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Metas

> POLITIŠKOS ŽINIOS.
- MASKOLIJA.

Maskolija ir Japonija beveik 
vienu-kartu atmetė Amerikos su
manymą, kad Maskolija. atiduotų 
Chinąms Mandžurijos gelžkelį ir 
jį-padarytų neutrališku, kad juom

— nei Maskolija, nei Japonija nega-
• lėtų siųsti karnimenės. Kitos Eu- 

ropųs svarbesnės viešpatystės ne
parėmė Amerikos, todėl ir jos iš 
jjolirijcierįų purvyno kilęs minfste- 
riij ,sū savo reikalavimu nuklimpo. 
Atmetimas reikalavimo žinoma, 
skaudus, truputį pažeminantis 
Ameriką, bet nėra ką darvti, reikia 
gautą žandinį pakavoti. Su prie
varta reikalauti išpildyti savo rei; 
kąlavimą ,kaipvtai daro tvirtesnės 
viešpatystės, Amerika ne gali, nes

- ji per silpna.
Ministeris Knox. atsiliepdama su 

‘są,vb reikalavimu j Maskolijos ran
dą; teisinosi, kad jis atsiliepia var
dan tautų santaikos, prašalinimui 
vaidų ir pavojaus karo terp Mas- 

' kolijos. irjaponijos. Tuom tarpu 
didesnis pavojus' tautų santaikai 
gresia nuo Amerikos, dėl nepa-

• prastų, mažiems kraštams papra- 
' štai šiurkščioj forną>j suteikiamų

reikalavimu. Ji vien- kitiems Iš
duoda savo reikalavimus, bet nuo. 

'kitų panašių nebepriima. Neįsta- 
. bu, jeigu ir kitos tautos Amerikos 
reikalavimų, neparemia, net prieš 

. ją bando vis tankiau pasišiaušti, vis 
rečiau pasitaiko toki, kurie pano
rėtų Amerikai krapštyti iš ugnies 
karštas bulves; Amerika jų ir gi 

' kitiems nękrapšto.
Dabar Maskolija ir Jajionija, 

susitarusios, vienu sykių.
Amerikos reikalavimą. Tai- 
jau rodo; kad myniojant 

kitiems ant kulnų, ji
net priešus užmiršti savef 

iiėsuiikimiis ir jungtiesi krūvon 
prieš naują priešą.’ Toliau galime 
tankiau laukti atsirėmimo Ameri- 

įkos reikalavimams susitarusių Ja
ponijos ir Maskolijos. 'Taigi iš-Į 
Iikro atsliepimas Amerikos mi- 

ist.erio patarnavo santaikai Mas-! 
^kolijos su Japonija, bet netoj pras- i 
j niėj.- kaip, manė į A'meriko* mini-j

i Ištikro dabar-matyt mažiau ne- 
mžsiiikėjinlo Japonijai ir Masko
lijoj. Randui tarnaujančiuose laik
raščiuose dabar pakeltas klausy
mas atidavimo ir likusios Maskoli- 
jai salos Sachalino dalies, nes iš jos 
Maskolija naudos neturi. Japonija 

'gi iš jos. daugiau naudos turėtų.
Ir Mandžurijoj, nesikišant kitiems. 
Maskolija greičiatr su Japofti^a su
sitaikys. TuoTn tarpu gi į san- 
likius Mandžurijoj kišdsi tankiau
siai Amerika. Pakanka, kad tą 
mato- ir‘ supranta abudu seniejie 
priešai, taigi Japonija ir ^as* 
kolija.

■ dabartinius parlamento at- 
rinknntiš, išrinko liberalu 

darbininkų partijos atstovų

apystovosc 
Maskolijoj 

kurių bal- 
nega-

seimu savo sostapilyj Dubline. To
kiose prilankiose 
pirmojoj durnoj 
buvo lenkai, be
su rando sumanhnai
Įėjo pereiti, bet lenkai iš tokių ap
linkybių naudotiesi negalėjo, nes 
durnos priimtus sumanymus at- 
nfeždavo iš biurokratų susidedanti 
viešpatystės tarybą! Anglijoj tokią 
kaip toje taryba rolę lošia Lordų 
bufas. Reiks todėl pirmiausiai su“ 
siaurinti to buto privilegijas.

PRANCŪZIJA.
Prancūzijoj dideli tvanai neiš

pasakytus nuostolius pridirbo. Ma
žiausiai ketvirta Prancūzijos dalis 
tvanų apimta. Milijonai žmonių, 
neturi pastogės, užtvinę vandens 
jų turtus sunaikino. Paryžiuj upė 
Seųuana išsiliejo per krantus ir 
užliejo paupius. Vanduo pakilo 
netoli iki 8 metrų ąrba 26 pėdų. 
Teip aūgštai buvo vanduo pakilęs 
tik Na|x>leono I laikuose, 1802 m. 
Kareiviai ir policistai stengiasi til
tus nuo išgriovimo išgelbėti, tielž- 
keiių —
pietų 
vėžės 
tos. 
iki Malmaison.
niai ir pietiniai departamentai la
bai . daug nuo tvanų lųikentėjo. 
Daugelyj kaimų Saoijos ir Mar
uos paupiuose vanduo siekia rrrr^ 
mų stogus. Dirbtuvės miestuose 
Sedan, Mezieres. ir • kituose tu
rėjo sustabdyti dirbus. Kjla vanduo 
teipgi upėse Garonnoj_Jr. Dordo- 
noj. Miestas Carnac iš visų pu
sių vandens apsemtas. Vien upė- 
šc/Rhonoj ir Loircj vandens pra
deda slugtm bet ir tos upės labai 
daug nuostolių pridirbo. Didelis 
prūdas netoįi Saone au Doubs iš
ardė krantu
užliejo dešiihtį didelių kaimų.

Darbo miiiisteriš važinėjo į tva
nų užimtus apskričius ir sugrįžęs 
Paryžiun, apreiškė, jog jeigu van
dens kils dar vieną dieną kaip iki 
šiol, Prancūzijos pusė bus išnai- 
kyta. Ar pražuvo tvanuose kiek 
žmonių, dar nežinia, bet galvijų 
prigėrė labai daug. Sušelpti tva
nų nukentėjusius gyventojus turės 
pasirūpinti randas, nes vietiniai 
valsčiai neįstengs tą padaryti.

“Daina“ statė savo- bute _ant 
scenos pirmą kartą peftkirr veiks
mų dramą “Vilko dantjs“, o sau
sio 3 d. 1910 m. “Nutruko“.

• (“Lietuvai Žiniob”).

yra karšti lietuviai.

(“šaltinis”).

toki pasportai, kokių

bėgiojimas nuo- Paryžiaus 
link su visu pasiliovė, nes 
užtvinusių vandenų apsem- 

Visai* ąpsemtas visas plotas 
Rytiniai, viduri-

ir išsilieję vandens

-MOROKKO.
Kadangi laikė mūšio prancūzų 

su matarais aplinkinėse Casablanca 
daug svetimų ukėsų nukentėjo, tai 
likosi išrinkta spccijališka komisi
ja peržiūrėti nuostolius svetimų 
kraštų ukėsų. Komisija tą vienok 
ant pusės sumažino svetimų kraš
tų pretenzijas. Reikalauta buvo 
■$5294673, bęt pripažinta tik $2613- 
928. Amerika, paveikslan. savo 
ukėsams reikalavo atlyginimo $73- 
798. bet jai Komisija pripažino tik 
28118 dol. Didejis mat skirtu
mas. Matyt Amerika savo ukę.-ų 
nuostolius per augiai kainpja.

Prancūzija, kurios gyventojų skait
lius jau nesidaugina. Abrubežia- 
vimo gi, jeg|i jau ne visiško sustab
dymo ateivystės reikalauja nuo 
kongreso ypač Amerikos darbinin
kų organizacijos, nes mano, kad 
nesant svetimų darbininkų pri- 
plaukimo, galima ilgiau palaikyti 
didesnes algas. Kad didesnes al
gas galima palaikyti, tai tiesa, bet 
tik trumpam- laikui. Nesant pa
kaktinai darbininkų, atseis apru- 
bežiuoti išdirbystę, tąsyk turės su
mažėti darbų vietos, drauge su 
tuom sumažėtų ir pakeltos darbi
ninkų algos. Bet. Amerikos dar
bininkų organizacijoms rupi vien 
šios denos algos, jos mažai rūpi
nasi tuom, kas bus po kelių dešim
čių metų. Ir dabar kongresui pa
duota daug sumanymų apsunki
nimo ateivystęs, terp jų sumanyti 
net
nėra nei Maskoltjoj. nei Turki
joj. Ncįstabu todėl, jeigu prieš tų 
-sumanymų priėmimą keliami pro
testai ,tik nežinia, ar tie protestai 
sulaikys fanatikus kongreso ir se
nato narius nuo užgyrimo tij su
manymų. Ateivių priešų daugiau
siai yra terp dabar valdančios res
publikonų partijos, o jų dauguma 
yra ir kongrese ir senate. Dabar 
protestą padavė itališkasis vaizbos 
butas New Vorke; protestus mano 
paduoįt_itkitų tautų organizacijos. 
■""Taryba vaizbos reikaluose terp 
Vokietijos ir Amerikos veda iš 
Amerikos atsiųsti Berlynan Ame
rikos randd delegatai, bet susitarti 
ne lengvatines Amerika vien saro 
rekalavimus stato, o pati nenori 
nusilenkti Teip darant, nelengva 
susitaikyti. Prezidentą* Taft savo 
atsiliepime pagarsino, jog tik še
šios, bet nepramoningos Europos 
viešpatystės neskriaudžia Ameri
kos, bet jis nepasako, ar begėdiš
kais'" muitais Amerika neskriaudžia 
kitų. Matyt, kitos viešpatystės jau 
bando atlyginti už Amerikos mui
tus, muitais ir jai. Kokiu ginklu 
kas prieš kitus kovoja, verčia ir 
kitus tą patį ginklą vartoti. Iš 
didelių muitų ant svetimų prekių, 
teisybė, naudą turi Amerikos fa
brikantas ir šiek tiek darbininkas, 
bet užtai muitai palengvina fabri
kantui ant savo išdirbinių statyti 
tokias kainas kokios tik patinką. 
Po gluba didelių muitų komsumen- 
taj, taigi išdirbinių reikalaujanti, 
tame ir dalininkai, yra išnaudo-Į 
jami. • t

Iš SEINŲ. '
“Spinduly*”, naujas sanvaitmis 

laikraštis, • pradėjo eiti iš "Seinų. 
Tai tikras “Šaltinio” kūdikis, tik 
mažesnis. Skirtumas tas, kad 
“Spinduly*”., bent jo No. I, dar 
nepiktžodžiauja nei ant “L. Ūki
ninko”, nei ant “L. Žinių", nei ant 
bedievių. Tasai laikraštėlis gali 
būt naudingas, ypač mažiau apšvie
stiems lietuviams. Kaina 1 rub. 
50 kap. Adresas: Seinąi, Suvalkų 
gub. “Spindulys“. t

(“Lietuvo* Žinioą"). • 

į z
IS VENCLAVIŠ^IŲ, 

Panevėžio pav.
Neseniai Vencla^šiJių ūkinin

kai buvo paduoti teisman už ja
vų suganvmą; tai jie dažnai pa
daro. Vienam prisiėjo užmokėti 
10 rub. ir ^js paketino atkeršyti 
seniūnui, kam teisingai liudijęs ir 
perbrangiai skriaudą apkainojęs. 
Vieną sekmadienį venchviškiečiai 
norėję senuną primušti, bet jie pa
tįs gavo nuo |įitų už lėbavimą. V. 
netinka, kaip juos per laikraštį paT 
bari, teip-pat keršyti nori; rengia-' 
si net kunigui apskųsti tuos, kurie 
ragina laikraščius skaityti ir blai- 
vybėn rašyties. \’yral, kam ap
sijuokiate? A’. 'Mylftcfds.

(“V-U*“).

Iš KAVARSKO, 
Ukmergės pąv.

šimties metų moka sayo»’dart>ihiri-' 
kams po 50—60 rub. algos, pri
žiūri, kad jie gerai butų maitinami, 
iš tavo sodų duoda vaisių ir uo
gų, gyvenimus švarius ir šiltus, 
prieš didžiąsias šventes dovanų ir 
tt. Šventomis dienomis draudžia, 
kad negaištų miestelyje smuklėse, 
o bevelytų dvare pasidainuoti, pa- 
skripkuoti ir po tvenkinius pa
plaukti. . Darbininkai patenkinti ir 
dirba geriau, negu kitur. Butų 
jis gyvas pavyzdi* kitiems dvari
ninkams. * liet kur tau: kiti p. 
D.-S. vadina už tai pamišėliu. Vie
no tegaila, kad p. D.-S. neprielan
kus lietuviams ir nesirūpina darbi
ninkų vaikų apšvietimu.

1 ar guolių Draugas.

Per 
stovų 

' 202. <
' 34. nacijonalistii airių. O9.. unijom-

stų • 221. Taigi imijenistai turi 
daugiausiai atstovų, bet jie tveria 

. opoziciją, kitos gi partijos stoja 
už liberališkąjį randą, bet ir jų ne
didelė persvara, —Pakaks tūlam 
"skaitliui neateiti r posėdin, pakaks 
kokiai partijai nuo balsavimo stisi- 

unijonistai, taigi randui 
opozijos partija .galės 

ir priešingus randui su- 
pervaryti arba rando su- 
atmesti ir- tokiu badu

laikyti ir 
'priešinga 
savo kati

"manymus 
manymus, 
priversti niinisterius arba nuo vie
tos pasitraukti, arba paleisti par
lamentą ir parengti naujus rinki
mus. per * kuriuos unijonistų. be 
abejonės, pereitų dar daugiau ir 
jie ant galo į savo rankas valdžią 
paimtų.

Sekančiame parlamente tikra 
persvara bus airių pusėj. Kokių 
sumanymų airiai ne parems, tiė 
nepereis. Airiai gi dykai rando 
leparems, jie neperleis Airijai ne
ištinkančių rando sumanymų. Be 
ibejonės jie iš tokio padėjimo nau- 
ilosis ir išderės savotėvynėj dau- 
yąu laisvėj., Ji« nori iškovoti pil-

1 - ' AMERIKA,
! Sbcijalistai šaukia, jog visų ša

lių darbininkai privalo jungties! 
krūvon, .kad galėtų atsiremti prieš 
kapitalo išnaudojimą. šauksmas 
teisingas, nes tik ‘ vienybe galima 
priešus pergalėti. Tuom tarpu 
Amerikos darbininkai pasirodo 
priešingi tam šauksmui. Čianykš- 
tės darbininkų organizacijos yra 
didžiausiais ateivių, tokių jau dar
bininkų priešais. Gal vien Chinų 
viduriuose yra toks svetimų neken 
tintas, kaip Amerikoj, o tokią ne- 
užkantą svetimų darbininkų pla
tina labiausiai Amerikos darbinin
kai. Didžiausiu gal svetimtaučių 
ateivių presu, sumanytoju visokių 
apsunkinimų ateivystės yra darbi
ninkų statytas ant prezidento Ame
rikos darbiinikų r vadovas Gom- 

pcr.s, einantis išvien su .Amerikos 
fanatikais šovinistais. Siundymais 
ant svetinių darbininkų juk jų 
vienybės sutverti negalima. * Ir pa- , 
ti Amerikos pramonė negali 'be 
|vetimų-z darbininkų apsieiti, nes 
pramonę kelia . juk žmonių ran
kos, Amerikoj gyventojų skaitlių 
padaugina tik ateiviai; uždarius ru 
bėras ateiviam*, .Amerika gal «t-

VIDURINE AMERIKA.
! Tąsynės preąidentd Madriz su 

recoliucijonieriais • nepasibaigė. 
Madrizo bandytos tarybos su re- 
voliucijonierių vadovu Estrada iš
iro, nes paskutinis reikalavo 
pažinimo savo valdžios, taigi 
kalavo pasitraukimo Madriąo 
prezidento vietos.

Dabar rodosi abidvi pusės 
giasi vėl mušin, kuris gali revo
liuciją užbaigti. Mažesnių susi- 

1 rėmimų pereitą sanvaitę netiruko, 
bet tai buvo Susirėmimai mažesnių 
kariumenės dalių. Abidvi pusės 
traukia krūvon savo kariumenę. 
Jeigu .mušyj Madrizo kariumenė 
taps sumušta jis, ir nenorėdamas 
turės nuo vietos pasitraukti.

Esanti* dabar Mexike buvęs Ni- 
caraguos prezidentas Zelaya jau 
sekančią sanvaitę rengėsi įvažiuoti 
Belgijon. bet dabar pas draugą 
išvažiavo ant* farmos ir kelionę 
Europon atidėjo. Mano, kad 
Belgijon iškeliaus apie pab.de j 
sario mėnesio.

Iš LIETUVOS.

pn

nuo

ren-

va

IŠ MEISOGALOS, ' 
Vilniaus, gub.

Lietuvių daug yra šioje parapi
joje: Antanaičių, Jauniunų, Pava
sarėlio, Versalio ir kitų kaimuose: 
ten dar ir mažieji tebekalba lietu
viškai. Bet musų kunigai lietuviš
kai anei žodelio nemoka, flealbi- 
nėją tad drauge su šlėktom lietu
viams, kad jų kalba niekam never-( 
ta ir net “przeklęta”. Nejaugi ne
bėra kunigų mokančių lietuviškai?

1 IS. KALVARIJOS, 
Suvalkų, gub.

Prieš kelerius metu*, kada 
buvo kilęs klausimas apie bažny
tinius giedojimus, per vieną susi
rinkimą viens kraštesniijjų lenkų 
pasakė, kad Kalvarija, tai yra gry
nai lenkiškas miestas. Toks ano 
lenko pasakymas yra visai netei
singas. Kalvarija niekad nebuvo 
lenkišku miestu, tik sulenkėjusiu, 
ne* jos gyventojai, vadinamieji 
lenkai, išėmus kelis, daugiau pa
eina iš vietinių lietuvių, tik gy
vendami mieste sulenkėjo. Lie
tuviai visgi dėlto visai nebuvo iš
nykę. Dabar, atėjus kitiems lai
kams, Kalvarija karska< labiau da
rosi lietuviškesnė: mieste dažnai 
matyti lietuviškos iškąbos; lietu
viai pradeda užimti valdiškas vie
tas — ligonbučio gydytojas, vete- 
rinorius, inžinierius, nekalbant apie 
!<ttu«. — lietuviai; lietuviai perka 
mieste namus ir žemę; daug mie
ste lietuvių amatininkų ir* šiaip jau 
darbininkų. Lietuviai užsiima pre
kyba — šešios sankrovoj yra lie
tuvių vedamos.

Liepos 20 d. atidaryta “-Žagrės” 
sindikato skyrius, kuriam įgana ge
rai einasi, nes per pirmumus pen
kis mėnesius išparduota M*ekių už 
septynis su viršum tt Irstančius 
rublių, o neužmirškim, kad tai 
tik pradėta, toliau da ei t. geriau. 
Tik pageidaujama, kad įątsirastų 
daugiau pajininkų, o kaip bus 
daugiau pinigų, tai ir reikalą ga
lima butų vesti plačiau.

Abelnai tautiškas , susipratimas 
terp lietuvių kjla augštyn: kai-

jau

I§ NARKUNŲ, 
L Naumiesčio pav.'
Narkunų palivarko užveizėto- 

jas, p. Gudaitis, norėdamas įtikti 
dvarininkui Komarui^ ėmė visaip 
varginti darbininkus. Negana to, 
kad p. G. nuolatos spaudė prie 
darbo, kaip baudžiavos laikais, bet 
ir nesirūpino atiduoti sunkiai už-į 
dirbto skatiko, nuolatos užraši
nėdamas darbininkams pabaudas 
(štriuopas). Tas dvarininkui Ko
marui patikdavo, .nes daug ma
žiau reikėdavo darbininkams iš
mokėti. Teip varginami žmonęs. 
sulaukę metų galo, atsisakė nuo 
to sunkaus jungo.

Kada jau rengėsi darbininkai iš
sikelti kiton vieton, tada p. G. 
ėjo peržiūrėti, ar tokius-pat palie
ka kambarius, kaip rado atėję., 
Bet p. G. ir pats nežino, kokius 
darbininkai rado kambarius, nes 
p. G. atėjo paskiau už darbimkus' 
Vienok p. G. užrašinėjo pabaudas,; 
pas kurį rado ar lango* stiklą 'Su
muštą, ar nuo krosnies rinkę pet 
muštą, ar ką kitą. Tokiu budu 
kaip-kunems darbininkams užtū
rėjo beveik visą algelę.
- Vienas darbininką* nuo sunkaus 
nuilsimo susirgo ir dvi dieni ne
galėjo dirbti. P. G. neatminda
mas, jog pirma ligos dirbo nuo 
tamsos lig tamsos, ir jam, išeinant, 
iš menkos algelės už tas dvi dieni 
atskaitė pinigais, kaipo bausmę.

Stimburys Lauras.
(“Šaltini*“). ' j

■ imsi terp savęs oaugiausiai rusiš
kai, -— tat yra neužginamas fak
tas. To viso priežastis — tai ne
mokėjimas kalbos, yp>č raštą Tas 
labiausiai galima prikaišioti ypač 
mokinėms lietuvaitėms. - Mokiniai 
galėtų dabar gerai pramokti lietu
vių kalbos, jei tik turėtų daugiau 
gero noro. Aleksandro gimnazi
joje p. Šikšnys įveltai išdėsto lietu- 
vių kalbąž Tas lekcijas gali lan
kyti visi Rygos vidurinių moky
klų mokiniai. Bet ką matome! 
Augštesniųjų kliasų mokiniai dar 
šeip-teip lankosi, o žemesniųjų vi
siškai nematyt^.... Čia jau didis 
mokinių apsileidimas! Žinoma, 
mažesnieji naudos, patįs nesupran-' 
ta, tad reikėtų, kad tuo pasirūpintų 
jų tėvai. f

Kitas dalykas su lietuvaitėmis 
mokinėmis: jos. dar neturi nieko. 
O į tai reikėtų, atkreipti didžiau
sias domumas. Mat, mokinės lie
tuvaitės mažai tesusižino terp sa
vęs ir dar labai šaltomis akimis 
tebežiūri į šitą dalyką. Čia reikė
tų pasidarbuoti pačioms labiau su
sipratusioms lietuvaitėms.

Mokinys Mildos Sūnūs. 
(“R. Garsas“).

’ I§ KALBINO, 
r Peterburgo gub.

Vargingas čia lietuvių 
mas,
siški reikalai. Bažnyčioje jie ne
girdi nei žodelio lietuviškai, 
visos pamaldos atliekamos lenkų 
kalboje. Kunigas lenkas, lietu
viškai nemoka. Lietuviai negali 
su juo susikalbėti, o daug yra 
lietuvių, o ypač jų žmonų .kurie 
lenkiškai nemoka. Didžiuma iš
pažinties visai negali atlikti, nes 

j su "kunigu nesusikalba. Lietuvių 
' Čia yra 30 su viršum šeimynų ir 
į daug nevedusių. Bet liūdniausia 
tai, kad nėra kąip vaikus mokyti.

1 Motinos namie mokina poterių lie
tuviškai, o kunigas reikalauja len
kiškai Sunku čia išmokti lenkiš
kai, nes visur girdi tik rusų kal
bą. Liūdna tokiems vaikams atei
tis, jų laukia ištautėjimas.... 
A’ertėtų Peterburgo katalikų dva
siškiai atkreipti į tai akį.’

Mylintis Lietuvą. 
(“šaltinis”).

touvaic z.ciuairDysies imini- 
stęriui ir ministrių pnnnirtmkui^ 
Liko apdirbtas tam tikras veikimo! 
plianas. įl J.i ' -i . : O

Metinės vyresnybės įsitikino, kad
1priveisimas rusų j dvarininkų 

__ * f . t • » i •!• 'I ' ’ I I r ! t Ltavoj labiau nenusikęs negu ko-1 
lionizacija Lietuvos rusais vi 
čiais. Kolioni,

Istie- '. 
ijos nepasiseki

mas teip-gi pridėta nuo ištisas ei-Į 
lės klaidų — bereikalo perdaug ru- 

"pįoselencu|; iš 
perdaug ž^urėtad 

hegu 
išsi-k 
visa! i

Qmis,; 
ąamž|į

pintąjį atkviesti 
gilumos Rusijos, 
ant ištikimybės 
ant jo ekonominio tvirtumo, 
sklaidymas “poselenfcft’ 
guberniją smulkia mis kolioni 
ant galo perdaug maža due 
ant to pinigų suma', Vyriausyb 
sa tai turėdamos 
maždaug tokį veikimo ,plia 
mučiausia reikta lai 
aprūpinti užtektinai žeme vietiniais 
mažai pasiturinti’ rusai, negu tver-; 
ti dideles rusų kolionijas parsikvie^ , 
Čiant "poselencus“ iš vidurinlės 
Rusijos. Dėlei to nereikią gailėtis | 
jokių išlaidų, tai esąs augštjesniės J 
rųšies .valstybinis 
niui gerai apsimokėsiąs. Tol

kandidato,

po

onienyf, ii 
plianą

dttįbej {
10 puanąti pir- 
ibiau stengtis

reikalas,

veikimas turįs relinis *nt „tikrių iirį 
“ oselencus“. i Tb-;‘ 

natorius 19077— ■

padėji- 
ypač skriaudžiami' jų dva-

?į rudenį buvo atvykęs nežinia iš 
kuj* koksai tai rusas, kursai pa
sigarsino kailedirbiu. Tuojau 
žmonės sunešė jam daugybę kai-

Rusas juos pardavė ir iške- 
savais keliais. Vedėtų žino-j 
su įvairiais atėjūnais 
apsieiti ir neužtikėti 

gero.
(“Šaltinis").

lių. 
liavo 
nčms 
giau 
savo

atsar-
jiems

IŠ RYGOS.
Latvių kultūros draugija,- kuri 

neperseniai dar įsteigta, sumanė 
sujungti vienon sąjungon visas 
šviečiamąsias latvių draugijas. Jau 
pradžia išdaryta. Anot laikraščių 
pranešimo, esąs jau sudary tas (am 
tikras komitetas iš 27 šviečiamųjų 
draugijų atstovų. ’ . . t .j

Baltijos dailinihkų sąjunga, anot 
laikraščių, tveriasi Rygoje. x Są
junga busianti atvira visų tautų 
dailininkams/ .

Vidaus reikalų ministerių tary
bos narys Zajončkovskis atvyko 
Rygon, daryti revizijų vidaus mi-

Zajončkovskis 
daug revizijų.
revizijas Vil- 
keletą augštų

nisterijos įstaigose, 
yra jau padaręs 
Pernai jisai dirbo 
niuje ir prašalino 
valdininkų.

Be to, * ZajOnčkovskis tirinėsiąs 
išei vystės ir žydt^ santikius.

Suėmė šiomis dienomis gaųj* 
plėšikų Rygoje ir apylinkėse^ ku: 
rių vieno pavardė Antaniški$, ma
toma, lietuvis. Negražu mums, 
lietuviams, kad iš musų tarpo at
siranda tokio amato ypatų. Sau
gokimės !

Aną naktį prie stoties Ryga II 
depo stovėjo du įkūrento garve
žiu. Kaiižin kas atkišo jų re* 
guliatorius ir paleido abu garve
žiu- bėgti. Bebėgdami juodu su
laužė vieną turėklą ir liko sustab
dyti ant Romanovo pervažiavimo. 
Gerai dar, kad pakeliui ant ko 
svarbesnio neužbėgo.

Rygoj iš dviejų vietinių bankų 
su netikrais dokumentais išėmę 80 
tūkstančių rublių. Apgavikas esąs 
jau susekta*.

Jau ne sykį buvo rašyta lietuvių 
laikraščiuose, kad musų mokslą 
einančioji jaunuomenė labai mažai 
tesidarbuoja tėvų kalbos dirvoje. 
Ne sykį teko girdėti prikaišiojant 
mokiniams, kam jie, kalbėdami 
terp savęs, vartoja svetimas kal
bas ir į lietuvių kalbą maišo sveti
mu* žodžii . • šitie prikaišiojimai

nes

IŠ JUZOVKOS, 
‘ Jekat. gub.

Juzovkos pabrike yra nemažai 
katalikų. Turi ir kunigą lietuvį, 
nors' kiek-tiek jau Hukrypusį lenkų 
pusėn. Lietuvių 'čia teip-pat ne
mažai. šventadieniais jiems skai
toma Evengelija lietuviškai ir ret
karčiais pamokslas pasakoma. Gei
stina butų, kad kunigas dažniau 
nepatingėtų sakyti. Bažnyčios nė
ra; verktinai reikia statyti. Dirb
tuvės savininkas duoda visą me
džiagą veltui, bet parapijos valdy
tojai 
nėra,

nepaslenka darbą pradėti, o 
kas juos paragintų.

J it sėlis.
į (“V-ti»")

► \ -ac r
APfiT /LIETUVOJ KOLIONI- 

ZACIJ.j?
Nauji kolionizacijos sumanymai 

kilo tuojau kaip tik aptilo laisvių 
judėjimas. Niekur tasai laisvių 
judėjimas — sako p. Stankevičius 
--- teip nesijuto, kaip viešpatijos 
pakraščiuose. Kaip tik tais lai
kais ir paaiškėjo, kaip tai yra sun
ku rusams išsisklaidžiusiems pa
vieniam terp susivienijusių lietu
vių. 1906 m. Kauno gub. sentikiai 
kreipėsi prie caro prašydami per
vesti juos į didesnius sodžius ant 
valstybinių ir bankinių žemių, o 
padovanotasias jiems pirmiau že
mes pavesti • vietiniems gyvento
jams. Tuo metu teip-pat apsireiš
kė stengimasi pardavinėti didžiuo
sius dvarus. Prie to skaitliaus pride
rėjo ir instrukcijiniai dvarai. Kadan
gi pastarieji buvo skiriami rusarm 
dvarininkaitis,, tai Valstiečių Ban 
kui ypač priderėję perimti tuos 
dvarus kolionizacijai. Apie tai 
daug rūpinos Kauno gub. Veriov- 
kinas ir Kauno pravoslavų vysku
pas Sergijus. Jiems pritarė ir ge- 
neral-gubernatorius Krzyvickis. 
Jisai 1907 ir 1908 m. tuos suma-

niųjapie rusus “poselęncus'’. į Tp-'f; 
dėt ' general-guberii
1908 m. pavedė 2 valdininkams 
padaryti ankietą. '.

Sulyg tos, dabai 
gub. išviso yra rusų 4 r 
abejos lyties. Gyvėna 
vietose. Iš to skaitliauis 165^ 
tos (arba 24.4%) pridera ni 
bežemiams, 51^’2 vietos turi Į 
savos žemės arba amžinoj nujomo-, 
je. Rusų sodiečiu rankose yra iš-į 
viso 68245 dešimtinės žemės, 
tent: dovanotos 1 39519 d< 
pirktos — 14403 ir nuomoj]
— 14322. Taigi šitos skaij
— sako StankeviČ|us — rodąj 
daug dar reikią 
mių ęsą 1653 Šeimenos, iš to ^kait- 
liaus 987 nuomoją žemę, taij 
siimą žemdirbyste 
kevičiaus turį būt 
me. Iš tų, kurie 
ūkiai (58.5%) va 
po 15 dešimtinių.

Kiįtmojjl
130 žmonių
•Jie <^/5

bu-

kad
padaryti. ’ Bežje-

*

ir anot p. ^Štan- 
jie aprūpinti ž£- 
turi žemės 39^3 »

ildo mažiau kaip 
Pienkiolika de

šimtinių būtinai <są Kauno gub;
reikalinga šeimynas aprūpinimui. 
Mažiau kaip po 5 dešimtines valdo 
1310 ukninkn (19,12%).: Štai kan
didatai bušiahiieipsiems koloni
stams. 1

Kaslink žemės

kan-

ištekliaus fteip- 
gi esą daug jau pidaryta. Valsti- 
binių žemių esą ajpie’2322 dešim
tines, galį jos būti tik priedu, prietinęs, galį jos butą 
nupirktųjų V. Banko žemių, 
kios žemės jau esą nemažai. 
Banko skyrius Kaiunė per 6 
tus nuo 1903 metų pHpirko 
mės 21207 dešimti^

me-
že-

, BHies ai dvarųosį:. , 
Nuo rugpiučio mėti, šių metų Baili- , 
kas turėjo nupirkti dajr 13 įdvą- 

! šimtinių žejnės. 
ijns kolionizacijai

— pervi^ii- ;

rų — 18283 de 
Taigi žemės ištekli
— sako Stankevičius |— perviHty 
siąs skaitlių padovanotosios Į pn 
40 metų “poselencams” l_____
Kad pasisektų sudaryti tokį žęm£ 
išteklių kolionizaci ai tai daugiau

žemžkZ

letentos or 
esąs vienai

šią. priderą nuo da0| 
ganizacijo*. Dabęr 
viso to darbo šcinįiriinl3^4»itient: 
likvidacijų dalis.; Valstiečių Bąa- 
ko skyriuj Kaune! Likvidacijų 
dalis esanti atidengta vasario mė
nesį 1908 m. Tasai 
k(* varus, perinki 
į kolionijas, (tarška remdamos 
ankietą pirkėjus, apgyvendina juos 
ant vietos, .suteikit 1 jiems pašclpą 
ar tai piniginę, ar tiai agronomišką, 
būtent: išskirsto žemę. į laukus, 
pristato sėklų, meilų ir ūkio pa
dargų. Kiekviename liodžiujc sta
to mokyklą arba palengvina staty
tis Cerkves. Kiekvienais kolioni- 
stas gauna sau atskirą ūkį ir pat
sai tik už save atsuko. I ^pradžios 
kolionistas gauna ilkį nuomon tįk. 
paskum, kai pasirodys esąs tik|s 
ūkininkauti, galės gauti miosa'T

iii ’E* ■' 
štai kokie vyria isj bes sumahy 

mai paimti iš musu žemę!
(“Lietuvos Činio*”).

ŽEMES TRjUKSTA.
Augant kasmetaj žjnonių skait 

liui. vi* darosi «««•*« ™

- ; Likvidacijų

skyriius sujieš- 
ju©s, paskirsto

Įvienais koliont-

p 
u fe'*

pab.de


To angštumo lig šiol dar teip la
bai nejautė ūkininkai, turį dides
nius žemės plotus; jie nors ir ne
paslankus gerinti savo ūkio, kaip

- musų krašte paprastai esti, vis dėl
to šeip-teip išsimaitina. Bet jų 
vaikų klotis jau nebekokia: po tė
vo pėdų pasidalinę žemę visi jau 
liks mažažemiais, o teip ukinin- 
kaudami kaip nuo- tėvo išntoko, 
nei kaip nebegalės išmisti su savo

- šeimyna. Parsisamdyti savo kai
mynui vėl nebegalės, nes šis, toks 
pat mažažemis, apdirbs ir vienai 
Su savo Šeimyna; by tik butų ką 
dirbti! Antra vertus, tegul visi 
broliai užleidžia visą ūkį vienam

, ir paima už tai pinigais, po vieną- 
kitą šimtą rublių; ką gi jie su 
tokiu 'turtu veiks? Galima butų 
pirkties vieną-kitą dešimtinę že
mės ir, sumaningiau sukantis, šeip- 
teip vargti. Bet, deja, pastaruoju 
metu sunku kur begauti pirkties 
žemės sklypelį. Nedyvai, jog vi
sus tuos musų mazaturčiuS Ame
rika viliote vilioja.

Žinoma, be žemės darbininkų 
reikalingi dar visoki amatininkai: 

: kalviai, kurpiai, siuvėjai; bet ir tų 
lasinėtai dauginasi. Senesnieji pa
sakoja. kad prieš 50 metų minėtų
jų amatininkų lietuvių paklausais 
tegalėję rasti; šiandien gi lietuvių

• amatininkų: kalvių, dailydžių. mu- 
‘ rininkų. siuvėjų ir tt.. ir tai ne
blogai savo darbą žinančių, turi
me visur pakaktinai, teip jog ama-

r tininkai žydeliai ar kiti svetimtau- 
. čiai liko jau mums visai neberei

kalingi ; be jų mes galime jau pil
nai apsieiti.

Ta pačia prekyba teip-pat jau 
didokas būrys musų lietuvių pra
deda versties; netolimoje ateityje 
susilauksime, kad ir čion žydelio 
hebereikalausime. Bet galop rei
kia ir tai atminti, kad paprastieji 
amatai ir prekyba visų tų neukinin- 
kų negalės išmaitinti; nebent iš
dygtų Lietuvoje kokios dirbtuvės. 
Šiokiu ar tokiu budu prisieis ko
voti už buv»į. ir vėl kibties.... nors 
į tą pačią žemę....

Žydai, kaipo apsukresni, tai jau 
numano, ir šiandien visomis ke- 

. turiomis kabinasi į žemę. Musų 
krašto miestelių apylinkėse žydai 
uostinėja kas tik kame nori par
duoti kokį sklypelį žemės; kaip 
bematai, įvaro nesvietiškas kainas 
— net tris ar pusketvirto šimto 
rublių vienai dešimtinei! Jie tur-

• būt teip išskaito: jei nebepramis 
iš prekybos, tai pramis iš žemės; 
tada ir skubinasi jos kuodaugiau- 
sia į savo rankas užgriebti. Štai 
Lenkimų, miestelyje, kur viso la
bo tėra 4 "žydų šeimynos, trumpu 
laiku įgijo jie 60 deš. žemės iš nu
sigyvenusių žemaičių. Skuodo mie
što žydai prekininkai iš vietinių

•miestelėnų žemaičių po kąsnelį su
pirkinėjo jau daugiau, kaip 200 

'■ dešimtinių žemės. Ta kolionzaci- 
ja jau persikėlė ir į artimuosius 
sodžius. Čia vidutinės žemės de
šimtinei r žydai pekėlė kainą l.'gi

■ 200 rublių, net. ir latvius pervir
šijo. V ienam už 7 deš. ariamos

pusantro šimto dešimtinių nuo 100 
ligi 120 rublių, kartais ir dau- 
giaus, dešimtinei; beto, pats ge
nerolas padeda pirkėjams išgauti 
iš valstiečių banko paskolą. Šią 
vasarą grapaitė M. CKRourfcaitė 
kuone visose Telšių pay. bažny
čiose apsiskelbė parduodanti savo 
Erslos dvarą Skuodo valsčiuje. 
Norinčių pirkti atsirado daugybė; 
tačiaus lig šiolei niekas neįveikė, 
kadangi p-lė, vena, perdaug brau-' 
gina, antra, parduoda nei šiokiu, 
nei tokiu »budu. Pirmiausia siūlo 
pirkėjams gyvenamuosius ukius 
kur ūkininkai tie patįs žemaičiai 
gyvena jau iš senų senovės, ir per 
tiek metų esti įmokėję dvarui di
delę sumą pinigų; be to p-lė drą
sina pirkėjus, jog ji pati tuos se
nuosius gyventojus iš tų ūkių iš- 
mesianti; šieji - pastarieji turbut 
vėl geruoju nenorės pasiduoti ir 
Bylinėsis. Jei ištikrųjų grapaitė 
pamėgins teip daryti, kaip ji pa
sakoja, tai pasirodys visai ne gai
liaširdė esanti. Juk atėmimas iš 
vargšo paskutinės sermėgos nepa
giriamas dalykas. Žemė visur ne 
iš gerųjų, vienok reikalauja po 120 
rublių dešimtinei. ,Prie to dar 
kiekvieną pirkėją neužmiršta ir 
pagazdinti. būtent: jei vietiniai že
maičiai nemokėsią, kiek ji norinti, 
tai. netrukus tą kainą užmokėsią 
jai kitų gubernijų žmonės.'... Iš 
to matome, ar tik nepasišauks į 
pirkėjus, tas garsusis Varšavos 
Klobskis su savo kompanija, ir 
žiūrėk, kokį gražų rytelį, rasit, už
plūs gaujos kujavų ar mozūrų ir 
įsikurs čion, Žemaitijos širdyje, sa
vo lizdą. Seip ar teip tariant, mu
sų bežemių lietuvių ateitis gali būti 
nelinksma; sunku tikėtis kokios 
geryneigos. kadangi jos dar nei ( 
šešėlio niekame nesimato.

Damazas Treigys.

čių gydytojų, ką jie prirašo, išema 
puikiu daktaru. Toks "jionas” 
parėjęs namo nehnori imties vėl 
už arklo ir užsiima “daktaravimu” 
ir nori konkuruoti su gydytoju.

Monelninfcų ir burtininkų gy 
vata daugelyje veitų jau nyksta, 
bet jų dar užtenka.

Ne vienoj vietoj dabar dar daž- 
nai, musų žmonelės susirgę pir
miau kreipiasi prie monelninko, 
o pagalios prie gydytojaus. Už 
tat ir musų gydytojai netraukia 
teip Lietuvon, nes gerosios vietos 
užimtos, ar senųjų, ar kitataučių, 
o blogesnėse vietose, kaip tai yra , 
kaimuose, žmonės nepripratę prie 1 
daktarų ir mėgsta daugiau eiti prie ’ 
monelninkų, kuriems čia tik. ir gy- . 
venti. » Gydyt. M.

(“Lietuvos Žinios”). 1

kas, iš grynos idėjos, nelaukdami 
honoraro.-,

lietuvių Muzikos leidinio fcry- 
snys jau žinomas platesnei publi
kai; jii lieka tas-pats: tie veikalai 
tebus priimatęi, kurie turėt tikrai 
artistišką vertę.
. Rankraščius prašome siųsti šiuo 
antrašu:

S.-Peterburg, italjanskaja No. 
5, kv. 48, C. Sasnauskui.

? C. Sasnauskas,
M. K. Čiurleni*,
J. Tolia t-Kelpša.

1

LATVIJOS . VOKIETINIMAS.
Baltijos, ypač Kuršėj šakiečiai 

d v ar minkai, nesiliaudami, varo iš 
savo 4rarų latvius ir jų vieton 
sodina savo tautiečius vokiečius 
Teip “Rig. Aviže” praneša, kad 
Kazdaųgos $h’*rc ir jam pcigulin- 
čiajMt pldų įtvare ir Valatų pali
varke ?esą atsakyta ateinantiems 
metams visirms latviams darbi
ninkams ir kumečiams, o jų vie
ton suderėta ir iš dalies jau atga
benta vokiečiai kolionistai. Teip- 
jau -atsakyta vieta latviams Sesi- 
lių dvare šalia Saldų miestelio. 
Kolionistai vokiečiai esą gabenami 
ir apgyvendinami ne vien kaipo 
darbininkai; mažesnieji dvareliai 
jiems *-išdalinama ir parduodama. 
Idant geriau sektųs kolionizavi- 
mas, esą tam tikrų agentų, kurie 
rūpinasi kolionistų su j ieškojimu ir 
atgabenimu.

I§ LATVIJOS.
Vendene suėmė šiomis dieno

mis mokytoją Spilvinį. reikalaujant 
teismo tardytojui, kuris suimtąjį 
kaltina dėl dalyvavivo 1905 metų 
bruzdėjime.

\ alke šio mėnesio pradžioje bu
vo padaryta daug naktinių kratų 
darbininkų, mokytojų ir nuominių 
butuose. Keletas ypatų suimta.

Latvių atstovas Priedkalns ne
perseniai buvo užeitas policijos 
viename vakarinių kursų susirinki
me, kurį Peterburgo miesto virši
ninkas 
mams, 
kalnio 
stovas 
baudos, nėsa dar nesą išaiškinta, 
ar teisingai ta pabauda' ant jo 
esanti uždėta.

(“R. Garsas”)/

>vo nuo Amžių varžoma ir mig
doma.

Terp dviejų kelių: vieno vedan
čio prie Galės, kito prie Teisybės 
guk ir nesiliaus gulėjus nieku ne
užpilama bedugnė.

(“Lietuvos Žinios”).

ŲTINO. 
bankrutino čia 

n &! I Cri* 
įeinus doltariu. 

, dar nežinia.

TIK SESIOS »7įisPATYSTĖS 
MUITŲ A’EKELIA.

Vashington, L. C. Prezidentas

New Vark. 11 
bankas Robertso, 
Skolos siekia 3 
Kiek siekia jų tu

IVashington, L, 
Taft rengia proklejtnaciją, kurio-, 
je išskaitys Europos viešpatystes 
turinčias tiesas reikalauti sumažinti 
.muitus nuo gabjitajmų Amerikon 

Stjlyg prezidento 
ra tik .šešios

LIETUVIAI PARYŽIUJE;
Paryžuije (Prancūzijoje) Keta- 

gy veliama į 15, užsiėmimas be
maž kiekvieno kitoniškas, papra
stų darbininkų nėra.

Dirbtuves tur du lietuviai: J. 
Pautienius užlaiko .didelę dirbtu
vę apdirbimo knygų, J. Prušins- 
kas naujai įsrtaisė siuvėjų dirb
tuvę; J. Gabrys advokatas du dai- 
lininkai-teplioriai —> A. Brakas ir 
skulptorius A. Jucaitis, keletas siu
vėjų ir kiti.

1908 m. p. J. Gabrio rūpesčiu, 
Paryžiuje tapo įsteigta draugija: 
Lietuvių Susi vieny j imas Paryžiu
je, kurio tikslas suvienyti čiabu
vius lietuvius, šviestis; šelpti lic- 
tuvių rašliavą, laikraštiją, išsiraši- 
nėti lietuviškus laikraščius; rupin- 
tis čiabuviais lietuviais, kurie blo- < 
game padėjime. Mėnesinis mo- 1 
k esti s 25 centimai (10 k), bet mo
kama po daugiau, reikalui atsiti
kus sušelpti .kokį lietuvį aukauja 
kas kiek gali.

L. S. P. turi savo knygyną, ku
riame randasi daug svarbių įvai- 
iraus turinio lietuviškų knygų, yra 
lenkiškų ir prancūziškų.

Laikraščių L. S. P. pareina 
iš Amerikos: “Tėvynė”, “Kelei
vis”, “Darbininkų Viltis”, “Žvaigž
dė”, iš Letuvos: “Lietuvos Ūki
ninkas”, '“Viltis”, “Letuvių tauta” 
ir lenkų kalboj “Litwa”;

Terp minėtų laikraščių parei
nančių L. S. P. dar ypatiškai 
pareina šiuom kartų iš Lietuvos: 
“Lietuvos Ūkininkas", “Lietuvos 
Žinios”, “§altinis”-»ir iš Amerikos: 
“Lietuva” ir “Draugas”.

Laikas nuo laiko 1908—1909 m., 
buvo skaitomą lietuvių kalba re
feratai p. J. Gabrio, kartą daili
ninko p. Ia. Žmuidzinavičiaus ir 
dainininko p. M. Petrausko.

Iš Paryžiaus lietuvių keletas pri
guli Lietuvių Dailės Draugijai, 
terp tų ir minėti du dailininkai. 

, j Ačiū p. Jj Gabriui, per jo rū
pestį i( darbštunią. 5 d. gruodžio, 
1909 m. Paryžiuje tapo įsteigta 
antra lietuviška draugija, Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos kuopą, į ku
rią įstojo visi Pan žiuje gyvenanti 
lietuviai, terp tų dvi moferįs, p. 
A. Pautienienė ir mokinė lankanti 
ąugščiausią Paryžiaus mokyklą -7— 
Sorboną p. J. Cėsniutė.

Paryžiuje gyveno seniaus lietu
viai susivieniję su lenkais ir tu
rėjo savo draugiją vadinamą “Žel
muo”, ji gyvavo ilgą laiką.

j Z. Ilgūnas.

savo išdirbinių, 
manymo, Europęj yi 
tokios viešpatystes: Anglija (joje 
nėra visai įvežinio muitų). Mas- 
kolija, Italija, Išpanija, Šveicarija 
ir Turkija. ..Bet if kitos Europos 
viešpatystės, tuibotj tokių begė
diškų muitų ne kraują ant Ameri
kos išdirbinių, kaip ji kitoms daro.

-* ■ r i ■
pžA^RŠO 'SĄVO VARDĄ. 
N/. Louis, Mo. Cta likosi suim

ta viena moteris, atkakusi Chica
gos traukiniu. Jį psdMfinta. ligon- 
butin. Ji ne atmena nei savo var
do, nei vietos, iš ktįr čia atvažiavo, 
nežino nei ko atvažiavo. Ji pinigų 
turi mažai, bet daug brangeny
bių; turi ji apie 35'metus.

KITAIP NEGALIME.
Klerikalai nesiliauja pirmei

viams prikaišioję vaidų ir kerš-i 
‘to noro! .u *

Ne pro šalį gal bus jiems pri
minti, ar Kudirka butų galėjęs su 
jais ranka į ranką eiti? Gal Vi- 
šinskas? Gal didžiojo seimo nu
tarimai ? »

Šių dienų pirmeiviai šiokie, ar 
.tokie jie butų ,vis dėlto tai žmo
nės pažinę Mokšįį).-galę, pažinę 
Mokslo sekamąją J*‘Tetsybf ir pa
tižę žmogaus Lais^pj^minties jie- 
gą.... šių dienų pirmeiviai tai 
nėra kokia suorganizuota žmonių 
kuopa, kuriai rūpėtų savo kuo
pos medžiagiškas būvis, kuriai rū
pėtų bent kokios galės įgijimas.... 
šių dienų pirmeiviai — tai vien 
įgytojo Mokslo Teisybės atstovai 
ir jos platintojai tamsuolių tarpe.

Pirmeiviams nerupi turėti vieną 
Teisybę sau ir kitą pasaulio galiū
nams, kitą tamsuoliams ir vargdie- 
ntafps, nes jie žino, jog Teisybė 
vieną tėra.

Ir ta Teisybė šiandien rodo, jog 
apšvietimas ir gerovė, tai ne sau
jos atskirų žmonių savastis, bet 
visų žmonių be girtumo. <

Ta 7 eisybė, kas svarbiausia, ra
gina visus ir vargigiausius smeik-

KĄ KALBA MASKOLIŠKI 
LAIKRAŠČIAI.

Neseniai Peterburge susitvėrė 
politiškų veikėjų kuopa, kuri pra- 
siminė save “nacijonalistais”, ‘ir 
įsikūrė savo atskirą susirinkimų 
vietą arba kliubą. Tą nacijonali- 
stų kliubą daugelis augštai sto
vinčių’ Rusijos veikėjų regi tik
ruoju Rusijos gelbėtoju nuo pra
žūties, bet garsusis savo atvirumu 
“Graždanino” leidėjas kunigaikš
tis Meščerskis apie nacijonalistus 
štai kaip atsiliepė: “Šiuo laiku Su 
stebėtinu atsidėjimu dirba kasžiii 
kokie galingi Rusijos nepriteliai. 
kurie yra užsispyrę .kuoveikiausiai 
pražudyti Rusiją, įpainioję ją į ka
rą; gi kėlimas Suomijos neapy
kantos prieš Rusiją su šių dienų 
Suomijos klausimo politika tai yra 
ruošimasis, laukiant karu. Pava
dinau tuos Rusijos neprietelius 
galingais; ir ištikro jų galybė bai
si. Jų rankose peterburgiškių biu
rokratų ir neva konservatizmo or
ganas — “Novoje V remia’”, kurs 
pereitais metais, slavų vardu, kur
stė Rusiją kariauti su 
o dabar kasdieną siundo 
tus priešais Vokietiją ir 
priešais Rusiją; drauge 
laikraščiu kaip šuniukai 
delio šuns, loja priešais 
mažesnieji laikraščiai, teip-pat pa- 
trjoriškos pakraipos. Toliau po 
ta pačia įtekme yra nemažai valsti
jos vyrų.’ Bet pikčiausias Rusijos 
neprietelius — tai nadjonalistų 
klitibas. Aš tvirtinu, kad netikė 
tai plykstelėjęs, iš Menšikovo su
manymo ir kurstymo, nacijonalistų 
kliubas yra susimezgęs su nelemtu 
slaptųjų Rusijos neprietelių susi
tarimu”.

Tūlas Ksiuninas tikrųjų rusų 
laikraštyje “Novoje Vremia’’ šiaip 
-atsiliepia apie Rusijos pakraščių 
gyventojus ne rusus: "Vieną gra
žią dieną vyriausybė nutarė, jog 
kitataučiai savo gyvavimu- visiškai 
gadina Rusijos Vaklynio vaizdą: 
neprivalą daugiau buri posūnių, 
turi buri tiktai tikri vaikai, taigi 
reikią visi kitataučiai perkilnoti 
tikrųjų Rusijos sūnų eilon; jeigu 
kuris šitų paklydėlių kitataučių 
nenorėsiąs tapti tikru vaiku, lai 
busią su tokiu apsieinama sulyg 
paskučiansiojo aplinkraščio. Ir 
prasidėjo. Prasidėjo kova atskirų 
tautų su vyriausybe — kova ty
lomis, bet narsi, kova dėl jų svar
biausių ypatybių, kurios išteisina 
kiekvienos tautos gyvavimą. Vy- 
rausybės smūgiai tiktai didino jų 
atsispiriamąją galybę: tautų dva
sia. kaip ir galima buvo tikėtis, 
kilo vis labyn ir l^byn; dagi- tos 
tautos, kurios rodėsi jau visiškai 
pasidavusios, ir ramiai ėjo rusėji
mo keliu — ir tos pajuto pabudus 
savo tautinę dvasią, ir tos įgijo no
rą ginti save. Talitinė idėja pa
kraščiuose patarpo ir teip įsitem
pė, kad pradėjo būti pavojinga 
valstijos sveikumui. • Juo tauta la
biau pati save ribojasi, juo aiškes
nės ir stipresnės jos savotiškosios 
ypatybės, juo jai sunkiau yra pa
siduoti bent kokiam spaudimui, juo 
Jinai labiau veržiasi laisvėn”. 
Ksiutinas išranda, kad naikinimas, 
užmušimas tautybės jausmo ir no
ras pakeisti jį kitokiu tautiniu įsi
tikinimu negali buri pripažintas 
tiksliu darbu. Anot ja, tasai jaus
mas ir brangus ir naudingas, tik
tai reikia jis mokėti pakreipti tik- 
rojon pusėn 7 ir tas kitataučių jaus
mas galįs būti sugadus pačios Ru
sijos sustiprinimui ir išaagštim- 
mut. '

Nei mes to neabejojame; tačiau- 
stebimės, kaip “N: Vremia" 
kius straipsnius skelbia savo 
tyse.
r J (“R. Gaisas”)/’

išrado priešingu įstaty- 
ir užtai užliejo ant Pried- 
100 rub. pabaudos. At- 

atsisakė nuo mokėjimo pa-

■

STREIKAI PAGELBĖJO.
Cleveland, O. Čia gyventojų 

dalis sustreikavo ir, nutarė, priver
timui mėsos trusoto, numažinti mė
sos kainas, nevalgyk mėsos-per 30 - 
dienų; prie to ypatiško streiko 
priguli 120000- darbininkų. Tas 
šiek tiek pagelbėjo nes kainos kiau
lienos nupuolė ant vieito cento už 
svarą. 'Panaši organizacija susi
tvėrė ir \\ ashingtone. Prie jos 
jau priguli 200000 narių.

i 1 ,
BURCEVĄ BANDĖ SULAI- . 

KYTl.
A«t' . Yoėk. Ąnt garlaivio 

“Oceanic atkako čia garsus mas
koliškasis revoliucijonierius Bur- ' 
cev. Matyt ateiviij užveizda no-

j in-f 
indma, tiek iš
piju priežastis ' 

jų skanumą,

KOMISIJOJ DAINOMS RINK- 
. TP'ATSISAUKIMAS.

Lietuvių Mokslo Draugija per 
1 visuotiną srfV’o narių susirinkimą

liepos t r d.. 1909 m., su sunkia fties prie apšvietimo ir gerovės. 
, širdžia 'pripažino pažymėtą jau ne

kartą laikraščiuose faktą, jog se
nobinės lietukių dainos su įdomiais

> savo tekstais ir puikiomis meliodi- 
jomis tryksth. Taigi, norėdamas 
sulaikyti nuo prapulties dar lig 
šiol esantį ' iminėtąjį tautos turtą, 
draugijos s ris trinkimas j paskyrė 
tam tikrą Komisiją iš žemiau pa
sirašiusių asmenų ir pavedė jai 
kuoveikiausiai pasirūpinti surinki
mu visoje Lietuvoje senobinių dai- 
nM- J°P šešių žmonių viso am
žiaus gal permaža butų tokiam 
darbui, nors , jie vientik jam butų 
atsidėję, ir jogei ilgai gaišoti čion 
negalima, todėl Komisija sumanė 
surasti kiekvienoje apylinkėje po 
bendradarbį, 'kuris iš tėvynės mei
lės neatsisakytų pasidarbuoti moks
lui ir atgijančios Lietuvos garbei.

Mes prašome, kad teiktumėtės 
sužinoti savo parapijoje (apylinkė
je) vieną-kitą žmogų, mokantį se
nobinių dainų, kurių tekstus pa
čiam arba per kitus surašius, pra
nešti Komisijos pirmininkui, p. 
Eduardui Volteriui (Peterburgas, 
A'aįįljevski Ostr., 7 linija. No. 2, 
b. 20) arba kun. Jurgiui Narjaus- 
kui, Komisijos sekretoriui ((Seinai, 
Suvalkų gub.), koks skaičius dai- 

' surinkta.
Gavus tą žinią. Komisija dele

guos pas jus kompetentišką žmo
gų. kuris amu laiku surašys dainų 
melodijas iš pačių dainininkų ar
ba paims jas su fonografo pagel- 
ba. Jeigu prisiųstumete surinktas 
dainas jau su gerai surašytomis 
melodijomis, tai Komisijai žymiai 
palengvintumėte darbą.

Pasitikėdama Tamstų prielanku
mu šitame svarbiame tautiškame 
darbe. Komisija laukia malonaus 
pranešimo apie surinktas dainas.

1 Su

LIEKAIP ŽMONĖS GYDOSI 
TUVOJE.

Labai tankiai prisieina skaityti 
laikraščiuose užpuldinėjimai ant 
lietuvių gydytojų, jog baigę moks
lą nenori likti Lietuvoje, bet tar
nauja žemietijose— Rūdijoj, arba 
sėdi didesniuose miestuose, o .bro
liai tautiečiai plieką be jokios pa- 
gelbos. "" . ~

Iš žodžių kitų gydytojų* teipogi 
ir savo datyrimo noriu pranešti, 
ką atranda toks gydytojas atsisė
dęs mažame miestelyj.

Ką tik atvažiavusį ’ gydytoją 
žmonės priima labai šaltai. Yra 
tokių laimingų, kurie nuo pirmos 
dienos pradeda turėti apsčiai ligo- 
nų ir darbo, bet daugumas sėdi 
2—3 mėnesius, nelabai užsidirbda
mi ant pragyvenimo, iki ne prasi
platina garsas — “mačija”. ‘ Fel
čeriai ir visoki “monelninkai” ma
tydami. jog negeistinas svetys gali 
ilgiau uąsigyventi, pradeda žeminti 
gydytojo vardą ir visokiu budu 
stengiasi pakišti jam koją: “neik, 
jis brangiai ima už receptą, aptic- 
koj tiek-pat nuplėš" — ir žmonės

žemės be /triobų už viorsto nuo ištikrųjų pradeda! abejoti, kur ge
riau eiti, ir daugiausia traukia 
prie senojo “daktaro” (feldšerio); 
arba kokio nors monelninko. Dak
taras, pagyvenęs m<;tus-kitus, pa
mato, jog morališkai ir materi- 
jališkai kenčia, traukia ar atgal že- 
mietijon, ar į didesnį miestą, kur 
pagyvenęs keletą metų greičiau 
tikisi išdirbti sau praktiką. Už 
tat mažai tokių gydytojų kurie 
ilgiau butų užsigyvenę mažesniuo
se miesteliuose.

Pilnai sutikdamas su straipsniu, 
tilpusių “Lietuvos Žinių” N. 44; 
“Atsišaukimas nekuriu gydytojų 
iš Panevėžio pavieto į visuomenę” 
sakau, iki nebus įyykdinti gyve- 
niman paminėtieji atsišaukime iš 
pusės gydytojų reikalavimai, ir 
žmonės nesupras, jog gydytojas 
toks-pats žmogus, kaip ir kiti, ne
gali gyventi be miego ir atilsio, 
be vandens ir duonos, todėl nėra 
ko norėtu kląnt mažuose mieste- 
liuose apsigyventų gydytoja* ant 
ilgesnio laiko.

Ne tą jau matome pavieto mie
stuose, net ir didesniuose mieste
liuose, kur gydytojas teip ne pri
guli nuo žmonių, bet žmouės nuo 
jo, kur gydytojas garbę turi kito
kią: “iš miesto, didelis daktaras” 
jau ir už triūsą prideramai apmo
ka, ir žodį jo skaito už “svarbų”.. 
Tiesą, yra skirtumas terp gydyto- į1 
jų, vienas daugiau praktikos įgi-

miestelio, žydas, išgrdęs. jog lat- 
vis siūlas 1500 rublių, iškarto įdrė- 
bė ' ąroo nib. ’ Ylakių miestelio 
žydai turi jau apie 100 dešimtinių. 
Pikelių. Mosėdžiu ir Salantų žy
dai supirko nuo 50. ligi 100 deš. 
ir tt.

Teip. kelių miestelių apylinkėse 
žydai, iš vietinių žemaičių- pagriebė 
arti 700'dešimtinių. Kitą tokią da
li apgyveno latviai su vokiečiais.

Paskutiniu metu ir kai-kurie 
sumaningesnieji žemaičiai, į tai pa- 

vjsižtųrėię. pradeda lįsti svetimtau
čiams už akių; bet pasirodo, kad 
jau sunku kovoti su- nelygia sau 
pajiega; su žiupsniu dvylekių tu- 
tulio neįveiksi. Valdžia, kaip tik
ra musų pamotė, pirmiausia rūpi
nasi savaisiais, rusiškais gaivalais, 
labai retai kada teatsižvelgdąma į" 
lietuvių reikalus; užtai mūsiškiams 
ir paskolą, žemę perkant, kurkas 
sunkiau gauti. Ir tolimesnieji nuo 
miestelių žemės sklypai, kur vie- 
na-kita dešimtinė žemės su mitriu-, 
šusia -triobele, dabar gyvais pini
gais atsveriami, kad. tik bebūtų 
parduodama! Šiandien bankrutuo
jant musų dvareliams, ta žemės 
trukumo spraga, rodosi, galėtų btr- 
ti užlopoma; bet šviežią kepsnį už
uodę. iš visų pusių ėmė veržtiem 
svetimtaučiai.'
. Skuodo apylinkėje yra dideli?' 

Sarkės dvaras. Jo savininkas, ge
nerolas Korolkovas, rusas, parda
vinėja žemę, nors ir labai bran 
gia kaina, bet tik išimtinai vie- 1 
niems žemaičiams ir latviams; per- j 
nai ir užpernai jau pardavė apie 1

yra baigęs mokslą ir daugiam žino

pabuvęs 2 metu kareiviu ligon- 
butyje ir prisižiūrėjęs nuo tų pa-

Austrija, 
rusų pro- 
Voioetiją 
su šituo 
šalia di- 
Vokietiją

MtO- 
skiL

pagarba- ’
ii ‘ l£. Volteris,

Kun. J. Narjauskas,
J. Taliat Kelpša,

17 .A Naujalis,
, K M. Čiurlionis,

„T Kun. J. Petriką.
rV-tis").
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LAIŠKAS f GER-

LIETUVOS

. ik
ATVIRAS 
IMAMUOSIUS

KOMPOZITORIUS.
' Pradėdami »leisti U serija Lie
tuvių Muzikos, kviečiame prisidėti 
prie to bendro durto savo muzi- 
kaliniais veikalais visus lietuvių 
kompozitorius, pritariančiu-? musų 
sui'naiHrnųiyi’lčjai — pakelti Lietu
voje mirzikaiinę kultūrą.

Kiekvienas idėjos darbas ispra- 
džių esti sunkus, ypač dėl ište
ktam trukumo. Todėl dalyvau
jantieji Tžrthvių Muzikos leidime 

būti pnLrengę darljuatics, kol

K Ta Teisybė, ta Mokslo Teisybė 
parodė prityrimu, jog tik ji viena 
gali būti kiekvienos pažangos ir 
tobulinintos ramstis. . >■ <

Tos! Teisybės šviesoje šių dienų 
priimta etika pasirodo tiltas per
mestas per žmonių vargo, prispau- 
dųno bedugnę; bet tiltas tas griū
vąs, nes jis yra pastatytas vien sau
jos žmonių išgelbėjimui, o ne mi
nių. lygiai išgelbėjimo iš tos be
dugnės reikalaujančių. Ir tas til
tas būtinai įlūš,, nes jo ramsčiai ir 
šulai — Prietarai į ir Neteisybė....!

Ta Teisybė, rodo Lenkiją (su 
Lietuva) klerikalų ir jų Inčiuolių 
glamonėjime užsmaugtą? Rodo 
Išpaniją ir Portugaliją tame gla
monėjime tebemerdančias! Rodo 
Italijos ir Prancūzijos likimą, kol 
jos klerikalų nebuvo nusikračiu- 
sios! Rodo pagaliaus ir musų 
nuvargusią Tėvynę....

Ta pati Teisybėm rodo, jog kle
rikalų' svajojama “Meilė”, tikyba 
tapo /‘meile” vien jiems ir jų 
bičiuolįams, visiems kitiems iš tos 
“meilės” tiko nuvytas botagas ba
du nokstančiams vergams ganyto
jų prakaitą čiulpti.

Ta visiems lygi [Teisybė nelei
džia pirmeiviui, vedančiam savol 
vaiką pas gydytoji, patarti broliui begėdiško pakėlihio mėsos kainų, 
tamsuoliui nunešti kunigui už vai- boycotas mėsos platinasi po visą 
ko sveikatą rublį. Ameriką. Panašios organizacijos

Ta Teisybė neleidžia pirineiviui, susitvėrė * jau Denvere, Coio., St. 
kurs savo laukus nuo ledų, savo Loutse, Mo., Milwaukeejv Wis., 
triobą nuo ugnies apdraudžia ’ tam Kansas City., » Omaha, Nebr.,
tyčia sutvertose draugijose — pa- Memphis, Ten., Tacoma, \Vash., 
tarti broliui-tamsifoliui rubliais iš Canton, Ohio, Springfield, Mas.r 
kunigo nusipirkti triobos ir laukų Indianopdiis, ^Ind. 
nuo anų nelaimių apsaugojimą.

Ta Teisybė neleidžia pirmeiviui, man patrauktas. Teisman bus pa
ku rs ant savo triobos pastatė kon- 
duktorf nuo perkūno trenkimo, pa
tarti ' broliui-tamsuoliui kokius 
skambučius, Agotos duoną ir ki
tokias kunigų teikiamas' priemo
nes ir tt, tr tt.

Klerikalai užtai 
vius bedieviais.

Tačiaus Mokslo 
pirmeivius tikėti į 
perkamąjį Doros ir Teisybės Lfie- 
tų, teisiems. ,

Ta pati Mokslo Teisybė verčia 
teip-pat pirmeivius tikėti į Diei>o 
Apveisdą stebuklingai kiekviena
me žmoguje apsireiškiančią jo pro
tavimo ir jausmo jiegose....

Ir b? j*egV plėtojimas ir bu
drumas — tai augšėiausia žmo
gaus pagarba paklota ant Doros 
ir Teisybės Dievo aukuro!

Ir ar tok* pirmeivių tikėjimas

vadina pinnei-

Teisybe verčia 
rubliais nepa-

rėjo jo neįsileisti/jn<L,vienas *
spektorius, kuris, ž 
mano apie revol u 
ką meitėlis apie ,. ai

iš jo atsakymų negalima baro prie** ’ 
jo prikibti. jBuręev mano Ame*-fT 
rikoj išbūti porą nįjėijesių.

i s .1 Į T . • Į jį
E.NPLIOŽIJIA.

Benton Harbor, f JĮf*£/».> Išlėkė į 
padanges didesnė dalis įtaisų Be«- 
ton Harbor & St. Joseph Gas Co. 
Expliozijos keturios'''ypatos tapo 
sunkiai sužeistos. * * * 
taigi St Joseph ir 
dabar neturi gazo.

prie to daug1
(“Lietuvos Žinios”).
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betur-

f Pereitą samiai

Abudu miestai, 
Benton Harbor

BOYCOTAS MĖSOS TRUSTO.
Ctercland, &. /Pradėtas čia, dėl

įš vėžių gelž- 
nupuolė nuo

Beef T rustas 
už augštas mėsos kainas tapo teis-

trauktos * Chicagos firmos: Swift 
& Co., Morris & Co. ir Armour 
& Co. Tik klausymas, ar teismas 
tuos milijonierius nubaus.

skaito ant 100000

Netoli New

ŽMOGŽUPYSTĖ.
Keiv York. Vienuose 

čių apgyventuose namuose rado 
čia užmuštą jauną italiioną barz
daskutį Scalpone. jo moterį ir 
vidutinio amžiaus moterį, kaip spė
ja, motiną barzdaskučio. Kūnai 
jų buvo su kirviu sukapoti. Na
mai buvo išplėšti, bet policija spė
ja,) kad tai darbas Juodosios ran
kos.

NETIKĖTAS UŽRAŠAS.
Fndianopolis, Fnd. Pasimiręs 

čia. didžturtis George Rhodnis te
stamentu užrašė 500000 dol. įren
gimui parkų mieste, o milijoną do- 
liarių savo giminėms. Dabar va
nok teismui suteiktas vėlesnis te
stamentas, kuriuom Rhodnis pa-

ną

NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ. 
Mandan, N. Dak.

Salem iššoko iš v^ų pasažierinis 
gelžkelio traukinys, 
pasažierių ir gelžki 
sužeistų.

Denver, Cal.Lienver, Cal. terp 
ir Antelope iššoko įš 
kelio traukinys ir 
augšto kelio pylimo.. Prie ta ta
po užmušti 3 gelž kelio tarnai, o 
viena ypata mirtinai sužeista.

Saul Šie Mąrie,. Mich. Ant 
Kanada Hacific geUkelio, ant tilto 
per Spanish River (iššoko iš vėžių 
pasažierinis traukines ir nupuolė 
į upę. Prie to. 48 pasažieriai tąpo 
užmušti arba prigėrę, 98 tapo sun
kiai apkulti. Vienas vagonas, ku
riame buvo 25 ypafos užsidegė ir 
jame buvę žmonės sudegė.

GAISRAI.
Philadelphia, Pa. i Užsidegė čia 

namai pn. 208—210 Chfmcelor str. 
Šokinėjant nuo aukštutinių lubtį 
keturios merginos ir vienas vynyl- 
kis užsimušė, penki ypatos mir
tinai apsikulė, o gelis apsikuU
ir apdegė sunkiai, ne mirtina^

Louisvilte, Ky. Udegė Wavef- 
ley hotelrs mieste įHot Springs, 
Ark. Nuostolius sro padarytus

Gulford, Wts. ;
didesnę dalį miestelio Wi 
Nuostolius ugnies 
to ant 150000 dol



Car Cd- dirbtuvių. Jų vietoj kom
panija stengiasi su streiklaužiais 
darbą varyti. . -

’J Portsiiioitthj Ore. Darbai 
.šiuom kartu eina čia negeriausiai. 
Iš kur pribuvusiam sunku dar- 
jbas gauti, todėl iš kitur tegul čia 
nieks nekeliauja darbo jieškoti.

C leveland, O. Rytinių gelž- 
kelių kompanijos atmetė tarnau
jančių reikalavimą pakelti jiems 
algas. 72Į gelžkelių kompanijos 
paprašė tarnaujančių organizaci
jas atsiųsti delegatus tolesnėms 
taryboms. Manoma pavesti nesu
tikimus santaikos .teismui.

*: Philadelphia, Pa. Tarnaujanti 
čianykščios Rapid Transit Co. 
tarė streikuoti. *.

nu

LIETIMAI AMERIKOJ.

kaip beveik nayviškai iš- 
vienas iš jų laikraščių, 
apie chicagiečių atsišau-

lietuviai užėmė šitame at

• APIE KOVOS TIES ŽALGI- 
Z • RIU APVAiyiOJIMĄ.

Pakilus klausimu^ apvaikščioji- 
mo kovos ties Žalgiriu spometi- 
nių sukatuvių, galima buvo iš kal
no spė.ti, jog lietuviai vargiai su 
lenkais susidės, o iš lenkų pusės

• teip pat galima buvo tikėtis, jog 
jie "pasipiktįs” tokiu lietuvių se- 
jjaratizmu, arba mažiausiai — "nu-

K sisteibės" 
, ' Sreiškia 

išgirdęs^ 
j-- kimą.

> * Kodėl
stikime tokią aiškiai lenkams prie- 
šingą poziciją turėtų būti, berods, 

raišku ir lenkams teip lyginai? kaip 
ir lietuviams.

Rasite, svarbiausia priežastimi, 
aip ir visados, yrą tas, jog lietu

viai šiuomi dar kartą, ir aiškiai. 
' nori pabrėžti, jog jie negeidžia 

turėti nieko bendro su lenkais net 
tokiuose atsitikimuose, kurie vra 

-- neužginČinamaf ^atspindžiu senos 
■istoriškosios jų bendrybės.

■ . Mes nenorime paslėpti ir žino
me (kaip žino lenkai, nors,jie ir 
stengiasi tą slėpti), jog terp lietu- 
vių ir lenkų jau ne nuo šiądien yra 

, atkaklus antagonizmas įsiviešpata
vęs — antagonizmas jeigu nė di- 

f . dėsnis, tai nemažesnis už tąjį, ku- 
.riš yra terp tų pačių lenkų ir-mas- 

- , ’ kolių.
■Apvaikščiojimas kovos ties Žal

giriu sukaktuvių yra dar .vienu 
aiškiu iš lietuvių pusės parodymu^ 
jog kiek lenkai stengsis pamatuoti 
bendrybės pretenzijas istoriškomis, 
jau dikciai apipelijusiomis tradi
cijomis (berods, tai jų chroniška 

• . liga I, tiek lygiai lietuviai,, progai
• atsitikus, pabrauks iš savo pusės, 

kokią svarbą, .Jie, lietuviai, toms
v '‘ti^djcijonališkoms” pretenzijoms 

pripažįsta, kitaip tariant ir lengvai 
išsireiškus: lietuviai tik atsimo
ka. ... “picknem 'za nadobne”.... 
aiškiai įduodami suprasti, jog lie
tuvių vienatiniu norų ir meldimu* 
yraPadarykite mums, gerbia- 

-miejie kaimynai, vieną didelę ma
lonę — duokit mums šventą ramy
bę ir palikkij mus vienus pačius 

. ' sau T’ Tai rodosi, vienatinis lietu
vių reikalavimąs ir>, manding, ne- 
perdidelis ir užtektinai teisingas.

Kalbant apie kovos ties Žalgi- 
,riu apvaikščiojimą, lietuviai atra
stų. ir daug kitų priežasčių, kurios 
juos stums nuo bendro su lenkais 
apvaikščiojimo.

Į^Ies pilnai sutinkame su “Lie-
* tina", jog lietuviai galėtų tik iš 

vieno atžvilgio susidėti su lenkais 
šitame apvaikščiojime, t. y. pa- ’1 
naudojus šitą apvaikščiojimą jung
tiniai manifestacijai prieš teutonų 
ainius, dabartinius vokiečius, su 
kuriais lietuviai teip pat turi dar <

. neužbaigtus reikalus. Vienok su j 
ta pžčia -^‘Lietuva” turime sutikti, 1 
jog rengimas tokios manifestaci- 

_ jos čia Amerikoje mažai teturėtų 
nuoseklumo it praktiškos vertės if 

k. todėl vienatinis su lenkais bendry
bės rysis pats savimi akyse lietu
vių.trūksta. Čia dar reik priminti, 
jog Jeigu lietuviai rengs skyrium 
paminėjimą kovos ties Žalgiriu, tai 
jie. tą darys' pasiremdami visai 

' skiltai* nuo lenkų motyvais.
Į Atsiminimai apie kovą ties Žal

giriu sukelia jausmus vienodai 
; kaip širdijc lenko, teip ir širdije 

letuvio, bet jausmus anaiptol ne
vienodos* rūšies.

Lchkai turi pamatą dvigubai 
džiaugtis tais atsiminimais, nes

I Žalgirio vardas primena jiems ne- 
-.tik sutrinimą teutoniškosios hydros 

galvos, bet ir trimfą tuomlaiki- 
n»s jų dipliomatijos, j 
pamatą busiančiai Lenkijos galybei”5;eina,

bekraujiniu prijungimu Lietuvos. 
Atspindį tos busiančios galybės jie 
pirmu kartu pamatė ties Žalgiriu, 
kada jau1 veik pergalės vainiku ap
vainikuoti, geleže ir plienu, galin
gi' teutoniški pulkai kaip dulkės 
subyrėjo, atsimušę j pusiau plikas 
kaitinės Didžiojo Vitauto pulkų.

Lietuvius, kiek kitokiu keliu ve
da atsiminimai Žalgirio kovos. 
Teisybė, buvo tai ir lietuvių trium
fas, kritus amžinam, aršiausiam 
lietuvių- tautos priešui — veidmai
ningam kryžeiviui. Bet podraug 
Žalgiris primena lietuviams ir tą, 
jog čia paskutiniu kartu visoj ga- 
lėj užspindėjo Lietuvos garbė: 
kaip gęstančios žvakės liepsna ji 
čia paskutiniu sykiu blykstelėjo ir 
— užgeso.... užgeso ant 500 me
tų....

Vienok nereik manyti, jog tos 
priežasties dėlei apvaikščiojimas 
kovos ties. Žalgiriu bus lietuviams 
pusiau gedulingu paminėjimu. Ne! 
lietuviai, jeigu ne. triukšmingai ir 
be "pompos”, tai vienok rimtai ir 
linksniai paminės. 5oomettines su
kaktuves mūšio ties Žalgiriu ir 
darys tą ne pasididžiavimui savo 
senų-senovės galybe, kurios pa
vyzdį jie davė ties Žalgiriu, (kam 
mes-“ nepribuodame didelės svar
bos), kiek ramiam atsiminimui, jog 
toji užgesusi ties Žalgiriu liepsna, 
šiandien, po 500 met., vėla užsižie
bė ir pradeda mums šviesti.

Todėl, kaip matosi, mes šiek- 
tiek skirtinai žiūrime į kovos ties 
Žalgiriu sukatuves ir todėl, mato-’ 
mai, negalėsime susieiti bendron 
krūvon su lenkais, kuriuos ar šeip, 
ar teip, bet skaitome savo buvu
siais ir šiandien esančiais priešais 
bent patol, pakol jie užsimėtinėja 
ir užsimėtinės sau vardą musų 
ypatingų geradėjų ir išganytojų.

Nors toli ėsti nuo pretenzijos, 
jog šits balsas gali reprezentuoti 
lietuviškosios visuomenės balsą, tai 
vienok, viliuosi, jog jis vra arti
mu balsui tūkstančių letuvių kaip 
čranykščių, teip ir iš anapus didju- 
rio. K. Dzūkas.

si! va-

tl, arba surasti kelius iš tos nelem- 
tybės išeiti. Aš savo balsą duo
du ttž antrąją išlygą ir linkui, idant 
laikraštininkai jo paklausytų sąv< 
pačių labui, jei jau ne kam dau 
glau. Kaipo vaistą, jiems pasiu 
lyčiau musų laikraščių turinio pa* 
gerinimą. Žinoma, tai nėra ma
lonus leidėjams dalykas, Wes jis 
reikalauja nuo jų priedinių išlai
dų. Norėdami savb laikraščių tu
rinį pagerinti, jie trfrės pasirūpinti 
jiems geresnių straipsnių, o už ge
resnius strajpsnius raštininkams 
reikės daugiau kaip ačiū užmokėti. 
Todėi neįdomu bus, jei jie sakys 
man^/kad jie tam dalykui redak
torius laiko, kuriems už jų darbą 

/priderančiai užmoka. Tas teisybė.
kad -jie redaktoriams užmoka. Bet 
ar redaktorius vienas visą tą dar
bą gali aprėpti, ir ar jis aprėpia? 
Pasižiūrėkime. Paimkime tam tik
slui Jcad ir šitą patį laikraštį, ku
riame dabar rašau. Manau kad 
su manim nieks nesiginčys, jei aš 
pasakysiu, kad "Lietuva” iš visų 
Amerikinių lietuviškų > laikraščių 
buvo ir yra geriausiai suredaguo
jama, bet ar ji buvo, ar dabar,yra 
tikru lietuvybės ir šviesos židiniu? 
.. Ne, ne, ir ne! Kaip toli jai yra 
iki to parodos mums vienas atsi
žvelgimas į jos gyvenimo bėgį: 
(ar tai mandagumo dėlei' “Lietu
vai" tas rašoma? Ypatiškas 
mandagumas! Re\).

Buvo laikai — neteip labai 
ni, kuomet geriausiais šaltiniais 
nioms iš Lietuvos buvo “Guberns- 
kija \ iedomosti” ,ir Tilžės “Zei- 
tunga”. Iš jų redaktorius sėmė 
(kitų šakninių nebuvo) visas sa
vo svarbiausias žinias: kiek ir kur 
vėjas kabinų nugriovė; kiek zem- 
sargiai ^ado šunų be branktų; ko
kios arklių ir kiaulių mugės; ir 
kaip brangios Tilžėje stintos. Ši
tos žinios, nors gal ir ne akyvos, 
nevisuomet buvo randamos; kar
tais vėjas nei vieno kaulino nenu
vertė ir žemsargiai nei vieno šu
nies be brankto nerado, taigi ir 
žinių iš Lietuvos nebuvo. Rods 
mugės ir stintos vis buvo Til
žėje. bet jos skaitytojui mažiau 
buvo akyvos už Trinerio apskelbą. 
Statėjas patyręs .kad mugės ir 
stintos eina kas sanvaitė visai jų 
neardė; jis jas tiesiog išėmęs dėjo 
į geldą ir perkeitė tik skaitlines; 
jei aną sanvaitę paršai buvo po 2 
auksinų, o dabar po 3, tai jis, iš
traukęs 2. įdėjo 3 ir viskas atlikta. 
Šiteipos svarbiausios iš Lietuvos 
žinios — kadangi svarbesnių ne
buvo, ėjo i>er apskritus metus be 
atmainos. .

Kitos žinios nedaug kuo nuo 
šitų besiskyrė; nuskendo, pasikorė, 
ar sudegė, buvo kasdieninės^ ir 
svarbiausios žinios. Koresponden
cijose iš lietuvių-gyvenimo Ameri
koje skaitytojas rado apie laikraš
čių neskaitymą. girtuoklybę, ir to
kias ak'yvybes kaip: "Pas mus pa 
lijo”; ‘/pas mus pašalo”, ir tt. 
Akyvesni straipsniai patilpdavo 
tik retkarčiais. Iš viso laikraščio, 
ką skaitytoją tikrai galėjo užimti,’ 
buvo politiškos žinios ir perijodi- 
nis raštas, į knygą sudaromas, bęt 
jų skaitymo.jam užteko gal vienai 

’ ar dviem valandom. Po to jis tu- 
• rėjo kito užsiėmimo . jieškoti: prie 

alaus kaušo ridinių badymo ar 
daužymo krumpliais į stalą, kur 
jam visas skaitymas išrūkdavo iš 
galvos.

Eitą istoriją pasakodamas aš vi
sai nemanau kaltinti bent kiek už 
tai . redaktorių. Tai butų be tei
sybės;-jis darė kiek (ik jis galė
jo, jei ne daugiau kaip'tiek. Bet 
ar jis galėjo padaryti tą vienas, 
ko užtektų kokiems penkiems ? 
Keistas butų reikalavimąs.

Bet gal dabar musų laikraščiai 
yra geresni kaip seniau? — Rods. 
atsiradus Lietuvoje “Viltims”, “Ži
nioms”, “Šaltiniams”, Ūkininkams” 
ir tt. žinios iš Lietuvos ir geresnės 
ir gausesnės — kartais net per- 
gausios. Bet ar jos pakelia laik
raščio vertę? Sakysime, skaityto
jas skaito “Lietuvoje” žinią ar 
straipsnį iš “Vilties” ir, jei jam 
žinią ai straipsnis paJnka ,tai ir 
įsideda sau į galvą, jog “Viltis”- 
turi bufi geras laikraštis — “Vil
tis”, ne “Lietuva”. Kitaip ir būti 
negali. Emersonas teisingai pasa
kė, kad “Ki(o sekimas yra savžu- 
dybe”. Redaktoriai ir laikrąščių 
ledėjai, ar jus nematote, kaip jus 
tuomi užkertate sau kelią? Kaip 
galite- laukti ikaitytojų skaitliaus 
augimo, nesirūpindami skaityto
jams duot to, ko jiems trūksta?

amerikiniuose lietuviškuose laik
raščiuose skaitytojas (fcug ratida 
sau apšvietos? Pati buitis, kad 
tokios Barono “Žinios”, laikrašti
ninkų nešlovei, gali pasilenk 
tyniuoti, pasako aiškiai kad ne.

Taigi, nevėpsokhe ilgiau ir ne
laukite, idant jūsų redaktoriai vie
ni jūsų laikraščių skiltis pripildytų 
išminties žiedais, bet gaukite sau 
daugiau darbininkų, ar jie yra, ar 
jų nebūtų. .Vienok pirma negu 
pasakysite, kad jų nėra, pabandy
kite tikrai 
kad visgi

nu, o tame 4 merginos, 2 mote
rįs. Terp narių surinkta aukų 
$2.44 Motiejui Stankevičiui, na
riui S. L. A. 206 kuopos Ledfbrd, 

►III. ir brancLškui Lukošiui, nariui 
S. L. A. 131 kuopos Chicago 
Heights, Ui. Tie pinigai pasiųsta 
iždininkui J. Skritulskui. Pimgįai 
paskirti pusiau, taigi po $1.20.

K. B.\

tai

zi

JUDINKITES Iš SENŲ VĖ
ŽIŲ !

/Pradėjus visiems plačiai šnekė
ti ir rašyti apie busimą laikrašti
ninkų suvažiavimą, užėjo noras ir 
man šis-tas pasakyti. Kadangi 
laikraštija priklauso prie visuome
nės reikalų, o aš save skaitau, jei 
tas yra leistina visuomenės dalimi, 
tai tikiu jog man bus leista pasa
kyti, ką aš manau apie tai. Nuo 
šito. busimo laikraštininkų
žiavimo yra laukiama daug įvai
rių dalykų. "Draugas’’^ antai, 
laukia, kad suvažiavimas nutars ir 
priims tam tikrą cenzūrą; jo ben
dradarbiui, su kuriuo susitaiko, 
ypatingai rupi gražinimas piliety
bės teisių tokiems žodžiams, kaip 
griekas, pakilta, kuri už griekus 
pakutina, ir bėgailestingai išbrau
kia tokius žodžius, kaip siela, 
velionis, pasaulis. Teip pa^ jis 
griežtai reikalauja, idant ~Kriau- 
šaitis su savo gramatika kuogrei-' 
čiusiai išrūktų iš musų laikraštijos, 
kadangi.... kadangi | jo gramatika 
visai klaidinga. Kaipo pavyzdį 
jos klaidingumo šitas “Draugo” 
bendradarbis priveda tokias nega
limybes kaip: žiurėti į žmogų; ka
lendorius šiems metams. Jis sa
ko, kad žiurėti galima tik į stati
nę ir ant žmogaus,' o kalendorius 
galįs būti tik šių metų ar dėl šių 
metų.

Ir nežinok tu mums, kad mu
sų turima toksai puikus musų kal
bos žinovas! Ištikro, nebercikalo 
yra sakoma, kad žmonės vis aukso 
po savo nosia nemato.

“Vien. Liet.” vėl labai pasigen
da dienraščio. Visa gi laikraštija 
pasigenda skaitytojų, o visuomenė, 
raštų.

Šiteip visiems vis ko kito be- 
geidžiant, suvažiavimo užmanymas 
ima svyruoti ir. “Lietuvos” redak
cija pradeda net abejoti, ar jis ; 
beįvyks. - .1

Koliai buvo į jį su tikru noru 
jengiamasi tylėjau; bet, pradėjus < 
apie jo ivykinimą abejoti, nega- ; 
liu iškęsti, neatsiliepęs. Šitas su
manytas suvažiavimas yra netik 
svarbus iš visų pusių, ^bet ir būti
nas. Mes savo raštijos gyvenime 
priėjome prie savo kelio galo; 
laikraščiai surinko visus skaityto
jus, kokius tik galėjo surinkti, o jų 
skaitytojai išsėmė visą laikraščių 
įdomybę, kokią tik galėjo juos pa
semti, ir abeji pamatė, kad abe
jiems neužtenka: vieniems skaity- 
tojų, kitiems talpinamų laikraš- Argi laikraščio tikslu nėra žmonių
čiuošc dalykų. Prie to atėjus pai< 
virinu *»rlia virnt

švietimas? Pasižiūrėkite į savo

IS SIOUJC CITY, IA.
Čia yra daug lietuvių, bet j- 

gerų darbų nematyt. I 
skaityt ne mėgsta, bet užtai mėg
sta girtuokliauti, o paskui muštis. 
Etai per Kalė<las vienas gaspado- 
rius pasikvietė pas savę svečių, 
kuriuos vaišino gėrimais. Kiti, 
pro šalį eidami, jiamatę susięjn- 
kusius geriant, įėjo vidun nepra
šyti ir viduj pradėjo muštis. įsi
kišus gaspadoriui, muštynės dar 
karštesnės pasidarė; lankai ir durįs 
išlakstė. Atbėgus policijai, visi bu
vo suimti, kurie nespėjo pasislėpti. 
Du užpuoliku nuvežė policijos 
areštan. Tuodu užsimokėjo po

- -t ---------- — (Turbut klaida; Jokių
Red.). \ ien ant mino antrašo bausmių policijos teismai ne už- 
ateina čia šeši laikraščiai: “Vieny- deda. -.Red.). B. B. B. 
bė Lietuvninkų”, "Saulė”, ’ 
vis”, “Katalikas”, 
“Amerikos 
“Viltis”; iš 
Ūkininkas”,
Taigi su skaitymu laikraščių čia 
neteip blogai, kaip neteimugai rašė 
korespondentas. Tegul 6k visur 
teip skaito, o bus jau neblogai.

J. Gintautas.. 1

juos surasti. Manau, 
juos surasite.

Juozas.

IS ROSELAND, 
Pereitam "Lietuvos” 

tilpo korespondencija iš musų mie
sto. Korespondentas rašė, buk 
čianykščiaj lietuviai neitiėgsta švie
sos. Jis rašė, buk ant 200 lietu
vių, čia ateina tik trįs laikraščiai. 
Tas neteisybė (gaila, kad kores- 
pohdentai, pats nežinodami rašo. 
ir tokiu budu skaitytojas klaidina. 200 dol.

ILL. , 
nuineryj.

, “Kelei- 
Tėvynė”.

Žinios”,; "Dilgėlės”,
Uetuvos — “Liet.
“Lietavps Žinios”.

I§ MELROSE PARK, ILL?
* . 22 metų Julijonas Dilius likosi 
užmuštas ant North Westem gelž- 
kelio. Dilius dienos darbą pabai
gęs iš Steel AVorkš dirbtuvių, už
ėjo į smuklę, bet ten ne ilgai bu- 

Einant gelžkdio vėžėms prie 
avenue traukinis * Dilių 

sumankė, kad, kūno 
rado arti 18 avenue. Vė-

vo. 
20 
teip 
dalį
lionis paėjo iš Kauno gub., Jas- 
vainių pa ra p., kaimo Sviliukio. 
Prigulėjo į Kunig. Algigdo drau
giją. Iš giminių Amcrikbj turėjo 
tiktai patėvį. j

20 dieną šio . mėnesio 
palaidojo su t bažnytinėmis iškil
mėms. Velioni* Lietuvoj |>aliko 
seną motiną ir dvi seseri. 

lui. Hudui.

ių, bet ju
I-aikrašči«

Azevo Istorija.
laikraščių skaitytojai visi yra 

girdėję apie garsų Rusijos šnipą 
Azevą, kuris revoliucijos metais 
dvi bekcvojančias puses — revo- 
liucijonierius ir biurokratiją tran
kė ten, kur jam patiko. ' Septini 
mėnesiai atgal' Rusijos vidaus dą- 
lykų ministerijoje buvusis polici
jos direktorius M. Lopuchinas ta
po nubaustas penkiais metais ka
lėjimo ir ištrėmimu ant viso am
žiaus už jo pranešimą revoliucijp- 
nierių partijos atstovui Burccvui 
apie Azovo šnipybę; bet paskui ši
tas nuosprendis buvo pakeistas iš
trėmimu ant viso amžiaus į Si- 
berijos kaimą Samodurovka.' Su
pratimui šito keisto biurokratijos 
pasielgimo, manau "Lietuvos” 
skaitytojams bus labai žingeidu 
paskaityti visą Azevo istoriją, ku
rią čia paduodame D. Soskiso žo
džiais. Jis rašo šiteip: ‘*<

“Azevo gyvenimas yra įdomus 
it- nepaprastas. Yra žmonių, dėl 
pasišventimo ant pavojų ir garbes 
dalyvavusių revoliucijoje, o pas
kui patekus "J kalėjimą ir aštriomsIE INDIANA 11ARBOR, IND. ku‘ patekus ].kalėjimą ir astmoms 

Darbai eina čia pusėtinai. Dar -bausmėms gresiant pastojusių ri
bų yra visokių, tik-uždarbiai men- davikais ir net provokata- 
ki — vos po $1.50 již to darbo va- r*ais, nusipirkimui sau laistės. Ki 
landų; yra ir daugiau uždirbanti J »>uva šnipais, išduoda revoliuci- 
Bet yri čiaJr žmonių darbo rei- jonierius. negalėdami ■ kitu,. tev 
- ta • w ' tingu budu sau gyveninio padary-

įlti. Azevas nupriklausė nei prie 
vienos šitų rųšių. Jis, teip saĮ- 
kant, buvo ginies išdaviku, su vi
somis branginamomis ir reikalinl- 

. gomis išdaviko ypatybėmis.
Azevas, rubsiuvio sūnūs, buda- 

n\as mokykloje Rostove ant Dono, 
mėgo sukurstyti savo draugus 
prieš viršininkus, idant paskui juos 
mokytojams išduoti. Būdamas dvi
dešimties metų, jis gerai apsvarstė 
visokius užsiėmimus Rusijoje ir 
pasiskyrė sau tą. prie kurio jis 
geriausiai tiko — šnipybę.

Jis pavogė kelis šimtus rublių 
nuo savo darbdavio, pasidirbo rei
kalingus popierius ir išvažiavo Vo
kietijon, kur pastojo į politechniš- 
ką mokyklą mišinų ir elektri- 
bės skyriuje. Ten jis išmoko ge
rai bombų dirbinio meną ir gavo 
mokyto mašinisto laipsnį. \ o- 
kietijoje Azevas teipgi pirmu kar-i 
tu pristojo prie ru^ų revoliucijo- 
nierių ratelib, kuriame tuojaus pa
taikė įgyti gerą vardą.

Azevas. nebuvo jokis kalbius, 
juo mažiau raštininkas ar. teorinin- 
kas. Ištikto, jis su G.deliu vargu 
tegalėjo išreikšti ant popieros sa
vo mintis. Jis kalbėjo mažai, bet 
jo reti žodžiai buvo svarbus ir vie
toj. Išrišęs, galiaus savo užsiėmi
mo klausimą, jis pastojo puikium. 
sumaningu verteiviu su greita 
žmogaus prigimties pažinybe, ne
pergalimu užsispyrimu ir valia ir 
retu organizavimo gabumu. Sa
vo draugų aprūpintas gerais pa
liudijimais, jis nuvažiavo į Maskvą 
ir ten pristojo prie revoliucijo- 
nierių.
• čia jis suėjo į artimus prieti
kius su Račkovskiu, visogaliu ru
sų politikinės policijos užsienio 
tarnvbės viršininku. Aprūpintas 
Račkovskio gerai pinigais ir jo 
apdraustas nuo arešto. • Azevas su 
minisiu Geršuniu, doriausiu, ir ap- 
šviėsčiausiu revoliucijpnieriu ap-

kalaujančių. - »
Lietuviai čia labai atšalę, mažai 

rūpinasi lietuviškos parapijos rei
kalais. Praslinko jau keturi me
tai, kada pradėjo tverti parapiją. 
Sudėjo pinigų, nupirko knygas ir 
pradėjo kolektuoti. Rinko pinigus 
keturis metus nupirkimui žemės ir 
statymui bažnyčios, o tuom tarpu 
parapijos kasoj pinigų nėra. Ži
noma. kaltė ir pačių parapijonų, 
jeigu teip yra. nes jie pats juk tokį 
nesinipinantį komitetą išrinko, o 
įkartais pinigai ėjo net visai ne 
bažnyčios reikalams. Dabar musų 
parapiją prižiūri kunigas Čižas iš 
Apveizdos Dievo parapijos Chica- 
goj. Tikimėsi -kad dabar parapi
jos reikalai eis geriau ir kad į po
rą metų sulauksime bažnyčios, 
žinoma, jeigu lietuviai pasitrauks 
nuo tos pragarinės smarvės. Da
bar daugumas saliunuose išleidžia 
sunkiai uždirbtus pinigus. Apsi
vedę užmiršta savo pačias ir vai
kus. Iki šiol dar musų moterė
lės šalinosi nuo gėrimų, bet dabar 
jau pradeda atsirasti; mėgstančios 
gerklę vilgyti, o yra jau tokios, 
kurios nuo gėrimų, gavo net ligas. 

a Erelis.

. Žmonių atsilankė neper-

Iš KENOSHA, WIS. ’
16 d. sausio, jęo0 m., atsibuvo 

metinis .susirinkimas <S. L. A. 212 
kuopos,
daug. |stojo kuopon viena mer
gina ir 6 vyrai. Rinkta nauji 
viršininkai. Pirmininkai atsisakė 
ir sekr. K. Braževičia, bet kad vi
si reikalavo, kad sekr. - pasiliktų, 
tai turėjo apsiimti tarnauti ir se
kančiuose metuose. Pirmininkų 
22 balsais iš 25 išrinko Kaz. Kliau- 
go; iždininku vienbalsiai išrinktas 
tas pats Vladas Bjtautas; kasos 
globėjai tie patįs: Jurgis Bdčai- 
tis ir Balesiavas Novickis. Naujai 
išrinktas vice pinnsėdžiu Martinas 
Balčaitis, finansų sekr. Juozas Bal- 
čaitis; maršalka — Juozas Mac-

Į9°a m. jiems pasisekė sujungti 
Įvairias Š. Rev. Partijos grupas 
j vieną galingą, gerai suorganizuo
tą kūną, kuris nuo to laiko vedė 
kruviną ir begaiiestiagą kovą su 
Rusijos despotybe.

Per septynis pastaruosius šitos 
kovos metus Azevas pasinaudoda
vo tai S. Rev. Partija, tai slapta 
policija kaipo įrankiais vieno tiks
lo atsiekimui -į- savo paties labo. 
Nuo 1901 m. iki pačiai pabaigai 
1908 m. Azevas dalyvavo, tankiai 
vadovaujančiai kiekviename parti
jos sumanyme. Klaidinga butų 
sakius, kad S. Rev. Partija be 
Azevo niekuomet nebūtų iškilusi, 
ar kad ji nebūtų nuveikusi-'to, ką 
ji nuveikė. Terp jos daugelio tūk
stančių narių galima k rasti 
idealistai pasirengę savęs iš
sižadėjimo. i ir ' pasišventimo 
pastangoms; ir net dabar, po visų 
tų kalinimų ir mirtinių bausmių 
yra gana vadovų su augščiausiomis 
r.cto ir doros jiegomis.,

Bet Azevas padėjo daug parti
jos pasisekimui. Jis, turbut, pe
rėjo visus teronus galabinime. Jis 
buvo vienu iš svarbiausių orga
nizatorių žudymuose Bogdanavi- 
čiaus* Plehvės, didkunigaikščio 
Sergijaus ir (langelio kitų, kurie 
buvo nugalabinti per šituos sep
tynerius metus. Ir per paskutiniu^ 
penkerius metus Azevas buvo gal
va tos baisios "Kovotojų Organi
zacijos”, kuri per visą dešimtme
tį laikė carą su visa jo gauja bai
mėje ir tikroj nelaisvėje. Jo arti
mieji revoliucijiniai draugai, ku
rie žinojo jo veiklumą ir tolydžio 
ėjo paskui jį į kovą, jautė prie 
jo gilų prisirišimą ir begalinį jsi- 
tikėjimą. Ką jie kitą galėjo da
ryti. kuomet -jis vedė tokį ste
buklingą sugebumą sugalvoti ir iš
pildyti revoliucijinius projektus? 
Jo biaurus veidas degė keista pa
traukiančia liepsna, kifomet jis no
rėjo įtikinti Į ar parodyti svarbą, o 
jo apsiėjimai buvo toki atviri ir 
prasti, kad netik draugavimas 
bet tikras draugiškumas rišo juos 
prie jo. Paryžiuje ir Italijoje, kur 
jis didelę dalį savo laiko praleido 
su savo pačia ir vaikais, jis gy
veno prastai ir padoriai ir buvo ži
nomas kaipo pavyzdingas vyras ir 
tėvas. Azevas, kuris tiek jauni
kaičių ir mergelių pasiuntė mirtin, 
pats buvo dideliu vaikų mylėtoju.

Tokiu Azevas buvo savo revo- 
liucijoniškiems draugams iki pe
reito lapkričio mėnesio. Ir kaip 
neužginčijami prirodymai apie jo 
išdavingumą atėjo, tži centralinės 
komisijos nariai nenorėjo ’ tikėti 
savo akims. , ”

Centralinė Soc. Rev. P. apturėjo 
dokumentą, paliudijantį, kaip 1902 
m. Račkovskis. uzrubežinės poli
cijos tarnybės viršininkas parašė 
policijos skyriui, reikalaudamas 
500 rub., kuriuos jo “slaptas agen
tas" turi sudėti S. R. P. fondan. 
garsusis mnifsteris Dumovo parei
kalavo, idant i agentas ateitų pas^į 
pats. Agentas atėjo; tai buvo 
Azevas. Duniovui pareikalavus, 
Azevas išdavė jam centro partijos 
komisijos narių vardus. Kiti do
kumentai liudija, kad Azevas apie 
tą patį laiką išdavė slaptą spaustu
vę Penzoje ir daugelis žmonity 
buvo suareštuota. Jis sumanė ir 
įvykino sumanymą partijos, lite
ratūros 
bežinio 
nuošė.
nymui sektis, jis išdavė jį poli
cijai ir daugelis iš^partijos pražu-

i v vo. /
Tąsyk jis sumanė kitą būdą li

teratūros gabenimui, sudedant į 
gudriai padarytus dvigubais dug
nais aliejinius bosus. Tani tyčia 
dirbtuvė buvo atidaryta Londone 
šitų bosų dirbimui ir neva pirkli- 
nė bendrija jų įvežimui buvo 
įsteigta pabaltmario uoste. V iskas 
ėjo gerai, kol Azevas neišdavė to 
policijai.

Rusų 
Azevo 
jį nuo 
draugų 
siūkime
nis buw areštuotas urnai visai už 
ką kitą, o ne už gabenimą literatū
ros. Todėl aliejaus bosai kelis 
mėnesius' stovėjo nepa j ieškomi ir 
tik kaip jų pajieškojimo’rakąs pa
sibaigė, policija pardavė per lici- 
taciją vis apsimesdama nieko ne
žinanti apie turinį. > Persirėdęs 
slaptos policijos ageptap papirko 
bosus ir kiek vėliaus, neva nety
čia, rado juose paslėptą literatūrą

ir daugelis Rusijoje žmonių, tu? 
pretikius su * šituo atsitikimi: 

buvo areštuoti. .Šitokiai^iĮkeliais 
Azevas pataikę išvengti įtarties, ff 

1904 m. pėdžioje revoliucijo- 
nienų ratelis, ^darnas jaunos mer. 
ginos Sofijoj Khėhoglu apdirbo 
plianą imgalabinimui buvusio tą
syk Rusijos diktatoriumi, Plįhvės. 
Kuopa veikė neprigulmingai nuo 
Kovojančios Organizacijos, kurios 
Azevas buvo galva. Azevaį išda
vė visos suokįbininkus ir jie visi 
buvo areštuoti jir pražuvo, j'

Po kėlių m< 
vas pats išdirl

•esių, vėliaus Aze- K 
> plianą suplaiši.ii- 

mui Plehvės su bomba. Jis suren
gė bombų dirbtuvęę ir pats išvedė 
smulkiausius Suokalbio
Jis įiats išrin cb revoliucijpnierįii

Į»liįpė Plehvės įjO- 
i |is paskirstė vi

siems dalis, Saianovą pasky rė pir
mu bombos metėjų, kuomet Si
korskis, Kaliajevas ir Savikovastu-

smulkiausius suokalbio detalius.

kuopą, kuriai 
dėjimus daboti

rėjo mesti po 
kliudęs.

Pasikėsinimai įvyko liepos m. 
usanovas ir Kaliaje- 
|yti ant savo rietu, 
p bombomis ir lai

.0, j is būtį He

21, 1904 m. Sa 
vas buvo pastai 
abu apsiginklav 
kė Plehvės vagono pravažiuojant.
Azevas laukė 
vęs minisferio 
nemesta, pasibijojus daugelį: Į ne* 
kaltų žmonių s įžeisti. Sasanoyas 

uojaus nuėjo V’iF- 
su Azevu,: apgii-r 

ą, sutardami kitą 
įdaryti liepos 28, 

kuomet Plehvė Įadėjo eiti prie ca-t 
ro su raportu. Liepos 2S1 kettiri 
revoliucijonieria buvo vėla ant 
savo vietų, kuoĮnet, Azevaf laukė 
žinių Yaršavoje.
vę užmušė. Beit, be dviej^ botn^ 
barhečių, Sasan dvo ir Sikorskio 
suokalbio dalvv 
po šiai dienai y -a nekliųdy 
jie nekartą po i|o Rusiją aplankė.

Po kelių j mėnesių Į potai 
mylimasis dėdži |is, didkuni^aik 
Sergijus tapo u; Įmuštas bomba vi- 5 
duryj dienos. į ičia teipgi Azevas 
kaipo kovojančiĮjs partijos galva 

Jis apdirbo kiek
vieną pasikdsinir 10 detailių keliais 

pasikėsinimą. Jis 
minėtą Kaliaje-

pasikėsinimo tšda- 
vagoną ir įorębo*

gabenimui Rusijon užru- 
darbo šaldomuose' vago- 
Pradėjus gi šitam sųma.-

policija rūpestingai sekė 
nurodymus, apsaugodama 
įtarties jo revoliucijinių 

akyse. Aliejaus bosų at- 
pirklių* bendrijos perdėti-

ir Kaliajevas 
niun ir, draug 
lavo nepavyki] 
pasikėsinimą j

Šitą karta Pleh-

ninkai pal go ir
r nors.

caro 
is

lošė nemažu dalį.

mėnesiais prieš
paskyrė augščiin minėtą Kaliajc- 
vą ir jauną n*'giną. Dorą Bril- 
liantaitę bomban < 
jo netikrus vandis, po kurįjs jie 
gyveno Maskvoj! ir jam tolydžio 
buvo pranešama apie jų ruošimąsi. 
Jis net aprupinj juos dinamitu. 
Kaliajevas buvp 
paskirtoj dienoj, 
gaikščio karieta I urėjo pravažiuoti. 
Bet karietoje, ša e didkunigaikščio 
sėdėjo jo žmona, kunigaikštiene 
Elzbieta ir Kalk jevas nepanorėjoi 
žudyti nekaltos moters. Todėl/įu 
karietą praleido. Po kelių Venų 
pasitaikė kita p oga ir šį kartą 
didkunigaikštis k rito. Užmušėjas 
buvo pakartas, b t kiti dalyvauto
je pabėgo.

Tuojaus po P ehvėsi užmušimui 
Azevas skubinosi 
policijai.
Chilkovą, Tolstojaus draugą ir ke
lis kitus revol ucijonieriusį su 
kuriais jis arti 
Kaipo Soc. Rev diucijonierių at** 
stovas jis dalyvavo visų priešin
gųjų partijų šeiriuose, laikytuose

ečiais. Jiš! žino

ant savo vietos 
kuomet didkuhi-

Po kelių

su įskundimais
Jis ii davė kunigaildtj

I ucijonieriuSį su
buvo susineštai H

ir tuojaus istun- 
►licijos virlmin-tė tuolaikiniam policijos 

kui Lopuvhinui pilnas žinias apie 
seimą, kurios buvo jam sutęiittos 
perduoti revoliuc jonieriams. ’ I?o 
to sekė daugelis nepavykusių pasi
kėsinimų ant auįjš ų viršininkų gy-- 
—s* . Peterburge pasikėsinimas 
‘___ J_ryta ant Irepovo, card a$-
vasčių.
buvo darė
mens sargo, šita & suokalbis
kušiai buvo suorganizuotas ir
tas Azevo, neturėjusio tiesaus dž-

DcMmts žmbniį, 
>s moterįs, Vieiiįa 
o giminaitė, buyįo

ly vumo jame, 
terp jų septynio 
jų, paties Trepov 
areštuota ir nuteisiu. Keletas pa
sikėsinimų buvo daryta ant gen. 
Dubasovo gyvasties. Viri jie ,m- 
pasi sekė,- nors paskutiniame, Awr 
vo asmeniškai vedamąme Du baso-

pasikėsinimas ant Stoly|)ino, m- 
darytas gegužy j, 1906 m. buvo 
teipgi Azevo suorganizuotas. Po 
to jis Rusiją apleido ir savo ko
misijai Paryžiuje, pasakę, jog bonjl*|P' 
bos paliovė būti ištikimais įran- J i,? 
kiais ir jog nauji budai reikią ban
dyti. Jis tvirtino, kad tais nau
jais įrankiais galį būti vąldomiėilĮ • 
oralaiviai, nuo kurių bombos PT^ jį 
pildytos nauju

VU t h

vo leitenantas krit®. Į Nenusidavęs

ifeeHjpaj'



F-U
rimui paties lizdo lygšiol neįvei
kiamos despotybės.

Rugpiučio* mėn., 1905 m. vie
nas, Peterburgo komisijos partijos 
narių gavo anonymišką laišką, ku
riame Azevas ir tūlas buvęs iš? 
tremtiniu su pavarde '* nuo raidės 
T. buvo kaltinami kaipo partijos 
įdavikai policijai. Laiškui atėjus 
Aževas buvo kambaryj drauge su 
daktaru, kuriam laiškas buvo adre
suotas, ir jo pačiai. Dakatras at-. 
plėšė laišką ir ėmė garsiai skai
tyti. Jis nežinojo savo svečio tik- 

. ros pravardės, pažindamas jį tik 
kaipo “Mykolo Jonu’*. Pabaigęs 
laišką^ įkaityti, jis pasakė susimą
stęs:

“Zingeidu, kas tas Azevas bu
tų”-.. *

■ ■ “Aš esu Azevas’’, atsiliepė My
kolo Jonas.,

-Jie su nusistebėjimų pažiurėjo 
i ji- Jo veidas buvo mirtinai nu- 

< blankęs ir iškraipytas. Daktaras 
ir jo pati apglėbė jį ir šudidžiausia 
užuojauta bandė jį nuraminti.

-• (Toliaus bus).

Tikėjimų Istorijos RaiMis
paveikslai,

Fai’aše, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussaye, 
Teologijos profesor. Amsterdame, 
' * Vertž J. Laukis

* ■ - • .i * •"

Tikrai sakant, šitie trys tikėjimai neturi savistovaus buito 
ir kuoankščiausiai surišti vienas, su kitu. Chinas ir nesi
stengia daryti pasirinkimo iš šitų trijų tikėjimų, bet-tiesų 
tiesiausiai pasiduoda tikėjimiškiems reikalavimas visų trijų 

’r tikėjimų pasirenka tą, kas jam geriau
siai tinką pagal reikalus ir skonį.- Aplamai, galima pa
sakyti, kad Konfucijaus mokslas yra apšviesto luomo ti
kėjimu ir apšviestunai su paniekinimu žiuri į žmonių niek-, 
tikystę, atsidavusių taoizmui ir buddizmui. Net ir skep
tiškieji protai, — o tokių Chinuose nemaža, — Konfucijų 
laiko augštai. Ir ištikro, šito žmogaus vardas kuoankščiau- 
siai surištas su visomis tautiškos Chirių kultūros pusėmis, 
su viešpatijos gerove, su jos rašliava ir doros taislu.

levynes Mylėtojų 
Dr-stės Reikalai
Visus raštus Tėv. Myl. Dr-jos rei

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

J. LAUKIS,
. M1 B riek »L, Valparaiso, Ind.

1

F.
S.

NAUJAI PRISIRAŠĖ IR UŽSI- 
MOKĖJO UŽ 1909 m-

E. Detroit, Mich., nauja 106 
kuopa: J. Gurnupis, M. Cibulskis. 
K. Baj’alis, A. Gedriš, P. Miliaus- 
kas, J: Pilypas.

Indianti Harbof, Ind., nauja 107 
kp.: . V. Diminskas, D. Blaževičia, 
D. Blaževičiutė, P. Hirtmonas, V. 
Čiapulis, A. Jurkaitis, V. Bučins- 
kis, D. Bartusevičia, J. S. Nezels- 
kis, J. Misevič.

Duąuesne, Pa., nduja 108 kp.: 
K. Savickas, A. ' Baltrušiūks, A. 
Meškauskas, P. Abraitis.
‘ Cuoddy, Pa., nauji. 109 kp.: J. 
Kunskis, I. V. Savukaitis, J. Pet
ronis, M. Letenskis, S. Krukonis, 
P. Anzęlis, J. Kumetaitis.

Sheyboygan, IVis., 63 kp.: 
Siaurusaitis/ P. Bukaveckas, 
Vasiulius, V. Aleksynas.

Le-aristoii, Me., 34 kp.: E. Sen
kutė, J. Lalis, S. Dankus, P. Ke- 
.dainis.

Lararence, Mass.-, j <.p., M. Čes-
• uis. << . •

Johnston, City, UI., 31 kp„ J. Ar- 
tnalavičia.

Valparaiso., Ind., 13 kp.: A. 
Frenčius, K. Draugelis, J. A. Dau
ginis.

Cleveland, Ohio, 47 kp.; J. Nau
jokas, A. Rakauckas. J. Urbšaitis.

VVest Pullman, Ilk, 104 kp.: I. 
Streckiš, J. Sedis. • .

IVestrille, III., 78 kp.: J. Kerve- 
Hs, V’. S. Kreivėnas.

Merid’en, Conn., 45 kp., M. Pa
ketuos. , f . '

New Hayen, Conn., 14 kp.: J. 
Kazlauskas, J. Juozunas, J. Ale- 

'siunas, K. Blažaitis,' J. Kaniaus
kas. j. Makarevičhis, K. Makare- 
vičius, K. Kašaliunas, S. Ru<L 
žinskis, M. Paukščiutė, P. Petrai
tis, J. Ivinskas, J. Kržikas, B. 
Ivanavičius, J. Mišeikis, K. M. Lu- 
.košius, ’ A. Vaitkevičius, P.: Ci- 
širka.

• Newark, N. J., 41 kp. :«J. Za-
romskis, ‘A. ASevičius, M. Miež- 
laiškis. . »

Shenandoah, Pa., 25 kp.: J. Šve
das, J. Kanapkis, A. Sabaliauskas, 
J. Staneika, J. Bielevičius, M. Ma- 
statickas, M. Turauskas, P. Rima- 
vičius, L. Kupčinskas, S. Raude- 
liunas, J. Driža, J? Radzevičius, 
V. Turauskas, A. Gradzinskas, 

\J. Jusevičius, J. Banionis, K. Bub- 
niš? J. Navickas, J. Vilkelis, K. 
jĮraugelis,* J. Laukaitis, V. Dudin- 
las, J. Girdžius, K. Levanavičius, 
P. B.-Balsevičius, V. Ulčinskiutė, 
N. Staskevičius, K. Krasnickas, 
J. Lazdatfskas, P. Tamulynas, A 
Kupstas, ’K. Brazaitis, G. K. Kli- 
rnas< J. Jakubauskas, J. Cesnavi- 
čia, V. Lukašiunas.

IVaterbury, Conn., 5 kp.: S. Pri- 
- sevičia, S. Mikalskis, J. PuniŠka,

• M. Stankevičienė.
Baltimore. M d., n kp.: K. Ab- 

_ ramavičiift, P. Rakuža, V. Dreigy- 
iias, K. Vidmatas, A, Balsis, M. 
Rakauckas. K. Geležele, J. Ja- 
kabynas. V. Kvedarą, A. Broke-į

‘‘Tas, kuris gerai pildo savo priedermę ir tikru keliu kreipia 
savo širdį, — sako Šu-King, — ne tik pats turės pasise
kimą šitame gyvenime, liet ir ainiams paliks gerą pa
vyzdį’’. Kaip sinizmas bei Konfucijaus mokinimas teip ir 
knyga “apie darbus ir jų atlyginimą” visai nutyli apie 
nubaudimą pavienių asmenų po myriui. Teipgi mažai šne
ka sinizmas ir Konfucijaus mokinimas apie dovanas, lau
kiančias žmogaus po myriui, taoizmas gi, sprendžiant pa
gal tai, kas išguldyta knygoje “apie darbus ir jų atlygini
mą”, prigulinčioje penkioliktam metašimčiui, dovanų už 
nuopelnus žada nemarybę: “Kas nori būti nemirštančių 
danguje, turi padaryti 1300 gerų darbų, .o kas nori būti 
nemirštančiu ant žemės, tegul padaro 300 gerų dąrbų”. 
Apie ateinančio gyvenimo meliaujamybę nėra jokių nuro
dymų ir šita dalis aplamai yra mažai žinoma lygšiol. 
Teip; daktaras Edkins drauge su kitais manė, jog taoistai 
turėdami supratimą-apie dangų, nepažysta pragaro ir tik 
1877 m. jam pasisekė atsižinoti, jog po buddizmo įtekme 
išsivystė mokslas apie stambią metapsychozą su šveistame 
ir pragąru. - Didelė perkratomos knygos dalis yra doriško 
pobūdžiu draudimais. Daugelis jų liečia gyvenimą ir tur- 
tišką nifosovybę, kuomet lytiškų santikių dora išreikšta se
kančioms svarbiausiomis taisyklėmis: “Neskirk vyro su 
pačia: Jie surišti vienas su kitu kaip kaulai su. mėsomis”.* 
“Gyvenk sutikime su savo pačia”. “Lai pati gerbia savo 
vyrą”. Sugulovystė buvo leidžiama; apie moteries padėji
mą lengviausiai galima suprasti iš sekančio padavadijimų: 
“Neklausyk, ką sako, tau pati ir sugulovės. Klausyk pata
rimų savo tėvo ir motinos”. Paleistuvystė niekur nėra 
draudžiama. Įdomus sekanti padavadijimai ir taisyklės 
‘‘Neįvedinėk nieko naujo valdant ciesoriui”. “Neužmiršk 
savo kūdikio nė jam gimus, nė pirma to, kol jis pamatis 
svietą ”. Džiaugkis artymo pasisekimu ir imk dalyvumą 
jo nelaimėje, kaip ir kad pats butum jo vietoje”. Kartais pa
sitaiko patarimai magiško budo, pa v.: “Neverk ir nespiauk 
į šiaurę”, ir tt. . - u. v

\ Iš doriskos—puses taoiškoji dvasiški ia stovi Jabai že
mai; ji yra dideliame paniekinime pas mokytuosius, o į 
vienuolynus, pastarieji paprastai žiuri kaipo į ištvirkimo 
lizdą. Taoizmas daugume vergiškai seka buddizmą, prie 
to tankiai perima tokius suopročius, kurie yra priešingi ti- 
kėjimiškiems reikalais. Šitai, pav., iš buddizmo buvo per
imta pasaka apie Lao-tsi, mokinimas mylėti gyvulius, daug 
ritualo dalių ir teipgi savo laiku šventatarnių bepatystė ir 
mokslas apie pragarą. Apie 500 m. po Chr. ačiū ciesoriaus 
Tai-ho prilankumui taoistai galėjo statyti šventnamius ir 
rengti vienuolynus kaip ir jų tikėjimiški priešininkai, prie 
ko ceremonijų panašintas- tankiai duodavo priežastį nesu
tikimams ir barniams.

Ne pro. šalį bus paminėjus teipgi apie tąostų geoman- 
tiją (žynavimas su žeme), kurios tikslu buvo nurodymas 
geriausios vietos troboms ir ypatingai kapams^ Geomanti- 

. jos žiniunas turėjo nurodyti vietą tinkamiausią nedrumstam 
mirusio ramumui, priešingame atvejyje dvasia jo keršija 
gyvienišiems. Mirusių lavonai tankiai ilgą laiką būva be 
palaidojimo, kartais gi iškasą juos iš žemėsr idant palai
doti tinkamesnėje vietoje. Tinkama yieta skaitosi tokia’, 
kurioje persikerta teip vadinamos magnaso srovės: Mė- 
lynasai Slibinas ir Baltasai Tigras; priegtam ji turi būti

• sausa, atokia nuo skruzdyno, ir tt. Prie taoiškų geoman- - 
tijos žiniunų (fin-šui) kreipiasi su užklausimais pasekėjai 
visų trijų Chinų_tikėjimų, neišskiriant teipgi ir mo

kintų, net ir Romos katalikiškieji naujakrikščiai apturėjo 
leidimą taikytis prie padavadijimų fin-šui’jų. Dabartinia
me laike fin-šui yra didžiausias priešas inžihierystės, ka
dangi telegrafinis stulpas neramina fin-šui, o geležinkelis 
suterštų daugelį. vietų, paskirtų laidojimui.

Dar ir dabar Cbinuose Konfucijaus mokslą galima pa* 
vadinti oficijališku tikėjimu. Pabaigoje 17to metašimčio 
Kan-hi ciesorius, idant sustabdyti pas žmones doros puo
limą, išguldė Konfucijaus mokslą 16 trumpų skirsnių, ku 
riuos prisakė skelbti kiekvienam ir visiems. Dangaus kul
tas lygšiol skaitosi ciesorišku kultu, garbinimas bočių vis

Par 14. KoefticUau

vičius. T. Ivaškevičius, T. Mar- 
gplevicius. B. Petraška, J. Velibis, 
V. Valinckas, J. Kreivėnas, P.
Bronza. š' ’ L

daro pagrindą tautiškam tikėjimu^ Konfucijaus gi 
knygos skaitosi klasiškais .vakalaLc Bet greta su šituo
dar

15. FILOZOFAI.
raitai. Chinų filosofijoj latorijos Ikiitoi dar nėra, 

“vyadl jos paduoda E. J. Bitei. Outlines 0/ a hittory of Chintaa 
(orientalistų (rytinlnkų) kongresas Peterburge 1876 m.), kpie 

Men< tai: J. I^gge, The life and morka of Menciue (1877 m., kur išau
goje trumpai išaiškinta ir kitų filosofų mokiniai, teipgi K. Faber, Eime 

etftiecher Grundlage, (1877 m., Mencljaua mokinimam 
iaguldytas čion akyvai, tik perdaug aiatematikkai). Apie kitUa ftlozofua, 
kaip antai apie Mielų ir Ličių Faber teipgi paduota trumpus paaiškinimus, 
kurie gali būti kaipo įžanginiai tam dalyku^ Anglai: J. Chalmeri, F. 
U Balfour, Th. Mc. Clachie ir kiti paduoda sulyginamai daug geroe me
džiagos tyrinėjimui chinų filosofijos. Chuang-tsi veikalai paskutiniais 
metais pasirodė vertimuose: Giles (l«90 m.) Ir Legge (8. B. E. 1881 m.).

<- Nuo Kong-tsi laiko Chinuose išsivystė turtinga rašlia
va apie įvairius dalykus. Daniškos, Taniškos ir Sūniškos 
dinastijų laikas ypatingai atsižymi savo gyvum protišku 
veiklumu. Iš atsižymėjančių šito laiko asmenų ant pirmos 
vietos reikia pastatyti Ssi-ma-tsiną istoriką (2rame meta- 
šimtyj pr. Chr.) ir Matuonliną encyklopedininką (trečia
me metašimtyj po Chr.); nemaža teipgi buvo padaryta nau
jo ir kitose srityse, pav., dramoje. Męs apsirubežiuosime 
tik perskaitymu labiausiai atsižymėjusių filozofų. Reali
stiškieji Chinai aplamai filozofavo gana daug ir priegtam 
ne tik sulyg doriškai politiškų klausimų. Prie dabartinio 
sinologijos stovio beveik nėra galima nupiešti pilną vysty
mosi paveikslą protiško CJunų gyvenimo tuomi labiau, kad 
daugelis mąstytojų yra žinomi mums tik iš vardo, todėl pa
sitenkinsime peržvelgimu pačių žvnniausių asmenų. Chi
nų filozofąi savo pažiūromis išdalies šliejasi prie Lao-tsi, 
iš dalies pasirodo varančiais toliau mokinimus Kong-tsi, kiti, 
antgalo, eina savu keliu.

Prie paskutinės rųšies filozofų priklauso Juan ir Mei^ 
(Mak), Jų gyvenimo laikas nevisai yra žinomas; grei
čiausiai jį reikia skirti prie penkto metašimčio pr. Chr., bet, 
šeip ar teip, jie gyveno prieš filozofą Meng, kuris savo 
veikaluose skundžiasi ant kenksmingo jų mokslo įtekmės 
ir didelio jo prasiplatinimo. Vienok butų šiek-tiek netei-i 
singa išdavus vieną ir tą patį nusprendimą apie du teip 
įvairius protus. Juanio principų buvo: “Gyvenk kas sau”. 
Jis skelbę gėrėjimąsi, patenkinimą visų norų ir tt. Viskas 
niekis, dorybė — tuščias balsas, geras vardas ir garbė —• 
tuštumas; todėl gėrėkis gyvenimu kiek gąli ir šaltai sutik 
myrį kaip jis ateis, Kas gy venimu gėrisi, tas išmintingesnis 
yra už visus dorybės karžygius, aukojančius visus gyveni
mo džiaugsmus tuščiai svajonei. »

Toli didesnę vertę turi Mei-tsi mokinimas, kuris mo
kino, jog visi žmonės lygiai reikia mylėti. Gerovei valsti
jos jis nemato jokios naudos nė iš mokinimosi senovybės, 
nė iš griežto pildymo senų padavadijimų ir papročių, remia 
gi viską vienatinai savitarpinės meilės principu. Visos ne
laimės ateina per neapykantą, kurią žmonės turi vienas ant 
kito ir teipgi dėlto, kad męs elgiamėsi ne su visais žmonė
mis lygiai, darome terp jų pasirinkimą ir skirtumą. Tikra 
uneilė, kaip saulė ir mėnuo, šviečia visiems lygiai, šitas* 
mokinimas, turėjusis daugelį pasekėjų, atnešė viešpatijai di
delę naudą, kadangi Mei-tsi visuose savo raštuose kreipė 
ypatingą atidžią į valstijos klestėjimą. Meng-tsi išmėti- 
nėjo janl tą, kad jo mokslas nepripažino sūniškos guodonės 
tėvams ir todėl laikė jį pavojingu. Aplamai, skirtumas terp 
Mei-tsi ir Kong-tsi šalininkų gana reiškus ir griežtas.

• Prie Lao-tsi mokinių priskaitoma Lei ir čvan. Lei-tsi 
gyveno, turbut, dar V, o Cvan-tsi antroje kettvirto meta
šimčio pusėje pr. Chr. Pirmas daro eklektišką įspūdį; 
jis nusisiunčia teipgi tankiai ant Kong-tsi, kaip ir ant Juan- 
tsi arba Lao-tsi. Vienok svarbiausiuose savo mokinimo da
lykuose jis visgi arčiausiai stovi prie Lao-tsi; šitai, kaip ir 
Lao-tsi, jis mokina, kad viskas parėjo iš nieko. Vienok 
jo mokinimas, nežiūrint į didelį populiariškumą, mažiau 
grynas už išnašias jo mokytojo idėjas. Vietomis jis net 
išsitaria naudai mokinimo apie gėrėjimąsi ir duoda magi
jai labai garbią vietą. Tokiu budu pas jį patiriame perėji
mą nuo abstraktiškų mokytojo pažvalgų į vėlesnių mokinių 
raganvstę. Čvanio pyptas yra gilesnis ir savistovesnis ne
gu Lei-tsi ir dauguma suskaito vienu originališkiausių Chi
nų mąstytojų.

Vyriausias Kong-tsi mokyklos mpkytojas buvo Meng- 
tJjį (371—288 m.), kuris gimė visu metašimčiu vėliau Kon
fucijaus myrio, bet kurio garbė ir autoritetas užtemdė pir
mutinių ir tikrų jo mokinių vardus. Kaip ir Kong-tsi, 
jis gimė Lu lene ir paėjo iš labai augštos giminės. Visą jo 
gyvenimą persekiojo tas pats likimas, ką ir Į\ong-tsi: jis 
keliauja po įvairias viešpatijas, tik retkarčiais, teip sakant, 
einant pro šalį užimdamas visuomeniškas vietas, ir susi 
duria su visokios rųšies žmonėmis, Aliodamas jiems išmin
tingus patarimus. Jo dorybė Chinuose augštai laikoma, 
nors aplahiai statoma žemiau jo mokytojo dorybės. Jo mo
kinime randasi nemaža šiurkštybių ir aplamai jis į Kong- 
tsi panašus teip mažai, kaip krištolas į ..brangius akmenis. 
Ant mus jis daro žmoniškesnį įspūdį negu Kong-tsį jis ne 
tiek typak, kiek asmuo. Jojo pašnekos, surinktos, turbut, 
mokinių, yra iš septynių knvf^ ir panėši daugiau į sistemą, 
negu 'pertrauktinai Kong-tsi išsireiškiipai. Abudu juodu 
turi daug abelno; ir vienas ir kitas valstijos gerovę ima arti 
pftč širdies: sūniškas padorumas, guodojimas valdžių, rū
pestis atlikimu šermeninių apeigų akyse abiejų turi didelę 
svarbą. Sulvg Meng-tsi, yra keturios didžiausios dorybės: 
išmintis, ftnogmylybė, teisingumas ir pritinkamybė; jis vien- 
val garbina jų palaimintas pa^kmes. Jo mokinime ypatin
gai' išsivvsčiusi mąstis sulyg to, kad dorybė yra žmogui 
įgųnta ir kad prigimimas jo yra linkęs prie gero. Tik su 
prievarta arba atitraukimu maisto galima priversti žmo
gų iškrypti « teisingo kelio ir tąsyk jis lieka panašum žvė
riui. Dorybė įgimta žmogui ir nėra duodama jam iš lauko; 
jis turi vien būti pats savimi, nežeminti savęs ir rūpintis 
savo viduriniu “aš”. . .

Priešingai šitam mokinimui fHozofas į Zen, gyvenęs 
tuoj po Meng-tsi, mokino, jog piktas yra prigimto žmo- 
gni. Todėl visa kas prigimta reikia laikyti su pegalba įsta
tymų u jei kiekvienas seks savo prigimimą, tai įvyks visuo
tinas Sužvėrėjimas; išmintis ir gerumas įgyjama ilgo lank 
stymoe keliu ir per didelę sunkenybę. Neveltui žmogus

amžinai jieško gero ir siekias! prie jo: šitas yra gėriai 
prirodymu to, kad jo nėra pas jį. Dar kitaip žiurėjo 
klausimą filozofas Han-ju, gyvenęs 8 metašimtyj po 
(prie Taniškos dinastijos). Jis tvirtina, jog moki 
apie žmogaus prigimimo gerumą.ir ištvirkunią abu yra [I 
vienpusiais, t. y. teisirųęi tik iš dalies; po teisybei tai yra j 
geri, blogi, vidutiniauĮr silpni prigimimai; pirmutiniai jų 
gal tapti dar labiaus ištobulintais, antrieji gali laikytis ru- Į 
lūžiuose, galiaus, tretieji gali būti pataisotni, bet niekas, 1 
iš jų negali atsikeišti nuodugniai.

Mokytojas, turėjusis didžiausią įtekmę dabartiniame 
laike — Ču-hi — gyveno 12 metašimtyj po Chr. prie Su- J 

►niškos dinastijos. Gilaus mokslo žmogus, jis parašė kla- I 
siskoms krfygoms plačiausius komentarus. Nors jis skai-; 
tosi oficijališku konfdcijonybės atstovu, vienok jo ųiGki- 
nimas griežtai skiriasi nuo jo mokytojo 'mokinimb. Jo • 
sistema turi duoališką pobūdį ir jos pagrindu yral prieš- 
pryšybė vyriškojo elemento moteriškam. • j] I j

1 Chr. 
ipimai

. ■ 16. JAPONIJĄ.
(Dr. E. Bitckley, Chicagoje)’.

A'M«iXunf<mo raitai. B. H. Chamberlain’o, E. Satau'o Ir kitų vertk 
mat ir straipsniai laikraityj. Traneactiont of the A šia t ir Sočietv Of Japan, / 
Ir teipgi Kempermann ir Dr. Florenz, lalkr. Hitteilungen der deuts'hen 
Geeeflechaft fuer Ottaeien paduoda daug medžiagos tyrinėjimui Siuto, 
toli pereidami pirmuosius autorius Kaempfer, Siebold, de Rosny. Pfitz- 
maier, ir Hoffman. Ifiskaita ii tą klausimą liečiančių veikalų buvo ba
landžio num. minėtų augščiaus Transactions 1895 m. E. Satow — West- 
minister Reviev ui liepos m. 1878 m. gvaldo mytojoglją; P. Loveli 
laikr. Occult Japan (1895 m.) kalba apie džiaugsmo stov| pas velnio 
apsėstus; E. ■ Buckley straipsny j: Phalliciem m Japan, (UaiversiFty ot 
('imago Press. 1895 m.) apėneka fallicizmą. Vieninteliai pilną ikišiol 
Japonijos tikėjimų istoriją parade Dr. W. Ei. Griffls (1895 m.).jLarcadio 
turtingus turiniu aprašymus Japonijos. Mytiškiejle Suzano ir Okuninuši 
aiškinimai pasirodė neperseniai. - U j

Istorija ir mokinimas. Japonai paeina nuo dviejų gi
miningų barbariškų mongoliškos veislės genčių, kurios į i 
Japoniją .atėjo iš Korėjos. Viena jų apsigyveno Kiu-siu 
maža-daug antrame metašimtyj pr. Chr., antra*gi apsisėdo p 
keliai^ metašimčiais anksčiaus Izumo’je.’ Gentė, • atvykusi 
vėliaus, apveikė visus savo pirmtakunus ir, susimai šausi su 
jais, padarė vieną tautą. Pirmutiniai šalies gyventojai, 
Ainosaį buvo nuvaryti į šiaurę ir čion, radę sau paskutinę 
prieglaudą, ant lezo salos, baigia nykti. Jie beveik nepa
darė jokio įspūdžio į mongoliškuosius pribuišius, kįadįa.ngi 
gimę iš susimaišymo dviejų tautų ainiai, išmirdavo jau su 
trečia karta. Pergalėtojai užėmė teipgi Sachalinoi slląj

Pradžioje trečio metašimčio Japonijoje panĮiaži .pra
dėjo platintiš chinų civilizacija, o po šešetam mdtašimčiui 
įsigavo čion teipgi ir buddizinas, kuris neužilgo visai nustel
bė tautišką tikėjimą šinto. Šitas procesas , dar lašalus 
greitėjo IX metašimtyj, kilus maišytai Riobu se! 
pripažino, jog šinto dievai yra įvairių amžinoji 
formų apsireiškimu. Šita sekta viešpatavo iki 170 
diaus atsiradimas Konfucijaus mokinimo pavidale suteik
tame chind Cu-hi davė stūmį vietiniams tyrinėte j ams ty
rinėti savo pačių tautiškas įstaigas. Šitas atsivertimas lin
kui tautiškumo turėjo labai svarbiąs pasekmes ir 
ant galo prie to, kad 1868 m. valdytoju buvo apšauktas 
mikado viefoje pirma buvusio šogono, o buddizmas pakeis

Buddoy 
ik ve-

privedė, ,

tas sinto, kuris ir liko valstijos tikėjimu. ..Uniptiškoji, teip 
sakant, Riobu sekta nustojo savo vertės, sventnar^iai buvo ~ A 

įmini ” 4Tapvalyta nuo visokių ^buddistiškų pabūklų, kiti iš kunigų 
apsivedė ir tipo šinto pasekėjais.

Seniausia ir ištikimiausia versme apsipažinimti su šin- 
•vės istd- 

Šitoje knygoje talpinasi parinktinės paslikos, se- 

ir buvo

to tikėjimo dievais yra Koiki, arba ‘"Užrašai iš seno' 
rijos”. ‘ -
karnos augštose ir karališkose šeimynose, šitas 
su žinomu mieriu buvo parašytas 712 m. po Chr. 
skiriamas pripažinimui teisių ciesoriškam namui. Kny-1 
ga Nichongi, parašyta vos keliais metais vėliaus, t iri daug 
mažesnę vertę dėlto, kad joje teip turinyj, kaip ir 
reiškiai pasirodo chiniškoji įtekmė. Vaizdinga K 
tologija ir najyviška josios turinio nepriderybė daro'reiskų 
priešingumą formalizmui chiniškosios Šu-kihg. Aiot Koi
ki, iš pradžių buvo Dangus ir Žemė; paskui radosi pirma 
trys dievai, prie kurių tuojaus prisidėjo kiti du, toliaus dar 
du ir, antgalo, dar penki poriniai dievai. Šitų dievų var
dai parodo kad jie buvo įvairių abstraktiškų supročių asmi- 
nimu. Bet tik du ar trys jų buvo garbinimo tikslas, ir 
tie Jau seniai nėra garbinami. Šita nepertraukiau u 
eilė buvo pagrindu vėlesnėms tautiškoms tikybems. 
universiteto profesorius Tokioje veltui stengėsi jarodytį , 
jog didžiausias minėtų dievų, valdytojas dangaus, sėdįs 
jo viduryj, yra tolygus chinų Tjan ir kad iš praeitos jis 
buvo vieninteliu japonų dievu. Paskutinė augščiats pami- . ■ 
nėtų dieviškų porų, Izagani ir Ibanami, ikišiol išliko pada
vime ir kulte. Jie milžiniška ragotine su antgaliu iš bran
gaus akmens (falios) drumstė vandenyną; laš 
lio jurų vanduo padarė pirmą salą vardu Onogoro, kuris iš- 
vyzdžiu panėši į baisiai didelį fallosą. Paskui jie ėmė bė
gioti aplinkui dangiškąjį stulpą, priemoniškai padarytą, 
pavidale falloso ir pagimdė kitas japonų salas, o teipgi pri
veisė ir daugybę kitų dievų. Mirus pačiai, Izanagi apianka

s tyliu je 
biki my-

ia dievų
Kame,

iš bran- 
nuo antga-

apianka

Pa». 15. bidyual pragaro teisikas (Japoniškas piešinys).

ją pragare. Bevalydamas save nuo susiteršimo, šituomi 4 
darbu, jis sutveria iš savo kairėsės akies Amaterazu, saulės | 
drevę, iš dešinės mėnulio dievą, iš savo , nosies Sazuno.' ,
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(Tąsa). J . -L
Neužbaigus savo minties, lyg kokia spė

ka pakelta, atsistojo ir, čiupinėdama išilgai sie
ną, ėjo prie bačkos tarp išgązdintų žiurkių 

. cypimo? Priėjus, rankomis už jos viršaus nu 
sitvėrė, nes ją vėl šaltis paėmė, ir teip stove-, 
jo, drebėdariia ir dantimis garsiai barškyda- 
ma. .Galvoj ūžė; užmiršo, kur yra, ir ko čia 
nuo'guolio atslinko; vienok kokis tai jausmas 
laikė suspaustas rankas, odupos krutėjo pačios 
pertraukiamą šnabždėjimą: "O Motina Šven
čiausia”. .. .

Pagalios atsigavo, suspaudė barškančius 
dahtis irtvisas spėkas surinkus, krutinę ir ran
komis stūmė bačką. 'Vienok bačkos nej>aju
dino iš vietos. Tuomet mergina įkišo ranką 
ir persitikrino, kad ji kupinai pripildyta lupeno
mis. Pasilenkė ir pradėjo išiminėti lupinas 
karštligiškai, skubiai. Prakaitas išpylė jos 
veidą, kojos drebėjo, bet lapinų krūva augo, 
ir prie jos bėgo žiurkės. Pagalios bačka pasi

judino, o prislėgta jąja lenta dar labiau 
atsikišo. Onutė pritūpė ant žemės ir sunkiai 
kvėpuodama, valandėlę ilsėjosi. Paskui urnai 
už lentos nustvėrė, traukdama ją į vidurį. 
Trauke, ilsėjosi ir vėl traukė, bet ilgai jos 
stengimaisi buvo veltus. Tačiaus ji lentos ne
leido. Nagai jos konvulsiškai į lentą įsisegę, 
krauju paplūdo, sukąsti dantys jau dabar ne- 
perleisdavo jokio šnabždėjimo, kokia tai ne- 
rymdst-ies energija išpūtė jos šnyrpšles, o švil 
pianus kvėpavimas kas kartą labiau davėsi 
girdėti. *

Subraškėjo pagalios supuvusi lenta kartą, 
paskui kitą ir trečią, kolei nenutruko per vi
durį, o traukianti ją mergina neparpuolė augš- 
tieninką. Bet šaltas nakties oras, plačia ban
ga veržiantysis dabar į kamarą.’ gteit ją atgai 
vim>. Ji pašoko ir greitai pribėgo prie Valer- 
koš klausydama ištiesiisi kaklą. Valerka drū
čiai miegojo ir knarkė. Tąsyk Onutė priklau- 

> pė ir iškišo galvą per’ skyle. Tyku ir tamsu 
• buvo aplinkui. Į .tą tamsumą ji godžiai žiūrė 

jo, tartum ją gėrė akimis. Išlindo pagalios 
ir atsistojus palei ,sieną laukė, nežinojo kur 

dink bėgti. Atsiminus, kad paliko ant guolio 
savo didelę skepetą, tik galva palingavo ir at
siduso, putam pasilenkus palei -sieną, kaip ga
lėdama tykiau? valstiečių patriobiais ėjo. Da- 
silytėjus Onutei prieitus vartelius, tie sugirgž
dėjo. Tas sugirgždėjimas Onutei priminė ką 
tai uPemalonų. Ji įkišo ranką | kišenių ir iš
ėmus iš jo. didelį, varinį dešimtuką, kurį jai 

į buvo davęs ponas sekretorius lauke “ant degti
nės” padėjo jį ant stulpelio. '

. Valandėlę dar matėsi smulki," bėgančios 
merginos laukų link, /stovyla. paskui toji.sto- 

•' vyla susimaišė su tamsuma ir dingo.. ..

Lynojo. * Baigėsi šalta ir paniurus diena, 
kassyk virsdama labiau ir labiau į tamsią nak
tį. Darbįhirikų ir darbininkių pulkai, paleisti 
iš miestelio dirbtuvių, dalinosi į pavienes krū
veles. besimažinančias gilinanties į miestą. Jų 
balsai silpnėjo ir laipsniškai tilo, apsikeisdami 
į'aiškesnę, einančių į vieną vietą darbininkų, 
kalbą. • Viduriu gatvės sunkiais žingsniais ėjo 
tapytojai, nešanti ceberitkus, kelines, šniūrus, 
arba pagalius, tai ant pečių, tai rankose, kaip 
kuriam buvo parankiau; šalę jų ėjo samdinin
kai, baltuose, storuose marškiniuose su rau 
donai-geltonais, nuo plytų dulkių, veidais.

Tarp tos žmonių minios, triukšmingai ei- 
*• nančios, drąsiai, pašaliais švyčiojo šešėlis smul

kus, susirietęs, bailus ir dairantysis į visas pu-. 
, e sės. Tai buvo Onutė. Ji ėjo greitai, atsar

giai stumiama, šalinosi, veik išnykdavo, steng
damasi tik tiek užimti vietos, kiek būtinai rei
kalinga pastatymai dviejų basų kojų, kyšart- 

' ~čių iš medinių suplyšusių klumpių. Liesos jos 
alkūnes buvo stipriai priglaustos prie šonų. 

' rankos giliai sukištos į rankoves, karančios 
ant pečių kapotkės, maža, pilka skepetaitė, ant 
galvos surišta, neužtektinai dengė jos tam
sius plaukus. Buvo tai toji pati, skepetėlė, ku
rioje buvo užrišus savo dešimtį auksinų ; dabar 
į įą neturėjo ką rišti, o kurpių pirkimas persi
keitė į nepasiekiamus mąstymus.

. Jau savaitė praslinko nuo to iš magistrato 
• kitėjimo nakčia pabėgimo, o mergina dar tik 

dabar slapstydamasi įėjo į Varšavą po apdan
galu vakarinių miglų ir minios grįžtančių dar 
Liniukų. -Kaip ir jausmu kokiu vedama, iš vie
tos toli į žalį pasuko, o vengdama vieškelio/ 
ne prie Varsa vos, bet ant Mščonovo ėjo, krū
muose nakvodama, takeliais eidama, į nuoša
liai stovinčias smukles tik labai retai užeida
mi susišyldyti ir nusipirkti duonos. Kaip jai 
ant to visko proto išteko — net pati stebėjosi.. 
Tas, ant ko išdrįso po karštligės. įtekme, su
žadino joje kurtaus maišto ir pasipriešinimo 

- dvasią. Tai buvo ir jai pačiai naujas įaus- 
— jas, darantis stebėtiną perkeitimą Jos (rijų 
1 y tetų kalėjimu prislėgtoj dvasioj. Jos veiks- 
Eįnai ir judėjimai visuomet bukos minties ir 
■ i bar daugiausiai buvo tik instinktyviškais;

?t ‘tas instinktai išsiaštrino, kuomet jam į 
y^Lagvibą atėjo paniuręs prisipažinimas, kad tik 
I^Hati sau gali užsidkčti. Klaidžiojo mergė- 

ir į 'a pusę ir į kitą, tartum gaudomas 
I^Bvėrdis: du kartu nakvojo durpų tvartuose, 
SMbhcs s’udrabkė jos drabužiu?, ji sudžiūvo nuo 
|^Bado ir nej asilsėjimo ir tik dabar, kimniet ji 
|^Kisiškai spėkų nustojo, pasuko ir padarius sa- 
|Hro kelionūie didelį lanką.'pradėjo artinti^ prie 
H^B;arša\os, aplenkdama vieškeli ir tik iš tolo 

jį sergėdama, Varšava jai atrodė kuonoge- 
riausiu pasislėpimu. Instinktu atspėjo, kad 
geriau bus jai pasislėpti tarp daugumos žmo 
nių. Perėjo vieną gatvelę, perėjo kitą, tarp 
mūrų, tarp tvorų sprausdamasi ir nykdama 
šešėlyj, kuomet pasiekė mažus vartelius, ati
darė juos iki pusei ir perbėgus sustojo ant 
kiemo, užversto visokiais niekniekiais. Onutė, 
matomai, gerai žinodama kelią, pasuko po kai
rei, į prieangį įėjo, ir pasilenkus po purvinais 
trepais pradėjo leistis į juodą skylę. čia 
taip buvo tamsu, jog einanti mergina stiklu 
po du, ar tris sykius, tai į kubilą su vandeniu, 
tai į lopetą ir sargo šluotą. Vienok, eidama 
išilgai šlapios sienos, priėjo prie paskutinių 
durių, ant kurių, per pusiau šiaudais užkištą 
langelį, įėjo truputis nuo žibintuvo šviesos, 
duris tąs ji pastūmė ir įeidama pasilenkė. Iš
karto nieko nematė, nes'st ūboje stovėjo garo 
kamuoliai, kylanti iš bąli jos, kuri stovėjo šalę 
pečiaus. Tik vandens pleškenimas ir skalbi- 
nių~trynimas, suvienytas su garsiu stenėjimu, 
ženklino, kad ten dirba skalbėja Valentienė.

— 0 kas ten? — atsiliepė nuo balijos 1>> 
ba. kuomet pastumtos durys sudavė klemka 
į sieną.

Onut^ nieko iškarto neatsakė,_tik sunkiai 
alsuodama, į tarpdurį atsirėmė. Nutrymis į 
šlapią žiurstą raudonas rankas nuo likučių 
muilo, \ alentįenė priėjo prie durių.

— V isokia dvase garbina Dievą.... o gi 
tai Onutė! — pusiau nusistebėjus, paskui 
džiaugsmingai sušuko. Ogi atsitrauk nuo du
rių. Onute! Eikš į stubą!

Numetė nuo tako pundą suterštų skalbi
nių ir patraukė merginą prie savęs. Onutė 
leidosi save vest, tartum kūdikis. Sausas ko
sulys pakratė ją visą. Valentienė atsuko ją 
i ttff11!, o pati atsistojus prieš ją gailestingai 
rankomis plestelėjo.

— Žiūrėkite, žmonės, h\jįe su ja pada- 
rė!.... O tai ją ištiesė, išdžiovino.... Te, 
išgerk truputį .— pridūrė, pasėmus vandenio 
iš supuvusio viedro. •'

Onutė, truputį nusiraminus, išgėrė van
denį. pabučiavo Valentienei ranką ir apsika- 
binoyos—kojos. Boba priglaudė ją prie pla
čios, prakaituotos, persiėmusios muilu, kru
tinės. Tas prispaudimas nudžiugino vargšę 
mergelę. Parpuolė ant kresės ir garsiai pra
dėjo verkti. Valentienė stovėjo prieš ją ir 
galva lingavo.

— O tai ją suėdė, tegul juos! — O tai ją 
išdžiovino!. . . . .Mergina buvo, tartum žiedas" 
o dabar nėra ant ko pažiūrėti.... Ir ką tu na
bagėle dabar darysi?.... Ar jau visai tave 
paleido?...’.

— Kur tau! Ne visai.... — atsakė pa
galios Onutė ir vėl ėmė* verkti.

Valentienė susi rūpino.
— Tai ir kaip gi tu. Onute?. ...

. — Muškite mane, užmuškite, bet nieko 
manęs neklausinėkite! — atsakė nusiminusiu 
balsu Onutė. Kad tik šią naktelę pas jus per
būčiau. o paskui kas bus. lai būna.....

— Ar malėte žmonės kvailę? — kalbėjo 
\ alentienė į šonus atsiremdama. — Ką ar tai 
męs nesavi, ar ką, kad tu pas mane jokios pa 
gclbos nerastum? Ar-gi aš ne kurna tavo tė 
\ ui, ką man dar pušsesto auksino paskolino 
ant kelio į Čenstakavą, duok jam, Viešpatie, 
amžiną atsilsį. ... t - ‘

Boba dar labiau suminkštėjo.
— Tai palauk-gi, Onute. — tarė valandė

lę pamąsčius, — šoksiu aš į krautuvėlę, skal
bimo niekas nepaims, prirengs’u tau arbatos, 
atnešiu pyrago, nes gal tu ir alkana, neba 
gėle....

: Nustvėrė nuo lovos skepetą, užsimetė Jtnt 
galvos, apsisuko ir išėjo.

Onutė atsirėmė į drėgną sieną ir primerkė 
akis. Šiluma, ją atgaivino, išbalęs jo$ veidas 
prakaito lašais apsipylė, nuleistos blakstienos 
metė ilgus ant jos sublogusių veidų šešėlius, 
vargdieniški rūbai kilnojosi nelygiu judėjimu 
ant drebančios liajančiu verksmu krutinės. 
Už valandėlės nusiramino ir, perimta drėgna 
stubos šiluma, užmigo.

ruoni tarpu sugrįžo Valentienė, pataisė 
gęstančią ugnį, užkaitė puoduką, ant stalo pa
dėjo dešros kąsnelį ir pyrago šmotą, vėl pasi
lenkė, atydžiai pusdama ugnį, kuri spalvuotai 
apšvietė jos malonų mozūrišką veidą. — o 
kuomet viskas buvo gatava, sustojo prieš Onu
tę, nežinodama ar ją kelt, ar nekelt.. ..

Merginos akys buvo vos-vos primerktos, 
o lupas turėjo gailei suspaustas. Kančios pa
veikslas atsimušė ant jos veido, pilnas gilių, 
tragiškų šešėlių. Dieną tą veidą jauną •ir 
suvargusį darkė koks tai kvailumas, kurs po 
brutališkų gyvasties kirčių, tartum po lazdos 
kirčių, paliko pėdsakį. Miegant, ant jos veido 
viešpatavo tik skausmas ir darė ją, savaip 
gražią.

Valentienė nemąstė apie tai, vienok atsi
stojus priešais ją, buvo tartum apkerėta. Su
siėmė storas, raudonas rankas, linguodama 
galva, o ant jos lupų veržėsi maldos žodžiai, 
tartum prie numirėlio. j

-* Motina Dievo Čenstakavos! Motina, 
didės mielaširdystės! Ką jie su ja padare, 
pagonys!.... Mergina buvo kaip rožė, kaip 
stirna, o dabar ją tikras tėvas nepažintų.... 
paukštis ir tas jos nepasigailėtų.... Tik į gra
bą dėt, tokia ji išbalus.... Tai, nuskriaudė 
ją tie pagonys, lai juos Dievas už tai nubau
džia h ... — Apsik! — suriko staiga ant ka
tino, kurs pritrauktas dešros kvapsniu, nuo 
pryžadbs nušoko ir, sprandą papūtęs ir susi
rietęs j kamuolį, trynėsi ir kniaukė žiurėda- 

as

mos ant sudėtų ant stalo gardumynų, — apsik, 
tu biaurybel O ksid tave kur!.^ »

Am rytojaus nutarė, kad pakol mergina 
neatsigaus Valentfenė neleis ją nuo savęs.

— Ką, ar tai ji ne kurna ? —• manė sau. — 
O stuboj, ar tai darbo mažai? Nors, kad ir 
t|ek, kad vandens atnešti ir valgyt išvirt, tai 
ir teip mergina sųsigadys. O gi ir nuobodu 
vienai, kad neturi per dienų-dienas į ką žo
dį pratart, ir pati viena sukinėjosi tarp tų 
keturių sienų.... 'Kad taip, Dieve, sergėk li
ga, ar kas, tai nebūtų nę kam vandens" lašelį 
paduot. *Teip, suklupt, suklupo mergina,' kas 
teisybė, tai teisybė, tegul ją tę ponas Jėzus 
teisia. Bet pati per save nėjo ant blogo, vien 
tik iš top kvailos meilės. Žinomi dalykai.... 
Kaip koks nevidonas užsispirs tai ir kuono- 
geriausią prigudys.

Nusprendimas, kurs '"po tam protavimui 
galutinai ponios Valentienės prote subrendo, 
buvo neperkeičiamas. Neleis nuo savęs mer
ginos — ir tiek. Onutė su kokia tai baime 
priėmė viltį naujo gyvenimo ir ramumo. Ne
tikėjo savo likimui. Per pirmas dvi dieni 
trusėsi, tartum ko bijodama, .tai per duris, tai 
per langelį laiks į laiką dirstelėdama. Tre
čią dieną jau šiek-tiek ajisiprato, V alentienę 
teta pradėjo vadyt, glostė katiną ir sukinėjosi 
apie pečių tyki ir džiaugsminga, su nušvitusiu 
veidu. Tik jos akyse pasiliko senovės šešė
liai. tartum tos suotemos, ką giriose slepiasi, 
kuomet jau visa apielinkė yra apšviesta.

Ketvirtą dieną sėdėjo abidvi moterįs prie 
pietų, kuomet durys stigirgždėjo ir sargas įėjo 
į stubą. Onutei šaukštas iš rankos iškrito.

— Tegul bus pagarbintas.
— Ant amžių amžinųjų........Ką ten naujo

Ponas Dievas davė.
— Ogi kaslink ‘“įsimaldavimo”.
— Kokio ten “įsimaldavinio” ? Ar tai 

neužmalduota, ar prašporto neturiu?
— Aš gi prie j>onios Valentienės nė netu

riu jokio reikalo tik prie tos merginos.
Skalbėja nusiminė. Onutė pradėjo drebėt.
— Na tai ir kas? -Tai ir toji mergina bus 

užmalduota. Ką tai ponas Pranciškus mano, 
kad tai, nelyginant, jijė tokia kaip tos iš antro 
namo? Pąs mane, ačiū Dievui, tokių dalv- 
kų nėra!

Sargas keptirę.ant galvos |>erkreipė ir ką- 
sėsi antausį. Ponios Valentienės iškalba ma
tomai jį impohavd, bet jis J nusprendė nenu
sileisti.

— O šuva man’ ten prie ko! aš tvarką da
boja namuose, nes iš to duoną turiu. O mer
gina tegul pašpoftą paduoda, nes gal viršinin
kas užeiti.... ašJčia gi pavakare užeisiu....

Išėjo ir duris paskui save uždarė.
Moters dirstelėjo viena į kitą. Onutė bu

vo persigandtis, Valentienė galva lingavo. Ži
nojo jau praeitį merginos ir raudoną |>ašportą.

— Ir užmiršus buvau, kad teip dabar su 
tais įsimaldavimais spiria.... O kad jie kur....

Onutė apsiverkė.
— Neleiskite manęs nuo savęs, tetule, ant 

pražūties, neatiduokite!... J
— Nutylk! nutylk? — ramino ją skalbėja. 

— Gal tą viską ponas Dievas perkeis... .
Glostė tamsius .merginos plaukus, plačiu, 

šiurkščiu delnu, bet ir ant jos yeido matėsi 
rūpestis.

Atėjo vakaras. Onutė drebėdama ■ Idukė 
pasirodant sargo, bet sargas neatėjo. Ant 
rytojaus teij)gi neatėjo. Viltis aj>ėmė mer
ginos širdį. *

Sąvaitė .praėjo. Buvo nedėlia. Valentie
nė išsirengė pinigų t’ž skalbimą pas “kavalie
rius” priešais, bet vartuose netikėtai susitiko 
namų užvefzdą. Užveizda buvo jaunas žmo
gus, puikuolis, name negyveno ir rodėsi jame 
kuorečiausiai. Taigi atlikęs, tą ką vadydavo 
baudžiava, movėsi pirštinaites, kaip jam’ boba 
pb kojų pasipynė. Sustojo, segdamas guzikutį 
ir sulaikė ją gąlvos linktelėjimu.

— Ką ten man sargas sakė, kad jus kokią 
ten merginą be įmaldavimp laikote?

Skalbėja krūptelėjo, bėt nieko neparody- 
dama tarė: t

— Jii.... ką ten turėčiau ką laikyt, ponu
li. Teip ten prisiglaudė prie manęs vargšė, 
kad nuo drugio atsikratyt.... O sargas ge
naus padarytų dabodamas tąs merginas iš 
ano namo, ką |>er dienas ir naktis Dievą rūsti
na. . ♦. 1 ' •

—r Na, o as jus persergsčiu, kad to nebū
tų. Arba merginą užmalduot, arba tegul ei
na, iš kur atėjo. Aš už ją nenoriu atsakyt. 
Suprantate?

Valentienė pabučiavo jam į ranką. z
— Y.... ką ten, ponuli! ".Kas ten turi 

apie tai tuojaus žipot. Lai pabūna dar kokią 
sąyaitę, kad tik šaltis pereitų, juk ji čia nie
kam vietos neapmąudžia.... (

Netekęs užveizda kantrybes liežuviu plekš
telėjo.

— Kas tai do kvaila šneka! Juk aš už tai 
atsakau, bausmę galiu užmokėt, užveizdystą, 
po velnių, nustot galiu! Ką, ar tai nežinote, 
kokia dabar tvarka?

— Taigi žinau, žinau, kur čia nežinosi, po
nuli. ....

— Na, tai kad žinote, tai ir gerai.
Užsigrįžo.
—-1 Pranciškau! Šiądien nuo tos merginos 

paimk pašportą — girdi?
— Girdžiu, ponuli.
Ponas užveizda, užsisegė šiubos apikaklę. 

užsirūkę cigarą ir nuėjo. Valentienė stovėjo 
valandėlę tarpvartėj L giliai užsimąsčius, pas
kui, užsisukus, nuėjb į savo stubą. ♦

Dėl keršto, vienok, širdies mandagumo,

priprato daugeliu! njoterių, norįnts svetimo ne 
vienai poniai, apie' savo su užveizda susiti
kimą nepasakė-Onutei, tik po stubą apsisvaiš- 
čius, tartum ką tai užmiršus, išėmė iš skrynios 
rišulėlį su pinigais, matomai neužsitikrinus 
visiškai kaslink tų iš priešais vaikinų Ir, dar 
viena skepetą apsigaubus, išėjo į miestą.

Onutė tuom £arpu išvirė pietus ir pridem 
gus puodus, pas pečių atsisėdo žiurėdamą į 
ugnį ir raudbną liepsną. Sėdėjo, galva lin
gavo, mąstydama ir sunkiai dūsaudama. _• Nuo 
ano sargo pasirodymo, ji buvo tartum žolė, 
per kurią lekia audros. Nė ji naktimis gali 
miegoti, .nė dieną ramiai pabūti. Tik po pa
kampes dairosi ir klauso ir žiuri, iš kurios 
pusės gali ateiti blogas.... O širdis dreba, tar
tum drebulės lapas. O, Jėzau, Jėzau! Ir kam 
tai gali kenkti, kad apie ją žmonės užmirštų, 
kad jau čia galėtų pasilsėti iki kokiam nors 
galui ... * . *

Ji apsidairė po stubą.
Ogi jai šičia teip gerai, tartum pas tik

rą motiną pribuvus. Už tai ji ir gulant ir ke
liant Dievui dėkavotų.... Teisybė, didelės 
sveikatos jai Ponas Jėzus nedavė, bet visgi 
Dievą į pdgelbą pasišaukus, dieną arba ir dvi, 
prie skalbimo išstovės.... O ji skalbtų ir 
skąlbtų, drąuge su Valentiene, net akyse tem- 
tų.... Ir kam tie žmonės išgalvojo tuos paš- 
partus, kam?. ’...

Dar galva lingavo, bet svajot jau nustojo, 
l ik vėlę jos Ur gebančioje, suspaustoj* bur

noj skonį apėpiė niešpasakytas kartumas. Ne- 
senei dar žmonių bijojosi, dabar pradėjo juos 
neapkęsti;... Angliąi pečiuje užgęso, stuboj 
pasidarė tamsu.

Kokios rųšies buvo Valentienės, per keletą 
valandų buvimo mieste, pastangos, niekas apie 
tai nežinojo; bet sugrįžo ji linksma, tartum 
|>a jaunėjus.

—, Klausyk, Onute, — sukuždėjo prišoku- 
Imk mano skepetą

(Tasa nuo ketvirto puri.)’ 

' Hart'Shorne, Okla., i 59 kp.
Rimkus, V. Seilius, J.: ViršutisLm l { 
Bastys, J. Gaigalais, M. Jocys, jĮpfp? 
Bulota, P. Kruvelis, S; Gudviasl p 
K. Palionis. ‘ ;į , O H1;

Portage, Pa., 64 kp.; M. | j 
kauskas, P. Jurevičius, V. Matuš i 1 
lionis.

Pittsburg, Pa., 9 L. O 

moms, D.‘ Kibirkštis, J. Šlovėj i 
J. Pakrosna, J. Ęikinas, M.
ga, J. Pauliekas, M. Kujokas,1 AL 
Astocka.

Du Bois, Pa., 67 kp., A. SįikėL 
lionis. Į t

So. Chicago, /II., 33 kp.: s. įįM 

minienė, A. Jakučiunas, S. Jaku* į j 
čiunienė, A. Petraitis, V. Dirnįjlj 
kas. [t '

A/ahanoy City, Pa., >8 kp., \ 
Maciulevičius.

Chicago, III., 37 kp.. j jasin, 
kas, J. Kąstinas, J. Ctaniliauska 
L \ aliukas, T. Stąnevi^ia.

Shaft, Pa., 93 kp : F. Tarėjų 
J. Radževičia, J. Valaitį K. Alekl 
synas, K. Kuršvitis, A. AleksyJ llf 
J. Civinskis, K. Stankevičia, j£p 
Cušinskis, A. Jablpnsloį, M. Bo- 
linskas, M. Vulinauskas, J. Mędaį 1 
linskis, J. Luišys.

Pana, III., kp., M. Zarėčkas. P 
(už 1909 ir 1910

Pittston, Pa., 24 kp.: K.. BhI 
dauckas, >P. Mataiiį, t GalinskĮkį 
A. Blazonis, M. jGusasj, P. MoiįąJ | ] 
ras.

šiai prie još merginai 
ir ei va....

Onutė sustojo viduryj stubos abejojanti u\ 
nustebus. 1 - \

— Greičiau, greičiau.... kužino skalbėja —- 
nestovėk, imk skepetą, kol tie dvokianti kaili
niai dar nieko nesuuodžia....

Teip 'Valentienė vadydavo sargą, su ku- 
riuom gyveno tolydiniam nesutikime iš prie
žasties muiluoto vandens išliejimo, kaip pats 
Pranciškus sakydavo, “ant paties trakto”'.

Mergina apsisuko, jos rankos drebėjo, ko
jas |>ainiojosi, vos neparpuolė per. katiną. 
Apyčiupoųiis surado skepetą, užmetė ją ant 
galvos ir išėjo, atsargiai paskui save uždary- 
damos girgždančias duris.

Ėjo greitai ir tykiai. Onutė susirupinus, 
Valentienė užganėdinta, bet teipgi ko tai su
sigraudinus. '

—Tai kaipgi bus,'tetule? — užklausė mer
gina, kuomet jau žymiai toli buvo nuo namų.

— Kaip bus? Gerai *bus.. Mielaširdingas 
Ponas Jėzus pagelbėjo ir tiek. Ne mano ta
me protas ir ne mano valia, bet žmonių protas 
ir Dievo valia. O tu nieko nesirūpink, nieko 
sau į galvą nesiimk, tik už darbo imkis....,

- — O kur mane vedate, mieliausia tetutė? 
— spyrė Onutė. —-

— Kur turėčia tave vest? • Pas žmonės ve
du. Suradau tau tokią tarnystę, kad net!.... 
Tiedu vaikinai, ką ėjau pas juos pinigų, tai iš 
jų vienas apsivedė, ir net į kitą miesto dalį 
išsikraustė, jam, mat, užvei'zdos vietą davė už 
butą. Taigi einu aš pas jį ir sakąu jam, teip 
ir teip, kad čia viena mergina yra, tik, kad 
jos senas pašportas išsibaigė, o naują dar ne- 
prisiuntė....

— O Jėzau! — pertraukė Onutė išsigan
dusiu balsu.

— Tik tylėk, tylėk! — sudraudė ją Valen
tienė.’— Ne mano tame protas ir ne tavo, 
tik mokytęsnės galVos patarimas.?.. O ponas 
Jėzus nusidėjusiam žmogui atleis, nbrints kad 
kas ir neteip bus pasakyta.... Tik reiks vals
čiuje raštininką įtraukt į savo pusę.... •

Onutė nutilo. Ne apie nuodėmę ji galvo
jo, bet bijojosi, kad tas issisukimas į didesnę 
kokią klampynę jos neįklampintų. Nuleido 
galvą ir paniurusiai ėjo. šalę skalbėjos.

— Kaip aš jam tą pasakiau, tai jis man 
ir sako: “Iš dangaus, žmonet, nupuolei! Kad 
teip gera mergaitė butų, tai męs patįs ją tuoj 
priimtume, nes mus toji girtuoklė boba, ką 
mums čia ant patarnavimo'ateina, visiškai nu

apy- 
bus! 
tuoj

kaitis, B. \ asnauckas, V. J. Stan
kūnas, D. Slėnis, X \’iskoška. M. 
\ iskoškienė, J. Aleksandraviaįisj 
M. Petrauskas, P. Jonaitis, K 
Kasparas, J. Sakalauskas, S? Mi< 
šeikis, K. Dagis, A. Švabas.

Cheltenham, Pa., 87 kd.: S. Jiir- 
kauskas, M. Ginkevičięnė, J. Jah- 
kauskas, S. Ulevičius, O. Ast'raus-lj 
kiutė.

,So. Boston, Afass., 81 ‘kp.: jk, 
Gricius, V. ČepulionisL K. Gen- 1 
droliiis, T. Ambrazienėl, K. Vidų- | 
giris J. Radzevičius, A. KlintU ' 
rauckas, J, Putauckas, A. AueškU 
• • • ’ ~ ; T .. 1 L ukalnis, T. Pivariunas,
F. Bendaravičius, K.
Senukevičius, P. Plidusjkąs, J. La
kus, J. P, Tuinyla, S.

Benld, IU.t 76 kp.:
P. Naikelis.

Athol, Mass., 73 kp.: J. Sklen

. Urpsaitis,
Vjlaišis, J.

ramsk;
'adolsk

/inioi, Aiass., icp.: j. Sklen bJ 
P. Lapenas, K. Macinsla^, J. Kii-J 1

Artu York, N. Y., 43 kp.: J.
^įkevičia. •

lis, M. Pakalniškiutk l*|
Joliet, III., 42 k p,, ji Prundiais 

(už 1910 m.).
PhiUidelĮfhia, Pa. 174 kp.: J. V.

Grinevič. J. ’ SkuodtittsL AE - Gcl-J

T.J Vaį-

Edttvrdsville, PaL.

nau-

— Tai aš jam f ranką tuojaus. Kodėl ne, 
ponuli. * Mergina gėra, darbšti, sakau. /Tai 
jis vėl: “nes, matote, žmonel, aš čia užsimal- 
dayimfis prižiurau, tai kol kas vienas su kitu, 
tuom tarpu, susitaikytų”. Tai aš vėl jam į 
ranką.../-Po teisybei, lai man daugiau kaip 
pusė metų už du rankšluosčiu ir penkias 
kakles kaltas. Bet galvoju sau: Tegul 
Nepriminsiu jam. Arba turi žmogus 
porą skatikų,.arba ne....

Ji mostelėjo ranka ir nutilo.
Tą pačią dieną Onutės apsigyvenimas 

joje tarnystėje. Mergina ėjo, tartum ant nu
žudymo, teip jau bijojosi, tų staigių permainų, 
iš kurių kiekviena jai atnešdavo nelaimę. Va
lentienė ją iš pradžių koliojo, bet kuomet pri
siėjo persiskirt, jai pačiai graudu pasidarė ir 
per jos raudonus veidus pasipylė smulkios, 
aiškios, greitos ašaros....

Jaunieji buvo užkerėti savo nauja tarnaite 
Abelnai dar Jie visukuo džiaugėsi, o ypač vie
nas kitu. Buvo tai pirmutinė tarnaitė jų nuo
savam lizdelyj; atrodė Jiems, kad.per ją ir jie 
gauna kokia tai Vertę, rimtumą. Ypatingai tas 

(Toliaus bus).

gauta-, J. Butvilą, Ą. L 
Bolikevięius. A. Valinčibs 
čiulis, K. Insas, A. Gaq 
lakstys, P. Jurčiukonis?

Scrantoiif Pa., 56 kp. 
Kalėda, J. Petrikis, 
Šalna.. Į ' |.

Kingston or j
29 kp.: A. Belakąs,1 K. Čepresaiį' . 
M. Armonavičia; J. Žukas, A. j 
Marcinkevičia. ' Į •

Chicago, IIL, 28 kpj.A. Sadei*-, 
ka, P. A. Bulauckailtė, p] K. Vi. 
tartaitė, A. M. Alftevičiųp, J. & į 
Zalatorius, J. A. Kriaučįunas, J. 
B. Juzėnas, J. J. šūkis. A. Blyj- | 
nas, T- I- Misevičius; SJj. Bagvi\ į 
lionis, P. K. Kazrnarsk^s, ■ C. Kli- f 
bas, B. Astrauska.% į. Gudaitis, Jt J 
Lukošiūnas, A. DūndulijutiJ Įl|d| 
Karvelis, J. Savanoųs, J;j Raugei | 
vičius, M. PaliOTUs, S. Vosylius, J, j 
B. Skipetis, P. Labanauskas, S. | 
Cesna. M. Kizas, A. Raizgos.

Brooklyn & Turit, V. Fį j 
3 kp.: V. M. Kriaučiūnas. J. Am- . f. 
braziejus, J. Norkus, M. ^eskathį į
I. Matijošaitis, V. Baltrušaitis, A. i 
Vanagas, K. Mockttgj S. Lutkauc- | 
kas, S. Bujokas, L. kaziunas, 
Jurgelionienė, T. Vaitiekaitis. Pa i 
Zuikis. P. Klastančias, J. Vok- į 
kis, V. Petrulis, J. Karpus. J.į 
Venckunas, A. Zarenka, K. \’il-j 
kevičius, P. Straševičius, J*. Be
pirštis, P. Vaitiekūnas, A. Lti-‘ ' 
kauckiutė, M. Sinkevičius, J. Vai
tukaitis, J. Mickeliunas, J. šert- 
vitis, P. Kukaitis, J. Sauntsį^O^ 
A. Grigaliutė, G. Žukauskiutč,
J. Mačys, P. Mačysį, P. Taleiša, 
A. Zailckis, A. Atkocaitis. J.r SI* i 
maltis, P. Kulis, B. Vaičiekauc-| 
kas, J. Vidrinvkas, P. Gruzinckad, I 
J. Pricas, Vaityla, P. lapindfcas, 
S. Jaskevičius. M. Pačisa, C. Sta- „ 
siukonis, B. Vaivada, J. Taraške
vičius, P. Paliokas, O Karaliūtė, 
J. Garšva, K. Navickas, V. Ado
nis, J. Karalius, J. Jokymas, J. 
Kazlauckas, A. Kairukštis, A. Lue- į J 
ka. J. Matonis, J. Kaspara, J. Ja- ;
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,Į Vokietijoj, mieste Duesseldor- 
fe susitvėrė oriai vinnkystės kom
panija, kun parengs čia orlaivių 
dirbtuvę. ' Kompanijos kapitalas 
siekia 3 milijonus markių.

Teip ir pasibaigė 
Dėl tų vaidų, kaip 
ketina skilti.

/. Minkštutis.

|| Pagarsėjęs Nicaraguos prezi
dentas Zelaya rengiasi iš Mexiko 
važiuoti j Belgiją, kur jo Ameri
kos prezidento piktumas negalės 
pasiekti. - ■-

M. D. 
vasarą 
nutarė

kaip rei 
duoti slčib

organais, 
ir privers 
ir |Hiiinti 

Vaistas

Gardner, Mas*., T.- J. Kučins
kas.

V. Ą. Greičiui, T. M. D. sekr.,
28 Stile^HalI,

Valpalaiso, Ind. .

|| Garsus Voketijos orlaivių 
radėjas, grafas Zeppelin mano 
dirbdinti naują milžinišką orlaivį, 
kuris galės paimti 300 pasažierių.

LYKAS. * 
gyvenimą

Ashland 
i tų sieninj 
loc. stenk- 
nu

Žalnieraiti*.
Sunday.
I. Bieliavs-

Kiekvienas, kuris užsirašįs “LiX j |’| 
tavą” visiems metams, gaus dova-- I 
nai du puikius “Lietuvos” Kalen-

[ros” draugijai ir atliktas kriukis. 
R. tuomet prieš

ir supranta, Kas k<j gero mm,, o.
kas blogo, nejaugi C. Val<J. pir-)“ prelegentais
mininkaa ir Jame atvėjije laiko "amnavanca. : 1

ė intelektuališ- ir CcPul,s lr panarino S. L.

|| Vengrijoj, Septinkalnio pro
vincijoj, pulkas vilkų užpuolė jo
jantį per fprią baroną Ottoną von 
Orban. Arklys numetė jį ir 
kai sudraskė.

riuos jau išbraukė ? Malonu būt

Kad musų Centro Valdyba dir- 
Aš tuos ba sauvališkai tą atkartoju ir da-

Rašydami adresuokime: 
A. OLSZEWSK1 

3252 S. Halsted st., Ghicago, JJ1

dūrius — Knygutę ir sieninį Ka-jj 
lendorių. “Lietuvos” knygutės i

Kalendoriuje telpa labai dau< gerų t 
ir naudingų raštų, iŠ kurių kiek- [

visokiose

posmertl-

rua- DuCtatr

nulis, P. Gražys, A. Garbulevska, 
J. Vaičiekauckas, M. Radževičiu- 
tė, K. J. Miliauckas, K; Cesna, S. 
Sušmskas. *

Nashua, N. H., 79 kp.: S. Za- 
penas, A. Trainavičia, M. Grigas, 
A. Gaidys, J. Petrauskas, V. Ver
seckas, J. Kašalinas,

Chicago, III., 28 kp.: No. 53 
“Lietuvos” vietoj J. Černa turi 
būti J. Ceniik.

Dekalb, III., 100 kp.: vietoj J. 
Jonaitis turi būti J. Jonavičius.

Bidduinsville, Mass., vietoj Šlie
kis turi būti Slitskis.

Lenvrcnee, Mass., 7 
E. Eskimoniutė, A. 
Pauža, A. Stankutis,
H. Aleksonas, K. Esinkiutė, J. Iš
kauskas turi būti: A. Jakimoniutė, 
Ai Jenčius, A. Pauža, A. Stankai
tis, A. Mižeras, A. Aleksoms, K. 
Jesinskiirtė,. J. Lukauskas.

vė knygas ir valdžią naujai išrink
tai valdybai ypatose p. F. Eis- 
monto, kaipo kuopos pirmininko 
ir p. A. Sliakio — kuopos rašti
ninko. Apkalbėjus vietinės kuo
pos reikalus, sumanyta sušaukti 
parainkesniu laiku viršininkus visti 
šešių chicagiškių T. M. D. kuopų 
j sueigą su tikslu arčiaus terp sa
vęs susipažinti ir apkalbėti reika
lus kaip vietinių T. M. D. kuopų, 
teip ir besiartinančio 111 T. M. D. 
seimo. Mat.chicagiečių norima su
tikti T. M. D. seimą iškilmingai.

Vielinis korespondentas.
kp.: vietoj 
Enčius, A. 
A. Mizėra.

“Nors mi 
no vardu kuvpo< 
vyriausybė įį ku'^os 
oficijališkai taiki Lioliai nepatvirti
no” ir tt. Nereikalingai kalbėt, 
kad ir nuobodžios pasakos, jei jos 
niekas neklauso, jokių oficijališku- 
mų nemanė ^pranešt kuopos valdy
ba, o antra j kuopos valdybos pir
mininkas ir sekretorius yra toje 
komisijoje. «

Nors pirmininkas sako: “Bet 
kur mes vyručiai teip važiuodami 
nuvažiuosime?....” (nuolankus 
išsireiškimas). Kam pirmininkas 
nuolankauja? Aš nereikalauju jo-

3 fcpmisija pasivadi- 
> kutpos, ta! vienok

> to pranešimo

PAVIENIAI.
Burlington, N. J.: Ą. 

ris {už 1909'ir 1910 m.) 
turys. c . . . •

So. Boston, Mass..: V.
-S. Plekavičia.

Sharon, Pa., P. Gavena. »
Haverhlll, Mass., T. Kašėta.
Brockton, Mass,, J. K. Pleke

lis. '
, Philadelphia.- Pa.: J. Grigoravi-

A. Bačeliunas.
Y.: M. Vaseila,

P. Stankuvienė.
A. Babelė.

Jeliet, III. Pereitą sanvaitę 42 
T. M. D. kuopa laikė savo mėnesi
nį susirinkimą, kuriame buvo apra
šyta apie p. Nebrėkučio užsipuoli
mą ant Centro A’aldybos, apie 3 
T. M. D. kuopos iš Brooklypo 
komisiją r apie Centro Valdybės 
pasielgimą su ta komisija tai yra 
apie jos nubaudmą. Kuopa •prijia- 
žino, jog seimų nutarimai turi būt 
visų pildomi, ir Centro A’aldyba tą 
daboti. Nutarta siusti Centrai A ai- J ,
dybai padėkavonę už piklymą sei
mų nutarimų ir. dabojimą T. M. 
D. įstatymų; Žinantis.

čius, V. Budris, 
Brooklyn. N. 

M. Norkevičia, 
< Racine. Wis.,

BeĮlow Falls, Vt.. L. Mačys.
Čhicago,* III.: T. Suša. J. Sut

kus, E. S. Sutkuvienė (už 1909 ir 
1910 m.), A. Narbutas. A. Žalys, 
J. Kamarauskas, V. Buknis.

Detroit, Midi., P. Urbonas.
St. Ctiarles. III..1 M. Tarabilda.
Ledfožd, III.7 K. P. Bikinas.
Hamilion, (Ant., Canada, F. Sy> 

rus.
Coaldažft.-Pa..' K. \ ailonis.
Seattle, AVash., J. Endžiulis.
\Vorcester, Mass., I. P. \ irte- 

Hs. V.
AVaterbury. Conn.. J. Mažeika. 
Kenocha, AVis., K. Brazevičius. 
Harrisburg, 111.: Ą. šukaitis, 

B. ’ Ruzgis, P. Aiagolis, J. Petra
vičius, J. Miškinis.

Sedyville, Ind., P
Fmckville, Pa.. M 

į Cambridge, Mass.: 
. įkas, V, Danielius. ?

Toronto, Ont., Canadą: V. Ju
saitis, F. Breekus.

Atoughton, Mass., B. ■Mickevi-

Webster, Mass., A. Kaunas (už 
,1909 ir Į910 m.).

Cleveland, Ohio, S. Šliakiš. \
Boston, Mass{: F; D. Bagočius, 

D. J. Bagočius.
' Burnside. III., V. Tulauckas.

. ‘ • Oiicago ‘ Ileights, III., K. Kin-'
1 deris. , w' .< ■ ’ - ...Scranton; Pa., M. Natkevičia. 

. Oregon City, Ore., M. Janukai- 
lis.

Pittsburg, Pa., A. Kiaušas.
Girardvillę*: Pa., _ J. Savickas, J. 

Marcinkevičius, P. Levinckas.
Kaunas, Lietuva, J. Vokietaitis

Chieago, UI., 28 T. M. D. k p. 
parengė ‘vakarėlį, subatvakarije 22 
d. sausio, McCormick svetainėj. 
Švečiais buvo veik vienas tik jau
nimas — daugiausiai nuo AVest 
Sidės, nors galima buvo užtėmyti 
svečių ir iš tolimesnių miesto kraš
tų. Laiką linksmai praleista šo
kiuose ir žaisluose; apart to va
karą |iamarginta keliais numeriais 
iš dekliamacijų ir moholiogų, ku
riuos išpildė liuosnoriai. Reikia pa
žymėti jausmngas (Fkliamacijas 
panelių Mozerytės ir Ulikiutės, 
teipgi moiholioguS pp. Brusoko ir 

r Uktverio. ’ Jokių svaiginančių gė
rynių nebuvo; užtai redgėjai pa
vaišino svečiui ’ “minkštais” gėry- 
inais, riešutais ir uoboliais. "Mes 
butume galėję dikčai uždirbti, pa
rengdami šitą vakarą kur prie alu
dės, bet butų mums sami'ata lysti 
kur smuklėn, jog jus neskaitote 
AVest Sidės jaunimo teip žemai?” 
ištarė vienas iš žymesnių v.estsi- 

’diečių. Griežė “Birutės’; erkestros 
muzikantai.

* Rengiasi prie. III T. M. D. sei
mo. Pirmas balsas rengimesi prie 
III T. M. D. seimo, kuris čiuosmet 
atsibus Chicagoie, davėsi girdėti.
kada setiosios^ ,2^ T.M.Q, kuopęs 
(ant- Bridgcporto) valdyba

44 kuopa atstovus išrinka į 3 
kuopos susirinkimą, kur yra ma
noma sujungtomis ir tt., ar tai 
ręiškia, kad tai aš išrinkau ir 
mano noru yra jiegas sujungti?

Štai kame dalykas: Man apsi
lankius į 44 kp. susirinkimą, teko 
išgirst tūlą asmenį išsireiškiant, 
kad jeigu Centro Valdyba yra už- 
gnaužusi visuotinąjį balsavimą, tai 
rejkią per laiškus susižinoti su ki
toms kuopomis, ką jos apie tai ma
no, bet pasirodė kad yra negalimu, 
nes anfrašų kuopų valdybų nie
kas neturi. Todėl buvo pakeltas 
klausimas, kad T. M. D. kuopų 
valdybų antrašai tilptų organe ^ų nuolankumų, ir jeigu 3 kuo- 
nors vieną kartą.per metus, bet;P4 praneštų, kad ji yra padariusi 
pamiršau kaip tapo nutarta, 
nas iš 
žinosiu 
ir tt. 
stovus 
niunas 
jimui 
nutarimus girdėjau ir supratau, bar (bereikaio. — liaukis), to ir 
kad tai buyo slapta agitacija už-' prisilaikysiu toliaus, ir kad teip 
vesta, nes be Centro Valdybos ži-1 nesauvaliautų, tai butų išklausę 
nios, 2ir ne viešai per laikraščius, narių reikalavimo, leidimo per vi-

Tuom kart lyg tyčia aplaikiau suotiną balsavimą. Ar Dr. V. 
laišką nuo teip vadinamo mano Kudirkos raštus visus ant kart 

spauzdint, ar tik dalį. (Tas buvo 
jau po laikui. — Laukis).

P. Sinkus...

klaidą, ar kaip kitaip, kuopa tą 
kuopos narių sako, aš su- [komisiją turi išteisint, tai ką musų 
su tą* kuopa, kitas, su kita malonusis tada pasakys tiems ku- 
Drauge nutarta išrinkt at-.
į 3 kp. susirinkimą ( Da-: matyt....
ir Mavijauckąs) apkalbę- 

įr susijungimui.

|į Prancūzijoj ir Šveicarijoj 17, || Vokeitijos randas apreiškė, jog
18 ir 19 d. siautė audros; upės iš
siliejo per krantus, pagimdė tva
nus, kurie labai daug nuostolių pri
dirbo. Tvirtovė Belfort apsemta’ 
vandens, užlieta ir upės Moselio 
klonis. Netoli Allemond, nuo kal
no nuslinkus! žemė išgriovė daug 
triobų. isos aplinkinės miesto 
Rheims išrodo kaip jūrės, kurių 
krašto nematyt. Tvanai užgimė 
tęipgi Belgijoj. - Daugelis fabrikų 
sustojo. Tvanai yra ir Šveicarijoj. 
Visi kaimuose perėjimai arba už- 
tvinę, arba sniego užnešti. Tū
luose apskričiuose kalnuose yra 
sniego iki 10 pėdų storai. Tele
grafų ir telefonų vielos nutrauky
tos. ’ '

negali daiyti Amerikai didesnių 
nusilenkimų muitų reikaluose ir 
nuo 7 d. vasario ant 127 daiktų 
ateinančių iš Amerikos muitai bus 
pakelti. Vokietija nesutinka įleisti 
Amerikos galvijų ir žalių vaisių.

APFE PERSIUNTIMĄ KUDIR
KOS RASTŲ T. M. D. NA

RIAMS.
Žinome, jog antrasai T. 

seimas, laikytas pereitą 
mieste Worcester, Mass.
netik duoti visys Kudirkos raštus 
T. M. D. nariams dykai,' bet dar 
ir apmokėti iš T. M. D. Centro iž
do tų knygų persiuntimą.

Septynios didelės Kudirkos raš
tų knygos svers diktokai, todėl 
reik tikėtis, jog. ir jų persiunti- 
mas nuo T. M. D. knygians į kuo
pas gali apsieiti gana brangiai.

Sumažinimui tų -persiuntimo iš
kasėtų. paduodu .sekantį sumanymą 
kuris, tikįmės, galutinai bus priim
tas ir su knriuom iš anksto nori
me visus supažimliuti.

Tokiuose miestuose, kaip Chi- 
cago. Cleveland. Boston. Brooklyri 
& New York. Philadelphia. il- 
kes Barre ir kituose, kur yra po 
kelias T. M. D. kuopas, knygos 
bus išsiųstos 'Ąsoms to miesto 
kuopoms kartu (ne askirals siun
tiniais).

Teip pat visi pavieniai d. M. 
D. nariai, kurie gyvena miestuose 
su T. AL D. , kuopomis, ^aus raš
tus per vieną iš to miesto kuopų.

Atskiras kiekvienam pasiunti
mas tokio pundo knygų padarytų 
T. M. D. nepanešamas lėšas ir bu
tų ištikro per didelė jos iždui 
skriauda. * .

Savo laiku iš kalno pagarsin
sime kokiuose miestuose ant 
kių kuopų vardo bus knygos 
siųstos, šiųom kartu norime 
iš kalno supažindjnti T. M.
kuopas ir narius šu šiuom suma
nymu, kad išvengti paskui ke
blumų.

Teipgi geistume. kad pavieni 
nariai, kurie gyvena arti mestų, 
ar miestelių, kuriuose randasi T. 
Mr D. kuopos, ir per kurias jie 
galėtų gauti Kudirkos raštus, duo
tų apie tai iš kalno žinią Centro 
Sekretoriui. Patiekite visi kiek 
galėdami ypač pavieni, suma
žinti T. M. D. dideles išlaidas 
j>ersiuntimo knygų. B' .K. B.

AR PAMATUOTI DOKUMEN
TAI?

Kadangi T. M- D. Centro A al
dyba ant mano asmens sukrauja 
daugiausiai prasižengimų prieš T. 
M. D. įstatus, kurių be pataisy
mų negaliu pr®nti, tai turiu viltį, 
kad T. M. D. ųrgane bus leista ir 

‘man paaiškinimo žodis ištarti.
“Lietuvos” Nd«&2 š. m. T. M. 

D. rubrikoje, poiie T. M. D. pir
mininko straipsnį “Keli paaiški
nimai” pripasakota gana daug, ir 
be mažiausio reikalingo apsvar
stymo, iš sugaudytų asmeniškų laiš
kų. naudojanties ištraukomis, ku
rios yra iškreiptos ir su jomis 
negalima yra sutikti.

Pirmiausia sulyg ;to didžiausio 
dokumento, t. y. laiško rašyto ma
no draugui, kuris buk netikėtai 
papuolęs Centro A’aldybos ran- 
kosna, cituoju žodžius.... “44 kp. 
Greenpoint, N. Y. Yra atstovas 
išrinktas į 3 kuopos susirinkimą^ 
kur yra manoma sujungtomis jle- 
gomis tuom kart požeminę stimu
liaciją varyt, arba slaptą agitaci
ją link referendumo....’*.

Bet C. V. pirmininkas nuklausė, 
ar aš ėsu 44 kuopa, ar 3, ar tik
vienata teip lygiai prisidėjns prie
kuopei kaip ir kiekvienas, ir kad

draugo, kuris tarpe asmeniškų rei
kalų. užklausė, kaipo seiliaus gy
venęs Brooklyne, kaip Brooklyne 
lietuviai darbuojasi? * Ką mano 
apie visuotiną balsavimą T. M. D? 
ir tt.

Aš nieko blogo nemanydamas, 
pabrėžiau ką organizacijos veikia, 
ką T. M. D. tos dvi kdopos ma-|ant E 
no veikti ir pasiunčiau tam savo, pranešimo.
draugui. į1

Bet dabar T. M. D. Centro Vai- sako:
... .... . 1

)| Turkijos sostapilyj Konstan
tinopoliui užgimė gaisras parla- 
mento trioboj. Parlamento po
sėdžių ruimas su visu išdegė, o 
senato posėdžių ruimas teip tapo 
pagadytas, kad jame susirinkimų 
negalima laikyti. Parlamento trio- 
ba pastatyta iš balto marmoro; 
pastatė ją atstatytasis nuo sosto 
sultanas Abdul Azis, pastatymas 
atsiėjo $i6ooočo. Nužiūri reakci- 
jonierių agentus, kad jie tąįobą pa
degė. X

ATSAKYMAS ANT ATSAKY
MO.,

“Lietuvos” No. 2 šių metų tilpo 
p. V. V: Rutkausko, Atsakymas 

M. D. 'Centro A’aldybos 
A?. R.,'apkalbėjęs pra

nešimą T. M. D. Centro A'aldybos, 
: “Klausimas kįla, kas davė 

dybos pirmininkas tą laišką turė-' Centro A aldybai teisę paliuosuoti, 
damas rankose, sako buk manyje arba išbraukti pilnai užsimokėju- 
ta tlvasia tvėrėsi, ir taja dvasia tos ( sius draugijos narius be nuspren- 
kuopos tapo užkrėstos. ' tam tikros ’ komisijos, arba

Bet. kad ir bučiau slaptą agi-1 nors pačios Centro Valdybos pa- 
taciją varęs, nebūčiau prasižen-■ skirto teismti?” Taigi aš, kaipo 
gęs nei prieš dorą, nei įstatus, tik *enas T. M. D. narvs ir Senio 
prieš T. M. D. Centro Valdybą. į Muzikališko fondo, klausiu p. A*. 

Antras gi liudininko laiškas, ku- i V. R., ka:, ,‘jlavą teisę jo broliui 
iriame vėl nemažiaus* ėsu įpan- Dr. A. Rutkauskui 1908 metuose 
čiuotas už pirmąjį, cituoju žo- panaikyt Scęno \luzikališką Poo
džius: Sinkus kiek man teko patir-jk? Lapkričio mėnesyj fondo Bū
ti turi ant N. (čia pravardė Centro tvėrimo metuose Jis apskelbė “Ka- 
A’ald. vieno nario I ypatiška piktu- talikc” kad Fondą Dr. A. R. pa- 
mą už kokį ten privatišką laiš-' naikina, o pinigus aukauja “Auš- 

ką.... ir tt.
Tas dalykas štai kaip pąsirodo:. Kodėl p. V. Ar. R. tuomet prieš 

Kad už privatišką laišką su vie-‘ brolio neteisingą pasielgimą nepro^ 
nu C. V. nariu susipykai< tai, testavo. Kodėl neprotestavo prieš 
kuom kalta visa drąugija? 
riaušes draugijoj sukėlus, bus 
keršinimas C. V. tam nariui 
tą laišką?

Ant galo T. M. D. nariai mato 
ir supranta, kas ką gero sako, o

Kodėl neprotestavo prieš 
Ar kitą savo brolio daktaro gražų pa- 
at-1 sielgimą, kada jis, nesusižinojęs sAi 
už kitais nariais “Aušros” prelekcijų 

rengimo komiteto, o be jo pri
tarimo "Katalike” pats vienas ko
miteto vardo, pagarsino instrukci- 

Kada atsirado 
: Tunila, Gerdaus-

draugijos narius už —-----------
i kai neišsivysčiusius....

Spręskit dabar draugai, ar ma • 
no siekiu buvo keršinimas už pri
vatišką laišką, keliant riaušes vi
soje draugijoj.

Su Centro A'aldyba jokių ypa- 
tiškų susinešimų* neturėjau, kad, 
koks buvo tai organizacijos rei- J 
kainose, o aš skiriu organizacijų 
reikalus nuo privatiškų, ką gali 
daugumas liudyti, nebėto ant su
sirinkimo |>a puola kaip vienam, 
teip ir antram užsikarščiuot. dėlei 
skirtumo nuomonių, ir iš netyčių 
išsprųsta koksai kitą įžeidžiantis 
žodis, bet po susirinkimui vėl kaip 
buvo ar mažas, ar didelis draugas 
ir vėl jis juom yra. tai tas liudy
tojas lai antru kartu liudyja i^ 
ąptraip. . .

Neturiu mierio save teisint, o 
kitą kaltint, tik perstatai! dalvką 
pilnoje šviesoje kaip jis buvo ir 
turi būti o teisėjai to viso yra visa 
T. M. D.

Aš iš savo pusės nelaikau nei 
jokiais dokumentais tuos laiškus 
nei atstojančiais savo vertę, to- 
dėlgi ir priimti negaliu apkeistą 
ant geresnio blogesnį daiktą, tai 
butų prasižengimas prieš save ir 
žmonišką dorą.

Virš minėti dalykai mažos ver
tės, kaip jau sakiau ne atstovint! 
savo vertės, bet aš reikalauju nuo 
Centro Valdybos išvedimo aikštėn 
“tu . gudresnių įstaigų, kurios sle
piasi už mano pečių”, nes esmi 
prisirengęs su melu kovot, o už 
savo darbus atsakvt, kad ir vie
šai. •

Nors gerbiamas pirmininkas jau 
rteisė, kad ta “komisija” labai 

ne honoraro vardo užsitarnavo..,, 
nepriimu nei to ant savęs, lai tei
sia visa draugija, o ne vienas as
muo, turįs tokį pat mirštantį kūną, 
kaip kad visi. ' *

A. XXIV seimo nutarimus, su
lipino atsišaukimą ir nei Dr. A.

i R. nesisklausę, patalpino “Lietu
voje", tai irgi p. V. V. R. nepro
testavo. Todėl p. P. Sinkus su
tvėrė iš L. S. S. “Radikališką frak
ciją” tai ir tas p. V. R. buvo ge- 

‘.'ijrai. Kada p. P. Sinkus su Juke
liu ir Petraška, nesiklausę nei Dr. 
A. R., panaikino II susivažiavimo 
T? M. D. nutarimus, apsišaukė 
tvarkytojais kokio tai balsavimo, 
tai Centro Valdyba T. M. D. teip- 
pat nesiklausė nei Dr. A. R. me
dicinų, nei p. V. A’. R. recepto, 
bet gindama draugiją' nuo suiru
tės, pildydama savo pareigas pa- 
liuosavo nuo bereikalingo triūso 
tą komitetą. Aš. matydamas, kad 
nieks vaistų nereikalaują nuo Dr. 
A. R., o kad “Lietuva” atsišauki
mus visokių žmonių talpina, pasi
ryžau porą žodelių pratart nura
minimui p. A . A. R..

Senas narįs,[,T. M. D.,
•' V. . Pūkas.

PAISYMAS.
“Lietuvos" No. 51. p. m., po 

antgalviu “Atrišo*^. A. Kudirkos 
Raštų išleidimtiP’,^sibriovė klaida; 
yra pagarsnta: U'Chivago, III. 
Draugija D. L'-' K^A itauto, per Z. 
Jucevičių $2.50,*’; turi būt: “AAest 
Hammond, III., Draugija D. L. 
K. Vitauto, pet Z. A. Jucevičių 
$2.50. /

Iždininkas A. J. Povilaika.

Tame pači straipsnvj T. M.
pirmininkas sako

ii J Paryžiaus geologiškos 
kyklos riiuzėjų įsiveržė vagiliai ir 
pašlavė kelias platinos štangeles 
ir tūlą deimantų skaitlių. Viena 
platinos štangelė vejla 12000 fran
kų. O vi deimantas 9000 fran-

|| Nicaraguos revolincijonierių 
vadovas Estradą pranešė preziden
tui Madriz, jog su juom nenori 
nei jokių tarybų užmegsti, kol jis 
nepripažįs revoliucijonierių val
džios. Taigi reikalauja mat, kad 
Madriz užleistų revoliucijonieriams 
savo vietą. Bet tąsyk jis nereika
lautų jokių tarybų vesti.

| Sulyg surinktų žinių: viso
kiuose kraštuose ant gelžkelių ant 
1 milijono gyventojų būva: \ro- 
kietijoj užmuštų 0.08, sužeistų 
0,39; Austrijoj—užmuštų 0,12? su-į. 
žeistų 0.96, Prancūzijoj — užmuš
tų 0,13, sužeistų Li8;. Anglijoj
— užmuštų 0,14, sužeistų 0,94: 
Jungtiniuose A’alsčiuose — užmuš
tų 045, sužeistų 658; Mtskolijoj
— užmuštų—2,24, sužeistų 1163.

Iš Chicagos Lietu* 
vių Gyvenimo.
Šiaurinėj Chicagos, miesto dalyj 

Savitarpinės Pašelpos draugija 
(226 kp. S. L. A.), laikė metinį 
susirinkimą 14 d. sausio, Pajaujo 
svetainėje.. Terp kitų dalykų nu
tarta prisidėti prie apvaikščiojinio 
500 metų sukaktuvių mūšio ties 
Žalgiriu (Griieinvaldo). Buvo 
teipgi rinkimas naujos vyriausy
bės ; išrinko: pinnsėdžiu — P. 
Galskį.; padėjėju -— Vt Karalių; 
prot. rašt. — J. Degutį; turtų rašt.
— Jul. Mickevičių; kontrolės rašt.
— J. Kalpoką; kasierium — A. 
Petrulį; maršalka — P. M. Kai
ti-

Susirinkimas butų ..paprastu, bet 
ne viskas atsibuvo ramiai: nors 
į .'kuopą priguli progresistai, bet 
susirinkime užgimė vaidai. • Mat 
pereitame susirinkime atsibuvusia
me 10 d. gruodžio, nepriimta į 
Chicagos Lietuvių Draugiją M. 
Dundulienė. Jos draugai, nebuvę 
susirinkime, išgirdę apie nepriėijii- 
mą, užpjko ir pradėjo agituoti ir 
reikalauti, kad susirinkme 14 
d. sausio. Dundulienė butų priim
ta. 14 d. sausio, vos spėjo per 
skaityti protokolą, tuojau tapo pa
keltas klausymas — kas- galėjo ne
priimti M. Dudulienės į Lietuvių 
Draugiją? Pirmsėdis. P M. Kai- 
tis j atsakė, jog nepriėmė tie, kurie 
buvo pereitame susirinkime. Bu
vo net gazdinimas teismu už ne
priėmimą. Kiti draugai gynė pe
reito susirnkimo protokolą. Sve
tainėje kilo triukšmas. Tada pirm
sėdis uždarė susirinkimą, kiti už
gesino žiburį, 
susirinkimas, 
girdėt, kuopa

|| Japonija ir Maskolija atmetė 
Amerikos užsienių ministerio 
Knoxo reikalavimą, kad neutra
lizuotų jų rankose esančio Man- 
dzurijos gelžkelio dalis. Taigi iš
sišokimas ministerio Knoxo užsi
baigė dideliu fiasko. Jis tik suar
tino Maskoliją ir Japoniją ir ga
li dar labiau .suartinti jas, surišti 
prieš Ameriką.

|| Kaip praneša Londono laik
raštis “Times”, revoliucija respu
blikoj Uruguay pietinėj Amerikoj, 
baigiasi. Jie turėjo (liktai susirė
mimų su rando kariumene ir jos 
tapo sumušti. Argentina ne leido 
savo pusėj revoliucijonieriams or
ganizuotis.

|| Terptautiškas Santaikos biu
ras Bruxellėj išsiuntinėjo visoms 
viešpatystėms sumanymą nutarti 
vėl ne mėtyti iš orlaivių ant že
mės nei jokių explioduojančių me- 
dęgų karuose. Nežinia, ar suma
nymas bus priimtas. Orlaiviai ka
ruose dideliai gali pagelbėti juos 
turinčiam.

AČIŪ DRAMATIŠKAM RATE
LIUI. ‘

Aušros draugijos 1 kuopa nu
sprendė visiems sąnariams Drama
tiško Ratelio L. S. S., kurie daug 
triūso turėjo ;>adėti parengdami 
perstatymą “Audra Giedroje” 
Aušros naudai, nštarti širdingą 
ačių vardan Aušros draugijos ir 
vardan moksleivių, už teip puikiai 
atliktą prakilnų ir naudingą dar- 
d ra ugi jos arba atskiros ypatos, tai 
bą. Jeigu panašiai darytų kitos 
išsipildytų priežodis: “Kas bus, 
kas nebus, o lietuvis (moksleivis) 
nežus”.

Su pagarba 1 kuopos Aušros 
draugijos valdyba:

F. M išeik a,
. .Dr. A. L. Graičunas,

|| Ant salos Jamaica, teipgi ant 
Martiniųue buvo žemės drebėji
mai, kurie, nors žmonis išgazdino, 
bet ne daug nuostolių pridirbo^

|| Vokietijoj dideli tvanąi. Upės 
Rein ir Mosel užtvino ir išsiliejo 
per krantus. Žemumos miestų 
Metzo, Koblenzo vandens užlietoj.

I] Pietinėj Amerikoj, respubli
koj Uruguay užgimė revoliucija
prieš valdžią prezidento Claudio

VALST, STATISTIKŲ 
APMOKĖJIMAS.

Kiekvienas, norintis tapti enu- 
meratorium, turi išpildyti aplika
ciją, paduodamas savo senumą, 
vardą ir pravardę, spalvą, tauty
stę edukaciją, gyvenimo vietą ir 
tt ir rekomendaciją dviejų atsa
kančių verteivų iš $avo aplinkės. 
Enumeratoriai turi būti valstie
čiais (Citizen).’ Ta blanka turi 
būti sugražinta Supervizoriaus ofi- 
san 31 d. sausio.. Egzaminavimas 
bus 5 vasario, jis trauksis apie 3 
valandas. Statistikos surašinėji
mas prasidės 15 d. balandžio.

Statistikos enumeratorių šįmet 
apmokėjimas bus didesnis negu 
1900 metuose. . Apmokėjimas bus 
trejopas: per capita (nuo gyven
tojo), įvairios ir per diem (nuo 
dienos). Kekvienas skyrius pa
dalytas į 5 kliasas. Per diem mo
kestis bus nuo $3 iki $3.50, $4.00. 
$4.50, $5.00, $5.50 ir $6.00 už 8 
valandas darbo. Nuo gyventojų 
arba per capita mokestis^Jnis: Kirą- 
sa A, 2 centai, kl. B, ^%c.; kl. 
C, 3c.; kl. D, 3J4c. ; ir kl. E. 4 
centai. Už ukes: kl. A. 20c.; kl. 
B. 22}4c. ; kl. D., 25c.; kl. C, 
2754c.; ir kl. E. 30 centų. (Tokia 
mokestis yra 5 ar (langiaus cen
tais didesnė negu 190d m., kuomet 
už ukes mokėta nuo 15 iki 20c.). 
Už kiekvieną pramoniją 30c. Už 
kiekvieną tvartą su gyvuliais ne 
ant ūkės, mokestis 10c. kiekvienoj 
kliasoj. Įvairiojo skyriaus mo- 
kestys bus. žymiai mažesnės J už 
dieną nuo $1 iki $2; už gyventoją
nuo 2C. iki 3c.; už ūkę nuo 15c.

Už dienas bus mokama tik ret 
tai apgy ventose ^valstijose, kaip t 
N. Dakota, So. Dakota, Nebraską 
ir Kansas. Teipgi kaimiečių su-' 

šymas valstijose: Arizona, Cali-i 
fornia, Colorado, Idaho, Montana, 
Texas, Utah, VVąsbington ir 
Wyoming. Miesįuose mur bus b 
mokama per capita t. y. už gyveų 

ftoją.

REIKALINGAS 
Raidžių rinkėjas (zcceris) į 
“Lietuvos” spaustuvę. Te
gul atsišaukia tiktai pirmos 
kliasos rinkėjas ir drukorius.

“Lietuvos” Kalendoriai.

vienas (tiri pasiliekąnčią - 
Apart to, telpa ,ame i ir daug in- j 
formacijų, reikalingų žinoti tieki-ih|| 
vienam žmogui. O svarbiausia, J: | į 
tai “Statistiškos žinios iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo”, kurios Į' - j 
užima net 16 pusi. Abelnai I910 : i 
mdtų Kalendorius yra kiek galint j ’ .' 
visąme ^geresnis už pirmuosius Ka
lendorius, o kas svarbiausia, jisai 
įkvėps naują energiją,) naują drą
są kiekvienam, suramins nuliūdu
sius, ir pakels silpnesnius.-’ - i? ‘

KALENDORIŲ KjAINOS: ’ 
Sieninis. Kalendorius 
Kalendorius knygelės formoje 25c.

Kas užsirašys “Lietuvą” visam 
metui gaus šiuos abu kalemlorių 
dovanų. 1 ' , - |

APGARSINIMAI.
SVARBIAUSIAS DA 
Norėdami padarvti | 

ilgesniu ir smagesniu, tn 
būtinai sekti vieną svąiįb 
lyką, vadinas, turime 
nuo visokių jjerdėjinti 
darni kaip mes juos c 
Kiekvienas perdėjimas 1 
buk dalyke palieka visuomet savo 
žvrtię organizme o tankiausiai skil
vyje. Tuomet mes jaučiame ar 
tai sunkumą ar skausme B skilvyje; 
neturime apetito, ir ttumpai (ta
riant, nesijaučiame teip 
kia. Tuomet reikalinga 
viui atilsį ir vartoti Trilerio Ame
rikoniškąjį Eliksyru Kairiojo \Įy-

Šitas vaistas suteiks naujasno.
jiegas persidirbusiems 
sutvirtins skilvio plėves 
iš naujo skilvį veikti 
maistą bei jį suvirinti, 
gali būti imamas net iir silpniau
sio skilvio, nes jame nė^a nei nta- 
žiausios dalelės kenkiančio vaisto 
ar žolių. Gaunamas aptiekose. J<įis. 
Triner, 1333—1339 So. 
avė., Chicžgo, III. Pui 
kalendorių prisiunčia už

Draugysčiųreikala^
Lietuvių Ratelio Skaitykla 

3149 U. HahM SL 
Būva atdara:

Utarninkaie nuo 7 iki .9 
Ketvergais nuo 7 iki 9 
Subatomia nuo 7 iki 10 _ ___
Nedaliomis nuo 3 iki t po piet 

Skaityklai V žaizda.■ _ I

Prisirašyk, Bėdos nebijosi. Į 
Chica^o, Lithuanian Be 

arba Chicagos Lietuvių 
bas, pranešame visiems 
tuviams, jog musų mini 
Kliubas tapo sutvertas 8 d. 
1909 m., ir inkorporuotas _ 
guiio. Pranešame, jog Chlėagos Lie
tuvių Pagelbos Kliubas Ilgoje moka 
po 5 dol. kas sanvaitę paMi>w. gelb
sti plnigiškai ir patarnauja visokiose 
nelaimėse. Užsiima laidot nėmis ir 
kiekvienam sąnariui moka ] pnamertj- 
nę. Teipgi jis gelbsti gavimui Ame
rikos Ukėsystės Popierų ir gavimui 
miesto darbo r gelbsti visokiais bu
dais. Susirinkimai laikomi kas pirmą 
nedėlę mėnesio. 2-rą vai. po piet, 
Kas. A. Pallulo svetainėj. 1444 So. 
Jefferson st., kampas 14 Plače. No
rinti prtsiraiytl, malonėkite pribūti 
| susirinkimą minėtoje vietoje. Įsto
jimas >1.00, neskiriant* amžiaus.

Jonas Ustąitls. prez. 
Kaz. A. Paliulis, prot. sekr. I

Telefonas Canal 1771. f

Ura visi | Balių!
Balių parengia Lietuvos Sūnų V'a- | 

karuose Draugystė; jis bus Nedėlloj. i 
30 d. sausio, 1910 m., Freibeit Tumer | 
salėje, 3417—21 So. Halsted st. ga
lius prasidės 4:30 vąl. po piet Pel- 
nas ii Baliaus eis padirbimui nau- ; 
jos Draugystei vėliavos (karūnos). I 
Širdingai visus užkvleėiame. be skii* ’ 
tumo kaip senus teip ir jaunus, kaip < 
klišus teip ir ralius — visus be skii* 
tumo! Visi busite gražiai priimti ir .

fit Club, 
bos Klia- 

cagos li»- 
Pagelbos 

balandžio, 
12 d. (t-
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PIRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE
'3252 SOUTH HA STED STREET, Kampas 33ms, 

Ą. OLSZEVVSKIS, Savininkas
CHICAGO, III.

(ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namy ir lotų mieste Chicagos nuo ma 
žiausios iki didžiausios sumos.. Jeigu perki namą ar lotą, o neturi visų pinigų, ateik pas mus, 

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

ir moka depozitoriams 3% metams. r . • . } '
ŠITA BEANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui pinigų už $3.00 

metams, šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis ne vagis negali prilįsti.
1 ŠITA, BANKA parduoda namus ir lotus lengvai^ išmokėjimais. Jei nori pirkti namą ai
1 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 sustžeidimą (“Life and 
' Accident Insurance*).. • * ‘
1 ŠITA BANKA iškolektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų šalių pigiau ir greičiau kaip 
fvisos kitos bankos. i r , * 1 . .

ŠITA BANKA parduoda šifkortes visų linijų ir siunčia pinigus į Europą ir visas dalis' 
svieto geriau, greičiau ui visas kitas bankas.

. TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausysime Jųsų reika-1 
lūs ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už visus kitus.

- BANKOS VALANDOS. .
Musų! Banką yra atdara priėmimui, išmokėjimui bį siuntimui pinigų ir . Sifkorčtų kas

dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o ne<te1dMT*ais ir šventomis dienomis nuo 9
< valandos ryto iki 9 valandai vakare.
1 • Olszewskis pats Bankoje būva šiose valandose
' šiokiomis dienomis:- j’
’ Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare
( Nedėldieniais ir šventomis dienomis:
i Nuo 11 valandos ryto iki 4 valandai po pittų.
< Panedėliais:
' Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir
■ ' Nuo 8 iki 9 valandai vakare. „
g Norintieji su patim Olszewskiu asmeniškai .(asabiškai) pasimatyti malonės 

čiau nurodytose valandose.
< GYVENANTI Ulymesniuose miestuęse kreipkite, prie mu,v la.Skais adresuodami.

I A. OLSZEVVSKI
>3252 SOUTH HALSTED ST.

kreiptis augš-

CHICAGO, ILL
Dvidesimts-t rečius 

didelis Balins.
ChicagOį III. Parengtas Jaunų Ain. 

Lietuvių Pasilinksminimo Kliubo. 
Užgavėnių vakare, 8 d. vasario 1910, 
Freiheit Turner salėj, 3417 S Halsted 
st. Pradžia 7 vai. vakare. 'Muzykė 
Kieferio. Tikietas 25c y patai.

Teatras Springficlde, III.
Vietinė teatrališka kuopa "Banga” 

stato ant scenos 4 veikmių dramą 
.‘Pirmi žingsniai” ir komedijėlę “Ne- 

y- padėjus nėr ko kasti”. Teatras at
sibus nedėffoje 30 d. sausio (Jan.) 
1910 m., Arion Hali, 4th ir Jefferson 
gatvių. Springfield. Iii. Lošimas pra
sidės 7:30 vai. vakare. Drama “Pir
mi žingsniai” • yra parašyti iš revo
liucijos, laikų Lietuvoje, aiškiai per- 
stato- žmonių vargą ir nuo jb 
atsikratyti. — Komedij^lė .Nepadė
jus nėr ko kasti” labai juokinga ir 
-pamokinanti. Todėl kiekvienas lietu- 
vys turėtų atsilankyti.- Beto išgirsite 
gražias dainas jau ir springfieidie- 
čiams-žinomų dainininkių iš Coliins- 
ville, III., p-lių T. Vallavičiutės ir O. 
žukauskiutės. Teipgi bus ir labai 
juokingas monologas, žodžiu sakant, 
atsilankę negalėsite akių nuleisti nūo< 
scenos — teip labai viskas žingeidžiai 
surengta. , Todėl kiekvienas iš vieti
nių ir aplinkinių miestelių turėtų bū
tinai pribūti šitan vakaran, o džtaug- 

. sis pats iš atsilankymo.
, Svetainė atsidarys 6:30 vak. Įžen

ga lygi'vyrams ir merghromfe: į pir
mas eiles 50c, į kitas 35c; vaikams 

Maloniai kviečia
- Komitetas.-

vai. po’pietų; teatras prasidės *4 vai. 
Dėlto brangus broliai ir sęputės ne
praleiskite tos progos, nes ant sce
nos bus statomas vienas iŠ svarbiau
sių musų prosenių veikalas vardu. 
“PILĖNŲ^ KUNIGAIKŠTIS”.. Norė
dami susipažinti geriau su musų pro
tėviais ir Jų didvyriškais darbais, lie
tuviai turite atsilankyti šitan vaka
ran, nes čia pamatysite, kaip musų 
protėviai karštai mylėjo savo tėvynę, 
padėdami net už Jų savo galvą ir gy
vastį. Tikime, kad kiekvienas lietu- 
vys atsilankys, o lošėjai pasistengs 
atlikti savo užduotes priderančiai ir 
gerai. Po teatrui bus puikus teatras, 
nes svetainė* didelė, puiki, privažiavi
mas iš visur labai parankus. Muzika 
bus "Birutės", orchestra, kuri grajys 
lietuviškus šokius: suktinį, klum
pakojį. aguonėlę ir daug kitų. ~ 
to užprašome visus atsilankyti, 
kuris liks namieje, tikrai gailėsis, 

Komitetas.

Dėl 
o

Skaityk irmislyk apie 7tą 
balių ir sniego bol iųpgrtijas pareng 
tas Sąjungos Lietuviškų Klerkų, se- 
redos vakare. 2 d. vasario, 1910 m. 
Freiheit Turner salėje. 3417 So. 
Halsted st., Chicago. Balius prasi
dės 7:30 vai. vakare. Įženga 25c. 
ypatai. Užprašome atsilankyti kaip 
jaunus teip ir senus ant musų pui
kaus ir linksmo baliaus. Bus pareng
ti visokį pąsibovijimai ir duodamos 
dovanos. Merginos galės išlaimėt! už 
5c. dovaną 33.50 verčios. Už tai ma
lonėkite gerai įsitėmyti dieną, valan
dą ir adresą, kad gerai atrastumėte 
ir nepaklystumėte. Komitetas.

Pajieškau savo 
Jagmeno, KauW6 
Janapolio parapt, 
metai atgal gyyei 
Nuo to taiko nei _____
pats ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu: ,

Tady Yagmen 
P. O. Box 2015* "Virginla, Minn.

>bų sodžiaus, S 
Vorceater, Haas, 
i kur dinge. Jis

$15 DOVANU!
315 dovanų gaus tas, kuris paduos 

dabartinį tikrą adresą Mikalojaus 
Wallasino, kurta teipgi Vadinasi Niek

Geriausi Rankvedžiai ir Vadovėliai 
Lietuviškoms Mokykloms gaunami

Plikus Lietuviškas Vakaras.
Rockdule-Joliet, III. Lietuviai ren

gia lietuvišką vakarą nedėlioję, 6 d. 
vasario. 3 vai. po pietų, Mervic salėje. 
*26 Moeu avė.. Rockdale. 111. Bus 

5 uakalbos, dekliamacijos ir daines 
varteto. Valparalso studentų. Įžen- 

—"a 35c. moterims dykai. Visus lietu- 
ius ir lietuvaites širdingai kviečia 

. tsllankyti šitan Iletūviškan vaka- 
an. o tikrai žinome, kad klekvis- 

^Las iš atsilankiusiųjų bus pilnai už- 
^te.nėdintu. Komitetas.

Pajieškojimai

1 “APGARSINIMAS*.
, Turime už garb< pranešti savo vleu- 
■ončiams Hat u via m s, kad lietuviškas 
eatfališkas kliubas Simano* Daukan
te savo triusu ir e spėkomis rengia 
mtrų didelį teatrą *tr -balių, pasknti- 
lių nedėlių prieš nžguvėnias, t y. 6 
L vasario, 1910 m., C. P. Paars sve-

AŠ Adomas Skutas pajieškau savo 
pusbrolių Igno, Izidoriaus ir Juozo 
Skutų ir Antano ir Adomo Jutelių. 
Jau trys metai .kaip mačiausi Chi- 
cagoj. Nuo to laiko negaunu nuo jų 
žinios. Meldžiu jų atsišaukti, arba 
kas apie juos žino, meldžiu man prar 
nešti kur jie yra. Adresas:

Adomas Skutas
Box 561, Spring Valloy, III.

Pajieškau savo dukters Zofijos Ivin
skienės, kuri pirm 4 mėnesių išva- 
ii uodams nežinia kur paliko pas ma
ne savo dukterį. Meldžiu jos pranešti

buvusiam jos'vyrui, nes Jis to nuo 
manęs reikalauja. Mano adresas;

Ffak gatvių. Svetainė-' atsidarys 3

kės. J! gj-veno *Kewanee, 111. su savo 
vyru. Pajieėkau " tęipgi Nastazijos 
Pilaičlukės . ir Stavackaus. Paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, Si
dabravo parapijos, Taukečių sodžiaus. 
Jos pačios ar kaą kitas malonės duoti 
žinią adresu:

Jonas Nnravaa
821 — 8th st, " Waukegnn, III.

Pajieškau brolio Antano Itapinskio, 
pirmiau gyveno Union City, Conn. 
Paeina iš Suvalkų gub., Alvito parap., 
Giąelių sodžiaus. Ai atvažiavau į 
Detroit. Mich.. neturiu čia nei gimi
nių nei pažystamų ir ui tai man sun
ku Ir liūdna gyvehti tarpe svetimų. 
Jis jiats ar kas kitas malonės 
žinią adresu f

Vincas Lapinskas 
181 Harbaugh hve., 'Detrolt,

duoti

Mlch.

Pajieškau savo pažystamos 
nos Stoėltės. paeina te Kauno 
Seredžiaus parkp.. Motiškių kaimo. 
Apie 8 metai kiip Amerikoje Ji ,pa- 

i tt ar kas kitas malonės duoti žinią 
'adresu: t «

Frank Gudžiun
Box 68. Hardwick. Masa.

Zuza- 
gub..

Aš Jieva Jerašlavtčiutė. už vyro 
Gegužienė. pajieškau savo pusbrolio 
Juozo Tamašausko; Suvalkų gub.. 
Seinų pavieto. Seirijų parap, ir mle- 

i stello. Girdėjau, kad gyvens 
> brrg. Pa. Jis pats ar kas kitas 
' učs duoti žinią adresu: 
j Mru Eve Ceynžis

177 CavalrJ avė.. Detrolt.

Pltts 
malc-

Mich.

Pajieškau pusveierės • Marijonos 
Zefchikėa; paeina iš Kauno gub.. Ra
sei u 'b pav„ Gaurės parap. Baugių 
vol. B en biškių sodžiaus. 3 sietą! 
kaip Amerikoje; pirmiau gyveno Chi- 
<sgxx III., o dabar nežinau kur. Tu
riu labai svarbų relialą. Ji imti ar 
kas kitas r.ialon'-s duoti iirflą ad
resu :

Anton SaulU 
1211 E. 2nd ėt. Cedat Raplds.*Iowa.

Pajieškau* savo sunaus Vladiilovo 
Sakavičiaus, paeina iš Kauno gub. 
Ir pavieto. EI regatos miestelio Apie 
4 metai atvažiavo |š Lietuvos į Great 
FiUte. Mcnt. Trys metai kaip apie 
jį jokios žinios hėra. Jta pats ar 

, kas kitas malcn^s ducįį žinią adresu: 
Mariana 8akavlčlen>

2513 — 107 »t.. ’ Chicago. III.

Paj ieškau savo draugo Vincento 
Bu n neko Du metai atgal gyveno po 
No. 447 N. Anhlaod avė.. Chicago. III. 
Tada persikėlė kur į kitą vietą. Tu- 

I riu prię jo labai svambų reikalą ir 
kas apie jį praneš suteiksiu gerą at
lyginimą. Jis pate ar kas kitas ma
lonėta duoti žinią adrešu.

Paul Aukšte M abi ta g..
Box 473. (Kranklių, .ęo^) Beuton. 111.

Pajleškau savo švogerte Stanislo
vo Vilkelio, |M»eina iš Suvalkų gub.. 
Kalvarijos pavieto. Beržinykų parap.. 
Kaivtškių kaimo. Pirmiau gyvena 
W Plttstcn, Pa. Jis pats ar kas ki
tas malonės duoti žinią adresu: 

And. Petkevičius
Box 708. Herrln. III.

i’a J ieškau apsivadimui merginos ar 
našlės terpe 3t ir 45 metų senumo, 

blaiva ir laisvų pažvalgų 
tokia gaus atsakymv. Ad-

(Turi būti
Kiekviena 
resas:

Box 137. Ilerrln. III.

Pajieėkau savo pažystamo Adomu 
Matulaičio iš Podleisių kaimo. Garlia
vos parapijos. Nlartampolės pav.. 
valkų gub 
lonės duoti

a^hX o t?KZa,BMkh Pajieškau 
Amelijos Bajelukės. iš Kauno gub 1 
Panevėžio pav,, Linkuvos parap Bu-' 
tenų oo<lžiau8. Amerikoj neseniai gy
vena. 11 “-•* — •— • 
duoti

3244

Aš

521 Willow

kinta adresu: 
Geo. Skučas 
st., Reading.

Su
ma-

Pa.

Ji :>ati ar kas kitas malonės 
žinią adresu:

K. Zalunskis
So. Morgan st.. Chicago. Iii

Vincas Valūnas ps J ieškau sa
vo brolio Ratilo Valūno ir Antano 
Valūno; Jau bus apie 5 meta! kaip 
mes persiskyrėme. ir Gabsr nežinau 
kur jie randasi. Abu Suvalkų gub., 
Slabados kaimo. Turiu labai svarbų 
reikalą. Kas apie juos praneš, busiu 
labai dėkingas. Jiedu patys ar ka> 
kitas malonės duoti žinią adresu?

WiHiatu Walunas
1428 E. Renyold st., Springfield. Iii.

į Pajieškau savo.* brolio Kazimiero 
j Palioko, paeina iš Suvalkų gub.. VJ1- 
i kavlškto pavieto. Karklinių vol.. Ke- 
I turralaklų kaimo, kuris prieš fHs 
I metilą .gyveno ShensndoryJ. Pa. Tu
riu prie jo labai svarbų reikalą. J te 
pate ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:
' Pėter Paliokas
6^ — Itah avė., New York City. N.Y.

Pajieėksu savo buvusios pačios Vik
torijos Dalangžskienės, po tėvais 
Taisersklutė. Kauno gub.. Šiaulių pa
vieto, Šiaulėnų parap., Natmiškių so
džiaus. Išvažiavo Amerikon 4 d. lap
kričio 1908 m. su kitu vedusiu vyru. 
Stanislavu Šikšnų, kuris paeina iš to 
pačio sodžiaus. Vyras 27 metų, juo
dų plaukų, rudų akių, nešioja aki
nius. tetpogi ir barzdąj penkių pėdų 
ir dviejų colių augščio; moka kelias 
kalbas. Apsigyveno Indiana Harbor, 
Ind. ir pasidavė vardu Smula Slkna; 
čia nusiskuto- barzdą ir išvažiavo Į 
Minneapolis, Minn, atmainęs vardus 
Moteris gi 28 metų amžiaus; 5 pė
dų aųgščto, tamsiai! geltonų plaukų, 
pilkų akių; dešiniob rankos vidurinis 
pirštas trumpesnis. Susilaukė kū
dikio bevažiuojant iš vietos vietan. 
Išvašiuodamu pasiėmė su savim dvie
jų metų valką. Mlkolo vardu, mėlynų 
aklų. Km duos atsakančias žinias, 
tam bus suteiktas geras atlfgyniųias 
Rašykite adresu:

K. Daiangaskta % Z. Kalbuka 
315 Washington st., New Britain, Con.

I Paj ieškau savo draugo Ramusio 
Bačtullo. Girdėjau, kad gyvena Chi- 
cagoje. Jta paeina iš Kauno gub.. 
Zarasų pav.. Skapiiįklo gm., šiubiš- 
kių kaimo.* Jis pats'ar kas kitas ma
lonės duot! žinią adresu:

John Molf
Maint st., (Kingston Sta.), 

Wllkes Barro, Pa.
168

Pajieškau savo brolio Adolfo Ka- 
čynskio iš Šilalės miestelio Gyvena 
Brooklyne. Teipgi pajieškau Ataa- 
no Auštkalnlo, Mielės parapijos, Kau
no gub., 3 metai atgal gyveno Chi
cago, ant Tewn of Lake. Jie patys 
ar kM kitas malonės duoti žinią ad 
resu:

Fr. Eismontas 
1918—12» & Halsted st, Cbicago, IU

Pajieėkau Antano Aleksandravi
čiaus ir Jcno Zasačio. abu iš Su 
valk'į gub.. Lietuvoje dirbo i»as A 
Karalių, Suvalkuose prie altorių. Da 
bar gyvena čia apie Chicagą ar Chi- 
eago Heights. Jie paty»‘*r. kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

J. Staugaitis
10205 Commercial ’av., S; Chicago.,III.

Pajį'lkau savo pusbrolio Antano 
Kavaliausko. Zabiškio miestelio. Ro
kiškio vol.. Kauno gub. Pirmiaus gy
veno Phtladeiphijoje. Pa. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti žinią adresu: 

» Tadas šarkauskas
1210 Getz st.. ' { S. Akrou, Otelo.

Pąj ieškau Frank Puloko. Vilniaus 
gub., Trakų pavieto. Valtkunų kaimo. 
Jis {>ata ar kas kitas malonės 
žinią adresu:*

Tekia Pulokienė 
2675 E 22 st.. Cteveiand.

duoti

Otelo.

Pajieškau savo švogdrlo Adomo Ver
telgos; paeina iš Pairevėžio pavieto. 
Kauno gub., * Girdėjau kad gyvena 
Chicago, TU. Jis pataunr kas kitas 
malonės duoti žinią adresu:

Jenas Grebia u akas
15 Millbury st, ‘"WcoAester, Mase

Pa j Ieškau savo draugo Pelikso Jok 
sto. Girdėjau, kad atvažiavęs Ameri
kon apie 8 mėn. atgal Ir apsistojęs 
Kankakee, IU. Girdėjau taipgi, kad 
jisai su gyvanašle randavojęs farmą 
Jis paeina iš Kauno gub.. Čedasų vsl., 
miestelio Panemunė. Jojo moteris 
paeinanti nuo Vilkijos, Kauno gub., 
vidutinio ūgio. 4 dantis turi- aukai 
nlus. Turi teipgi 
tę Turiu labai v

I metų mergai 
ių reikalą. Jis 
>nės duoti kinių*

adresu:
J. Matūras 
ftoa ava, Cteicago. ID

Pajieškau Antano Stritevakic: jta 
paeina ii Krakių. Raseinių paviete.

malonau duoti tini# adresu:

30 metų amžiaus, neperseniai gyveao 
Chicagoje ir Ltbertyvllle, IU. Jis yra 
labai reikalingas kaipo liudininkas 
vienoje provoje ir todėl kas paduos jo 
adresą arba jis pats atsišauks, gaus 
pažadėtas dovanas, žinias malonėki
te suteikti šiuo adresu:

D. L. P. Cntrl 3344 % “Lietuva” 
3252 8o. Halsted st, Chicago, IU.

Pajieškau savo pusseserės Domicė
lės Franckeviėiutės už vyro šlarienė. 
Pirmiau gyveno .West Lynn, Mana; 
o dabar nežinau J kur išvažiavo. Tu
riu labai svarbų reikalų. Ji pati ar 
kas kitas malonės duoti žinfoą ad-

’ Kastantas žumas
236 Purk su - New Britain, Conn.

Aajieėkau savo brolio Khzimiere 
Tumo. Paeina iš Kauno gub., Telšių 
pev„ Bernatevo vol., Plungės parap/, 
Alksnėnų sodžiai!*. 12 metų kaip 
Amerikoje. Pirmiau gyveno Milwau- 
kee. Wta. Jis pats ar kas kitas ma
lonės duoti fintą* adresu:

Franclškus Tuma
78 Rhodes st.. New .Britainr, Conn

M’aterburyje, Conn.. fabrike prie 
darbo likosi užmuštas Stanislovas 
Katkauakas, todėl yra pajieškomas jo 
pusbrrlis Juozai tas Katkauskae. kai
mo žilaičlų ir Juozapas Turkus, kai
mo Pavlgailių. abu ėldlavos vot, 
Raselny pav., Kauno gub. Juozap. 
Katkauskae apie 6 metei Amerikoj, 
menama. kad yra kur Washlhgtono 
valstijoj, o Juos. Tuckua Hartforde, 
Conn. Jie patys ar kas kitas malo
nės duoti žinių adresu: * 

Petgr Puidokas
P. O. Box 733, Waterbury, Conn.

Pajieškšu savo tėvo Domazą Kri
pę; 7 motei Amerikoj; metas atgal 
buvo Mlnaesntcs valstijoj, mieste 
Deer -River. paeina iš Telšių pav., 
l >ungės parap.. Pakęru • rodos. Kauno 
gub. Turiu svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinią
zdreau:

1710
Domaza* Kripas

47th st.. Chicago. III.

Ant Pardavimo.
Peivado rimai misuri. vienų 

ypatų arba po dvi; namas šildomas 
garu, maudynės visadą ryte ir va
kare; bus parauduojami pigiai, 
■išaukite šiuo adresu; 
st., Fiat A.

At- 
3246 Halsted

Paruduoda Uotrlit ir 
kiaf įtaisyti, ant geros 
k įduoda pigiai. Biznis 
žinokite pas:

• ' Wm Shugg
246 E- Broad st.. Taipaųua. Pa.

Paliunru. pul- 
gatvėa Par
genu. . Dasl-

ros gatvės; priežastis pardęvimo per- 
rikrapastymas į sąvo namą.

A. Laskauskaa .
Chicago. III.963 Milvaukee are..

PartiduoĄa psiksv 
dantysią nr. 1020 So 
l>as DoKoven sė„ telefonas Harrlson 
2990 Aplinkui gyvena lietuviai ir 
lenkai. Bųffete laikomi visok! vynai, 
likierai ir cigarai. Norinti pirkti 
kreipaitėsi pas August C. Mitzner, 
Buffeto savininką.

Raffrtes. ran-
Canal st.. kam-

Pnrtidtioda mt'iinyi'ia ir rolpomę 
daikty tmiKįora (bučsrnė ir groser- 
nė); vaizba gerai Išdirbta; penktas 
melas Stanyje; aplinkai - lietuvių ir 
lenkų apgyventa. Kreipkitės pas sa
vininką adresu: .

. <• Povilas Navis
h A N. 3rd st., Harrison, N. J.

Parsiduoda labai geroje vietoje, 
kur galime padaryti gerą gyvenimą 
— bučernė ir groaernė. 
nori padaryti gerą gyvenimą, 
šauk pas:

B.
3149 So. Halsted st., Cbicago. III.

Taigi. jeigu 
atsi-

Vaitiekūnas

Parsiduoda bučernė geroje vietoje. 
Biznis e n) a'gera i Priežastis parda- 
vhno —r savininkas išvažiuoja gy 
veuti ant fermos. Atsišaukite adresu: 

R. Miiler
648 M!lwaukee avė., Chicago, III.

iš priežasties neeveikatte parsiduo
da už pritinamų kainų sattunas. lie
tuvių apgyventoje vietoje. ' Senas sa- 
1 iunas Ir biznis gerai eina, nes prie 
imt stoties, 
resu: 
m.

Daugiau dažinokite ad- 
402 E. llStta st, Kensingtoa,

Reikalavimai

Reikalauja
Unijistu Angliakasiu 
į Greenridge kasyklas. Gir 
ar d, III. Rankų darbas. Pen
kiasdešimt penki centai už 
toną. Kasyklose dirbama 
ištisą laiką.
Vivian Collieries Company.

Reikalauja
Unijisty Angliakasiu 
į BELLE VALLEY, Noble 
County, Ohio. Mašinų 
darbas. ~ Kasyklose dirba*

Imperial Mining Company

Reikalauju - kriaučiau* mokančio 
■erai aluti ranl

reikalauju

siu v lasų, 
ta adresu:

Lietuvos“
723

MAS. __ ____________ __
•u apsakymėliais Ir L1L_1_ ‘ ~ *
tymais. Vertė iš rusų kalbos 8. Me
ilus. 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 žemlapials). Sutaisė Nėris, čia 
trumpai, bet suprantamai aprašytos 
visos penkios s velto dalys, su 74 pa
veikslais mapų, žmonių, gyvulių ir 
medžių. Tinkamiausia geografija val
kams pradinėse mokyklose. Cbioego, 
III. 1898, pusi. 94................ .T777T7 25c.

TRUMPA8 ŽEMĖS APRAfiY- 
if’jos uždaviniai 
kitais pasiskal-

Knygyne.
dorine Ajidaruose). Vilniuje 11 
puri. u. ....................

•" J- VAIKŲ ŽVA1GŽDUTB. Ant
rai Jalta. Knygutė antrajam ir 
ciajam mokyklos skyriui ir vali 
mokantiems skaityti. Sutaisė n 
tojas P. Bendoriua. (Kietu apta 
Vilnius 1909, pusi. 144. •............7

1626 ARITMETIKOS UŽDAVINIŲ 
ir pavyzdžių Rinkinys pradedamom- 
sioms mokykloms ir žmonėms, norin
tiems išmokti gerai sąskaitoti. Pir
moji dalis. Surinko P. Benderius ir 
P. Daugirda. Antras pataisytas išlei
dimas. Kietu aptaisu. Vilnius 1909, 
pusi. 1(R. ...............   30c.

1630 DOVANĖLĖ. Skaitymo ir ra
šymo Mokslas. Elementorius ir pir
moji knygelė. Sutaisė Ksaveras Va 

Su daugeliu paveikslėlių, 
aptaisu. Vilnius 1909, pusi. 

. ................................ 50c.

nagėlis, 
metu i 
138. ..

i634 LIETUVIŲ PASAKOS Vaikų 
rinkinya čia telpa 38 pasakos vai
kams, gražios ir pastumiančios valką 
protauti. Vilniuje 1905, puslapių 
72- ....................    15c.

1637 NAUJA 
Vaikams dovanėlė. 
T ecias išleidimas, 
paraukia ūgiai ik jo 
19v7. pusi. 48. ...

ELEMENTORIUS.
Parakė A—ik—B.
Lengviausiai ir 

mokytis. Tilžėje 
........ . ............. 15c.

SKAITYMAI mu- 
Sutaisė A Ada-

1641 PIRMIEJIE 
sų vaikams pavesti. ___
ta. Su daug gražių pasakaičių, dai
nelių ir paveikslėlių; teipgi yra ir 
r~ oriosios literos norintiems pramok
ti skaityti raštą. Rygoje 1906, pusi. 
62. ...................   15c.

1644 RINKINĖLIS VAIKAMS. Pa
sakėlės. apsakymėliai, dainelės; žais
lai, mįaliai k- tt Vilniuje 1904, pusi. 
...............................................................lac.

1645 SKAITYMO KNYGA mažiems 
Ir dideliems. Sutaisė J. Gabrys. Jo
je telpa išrinktieji raktai musų rašti
ninkų su jų biografijomis ir paveiks
lais. Tai yra didelė chrestomatija, 
sustatyta sulyg Vakarę Europos mo
kyklų pavyzdžių. Tilžėje 1908, pusi. 
308..............................   31.00.

1641 VAIKŲ SKAITYMĖLIAI su 
Lietuvos iemlapiu. “Kas skaito, ra
šė, duonoe neprašo”. Vilniuje 1905, 
Pusi 259.......................................... 40c

1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTĖ. i:_, 
sete I ir II mokyklos skyriui ir vil
kams nramokusiems skaityti. Pasi
skaitymai Ir pirmutinės gramatikos 
žinios. Sutaisė mokytojas P. Ben-

Kny-

1649 VAI^Ų DRAUGAS Sutaisė 
ir išleido P. Mikolainis. Su 110 pa
veikslėlių. Tilžėje 1997, pusi. 64. 15c.

i ’ • ulT ■ !>?
1650 ŽIUPSNELIS. Knygelė TaV 

kame pasiskaityti ir parimokvti. Su. 
taisė i^dislovas L. Knyga susideda 
iš 138 pasakų, istorijų, eilių Ir mįs
lių. turinti su viršum 40 paveikslėliui ' 
Vilniuje 1906, pusi. 192. .......'. 25^

121/ ARITMETIKA. Sutaisė S. 
Shačkauskąs. Įrengiąs būdas išmok- 
tl skaitliuoti (rokuoti). Knyga pa
dalyta į penkis skyrius. Skyrius 1 
— Apie skaitlius. Skyrius II — Tru
pintai. Skyrius III — Dešimtiniai' 
trupintai IV — Prilyginimai ir pro- ‘ 
porcijos. Skyrius V. propercijų prie- 
vedinės. Chicago, IU. 1897, puslJ>
1- .................................. -. .LLJ1..L. kML

1280 MUSŲ DIRVA. Skait? mo kny
ga liaudies mokyklai ir gimnazijai. 
Sutaisė M. Vasiliauskas ir J. MatiUi . 
levičfus. Su daugeliu paveikslėlių. V ’
Kaune 1907, pusL 159. ..

1326 ždbYNAS UETUVIŽKAI-AN- ! 
GL1AKOS KALBOS. (Dalis I). Su
taisė A. Lai i s. čiaėjui ilsus lietai 
viskas žodžius išguidytus angliškai. 
Kožnas žodis paženklintas kuršyvomaf •,

(Oalis I ).

literoms prie kokio gramatikos sky* 
riau: jis priguli. Knygos formatas 
6x9 colius. . Kieti audimo apdarai. 
Chicago. Iii; 1902, pusi. 382. I2.ML 

Hh' iM i 'ii' 
1327 ŽODYNAS. ANGUŠKAILIE 

TUVIšKOS KALBOS. (Dalis II). S# 
teisė A. Laite, čia rasi visus angliš
kus žodžius išguldytus lietuviški!. 
Prie kiekvieno angliško žodžio, kabė
se yra pridėta tarmė, kaip zndzius 
angliškai tarti, teipgi kiekvienas zo- 
dp paženklintas, ktarpyvotnis literom* 
prie kokio gramatikos skyriaus Iii 
priguli. Knygos formatas 6x9 colius, 
uraziais drūtais apdaris, nugąra 4r 
kampai drūtos, gražios moroko skw- 
ros. šonai audimo, ant nugaros pana
šas aukso literoms, lapų kraštai mar- 
muruoti......................IJj . ,CJ.«. M-OĮOk

• 1328 ŽODYNAS L 
GLIŠKOS IR ANGLĮ 
KOS KALBŲ (abi < 
t y. No. 1326 ir N 
knygoje. Formatas 
pat kaip No. 1327.

i

f

4

via.

1329 ŽODYNAS. Tas pate kaip Na. 
1328. tik pilnai apdarytas brangia, 
gražia moloko skūrą.......... |... '37.00.

1317 TRUMPA lllETUtlŲ KAU 
BOS GRAMATIKA. , Pradinėms mo
kykloms vadovėlis. Sutaisė mok. io- 
jas Juozapas ‘Damijonaitis. Kauns 
1909, pusi. 89. 35c.

A. Olszewskf
3252 S. Halsted Street

Reikalaujame daug gerų kriaučių 
prie siuvimo- moteriškų drabužių. 
Reikalaujame tokių, kurie gali gerai 
siūti rankomis ir mašina, o teipgi ir 
tokių, kurio norėtų išmokti siuvimą 
Reikalaujame labai daug darbininkų, 
nes padidiname dirbtuves. Teipjau 
reikalaujame vieno vyro! kuris gerai 
suprastų siuvimo darbą kaipo užžiu- 
rėtoją Mokėsime geras algas atsa
kantiems darbininkams. Atsišaukite 
ofiaan: ’ . *

Paul Strausą Ė Co.į 
1427 W. Harrison st. Chicago. III.

MOKYKLA sOKIŲ-
Prof. Julius 8. užtikrina, kad išmo

kys šokti kiekvieną jauną ar seną. 
Išmokina valcą 6 rųšių ir taip kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. .Taip
gi išmokys ir kitus šokius su" 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų-'iki 11. 
Kas moka vaikščioti, tas gali Išmokti 
ir šokti. Kas nori mokytis tegul at
einą į < svetainę. 1900 Vnien Street, 
kampas 19tos, arti Halsted Street. 
Mokinama kas uterninkas, seredos ir 
pėtnyčioa vakarais. Prof. Julius S. 
pranešt visiems, kurie nori išmokt 
tuos tekius, kad ateitų ant sekančio 
adreso:

5 2124 So. Halsted?* st.
Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo 
5* iki 8 vai. vakare, nedėliomis. pa 
nedėliais. ketvertais ir subatoms. 
Mokina visokius šokius: Buck. Skirt, 
airišką Jig. 4panišką Člock, Sand Jig. 
Straight Jig ir kitus.

Ant Išmokesčio.
Pas mane galite gauti lengvom® 

mėnesinėmis išmokestimis gryno auk
so laikrodėlius, lenciūgėlius, špilkas, 
deimanto ir aukso žiedus ir tt. Ap
sieiname su kiekvienu kuoteisingiau- 
šiai. Pristųsk savo adresą ir už 7c 
štampą, o gausi milžinišką kataliogą, 
iš kurio galėsi išsirinkti kas tau pa
tiks. Rašyk tuojau, nes daugiau gal 
negarsinsime;
, John Morris
P.-O- Box 123, Warsaw, N, Y.

Biznieriai.
2 lubų murinta namas po No. 3214 

So. Halsted st, liko pasamdytas ame
rikonui biznieriui. Jus gi galite dar 
jį n u pirkt už pigią kainą. Nelaukite

- - - - papila
State 

biznio 
pigiai-

pakol kainos ant Halsted st. 
teip augštai kaip pakilo ant 
et, Milaaukea avė. Ir kitų 
gatvių. Pirkite pakol gausite 

A. OLSZEWSKI '
325^ So. Halstod st, Chicago, IR.

Svarbi Priežastis.
Kodą žmonės perka namus? va

almo, taip pat kaip valgia ir apda-

v

r

Chicago, HLį t

■■■ . 111 H" T 11 M
šiku savo šeimynos. Ųž 39 arba Ir 
310 j mėnesį randos ne ptiikiup gali 
gaut ruimus. 'Nadią gi atuėėantj 
320 randos į* mėnesį galima pirkt ui 
32000. Taigi penkinf 
>200 yra 36p į meti 
dalį „kiek žmogus i 
Todėl, kas nori surai 
čius daugiau kaip p 
skaito žemiau pridu 

Įmokant 3300 iš k 
šitokius namus:

-ils procentai nuo 
us, arba ketvirtą 
moka už randą, 

išžiati savo iškaš« 
pusiau, tegul pert
artą apgarsinimą. 
;alno galite pirkū

! i
H

31500.

ą, nąt 
31650.

kaina yra
] • , „, ,,
85) 9 kambarių madinį i 

šant| 318 į mėnesį. Kųžna;.

83) 2 lubų mūrinį aamą. nešantį
323 į mėnesį. Kaina ■

.. .L

į
4.. 321(M)5-

118) 6 kambarių mūrinį namą, ne- 
šantį 311 į' mėnesį. Kaina .;

204) 4 kambarių me 
šantį 39 Į mėnesį. Kai 000

Įmokant 3500 te kalno galite pirkt! h 
šitokius namus:

9) 2 lubų mūrinį namą, nešantį rau
dos 327 į mėnesį.. Kaina į,.., 32700

202) 
Randa.

203) 
Randa

204)
Randa

8) 9 
mas.

I

- f Į I \ Į-’ ♦ -u
Puikų medinį 7' ruimų namą 
315 į mėnesį. Kaina 32100,

3 pagyvenimai^"2 lubų namą, 
319 į mėnesį. Kaina 8150d

7
39

kambarių
Į mėnesį.

medinį namų.
Kaina $1-00

Randa $ft į (mėnesį. Kai-
.............................k.J..' I200D.

Ka» turi daugiau pinigu negu 35 
arba daugiau it epu |1000į tas g 
paaiakirt tau ^puiketniat ir didrtn

ir lotų pardavimui. Ateikita f musą 
o/t»ę. o gguaitg platerniat timiai. Tn

A.OIszevvskl
3252 S. Halsted St

-ii. - 'i:"Į i ! i

“D AGI S“

pusi. 7x10 formate knygos, su viržis- 
liata. Prenumerata metama >1 00. pa
vienis num. 10c. “Dagyje" telpa įvai
rus Uetcvių piešti paveikslėliai iš mu
sų politiškojo lauko ir visokį Ilnk-

••DAGIS” PttM.
812 - 33rd St., Chicago

v- .... u. t.litAi,

+■

$



Apsižiūrėkite!

ANGLYS
GAUNAMA

3252

Kur gauti “Lietuvą

knygų Kataliogas

234 Wayne

uždėtas 1897 m

"IJTO.

VYRAS

KOZMAS GAUS DYKAI

keti tat ir

D-rasW.UIartišiis

Vienatinė Lietuviška

g 'Amo valandos: Kasdien nuo 10 ii ryto ik 5 po p 
I Svent. nuo 10 ik 1. V ak. Ut. ir Petnyč. nuo 7 ik 8.

tėvynės mylėtojų dr-stEs 
JENTRO VALDYBOS ANTRASAI:

MASS 
' 28 Austin

MD..
Baltimore St.

W»terbury, 
J. žemantauskas, 39 
Jttvgfs žemaitis,

. NORWOOD, 
B: A. Tumavlčius,

Seattle, Waah.
Foreign and Domestic 

Perlodieal & Newspaper Agency

■ Tabokos padarymas yra mokslišku pririzeiirhu tabako, žmonių vartonei. Tas pats su 
tabaku, kaip virimas maisto-ar rauginimas vyno. Copenhagen Taboka svarbiausiai vartojama 
kaipo kramtymo tabakžs. Ji yra gero tabako sėklų todėl stipresnė ir ilgiau gali tesėti.

New Haven, Conn.
J. J. Vaitkevičius, 583 Grand Avė.

Pertland, Oreg.
John Brotvman, Browman 'Nevi Co.

Jonas Jonušas keliaujantis Agentas 
po Illinois valstija.

VVorcester,
Bernotas,

- tKANK J-bAGOZIurtAS
Dr.O.CLHEINE I

traęentura lltaraturoa ant ’Nortb Stde” Ckka<o. 
čion (•Urna raiti mokiflškų. svietiškų ir dvssi- 
*kų knjrų. škaplierių. abrorillų, ylao-
kių laikraščių. Anrartkoąlr Eurog 
Stoma toms. Tai p< 1 uilaikaa y iaok l< 
Syk>, paišelių piuaksuų, drukuėjano 
teitvų. atereoakopą Ir daugelis kRą 
užmirškite atsilankyti, o kulte užganėdinti.

PETRAS M. KAITIS

MINBnSVILLB. PA.
Ramanauskas, Bos 538.

Kencsha, Wls.
Petrauskas, 72 N. Chicago st

Mušiko pristatau visokiems reikalams. 
Duodu lekcijas ant smuiko ir mand. 
Mokytojas prie Bchmoll's Academy 
of Mušte, Room 87, Auditoyium Bldg

Plttston, Pa.
J*. Kazakevičia, 103 No. Matu

MEDICAL INSTITUI

S ės nori, kad /raut
DIKAL INSTITU^ _ ,___

dgydymui sergančių vartojamL

' HARTFORD, CONN..
Kar. Lesevičlus, 40 Mulberry

gpringfield, HL .
Geo. Tachilauckas, 701 E ifason st

Telephone i Harrison 921.

No. 43 Ii gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli Simui gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltiną, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
vefnluc, jų -vaidintmąsl ir tL Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy) — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chįęago, III. 1903, pusi. 470. Popieros 
apdaruose  .................................... 81-50
Audimo, apdaruose. ....................... <2.00

Bp. 3112 S. Halsted tt, arti 3 Ims 
Telephone Yarde 2390.

. Brodklyn/ N. Y.
A. Lesniauskas, 298 South ist 8t.
Jonas Lutkauakas, 112 Grand st

Utnuodljhnas
Kraujo, * . 

fa- visos odoe lišoe. kaip ve 
pučkai. piktoji dedervinš. w»-

Plttsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd
S.įi. Mlllauckas,

Galima gauti kiekvieną savaitę 
"Lietuvą” už 5c. pas šiuos agentus:

BALTIMORE, 
John Louis, 662 W.

No. 27 Gyvenimo mokykla. Paraše 
Orison Svett-Marden. Lietuviškon kai- 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar 
Bėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, Iii. 
pusi. 235. .'.................................... 81.25
Apdaryta ....................................... 8150

| ’■ Montello, Mase. t
B. ę. Miszkinis,- 35 Arthur St

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

Worcester, Masa.
M. Paitanavičia, 15 Milbury Street

- - HAMMOND, IND.
Keri. Juciavičius, 235 — 155th

Philadeiphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street

-No.4 Ailuma ir kitos pasakos Guy 
de Maupassant’o, vertė J. Laukia 
Telpa šios pasakos: 1. Ailuma. 2. Ne 
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai. 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8.^TJžšalusioj padangėj, 9. Atsikirti- 
ffias, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sudus 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų paaakų 
iš žmoujų gyvenimo. Chicago, 1U. 1908. 
pusi. 136. .... .... ......................: 35c

Conn. - - \
W. Porter sl

824 Bank st

New Britą in, Conn. 
J. Čeponis, 21 Pleaaant

3143 S. Halsted SLl
1813 String SL ’ 

8139 Vincenneg_(Rd.
871 — 34thr»PL

Profesorius medicinos. 
Uždėtoje* Oollins N. Y. 
Medical Instituto ir au
torius garsios knygos. 
“Vadovas in Sveikata” 
kuri apsako visokias 
gas ir kai p būti svejkųo 
apsirgtu išsigydyti. . '

iki 5 
nedė- 
P«gal 

Pbo n e Harrison 1300.

INDIANA HARBOR. IND. 
B.; Yasiulis, ,3604 Deador St

Nswark II. J. *
V. Am'urazevičia, 178 Ferry

Baitimore, Md.
Petras Glaveckas. 635 W. Lombard st 
L. Gavelis, 1834 N. Castle Street 
Vincas želvts, 603 So. Paca st

Mass. ■- *
101 Oak Street

•eranton. Pa.
Juos. Petrlkys, 1514 Rosa

JERSEY CITY, 
Ant Rėklaitis,

NEUŽGINČYJAMI
. DARODYMAI

Biznieriai, kurie turite neatsakan
čią savo bizniui vietą, apžiurėk'te mu
sų namą "ant Halsted st., arti musų 
bankos Galite j| pirkti arba paimti 
ar.t randos. Parduosime arba paran- 
davosime visą namą pigia*. Ne rei
kalaujate būti susikimšę savo bizny
je, kada mes jums duodame puikų. 
2 lubų, naują, tvirtą mūrinį namą, 
135 ilgio, o 25 pėdų pločio, su pui- 

• kiaušiai įtaisytais gyvenimui 6 kam
bariais, ir didžiausiu štoru, ant to
kių išlygų, ant kokių pats norėsite.

Ateikite apžiūrėti!
A. OLŠZEWSKI
Halsted st., Chicago, 111.

“Lietuvos” Agentai
Pas šiuos agentus lusisa-

Lyti Lietuvą” metams ar pusei 
metų ir užsimokėti.

Cambrldgcport, Mase 
Pėt. Bartkevičius, 1 719a Malu 
C. Kavolius. 42 Washington

Chicago, III.
P. M. Kaltis, . 1644 W. North Avė,
M. J. Tananeviėe, 670 W. 18th St.

Namine Mokykla.
Gramatika angliikos kalbos moky

tis be mokytojo (apdaryta).. 81.00. 
' Vaikų Draugas arba kaip mokytis 
skaityti ir rašyti be mokytojo.. 15c. 
įį Naujat Budas mokytis rašyti be 
ąnokytojo ........................................ 10c.
į Aritmetika mokytis rokundų be 
mokytojo (apdaryta) .................. 35c.

Pinigus siųskite per Money Order 
šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS, 
Box 62, New York City.

Patsrson N. J.
Varaškevičius, z 70 Lafayette

Dr. J. KULIS
Liežuvių Gydytojas ir Chirurgas.

3255 So. Halsted St., Chicago, III.
Gydo Visokias ligas moterų, valkų, ir vytų-. 

Telpgi ton didelį praktikų ir gydo pasekmingai 
visokias limpančias, užaisenSJusins ir paslaptin
gas vyrų ligas. Daro operacijas pasekmingai.

Brooklyn, N. Y.
E. Fromes,
Ant. Jankauskas, 
T. Jermaias, 
J. Milevrski.
S., Simanavičius,

Išmoksi Anglišką Kalbą Jeigu Amerikoje nemoki Anglišku 
* v __ _ ■ Kalbą, tai gerai žinai, kad esiOOVSnSI KAIP NEBYLYS.

StreeL
37 8o. 19tb st

Chicago, III.
J. L Bagdžiunas, 2334 S. Oakley, Avė.
K. Steponas,
Vinę. Linka, 
Jonas Visockis, 
Ant žukauskis,

Cleveland, Ohio.
■pov. Sukis. 6524 Forman Avė.

Sirgau ant uždegimą 
plaučiu ir parėjima 
viduriu. Niekas soanie 

, Jie galėja ižgyditi, bet 
JUSU vaistai pagelbo.
LUDWIKAS SOLEK 

174 W. Kinny 8t„ .

BROCKTON, MASS.
J. Pocius, 175 Ames St.

kuris prisius keletu 
markių, musų No. 3 
kataljogų, didžiausių 
lietuviškoj kalboj, M 
dideli puslapiai. Jame 
telpa aprašymai siivlrl 
100 ligų, vyrų, moterų 
ir vaikų, pasako nuo ko 
jos prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip n no jų 
apsisaugoti, kokias gy
duoles naudoti, kiek 
jos prekiuoja ir kur jas 
gauti. Paveiksi* tir pre
kės y vairių kv-ptančių 
ir gydančių muilų, Per
iamų, Elekttargydan. 
čių aparatų, 
nių išdirbinių,

Ofisas R. 4? AUUftorium Bldg. 

206 Wabashwe., Chicago.
Gydau visokias ligas kaip šviežias 

te i p ir ušsisenėjusias. Ypatingai vi
durių ligaa. moterų vaikų ir

Taipgi prIUikau akinius ir 
sau nesveikas akis.

Offiso valandos: nuo 9 ryto 
po pistų. Kitoms dienoms ir 
lloms offisas atdaras tiktai 
sutarimą.

užmokam ui pačto, 1 
nekatota piningu, tyk ,_____ _______ __ , -jr-™irrr
teminus paduotu kupono, katra siusk mums Šendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KtTONAS.
M. KM. USTEKė C0., 8 982 a RM AvmmK Ošpsm 

Godotinas Tnmiata: Pagal Tnmlmoe pnladiejma. ai e ori eč jas
* rtaaMiauut vynai dykai všaajnakuygadal vyra.

Herrin, Illinois.
J. 'T. Adomaitis, Boz 708.

So. Boston, Mass.
N. Gendrolliis, 224 Athena StraeL

Mes sutinkam apkeist, persiunčiant pirkėjo išlaidoms (remianties ant mqs kainų) litą 
Copenhagen Tabokos pakelį, arba bile mus ildirbystės taboką, bile kada perlaiką iki pažen
klintai dienai, jeigu ši taboka netaps pagadyta po išsiuntimui ii fabriko.

Tiktai pilni pakeliai bus apkeisti, ir mums turi būt pranešta su priežastims apie ildirbius, 
pirmiaus negu išsiunčiama. »<

Copenhagen Taboka padirbta iš geriausių senų, pilnai gerų tabako lapų, prie kurių 
tik tokios daljs pridedamos, kurios natursliškos tabako lapui ir tyros kvepalų ištraukos. Ta
bokoj palaikytas visas tabako gerumas, o prašalinta naturališkas tabako kartumas ir acidas.

Copenhagcr Taboka yra geriausias tabakas kramtymui Ir uostymui.

>beri- 
__________Jonų, 

Painų, štukų. Drukuo- 
jumų Mačinčlių. Ar- 
moblkų. Koncertinų, 

S į/F Britvų. Pavinčemnlų 
Ir įimtai kitokių koš- 

^m nam reikalingų daly-
-* kų. likirpk kitę apgar.

*lnii»4'iv prliiųsk mum. o tnojntu ganai vilai dy
kai kataliogį. John 1. Bagdžiunas, Prop- 

dOHN’S PURPLY HOUGE 
2334-2336 SO. OAKLfiY AVĖ.. CHKAJO, ILL.

73 Grand StreeL
37 Hudson ava.

215 Berry Street 
* 124 Grand st

258 Wythe Avė;

IŠGYDO IN 5 DIENAS
Noria iižvdvti kiakviaaų vyri aargaatl iipteriara lytiškų dalis tvata, .trik t ura.

vaistų priskirti, tik Institute esanti galėjo 
mijų, liadvją apie tai.
dės, nosies, akių, ausų, galvoskaudis, spaundo, 
sip ir mėšlungis, migreną, ** 
nųjp, trumpą atmintis ir

Pirmininkas: B. K. Bąlevičius,
913 — 32nd st, Chicago, III. 

Vice-Pirmininkė: O. Ramanauckieaė, 
101 Oak si., Lawrence, Masa. 

Raštininkas: V. A. Greičius,... 
«. 28 Stiles Hali, Vai paraižo, ind 

Iždininkas: A. J. Povilalka, /
804 Bank. st„ VVatsrburf, Conn. 

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

Literatiškasis Kami t etas; J. Gabrys, 
11, rue Semneerard, Paris, France. 
V. Jokubynas. 818 W. Braadvray, 
So. Boston, Mass J. Laukis, 501 
Brick Mk, Valparaiso, Inęl. , ;

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

neaplenkiu ir paslaptinių.
Atsišaukiantiems iš kitur sutelkiu sąžiningus patarimus per laiškus.

d 3312 Su. halsted St., Telefonas
Chicago, III. r Yards 3162

liočiaašiaz vyro*. —--------------------- --------------------------------
daut pini tų ant daktarų Ir vaistų b« jokioa aaudoa. ir mane 
šitiemi tmoašma, kurio buvo tvdomi dešunltioe ar daugia 
kimo, kad aš turiu vienintilį bodų, kuriaomi tikrai ‘šgydau. 
Nemokėk už gydymą be naudos —• mokėk už tlkrąl Išgydymą.

Aš tikrai ištvdau ligas akilvio, plaučių ir inkstų n«t ir labai užsendmtas. J 4 U

. - patrotitą.
■typribe, pyhra, kiapenn, Inkštu ir pūsles ligas, ruma- 
tiama, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygasl 
strietura irvyaasvvru lygas, gal būti iicidomas sava 
namuae privatilkai, slapta ir ląbai pygįai.

Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis Jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinėj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katras ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra paraiita par Daktara, 
katras atvydavę ilgo lajka tyrinejmn tu, speciialisku 
lyga. Temy kit, jog ta knyga yra siustą vynai dykai, 

pašto, ing užpečetita bonverta. Nesiusk 
' k paremk sava varde, ir*adrese antJeigu nėra jus aplinkoje, męs prisiusimi ui tikrą kainą, apmokėdami, į visas Suvienytų 

Valstijų dalis, bile kbkį reikalaujamą tabokos Copenhagen 5-ceutinį pakelį.

AMERICAN SNUFF COMPANY, Dtpl. S.. 111 Fifth Aranue, New Yoric, N. Y.

A. 01szewskie Bankoj 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ L1ETUYYS NOTARAS
Išdirba “Doviernastis” — Kon

traktus, Raštus pardavimo 
ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsullų. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius kitus netari jai likus 
darbus.

Visokiuose notarijališkuose reika- 
I :ose kreipkitės į

J. J. Hertmanowicz . 
(Notary Public)

3252 So. Halsted st., Chicago.

F.P.BRADCHULIS
Attomey 8c Counselor at Law

132 S. Clark, Car.Madlson St,
Atwood Bldg., Room 806

TsL Frsnklin 117S.

Ta knyga yra stebuklinga ir siuste yra tyk delvyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgautivyrižkuma, isigyditi nuo uznuodijiina kraują 
aroaaypi Ii, nubiegima siekio*, patrotitu aty pribe, pttčkus 
ir kitus ižmietimus, negromuiavima.

Didžioj Sankrovoj prie 35-to st. ir upes
Mes parduodame šitas anglis pigiai dėlto, kad mums reikalinga vieta. Kuomet 

išparduosime visą krūvą, tuomet vėl tos pačios anglys kainuos po $5.75 tonas
Mes taipjau parduodafae pagarsėjusias Scrantono Kietąsias Anglis ir 

ta pgi geriausias minkštąsias anglis.
Pasiskubink su savd užsisakymais, nes anglys labai perkamos.

Atsilankykie patsai ir pažiurėkie anglis arba pašaukie per telefoną Harrison 921.
S. C. SCHENCK,. Agentas

Delaware, Lackawana and Western Coal Co: 'r
C. L. DERING, Manažeris

Olc^ Coloiry įBOhįįjBJūfeį

Bet kiekvienas lietuvis gali gerai ir len
gvai i>molhi. jeigu tiktii nori, DOVANAI. Kiekvienas, kurs tik per mane užsi- 
rąiyn, arbatų naują laikraščiui skaitytoją prikalbins, prisiimtus *2.00 ant m a 
no vardo, gaus vieną iš čion pamĮrištų laikraščių: “Lietuvą”, “Vienybę Liet." 
arba “Knvą*’-per metus, teippat gąrsiąją, didelę knyga, verstą išpraneuzų kalbos 
Baltramiejaus Naktį kurios kaina 75c ir (eippat Gramatiką An
gių Kalbos-parašytą visiems gerai žinomo J. Laukjo. Kaip tik kuris prisius du 
jdohsriu už naują skaitytoją, tuojaus viską apturės. Metas skaitosi nuo dienos ui- 
birašymo. Duodu dovanas, kad laikraščių n * _ g _ g
skaitytojai daugintųsi ir lietuviai kaip sve- J IV A L| I O rO S 
timtaučiai turėdami gramatiką, išmoktų A
aglišką kalbą.. Raistą dar galima gauti 159 E. 127-th SL 
prisiunčiąnt 1 dol. viršaus. Pinigus siųsti m k Rt V
Mouey Orderiu ir adreansti takiu adresu: ilGVM MOrltp N. T*

140 West 34th Street, NewYork 
« vaistua, Irarie rūpestingai užrašyti Profesoriaus,
tio didžio INSTITUTO, kuru per 18 metų išgydė daug lietuvių. Jug kiekvienas 
lietuvys žino gerai, kas tai yra COLLINS N. Y MEDI K AL INSTITUTAS ir 
k»p jie yra geriausia*. eeniauMM, ir tai pirmunitis INSTITUTUS New Yorko 

u šalyje, kuria tiktai gali vadintis COLLINS NEW YORK 
Kitf daktarai garninamiesi ir ką žadą Išgydyti, beabe- 

dirbti po priežiūrų daktaro, COLLINS NČW YORK 
| ir patirti paslaptys, kokie čionai stebuklingi vaistai,

50,000 
KNYGŲ

Slaptos vyrų
• ligos

išž vdotna greitai. tikru ir 
pilna slaptybe. Nervų suail-

tos. zadrmaz ■tiprybšt, nubė-
lioizz kraujo. užauodijunM. 
šlapumiačs taištya.

l Plaučių ligos,
Dusulys. Bronchitai Ir kitos 
plaučių ligos tikrai išgytoms 
mano vtliauam budu. Širdies
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