti pagal pasako ji- 
jis neįsikabina į praeinančių koją, mus apie žemių valgytojus ir jų 
ar laimėj nepasiunčia jo po jo 1 .

laukos gerkle su geriamu vande- m. 
niu, ar daržovėmis, tai jo karjiera 1 
kaipo parazito tampa užbaigta ir paveikslas jo nupieštas iš tpsireiš- 
jo apsiaustas tampa jam 
Šaltis ar didelis gausis jam 
jingi; bet, net šitų nelaimių 
gus, jis galiaus turi dvėsti 
nes, prasidėjus antram šėrimuisi, 
jis negali daugiau esti ir yra gy
vas tik maistu, kurį jis turi sukro
vęs savo žarninėse celėse— spulas 

t būdas tikslo pasiekimui, nes nerei
kalaujant rūpintis maistu, jaunasis; 
vikšrelis visą savo laiką ir omę ga-j 
Ii pašvęsti jieškojimui svarbiausios] 
laimės. Negaišinęs laiko, jis šliau
žia artimiausion klonėn ar drėg- 
non žemėn, kur jis gali apsaugoti 
savo silpną kūną nvp saulės ir 
vėjo džiovinančios veikmės. Šito
kiu bodu—besigruzdami per Kuo
są* smi įtinę žemę, beapguldami 
augalų if daržovių šaknis — išsi
ritę nuo vieno išdėčio — paplinta 
po plotą gal šimtą kartų didesnį 
negu vteta, kur jie prasidėjo. 
Tukstančjų tūkstančiai jų yra ten, 

[visi su tuo patim tikslu, godus pri
silietimo su žmogaus kunu

Prisigriebusi, prie žmogaus kūno 
vašiuotojT kirmėlė persiskverbia per 
odą, mėsas ir atsiduria žarnose, 
palikusi išnarą lauke. Per visą sa
vo kelionės laiką nuo odos į žar
nas, kiek žinoma, ji minta savo 
pačios maisto sandėliu, nes tik po 
keturių ar penkių dienų pasiekusi 

I žarnas ji šeriasi trečiu kartu ir 
jgija snukio tarelę* apginkluotą iL 
tele ir dantimis; po šitam ji yra 
prisirengusi pradėt savo darbą, svetainėj, pn. 486 New Grant str. 
maitytis žmogaus ar gyvulio.krau- buvo Lietuvių S. Teatrališkos kuo
jų. pos mitingas ir repeticijos. Pa-

Bet čia nėra galas šitos kirme- j baigus kuopos reikalus ir repetiči- 
lės istorijai. Po keturių ar pen
kių dienų ji ketvirtu kartu išsišeria 
ir vikšras pasiekia pilną subrendi
mą. Po sanvaitės laiko pataitės 
pradeda dėti kiaušinius, kurių kiek- 

I vienas gali turėti progą gyventi 
ir prisigriebti į žmogaus kūną. 
Kiaušinis, negalingasis vikšras, už
krečiamasis vikšras kraują čiulbiąs 
parazitas, kiaušinius dedanti pa
taitė __ tai jos gyvenimo* ratas; į 
bet svarbiausiu atsiminimui daly-, 

Lku yra tas. kad išėmus sulygina-1

ūkių žemėj be jo- 
sanitariškos patogybės, 

juodveidžiai kuone

našus atsitikimas.
Jeigu T. M. D. priguli vainikai 

pirmybės terp didesnių organizaci- 
blykstę, Dr. Pitto apgarsintus 1808 «* ta' ,oks P“5 vainikas *" P"4. 
.... Dr. Pitt manė, jog blykšlės K”1**’ T- M- D- ku<*ai. tMP

priežasčia buvo stoka maisto; bet kuoP** organizacijų. 7 T. M.
- D. kuopa randasi Lawrance, Mass. 

ir, kaip matyt iš surašo, vienu kar
tu iš mažesnės kuopos tapo viena 

ant baltave.džių ir jų vaikų. Vie- « džiausiu .duodama T. M. D. : 
rias dalvkas tarytum vra aiškus:P"“4 "u nm,>us s*‘amu 
Kur tik baltieji - nebūtinai bedi- H""8 karlu- P*“™**™* pereitais, 
nieji, dirbo, su juodparviais ant mrtais nemai:> hP«Hi P^rė kada 
dirvos, ar sekė paskui juos ant Shenandoth. Pa. po didelio baliaus 
pliantacijos jų verguvės dienose. su vakariene prisirašė prie S. L. 
ten blvkšlė su taišinočligės apsi- A- vicna diena ro<,os aPie «° n”>7 
reiškimais pasirodė pas juos ir, P M M""’* Lawrenceo lietukai 
bodama retu dalvku Dr. Pitto die-1 Parod«• ><* )iems '“RV’ huTO P»’ 
nose. dabar apima du milijonu Ii- dar *»« ir mažes-
gonių -pietiniuose valsčiuose; kur niam' "liestelyj. Pasiremiant ant 
juodveidžhį nėra, ten ji beveik ne- “M P«vyrdžių ištikro galima apie 
žinoma. ’ X. T< M- D* Pasak-vti- katP toi sen<>

Įviškoj pasokoj: auga ne metais
* * «■ i ir ne dienomis, bet valandomis....

Lawrenceo 7ta , kuopa yra žymi

Tėvvnės Mvlėtoiu dar ir taom’kad jau nuo k<1,ų me’ a ev y nvb x>xy mciujul paęiliui.. fluwla T M D
Dr-stes Reikalai pro Valdybai torius: sąnarys ytos 

'kuopos, p. A ’Ramanauckas. buvo 
ar ne šešis metus T. M. D. Cen
tral! šku Sekrėtorium ir tik pereita
me seime prašė priimti jo rezi- 
gnaziją nuo to urėdo; šiais metais 
toji pati kuopa tur garbę turėti 
savo tarpe Centro T. M. D. vice
pirmininkę, p. CJ. Ramanauckienę. 
— Verta, kad toki žymus į tuopų . 
pasidarbavimai nepradingtų nepa- ' 
tėmytais -ir kad busiantis Iii T. ■ 
M. D. seimas atsakančiai jas pami- 
netų. ’* K. Dz^

kapu, kimų nepalieka abejonės, jog ver- 
pavo- 
išven- 
bądu*

gimo kaina jau jo dienose puolė

Visus raitus T»v. Myl. Dr-Joc rei
kaluose, kuopos Ijl pavientos ypatos 
malonte siųsti DFjos Lit Kom_ na
riui ir redaktoriui.

J. LAUKIS,
Brick st., Valparaiso. Ind.

SĄNARIUI.
Tamstos rašinys liečia grynai 
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Bet dabar turime pasižiūrėti į senovės Amerikos tikė
jimus; pirmiausiai imsime apšnekėti laukinių tikėjimus. 
Kaip jau matėme, grenlandus ir eskimosus, kurie vadina sa
ve Innuit (žmonės), apšnekėsime kas sau. Pas šituos žmo
nes misijonieriai daugelį atvertė į krikščionybę pereitame 
metašimtyj (IStame)-; nors, žinoma, negalėjo išnaikinti pa
gonybės prietarų net iš tarpo krikščionių. Senovės tikėji
mas turi kelias savotybes; jomis yra: tikėjimas į gamtiškas 
dvasias, į gyvenimą po myriui ir į raganybę. Magikas an- 
gekok turi didelę įtekmę.

Apšnekėdami Amerikos laukinius neminėsime tų pa- 
žymybių, kurios yra abelnos visiems arba daugumui kitų 
laukinių ir kuriomis galime nusisiųsti prie musų animizmo 
ir gamtos garbinimo aprašymo. Bet turime nurodyti į tū
las smarkiai atsižymėjančias savotybes, kaip ve totemizmas 
pas raudonodžius. Būrys ar giminė turi savo šventą gy
vulį, kuris yra garbinamas ir laikomas kaipo bočius. Ant 
nelaimes męs jau negalime pilnai ištirti pas Amerikos lau
kinius viso draugijinio surėdymo, kuris yra surištas su to- 
tenizmu. Po visą sausžemį randame laisvus tuokimos įsta
tymus; poiyandiij*, egzogamija (pav. pas karibus, kur vy
rai ir moterys kalba kitokia kalba) ir motininis giminingu
mas yra smarkiai išbujoję. Bet kuomet žmonės turėjo 
progą rinkti mažesnes smulkmenas sulyg pirmųjų amerikie
čių, tai atidžia nebuvo pakaktinai nukreipta į šituos klausi
mus. Antra totemizmo puse yra garbinimas gyvulių; šitą 
randame įvairiose formose po visą sausžemį ir ypatingai 
pas raudonodžius. Dvasios yra išreiškiamos gyvulių pa
veikslais kaipo paukščiai, kiškiai, želvės, ir tt. Pantomy- 
miški šokai su gyvulių kaukėmis turėjo tikėjimišką pras
mę, nes šokikas rodė save tokiu patim, kaip*ir garbinamoji 
esybė. Jaunikaitis, kuris savo jaunuose metuose turėjo išsi
rinkti sau vaistinį krepšį, kurį jis visą gyvenimą nešiojo su 
savim, darė jį iš kailio gyvulio, kuq pirmiausiai susapnavo. 
Raudonodžių tikėjimas yra garbinimu dvasių. šitos dva
sios', Manitu, yra tik menkai pavienuotos ir tarytum yra 
sujungtos su gamtos elementais. Terp šitų dvasių vadas 
yra žiūrimas kaipo “didėji dvasia”; šitas supratimas tan
kiai buvo vartojamas parodymui, jog raudonodžiai turi 
gryną, kuone monoteistišką tikėjimą. Bet tas yra dideliu 
apsirikimu; kaip dideli darbai nebūtų prirašomi “didžiąjai 
dvasiai", ji vis priklauso prie žemo tikėjimo laipsnio ir 
paprastai yra išreiškiama gyvulio paveikslu. Tai tik dėl 
stokos pa vienystės, kad ji jungia savyje kuone visas die
viškas savybes, kurios yra garbinamos laukinių; ji yra su
jungta su pirbinimu gamtos kaipo ir su garbinimu bočių ir 
jos garbinimo pavidalas nėra augštesniu laipsniu už raga
nybę, Kartais ji yra suprantama žmogumi ir tąsyk visoki 
mytai yra pasakojami apie ją. Manabozo, vakarinis vėjas 
paprastai yra epiškojo mytų eikli aus karžygiu, apie kurį 
pasakojama visoki nuotikiai, ikišiolai užsilikę pas žmonės. 
Schoolcraft surinko šituos mytus, o iš jų Longfellovv paėmė 
medžiagą “Hiawathai”. Įdomus manymas, randamas ne 
tik pas raudonodžius, bet ir pas kitas gentes yra tame, kad 
didėji dvasia turi motiną ar močiutę, kame J. G. Mueller 
mato pripažinimą likimo galybės, viešpataujančios ant 
dvasių.

Iš tikėjimiškų ceremonijų visoj šitoj svieto dalyj išsi
platinę aukojimai žmonių ir žmogėdybė. Ypatingas aukos 
būdas, randamas pas raudonodžius, yra aukojimas tabako; 
rūkymas pypkės sandaros yra teipgi tikėjimišką ceremonija. 
Garinės maudynės sužadinimui tikėjimiško ūpo, liuosiuo- 
janti gėrymai, vemduolės tankiai yra vartojama kaipo valy
mo budai.

Pastebėtina, kad Amerikoje, net pas laukinius, yra 
tokis išsivystymas tikėjimiškų suopročių, kokis šitam civi
lizacijos laipsniui sulyginamai yra augštas. Mytai apie 
svieto sutvėrimą, tvaną ir civilizaciją yra randami kuone 
visose Amerikos dalyse; jie skiriasi išvyždžiu, bet tuAnys 
jų kuone tas pats. Augščiausia dvasia yra sutvertojas 
svieto. Svieto atsiradimas išreiškiama visaip, tankiausiai 
ne be kovos ir katastrofų. Priešingu elementu, nuo kurio 
sveitas turi būti atimtas, yra vanduo. Pasakojimai apie tva
ną visi čion priklauso kosmogoniškiems mytams. Yra ma
nymai ne tik apie atsiradimą svieto, bet ir žmogaus; žmo
gus arba išaugo iš medžių, arba išėjo iš urvų; išpirmo gy
veno jis tamsoje, kaip ir gyvuliai, kolai koks dievas ar 
kultūriškas karžygis nesupažindino jo su prakilnesnio ir 
augštesnio gyvenimo sąlygomis. Tokis abelnas svarbiausių 
mytų išvyzdis.

Turime dar padaryti du pastebėjimus. Viena: keistai 
atrodo, jei žmonės aštuonioliktame metašimtyj stengėsi pa
rodyti, jog žmogaus supratimas gryname gamtiškame sto
vyje yra realizuojamas šituose Amerikos kanibaluose. Ant
ra: mums labai puola į akį stiprus panašumas terp Ameri
kos laukinių ir civiližuotų tautų nuomonių ir papročių ir 
šitas parodo savistovų, autochtonišką (pradinį šalies) šitos 
civilizacijos tvėrimąsi.
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4. CIVILIZUOTOS AMERIKOS TAUTOS.
Kalbėdami apie Amerikos civilizaciją, męs suprantame 

kulturiškus gyventojus Meksikos, vidurinės Amerikos, Nau
jos Grenados (muiška ar čibčia) ir Peruvijos, ir žymes ci
vilizacijos kloniais Mississippi ir Ohio upių. Vidurinės 
Amerikos civilizacija arti susieina su meksikoniška, peruvi- 
joniškoji gi teip nuo jos neprigulminga, jog negalima rasti 
mažiausios žymės savitarpinės įtekmės. Jei sulyginsime 
triobėsius, visuomeniškas įstaigas ir tikėjimiškus Meksikos 
ir Peruvijos suopročius su triobėsiais, įstaigomis ir suopro- 
čiais senojo svieto, tai atrasime panašumo dalykus, ypatin
gai assyrų ir egyptiečių kultūroje. Ir Meksikoje galingieji 
viešpačiai mėgo statyti šventnamius ir rumus; kapininius pa
minklus ir pyramidas; į augštą išsivystymo IStffenį nurodo ka
lendorius, kuris Meksikoje buvo sutaisytas pagal saulinius 
metus. Bet jei, drauge su Tyloru, priimsime rašytus padavi
mų pranešimus už rubežių terp barbariškų ir civilizuotų 
tautų, tai pasirodis, jog Peruvija visai nepasiekė augščiau- 
sio civilizacijos laipsnio, o Meksika dar vos į ją įžengė, 
nors meksikiečiai vėla daugelyje dalykų turėjo augštą me
džiagišką kultūrą. Teisybė, kad Peruvijoj karališko kraujo 
sūnus gaudavo rūpestingą išauginimą mokyklose, kur iš
mintingi mokytojai teikė jiems visokias reikalingas kuni

gams^lr vadovams žinias, kaipo ir padavimus apie jų pro
seniui dar&us, bet atminimas šitos šalies istorijos buvo už
laikomas tik padavimu žodžiais, sustiprinimui gi atminties 
buvoikvipu, atminties virvelės su visokiais, įvairaus dažo 
siūlais ir mazgais. Be reikalo yra ir minėti kaip netikras 
ir savarankiškas buvo aiškinimas šitų kvipu. Tik vėliaus, 
po užkariahrimui, peruvijonų padavimai buvo surinkta “Gar- 
cilasso” de-Ia-Vegos, paeinančio iš niotinos pusės nuo inkų, 
kuris sudėjo juos savo ispaniškuose komentaruose (veikalas 
jo išėjo 1609—1617 m.). Kiek kitoniškiau yra Meksikoje, 
čion istoriškieji ir kunigiški padavimai buvo užlaikomi raš
tu, jei tik raštu galima vadinti betaiklius ir neturinčius raiš
kios tvarkos, teptus ir pieštus paveikslus, vartojamus su
stiprinimui atminties, savo budo hieroglyfus, mažai kuo 
atsiskiriančius nuo prastų piešinių, piešiamų raudonodžių. 
Vienok juose buvo skaitlingi dokumentai, bet juos ištiko ne
lemtas likimas. Daugumas jų buvo sunaikinta fanatiško 
užsidegimo pirmųjų misijonierių, kiti žuvo vėliau; bet” kai- 
kurie pateko į muzėjus ir yra aprašyti Kingsborougho, jo 
rinkinyje. Bet paskaitymas jų ikišiol dar nėra nusidavaisiu; 
ant kiek tas yra sunku, išpažino jau Tezkuko karalių ainys 
Ikstilksochitl, parašusis savo čičimekų istoriją, pasiremda
mas šitais vietiniais dokumentais, kuriuos jis suprato tik 
su pagelba kitų. Be šito veikt’o iš Meksikos turime dar 
kodeksą Cimalpopoka, iš Guatemalos Kakšikvil kodeksą ir 
teipgi iš viduriės Amerikos Popol Vuh, arba žmonių kny
gą, rinkinį vietinių padavimų, išleistą vietinių tame laike, 
kaip perdavimas jų žodžiu laipsniškai pradėjo gesti. Šita 
paskutinė knyga buvo išversta Brausseur de Bourbourgo. 
V isi šitie raštai po užkariavimui parašyti vietinių ameri
kinėse kalbose, bet lotyniškomis raidėmis.

Meksikonys garbino daugybę dieviškų esybių, kaip ma
žus, naminius dievus (Tepitoton), teip ir gamtos dievus, 
pav., Tlalok, lietaus dievą (teipgi daugskaitoje), Centeotl, 
žemės dievę ir kitus. Bet didžiausiais buvo trys dievai: 
Kvetzalkoatl, Tetzkatlipoka ir Huitzilopochtli (Vitzliputzli). 
Pirmas turėjo savo simbolu sparnuotą žaltį, antras žibantį 
veidrodį, o trečias — kolibri; patys vardai esą turėję tą pa
čią prasmę. Nors šitie dievai turėjo savo šventnamiuose 

įstabus žmogaus paveiksle, bet ir šitie ir kiti simbolai buvo 
teipgi labai išsiplatinę. Kaip Meksikoje, teip ir vidurinėje 
Amerikoje, kur didžiausiais dievais buvo Gukumatz ir Vo- 
tan, turį, rodosi, vienokią pradžią su meksikonų Kvetzal- 
koatliu, ypatingai tankiai randami simbolai žalčio ir kry
žiaus. Paskutinysis, iš kurio teip stebėjosi Meksikos už-

I Pav. 5. Mekslkonių atabaa.

Kariautojai, abelnai priklauso vėjo dievui, kadangi Kvetzal
koatl ir. Gukumatz teipgi abelnai yra laikomi kaipo oro 
dievai. Vjenok aiškinimas šitų simbolų ir šitų dievų budo 
visai nėra teip lengvas ir ištikimas. Kvetzalkoatl yra tolte- 
kų dievu, kurių kultūrą jis asmina savyje; jo išvyzdis ir 
istorija duoda geriausią būdą eumeriškam aiškinimui. Pa
sakojimai apie jo viešpatavimą Tūloje, iš kur jis buvo iš-, 
guitas Tetzkatlipokos klastomis ir apie jo besibastymus po 
Cholulą daro į mus visai tokį pat įspūdį, kaip kad ant jų 
dugno butų žemiško vadovo nuotikiai. Iš kitos pusės jo 
dieviškas pobūdis yra nepaabejojamas. Jis yra kulturišku 
dievu, atnešusiu žmonėms'civilizacijos ir doros diegus; jis 
yra lėtas dievas, kuris nemyli žmogiškų aukų; jis apsireiš
kia garbingame pranašo paveiksle, įvedančio asketišką gy
venimo būdą. Su jo viešpatavimu rišamas yra manymas 
apie aukso amžių; tuomet viešpatavęs nesudrumstas sutiki
mas ir gerovė, ir derlingumas žemės buvęs neišpasakytas. 
Bet nuo to laiko jis išnyko ir miega Tūloje ar Choluloj, kur 
laukia savo išbudimo, arba nuėjo jis anapus marių, iš kur 
jis vėl turi pagryžti. Ispanų užėjimas išpirmo buvo meksi- 
konių skaitomas Kvetzalkoatlio sugryžimu, kurio kunigai 
teipgi buvo malonus užkariautojams ir neėmė dalyvumo cho- 
luliškame suokalby j, kuomet aztekinių dievų kunigai sten
gėsi sukelti pražūtingą karę prieš išpanus. Toli mažiaus iš
sivystęs mytas apie Tetzkatlipoka, nors kulte jis užima žy
mesnę vietą ir ypatingai prie jo kreipiamasi maldose. Jis 
yra ypatingai svieto sutvertoju ir su juo rišasi didelė kos- 
mogoniškų mytų dalis; jis teipgi yra aštrus dievas, matan
tis slėpinius ir dabojantis žmogaus darbus ir pasielgimus. 
Didžiausiu aztekų dievu buvo Huitzilopochtli; jis yra nar
sus, karės dievas, kuris vedė aztekų gentę, jai besibastant 
ir gelbėjo užkariauti žemę. Jam ypatingai neša kruvinas 
žmogiškas aukas, nors jos buvo nešamos teipgi ir Tetz- 
katlipokai ir net ĮCvetzalkoatliui, kurio kultas iš pradžių jų 
neleido. Labai žingeidu butų apturėjus istorišką turinį iš 
pasakojimų apie bastyneJf kurios teip labai atsižymi Kvet- 
zalkvoatlio ir Huitzilopochtlio mytuose. Žinoma, negalima 
užginti, kad juose atsimuša istoriškieji atminimai ir etniš
kieji santikiai, tik sunku jie yra iš ten išskirti.

Pav. «. Pi ramia a C holui o j e.

Patnaldystė Meksikoje buvo pilnai organizuota. Ten 
buvo dideli triobėsiai, Teokalli, milžiniški aukurai, tankiai 
turėjusi piramidos pavidalą su trepais,'ant kurios viršaus 
stovėdavo mažos koplytėlės su dievų paveikslais. Kvetzal- 
koatl turėjo šventnamius daugiaus panašius į tikrus, 
bonėtus. Brangus stabai išreiškė savimi dievus.r Skaitlin
gos šventės, tankiausiai kasmetinės, vienos nejudinamos, ki- 
*os perkeliamos, padarė tikėjimišką kalendorių. Daugybę 

žmogiškų aukų liudijo galvų ptramidos, ispanų matyto 
Meksikoje, įeinant į šventynę. Susivienyiimas su dievysu 
daugelyje pamaldinių apeigų išsireiškia siteip: per šventu 
žiemą, nulipytas iš tašlos Hutzilopochtlio paveikslas pirm; 
buvo Užmušamas, paskui padalinamas ir suvalgomas. Au! 
kojiniams žmonių buvo skiriami ne vien belaisviai karėji 
suimti, bet ir prakilnus jaunikaičiai, kurie tam tikslui uj 
metų buvo renkami ir išreiškė savimi dievą. Visas tikėja

( 
dievai gėrėjosi aukų kančio-

- Pav. 7. Meksikonlų kalendorius.

mas turėjo nuožmų pobūdį, — i
mis. Asketiškas palinkimas teipgi yra labai įžymus skaitlin- 
gaiš vyrų ir moterų vienuolynais. Pęįešingumą šitoms žiau
rioms tikėjimo pusėms parodo širdingas daugelio maldų 
balsas, kuris vienok galėjo būti įduotas joms užrašusio* jas 
Sahaguno. j

Patėmijimo verta teipgi labai išsivysčiusi meksikonių 1 
Chronologi įa. Įterpimai, kuriuos reikėjo daryti skaitant 1 
metus iš 365 dienų, darė cyklių iš 52 metų butinu, kuris J 
buvo pradedamas su tikėjimiškomis ceremonijomis. Bet I 
meksikonys žinojo tiepgi daug didesnius svieto perijodus I 
iš kelių tūkstantmečių, susirišančių su mytais apie didžią- I 
sias svieto katastrofas. Tokių svieto perijodų buvo skai- I 
tomą penki. Pirma gadynė, kurioje gyveno milžinai, pasi- 
baigė badu ar žemės drebėjimu; antru kartu žemiška gy- B 

j vybė išnaikinta buvo ugnia; oro gadynei buvo padarytas I 
1 galas smarkiais uraganais; ketvirta gadynė buvo vandens, Į 
I pasibaigusi dideliu tvanu. Antgalor laike užkariavimo, mek- ® 

sikonys gyveno penktoje sviėto gadynėje. Žinoma, ir čion 
ateina klausimas, ant kiek visi šitie manymai buvo tvarki- \ 
narni išpanų.

Iš meksikonių tikėjimo istorijos ypatingai reikia par 
nėti didžio kunigaikščio'Tezkuko asmenį “NezahuaJkojotl 
gyvenusio penkioliktame metašimtyj. Po to, kaip ja 
ilgą laiką buvo atimta paveldėjystės teisės ir jis bastėsi kJ 
po pabėgėlis, jis antgalo pasiekė savo tėvo sostą ir vali 
labai išmintingai ir laimingai. Jis parodė savo Veiklumą 1 
kaipo tikėjimiškas reformatorius, pastatydindamas Teokaj 
“nematomam svieto dievui”, kuriame tas buvo garbinami 
be stabų ir apturėdavo dovanas tik iš bekraujų aukų. I

Kultūra ir tikėjimas Peruvijoje, nors ir ant to p 
ties laipsnio stovėję, ką ir Meksikoje, iš daugelio pusių bi<; 
vo kitaip suorganizuota. Peruvijoje svarbiausiu; buvo 
binimas saulės. Pirmutiniais, atnešusiais žmonėms kwX 
rą, buvo saulės vaikai: Manko Kapak ir Mama Oello; įil 
buvo inkų kilmės protėviais. Iš karališkos kilmės dukteril 
kaikurios gyveno kaipo saulės mergės vienuolirtėje -vienyl 
stėje. Drauge su saule buvo garbinami teipgi kiti dievan 
kaip Virakocha, Pachakamak (turbut tai vandens ir ug| 
nies dievai) ir daugybė dvasių, vadinamų Huaka. j Pamaldįv 
stė buvo teipgi nemažiau suorganizuota kaip Meksikoje, tiki 
neteip kraugožinga. Didžiausias skirtumas buvo tikėjimiš- 
kame kunigaikščių padėjime. Kuomet Meksikoje apskričio] 
kunigaikštis buvo tik pirmutiniu terp daugelio kitų valdo
vų, maža-daug prigulinčių nuo jo, Inka Peruvijoje, saulės I 
sūnūs turėjo neaprybotą svietišką ir dvasišką valdžią ir pats j 
buvo laikomas ir garbinamas kaipo dievas. Terpį šitų inkų! 
buvę ir apšviesti žmonės; kaikurie jų savo mąstymais, re-| 
gis, perėjo net saulės kultą. Šitai Tupak Yupanki (15tamel 
metašimtyj), regis, tvirtinęs, jog, kadangi saulė visuomet! 
vaikščiojanti tuo patim keliu, tai tuomi parodanti, jog ji į 
ištikro nėra laisva; taigi augščiau, musų tėvo, saules, kas j 
nors turi būti dar augštesnis, verčiantis ją atlikti savo tar-f 
nystę. Panašiu budu, galbūt, sprendė ir kiti, bet tas netu ! 
rėjo įtekmės nė į tikėjimą, nė į hierokratišką valstijos su 
rėdymą. J

(ISĘSni.);

bą savame
'•iurtlngesnž.

(1817 m.).

ies gyven- J 
(yie B. F. j 
' ' 1 8^ { 
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5. DIDŽIOJO VANDENYNO TAUTOS. .Į - 

Au«isiwntiwio raitai. Turtinga rašliava Iki 1870 m. yra pas Waft»-1 
Gerland^, V ir VI; šitie tomat daugiausiai rašyti Gerlando, yra didesnės', 
vertės etnografams negu pirmieji tomai, rašyti Waitw> paties, kuria dau- 
giaus yra antropologas. Visi Sitai sričiai yra didelės vertės senoviški ir 1 
nauji aprašymai kelionių ir misijų; vienok musų pažintis daugelio salų 
yra dar labai nepilna. Apie Palinėzijos gyventojus abelnai rašė A. 
Fornarder, An acconnt bf the Polynesian Rače, it» origin and mtgratione 
(2 tom., 1880 m.) su labai pavojingais suderinimais. W. Martinero vei-i 
kaluose (Tanga)), W. EI lino (Ha va f salos), ir Tumoro bei O. 1 
Flnscho (Samoa) yra abelnai ištikimos žinios apie n.az-daug aprybotas 
šalis. Ypatingai įdomus sulyg tikėjimo yra — G. Grey, Pelynetian Mytkz- 
logy and Ancient Traditional Hittory of tke New Zaland Rače. (18^5-m.); 
C. Schlrren, Die Wander»agen dar Neuseelaender unį der .ifau.imythua 
(1856 m.); W. W. Gili, Mythe and Songs from the 'tiouth Pacific, with 
preface by Max Mueller (1876 m.); R. N. Cust apšneka kabų savam* 
rašte, A Sketch of the Modem Languages of Oceania (1887 m.).

Kas atsieina Malajiškojo salyno, tai rašliava yra daug 
Senesnieji anglų veikalai Crayfurdo (1829 m.) ir Raffleso 
ypatingai veikalai apie Javų, turi dar ir dabar savo vertę. Api» Javų męe > 
turime dabar P. J. Veltha, Java (3 tom.. 1875—82 m.); apie Borneo Į 
teipgi P. J. Veltho, Borneos Western afdeeling (2 tom., 185i—56 m.); •’ 
apie Sumatrų rinkinys Midden-Sumatra (4 tom., 1880—84 m. L kuriame 
aprašyta hoiandų ekspedicijos (1877—79 m.) pasekmės. Apie MolukkiD<s 
mIm j. b. F. Riedel, De SJuifren Kroesharige rastai tiuec^en Belebea 
on Papua (1886 m., labai akyvas etnografiškas aprašymas), yn labiausiai j 
rekomenduotinas. Apie alfurus, šiaurinėje Celebeso dalyj (.dinahassa) 
atsižlnome iš misijonierių rašliavos, o apie pietinės salos dr 
tolus (Makassaral ir buglnėzai), žinios galima rasti daugi 
Mattbeeo veikalų. Daug akyvo etnografijai ir tikėjimų istorijai turi sc. -- 
vyle VerhandeHngen ir TOdechrift, einanti nuo 1778 m. Bataviasch A 
Genooechap ir teipgi Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde van į 
Nederi. Indie (nuo 1853 m ); InOiache Gide (nuo 1878 m.). Situose pert- j 
jodiškuose leidimuose ypatingai svarbus tyrinėjimai ir straipspiai P. A. I 
Tieleo apie europiečius Malajiškame salyne; K. Snouck-Hurgronje, apie l 
islamo praplatinimų terp jo gyventojų ir ypatingai G. & Wilken, kuris 
nerašė raštų, Het animieene bij den volken van den inaischen Arcktpol .
(Ind Gids 1884—85 m.), teipgi apie ženybos bei paveldėjystės teises ir i 
kltns šitų tautų papročius. Mirus WUkenui jo, Handleiding voor de vol- F 
kenkunde van-Nederlandiech-Indie buvo išduota (1893 m.), K. M. Pleito. i

Geografiškai Didžiojo vandenyno salos galima pada- •; I 
linti į penkias grupas. Visų arčiausiai prie Azijos guli In- \ 
diškasis, arba Malajiškasis salynas; į šiauryčius nuo jo Mik- 
ronėzija, prie kurios priklauso Marianiškės ir Karolyniškės, ; 
Maršališkės ir Gilbertinės salos; viduryje randasi Melanė- 
zija, apimanti savimi Naują Gvinėją, Naujus Hebridus, 
Naują Kaledoniją, Fidži salos ir kelias kitas; į pietus nuo I

JToliau b«s). yra
,.ši suimtas. .J
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i'ersta iš rūstį

—- Gerai. Aš tuojau. Tu nuvesk Vladi- 
nirą Petrovičių į fligelį. Ir aš greitai pas 
jį nueisiu.

Vladimir nuėjo paskui senutę; ji kastin
ių murmėjo po panose. Peržengusi fligelio 
slenksnį, senutė liovėsi murmėti.

— Tamsta, meldžiamasis, su reikalais, ar 
esi Katrinos .Vasiljevuos pažįstamas? — pa
klausė senutė, norėdama užvesti kalbą.

— Pažįstamas,— trumpai atsakė Vladi
mir ir nusisuko į kitą pusę, kad atsikratyti nuo 
tolimesniųjų klausimų.

Senutė žemai nusilenkė ir išėjo, — atsar
giai uždarė duris.

Vladimir apsižiurinėjo triobą. Fligelyje 
tebuvo tiktai du kambariai. Pirmąjame sto
vėjo praustuvė, kelios medinės, namų darbo 
kresės ir koklių krosnis. Užpakaliniame ma
tėsi didelė kušetė, pastatyta vietoje lovos ir 
mažas ąžuolinis stalelis. Ant sienos karojo 
’ tografijos ir kertėje nedidelė etažerė su kny-

Mergaitė ilgai nesirodė. Pasikalbėjimas 
1 motina matyti užsitraukė. Vladimir apsi- 
ilė kiek galėjo, išmazgojo galvą šaltu van- 
eniu. Žaižda buvo jau užsitraukusi ir krau- 
is nebetekėjo. Mergaitė vis neėjo. Jauni- 
aitis priėjo prie etažerės, ištraukė pirmąją 
įkliuvusią knygą ir atvožė ją. Buvo apysa- 
a vaikams. Jis atskleidė pirmąjį lapą, no- 
ijo pažiūrėti knygos antrašą ir pamatė dai- 
ar parašytus žodžius: “Mergaitei Katrinai 
rbzorovintei už gerą pasielgimą ir mokslą”.

— Prozorovintei!—Teip, ji Prozorovintė! 
- sušuko Vladimir. — Ir Joną priminė. Taip, 
lip. Dajjąr suprantu, kodėl jos veidas man 
asirodė toks pažįstamas. Ne, bet negali 
iti F Šit rodos ir ji eina....

Jis išgirdo greitas žingsnius. į Mergaitė 
tidarė duris. 5*.

— Mama meldžia tamstą ateiti. Eikime, 
š su ja pakalbėjau.

Jaunikaitis parodė jai knygą.
— Ji tamstą? Tamsta esi Prozorovintė? 

amsta turi brolį Jęną ?

. — Juk mes su juo esame draugai!
/ Kate tik rankas išskėtė.
l — Kaip? Jonutis! Kur jis, kas su juo? 
r gyvas? Sveikas? Jau visi metai, kaip 

1 jo mes neturime jokios žinios. Tai apsi- 
laugs mama! Ir kaip aš, kvaila, ankščiau 
dasiprotėjau paklausti! Kaip jis gyvena, 
kyk? , .

— Aš jau trįs mėnesiai esu iš Peterburgo.
’ su juo mačiaus. Jis buvo svei- 

ir gyvas.
— Kodėl jis neparašė? — stebėjosi Kate.
- Jam tas seniai neparanku 

Vladimir.
’ — Na, eikime pas mamą greičiau!
Ji greitai atidarė duris ir beveik tekina nu- 

į ruimą. Vladimir vos tik galėjo suskubti 
įskui ją.

atsakė ne
toromis

altai

1x
Valgomąjame kambaryje Vladimir pama- 

ė motiną, penkiosdešimts metų moteriškę, la- 
panašią į dukterį, tiktai papurtusią ir dru- 

i išrtftlė labai sujudfhta ir svetį sutiko 
— atidingai pažiurėjo į jį. Vladimi-

nemalonu pasidarė, ir jis nusprendė, kad 
name neužsibus nei vienos valandos li

pau. 5*“-
— Man^! —■ sušukę Kate, neleidusi jai 

štarti ir žoažio, :— Vladimir Petrovič musų 
tooučio draugas! Jisjnųins apie jį žinias at- 
.iešė.

Prozorovienė urnai pas ii 
įai ištiesė svečiui ranką, 
r apibėrė klausimais, ant|

ame

darė kita. Ji links- 
|pasodino prie savęs 

kurių jis negalėjo 
g’uskubti atsakyti. Pašaukė auklę, kurį išne
šiojo Katę ir joną, sušau cė visus tamaujan- 
1 ----^Uvo pranešta linksma naujie-

___ ponaitis, * ’ ’ " 
. j pražuvusiu, laimingai gyvena Peterburge ir 
J šit jo draugas pravažiuot amas tyčiomis už- 
j 1 suko pas juos į dvarą, ka i pranešti apie tat. 

Prozorovienė pati įtikę o tai versijai: Vla- 
! ’ dimir buk tik todėl ir atsirs do jų name. Duktė 

neužlaikė konspiracijos, viską išpasakojo mo- 
L įtinai, bet dabar tas viskas savaimi pražuvo, 
į Argi galimas daiktas, kad Jono draugas ir 
Į ’tokš "mandagus jaunikaitis urnai butų šokęs 
‘ iš traukinio, bėgęs'nuo poliristų, tartum žmog- 

_______ 7 7“ * >ijuoke iš jos senos, 
o rasi svetys pasijuokė iš Kaltės, ši ėmė ir

Vladimir Prozorovienel pasidarė brangus 
svetys, kurį ji nežinojo kiip pasodinti, kaip 
vaišinti. Po pusryčių jis ėmė kalbėti, kad 
jam reikia išvažiuoti ir paklausė, kur galima 
gauti arklius. Prozorovienė nedavė ir kalbėti. 

—1 Tamsta, sveikas, nori mus tik panie
kinti? Nieko mums nepapasakojęs ir jau ren
giesi išvažiuoti. Pagyvenk. Gal vėl negrei-1 
tąį susilauksime tokį svetį?

į — Vladimir Petrovič, tiamstai tikrai nėra 
I reikalo skubėti, — rimtai pridūrė Kate.

To pasakymo buvo gana, — jis tuojau su
kiko. Kodėl ištikro nepasilikti kelioms die- 
■noms su ta mergaite ir nepabandyti ją pa- 
■raukti į savo eiles. Taip jis pats norėjo iš- 
fcškmti savo užsibuvimą.

Jis apsigyveno fligelyje,i ir pirmąsias tris 
■ienas buvo" labai laimingas. Valant Vlą,

dimir kalbėdavo su motina apie sūnų, primin
damas visas smulkmenas iš Peterburgo gy
venimo., Paskui jis eidavo pas save ir skaity
davo, kas tik pakliūdavo į rankas, o daugiau
siai klausydavo ar nepasigirs ant takelio pa
žįstami lengvus žingsniai. Kate pirmąją die
ną labai nerymavo dėlei jo. Ji kelis kartus už
bėgo pas jį ant valandėlės, yt norėdama per
sitikrinti —. ar jis sveikas, ar. neišvežė jį žan
darai per dumtraukį. Paskui ji nurimo ir už
eidavo pas Vladimirą taip sau, kartais atsi
nešdavo su savim siuvinį ir tuomet užsisėdė
davo ilgai. Ji priprato prie kaimo gyvenimo, 
ir kaip tik sužinojo, kad Vladimir draugauja 
su jos broliu, liovėsi jo bijojusi ir buvo su juo 
yt gera pažįstama. Jie daug kalbėjo apie bro 
lį. Vladimirui daug nereikėjo sukti galvos, 
kad kalbėti su ja apie tą dalyką. Mergaitei 
jis galėjo pasakoti apie brolio gyvenimą, kuris 
pas abu buvo bendras ir kurį jis gerai žinojo: 
apie jo pažiūras, persitikrinimus ir veikimą, 
— prie motinos apie daug ką reikėjo nutylėti. 
Paskui nejučiomis prasidėdavo šneka apie pa
čią mergaitę.'

— Mes labai draugavome su Jonu ir ste
biuos, kaip jis man apie tamstą niekuomet ne
kalbėjo?

— Ką jis galėjo kalbėti apie mane, — pa
sakė mergaitė, neatitraukdama akių nuo siu
vinio. — Jis žinojo, kad iš manęs niekas ne
išeis. 1

— Tai yra, jis taip manė, — pataisė Vla
dimir. — Aš esu persitikrinęs, kad giminės 
visai nemoka branginti vienas kito.

Kate nusišypsojo.
— Tamsta manai? — paklausė mergaitė, 

žiūrėdama į jį meiliomis akimis. — Aš ma
nau, kad Jonutis labai gerai mane žino. Aš 
beveik ant jo rankų išaugau. Mirus tėvui, aš 
visai maža pasilikau. Ką Jonutis apie mane 
manė — tas teisybė.

— Jei tamsta taip manai ir kalbi, vadinas, 
tamsta pati savęs nepažįsti. Pagalvok pati: 
ką tamsta padarei man, svetimam, nepažįsta
mam žmogui. Čia apie tamstą skursta ir ken
čia liaudis, — tamsta ją pažįsti, ir aš esu per
sitikrinęs, kad tamsta ją myli ir nori jai pa
gelbėti.

— Taip, aš^ąnkiai einu į kaimą ir myliu 
čionykščią liaudį, tas tiesa. Tamsta nemanyk, 
kad mes su mama tiktai apie save rūpinamės. 
Kiek išgalime, padedame liaudei, — pridūrė 
mergaitė nuleidusi akis.

— Ak, meldžiamoji, nekalbėk man apie 
labdarybę? Argi tat pagelba? Tai trupiniai 
nuo sočių stalo!

-— Kasgi reikia daryti? Atiduoti visus 
turtus vargšams, kaip Christus pasakė? — 
paklausė mergaitė be ironijos.

-— Gali ir išdalinti, jei yra noras! Tas 
ne taip sunku. Tiktai maža ir to ir ne tame 
dalykas.

— Kame gi? — paklausė Kate, įsmeigusi 
nustebusias akis į jaunikaitį. ' 1

Vladimir pažiurėjo į mergaitę ir jo pilkos 
akįs užsidegė.

— Reikia išsižadėti savęs, — pasakė tvir
tai Vladimir. — Dieną ir naktį mintįs turi 
būti atkreiptos į nuskriaustuosius. Gyvastį 
už juos atiduoti. Tas ir bus meilė, tas bus 
pagelba!

. Jis kalbėjo apie liaudį, apie jos vargus iy 
kančias, apie jos teises ir ateitį. Kalbėjo jis 
gerai, užsidegęs. Jis mokėjo užinteresuoti. 
Jauna mergaitė niekuomet tokių kalbų negir
dėjo. Brolis ir išreikšdavo tokias min
tis, bet pas jį išeidavo sausai, yt pamokslas; 
gal todėl, kad mergaitė laikė jį už mokytoją. 
Šis, iškritęs iš dangaus nežinomasis atidarė 
jai duris į kasžin-kokį naują, stebuklingą pa
saulį. Jo kalba nedavė jai ramumo, bet ir už 
ganėdinimo nedavė: kalboje kasžin kas buvo 
nepilnas, nepasakytas lig galo; ji stengėsi 
pergalėti savo neramumą, bet negalėjo. Dar
bas iškrito jai iš rankų. Veidas paraudo. Už
traukus kvapą, ji klausė.

— Kas neatiduotų gyvybės, kad, tik visi 
žmonės butų laimingi! — pasakė Kate susi
mąsčiusi, kuomet Vladimir nutilo.

— Kągi, kelias aiškus. Mes 
sime rojaus, bet mes einame j jį.

sueisime”. Dabar ir pačiam Vladimirui toks 
pasakymas išrėdytų; visai nereikalingas. 'Tas 
priešginiavimaą, kurį jis manė greitai ir leng
vai P^^ėti, i& pradžios erzino jauną revolta- 
cijonierių. Jis nebetikėjo į mergaitę, kuri 
iš pirmojo parpatymo jį teip labai nustebino; 
Vladimir turėjo nurimti. Tik dabar jį kas
žin kas dar labiau traukė prie mergaitės. Jau
nikaitis buvo nerviškas ir greitai suprato, kad 
toji mergaitė turi stiprią ir ramią pajiegą, ko
kios neturėjo jis. Lengvai užsidegąs Vladi
miro entuzijazipas pradėjo/išsilieti į naujas 
formas. Jų padėjimas labai persikeitė. Da
bar ulbe jis, bet Kate pradėdavo politišką kal
bą. Jis tų kalbų šalindavos. Kam ginčyties ? 
Vladimir nebeturėjo vilties ^pertikrinti mer
gaitę. Jo įsitikėjimas pražuvo. Jis nuliūdo. 
Kartais tylėdavo.

— Kas su tamsta ? — paklausė sykį Kate, 
užtėmijusi jame permainą. — Tamsta esi ne
sveikas?

— Ne, aš esu visai sveikas. O ką?
— Kodėl tamsta toks....
*— Koks? Surūgęs?
— Na, taip, surūgęs.
— Kartais tas su manim atsitinka.
Ilgos jų kalbos ir ta atmosfera, kokioje jie 

praleido kelias dienas, labai juos suartino.
Kelias minutas abu tylėjo. Kate patrau

kė prie savęs lempą, kad šviesiau matyti siu
vinį.

— Ką tamsta čia išsiuvinėji?
— Taip sau; auklei. Aš maniau, kad 

tokie žmonės, kaip tamsta, neturi žinoti nieko 
tokio.... kaip čia pasakius.... nubudimo. 
Tamsta visuomet turi būti linksmas.

— Taip?
— Tamstos toks darbas, 

drąsus, stiprus.
— Aš stiprus? Ne! 

stipri. Atvažiuok pas mus 
pamatysi labai stiprius žmones.^ Aš esu stip
rus tik tuomet, kuomet ant manęs nusileidžia 
dvasia šventa. Dabar ji nuo manęs atsi
traukė.

Kate nustebusiai žiurėjo į Vladimirą. Ji 
visai negalėjo suprasti jo psichikos; — ko 
ji negalėdavo suprasti, tas į ją ir įtekmės ne
turėdavo. Mergaitė nusprendė, kad svetys 
serga ir geriaustia eiti jam ankščiausiai gulti. 
Ji atsikėlė ir rtorėjo išeiti. Ant Vladimiro 
veido pasirodė kūdikiškas ir atviras nusivi- 
limas. Mergaitę tą užtėmijo ir vėl atsisėdo 
Kad užimti VlAiimirą, mergaitė pradėjo pa
sakoti visokius niekniekius; — jis klausė pa
sipūtęs.

Dabar ji buvo labiau panaši į tvirtą, ramų 
vyrą, o jis į įspudinj^ą. nervišką moterį.

Ant rytojaus* T-11 buvo sanyaitės galas, 
Kate po pietų išsirengė ėi’ti j kaimą ir papra
šė svetį palydėti ją.

Vladimir žinojo, kad tai pavojinga — atsi
sakė. Kuomet mergaitė išėjo, jam pasidarė 
taip ilgu, taip gaila, — kad jis neėjo drauge 
su Kate, — taip labai norėjosi būti su ja.

— Argi tai ?.... — žybtelėjo Vladimiro 
galvoje mintis. V

Jis neišdrįso pats sau atvirai pasakyti ne
tikėtą dasiprotėjimą.

— Ne, niekis! — nusprendė Vladimir, pa
purtęs galvą. — Susigyvenau, pripratau. Jau 
perilgai aš čia užsisėdėjau! . -

Jis nusprendė ant rytojaus išvažiuoti.
Vakare, ką paprast?“ niekuomet nedary

davo, jis nuėjo į rūmą šeimyninkę pralei
sti su ja vakarą ir atsisveikinti. Bet išeida
mas gulti jis nieko nepasakė: Kate buvo taip 
meifi ir šeimyninkė taip maloni: jis nusprendė 
atidėti išvažiavimą ’’ lai dienai.

— Bus mažiau pavojaus, — teisinosi jis 
prieš save. — Poryt sekmadienis, šventomis 
dienomis visuomet mažiau prižiūri.

Jis ilgai negalėjo užmiršti. Rytą atsikė- 
vėb’.

Tamsta esi toks

Tamsta tai esi
Peterburgą, ten

lė

5

JCius. Visiemš^bi 
tna, kad jaunas’ ponaitis, kurį visi jau laikė

r'žudys? Duktė turbut pas:
I? 
įtikėjo. z

nepamaty- 
Atsisvei- 

kink su namais ir šeimyna ir eik pas mus, eik 
prie brolių.

Mergaitė paurtė galvą.
— Ne, aš neisiu pas jus. Aš nenoriu 

kraujo.
— Mes šaukiame žmones ne kraują lieti, 

mes tik šaukiame juos pasiaukoti. Ne musų 
kaltė, kad pasaulyje nieko negalima išgauti 
be kančių.

— Ne, ne tas, ir niekuomet aš neisiu su 
jumis. Mano nuomone —- visa teisybė Evan
gelijoje. Reikia, kad visi žmonas paliktų to
kie, kaip mokė Christus, tuomet visiems pa
saulyje bus gerai, visi pradės gyventi, kaip 
broliai, visai tuomet nereikės mušties ir už
mušinėti. Matai tamsta, mes niekuomet nesu
tiksime, — užbaigė mergaitė, pasilenkdama 
prie darbo. ' -y

Juos pašaukė vakarieniauti.
Sekančiose dienose Vladimir vėl užvezda- 

vo kalbą, bet sutiko tokį atkaklų pasipriešini
mą, kokio visai nelaukė. Kate nuo tų kalbų 
ir neberimaudavo, tartum Vladimiro žodžiai 
ir grožies nebeturėjo. Jos prieštaravimai pa
sidarė tvirtesni. Ji neperdaug buvo gamtos 
apdovanota, — jos mintįs veikė pamažu ir 
sunkiai, bet ji galvojo rimtai ir neveidmainin
gai, apsvarstydavo mintį iki galo ir tuomi 
jau laikėsi savo nuomonių. Ji, matyti, viską 
rimtai apsvarstė, ką girdėjo iš svečio, net jo 
terminologiją pasisavino, — dabar ji tvir
čiau laikėsi Už savo.

— Musų keliai skyrėsi, — pasakė mer
gaitė, bet jau nepridūrė — “ir niekuomet ne-

šeimynmk^s jis atrado valgomąjame kam
baryje ir iš jų veidų tuojau suprato, kad jos 
apie kasžin-ką karštai ginčijosi. Ant stalo 
gulėjo atviras laiškas, parašytas stambiomis 
ir aiškiomis raidėmis.

— Šit nuo Pavlo Aleksandrovičio laiškas 
atėjo, — pratarė Prozorovienė. — Bus ant 
pietų. Jis pas mus visas šventes praleidžia.

Vladimir pažingeidavo, kas tas toks Pavl i 
Aleksandrovič, kurio jis nepažinojo.

* Krutikov, — atsakė senutė. — Jis ypa
tingų dalykų valdininkas prie gubernatoriaus.

i=“ s, jo laukia gera ateitis.
10 Katei ir nereikia.... 

pasirodė nusistebėji-

Puikus jaunas 
Geresnės parti 

Ant Vladi 
mas.

— Jis ma 
tė, nuleidusi : 

Vladimirui 
das išsitempė, 
valdininką! J

, — pridūrė Ka-

padorumus,
— Kas

įdūrė į širdį. Jo vei- 
turi sužieduotinį ir dar 
to nelaukė.
skaitliavo sužieduotinio 

truputį atsigavo.
— pasakė jis sau,

imi r

— Tamstotafcftrbut bus reikalingas fli
gelis, — pasakė Vladimir. — Aš dar vakar 
norėjau pasakyti tamstoms, kad manau iš
važiuoti. Širdingai dėkoju už tamstų šir
dingumą.

—- Visai nėra reikalo tamstai išvažiuoti. 
— pertraukė Kate, išaiškinusi sau Vladimiro 
nusprendimą kitaip. — Tamsta visai gali 
įtikėti Pavlui Aleksandrovičiui, nors jis fr val
dininkas. Aš norta, kad tamsta su juo pa
sipažintam .... Jis geras....

— Neabejoju, jei jis yra tamstos sužieduo
tinis, — atsakė Vladimir, žiūrėdamas mergai
tei į akis. — Bet ištikro man jau reikia išva
žiuoti, aš labai tamstų melsčiau... t

—■ Niekis,... Tamsta pasiliksi, aš mel
džiu, — prikalbinėjo Kate. *— Aš užpyksta, 
jei tamsta išvažiuosi.

— Vladimir Petrovič, pasilik, — pridūrė 
Prozorovienė. — Kaip taip, imti iš karto ir 

, išvažiuoti, ir arkliai musų nekaustyti. Pavl 
Aleksandrovič mums visai, kaip giminė. Jis 
mylėjo Jonuką, nors, žinoma, nepagirta už jo 
svajones__

— Visai nė nepagiria, — užsidegė Kate, 
— aš geriau žinau. Aš su juo pakalbėsiu. 
Leisk man tą alikti.

Mergaitė labai nerymavo, nors stengėsi 
būti rami. Ji jautė save kalta, kam anksčiau 
neperspėjo Vladimiro apie Pavlą Aleksandro- 
vičių, — nors ji taip padarė nieko pikto ne
manydama, taip — neapsvarstė. Ir ar galė
jo būti Vladimirui interesinga, kad ji išteka.

Kate palydėjo Vladimirą į fligelį. Ji sten-! 
gėsi su juo būti meili ir norėjo išaiškinti pui-1 
kias Pavlo Aleksandovičio pažiūras ir ypaty
bes. Bet tas jai nesisekė.

— Paskutinis mulkis! — nusprendė sau 
Vladimir. — Ir už tokio žmogaus išteka toji 
mergaitė.

Vladimir klausė mergaitės ramiai, neutra- 
liškai, kaip reikalavo padorumas ir mandagu 
mas. Kasžin kas jam šnibždėjo, kad pasima
tymas su tuo aplaižytu biurokratu nepasibaigs 
gerai. Bet dabar prasišalinti jau negalima, 
išrodytų lyg bijo.

Lygiai dvyliktoje prie gonkų privažiavo 
ekipažas. -Vladimir iš savo fligelio girdėjo 
tekinių bildesį. Krutikovą jis tepamatė prie 
pietų. Tai buvo jaunas žmogus trisdešimties 
metų, brunetas, apsitaisęs gerai, bet be pre
tenzijos ir visai neaplaižytas. Tankus, juodi 
kaip smala, plaukai buvo nukirpti į viršų, 
trumpai; storas smakras, plikai nuskustas, 
blizgėjo; ant veido stambios brukšnės ir kuo
met jis juokėsi, nosis keitstai susitraukdavo ir 
tuomet jo veidas pasidarydavo vulgariškas. 
Jis pats žinojo tą ydą ir retai šypsodavosi. 
Kate supažindino Vladimirą su Krutikovu.

Atvažiavus Kr.utikovui Kate norėjo pasa
kyti savo sužieduotiniui, kas toks jų svetys, 
bet kasžin kodėl apie tai nutylėjo ir atreko- 
mendavo Vladimirą, kaipo Jono draugą.

Krutikov akimis greitai perbėgo visą Vla
dimirą. Vladimir išrodė gan padoriai: apsi
buvęs čia, jis antrą dieną per Prozorovienės 
tarną nusipirko mieste truputį skalbinių ir 
kitų reikalingų daiktų. Bet iš visko buvo ma
tyti, koks tat žmogus, ir Krutikov iškarto 
priskyrė jį prie tų žmonių, kurių jis labiau
siai nekentė.

— Tat geras paukštis! — nusprendė jis 
sau. — Bet kaip jis čia pakliuvo

— Tamsta Peterburge gyyeni? — mei
liai pasiteiravo Kritikov.

— Vistrip atsitinka, — nenoroms atsakė 
Vladimir. — Daugiausiai Peterburge, bet gy
venu ir kituose miestuose.

— Taip, vadinas tarnybos reikalais važi
nėji?

— Žinoma, tarnyba, kas be reikalo tran
kytus!? — ironiškai atsakė Vladimir. — Da
bartiniuose laikuose žmogus be tarnybos ne
gali gyventi.

Krutikov norėjo paklausti svečio, kur jis 
tarnauja, bet susilaikė. - Vladimir buvo visai 
nepanašus į tarnaujantį; Krutikov iš karto 
suprato, kad svetys arba meluoja arba juo
kiasi. . . - r

— Ar seniai tamsta atvykai į musų tyrus ?
— Jau sanvaite.
— Puikų laiką tamsta išrinkai, dabar pas 

mus ant Volgos gražu. Tamsta garlaiviu at
važiavai ?

—Ne, aš atvažiavau gelžkeliu, 
atsakė Vladimir.

Vladimirą erzino tas neformališkas tardy
mas, bet drauge jam buvo ir juokinga: koks 
veidas pasidarytų to mulkio, jei jis sužinotų, 
kaip jis čia atvažiavo. Pakol matyti, Kruti
kov nieko nežinojo ir Vladimir buvo labai 
dėkingas už tat Katei. .. ** J

Krutikovą suerzino juokingas svečio to
nas, kurį jis laikė labai nemandagiu. Kruti
kov įsmeigė į Vladimirą parveriančias špiego 
akis.

Į Krutikovo galvą įlindo persitikrinimas, 
kad šis jaunas žmogus ne kas kitas, kaip pa
bėgęs iš kelio politiškasis, kurio taip labai įieš
ko mieste. Laikas jo atsiradimo ir visos žy
mės, kaip tik tat liudija. Bet kaip jis čia pa
kliuvo? Kodėl Kate jam nieko nepasakė? 
Nejaugi ji su tuo jaunikaičiu padarė prieš 
jį suokalbį? Gal ji ir pati nieko nežino?

Krutikov nusprendė tęsti savo lengvą tar
dymą, bet Kate pašaukė visus prie stalo. Vla
dimir atsisėdo prieš motiną. Valgant Kruti
kov kalbėjo beveik vienas, pasakojo apie tar- 
nybę, apie gubernatorių, ir atvirai gyrėsi, kad 
jis yra jam labai artimas. Senutė Prozorovie
nė visai tirpo, klausydama tų pasakojimų.

Urnai Krutikov, lyg netyčiomis, paklau
sė jos: • • ••

— Motute, ar tamsta girdėjai naujieną? 
Pas mus politiškasis nuo žandarų pabėgo iš 
vagono!

— Kaipgi, girdėjau. Kate, man kasžin 
ką apie tat pasakojo. ‘ —

Krutikov nieko nelaimėjo. Jis uždavė sa
vo klausimą taip neatsargiai ir nevietoje, kad 
Prozorovienė netik neišsigando, bet priešingai, 
pasidarė dar ramesnė.

— Kaip ir tamsta jau girdėjai? — nai- 
viškai paklausė Krutikov Katės.

— Taip, girdėjau, — nenoromis atsakė 
Kate, atsikeldama nuo stalo. — Eikime gerti 
kavos į svetainę, čia trošku. Negaliu kęsti, 
jei prie stalo ginčijasi, — pridūrė ji, nors toje 
valandoje niekas ir nesiginčija

(Toliau bus), ■ - —

(T«*a nuo ketvirto pusi.) 
Middleporo, Mass., T. M. R* 

sevičius.
Į. Grant JVorkfi IIL, I. Areška. 1 

Chelsea, Mass., S. Sebeika. 
Export,- Pa., J. VaranksL 
Montello, Mass., B. P. Mišld-< 

nis. '
Nashua, N. H.> K. Gaudutis. 
Maryad, Pa., J. O. Petrauskas, ; 
Tamaqua, Pa., S. Miliauskas.
Virden, III., P. Blažys.
Brooklyn* N. Y., 3 k.: No. 45 

"Lietuvos" pakvitavonėje buvo :•
J. M. Liutkauskas malonėsite pa
dėti: J. V. Lutkauskas, ir vietoje r 
čl----«•Šluopis — Siuopis.

V. A. Greičius,
T. M. D. $ekr

ATSISAUKIMAS. iį i
Gyvendami 20 šimtmety), su

prantam prasmę žodžio: pažinti 
pats savę, reikalą valdytiesi pats 
savę; suprantame laisvę,' lygybę, 
brolybę. Kadangi T. M. D. yra 
viena iš pirmynžengių draugijų, 
vedančių savo narius į apšvietą ir 
susipratimą, tai mes, jos nariai* 
norime pritaikyti jos mierius prie 
gyvenimo norime, idant T. M. D. 
nariai visus draugijos klausymus 
spręstų insuotinu balsavimu.

Mes seniai jau reikalaujame vi
suotino balsavimo; 45 kuopa buvo 
pakėlus šitą klausimą dar prieš 
Iljį susivažiavimą, ir daugelis kuo
pų savo reikalavivimus prisiuntė 
susivažiavimui; bet susivažiavimas 
neatkreipė į juos domo, ignoravo > 
juos, ir dabar matome iškalno. 
kad ateityj irgi mus laukia apst 
Vilimas. Todėl T. M. D. 3 kiio- 
pa nutarė atsišaukti j visas kum
pas ir pavienius narius, kad j^s 
ir jie nubalsuotų .sulyg visuotino
jo balsavimo, priimdami ar at
mesdami jį.

T. M. D. kuopų valdybos to- 
gul sušaukia kuopų susirinkimus 
ir nubalsuoja. Kiek bus balsų 
už visuotinąjį balsavimą ir kiek 
prieš jį, prisiųskite šiuo adresu* 
P. Sinkus, 120 . Grand sttų 
Brooklyn* N. Y.

Balsavimai turi užsibaigti ne 
vėliaus kaip iki gruodžio 31 d. 
1969 m. ui ' L

Balsavimo Tvarkymo Komisija 
suskaičiusi balsus balsavimo pa
sekmes apskelbs organe.

- M. D. 3 kp. komisija :J
J. Jukelis,

■i <

T.

P. Sinkus,

S VISUR.

juokais

|| Dėl naikinimo laisvės Finlain 
dijoj, tarnaujanti ant gelžkeliu 
manė sustreikuoti. Bet kelią mi- 
nisteris pirm laiko sutraukė iš 
Maskolijos daug gelžkelio tarnų, 
kad jie užimtų vietas Finlandljoj. 
Gelžkeliai Finlandijoj atiduoti prie* 
žiūrai Maskolijos keltų ministe-* 
riui ir Peterburgo kariškai kqmi- 
sjai.

atiduoti prie
inu ministe-*

U Sulyg paskutinių žinių, atėju
sių iš Nica raguos, prezidentas; 
Zelaya įvedė kuo atriausią telegra
mų cenzūrą, nei joki telegramai 
ne gali būt pasiųsti be prezidento 
leidimo. Krasos suntiniai ir kiš
kai visai ne siuntinėjami, nesiunčia 
raštų net svetimų ambasadorių ir 
konsulių. Užsienių laikraščiai kon
fiskuojami* o vietiniai nuo seniai 
neišeina. L ! ! *

|| Atėjęs į San Francisco gar- 
laivys City of Para" atgabeno ži
nią, buk mieste Corinto, Nicara* 
guoj, prezidento Zelayos kareiviai 
sušaudė 40 ukėsų užtai, kad jie 
džiaugėsi, jog kokonu ten susirė
mime Zelayos kariumenė tapo su
mušta.

|| Ant salos Tenerifa atsidarė 
net penki vulkano krateriai. Iš 
olų išsiveržė degantis skystimas ir 
teka ant miesto Santa Cruz* viską 
naikindamas ant 
jis su greitumu 
valandas. '

savo kelio; teka 
3600 pėdų į 24

H Maskolijos 
ja padavė dui 
atimti nuo žandaru^tHJflėiimą nu- 
spėjimų, tą pavesti paprastiems 
t^smams. Jeigu tas spalininkų 
sumanymas bus j vestas, žandarąį 
ne galės nužiūrėtų ir neištikimų 
ypatų laikyti metus ir daugiau ka
lėjime. •

spalininkų parti-

|| Paryžiuj, lipant trepais į Con
tinental hotelį, koksai vyriškis šo
vė J jenero’.') Verand ir sunkiai 
jį sužeidė. Mano, jog šovėjas yra 
nepilno proto. Jis likosi suimtas.
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apsiaustu, numeta 
šoka su kaimiečiais

į diskusijas, 
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po Naujų metų bus 
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brolio Juozapo Ju- 
Amerikoj, pirmiaus 
III., paskui gyveno 
patam išvažiavo ne-

mer- 
atsi-

kite 
kad 
kantĮ

galima
metfo

lengva 
ar pa
žinoti.

■•M
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ir kitų,.

valgiui. 
1-333— 
Chica-
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paaiškino, jog mūri
ji nei kenkti nei gel-
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Jis pats ar kąs kitas malonės

T-; •• I Morta PreigienėTai mažmožis 91S0 Johnson ave> “

Pirmiausiai prelegen- 
išaiškino 
už<*. • 
ir .

švogerio Pranciškaus

► muzikos pra- 
užganėdin- 
jų sielas.

rie įvairių 
chinų, japonų,

kitas malonės duoti žinią adresą?. 
Domininkas Jucius

Coketon. W. Va.

Antanas Rašytinis 
WhitinsviUe, Mass

buvo:-Teklė — M.
Šanibeiionas — V.

giminaičio Roko 
“antvardžių kaime, 

i par, o paskui gyvęnęs 
Raseinių pav,, Kauno 

• taetų Amerikoj į Ri r d

|| Holandijoj, mieste Haagoj, 
drauge su atidarymu terptautiŠko 
santaikos rūmo* manoma parengti 
didelę visasvietinę parodų.

kūno ir proto pajiegas. Kūnų ga- 19
Ii sustiprinti sustiprindamas savo 

dalykais: I gromuliavirgo sistemų, o tame da-

|| Mieste Saratove 23 
kričio pakorė 15 kalėjime 
politiškųjų prasižengėlių, 
dalyvavo lynčiavime kokio 
po.

pranešimo ir reikia

io centųU Garbus viengenčiai, 
slan, buvo pastatytas klausimas: neužmiršk^p, kafl šioje dalyje mie

|Į Brazilijos sostapilyj, mieste 
Rio Janeiro, koksai, kaip sako, 
anarchistas metė bombų į vieno 
vokiečio krautuvę, kurių expliozija 
uždegė. Ugnis smarkiai platinosi 
ir be mažo neišnaikino visų miesto 
dalį. Piažuvo prie to ir daug 
žmonių.

> || Miestų viršininkų^ rinkimuose 
šįmet laimėjo socijalistai ne mažai 
vietų ne tik Saksuose ir Badene, 
bet teipgi Lubekoj, Elberfielde, 
Barmene, Elbinge ir daugely j kitų 
vietų.

|| Vidurinėj Amerikoj. Costa 
Rica pakrantėse, nuo Amerikos ka
riškojo laivo Marietta vėjas pa
griebė dvi valti su devyniais jū
reiviais ir nunešė į jūres. Ma
noma, kad tie jūreiviai prigėrė.

Daugelis iš publikos dideliai ste
bėjosi, jog teip greitu laiku atsi
rado ir prasitobulino tokia įžymi 
ir didelė orchestra.

Tiesa, Chicagoj lietuvių muzi-, 
kantų yra gana daug, bet terp jų 
nėra reikalingo susitvarisymo. Pa
prastai, “lietuviškose' 
se būdavo po du-trįs lietuvius, o 
kiti svetimtaučiai. Lietuviškos 
draugijos turėtų į tai atkreipti sa
vo atydų ir esant reikalui, samdy
ti grynai lietuviškų orchestrų — 
"Birutės” Orchestrų. Lietuviai 
muzikantai su mielu noru privalo 
prie šios ordietsros pristoti kad 
joje muzikantų skaičius pasiektų 
į 50 ar ^100 ypatų. Tada galėsi
me pasigirti, jog k mes nežemesni 
už svetimtaučius

Publikos buvo 430 ypatų. — 
Sprendžiant iš publikos ūpo- tre
čias “Birutės” vakarus gerai nusi
sekė-

Reikia atkreipti atydv į tai, jog 
šį perstatymų “Birutė” susimoki- 
nb į labai trumpų laikų, nes tik į 
dvi sanvaiti; sulyg to, jis buvo 
pilnai gerai atliktas.

Plovėjai ir piovėjos buvo apsi
rengę lietuviškomis drapanomis, 
kas darė malonų įspūdį, ypač prie 
to prisidėjo ir scenos dekoracija, 
parodanti lietuviškų kaimų. Sitų 
dekoracijų specitališkai, “Pabaig
tuvių” vaidinimui- parūpino kun. 
Kraučunas ir tuomi užsipelnė dė
kos vertę.

Apart Pabaigtuvių dainos — 
“Piauti linksma piauti gera”, cho
ras dainavo dar vienų dainų — 
“Oi tu jieva, jievuže”.

“Ar muzika kenkia socijalizmui ?” 
Plelegentas 
ka laisva ir 
beti socijalizmui negali, Muzikų 
negalima tampyti ant kokio nors 
politiško kurpalio. Jeigu muzika 
bus varžoma tuomet ji neatsieks 
savo tikslo.

Iš tokių klausimų matyt, jog 
nekurie publikoje j viskų myli žiū
rėti vienpusiškai, o geriau sakant, 
fanatiškai.

Reikia pažymėti jog klausimai, 
paduodami korčiukėmis, yra ver
tesni negu žodžiu, nes galima kon
troliuoti ir nepereina 
kaip pirmiaus beveik 
tikdavo. - -

Sekanti prelekcija 
gruodžio. Tas pats prelegentas, p. 
M. Petrauskas,skaitys apie Senovės 
graikų, rymiečių ir lietuvių muzi
kų. Prelekcija bus nemažiaus įdo
mi už praeitų. Tat visi, mylinti 
muzikų, malonės jų neaplenkti.

Plelekcijų 
pranešė, jog 
apie 8 ar 9 
temose. Gal 
Europos.

Kiek žinoma, po naujų metų 
prelekcijos bei referatai bus skaito
ma sekančių prelegentų: Dr. F. 
Matulaičio apie 3 ar daugiaus re
feratų apie “Džiovų”, “Alkoholį”, 
“Chemijų” etc., p. Hertmanavi- 
čiaus, J. Ilgaudo apie Halleyo ko
metų. J. 
Lietuvos

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.
Padėkos dienoje, 25 d. lapkričio, 

“Birutės” Dr-ja turėjo trečių ii 
eilės vakarą, §v. Jurgio parap. sve
tainėje. Vaidenta perdirbta J. 
Korzeniovvskio dviveiksmė kome
dija “Pabaigtuvės”.

Komedijos įtalpa sekanti: Lie
tuvos dvarininkė Teklė Kalinec- 
kaitė susižiedavo su nepažįstamu-

' toli esančiu vaikinu, filozofijos mo
kiniu, Feliksu Dalšickiu. Jis laike 
pabaigtuvių važiavo pas sužieduo
tinę. Kadangi dvare jis nė vieno 
nepažinojo, tat sužieduotinė suma
nė iš jo pasijuokti. Felikso gi
minaitę Klarų pastatė savo vietoj, 
o ji persirėdė tarnaite. Klara, ne
va jo sužieduotinė, jį visaip erzino 
Ir apjuokė teip, kad jis norėjo vis
kų palikęs, prasišalinti. Bet ka
dangi Teklė neva tarnaitė, jam la
bai patiko, tat jis įsimylėjo į jų 
ir išreiškė jai avo meilę, bet toji 
pabėga, juokdamosi, jog toks, kil
to paėjimo studentas įsimylėjo 
į paprastų kaimo merginų. Rožy
tę. Vėliaus, atvažiavus Felikso 
tėvui, merginos ir jį* kaip ir dva
riškius, prikalbino prie komedijos. 
Visi verčia jį apsivesti su neva jo 
sužieduotine. Bet jis visaip pur
tosi, gretinasi prie mylimos Rožy
tės ir prikalbinėja tėvų, jog rei
kia draugauti, būti išvieno su kai
miečiais ,nes jis matęs kaimiečius 
ir juos pamylėjęs dėl jų gerumo. 
Patėmijus jį mylint tarnaitę visi 
jį verčia viešai apsivesti su 
kaimiete. Jam visgi pasirodė gė
da vesti paprastų, nemokytų mergi
nų ir jis* noroms-nenoroms, atsi
sakė. Tada Tekiė, persirėdžiusi 
Rožytė, jam išmetinėdama už su- 
vadžiojimų, nori atiduoti jo pri
siųstų susižiedavomo žiedų. Fe
liksas, pamatęs savo žiedų, susi
pranta kame yra dalykas ir vi
siems’ širdingai dėkoja. Apsivel
ka kaimiečio 
savo žiponų ir 
suktinį.

Komedijoje 
yra pritaikyti 

\ chorui dainos. 
Vaidentojais 

Horodeckaitė; 
Brusokas; Feliksas — P. Butkus; 
Sambeliono sesuo — F. Vaišviliu- 
tė: Klara — A. Kalvaičiutė; 
Kliučkauskienė — O. Stulpinai- 
tė; Pšeničkevičius — Dūda; Var
gonininkas — V. Pūkas; žydas 
— V. Bikel; Katriutė — M. Monf- 
viHutė; Jonas — J. Miežinis; Se- 

’ nas kaimietis — J. Juška.

Ketvirtas “Birutės” vakaras bu
vo 2"j d. lapkričio, toj pat svetai
nėj, kur ir trečias. Vaidenta vo
devilį . “Tarnas įpainiojo”. Pats 
užvardinimas parodo komedijos 
įtalpų: kvailas tarnas, viskų atbu
lai dirbdamas , pridirba visokių 
kvailysčių. Veikėjais buvo: ofi- 
čierius — K. Drangelis; jo žmona
— M. Damijonaitienė; jų tarnas
— J. Uktveris; Vuodeginskas — 
V. VaitkeviČia. Geriausiai atlošė 
p. Damijonaitienė; neblogai lošė 
ir kiti.

Po lošimui, “Birutės” choras dai
navo: Motuš-Motuše; Oi motule 
ma; Eina garsas; Saulelė raudona. 
Paskutinę dainų iššaukta atkarto
ti. Nesiliaujant plojimui sudai
nuota dar “Oi tu jieva”; šių dainų 
irgi iššaukta atkartoti. Choras sa
vo dainomis padarė publikoje ne
mažų sujudimų - entuzij.zmų. 
“Birutės” choras gana didelis — 
jame buvo į šimtų giesmininkų.

Po dainų buvo šokiai. Grajino 
“Birutės” orchestra, šokta lietu
viški šokjai.. Labai linksma ma
tyti “Birutės” Dr-jų ir M. Pet- 
rau;* įvedus vakaruose lietuviš
kus šokius, gražesnius net už vo
kiškus arba lenkiškus. — Publikai 
vakaras teip patiko, jog ji neno
rams turėjo išsiskirstyti. Žmonių 
buvo nedaug, tik 200.

Antroji “Aušros” prelekcija bu- 
’ vo 28 d. lapkričio Lithuania Club 

svetainėje. Prelekciją skaitė žino
mas lietuvis dainius ir kompozito
rius p. M. Petrauskas, temoje 
“Senovės MuzikaRytinių šalių gy
ventojų”, 
tas rimtai 
džią ir jos 
ti žmonės1 
Po to prelcg. p< 
tautų muzikos - 
indų, arabų, persų ir egyptėnų; 
minėjo ir apie laukinių tautų mu
ziką ir instrumentus. Apie chinų 
muziką pasakė, kad ji varžoma 
proto* nes chinai daugiaus myli 
protauti negu svajoti; todėl jų 
muzikoje mažai yra fantazijos. 
Gamma pas juos tur simbolišką 
reikšmę ir prasideda su fa, 
reiškia karalių ir visi kiti 
nai yra simboliški, ko 
pas kitas tautas. Chinijoj 
2000 metų prieš Christų buvo 
kams pamokslai sakomi iš natų. 
Chinų muzika negraži, nes nelais
va. Indų muzikoje, priešingai 
chinų, išreiškiama drąsiausios fan
tazijos. Indai muzikai atsiduoda 
su kunu ir siela; pas juos muzika 
yra dievų dovana. Maždaug to
kia yra muzika ir kitų Vakarinės 
Azijos tautų.

Abelnai, reikia pasakyti, ši pre
lekcija buvo labai rimta, grynai 
moksliška* vidutiniai populiariška; 
ji gali būti pavyzdžiu kitoms pre- 
lekcijoms. Prelegentas aiškia kal
ba ėjo nuo vienos tautos muzikos 1 
prie kitos ir publika atydžiai klau- i 
sėsi jo išvadžiojimų, duodamų 1 
grynoje kalboje. 1

Prelekcijai pasibaigus buvo j 
tingai orchestra laimėjo pagyrimą klausimai. Kaip visuomet, teip ir ! 
už Hetuvišką. marią* ,jajA spccija- šiuokart publika neapsėjo be sta- j 
liškai M. Petrausko parašytį tymo juokingų liausimų, ant ku-j

Šokiai ant scenos buvo: Klum
pakojis, Suktinis* Noriu Miego ir 
Blezdingėlė. Noriu Miego ir 
Blezdingėlė buvo šokti pirmu kar
tu ant scenos Chicagoje. Geriau
siai visus užinteresavo ir patiko šę- 
kis Noriu miego; iššaukta jį at
kartoti'.

Viskas sumokyta M. Petraus
ko.

Teippat pirmu kartu viešai pasi
rodė, neperseniai suorganizuotų, 
“Birutės” Orchestra iš 20 ypatų 
Orchestra teip puikiai grajino lie- 
tuviškus šokius, jog daugumas 
stebėjosi ir klausė, ar jie visi lie- 

v tuviai. Turbnt. tai pirmutinė ge- 
fXriausia lietuviška orchestra, ko- 
JleKios kur pas lietuvius yra. Ypą-

kas 
to- 

nėra 
jau 
vai

20 d.
“Apšvietos” moterų draugijos va
karas, p. Ridiko salėj. Pagal di
dumų salės, publikos susirinko ne 
mežiausia, tiktai dauguma 
vyrų, moterų ir merginų 
mažiaus. Programas buvo 
tis: “Apšvietos” draugijos
sėdė, p. Damijonaitienė, paaiškino 
programų; paskui skaitė referatų 
p. K. Katkevičienė, neseniai pa
grįžusi iš Lietuvos. Ji atlankė 
Vilniaus, Kauno ir Suvalkų guber
nijas ir patyrė, kad tose aplinkinėse 
n^tik didesniuose miestuose, bet 
ir mažuose miesčiukuose net kai
muose lietuvės moterįs labai žy
miai pakilo apšvietime. Ji patėmi- 
jo, kad ten susirinkimuose, nors 
draugijų varžo valdžia, moterįs 
kur kas svarbesnius kiltesnius da
lykus apšneka, skaito apšviečian
čias protų knygas, tveria draugi
jas, žinoma išskyrus žemiausios 
kliasos moteris, kurioms nieks kil- 
tesnis nerupi, kalba vien apie rei
kalus kunigėlių ir davatkų. Gali
ma pasidžiaugti iš draugės Kat
kevičienės
laukti, kad netolimoj ateityje už- 
švies saulė savo spinduliais musų 
nuvargintų tautų, kuomet apsišvie- 
tusios lietuviškos motinos išauklės 
sūnūs stiprios dvasios ir stums 
musų tautų pirmžengystės linkui. 
J. Uktveris kalbėjo monologų “Te
atro barškalas”. Jis teipgi de
kliamavo eiles “Žvaigždės” ir 
“Motinos širdis”, Kudirkos, (Ku
dirkos tik vertimas. Red.). S. 
Staniuliutė dekliamavo eiles “Ma
ža dainelė” Jovaro. A. Bagdona- 
vičiukas dekliamavo “Ruduo”, 
"Audra prieš dienų” ir “Tyrai liu- 
džia” Jovaro. Ant galo kalbėjo 
studentas A. Juška, lankantis Chi
cago Medical College. Jis nuro
dinėjo, jog moterims, lygiai kaip 
vyrams mokslas - reikalingas- tik 
moterims sunkiaus prieiti prie 
mokslo, pertai jos pasiliko toliaus 
nuo vyrų; jis aiškino, jog moterų 
protas ne mažesnis už protų vy
rų. Ant galo pasakė, jog moterei 
nepritinka būti prastesnei už vy
tą, nes moteris padaryta iš geres
nės medegos; vyras iš molio, o 
moteris iš vyro šonkaulio. Paskui 
buvo diskusijos, bet žmones nein- 
teresavos tuom, todėl diskusijos 
greitai užsibaigė.

Antgalo pirmsėdė, M. Damijo
naitienė* paaiškino draugijos mie- 
rius, kvietė drauges moteris riš- 
ties krūvon, nurodinėjo, jog su
vienytoms spėkoms galima labai 
daug nuveikti teip sau, kaip ir 
visuomenei. Po prakalbų buvo 
lietuviški šokiai. Vakaras labai 
linksmai užsibaigė. Panašius va
karus žada “Apšvietos” Moterų 
draugija parengti tankiaus.

-■ M. Seškienė.

Šiaurvakarinėj Chicagos miesto 
dalyje "Moksleivių Paskolos Ra
telio 4 kuopa parengia prelekcijų, 
kurių skaitys p. J. P. Varkala, 
temoje — “Istorija Vergijos”. 
Prelekcija bus salėje University 
Settlement, kampas Noble ir Au
gusta gatvių, arti Milvzaukee avė. 
Pradžia 2 vai. po pietų, įženga

DR-ST® LIETUVIŲ DARBININKU 
8ANJUNGA susitvėrus 10 d. liepos, 
1909 m,, užsiima savitarpine pašelpa 
gali visi lietuviai prigulėti be skir
tumo tikėjimo. — Mes lietuviai už
prašome brolius lietuvius | savo bū
relį; gausit paželpą ligoje, nelaimėje 
ir mirtyj; neapleidžiame šimtų; ne
turint darbo, stengiamės sąnariams 
j| parūpinti. Draugystėn galima įsi
rašyti kasmėnesis, visuomet pasku
tini nedėldienį, nuo vai. iki 4 po
piet; ateikit pas Joną Raugą į sve
tainę, po nr. 1900 fio. Union ir 19 
gatvių.

Su guodone Komitetas.

SUSIRINKIMAS.
Pittsburg, Pa., 9 kuopa T. M. D., 

nedėlioj, 19 dieną gruodžio, šių metų, 
tarpe 5 ir 8 vai. vakare, laikys savo 
susirinkimą PitUburgo lietuvių ir 
Hetuvaičių atydai: kas užsimokės,

sto atsibus pirmu prelekcija (part iim»i

miesto sveikatos skyriaus pareng-| Mano gydymas vandeniu, sulyg 
tų):. Todėl aplinkinėse gyvenanti 4° nietinių patirimų parašė kuni- 
privalo atlankyti skaitlingai. Pa- S. Kneipp, skirdamas knygą 
sirodykite mylinčiais- ąošvietą tiems, kurie norėtų išsigydyti ir

Moksl. JPaskSRat.^Komitctas. pt’riiafų išlaikyti. Iš vokiečių 
vertė Aguonaitis. Sukrau-

“Aušros* Dr-jos prelekcija. Ne-pa A. 'Maciejausko knygyne. Ry- 
dėldienyje, lapkričio 28 d., apie 4Įfic- J9O9 224 pusi. 
valandą po pietų, Chicagoje bute 
“Lithuania” Ratelio, įvyko "Aui 
ros” dr-jos parūpinta plelekcija. 
Prelekciją pagamino ir skaitė p 
M. Petrauskas, temoje — Apie se
novės muziką. . Prelekcija buvo 
labai gera* prelegentas skaitė ir 
atsakinėjo ant klausytojų klausi
mų teipgi labai gerai o publika 
užsilaikė gana pavyzdingai. Duz-! 
girnas karų visai kuone nieko ne
kenkė, nes bute buvo gera tvarka. Į Sumenės, arba kaip ant 

įvykusioji prelekcija — kaip ir Itvieto einasi. Parašė Turskis. 
kiekviena gera prelekcija — ką Pirmasis lietuvių teatras suloštas 
skaitytojai labai lengvai gali sprę- p lyntouthe, Pa. 1889 m. gruo- 
sti iš viršesniųjų eilučių, suteikia 31 Pagal originalą parašė 
labai didelę dvasišką naudą musų ,r mimeografo atspaudino Nevv 
tamsiai visuomenei. Ta visuome- įYorke B. Bukšnaitis. 1909 m. ir-l 
nė privalo kuostropiausiai stengtis flrido K. J. Valys, Phiiadelphia, ] 
ruošti panašias prelekcijas, o mu- p 23 
sų žmoneiiai r— iš jų naudotis. I ;, ; \

Lai gyvuoja "Aušros” parūpi-1

™ Redakcijos atsokymai.
prelekcijos! Lai gyvuoja apšvieti- P. Sinkevičiui.
maf! šalin su akla tamsybe! I ir tai labiau privatiškas negu vie-l
švieskimės, broliai!.... . šas. Geriausiai su ruroiimu kreio- P^heškau savo brolių Jono ir Juo-r e . > 'JC7ausiai su rūgo;imu Kreip- Jonlkų. pa^na ii Kauno gub.,

Jonas Sutkus. tiesi tiesiog į tą firmą, kuri nege- Raseinių pav., Batakių par.; apie 7 
Ir, nnnis-ro norchvi T a;i™»n. - “«tai Amerikoj; pirmiaus gyveno ===== pupierą paraave. Laikraštis ta- ChicagoJi Jle patyi ar kUa8 ma.
|me negali pagelbėti. lonės duoti žinią adresu:

Maršrutas komDOZ. D. M. Ona Jonlklkė-Montvllienėr* x P n .. ....................... . . 200 E. 7th st, Kewanee, III.
Petrausko koncertų. P- Gngaltunui. Kad jie nesako,)

Rengėjai p M. Petrausko kon- tyli, tą mato juk visi. “Lietu- 
certų Rytuose^ malonės įsitėmya|var 
šitą-maršrutą, kuris likosi galutinai MTO padarė ir to jai pakanka. Vi-1 Mykolo ir Juozo Biežiukų, rodos gy 
išdirbtas. Sulyg jo p. M. Pet- suomenč persergėta tegul tik nau-1 uitė, ^^ivičkinė^ ludmo^K^So 

rausko koncertai atsibus: dojasi iš persergėjimo.
15 d. sausio —r Brooklyne, N. Y.
18 d. sausio — Waterbury, 

Conn. 1 u
22 d. sausio — Boston, Mass. paantrinta tas pats, kas pirma apie 192 Greene st.,
25 d. sau^o —L Lawrence, Mass. Seminariją pasakyta. Teip gin-
27 d. sausįo— vVorcester, Mass. [*us galima ir kelis metus vesti, o ciaus, 12 metų 
30 d. sausio — New Britain, visgi skaitytojai nežinos katroj pu-

Conn. Į sėj yra teisybė. Del lenkiškos Se- žinau kur. Paeina iš Kauno gub.,
3 d. vasario EI i žabe th, N. T. minarijos ne verta ilgus ginčus Skaudvilė® parap. Es-

u -e Jj 1 «• t. 1 . . 7 • m,u atvažiavęs iš Lietuvos, turiu la-5 d. vasarfcu-j Pbiladelphia, Pa. vesti; kas apie ją pasakyta, to jau|net svarbų reikalą Jis pats ar kas 
7 d. vasario Baitimore, Md. f pakanka.
13 d. vasariu — Scranton, Pa. ___
17 d. vasario — Shenandoah, I ’ 

Pa.
20 d. vasario — Pittsburg, Pa. 
Rengėjai koncertų malonės pa

imti svetaines pažymėtoms die-1 ■ 
noms ir pradėti darbą prie koncer- ... 
tų parengimo. Jeigu gi kaip-kur pus n’e^cur sviete. Pažydamas sa- 
pažymėtos dienos koncertų neatsa- vo P*^*?*8 j’s visus nesma- 
kytų pilnai vietinėms sąlygoms, tai Į K1”11115 sunkti be baimės, 
rengėjai malonės duoti apie - - - - r
žinią pasirašiusiui ir koncerto die- Į užpakalyj. . Jeigu turi kiek j kaa malonėkite 
nos bus paskirtos viena ar 
dieni vėliau ar anksčiau.

Vietiniai koncertų rengėjai 
lonės apsirūpinti šiais < 
evetaine, mažesniais vietiniais ap
garsinimais, tikietais ir atsakančiu

Jaunystės Dūsavimai arba mei- 
l/čj gromatos, Albano ir Gertrū
dos. Parašė Antanas Bridis, Au
torius knygfltą: “Vadas prie Mo
terystės”; “Mokslas, sveikata ir 
kultūra” ir Kaip reikia užlaikyti 
moterį. Chicago. 1909 m. 41 
pusi. Ir kalba ir eilių forma ne
tikusi

Be Su menė, 
svieto einasi.

gas Dr. Kudirkos raštų, teipgi ir 
naujai {stoję turės tą pačią progą. 
Taigi pittsburgiečiai ne pamirškit 
viršminėtos dienos.

9 kuopos T. M. D. pirmininkas 
J. G. Miliauckat.

BELL akcijonieriai malonė
tai pasiųsti savo antrašus, 

butų pranešti apie se- 
susi rinkimų, 

iczek, Secretary
1112 Milwaukee avė. *-

Pajfeškojimai.
Morta Llsauskaičla, o po vyrui Mor

ta PrOlgienė pajieškau savo pusbroli 
Domininką Bliną; girdėjau, gyvena 
Chicagoje; paeina ik Kauno rėd., Vilk
mergės pav., Raguvos par., Putilškių 
sod. Jis pats ar kas kitas malonės 
duot žinią adresu:

Pajieškau savo pusbrolio Jono Mu- 
.... . i steiki©, Vaitkunų sodos, Kauno gub.,

savo užklausimu kompanijos | rodos gyvena Rochester, N. ir 

vena Chcago, III. Aš, Katrina Bele-

rėd., prašau Jus atsišaukimo ir pa
šei pos, nes neseniai atvažiavau^} Ame- 

. riką, nesuradau nė vieno giminių ir 
Vainikui. Atsakyme Seminari- pažįstamų ir dabar labai apsirgau, 

jos Auklėtiniui nieko naujo nėra, | q j Daniupas, % K. Beleišaitė 
, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo
Martin; senlaus gyveno C. 
eina iš Kauno gub., Pane 
šukonų sodžiaus. Jis ,, 
kitas malonės duoti žinią 
oa. J°e«Ph Kumpelis H
204 Quarry st., Grand Rapids, Miete ]9

Jieškau savo vyro Petro Plauskos, f | 
kuris gyveno 1725 Ane. Erie, arba J | 
Em Street Fort Wayne, Ind. Aš ) j 
esmių Koslegarnėje su 3 vaikučiais P 

21 d. lapkr. Rašiau laišką ir X 1 
• kad atsiųstų man 1
|40.(M) tlkietam, bet Iki 28 lapkr i 
nesulaukiau jokios žinios. Turbut ne-. ’ 
geras adresas. Todėl, kas žinotumėt, -3 
kur gyvena Petras Plauska, malonė
kite jam pranešti idant urnai atsių-i 
stų man >40,00 ir tikrą adresą: į

Morta Pteuškienė
SS. Phiiadelphia, Eitis island. N. • 

<1rsa«o Adomo Barnata- p 
vičlaus; paeina iš Vilniaus gub., Tra* P 
kai™~V ’*Butriruonių vo1- Skraičionių / f 

‘“p “kerbų reikalą Malonė- I 
duotl man žinią sekančių ad- ;

a. Jokūbas Danieliavičius
. Clinton pi., Yonkers, N. Y.

mA?&nlna <Adon“«,u». P° vyru šni-
1^r8i*kyrė su I«saule 19 d. M

tepkr. Tapo palaidota 23 d. lapkr 1
Velionė paėjo iš Vilkaviškio pav.. 
A^l*8?0 par“ ' 8oW®,i1 kaimo. j
Amerikoj pergyveno 15 metų. Mirė I
37 metų amžiaus; su vyru šnipu iš- 1 
5yje°° 14 ““tte Savo vyrą paliko f
dideliame nuliudime ir varge su 3

,7rtaUBi“ J2 metų. O ma. ’ 
žiausias 7-tų. Lai būva jai * 
šios šalies žemelė Giminės 
žystami, norinti plačiaus 
kreipkitės! šiuo adresu: 

Juozas šnipas
386 New Grove st. Wilkes Barre, Pa.

Pajieškau Pranciškaus Kazlauskio; paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav.. Lūkės par.-4 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu: '

Zofie Arškauskaitė 
43 Arthur st, Montello, Mana.

pažįstamų Juozapo 
Matuzevičiaus, Aantaninoa Matuzevl- 
čiutės, Seliomijos ir Antaninos štai!- 
Palėlų Visi paeina iš Kauno gub.. 
Panevėžio pav., Vabalninkij par Šu
kionių kaimo. Turiu laba; svarbų 
reikalą Ji® patys ar kas kitas ma- 
lonės duoti žinią adresu: -- 

Juozapas Mockunas
P. O. Box 48, Montelio, Mase.

Pajieškau savo brolio Bladidovo 
Bartkaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Pagramančio par., K otrių sodos. 
Prašau duotl man žinitf jis nata ar 
kas kitas.

Ant Bartkus *** 
715 W. 16th st, Chicago, 111. -*>

pusbrolio Stanislo- 
paeina iš Kauno 

Triškių miesto; 
gyveno Center 

Rutland, Vt. Tu- 
Jis pats ar kas

nimai, taip jau ir programai busi 
parengti Chicagoje. j

P. M. Petrausko akompanijato- 
riu bus žinomas gabus muzikas Po
vilas Čiurlionis, kuris apart akom- 
panijavimu pasirodys programe su 
keletu įžymių dalykų.

Daugiau žinių rengime koncer- 
suteiks pasirašiusią
J. Ilga ūdas

3327 Love avė.,
; Chicago, III.

Nuo “Birutes”
“Birutė” rengiasi prie pastatymo 

operos “Sienapiutė”, todėl kviečia 
jaunimą skaitlingai prisidėti prie 
“Birutės” choro. ' Nauji giesmi
ninkai bus tiktai iki 11 d. gruo
džio choran jfriirAami, vėliau nau
jų chore nepriims iki po Naujų 
Metų. Todėl, norinti pristoti prie 
choro, malonės atsilankyti jos re- 
peticijosna: tifkminko ir pėtnyčios 
vakarais Mark White Sąuare sve
tainėje, 30U ?r Halsted gatvė, su- 
batos vakarais šv. Jurgio parap. 
Mok. svetainėje kampas Aubum 
ir 32tos place.

Jubilėjinę šventę "Birutė” ren
gia 2 d. šautfo, JGarrick Teatre. 
Ant scenos statys: paskutinį aktą 
jubilėjinio veikalo “Be sumenės”, 
antrą aktą melodramos "Birutė” 
ir operą “Sienapiutė”, Šventė 
prasidės antrą valandą po pietų.

26 d. gruodžio (antrą dieną Ka> 
Iždų) “Birutė” statys ant scenos 
pirmu kartu Chicagoje dvi veiksmą 
operetę “Adomas ir Jieva”, Hull 
House teatre, šitam kartui p. M. 
Petrauskas parašė specijaliiką mu
ziką. “Biruti*” choras keta pasi
rodyti su naujomis ypatingomis 
dainomis.

Pajieškau savo 
vo Smilgevičiaus; 
gub., Šiaulių pav., 
pirm trijų metų

SAU PASITIKĖJIMAS. I _____________
Sau pasitikintis žmogus nepra- kitas malonės duoti žinią adresu:

Juzefą Petrauskaitė 
241 Waldo st, Rumford, Me.

-T . 1 Pajieškau savo brolių Andriejaus 
—r- loas |r Rateušo Vaivadaus; Kauno gub.,

žmogus vadovaus, palikdamas silp- Panevėžio pav., Maldočionių vai., My- 
1 - m* —*’* - . jie pa.

— I .. .. iv- arkas kitas malonėkite apie juo-
.1 • [ambicijos, bandyk padidyt savo du man pranešti adresu:

1 Ona Valvadaičia
_J Spring st., Union *City, Conn.

Pajieškau apsivodimui merginos 
. - nuo 18 iki 25 metų senumo, lietuval-

lyke nėra žinoma geresnio toniko tės. be skirtumo tikėjimo, tik kad 
už-Trinerio Amerikonišku Karta- *3lr.’ •*. samiu 27 metų amžiaus, juoabruvis,

dirbu visok| darbą. Ukvatnykė 
gina arba jauna našlė, prašau 
šaukti, tuom adresu:

i Wladislaw Jenkowskj 
1420 Market st, Racine,

Pajieškau savo pusbrolių Simano 
ir Antano Dragūnų, iš Skersabalių 
kaimo, Prienų parap.. Suvalkų gub.; 
apie 10 metų Amerikoj; gyvena 
cagoj. Jie patys ar kas kitas 
lonės duoti žinią adresu: 

- Motiejus Baranauskas 
550 Mary st., Scranton,

Ai Frau c likus Beianas pajieškau 
savo draugo Klemenso Puri taus; pa
eina iš Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Žemaitkiemio valsč., Balnikų par., 
Balundžių sodos; turiu svarbų rei
kalą pas jį Jeigu kas žinote, ar jis 
pats malonės duoti žiąią adresu: 

Franciškus Selenas
| Box 497, Painesdale, Mich.

Pajieškau savo švogerio Miko Vaš- 
člios ir pusbrolio Jono Vaitaunaičio 
ir savo tikro draugo Jokūbo švedo. 
Visi tris paeina ii Suvalkų gub., Vil
kaviškio aps., Skerdupių kaimo. Tu
riu labai didelį reikalą J juos. Jie 
patys ar kas kitas malonės duoti ži
nią adresu:

P. O.,

. Jis tiesiai veikia 
sustiprinimui malimo organų, per 
kuriuos pribūva j visų kūnų svei
kata. Jis turi būt vartojamas iš
blyškusių ir ligūstų ypatų, silpnų 
ir sudriuvusių, turinčių menkų 
apetitų, negalinčių miegoti, turin
čių galvos skaudėjimų, nervišku
mų ir nemalonumus po 
Aptiekose. Jos. Triner, 
1339 So. Ashland avė., 
go. I1L

OraugysčiųreikalaL
Didelis 8.L. A. Chicagos 

kuopų Balius.
Visos Chicagoj esančios Busiv. L. 

A. kuopos, parengia iškilmingą vaka
rą, nedėliojo, 1S d. sausio (Jan.) 1919 
m. South Side Turner Hali, 3143—47 
State st, pradžia 5-tą vai.

Bus dainos, prakalbos, monoltogas, 
deki iamacijos, muzika ir tt, iš ge
riausių lietuviškų spėkų; potam pui
kus balius su lietuviškais kokiais. 
Teipgi bus išlaimėjimas auksinio laik
rodėlio.

Visas vakaro pelnas eis parengimui 
S. L. A. XXV seimo, kurie atsibus 
Chicagoj 1910 m. Tikietus minėtam 
vakarui, jau galima gauti: ■•Lietuvo6•, 
ir "Kataliko” redakcijose, ir prie 
S. L. A. kuopų valdybų. T1 kietai yra 
visi numertuoti, ir ii laiko perkant 
gaunama po 25 cęntus, paskui, sve
tainėje, bus visi po 50 centų.- Todėl 
pirkite ii laiko, nes gali tuom patim 
laimėti puikų laikrodėi).

Komitetas.
.... —.j-"..

Teatras.
81-rna kuopa Liet. Boclj. Sąjungos 

Chicagoje stato ant scenos Apuoko 
dramą "Kovoje už Laisvę”, nedėlioję, 
12 d. gruodžio (Dęceniber), 1909 m. 
HulI House gvetainije. kampas 
sted Ir Polk gatvių; įėjimas iš 
gatvės. Svetainė atsidarys 6 
vakare, teatras prasidės 7:30 
Kainoe tikietų: •■()<■, 35c ir 25c. 
voje už Laisvę" yra vienas iš

Hal- 
Polk
vai.

svar-

“Birutė”

biauslų lietuviškų teatrališkų veika
lų darbininkiškojej dvasioje. Užbai
gus teatrą, bos yti gyvi 
lai pritaikinti prieį veikalo, 

 

bus monologai, dekjliamacijos ____

S. 8. vyrų 
menę atsilan-

nos 81-mos kuo 
choro. Kviečiame 
kyti, o m 
činU. Su

B ii

paveik- 
Teipgi 
ir dai-

Pajieškau gavo 
Puišio, gimęs Pantvardžių kaime, 
Skirsnemunės — - * ■ • • 1 f' 
Batakiuose. ] 
gub.; apie 20 
jau turi farn 
šiuo adresu:'

Dominikos Petrauskas 
237 — 18 av^, Homstead, \

Pajieškau savo draugo Antaao&L 
lausko iŠ Kauno gub. Augšias 
geltonais plaukais. Pora metų 
gyveno Beloit, Wash. potam gyveno 
Chicagoj. rodosi ant 14 place Ir laikė 
su kitu pusiau kokią mažmožių krau
tuvėlę. Jis pats ar kas kitas, kas 
suteiks man jo adresą, gaus $1.00 
atlyginimo. Su juo, kaipo su drau
gu, norėčiau pasimatyti.

Jonas Gudžiūnas \ jV- 
1934 Union

. Pajieškau 
likevičiuko; 
Vilkaviškio 
Lankeliškių. . .
4 metai Amerikoj. Prašau atsišaukti 
adresu: _

Frank Kilikevič
327 Hamilton st, Grand Rapids. Miete

t

avė., Chicago,III.

savo pusbrolio Jono Ki
pše i na iŠ Suvalkų gub., 
pav., Bartininkų vate., ,

par., Geirtarišktų kaimo;

Bąjieškau savo pusseseres M. Notri- 
maitės. Paeina iš Kauno gub . Šiau
lių par., Lokavos sodos; trečias metas 
Amerikoj; pirmiau gyveno Chicago, 
dirbo prie kriaučių. JI pati ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu: 

Liudvikas Markauskl
4000 S. Marshfield avė., Chkago. IU.

Ant Pardavimo.
Pardavimui Grocernė ir Bučernė, 

4838 W. 14 st, Grantworks. III. Vieta 
apgyventa lietuvių ir lenkų. Par
duodama todėl, jog savininkas nori 
važiuoti | Lietuvą Norinti turėti 
gerų bizni, gali ateiU ir prisižiūrėti. 

r J. G.
Pardavimui keptuvė (Bakery) We«t 

_2_. biznis išdirb
tas. 2 pečiai, 3 vežimai, 4 arkliai; Įė
jimai 100 dol. per diena- Parsiduoda 
dėl nesutikimų su bendrininku (part
neriu). Antrašas:
7 2253 W. 18th pų Chicago.

Reikalayimai.
REIKALAUJA/ C'ŽSIftMIMO.

Aptiekoriškas pagelbininkas, dirbęs 
aptiekose 4 metus ir turįs dipliomą, 
mokąs kalbas — lenkišką, lietuviš
ką. rusišką ir anglišką, pajieško dar
bo aptiekoje arba krautuvėje- 
rašai:

Petras Sinušas
3220 Illinois Court, Chicago.

/ ------------
Pardavimui salinnas

Lietuviškas saliunas, geroj vietoj, I 
priešais fabrikus. Randa dykai. " | 
Pardavimo priežastis — savininkas i 
išvažiuoja | kitą miestą. 1112 So. Ca>- 
nal st, arti 12-toa gatv. * [

Pajieškau 
Lušeckio. kuris išvažiavo iš Bosto
no 8 metai, Ir nežinia kur dabar 
yra; paeina iš Kauno gub., Jurbarko 
vol., Ankalniškių kaimo; nori švo- 
geris ir sesuo su juo susižinoti. Kas 
žino apie j| arba jis pats, teiksis duo
ti žinią adresu:

M. ir John Mickevičia 
300 W. 4th st, 80.

Ai Mikolas Paičlnes 
vo pusbrolio Motiejaus 
pavasarį išvažiavo iš 
Į Toluca, III,, o aš iš 
važiavau | Chicagą. Teipgi pajieškau 
Petro Sudlo, jis buvo Phiiadelphijoj, 
Richmonde, ir prapuolė nakčia. Abu 
Kauno gub., Raseinių pav., Aleksam 
dravo vol.; turiu svarbų reikalą, o 
nežinau ar jie gyvi ar mirę. Jie pa- K 

malonės duoti žinią 4.

Boston, Mara, 

pajieškau sa- 
Vizberkio; šį 
Ph Hade! phi jos 
to miesto iš

tys ar kas kitas 
adresui ,

Mikas 
2607 Wasbington
4 Pajieškau savo------ -7=^--lJP
ručlo, paeinančio iš Suvalkų giib.. 
Naumiesčio pav., Lisstnlstvos gm.; 
apie du metai Amerikoj: pirmiau gy 
veno 46 N. Leonard st., Waterbury. 
Conn.; turiu svarbu reikalą Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinią 
tdresu:

J. PHoplto

av.» PhlIadelphla,Pn. 

draugo Antano Ke-

*

Agentams Nan|iena!
Pajieškau kiekvienam mieiste vie

ną agentą. Išdirbu v visokias špil
kas. laikrodėliams brelokus, mankie- 
tams kolonikus. naktalzoms špilkas. 
Ir visokius merginoms medalionus, 
ir tuose visuose daiktuose įtžisau jų 
pačių paveikslus. Teippat išinaliavo- 
ju visokius portretus. Jeig- ----*
pastoti mano agentu, tai tuoj 
jyk artesnėms informsekome- 
pratę 
dieną

79 E.

____ __ __  _ JĮH . . .HMM 
agentai uždirba 5 !r 4 dol. | 
ir daugiau.
A. Sirupas, Photo S t r. d! o 
22 st, Bayonne, N. J.

Užlatko Saliimą.
Peter Adomai tie, 3338 Aubuni avė., 

užkvtęčiu visus pas mane atsilankyti 
ir Išsigerti mano iteltune jgsrdfH* 
alkus ir gero 44-—'izsirūkyti \
kverbnrtf- cigarą.' Aš jūsų tauUetia»L^
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PIRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33čios, CHICA^O, ILL

A. OLSZEWSKIS, Savininkas,
ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicagos nuo ma

žiausios iki didžiausios sumos.. Jeigu perki namų ar lotų, o neturi visų pinigų, ateik pas mus, 
o męs tau juos paskolinsime už prieinamų procentų ir ant lengvų išmokesčių. ' ’ i

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

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

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

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

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

ŠITA BANKA parduoda šifkortes visų linijų ir siunčia pinigus į Europą ir visas dalis 
-•to geriau, greičiau už visas kitas bankas. 1

pjos net
iu J

»vakW , 
uL’i TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausysimu Jysy reiks-
R-at « ir i«>gu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už visus kitus.
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, BANKOS VALANDOS. 7
Mi.sr. Lanka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Ši&or&g kas

dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o nedėldiec*ais ir šventomis dienomis " 
valandos ryto iki 9 valandai vakare.

Olozewskis pats Bankoje būva šiose valandose: 
šiokiomis dienomis:

Nuo 8'valandos .ryto iki 6 valandai vakare
Nedėldieniais ir šventomis dienomis:

Nuo u valandos ryto iki 4 valandai po pietų.
Panedėliais: . - . . >

Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir 
t Nno 8 iki 9 valandai vakare.

Norintieji su patim Olszeyrskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malones kreiptis aukš
čiau nurodytose valandose. r 8

GYVENANTI įžymesniuose miestuose kreipiu, prie mu,ų uiikais adrcsuodami

A. OLSZEVVSKI
3252 SOUTH HALSTED ST.

nuo 9

CHICAGO, ILL

IS-

3a< 
ki
lu

10 Tuzinų tiktai $1,00!
Granatoms popierų, 38 rųšių pa- 

vinčlavonlų su visokioms dainelėms 
Ir maldelėms, su gražiomis gėlėmis 
(Krietkomis) ir kopertais, 10 tuzinų 
tiktai 81-00- Tokių dailių popierų 
dar iki šio! neturėjome. Reikalau
jame popierų ir knygų pardavėjų. 
Kataliogų pasiunčiu gavęs 4c. pri- 
stanttmui. .Adresuokite:

5L Zukaitis - 
227 Main st, New Britain, Conn.

d u rm i ėstis niekada Tfcip gražiai ne
išrado, kaip prfeį Kalėdas.

nors ir brangių* neatneša apdovano
tam jokios naudos, įr tankiai yra 
visiškai nereikalingi, , ir užima tiktai 
vietų, bereikalo. * Taigi pirm pirkimo 
dovanų, yra rfdkalthga apsvarstyti, 
kų pirkti.

Mes turime ger<j patarimų tėvams, 
norintiems apdovanoti vienu pirki
niu visų šeimynų, ix ta dovana pa
linksmintų per visų amžių ne tik ap
dovanotus, bet 4r dovanotojus. To
kia maloni naudinga ir reikalinga 
dovana per visų amžių, yra be abe
jonės MWWI.

Namas yra ne tik naudingiausia, 
maloniausia ir reikalingiausia kiek
vienam dovana, bet, vienkart, ir pi
giausia, nes namas kiekvienam su- 
grųžina pinigus atgal, ir jeigu tė
vas duos savo valkams ant Kalėdų 
namų, tai po keUų metų pinigus, 
užniokėtus už tų namų turės savo ki- 
šeniuje arba bankoje. Todėl, kas 
tokias dovanas nori ant Kalėdų savo 
šeimynai duoti, tai. tegul pasiskubina 
ateiti | musų bankų, krfd suspėtume 
pirkimo reikalus iki Kalėdų užbaigti.

Kyla dabar klausimas, kiek reikia 
turėti pinigų, kad galima butų na
mų nusipirkti. Ant to klausimo ga
lime duoti šitokf atsakymų. Papra
stai yra geriausia pirkti tok) namų, 
už kurt galim* įmokėti pusę pinigų 
tš kalno. Kaip- visi "Lietuvos“ skai
tytojai žino, mes turime visokius na
mus, vlsokioma kainoms; nuo 81200 
Iki brangiausių — ir puikiausių. 
Tulus namus galima pirkti (mokėjus 
vos 8300 iš kalno. Kitus galima 
pirkti (mokėjus 8500 iš kalno, ir telp 
toliau. Todėl, kas nori nusipikt na
mų, o turi kelis šimtus arba kelis 
tūkstančius dolerių, tegul ateina ( 
musų bankų, o mes jam duosime 
mų. kok{ jis gali sau nusipirkt.

žemiau paduodame surašą tūlų 
rų namų, kuriuo* galima pirkti 
pigias kalnas.

na-

8«- 
už

4) 2 lubų medinis namas, 2 pagy
venimai po 5 kambarius ir 4 kam
barių medinis "Cottage” užpakalyj. 
Lotas 25x125. Taxai 818, vanduo 
85.50, randa 8336 ( metus, 
na .............. ............................... ..

Kai- 
12000.

9) 2 lubų mūrinis namas, 
ir 3 pagyvenimai po 4 ruimus, 
tas 25x82. Tanai 843.79, vt 
812.34. Randa H 24 ( metus, 
na .................................   I

Storas

$2850.

14) 2 lubų muro ir medžio, 2 pa
gyvenimai po 6 ruimus, su maudy
klom ir gražiai ištaisytas, užpakalyj 
nauji staldai. Taxoe 830, vanduo 
87, randa | metus 8420. Kaina 83300.

23) 3 lubų puiku* mūrinis namas, 
3 pagyvenimai po 6 kambarius, su 
maudyklom. Ir 6 kambarių, puikus 
mūrinis “Cottage’ užpakalyj. 
25x125. “ * *“ *
8686.

Taxal 049. Randa į
Kaina ..............................

Lotas 
metus 
85700.

3 lubų mūrinių namas. Pūt
uotas 48x125. vienas lotas mo- 
apsodintas, užpakalyj puikusdžiais 

staldai. Taxai 848,. vanduo. 814 
Randa 8600 ( metus. Kaina 86500.

25) 2 lubų mūrinis namas, 4 pagy
venimai po 4 ruimus. Lotas 30Hx 11/ na^n (-'■■r m,-., .«o14/ pėdų, kampinis.' ‘ Tarai 839.71. 
Randa 8460 metuan ;<alnr 8390*.

30) 3 lubų mūrinis namas, 24^g. 
80. Storas ir 4 pagyvenimai su mau
dyklom. Lotas 25x125. Randa 8840 
| metus. Kaina .....................  86500.

84) 2 lubų medinis namas, 4 pa
gyvenimai. 2 po 4 kambarius, 2 po 
3 kambarius. Coal A Wood offlsas 
basemente. ' Lotas 25x125. Tazai 
834.25, vanduo 811-50, randa 8480 | 
metus. Kaina .L.............. . ... 82750c

55) 4 kambarių mūrinis Cottage. 
Lotas 26x56. Taxai 813.83, vanduo 
84.68, randa 8144. į metus. (Iš kal
no riekia [mokėti 8300 ir potam po 
812 ( mėses), su 6% nuo skolos. Kai
na ..........................i................... 81500.

64) 9 ruimų medinis “Cottage”., 
2 pagyvenimai. Lotas 25x125. Taxal 
821, vanduo 85, randa 8364 ( metus. 
Kaina .....................   83250.
68) 8 ruimų mūrinis “Cottage". Lo

ta* 27%gl27ft. Taxal 818, vanduo 
85.10, randa 8262 į metus. Kai
na .................................................. 82200.

155) 2 mediniai namai. 5 ir 4 kam
barių. Lotas kampinis 33x147 pėdas. 
Taxat 816, vanduo $4~50, randa 8192 
| metus. Kaina . J...................... 82100.

156) 2 lubų mūrinis namas, ant 
dviejų lotų, 8 pagyvenimai po 6, 5 
ir 4 kambarius. Lotas 50x147 pėdas. 
Randa 8924 | metus. (82000 iš kalno 
reėta išmokės t imis) gražus ir tvirtas 
name. Kaina .......................... 87590.

171) 3 lubų puikus murinta namas, 
3 pagyvenimai po 6 kambarius ir 
maudyklom. Ponam is cementuotas 
su ištaisytam skalblnyčtom. Lotas 
2a%xl25. Taxai 878. vanduo 834, 
randa

x<2) 
27x145 
Kaina

8644 | mteus. Kaina

2 lubų medinis namas, 
pėdas. Randa, 8192 Į

2 lubų medinis namas,

86000.

Lotas 
metus. 
82200

i76r „ 
gyvenimai, 2 po 6 kambarius, 1 — 5 
kambarių ir 1 — 4 kambarių. Lotas 
25x150 pėdų. Taxos 824, vanduo 
816.16, randa 8476 ( metua. Kai
na .............................   84000.

Kaip aprokaviruas kiekvienam pa
rodys, kiekvienas iš virš paminėtų 
namų trumpame laike apsimokės, 
apart virš paminėtų turime daug 
kitų gerų namu. Telpgl turime kelk

i, 4 pa-

kitų gerų namu. Telpgl turime kelk 
lotus labai pigiai.

Platesniom žiniom kreipkitės į

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

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St.

Naujausios Knygos, Gaunamos 
“LIETUVOS” Knygyne šios:

a64 KRYŽIOKAI. Istoriškas apra
šymas per Henrikų Sinkevičių. Ver
tė J. B. Smelstorius. Penki tomai,

a66 KAPITONAS VELNIAS. Prie
tikiai Cirano De Berge rae. Vertė iš 
prancūziško kun. Dr. M. Juodyšius. 
Mahanoy City, Pa., pusi. 404. Kai
na ...................... ,...L................. 8115.

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

-»b80 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo
kingas aprašymas kelionės ( Pary
žių ir atgal. Mikalojaus ir Glapiros 

Parašė N. A. Lelkln. Lle- 
Ibon vertė Magnus Parval- 

Chicago, Iii. Puslapių 216. 
........U................. 50c.

Ivanovų, 
tuvių kai 
kietis. “
Kaina

•117 
gražios 
parašė 
Pusi. 47.

PAPARBIO ŽIEDAS, ij< Aos 
apysakos. Lietuvių /^Sibon 

A. Antonov. Boston,'/ Mass.
Kaina ..J................ .. 15c.

132 RYMAS. Romanas. Parašė 
Emile Zola, versta tš Prancūzų kal
bos. Tai yra. labai svarbus ir garsu* 
veikalas, parašytas yieno garsiausių 
franenzų rašėjų Emile Zola Ta kny
ga yra versta ( visas kalbas, todėl 
yra labai svarbi Lietuviškas verti
mas yra lengvas ir gražus. Chicago, 
Iii. Puri. 432. Kaipa 8125.
Drūtais audimo apdar*!*' .... 81-50.

a!54 TŪKSTANTIS NAKTŲ IR 
VIENA. Arabiškos istorijos Vertė 
D. T. Bočkauskas. Trečias išdavi
mas. Mahanoy City, Pa., peši. 540.

81.65.
mas. 
Kaina į

292 PABAIGTUVĖM.' Dviveiksmė 
Komedija. Parašė J. Korzenlovski. 
Iš lenkų kalbos vertė Adolpas Vėgė
lė. Vilnius. Pusi. 49. Kaina 30c.

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

st 
k 
t

f

Namine Mokykla.
Gramatika angliikot kalbos moky

tis be mekytojo (apdaryta) -. 81-60-
Vaikų Draugat arba kaip mokytis 

skaityti ir rašyti be mokytojo.-. 15c.
Naujai Budai mokytis rašyti be 

mokytojo .......................................  10c.
Aritmetiką mokytis rokundų b* 

mokytojo (apdaryta) ..........  35c.
Pinigus siųskite per Money Ordef 

šiuo adresu:
B MIKOLAIN1S, 

Box 62, Nevr York City.

Tai ne Bailios.
Kad žmogus, jau kartų apsirgo ar

ba telp 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 “Vadovų | Sveikatų“, kurių pa
rašė Dr. E. C. Collias ir uždėjo ji
sai teippat Collins New York Me- 
dical Institutų. Sergančius gydo, 
o neišmanančius pamokina, apgarsi
nimas kitoje vietoje.

* '
į •

Visai Dovanai.
Duodame dovanų, puikiausių dakta

riškų knygų, vertės vieno dolierio. 
tiems, kurie pas mus užsirašo uotą 
vienų iš šių laikraščių, metui laiko: 
"Ltetuvų" — 2 dol., "Vienybę jjetuy- 
ninku” — 2 dol., “Katalikų” — 2 
dol., “Keleivj” — 8150, "Darbininkų 
Vilti”- — 81.50. Norėdami daugtaus 
žinot apie knygų, prašykite jos ka
tei togo. Siųskite gromatas ir pinigus 
šiuo adresu:

M. Paltanavičių
15 Millbury sL, Worcester, Mas*.

FARM08! PARMOS!
Fi.rite Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kollonijoj, 
kurioje gyvena jau daugelis lietuviu, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jleškančlam geros ir nebrangios že
mės. Galima gimti lengvomis išmo
kės t! mis; reikia (mokėti mažų dalį, 
o kitų galima išmokėU per daugel} 
matų, žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
ves ir kiti. Yra žemės pagal upes ii 
ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir Lletujjo, todėl męs ir vadinama 
tų žemę Naująja Lietuva. Ji guli 
vakarinėje dalyje Michigano v'" th 
jos. nepertoli nuo Chicagos, j
vietinio miestelio Manistee, anų 
žemė parsiduoda dabar po 88.00 ake- 
r s ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasižinoti ar apžiūrėti tas žemes, aU 
važiuokite ar snsineėki^ su manim.

Perskaitykite šitą apgar
sinimą.

Mes norime atkreipti musų skaity
tojų atydų ant kelių svarbiausių 
žmogaus gyvenimo dalykų, kurie 
sprendžia apie .laimę arba nelaimę 
šeimynų.

Visu pirmu, žmogaus tveikata ir 
pyvosfis praeina kaip sapnas.

Turtas gali būt sunaikintas ugnies, 
gali būt atimtas vagių ir plėšikų.

Laimingiausia ir turtingiausia šei
myna vienoje valandoje gali nužudyti 
savo turtų, gali palikti be kųsnio 
duonos dėl mirties arba ligos tėvo, 
brolio, sesers, arba motinos, jeigu 
apie šituos dalykus jie nepasirūpins 
pirmiau*.

Apdraudimo kompanijos aprūpina 
reikalu* kiekvieno, kuris nusipirks 
sau apdraudimo raštų. Kompanija 
negali sugrųšinti sunaikintų turtų ar
ba sveikatų, arba gyvastj, bet kiek
viename nelaimingame atsitikime ji 
išmoka apsidraudžiusiam tiek pini
gų. ant kiek jis nusipirko apdrau
dimo raštų.

Mokestis ui apdraudimo raštų yra 
maža, ir kiekvienas žmogus, ar jis 
yra darbininku <ur biznierium, gali 
lengvai užsimokėti ir aprūpinti savo 
atat|.

Teippat Ir draugijos, kurios nloka 
savo pinigus savo iždininkui, nerei
kalauja užsitlkėtl vien ant žmogaus 
sųžinės. Kompanijos pastato "Bond- 
8ų" (parankų) ir atsako už draugijos 
turtų. Vizos amerikoniškos bankoe, 
organizacijos ir draugijos, visus savo 
viršininkes pastato po bondsu. Lai
kas butų ir lietuviškoms draugijoms 
ir organizacijoms parūpint savo rir-

Kaip tamlsta misllni apie 
šitą?

Esu priverstas tų visiems pranešti 
kad yra nuleista prekė ant labai dai
nų rašomų popierų, visaip margintų, 
su dailioms kvletkoms ir visokiais 
apskaitymai., aš jų turtu 46 gatun- 
kus. Ik šiol pardavinėjau po 35c. 
tuzinų su konvertaia. O dabar ant 

. ^lk0 P^kyrtaa išparduoti 
20,000 tuzinų po 25c. tuz., su prl- 
siuntlmu. 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 — *r jaunikis az ženotas, 

‘kur turi pačių, čia ar Lietuvoj. To- 
k.a bud u aš žinosiu, kokius tau po- 
p :ras parinkti. /1 ’

M* A. Ignotas 
1028 S. 2>d st, Philadelphia, P*.

ų po 25c. tuz., su prl- 
Jiųsdami pačto ženklelius 

5c, parašykit, kas esat:

MOKYKLA ŠOKIU
Prof. Julius S. užtikrtor* kad išmo

kys šokti- kiekvienų ar senų.
Išmokina valcų 6 rųšių ir taip kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip- 
gi išmokys ir kttus Šokius su 6 va
karais už 83.00. Kas moka vaikščio
ti, tas gali išmoku ir šokti. Kas 
kori mokytis tegul ateina ( Jono Pau- 
gos svetainę; 1900 Union st, kampas 
19tos, arti Halsted. Mokinama kas 
utarninkas, seredos ir pėtnyčios va
karais.

Geriausi Rankvedžiai ir Vadovėliai 
Lietuviškoms Mokykloms gaunami

Lietuvos“ Knygyne
723 

MAS. 
su apsakymėliais ir kitais pasiskai
tymais. Vertė iš rusų kalbos 8. Me
čius. Vilniuje 1906, pusi. 112. 35c.

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

720 TRUMPA GEOGRAFIJA arba 
žemės aprašymas, (su paveikslėliais 
ir žemlapiais). Sutaisė Nėris, čia 
trumpai, bet suprantamai aprašytos 
visos penkios svdito dalys, su 74 pa
veikslais mapų, žmonių, gyvulių ir 
medžių. Tinkamiausia geografija vai
kams pradinėse mokyklose. Chicago, 
III. 1898, pusi. 94. .............................25c.

1?24 A BC RAŠYMO IR SKAITY- 
MJ PRADŽIAMOKSLIS. Sutaisė mo
kytojas Juoz. Damijonaitis. Kietais 
apdarėllais. Vartavoje 1906, pusi. 
104. .......................    30c.

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

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

TRUMPAS ŽEMĖS APRABY- 
Pirmiejl geografijos uždaviniai skaitymai Ir pirmutinės gramatikos 

žinios. Sutaisė mokytojas P. Ben
deri us. (Apdaruose). Vilniuje 1905, 
P®81 ...................... i................. 30c.

*1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTĖ. Ant
roji dalis. Knygutė antrajam ir tre
ciajam mokyklos skyriui ir vaikams 
mokantiems skaityti. Sutaisė moky
toja* p. Benderius. (Kietu aptaisu). 
Vilrflus 1909, puri. 144............ 35c

< DRAUGAS. Sutaisė
ir išleido P. Mikolainla Su ;110 pa
veikslėlių. Tilžėje 1907. pusi. 64. 15c.

1650 ŽIUPSNELIS. Knygelė val
kams pasiskaityti Ir pasimokyti. Su
taisė Ladislova* ‘L. Knyga susideda 
iš 138 pasakų, istorijų, eilių ir mįs
lių, turinti suvirtum 40 paveikslėlių. 
Vilniuje 1906, pusi. 192.................. 25c.

121 j 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 
porcijos. Skyrius V. Propercijų 
vadinės. Chicago, III. 1897,

pro- 
prie- 
pusl.

25c.

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

frny-

9

1

dabar, parankų pavienių žmonių.
Tiinų paaiškinimų visuose apdrau

dimo reikaluose gausite musų Ban- 
koje1 ” ■ .u »l/v Sfii ■' '■ ■ n

A. OL8ZEW8KI
3252 Halsted sa., Chicago, IU-

“Christmas Presents”
Kalėdų Dovanos.

Visuose Amerikos miestuose prie* 
jtTnlAsimss ..Al-r_i 'a._
daugiausiai darbo’ nes, -ka/-'gyvas* 
perka visokius daiktus, nuo pigiau
sių iki brangiausių, kad apdovanoti 
artimesnes Ir mieliausias sau ypatas. 
Yra tai ne tik didelis pinigų išda
vimas, bet ir didžiausias galvasukis, 
kų pirkti, kad dovanotas daiktas kuo- 
geriausiai apdovanotam ^pasidabotų.

Draugai ir draugės, žinoma, per
ka gražius daiktus, pagal savo iš
galėjimų. Vaikai tėvams, tėvai vai
kams perka, vyrai savo moterims, 
o moterys savo vyrama; perka to
kius (taktus, koki yra geri, gražus 
ir reikalingi. Tas duoda kiekvienam 
progų parodyti savo mylimiems, ar
ba mylimoms, draugiškumų, atmint), 
gerų Tiorų ir širdj, ir suriša drau
gijų ankštesniu ryšiu. .

Kad palengviti rūpestį, - apgalvo
jimų kokias dovanas kam pirkti, 
visose krautuvėse /ra išstatyti lan-

69) 5 ruimų mūrinis “Cottagu” ir
Staldai. Lotas 27%xl27H. Tarai 
816, vanduo |5, randa 8180 ) metua 
Kaina ..............................a........ 82000.

70) 3 lubų mūrinis namas, 3 pa
gyvenimai po 6 ruimus stf maudy
klom. Lotas 27ftxl27H. Taxal 847, 
vanduo 825, randa 8600 ( metus. 
Kaina .................   85300.

75) 9 ruimų msdtnls “Cottage”, 2 
pcgyvenimal. Maudykla. Lotas 26% 
xl25. Taxal 810, vanduo 83, randa 
8264 l metus. Kaina ...........  81750.

83) 2 lubų mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai po 6 kambarius. Lotas 
25x125. Tazoe 835, vanduo 817, ran
da 8288 ant meti*7 I* kalno 
{mokėti 8500 arba daugiau. 
“ ............................t...................

84) 2 lubų murinta namas, 
gyvenimai po 6 kambarius. 
25x125. Taxoe 835, vanduo 87. randa 
8288 ant metų. Iš kalno reikta (mo
kėti |600 arba daugiau. Kaina 82000.

85) 9 kambarių sMllInis namas, 2 
pagyvenimai, 5 ir i kambarių. Lotas 

’2oxl25. Taxos ųl^. vanduo 84.70,
randa : 216 ( metu*’< Kaina 81600.

103) 2 lubų gralus tnedinis namas, 
3 pagyvenimai, 6^M 8 kambarių.
Aukštas pmiamiayj Staldai. Gražus 
lotas, puikioj vieloj Tual T,U1' 
duo 810, randa *836 p metus. (Par
siduoda lengvom! r>|šmf(ke8timi). Kai
na ...............      82600.

118) 6 ru
Lotas 25x125._____ .
Kaina .............................i.......... 81200.

122) 8 ruimų ^taurinis “Cottage",'

reikia 
Kai- 

82000.

Lotas

M ■ - -s.rinta “Cottage”.

Kalėdas krautuvių užlalkytojal turf 2 ps«yve*lmai. Lotus 24x125. Kal-
a* ..........;..T. ............ 81750.

133) 2 lubų mūrinis namas. Storas 
ir 3 pagyvenimai po 4 ruimus. Lo
tas 25x125. Taxal 845, vanduo 89-70, 
randa 8504 ( metus. Kaina *4500.

141) 2 lubų taurinis namas, pa
gyvenimai po 4 kambarius, 2 lubų 
madinis namas 4 pagyvenimai, 2 po 
4 kambarius, 2 p<r3 kambarius ir 2 
kambarių medinis “Cottage” užpa
kalyj. Lotas kampinis 55X110 pėdų. 
Taxai 804, vanduo 830, randa 8828 
( metus. (Gali būt pirktas išmokė
si! mis). Kaina ...................... 86000.

153) 2 lubų murini* namas, 6 pa
gyvenimai, 4 po 4 ruimu®, 2 po 3 
ruimus. Lotas 35x148 pėdas. Ran
da *500 l metus. Kaina .... 83700.

154) 8 kambarių murinta Cottage, 
2 pagyvenimai po 4 kambarius. Lo
tas kampinis 33x147 pėdas. Taxai 
*18, vanduo 810. randa 82te I metus

366 EILĖMIS IR PROZA. Para** 
V. K. Račkauckas (K. Vairas), čia 
telpa daug eilių tinkamų dekliamaci- 
joms ir kitokių. Chicago, IU. Pust 
83. Kaina ................4................... 25e.

383 GRAŽI DOVANĖLĖ LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. Parašė K. 
klelis. Chicago. 111. Puslapių 
Kaina .. ....................... ..

Sti- 
21. 

10c.

- 433 PIRMIEJI ŽIEDAI. Elite, pa
rašė Jovaras. * Chicago, IU. # Pusi. 
27. Kaina .J............ Ji............... .. 15c.

a441 
jnvka. 
Antra

ŠLĖKTŲ MALONĖS arba Ma 
Praščiokėlio Eilės iš 1862 ta.

laida. Chicago, Dl. Pusi. 20.

663 JONAS KALVYNAS. Jo gy
venimas ir veikimas. Su Kalvyno 
paveikslu ir jo laišku ( Vilniaus si
nodų. Parašė kun. Jonas Šepetys. 
Vilnius. Pusi. 61. Kaina .......... 25c.

673 KAIP JAPONOI GYVENA DA
BAR. Parašė Dėdė. Vilnius. Pusi.

Kaina ............ 10c.

a688 MEDŽIAGA Lietuvių. Latvių 
ir Prūsų mytologijai. Kazimiero 
gos. 2-asis susiu vinys. (Didelio 
mato). -
niua.

48.

510 1 U v 111^ D. ' *

Iš “Lietuvių Tautos*
Pusi. 17. • Kaišė ..........

Bu- 
for- 
VU-

728 UKĖSYSTĖS POP1EROS arba 
kaip galima pastoti Suvienytų Val
stijų 
mus. 
nandoah. Pa.

ukėsu. 
sutaisė

1634 LIETUVIŲ PASAKOS. Vaikų 
rinkinys, čia telpa 38 pasakos vai
kams. gražios ir pastumiančios vaikų 
protauti. Vilniuje 1905, puslapių 
72............    15c.

1637 NAUJA ELEMENTORIUS. 
Vaikams dovanėlė. Paraše A—iš—B. 
Trečias išleidimas. Lengviausiai ir 
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; telpgl yra ir 
rašomosios literos norintiems pramok
ti skaityti raštų. Rygoje 1906, pusi 
52.................................................v.. 15c.

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

1645 SKAITYMO KNYGA mažiems 
ir 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. 
808................................................... 81-00.

1647 VAIKŲ SKAITYMĖL1AI su
Lietuvos žemlaplu. “Kas skaito, ra
šo, duonos neprašo". Vilniuje 1905, 
pusi. 259........................................... 40c.

1648 VAIKŲ ŽVAIGĖDUTĖ. Kny
gelė I ir JI mokyklos skyriui ir val
kams pramokusiems skaityti. Pasi-

1326 ŽODYNAS LIETUVI BKAI-AN- 
GLIŠKOS KALBOS. (Dalis I.J. Stk 
taisė A. Lalis. čia rasi visus lietu
viškus žodžius išguldytus angliškai. 
Kožnas žodis paženklintas kuršyvoms 
litaroms prie kokio 
riauj jis priguli. 
6x9 . colius. Kieti 
Chicago, III. 1902,

gramatikos aky- 
Knygos formatas 
audimo apdarai, 
pusi. 382. 82.00.

ANGLIŠKAI-LIE-1327 ŽODYNAS
TUVIBKOS KALBOS. (Dalis II). Su
taisė A. Lalis. čia rosi visus Angliš
kus žodžius išguldytus lietuviškai. 
Prie kiekvieno angliško žodžio kabė
se yra pridėta tarmė, kaip žodžius 
angliškai tarti, teipgi kiekvienas žo
dis paženklintas kursyvomis litaioius 
prie kokio gramatikos skyriaus jis 
priguli. Knygos formatas 6x9 colius, 
e raitais drutkis apdaris, nugai a ir 
kampai drūtos, gražios moroko ska
ros, šonai audimo, ant nugaros _ 
šas aukso litaroms, lapų kraštai m»r- 
muruoti.

para-

|4)00.

1328 ŽODYNAS LIETUVIŠK, LI-AN
GLIŠKOS IR ANGLISKAI-LIETUVIS- 
KO8 KALBŲ (abi dalys — I 
t y. No. 1326 ir No. 1327) vienoje 
knygoje. .Formatas ir apdarai 
pat kaip No. 1327. ..........

ir II,

tokie
86.00.

1329 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 
1328, tik pilnai apdarytas brangia, 
gražia moroko skūra.

1317 TRUMPA LI 
BOS GRAMATIKA, 
kykloms vadovėlis. I 
jas .Juozapas Damijonaitia 
1909, pusi. 89...................... ..

A. 01szewski
3252 S. Halsted Street

1630 DOVANĖLĖ. Skaitymo ir ra
šymo mokslas. Elementorius ir pir
moji knygelė, nutaisė Ksav. Vana
gėlis. Bu daugeliu paveikslėlių. Kie
tu aptaisu. Labai tinkama lietuvių 
mokykloms. Vilnius. Pusi. 138. 
Kaina ........................................  50c.

*1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTĖ. Antr 
roji dalia. Knygelė antrajam ir .tre
čiajam mokyklos skyriui ir vaikams, 
mokantiems skaityti. Sutaisė “‘mo
kytojas P. Bendoriua Su paveikslė
liais. Kietu aptaisu.' Vilnius. Pusi. 
144. “ * —Kaina 35c.

Knygų Kataliogas
No. 103 Pasaka apie Adomų |r Jle> 

vę. Priedas prie sulygii-amorio* my- 
thologtjos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinio. Chicago, IU. 1908, pu» 
taptų 3L T............................................ KM

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; JT' verda 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, DL 1904, 
pusi. «0.........................................  15e

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

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. NiemojewskL vertė K. Puida, 
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšuvoje. Knygelė {domi kiekvienam. 
Chicago, Dl. 1908, pusi. 76. 20a

. No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Utie. 
Vertė J. Laukis. Chicago, llh 1906, 
pusi. S?- (Sitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.)

Pagal naujus (staty- 
A. B. Strimaitis. She- 

Pusl. 23. Kaina 25c.

934 MUSŲ PADĖJIMAS. Kal-ku- 
rie aiškinimai iš dabartinio darbj- 
nlnkų padėjimo. Parašė A. Antonov. 
Boston, Mase. Pusi. 40. Kaina 15c.

934 MUSŲ

953 REVOLIUCIJA. Jos prasmė, 
priežastys ir pamatas. Parašė J. 
Baltrušaitis. Plymouth. Pa. Pusi. 
44. Kaina .........     10c.

1158 KAIP NAMIE NUO DŽIOVOS 
GYD1HES. Parašė Berilno prof., 
Dr. A. MoeDer, plaučių ligų speci- 
jalistas. Vertė P. 'Ęvarkanta. Vil
nius. Pusi. 30. Kaina .........  10c.

No. 185 žmogue nepliuėkis- Vertė iš 
švediško Nėris. Lenai graži apyuue- 
vedū su varginga mergina ir laimia- 
glau gyveno už kitus, apsivedusius su 
tnrtingoir.s. Bita apys*hėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ir 
H. kaip turtingo protėjo sūnūs aprt 
Telpa čia sekanti apeaaymal: 1. šun
takiais, Ė VtesuK, JI. Motiejus Balta. 
6. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak- 
mokina žmogiškos doros. Chicago; 
IU. 1LC9, iJ«L 23. ,.v» .... 100

No. 200 Aki* už aki- dantis už dan
tį, juokai vienamo akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, UL 1907, pusk 29. 
Kaimu ........................ 10o

j

I

.............. 8L00.
i ETŲ VIŲ KAL- 

Pradinėms mo- 
Sutaisė mokyto- 

Kaune 
.1 35c.

Chicago, III,

No. 262 Mindau gi*, Lietuves kara
lių*. Istoriškas pavciauias 5-ae aktuo
se. lenkiškai parakė Julius Sk»wao- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, Iii. 1900, pus
lapių 86............. .................. ...........,. 2Se

Nx 100 Pasaka apie kantrių Alenų, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kurt per 22 metus vaikščiodama po 
•vietų, daugybę bėdų ii vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskis. Chicago, IU. 1902, pus- 
MM* 66............................ k................ 20e

No. 296 Pletro Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta — Neateita. 
Šių laikų atsitikimai Chicago, Iii. 
1908. 22...................  10*

Pirmi Žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Paraše Br. Varg
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, UI 1909. 
pusi. 60.........................     20o

No. 569 Svieto pabaiga. H rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsizmo- 
ti, kada bus svieto pabaiga, togoj per
skaito šių knygelę. Chicago, Iii. 1902, 
pusi. 3L .... ................................. 10o

Schmehl’į sutaisė Bernas. Mokslas 
apie subuiavojimų kūno visokių žv* '** 
rių, paukščių, sųnarkojų, žarnapilvtų 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visoinls jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminų 
jis tverta. Bu paveikslėliais. Chica
go, Dl. 1906, pusi. 313. 
Apdaryta. fci-25

No. 606 Airija. Lupai ii istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica- 
«O. IU. 1908, pusi. 53.................. lės

No. f3> etimologija arba mekslsų 
iple žeoLa tauta*. Pagal Dr. M. Har\ 
beri and a parašė Bernas. Bu paveiksi*- 
Itale. Yra tai svarbiausia moksliškų 
knyga apie visas musų pasaulės šmo 
rių veisles. Ji parodo visų v! patys- 
člų, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveikslu*. 
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pat 
pročius, užsiėmimų ir ahelnai viskų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto 
rijų, tegul perskaito šių knygų. <Jh£ 
capo, UI. 1903, pusi. 667............   *2.00
Apdaryta. .........................   *2 50

No. 655 Istorija abelna. Delis L 
Nuo seniausių laikų Chlnfjos — U8V0 
m. pr Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniėkojo

1165 MOKSLAS, SVEIKATA IR 
KULTŪRA. Protų lavinimas ir iš
vystymas žmogiško kūno kultūroje. 
Parašė Ant. Bridis. Bu 19 paveikslė
liu. Chicago. Dl. Pusi. 3L Kai- 
na ..................................................... 20c.

1539 TABAKAS. Kaip jis žmo
nėms kenkia. Pagal A. Apcriova ir 
daugelj iš gyvenimo patyrimų. Pa
rašė K. Stiklelis. Boston, Mass. Pusi. 
63. Kaina   »«•

1546 VADAS PRIE MOTERYSTĖS 
Parašė Ant Bridis. Chicago, 111.

t 15c.

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

No. 226 Gerinus vėliaus, negu nte 
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B—a ir M. P—ia

Ne.267 Kun. Gramuios raštlnvčio-

laikų pin-nidaa, Biena* puių, trirto. 
vlų; ty?u» kunigų ir kareivių. Hiero
glifu* Akkadų rašto ir tt. Chicago, DL 
1904, pusi. 498. ..............................*1*00
Ta pati tvirtuose apdaruose: ... *1.2*

• No. 722 Trumpa senobės istorija. 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikiais senoviškų 
liekanų ir Mals ■gpnirtmtals žem li
piais (mapomis). Yra tai tikriausia^

daug metų prieš Kristaus gim 
nupuolimo Rymo viešpatystės.

18o Drūtuose apdarome^ *...

iki

V*

■



DAGIS

Plaučių ligos.

Naujas Išradimas

Chicago, II I

|14»

Pirk lotą, pirk lotą, puikiame mieste, Gary, Ind

|a. Pagal profesorių 
k demas. Aprašo, U

ma- 
kad

50 kap.;
Kas 

liti MVO

M. ROZENSKI, 
VICE PRESIDENT ui 
General Sales Ageot.

Agne Dzugas
Atsakanti Akušlerė [Mldwlf«] 

1812 So. Halsted St., Chieago

No. 436 Revoliucijos dainos. Suraa- 
kiotos Iš visur 24 d.Jnos naujos ga
dynės ii revoliucijos atbalsių. . Chiepk 
go, 11L 1908, pusi. 30....................   15c

No. 442 Sv^jus arba vaizdas sieki
mo augštybėa. Tragedlja-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš- 
ka. Yra fantastiškM piešinėlis, para- 
Sytas sceniškoje formoje. Chicago,-m. 
1907. pusi. 135.........................................4Cc

SEFORE KEKTUMY 
. MES ORY

jeigu su vaikais, tai paduo- 
*tgal pačta prisiusime jums

Rosijos konsulio, teip kad kiekvienas gali -drąsiai eiti 
bezių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šifkorčių j kitus’ miestus rašykite mums j kur 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, * ‘ 
kitę mums visų vaikų metus, o nu 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau - liniją kokią norėsite, 
prisiųsti mums pinigus'per Money Orderj ir męs jūsų šifkortes 
kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šiteipt

York Medikai Instituto u 
daktarai ir Institutai drauge; 
vonėms gerbtą ir užtikrina t 
vienok laikome už nridennOę, 
kur laukiama pageltą-ir kai p u

rems, 
_________ __ ■ Į1JH ... 's ui 
King" fonografą. Yra ui vienatinė!e proga 

_ ..i___ . ?T. Prisiųsk 5° c. stempomis iš
nografą. Apžiūrėjęs jri rasi gerais užmokėsi 
liksi juos sau.- Pinigus sugrąžinsi m kožnam

npintja yra ganėtinai apgarsinu? Todėl pa- 
------DYKAI. Adresuokite:

I co.
NEW YORK, N. Y

No. 566 Senų gadynių išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchineoną sutaisė 
§eęn«s. Su paveikslėliais. Aprašo se- 
Diahsių gadynių įvairius sutvėrimus, 
gyvenuulua ant žemės dar prieš aUl- 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno- 
radimą žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iŠ šė
mės anglis, randa giliai palaidotus šė
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti įvairiuose muzė- 
Juose, iš kurių šmoaės mokinasi pa
žinti, kaip* sena yra musų žemė. Mok 
šilučiai, pagal storumų ir senumų že 
m$e sluogsnįų, kuriuose Jų sutvėrimų

kaa H* žemė, iš ko JI susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Km yra Ma
lė. žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos Ir kitos retai matomos žvaigž
dės Su 30 astronomiškų (paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga. Iš kurios 
žmogus tikrai gali apriiviesti. Chica
go. III. 1396. pusi. 255.
Ta pati apdaryta.

No. 545 Nematomi priešai Ir drau- 
.jai žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė šer
nas Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes? Jų susekimas, vystymusi, .ir 1L 
8n paveikslėliais. Chicago, Iii. 1966, 

j>usl. 113. .... ..............., .... 30c

Gjr. 3112 S. Halsted it, arti 3 Imos 
Tolephone Yardw t3«0.

Satyros, pašaipos ir juokų 
: mėneiįi* Mikraitis : :

su juokingais ] 
politiškojo lau! _____ ___
venitno. Teipgi bisokklii __ 
tymai, eilės, manolągai tr-tl. 
10 pusi, formoješan; 
ma išeidlį " 
Chicagą W^ r.-_— ■!, .____ .
pavienis num. 164. Adresas-

" "DAGIS” PUB. CO.
812 Mrd St. StaaK Chicago, I1L

K
TokitančUl pliką į mosią atgavo pui
kiu* plauko*, aulalkotllnklmą plauku 
gulto, labui Uunpame laike. V

lenu atauga uauji, gražua plaukai. Visokia !»■ 
žaHMdta Sykai. Įmautas šiulens reikia ra- 
lyti įdaSant kvasoa ženklelį.

PROF. J. M. BRURDZA 
■tAMUT I M ETI R. ■TOOU.TMCV YMS.

Pakolei dar gera proga, jeigu nori padvigubinti savo pi
nigus trumpame laike, dabar dar laikas pirkti. Prekės lotų 
kyla brangyn pertai, kad pradėjo daug naujų fabrikų statyt. 
Stato didžiausius, milžiniškus fabrikus, kurie suteikia bega
liniam skaitliui darbininkų darbus ir su geru užmokesčiu. 
Jau yra geras butelis lietuvių apsigyvenę ir kasdien daugi
nasi. Visi gyvena sutikime. Daug yra aprašymu kaslink 
viso miesto stovio ir jo vertės. Čia yra daugybė didelių ir 
greitu laiku statomų fabrikų. Gary miestas bus didžiausias 
ir gražiausias Indianos statė. Taigi mes norime, kad kiek
vienas jitvažiuotų ir pamatytų savo akimis, kad mes tiesą 
aprašome. Daug neatbokit kitų kalbų, pats pamatykite, o 
būs naudingiau. > Mes padarėme didelį išpardavimą lotų, 

j per mėnesį laiko. Parduodame pigiomis pre- 
Ir suteiksime kelionės tikiėtą dovanai už 250 my-

Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir*
■ kitę pas mu3 Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- E 
W tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, W 
I nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa- fl 

nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė. H
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo B 

reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI V 
f 3252 S. Halsted St. • Chicago. f

Tabako Naudotojai! • rmite F0U08RAF4 dykai.
Nėra tai koks instrumentas žaidimui, kaip tankiai kiti 
išdirbėjai yra papral

D-rasW.A.Martišus
Ofisas R. 42 Auditorium Bldg. 
306 Wabash m., Chicago.

Gydau visokiM Ilgu kaip šviežias 
teip ir uš8isenėju8lM. Ypatingai vi
durių UgM, moterų vaikų ir

Teipgi pritaikau akinius ir 
sau nesveikas akis. .

Offiao valandos: nuo 9 ryto 
po pietų. Kitoms dienoms ir 
lioms offisM atdaras tiktai 
sutarimų.

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba metei " “ “

ko susitverta ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šv jfoa ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla- 
jgai ir labai suprantamai paaiškinta, 
taaip galima sužinoti oro permainas ir 
šaug kitų Įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymai - aiškesniam suprati
mui, parodytas ant patetkslo. Norin- 
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. C hieago, 
Iii. 1907, pusi. 236. 76c
Apdaryta. .... ........................  6M0

Jei pori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 
siųsk juos, teipgi per— ___

Dr.P.G.WIEGHER
Priima ligsa.us mtvo

3315 S. MORGAN ST.
P° pl«t u n«>« rot 

vakare. TaiefonMi Yards 709.

Mokslaind Akušerijos
Įkorporoota p»t»l tiesas Stnr.

A. 01szewskio Bankoj
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ LIETUVIS NOTARAS
Išdirba “Dovlemastis” — Kon

traktus, Raštus pardavimo 
ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pM 
konsolių. Inkorporuoja draugijM ir 
atlieka visokius kitus notarijališkus 
darbus. .

Visokiuose notarljaliikuose reika
luose kreipkitės |

J. J. Hertnianowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st., Chicago.

3252 So. Halsted St
MEanMMMeBHBRaBMRSRBnaBMBSMMSMSBMMMBMMMMi

No. 381 Gy/ybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmos. Pr ašė Jodm Vis- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš-

, tvirkėlig Vylius, 3 sonetai, Proverbai 
ir Jautimai. Chicago, Ilk 1967. pus

lapių 41.........  15c

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmann’o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chie*g». m. 1967, pUBl. 133.......... 40c

iki 6 
nedė- 
pagal 

Phone Harrison 1300.

f>|JfciAusiA išgydė sergančiu 
knriuos patyB žmonis gerbiu. Daktaras Collins 

. daugiau liežuvių, nekaip kitj 
b tūkstančiai laiškų su padėka- 
. Mes visai nesigarslatumem, 
anešti sergantiems, tad žinotų «

tuk-

D-re Marija Dowiatt-Sass
OFISAS: 1728 W. 18th S<- OYVSM.: 6208 W. Harrtoon St.
VaLA«»oe: < 30 !jd lt risią: ’ ' aso 5:90 ik 1

Męs Apdraudžiame.
, (Itisuritiame)

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

Nuo Vsglų ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.
Nuo Mirties.

Mį$ apdraudžiame VISKĮ Ir nuo VISOKIU NELAIMIU

Daktaras Wissig 
j iš Seno Krašto

KuW«b»l Msekmingri vteokiM ehronltta* vy- 
rujF mou-rlų Ilgas, nežiūrint knlp jo. tankio* 
beta. Jel|n> kiti jam* nepngelMjo. tnlntilUs- 
k) k lt p«s mane. Pirmąkart •(■•minuoju de- 
vensl. Gytenimsa ir ofl*aa:

1727 li-tt st., tirp PiiHm Ir Wari st.
Offlao valando*: 1QikHS rjt*, am 1 iki t Irano 
C iki 8 vakare. NedUlcm*: Moo 10 Iki S po ptetij.

• ftapkeita* C anai M8,

..——   1 kuris trauksis
kčmis ir ant lengvu išmokėjimų.
lių tiems, kurie pirks pas mus lotą, nes norime žmonėms parodyt, jog teisingai apra
šome. Ir tikriname^ kad atvažiavę, kada pamatysite visą miesto stovį ir jo vertę, ti 
krai nesigailėsite savo kelionės, iŠ kurios turėsite naudą dabartiniame pirkime lotų. 
Norėdami dažinoti platesnėmis žiniomis, kurie negalite atvažiuoti, rašykite laišką, c

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytoja ir Chirnrgn*. 

3255 So. Halsted St., CMeago, III.
Gydo visokio* liga* motoru, vaiki ir vyru. 

Taipgi turi didele praktika ir gydo 
viaritiM hmpnnčlM, niaiMMjuii.s Ir patik,>tln- 
gM vyrų Ugaa. Darooperacija* ptmakminsaL

Dr. O. C. MEINE 
DemsTAs

OFISĄS-Iampis 31 ir So. Halstsd gaf, 
(ByvMtau HriariMi.) X Chicago, ill

Šifkortes ir Pinigo Siuntimas.
Jti nori, kad tavo šifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta 

kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų' tai siųsk ją per,

* ; \ itę duoti kaipo dovaną, bet tikrai gera 
iš kožno atžvilgio kalbamoji mašina (fonografas)/

Kada panorėju jus galite turėti na- 
__  njiote koncertą dykai, koncertą di-* 

!el

, anč-ias.‘visa

uit\imauMiam muzikali-kų 
mentų Store, o apie kalbamair 
šin$ “King” (Karalius)

parietami ir py 
jums

silyglntl su mokriin - 
kum por vienuolikę 

__ . , --------- vieokio« ligos tampa
įgelba gerų vaistų ir yvairių prietaiaų, todėl ir yra vy- 
itų daktarų ir Inztitutu moksluose, išrodymuose ir žino 

Ką ir kada reikia daryti.
-----------4 budM gydymo yra greičiausias, tikriaoriM ir pigiau 

kaštuoja negu kitur. Jei sergi kokia nors liga, o nori greitos 
pagelboe, tai aetttauk arba parašykia lietuviškai apie savo liga. Muų 
daktares, tuojaus suteiks rodą ir reikalingus vaistus, kurie tūkstan
čiams pagelbėjo, tad pagelbės ir Tau.

Nelauk ilgiau, ateik art* rašyk pM :

C0LL1N5 H. Y. MEblCAL IN5TITUT8 
NEW YORK.

Dr. 8. E. Hyndman, Medikai Direktorius.
Kasdiennuo lOišryt© ik 6 po p Švenk nuo 10 ik l.Vak. Uk ir Pek7-8 
Prisiūk lOo. markėms, apturėsi gandają, knygą Dr. E. 
Oolitas, “Vadovas in Svaikašą“,- parašytą lietuviškai.

IŠGYDO IN 5'DIENASSže- 
t ~ T ,z Liii *JZ

dalią (r*>ą. MriktBia, 
JytHką dylta M MM*

Olsi.ewsk.iQ ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 
prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje stubelėje po No. 941 3jrd Ptace, o kad žmonių^reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien-tas pats Olszevvskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame sios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimu, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant. kenty užvydėjimų nepai
some, bet savo biznj kasdien platiname ir Stumiame pirmyn, ir 
čia vėl paduodaihe dabartines kainas Pinigų ir Šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.

Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 už 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios:
1. Hoiland-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į

New Yorką per 8 iki 10 dienų ........................................ $66.10.
2. North Gertnan Lloyd Linija, perplūkianti mares iš Bremo j

. Baitimore per 12 iki 16 dienų...................................  $56.20.
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į

. New Yorką per 9 iki 12 dien...................   $60.20.
4. North German Lloyd, Erfresini Linija, perplaukianti mares

iš Bremo j New Yorką per 6 ikiS dienų ........../...............  $64.10.
5. Hamburg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo

j New Yorką per 10 iki 14 dienų .............   $62.35.
6. Red Slar Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo i New

Yorką per 8 iki 10 dienų .....................J........................... $66.30.
7/ Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer-

Jpo j Montreal per 12 iki 15'dienų ......................  $60.30.
8. Russian-Atnerican ^Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus

j New Yorką per 13 iki 18 dienų .. . .............;........... $60.00.
9. Hamburg Philadelphia....................    $56.60.

Dabartinės šifkorčių kainas išvažiuoji. Europon nuo Chicagos 
iki Tilžės yra sekančios:

1 j JluUandyAiHcrican Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
į Rotterdamą per 8 iki 10 dieniu ,,..... .. . . .......................$55.60.

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

y North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New-
Yorko j Bremą per 9 iki 12 dienų.................................... $54.20

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

5. Hamburgu American Limfa, perplaukianti mares iš New Yorko
j Hamburgą per 10 iki 14 dienų ...... ................................   $55.85

6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko j Antwer-
pą per 8 iki 10 dienų........J. ....................... $57.80.

7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont
real į Antwerpą per 12 iki 15 dienu ...............................  $50.85.

8. Russian-American Linija, perplaukianti mares i?»New Yorko
j Licpojų per 13 iki 18 dienų . .-'.4..-V£... .. ......................... $54.00.

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo 
per tu

no. 471 Akyvi apslrelikimal aviete, 
j kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerid ueeupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, ii ko darosi žaibai, 
grL.-Jsmai, lietus ir sniegM. Km yra 
debesiai, ant ko jie laikosi Ir tt Chi
cago, III. 1894, pust 79. . . I . - • ■ 25c

Seniausia Lietuvoje laikraštis, 
(eina nuo 1905 m. pabaigos) ‘

‘LIETUVOS ŪKININKAS’
3 rub. metams , 4 nib. metams
Ir. 50k. pusmečiui ) 3 rub. pusmečiui
Didžiojoj Lietuvoje > Amerlkoi

1910 metale vlslemą tavo ėmėjams duoda:
52 N N “Lietuvos Ūkininko” — kas savaitė po numi
26 NN **teuiter — kas dvi sąvultė numeri-
13 NN “Mokyklos" — kM keturios sąv*ita> numeri.
12 NN “•velfcatos” — kas mėnuo po knygutę.

, Metiniai ėmėjai dar gauna dovany
KALBNDORIŲ 1911 METAMS ir išbandymui SEKLŲ.

Kas nori žinoti, kas deJasi^UetuvoJe ir kitur, kas nori savo gi
mines ar pažįstamus, pasiekusius Lietuvoje, apdovanoti, teužMko 
jiems “LIETUVOS ŪKININKĄ" nes “Lietuvos Ūkininke” rašoma apie 
valsčių, parapijų ir draugijų reikalus, apie vyriausybes ir Durnos 
darbus, iš plataus pasaulio ir KL; būna apysakos, eilės, gamtoa ir ■ 
kitų moksiąą straipsniai.

“Mpkjrtds'f uMMM^tabkyklų.MiokTĮ*  ̂U talku kųKJftjJipo reikalais, 
“žemėje” rašomu atfte viauš žemės ūkio reikalus. , 
“Sveikata“ rūpinasi apie visų sveikatą.
Kaina:* Lietuvoje (ir Rusijoje) metams 3 rub., pusei metų . 1 rub. ( 

Užsieniuose metams 4 rub., pusei metų 3rub. (
nori “Lietuvos Ūkininką” pamatyti, tepraneša atviru laiško , 
adresą, ir męs atsiųsime. ,
Iškašys j “Lietuvos Ūkininko” Bendrovės narius ir ušsimo ( 

kės bent 26 rub., tas geno “Lietuvos Ūkininką” su visais priedais ir ( 
su dovanomis Dykai. 1
ADRESAS: 1

LIETUVOS ŪKININKO REDAKCIJA.
Semionovskaj* (Banifratrų) ui. Nr. 1Q, >

VILNU6 Ruslja-Lletuva.
(Rašant ii užsienių reikia dar pridėti — Rusaia-LIthuania) j 1
Amerikiečiai gali užsisakyti Ir “Vienybės Lietuvininkų” Redakcijoj 1 

(Adr.: Brooklyn, N. Y. 120-124 Grand stb 1 1
UŽSISAKYTI GALIMA NUO KIEKVIENO MENESIO PRADŽIOS. 1

Pinigus ims priimame Ir “Money Orderiais”, tik visuomet ant 1 
“Money Orderio” turi būti parašyta, keno tie pinigai. | *■

a J * vienatine lietuviška didele krautuve
.****$» ymoeika, ęknpža. Hermta, Ul«b», koncertina ir d»u- 

‘Mtrumentu. PuikUu»iu d»ie«orellu, UnriągleUu. TtooklH srMiu tiedu, geru brltru, druktvojimui mn- ** ,j r°' *^“ulou, Mrolverlu, krytiu, guminiu lltaru, iatoriczku ir 
vWokla gratia popieru dėl r»«zj

'* Be.. • td». ui |! .00. Auluek «»ro tikra adreanj____
. ’k*Ul.^.u 4Wp.teik.luIr l.a»vU<.kiu n»ūdin;u'<ŪL

«u. Am rrarantaeje k»d mano tarora* pirmo* klUm>* o preke* pi- e tfiBLSO - e-r'-' U- p kitur Orderiu* tatauMrin cTrital ta vttue ImerikM, 
•irki.i.! < kreMtsfc Krtaria vteeeailaakttM ri*oŲ»i.pirkiniai* i, oitalaAepaa K. WnJtrwiCH, Dm- L. 112 GSAKD ST.

sunetulė).m4
duot pirūįu •iitdaktara'ir vmetų b* jokio* naudo*, i 
kitiem* imonltnt, kari* baro <ydomi driimiti** ar 
kimo, kad M tada vteninttlį badą knrinoau tikrai iii
NamokSk ui gydymą Be naudos mokM už tikrą Išgydymą.

Ai Ūkini iMvdaa Hta> MBr’o, Utenčią Ir inkstų net te labai užMndiata. e

t
lieturlAkoj kaiboj.M 
did^ii pu* U p U L Jame 
telpa apralymol aariri 

vyrą, ntoterą 
tr vaik ą, parako nuo ko 
jo* prasideda, kaip jM 
Putoti, kaip nuo j, 
apdraugotk kokia* gy
duole* naudoti, kiek 
Jo* prekiuoja ir kur ja* 
gauti. Paveikslai ir pra- 
k«» yvairių kvepiančių 
ir gydančių muilų, Per
tu m ų, Ki^ktro^ydan. 
člų aparatų, Roberi- 
alų Mdlrbimų, Nonų. 
Painų, Štokų, Drabno- 
jamų Motinėlių, Ar
monikų, Koncertinų, 
Britvų, Pavlnčevonių 
ir įimtai kitokių koi- 
nam reikalingų daly
kų. Hkirpk iltų apgar.

•lnlm| ir prt«lų*k mms, e tuojau* ganai virai dy
koj kataliogą... tau* L Bugdaiuna*. Prope.

JOHN** BUPŠLY HOUSE
2M4.ZBM SO. OACLKY AVB. CHBCAOO,HA.

MBPhsĮSSIb Mažyn
prekė*ĮgjgvrByM nuo 

jgiHm Senos 
VKentucky

Degtinės ___ _
Pirmiaus negu Legislature Įves blaivybės tleaao, «uma- 
linome panrešta poek beveik puatau ir siunčiame AP
MOKĖDAMI KXPRE8A, apturėjus pinigu, ui garsią

IT OLO COMMANDEK MiT 
JiaLBOUBBON WHIS1EY Sfts 4 tartu ir ^95 I <

I galius I C
Tyre, tikra degtinė, neprimaišyta. . ,W1.
džiOT užpečėtiniffiu. Nėra geresnės degtinės sviete savo 
pilnumu ir sveikatai naudingumu. Tokia dea'ini kala 
šils, kitur paršavinėjama pa penkis šollerius ,25 c0 j galonas

Taupyk pardavėjo jųi<a, pirk tyrą, tikrą deg
tiną tiesiai iŠ garsios Keotucky distiliuotuvės.
Bandyk ją ant mus rizikos: jeigu tau ji nepa
tiks, grąžink mus kaštu, o sugrąiinstm pinigfts.
Dykai su steliavimu:
Steliuok šiądien, nes vėliaus, išpardavus, prekės pakils.#

Tu r būt uždlokama ateliuojant, nesi u ėdi a m per C. O. O. J 

Kentucky Co-operathre Distiltery Co.f
DopA 71 * Lovląvllle, Ky« ij

KOŽNAS BAUS DYKAI
‘knrts prislųa kristų

Pilno* kurra* aknSerijo*. Pl- lhA*KArirakateo*. DipHompi «va>- 
31 ' ''Sf'V Amerikoje. į mok-

uįf ~jjl riųprisiima kiekviena laiku. 
w\p l/W Teipgi turime likenbutį, ku- 

nam* nlUao* moteriiki* ap- 
tart* ferų priiinrų, kartai* ož 

ykų beturčio*. ArtesniOm* žiniom* kreipti* j 
Polish College of Midwifery 

Dr. Vf. 8tatkiewic«, Pre*.
'laujaa mtm. 1160 (•>•) Milvvaukoe ava., 

CMaoge, III.
MOKINAMI LIKTUVltKAI 

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Countelor at Law 

132 S. Clark, CorJlatflsM St.
Atwood Bldg., Roogn D06 

Tet. Frenklin 1178* .
Lietuvy* advokatas, baigų* tissų mokrių Ame. 

rikoja. Vada virakia* byla*. civ«t|ka» ir kriari- 
□oližka* viauoM teismuose (•udaoM'1-

to* ir nenriiko* tižo* moterų.

UtnuodijlmBS 
c Kraujo, ►

ir vioo* odo* Užo*. kaip ▼« 
puikai, piktoji dedervmLSmo- 
votta, niežuly*, bemorhiodai. 
sutinim** tdių. naikinamti nu- 
bžtimai. jauentjurio* ittoa-

At KALBU 
O LIEYUVltKAŠ

DR. aus;«‘°;°2:,A“-..*T CHICAGO
‘ Vriendoe < Rue 8 ryt* • vakare, ItedeleJ, nue 9 ryte IM 4 M Ptetą-

Vienatini Liaturlška Sankrora
Ir agentūra literatam* ant 'Tiortb aide" Chicago. 
Čion galima gauti mokallžkų, iviriižkų ir d vari- 
ikų knygų, rakančių. Škaplierių, abresUių, vtoo- 
klų laikraščių, Amerika* Ir Earopo* ir popferų 
gromatom*. Teipgi užlaikau visokio teroro: juo
dyto, paltelių plunksnų, drukuojamų mašinukių, 
britvų, *tarao«kopų ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškit* atallaekytL e beeito uaranedlntl. ' 

PETRAS M. KAITIS
281 N. North av*. Chicago, llt

tartis ir 
2 galonai 9

Patettdhta m wt-

leiią benų arba orchestrų, dainas 
vriausią dainoriu, juokingas i uli- 
nančiai, visa ta, ka tik norėtum iš
girsti, galima pritaisyti. Paklausk

menių Store, o šple kalbamąjį 
f-; “r’rj” 
jf visi pardavinėja po ė 15.00. 
—*_ j m et mums pa-

iriausio Tabako ci- 
koi. Mes prisiųsim 

_______  , po blskį Austriš
ko, Bosniško, Herogit»lo Ir Rusiško, viso sykiu už 96, Jus lengvai t|«tabak| galit 
randuoti savo draurams, nee tai yra geriausias tabakai, kokį kur gulima gauti. 
Tiekas yra tas pats, kurį Jus teip noriai rukėl Europoj; tabakas, kurį jus draugai 
nemažiau už jus myli. Aplaikgs mus tabaką, rekomenduok jį savo drai 
duok Jiems mus vardą ir adresą ir tokiu budu padėai-mttmg apgarsinti, 
mes duosim jums visai dykai mus “T*'_______________ ’**'
irauti vieną dovaną. Oi tabaką mes rokuosim 96. 
kalno, o mes išsiųsim tabaką ir fonografą. Apiii 
Ekspresmonui )ikamiu»66.50 ir pasiliksi juos sau. ------_------- «...—------------------
kuris bus neužganAttiažM. PASARGA: tas dovanas duosim tik teip ilgai, kol mes 
tikrai nepersitikrinsinA jog mus komptniit ,r — * **-
tariam neatidėti, jeigu norit gauti mus FONOGRAFA

BUNOPEANTOBACCO 
d«pt. 71
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