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kaip susitvltif “Vilniau* 
artistųmėgiją kuopa", 

reikalui esant, tomis rinio- 
pasinaudoti, žeini»u ir paduo

du ištisą tos kuopos .reguliaminą. 
Neabejoju, kad tos teatralinės kuo
pos, kurios teip susitvarkys, kaip 
dabar kad susitvarkė “Viln. liet, 
art.-mėgėjų kuopa", džiaugsis pas
kui savo darbo pasekmėmis. * 

“Vilniaus lietuvių artistų-mėgė- 
jų kuopos" reguliaminas štai koks: 

“Vilniaus lietuvių artistų-mėgė- 
jų kuopos” reguliaminas.

7 d. kovo krašto sostopilyj, Lis- 
sabonoj, kunigijos priešai metė dvi 
bombi į draugiją klierikališkų par
lamento kandidatų, susirinkusių 
valgyti. Expliozijos du kandidatai 
tapo užmušti, o septyni sunkiai su
žeisti; sužeistas ir susirinkimo pir
mininkas kunigas.

viduj# 
Bet ne-, 

išvijo juos 
Tuomet jie pradėjo svai-, 

u| daužyti 
turėjo liau-

liaus 
nesik
auga

IS UKMERGĖS, KAUNO GUB.
Ukmergės miestas ne mažutia. 

Už Seinus bus dukart didesnis.

Kuopa.
i. “Vilniaus lietuvių^rtistų-mė- 

gėjų kuopa” nėra kokia nors drau
gija tikroje to žodžio prasmėje, o 
tik draugiškais ryšiais susispietę* 
vaidintojų būrelis, kitaip tariant, 
kaipi lietuvių vaidintojų trupa.

Prie to dar tasai senelis buk- kur 
stė žmones neklausyti' valdžios, va 
ryti lauk rūstis mokytojus ir či 
novninkus, nemokėti mokesčių ii 
tt. Jovoišas *išteisintą$.

etų u.-).

Kasa.
32. Kuopa turi savo kasą, 

rion įplaukia: i) procentai iš 
karų, daromųjų draugijoms, 
pelnas iš daromųjų savo naudai 
vakarų, 3) pinigai iš bausmių ir 
4) aukos. "\

33. Kasa steigiama tikslu: a) 
patenkinti paprastuosius teatrinius 
kuopos reikalus; b) duoti reikalin
giems nariams pašelpas; c) duoti 
stipendijas talentuotiems kuopos 
nariams, norint jiems eiti dramos 
mokslus.

34. Kasos pinigai sudedami val
stybės banke kasieriaus ir pirminin
ko parašais.

35. Piniginė apyskaita daroma 
kas du mėnesiu.

Susirinkimai.
30. Visuotini artistų-mėgėjų su

sirinkimai eyi du sykiu j metus; 
didesniam gi reikalui atsitikus, ga
li būti sušaukiami ir "nepaprasti vi
suotini susirinkimai.

Pasarga. * Visuotinas susirinki
mas skaitosi teisotu, jei dalyvauja 
jame narių dauguma.

31. Visuotini susirinkimai turi 
teisę reikalauti iš valdybos jos dar
bų apyskaitos; metams pasibaigus, 
renka kitą valdybą ir revizijos ko
misiją ; patvirtina valdybos susta
tytąjį reguliaminą ir veikimo plia-

rezisie- 
jisai ir 
antrasai 
pade j ė- 

Be to, ren

is. Tariasi su atskiromis lietu
viu draugijomis dėlei vakarų sta
tymo. .

13. Priima kuopon naujus na
rius, bet užtvirtina visuotinas su
sirinkimas. !

14. Sustato artistų amplua.
15. Sustato repeticijų tvarką..

* Prikirtas.
4. “Vilniaus lietuvių <rtistų-mė-

gėjų kuopa" veikia- savistoviai, ne
priderėdama nei prie jokios drau
gijos; - K

5. ji stato Vilniuje,ir kitur, Lie
tuvoje, vaidinamus 'yakarus lygiai 
visoms kultūrinėms nnisų drau
gijoms tam tikrohiįs sąlygomis: 
normalinis mokestis iš Vilniaus 
draugijų aoyfc nuo 
vakarų, bet kuopa 
teisę, išimtiniuose žt< 
ties apie tai 
vo naudai.

6. Rengia paskaitai apie dramos 
dailę ir, jei galima, nuolatines de- 
kliaracijos ir dramatiškosios dai
lės pamatų lekcijas (Wt»sus).<

7. Aplamai, visas jos veikimas 
kreipiamas į tai, kad ilgainiui ga
lėtų ji pavirsti til 
fesijonaline lietuvių artistų trupa.

pasivėlins 30 min. moka 25 kap., 
o kas dar ilgiau — 50 kap.
' 26. Klauso visų režisieriaus pa- 
tėmijimų ir nurodymų.

.»• 27. Turi teisę prje pašelpos ar
ba paskolos iš kuopos kasos.

28. Turi teisę pranešti valdybai 
įrašyti į kandidatus, kuriuos kuo
pa, sulyg savo išgalių, siunčia į 
dramos mokyklas, arba šelpia ei
nant dramatiškuosius mokslus.

29. Neprisilaiką šio kuopos re- 
guliamino, valdybai nutarus, šalina
mi jš kuopos; tačiau jie turi teisę 
pirmajame visuotiname kuopos su
sirinkime apskųsti tokį valdybos 
nutarimą.

Tikslas.
‘Vilniaus lietuvių artistų-mė- 
kuopa" statosi sau tikslu:

ryno pelno iš 
pasilieka sau 
i kinui o se tar- 

stato teip j^t ir sa-

tukstančio
Ižiami, 

buvo
t lenkams, 
ie panorėjo 
teisių baž-

Paldybos veikimas ir kompetencija.
II, ^Valdyba skaito ir paren

ka vaidinimui veikalus; ji sustato 
ir vaidinimų plianus (eilę).

Pasarga. Tinkamus veikalus, 
sulyg kuopoj išgalių, įsigija sa- 
vastin, išgauna iš cenzūros leidi-
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AUSTRIJA..
Austrija iš vokiškos viešpatystės, 

kaip matyt, virsta į slavišką. Tą 
jau ir iki šiol remianti vokiečius 
ministerija turėjo pripažinti. Pri
žiūrėti Austrijoj vokietystės reika
lus, buvo Austrijoj specijališkas 
ministeris, kuris, ypač Čekijoj, ne 
čekus stengėsi palaikyti. Čekai 
smarkiai priešinosi, trukdė parla
mento besidarbavimą ir tuom pri
vertė randą atstatvti besirūpinantį 
vien vokiečių reikalais ininisterį 
ir tokio tuom tarpu žada neskirti, 
nes Austrija ne vokiška viešpatystė, 
ji iš visokių tautų susideda. Žino
ma, tas vokiečiams labai nepatin
ka, bet jie nieko negali padaryti, 
nes perėjo jau tie laikai, kada sla
vai davėsi vokiečiams ant sprando 
jodinėti; Austrijoj sfavų daugiau 

vokiečių.

IŠ MERKINES, TRAKŲ 
Žino jau skaitytojai iš 

čių apie Kalvarijos, Alovės 
Į vietų lenkų riaušes bažnyčioj 
atsiliko nuo jų ir Merkinės 
jos lenkai. Merkinės parapija be 
veik grynai lietuviška, nes lietuvių 
yra apie 5000, o vadiii 
kų nėra gal nei pilnd 
jie nebuvo čia skrianl 
kas trečias sekmadieni! 
kiškos pamaldos. Be 
matyt, dar to maža. J 
savo valia daugiau sau 
nyčioje užsigriebti.

. Pirmąjį Kalėdų dieni 
tą. lietuvių chorui lipa 
kų giedoti, lenkai pasiti: 
iš augšto ant laiptų ir 
ant viškų užlipti. Liet 
d,ami Dievo namus, nųs 
jais nesipešė. Tuo prr 
dų dieną viskas ir užstl 
rąją Kalėdų dieną, lieltl 
prie vargonų giedant; 
rengtas lenkų choras, Atsistojęs ki
toje vargonų pusėje .,lieip pat pra* 
dėjo, giedoti ir trukdė lietuvitms. 
Žinoma, lenkai giedęjjo ne frievo 
garbei, bet norėdami tik lietuvius 
užrėkti.

Nors klebonas tą dieną, išaiški
nęs lenkams per pamokslą nedorą 
jų pasielgimą bažnyčioje, prašė jų 
nebedaryti daugiau bažnyčioje to
kios netvarkos, bet lenkai nepa- 

kaip no-

gejy 
stengties prideramai pastatyti Vil
niuje lietuvių sceną ir patenkinti 
vis augančius musų visuomenės 
reikalavimus teatro- dailės srytyje; 
tuo tikslu ji

3. spiečia krūvon visus tuos Vil
niaus lietuvius, kurie sugeba ir ga
li dalyvauti scenos darbe, nesą, 
kaip prityrimas parodė, tik einant 
išvieno didesniam žmonių skaičiui, 
galima dorai patenkinti scenos rei
kalus.

MASKOLIJA.
Užsienių laikraščiai praneša 

nias. apie nykstančią 
moteries, 
mai

veda tam tikroji visuotinoji kuo
pos susirinkimo išrinkta, valdyba, 
susidedanti iš 2 režisieri^ ir 8 val
dybos narių, išviso iš 10 žmonių 
iš tarpo artistų-mėgėjų.
i Pasarga. Valdybos posėdžiai 

esti sykį į sanvaitę.
9. Pareigas terp savęs išsidalija 

pati valdyba. Vienas iš 
rių renkama pirmininku; 
veda valdybos posėdžius; 
režisierius yra pirmininko 
ju ir užvaduetoj 
kami: kasierius, sekretorius ir se
kretoriaus padėjėjas; sekretorius 
užrašo posėdžių protokolus — 
tarimus,* be to, jisai drauge su 
vo padėjėju, pirmininku ir 
dviem vaidybos nariais sudaro 
dinamąją “metraščio komisiją' 
sustato sulyg protokolų ir valdy
bos narių nurodymų platesnį kuo
pos veikimo aprašymą, tariant, kro
niką, kuri ilgainiui galėjų būti me
džiaga musę teatro pradžios isto
rijai.

10. Valdyba renkama vieniems 
metams; išstojus ar kitu? išvažia
vus vienam-kitam valdybos nariui, 
metams nepasibaigus, likusieji*val
dybos nariai savo valia kviečiasi 
sau išstojusiems užvaduotojus iš 
kuopos narių tarpo.

* VILNIAUS. .
Prie “Lietuvos Žinių" No. 9 

’ išėjo priedas (16 pust) “Aušri
nė". Pavesta tik besimokinančios

• jaunoumenės reikalams, 
meris gana turiningas ir įvairus.

I Vilniaus vyskupijos valdytojas 
išleido raštą, kad taisant ai sta
tant bažnyčias klebonai nesiimtų 
darbo ant savęs, bet pavestų viską 
tam tikriems pačių parapijom iš 
rinktiems komitetams.

Sausio 28 d. Vilniaus teisme rū
mai nagrinėjo bylą apie "Krak it. 
Valstiečių Komitetą". Buvr 
tinami Krakių valstiečiai už 
kad lapkričio mėnesyj 1905 
K rakiuose (Kauno gub A buvo 
tvėrę “Komitetą". Komiteto 
riai sakė žmonėms prakalbas, kur
stė nemokėti mokesčių, neklausyti 
vyriausybės ir jos “činovninkų”, 
o rinkti savus valdininkus. Tuo- 
nri pat laiku dalino lietuviškas soc.- 
demokr. partijos prokliamacijas. 
Tasai Komitetas du kart į sanvaitę 
rinkosi ir svarstė įvairius reikalus 
ir nagrinėjo bylas, siuntinėjo. lie
tuvių kalba pavestkas su antspau- 
da Krakių Komiteto. Beto, “Ko
mitetas" uždėjo gyventojams mo
kesnius po 1 kap. nuo dešimtinės 
ginklams pirktis, išleido proklia- 
maciją, kur kalbama apie sušauki
mą Vilniuje įsteigiamojo susirin
kimo, Lietuvos gyventojų išrinkto. 
Teisman stojo 8 valstiečiai nuo 23 
iki 53 metų amžiaus. Iš jų 5 nu
teisti 6 mėn. kalėjimo, 1—4 mėn.,1 
o 2' išteisinti. Gynė adv. Vileišis, I 
Lukas ir Janulaitis.

Sausio 27 d. teismo rūmai. na
grinėjo 70 metų senelio valstiečio! 
Javaišo bylą. Buvo kaltinamas 
už tai, kad lapkričio 27 d. 1905 m. 
Kastantinave (Kauno gub.), atsi-| 
stojęs ant vežimo pasakė žmonėms! 
prakalbą, kurioje šaukė . žmonės! 
neleisti vaikų j rusiškas mokyklas! 
ir parsikviesti mokytojais lietuvius. Mokyklų čionai, regis, užtektinai

Scenerijos ir sufleris.
19. Režisieriai pasirenka sau iš 

artistų tarpo padėjėją — scenari
jų, kuris turi žiūrėti tvarkos pęr 
vaidinimą ir kartais gali užmąinyti 
režisierių per repeticija?.

turi būti nuolati- 
kad I) butų du 
kad sufleris butų

1USAI.
sumanytos rinkimų 
re formos'dar nepasi- 
ncdėlios dieną Bcr- 

susirė- 
Policija mat

, anksti ry- 
it ant viš- 
o lietuvius 
neleido jų 

gerb- 
ir su 
Kalė- 
Ant- 

>vių chorui 
naujai su?

Režisieriai.
•16. Esant dviem režisieriam, jie

du pasirenka terp savęs kiekvienas 
sau kitus veikalus iš valdybos nu-1 
tartųjų statyti 'ir juos nuodugniai 
ištyriau

Pasarga.
veda tas pats režisięrius per visas 
repeticijas.

17. Pažymi kiekvienai rolei ar
tistą; valdyba tik apsvarsto tai ir 
patvirtina.

1 Pasarga. Skirstant roles,. rei
kia atsižiūrėti į tai, kad butų už
imami visi artistai, o tai tam: kad 
1) nenuvargtų perdaug, dažnai re
peticijas lankydami, vieni ir tie pa
tįs artistai, 2) kad paaiškėtų ge
ra u esamosios jiegos. V

18. Režisieriai turi rupinties ir 
tinkamu kiekvieno veikalo sceni- 
zavimu ir dekorativiškumu; tam 
tikrus jų sumanymus kiekvieną 
kartą aptaria valdyba.

PORTUGALIJA.
Portugalijoj, teip kaip ir Ispani

joj kunigija ilgai labai didelę įtek
mę turėjo ant valdžios ir ne kartą 
pakreipė valdymo būdą negeron 
pusėn. Nors Portugalija gana tur
ingas kraštas, nors buvo laikai, 
kada prekyboj ji labai augštai sto- 
vėjoj bet gyventojai Portugalijos 
tamsiausi vakarinėj Europoj; tur
tingumas žuvo; pražudė Portuga
lija jr savo kitą kartą plačias ir 
turtingas valdybas. Ųž tą viską 
gyventojai kaltina ypač klierika
is, kurie, turėdami didelę ant ran
do įtekmę, jos nesunaudojo gyven
tojų labai, krašto pakėlimui. Už 
dabartinį nupuolimą didesnė gy- 

ijų dalis kaltina kunigiją ir 
įtekmei pasiduodančio kara- 
valdžią ir jų užtai ne kenčia; 
tntimas nesimažina, bet vis 
ir apsireiškia .prie kiekvienos

IS VILNIAUS.
(Nuo musų korespondento.}

Sausio 27 dieną 8 vai. vakare 
“Rūtos” bute buvo pirmasai vi
suotinas naujai susitvėrusios “Vil
niaus lietuvių artistų-mėgėjų kuo
pos” susirinkimas. Dalyvavo apie 
30 žmonių (išviso gi kuopos narių 
yra apie 35). Dienos tvąrka bu
vo tokia: f) Regu k am i no ap
svarstymas Ir patvirtinimas, 2). 
Valdybos rinkimas ir 3) Narių 
sumanymai. Reguliaminas ginčų 
didelių neiššaukČ ir su mažomis 
pataisomis liko priimtas. Valdy
bos teip pat nerinkta, tik pririnktai 
Susirinkimas pripažino geistinu,]

.i.i.$2.00 

..... 2.50 

...L. 3.00 
me- 

_ .MOJU Meni- 
:u. Viaota Mnmk:

I zo knygutes 
1 ir 2 num., 
svietas susitvėrė' 
kiu budu svietai gali pasibaigti", 
— visas sukureįio. 2), Baudorių 
sodžiaus Paražinskienė savo žen
to kokią tik sugriebia kny
gutę deda į ugniį, tik apdarytoms 
nieko nedaro, nes neatskiria nuo 
maldaknygių. . 3) Romoškių so
džiuj Bargavonskis savo brolio 
Juozo sudegino radęs knygą “Die
vas, Dangus ir Pragaras*11. Tai 
mat ir knygoms tenka per čyščiaus 
ugniės karštybes pereiti.* '

Revizijos komisija. ,
36. Visuotinas susirinkimas rcn 

ka vieniems metams revizijos ko 
misiją iš trijų narių. / Avė.

20. Sufleris
nis. Geistina, 
sufleriu ir į«) 
apmokamas. w

Nariai, jų pareigos ir t eisi s. •
21. Kuopos nariais tegali būti 

tie, kurie sugeba,, mėgia, nori ir 
gali vaidinti.
* 22. Jokių pinigiškų įnešimų kuo- 
pos nariai kuopos kason nen^Jka; 
prisideda prie jos gyvavimo tik 
savo sąžiningu darbu.

23. Kiekvienas nary? pasižada 
be valdybos žinios ir sutarimo ne
dalyvauti jokiame kitos draugijos 
ar kokios nors žmonių krūvelės 
rengiamajame losime, kadangi to 
reikalauja vidurinė kuopos tvarka.

24. Kartą pažadėję būti kuopos 
nariais, be svarbių priežasčių ne
gali atsisakyti nuo vaidinimo.

25. Trankosi reguliariškai į re
peticijas. Kas be svarbios prie
žasties nepranešęs nieko neateis 
ant repeticijos moka 50 kap. baus
mės. Pasivėlinti j repeticiją ga-

. VIDURINE IR PIETINE AME- 
\ RIKA.

Nors Nicaragups revoliucijonie- 
, riai gyrėsi, jog laikosi gerai, buk 

jų jenerolas Chamorro traukia ant 
krašto sostąpilio Managua, <_ kurį 
umu laiku tikisi paimti, bet pasi
rodė, kad tie pasigyrimai buvo ne
teisingi. Dabar jau ir Amerikos 
konsuliai, remianti rėyoliucijonie- 
rius, patvirtina, jog svarbiausios 
revpliucijonierių pajiegos, veda
mos sumaniausio jų vadovo; Jene- 
rok) Chamorro, likosi visiškąi su
muštos, pats Chamorro be mažo 
nelaisvėn nepateko. Tas revoliu- 
cijonierių nepasisekimas suardė vi
sus jų plianus. Daug ginklų ir 
amunicijos pateko randui, o amu
nicijos gauti, jeigu Jungtinės Val
stijos užsilaikys neutrališkai, nėra 
iš kur. Todėl revoliucijonie- 
rių vadovas .Estrada su dar liku
siais kariautojais grįžta į Bluefield 
aplinkines, kur stovi ir Amerikos 
kariškieji laivai. Randas įgarsi
no. jog revoliucijonierių vadovams 
Menai ir Chamorro liko tik 30 ka
reivių, kiti pabėgo laikė jų grįži
mo. Jenerolo Mena artilerijos va
dovas pasidavė randui su visoms 
kanuolėms. ■■

Randas garsina, jog respublikos 
viduriuose dabar ramu. Visos su
jungtos krūvon revoliucijonierių 
pajiegos nepereina 300 vyrų. Bet 
Estrada, negalėdamas gauti pa
čioj Ničaraguoj tokių, kurie padė
tų revoliuciją palaikyti, stengiasi 
surinkti svetimtaučių. Gal tas 
jam ir pasiseks, nes ypač Viduri
nėj Amerikoj žmonės, kaip kitur 
visokius sportus, mėgsta revoliu
cijas-; ypač, kad revoliucijose gali
ma ir pasipelnyti; jeigu jos puola, 
svetimi padėtojai gali glaustis prie 
savo konsulių ir pas juos apgyni
mo jieškoti.

Jeigu laikraščiai teisybę rašo, 
tai neužilgio galima laukti revoliu
cijos ir pietinėj Amerikoj, respu
blikoj Peru. Randas gavo žinią, 
jog vasario pabaigoj iš Valparai- 
so, Chili respublikoj, su ginklais 
išplaukė j Perų didelis garlaivys.

, Riaušės dėl 
’ -Prūsų seim^n 

liiovė. Pereitą 
lyne buvo smarkus minių 
mimai su policija.
gavo žinią, jog 30000 darbininkų 
nori viename parke parengti viešą 
susirinkimą su prakalbomis, žino- 
ma. peikiančioms rinkimų reformą. 
Policija ir žandarai buvo, sutraukti 
prie parko; kitose miesto dalyse 
buvo jų mažai; todėl kalbėtojams 
kaip kur pasisekė ir-kokią trum
pą prakalbą pasakyti. \ isas žmo- 

, nių pulkas, tuom padrąsintas, nu
traukė prie parko vartų, kur no
rėjo įisiijinki^ną parengti. Čia 
c’cnok jau buvo sutraukta polici
ja ir žandarai, kurie demonstran
tams užstojo kelią ir be persergė
jimo su nuogais kardais puolė į 
žmonių pulką, kur buvo teipgi 
moterys ir vaikai: Atsigynimui 

* žmonės griebė akmenis iš gatvių, 
o. policistai revolverius. Sužeista 
mažiausiai 30a demonstrantų. De
monstracijos buvo ir daugel# kitų 
Vokietijas miestų, kur teipgi ne
mažai sužeista žmonių, o dar dau
giau jų suareštuota. . »

Berlyne pereitą nedėlios naktį 
• J suareštavo 70 ypatų, bet didesnę

| _ jų dalį prisiėjo paleisti, nes skun-
*• ’• dėjai policijoj pepasirodė. Nedė-

lios naktyj Berlyne buvo užpuoli- 
mąi ir ant policijos ypač atkam- 

' piose vietose.
‘ Visokių pakraipų : laikraščiai la

kai peikia policiją už jos žiauru
mą, nes žiai^’^y ne tik žmonių 
ne nuramiu*> juos dar labiau 

. suerzina.

teisybę surasti 
pats teismas 
rasti.

suma 
pritarėjų skaitlių. Dar pat 

seimas gali atmesti rando su- 
bet ir tąsyk liktų dai

15 KAUNO.
Kauno kalėjime nuo sausio 25 

d jau sėd' ir buv. 2 durnos atsto
vą* Povylius. Jisai sausio 19 d. 
buv** areštuotas Dvinske. Taigi 
Kaune kalėjime * jau įsėdi keturi 
Kauno gub. atstovai ir 
būt* po visus metus už 
; savo rinkikus. Kupstas 
šitos bausmės nuteistas 
santrų metų tvirtovės ui 
bą, pasakytą žmonėms | 
važiuojant Dūmon.

kad išrinktoji laikinai per įstei
giamąjį susirinkimą valdyba ir to
liau ištisus metus pildytų savo pa
reigas. Bet kad toje valdyboje yra 
tik tuo tarpa 8 žmonės, o pagal 
priimtąjį reguliaminą turi būti, ro, 
tai susirinkimas tuojau 2 nauju ir 
pririnko. Paskiau išrinkta revizi
jos komisija iš 3 narių, ko dar 
ligšiol nebuvo. Tuo susirinkimas 
dėlei vėlaus laiko, nes buvo i jau 
12*. vai. 30 min. nak., ir užbaigta.

šis susirinkimas labai ramiai at
sibuvo. Retai kuomet Vilniuje 
teip ramiai ir darbščiai susirinki
mas praeina. Taigi šis susirinki
mas malonų padarė įspūdį ant vi
sų susirinkusiųjų ir 
gal pridavė energijos; prie darba
vimosi. \
. “Vilniaus Lietuvių Ąrtistų-mėgė- 
jų Kuopa”, nors vos dd mėnesiu te
gyvavusi, jau parodė* savo veiki
mą^ * statė vieną vakarą-spektaklį 
Šventėnuose (Vilniaus gub.) ir 
du spektakliu Vilniuje. Galima ti- 
kėties, jog toliau kuopa, išsidirbusi 
sau reguliaminą susitvarkiusi, 
dar geriau pasidarbuos ir pakels 
Vilniuje lietuvių sceną. Kokiais 
pamatais ši kuopa susitvėrė, koks 
jos tikslas, kaip ji ketina dar
buotes ir tt., galima suprąsti iš 
jos priimtojo reguliamino.

Kaip Lietuvoje, teip ir Ame
rikoje, daug., yra teatralinių kuo
pų, bet jos daugiausiai dirba be 
jokios tvarkos, tat i r** jų darbas 
ne visuomet atneša-pageidaujamą
sias pasekmes. Manydamas todėl, 
kad gal kiekvienai teatralinei kuo
pai, o ir teip kiekvien. 
pi lietuvių scena, naud 
hioti, 1 
lietuvių 
idant, 
mis

klausę ir pasielgė toliau, 
rėjo. ________

j Susirinkus' lietuvių chorui kle- 
Ibonijos naman, kur ir visuomet 
renkasi giedoti mokyties, ir pra
dėjus giedoti, apie 8 vai. vakaro 
apstojo lenkai geležinėmis lazdo- 
niis apsiginklavę klebonijos namą. 
Kaip kokie plėšikai įpuoJ. 
ir ėmė mušti lietuviui.
įteikė. Lietuviai tuoj 
laukan.
dyti į namą akmenimiš 
iąngus. Nieko nepešę, 
ties muštynes kėlę.,

Štai kaip elgiasi miusų. lenkai. 
Nesnauskime mes ir ginkime savo 
teises, tik ne teip kaip lenkai, ne 
muštynėmis. * .,'7. J...

(“V-tis”).

I§ ŽAGARĖS. ŠIAULIŲ
V’isi žinom, kad keletas 

gal, musų iš užsienių gi 
knygas degindavo žandl 
dabar pas mus degina: senos bo- 

!bos, kvaili vyrai ir motinos savo 
vaikų radusios. Štai po Kalėdų, 
Domeikių sodžiaus Kvedariene ra
dusi kišeniuose [savo sunaus Juo- 

“žmonių Knygyno" 
Kada ir kokiu budu

Kada ir ko-

Naujame Anglijos .parlamente 
prietikiai neina blogiu, nes iki šiol 
<įar hei airių, nei darbininkų at- 

trukdo rando, kadangi 
neužgriebė sumanymų 

arčiaus apeinančių airius ir darbi
ninkus. Pirmiausiai jis paduoda 
parlamentui biudžeto sumanymą ir 
nriėjnimui jo paskirtas gana trum
pas laikas.' ' Be budžeto nei jokia 
viešpatystė būti negal, tai nėra 
abejonės, kad nei airių atstovai, 
nei uarbininkų ne trukdys biudže
tu priėmimo, nes ir vieni ir kiti ži
no, jog jeigu valdžia pereitų į uni- 
joni^tų rankas, didesnė mokesčių 
njaštį pultų ant beturčių sprando. 
Pajustų muitus ant svetimų pro
duktų ypač beturčiai, nes tuojaus 
pakijtų kainos valgio produktų.

Kad Asųuitui pasiseks lengvai 
biudžetą pervaryti, nieks ne abe
joja, Turėdams vienok užtvirtin- 

judžėtą, jau gali toliau ina- 
nuolankumo rodyti savo pa- 
ams lygiai airiams, kaip ir 
ininkams. Bet kaip jis toliau 
s su savo dabartiniais padėto- 
tas tik po Velykų pasirodys.

* ” į sveikatą caro
Nuolatiniai pasikėsini- 
4sties augštų caro tar- 

•nų, Vaidai Caro šeimynoj, nepri- 
lankumas caitienei ir jos sunui caro 
motinos ' teip| suerzino jos nervus, 

! tokią baimę Į įvarė, -kad ir dienos 
laike savo rūme, po kareivių ir 
tarnų sargyba j i*, dreba, už savo ir 
sosto įpėklinip gyvastį. Dienos lai
ke ji taiikiai Uždaro, rūmo langus, 
užsirakina duris ir nieko prie savęs 
neprileidžia; tąsyk ji nepažįsta nei 
caroĮl'neii savo vaikų.- Ji gerai ži
no, kad jiačioj caro šeimpnoj yra 
ypat0s, kurioj net *džiaugtusi< jei
gu atsirastų koks drąsuoli^-kuris 
kokiu nors budu. iš tarpo gyvųjų 
prašalintų Majskolijos sosto įpėdi
nį: toks, jeigu jafn pasisektų iš-, 
j^Tdytii ti).augštų y^patų troškimus, 
gal netik išžitų be bausmės, bet 
gal dar dovanas apturėtų.

8 d. kovo Peterburge prasidėjo 
byla reyoliucijpnierio Čaikovskio 
ir Broš*k<|vskienes. Jiedu apskųsti 
už dalyvlviiną teroristiškuose dar- 
buosę revoliucijos laike. Caikovs- 
kyj gana! ilgai buvo be teismo- lai
komas kalėjime; už jį užstojo įtek
mingos ypatos lygiai Europoj kaip 
ir- Amerikoj. Maskojiskas raudas 
-Užstojanč|us vis ramino, jog Čia- 
kovsltyj bus teisingai, bešališkai tei? 
riamąš. Į Bet apie surengimą be
šališko tejsmo reikia abejoti. I^ur 
manoma elgtijesi bešališkai, ten 
slaptybės nereikalingos. Tuom tar
pu Čaikovskį ■ teis prie uždarytų 

teismaij bus įleistos tik ąp- 
; Čaikovskio ir jo moteris.

nieksi' iš neteisė jų teisman 
tetasl norU įleidimo pra- 
is įtekmingų ypatų. Įlei- 

Čaikovškio dukterei 
prašė Anglijos ambasa- 

prašymas tapo at- 
Itokių aplinkybių Pe- 
. neabejoja, kad Čai-

nu- 
negąli jpĮrirodyti 

nekaltumbĮ Pats gi Čaikovskyj , 
neatboja 

mat v t !

. ANGLIJA.
Prancuzijon atkako Anglijos ka- 

raljius, kas rodo, jog draugiški ry
šiai jungianti Prancūziją su An
gliją darosi vis aukštesni. Nors 
Prmcuzija dabar geriau sugyvena 
ir su Voietija, bet visgi ji laikosi 
arčiau Anglijos negu rytinio kai
myno, kuris 1871 m. paveržė nuo 
Prancūzijos Alzatiją ir Lotaringiją. 
Rods ir Anglija paėmė nuo Pran
cūzijos antai Kanadą; Indi jų da
lis teipgi buvo prancūzų apvaldyta, 
o paskui juos iš čia išstūmė angli- 
jonai; Bet anglijonų pa
darytos skriaudos senos 1871 
m. daugelis atmena, yra dar 
datg liejusių kraują; tas pralietas 
kraujas ir tai teip neseniai, neduo
da prancūzams užmiršti. Jeigu 
šiądien Anglija pradėtų karą su 
Vokietiją, vargiai bo galima būt 
Prąncuziją nuo įsikišimo karan su
laikyti. Prancūzijai butų labai ne
parankus dar didesnis Vokietijos 

drutinimas; jos susidrutinimas 
pavijingas butų ir Maskolijai, to
dėl ir toje greičiau eitų su Anglija 
negu su Vokietija. Anglijos ka- 
raliis iŠ Paryžiaus keliauja į mau
dynes Biaritz. Čia bus oficijališ- 
kai pagarsintas susižiedąvimas Por
tugalijos karaliaus Manuelio sii 
angliška kunigaikščiute Victoria 
patficia.

Dideli susirinkimai žmonių buvo 
j>ereitos nedėlios dieną ir Bres
tą ie. Ant kelio terp Walden- 
Tnrgo ir Altwasser susirinko apie 
7doo angliakasių iš aplinkinių ka
syklų. Nutarta surengti Prosuo
se visuotiną streiką, jeigu ran
das nesutiks ir Prosuose įvesti vi
suotiną balsavimą, kaip tai yra 
rehkant atstovus Vokietijos par
lamentam

1 Net pačiame Prūsų seime toli 
ne visos partijos pritaria rando 
sumanytai rinkimų reformai, o da
bartinės riaušės dar žymiai 
žino 
sai 
manymą 
niekesnis rinkimų būdas.

cfcrų; 1 
ginėjas 
Daugiau n 
nebus įlei: 
Šė daugeli 
dimo teisman 
Stolypino 
doriusF bet jp 
mestas. Prie 1 
terburge nieks 
kovskyj bus išrastas ■ kaltu* ir 
baustos, nes 
savo 
visai neatboja) .jog jis bus ištei
sintas, matyt jis geriausiai . žino 
neteisingumą jam užmetamų kal
čių ; bet tėisnįui ne visada reikia 

kartais Maskolijoj 
neleidžia teisybę su-

“LIETUVA" SAVAITINIS LAIMI 
Hm kaa PAtayOa, CMca*», IB.

Prenumerata metams: 
suvienytose Valstijose.............
Kanadoje ir Mexike............. ................
Kitose *ticžpatystžse........................ ....

. Prenumerata apmokama IA Tiriam. Pronuni 
tas skaitosi nuedienoa ušairalTmo, ne auo ' 
AMahUdaMį kainos klausk * '

A. OLSZBVVSKI 
3251 SO. HALSTED IT1IIT, CHICACO, ILL.
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ntvyrų ir mergaičių aštuonkliųsės 
gimnazijos; miesto keturkliasė 
(berniukams ir mergaitėms kartu) 
mokykla, prie kurios yra šaltakal- 

,j vystės arba sliesorystės ir dailidy- 
stės kursai1; toliau dvikliasė miesto 

/mergaičių mokykla ir pensijonas;
antgalo dvi, taip vadinamos, “pri- 
chodskos“ berniukų r mokyklos. 
Mokslas visur eina ne blogai. Re
gis, ne vietoje butų aimanavimas, 
kad trūksta mokyklą. Bloga, gal 
kas sakytų, kad lietuvių kalba ne
labai kur įsileidžiama? Teip. Ale 
klausimas,' kas gi tenai mokosi? 
Ugi *— žydai, rusai ir lenkai. Lie
tuvių gi, galima sakyti, kaip ir nė
ra. Kas gi kaltas? Gal vaikų 
lietuvių nėra? Ė-ė-ė!.... Pereik 
tiktai čionykščius kaimus, o atrasi 
visokių “maločių”. Auga kaip gy'r 
Vulėliai, šunis medžiodami ir tiek. 
— Kaip buvo Ukmergėje steigia
mos anos gimnazijos (privatinės), 
tai aplinkiniuose valsčiuose buvo 
daromi “prigovorai“,- kad valstie
čiai lietuviai prie to darbo prisidė- 

. tų. Bet kas atsitiko.? “Nereikia 
mumš\ mokyklų ! Kas leis vaikus 
mokytis, tas tegul ir užsimokės”. 
t Visai atsisakė!

— Išskyrus Katalikiškąją Prie
glaudą, draugijų čionai nėra. Da
bar, girdėjau, manoma steigti Var
totojų- draugiją. Jau, sako, įsta
tai paduoti patvirtinti. Knygų lie
tuviškųjų nusipirkti negalima.” Yra 
net trįs knygynai^ bet visi žy;dų, 
Pernai girdėjau, kad koksai ten 
lietuvis rūpinęsis atidengti lietuviš
ką knygynų. O dabar girdėjau, 
kąd, jeigu pasisektų įsteigti varto
tojų draugijų, tai ketinama užsi
imti ir knygyno įkūrimu. Kaip 
vienu, tęip ir kitu šių dalykti rū
pinasi musų kunigai, žinoma, tik 
padedant kitiems.

save sekretorių Vladą Jasinską.
Apie ūkininkų Pečkį kas jis per 

žmogus ir už ką jis papuolė kan
didatu į teisėjus, gerai nežinau. 
Eina šnekos, buk už jį pasidarba
vo ne visai mažai alutis, bet tvir
tinti to negaliu, nes tuo tarpu tikrų 
žinių dar neturiu. Vienok, jeigu 
tos šnekos butų teisingos, ir ypač, 
jeigu p. Pečkis butų išrinktas tik
tai alučiu ir jam gėda, kad skver
biasi ne į savo vietą, ir valstie
čiams, kad renka ne tą, kas tinka. 
Bet gal p. Pečkis tinkamas kandi
datas, pažiūrėsime, ateityje viskas 
paaiškės.

Antras kandidatas į teisėjus — 
p. Vladas Jasinsilas — yra man 
geriau žinomas. Jisai yra žmogus 
doras, geras, blaivus, mylįs ir ge
rai suprantąs savo darbų. Pilviš
kių valstiečiai visi beveik jį myli 
už jo darbštumą, nepuikumą, tei
singumų; jo raštinės darbai atlikti 
kuogražiausiai ir stropiausia.

Jam nereikėjo šauktis alučio pa
geltos, kaip kur kitur daroma, kad 
jį rinktų. \

Ir tikrai, jeigu jis liktų teisėju, 
man rodos, žmonės galėtų pasi
džiaugti, nes, tikiuosi, jis nepar- 1 
duotų teisybės ir savo sąžinės už 1 
alaus butelį ar pinigų rublį ir ne- 1 
reiktų laukti žmonėms iki vidur- 1 
nakčiui, kol p. teisėjas užsimerkęs, 1 
susnudęs po gerų pietų ateitų baig- 1 
ti bylų. 1

Nors mums, pilviškiečiams, gai- 1 
la butų su juo skirtis, vienok 
trokštame, kad jis liktų teisėju.

Š....is.
(“Šaltinis”). 1

ryti kreditų ant 5000 rub., ir Su
valkų savitarpinės pašelpos bankas 
teipgi ant 5000 rub. — Po tam 
prasidėjo diskusijos. Labai karš
tai ragino susirinkusius pirktis 
“Žagrės” pajus ir tokiu budu pri
sidėti prie įsteigimo Šakiuose “Ža
grės” sindikato . skyriaus; b. mo
kytojas p. Bacevičia iš Girnių, 
kunigui Uogintui patarus, nuro-: 
dė įvairius užmetimus V‘2a- 
grės” sindikatui. Ant užmetimų 
atsakinėjo atvykęs iš Marijampo
lės “Žagrės” Valdybos nariai. — 
Pasibaigus diskusijoms vienbalsiai 
buvo nutarta: 1) steigti šakiuose 
“Žagrės” sindikato skyrių, 2) tam 
tikslui reikia būtinai išparduoti ša
kių apygardoje bent 200 pajų, 3) 
pajai pardavinėti pavesta: šakiuo
se — kun. J. Jurgelioniui, Luk
šiuose — kun. Garmui ir Sintau
tuose — kun. J. Omastauskui. , 

Čionai ant vietos išparduota 11
pajų. Ten buifs.

Iš LIUDVINAVO, KALVARI
JOS PAVIETO.

Vasario 1 d. sudegė Andr. Ma
tulaičio tvartai su gyvuliais ir. pa
darais. Net baisu pamislyti, kiek 
nuostolių per ugnelę būna. Rei
kėtų musų ūkininkams apsidrausti 
nuo ugnies visų turtų. Nors po 
teisybei apdraudimo draugijos ne
kaip sutvarkytos, bet visgi geriau, 
negu palikti Dievo apveizdai.

P aš esu pis.

1 I 5.» Trijunaitis. 
(“šaltinis”).

IŠ VEIVERIŲ, MARIJAMPO
LĖS PAV.

Šįitiet sausio 27 d. Aleksoto pa
vieto teismas nuteisė katorgon: Jo
nų Girajauskų 5 metams 4 tnėne- 
siamsj iš Veiverių k. ir to paties 
valsčiaus, o antrų Vincų Taparaus- 
kųl iš| Miškinių k., Mikališkio vals
čiaus,: Marijampolės' pav., 8 me
tams.
puoliiĮius ant-kunigų.

>•’. pa v., 8 me-
Abudu kaltinamu už už-

Du broliu. 
(“šaltinis”).

žeisti.

IŠ BERŽORO, TELŠIŲ PAV.
Našlė Vi dažnai susiprašydavo 

,'pą* save jaunimo ir darydavo šo- 
— kilis. ' Per Tris Karalius teipogi 

susirinko pas ją tokios gužynės. 
, Giifti Įbemai ėmė pešties. 10 yta 

sužeistų, o du iš jų ir sunkiai su- 
rarnienas. ■

(“Šaltinis”).

‘ JI JJL h' 'I1
IŠ KUPIŠKIO, UKMERGĖS P.

Sausio 25 d. buvo viršaičio rin- 
■ kimiai, šį kartą kandidatai-fundy- 

tojai prakišo, nes viršaičiu ir net 
kandidatu išrinktas žmogus ne už 
magaryčias. O kaikurie, sako, ir 
pusėbiiai5 išsikaštavo “magary- 

* čioins”* Ta pat dienų buvo svar
stoma ir apie algas teisėjams. Jau 
pernai 
sėjams
algas ferpus, bet “zjazdas” atmai
nė. Labar ir vėl buvoĮ bemaną, 
bet žer liečiu viršininkas reikalavo 
skirti _spnobines algas
po 60 rub.,. o pkminijjkbi 100 r. 
Išsykio rinktiniai , nesutiko, bet 

.. kuoitiet viršininkas ėmė užrašinėti 
pavardes nesutinkančių ir grasinti 
pabaudomis, tai. daugumas nusi
gando ir sutiko su p. viršininku. 
Teibl ir fikosį Senobinės, algos.

Ar .tie tas.

rinktiniai ’btfvo nutarę ’ tei- 
ir pirmininkui sumažinti

teisėjams

IŠ PUŠALOTO, PANEVĖŽIO 
PAVIETO.

Miestelyj yra vartotojų draugi
ja, labdarių draugijų. 2 .n^okyklos. 
Mokytojai — varčiaus. mokykloj 
lietuvis, mergaičių gi — rusė. Bet 

t vaikų į tas mokyklas daug netel
pa. Pernai ir ^užpernai buvo vy
riausybės siūloma padidinti pradi
nę mokyklų ir pakeisti iš vienklia- 
•sės d-vikliase, bet valsčiaus sueiga 
atsisakė. Paskui buvo siųloma ati- 
dengt pačtos skyrių — sueiga ne
priėmė. Buvo siūloma atidengt

* pasiskolinimo (kredito) bendrovę,
* .sueiga sako — nereikia. Tai kogi 

reikia? Juk valdžios degtinės mo
nopolis yra, traktierius yra. 
Aludžių nuo pirmiau buvo ketu
rios, o nuo šių naujų metų atsiden
gė dar trįs! Ir prie tokių sąlygų 
kaikas dar. kalba apie “Blaivybės” 
draugiją. Žinoma. tik kalba, nes 
iš širdies dirbti nėr kam: geriau 
tobulintis prie kortų ^tabako du
rnuose, pasistačius degtinės, alaus....

-? * Buolis.

15 PILVIŠKIŲ, MĄRIJAMPO- 
LĖS PAV.

' Sausio 24, 25 ir 26 d. buvo tri
jų valsčių, būtent Pilviškių, An- 

’ taravo ir Gudelių (Budkos), teisė
jo rinkimai/ Antanavo ir Gude- 

I lių valsčiai išrinko teisėjui ūkinin
ką Pečkį, Pilviškių gi valsčius —

Dar nutarė, kad per šventes bu- rios gali privesti iki įcokio susi- 
... ............. ► taikymo su jais. Tai viena. Ant

rą gi vertus, lenkai labai klįsta, 
tebemanydami, jog sutarimas su 
lietuviais ir kitai*, kaipo lygių su 
lygiai*, jiem* šiandien nebūtų nau
dingas.

Mes, lietuviai, ačiū Viešpačiui, 
šiandien esame jau atlikę kelią ve
dantį mus į vienybę su artimesniais 
mums kaimynais ir gentimis; bet 
mes mokėtume vertinti ir tikrą, ne
veidmainingą munis lenkų prielan
kumą, jei tik jis bent kur apsireikš
tų.

Sulyg gi dabartinio lenkų leme- 
nimosi rusams mes drįstame abe
joti, ar tos iš jo bent kiek gero.^.

įstaigos ir kad policija stropiau pri
žiūrėtų, idant slaptose smuklėse ne
pardavinėtų. čia du vyrai dar bu
vo puolęši prie žem. viršininko pra
šyti, kad" šito nutarimo netvirtintų, 
bet nieko negelbėjo.

Reikia pažymėtų kad musų žmo
nės pradėjo sjisprasti. Jau bus 
20 metų kaip sukinėjos po sueigas, 
ir sieliai pasakoja, kad tokių su
eigų, kaip dvfjiaskutinęs, dar nėra 
matę: visi blaivus protu.ir žino ko 
atėjo ir ką dirbą. * 2 ,

Nenuūas biesas.
("L. U”). -

IS NICO, KURŠO GUB’
Sausio 19 d. po nakčiai atrasta 

ant kelio nebegyvas žmogus. Dak
taras, apžiūrėjęs lavoną, atradę, 
kad žmogus sudegęs degtinėje. • 

Mat, degtinė yra nuodai, kurių 
daugiau išgėrus, žmogų gali ūmai 
nunuodinti. Girtuoklių kūnas yra 
prisigėręs tų nuodų ir greičiau lint 
kęs prie visokių ligų. Girtuoklį 
daug ankščiau mirtis parbloškia. |

M. Dveigys." 
(“Šaltinis”). , i

ir priglauskime juos prie savęs. 
Tikiuosi, jog jie niekuomet neuž
mirš pritirto gero ir visuomet, kaip 
galima, atsi teis. Reikia teipogi 
žinoti, kad ant tokių “nuskurdė
lių” nugaros guli musų tėvynės 
Lietuvos ateitis, nes tokie tik dau
giausiai ir atjaučia visus jos var
gus ir nelaimes. Padėkime iiems!

BAISt NELAIMĖ.
Everet, Wash. Nušiūri tusi nuc 

kalno sniego lavina Pagriebė ne
toli ■*— * ‘ pasažieriniu

! Mažiausiai

toli Weilington du 
gelžkelio traukiniu.

/'I (“R. Garsas*)

ir nelaimes. Padėkime jiems 1 
J. Satuatyu.

K AMERIKOS.

IŠ BŪDVIEČIŲ, NAUMIESČIO 
> PAVIETO.I

Sausio 28 d. du vaikinu me- 
artimajam alksnyne. Neti- 
juodu užklupo žemsargis. 
vaikinas, bebėgdamas, par- 

ir dt* šautuvo šuviu kojon 
Vienok žemsargis nei vie- 

likino nesugavo. Sausio 31

džibjo 
ketai 
Vielnat 
puolė i 
suvarė 
ho vai 
d. snž< istasis, vaikinas išvežta Kau
no ligonbutin. Ten gyvenąs.

(“Šaltinis”).-

iš Igliaukos, m ar i jam po-

Sausio 31 d. per vestuves buvo 
prisirinicę daug nekviestų girtų vy
rų, o Uur degtinė, ten ir peštynės. 
Besįi>e*lami užmušė kurpių Pet
ruškevičių. Trįs peštukai jau su
imti. |Tai degtinės pasekmės!

v
Kaimynai.

(“šaltinis”).

Iš ^AklŲ, NAUMIESČIO PA
TO, SUVALKŲ GUB.

Sausib 30 d. čionai buvo sušauk
tas “Žagrės’’ Sinę/ikato susirinki
mas, 
ti Ša 
ritu 
buvo lai.I- . pnkitnsla. 
buvo n 
kunigai, 
tyčia atvyko iš Marijampolės “Ža
grės” Vjaldybos narys ir “Žagrės” 
buchhalteris p. J. Vailokaitis. Pir- 
minūtkato susirinkimui Dr. J. 
Staugaitis.

Pirmučiausiai “Žagrės” Valdy
bos narys išrodė “Žagrės” sindika
to naudingumų: ypač buvo pa- 
briežta, kad per jį ūkininkai gali 
gauti neperinokėdami gerų pirkti
nių trąšų (superfosfato ir kt.), 
kad sindikatas neleidžia kitiems 
pirkėjams kelti kainas, ypač tai 
pasirodė ant geležies: Buch
halteris p. J. Vailokaitis nupiešė 
finansišką “Žagrės“ sindikato sto
vį: “Žagrės” sindikatas turi tris 
skyrius (Marijampolėje, Kalvari
joje ir Vilkaviškyje), o ketvirtas 
(Pilviškiuose) netrukus bus atida
rytas; pajų yra išparduota arti 600; 
tavorų krautuvėse yra maž-daug 
už 42 tūkstančiu rublių; per pas
kutinius metus tavorų parduota ar
ti už 250 tuk«tančių rublių, L y. 
daug daugiau nei pirmutiniais me
tais; “Žagrės” sindikatas įgijo už- 
sitikėjimą pas fabrikantus, nuo ku
rių gaunąs daug tavorų ant kre-

yiE

Susirinki! 
ikiu

tikslas — įsteig- 
i?se “Žagrės“ sindikato sky- 

 

Susirinkįhian žmonių pri- 

 

ipai daud: salė buvo kimšte 
T^rpe susirinkusiųjų 

ipnažai/ moteriškių ir trjs 
Ant/ šio susirinkimo tam

IŠ
DŽIO GM,

Vasario 6 d., 
daržininkų N. su kuolais vyrai ir 
pradėjo • daužyti langus, ir pa
čiam N. davė kuolu į krutinę, kad 
net tas žmogelis užvirto, o šeimy- 
ninkė nubėgo pas kaimynus. Bet 
daužytojai ir ten neaplenkė, ir ten 
nuėję langą kuolu išdurt. Kaip 
girdėti, • tą viską padarė dėlto, 
kad to daržininko žmona pardavi
nėja degtinę. Degtinės naikinimas 
nepeiktinas darbas, .bet tik ne to
kiais žvėriškais budais. Šitoks dar
bas labai negražus:

Daug matfs.
(“L. U.”).

KARDOKŲ, TAMOŠBU- 
NAUMIESCIO P. 

nakčia atėjo pas

IŠ LJEPOJAUS.
Praėjusiais metais iškeliavo 

užsienį per Liepojų 28 
tūkstančiai »525 žmonės, užper
nai tik tūkstančių 342 žmonės. 
Pernai pėr LicfJojų pagrįžo į Ru
siją 2182, o užpernai 2812 žmonių. 
Taigi užpernai iškeliavo į užsienius 
9 tūkstančiais '183 žmonėmis -ma
žiau negu peniai, o pagrįžo 630 
žmonių daugiau, negu pernai. Už
pernykščiai ' metai Amerikoje bu- 
vo sunkus, užtatai grįžtančių skai-_ 

! eitis padidėjo, o keliaujančių į 
| užsienius -i-' stitnažėjo.

Matyt, tie teip puikiai Ameri
koje darbai stovŠ, kad daugelis dar
bininkų g’iįžta ’ atgal, nesuradę te
nai drrbo?’ štai iš Liepojaus pra
nešama. k'id sugrįžęs iš Amerikos
laivas su '256 keliauninkais, nvga-| 
vusiais da¥bo. h Dalis jų pasiliko, 
Vokieti joj#.* Taigi norintieji ke-< 
liauti Arriėrikotf turėtų pagalvoti.

IŠ ŽALIOSIOS, VILKAVIŠKIO 
PAV., SUVALKŲ GUB.

Sausio 13 d. buvo .musų vals
čiaus sueiga. Kaip paprastai, vir
šaitis padavė apsvarstymui vals
čiaus biudžetų. Viskas l.ko po 
senovei, tik raštinės sargui suma
žino algų ant 20 rub.; dabar gaus 
metinės algos 100 rub: vieton 120. 
Bet čia tai nieko įdomaus, gal šiek 
tiek bus įdomespis Nutarimas a|>ie 
“smuklės atidarymų“. Apie 7 me
tai atgal čia buvo vyriausybės už
daryta smuklė, o vieton jos liko 
aludė. .Teip Žaliosios valstiečiai 
per tų laikų ir troško, nežinodami 
kas daryti. Tik dabar susiprato, 
ir vienam degtinės mylėtojui įne
šus sumanymų, kad Imtų atidaryta 
smuklė, tuoj apie desėtkas įžymes
nių. girtuolių pakėlė tokį lennų. 
kad reikėjo i, net ausis užsikimšti. 
Musų vaitas tada pasakė, kad ėsų 
“jų3 teisybė, kad nėra kur pasi
dėt, tik. negražu nuo svieto, nes 
visur naikina tokias įstaigas, o mes 
[steigsim”; ir liepė pakelt rankas, 
kurie už atidarymų. Pasirodė ma
žuma. Tada vaitas liepė išeit lauk, 
o jau tenai skirtis iš pulko tiems, 
kurie priešingi. Kadangi ta cere
monija buvo atlikta po langais ali
nės, taigi dauguma .nors blaivus 
vyrai, bet drovėdamies aludininko, 
o kiti sakydami — “aš vistiek ne
gersiu, nors daugiau smuklių bus“ 
— pasiliko stovėt ant vietos. Iš
ėjo labai mažai — 40 iš 120 suei
gos. Teip, vargais negalais įgy- 
sim ir mes gaivinančio skystimėlio.

R. Ridikas.

Rygos 
buvo

Iš RYGOS.
Prieš dviedešimtį metų 

gubernatorius Zvegincevas 
apsiėmęs nupirkti vietiniams ka
reiviams rugių duonai, šiam da
lykui jis išleidęs 6 tūkstančius ”rub. 
daugiau negu io rcikėta. Tuos 
valdžios pinigus gubernatorius tu
rėjo sugrąžinti, bet per 20 metų 
sugrąžinęs tik tūkstantį rub. Val
džia gubernatorių padavė teisman. 
Tejsmas nuteisė, kad Zvegincevas 
turįs veikiai Sugrąžinti 5 tūkstan
čius rublių. Kadangi gubernato
rius nenori pinigų mokėti, turėsiąs 
kamarninkas aprašyti jo daiktus.

(“Šaltinis“).

Iš RIETAVO, RASEINIŲ PAV.
Sausio 25 d. buvo sueiga patvir

tinimui sąmatos 1910 m. Visiems 
palikta algos po senovei, tik mo
kytojui nutraukė gazietoms 10 r. 
ir šviesai 22 rub. Beto, raštinin
kas kanceliarijos reikalams norėjo 
25 rub., duota tik 10 rub. Dau
guma norėjo ir policijai iš 404 
rub. etapinių biškį pamažinti, bet 
mokytieji ir žem. viršininkas • pri- 
rodė, kad tų negalima pamažinti. 
Teip ir paliko. Bet ne m >kytieji 
vis dar tvirtina, kad kas j sąmatą 
įtraukta, tai nuo vyrų valios ir 
priguli. Bet ar teip yra pagal 

_ įstatymus — I
’alstybės bankas žadąs atid^'paaiS)'

DĖL LENKŲ POLITIKOS.
Paskutiniais laikais lenkai pra

dėjo vis garsiau ir garsiau kalbėti 
apie šiokį tokį susiderinimų su al
sais. [įvairių žmonių lupomis jie 
kartas nuo karto paskelbia pasau- 
liui savo norų taikyties su rusais, 
kad tik šie jiems duotų bent kiek 
laisvės.

Dabar, garsingas prancūzas šeri-, 
danas, matoma, įkvėptas lenkų įdė-.. 
jos neseniai parašė [ vienų pran
cūzu. laikraštį atvirą laišką lenkų 
raštininkui Sinkevičiui, kuriuo jis1 
prirodinėjo, jog lenkai nori su ru
sais taikyties ir, jog rusai iš to 
susitaikymo su lenkais turėsią daug 
naudos.

Lenkus dabar speičia taikytis su- 
rusais visos”'ipliižkybės: vakaruose 
juos ėste ėda vokiečiai, pietuose 
(Galicijoje)1 (savotišku budu) žy
dai, gi rytotlse bei žiemiuose atsi
rado naujų' priešininkų, tai kas 
kartas vis šfiprėjanticjie rusinai, 
baltarusiai ir' lietuviai.

Patįs budimi prispausti, lenkai 
per visą laikį yra varę prispaudė
jų politiką, nesirūpindami įgyti tik
ru prielankumu prispaustųjų mei
lės, ir pasiliko aplinkui apsupti 
priešininkais.

Tik čekai dar,, lenkams išliko 
prielankus, nėsa lenkai nepriėjo 
jų bent kokiu budu nuskriausti, 
kaip tat yra buvę su lietuviais ir 
kitais. Dar ir dabar jie neperma
no savo politikos klaidingumo.

Daug kitaip elgtųsi su lenkais 
tie patįs nišai, jei Ūktai matytų, 
kad lenkai neveidmainingu prie
lankumu sulyg prispaustų kaimynų

butų gera, kad kasi— rusinu, baltarusių [r lietuvių 
®---------------------- etmrkfitiiac Utl-— pradeda jgyti jų simpatijas, ku-

MUSŲ MOKSLUS EINAN
ČIOS JAUNUOMENĖS VAR

GAI.
Mes daugumas žinome, kaip bu

vo seniaus sunku lietuviui jauni
kaičiui išeiti mokslai: kiek jis tu
rėdavo pądėti triūso ir vargo, kaip 
tankaiusiai prarazdavo sveikatą ir, 
nesulaukęs pradėtojo darbo galo, 
tupėdavo, atsisveikinti su šiuo pa
sauliu.

.Jei įsigilinsime į musų dabarti
nės mokslo jaunuomenės padėji
mą, tai pamatysime, jog da ir da
bar tos blogos sąlygos nebeatsi- 
mainė. Kur tiktai pažvelgsime, ir 
dabar paamtysime mokinius ken
čiančius įvairius vargus mokyklo-j 
se; kur tik pažvelgsime, ten atra
sime tokių kvailų tėvų, kurie pri
verstinai stumia savo sūnų Jcuni- 
gubsna. Kur tik eisime, ten ra
sime mokinius atstumtus inteli
gentų. Juk kiekvienas gali su
prasti, kad, esant tiek kliūčių, sun
ku pasiekti tikslas.

[stojo jaunikaitis mokyklon, su
prato mokslo naudą, pamilo moks
lą ir stengiasi jį įgyti. Bet vy
resnybė, patėmijusi, kad jis yra lie
tuvis, stengiasi jį kaip nors pri- 
Ipausti: palieka antriems metams, 
iveja iš mokykite, o dar, ko ge- 
o, ir pikčiau padaro.

Bet štai jis vargais-negalais pri
sivarė iki keturių kliasų, ir vėl 
jarn užgula ant sprando nauja sun
kenybė: parvažiuoja namo ,ir čia 
išgirsta visai griežtą tėvų pnsa-, 
kymą: “Važiuok seminarijon; jei 
nenori, tai eik kiaulių ganyti! — 
Ir veik tu dabar žmogus, ką nori! 
— Mokykloje spaudžia, tėvai pa- 
gelbos neduoda baigti mokslus...

Žinoma, yra tokių, kurie pa
klauso savo tėvelių ir važiuoja se
minarijon.. . • • Kiti gi, nebodami 
jokių kliūčių, stovinčių jiems sker
sai kelio ir, nepamesdami vilties, 
pasitiki savo jiegortis pasiekti 
tikslą. Galima suprasti, kokis to
kio nelaimingo jaunikaičio gy veni
mas: neretai atsitinka kęsti nuo
skaudos nuo savo “duondavių“, 
kur jis užsidirba savo pragyveni
mui, teipogi tenka nekartą būt ne
valgiusiam, uėsa nėra kuo nusi
pirkti ; reikia kentėti šaltis,* dra- 
]>ahų šiltų negalima įsitaisyti. Ga
lima numanyti, kaip ilgai gali pra
sitęsti tokio “nuskurdėlio” gyve
nimas.

Kartais jaunikaitis turėdavo 
mę pasiekti universitetą, bet 
nuvarginta jo siela ir kūnas 
galėdavo ilgai išturėti ir retai kur
sai galėdavo dar liuosai pasidar
buoti savo tėvynės labui. Kartais 
neturtas priverčia j ieškoti pagel
tos prie savo brolio-inteligento, 
bet tiė, turbut, nematę vargų, nei 
kalbėti nenori.... Nors, tiesa, ma
žai ir tėra lietuvių inteligentų Lie
tuvoje: vieni kaista Turkestano 
tyruose, kiti šąla Sibiro snieguose, 
kitas vėl kasžin kokiame pasaulyje.

Tankiai galima rasti liakraščiuo- 
se skelbiant: mokiniai esą labai 
pasileidę ir nieko neveikią. Bet 
pasakykite, meldžiąmiejie, Jcą gali 
toksai mokinys veikti, kurio nieks 
nepaniokina, nieks su juo nepasi
kalba kaip su žmogumi, nieks ne
atkreipia akies į jo nelaimę, nieks 
nenori jo sušelpti. Antra vertus, 
juk jisai dagi laiko neturi ką nors 
veikti: dieną lekcijos mokyties, va
karais 'reikia eiti užsidirbti, nakti
es gi reikia pasilsėti. Pagalios, 
juk jis tiek neturtingas, kad, jei 
kuomet jam reikia, išmesti kelios 
kapeikos.tnarkei pasiųsti redakci- 
jon rankraščius, Ui jau jam di
delis pinigas. Nemandagiai mu
sų inteligentai elgiasi su mokiniais, 
man regis, reikia būti švelnesniems, 
nes Ui jiem* blogas pavyzdys.

Broliai-lietuviai, padėkime mes

GIESMININKAS CARUSO 
GAUNA GAZDINANCIUS 

LAIŠKUS.
New York. Garsusis Metropo

litan operos tenoras, italijodas Ca
rus©, gyvenantis Knickerbocker 
hotelyj, kaip užtikrina policija, 
gauna nuo Juodosios rankos gaz- 
dinančius laiškus, kuriuose nuo jo 
reikalaujama gana didelės išsipir
kimo sumos, jeigu nori gyvu iš
likti.

~ .M-uiUSių. 
Lavina nusirito nakty j, kada pasa- 
žieriai miegojo, pagriebė abudu 
traukiniu ir su žmonū.is uumete. 
į 150 pėdų gilų navą. Sugriovė 
ir gelžkelio stotį. ■. Lavina gabeno 
akmenis ir medžius j6s nulaužtus, 
ar iš šaknų išrautus, jįi turėjo vie
ną mylią i^io. Nupuolus trau
kiniui, iš gilumos girdėt buvo 
žmonių vaitojftnas, kas rodė, kad 
traukiny j buvo ir gyvi. ‘g

SUDRASKĖ VILKAI. į \ 
Springfield, Mo. Giriose netoli 

Ally pulkas vilkų užpuolė Joną 
Smith ir jį sudraskė. Sugrįžęs jo 
brolis rado jau tik apgraužtus kau
lus ir 5 užmuštus vilkus. Šalia 
kaulų buvo neužprovytas karabi
nas. Matyt viįkai nedavė Smithui 
antrą syk karabinų užprovyti.

I-a. *' '" 1 ■

i, kada paša

traukiniu ir su žmoiįlems numetg.

ir gelžkelio stotį. • Laivina gabeno

r.
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SALIUNŲ SKAIČIUS SUMA
ŽĖJO.

Sulyg Suvienytų Valstijų Sta
tistikos Biuro pranešimo ,abelnas 
Suv. Valstijų saliunų skaičius, nuo 
1905 iki 1907 m. sumažėjo šešiais 
nuošimčiais 158 didžiausiuose mie
stuose, turėjusiuose su viršum 30- 
000 gyventojų.

Daugiaus negu vienas ketvirtda- 
lis, iš 158 didžiausiuose miestuose 
saliunų, pranešta randantiesi Nevv 
Yorke ir Chicagoje. Miestai su 
daugiaus negu 300000 gyv. su ma
žiausiu saliunų skaičiumi buvo: 
\Vashingtonas (521) ir Pittsbur- 
gas (818). šio skyriaus miestuo
se didžiausias salhinų skaičius, pro- 
porcijonališkai imant pagal žmo
nių skaičių, buvo Milwaukėj ir 
New Orleanse, kur. pirmą j ame, 
ant i42 gyventojų buvo po vieną 
svaiginančių gėralų pardavinėtoją, 

. Phila- 
saliu- 

po

o antrų j ame ant 200 gyv. 
delphijoje kiekvianam 
nui pripuola tiktai 
161, Bostone — 738. Kituose mie
stuose, turinčiuose mažiaus negu 
200 gyventojų pripuolančių kiek
vienam saliunui buvo: Galveston 
(134), East St Louis (143), Mo
bile (153), Houston (158), Ho- 
boken (168), Sacramento, Kali
fornijoj (188), San Antonio 
(179), La Crosse, Wis. (183), 
Springfield, III. (188) ir \Vest 
Hoboken (191).

Mažiausias saliunų skaičius, 
imant proporcijonališkai sulyg gy
ventojų skaičiaus, parodotas Penn- 
sylvanijos ir Massachusettso val
stijų fniestuose, o didžiausias Texa- 
so, Ohio ir Wisconsino valstijų 
miestuose.

Saliunų sumažėjimas apsireiškė 
visose valstijose, išskiriant Rocky 
Mountain 
jas.

ir pietvakarines valšti-

LAIVAI

kruvina drama. Ant pa-

PADIRBTI AMERI
KOJ.

(Pashingfon, D. C. Vasario mė
nesyj šių metų Amerikos dirbtu
vių padirbu išviso visokių veislių 
laivų 57. Didžiausias padirbtas 
laivas buvo OcUria, 4329 tonų. .

NEGRAŽUS MILIJONIERIŲ 
PASIELGI M A$. .

. Kansas City, Mo. Namuose di
delių skerdyklų savininko, John P. 
Cudahy pereitos nedėlios dieną at
sitiko
gelbos šauksmo atbėgusi į Cudahy 
namus policija rado surištą mili
jonierių Jeve F. Lillis, biauriai su 
peiliu supiaustytą, prie jo, ištiesęs 
kruvinas rankas, stovėjo Cudahy. 
Jį suėmė, bet pasUčius kaucijos 
100 dol., paleido ir jis iš laisvės 
mokėjo pasinaudoti, nes prapuolė; 
jo moteries teipgi neranda. Lillis 
supiaustytas labai pavojingai, gal 
mirtinai.

SNIEGO LAVINOS.
ll’allace, Idaho. Nusirito nuo 

kalnų sniego lavina ir užbėrė terp- 
kalnyj gulinti miestelį Mace su 75 
gyventojais. Kiek žmonių tikrai 
užmušta, dar nežinia. Terpkalnėj, 
kur buvo tasai miestelis, dabar yra 
75 pėdos sniego.

REIKALAUJA PRIPAŽINIMO 
AMERIKOS PASPARTŲ.
Washington, D. C. Prezidentas 

Ta f t paliepė Amerikos ambasado
riui Peterburge pareikalauti nuo 
Maskobjos valdžių, kad Maskolių 
joj butų pripažinti Amerikds pas- 
portjri.

vargų vargti tokiems neturtėliams | reikalą perstatyti MaskoUjos carui.

‘ ^TNCIAVO,
Dalias, Tęst. 1 Čia iš teismo gin

kluotų vyrų paikas paėmė negrą 
Brooks, kuris sužagė dviejų me
tų mergaitę, išmetė jį nuo augštuti- 
nių lubų per langų. Apačioj st©2 

iai sumy-. 
tūrių stul-

vinti jį pagriebė, biaut 
niojo ir ant galo ant žfl 
po pakorė. L «

UŽMUŠĖ, ji 
Citronelfa, Ala. Netoli nuo čia’ 

likosi nušauti farmeriati: Joseph 
Stokes, Charles Goldman ir David 
Gorhnan. Nušovė jute galvijų 
augintojas Lavvrence O<!onl, kuri* | 
aut minėtų farmerių turėįo nuo se
niai piktumą.

RADO VĖL 50 NEGYVŲ. ' 
Cherry. III. Cherry kasyklose, 

kur neseniai atsitiko expliozija, 
kur žuvo keli gimtai darbininkų.* 
dabar oloj rado apie 50 užmuštu 
darbininkų. Kūnai tie į mumijas 
pavirto ir sunku negyvėlius pa
žinti.

NESVEIKI MOKIAI a r
Oshkosh, lYis. 1 

daktarų komisija tirinėjo sveikatų 
lankančių mokyklas mokinių ir per
sitikrino, jog 38%- blogai mato, 
14% blogai girdi, o 10% turi 
gerklės ligas.

Miesto paskirta t 
irinėjo sveikata J

I ■ 1 i ] 1 H 
TURTAI IR VARDAS.

New York yra turtingiausiu mie
stu Amerikoj, jame gyvena pui
kiuose rūmuose daugybė milijonie
rių. Bet čia dar daugiau yra' var
guolių. Specijališka komisija čia 
rado: 25887 gyvenimus kelnorėse, 
o 101117 gyvenimų buvo visai be 
langų. visi tie gyvenimai buvo 
prigrūsti žmonių.

*' ,|į t|
INDIJONŲ VADOVAI!

GAZO UŽTROŠKd
Washi$gton, D. C. Atkako čia 

du Chipewa Indi jonų giminės va
dovai iš Orr, Min., reikalai: 
Forto Indijonų rezervacijj 
giau žemės. 4 d. kovo hotel 
jie apsistojo, rado abudu 1

NUO

n Bois 
d dau- 
Ivj, kur 
legyvu,

mas
ėhi-

H

’ NEUŽSITIKINTI PAČIOMS 
VYRAI.

Ann Arbor, Mich. I 
mediško fakulteto valstijos
gan universiteto, Dr. Victor G 
Vaughan gauna kas dieną siunti
nius su valgio produktais ir reika
lavimu juos ištirti, nes siuntėjai 
mano, kad tie valgiai yra užnuo- 
dinti; buk jų moterys su nuodųnuodų
pagelba nori vyrus nuvaryti [ ge-
resnį svietą.

AUSTERIŲ DĖŽĖJ RADO 
ŽEMČIŪGĄ.

New York. Policijos ka| 
Fred Carson, valgydamas au 
vienoj restauracijoj, vienoj 
rado žemčiūgą vertės m 
200 dol. Turės jis iš ko 
austerių porciją užmpkėti.

stenus 
t dėžėj

' NELAIMĖS 'ANT G
Decatur, III. Netoli- Ocon 

simušė du Illinois Central g 
lio traukiniai. Prie to trįs 
kiai tapo užmušti, vienas mirtinai 
užgautas, o septyni kiti sužeisti 
nors sunkiai, bet ne mirtinai, j)J. j

,Spokane, H’ash. Pasažii 
traukinys Great Northern g< 
lio netoli nuo čia tapo sustah^Ujhs 
sniego lavinos. Mašinistui pasise- 

Ambasadorius mano tą|kė prieš laviną trūkį sustabdyti, 
bet nuo ūmo sustabdymo explio-

is

■i.
i

-



davo ęazo rezervoaras ir uždegė 
penkis vagonus ir tie pradėjo slinki 
ti į gilų rėvą, bet konduktoriui pat 
si sekė nukabinti likusius trįs vai 
gonus ir su jais nuvažiuoti atgal, 
o penki degantiejie nupuolė į rė
vą. Prie to vieną ypata tapo už
mušta, o 14 likosi pavojingai ap
kultų ir apdegintų.

.XLoutezu»ia, Ga. Netoli nuo čia 
susimušė du traukiniai Georgia 
Central gtlžkelio. Prie ko vienas 
darbininkas likosi užmuštas, o 

. ypatų tapo sunkiai sužeistų.
i5

GAISRAI.
Ifvbart, Okla. Sudegė čia įtaisas 

Trailers Compress Co., o joše 2400 
balių medvilnės. Nuostolius gais
ro padarytus skaito ant 300000 
dol.

Oklahojna City, Okla. Sudegė 
čia kerosino rezervoarai Oklahoma 
Refining Co. Nuostolius gaisro 
padarytus apskaito ant 200000 dol.

F.ind. Okla. Sudegė visas vidu
rys 30 mylių, nuo čia esančio mie
stelio Okeene. Kaip pasirodė, gais- 

Tas užgimė nuo padegimo. w *

TVNVA1.
Baise, Idaho. ' \ eik visliose 

šiaur-vakarinittose Amerikos kraš
tuose užgimė tvanai. Visas, plotas 
nuo'Snake River. Idahoj, iki Ore
gono rubežHj užtvinęs. Teip dide
lių tvanų žmonių atminty} .čia dar. 
nebuvo. Daugelyj vietų xgęlžke- 
lių traukinių bėgiojimas pasiliovė.

f IVilkcsbarre, Pa. ' Užtvinę van
dens išvijo iš žemumų 1200 
šeimynų. .Ohio klonyj mažiausiai 
40CK? ypatų neturi pastogės. Dau
gelyj dirbtuvių dėl tvanų'*sustojo 
darbai. Vien Ohio . valstijoj tva
nų padarytus, nuostolius skaito ma

igiausiai vieno milijono doliarių ver
tės’.

(yregon, Il'ash. Tvanai šitose 
aplinkinėse paplovė gelžkelių py
limus ir traukiniai negali nei į 
kartis bėgti, nei atgal grįžti.

va-

> |N ENPLIOZIJOS.
Jttnean, .dlaska. Mexican 

kasyklose atsitiko' parako • explio- 
zija, kurios 23 darbininkai'likosi 
užmušti.

g DARBO LAUKO.
r Philadelphia, Pa. Streikuoja 

čia jau apie 120000 organizuotų 
darbininkų. Streikai tie nuo mie
sto reikalauja kas dieną 30000 dol. 
didesnių išlaidų,, tai metams iš
puola 10 milijonų doliarių su vir- 
šnhil

Springficid, III. Tarnaujanti 
A.'hicago, Peoria &' St. Paul gelž- 

Kelio susitaikė su kompanija, kuri 
sutinka pakelti mėnesines algas: pa- 
į.'žierinių traukiniu konduktorių 
ant $12.50, prekių traukinių ant
11 dol, ;'pasažierinių traukinių stab
dy tojams ant $6.59, prekių trau
kinių stabdytojams į ant $7.50.

philadelphia, Pa. Miesto ma
joras pagarsino, jog Pennsylvani- 
joį yra senos teisės, kuries gali 
priversti kompanijas užgimusius su 
{darbininkais nesutikimus atiduoti 
santaikos teismui išrišti. Streikuo- 
jaųti karų tarnai sutinka pavesti 
nejutikimus santaikos teismui, bet 
nenutinka kompanija. Taigi, pa
siremiant ant teisių, teismas gali 
kožnpaniją priversti pasiduoti.

Į f ' . . ' _
r \Vashingtono Darbo Biuras 

pagarsino statistiką telefonų Ame
rikoj, ' Iš tos statistikos matoma, 
kad telefonų kompanijos ne mėg
sta mažų tarnaujančių merginų, 
paleidžia neturinčias 5 pėdų augš- 
čio. 1yg jų tarnysta ką bendro 
su atigščiu turėtų. Algos gi jų-v v O ’ O’ J "C

yra tik $30.91 mėnesiui, taigi iš- 
pneįla po 6 dol. už pėdą jų augščio.

•Į Baltiniore, Md. Tarybos Bal- 
tfmorc & Ohio gelžkelio Co. su 
kondlikeriais likosi pertrauktos, 
kadangi negalima buvo susitaikyti. 
Gelžkelio perdėtinjs \Villard atsi
šaukė prie Darbo komisoriaus ir 
Vaizbos komisoriaus prašydamas 
patąrpininkanti prie sutaikymo.

f Būtie, Maut. Sitų aplinkinių 
klase darbai ne vienodai eina, 
os kasyklos dirba mažiau, ki- 
daugiau.

f Galvesten, Tex. Darbai čia 
eina šiuoin kartu negeriausiai; 
greičiausiai darbą galima gauti 
uoste prie laivų iškrovimo;

Pereitą sanvaitę Jungtiniuose 
valsčiuose buvo 184 nusibankruti- 
nimai, arba ant ’ 70 mažiau negu 
uąpereitą.

ĮT Philadelphia, Pa. Prasidėjo 
čia visuotinas streikas organizuotų 
darbininkų, parodymui pritarimo 
streikuojantiems karų tarnams.

Reading, Pa. Reading Trac- 
tion Co. iš liuoso noro pakėlė 
duktorių algas nuo 18c. ant 
už darbo valandų.

kon-

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš ROCKFORD, ILL.

26 d. vasario čia buvo parengtos 
prakalbos. Kalbėtojas buvo p. Se
maška iš Chicagos. Jis kalbėjo 
apie dabartinį gyvenimą ir apie 
Christaus mokslą, apie darbininkų 
skriaudas ir socijalizmą. Pasibai
gus kalbai, buvo Teista klausymus 
statyti, bet nieks klausymų nesta-

. airių bažnyčią lietuvių partrauktas 
; lietuvis kunigas išpažinties išklau- 
1 syti. Kunigas pasakė lietuviškai 

pamokslą. Lenkberniai irgi Užsi
manė prašyti kunigo, kad jiems 
pasakytų lenkiškai pamokslą, buk 
jie lietuviškai nesupranta (apie teh 
kilis lietuviai turėtų nesirūpinti. 
Jeigu jie nori lenkiškų pamokslų, 
gali sau parsitraukti lenkų kuni
gą. Tai jau sulenkėjusių, bet ne 
lietuvių reikalas. Red.). Kunigas 
teip ir padarė: pamokslą pasakė 
lenkiškai; jie ir giedojo lenkiškai. 
Lietuviams nieko daugiau neliko, 
kaip išsinešdinti iš bažnyčios. 300 
lietuvių poras desėtkų lenkų už 
nosies vadžioja (jeigu teip yra, tai 
jau ir tie 300 lietuvių ne be kaltės. 
Niekur dauguma nesiduoda mažu
mai savę už nosies vadžioti. Red.).

27 d. vasario, susirinkime D. L. 
K. Vitauto draugijos daugumu bal
sų nutarta lenkbemius, kurie nuo 
lietuvių skiriasi ir* juos žinoma np- 
priimti draugijom Iki šiol juos 
priimdavo.

Yra čia teipgi kita draugija, Sv. 
j Jurgio, kurion teipgi lenkberniai 
(priguli. Kasžin, ką ji padarys su 
I tais lenkberniais. niautas.

Lietuviams priderėtų į savo. I KRIVIU v iaiiia i/iiunciu > M Vte; matvt prakalba visi suprato. I , -,w> ... . ,. ..
*.. A ,.„i Idra,'g'>as n‘Pn,ra» nenonncių lie-Paaukauta 6 dol. naujos socijalistų' 

partijos kuopos sutvėrimui. Nuo' 
dabar nutarta susirinkimus laikyti Į
kas sanvaitę ir šviesfiesi kaip tik 
išgalint.

27 d. vasario buvo vėl mitingas 
kitos partijos, kuri bando įsteigti 
čia pašelpinę draugiją. Ketino 
atvykti žinomas politikierius iš 
Chicagos, Elijošins. Bet jam ne
pribuvus, kalbėjo vietinis, Dem- 
■bauskas. Jis pliauškė be tvarkos, 
daugiau nielftno ir keikė negu ką

nežinojo. Koksai anglas nešiojo 
popierą ir kalbino rašytiesi į drau-. 
giją; kad rinktų jos ' viršininkus, 
kad seniau įsirašę, bet neužsimo
kėję. dabar užsimokėtų: bet nieks 
mokėti nenorėjo, net tūli seniau 
prisirašę pareikalavo savo pinigų 
atgal. Kilo barnys, lietuviai iš
siskirstė, liko tik draugijos vir
šininkai ir jie reikalavo algų, • bet 
jų nebuvo iš ko mokėti, nes' jie 
į draugiją lietuvių nesužvejojo.

Lockportiškis. ;

tuviais būti. Kunigą gi turbut pa
kvietė lietuviškos draugijos. Tai
gi dabar, jos, žinodamos, kad šį
met jų pakviestasis su noru, pa
niekindamas lietuvius, tarnavo ke
liems lenkberniams, tegul to kitą 
kartą ne kviečia, bet pasirenka lie
tuviams pr i lankesnį. Red.

IS LAI AYELLE, CAL.
Darbai xia eina prastai, kasyklo

se dirba tik pusę laiko; kitos ne
va ilgiau dirba, bet mažai karų 
du<Kla, tai mažai galima uždirbti.

12 d. vsario likosi kasyklose už
muštas lietuvis Adomas Grižinskas. 
'Užgriuvo ant jo šleitas ir užmu
šė. \ elionis paėjo iš Kauno gub. 
Paliko pačią su keturiais vaikiu 
kais. Jis buvo doras, priklausė 
Brolių Lietuvių Caloradoj draugi 
ją ir į S. L. A. 202 kuopą.

IŠ ROCKĮdALE, ILL.
Trįs metai atgal, lietuviai čia la

bai žemai stovėjo, liet atkakus 
p. J. Ambrazaičiui, jų apšvietimas 
kįla gana žymiai. Jis kalbina -lie
tuvius pažinti savę; sutvėrė 167 
kuopą S. L. A., kuri iš pradžių 
buvo menkutė, šiądien turi jau 37 
narius. Jis sutvėrė T. M. D. kuo
pelę, kuri iš pradžių turėjo tik 3 
narius, šiądien gi jau nepaskutinę 
vietą užima terp tos draugijos ‘kuo
pų. Sunkiausiai ėjo sutvėrimas 
pašelpiues V. Kudirkos draugijos. 
Už besistengimus jį. išvadinta be
dieviu. Dabar vienok Kudirkos 
draugija turi jau 50 narių.

Ir politikoj lietuviai nepaskutinę 
užima vietą. Yra čia lietuvis al- 
dermonas Korciva ;. yra lietuvis 
policistas Bartkevičia.

Rockdalėj yra 38 lietuviškos šei
mynos, o pavienių bus apie šimtas. 
Iš laikraščių ateina čia: “Lietuva”, 
“Tėvynė”, “Saulė”, • “Keleivis4, 
“Amerikos Žinios” ir “Dagis”. 
Bet kaip kitur, teip ir čia netrūksta 
fanatikų, kurie bijo laikraštį į ran
kas paimti, nes mano, kad juos 
laikraštis išves iš doros kelio ir 
nuves į pragarą.

Neseniai čia buvo lietuvio saliu- 
ninko dukters krikštynos. Tėvas 
pasisamdė muziką ir suprašė sve
čių ne mažai, bet įsikišo policija 
ir liepė muzikai nutilti. Mat čia 
policija yra padėtoj a bažnyčios, 
gavėnios laike neleidžia muzikai 
griežti. Rockdalietis.

LIVINGSTON, ILL.
3 d. kovo, 9 vai. ryto, nugriu

vusių anglių kasyklose likosi už
muštas lietuvis 25 metų, Kastan
tas Galkas. Paėjo iš’Kauno gub., 
Šiaulių pav., Sercikių sodžiaus. 
Prigulėjo į vietinę draugija. Kū
nas palaidotas gražiai su muzika.

Yra čia 
tinginiai: 
kartais ir 
nybėj.

lietuvių būrelis. Jie ne
mėgsta dirbti, gerti, o 
pasipešt^ Laikosi vie- 

Puidokas. ,

I§ ST. CHARLES, ILL.
Lietuvių čia yra 500 su viršum; 

yra ir keletas sulenkėjusių, kurie 
tikrus lietuvius išjuokia, vadina 
juos chiniečiais. Bet ir tie sulen
kėjusieji lenkiškai gerai nemoka.

Pereitą sanvaitę atkako čia j

BROOKLYNO, N. Y.
Brooklyne viskas kaip ant mie

lių auga. Lietuvių gyvenimas teip 
pastatytas, kad nieko daugiau rei
kalauti nebepsilieka. Lygybė, mei
lė, brolybė ir draugiškumas teip 
susiglaudę, kad nei vanduo per mu
sų brolišką ryšj nepersisunktų. Iš 
-visų pusių mes kuogeriausiai aprū
pinti.. O dėlko teip viskas nuose
kliai surėdyta? Dėlto, kad stovinu 
tyrame tautiškame susipratime ir 
augščiau šiame laipsnyje apšvietos! 
Juk ne be jiainato “Vienybė Lie
tuvninkų” savo laike pasakė: jog 
“Brooklyne jau perdaug apšvie
tos". jĮr ištikro, jos netrūksta ten, 
kur reikia. Prieš kiekvieną mums 
negeistiną apsireiškimą stoti visa
da galime. Jeigu ne protu, tai 
riksmu, pergalės vainikas mums 
priguli. Ir kam apsileisti! Perei
tą rudenį užsimanė keletas nenuo
ramų, sušaukė net aštuoniąs orga
nizacijas ir pradėjo prelekcijas ar 
lekcijas rengti, tai kokius, ten kny
gynus, ar skaityklas taisyti, ir ko
kius ten scenos, ar dailės klausy
mus apkalbėti. Ir kam tas viskas 
reikalinga? Juk ir teip pas mus 
viskas dailu, kad net slidu. Juk ne 
naujiena, žmogų tvoros besilaikan
tį, ar ant žemės parpuolusį paste
bėti, o jau lietuviškų dainelių! 
Net svetimtautis, per lietuvių dis- 
triktą eidamas turi ausis užsikimš
ti ! Scenos klausymą, apkalbinėti ? 
Kam tas tautos žeminimas, jei ir 
beto musų tautiškame name, ne 
tik scenos, bet ir scenerijų nei še
šėlio nebeliks; o dar gerai, kad 
per sumanymą ne muistančio vie
tinio laikraščio redaktoriaus pa- 
siskilbinta suorganizuoti Brooklyno 
ir New Yorko inteligentų ratelį, 
vardu “Liaudies mokykla”. Teę 
sybe, jie nieko neveikė, bet pasi
garsino, kad visur, ir ant kiekvie
nos vietos, ,net po du sykiu per 
dieną skaitys prelekcijKs. Žmonės 
lauke, lauke, ir nebesulaukė.... 
“Liaudies mokykla tuom ir už
baigė savo garbingąjį gyvenimą. 
Aųižiną atsilsį! Mirė vargšė dar 
kaip negimusi, tik nenuoramų dar
bus suparalyžiavo ir nieko daugiau 
apie ją nebegirdėti.

Nuo seniai čion gyvuoja choras 
maišytų balsų, bet jame ir nenuo
ramų daug ir pats vedėjas nela
bai ištikimas; todėl, per pasidar- ; 
bavimą to pat žmogaus, kuris ir 
“Liaudies mokyklą" buvo pagarsi-

sios choras. Visaip jį žmonės va- 
dina: vieni sako vyrų choras, o kiti 
vadina biznerių chorų, .bėt tas nier 
ko nekenkia musų choryi. Turi 
žmogus biznelį, o įdainuoti nori, 
tai ir choras, eik, ir dainuok! Kam 
talentą belaiko į žemę ka^ti! Biz
nierių pas mus nestoka, turime 67 
lietuviškas — gryna? tautiškai kar- 
čiamas, o alus, — geresnio nei Go- 
mozo gyduolėse neberasi, tik ban
dyk išgerti stiklą, tai kad jau su
ka, tai suka visus galus ant syk, 
nebežinai žmogus kurią karčiamą 
belankyti. Užeik į kurią; žiūrėk, 
už baro tikras lietuvis, tautietis. 
Jis ir verda tautiška meile, žiūrėda
mas į tave, o pabandyk išeiti ci
garą pasiėmęs, j arba tik .vieną 
stiklą išsimėtęs. Jokiu budu neiš
leis. Jeigu už savo pinigus gerti 
nebenori, tai jis pats užpundys, kad 
tavo pasiryžimą suminkštyti. Ir 
pradėk apie lietuvystės ir tautos 
reikalus fijozofuoti. Žinoma, pir
miausiai bus kalbama, kad šventa 
ir neatidėtina lietuvio pareiga yra 
lietuvišką biznį palaikyti. Ir nei 
neapsižiuri, kaip ir sugraudna: jei
gu ne kalba, tai tautiškas ely-1 
syras, kaip viesulą tavo protą su- 
krevezavo; kad tautišką biznį rem
ti, tai remti, duok už visus kas 
kišeniuje yra. Musų tos tautiškos 
vaizbos įtaisos puikiai iš visų pu
sių aprūpintos. Rasi viską, ką tik 
nori: čion kailiukai, bilijardai, ka- 
zyros, ir visos kitokios tautos gai
vinimo priemonės, na ir dar.... 
ir dar šis bei tas.... Bet kam čion 
apie tai kalbėti, geriau susilai
kyti nuo jaunuomenės gundymo. 
Apskritai sakant lietuviškas biznis 
auga kaip ant mielių, nors randasi 
ir priešų, tokio lietuviško biznio. 
Konkurenciją jam daro ir tautiš
kų, ar bažnytinių draugijų baliai, 
kur išgeria po 15—1&-t2O ir dau
giau bačkų alaus; bet kada “Lie
tuvių Apšvietos draugijos" arba 
“Dramatiško ratelio j Lyros" balius 
būna, tai nors tie pats žmonės su
sirenka, bet lyg bijosi, niekad 2— 
3 bačkučių daugiau nę išgeria. 
Čion rodosi visai mandagus ir ne
kaltas biznis, o visgi tautiško biz
nio priešų darbai duodasi jausti. 
Bet ką čia supaisysi'* nenuoramų 
ardymus! Mes turime ir kuom 
geresniu pasigirti, knr nieks musų 
darbams Skerspainių nedaro. Štai 
kad ir tas pats musų buvęs “Tau
tiškas namas”. Neužsilaikė.... 
Daug stiklų, daug Bonkų, kas jas 
visas suskaitys; ^rie to tankus už- 
veizdų rinkimai, pundos ir teip to
liau ir tt. Ką, ten besuvaikysi. 
Pakratėme rankas ir viskas, o na
rnas visgi reikalingas! Ką čion 
daryti? Visi buvome užsimąstę, 
bet Dievo galybė rubežių neturi. 
Kaip bematant pats atsiranda vy
rukas, augšto mokslo iš Chicagos 
universiteto, pilnas stebuklingų idė
jų ir drąsos, sumanus, mandagus, 
prie visų tinka--- teisybę sakant,
tikras žiedas musų tautystės. Ži
nodamas, kad mums namas būtinai 
reikalingas, nevilkindamas prade
da savo karjerą. Suj ieško name
lį, pačiupinėjo pulsą, ir persitikri
no, kad, už metų ar kitų, jeigu vi
sai ir nesugrius, tai visgi visos 
lubos didesnį turi patraukimą į 
skiepą negu ant vietos pasilikti, na, 
ir derėtiesi. Derėjosi ir ant galo 
pastatė išlygą, kad..,, ir.... na, 
kam čion apie tai minėti.... ga
na, kad to namelio nupirkimui rei
kia 3500 dcrtlarių. Iš kur jucfe 
paimti? Bet musų tautiškam žie
dui ilgai savo brangaus proto džid-^ 
vinti neprisiėjo. Urnai stvėrėsi 
darbo. Renka nuo visų kampų 
publiką ir sutvėrė, “Lietuvių Ginu 
nastikų Kliubą" iš šin|tp ar- dau
giau narių. Ilgai telaukdamas, 
paduoda sumanymą, ka^.visi nąriai 
ant pradžios sudėtų, po 10 doliarių 
savo namo pirkimuį, o |jkusius pi
nigus pats namas įšsimvkėsęs. Ko 
daugiau reikia? Žmonė^ džiaugėsi, 
Įstūmė pradėtą dajJją pirmyn, net 
ir pats sumanytojas iš džiaugsmo 
trynė, apie namą* vaikščiodamas, 
rankas, viskas eina' kudgražfausiai. 
Bet štai — kokia *negeroji dvasia 
sugundė kliubo narius' irčiau pa
siteirauti ir pažinti išlygas perša
mojo namo pirkimo. Sužinoti ne 
teip lengva buvo, bet viskas priešų 
sušnipinėta. Pasklida gandas, kad 
tas piršlys nuo namelio pardavėjo, 
350 doliarių komisijos gauna. Po
ne Dieve šventasis! Kas blogo, 
jeigu ir teip butų! Galima butų 
rugoti, jeigu lietuvių pinigai eitų 
į kokio svetimtaučio kišenių, bet 
350 dol., tai lietuvių pinigai į lie
tuvio, tikro tautiečio kišenių eina.uKuuicb ūmo pagarsi-1 tuvio, utcro tautiečio »scwią

nęs, susitvėrė tikrai tautiškos dva-Įjuk tai tautiško biznio palaiky

mas.... Bet ką su žmonėmis pa
darysi, ar juos pertikrinsi! Teip 
ir liko namelis nenupirktas!

Pašinas. ~

TAI BLOGAI.
Sutikau Suv. Vai. daug tautie

čių, suvisu ant dvasios nupuolusių, 
kurie įkalbinėja vienas kitam, buk 
lietuviška kalba turės pražūti S. 
Vai. (žiūrint, kad yra jau lie
tuviškos šeimynos, kuriose vaikai, 
Amerikoj gimę, nemoka lietuviš
kai, reikia manyti, kad Amerikoj 
lietuvišką. kalbą tik ateiviai |>a!ai- 
ko. Red.). Tie nemylinti savo 
kalbos prirodinėja tūlas išnykusias 
vokiečių kolionijas ir kitų tautų, 
kur žmonės kitądos teipgi buvę 
subruzdę keltis tautiškai, o dabar 
atmetė savo tautiškumą, išsižadėjo 
savo papročių, prisigėrė angliškos 
dvasios ir tapo tikrais tarnais sve
timtaučių. (su vokiečiais ne teip 
blogai. Red.).

Kad išsižadančių savo kalbos iš
gamų nebūtų terp musų, neatbūti
nai turime iš anksto pradėti vienas 
kitą raginti ir lenkti, kiek galima 
vartoti savo prigimtą kalbą, (vieno 
raginimo ne piką..s, kaip to nepa
kanka net augščiau stovinčioms 
tautoms. Red.). Nepagirtinas 
daiktus butų, jeigu musų tautie
čiai drįstų niekinti savo kalbą ir 
jos ne vartotų,: savo namuose ir 
susirinkimuose. Reikia kiekvie
nam atminti anuos kruvinus lai
kus, kada musų, broliai tėvynėj už 
kalbą kovojo, (dar labiau _ reiktų 
išmokti gerai lietuviškai kalbėti ir 
rašyti, o pas mus tankiai būva, kad 
ir ragintojai ne laiko reikalingu to 
išmokti. Red.). Lietuviai kėlė 
riaušes prieš gudus, lenkus ir vo
kiečius, kurie norėjo lietuvių kal
bą visiškai išnaikinti, bet tas jiems 
nepasisekė. A". S.

PERŽVALGĄ CHICAGOS LEN
KŲ ATSIŠAUKIMO Į LIETU
VIUS DEL ŽALGIRIO SUKAK

TUVIŲ AP\’AIKSČIOJ1MO.
Lenkai savo atsiliepime į lietu-’ 

vius net broliais mus vadina, nes 
jiems reikia talkos. ’ Skundžiasi; 
kad pasiliuosavo ryšiai rišanti lie
tuvius su lenkais; kad nesusipra
timai lietuvių su lertkais nesiduos 
umu • laiku i.šdildinti, nes abiejų 
priešai neduoda susiprasti ir kad 
už tuos nesusipratimus kaltos yra 
abidvi pusės.

Nėra pamato priešus kaltinti už 
musų nesutikimus, čia vien kaltė 
abiejų pusių. Bet ir čia lietuviai 
su ramia sąžine* gali pasakyti: "ne 
musų tai kaltė; tik vienų lenkų 
kaltė, jeigu mes ginamėsi nuo len
kų”.

Išdildint nesutikimus vien tik 
lenkai gali" ir tai labai trumpu tai
ku, rodydami mums žmoniškumą 
ir teisingumą, paveizdan, jeigu sa-| 
vo atsišaukime į lietuvius butų 
pasakę: Broliai lietuviai! Užmirš
kite praeities nesutikimus, mes da
lelė lenkų prižadame darbuotis terp 
lenkų per laikraščius, viešai peik
dami Lietuvos bažnyčiose lepkų pa
sielgimus, peiksim permainymą lie
tuviškų vietų vardų ant lenkiškų; 
peiksime Chlapovskib banką, kurio 
mieris supirkinėti Lietuvoj dva
rus ir vien lenkams žemę pardavi
nėti ; nupeikiant viskupo Zvieravi- 
čiaus ir visos dvasiškijos pasielgi
mą Vilniaus gub., kur kunigai len
kai būva keliami į grynai lietuviš
kas parapijas lenkinti lietuvius, o 
lietuviai kunigai į lenkiškas parapi- 
jas.ykad prie lietuvių neprieitų.

Išreiškiame pasibiaurėjimą len
kams Vilniaus gub. už stengimasi 
neįleisti lietuviškos kalbos į Vil
niaus bažnyčias.
Amerikoj nebepriimsime lietuviu 

j “Zvązką”, kol neprirodys* jog 
priguli ir į S. L. A. ir kad jie 
apsipažinę su lietuviška rašliava.

Stengsimės nuo lenkų išgauti 
pinigišką pašejpą T. M. D. ir su- 
šelpimui i lietuviškų talentų, taigi 
“Aušros” draugijai.

Lietuviai, matydami tokį žmoniš
ką lenkų vadovų prižadėjimą, ran
koms teip garsiai suplotų, kad vi
sas svietas girdėtų, tie taremieji 
priešai maskoliai ir vokiečiai, tik
rai iš baimės drebėtų.

Chicagos lietuviams pirmiausiaį 1 
Kasčuškos ir Mickevičiaus pagailo; 
bet mums Daukantas, ar Kudir
ka didesnę turi svarbą negu Mic- 
kevičia ar Jagaila.

Jeigu lenkai mano, kad nesutiki
mai nesiduos umu laiku ištH^linti, 
tai matyt jie jienori perstoti lietu
vius skriaudę ir nesutikimų prie
žastis prašalinti. Kalbu satyo var
du, ne vardu visuomenes. .

Mikalainis.

MEKSIKOS PLIANTACIJŲ 
p VĘRGIJA,
Pernai metų pabaigoj vienas 

Amerikos mėnesinis laikraštis “The 
American Magazine” pradėjo pla
čiai aprašinėti Meksikos žiaurybes, 
išrodinėdamas jos dabartinės vai 
džios despotybę ir didelį prastų 
žmonių vergimą. šitie aprašinėji
mai terp .Amerikos verteivijos su
kėlė didelį pasipiktinimą. Mat dau
gumas Jungtinių aisčių verteivų 
turi ten apėmę timpos (gurno) ir 
kitas pliantadjas, sidabro kasyklas 
ir kitokias gamtos turtų versmes ir 
pravarčiai pasinaudoja tomis sąly-J 
gomis, kurias jiems duoda šalis. 
— Kaip tai galima rašyti toki 
dalykai, jie sako: ten. girdi,-tokia 
šalis, kaip ir čia. — Ant to laik
raščio jie buvo teip įnirtę, kad net 
bandė gauti leidimą uždrausti jį 
krasa siuntinėti, kaipo platinantį 
melagingas žinias.

Tuo tarpu vienas Meksikos laik
raštininkų Dr. Luis Lara y Pardo 
savame laikraštyj “Actuadades” pa
tvirtino tą patį, ką buvo rašęs 
“American Magazine”, kad vergy- 
bė Meksikoje tebėra kaip buvus; 
tik po - skolini nu) įstatų skraiste. 
Skolininkai yra pardavinėjami vie
no haciendado (ūkininko) kitam, 
prisidengiant tuo, kad paskolinti- 
darbiuinkui pinigai turi būti at
mokėti, o - kadangi skolininkas pi
nigų neturi, tai jis už juos turi 
atidirbti. Teip pat ten visiems yra 
žinomu daiktu, kad maži . vagiliai 
valkatos ir vargetos yra siunčiami1 
ant tropįkinių pliantacijų, kur kiek
vienam yra paskirta kaina su -žinia 
pačių viršininkų'

Šitą skolinė vergyba yra per
duodama nuo tėvo ant stiliaus; jei 
tėvas savo skolos neatitėisė, tai ji 
yra perkeliama ant sunaUs, ar jo 
šeimynos. Teisybė, šitas jiaprotys 
nėra teisotu, bet jis nėra išnykęs 
•ir - jo išnaikinimui reikia stipraus 
pasipriešinimo.

Rods tokis vergijos būdas nėra 
naujas net ir - pačiuose Jungti
niuose .Valsčiuose; darbininkų |>a- 
dėjimas prie - austerių . gaudymo, 
botraktuoto darbo ant gelžkelių, ar
ba juodveidžių padėjimas pieti
niuose valsčiuose yra kuone toly
gus padėjimui įsiskolinusio darbi
ninko Meksikoje. • Jei šita vergi
ja Jungt. Valsčiuose nėra tokia 
vaizdi ,tai tik dėlto, kad čia žmo
nės apšviestesni ir šitai vergybei 
nepasiduoda teip lengvai; bet kad 
ji-yra čia, tai, turbut; ne- vienas* 
ateivių - yra ■ prityręs tą ant savęs. 
Teip pat ne vienas šitoj laisvoj ša
lyj gali patekti -į tikro vergo pa
dėjimą,, kuris. gal, maža kuo ski
riasi nuo vergiamo Meksikos dar
bininko.-- Taigi -ir sava gerovė ir- 
žmoniškumo jausmas padaro tokio 
kontraktuojaino darbininko padėji
mą žinotinu. -P. H. \Vhitaker, ap
rašydamas šitų. Meksikos, skolaver-j 
gių padėjimą sako:

“Ištikro, vaizdumui sunku -butų 
numanyti aršesnis likimas, nupiešti 
apgailėtinesnis vaizdas už vargingo 
‘,‘enganchado" vaizdą, kuris apmai- 
jio savo gyvenimo laisvę ant augš- 
tumos ant karštos tropikrnės ver- 
gybės. Jo vardas teisingai ispanų 
kalboj reiškia (Ragautas, suviltas, 
nes jis nuo pradžios iki; galui yra 
apgaudinėjamas • ant Į kiekvieno 
žingsnio. Meksiko mieste darbi 
fyinkų . kontraktininkai jam pri
pasakoja, kad jis gaus gerą už-į 
laikymą lengvą darbą i< uždirbs 
pilną algą penkių dešimčių centų, 
į dieną uuo tos valandos, kurioje 
jis savo koją ant pliantacijos už
kels, atvykęs jis išvysta, kad jam 
paskaityta $15 už kelionę gelžkelių 
ir $50 kontraktininkui užmokesties 
— greičiau jis tą atsižino savo tar- 
riybės pabaigoj. Pridėjus septy- 
nįus doliarius, ar apie tiek už 
petate (šiaudinė ragažė), yalgiui 
dubinį (bliudą), knatinių drapanų 
eilę — kiek daugiau kaip doliario 
vertės — ir atitraukus po keturis 
centus kasdien patikybės (bargo) 
pliantacijos sankrovoje už aguar- 
difiite ir cigarros, jam paima ly- i 
giai šimtą aštuonias dešimtis as
tuonias dienas savo skolą plianta- 
cijai atiteisti, penkis mėnesius ii- i 
giau kaip • jo šešiamėnesinė tamy- ■ 
bė. Tas, žinoma, butų, jei jis 1 
niekuomet nesusirgtų, nes susirgus 1 
jam paskaito už valgį, todėl kiek
viena ligos diena prisideda prie, 
jo tarnybės prailginimo. Kaip jo 
knatinės drapanos susinešioja 
kas atsitinka labai greitai—jis turi 
kitas įgyti tokia pat negirdėta kak 
na, ir kadangi jis negali pagrįžti 
prie savo saviškių iki jis neužsi
dirbs kelionei pinigų, tai retai bu-

va, kad jis gali 
ją prieš

aprišti pliantakil 
metažns pasibaigiaįt 

Daugelis neišeini i^ ten, kol jy 
neišneša t < J!neišneša kojomis 
kapines pelkėje; 
rinkta, iš dalies 
jmio lėšų ’ir ' užrašinėji- 
mo prie viešų kapinių, ke
lios* mylios toliaus upfe/ bet la
biausiai paslėpimui baišabs 
mo ant pliantacijos.
mi prie darbo, ar greičiaus ujami 
nuo-brėkštos iki sutenių ant viri
nančios tropikinės saulės kaitros, 
suvaromi ant nakties į teršinas 
galeras^ kuriose yra palįs prastieji 
tualelos įtaisai* be jokių prietaisų 
nūsiplovimdi, parvafginti drugio, 
sunaikinti kraujo ' užu 11 <41 ijimais, 
rožėmis ir kitomis sknifulinėmis 
ligomis, jie nyksta; kaip musės ir 
teip pat kaip musė mažai kam jie 
rupi.

"Aš negreit užmiršit! piano pir
mą susitikimą su šitų vergų buriu. 
Pliantacija, ant kurios aš vykau, 
buvo paupyj toliau nuo gelžkelio 
ir man parsiėjo kelias valandas mu
lu joti tamsiais paimu fauksniais, 
ošiančio-upelio krantais-,ar žolin- 
ga lanka apsodyta aržuolais. Ap
linkui mane pelkė skambėjo gy
venimu. Margieji paukščiai skrai
dė viršnj galvos raudonais ir auk
siniais švysčiojimais. Augmenija 
teipgi buvo puiki. Tai buvo tik
ras rojus, tinkamas nekaltybės ir 
rainvbės bustas ir ai jodamas pil- 

i;-nai gėrėjaus nejiaprastais reginiais 
ir balsais, kaip štai terp'medžių" 
atleistų skolavergių būrį, sutinku 
iš netyčių.' Kokie jų veidai!’ Juo
se.susmaugus drėgnis išreiškė visą- 
savo nelemtybę. Nei vieno vietdif 
neliuvo, kuris nebūtų suduobėtas 
ar išmargintas išberiamųjų ligų; 
nei vieno kūno nebuvo tiesaus ir 
sveiko; nei vieno vyro ar moters 
nebuvo, kuris eitų tiesiai. Bet jie 
niūniavo kažinkokią dainą j>er no-’ 
sį. džiaugdamiesi ištrukę iš plian- 
tacijinės vergybės.- ' Hi '* ' S

“Pusmylį pajojėjus toliaus ma
no mulas pasibaidė kokip tai skar
malų -pundo, -kuris, arčiaus prisi- 
*žiurėjus. pasirodė, esant moterių 
gulinti kniūpsčia pelkės purvinėje. 
Jos kūdikis, visas sunykęs sėdėjo 
iki juostai dumblė įrj. vandenyj. 
Nors motinos stiklinės akįs ir pu- 
tavimas sakė, kad ji pavargus, bet 
balto žmogaus pan a tymo- užteko 
priversti ją keltis ir svyruoti kitą 
mylią. Dar toliaus antra moteris 
nuo nuovargio parpuolė, besikrrip-

■ Alanta man iš tako, - idant su mulu 
galėčiau prajoti, ir gulėjo po juo 
kingai mažo pundelio našta. * 1 *

“Kaip vakare užsiminiau apie jų 
išvaizdą amerikiečiui, nuo kurio 

< plantacijos jie ėjo, jis atsakė: 
“Kaip jie -buvo sustatyti atmokėti, 
lai mes iš trijų dešimtų paskyrėtu, 
dvidešimts devynis numirti per mė
nesį .ir tai buvo visi,. ką liko - iš 
skirto paimtų? Devynios dešimtįs 
devyni nuošimčiai marumo! <’ž- 
minus apie motiną su kūdikių, jis 
šaltai atsakė: “O, ji įšliauš į kru
izus ir numirs”. . Bekalbant vė
liaus apie sistemą, jis teipgi paša.-; 
kr:. “Nuo musų laukiama išlaikyti 
juos tik šešis mėnesios, mes gi su- 
gebiame juos išlaikyti. dVyliką mė
nesių Per tą laiką smes taikome 
išgauti viską, kas pas juos yra. 
Su vyru atlikus jis niekam dau
giau netinka*. Ispaniškame darbo 
kontrakte pasakyta: “Visliose da
lykuose enganehado turi turėti nuo 
pliantacijos savininko malonų už
laikymą. kokį tėvas duoda savo 
vaikui!”.

"Malonų užlaikymą, ištikro! Ant 
šitos pačios pliantacijos mačiau 
bėglį mušant. Jam pabėgus riebu- 
vo stengtasi jį vytis. Sriautai yra 
vieninteliais keliais persigavimui | 
per pelkių tankumas, p kadangi iifc 
subėga į upes, kurios yra 'svarbiau- X 
siais vieškeliais šalies vicun 
laukan, tai parsieina daboti tik ta
kai ir brastos. Anksčiau ar vė
liau badas jį išvaro, o jei . jįs. neiš- įt 
eina, tai jo likimas gali būti spėja* 
mas iš grobio, ant kurio man tę- uj 
ko parklupti vieną dieną pelkėje | 
bemedžiojant, šitą badas privertė 
išeiti ir papulti į rankas sąrgams. IS 
Ant rytojaus prie sustatytų į gli- ; t 
tas darbininkų, parodymui j jiems :Į 
kas laukia bandžius pabėgti, su- ||

P’tma į slaptas 
tamsi vieta j>a- 

jšvėtgimui lai<įb-

inaru- 
Nes, la ik Ai

ar

kasė su šulu žemėn per aštuoniaž 
pėdas vieną nuo kito, bėglį išrengė, 
paguldė ant žemės ir pririšo rah- 
kas prie vieno šulo, kojas prie ki
to. Tąsyk trįs vyrai,, du cabos ir 
amerikonas, pliantacijos savininkas 
ėmė jį pliekti su bejucos — sto
romis,' minkštomis rykštėmis. 14 
pirmo nelaimingasis rėkė , išpaniš-
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Tikėjimų Istorijos Rankvedr
Su paveikslais ? ** '

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussa* S, 
Teologijos profesor. Amsterdame,

Vertč J. Laukis

kai, “Liaukit! Liaukit! Aš bu- 1 
siu geras 1 Aš busiu geras!” bet 
jie plakė jį per krutinę, blauzdas, 
sprandą, bumą, pilvą ir. tik man 
įsikišus liovės mušę; tąsyk žaizdas 
apipylė- uksusu ir išvarė į laukus 
prie darbo.

“Bet pabėgimai netankiai atsitin
ka, kadangi darbininkai yra gerai 
dabojami namie ir laukuos. Ant 
nakties jie yra suvaromi, į gale
ras (kalėjiminės būdas). Tai yra 
šešių dešimtų pėdų ilgio, trijų de- • 
šimtų 1 pėdų pločio erčia, pastaty
ta keistu tropikiniu budu be vinių, 
nes bambusiniai sparai, lotos, bal
kiai yra suraišiota su praskeltais 
šulais ar vienas su kitu .mikliais 
bejucos. ' Porą kartų gerai suda
vus mačetut (tam tikras meksikonų 
vartojamas kardas tako skyrimui ' 
per plynią) paleistų šulo šonus, bet 

4 apsaugojimui nuo to, viskas yra 
aptraukta, akstinuotu , vieliniu tin
klu. Viduj viela aptraukta teipgi 
Sparai, padarantieji dygias lupas 
viršuj dvigubo grįsto palandų, ku
rie ėina abišaliai. Žemespiajame 
grjste žmogus negali tiesiau sėdėti; 
augštutiniame jis susidraskytų sau 
galvą, jei jis bandytų išsitiesti; tik 
petatę (šiaudinė ragažė.) yra <įuo- 
"ta jam pasitiesti po šonų ant ne
lygios palminės aslos. Galera yra 
kaip ir nervas akstinuota viela ap
trauktas; didesniam apsidraudimui 
naktinis sargis kas pusė valandos 
turi mušti virpą, pakabintą terp 
šakėtų šulų lauke.

“Šitokion galeron aštuonios de- 
šimtjs vyrų, moterų ir vaikų yra 
suvaroma, ant-nakties teip kaip jie 
stovį parėję iš lauko ar virtuvės, 
susipaišę nuo darbo, permirkę nuo 
prakaito • ir laikomi užra
kinti be išėjimo laukan; trūksta 
nųsimazgojimui prietaisų. Pora 
Valandų septintadienyj jiems duota 
išplauti savo drabužius pas upę, 
po to jie tuojaųs vėl yra suvaromi 
į galerą ir, ar jje nori, ar ne, visą 
sanvaitę turi vaikščioti purvini. 
Po kepinančia tropikine saule, ore 
teip drėgname, kad muilą palikus 
ant praustuvės, jis pasileidžia, ir 
prie kurio jie nėra daugiau pripra
tę už savo ponus amerikiečius, li
ga yra paprastu dalyku, o ne iš- 
imčia. Kas vakaras pilnas treč
dalis lauko darbininkų pasiduoda 
sergančiais. O gydytojas? Gra
nas (niežinės opos, daugiausiai kli
matinės, bet visuomet paaršintos 
skretenomis), rožės atsitinkimai, 
kraujo užnuodijimai nuo vabalų 
įkandimo, yra gydoma vienaip bo- 
raksine rūgštimi, pabarsiant 
viršaus prakaito a/ purvų. Žino
ma, opos negali užgyti ir neužgija 
ir man teko tankiai matyti kirmėle^ 

‘byrant purvinus . apraiščius nui
mant. Drugys yra gydoma su chi
niną, bet ligotas, ar sveikas — jei 
ne paskutiniame ligos laipsnyje -f— 
antrą dieną ligonis yra siunčiamas 
į laukus prie darbo.

“Vieną kartą mačiau žmogių iš- 
‘ varant prie' darbo tik kelioms die
noms prieš' mirtį. Man įgavus tū
lą datkaro vardą pasekminga ope- 

( racija žmogui, kuriam gerklė bu
vo perdurta peiliu, pliantatininkai 
tankiai prašė manęs jų ligonius pri
žiūrėti ir, kaip aš kartą atradau 
ligonį neišgydomu, nusistebėjau 
išgirdęs pliantatininką sakant: “^a- 
imk^jį į laukus ir išgauk iš jo vi
sa, kas jame yra”. Tolesnis pasi
elgimas teipgi netikėtinas. Varo
mas mačeto badymais ik; jis pa
siekė laukus, nelaimingasis antgalo 
pargriuvo ir jam visiškai pasibai- 

» gūsiam begulint, cabos plakė jį, 
Jcol jame gyvasties neliko. s

“Ąfsitikimai šitiems panašus yra 
tankus. Galeroj pliantacijos, ku
rios pirmininkas buvo Qiicagoje 
dideles nedėlinės mokyklos perdėti- 
niu, žmogus dvisanvaiti vaikščiojo 
plikais savo kojų kaulais kol (jo 
neįmetė į luotą ir nunuplukJinp 
upe išversti ant kranto ties gelžjce- 
lio tiltu, kur jis pasimirė ir tris 
mėnesius išgulėjo po vagono lan
gais. . Ant tos pačios pliant^ęijos 
moteris buvo parmesta ant žėmės, 
ir laikyta, kuomet amerikonas jdar- 

' bininkų kontraktininkas pylė jai 
. ant jos kojų, baisių žaiz

dų tiegrynytą karbolinę rūgštį.' 
^Atsisukus nuo tokių tamsybės žiau
rybių linkui žiaurybių tyčia iaro- 
mų, amt kitos pliantacijos randame 
moterj meksikino užveizdos už
plakant visai už jos pasiprieši
nimą jo lindimui prie jos. ‘ ‘
aš gr 
nų ai 
rios i 
tos pliantacijos atėjo guostis

lfr«M ant penkto pusi.)

stuose; tai yra antra Izida ir teipgi pasitpdo

sO myrį ir, kaip 
ažinama mirusia

1

ki- 
ant

eigi 
itai užmirštu keturių inergi- 
iras, drebančius balsus, ku- 
ano pribuvimo ryte ant

Šito

buvoGar-eni-achuti (Horus abiejų horizontų), graikų Gar- 
machis, kurį, turbut, išreiškė didelis sfinksas Gizeh’e; šita 
saulė atliekanti savo kasdieninę kelionę nuo rytinio hori
zonto linkui vakarinio. • Kaipo saulės dievas, Horus anksti 
buvo suvestas prietaikmėn arba giminystėn su Ra ir skai
tėsi ano vėle arba sunumi; kaip ir Ra jis turėjo vesti kovą 
su tamsybe. Edfu’je jo simbolu buvo sparnuotas saulės 
skritulys, vanagas gi skaitosi jo šventu paukščiu; pats jis 
buvo išreiškiamas su vanago galva. Sakmėje apie Ozirisą 
Horus pasirodo Izidos sunumi. Ar šitą Horusą reikia skai
tyti nevienokiu su “vyresniu Horusu”, kaip tą daro daugu- 
nias egyptologų, sunku yra pasakyti. , Kita Horuso forma 
— Gar-pe-chręd, “Horus kūdikis”, žinomas graikams vardu 
Harpokrato; jei jie skaitė jį tykėjimo dievu, tai tas išėjo 
nuo klaidingo aiškinimo egyptinioHpaveikslo, ant kurio jis 
yra parodytas kūdikiu, prisidėjusiu pirštą prie burnos. Pa
davime apie Hortisą išliko žymės to, kad jo kultas buvo pro
paguojamas nyliškame klonyj; labai gali būti, jog daugelyje 
vietų Horusas buvo supanašintai su anuometiniu vietiniu - 
dievu, jei anas buvo šviesos dievuį' pa v,, su Sepdu. kuris bu
vo garbinamas rytinėj deltos dalyj; šitas dievas iš pradžių 
asmino saviųii zodiakinę piramidiškos formos šviesą, kuri iš 
ryto ir vakarė matyt ant dangaus.

Tum buyo Ono fHeliopoliso) šeimininku Žemutinia
me Egypte; iš tikėjimiškos pusės tai buyo svarbiausias vi
sos šalies gardas: čion užgimė saulinė teologija, turėjusi to
kią didelę svarbą visam tikėjimiŠkam liaudies vystymuisi. 
Čion buvo, saulęs ~ dievas, tik, kaipo liaudinio tikėjimo die
vas, jis mums mažai žinomas; jį visuomet piešė žmogaus 
paveiksle. Dieve. Juzas. kuri Heliopolise, skaitėsi — teisybė, 
vėlesnėje gadyrfejė — jo pačia, turbut tai ne kas daugiau, 
kaip priemoniškas. teologijos tverinys."

Pta, .didysai Memfiso dievas, priklauso prie svarbiau
sių Egypto dievų., Memfis, kaipo senovės viešpatybės kul
tūros ir valdžios sūkurys perdavė jam, kaipo savo vietiniam 
dievui, didelę galybę ir svarbą ir visose 'gadynėse Pta buvo 
plačiai ir visuotinai, garbinimas. Sulyg Maspero jis iš 
pradžių buvęs žemės dievu, panašiai šertajam dievui Tatone- 
nui, su kuriuomi jis anksčiau buvo sutapatintas.* Greta su 
juo Memfise buvo garbinimas šermeninis devas Sokar, su 
kuriuo vienok Pta labai anksti susiliejo į vieną dievą — 
Pta-Sokar; tąsyk jį pradėjo prisistatyti pavidale žmogiškos 
mumijos. Oziriso kultui išsiplėtus po visą Egyptą, Oziris 
visgi nevaliojo išstumti senąjį kapinių dievą ir tokiu budu 
įvyko nauja kombinacija Pta-Sokar-Oziris. Kaip Sokar 
yra šermenine forma Ptar teip šventas bulius Apis yra jo 
gyvu įsikūnijimu, jo sunumi, kuris aprėpia visas jo-žemiš
ko gyvenimo stadijas ir priima garbinimą nuo gyvų žmo
nių. Apiso šventumas gana žinoma iš graikiškų ėersmių. 
Jo- kultas Memfise atsineša prie pirmapradinės. senovės, 
nors pirmutines tikras žinias apie jį pasemiame is 18tos 
dinastijos gadynės, 1851 m. Mariett atrado teip vadinamą 
Memfiso Serapeum, šventųjų Apisų laidojimo vietą, su 64 
bulių mumijomis, priklausančiomis buliams, gyvenusiems 
nuo Amenchotepo III valdymo (18ta dinastija) iki Pto-

kančių graikų Serapisui.
Pta rišo prie savęs, kaipo savo pačių, Sechet su liūto 

galva. Sulyg Maspero manymo ji iš pradžių buvus, vietine 
Latopoliso gardo dievyste, netoli nuo Memfiso ir skaitėsi 
dangaus dieve, gimininga Hator’ei. Jos sąryšiai ir jos sū
naus — Nefer-Tumo su Pta, buvo antraelinio atsiradimo. 
Tekstuose ji minima, kaipo karės dieve, naikinanti ugnia ir 
yratprįsįjstatoma su liūto- galva. Vėlesniame laike.memfi- 
sinėj trejybėj Nęfer-Tum atsiskyrė nuo Imchotepo, arba 
graikų Imuto. Jo kultas tapo visuotinu pas liaudį įtik 
elenizmo gadynėje; jį tąsyk ėmė? garbinti kaipo mokslingą 
ir raganišką dievą, turintį ypatingai vaistininkystės mokslą.

Oziris yra viena iš svarbiausių egyptiško panteono fi
gūrų. Jis labai didele rolę lošė liaudies tikėjime, ypatin
gai gi, mokinime apie mirusių likimą. Mums netrūksta 
tekstų, liečiančių šitą dievystę, bet egyptologų pažiūros į 
ją l^bai nesusitaiko terp savęs. Kuomet pirmiaus jo kulto 
atsiradimo vieta skaitėsi Abidos, Miaspero paskutiniu laiku 
bandė prirodyti, jog jis atsirado Žemutiniame Egypte. 
Brugsch ir Ed. Meyer matė jame saulės dievą, sulyg Mas
pero gi jis iš pirmo buvęs Nyliaus dievu arba myrio dievu, 
kuris tik vėliaus likosi sutapatintas su - pagesusia saule 
(naktinė saulė) ir tokiu budu tapo sauliniu dievu. Tiele 
mano, jog Oziris buvęs vienu dievų, garbinamų visos tau
tos; vienok teistngiaus rodosi, bus pasakius, jog jis, nors 
labai anksti, bet tik laipsniškai tapo tautišku dievu. Taigi 
dėlto, kad jis anksti tapo tokiu prasinešusitt dievu ir turėjo 
visur didelę galybę ir įtekmę į protus, pirmapradinė jo for
ma bėgyje šimtmečių buvo perkeista teologijos nepažinti- 
nai. Jo kultas deltoje siekia pirmapradinį laiką; jis vadinta 
ten “Buziriso valdonu” ir piešiamas pavidale belapio me
džio (jei tik męs teisingai aiškiname hieroglyfiškų ženklų 
prasmę) ; vėliaus į šitą teologijos medį žiūrėta kaipo į Oziri- 
so strėnkaulį; Mendese jo vietininku šventnamyje buvo 
šventas avinas. Galima yra teipgi, kad Oziris panašinamas 
buvo į pirmapradinius vietinius tam tikrų vietų dievus: 
į nylišką dievą Mendese ir. į dievą Dedu (vardas belapio 
medžio) Buzirise. Jis jau labai anksti susiliejo į vieną 
čielą su kapų dievu Chentamentetu Abidose ir istoriškame 
laike jis daugiausiai yra-žinomas šitų Oziriso-Chentamenteto, 
arba “vakarinio Oziriso” vardu; Abidos buvo šventu Ozi- 
riso gardu, kur buvo rodomas jo.rakštas; daugumas gar
dų girdavos tuo, kad juose yra šventos Oziriso liekanos, 
dalys jo lavono sukaneveiktos Seto. Kaipo šermeninis die
vas jis panašinosl ne tik Chentamentetui, bet ir Pta-Sokarui 
Memfise; kitus gi dievus, k. a. Kebą, jis visiškai išstūmė. 
Jo mytas krauja apie jį kaipo apie sukurį be dviejų kitų 
jo trejybės narių, Izidos ir Horuso, dar visą eilę kitų nety
činių dievų, k. a. Sėt, Neftis, Anubis, Keb, Tot, ir tt. Mo
kinimas apie Ozirisą pasirodė persilpnu išstumti senus 
suopročius apie gyvenimą anapus kapo, vienok jis įnešė su 
savim naujus elementus, kurie perkeitė senas pažvalgas; 

tas įi, kąfc buvo jame naujo, pergalingai įsikerojo protuose, 
rlutarchas išdeda mums sakmę apie Ozirisą ir Izida

iš vėlesnfų jo nuotikių. Teisingumas jo pasakojimo abel- 
nai ihianf patikrinama egyptiškais tekstais, nors šitie, gai
lėtis reikfo, paduoda mums tik trumpus nurodymus ir ne
didelės ‘nuotraukas, vos per pusę tesuprantamas.! Vyriau-* 
siaiii be Oziriso, Kebo ir Nut sunaus, šito myto veikiam* 
čiais asilėnais, yra Izida, jo sesuo ir pati, Sėt, jo brolis, 
ir Hbrus,1 Izidos sūnūs. Izida, Maspero supratimu, iš pra-^ 
džių buvtisi vietine “Buto” dieve, viduryj .deltos, netoli riua 
Buziriso. Šita kaimynystė, kaip mano Maspero, galima 
išaiškinti atsiradimas šitos dievės sąryšių su Ozirisu. Sėt 
buvo vietiniu dievu rytinėje deltoje; kas atsieina Horuso, 
tai jo paeiga nėra žinoma ir męs net negalime pasakyti, ar 
tai tas; Horus, šviesos dievas, apie kurį šnekama buvo 
augščiau, ar kitas. Oziris prisistatoma išmintingu ir lėtu 
Egypto karaliumi; tikras jo brolis apgavo jį su gudrumu 
ir uždarė karstan. Karstas buvo nuleistas į juras* ir at
plaukė £ Byblos. Tuo tarpu Izida pagimdė Horusą ir išėjo 
jieškoti Oziriso. Gabaus radusi karstą, paslėpė jį, bet Sėt 
surado jį ir, pažinęs Oziriso lavoną, suplėšė jį ir išmėtė 
visur suplėšytas kūno dalis. Izida paskui rūpestingai su
rinko išmėtytas dalis ir su Anubiso bei Horuso pagelba, o 
teipgi su pagelba jos pačios burtų lavonas vėl buvo sudėtas 
ir atgaivintas. Horus paveikė brolžudį ir atkeršijo už 
tėvo m^rį, nors ištikro Sėt regimai niekuomet nebuvo pa
veiktas galutinai; antgalo Keb padarė ginčui galą ir Egyp- 
tas likosi padalintas terp Horuso ir Seto. Maspero šitoje 
sakmėje mato pasistengimą išaiškinti, kaip atsirado sviete 
myris; Oziris tai pirmutinis žmogus ir podraug pirmutinis 
numirusis; Sėt yra atstovu ne doriško pikto pradžios, bet 
medžiagiško pikto, mirties. Jeigu į Ozirisą žiūrėti kaipo į 
Nyliaus dievystę, tai kovos vaizdą terp Oziriso, Izidos, 
Horuso ir Seto galima išaiškinti kaipo išraišką amžinos Ny
liaus ir derlingos Nyliaus klonio dirvos kovos su nevaisingu 
tirlaukiu. Vėliaus, žinoma, Sėt tampa asminimu pikto, 
Horuso gi pergalė aiškinama kaipo gero pradžios pergalė ir 
yra prilyginama Ra pergalei tamsos. Numiręs ir vėl su- 
gryžęs gyvastin Oziris lieka mirusių karaliumi, kuriuos jis 
renka savo valstijoje anapus kapo. Jis — didelis ir ga
lingas' mirusių draugas, “gera esybė”, egyptiečių kalboj 
“unnefer”. Prisistato jį paprastai žmogumi, suvystytu kaip 
mumija.

Par. 23 Oziriso mumija Anubiso prirengta laidoti.

Dar sunkiaus yra pasakyti pirmapradinė reikšmė ir po
būdis jiievo Seto, kurį graikai vadino Tifonu*). Kaikurjų

•) Ed. Meyer, Set-typhon. 1875. 
i 

egyptologų supratimu, tai buvęs semitiškasis dievas, gar
bintas rytinėje deltos dalyj, apgy ventos, turbut semitų, dėl- 
ko apie jį ir minima teipgi kaipo apie tautišką Hyksų dievą. 
Vienok šita pažiūra yra neteisfaga, kadangi ant seniausių 
paminklų Setas jau minima, kaipo grynai egyptiškas dievas. 
Galbūt jis, kaip mano Maspero, iš pradžių buvo žemės die
vu, smiltinio, bevaisio tirlaukio demonu. Jo kultas iš pra
džių kerojosi išimtinai rytinėje deltos dalyj. Nemažą įtek
mę, tarytum, padarė į jį ir saulinė teologija; šitai, vėlesnėje 
gadynėje sutinkame jį Tanise jau kaipo pragaištingo sau
linio karščio dievą. Hyksai savo vyriausią dievą sutapatino 
su egyptiškuoju Setu ir garbino jį po vardu Sutecho, kaip 

P*t. 24. Dievas Bet

vadinta Setas vidurinės viešpatystės gadynėje. Neuzęnu- 
jamat šita aplinkybė daug prisidėjo prie to, kad -be&s 
egiptiečių akyse stojosi piku dvasia.^elesmame laike jo
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vardas buvo išbraukinėjamas ant paminklų. FasvęštrjJam 
gyvuliai teipgi stojosi pabiauros dalyku, tatne skaitliuje krt 
kodilius, asilas ir Hipopotamus.- Ozirisui likus pripažintam i 
saulės dievu, Setas tapo tamsos dievu ir buvo sutapatintas . M® 
su Apepi-. Horus išreiškia savimi sekančios dienos saulę; 
jis keršija už savo tėvo myrį, kuriam lemta buvo žūti nuo 
savo priešo rankos. Vietiniame Horuso mytcįltedfu’je,' Sie
tas užima vietą debesinio žalčio Apepi, mytas gi apie jOžT 
risą pasirodo pritaikytu prie apsireiškimų sąulės. Po šito 
visai aišku, jog, potam kaip Horus, Izidos sūnūs ir Horus, * : 
saulinis dievas, teip pat gi Oziris ir Ra, susiliejo mąž-Įdaiig 
į vieną čielą, sakmės apie juos išaugo iki tokiam skaitliui, 
jog jų negalima atskirti vieno nuo kito. Setą prisistatydavo 
paveiksle pasakiško gyvulio ilgomis ausimis ir dvišaka ant 
galo vuodega, arba paveiksle žmogaus su žvėries galva. 
Maspero mano, jog šitas gyvulys yra žerbua, rųšis Šakočių 
(Dipus aegyptius, Hesseląuist).. Be deltos Seto kultas bu
vo pasiplatinęs Ombose, kur tapatinosi su dievu krokodiliti- (- 
mi Sebeku. J J ! ■ i M-pfj

Neftis, Seto sesuo ir pati, mažai yra pobudijama tekt. 
-------- ..................................................... .tevktomntt;
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25- Neftis raudės paveiksle.

. I "t iriSetui; drauge su Izida ji apverkia Oziriso į 
ir kiti dievai iš Oziriso svitos, yra pripa 
apgynėja. . i ’ I I ’ ' > T

Dieve Neit nuo seniausių laikų buvo garbinama vakari* 
nese Žemutinio Egypto dalyse kaipo vietinė dievyste, svam
biausia gi jos būkle buvo Sais. Jos kultas senosios vieš
patystės gadynėje, regimai, turėjo nemažą ^svarbą; atsižy
mėjusios moterys - tankiai minima memfiškuose rakštuose 
kaipo jos kunigės. Pirmapradinį jos pobūdį pasakyti yra 
gana sunku. Mena, kad tai buvusi lybiškoji karės dieve; 
nes vakarinė delta daugiausiai buvo apgyventa lybiečių. 
Iš kitos pusės, daugelis paminklų nurodo į ją kaipo į mirties 
dieyę ir piramidiniuose parašuose ją vadina “numylėjai la
kų”, teip kad ji turi tūlą analogiją; su Upuatu iš Siuto. 
Šitą dievę ant pirmos vietos pastatė 26ta dinastija, paei
nanti iš Saiso. Į savo irejybę Neit paėmė Mende&o Ozirisą 
ir liūtinį dievą Ari-ches-neferą, “kurių kerėjantis žvilgis 
veikia l^[xlaringai *, drauge su kuriuo ji garbinta vėlesniąi|ięj; 
laikę pietinėje Egypto dalyj. Kaip ir kitos dužiosios dievės 
ji buvo tapatinama su Izida ir tankiai užima jos vietą myte 
apie Ozirisą, Basta, Bubastiso valdytoja, su liūto ar katės 
galva, turbut, gimininga Sechetai: Nefer-Tum skaitosi su
numi kaip vienos teip kitos.

1 Siute gardo dievu-globėju skaitėsi Upuat, “tiesia kelĮi^’4 
Jis garbinta šakalo paveiksle. Jis labai anksti susiliejo I 
vieną čielą su Šakalui panašiu Anubisu, kuris garbinta vic£ 
tiniu dievu daugelyje augštutinės Nyliaus klonio dalies gar
dų. Lepage-Renouf pirmtuinis atskyrė Upuatą nuo Anu
biso; jis į Upuatą žiuri kaipo į saulės dievą, kas yra patvir- i 
tinama daugeliu nurodymų piramidinių parašų.* Anulis : 
buvo senovės Jcapinių dievu ir skaitėsi Siute kapinyno vai- : 
dytoju, kuomet Upuat buvo dievu-globėju g) VUiiUi gardo. 
Jis nebuvo tapatinamas su Ozirisu, kaip kad kiti ka$U die
vai, nors ir skaitėsi jo svitoje; sakmėje apie Ozirisą jis

* išeina Oziriso ir Neftisės sunumi ir lošia veiklią rolę lai
dojant Oziriso kūną. Kapiniuose parašuose jis per visus 
laikus yra vadinamas kapų dievu; garbinimas jo labai'anksti 
išsiplėtė po visą Egyptą. Šakalą asminantį Anubiąą graikai 
laikė šunim; todėl Plutarvhas sako, jog jis sergsti dievus, 
kaip šunes sergsti žmones.

Tat buvo pietiniu dievu Giemnu’je (Hermopolis mag- 
na) Augštutiniime Egypte ir Hermopolis’e parvįa: Žem* 
tiniame Egypte. Jis garbinta ibiso arba povo paveiksle ir 
tankiai jis išreikšta su ibiso galva. - Be abejonės, tai buvo 
mėnulio dievas ir kaipo tokis jis skaitėsi teipgi dievu-dalin- 
toju laiko; jis garsėjo kaipo rašto išradėjas ir mokslo glo
bėjas; tankiai jam priskaityta sudėjimas šventų knygų; jis 
— didis magikas ir moka tarti kerėjančius žodžitMsĮ su pri
derančiu kirčiu ir priegaida, ką egyptiečiai žymėjo, išsireiš
kimu maa-cheru, “tikras balsu”;' jis dievų raštininkas ir 
patarėjas. Graikai statė jį greta su Hermėsu. neoplatonh 
kai gi vadino jį Hermesu Trismegistu. Jis gana anksti bii- 
vo suvestas į tam tikrus sau rikius su Ozirisu. Jis yra Izi
dos pagelbininku atgaivinant Ozirisą ir viename iš pasako
jimo perdavimų, jis išeina kaipo tarpinkas kovoje Horuso 
su Setu. Sulyg Oziriso mokinimo, laidojan, jis lošia didelę 
rolę ir požeminėje karalijoje yta raštininku prie Oziriso tri
bunolo. Tėbuose iį tapatino su Gionzu’ ir įvedė teipgi į 
saulinių sakmių eiklių. . ®

Ankštame susijungime su Totu tankiai statyta Maat. 
Tai buvo dieve teisingo skaičiaus ir saiko, teisingumo ir 
teisvbės. Piramidiniuose parašuose ji vadinama, “dangaus 
sargu”* Tai buvo, matomai, abstrakcija ir niekur, regis, 
neturėjo vietinio kulto. Teisėjus abelnai priimta buvo 
vadinti Maat kunigais, bet tas, be abejonės, .buvo tik prie
vardis, .su ktiriuomi iš tikrų, nesirišo jokios kumgiskoB 
priedermės.

tinitiškojo apskričio Augštutinia- 
Lncher. Tai buvo saulės dievas;me

Metiniu Abidoso ir 1 
Egypte dievu buvo Ancher.

^Toliau bus).
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Artai man kas pila tuos 
O čia, kad nors kur be įsimalda- 

O apie tą laikrodėlį, Onute,

ir redaktoriui.
J. LAUKIS.

“Eime, išsižadėkime jo draugystės 
rė

ėjo girmutinė iš tarpo moterių sau-jjo; keistas tai senis, viena alkūne vis pašil ė j usi’iks. Pirmutinis, kur»« ant šito tinklo užėjo,

— paklausė medėjas.
— atsakė senė, — “bet 

Visą savo
Ir nei

Retigia paskaitas.
teko, nepamenu kur, patėmyti už
metimą T. M. M. kuopoms, buk 
jos esą neveiklios ir todėl visa T, j 
M. D. turės mirti. Imant atskiras 
kuopas ir pažiurėjus į jų veikli*.1 
mą, atrastume viršminetą užmeti* į

vimui jo a

Vertė Pranas Siūlelis

- “Bet ant

Toktuose vakaruose neriminu.

darbas,

su, garsius darbu*

M. Konopnicka. .
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bliesię sėdėjus. Bet kaip tas Calikas pradėjo 
p£>kui mane lakstyt, ftai Valefka teip įniršo, 
kad net baisu!.... J

Onutė žiurėjo. į priešai, tartum ne girdė
dama Mankos kalbos.

Tuomlaik nuo slenksčio grįžo ponas “vol- 
nonajoniny“j o merginai rodėsi; kad po jąją 
žeme skyrėsi. -

~+r- O ir Bamblienė, niekadėja — kuždėjo 
Manka toliau, — valgyt nedavė, kankino, pa
kol jai kasdien rublį neparnešdavau. O iš kur 

* man rublius imti? Artai man kas pila tuos 
. rublius
vimb priimtų.
neteisybė! Kad teip tuoj aus negyva kriščiau 
antTvietos, kad ne meluoju.... Rublį išėmiau 
jami iš kišeniaus, kad bobai snukį užkimšti.... 
O Valerka tai tuojaus įsikišo.... Kaip ją 
pamačiau, fiu!:.. J Išveizda tokia.... kafto
nas i su apikakle, aksominis, andarokas su fal- 
bbhįis.... Tik šur, štrf.... nė prieit prie 
jos K.. Bjaurybėj. „..

iAnt valandėlės nutilo ir užsikosėjo.
O tegul ten! /Tiek tik, ką mane pa

ėmė. O ar tai mažai ten kitų pasiliko? Julė 
Mikusiutė jau arti metai sėdi, o dėlto sėdi....

Rutilo, nes užrašinėjo paskutinę kalinę^ 
Turėję vienok gana ilgai laukti, kol įvedė ap
kaltus! vyrus.

Veik per adyną girdėjosi kūjų dundėji
mai, kol nepabaigė darbą;. potam prieangyj 
pasigirdo čerškėjimas grindimis velkamų pan
čių.: Ėjo dabar po du kaliniu, dviese sukalti 
bendru retežiu; apart to, kiekvienas turėjo at- 
skidius apt kojų retežius.

ĮBuvb tai tie patįs vargšai, kuriuos tar- 
pais galįmą matyti vedamus per miesto gat
ves! pilkuose kalėjimo rūbuose, su nuskusto-

jalės, tvirtu lygiu žingsniu. Suspaustos jos 
lupos neišleido nė vieno sudejavimo, nė atsidu
simo. Jos nukankintas veidas apsidengė mir
tum baltumu, o giliai įdubę akys žiurėjo bukti 
ir gęstančiu žvilgėsiu....

Platus, didelis, šniokščiantis vanduo užsi
vėrė paskutiniu ratu ant jos nelaimingos gal
vos .... • .

— j pilkuose kalėjimo rūbuose, su nuskusto
mis! galvomis, apvalainiose, be matikų kepu- 
rėsi|, kuriąs vieni laiko ant pat viršugalvio, 
kiti gi giliai artt akių užsismaukę.

. Buvo tai tie patįs suvargę, išpurtę veidai, 
arbi prie kaulų pridžiuvę, ant kurių žiūrime 
žingeidžiai ar tai su pasibįiurėjimu, ar iš- 
gąsciju, kuomet šmėkštelia mums, ant kokio 
užsisukimo, tarp keturių .Šaudyklių, idijotiškai 
atbukę, arba ciniškai iškraipytos. Teip, tai 
buvo tie patįs vargšai....

. Tik, dabar ayit tų veidų atsimušė ypatin- 
į gas. paveikslas. Idijotiškas bukumas užleido 
<savb vieptą verksmingam išgąsčiui, o cinizmas 

—t- paniuriam užkietėjimui.
Tik vos pora iš apkaltų išrodė ramesni ir 

tyirięsni ant veidų. Jie išėjo pirmutiniai, ly
giu žingsniu, tikru J tik truputį labiaus paba
lę, Begu prieš tai. kaip čia juo& atvarė.

Oficicrius išdavė paliepirpą ir pradėjo ki- 
liniųš statyt į kolumnas.

Tuomet pakilo verksmas ir vaitojimas tarp 
tų, ką atėjo palydėti ir įduoti.ką-nors ant kelio 

Arčiausiai moterių stovėjo apiplyšęs var
gui »lis su girtuoklio veidu ir miglotomis aki- 
njisJ Nuplikus jo galva, virš, kurios ausų ky
šojo pluoštai pražilusių plaukų, kratėsi ant il
go, plono kaklo, jo kojos drebėjo ir kokis tai 
vidurinis verksmas drebino jo krutinę, apdeng
tą purvinais ir nuplyšusiais marškiniais. Lai
kė Jis už rankų dvi sumenkėjusias ir basas 
mergaites, kurių šviesios vaikiškos akys dairėsi 
aplinkui su baime ir nuostaba.

Perimantis riksmas išsprūdo iš moterių 
kalinid būrelio, išvydus tuos vaikus. Buvo tai 
Mikotienės riksmas, kuri pusiau iš proto išėjus 
puolėsi prie jų, bet ją kareivis atstūmė, ji par
puolė ant žemės ir nežmoniškai pradėjo rėkti.

1 — Mama.. ... mama.... — atsiliepė ploni 
vaikiški balsai. — Ar mama vėl eina?

• Varguolis girtuoklis dar labiau pradėjo 
drebėti, o per jo neapskųstą veidą ritosi dide
lės ašaros ir dingo.šeriuotoj barzdoj.

Kolumną skubiai /engė. Tie, ką atėjo, vos 
turėjo laiką atiduoti ryšulius su duona, skal
biniais, pasakyt vieni kitiems kelis žodžius, 
nusišypsot, atsisveikint.... Tie, su kuriais 
niekas neatsisveikino, abejotiškai ir paniurai 
žiurėjo į žemę.

Vienas iš jaunų kalinių užsisuko nuo moti
nos, rkuri atėjo jį atsisveikint ir sukandęs dan
tis, keikė. * Kitas pats skubinosi. Diduma 
apatiškai elgėsi; moterys verkšleno.

Praviruose languose ir raštinės duryse 
grūdosi žingeidus. Tarp jų stovėjo niekšas 

' raštininkėlis, garsiai darydamas patėmyjimus 
apie eilėse stovinčias merginas, ir šnairuoda
mas į Onute. Turbut šiuom žygiu turėjo pa
sakyti ką* juokingo, nes visa klausytojų krūve
le garsiai prasijuokė; tuomet Manka Čerkas 
urnai apsidairė ir įsirėmus į pašones parode 

• jiems savo ilgą liėyuvį.
Pasklydo dar garsesnis juokas.
Staiga sudundėjo vežimas, ant kurių buvo 

fįršuliai ir sėdėjo ligoniai. Oficierius išėjo 
prieš kolumną, apžiurėjo sustatytus, ištraukė 
[žardą ir ūžkamanduojo.

ŪžbubnVjo. Nutrauktas, kurtus balsas at
simušė paniurusiu aidu.

. .. • Vienas iš kalimų nusiėmė kepurę, o paskui 
jį ir kiti. Tuomet visa saulė metėsi ant tų 
nuskustų * galvų, apšviesdama jąs kokia tai 
tragiška aureola, o giliame tykume padangėse 
girdėjosi vyturiuko giesmė

Pradėjo eiti,

2UVUSIS DŽIAUGSMAS.
Ten, kur saulė per dieną žaidė pamarėj, sė

dėjo Gyvenimas.
Visą dieną minkštasis vėjas kedeno jo 

plaukus ir jo jaunytis veidelis buvo nukreiptas 
juros linkui. Jis laukė ir laukė, bet jis nega
lėjo pasakyti, ko jis laukė;

Per dieną bangos plakė ir plakė į smiltis 
ir bėgo vėl atgal ir baltai raudoni kiautai rai
tės. Gyvenimas sėdėjo laukdamas; visą dieną 

’ su^giedra akyse sėdėjo jis ten, kol pavargęs 
e nepadėjo galvos sau ant kelio ir neužsnūdo be- 

laukdams.___ ______
Tąsyk laivas įsismeigė į smiltis ir žingsniai 

sudundėjo anttkranto. Gyvenimas pabudo ir 
išgirdo. Jį palietė ranka ir didelis šiurpulys 
perėjo per jį. Jis pažiurėjo ir pamatė pla
čiomis akimis įdomią Meilę — ir dabar Gy
venimas šuprato, ko jis, belaukdamas sėdė
jo ten. ,

Ir Meilė Gyvenimą patraukė prie savęs.
Ir iš šito susitikimo gimė daiktas, nema

tytas ir gražus — Džiaugsmas. Pirmasis 
Džiaugsmas, jis vadinos. Šviečianti saulė ant 
linksmo vandens nėra teip linksma; radastos 
pumpurai, bekreipią savo lupeles pirmutiniam 
saulės pabučiavimui, nėra teip užraudę. Jų 
smulkus tvinksniai tvinksi greitai. Jis buvo 
toks šiltas, toks švelnus! Jis nekalbėjo, tik 
.juokės ir žaidė ant saulės; ir Meilė su Gyveni
mu neišpasakytai džiaugės. Nei vienas jų 
nepratarė kitam, tik giliai savo paties širdyje 
kiekvienas sakė: “Tai bus mus ant visados".

Po to atčjo Laikas — ar tai buvo |x>’-a- 
vaičių?[ar po mėnesių? (Meilė ir Gyvenimas 
laiko nematuoja) — kuomet daiktas nebuvo 
toks, kaip buvęs. * •- <

Jis vis žaidė; jis vis juokės; jis vis savo 
burną dažė raudonomis uogomis; liet kartais 
pailsę rankytės nusileizdavo ir akytės sunkiai 
žiurėjo i>er vandenį. <

Ir Gyvenimas su Meile neišdryso vienas 
kitam pažiūrėti akysna, neišdryso pasakyti, 
“Kas kenkia musų mielajam?“ Kiekvieno 
širdis kuždėjo sau: “Tai nieko, tai nieko, rytoj 
jis juoksis linksmai“. Bet rytas ėjo po ryto. 
Jie keliavo ir kūdikis žaidė šalę jų, l>et apsun
kęs, vis daugiau apsunkęs.

Vieną dieną Gyvenimas ir Meilė atsigulė 
prigimti; ir kaip jie pabudo, jo nerado; tikta: 
netoliesia, ant žolės nežinomas mažasis sėdėjo, 
plačiai akis išpūtęs, labai švelnus ir liūdnas. 
Nei vienas jie nepastabėjo jo ir ėjo. išsiskyrę, 
graudžiai verkdami. “\ ai tu musų Džiaugs
me. tu žavusis Džiaugsme! argi męs nebema
tysime tavęs jau daugiau?”

Mažasis, .švelnusis, liudnakis nepažystama
sis įbruko abiem po ranką ir suvedė juos ar
čiau ir Gyvenimas su Meile toliau ėjo su juo 
viduryj. Ir kaip Gyvenimas pažiurėjo su 
skausmu,, tai savo ašaras pamatė atsispindu- 
sias meiliose jo akyse. O kaip Meilė iš skaus
mo kantrybės netekusi šaukė, “Aš pavargus, 
aš pavargus! Aš negaliu eiti toliau! Užpa
kalyj viskas šviesu, pryšakyj viskas tamsu!“ 
tai mažas raudonas pirščiukas rodė ten, kur 
ant kalnų šonų saulė švietė. Visuomet jo akys 
buvo—liūdnos ir susimąstę; visuomet drąsios 
lupytės šypsojosi tyliai.

Kaip Gyvenimas į aštrius akmenis susi- 
piaustė sau kojas, tai jis kraują šluostė savo 
drabužiais ir sužeistas kojas bučiavo ma
žomis lupelėmis. Kat|> Meilė tyrumoj puolė 
apalpus (kadangi,Meilė pati alpsta), tai jis be- 
go per karštas smiltis basomis kojytėmis ir 
net ten tyrumoj surado vandenį uolų plyšiuose 
Meilės lupoms suvilgyti. Jis nebuvo sunke
nybe — jis niekuomet neapsunktpo jų; jis tik 
gelbėjo jiems eiti, pirmyn jų kelionėje.

Kaip jie priėjo tamsų griovį, kur ledinės 
žvakės nuo uolų kabojo — ^kadangi Meilė ir 
Gyvenimas turi pereiti keistas, baisės vietas — 
kur viskas sušalę ir sniegas guli storaiK jis 
paėmė jų sušalusias rankas ir laikė jas prie 
savo plakančios širdies, ir šildė jas, ir meiliai 
traukė juos toliau ir toliau.

Ir kaip jie nuėjo anon pusėn į giedros ir 
gėlių šalį, didėsės akįs įdomiai nušvito ir duo
bės atsirado veiduose. Linksmai juokdamos 
nubėgo jis minkšta žole, pakabino medaus iš- 
purtusiame medyj ir ant savo rankoš delno at
nešė jį jiems; jis nešė jiems lelijų lapais van
denį ir rinko gėles ir .pynė jas jiems ant galvų 
vis tyliai besijuokdamas. Jis lietė juos teip, 
kaip Džiaugsmas kitados, tik jo piršteliai bu
vo jautresni.

Ir teip jie ėjo per tamsias ir šviesias šalis 
vis su tuo mažu drąsuoliu besišypsančiu terp 
jųl Kartais jie atsimindavo aną pirmutinį 
skaistų Džiaugsmą ir šnabždėdavęs terp sa
vęs: “E, kad tai męs surastume jį teipgi!“

Antgalo jie nuėjo ten, kur Atspindys sėdė

męs ant keli^ ir tvanka atrėmęs Smakrą vogė 
sviesą nuo pr<peitiqs ir metė ja ateičiai.

Tr Gyvenųnas su Meile sušuko: “Ei, iš- 
mintingasai, pasaljykie mums/kaip męs susi
tikome pirmų kartu, puikus, meilus daiktelis 
priklausė muiys —. linksm^’^ė be ašaros, giedra 
be šešėlio. . Ei! kupmi męs nusidėjome, kad iį 
prara ie?_ {Kur mums eiti, kad jį suradus?“

Ir ji^išnuntingasis senis, atsakė: “Atga- 
1, arj išsižadėsite to, kuris dabar 

eina greta šų jumis ?”
Ir Gyvenimas ir Meilė su skausmu sušu

ko: “Ne!” . f
“Išsižadėti šito!“ — Gyvenimas tarė. — 

“Kaip dagis, įdurs man, kas nuodttš iščiulps ? 
Kaip galva pradės man tvinksėti, kas -ant jos' 
uždės savo plonas rankytes ir sustabdįs pla
kimą? Šaltyj ir tamsoj, kas mano atšalusią 
širdį sušildįs?”

Meilė gi sušuko: “Gėriaus man numirti! 
Be Džiaugšmo aš galiu gyventi, be šito gi ne. 
Geriau.man numirus, kaip.jo netekus!”

Ir išmintingasis senis atsakė: “E, nišma- 
nėliai ir apjakėliai! Tas ką jus kitąsyk turė
jote, yra tuomi, ką jus turite dabar. Kaip Gy
venimas ir Meilė susitiko pirmu kartu, tai 
radosi šviesus, be šešėlio daiktas. Kaip keliai 
darosi grubesni, kaip pradeda pulti šešėliai, 
kaip dienos yra sunkios, o naktys šaltos ir 
ilgos, tąsyk jis pradeda mainytis. Meilė ir 
Gyvenimas to nemato, nežino, kol vieną dieną 
jie staiga ima šaukti: “O Dieve, Dieve! Męs 
jį praradom!. Kur jis?“ Jie nesupranta, kad 
jie negali nešti besij'uokiančio daikto neatsi
mainiusio tyrumoj, šalyj ir ant sniego. Jie 
nežino, kad tas, ką šalę jų eina, yra vis tas 
pats Džiaugsmas, tik senesnis. Rimtas, mei
lus, jautrus daiktas — šiltas šalčiausiuose snie
guose, narsus baisiausiose tyrumose — jo ♦var
das yra Sąjauta; tai yra Tikroji Meilė.”

MEDĖJAS.
I uluose kloniuose buvo medėjas. Diena 

į dieną jis ėjo į mišką laukinių paukščių me
džioti; ir atsitiko kart^, kad jis atsidūrė pas 
ežero kraštą. Jam bestovint ir belaukiant į 
meldas paukščių įlekiant, didelis šešėlis užėjo 
ant jo ir jis ant vgndens išvydo atmušalą. Jis 
dirstelėjo į dangų/bet esybės jau nebuvo. Tą
syk karštas noraa apėmė jį tą atmušalą vėl 
ant vandens pamatyti ir jis visą’ dieną išsto
vėjo belaukdama* bet atėjo naktis, o esybė 
negryžo. Tąsyk jis nesmagus ir liūdnas, savo 
tuščiu krepšiu spūdino namon. Jo bendrai 
atėjo pas jj ten autis, kas atsitiko, bet jis jiems 
nieko neatsakę; jis atsisėdo vienas ir mąstė. 
Tąsyk jo dradgaa-^riėjo prie jo ir jis į jį pra
kalbėjo :

“Šiądien“, darė jis, “aš mačiau tą, ko dar 
niekad lygšifll nebuvau matęs — didelę, baltą 
l>aukštę su išskėstais, sidabriniais sjiarnais, 
skriejančiai* amžiname žydryje. Ir dabar, 
tarytum, didelė ugnis dega mano krutinėjo. 
Tai buvo tik švystelėjimas, sužibėjimas, atsi
mušimas vandenyj; bet dabar aš nieko ant že
mės kito negeidžiu, kaip tik ją turėti.“ ,

Jo draugas nusijuokė.
“ 1 ai tik spindulys žaidė ant vandens, ar 

tavo paties galvos šešėlis. Rytoj tu užmirši 
apie jį“, — tarė jis.

Bet ant rytojaus, ir ant rytojaus, ir-dar 
ant rytojaus medėjas vaikščiojo vienas. Jis 
murinėjo po girią ir krumus, paežerėj ir pc 
meldas ir negalėjo jos surasti. Jis nešaudė 
daugiaus girios paukščių; kas jam iš jų?

“Kas su tavim yra?“ — klausė jo drau
gas.

.“Jis pagedęs“, — atsakė vienas.
“Ne, jis aršiau negu pagedęs“, — tarė ki- 

tas; — “jis nori pamatyti tą, ko nei vienas 
,iš mus nėra matęs ir nori save padaryti ste-

visi. • , j
Ir teip medėjas liko vienas.
Vieną naktį, beeinant jam patamsėj, vei

kiančiam, su skaudama širdžia, sutiko jį senu
tė, puikesnė ir augštesnė už žmonių dukteris.

“Kas tu tokia?“ — paklausė medėjas.
“Esu Išmintis

kiti žmonės mane vadina Žinija, 
gyvenimą augau šituose kloniuose, 
vienas žmogus neišvydo manęs gerai nesusi- 
rupinęs. Mane matyti* norinčios akįs. turi 
būti nuplautos ašaromis; ir kiek žmogus iš
kentėjo, tiek aš kalbu.“ <

Medėjas sušuko:
“Taigi tu čia gyveni tdip ilgai, pasakyk 

man, kas ta didėji laukinė paukštė, kurią aš 
mačiau žydriu belekiant?! Jie nori man įkal
bėti, jog, tai buvo sapnas, arba mano paties 
galvos šešėlis.”

Senutė susijuokė.
“Jos vardas yra Teisybė. Tas, kuris ją 

sykį matė, niekuomet nenurims. Jis geis tos 
iki gyvas?! ,

Ir medėjas sušuko:
“O, pasakyk man, kur aš ją galiu rasti?!”. 
Bet žmona tarė:

, “Tu dar nekentėjai gana“, — ir nuėjo.
* Tąsyk medėjas iš. savo krutinės išsiėmė 

Vaizdumo megstuvę ir įdėjo į ją savo Norų 
gijas; ir visą naktį sėdėjo jis ir mezgė tinklą.

J’aryčiu jis savo auksinį tinklą ištiesė ant 
žerųės ir ant jo pabėrė kelis žiaurybės grudus, 
kubuos jo tėvas jam buvo palikęs ir kuriuos 
jis laikė savo ančio kišenėj. Jie buvo yt balti 
skustbezdaliai' ir ant jų užmynus pilkos dul
kės ruko. Jis atsisėdo, idant pamatyti, kas

buvo sniego baltumo paukštis su karvelio aki
mis; jis čiulbėjo gražią dainą: “Žmogus Die
vas! Žmogus Dievas! Žmogus Dievas!“ 
Antras užėjęs, buvo juodas, mystiškas, juodo
mis, mėlynomis akimis, žiūrinčiomis žmogaus 
sielos gilumon; jis giedojo: “Nemarybė!“

Medėjas juodu abu paėmė į rankas, many
damas : •

“Jie tikrai yra iš gražiosios Teisybės šei
mynos“. •

Paskui atėjo kitas, žalias, auksinis, kuris 
spiegiančiu balsu giedojo, lyg kad viens iš tų, 
ką mugėje šaukia: “Atlyginimas po mirčiai! 
Atlyginimas-po mirčiai!“

Ir jis tarė:
“Tu neteip teisingas, bet visgi teisingas“, 

— ir jį paėmė.
Ir kitoki Atėjo, šviesiai palvuoti„ malonias 

giesmes giedodami, iki visi grudai neišsibaigė. 
Medėjas visus tuos paukščius surinko į krū
vą ir padirbo tvirtą geležinį narvą, vadinamą 
nauju Tikėjimu ir visus savo paukščius į ji 
suleido.

Tąsyk atėjo žmonės, šokdami ir giedodami.
“Tai laimingas medėjas!“ — šaukė jie. — 

“Tai stebuklingas žmogus! Tai gražus paukš
čiai! Tai puikios dainos!“

Nei vienas neklausė, iš kur tie paukščiai, 
ar kaip jie pagauti, tik jie dainavo ir šoko 
apie juos. Ir medėjas teipgfi buvo linksmas, 
nes jis sakė: r

“Tikrai Teisybė yra terp jų. Ilgainiui ji 
išmes savo plunksnas ir aš pamatysiu jos bal
tą, kaip sniegas pavidalą.“

Bet laikas bėgo, o žmonės vis dainavo ir šo
ko; vienok medėjo širdis vis liūdo. Jis pasi
šalino viens, kaip seniaus, idant išsiverkti; 
neišpasakomas geismas sužado vėl jo širdį. 
Vieną dieną jam apsiblausiusiam besėdint, už
tiko jį Išmintis. Jis senai žmonai pasipasa
kojo, ką padaręs.

'Išmintis gi tik liūdnai nusišpsojo, tary
dama :

“Daugelis žmonių tą tinklą Teisybei tiesė, 
bet jie niekuomet jos nerado. Lengvatikybės 
grūdais ji neminta; Pageidimų tinkle jos ko
jos • nekliųva; šitų klonių oru ji nekvėpuoja. 
Paukščiai, kuriuos tu sugavai, yra Melų išpe
ros. Meilus ir gražus, bet vis tai me^ai. Tei
sybė jų nepažysta.”

Medėjas gi graudžiai sušuko:
‘.“Ir aš vis turiu sėdėti šito didžiojo degimo 

ryjamas ?
Senoji tarė:
“Klausyk: kadangi tu daug kentėjai ir 

daug verkiai, tai aš pasakysiu, ką aš’žinau. 
Tas, kuris eina jieškoti Teisybės, tur^ šituos 
prietarų klonius ant visados apleisti, nepaim- 
damas su savim nei vieno jiems priklausančio 
sklypelio. Jis vienas turi eiti į Atmesties ir 
Išsižadėjimo šalį; jis ten turi būti* ir prie
šintis pagundai; kaip šviesa išbrėkš, jis turi 
keltis ir eiti paskui ją į sausos saulės šviesos 
šalį. Prieš jį iškils aštrios tikrybės kalnai; 
jis jais turi kopti; anapus jų randasi Teisy-

j
“Ir jis ją paims! jis paims ją į-savo ran

kas !“ — medėjas sušuko.
Išmintis papurtė galva:

>“Jis niekuomet jos nematis, niekuomet jos 
nelaikis, Dąr neatėjo metas.“

“Taigi, ar visai nėra vilties?!*^ — sušu
ko medėjas.

“Yra tas“, — atsakė Išmintis. — “Tūli 
žmonės užsikorė ant tų kalnų; jie lipo pliko
mis uolomis slensktį po slenksčio, ir ten ki
tiems, tose augštybėse keliaujant, teko nuo 
žemės paimti vieną baltą sidabrinę, išmestą iš 
Teisybės sparno, plunksną. Ir ateis laikas, — 
senoji žmona tarė, pranašiškai pasikeldama ir 
pirštu rodydama į dangų, — “Kad žmonių 
rankoms pririnkus šitų sidabrinių plunksnų ga
na ir iš jų nuvijus šniūrą, o šniūrą sumez- 
gus į tinklą, tuoju tinklu Teisybę galima 
pagauti, liktai Teisybe Teisybę tegali 
kyti.”

Mdėjas atsikėlė.
“Aš eisiu“, — tarė jis.
Bet Išmintis jį sulaikė.
“Įsidėmėk gerai: Kas šituos klonis

pus: ) 
nusidėjimo I kuris Jungtini 
Valsčiuose yra baudžiamas rišo 
venuno kalėjimu. Ir kiek mai 
žinoma — jei butų buvę kitaip 
tai aš bučiau girdėjęs 4— nei viena* 
me iš šitų atsitikimų žrnogžudžį į 
ar žagintojai nebuvo sunkiau ^bau
džiami; kaip paberimd.
' “O moterįš ir vaikai? Sunkus’ 
yra vyrų padėjimas, bet šitų daę 
sunkesnis. Nakties gludume aš 
girdėjau sunkius jų stenėjimus be
nešant joms vandenį prieš stjtų 
upės krantą pusryčiais, kurie turi 
būti paduota į laiką vyrus .į lau
kus išleisti brėkštant* Nakčiai 
atėjus jos vėl klupineja virtuvėje, 
ruošdamos kitai dienai komus, ar 
ką kitą darydamos. Tegul Įaut- 
raširdės metinės įsivaizdo sau ma
žus kūdikius visai plikus, ištisą 
dieną gulint ant purvinų skamba
lų krūvų, kur piktos musės juos 
kanda ir skruzdės ėda keliose pė
dose nuo motinų, neišdrjstančių 
atsitraukti nuo savo sunkaus darbo 
į juos pažiūrėti, ne tai ką jau pa
glamonėti. Jsivaizdykite ašaras, 
riedančias skruostais nelaimingai 
merginai, kuri visą dieną išdirbo 
su negyvu kūdikiu šalę jos džiovi-.* 
nių krabėje. Pagalvokite apie ma
žus vaikus varomus prieš švintant 
prie darbo darže žole® i ravėti ku
rios jų pirščiukus iki kraujų SU- 
piausto kolai jų darbą pertraukia 
naktis. Ir, pagalvoję apie šituoa 
dalykus, pasakykite, kokis* likimas’ 
turi laukti prameni ją; turinčią to-: 
kius pamatus?”

Taigi šitokis vaizdas kurį Čia p. 
Whitaker nupiešia, yra ištikro bai
sus ir todėl neįstabu, kad Ameri
ką verteiviai bandė ar bando j j 
užginti kaipo neteisingą.

' i f l . . :»

Tevynčš Mylėtojų 
Dr-stės Reikalai.
Visu* raitus Tėv. Myl. Drjot ret- . 

kainose, kuopos ir pavienios ypatoa 
malonės siųsti Dr-jos LiL Kam. 
riui * * * - ‘ ‘

PATĖMYJIMAI.
. .Asti 100 paveikslų. Neseniai 
gauta iš Paryžiaus nuo p. J. Ga
brio, rengėjo Kudirkos raštų špau-l 
don, laiškas, kuriame jis praneša, 
buk jau išsiuntęs Tilžėn klišas pas- ‘ 
kutinių Kudirkos laidos paveikslų.; 
Anot to pranešimo viso busią| 
95 - paveikslai, priskaitant čia ir 
originališkas vignetas p. Brako. Iš 
šito matyt, kad nors spauda dar 
nepabaigta, bet jau artinasi galo. 
P. Gabrys nuo tūlo laiko apleidęs 
savąją mokyklą ir visą laiką yra 
užimtas Kudirkos raštais, norė-^ 
damas paskubint suvėlintos spau* 
dos "užbaigimą.

Įsidėmėk gerai: Kas Situos klonis ap
leidžia, tas niekuomet į juos negryžta. Nqrs 
jis kruvinomis ašaromis ant rubežiaus verktų 
septynias dienas ir naktis, jis negali per jį 
savo koją perkelti. Apleidus — jie ant visa
dos yra apleisti. Ant kelio, kuriuomi keliausi 
jokis atlyginimas nėra teikiama. Kas eina 
eina savo noru, iš didelės meilės, kuri jame 
yra. Jam atlyginimu yra darbas 

“Aš einu“, — tarė medėjas.
kalnų, pasakyk man, kuris takas reikia eiti.

“Aš esu Amžių Surinktos Žinijos kūdi
kiu“, —7 tarė sene; — “galiu eiti tik tęn, kur 
daugelis žmonių trypė. Ant tų kabių nedaug 
kojų tepastavėjo; kiekvienas sau taką praskina 
pats. Jis eina prie savo paties pavojaus; ma
no balso jis negirdi daugiau. Aš galiu sekti 
paskui jį, bet negaliu eiti pirma jo

Ir Žinija išnyko.
Medėjas pasisuko. Jis nuėjo pas savo 

narvą ir rankomis laužė grotas, karbuotai gi 
geležys plėšė jo mėsas. Lengviau kartais yra 
pastatyti, negu sugriauti.

Pn vieną ifc ėmė savo gražaphmksnius 
paukščius ir leidn nalėkti. Bet jis priėjo prie 
savo tamsaplunksnio paukščio, kuri iis turėto 
ir pažiurėjo jam į gražiąsias akis ir paukštis 
savo žemu, giliu balsu ištarė “Nemarybė!"

“Aš negaliu skir-Ir jis pratarė greitai:
tis su Juo, Jis nėra sunkus; jis nereikalauja

(Toliaus bus).

siranda pas įMus, kaip ir kitose d» . 
desnėse organizacijose, tokių kucfc 
pų, kurios apart sušaukimo 1—2 m»> ‘ 
tingų per metus, daugiau mažai lq į 
teatlieka. Vienok, paėmus abelnai | 
visą T. M. D., negalima jai to už* P 
metimo prilipinti ypatingai šiuom 'ji 
laiku, kada, ačiū savo veiklumui, 
ji atkreipė ant savęs atydą netik 
čia, bet'|r artapus j’urių. Jeigu T. 
M. Mturi neperlabiausiai darbš
čias kaF kur kuopas, tai užtai 
kitos pusės ji turi ir ne vieną pa-

Paimkime noruvyzdingą kuopą.
ir Chicagiškes kuopas. Kas metai 
jos surengia gražius naudingus va
karus Naujų Metų dienoj, ir ne-
kurios iš jų, kaip ve 28 kuopa ant
West Side, pradeda sistemahskai 
varyti rimtą kultūrišką darbą reng
dama moksliškas paskaitas. Per
nai ji buvo parengusi kelias pre-
lekcijas, šįmet teip pat turės is vi
so ar keturias paskaitas.- Gana tan
kiai ii parengia vakarėlius su pro
gramai*, jr ne dėlei pinigiško pel
no (tankiausiai turi nuostolius)
Let todėl, kad duoti jaunimui pro
gą mandagiai ir grąžiai pasilinks-

site svaiginančiu gėrynių, vienok
jaunimas pradeda vis noriau juo*
lankyti. Mums išrodo jog toks

pratinimas jaunuomenės
prie mandagumo, švelnumo ir blai
vybės. — yra naudingesnių už mu

prakalbo®
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su baliais, — nes jeigu prakalbos 
gal atnešti šiokių tokių naudų, tai 
niekados netokioj apistovoj kaip 
šiųdieninės. Faktiškai musų “ba
liai” tankiausiai vietoj naudos at- 

•’ neša morališkų blėdį ir todėl reik 
pasveikinti 28 kuopą, jeigu ji ne
žiūrėdama į finansiškus nuostolius, 
visgi drįsta minti taką padoresniam 
pasilinksminimui. Be abejonės yra 
ir daugiau panašių kuopų su nau
dingais pasidarbavimais savo re
korde, pavyzdin vėl ir Grand 

. Rapidso T. M. D. kuopų bet tik 
gai|a, kad mes apie jas neturime 
platesnių žinių.

. Korespondentas.
I i . 1 *

met Jauniaus vakarus, kas mfms 
yra užvis naudingiausia. Štai 3 
d. kovo per pasidarbavimą tūlų 
ypatų tapo surengtas programas, 
kuris jau buvo seniai rengiamas, 
bet vis negalėjo įvykti dėlei egza
minų ir negalimo atsakančios sve- j 
tai nes.

A isųpinniausiai ,visiems susirin
kus, tapo padalinti Jauniaus pa
veikslai, kuriuos atsiuntė B. K.l 
Balevičius iš Clucagos. Paskui I 
vietinės T. M. D. 13 kuopos pirr|

Brazilijoj 2 d. kovo atsibuvo pre
zidento rinkimai. Išrinktas buvęs 
karo ministeris Hermes Fonseca.

L>

f;
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Ik

s Škaitf Chicagoj prelekciją. Pe
reitų nedėldienį buvo Chicagon at
vykęs iš Valparaiso p. J. Laukis, 
narys T. M. D. literatiškojo komi
teto ir T. M. D. skyriaus redakto
rius. Chiėaga vienok netlavė sve
čiui progos nors šeip teip pasivie
šėtilaike vieno popiečio jis tu
rėjo perskaityti prelekcijas net dvie- 

, jose vietose. Tematąs prelekcijos 
buvo "Paleištūvybė ir jos prieža- 
stįs"’. Buvo skaityta 3 vai. po piet 
ant. Bridgeporto, o 7 vai. vakare 
ant Town of Lake. P. Laukis yra 
gerįs ir “sąžiniškas” prelegentas 
— tematąs buvo gerai ir pilnai ap
dirbtas. Sprendžiant pagal skait
lių atsilankiusių, reik pripažinti p. 
Laukį vienu iš populiariškiausių 
“Aušros" _ prelegentų, r Išvažiavo 
Valparaisan ta pat vakarą. >

Trecias T. M. D. seimas. Besi
artinantis trečias T.
atsibus šįmet kartu su S, L. A.
25 seimu Chicagoj. 
mas prasidės ar tik

M. D. seimas

Š. L. A. sei- 
ne 5 berželio

dienai jau galutinai nutarta paimti 
svetainę. Nors Chicagiškės T. M. 
D. kuopos dar neišrinko pastovaus 
komiteto, kurs pasirūpintų suren
gimų III T. M. D. seimo, tai vie
nok menama, kad jeigu S. L. A. 
seimą* prasidės 5 d. berželio, tai 
T. M. D. seimo posėdžiai atsibus 
ar ne 6 ir 8 berželio vakarais 
(panedėlyj ir seredoj). šįmet Chi- 
cagjškės T. M. D. kuopos turės 
gal savo lėšomis parūpinti T. M. 
D. seimai svetainę, dėlei vietinių 
svetainių reguliacijų. Platesnes ir 
aiškesnes žinias galima bus suteikti 
kiek vėliau. . db.

. JAUNIAUS VAKARAS VĄL- 
P AR AISE.

Norš Valparaise, sulyginus su 
kitais! miestais, mažai lietuvių, nes 
tiktai ar šimtas pavienių ir vie
na pora vedusių, bet draugijomis 
galima su pasididžiavimu pasigir
ti. nes jų yra "čia Čielos keturios: 
Literatiška. Draugija Lietuvių . Val- 
■paraiso Uuniversiteto, Susivienyji- 
mo Lietuvių Amerikoje kuopa, Su
si vienyjimo Lietuvių Rymo-Katali- ( 
kų kuopa ir Tėvynės Mylėtojų ( 
Draugijos kuopa. Nors vfeas mi
nėtas 1 draugijas palaiko beveik tie 
patys nariai, bet nepuriose tų drau
gijų veikiama daugiaus, vientik 
dėlto, kad atsakanjesni pamatai, 
ant kurių pasiremiant, galima šj 
tą nuveikti.

Pabaigoje percitįp termino S. L7 
A. kuopa rengė vakarą, bet neži
nia dėl kokios priežasties nei į 
laikraštį nebuvo paduotu o buvo ką 
pąduod, nes turėjome gana puikų 
programą. Apart minėtų draugi
jų buvo susitvėrusi V. Kudirkos 
^luzikališka Draugija, bet, nera
dusi užtektinai mylėtojų muzikos, 
turėjo mirti. L. D. L. V. U. dir
ba išsirėdžiusi, nes kas sanvaitė šeš
tadienio vakarais tūri šusirinkimus, 
kuriuose visai mažai kas tepasirodo 
literatiško, tikroje to žodžio pras
mėje, bet daigiausiai “oratoriško”. 
Ir ištikrųjų, visai įdomų, kad dvi
dešimtame amžiuje Literatiška 
prailgi ja, kuri susideda vien, iš sta- 

' dentų, ir tai universiteto tfudentų. 
pasidavė save j nekuriu “santifi- 
kautų] ( ? Rd.) rankas, kurie ją 
ląiko ne kaipo lietuvišką dr-ją, bet 
kaipo įrankį ypatiškų atkeršyjimų ir 
barnių! Ar ilgai tas viešpataus, 
sunku spręstį, bet laikas jau, ro
dos, butų ratiką į ranką, petys į 
petį stoti į darbą, o tokius vaikų 
darbus pastumti j šalį. S. L. R. 

,K. kuopa, turbūt,, mažai ką tevei
kia, nes nieko apie ją negirdėti, 
tik tiek žinia, kad dar gyvuoja ir 
turi apie dvyliką narių. \

‘ Bet. turout, nei kiek neklyšiių 
jei pasakysiu, jog iš visų draugijų 
T. M. D. kuopa yra darbščiausia, | 
nes ii. kaip galėdania. stengiasi iš- 1

|| Prancūzijos ministerių pirmi
ninkas Briand prašė laikraštininkų 
rodos, kaip jis turi apdovanoti 
žmogų, kuris laike paskutinių tva
nų, nesigailėdamas savęs, nuo pri
gėrimo išgelbėjo 72 ypatas. Laik
raštininkai davė rodą apdovanoti 1 
tokį karžygį augštu ordenu. Briand 
vienok atsakė, jog to padary ti ne- 

mininkas F. J. Jusaitis paaiški-Į g^i, nes tas karžygis yra žinomas 
plėšikas, už plėšimus jau šešis bar
tus kalėjime sėdėjo, 
pa^iiškininuii. ir laikraštininkai 
mokėjo ministeriui atsakančią 
dą duoti.

nes tikslą to vakaro, užkvietė kvar
tetą padainuoti “Lietuvą”, kurią 
dainuojant, vienas iš tų, ką pernai 
per Kudirkos vakarą užsitarnavo 
sau vardą "atžagaršerio” ir vienas 
iš tos eilės “santifikantų" nema
žai to, kad nenorėjo atsistoti iri 
pasirodyti, kad yra Lietuvos stinu-j 
mi ir 'mylėtoju, bet atsisėdęs, lyg 
koks keturkojis, kojomis į grin
dis mušė ir šaipėsi iš tų, kurie Į 
atsistojo, 
karišką 
žiūrint 
nagų barškėjimas labi arus girdėjos, 
negu pats piano balsas; -daugumui 

dėlto, kad 
į pianą, 

paskaninbino 
Panelę A. 
‘Eina gar- 

Kadangi, ant

Dovyds 
marš-*, 

to, kad

skambino 
kuris, ne
skambintojo

patiko vien tik 
smarkiai mušta 
Ant iššaukimo 
“Dunojaus Vilnys"’.
Karnauskaitė dainavo 
sas nuo rubežiaus 
kiek aš žinau, jinai dainavimo tie
sų nėra mokinusi, tai reikia pasa
kyti, jog atliko gerai.. Paskui bu
vo kvarteto daina “Meile mums 
džiaugsmų duoda”, bet kadangi 
pirmas drutbalsis (?) sirguliavo 
ir kadangi neperstipriai dar buvo 
išmokę minėtų dainų, tai padai
nuota "Lietuvos dievai ". Kvarte
tui reiktų (langiaus sutarties: ka
ltinai atėjus, vienas keliasi ir ei
na, kitas dar žiuri, teip kad kol 
visi sulipa ant estrados, tai išeina 
apie ^penkios minutės laiko. Šir
dimi i vakaro tai buvo kun. Kazi
miero Jauniaus . biografija, kurių 
kalbėjo H. J. Vaičiulius. Kalba 
buvo gana užimanti ir aiški, tik
tai perdaug ilga ir be jokių įvai
rumų — monotoniška. Čia tuoj 
sekė Vaitkaus eilutės “Jauniui Mi
rus”, kurias dekliamavo panelė So
fija Čiurlianiutė, V. A. Greičiui 
skambinantį Grie.go šmotelį “Ases 
Mirtis” birtų labai puikiai iš-

jei pk nebūtų tči nu-1
sigasta. Mat reikia daugiaus prak-| 
tikos. Buvo ir daugiaus deklia- 
muota, skambinta ir dainuota, bet Į 
kadangi nekurie pcl" dvi valandi 
jau teip nuvargo, kad neįstengė 
nei per duris išeiti laukan, tai ap
leisiu tų programų.

Čia butų galima sutverti stipres
nį vaikinų chorą, kad ne tas pra
keiktas “ego” ir butų galima pasi
naudoti nemažai iš tų susirikimti 
ir vakarų, kad ne tie “kazioni kri- 
tikieriai”, arba viens kito per dan
tis traukimai. Iz. A. Greičius.

1S VISUR.
rc-

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

K» • T
DARANT SURMSUS (STATI
STIKĄ) j&SAKYKITE TEI-

Suvienytų _ Vakti jų Statistikos 
I Biuras ragi^| jjp entojus, ridant 
statistikos surašiųctojams jie pa
sakytų teisingai ant reikalingų 
klausymų. Meldžia mokyklų mo
kintojų, kunigų ir kitų žmogių 
nurodyti gyventojams reikalą ir 
naudingumą Amerikos gyvento
jams bei tautai "daromos statistikos, 
atsikartojančios kas dešimtis metų. 
Statistikos priderystė yra sužinoji
mas šalies stovio, gy ventojų ir pra
meni jos padėjimo, teipgi gyvento
jų skaičiaus. Gemanti terp gy« 
ventojų nuomonė, buk po statisti
kai valdžia ttorės gyventojus 
apsunkinti mokesčiais ar kitokio 
mis priderystėmis, kaip tai, reika
lavimu kariumenen, yra klaidinga. 
Statistika daroma ne gyventojų 
apsunkinimui, bet šalies gerovei. 
Nuo statistikos niekas privatiškuo- 
se reikaluose nenukentfs. Teip 
užtikrina statistikos Biuras. Dėl 
jos nebus paliesta keno gyvastis,I, 
laisvė arba turtas.

Statistikos surašinėtojams aštriai 
prisakyti įgyti tiktai visas statisti-1 

Į| Prancūzijos’ parlamentas už- Į kai reikalingas žinias, nei vieną ne- J ] 
gyrė rando 
šiems metams.
tos

Po tokiam 
ne 
ro-

ant|| Prancūzijoj tarnaujanti 
valdžios gelžkelrų žada streikuoti, 
jeigu jiems algos nebus pekeltos.

|| Vokietijoj manoma buvo šįmet 
įrengti amerikoniškų išdirbinių pa
rodų Berlyne; bet kad randas at
sisakė paremti parodų, tai jos įren
gimas atidėtas sekantiems metams.

|| Prancūzijoj, nuo smarkių lytų 
upė Seina vėl pakilo ant 21 
ir 5 colių ir Paryžiuj vėl 
kelnores vanduo pripildė.

pėdos 
namų

sumanytų biudžetų 
1 šlaidos yskaity- 

ant 41832940*14 frankų.

Morokko sultanate pracuzai 
turėjo kruvinų susirėmimą su 

Zear mauni giminės kariautojais. 
Susirėmime vienas prancūziškas 
kareivis likosi užmuštas, o 13 tapo 
sužeistų.

vėl

[Į Berlyne, 6 d. kovo, prie įėji
mo į Treptovo jiarką buvo kruvi
nas minių susirėmimas su policija. 
Policistai naudojosi iš kardų Ir re
volverių, 
strantų.
norėjo susirinkimų laikyti, policija 
jų į parkų neleido. Demonstraci
jos ir minių susirėmimai su polici
ja buvo ir kituose miestuose.

aplenkiant, ir kitaip neteisingai ne
iškreipiant. Už peržengimų to pri
sakymo, sulyg Suv. Valstijų įsta
tymų. |>eržengėjas pakliūva po 
$1000 bausmės arba dviejų metų 
kalėjimo^ arba abiejų, pagal teisino 

I nusprendimų. ’
Šįmet bus atskirai žymėjami ir j 

lietuviai, kaipo skirta tautystė, to
dėl visi lietuviai />riuo/o užraši
nėtojui pasakyti, jog jie Lithu- 
anians

Sužeistų 300 dernon- 
Mat darbininkai, parke

(ištariant — litveinians) 
lietuviai, jie rusai arba pa- 

I liokai. Tas yra kiekvieno lietuvio 
šventa prideijitę., Nei vienas ne- 

| privalo bijotis tų pasisakyti, nes 
visi kitautauciai nesibijo vadintis 
save savo tautos vardu: jeigu jis 
airis — užsirašo airiu, jeigu italas 
— užsirašo italu, .jeigu lenkas — 
užsirašo lenkji, jėigu esi lietuvys I 
privalai užsirašyti. Jichiviti. •

|| Pabėgus iš Tibeto Dalai I-a
mui, nors Chinų randas užtikrina, 
jog ten ramu, liet ištikro ne teip Į SI NGTONO, WEST PULLMA- 
yra. Chiniškasis rezidentas bijosi 

I žmonių sukilimo ir reikalauja dau
giau kareivių.

ATIDAI ROSĖLANDO, KEN-

prie musų kuonoskaitlingiausiai, o 
.iesigailėsite.

P.~ B. S. Niagara Ūstive: Rebų 
^ganiai atsakė Valparaišo moki- 

. L. M. D. Airio chormeisteris yra Imu komisija, “Draugas” gi pa
iriems žinomas ir gerai atrižy- aiškino, kodėl tos komisijos straips- 
įnėjęs Chicagos chorų vedėjas K. nio netalpino. Visuomenei to paį 

I Strumkis. I kanka. Butų blogai, jeigu laikraš-
I Beje, “Lietuvos’ No. 7 p. J.lčiuose gimtu tušti ginčai ir teip 
llgaudo tilpo straipsnis apie rei- šiurkščioj formoj, jeigu jau nepasa- 

I kalą susivienyti visiems Chicagos kyti daugiau, terp seminaristų ir 
chorams. Tas labai svarbus rei- valpareisiečių, ypač kad vieni ir kiti 
kalas. 1 iktai, kad Birutė grei- savo ginčuose vartoja per mažai 
čiaus pasistengtų išdirbti konstitu- galinčių pertikrinti motyvų, o per 
viją ir praneštų kitiems chorams, daug pipirų, lyg kad pipirai butų 
J. Ilgaudas rašė, kad Waukegano pertikrinimu. Su per daug aštriais 
thoras yra pasižadėjus prisidėti Į pipirais daugiau ir geriausiam mie- 
prie Birutės. Bcabejonės ir kiti | riui galima užkenkti negu padėti.

. . Tamstos rašte
ly) irgi P’P‘rų netrūksta,, o pertikri- 
nimų yra per mažai. .

jo ad- tas gau 115.00.
L Petras Varcunas

3252 So. Morgan .t, Chicago,’ hį

Pajieikau savo dviejų drauru st*. 
į?“0 8^™ Juozai ifSSuŽ 
Aha paeina 16 Kauno gub 

Papilės par.. Biluntekių kHiinoU 
klt“

J^^Pas Kaulinas
t»ox 13,

r

1 24 d. balandžio Prancūzijoj 
atsibus parlamento atstovų rinki- 

1 mai. Sekančiam parlamentui ran
das paduos sumanymų paskirti jien- 

! sijas pasenusiems darbininkams ir 
žemdirbiams, kad jie, geriau ap
saugoti, nesigrūstų j miestus,, bet 
laikytųsi žemės. Pensijoms reiks j 
kas metas apie 36 milijonai fran
kų. Nieks ne abejoja, kad parla
mentas rainio sumanymų priims.

Į| Nepasisekiir-s Nicaraguos 
voliucijonierių jenerolo Chamerro 
mušyj po Tisma" likosi patvirtin
tas. Chamerro nnišyj nužudė 800 
savo kariautojų, pats su mažu sa
vo pasekėjų pulkeliu vos ištruko. 
Chamerro armijos jau nėra. Vė
liau atėjo žinia, jog 280 revoliuci- 
jonierių jenerohj Chamorro ir 
Mena pasidavė. Ginklai ir amu
nicija .pateko rando kariumenei. 
Jeigu Amerika negabęs ginklų re- 
voliucijonieriams, jie turės galutinai | 
pasiduoti:

Į Belgijos parlamente, posėdy) 
3 d. kovo be mažo ne kilo mušty
nės dėl turtų mirusio karaliaus 
Leopoldo. Progresistų atstovas 
Janson apreiškė, jog iš Belgijos 
perimtos nuo karaliaus Kongo 
viešpatystės kasos dingo keli mili
jonai pinigų. Kolionijų ministeris 
negalėjo to užginti, "todėl socijali- 
stų atstovai šaukė, kad jis nuo sa
vo urėdo tuojaus pasitrauktų.

|| Persijos ministerija pasitrau
kė nuo vietos. Ji tikėjo, kad jos 
pasitraukimas privers maskolius iš 
šiaurinės w Persijos pasitraukti ir 
kad naujai ministerijai lengviau 
bus užsieniuose paskolą gauti. Bet 
maskoliai ne- mano trauktiesi; o 
užsienių bankai sutinka duoti pas
kolą vien tąsyk, jeigu užsienių ko
misija prižiūrės Persijos iždą.

pildyti savo pareigas,rengdama to-l 
kius> kaip pernai Kudirkos, o šį-j || Pietinėj Amerikoj, f>publikoj

Į || Vokietijoj, mieste Reichers- 
berge, turtingas ukėsas Pelke, su
sipykęs su savo pačia, fiagrieliė jų 
ir nuo augštutinių lubų* per langų 
išmetė ant gatvės, o paskui ir 
pats iššoko. 'Moteris nusilaužė sau 
kojų, o vyras ant vietos užsimušė.

1 (Į Sulyg Londone išėjusio žydiš
ko metraščio, ant žemės yra išviso 
11625653 žydai, tame skaitliuje jų 
yra :y.Europoj 8892019. Europoj 
žydų daugiausiai yra Maskolijoj, 
nes 5082342, jie sugrusti rūbe
liuose senovės Lenkijos ir Lietu-* 
vos, "kituose Maskolijos kraštuose' 

Į apsunkintas jiems apsigyvenimas.
Lietuvoj kaip antai Kauno guber
nijoj, žydai tveria 13^ viso gy
ventojų skaitliaus. Austrijoj žydų 
yra 1233112 (daugiausiai Galici
joj), Vengrijoj 851378, Vokietijoj 
607862, Turkijoj 282277, Rumu
nijoj 250000, Anglijoj 245460, IIo- 
landijoj 103000, Prancūzijoj 95000, 
Ispanijoj tik 4000. Iš miestų—di
džiausias žydų nuošimtis yra je- 
luzolimoj, nes 55%,Lodžiuj 45.5%, 
Odesoj 3375%. VaršavoJ 33.36%, 
Ntew Yorke 26,3%, ‘Vindobonoj 
8,75%, Berlyne 4,84%, Chicagoj 
3,58%), Ix>ndonc 2,28%, Paryžiuj 
2,07%, Ryme 1,15%, Peterburge 
0,83%.

„JI Nicaragucs revoliucijonieriai 
likosi galutinai rando kariumenės 
sumušti ir jau nėra vilties, kad ga
lėtų dar atsigriebti. Jų vadovas 
Estrada nori, kad dabar Jungtinės 
valstijos įsikištų ir už revoliucijo- 
nierius užstotų.

NO IR BURNSIDfiS LIETU
VIU

Kensingtonc, IIL, 12 d. vasario, 
1910 m. susitvėrė choras var
du "Lietuvių Muzikališka Drau
gija Aidas”. •

Narių lig šiam laikui turi 48 
Į ypatas. Visi turi gerus balsus ir 
prijaučia dailei. Praėjo kelios re
peticijos ir choras lavinasi neblo
gai. Tik vienas neMiiagumas iš
girdus nuo musų draugų ir drau
gių, kad musų vietinis klebonas ir 
vargoninkas stengiasi juos atkal-1 
binėti, kad nedalyvautų bedieviš
kame chore, bet prisidėtų prie baž
nytinio choro. Prižadėjo ^do
vanoti bažnytinį tikietą ant, metų Į 
ir priimti veltui prie velykinės iš
pažinties tuos, kurie atsisakys da

lyvauti L. M. D. Aido chore, o 
prisidės prie bažnytinio choro. 
Bet tuščiu pasiliks klebono tpriža- 
dėjimas. f Juo jis labiau draudžia 
nuo ko, juo labiau musų lietuviai 
prie to artinas. Pavizdin: - kada 
susitvėrė Kensingtone K Ii ubas už
dėjimui mėsos pardavinės, kle
bonas iškeikė jš sakyklos. “Sa
kau, Dieve mano, ‘ kliubas, sakau, 
susitvėrė kliubas uždėti mėsos par- 
davinę, sakau, bedieviška mėsos 

Ipardavinė. Sakau, mieli klausy
tojai, neprisidėkite prie jų, sąkati, 
aš, aš! nepave^jų jįems to daryti”. 
Teip stengėsi! atitraukti žmonis 
nuo kliubo, v^aip .jj išvardinda
mas, bet nieko negelbėjo, kliubas 
augo ir augo j ai) žadama atida
ryti mėsos pafdavmę. Ne kitokiu 
keliu eis ir M. JįL Aidąs.

O musų vargonipkui patarčiau, 
į vietą, ką atkalbėti musų mo
kytoją, kad i Bevagi uotų mokyti 
musų chorą, geriau jei prisidėtų prie 
musų R M. A^do, o iš karto 
suteiktume švininį medalį, o kada 
atsižymės, tai medalį auksinį! 
Tik reikia nepraleisti progos.

Aido choro repeticijos 'atsibus 
kas sereda Cipliko svetainėje, 
11730 Indiana avr, ir kampas 117 
Place. Mylinčius dainas ir pri
jaučiančius, o ypatingai merginas, 
širdingai kviečiame prie musų pri
sidėti. Choras pradėjo mokytis 
“SaienHino Sapną” ir “Dė
dė atvažiavo", kurki yra teip 
juokingos, kad prtjudkįs ir kie
čiausią žmogų iki^ašyrų. Todėl, 
bemviai ir lietuvaitės prisidėkite

Rhone, Pa
Pajieškau savo pusbroli© Jono ąM. 

kosko; paeina iš Vilniaus gub., Tra 
ų-Jiav Onusko par., Grozninkėlių 

sod.. pirm lauš gyveno Woreesie5Į 
o dabar nežinau kur. Jis pats ar kai 
kitas malonės duoti žinią adresu: 

Juozapas Ruja T į*
115 River St, Havąrbill, Mase

ir br°Hų Petro Bil"
ir Vinco Bilas; Jono Urbučio D Jone 
Gajevskio. Visi paeina iš Kaune 
tub., Raseinių par.; Jonas Urbutis ii 
Gaurės par., Barapiniškio kaimo s 
J. Gajevskis ii Stirbacų kaimo. Pet 
ras ir Vincas Bilai iš Butrimu kai-

šiuo adresu:
• Simonas Kavoliai (r __

36 Harvard St, Cambridgeport Mase,

Pajieškau savo draugo Vinco Jeąu- 
sos; paeina iš kaimo Nendrinių, An- 
tanavo gm., Marijampolės pev„ Su
valkų gub. Jis pats ar kas kits* 
malonės duoti, žinią adresu:

Jonas Gvazdikas
W2 Lewis St, -. Rorkford, III

Pajieškau savo tikro brolio Alek
sandro Šerkšnio; paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav.. Joniškio par. Kul
šių sodž. Turiu svarbų reikąla. Šeš
ti metai gyvena Dugėnuose. Jis pats 
•r kas kitas malonės duoti žinią , 
adresu: j

Petras Serkšnis ,
12230 Union Avė., W. Pullman, III.

Pajieškau savo vyro, Kostanto 
Gauksmano; Kauno gub.. Šiaulių pav., 
Vėkšnų par., Kegrų kaimo;. pirmiaus 

. .. |.. gyveno Chicagoje; jis žadėjo važiuoti -' Todėl bukite Kartaus X yno Ehxirą. Jis įsva- jieškoti darbo ir dingo teip, tesd apie 
blogu šalčiu”. Laiku lys tavo sistemą, ištvrįs kraują ir JI nieko »««*rdėti. Meldžiu, jis pats

• • I - - "ar kas kitas malonės duoti žinią
adresu:

Uršulė Gauksmanienė
224 8t. Clair St. E. St. Louis. UI.

Aš Pranciškus Šimkus pajieškau 
savo pusbrolio Jono Šimkaus; paeina 
iš Kauno gub.. Šiaulių pav.. Laukės 
parap. Jucių sodos; 4 metai >ka>p 
Amerikoj i+s pirmiaus dirbo South 
Hamond geležinėj karšapėj; girdėjau, 
kad dabar jis yra Chicagoj ! Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Frank Šimkus
Melten. Wią

chorai prisidės tik tada, kada žinos Teip yra ištikro. 
ant kokių išlygų. Choristas.

Nuo i-mos d. berželio (june), 
[Chivagod Maisto Prižiūrėjimo Biu
ras nusprendė neleisti pardavinėti 
arba įvežti Chicagon pienų tuber
kulinu neišbandytų karvių, arba ne- 
pasteurizuotų. Todėl iki tam lai
kui visų karvių laikytojų karvės 
bus akylai išbandytoji

APGARSINIMAI
mo. Irbarko par. Meldžiu atsišaukti 
ftillA žHvAsn* I

i .

M

DIDELE ATEITIS.
Praeitė negali būti permainyta, 

bet ateitis yra tavo galėję, jeigu 
nori. Tamista dabar esi ant pra- 

Chicagos sveikatos departamen- eities ir ateities rubežiaus. Jei ta- 
tas prasergsti • gyventojus nuo vo" praeitis buvo niekai, stiprus 

1 plaučių uždegiiiKi, nes šis, kevo, pasiryžimas, tavo ateitį gali per- 
mėnesis yra pavojingiausiu svei- keisti. Jeigu nepaisei savo geros 
katai mėnesiu. Jeigu kas jaučia- sveikatos, jeigu buvai perdėtu vai
si turįs "blogų šaltį”, ir po pe- gyje ir gėrymuose,-nepaisei hygie- 
čiais jaučiasi “pagintu", turi eiti nos užduočių, labai gerai žinai jog 
pas. gydytojų ištyrimui, nes gal tai Į dėlto pirmu nukentėjo tavo grornu- 
pradžia džiovos. Dabar, šių žie- Hiojimo organai, ir tavo siekiu turi 
mų per šalčius gavę žmonės džio- būti įvesti juos geran padėjimam 
vų. vasarų tikrai apsirgs, o gal ne [Vartok Trinerio’ Amerikoniško 
vienas eis į kapus, 
atsargus su “I 
patirtų džiovą lengva bus pagydyti. I sutvirtins visų kūną. Jis suteiks 
Teipgi raginama būti atsargiais tau energijų ir padarys tave tin- 
spiaudant. Neatsargus spiaudy- kančių didelei ateičiai. Trinerio 
inas ir trukumas gryno oro ir yra Amerikoniškas Kartaus Vyno 
džiovos ir plaučių uždegimo gim- Elixiras yra tikra šeimyniška gy
dytojais. Plaučių uždegimas at- duole skilvio, vidurių, kraujo ir 
siranda greitai ir veikia greitai, nė-1 nervų ligose. Jos. Triner, 1333— 
ra laiko su juo juokus daryti. 11339 So. Ashland avė., Chicago, 

III.
Vienuoliktą “Aušros” draugijos!’ ’ 

prelekciją, temoj Hygiena odos, 
skaitys Dr. A. L. Graičiunas, 13 Į '■ 
<j. kovo*, 1910 m. Lithuanian Club 
svetainėje, 3149 So. Halsted str. 
Pradžia 3 vai. po pietų, {žengal
IOC. .4- ‘ į>

Ant Town of llake, svetainėj 
University of Chicago Settlement, 
4630 Gross avė., arti kertės 47 
str. ir Ashland avė., 13 d. kovo, 
atsibus ketvirta . “Aušros” prelek-' 
ei j a temoj Hygiena odos, 
tys Dr. A.'L. Graičiunas. 

Ėdžia 7 Vai. vak. įženga 10c. 
tai.

Skai
Pra

Redakcijos atsakymai.
Kazokui. Žemaičio neturime. 

Kas tokius šlamštus laikys! Gaila 
vietos. Antrašo Urbono neturime.

J. Lietuviui u Oregon City. Juk 
Tamsta patvirtini, kad kunigas 
draudžia lietuvius nuo prisidėjimo 
prie kooperatyviškos mėsos parda
vinės. Tų patį rašė ir “Lietuvos"’ 
korespondentas. Tai kam du kar
ti! tų patį aprašinėti? Pakanka 
vieno karto.

Ant. Tumavičiai. Teip kores
pondencija sutvarkyta, kaip jų bu
vo galima suprasti. Laikraščiai 
nuo seniai meldžia korespondentų, 
kad jie rašytų trumpai ir supran
tamai. Svarbumas rašto ne jo 
ilgume, bet įturyj, todėl per ilgus 
redakcijos turi trumpinti. Visa 
bėda, kad Tamsta asabiškus daly
kus plačiai aprašinėjai, o svarbius 
apleidai ir pats aprašymas buvo ne
suprantamai parašytis.

Malinauskui, Lnvistone, M e.
Nežinant/ kaip ten buvo, sunku 
Tamstai paaiškinti, bet vieną gali
ma užtikrinti, kad minėtoji mergi
na stebuklų nedarė. Reikėjo gerai 
ištirti jos darbą, p butų pasirodę, 
kad ji daro tą paprastu budu, gal 
jai reikalingas tik rankų miklu
mas. Kaip žydas pamokino, ko
kiu budu velnią pagauti, nes jis 
žinojo, kad čia velnio nėra, teip 
sy-kį pamatęs kaip minėta mer
gaitė stebuklus daro, butų nuro
dęs, kaip ją galima teipgi sugauti 
tuos stebuklus bedarant. Ypatiš- 
kų spėkų, ji, be abejonės, -netu
rėjo, kaip jų neturi ir perstatymus 
duodanti magikai 
našus.

ir kiti jiems pa-

Rapids. Eilės
Kalba bloga.

Box 195.

Jenu-

Draugysčiyreikalai.
Lietuvių Ratelio Skaitykla 

, 2149 le. Hrisiež SL, 
B<lva atdara:

Pajieškau Jono Norkevičiaus; pa
eina ii Kauno rėdybos, Panevėžio pav., 
Pumpėnų vale.; 4 metai Amerikoj. 
Teipgi Antano Petronio, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., 4 metai Amerir

Utarainkai* nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Ketvertais nuo 7 iki 9 Vai. vakare. 
Subatomis nuo 1 iki 10 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 3 iki 6 po pietų. 

ktaitpklos Utveisda.

CHICAGOS IR APLINKINIŲ MIE
STELIŲ DRAUGYSČIŲ ATYDAI! 
Pranešame visoms Draugystėms, 

Kliubams ir Dramatiškiems .Rate
liams, jog Lietuvių Jaunimo Ratelis 
statys ant scenos "Živilę", 3-čią d. 
balandžio, šių metų. West Bide Au- 
ditorlume. Taigi meldžiame nerengti 
viršminėtoje dienoje jokių vakarų, 
kad neužkenkti musų darbui. 1

Lietučių Jaunimo Ratelis.

ge Chicagoj. III. Jie patys ar kas 
kitas malonės duoti žinių adresu:

Petras Šamulionis
Box 53, . McKees Rocks, Pa.

Pajieškau brolio Petro Bumblausko 
Ir dukters Petronikės Bumblauskai- 
tės; abu Varnių parap., Telšių pav. 
Telpgi " " 
našlės 
iki

TEATRAS.
. Chicago, girnos kuopos L. S. S., 

triusu Vyrų Choro, bus perstatyta 
pirmu kartu Chicagoj trijų veiksmų 
drama “Xa» A'vvetkaF* nedėlioj 6 d. 
kovo (Mirch) 1910 m., Hull House 
Teatre, kampas Halsted ir Polk gatv. 
Pradžia 7% vai. vak. Tikietų kainos 
50c., 35c., ir 25c. Veikalas yra gra
žus ir graudingas, parodantis dar
bininkų gyvenimų, vargus ir nelai
mes. Todėl geistina, kad musų vi
suomenė nepraleistų kitos progos, bet 
atsilankytų kuoskaitlingiausiai, nes 
pilnai bus užganėdinta. Be to bus 
dar Situos kp. Vyrų Choro dainos. 
Choras yra gerai išsilavinęs kelia tų 
naujų, gražių dainelių, kurių melio- 
dlja suteiks kiekvienam smagumų. 
Teipgi bus dekiiamacijos .Ir mono
logai.

81 mos kuopos Vprtį Choras.

WESTVILLE, ILL.
Nariai prigulinti prie Nekalto Pra

sidėjimo Panelės Švenčiausios, West- 
ville, III., bukite malonus paduoti 
draugijai savo teisingų adresų, nes 
yra atspauzdintos nnujos konstitu
cijos ir daug yra naujų nutarimų. 
Malonėtunūem, kad pasiskaitytumėt 
visi "Ir žinotumėt savo {status, 
kiekvienam prisiusime žinodami 
resua. Sekretorius,

Pranciškus Szilinakis 
Pox' 489, Westvllle,

Mes
ad-

m.
PRELEKCIJA — “LIETUVOS 

ISTORIJA”.
Prelekclja parengta 122 S. L. A. 

kp.. bus 13 d. kovo (March), Town 
of Lake, Chicagoj, J. J. Elijoiiaos 
svetainėje, 46 ir Wood gatv.. temoje 
“Lietuvos Istorija”. Skaitys Valpa- 
ralso stud. K. Aektokas. Prelskrija 
bus kiekvienam reikalinga teglrsti, 
nes prelegentas aiikins lenkų prieti
kius su lietuviais, pasiremdamas Lie
tuvos Istorijos papėde. Todėl už- 
kviečiame visus lietuvius ir lietuvai
tes, jaunus ir senus, ateiti pasiklau
syti. 16 to, užtikriname, turėsite ne
mažų naudų. Kitų tokių prelekctjų 
kioj aplellnkėj gal negreitai galima 
bus sulaukti. Prelekcijos pradžia 
3;15 vali po pietų. Jžanga 10c. Kvie
čia Komitetas.

Pajieškojimai
Pajieškau savo draugo Aleksandro 

Karpavičiaus; Suvalkų gub., Mari 
jampolės pav., Narto kaimo. Mel
džiu atsišaukti adresu.

V. Raalavičiu*
Bcx 9, Wendel, Pa., Westmoriand, Pa

Pajieškau Bronislavo Agulio. Kau
no gub., Panevėžio pav., 7 metai Ame
rikoje. atvažiavo | Plckoke. Pa.; gy

Jackui. Grand 
rnudon netinka, 
ietomis eilėms trūksta visko, tau
riausiai gi ritnM^ 5 pėdų ir 9 coL aūgščlo; trauka

pajleškau geros merginos arba 
apsivedlmul, senumo nuo 39 
motų. Atsišaukite adresu: 
Juozapas Bumbla-.iskis

J&ckson St., Seattle, Wash.

Pajleškau apeivedimui merginos 
apie 20—25 metų senumo; norėčiau 
per gavėnią snsipažyt. o po velykų 
apsivesi. Turiu gerą darbą ir visok) 
darbą galiu dirbti. Esmių 29' m. se
numo; 
rašyti 
resu:

521

40

galiu po bisk| stsokĮ raitų 
Meldžia kreiptis sekančiu ad-

Motiejus švelnia
1277 Mownd Avė., Racine, Wis.

Pajleškau Juozo Kablalkoe, Suval
kų gub.. Liudvinavo gm. Ir Jievos 
Vosyliūtės. Suvalkų gub.. Marijampo
lės imi v.. Tarpučių kaimo; 14 metų 
kaip te Lietuvos, 
sekančiu adresu: 

Vincas 
Box 551,

Meldžiu atsišaukti

Zaviarkas
Minersvllle, Pa.

Pa j ieškau savo švogerlų: Juozo Jan
kaičio, Suvalkų gub.. Vilkaviškio pa
vieto. Paežerių gini no, Steponų kai-v 
mo, ir švogerio Tamošiaus Burlnako, 
tos pačios gub. ir pav., Bartininkų 
gm., Patilčių kaimo, 
apie juos, ar jie 
kaukti adresu: 

Petras 
Box 551,

Jeigu kas žino 
patys .meldžiu atsi-

Zaviarkas
Minersvllle, Pa.

brol| Jonų Botkaua;Pajleškau savo _
pirmiau gyveno Mime. W. Va^ potam 
išvažiavo { Philadelphlą, Pa. Kas 
apie j{ man praneš, tam busiu labai 
dėkingas. Teipgi pajleškau savo pa
žįstamų 2, Rumbauskių Vincento Ir 
Klemenso; ilgą laiką gyvenome Ry
goj. Teipgi pajieškau Antano Buri-, 
las; gyvena Penstaton, Pa.; girdėjau, 
išvažiavo Chicagon, Jis patys ar kas 
kitas malonės duoti žinias adresu :

- Juozapas Botkus
Thornas, W. • VaBox 45,

Pajleškan savo draugo Stanislovo 
Urbono, kuris išvažiavo | Amerika 
iš Kražių dvaro. 1899 m.; ir A. Mise
vičiaus 16 Pašilės parap., Karklienalių 
akillcos; apie 20 metų kaip Ameri
koj; pirm kelių metų gyveno Phila- 
delphia. Pa. Abudu paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav. Nortčiaiu^r 
jais susižinbti. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

Mr Wincentas Waranawiczia 
519 Bond SL, Kenosha, Wls.

Pa j ieškau savo brolio Jono Rama- 
nauskio; prieš 6 metas gyveno St 
Louis, Mo. 10 metų kaip Amerikoj- 
Paeina iš Kauno gub.. Raseinių pav.. 
Girkalnio par.. Palelškonio viensėdžio. 
Meldžiu atsišaukti antrašu:

Jurgis Ramanauskis 
126 Manton St., Phfladelphfa, Pa.

Ant Pardavimo, . M

BCCERNft IR ORO8ERNB PARDAr 
VIMVI.

Parsiduoda su padarais, arkliu ir l 
esi m u Pigi randa. 1957 Canalport 
ve., arti Vnion st ■-

j
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Prasidės Seredos Ryta

Kovo 9-ta, 9-ta Valanda
Kaufman Bros

Clothing Store
3621-3 So. Halsted St
Atidarys Savo Neapskaitoma Tawora,

kuris tapo per ugni ir vandeni
sugadintas, susidedantis isz

Vyrų, Jaunuomenės, Vaikų ir Kūdikių Siutų, Over- 
kotų, Kelnių, Skrybėlių, Čeverykų, Apatinių Aprė- 
dalų ir kitokių visokių tavorų. Tėmyk ir gauk vie
ną musų didelį raudonai drukuotą plekatą , kuris 
parodys jums ką męs norim daryti. Atmyk dieną ir 
valandą Seredoj, 9-ta dieną Kovo, 9-tą vai iš ryto.

KAUFMAN BROS
1 į ■ Ši ■ 1 f ui. . > 1 11
II ■ M 4 n A sausi 10 tuzinų gra- 
l|7 XI IHI žiaustų popierų, 38 
VA. V11 U U gatuhkų su gražioms 

dainelėms ir pui
kioms kvietkoms bei konvertais. 
Teipgi ir visokių knygų ir ;>or>ierų 
kataliogą siunčiu už 4c štampą. Rei
kalauju pardavėjų ir duodu gerą pel-

e M. Žukaitis ’* J
227 E. Main st. New Britain, Conn.

Pardavimui. Namas ir Lotas. Pl- 
gi»i. jeigu tuojaus perkamas. Krelp- 
kįitėet: 2226 W. 23 PI.. Chicagp, III.

Pardavinįui Bučemė ir Grosernė, 
pn. 4536 Hermitage Avė., Feliksas 
Genis, arti Lietuviškos Bažnyčios. 
Apie Velykas noriu išvažiuoti Į Lie
tuvą, todėl iki Velykų parduosiu pi
giai.. Gera vieta, 
tikrint -

persi-Ateikite

Parsiduoda Kaltūnas.- Kas nori 
pirkti gerai apsimokantį saliunų. Lie
tuvių Ir Lenkų apgyvento! vietoj, 1 
blokas nuo , Lietuviškos Bažnyčios, 
tegul kreipiasi pas mane, po nr. 1624 
W. Nortb Avė., S. S. Klingei*.

Kiekviename reikale be skirtumo, 
rašykite arba ateikite Į Apsaugos Su- 

j siviehyjimo .Biurą, kuę ištikimas ad
vokatas jums suteiks pilnas patarmes 
dykai. Norinti pirkti Farmas arba 
Lbtus Gary, Ind. tr kituose augan- 

. čiuose miestuose, kur pfenigai greitai 
pasidvigubina. rašykite, o mes liatą 

: ir uja pa s pasiųsime ant pareikala
vimo- dykai, Visada pirkite per Ap
saugos Biurą, o nupirkslte geriau ir

ItegiaU Į f ~ į.
The Kational Lithuanian 
Protective Assoeiation.

i M.. 8, 45 La Šalie St.į Chicago, III.

Pardavimui Puikus Saiiunas, su di
dele (svetaine, ant Parko kampo, lie
tuvių apgyvento! vietoj. Biznis gerai 

Parsiduoda iš priežasties ne- 
Atsi šauki te' po ni*, 1444 

St , cpr. 14th PI., Chl-

eina, 
sveikatos.
So. Jefferson 
cago. III.

Parsiduoda 
žemės, netoli 
M^ųlllrioeL. 
ba su 6 ruimais, 2 tvartai, 3 kar
vės, 2 arkliai ir visi ūkiški padarai. 
Parsiduoda dėl priežasties Ilgos, savi
ninkas grįžta į Lietuvą. Kalne 
81500. Tėmyklte lietuviai: atvažia
vę į vietą pirkaite pigiaua. Fer
mos juiresas:
Frank Rudzenis,. Forestport, N. Y.

Artesnėms žinioms atsišaukite per 
laiškų adresu:

. Joseph Grudztnskas 
47 Brook st., w Lawrence, Mass.

farmd, 62 akrų geros 
miesto Utica, N. Y. 10 
52' akrai*.ariamos, stu-

. Parsiduoda perda kampinis Balionas. 
Norinti pirkti atsišaukit į galioną pas: 

A u gus t C. MUzner <
1020 So. Canal st.. Chicago, IU

MICHIGANO FARMOS ARTI LIE
TUVIŲ GYVENTOJŲ.

Turiu kelias daugfaus 80-akrines 
fhrmas, geros žemės, lygumos, vis
kas atsakančiai ' Nepaprasta kaina 
kovo mėnesyj: 80 akrų žemės, su 
▼fsals mineralais 8400. Atsilankyk 
pamatyt žemę arba rašyk savininkui

Rudolf HUtermelster
St Charles, Mlch.

_1 M

THE

Reikalšvimai
Reikalauju darbo offise arba store. 

Jauitas vyras, kalbantis ir rašantis 
gerai angliškai, rusiškai ir lietuviš
kai, reikalauju darbo offise arba što- 
rė; tiktai ne saliune. Atsiliepiant pa
žymėkite užmokeetĮ. 
3252 So Halsted St, Chicago.

B. Bteponkus,

Reikalingas jaunas žmogus prie na
mų, kuris norėtų prisergėti namus 
ir pagelbėti naminiuose darbuose. 
Alga gera geram žmogui. Atsišau
kite pas: J. Galinskl, 1337 — -»?th 
Court, Grand Works,- III.

Reikalįngi du pardavėjai prie “Dry 
Goods” departamento. Gera mokestis. 
Darbas ant visada. Ateikite pas: 
Klein Bros.. Halsted Ir Canalport 
Avė., Cnlcago.

Geraa uždarbis! Kiekvienas ga
li lengvai kas sanvattė uždirbti po 
18 dol.. pardavinėdamas musų žino
mų gerumu europqjinĮ tabakų. Iš
bandymui tabakų siunčiamo dykai. 
Parašyk dabar, dedamas k rasa?, e n ai Į 
atsakymui, pas: Russian Tabacco 
Company. 132 Nassau st., Room 361. 
New York, N. Y.

Reikalinga 50 merginų Į kotelius Ir 
restaurantus. Gera mokestis, nuo 6 
iki 7 dol. t sanvaitę ir visas užlaiky
mas. Atsišaukite pas:

Mrs. M. Savicką '
442 E. 31 st., • Chicago, III.

tšmo- 
seną.

Mokykla Šokių.
Prof. Julius S. užtikrina, kad 

kys šokti kiekvieną jauną ar 
Išmokina val,cą 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 H, 
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti 
ir šokti. Kaa nori mokytis tegul at
eina į svetainę, 1900 Union Street, 
kampas 19 tos, arti Halsted Street. 
Mekinama kaa utarnlnkas, seredos Ir 
pėtnyčios vakarais. Prof. Julius S. 
praneša visiems, kurie nori išmokt 
tuos šoUius, kad ateitų ant sekančio 
adreso: 2124 South Halsted Street. 
Ofisas ant 3člų labų. Atdaras nuo 
5 iki 8 vai. vakare, nedėltomis, pa- 
nedėliais, ketvergafs.ir su betoms Mo
kina visokius šokius: Buck, Skirt, 
airišką JI g, španišką Clock, Sand Jig, 
Straight Jig ir kitus.

Namine Mokykla.
Gramatika angliškos kalbos moky

tis be mokytojo (apdaryta).. 81.00.
Vaiku Draugas arba kaip mokytis 

skaityti ir rašyti be mokytojo.. 15e.
Naujas Budas mokytis rašyti bs 

mokytojo .........    ioė.
Aritmetika mokytis rokundų be 

mokytoje (apdaryta) .................. 35a
Pinigus siųskite per Money Order 

šiuo adresu: ;
P. MIKOLAlNIS,

P. O. Box 62, New York, N. Y.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-STES ' 
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI:

IrmlntekM: B. K. Balevičius, 
913 32nd at, Chicago, IH.

Raštininkas: V. A. Greičius, 
28 Stiles Hali, Valparalso, Ind.

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

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

Literatižkasia Komitetas: J. Gabrys, 
1L rus Sommerard. Paris, France. 
V. Jokubynas, - 318 W. Broadvray, 
So. Boston. Maus. J. Laukis, 501 
Brick st., Valparalso, Ind.

Lietuviškas General. Agentas.

M. ROZEN8KI

namųKaslink pardavimo lotų ir 
po visą miestą GARY INDIANA. Tu
riu gafbę patarti savo. Tautiečiams 
Lietuviams, norintiems dasižinotl pla
tesnių žinių, kaslink Gary Indiana, 
kuriame stato didžiausius, milžiniš
kus fabrikus, kur bus didžiausi fabri
kai ką randasi Amerikoj, kur mie
stas pradeda augtie umu laiku, kur 
ir tavo loto kaina sykiu užaugs Į 
trigubus pinigus trumpu laiku; jeigu 
norite palikti naudingoj vertėj, ne
laukite rytojaus, naudokitės! šiandien, 
kada yra pats laikas Ir gera proga. 
Pirkite lotus, pakilsite vertėj sykiu 
su diddarbinlu, augančiu miestu, Gary, 
Ind. Kreipkitės į mus ofisą asabiš- 
kai arba per laišką rašykis, o mes 
noriai suteiksime platesnias žinias 
ir ant pareikalavimo prisiusime mie
sto plianus ir clrkuliorius su apskai
tymu apie tuos dlddarbinius fabrikus 
ir abelnai kaslink viso miesto stovio 
ir jo vertės. Dabar dar galima pa
siskirti tinkančiose vietose lotus ir 
prie biznio gatvių. Dabartinė lotų 
kaina 8200 ir augščiau. Jeigu ne
gali visų pinigų užmokėti už totą, 
mes duodame ant lengvų išmokesčių: 
850 įmokėti, o likusius p<^ 810 ant 
mėnesio. Teipat s ta t ome, namus ant 
lengvų išmokėjimų. Skoliname pini
gus. Teipat ir kitus reikalus Atlie
kame; ko tiktai nori ar ko j ieškai 
ateik pas - mus, o mes su noru iš
klausysime tamstos reikalus konoge- 
rlauslal. Mes tikrinama užganėdinti 
kiekvieną. Su pagarba

GARY 8ECURITIES COMPANY 
Inkorporuota

Room 6—7 First National Bank Bldg.. 
Gary, Indiana.

M. Rozenski, vice-prea. A Gsn. Agent. 
668 W. 18-th St. netoli Union

25 d. vasario, 1916 m . šventos at
minties Ona Aleksandra, po tėvais 
Radavlčiukė (sakėsi esanti našlė, bet 
vyro pravardės niekam nepasakė), iš 
matymo apie 45 metų senumo, persi 
skyrė su šiuo svietu po trumpos R.

Velionė paėjo iš Kauno gub..

>j turėjo bro-
Šiaulių per.; 
neturi gimini 
U Feliksą, ė 
serrt Marijoną ir Viktoriją, kur mien- 
ėiulurj Kuzi. netoH Šiaulių Artes
nių žinių kreipkitės! Mtraia:
V Mike Gutowski 1 

1712 N. MarshfleM A<«-. Chicago. UI

f “VISUOMENE”
Statosi sau tfiulu suspiesti apie 

s*ve susipratusius ar tebesusipnuitan- 
člua nuoseklaus vi demokra-

kap.
>ap. 
kap.

nes, išsidirbti bendrą jiems vieuome- 
nlnlat-kufturinio darbavimosi būdą.

Kis U Vilniaus sykį į mėnesį.
KAINA MA8KOLIJOJE:

Metama ................................. 3 rubliai
Pusmečiui ............ .. 1 rub. 55
Trims mėnesiams  .......... 86
Atskiras numeris ................. 30

KAINA UŽSIENIUOSE:
Metams j............................... 4 rubliai

2 rubliaiPusmečiui ............ . ..
Trims mėnesiams ..

Redakcijos ir Adntniat. Adresas:
** Visuomenė**

Užupio (Zaretnaju) gatvė. 16 b. 26, 
-VUatvs, LttfruontoRuszte.

A. (Mszewskio Bankoj 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANIOJ UCTUYYS INTAKAS
Išdirba “Dnvlemastis” — Kon

traktus, Raštus pardavimo 
ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsullų. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius kitus notarijallškus 
darbus. 1 ,

Visokiuose notartjaliikuoM reika- 
1Joee kreipkitės į '

J. J. HertuunowteM
(Notary Public)

3252 So. Halsted st, Chicago.

žolė- 
svei-

Gražus M lentas. .
Didžturčiai Ir neturtingi žmonės, vi

si lygiai myli ir gyventi gražiuose 
namuose, gražiame mieste. Bet ne 
visi supranta, kad gražumas miestų 
ir namų pridera nuo pačių gyvento
jų. Paimk bile kokį nahą. ar mū
rinį ar medinį, ar pigų ar brangų, 
nuvalyk jį švariai, nurėpliok, apžiū
rėk sklypelį žemės apie namą, ap
sodink medžiais Ir • gražiomis 
mis. o tavo narna* bus gražus, 
kas ir bus malonu jame gyventi, 
leisk gi ir gerinusį damą, o 
juoml pksibiaurėsi., Jeigu visi 
nės tą suprastų, tai įauaų visi na
mai butų gražus, gralids butų musų 
gatvės, gražus butų miestai, Ir gražus 
butų musų gyvenipas. *

Vienok tą gali atsiekti tiktai sa
vininkai namų. Kaa gyvena pasam
dytuos* kambarluneef Um sunku h* 
svajoti apie tokias malones permai- 

pats 
žmo-

Pir

P»-
LotSS

Iš kalno reiklų Įnešti 
Kaina .............. 83.750.

puikius muro ir medžio

mėnesį apsimokėti saivo randą, beveik 
kiekvienas gali išsimokėti ir namelį; 
klausimas yra ar daug dar yra lietu
vių, kurie velija gyventi pasamdy
tuose kamoariuose. be Jokio pagrąži
nimo ir vigndos, vieton užpirkt sau 
namus, ir juose dailiau, sveikiau Ir 
pigiau gyventi.

Pereitą metą šimtai lietuvių vien 
ant Bridgeporto apelplrko sau nuo 
musų namus lengvomis išmokestimiar 
Aįmet męs esame pasirengę patarnau
ti kitiems šimtams namų pirkime. 
Turime pardavimui namų visokioms 
kainoms, 'nuo 81000 iki aukščiausios 
kainos. Kas turi 8300 ar daugiau ku- 
taupintų pinigų gali pas raus nusi
pirkti- sau namą. Kas plrinsenis, tas 
turte geresnę progą pas ta k irt sau tin
kamą namą. Todėl nevilkinkite il
giau. bet ateikite tuojaus į musų 
banką ir pasiskirkite sau tokį namą, 
koks jums patiks. t

čia paduodame trumputį surašą 
gesnlų namų; peržiūrėkite juos:

4) 2 lubų mūrinis namas, 4 
gyvenimai po 4 kambarius. 
30*^x147 pėdas. Kampinis. Randas 
neša 8480 į metus'. Visi iškaščial 
855 į metus, 
tiktai 81200.

17) 2 lubų 
namas, 2 pagyvenimai po 6 kamba 
rius su maudykloms. Staldąl nauji. 
Lotas 25x125. Randa 8420 į metus. 
Visi iškaščial 842 į metus. Iš kalno 
reikia įmokėti 81500. Kaina 83.060.

29) 2 lubų muro ir medžio namas.
3 pagyvenimai 1-4, 2-3 kambariu*. 
Lotas 25 x52. Randa 8228 į niątusr 
Visi iškaščial apie 828 į metus. < Iš' 
Kalno reikia įmokėti 8500. Kai
na ........................... . ................... 81 560.

30) 4 kambarių, gema medinis na
melis. Randa 8120 į mtena. Lotas 
25x52. Visi iškaščtui apie 820 | me
tus. Iš kaino reikia įmokėti tik 8300. 
Kaina  ............................... 81-000.

37) 2 lubų medinis namas, 4 pa
gyvenimai. Lotas 25x125. Rada 
8540 į metus. Vist iškaščial apie 
860 į metus. Iš kalno reikia (nešt 
apie 81400. Kaina .................. 82.700.

63) 9 kambarių pulkUš medinis na
mas, 2 pagyvenimai. Lėtas 26x125. 
Aukštas ponamis. Randa 8276 į me
tus. Visi iškaščial, aprti 835 į metus 
Kala* .................     82.106.

87) 9 kambarių pulkuą medinis na
mas. 2 pagyvenimžl. Lotas -25x125. 
Randa 8216 J metun. .. Visi iškaščial 
apie 833 į metus,, Ig kalno reikia 
(nešt apie 8500. Kaina .i.... 81600.

77) 9 kambariui pulkus medinis 
namas, 2 pagyvenimai jmt 1 maudy
kla. Lotas 26^x125? Randa 8264 
į metus Visi iškaščial apie 835 į 
metus Kaina .......... ..........

100) 5 ruimų mūrinis narni 
tas 825x125. Randa gl>0 į metus 
Visi iškaščial apie 835 į metus Kai
na .....................................   81.800

55) 9 kambarių mūrinis namas 
Lotas 25x131. Randa 8180 I metus 
Visi iškaščial apie, 880 į metus. B 
kalno 
na ..

54)
Lotas____  __ _ _ __
Visi iškaščial apie 825’ į metus B 
kalno reikia įmokėti apie 8300. Kai 
na ................................................. 81 500.

171) 2 labų medinis namas, 12 
kambarių, 2 pagyvenimai. Lotas 
27Uxl25. Randa apie 8336 į metus 
Visi iškaščial apie 840 į mėtok. H 
kalne reikia 8700. Kaina .. 89-200

šitie visi namai yra musų paskirti 

61 700.

reikia Įmokėti apie 8500. Kai- 
..........................,................. 82.008

4 kambarių murinta namas.
25x56. Randa 8144 į metus.

tam pardavimui.

131) 8 kambarių mūrinis namas. 
Lotas 24x120. Kanda 8204 Į metus.

»• ....................................................81750.
12) 2 lubų murmi* nausaa Krau

tuve Ir 2 pagyvenimai po 4 kamba
riu* Randa 8360 į metu* Visi tš- 
kaščiai apie 8660 J metus. Iš kalno 
reik įaešt apie 8600 Kaina 82.600. 

A.OIszewski
3252 S. Halsted St

Kur gauti “Lietuvą.”
Galima gauti kiekvieaų savaitę 

Uetuvų” už 5a pas «!uoe agentus:

J. Pocius St

John Loute,

n Grand Street
17 Hadaon avė.

J. MUevskl.
S. Simanavičius.

tll Berry Street 
114 Grand st 

268 Wythe Avė.

Cl
P. M. Kaltis,
M. J. Tananeriėe, * 670 W. išth

' JERSEY CITY, N. J.
AaA ReMnitis, 234 Wayne

Ul.
W. North Avė.

Bt.

St

101 Oak Street

36 Arthut St

Naw Haven, Conn.
J. X Vaitkevičius, 58^ Grand Ava

PMtedaiphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 80. 2 nd Street

Portland, Oreų.
John Bromnan, Brourmaa. NewB Co,

Foreign and Domestic 
Feriodical A Newspaper Agancy

M. Paltanavičių, U Milbury Street 

“Lietuvos” Agentai
kyti ''Lietuvę” metams ar pusei 
metų ir užsimokėti.

Jonas Januias keliaujantis Agentas 
po Illinois valstijų.

Brooklyn, N. Y.
takas, 298 Bouth. lat 8t
kauskas. 112 Grand st

Balti mere, Md.
Putras Glaveckas, 635 W. Lombard sL
L. Gavlla. 1834 N. Castle Street
Viacas želvls. 603 So. Pace sL

Chicago, I1L

K. Steponis.
Vlnc. Links.
Jonas Visockis, 
Ant tukau'kls.

3143 8 Halsted St
1813 String

8139 Vinpennes
871 — 34th

St

PI

Cleveland, Ohlo.

CambrMųsport, Mees 
Pet. Bartkevičius 719a Maln 
C. Kavolius, 42 Wa*hington

Zen.
HAMMOND. IND.

Juciaričlus, 235 — 155th
»HAF.TFORn. CONN.

I.eMvtČlus, 40 Mulberry

St

St

Horrin, Illinois.
laitis. Box 708.

INDIANA HARBOR, IND. 
Yastūlis, 3604 Deador st

Kenosha, Wls.
Petrauskas, 72 N. Chicago

MINERSVILLH, PA. 
snauskaa, Box 588.

f New BriUln. Centu

Ambrasevičia 178 Ferry Street

Pitteburų, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street

87 8a 19th st

B.
.NQRW00D,

A. Tumavlčlus,
MA88.

28 Austln St

Psteroofl
Varešksvičius,

N. J.
70 Lafayette 8t

Plttston, Pa.

Plymouth, Pa.
S. Potoliunas, 345 E. River 8t

, ROCKFORD, ILL.
Adomas Kasakevič’a, 210 E. Statą st

M. Gendrollus, 224 Athens Street

Geo. Tachllauckas,

Potrtkys,

Kry tanaus kaa, 12 H Cherry Straet 

O.
> Union City, Conn.

Wntsrbury,

KnygųKataJiogas Drūtai apdaryta.

tikri brangieji nkmenye, 8- Baimė, 
4. Du maži kareiviai, A Dienynas 

mas, 19. Vienatvė. 1L Tėvas ir susna 
ir 12. Rote. Guy do Maupassant yra

i’ ■ —-- r„ M 
Geriausi Rankvedžiai ir Vadovėliai 
Lietuviškoms Mokykloms gaunami 

“Lietuvos“ Knygyne,

—II—

722 TRUMPAS 1EM1S APRAAY

čius. Vilniuje 1906. pusi. U2. 35c.

720 TRUMPA GEOGRAFIJA arba

Ir šrasiapiajs). Sutaisė Nėris, čia 
trumpai, bet suprantamai aprašytos 
visos penktos sverto dalys, su 74 pa
veikslais mapų, žmonių, gyvulių Ir 
medžių. Tinkamiausia geogrdfija val
kams pradinėse mokyklose. Chicago, 
UI. 1898, pusi. 94.............  86a

724 TRUMPA LIETUVOS ISTORI
JA. Antras pataisytas išleidimas. 
Vilniuje IMK pusi. 79. ./.... 2Bc.

121i ARITMETIKA. Sutaisė 8.

ti skaitliuoti (rokuoti). Knyga per 
dalyta J penkis skyrius. Skyrius 1 
— Apie skaitlius. Skyrius I! — Tru- 
p-niai. Skyrius III — Dešimtiniai 
trupiniai IV — Prilyginimai ir pro
porcijos. Skyrius V. Propercljų prie- 
vsdinės. Chicago, III. 1897, pusi. 
1 .......................    25a

1280 MUSŲ DIRVA. Skaityme kny
ga liaudies mokyklai ir gimnaaljai. 
Sutaisė M. Vasiliauskas ir J. Matu- 
Ic-ičiua. Su daugeliu paveikslėlių. 
Kaune 1907, pusi. 159..................... 85c.

1317 TRUMPA LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA. Pradinėms mo- 
kykloms vadovėlis. T 
jas Juozapas Damijonaitis. Kaune 
1969, pust 89. ............................. 35*.

Sutaisė mokyto- 1645 SKAITYMO KNYGA 
ASietHa Vnn.A T /I-

■ 1326 ŽODYNAS LIETUVIŠKAI-AN- 
GLISK08 KALBOS. (Dalis I ). Su
taisė A. Lalla čia rasi visus lietu
viškus žodžius Išguldytus angliškai. 
Ketaas rodis paženklintas kursyvoms 
Ii taroms prie kokio 
rfam jis priguli. 
6x9 colius. Kieti 
Chicago, IU. 1902,

gramatikos sky- 
Knygos formatas 
audimo apdarai, 
pusi. 3S2. 82-00.

ANGLIŠKALLIE-1327 ŽODYNAS 
TUVĮŠKOS KALBOS. (Dalis II). Su
taisė A. Lalis. čia rasi visus angliš
kus žodžius išguldytus lietuviškai. 
Prie kiekvieno angliško žodžio kabė
se yra pridėta tarmė, kaip žodžius 
angliškai tarti, teipgi kiekvienas žo- 
d ; paženklintas kursyvomis Utaroms 
prie kokio gramatikos skyriaus jis 
priguli. Knygos formatas 6x9 colius, 
uraziais drūtais apdaria, nugkra ir 
kampai drūtos, gražios moroko sku- 
ree, šonai audimo, ant nugaros para
šas aukso Ii taroms, lapų kraštai mar- 
muruotL .................................... 84.00.

1328 ŽODYNAS L1ETUVISKAI-AN- 
GLI8KO8 IR ANGLĮSKAI-LIETUVIL
KOS KALBŲ (abi dalys — I ir II, 
t y. No. 1826 ir NA 1827) vienoje 
knygoje. Formatas ir apdarai tokie 
pat kaip No. 1327...................... 86.00.

1626 ARITMETIKOS UŽDAVINIŲ 
ir pavysdžių Rinkinys pradedamom- 
sioms mokykloms ir žmonėms, norin

’ .A. Olszewski
3252 S. Halsted Street

Na 27 Gyvenimo mokykla. Parašo 
Orison Bvett-Marden. Lietuviškos kal
bos išvertė K. Begota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, IU. 
pusi. 235....................................  61.25
Apdaryta.......... ...............................81.50

No. 36 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti ii devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės vaikai. Paparčio žie
das, Miško sargas. Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, III 1902, pus
lapių 99........................... 15c

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Vainių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidin«mąsi ir tL Pasakos 
užrašytos tokįoje tarmėje, kokioje bu

vo girdėtos. Panevėžy] — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarinę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, I1L 1903, pusi. 470. Popieroe 
apdaruose. .................................... 81JW
Audinio apdaruose. .................... 82-00

Ne. 63. Karte Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšln. 
Vertė A. Lelis. Užimanti pasaka iš lai
kų karte maskolių su turkais Chica
go, IU. 1906, pusi. 8L...................20c

Ne. >44 Iš Gyvenimo Bamojėdų. 
Apie Llzdininkua ir kiti naudingi pa
mokinimai............... *...........................10e

No. 67 Lietuviško* pasakos įvairina 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų, i: žingeidžių pasakų. Chi- 
eago. m. 1908. puaL 280. 
Drūtai apdaryta............. ItfiO 1 H T 1 1 Įk— • -F 7. | l 1

Na 68 Lietuviškos pasakos įvairios VtanatinS LUtnilfla
i rinko Dr. J. Baranovičius. Daim H. ——— r n d i
o telpa 266 labai greitų ir juokingų „ a€e»t«x™ iaer»tm--t1 Si*.' Omc^i .

Surinko Dr. J. Baranaričius. Dalis H. 
Čia telpa 205 labai gražių tr juokingų 
pasakų, berijančių kiekvienų skaity 
tojų Ir klausytojų Ir labai naudingos 
Chicago, IU. 1903, pusi. 330. .... 81.25 
Drūtai apdaryta.............................81-60

Na 69 Lietuviško* pasakos Ivalrioe. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis UI. 
čia telpa 202 dar gražesnės tr juokta 
graaės pšsakos. Chicago, III. 1904, 
pusi. 333. .........................
Drūtai apdaryti?..................  >1.50 

IV.

kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų I, R, III ar IV

No. c71 Laikrodininke atmtrrtmal.
Pasuk Erkman-ėatrijaną sutaisė 8. M.

jų kariavimų. Chicago, 111. 1907. pus
lapių 44. ..................................  «O

Na 78 Manim Gorki]. Pasakojimai.

nyn: Giesmė ap 
Makaras čadra.

Nenaudėlis,

*—_. ai Oyišai a ir
p°Jrw^^ *!**• P. Beadoriųs ir

30c.

nagelis. 8u daugeliu paved 
r^ietu aptaisu. Vilnius 1909.

id34 LIETUVIŲ PASAKOS Vaikų 
rinkinys, čia telpa 38 pasakos vai
kams, gražios Ir pastumiančia vaiko 

Vilniuje <2^1905,*^ puslapių 
............... 15a !H

1637 NAUJA ELEMENTORIUS. 
Vaikams dovanėlė. Parašė A—i A—B, 
T eėiąs išleidimas. Lengviausiai Ir 
parankiausiai M jo mokytis Tilžėje 
19UT, poM 48. ..........į................ 15c.

1641 PIRMIEJI E SKAITYMAI mu
sų vaikams pavesti. Sutaisė A. Ada
ta. Su daug gražių pasakaič.ų dai
nelių tr paveikslėlių; teipgi yra«. ir 
rr'oriosios litams norintiems pramok
ti skaityti raštą. Rygoje 1906. pusi. 
52. ..................................  15a

1644 RINKI MALIS VAIKAMS Pa
sakėlės. apsakymėliai, dainelės; tąją, 
lai, mįsllai ir tt Vilniuje 1904, puą£

^r dideliems. Sutaisė J. Gabrys. J 
.je telpa išrinktieji raštai musų rai 
'ninku su jų biografijomis ir pavetl 
lais. Tai yra didelė chrestomati 
sustatyta sulyg Vakarų Europos a 
kyklų pavyzdžių. Tilžėje 1908, pu 
308. ........................................... 81J

Vilniuje

1647 VAIKŲ SKAITYMfcLIAl 
Lietuvos žemlapiu. "Km skaito, 
šo, duonos neprašo", 
pusi. 259. ...........

1648 VAIKŲ ±VAIGžDUTČ Kny
gelė I tr II mokyklos skyriui ir VMM 
kams pramokusiems įkaityti. Pasi
skaitymai ir pirmutinės gramatikos 
žinios. Sutaisė mokytoja* P. Ben
derius. (Apdaruose); Vilniuje 1905, 
pusi. 1.4........... .................. į......... .. 30c.

al648 VAIKŲ žVAIGžDUTfi. Anb i 
rjl dalis. Knygutė antrajam ir tre
ciajam mokyklos skyriui ir valkasuĮl 
mokantiems skaityti. Sutaisė moky-' 
to jas P. Bendorius. (Kietu aptaisu). 
Vilnius 1909, pusi. 144...........  3$a

1649 VAL.Ų DRAUGAS. Suta|s«' 
ir išleido P. MikoIainM Su 110 ša» 
veikslelių. Tilžėje 1901 jpual. 64. 15a■ 1 j - r ■

1650 ŽIUPSNELIS. Knygelė vW 
kams pasiskaityti ir pasimokyti Su 
taisė Ladislovas L. Knyga susidedi 
iš 138 pasakų, istorijų, < “ 
lių, turinti suvtršum 40 
Vilniuje 1906, pust 192.

-■ii
Chicago, UI.

No. 90 
laikų 
Amerikos 
skis. Antra 
III. 1906.

Olitipa. Graži as 
vitarpinėi karės 

indljeuų. Verti 
ra pataisyta laida.

No. 98M o. 98 Pragaro atgijimas. 
Toistoi, vertė Z. A. T

šinys 
alegoriškai 
1908. pusi. 22

įsaka apie kantru Ale 
j ciesoriaus Antonija 

metus vaikščiodama 
rbę bėdų ir 
laida. »

No. 100 
dukterĮ turkų 
kurt per 22 
svietų, daugybę 
tėjo. Antra 
A. Olševakis. 
ingių 66..............

▼argų išken. 
lenkiško \ertė 

111. 1902. pus»

FRANK J.BAGDZIUNAS
3351 Auburn avė., Chicago, III.

Band ir OichestrB

Duodu lekcijas ant smuiko ir maudo- 
linaMokytojas prie Bcbmoll’s Academy 
of Music, Room 87, Auditorium Bldg.

D-rasW.fl.Martišus
Ofisas R. 42 Auditorium Bldg.
306 Wabash ava.. Ghicag.o.1

Gydau visokias ligas kaip šviežias 
taip Lr užsisenėjusias. Ypatingai vK 
durių ligas, moterų vaikų tr vyrų.

sau nesveikas akis.
OTfiao valandos: nuo 9 ryto iki I 

ps pietų. Kitoms dienoms tr nedė
liotus offisas atdaras tiktai pagal 
sutarimą Pfione Harrieon 1309. .

Naujas IšradinMrti 
SoeUpriaiaet ir ptaBte į ’
Tukkt&aAai nliku ėmonia eteuo tnri-
klus plauku*. tuUlkoBil

Attorney & Counselor at Law r > j

132 S. Clark, Gtf.NaftM St.

8yy. 3112$.Haktsdtf., arti 31ms '
Tetephąne Ynrdn



kad

Nori

3252 So. Halsted St Chicago, III

kaulį

pasiekė
neapsa

Kello-

J«i nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 
siųsk juos teipgi per;—

J. Naujokas 
159 E. 127-th St.

New YorkKN- Y. *

IS-ta Avė. arti Malti St.
Toleston, GARY, IND.

name
gėrisi geriausiu pasisekimu, kurio net musų 

Męsgi ant keno užvydėjimų nepai- 
biznj kasdien platiname iif-stumiame pirmyn, ir 

i ir Šifkorčių, kad žmo-

Cor. L2-ih St, 
and So. Halsted

4 140 West 34th Street- New York City 
kur rasite tikra pagvlba sveikatai.

Priima ligonius; Kasdiena duo 1.0 vai. ryto iki
1 vai. po pietų ir nuo 3 Tai. po pietų iki 6 va
kare. Srentadienaia nuo 10 vai. iki 1 t ai. po 
pietai, o utarnikais ir petničiomis nuo 7-8 rak.

Viršuj esanti gvaranclja yra’vteaMe Copenhagen-Tabokos pakuose.

Tabokos padarymas yra mokslišku prirvąšimu tabako, žmonių vartonei. Tas pats su 
tabaku, kaip virimas maisto ar rauginimaseryno. Copenhagen Taboka svarbiausiai vartojama 
kaipo kramtymo tabakas. Ji yra gero tabako sėklų todėl stipresnė ir ilgiau gali tesėti.

Jeigu nėra jus aplinkoje, męs prisiusiąs «ž tikrų kainą, apmokėdami, į visas Suvienytų 
Valstijų dalis, bile kokį reikalaujamų tabolsos Copenhagen 5-ęeutinĮ pakelį?

AMERICAN SNUFF COMPANY. D*L S. 111 Fifth Arenu*, N«w York, N. Y.

Dr. S. E. Hyndman, viriausis daktaras.
Jeigu norele žinoti, kaip atrasti pralaimėta 

sveikata, alsiuskite 10 centu markiems o tuo- 
jaus pasiusime Jums naudinga knyga “Vado
vas in Sveikata“ parašyta Dr. E O. Collins.

1. Frank Severietti. Clevatond. Mte. 
Hernaudes, Huntington. Ark, — “ * 
R. F?D. No. L E. Baraard. Tex. 
LewaodowakLN ' "" 
9. Ausbrem Laki 
_Lo Castro, 156 Tb 
Eiias, Wrlghta, ( 
hoca, Nebr.—141 
Newark. N. J.—1«. Liucija .-jri. du* 
Landa, Pa.—18. Don Sime Gulan, Zadar, 
94. Kraatio Jordanoff, Box *-------
96. Maria Otoon.WllkIn.bai 
344 E.rt Ht. nTy. __________________ ____
les. CaL-Petar Ktnit-h. No. 2Hto Bay are. Hoųutom,

rašykite mums j kur 
su vaikais, tai paduo- 
pačta prisiusime jums 
liniją kokią norėsite, 

ir męs jūsų šifkortes

Svarbus Reikalai dėl Kiekvieno.
Dėl kiekvieno gyvo sutvėrimo, koki tiktai ant žemės randasi, 

yra pavasariniai reikalai. Svarbiausi reikalai yra žmogaus, nes žmo
gus yra protingiausiu, žmogus su kiekviena valanda stengiasi pa
gerint savo bu v j. Geriausia proga dėl pagerinimo savo būvio pir
kimas žemės arba loto, už mažus pinigus arba išmokesėio, kurie ran
dasi naujam mieste Gėry, Imi. nes čia šiomis dienomis galite dar 
lota pirk už >200.00 ui kuri reikalaujate {mokėt >10.00 o reėtą ant 
mėnesiniu išmokesčiu po >5.00. Čia įdėtas jusu >1.00 bėgyje dvieju 
metu atneš >6.00, ba tie lotai ui 2 metų bus verti po >1000.00. Tą 
galima spręst iš augimo miesto Gary, kuris laike 5 metu 
skaitliu 300.000 gyventojų. Visokių darbų ir pramonių yra 
komai daug Čia jums paskutinė proga dėl (gijimo propertės. 
n ės kaštus | abi pusi mes apmokame.

Norėdami važiuoti J .Gary, Ind. kreipkitės laišku ar asabiškal 
pas generoliška agentą adresu:

IUMTU6TU, imMTSSN, IMTUM. UTIMI 
« O u jnq etMim uiiuiTn. * P

Eina iŠ Chicago*, antri metai, 20 
pusi. 7x10 formate knygos, su vlršia- 
lials. Prenumerata metams >1.00, pa
vienis num. 10c. “Dagyje” telpa įvai
rus lietuvių piešti paveikslėliai iš mu
sų politiškojo lauko Ir visokį link
smus pasiek?Itymai. "Dagis” turi ra
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy
duolė nuo visokių "Izmų” ir kitų ligų.

Siunčiant pinigus ui prenumšratą arba raitus, 
visados reikia adresuoti šitaip:

“DAGIS” Publ. Co., 
812-33rd St., Chicago, Illinois.

6. Mte Annie Lukais, 27 Berry 8t.Brooklyn,N.Y«
6. Ida Johnson, Cloųuet, Minn.—7. G. Rebjak, 8we; 
desbore, N. J.—K Mrs. Mario Doboa, 64OGrand St. 
Brooklyn, N. Y.—1Ž. Mm, John G orka, E. Rahway, 
N. J.— l&John Gurka, R. Rahwav, N. J.—H-Marua 
Fontaną, Trestle, Pa., Boa 68,-19. John Skiptunas 
Mc Adoo, Pa.—ŽOl John Ferschman. 174 E. 3rd St., 
N. Y. City. — 91. Mrs. Roh, AbbieTNebr. — Mr, 
Roh, Abbie, Nebr. — 28. Frane Antulic, 1350 Wash 
Avė- Columbua, O—27. Mrs. Angelica Frauko vi ta 
648 Katrie Avė.. Nevr York—28. Mrs. LIddie Flach- 
bart, E'mhnrsu L. I.N. Y.—32. Floryten Rak. Bež 
18. Hermiui*. Pa.,-83. T. P. Petroff. Box9Ql. Būni 
Minn.—3L Ivan Papei, Box 67. Yorkhaven, Pa. *

.nuo rmunstiimo, skaudėjimo 
Užkietėjimą, si 
inkstų, kepenų ir plaučių ligas . 
Šalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir 
psiioe, neuralgijos bei nervų liros; t-‘: 
nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų aaj 
ėiamų kavarisriškų ligų — nudegimo.
nereguliarilkn mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moterišką Ilgų; 
nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgy
dysiu šviežias ir užstoenėjusias ligas. Butų geriau, kad ii karto p*l mana 
atsišauktum, pirmiau negu kur kitur, jei ne arabiškai. Ui parašyk lietuviš
kai, nėra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus 
safyje, ai suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, 
kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturės 
kaip toli gyvenate Amerikoj* Kanadoje, Anąitjoie ir kitur.

DR. fęrdinand hartmann m. p.
New York City.

kasdien: nuo 12 iki S valandai po pietų.

DENTISTAS

OF SAS—Kampas 31 Ir So. Halited pt 
(Ijvutoas tlrUpfležM.) X CffCštt, HL

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

“DAGIS“

Overaaituotss 20 me-
** ' tų Siųiim 4 tf I«ikro-

Iį tįsiems C. O. D. ui 9S.7S ir etpreso IMae ii- 
etxaiDiuavlmir. Jvl nebus toks, kaip sakom, 
ten eHkite nei eenž#. ATMINKIT, kitur ui 
lak)" s it* uš tokį lalkrrdį į JS dėt. Auksuotas 
eteMHs ir kketas Dykai su koiuu lulkrudtiu 
ICfllIOŽ 04TCI CS M Mkssssse Bl4t CMUM.

y 6ARSUSI8 NEW YORKO DAKTARAS

Ferdinand Hartmann M. 
sako:

(OŽKAS GAUS DYKAI 
kuris prisius keietf 
markių, musų No. 31 

te kataliog^, didžiausią
lietuviškoj kalboj. 64 
dideli puslapiai. Jame 
telpa apraiyniHi suvlr* 
!0" ■'< 

.. irv-«■ - 4 n> ’ ko
)<■, ptH.Hle.la kaip )«S 

ar ni"’ Ju
W apsisaugoti kokias gy-

Ui'k 
1 ' * jos ir kur )»»

k>’» yvainą Kvepiančių 
Ir pedančių muilų, 1 

įMT tumų, Elektro-gydan.
^‘1 *Pkral<l> Roi*ri- jM? nili iž-'^biiuų. Nonų.
Painų. Štukq. Drukno- 
)a>nų Msliužhų. Ar- 
Bionikų, Koncertinų, 

■ ^M * ^B Brhvų. Puvinčevonių
W ir llmul kitokių kož-

nam reikalingu daly. 
R! kų. Iškirpk šių apgar.

..Imą ir prlsiųsk mam. o tuojaus~gansi visai dy- 
al kaialiogą John 1. Bagdiiunas, Prope 

JOHN1* •UPPLY HOUąE
334.2330 80. OAKLEY AVB., CtflCAOO, ILL.

”^. —9. Justo 
A Jos. Mieulka.

, L — 4. Franciiėzok 
.416So. JacksousL 80. Bend. Ind. 
sic, Tonops, Nev. — JOl Antonino 
kroopAve. Brooklyn j-11. Martin 
C*L—15. J. Jacobaon, Rpertnatore- 
LudwlkSolek. 174 W. KinnySL. — t. 1. ™ Meadow

almas’ia.

burg. Pa.'-**. N i eolą Haky 
30. Mte J. A.J., Los Ange.

paaukauju 
niokblą sergantiems.

Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti sveikatą, o sergančius 
dysiu, nes be sveikatos nei'a laimės ui darbininkui nĄ bu n ien ui,

PROGRESAS MEDIRALIŠKAM MOKSLE!
Tik tie daktarai pasekmingai išgydę katrie tėmŲa Į medicinos Mokslo pro
gresai katrie to nedaro, negali aerga^lą išgydyk ■* tai kad užraše gydaoiea 
ne naalauelo bodo, nea saaiaašl Medicinos pagerialmai tokšeSM daktaraus. XžinjiTir ar to? jie -i-riršo ar neaori žlaotl, netėmljaat į kad

KRAUJAS YRA TAI PASATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas^nee blogas kraujas pradžia visokių ligų.

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ! •
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytoą prie ■
nos ligos; ui tai ir daugiausia sergančių išgydiiau ir tuos,, ką kiti 
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tavo išgydyti, tai j 

tikrai apturėsi sveikatų.
Sergėkis garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti konu 

PASARGA: piu?|j^toriatan.i k\ip ir humbugo Instituto šarlatanai, net 
numirusi daktare Kalini*garsina ui savo daktarą profesorių. Žinok gerai, 
ioa aera* daktaras niekad ui algą nebernaus. Matant tokias neteisybes, kad 
aprieti nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žtnpnių. kunuos ( 
*^gydžiau?kadMrganti žinotų kur atrast tikrą pagelbą sveikatai, apsiganmau.,

AP81MU JUS IŠGYDYTI »
_____ ____ strėnų, kojų, pečių Ir šonų, 

ikaedėjimą’ir nedirbimą vidurių. Galvos skausmą, širdies, 
ir plaučių ligas. Irsite pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per-

. .r v * vyrijfcUm<x Greito supykime, Dys^
rijos bei nervų ligos; teip-pat nuo sauiagyštės ir ii to įgauių

. . v-r... • nemigos ir nuo visokių utoikre-
’eip-pat MOTERAI skausmingų ir

mokintis Barzdaskuty klos?
Tamista šį amatą gali II- , 

mokti nuo 4 iki 8 savaičių - 
Kainuos tau tik >30. Mee 
duosime viM setą skutimo 

jbelB prietaisų. Bis amatas yra 
tinkamu perdėm visame 

. ' sviete ir tamista turėsi ta- 
X 1 da savo y pat i Aką vertei vys- 

tą bust savo darbdaviu. Rašyk pas:
NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL | 

1405 Peno Avė., Pittsburg, Pa.

Užsikimšimai mistos n»svrikiim»i yra, 
jeigu tamistj kankina de

ginimai. plikinantis slapiu imas, pustės nesveiku
mas. ersiniuiid, tankas noras ištuštinimo, mes 
išvydom virėr.i minėtus padėjimus be vartojimo 
priiįU ir j* siuntimo į ligonbutį.
ę Iltį I) I m *11 “i^vimai. šiltinį ir skausmingiC U11III fllu I kantrybę atimančios

užsisenėję Uitos kurios padaro 
pyveniinj nelaimingu. IŠGYDOMOS \N r VJ. 
SADOS UiE ŽLDI.MO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
stosi visur ant žemesnei dalies kūno, bęt daugiau- 
aiai kairijj pusėj; jos padaro žiuoęų labui neramų; 
yra silpnos vedantis jautimas daugmaž nuolatai.
Gyslos yįa užčiuopiamos ir nurodo kaip botagai

Atsišank tuojaus jeigu esi klapate.

ILLINOIS MEDICAL INSTITUTE AND SANITARIUn"
ISp SO. CLARK ST., arti Madison gatves, CHICAGO, ILI 
- č-Of^O,,valan^°s:nu,onl.?.r>l° Iki ♦ po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieniai 
0 k*blieDiaiSiQUO W tlkta‘- ^pat°s geidžiančios gvdvino turi atsišaul

kaip Ii:

* Real Estate
=LOANS=
Norėdami pirkt Lotą arba Namus, Naujam mieste 
GARY, IND. arba apielinkftj, tai pirmiausiai atsi- 
šaukit arba atsilankykit pas:

Sifkortės ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tavo šifkorte butų gerai ir greitai išsiųsta ir 
tavo pasažierius eerai atvažiuotu, tai siusk ia nėr.

- Olsž.ewskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 
prie laikraščio "Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje stubelėje po No. 941 33rd Place, p kad žmonių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies 
vertame $110.000.00 ‘ 
konkurentai mums užvydi 
some, bet’ savo T " ’ 
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų 
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.

Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 uz 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti, Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios: ■ • •
1. Hollaud-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdamį

Ncw Yorką per 8 iki 10 diejnų ..................    $66.10.
2. Nofth Gennan Lloyd 'Linija, perplaukianti mares iš Bremo į

Baltimore per 12 iki 16 dienų........................  $61.15.
3. Horth Gerinau Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į

New Yorką per 9 iki 1'2 dien .... .... .....................   $04.70.
4. North German Lloyd, Expresini Linija, perplaukianti mares

iš Bremo į New Yorką per 6 iki 8 dienų ..................................$09.70.
5. Hamburg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo

į New Yorką per 10 iki 14 dienų . ....................................... $64.35.
6. Re^ Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į Nėw

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

po į Montreal per 12 iki 15 dienų ..
8. RussianzAnterican Linija, perplaukianti 

į New Yorką per 13 iki 18 dienų
9. Hamburg Philadelphia ...............................

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

> į Rotterdajną per 8 iki 10 dienų ..........................   $57.60.
2. Rorth Gerinau Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore

į Bremą per 12 iki 16 dienų ..........   $53-3tt
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New

Yorko į Brem^per 9 iki 12 dienų ............................ $56.20.
4. North German uloyd, Exf>resinė Linija, perplaukianti mares
• iš Xew Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų.............................. $61.20.
5. Hamhurg-American Lini-a, perplaukianti mares iš~New Yorko

į Hamburgą per 10 iki 14 dienų............................................ $55-85
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antvver-

pą per 8 iki 10 dienų .............................    $57.80.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont

real j Antrverpą per 12 iki 15 dienų ................................ $56.80.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

‘ į Liepojų per 13 iki 18 dienų .....................    $53 00
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo 

Rosijos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per ru- 
bežių. policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu 
kike mums vi^ų vaikų , metus, o męs ’tgal 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį 
kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite muw visada šiterp:

Broliu Lietuviu Atydai
AŠ parduodu FurniČius, Karpetus ir visokias Mašinas 

Ant Lengvu Iszttiokejimu.
Naujos ir puikiausios mados Siutai Vyrų, Ponų ir Moterų rasit

Atėję visada palaukit No. 73 ,
JOSEPH O. DELLAS

Lietuiilka» paidavėjaa pa*

Mouros 2740 The 12-ilr Street Store,

VYRŲ LIGAS R DIFN4JI
lAnvnAII I UI L lino (Pspurtimaa ąyslųi.\hYllfi-----------------------------------------BeJ?eHĮoąr_.kfuąmo

....................... .. $60.30.
mares iš Liepoj aus

........... -............. $57-50-
$59-io-

23 AKMENŲ.
. Gelžkelli Lalkridis.
p Oslento užsukama1* Ir
' suststoroas Vyrų sr

Moterių dydžio.
■0^6 20 metų auk«Mtaa,

di Irubuoar užrfa-oinuo
BĮŲr »• lukituose, inĮtreve- 

r uotai Tikrai geras 
1a ko rcdyio a< relžkH 

BKfių lio rmonems, nrikalau- 
Sįb ^. jantiems gero laikr >-

Išmoksi Anglišką Kalbą Amerikoje nemoki Anglišku 
■ Kalbą, tai gerai žinai, kad ssi dovanai kaip nebylys.į W " Bet kiekvienas lietuvis ąsll perai ir ton.

fvsl išmokti, jeigu tiktai nori, DOVANAI. Kiekvienas, kuri tik per mane užsi- 
ražys, arba kitą naują lai kraičiui skaitytoją prikalbins, prisiuntus $2.00 ant ma 

• no vardo, gaus vieną ii čion paminėtų laikraščių: "Lietuvą’*, “Vienybę LieL" 
arba "Kovą" per metus, te i p pa t garsiąją, didelę knygą, verstą iŠ prancūzų kalbos 
Baltramiejaus NaktĮ kurios kaina 75c ir teippat Gramatiką Mokintoją An
glų Kalbos paraiytą visiems gerai žinomo J. Laukio. Kaip tik kurki prisius du 
ddieriu už naują skaitytoją, tuojaus viską apturės. Metas skaitosi nuo dieuos už- 
siraiymo. Duodu dovanas, kad laikralčių 
skaitytojai dauglntųsi ir lietuviai kaip sve
timtaučiai turėdami gramatiką, i įmok tų 
aglliką kalbą. , Raistą dar galina gauti 
prlaiunčiant 1 doL virkaus. Pinigus siųsti 
Money Orderiu ir adresuoti tekiu adrssu:
Te 1 pa t kiekvienam pasiunčiu savo ka taliugą, visokių iš naujausių lietuviš
kų knygų. Atsiųsk už 2c. Štampą.

jg* 7 i tfk geriausi daktarai Oolitus New York Medical Institutą. Parodyti f
a / čionai pacientai būva labai greitai išgydyti, apie ka liudyja jn pavar- Į

dies, adresai ij padėkų laiškai.
Kiti daktarai garsinas ir giros patys save ra 1, arba 3 neteisingais ^<17/ 

padėkų laiškais, bet jiem nekas nevierij. Musu daktarai gydą luuisan- 
vaite daugiau ligoniu, nekaip visi kiti kruvoi mate išgydytųjų savam amžiui.

Meduokite apsigauti, bet jeigu Jums kas kenkia, tuojaus atsišaukite ypatiškaa, arba per 
laiškai Lietuviškai, rašyta j

’ ’ Dr. E. C. COLLINS.
įsteigėjas Ooilins New York Medical Institute.

hera visam pasaulyj daktarą, 
KURIS GALĖTU GARSINTI IR LIUDYTI 
APIE SAVA STEBUKLINGA GYDYMĄ,

išgydysiu!

Per 30 metų daktaravus, tyrinė
jęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios geriausia 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs 
universitetą per 20 metų gy
džiau Didžiamjam N'ew Yorke 
VYRUS IR MOTERIS ir iš 
gydžiau greitai ir gerui. t

10 metą atsidavus mokslui 
praktikavojau -Paryžiuje, Lon
done, Berline ir Peterburge, 
surasdamas naujausias gyduo
les išgydymui visokių ligų. Su
grįžus iš Europos daktarų bend
rovė išrinko savo pirmsėdžiu; o 
dabar užkviečiu sergančius vi
sokioms ligomis, nes į 
visa savo

ir totai tižMdiuiM. ‘

Moterų ligos.
Vidurinė* )t<<* *k lutaml *trė 
ncM Hn U'.lo* trk'hrn-n Ir kitn* 
Itoo. lUr.l iV*r<i< ■ -*. Vžpaža 
IInė, žarno* už* d nU» ir tarvll- 
kr* (Iro* m - «rų.

Užnuodijimas 
kraujo,

Ir vi»A*odo« Ilgo t kaip ve pučkai 
pik'oji 'irdarvia*. tauto 'e. įde
giui », h.mcr i. a iu-t<prini- 
m » ktrtų. n.ikln.a 1 nemėgimai 
pi ea jue oj ilgo*

AŠ KALBU 
LIETUVIŠKAI.

Mes Išgydom Vyrus 
troktrnm, kad viii, kurie yra n.nžganėdihti *u kitai* 

gydynuM*k ateitu pus raus ir pamėgintu musų tikrj ir iėtiki- 
nif gydymu. Mjs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tave* 
neišgydė ir kaip rup* leve išgydysim. - >

K r su jo U žnuo d y j imss
rių ligoni* nenori kreip

tis prrt šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnok, 
skauduliai ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunąriuose. plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES 1SGVUOM ŠITOKĮ PAbEJIMA—MES NELOPOMf 
Mllhuirimni *c,n*c'Da tovf nubėglmai paeinanti nnc nUUOKlIlIdl Perdengimo gamtos liesų, vyriški silpau- 

° mai, nualiuimas. silpna atmintie, galvot
ikaudMimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, mjs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokei i.

Abelnas Nusilpnėjimas
mae. negali n gumas prie darbo arba linksmu 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinant: 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
JINGI—PASIRODAVIK SU MUMI DABAR. 

Odos Nesveikumai rimai, spuogai 
lopai, netobu 

luinai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, vra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pot 
mu ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA 
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu. Pūsles ir Sėbrus Nesveiku
— □j Inkstų nesveikumas gali išsivystvti 
,”a! j pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne ' 
atbotas. pagimdys kitas ligas ir komplikaei 
Jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikus-

mtBšmBCIU rWBTIBt "

Mes sutinkam apkeist, persiunčiant pirkėjo išlaidoms (remianties ant mus kainų) šitą 
Copenhagen Tabokos pakdlį, arba bile mus ildirbystės taboką, bile kada per laiką iki pažen
klintai dienai, jeigu ši taboka netaps pagadyta po išsiuntimui iŠ fabriko.

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

Copenhagen Taboka padirbta iŠ geriausių senų, pilnai gerų tabako lapų, prie kurių 
tik tokios dalįs- pridedami, kurios natursliškos tabako lapui ir tyros kvipaių ištraukos. Ta
bokoj palaikytas visas tabako gerumas, o prašalinta naturališkas tabako kartumas ir acidas.

Copenhagcr Taboka yra geriausias tabakas kramtymui Ir uęstymui.

Ifgvdomn greitai. Ukral ir *u pll- 
n* įlaptyGe. Bieivų nml'pnėtt- 
mv«. nuptro MM *w<k»to*. indy 
m <■ »tlpry bė»,te>MurimB« kr* įjo. 
užiiuodijimi**,-štapumlt.<< gaišt)*

Plaučių <l|gos.
Dnvu'** Broahteitašlr kilo* plnn- 
člų IIio* t tatoK išgydoma mano 
vėltoutiu budai ttiržttv* Ilgo*.

Patarimas ir 
iityrimasFcdykai.

Dr. SONS '■ .SSyjg- 0ic>
ValtaOM: ItamS ryla iki S vakar*, NadMIaj «***• S ryt* iki 4 g* p'eią.
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