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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Maskolijos valdžia ski žydais 
elgiasi teip kaip katė su pagauta 
pele; tai suspaudžia juos drūčiau, 
tai vėl kokiuose mažmožiuose pa- 
liuosuoja, lyg pasityčiodama, pa
duoda žydams naujas viltis, kurios 
paprastai neišsipildo. Dabar, ka
da iš Maskolijos miestų pradėjo 
vaikyti žydus ir antai iš Kijevo 
išvijo daug tūkstančių šeimynų; 
kada pradėjo juos vaikyti net iš 
Turkestano; griebėsi jau ir stu
denčių lankančių augštesnių moks
lų moterims kursus ir jos gavo 
prisakymą nešdintięsi iš miestų už 
buvusios Lenkijos rybų. Bet augš
tesnių mokslų moterims kursų nė
ra rybose buvusios Lenkijos. To
dėl tėvai tokius kursus lankančių 
studenčių, kurių dukterims grėsė 
išvijimas, kriepėsi j senatą. Se
natas ant galo nusprendė, jog su- 
lyg esančių teisių, žydelkaitės lan
kančios augštesnių mokslų įstai
gas, gali gyyenti miestuose kur 
tokios įstaigos yra ir, už rybų bu-: 
vusios Lenkijos. O maskoliškiems 
fanatikams ypač rūpėjo, kad augš
tesnių mokslų įstaigos butų užda
rytos žydelkaitėms; po tų fanatikų 
įtekme yra ir apšvietimo ministe- 
ris. Todėl tai garsus pusprotis du
rnos atstovas Puriškevičius durnoj 
smarkiai užsipuolė ant besimoki
nančių augštesnių mokslų mergi
nų, apšaukė jas paleistuvėms, ypač 
paminėjo vieną žydelkaitę, buk ji 
terp studentų, net terp profesorių 
paleistuvystę platina Durnoj už 
tokiu biauriu budu užgautas mer
ginas ir moteris užstojo kairiųjų 
partijų atstovai, ir lietuvių atsto
vas Bulota pakėlė smarkų protes-

nią moter.j

tas. Universitetai teipgi pakėlė 
protestą prieš išniekinimą moterų 
studenčių, užmetinėjimą joms, buk 
jos iš augštesnių mokslų įstaigų 
daro paleistuvystės urvus. Dabar 
vienok ir iš varo skirtų biurokratų 
susidedantis senatas nusprendė, jog 
žydelkaitės lankančios augštesnių 
mokslų kursus ir universitetus turi 
tiesą gyventi, net tokiuose miestuo
se, kur paprastiems žydams gy
venti neleista, o vienok, šmeižda- 
mas studentes, Puriškevičius turė
jo prieš akis ypač žvdelkaites, jis 
tikėjosi, kad dėl tų šmeižimų joms 
apšvietimo ministeris, kad ir su pa
gelba vidaus ministerio, uždarys 
duris augštesnių mokslų įstaigų, 
kadangi buk jos pavertė tas įstai
gas į paleistuvystės namus. To, 
rodosi norėjo ir vidaus ministeri
ja, nes šmeižiant universitetus 
Puriškevičiaus kalbos nestabdė du
rnos pirmininkas, o nubaudė tuos, 
kurie prieš jo nepadorią kalbą pro
testus kėlė.

Laikraščiai praneša, buk terp 
Maskolijos ir Japonijos padaryta 
sutartis, kuri prašalina bent tuom 
tarpu nesutikimas terp šitų vieš
patysčių tolimuose rytuose. Tary
bos ėjo sunkiai, nes nei viena pusė 
nenorėjo savo siekių išsižadėti, bet 
ant galo pasisekė susitaikyti, tik 
dar nežinia ant kokių pamatų ta 
sutartis paremta. Mat nesutinkan
čioms viešpatystėms daug geriau, 
jeigu jos be pašalinių taikytojų ga
li susitaikyti, nes paprastai taiky
tojai daugiau pelno negu tie, ku
riuos stengiasi sutaikyti. Ameri
ka jau ne kartą bandė kištiesi į 
nesutinkimus Maskolijos .su Ja
ponija, bet jos sumanymuose buvo 
matyt aiškiai, jog iš nesutikimų 
pati daugiau nori pelnyti, negu tie 
kuriuos nori taikyit. Todėl lygiai 
Maskolija, kaip ir Japonija at
metė Amerikos sumanymus.

Susitaikius Maskolijai su Japo
nija, ji, drauge su Anglija, įsi
painiojo į nesutikimus su Vokietija, 
kurie nežinia, kaip gali pasibaigti. 
Dabartiniai nesutikimai kįla teipgi 
už Aziją — už Persiją. Masko
lija ir Anglija pranešė kitoms vieš
patystėms, jog niekam neleis, kad 
Persijos randas duotų koncesijas 
tiesti strategiškus gelžkelius Per- j svetimtaučiams koks pavojus.

sijoj, nieks kitas negali skalinti pi
nigų dirbimui tokių gelžkeliu, nes 
naujos paskolos kenktų paskoloms 
suteiktoms Persijai Anglijos ir 
Maskolijos. Prieš tokį užsima- 
nymą pakėlė smarkų protestą Vo
kietija.

Seniau, kol Maskoliją laikė ne
pergalima, kada Vokietijoj mažai 
buvo atliekamų pinigų, pats Vo
kietijos kancleris Bismarck, norė
damas apsilpnyti Maskolijos poli
tišką įtekmę Europoj, jai vis nu
rodinėjo, kad ji platintų liuosai sa
vo rubežius Azijoj, kur Vokietija 
labai mažai reikalų turėjo; 
ten Maskolija ant savo kelio 
patiko vien Angliją. Bet kada pa
kilo pramonija Vokietijoj, kada ji, 
po karui su prancūzais pralobo, at
siėjo jieškoti vis naujų savo išdir
binių pardavimo vietų; atliekamus 
pinigus atsiėjo įdėti į pramonę ir 
gelžkelius kituose kraštuose, atsi
rado nauji ekonomiškiejie ir poli- 
tiškiejie reikalai ir Azijoj, kurią 
Bismarck buvo pilnai Maskolijai 
ir Anglijai pavedęs, tikėdamas, 
kad jos už Aziją turės susipiauti 
ir bus apsilpnytos. Dabar jau An
glija Persijoj susitaikė su Masko
lija, bet čia turi jau savo reikalus 
ir Vokietija, todėl ji ir protestuo
ja prieš Anglijos ir Maskolijos 
šeimininkavimą Persijoj.

CHINAI.
Pernai, kada Anglija, Prancū

zija ir Vokietija sutarė skolinti 
Chinams pinigus padirbimui gelž
kelio nuo Hankau į Tsesuen, ir 
buvo jau padaryta sutartis su Chi- 
nų randu,' aplenkti Amerikos ban
kininkai pasijuto nuskriaustais ir 
su pasiskundimu kreipėsi į savo 
randą, kuris bankininkų neaplei- 
dzt.’l. ' ■ Ciidii. J"
mas už savo bankininkų pelną 
prieš sutarimą Chinų su Europos 
bankais pakėlė protestą ir pareika
lavo, kad ir Amerikos piniguo
čiams butų pavesta paskolos dalis, 
nes iš jos tikisi gero pelno, o per 
paskolas parankiausiai platinasi ir 
politiš.koji įtekmė. Prižiūrėjimui 
už svetimus pinigus padirbtų gelž- 
kelių galima skirti savo urėdnin- 
kus, o juos turi užlaikyti skolinan
tis pinigus kraštas. Tokiu budu 
pigiai galima turėti savo agentus 
svetimuose kraštuose ir dagi turėti 
ir gerą pelną. Neįstabu todėl, jei
gu Amerikos bankininkai pasijuto 
teip nuskriaustais dėl jų išskyrimo 
nuo paskolos padirbimui Chinuose 
gelžkelio, ir kad juos tuojaus pa
rėmė Amerikos randas protestuo
damas Chinuose dėl aplenkimo 
Amerikos piniguočių.

Dėl Amerikos protesto Chinai 
neužtvirtino paskolos. Europos 
viešpatystės, kurių bankininkai bu
vo sutarę pinigus skolinti, nenorė
damos už menką niekniekį pyktiesi 
su Amerika, nesikišo į vaidus terp 
bankininkų, paliko jiems patiems 
susitaikyti. Tarybos terp banki
ninkų traukėsi ilgai, bėt dabar, 
kaip praneša laikraščiai, jie jau 
susitaikė. Ir sutartis terp jų bus 
galutinai užtvirtinta. Kokia dalis 
paskolos pavesta Amerikos banki
ninkams, dar nežinia — pirmiaus 
jie reikalavo, kad jiems butų pa
vesta ketvirta paskolos dalis.

Amerikos pasiuntinys prie Chi
nų ciecoriaus pranešė Washingto- 
nan, jog Chinuose, net vidurinėse 
provincijose visai nusiramino. Bet 
Chinų vidurinėse provincijose nė
ra nei svetimų konsulių, nei kito
kių agentų, tai nei Amerikos pa
siuntinys negali žinoti, kas ten at
sitinka. Vidurinėse provincijose 
nėra nei gelžkeliu, nei telegrafų. 
Sugrįžęs iš Tshangslia Amerikos 
kariumenes atstovas kapitonas 
Reeves užtikrina, jog ir provinci
joj Huenan šiuom tarpu ramu. Pro
vincijoj Huenan rods galima iš
girsti grasinimus svetimtaučiams, 
bet ir čia nuo tido laiko riaušės 
apsistojo. Admrolas Hubbard, va
dovas Amerikos laivyno Chinų pa
krantėse teipgi pranešė Washing- 
tonan, jog dabar nėra ko bijotiesi, 
kad net provincijoj Huenan gręstų
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ANGLIJA.
Kūnas pasimirusio Anglijos ka

raliaus Edvardo jau palaidotes. 
Svečiai vienas po kitam išvažinė
jo namon. Vokietijos viecorius iš
važiavo 23 d. gegužio. Viskas įei
na į paprastas vėžes. Dabar 
parlamente prasidės aštresni vaidai 
terp partijų, kurie, karaliui mirus, 
buvo nutilę. Naujasis karalius at
siras tose jau aplinkybėse, kokios 
buvo paskutiniuose laikuose gyve
nimo pasimirusio karaliaus.

Kadangi naujasis karalius labai 
širdingai priėmė savo giminaitį, 
Vokietijos ciecorių, tai Vokietijoj 
mano ,kad nesutikimai Anglijos su 
Vokietija išnyks. Pasimiręs kara
lius buvo prancūzų šalininku, vo
kiečiai gi mano, kad naujasis kryps 
labiau vokiečių pusėn. Bet ar vo
kiečių pusėn kryps ir parlamentas, 
to jau vokiečiai negali žinoti.

Anglijos politiką kontroliuoja 
parlamentas, ant užsienių politikos 
didelę įtekmę turi ir karalius, bet 
grieštai prieš tautos norus jis stoti 
negali, vienok kartais gali pasi
priešinti ir parlamentui, nors jeigu 
parlamentas ne norės to, jis savo 
norų pervaryti negali. Užsienių 
reikaluose karalius ir Anglijoj turi 
didesnę politišką įtekmę, negu vi
daus reikaluose.

Užsienių politiškus reikalus pri
žiūri užsienių ministeris, bet mini
steris svarbiuose rekaluose turi 
rerriteisi ir viską išpasakoti parla
mentui, arba turi dengtiesi kara
liaus vardu, todėl turi jo rodos 
klausti. Viską sakyti viešai ne 
visada paranku. Kol su kitoms 
tautoms vedamos tarybos, ministe
ris ne viską pirm laiko gali išpasa
koti, nes tąsyk pats sau tarybas ap
sunkintų. Todėl net Anglijoj, kol

"iš tarybų išeis, net užsienių mini
steris atsisako parlamentui tarybų 
pasekmes aiškinti. Tąsyk jis re
miasi ir dengiasi karaliaus vardu. 
Taigi bent ant užsienių politikos 
karaliaus įtekmė ne maža. Kara
lius vienok negali ir užsienių politi
koj stoti prieš tautos norus, bet 
vaidus su kitais jis gali švelnyti.

Prie mirusio karaliaus didžiausi 
Anglijos nesutikimai buvo su Vo
kietija, todėl jis surišo Angliją su 
svarbiausia Vokietijos priešininke 
Prancūzija. Nors naujasis karalius 
ir labiausiai kryptų Vokietijos pu- 
seA, jis negali nuo Prancūzijos pa
sitraukti, nes tam tauta nepritars, 
bet nesutikimus su Vokietija jis 
gali teip nušvelnvti, kad prietikiai 
ne nutruktų visai, jis gali gTesianti 
terp Anglijos ir Vokietijos karą 
ant toliau nustumti. To tai nuo nau
jojo karaliaus ir laukia vokiečiai. 
Ar jų viltys išsipili-■. tą ateitis 
parodys.

VIDURINĖ AMERIKA.
Respublikoj Nicaragua aplinki

nėse Rana buvo susirėmimas pre
zidento Madriz kariumenes su re- 
voliucijonieriais. Laike mūšio 
viena prezidento karumenės dalis 
apėjo revoliucijonierių stovylas ir 
butų pertraukusi jiems pasitrauki
mo kelią. Todėl revoliucijonieriai 
turėjo pasitraukti į sunkiai priei
namą paskutinį jų rankose esanti 
miestą Bluefield. Prezidentas tu
ri apie 3000 kareivių. Kiek yra 
revoliucijonierių, tikrai nežinia. 
Aplinkinėse todėl Bluefield reikia 
neužilgio laukti mūšio, kuris gal 
užbaigs tąsynes revoliucijonierių 
su prezidentu Madriz.

Garsinama buvo, buk prezidento 
šarvuotas laivas “Venus” gabe
nantis kareivius, paėmė vieną re
voliucijonierių kanuolinį laivą. Re
voliucijonieriai užtikrina, jog tai 
neteisybė. Terp prezidento ir re
voliucijonierių laivų dar nei vie
ną kartą mūšio nebuvo.

Revoliucijonieriai, kaip jie pats 
užtikrina, mieste Bluefield turi at
mušimui prezidento Madriz kariu- 
menės užpuolimo pakaktinai žmo
nių, gerų ginklų ir amunicijos.

IS METUVfe
IŠ SKAPIŠKIO, Ę2ERĖNŲ 

PAVIETO.
Vietinis ūkio ragelis pakriko. 

Pirmininkas išvažiavo miestan gy
venti, kito pirmininko nariai nepa
sirūpino išrinkti, tat Jm beveik me
tai, kaip nedaroma susirinkimai. 
Išsyk buvo virš lot? narių, o da
bar vos kokia dešinu tepasiliko.

(“Žemdirbys”),

IŠ KAU.'O.
Kaune buvo banko atstovų su

važiavimas, kuris t^/žsi 4 dienas. 
Jame dalyvavo ir vyriausybės at
stovai, o net ir pats Kauno gu- 
benatorius.

Kauno gubernijoje', dabar vei
kia 41 smulkiosios paskolos drau
gija. 1909 metais >os draugijos 
turėjo 22 tūkstančiu.' 574 narius. 
Pajinių pinigų tuose bankuose su
dėta 654 tukst. 500 itib., atsargos 
kapitolo 299 tukst. 890 rub., pa
dėtų gi pinigų 2 milijonai 43 tukst. 
rublių.

Susirinkimas daug apsvarstė 
naudingų dalykų.

Ištikto tokie bankai tai yra la
bai svarbus dalykas, ir galima lin
kėti jiems kuogeriausios kloties.

(“Rygos Garas”).

IŠ ALIZAVOS, P. NEVĖŽIO
PA V., KAUNI GUB.

Nors dabar ir pas.j ius brangios 
algos, bet dauguma ;l. vis traukia 
į Latviją. Tiesa, 4 ubliu — ki
tu užsipelno daugiau, 't dažnai nu
stoja brangiausio tu* — doros ir 
atšąla tikėjime.

(“šaltini

'VIŲ P.
j) skaitė 

-_JeJb apie 
vilės vals-
9 Valstie- 

: ūsams oo-

IŠ ADAKAvr

Adakavo dv.oą?^- 
čiuje, kurį nupirk 
čių Bankas ir pask 
selencams, sentikiai1 ’i Vietiniai 
žmonės, apie tai išm, baisiai nu
siminė. Nieko nina -z -ąmi, pradė
jo rupinties, idant dva -as nepatek
tų sentikiams, bet kad ifttektų vieti
niams gyventojams b žemiams ir 
mažažemiams, nes pasėmus jų yra 
be skaitliaus. Darė sueigas, rašė 
prašymus į Valstiečiu Banką, o 
kiek kitur siųsta prašymų, tai ne
gali nei supaisyti. Ir jau tikėtasi 
gauti žemės.

Bet štai 6 d. kovo atvažiavo iš 
Kauno Banko narys, ir tą dieną 
susirinko daugiau kaip 50 senti
kių. Kaip-kurie atsisakė, kaip-ku- 
riems nedavė, o 31 šeimynai pasky
rė viensėdžius. Musų- žmoneliai 
visi, kiek galėdami, bėgo su pra
šymais, vaikais ir senais tėvais ve
dini. Bet veltui, visiems atsakė. 
Žmonės nemaloniai apsiėjo su atė
jūnais, tie pabūgo, per tai kaip- 
kurie atsisakė. i;

Tas atsitikimas labai sugraudino 
aplinkinius ir to dvaro kampinin
kus. Aplinkiniai gaudavo malkų, 
šieno ir tt., kampininkai taip-pat 
prie tokio puikaus dvaro neblo
gai pragyvendavo, Kaipkurie 
žmoneliai yra pragvveuę daugiau 
50 metų, tad sunku jienjs išeiti.

Tnją brolis. 
(“Šaltinis”).

IŠ SUDERGO; UKMERGĖS
PAVIETO^

Girtuokliavimas čia įie tik nesi- 
mažina, bet dar didinasi. Vieti
niai ūkininkai, norėdami pasipel
nyti, pardavė žydeliams' po gaba
lą žemės namams pasistatyti. Jie 
manė gerą nuomą iš jų už pliacius 
paimsią. Bet dabar pątįs gailisi 
tai padarę. Apsigyvenę fevdai pra
dėjo slaptai degtinę pardavinėti. 
Pasididino girtuokliavimas. Atva
žiavo iš Panevėžio akcizfiinkas, su
šaukė visus ūkininkus iri paklausė, 
ar teisybė, kad žydai slaptai parda
vinėja degtinę. Visi vienbalsiai at
sakė, kad tai teisybė. Už sanvaitės 
atvažiavo du akciznmkui galutinai 
to dalyko ištirti, bet šį Vartą kai- 
kurie ūkininkai kitaip jaii pradėjo 
kalbėti. Ūkininkai pasakė dabar, 
nieko apie slaptą degtinės parda- 
ninėjimą nežiną. AkcizfSnkai, ge

rokai ūkininkus už tokį jų elgimą
si pagėdinę, išvažiavo.

Kai-kurie ūkininkai tačiaus nepri
ėmė žydų vaišių ir liudijo teisy
bę. Žydai, žinoma, baisiai įširdo 
ant jų. Jie pasamdė vieną stačia
tikį, Surdegio vienuolyno darbinin
ką, kad jis primuštų už tokį liudi
jimą Adomą Krisiuną. Pasigėręs 
darbininkas nuėjo naktį pas Kri
siuną ir, pastarajam duris pravė
rus, dūrė jam peiliu galvon. Kri- 
siunienei pradėjus rėkti, piktadaris 
pabėgo. Krisiunas dabar sunkiai 
serga. Archimandritas darbininką 
atstatė nuo vietos. Keleivis.

("Viltis”).

IŠ LYGUMŲ, ŠIAULIŲ PAV.
Jaunuomenė čia labai veržiasi 

prie apšvietimo, prie tautinio su
sipratimo, tik sunku prie to pri
eiti. Niekas tame dalyke nepade
da, bet dar trukdo. Musų kuni
gai dainuoti daneles draudžia. 
Kas gi čia, rodos, pikto, jei susi? 
rinkusi jaunuomenė padainuos, pa
skaitys laikraščius, by tik gerus? 
Rodos, tik raginti prie to reiktų, 
o ne ginti.

Kas gi daryti norinčiai dirbti pil
nai energijos jaunuomenei? Argi 
jau taip susidėjus rankas sėdėti 
namie užpečkvje ir laukti, kol pat
sai apšvietimas ateis?

Šviesos ir darbo trokštąs. 
(“Viltis”).

IŠ ŠAUKĖNŲ, ŠIAULIŲ PAV.
Už 4 viorstų nuo Šaukėnų yra 

du palivarku — Beržėnai ir Pet- 
rašaičiai, prie kurių daug yra ne
teisingu budu užgriebtos iš apy
linkės sodiečių žemės, dėlei kurios 
tų palivarkų savininkas Vladislo
vas $avĮŲėąs_be natrovoS bylinėjasi 
su sodiečiais. Nusibodo, matyti, 
byli.enėties. Kad greičiau atsikra
čius tuo, sumanė Savickis parduoti 
tuos palivarkus. Artimieji tačiaus, 
gerai žinodami dalykų stovį, nei 
nemano pirkti. Tat skelbiama laik
raščiuose, pasitinkint pirkėjus to
liau kur surasti. Žemė ne pagir
tina, ypač prastos pievos.

Kas norėtų tuos palivarkus pirk
ti, tegu gerai apsižiūri ir tebūnie 
atsargus.

Ten buvęs ir gerai ištyręs. 
(“Viltis”).

IŠ MARIJAMPOLĖS.
Lenkų laikraštyje “Tygodnik 

Suwalski” No. 13 p. Zanora ko- 
respondencioje iš Marijampolės 
aprašo lietuvių susipratimą, jų 
draugijų gyvenimą, užsiėmimą pre
kyba ir išskaito, kad be “Žagrės” 
sankrovos dar esą penkios kolioni- 
jalinių ir viena mastinių prekių 
sankrova ir Penčylos knygynas. 
Apie lenkus gi atsiliepia labai liūd
nai. Girdi, yra p. Čeikauskienės 
skaitykla, bet mažai kas ją lanko, 
nors ir yra joje daug gerų knygų. 
Užtat sekasi žydui platinti knygu
tes apie Pinkertoną ir Šerloką 
Holmesą.

Rašytojas spėja, bene tik šitų 
knygelių skaitymas ir pastūmė
jo neseniai nusižudyti 4 kliasos 
mokinį.

P. Zanora nemini nei pinkertoni- 
nės literatūros platintojo pravar
dės, o pasitenkina vien pavadinimu 
“žydas”. Manau, kad rašytajas 
daug ką žino apie tokios literatūros 
įtekmę į jaunuomenę, tik reikėjo 
aiškiau tai išdėstyti. Jaunučiai mo
kiniai, prisiskaitę tokios literatūros, 
kurioje be revolverių, užpuolimų, 
plėšimų ir užmušimų nieko nėra, 
patįs pradeda panašius bandymus 
darydami ir bežaizdami susipeša. 
Neretai gi ir prie blogų darbų toji 
literatūra pastumia.

Žinodamas tai patsai tosios lite
ratūros platintojas, gėdindamasi 
savo darbų, girdėjau, ketinąs pa
dėti ant savo sankrovos iškabą 
“Kultūra”.

Kultūra 1 Argi negeriau butų 
— “Stoklickis”? Tamsuolis...

(“Viltis”).

IŠ KALVARIJOS, SUVALKŲ 
GUBERNIJOS.

Pas mus tarpe jaunuomenės, 
ypač turtingesnių —- “bagočiukų”, 

išsiplainusi girtuoklybė. Girtuo
kliauja ne tik vaikinai, bet ir mer
ginos. Šventomis dienomis vaiki
nai, vietoje pamokslo, vaikščioja 
pliaukšdami visokius niekniekius 
ir laukia, kad tik greičiau merginos 
išeitų iš bažnyčios, su kuriomis 
drauge traukia pas Salaveičiką iš
gerti šalto ir skanaus alučio, kur 
prasėdi netoli saulės nusileidimo. 
Beveik kas šventą dieną tenka su
tikti vakare gatvėje kaimo mergi
nų ir vaikinų, gerai inkaušusių ei
nančių namon.

Gėda jums, vaikinai ir mergi
nos 1

Įdomu žinoti, ką sau mano to
kių vaikų tėvai ir kodėl jiems duo
da tokią valią?!

Bet ką čia tėvai žiūrės į savo 
vaikus, kad ir jie patįs pupiria alu
tį bei degtinę. Jiems nerupi iš
auginti savo vaikus dorais ir blai
vais, bet rupi, kad tik daugiau iš
gerti alaus ir .degtinės, o išsigėrus 
plepėti visokias. nedorybes.

Blaivininkas.
■ ("Šaltinis”).

IŠ NAUMIESČIO, SUVALKŲ
■ GUB.

25 d. balandžio Vilkaviškio žan
darų viršininkas padarė kratą pas 
Magdaleną Snialevičiutę. Nieko 
ypatingo nerado: paėmė visus jos 
laiškus; išvažiuodamas gązdino ka
lėjimu. N.

("Lietuvos Žinios”).

IŠ VILKAVIŠKIO, SUVALKŲ 
GUB.

Skaudu žiūrėti, kaip Lietuvoje 
visi lengvesnieji darbai svetimtau
čių rankose.

Štai pačiame Vilkaviškyje išvi- 
so yra suvirš 100 sankrovų, iš ku
rių tik 2 lietuvių rankose; iš 19 
aludžių su traktieriais nei viena 
nepriguli lyietuviui; iš 16 duonos 
kepėjii tik 2 lietuvių; 8 mėsiny- 
čios svetimtaučiams priguli; iš 4 
laikrodininkų tik vienas lietuvis ir 
tt. — Taigi lietuviams lieka tik 
sunkiausieji darbai.

Kaimiečiai ir miestelėnai lietu
viai daugiasia lanko svetimtaučių 
sankrovas, duoda šį-tą padirbti 
amatininkui svetimtaučiui ir tt. 
Nors svetimtaučiai visokiais bu
dais stengiasi patraukti lietuvius 
prie savęs, bet mes turėtume ne
bežiūrėti į jų visokias magaryčias 
ir jų lipšnumui nepasiduoti. Mes 
turime palaikyti savuosius, o ne 
svetimtaučius. Jeigu lietuviai ne
palaikytų svetimtaučių, tai tie, ne
turėdami ko veikti, turėtų krau- 
styties iš Lietuvos.

Nėra tarp musų vienybės, o tuo 
tik ir naudojasi svetimtaučiai.

(“Rygos Naujienos”).

IŠ LELČICOS, MINSKO GUB., 
MOZYRIO PAV.

Tarpu miško platybės, prie kran
to mažutės Ubarčio upės yra gra- 
po Pelikso Tiškevičiaus, gyvenan
čio Palangoje, sodyba. Prie sody
bos yra mažutis miestelis, vadina
mas Lelčica, žydų ir stačiatikių ap
gyventas. Yra čia cerkvė, šventi
kas, pristavas, žemiečių viršinin
kas, ligonbutis ir gydytojas; kra- 
sa, valsčiaus raštinė, valsčiaus mo
kykla ir keletas mažučių sankro- 
vėlių. Katalikų čia tėra: urėdas, 
raštininkas ir keturios šeimynos 
miestelio gyventojų. Kiti katali
kai gyvena išsimėtę tarpu miškų, 
taip vadinamuose “chutoruose”, 
arba sodžiuose; užsiima jie čia 
ūkininkavimu, veisia daug jaučių 
ir randa uždarbį iš miškų.

Tarpu 1835—1875 metų šio 
krašto katalikai daugel turėjo nu
kęsti už tikybą, buvo varginami 
ir visaip persekiojami; daugelis 
persekiotų pagalios pavirto stačia
tikiais, bet daugelis iškentė tuos 
persekiojimus ir paliko iki šio lai
ko prie savo tėvų tikybos. Uniją 
panaikinus beveik liki šio laiko 
vargus čia buvo katalikų padėji
mas: truko čia kunigų ir bažny
čių. Arčiausios šio krašto žmo
nėms bažnyčios buvo Mozyriuje 
ir Velednikuose — už 60, 70, 80, 
90 ir toliaus viorstų, prie blogiau
sio kelio. Pavasario metu negali

ma būdavo pasiekti dėliai didelių 
vandenų.

Tarpu katalikų, esančių šitokia
me verksmingame padėjime, atsi- 
razdavo tokių, kurie Reikale kreip
davosi prie netoli esančios cerkvės, 
bet netruko ir tokių, kurie, sekda
mi pirmųjų laikų krikščionis, prieš 
šventadienį eidavo tolimą ir var
gingą kelionę į bažnyčią, kad iš
klausius šv. Mišių ir atlikus išpa
žintį.

Bet pagalios šie vargdieniai susi
laukė arti bažnyčios: gr. Tiške
vičius pastatė ją Lelčivoje, o gra- 
pienė, žmona jo suteikė zakristijai 
reikalingiausius daiktus. Rugpjū
čio 15 d. 1909 m. toji bažnyčia li
ko iššventinta ir paskirta klebonas, 
kun. Kazimieras Dovgalevičius.

Katalikai savo geradariui yra 
neapsakomai dėkingi ir niekados 
jo neužmirš.

Tas pats grapas pastatė ir Vi
sokį dvare bažnyčią, kuri nuo 
Lelčicos 50 viorstų.

Dėkingas Pamiškio gyventojas. 
(“Šaltinis”).

LIETUVIŲ SKUNDAS.
Durnos atstovai, pp. Bulota, Kei

nys ir Požėla iš Godanavo gavo 
skundą, kad valstiečių Bankas ne
parduoda Juozapavo dvaro žemės 
vietiniems valstiečiams, bet gabena 
ten rusus. Ant skundo pasirašę 
150 valstiečių.

Atstovas Keinys tame dalyk: 
kreipėsi į banko valdytoją Chri 
punovą, kuris buk pasakęs, kad 
rusai didesnį skurdą kenčią negu 
lietuviai, kurie 1861 m. liko apda
lyti žeme; apie rusus tuomet ma
žiau rūpintasi. Atstovas Keinys 
prie minėtojo valstiečių prašymo 
prikergė dar savo.

(“Šaltinis”).

IS RYGOS.
Lietuvių Dailės Parodą Rygoj 

per 10 dienų, nuo balandžio 
11 iki 20 d. aplankė 1442 
ypatos. Mažiausiai lankytojų bu
vo pirmose atidarymo dienose; 
paskui lankančiųjų skaitlius vis 
augo, Didžiojoj Subatoje mažokai 
jų apsilankė. Daugiasiai svečių 
apsilankė antrą (arti 300) ir tre
čia Velykų dieną (apie 250) ir Di
džiojoj Petnyčioje (arti 250).

Pasakyti atskirai, kiek kurios 
tautos ypatų aplankė parodą, ži
noma, daiktas negalimas. Bet pa
gal parduotų kataliogų skaitliaus, 
rusų, lietuvių, latvių ir vokiečių 
kalbose, visgi galima atspėti, kiek 
kurių apsilankė. Kataliogų per 
10 dienų išviso išparduota 618. 
Matomai, kad kone kiekvienos dvi 
ypatos, apsilankiusios parodoje, 
pirkosi sau kataliogą.

Išparduota: 291. latviškų kata
liogų, 205 lietuviški, 87 rusiški ir 
55 vokiški. Reikia pažymėti, kad 
kokį trečdalį rusiškų kataliogų iš
pirko lenkai. Taigi latvių apsi
lankė virš 640 ypatų, lietuvių arti 
470, vokiečių apie 120, rusų apie 
100, lenkų apie 60 ir dar keliolika 
kitų tautų.

Per tas 10 dienų už bilietus ir 
parduotus kataliogus įplaukė ka- 
son 541 rub. 5 kap.

Džiaugsmas ima žiūrint, jog mu
sų Dailės Parodai Rygoje taip ge
rai sekasi. Dar didesnis džiaugs
mas apima matant kaip svetimtau
čiai gėrisi musų dailininkų dar
bais ir musų sodžiaus mergaičių 
ir moterų išdirbiniais. Ypač kai- 
kuriems vokiečiams, franeuzams, 
rusams nekalbant jau apie latvius 
begalo patiko musų liaudies sky
rius; jie labai gailėjosi, kad tin
kamųjų jiems daiktų nebegalima 
buvo nusipirkti. Mat liaudies sky
riuje mažai beliko neparduotų daik
tų. Tarp kita-ko Latvių nntzė- 
jus nupirko įvairių audimų ir mez
ginių už 112 rublių.

Labai malonu buvo žiūrėti į lie
tuvių “Pašelpos” ir “Žvaigždės” 
mokyklų apsilankymą parodoje. — 
Tik gaila, kad ne visų “Žvaigž
dės” mokyklų mokiniai parodą ap
lankė.

Mano nuomone “Žvaigždės” mo
kytojų priedermė buvo tai padary
ti, jei joms bent kiek rupi mustj

Ir



....... .... ■

„ kultūros ir tautiško susipratimo ke
lmas. R. L. D. P. N.

Stabrausko “Kentėtoją”, apie 
kurią buvo rašyta, poli
cija buvo uždraudusi lie
tuvių dailės parodoje laikyti, ne
są ji reiškianti Lietuvą. Gi trečią 
Velykų dieną ta pati policija vėl 
leido rodyti minėtąjį paveikslą.

Primename, kad dailės paroda 
bus atverta tik ligi balandžio 25 
d. Atvelykio vakare paroda už
sidengs. Kas dar jos nematė tai 
pasiskubinkite.

(“Rygos Garsas”).

(
IŠ PETERBURGO.

Balandžio 9 d. buvo 8 ir pasku
tinis šiame pusmetyj susirinkimas 
“Būrelio”. Berods nebuvo visai 
apie šį “Būrelį” rašyta, nors tai 
svarbus apsireiškimas Peterburgo 
besimokinančios jaunuomenės gy
venime. Nėra nei viename Rusi
jos mieste tiek studentijos, kiek 
Peterburge (kalbu apie lietuvius; 
jų čia apie 150), ir stebėtina: mu
sų studentai ir studentės žymiai 
skiriasi nuo kitų miestų ir draugi
jų. Bet kuom? Gal darbštumu? 
Veiklumu ? Anaiptol! Gaila, bet 
prisipažint reikia: skyriamčs ir la
bai skyriamės savo kalba — mes 
nemokame lietuviškai. Kalbos ne
mokame, laikraščių neskaitome. 
Lietuvos kultūros reikalų nepažį
stame- Bet ar visi tokie? — Visi, 
neskaitant kokių 8—10%. Skaudu 
taip atvirai kalbėti, bet tai gryna 
teisybė. Toli, mat, nuo Lietuvos 
gyvename ir todėl jos nepažįstame I 
Mes net susipažint su jaja arčiau 
nenorime. Peterburge viską rastu
me, tik nej ieškome. Gal tai visuo
tina prie visko apatija “reakcijos 
laikais?” Gal apsileidimas, o gal 
Itačiai tinginio esame apsėsti?

Aš pasakysiu — tik noro, noro, 
* bus viskas. Taigi lietuvių kal
bos, Lietuvos istorijos ir tt. pra
simokymo dėlei, vargais-negalais 
susitvėrė “Būrelis”. Susirinkimai 
kas pėtnyčia (pirmasis buvo 19— 
II). Per visus 8 susirinkimus bu
vo: 7 paskatos iš lietuviškos kal
bos, 5— iš istorijos, I —; apie Stu- 
dentų pasidarbavimą tikslui kul.- 
turos. I — apie Lietuvos kolioni- 
zacija. Susirinkdavo nemažai: 
studentų vis apie 20, o studenčių 
pardžioj 4—5, toliau tik viena (iš 
viso studenčių Peterburge apie 
30). Kokią apturėjome “naudą 
dvasišką” — sunku spėt, bet nors 
tai gražu, — arčiau viens kitą pa
žinome, ir gal nuosekliau toliau 
darbuosimės. Susirinkimus lankė 
vien universantai (per visą laiką 
turbut, netikėtai buvo užbėgęs vie
nas specijalistas j vieną susirinki
mą). Studentėms ypač šitie su
sirinkimai reikėtų lankyti, bet jos 
tolinasi; girdėjau net trupučiuką 
joms nesmagius aiškinimus, dėlko 
jos susirinkimų nelanko. Dailinin
kai musų visai tokių dalykų nežin- 
geidauja; jie augščiau juk už stu
dentiją stovi (nors keletas vos pa
sirašyt moka), jie juk busianeieji 
Lietuvos didvyriai I Mes musų dai
lininkams už kiekvieną žingsnį už
mokame, jei jie kuomet, sakysim 
ners prie rengimo vakarų priside
da, ir tai jie labai tankiai “bumba” 
kad juos skriaudžia, juos visi už
miršta. Aš skaičiau laikraščiuose, 
kad jiems net Lietuvoje vakarai 
rengiami ir pašelpos iš ten plaukia, 
bet niekame negirdėjau ir neskai
čiau, kad studentas butų šelpiamas, 
ar kad jo naudai butų rengiamas 
vakaras. Taip mat dailininkų sma- 
genįs sutaisyti. Studentas toks jau 
gaivalas, ant kurio kupros daili
ninkai net akmenis gali be parako 
skaldyti.

Visgi šis “Būrelis” parodys vei
kesniuosius,  gabesniuosius draugus, 
kurie gali gan nuosekliai pasidar
buoti : čia reikia pasakyt širdin
giausią ačių visiems, kurie tą “Bū
relį kuom gali palaiko, o svarbiau
siai tiems, kurie suteikia jieškan- 
tiems draugams žinias iš lietuviš
kos padangės. Vepels.

(“Lietuvos Žinios”), 
r:* ”

KAS LIETUVIUS IŠ TĖVY
NĖS VARO.

Išeivystės liga daugiausia buvo 
užsikrėtę žemaičiai ir Vilniaus gu
bernijos trakėnai. Nuo jų tas 
antkritis (epidemija) sparčiai pla
tinosi į visas šalis, pasiekė giliau
sią Lietuvą net patį jos šiaurės 
kraštą. Šiaurės link eidama, ji. 
vis silpnėjo ir kai-kur net visiškai 
buvo sustojusi. Buvo atsiradusi 
uitis, jog išeivystė jza pasiekė 

augščiausį laipsnį, aptuštino visą 
kraštą, likusiems padarė užtekti
nai vietos ir turės galų-gale sustoti. 
Tą viltį daugiausia kurstė patįs iš
eiviai. Jie nesidžiaugė, svetiman 
kraštan patekę; jie rašė gailius raš
tus, ilgėdamies tėvynės; jie pul
kais grįžo atgal suvargę ir ne- 
pralobę. Apie aukso kalnus Ame
rikoje ir kitur paliauta kalbėjus. 
Ir viskas užvylė. Aplankę sodžių, 
gavome patirti, jog šį pavasarį iš
eivystė netik nesustoja, bet net 
padidėta. Ypač iš tų vietų, kaip 
Ukmergės pavietas, iš kurių visų- 
mažiausia ikišiol eita. Sustoja tik 
žydai.

Kaip ant nebesveiko kūno votįs, 
ta lietuvių išeivystė tai šian, tai ten 
tvinksta, pratrūksta, vėl tvinksta 
ir taip be galo silpnindama ir be 
to nebetvirtą Lietuvos organiz
mą. Niekas tų vočių pačiose šak
nyse negydo, o lengvų patarimų, 
persergėjimų ir baidymų, kurių ne
maža anais metais bėrė musų laik
raščiai, niekas neklauso. Galop ir 
tie patįs laikraščiai nutilo, lyg pri
stigę naujų prirodymų, lyg nusi
minę, jog tasai jų rūpestis jokių 
laukiamų vaisių neduoda. O gai
la : “mačys — nemačys”, o kalti 
reikia; betirinėdami tą savo tėvynės 
ligą, jei kitų neintikintume, tai 
bent patįs suprastume, iš kur kį- 
la, kaip gyvenimo paskure vaikš
čioja visokie pūliai, kurie paskui 
votimis iškįla. Visi bendrai mė
ginkime statyti ligos dijagnozą. 
Štai keletas paskutinių pasergėji
mų.

Kas lanko sodžių, tas, neabejo
jame, yra pasergėjęs, jog lietuviai 
vis labiau pradeda vengti “juodo
jo” darbo, kuriuo vardu jie teva- 
dina žemės kultūrą: arimą, kūlimą, 
linaminę ir tt. Amatninkų darbas
— ne juodas, gatvių šlavėjų — 
taip-pat; juodžiausias ir sunkiau
sias darbas pabrikuose — lietu
viams taip-pat ne juodas; net ka
torginiai darbai tėra juodi Sibe- 
rijoje, nes Amerikoje jie pavirsta
— nebejuodais. Kas gi švarius 
ir, sulyginamai, netaip jau sun
kius žemės darbus apjuodina, o 
biauriausius ir sunkiausius miestų 
ir pramonės darbus išbaltina? Ru
blis ir tiktai rublis. Jis, dažniau 
svetur rankose pasirodydamas, ir 
labiausiai dūmais užrukusias akis 
nušviečia; jis labiausiai smala ir 
prakaitu permirkusį darbininko kai
lį bent nuo kitų žmonių akių gra
žiu rųbu uždengia; jis labiausiai 
suvargusią darbininko dūšią Kuo
somis valandomis supurtina ir tai 
valandai viską užmiršti leidžia — 
karčiamose ar saliunuose. Už 
rublio nematoma, kaip miestų ne
švarumuose, pabrikų dumynėse ir 
tvaike veikiai sveikata dįla, veidų 
raudonumas nyksta, — tiek to, by 
tik tai dienai būtumei linksmas ir 
“apsitaisęs”! Kas iš to, kad dvi
gubai ilgiau gyveni sodžiuje, vis
ką atsileidęs dirbdamas, kad visos 
dienos taip neapsakomai vienodai 
plikos, kad amžinai tuščios kišenės 
niekados neleidžia tau pajusti bent 
kokios savo galybės — nors gi 
karčiamoje, kur tavęs klauso ir 
prieš tave lenkias.

Ką visa tai reiškia? Ne ką ki
tą, kaip tik pirmapradinį padidėju
sių kultūrinių reikalavimų apsireiš
kimą. Musų sodiečiai pradeda 
trokšti laisvės, komforto (vigadų), 
paviršutinio skaistumo. Trokšta jų 
instinktyviškai, pasiilgsta, į juos 
savo rankas tiesia, jų kraštan pa
saulio važiuoja jieškoti. Bet visa 
tai apsireiškia primityvišakai, siau
rai, dažniausia juokingai. Kitaip 
ir negali būti: laisve ir gerove 
išmintingai pradedi naudoties tik 
tada, kada su jais apsipranti.

Tas pirmapradinis laisvės ir 
komforto troškimas mums pasirodė 
kaip kad viešpataujančiu ant vi- 
soko. Seniau girdėdavos šiokios 
šnekos.

Ko tu važiuoji Amerikon?
— Gi pinigų prisikasti. Neno

riu amžinai bernauti 1 Sugrįšiu su 
šimtais kišenėje, nusipirksiu ūkį, 
vesiu žmoną.... Arba:

— Paskendau skolose — atsitei
siu, triobas persitaisysiu, gyvulių 
prisipirksiu.... Arba:

— Brolius atidalysiu, liksiu vie
nas, kaip ponas, su savo šeimynėle.

Dar kiti svajoja net apie visą 
dvarą, didelį malūną, didelę pir- 
klystę.

Šiuo gi tarpu užklauzdami jau
nuomenę ir vienos ir antros ly
ties, vieną ir tą patį girdėjome.

— Kaip nevažiuosi Amerikon? 
Štai mano draugė pernai išvažiavo

tlŽTUVA

Ištekėjusi. Rašo: “apsitaisius” 
esu, krėsle sėdžiu, nieko nedirbu, 
ko noriu, valgau, ko noriu, geriu. 
“Apsitaisiusi” esanti.... — Ir at
siduso nabagė keliauninkė.

— Kur nevažiuosi Amerikon 1
— Sako vyriškas keliauninkas. — 
Štai draugas, keletą metų pabuvęs, 
sugrįžo “apsitaisęs”: skrybėlėtas, 
žiuponuotas, kamašuotas, gelumbi- 
nuotas.... — Ir tas atsiduso.

“Apsitaisę”, “apsitaisę”, “krės
luose sėdi”, “saliunuose ūžia”—tiek 
ir tesigirdi. Apie pinigų sutaupy- 
mą, tėviškės gerinimą, atgal kuo- 
veikiausiai grįžimą šiuo žygiu ne
esame nei sykio girdėję.

Tai girdėdami, seniai liūdnai 
galvomis linguoja. — Užaugino
me, girdi, užliūliavome, ir kam? 
Kad svetur patsai vienas gyveni
mu džiaugtųs ar utis penėtų....
— Senos motinos verkia, jauzda- 
mos, jog ne ką gera jų vaikai ras 
ir užmaryje. Vieni stabdo, kiti 
ragina, o vis dėlto širdžia pri
tardami jieškantiems “vigadų”; tad 
ir stabdymai neįtikina.

Paviršutinis švarumas ir gašu- 
mas viską atsveria. Ko jis ištik- 
rųjų vertas? štai Vienas sugrįžęs 
kaip karčiai apsakė savo “apsitai- 
symą”.

— Amerikoje visiškai suvargau, 
prasigėriau; vos kelionei beliko. 
Apsiaustas apseno .kelinės augš
čiau kelių sudrisko iki juosmeniui, 
skrybėlė nusivalkiojo. Grįždamas 
Prūsuose vos beįstengiau nusipirk
ti skrybėlę....'už markę. Kaip 
gi? Kitaip negalima: sugrįžus ty
čiosis; visi įsitikinę, kad Ąmeriko- 
je pabuvę visi ponais virsta, — 
reikia bent pasirodyti “apsitaisiu
siu”. O niekam neateina galvon 
pakelti mano surdotą ir pamaty
ti.... sudriskusį pasturgalį.... 
Gana, gana su tuo Amerikos po
niškumu....

Tai vienas lietuvių varytojas 
Amerikon — noras prasišviesti.

Kun. J. Tumas.
(“Viltis”).

LIETUVIAI PARYŽIUJ.
Paryžiuje (Prancūzijoje), tuom 

kartu lietuvių - gyvena 15. Užsi
ėmimą turi bemaž kiekvienas ki
tonišką : J. Gabrys advokatas; J. 
Pautienius turi dirbtuvę apdirbimo 
knygų, užlaiko apie. 7 darbininkus, 
prancūzus; J. Prušinskas naujai 
įsitaisė siuvyklą; du dailininku, 
A. Brakas — piešėjas paveikslų ir 
dirbėjas žemlapių ir A, Jucaitis — 
skulptorius; Z. .Ilgūnas ir P. Ba
nys — raštininkai; B, Šleinys, iš- 
ėjas automobilių rpokyklą, dabar 
lankantis orlaivystės mokyklą; J. 
Kučinskas — reprezentantas gė
lių fabriko; V. Jasiulaitis siuvėjas 
moteriškų rūbų; V. Kučinskas, siu
vėjas vyriškų rūbų. Moterų yra: 
A. Pautięnienė; J. Česniutė — 
studentė gorbonos; Dopkevičaitė
— studentė medicinos ; Kontantytė
— studentė “Ecole dės Hautes 
Etudes Sociąles’V,

Gal da yra daugiaus lietuvių ar 
lietuvaičių, bet nežinoma; kaipo 
mokinės — p. Popkevičaitė ir p. 
Kontantytė dar neseniai p. J. 
Gabriui pasisekė surasti.

1908 m., p. J.,Gabriui pasirūpi
nus, Paryžiuje tapo įsteigta drau
gijai Lietuvių Susivienijimas Pa
ryžiuje. Draugijos tikslas—suvie
nyti čianykščius lietuvius, šviestis, 
šelpti lietuvių rašliavą, laikraštiją, 
išsirašinėti laikraščius, rūpintis čia 
gyvenančiais lietuviais. Mėnesinis 
mokestis 25 ėentimai (5c.), bet 
mokama po daugiau, reikalui atsi
tikus sušelpti kokį lietuvį, aukauja, 
kas kiek gali.

Seniaus, draugijos L. S. P. bu
vo šelpiami šie lietuviai: skulpto
rius — A. Jucaitis; B. Šleinys su 
pagelba L. S. P. išėjo automobilių 
mokyklą, buvo palaikomu ypatin
gai p. J. Gabrio; Zgierski Strumi- 
lo ir kiti.

Dabartiniu laiku šelpiamas mi
nėtas — A. Jucaitis.

Seniausias Paryžiuje gyvenantis 
lietuvis — p. J. Pautienius, jis čia 
gyvena 23 metai.

Paprastų lietuvių darbininkų į 
Paryžių neatkeliauja, tik 1909 m. 
buvo atvykę du paprasti lietuviai 
darbininkai, kurie keliavo į Ameri
ką ir tapo sugrąžinti. Pribuvę 
Paryžiun, kol nesurado lietuvių — 
gyveno ant gatvės; jie metus laiko 
dirbo J. Pautieniaus dirbtuvėje.

Lietuviškų laikraščių draugijai 
L. S. P. pareina iš Amerikos : 
“Žvaigždė”, “Darbininkų Viltis”, 
“Keleivis” ir “Tėvynė”; iš Lietu

-vos: "Lietuvos Ūkininkas”, . “.Vil

tis”, "Liefūvių 'Tauta” ir lenkų 
kalboj “LftwaM.',į

Terp minėtų laikraščių, parei
nančių L. *S. £> Ha ypatiškai parei
na: “Lietuvos žinios", “Lietuvos 
Ūkininkas”’ ir "Šaltinis”; iš Ame
rikos: “Draugas” ir “Lietuvos” 2 
egz .

Lietuvių Susivienijimas Pary
žiuje turi' savo knygyną, kuriame 
randasi daug svarbių įvairaus turi
nio lietuviškų knygų ir senų lietu
viškų laikraščių kompletai, tik ne 
visi pilni; dar yra lenkiškų, pran
cūziškų ir vokiškų knygų.

Laikas nuo.laiko 1908—1909 m., 
Paryžiuje buvo skaitoma lietuvių 
kalba referatai p. J. Gabrio, kartą 
dainininko p. M. Petrausko ir dai
lininko p. A. Žmuidžiriavičiaus.

Keletas Paryžiaus lietuvių pri
guli lietuvių Dailės Draugi j on, terp 
tų ir minėti du dailininkai.

5 d. gruodžio 1909 m. susirin
kus Paryžiuje gyvenantiems lietu
viams, p. Jf Gabriui paaiškinus 
įstatus Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos ir jos tiksią, visi vienbalsiai nu
tarė prisirašytj prie T. M. D. ir 
susitvėrė kuopa, kuriai T. M. D. 
valdybos likosi paskirtas num. 
105-tas. :“‘

4 d. spalio 1886 m. Paryžiuje 
buvo susitvėrusi pirmutinė lietuviš
ka draugija “Želmuo” ir nuo to 
laiko sulyg 1907 m. lietuviai vis 
gyvavo susivienyję su lenkais.

Draugijos “Želmuo” yra proto
kolų knyga, kurioje įrašyta 13 
protokolų; pirmas protokolas ra
šytas 5. d', liepoš 1887 m. ir prie 
jo pridėtas antspaudas: Lietuviška 
Draugystė Želmuo Paryze X 
1886; paskiausias protokolas rašy
tas 7 d. liejoos 1890 m. po visais 
protokolais seka parašai: Perdėti- 
nis-Raštininkas — Verbunaitis.

Apie -veikimus ir nutarimus 
“Želmens” plačiai yra rašyta “Var
pe”, svarbiai lias nutarimas patil- 
pęs yra ,J— ‘Atsišaukimas” “Var
po” No. 6, : 891 m.; bet kaip ma
tyti iš apr tų “Varpe”, ton 
draugijoj p (įliejo tik keletas lie
tuvių, kiti b' 7 lenkai.

Likusiose Mmens” knygose, 
kurios H L. S. P. knygy
ne,- -randa; is tos draugijos
antsnau^ ■ " 'ietuviu
Draugystę _

1 d. va*? ,->4 m, duvo 
tvėrusi (t lietuvių su len
kais) d ra . “Lithuania”; jos 
yra likusi & įa didelė protokolų 
knyga, kurk esti vos 4 pilni pro
tokolai 5 ne įaigtas, o 6 tik ma
žumas, rašyt i lenkų kalba; po pir
mu protokol t, terp pasirašiusių len
kų esti ir dv. lietuviai: Juozas Pet
rulis, Audra ir Petras Rymša.

“Lithuania” gyvavo iki 1907 me
tų.

Lietuvių Susivienijimo Paryžiu
je Draugijos, 17 d. balandžio š. 
m. buvo susirinkimas, kurin atsi
lankė bemaž visi Paryžiuje gyve
nanti lietuviai.

Buvo tarta rinkti naują valdy
bą, bet kol kas, pasiliko ta pati, 
būtent: pirmininkas — J. Pautie
nius, raštininkas — J. Kučinskas, 
iždininkas — J. Jasiulaitis, kny
gius —■ J. Gabrys; dar pririnkta 
knygiui pagelbininkas — P. Ba
nys.

Į draugiją L. S. P. įstojo du 
nauji nariai1— J. Tumėnas ir J. 
Česiutė, Sorbonos mokiniai; tuom- 
kart L. S. P. susideda iš 12 narių.

Užbaigus draugijos reikalus, P. 
J. Prušinskas papasakojo, kaip ir 
kada susitverė Lietuvių Susivieni
jimas Paryžiuje, aiškino, kas tapo 
nuveikta, kiek likosi sušelpta lietu
vių ir kas dabar šelpiamas iš gy- 
venančiij z Paryžiuje lietuvių. Iš
reiškė fiadėktą toms L. S. P. ypa- 
toms, -kurios aukomis susirinki
muose ir- ypatiškai šelpė savo tau
tiečius, ■> karštai ragino dar šelpti 
dailininkų A.': Jucaitį, kurs labai 
sunkiame padėjime esti jau nuo 
seniai; įminėjo, jog musų skulp
toriaus ■>( A,-1 Jucaičio) išdirbiniai 
siųsti į -Lietuvių Dailės Parodą Vil
niuje, likosi. įstatyti parduoti Ky
bartų muitinėj. Reikalavo užmo
kėti didžiausio muito.

A. Jucaitis pasiaiškino, kad jau 
jo darbus. atėmė iš Kybartų ta- 
možnės Lietuvių Dailės Draugija 
ir išstatė savo parodoj Vilniuje 
keletai paskutinių dienų, bet kokios 
bus pasekmės — nežinia nes jo- 
kios tikros žinios ir jokio laiško 
apie tai negaunąs.

Nors mažai yra turtingesnių lie
tuvių Paryžiuje ir tankiai prisieina 
jiems šelpti kitus, bet neatsisakė 
tolesniai šelpti savo dailininką A. 
J. ir aukavo sekančios ypatos: J. 

Kučinskas, V. Kučinskas po 10 
fr.; A. Braks, J. Prušinskas, J. 
Tumėnas po 5 fr.; J. Pautienius 
4 fr. ir J. Gabrys 2 fr. Viso labo 
41 franką.

— Paskutiniu laiku skaičius lie
tuvių Paryžiuje padidėjo: man ži
noma 18 lietuvių, terp tų 4 mergi
nos ; 18 balandžio dar atkeliavo vie
nas lietuvis iš Suvalkų gub. — 
vargoninkas p. J. Mickevičius. Jis 
sako buk jam žinoma daugiaus lie
tuvių Parižiuje, bet kur jie gyve
na, nežinia.

Dažniausia į Paryžių vieni lietu
viai atkeliauja, kiti iškeliauja, kiti 
nuo seniai gyvenę ir dabar greitu 
laiku žada iškeliauti iš Paryžiaus.

Z. Ilgūnas.

IŠ AMERIKOS.
KOMETOS KALTE.

Talladeega, Ala. Pasirodymas 
Haleyo kometos terp gyvenančių 
šitose aplinkinėse negrų, kurie ne 
matė žvaigždės su ilga vuodega, 
daug neramumo pagimdė. Nuo 
išgąsčio pasimirė dvi merginos se
serys ir vienas vyriškis.

Nevu York. Gyvenanti Hash- 
ingse 25 metų Bessie Brandley lai
ke astronomų išpranašauto kome
tos užėjimo ant žemės, laukė jos 
su nekantrybe. Bet kad kometa 
neatėjo, tai tas ją teip suerzino, 
kad nuėjo ji į savo kambarį, at
suko gazą ir atsigulė. Rado ją 
jau ne gyvą.

SAKO, JOG KOMETA NEPA
SIEKĖ ŽEMĖS.

Nors sulyg viso svieto astrono
mų apskaitymo vuodega Haleyo 
kometos turėjo pasiekti žemę pe
reitos sanvaitės seredoj, bet tė- 
mijant iš tėmyklų, pamatyta, kad 
tą dieną kometos uodega buvo vi
sa matoma toj pačioj vietoj, ką ir 
diena pirmiau. Taigi astronomų 
apskaitymai nesutiko su atsitikimu. 
Washingtone, nors kometa, dėl ap
siniaukusio dangaus nebuvo mato
ma, ant elektriškų aparatų, ant 
“lektriškų ir telegrafų dratų patė-

j re šnypštė tąsyk, kada kometos 
uodega turėjo žemę pasiekti. Bet 
nuo kitų tėmyklų buvo matyt visa 
kometos uodega, taigi ji žemės už
gauti negalėjo. Kokios priežastys 
nuo žemės nukreipė kometos uode
gą, dar nežinia tikrai.

ŠLAKAI ANT SAULĖS.
Veik Visose astronomiškose 

Amerikos observatorijose tėmyto- 
jai, tą dieną, kada Haleyo kome
tos uodega susitiko su žeme, patė- 
mijo ant saulės didelius juodus šla
kus : didžiausias šlakas turėjo 60- 
000 mylių ilgio, o 30000 mylių plb- 
čio. Padarymui tokio šlako reiktų, 
kad ant saulės nupultų toks dan
giškas kūnas kaip musų žemė. 
Astronomiškos abservatorijos Hen- 
rich seminarijos profesorius Bren- 
nan ant saulės šlakų patėmijo 30.

GAL PASIMOKYS.
Berlin, Ohio. Likosi čia suareš

tuotas mokyklos superintendentas 
Willinger už tai, kad du mokiniu 
nuplakė. Paleido ji pastačius kau
ciją 1000 dol.

IŠNAUDOJA.
Nevu York. Kavos importeris 

Herman Sielcken, prieš tirinėtojų 
komisiją apreiškė, jog geriausia į 
Ameriką atgabenama kava impor- 
teriams atsieina nedaugiau kaip 
7)4 c. svaras, jos sudeginimas 
2)4c., taigi geriausia kava Ameri
koj atsieina 10c. svaras. Bet 
ją parduoda žmonėms po 
40c. svarą. Tokiu budu parda
vinėtojai pelno 400%,.

PAVOGĖ PINIGŲ SIUNTINĮ.
Oil City, Pa. Iš čianykščios 

Pennsylvania gelžkelio stoties pa
vogė pinigų siuntinį su 32024 dol. 
Siuntinys buvo siunčiamas Adams 
Express Co. Philadelphioj. Vagi
liai nesuimti.

DARBŠTUS DAKTARAS.
Nevu Rackford, N. D. Šitame 

miestelyj yra vienatinis daktaras 
Roy McKenzie. Bet jam atsitiko 
nelaimė; jis parpuolė ir nusilaužė 
koją. Tuom tarpu vienas miestelio 
gyventojas nusilaužė ranką. Todėl 
daktaras liepė ligonį atnešti su lo
va prie jo lovos ir jam padarė ope
raciją, kuri gerai pasisekė.

ŽIEDAS ARBA PERSISKYRY- 
RIMAS.

'Allegheny, Pa. Čia susitvėrė 
moterų organizacija. Sanarės rei
kalauja ,kad vyrai nešiotų ant pirš
tų, žinoma apsivedę, šliubinius žie
dus, kas Amerikoj neįėjo teip į 
madą kaip Europoj; kitaip žada 
teisme jieškoti perskyrimo. At
siras nauja priežastis porų persi
skyrimams. Bet ištikro ir moterų 
reikalavimas ne teip jau vertas pa
peikimo. Apsivedėlis privalo ap- 
sivedimo ženklą nešioti.

• TURBUT BEPROTĖ.
Pittsburg, Pa. Gyvenanti čia 

moteris Derigizo sušaukė į savo 
gyvenimą nuo gatvės 50 vaikų ir 
prie jų sau įvarė revolverio kulką 
į galvą ir atliko ant vietos.

GERAS LAIMIKIS.
Nevark, N. J. Naktyj, visiems 

miegant, į namus Samuelio Vogei 
įsikraustė vagiliai ir išnešė skrynu
tę su auksiniais ir deimantiniais 
daitkais vertės 100000 dol. Dei
mantai tie buvo pirkti porą dienų 
atgal, apie ką, matyt, vagilių ži
nota.

NETIKROS SVARSTYKLOS.
Brooklyn, N. Y. Miesto komi

sija darė reviziją daugelyj groceri- 
jų ir ypač Borough distrikte užtiko 
daug netikrų svarstyklų. Jos bu
vo teip įtaisytos, kad nuo pirkėjo 
pusės rodė daugiau, negu nuo par
duodančio.

NEGALĖJO PRIKELTI.
Pittsburg, Pa. 14 metų Roy 

Turner atėjo j namus gelžkelio 
urėdninko Hubbardo, jam mie
gant ir norėjo vidun įeiti su ko
kiu ten reikalu. Kadangi rėkavi
mai ir baladonės miegančio nega
lėjo prikelti, Turner išsitraukė re
volverį ir paleido per duris penkis 
šuvius. Bet ir šūviai miegančio ne
prikėlė. Tąsyk vaikas išlaužė du
ris ir, įėjęs vidun, rado Hubbardą 
lovoj ne gyvą, pervertą penkių re
volverio šūvių. Mat vaiko mie
gančiam gerai pataikyta, bet ir tai
kus šūviai miegančio neprikėlė.

TORNADO.
JLaul Valiny, Okla. Šitose, ap

linkinėse siautė tornado, kuris iš
griovė veik su visu du miesteliu 
— McKarthy ir Maysville. Pra
žuvo čia ir daug žmonių, bet tik
ras pražuvusių skaitlius -dar neži
nomas.

Cairo, III. Šitose aplinkinėse 
pereitos nedėlios dieną siautė tor
nado. Mieste sugriovė keturis na
mus, o kelioliką drūčiai pagadino. 
Daug žmonių sužeista. Smitho 
namus vėjas nunešė 70 pėdų to
liau.

SUDEGĖ LAIVAS.
San Francisco, Cal. 19 d. ge

gužio ant jūrių, 20 mylių nuo 
Newport, Ore., sudegė garlaivys 
“J. Marhoffer”. Jo įgula, suside
danti iš 20 ypatų, valtyse laimin
gai prisigriebė kranto.

SNIEGAS.
Atlanta, Ga. Į pietvakarius nuo 

Atlantos daugelyj vietų 17 d. ge
gužio naktyj pasnigo. Kaip Ge- 
orgijoj, gulinčioj pietuose^tai snie
gas jau per vėlai atsilankė.

Albuquerquc, N. M. šiaurryti
niuose Naujo Mexivo kraštuose 
diktai pasnigo. Kas atsitiko su 
galvijų besiganančioms bandoms, 
dar nežinia. Čia aiškiai buvo ma
tyt žibanti uodega Haleyo kometos. 
Daugelis mano, kad kometa kal
ta, jeigu šįmet pavasaris nepa
prastai šaltas ypač Amerikoj.

Deadzvood, S. D. 16 d. gegužio 
aplinkinėse Black Hills pusėtina 
pasnigo, o oro temperatūra nupuo 
lė žemiaus užšalimo punkto.

PRIGĖRĖ.
Gilliant, Ark. Važiuojant pe 

Gassattot upę, prigėrė moteri 
Wesley Wright, Gera Heath ir še 
setas vaikų.

EXPLIOZIJOS.
Canton, Ohio. Įtaisose Ame- 

riean Steel & Tin Plate Co. ant- 
syk išlėkė į padanges septyni ga
riniai katilai. Expliozijos 30 dar
bininkų tapo užmuštų, o apieso 
sunkiai sužeistų. Nuo ko užgimė 
expliozija, nežinia, nes visi buvę 
katilų ruime darbininkai tapo už
mušti

Nanimo, B. C. Dirbtuvėse Ham- 
ilton Povvder Co. atsitiko explio- 
zija, kurios penkios ypatos tapo 
užmuštos.

NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ.
St. Louis, Mo. Netoli Lovelace, 

III. susimušė du gelžkelio trauki
niai. Prie to dvi ypatos tapo už
muštos.

St. Louis, Mo. Prie įėjimo j 
tunelį ties 8 str. susimušė trauki
nys Illinois Centrai gelžkelio su 
taisančiu kelią traukiniu. Prie to 
8 ypatos tapo sunkiai sužeistos.

GAISRAI.
Centerville, Ala. Įtaisose Red 

Feather anglių kasyklų užgimė 
gaisras. Ugnyje pražuvo 36 ne
grai prasižengėliai, kurie buvo su
varyti į triobą iš medžio pastatytą. 
Ugnį užkrėtė tyčia vienas prasi
žengėlis, tikėdamas prie gaisro ga
lėsiąs pabėgti. 21 ypata sunkiai 
apdegė.

Phoeniz, Ariz. Sudegė čia 
Adams hotelis. Gaisras pridirbo 
nuostolių ant 275000 dol. Iš šim
to nakvojusių hotelyj svečių sura
do tik 71, kas atsitiko su kitais, 
nežinia.

Elkhart, Ind. Sudegė čia Con 
Co. pučiamų muzikališkų instru
mentų dirbtuvės. Nuostolius gais
ro padarytus skaito ant pusės mi
lijono doliarių.

Teterhana, Ark. Sudegė čia trįs 
krautuvės. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant 150000 dol.

Century, Fla. Sudegė čia įtai- 
sos Alger Sullivan Lumber Co. 
Per tai 500 darbininkų neteko dar
bo.

Merrill, IVis. Sudegė čia lentų 
plovykla Wright Lumber Co. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
150000 dol.

_

B DARBO LAŪKO.
Peoria, III. Iširo tarybos už- 

megstos terp*l. ’ .*Tų anglių kasy
klų savininkų Illinois valstijoj ir 
darbininkų atstovų; todėl streikas 
72000 darbininkų trauksis toliaus. 
Darbininkų atstovas Walker nesi
tiki, kad greitu laiku galima būt 
susitaikyti. Kasyklų savininkai 
siūlė 3c.' nuo tono daugiau, darbi
ninkai gi reikalavo 7c. daugiaus 
kasyklose pietinio Illinojaus ir po 
50. daugiau šiaurinio. Nesutikta 
ir kaslink davimo darbo tik orga
nizuotiems darbininkams, kasyklų 
savininkai tame nesutiko savę rišti.

Peoria, III. Angliakasiai Ilii- 
nois valstijos minkštųjų anglių ka
syklų nutarė streikuoti toliau. Or
ganizuotų darbininkų yra 75000, 
o pinigų organizacija turi $750000, 
tai išpuola tik po 10 dol. darbinin
kui. , Susitaikyti su darbdaviais pa
sirodė negalimu, todėl tarybos li
kosi pertrauktos.

Saginazv, Mich. Tarybos terp 
anglių kasyklų savininkų Michi- 
gan valstijoj pasibaigė. Priimta 
algos užgirtos Cincinnati konferen
cijoj. Tą sutartį vienok dar turi 
užgirti darbininkai; bet kaip ma
no, jie ją priims.

^Granoke, Va. Klerkai Norfolk 
& Western gelžkelio nutarė strei
kuoti.

South Betlehcm, Pa. Pasi
baigė streikas darbininkų čianykš- 
čiose plieno dirbtuvėse. Streikie- 
riai priėmė jiems kompanijos pa
siūlytas išlygas.

Milzvaukee, IVis. Streikuoja 
čia budavonių darbininkai dir
banti Brevery Association organi
zacijai.

Lakeville, Mas. 3000 darbi
ninkų American Tobacco Co. pa
keltos algos ant io^fc. Tokiu budu 
manoma, kad streikas pasibaigs.

f Dės Moines, Ia. 17000 anglia
kasių Iowos valstijos kasyklose, po 
šešių mėnesių streiko sugrįžo dar
ban. Kasyklų savininkai pakėlė 
mokestį 2c. nuo tonos,

IT Harhton, Pa. Dirbtuvėse 
Weatherly Foundry & Machine 
Co. 200 giserių sustreikavo. Jie
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reikalauja 25c. daugiau už dienos 
darbą.

Sustreikavo teipgi ringinistai ir 
niodeliatoriai Jeansville ■<' Iron 
Works dirbtuvėse. Jie reikalauja 
9 vai. darbo dienos, vietoj liuoso 
laiko subatoj po pietų.

LIETUVIAI AMF W
1S BALTIMORE, MD.

1 dieną gegužio buvo apvaikš
čiota darbininkų šventė. Parengė 
ją vietinė Kriaučių Neprigulming? 
Uunija. Susirinkimą atidarė J. 
Denkevičia ir pirmą kalbėtoją per
statė J. Šukį iš Brooklyno, N. Y. 
Jis savo ilgoj kalboj perkratė isto
riją gegužinės šventės.

Fotam kvartetas vedamas A. 
Petraičio sudainavo gerai šias dai
nas: "Saulelė Tek”, “Mažką valgę 
ir negėrę”, "Dabar laikas, broliai 
geras”, "Nors audros ūžia aplink 
mus”. Kalbėjo dar J. Bulotas ir 
dekliamavo P. Glaveckas.

Nors išpildymas programo už
ėmė daugiaus poros valandų ir 
žmonės buvo pusėtinai nuilsę, bet 
pirmsėdžiui pranešus, jog drg. Šu
kys turi gatavą referatą “Tutystė 
ir socijalizmas”, kurio perskaity
mas imtų porą valandų, visi 
atsakė, jog nori klausyti. Na ir 
buvo skaitytas referatas, kurio tu
rinio neminėsiu, nes jis buvo skai
tytas jau keliose vietose ir platesni 
aprašymai tilpo jau laikraščiuose, 
tik tiek pasakysiu, kad čia žmo
nėms patiko ir draugą Šukį, už to
kį nenuoalsu daršbtumą publika ap
dovanojo gausiu delnų plojimu.

Susirinkimai! atėjo apie 100 ypa
tų, tie patys, ką ir visada.

P. G.

IŠ DICKINSON, N. D.
Šitas miestelis lietuviams mažai 

žinomas, nors lietuviai čia gyve
na nuo trijų metų.

Darbus čia galima gauti plytų 
dirbtuvėj, pas farmerius laukus ap
dirbti. Galima gauti nuo guber
natoriaus žemės dovanai; žemę ga
li gauti turintis 31 metus, teip mo
teris, kaip ir vyriškis.

Y. Miller.

Iš PORTE AN D, ORE.
Tas mus gyventi neblogai: oras 

geras, viskas žaliuoja ir gėlės žydi. 
Darbai eina neblogai ir uždarbiai- 
pusėtini. Gėrėtis ir gamta dar la
biau būt galima jeigu vietiniai lie
tuviai sueitų į artimesnę pažjntį, 
kad susirištų į kokią nors lietu
višką organizaciją. Manau, kad 
šiame mieste yra musų tautiečių 
pusėtinas būrelis, bet jie išsiblaškę 
po visus kampus ir vieni apie kitus 
nežino. Vertėtų sueiti j artimesnę 
pažintį nors tiems, kurie skaito 
laikraščius, o butų galima ką ge
resnio nuveikti, suvienijus musų 
spėkas šitame mieste.

Musų miestas, nemažiaus vertas 
negu kiti Pacifico pakraščių lietu
viais apgyventi miestai. Man ro
dos, Portland vienas iš gražiausių, 
sveikiausių ir smagiausių. Galima 
drąsiai sakyti ,turi letuvišką klima
tą. Taigi susivieniję, gal nemažai 
naudos padarytume netik sau, bet 
ir musų broliams, kurie vargsta 
blogose sanlygose gyvendami.

Dar sykį aš užkviečių, draugus 
tautiečius, portlandiečius pasipa
žinti. Albinas Jakubka.

IŠ RAYMOND, WASH.
Vakarinėse valstijose daugiau

siai yra lentų piovyklų. Nėra ma
žesnio mokesčio kaip 2 dol. už 10 
valandų darbo. Darbas nuobodus, 
reikia dirbti ant oro; vasaros lai
ke degina saulė, žmones nudegę 
juodai.

Iš čianykščių lietuvių laikraščius 
mažai kas skaito. Miestas Ray- 
mond pastatytas ant pelkės, iškel
tas ant medinių stulpų, todėl labai 
nesveikas. Yra čia 13 smuklių, jų 
neuždaro nei naktimis. Todėl lie
tuviai, turėdami atidaras tas jų nu
mylėtas įstaigas, nieko kito ne no
ri, ne skaito veik nieko. Nedė- 
lioms nėra kur pasidėti. Ne vie
nas lietuvis norėtų grįžti į rytus, 
bet kelionė brangi. E, B.

IŠ KENOSHA, VVIS.
9 d. geužio, vakare 8 vai., ėjo 

trįs vyriškiai iš pietų į šiaurius 
gelžkeliu. Tuom tarpu iš abiejų 
pusių bėgo traukiniai ir tie vyrai 
papuolė terp traukinių. Vienas 
tapo ant vietos užmuštas; buvo tai 
lenkas Viktor Nadolski, nevi •’ęs: 
uitras buvo rusas Kukta Konstan

tas; jis tapo sužeistas: sprandas iš
plėštas ir kojos oda nuardyta, 2 v. 
naktį pasimirė jtrečias, koksai Cu- 
dai tapo numestas į griovį ir li
ko neužgautas. Už rusą ligonbutis 
paėmė $50; nuvežimas kūno į Chi
cago atsiėjo $90, popas už palai
dojimą paėmė $50. Už palaidoji
mą lenko paėmė kunigas lietuvis 
$10, palaidojo su mišiomis ir va
žiavo ant kapų, laikė kalbą. Ru
sas turi Rusijoj pačią ir vieną vai
ką. Kenoshos banke turėjo $500. 
Pati važiavo į Ameriką, bet duota 
jai telegramas, kad nevažiuotų. Vi
si tie vyrai buvo girti ir ėjo su 
merginoms pasilinksminti.

Kenoshietis.

IŠ EAST CAMBRIDGE, MASS.
Seniau iš-'musų miesto laikraš

čiuose tilpdavo džiuginančios kiek
vieną lietuvį žinutės apie tankiai 
rengiamas prakalbas su dekliama- 
cijoms, apie teatrališkus perstaty
mus, apie aukas revoliucijos ir 
tautos reikalams ir tt.; vienu žo
džiu, rasdavome žinias apie čia
nykščių lietuvių veikimą tautiškoj 
ir darbininkiškoj dirvoj, visokius jų 
užmanymus. Bet pastaruoju laiku 
viskas persikeitė, persikeitė net vi
sas lietuvių naminis ir šeimyniškas 
gyvenimas. Vienos čielos šeimy
nos tapo iškeiktos, apšauktos be
dieviškoms, šliuptarniškoms, soci- 
jalistiškoms pavadintos; kitose šei
mynose vyras bedievis, o moteris 
gera katalikė, kitur moteris iškeikta, 
o vyrus ne. Viską tai teip greitai 
padarė naujas kunigas Krasnickis. 
Jis kaip jau buvo rašyta laikraš
čiuose, pradėjo ardyt prakalbas, 
siųsdamas savo pasekėjus į susi
rinkimus, iš ambonos niekindamas 
socijalistus; pradėjo net knygne
šius neleist su knygoms į lietuvių 
gyvenimus.

10 d. gegužio užėjau su kny
goms į vieną lietuvišką namą prie 
Harding gatvės. Tuom laiku už
ėjo ten kun. Krasnickas ir, kaip 
paprastai, pirmiausiai užvedė kal
bą apie aukavimą kiek nors, bet 
atsakius, kad jau aukauta kitur 
tam mieriui, jis pamatęs knygas, 
paima nuo stalo “Beždžionių pre
zidentą”, Antonovo parašytą ir tuoj 
trenkė į stalą ir pradėjo kolioti 
visus socijalistus, šliuptarnius ir 
manę, kaip aš drystu tokius raštus 
pardavinėti. Liepė man iš svetimo 
namo laukan išeiti, bet žinoma, aš 
nepaklausiau. Čia reikia pasakyti, 
kad dėl jo šiurkštumo, šitam kuni
gui pasitaiko, kad jį žmonės iš sa
vo stubų išprašo, todėl vaikščioja 
dabar paprastai ne vienas.

J. P. Raulinaitis.

klių. Tačiaus ne vienas "Ratelis” 
davė dykai bilietus, juos davė ir 
"Muzikališkoji Draugija Birutė”. 
{ visus jos perstatymus, buvusius 
šiame sezone, reporteris buvo įlei
džiamas dykai, išskyrus porą p. 
Petrausko koncertų.

Taigi, jeigu ką reporteris pagyrė 
arba papeikė, tai ne dėl bilietų. 
Ne visus juk "Ratelio” perstaty
mus ir artistus jis išgyrė ir ne 
visus “Birutės” perstatymus ir ar
tistus išpeikė. Jeigu "Ratelis” bu
vo labiaus pagirtas, tai vien dėl to, 
jog jis turėjo gabesnius artistus, 
kokių “Birutė” neturėjo. Net ge
riausius “Ratelio” artistus, tokius 
kaip pp. Vaitiekūnas ir Briedis, 
reporteris ne visuomet išgyrė. Tą 
nėra reikalo privesti, nes visi skai
tę “Lietuvą”, tą galėjo matyti. Jis 
išpeikė tokius “Ratelio” perstaty
mus kaip “Izraelio Vaikai”. Ne 
visi “Birutės” perstatymai buvo iš
peikti ;. iš jų, kiek atmenu, tik 
“Blinda” buvo nupeiktas. “Blin
dą” lošiusieji buvo pagirti toki ar- 
titsai kaip p. Butkus, p-ne Mos- 
kienė; iš visų tik vienas Baltrušai
tis buvo nupeiktu. Bet kadangi 
pastarasis su “Dagio” leidėjais yra 
artimesnėse pretensijose, tai čia po
nas reporteris tuomi ir prasižengė.

Apart kitko, “Dagis” apkaltino 
“Lietuvos” reporterį, buk tasai be
veik vienas pripildęs savo raštais 
“Rimbą” (“Darbininkų Vilties” 
humoristikos skyrių), visaip išmis- 
linėdamas apie chicagiečius, ypač 
apie įžymesnius Chicagos tautie
čius. Iš kur tokias žinias “Dagis" 
pasėmė, tai ne mums “griešniems” 
žinoti. Todėl, jeigu "Dagis” pa- 
rodįs nors vieną kokį nors “Lie
tuvos” reporterio raštą "Rimbe”, 
arba kur nors kitur, kokiame nors 
laikraštyje, išėmus “Lietuvą” lai
ke reporterio prie “Lietuvos” re- 
porteriavimo rašytą, tai “Lietu
vos” reporteris šiuomi “Dagiui" 
pažada tą, ko gali nuo jo pareika
lauti. Kiti laikraščiai lai maloni 
tokį “Lietuvos” reporterio raštą, 
jeigu jis tame laike ten tilpo, ne
slėpti. Bet jeigu to “Dagis” ne- 
prirodįs, tai reporteris malonėtų, 
kad “Dagis” prie savo antgalvio 
— “Dagis”, pridėtų dar žodį “Me
lagis”. Tada bent visi matys jo 
tikslą. “Lietuvos” reporterį
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įnirties sužadinti. Tik Flynnui ir 
Langfordui, svarbiemsienis imty- 
ninkams susirėmus sena žiūrėtojų 
kraujagodybė atsidegė. Tąsyk mi
nia pasvaigo. Imtyninkai kovės 
smarkiai,žiauriai, žvėriškai, kol, bai
saus pusvalandžio pabaigoje, juod- 
veidis ilgu, nedoru savo rankos 
moju iškėlė romėną ir baltveidis 
krito kaip maišas ant aslos be 
jausmo, sumuštas, sukaneveiktas.

Žvėriškumas ir patogumas vi
suomet plėtojos drauge. Tik da
bartinis žvėriškumas stengėsi pra
šalinti patogumą. Beaugdamas iš 
butinumos gyventi, išpradžių jis 
buvo palaidas, chaotiškas, neap
dirbtas. Tai buvo žvėriškumas už
sidegusio gyvulio, plėšrojo žvė
ries, nejaukinto ir neprotingo, ei
nančio padaukais be j ieškant maisto. 
Toliaus rados padermės kovojan
čios už pirmesnybę. Potam pas 
pirmapradinį gyvulį rados tveria
moji klaidžiojanti protinė veiktis 
vadinama j vaizdu. - Su juo atėjo 
pažinimas ir noras grožio. Pir
mieji juodieji karžygiai dažais te
pė savo odas ir puošė savo kunus. 
Barbarybė buvo iškelta į puikią. 
Vėliaus kareiviai puošės įdomio
mis parvomis, jų parėdalai buvo 
išrašyti auksu ir sidabru, jų žirgai 
buvo brangiai papuošti. Grožio pa- 
mėgis žengė ir plėtojosi drauge su 
žvėriškumu, kadangi žvėriškumas 
yra įgimtu gaivalu visoj žmogaus 
pajiegoj — jis neatimamas, nesu
mažinamas, nesunaikinamas. Ty
lus, bekraujis dabartinės pirklybos 
žvėriškumas yra gal baisesniu už 
greitąjį perskriodimą romiškuoju 
kardu; tai yra išdailintas žvėriš
kumas, pragobiosios civilizacijos 
žiaurumas.

“DAGIO” LEIDĖJAMS IP 
SANDARBININKAMS.

Praeitame "Dagio” numeryje til
po melagingas aprašymas apie 
“Lietuvos” reporterį bei apie jo 
“negražius" pasielgimus, todėl rei
kalinga čia jiems, “Dagio” rašy
tojams’ tas nurodyti, nors, neabe
joju, jog jie pats tą gerai žino, ką 
manau nurodyti, nors tyčia tą ži
nojimą niekina.

Nežiūrint koks ten laikraštis bu- 
tų — humoritiškas, satyriškas, par- 
tijinis, ar visuomeniškas — kiek
vieno laikraščio priderystė rašyti 
tik tą, kas yra teisybė. Tokios tak
tikos privalo ir turi prisilaikyti 
kiekvienas laikraštis. Musų gi 
“humoristiški” laikraščiai iki šiolei 
daugiausiai užsiima tik išmislinė- 
jimais ir iš piršto išlaužtais ap
kaltinimais, nesidrovėdami pirm vi
so ko apkaltinamuosius apvaini
kuoti visokiais išpravardžiavimais, 
koki pasitaiko tik terp gatvės vai
kėzų.

Sulyg “Dagio” apkaltinimų, 
“Lietuvos” reporteris visada iš
gyręs “Dramatiško Ratelio L. S. 
S.” perstatymus, nežiūrint koki jie 
buvo, vien tik už tai, jog “Drama
tiškas Ratelis” reporteriui duoda
vęs į savo perstatymus dykai bi
lietus, kuomet “Birutės” perstaty
mus, drauge su jos lošiamais vei
kalais, reporteris išniekindavęs, ži
noma, už tai, jog ji nedavusi dy
kai bilietų.

Pas kitas tautas reporteriams vi
sur esti dykai įėjimai. Reporte
riai dykai esti įleidžiami į yvai- 
riausias vietas, kur tik jiems rei
kalinga įeiti: į teatrus, koncer
tus. operas, muzėjus ir tt. Lietu
viams gi tas nepaprasta, jie kita
taučių išdirbtų taisyklių dar ne
daug pažįsta. Todėl, jeigu “Dra
matiškas Ratelis” davė reporteriui 
bilietus dykai, tai jis vien prisilaikė 
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DAR APIE GYVENTOJŲ SU- 
SKAITYMĄ.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
gyventojų surašąs, pagal Kongreso 
nutarimo, jau pasibaigė gegužio 15 
dieną.

Girdžiama vienok, kad daugelis 
gyventojų, nežinia dėlko, likosi ne
užrašytais ir pertat nepriskaitytais 
prie abelno skaitliaus. Jei Tamstos 
enumeratorius neužrašė, arba jei 
Tamsta žinote šeimynas dar neuž
rašytas, tuojaus apie tai malonėkite 
pranešti Cenzo biurui.

Palikti neužrašytais pavienius ar
ba čielas šeimynas — tai reiškia 
nuskriausti Jungtinių Amerikos 
Valstybių gyventojų skaitlių, nu
skriausti skaitlių gyventojų mie
stuose, valstybėse ir pavietuose, ku
riuose Tamsta gyvenat, tai reiškia 
nuskriaust skaitlių gyventoji] atski
ros tautos arba luomo, kuriam 
Tamsta priklausote. Kitais žodžiais 
sakant: kiek dūšių liko neužrašy
tų, ant tiek bus mažesnis gyventojų 
skaitlius Tamstos valstybėj; mieste 
arba paviete, kuriame gyvenate, 
tautoj ir luome, kuriam priklauso
te.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Cenzo biuras nori žinoti teisybę, 
tikrą gyventojų skaitlių.

Žemiaus paduodama klausimai, 
ant kurių reikia atsakyti apleis
tiems, kad tilptų šiųmetinių gyven
tojų surašan.

Tamsta gali šį patį popieros skly
pelį iš laikraščio iškirpti ir, sura
šęs atsakymus, pasiųsti Cenzo biu
rui. Arba pats gali tuos pačius 
klausimus ir atsakymus ant atski
ros popieros parašyti ir teippat tuo
jau pasiųsti Cenzo biurui.

Siųzdamas tuos klausimus su at
sakymais, ant koperto, ažuot kra- 
sos ženklelio (markės) ant kampo 
(iš dešinės pusės viršuj parašyk 
teip: Official Bussiness, Bureau of 
the Census. Jei parašyti tuos žo
džius, prie laiško nereikės lipinti 
krasos ženklelis ir laiškas nueis pa- 
skirton vieton.

Štai ant kokių klausimų reikia 
atsakyti tiems, kurių enumeratorius 
nėra užrašęs:
Vardas pravardė ........................
PTJLL NAME ...........................
Antrašas ............. . .......................

rugsėjo 1
■ • • •

Sept. I 1909

le, ar samdaiAr gyveni savam 1

Home owned or reirted .............
Jei savame, ar turi užtraukęs mor- 

gicių .................. . .....................
Fre or mortgaged ....................
Patėmijimai .................................
Remarks ................ . ....................

Ant šitų visų klausimų privalo 
atsakyti kiekvienas skyrium: senas 
ir jaunas, didis ir mažas, ir tuos 
atsakymus pasiųst savo distrikto 
supervizoriui.

Teip, duokime sau, visi tie, ku
rie gyvena mieste Chicago arba 
paviete Cook, gali siųsti savo tuos 
atsakymus sekančiu antrašu:

VVillard E. Hotchkiss,
Supervisor of the Census,

406 Raud McNally bldg., 
Chicago, III.

Jei nežinai savo Cenzo supervi- 
zoriaus antrašo, paklausk laikšne- 
šio — jis pasakys. Jei ir teip ne
galėsi patirti antrašo, tai tuos klau
simus su atsakymais siųsk tiesiok:

United Statės Census Bureau, 
Washington, D. C.

J. P. V ar kala (Sp. Ag.).

IPillard Huntingtonsl IVright. 
KRAUJO REGYKLA.

Pagonybė buvo puiki. Pagoniš
kasis žvėriškumas išdidus. Ro
mos garbės metais šimtas tūkstan
čių — parvos vaivarykštė — sė
dėjo marmuro amfičeatriiose po 
mirgančiais lelijų ir šilkų balda- 
kymais, drąsinami laukinės muzi
kos, jaudinami rytinių kvepalų, ir 
žiurėjo į pasiutiškas grumtynes 
šarvuotų raitininkų, skyduotų ga
linčių ir graznuotų ratininkų. Su
šukus “Hic habet”, jie pasvirda
vo priekin ir užgniauždavo savo 
nykščius. Čia parpuolęs gladiato
rius buvo perduriamas plienu.

Kitokios yra šios dienos grum
tynės, kurios atsako anoms išdi
džioms senovės stiprybės ir krau
jo orgijoms.

Neseniai Vernone suėjo ir ko
vės šeši imtyninkai. Tai buvo po- 
roda visa to, kas yra likę šiandien 
nuo senovinių arenų. Pirmos dvi 
imtynės traukėsi vos po kelias mi- 
nutas. Jos neįstengė nei žiūrovų

Žvėriškumas kaipo grožio regi
nys pirmiausiai buvo suprastas ir 
įšauktas pas etruskus. Ant et
ruskų pastatyta Roma. Augščiau- 
sias žvėriškojo grožio laipsnis bu
vo pasiekta prie Cezarų, pradedant 
nuo Kaligulos ir einant augštyn 
iki karščiuotų įvaizdi] Nerono, Do- 
mitijano, Karakallos ir to laibo
jo velniškojo hermofrodito Helio- 
gabalo. Bet čia prasidėjo slaptos 
gotų ir vandalų suokalbystės. Ro
mos likimas likosi uždarytas me
duotoje midaus taurėje. Sudundė
jo žemė nuo tūkstančių marguo
jančių kojų. Smūgis, kuris su
krėtė senovinį pasaulį, likosi pa
leistas. Romos garbė susiubavo, 
sukniubo ir pargriuvo įromis.

Bet šiandien mes turime senovi
nių gladiatoriškų imtynių užlikinį. 
Tauta pražūva, bet jos idealai gy
vuoja kaipo visuotinas pavildas. 
Šiodieninėje lažybų imtynėje yra 
senovinis Romos idealas bespalvės 
aplinkybės išlygintas. Antrankio 
nėra daugiau. Kumštis apkrautas 
sunkiu švinu yra biauria istorija. 
Kilpos ir lazda likosi atmesta. Bet 
žvėriškoji pajiega yra be atmainos; 
kraujas vis verda prie muštynių. 
Tik išvaizda yra kitokia.

Romos didybės metais ciesoriš- 
kosios orgijos neišpasakomai buvo 
iškilmingomis. Milžiniškuose mar
muriniuose amfiteatruose buvo 
spalvuotosios betvarkės kvaitulys 
— į padukį varąs muzikos plerpi- 
mas, griausmiškas, sumišęs žvė
rių bliovimas, ginklų čarškėjimas 
į šarvus, kvapą užimanti kvepalų 
kvapsnis, puikiai išsiuvinėtos tuni
kos ir togos, nešykštis puokščių, 
gausi siuvinėtų šilkų sądermė — 
dalykai siekia žmogaus vaizdumo 
kraštus. Šimtas tūkstančių žmo
nių padarė kįlančią išlanką augš- 
čiau apkvapsnintos, puokštėmis iš
barstytos arenos: pilkarubiai ku
nigai, mėlyntogiai liktoriai (mar
šalkos), užrubežiniai kunigaikščiai 
ir ambasadoriai kuojvairiausiais 
parėdalais kuomargiausių parvų, 
jauni aristokratijos žmonės su pui
kiais skaisčiai raudonais ploščiais, 
nuo kurių dvelkė cinamonais, nusi- 
dariusios koketės su žirenančiomis 
rytinėmis akimis ir kvapsniuotais 
šydais bei peplasais sidabro aude
klo apdangalai; karžygiai apsitai
sę į purpurus — veidai ir rankos 
nudarytos karmazino dažu, moterįs 
su odomis išbaltintomis švinu; 
pirkliai su baltai išsiuvinėtomis to
gomis ; jaunos moterįs su merunu 
plaukuose, jų lanksčios baltos ran
kos ištrintos cidonijos sunka, jų 
sandaliuotos kojos pavilgytos ša- 
prone, jų krutinės sukvapsnintos 
muskusu, lupos nuraudonintos al- 
kanetu, antakiai nujuodinta suo
džiais. Pačiame amfiteatro gale 
muzikininkų tuntas tigrų kailių tu
nikose be paliovos skleidžia ne
žmonišką riestų ragelių plepiriią. 
Arti arenos sėdėjo ciesorius Ceza

ris, nuteptas dažais, įtrintas kvaps- 
ningais tepalais, visas jo kūnas 
nuskaustas, jo nagai nudažyti 
jo puikus purpurinis rūbas šviečia 
graznomis ir auksu, jo lupos sudė
tos nedoro pasigėrėjimo šiepulin.

Pirmos alsingos popiečio valan
dos buvo užimtos kraupiomis žvė
rių imtynėmis. Liūtai, žirafos, hy- 
popotamai, rainiai (tigrai) ir hije- 
nos draskėsi vieni jo kitų — vie
nas kitam paleisdami žarnas, už
tempdami, suplėšydami vieni ki
tus — kol antgalo arena likosi’vie
na atkaria regykla suplėšytų mė
sų, besiliejančio kraujo ir paleistais 
viduriais lavonų. Buliai kimiu 
balsu baubdami rėmėsi su pantero
mis. Baisios boa vyniojos aplink 
silpnas stirnas ir paskui paliko jas. 
drebančias, sutruškintas. Jiešmais 
įerzintų milžiniškų drumlų kaimenė 
trypė tūkstančius avių. Išalkę nos- 
ragiai iltimis varstė hijenų pulką. 
Šitam pasibaigus ir areną nuvalius, 
raitininkai ir ratininkai, puikiose 
tunikose, išpuoštose kaltu auksu; 
pliki, juodi Afrikos milžinai; sve
timų šalių karžygiai; lygumų me
dėjai ; plynių žiauruoliai; Paniirio 
kiurzai, ėjo ir maišė smarkios ko
vos poškėjimą su krotalos ir har- 
pų muzika, ragų plerpsėjimu ir 
pakvaitusių tūkstančių dainavimu. 
Išeidavo kovon etiopai su tigrais, 
kurioje negrai buvo suplėšomi į 
šmotus sąnarys po sąnariui; ėmės 
buliai su raitininkais; buliai su 
drumbliais; žalčiai su kiuržais; le
opardai su briedžiais — abelnas 
suplaukis neišpasakomos piovynės.

Bet visa tai buvo tik pradžia. 
Popiečio svarbiausiu nuotikiu bu
vo gladiatoriškosios imtynės. Jų 
prirengimui šimtai vergų valė are
ną nuo sudraskytų žmonių ir žvė
rių kūnų. Areną nuvalius ir nu
šlavus, nuogos moterįs nuo lekti- 
kos (tikra nešykla) etiopų nešamos 
iš naujo barstė žemę gėlėmis ir 
kvapsnino orą trintu muskusu. Po 
to užėjo tyla neišpasakomo lauk- 
stumo pilna. Staiga muzikininkai 
pradėjo žaisti ne savais balsais. 
Tūkstančiai balsų pridėjo savo 
šauksmus prie jos. Pro milžiniš
kus skliautus ilgos didžiųjų gladi
atorių eilės pradėjo eiti arenon, 
mosuodami savo kardapciliais ir 
šaukdami pagarsėjusį, “Avė Impe- 
rator, moriturite sulutunt”.

Asesoriui davus ženklą mušis 
prasidėjo. Šviesos brūkšniai, pra
siskverbdami pro tinklėtą šilkinį 
baldakimą plėsčiojo ir mirgėjo nuo 
blizgančių peilių ir skydų. Bežiū
rinčias minias ištiko tyla. Šimtai 
fleitų skleidė savo minkštą po 
kvapsniuotąjį orą. Vestalės triukš
mingai mėtė rožes pro marmurinę 
baliustradą. Gyvi gražus gladia
torių liemenįs, aptraukti rusvomis 
odomis ir apvainikuoti nužibintais 
šalmais, vartės, badės ir alpo pui
kiame veiksmo sąlydume. Išdidi 
jaudingo spalvinimo sądermė 
drauge su tirštomis kvapsnimis ir 
švelnia muzika buvo puikaus jaus
minio smagumo čiukuru — galuti
nu jausmų kvaituliu. Čia buvo 
dailenybiškos mirties čiukuras — 
baisaus, išdidaus grožio pats vir
šus. Gladiatoriams gi parpuolus, 
žiūrovų nykščiai susilenkdavo 
pažymėjimui kelio atsvertam plie
nui. Kartas nuo karto, liktoriams 
davus ženklą, mušis liaudavos. 
Mystiškai apsitaisę žmogystos nu
nešdavo šalin negyvėlius, pirma 
ištyrę gležnus kunus raudonai įkai
tintomis geležimis, ar jie nėra ap
simetę negyvais.

Mušis traukėsi iki saulės nusi
leidimui. Paskui ėjo puota, — 
kurioje gražios, nuogos mer
gos, su rvtėniškąja gašla akyse, 
šoko pagal krotalos balsą; čia po
litūruoto sidabro amforose (ąso
čiuose) falerniškas ir chioiškasis vy
nas tolydžio buvo paduodama jau
nų berniokų, kurių ilgi plaukai 
buvo vietoje šluostelio. Toliaus 
ėjo šokėjos, giesmės ir, antgalo 
kvapsninės pirtįs. Pajautimai bu
vo išgilinami su gausa nebuvusia 
lygtol. Vynmidžiui gi pasibaigus, 
muzika darėsi pašėlesne, šokis 
džiovingesniu, kvaitulys svaiges
niu.......kol galų gale visiškas siu-
tinys neparbaigė Romos pajauti
mų.

Šiandien! Koks nelemtas ir 
jaukus, vienok įgimtinai puikus 
vaizdas! Man įėjus Vernone pavi- 
lionan pasižiūrėti romiškasios are
nos likučio parodos, aplinkybių 
biatirunia apnyko mane. Aplin
kui mažą iškeltą estradą viduryj 
buvo trįs didelės sėdynių eilės 
laipsniškai einančios augštyn iki 
audeklinių lubų ar prastų sparų.

Pusė stogo buvo nudengta, įlei< 
džiant menką saulės šviesą, lan
guojančią visą vidų sąsparų šešė
liais. Augščiausios sėdynės buvo 
užimtos negrų, meksikonų, italų 
ir bėdinesniųjų amerikiečių luo
mų. Jie šaukė ir nekantravo, keik
damiesi, šaukdami vienas kitą, 
stumdydamiesi, svyrinėdami ir pra
sivardžiuodami. Kitoj eilėj buvo 
augštesnis draugijos sluogsnis — 
pardožininkai, aktoriai, smulkes
nieji vaizbiai, vidutiniškai pasiturį 
Žmonės. Dalyj artimiausioje prie 
aptvaro buvo “sportininkai”, ge
rai ir pergerai apsitaisę žmonės, 
smuklininkai, žvalus jauni puoš
niai, neseniai pralobę po miestą 
besisukiną žmonės. Atskiroj sėdy
nių eilėj ties estrados apačia sė
dėjo laikraštininkai, telėgrafinin- 
kai su savo tarškančiais instrumen
tais, rašomomis mašinomis ir tele
fonais. Čia sėdėjau ir aš.

Pusė vyrų rūkė. Mėlynas rūkas 
sklaidės saulės spinduliuose. Deg
tukai vienval plykščiojo po pavi- 
lioną. Bet kitokios parvos nebuvo. 
Visas reginys buvo surukęs ir su- 
rudęs. Keli spalvos šlakai (kur 
vyrai dėvėjo šviesiai žalius ar pil
kus drabužius, arba kur, tai čia, 
tai ten, žiūrovas buvo išsivilkęs 
(vienmarškinis) buvo aptemdintas 
durnų ruku ir šešėliais. Sienos 
ir šulai buvo iš apnikusių, nema- 
liavotų medžių. Audeklas pusiau 
apdengiąs stogą buvo purvinai pil
kas, nublukęs nuo oro. Blyškiai 
mėlynas dangaus kraštas su savo 
balto debesio kratnais buvo nepa
prastai šviesus sulyginant su be
spalvėmis žmonių eilėmis.

(Pabaiga bus.).

Tėvynės Mylėtojų 
Dr-stčs Reikalai
Visus raitus Tšv. Myl. Dr-jos rei

kaluose, kuopos ir pavienius ypatoa 
malonės siųsti Dr-jos Llt. Kom. na
riui ir redaktoriui.

J. LAUKIS,
(01 B riek at., Valparalso, In<L

TREČIAS T. M. D. SEIMAS.
Trečias T. M. D. seimas atsibus 

šiuosmet Chicagoje kartu su XXV 
S. L. A. seimu. T. M. D. seimo 
posėdžiai atsibus vakarais. Pirma 
sesija (posėdis) atsibus 6 d. ber
želio svetainėj No. 901, o antra se
sija 9 d. berželio svetainėj No. 
309. Abi svetaini randasi Maso- 
nic Temple (ten, kur bus ir S. L. 
A. seimas). Posėdžiai prasidės 
nuo 8 vai. vakare. Kuopos tegul 
siunčia savo nutarimus iki 3 d. 
berželio Centro sekretoriui (28 
Stiles Hali, Valparaiso, Ind.). Vi
sus laiškus (su linkėjimais, ar ki
tus T. M. D. seimo reikaluose) 
galima siųsti seimui tokiu antrašu:

Lithuanian National Convention, 
Masonic Temple,

(T. M. D. seimui) Chicago, III.
Laike T. M. D. seimo gali būti 

ir yra kviečiama teipgi pašalinė 
publika. /

IŠ VISDR.
|| 21 d. gegužio kūną Anglijos 

karaliaus pergabeno iš Westmin- 
sterio į Windsorą. Laidotuvėse 
dalyvavo atstovai visų civilizuotų 
tautų. Lydint kūną, atstovai Ame
rikos ir Prancūzijos buvo pastatyti 
po mažiausių kunigaikščių atstovų, 
net išvytas iš Prancūzijos kuni
gaikštis Orleano turėjo vietą prieš 
atstovus prancūzų tautos. Teip 
mat monarchiškoj Anglijoj žiuri 
į respublikas, kuriuose tautą at
stovauja pačių žmonių rinktos ypa
tos.

|| Italijoj, mieste Venecijoj pa
sibaigė byla, kaip sako, gražiausios 
moteries Europoj, grafienės Tar- 
novskienės ir jos padėtojų mas
kolių, Dr. Nanmovo ir advokato 
Prilukovo. Jie mat nužudė gra
fą Komorovskį, kad jo turtus pa
imti galėtų. Grafienė Tarnovska, 
nors buvo graži, bet užtai labai 
menkos doros. Teismas visus pas
merkė kalėjiman iki 10 metų, iš
teisino vien Tarnovskienės tarnaitę.

|| Vokietijoj astronomai apskai
tytame astronomų laike perėjimo 
Haleyo kometos pro žemę, pasikėlė 
trijuose orlaiviuose augščiau debe
sių. Vienas orlaivys pakilo iki 
11385 pėdų į augštį, kitas iki 15- 
000 pėdų, o trečias iki 13600 pė
dų. Berlyne pasikėlę matė augšty-
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bėse šviesos apsireiškimus, kaipi 
žibančius meteorus. Buvę augš- 
tybėse paėmė iš ten kelias oro 
stiklines ir tų orų ištirs savo labo
ratorijose.

Tikėjimų Istorijos Rankvedis
|| Berlyne, ant Tempelhofo lau

ko atliko mėginimus naujo be ba
liono orlaivio padirbto Gravesti. 
Orlaivys tas gali paimti keturias 
ypatas. Nusileidus ant žemės, tų 
orlaivį umu laiku galima perkeisti 
į automobilių.

|| Maskvoj susekta vagilių orga
nizacija susidedanti iš mokinių vi
dutinių mokyklų nuo 15—19 metų, 
vaikų gana žinomų miesto gyven
tojų. Jiems prirodyta 40 vagystų, 
daugiausiai jie jų papildė pas gy
dytojus. Jie pavogė 1000 rub. 
ir pinigus restoranuose praleido.

|| Kaip dabar pasirodė, explio- 
zijų kazarmėse mieste Pinar dėl 
Rico ant salos Kubos pagimdė 
vienas neatsargus, ar gal visai ne
žinantis kaip su dinamitu reikia 
apsieiti darbininkas. Jis taisė pra- 
siskėtusias skrinutes, kuriose buvo 
dinamitas, užsimanė tiesiog su ku- 
ju į lentų įkalti vinį. Bekalant ir 
atsitiko expliozija, nes dinamitas 
ne pakenčia sutrenkimo.

|| Dėl prisiartinimo prie žemės 
kometos Haleyo, kuri savo uodega 
18 d. gegužio užgriebė žemę, ant 
salos Porto Rico gyventojai laukė 
svieto pabaigos. Darbininkai ne
dirbo, visą dieną meldėsi bažnyčio
se. Bet diena praėjo, o svieto pa
baigos nebuvo. Jau kometą uo
degos nekartą žemę užkliudė, bet 
kad jos susideda iš labai praskie- 
sos medegos, tai žemei ne daug 
blogumo gali padaryti.

|| Lenkijoj, Čęstochove, su dide
lėms iškilmėms tapo uždėtas ab- 
rozdui Motinos Dievo naujas, po
piežiaus įtaisytas vainikas vietoj 
pavogto. Iškilmėse dalyvavo 60- 
000 žmonių.

|| Daugausiai laiškų rašo Kana
dos gyventojai: ten išpuola 221 
krasos siuntinys ant gyventojo; 
Naujoj Zelandijoj 135 siuntiniai, 
Anglijoj m siuntinių .Vokietijoj 
95, Prancūzijoj 79.

ĮĮ Mieste Pinar dėl Rio, ant sa
los Kubos, kareivių kazermėse ex- 
pliodavo 3000 svarų dinamito. Prie 
to su viršum 100 ypatų tapo už
muštų, o tiek jau sunkiai sužeistų. 
Iš kazermių nieko ne liko, jos tapo 
sugriautos. Nuo ko užgimė ex- 
pliozija, tikrai nežinia.

į| Jungtinės valstijos, Brazilija 
ir Argentina sutarė įsikišti į nesu
tikimus Peru su Ecuadoru ir ne
leisti karui užsidegti, bet nesutiki
mai tuos savo teismu užbaigti. Pe
ru tam užmanymui pritaria.

Su paveikslais 

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussay^
Teologijos profesor. Amsterdame,

Vertė J. Laukis

L

skaičiuje jų yra užslėptos, apie kurias nė jis pats nežino. 
Bet tikėjimiškai doriškam kainojimui šitų gailestinių psal
mių pirma visa ko reikia turėti omenyj, jog visų jų be 
skirtumo visuomet būva priežasčia kokia nors nelaimė, k. 
a., liga naikinanti gyvenimo linksmybę. Dievybė nusikrei
pė nuo žmogaus ir tąsyk demonas gauna valią jį kankinti. 
Gailestingo dievo mielaširdybė, esanti tikslu ir laukiama 
maldų pasekme, yra tik išgelbėjime nuo ligos. Tame pa
čiame susideda ir visa svarba meldžiamo nuodėmių atlei
dimo. Apturėjimas sveikatos ir- atleidimas nuodėmės yra 
tą patį ženklinančiais suopročiais. Šituomi apsisklembia 
tikėjimišką tokių suopročių prasmė, kaip nuodėmė, kaltė, 
mielaširdybė, atleidimas. Kaip veik dievo rūstybė pasibai
gia, tai ir kančios versmė išnyksta. Jei Dievas, — ir tas 
yra gražiausiu gailestinių maldų sanprotavimu, — vėl malo
ningai į sergantį pažvelgs, paims jį už rankos, stos greta su 
juo, tai sergantis pasveiks. Gailestinėse psalmėse yra dar 
viena ypatybė, kuri teipgi atsikartoja ir žavėjimuose. Jose 
sakoma apie besimeldžiančio dievybę, nevadinant jos kokio 
nors tam tikro dievo vardu. To dievo rūstybė buvo kančios 
iriežasčia ir tąją rūstybę galima suminkštinti. Negalima 
atskirti, ar toje dėstyje kalba eina apie ypatingą besimel
džiančio dievą-globėją, ar apie naminius dievus. Galbūt 
žodį ilu reikia čion suprasti abelno dievybės vardijimo pras
mėje, panašiai tam, kaip jis vartojama tikruose daiktvar- 
džiuose, į kuriuos jis įeina, pav., Amel-ili “Dieviškas žmo
gus”, Isme-ili, “dievas išgirdo”. Aiškiaus išeina tankiai su
tinkamas sanprotavimas apie tarpininkaujantį dievą — už
tarytoją. Nuo prišaukiamos dievybės laukiama, jog ji pri
dės savo prašymą prie besimeldžiančio prašymo nuramini
mui rūstaujančio dievo. Kaipo dievas užtarėjas būva arba 
meldžiančiosi dievas-globėjas, arba kokia kita dievybė iš 
abelno panteono; bet dievas, prieš kurį ji stoja tarpininkau
jančia sergančio užtarytoja, būtinai turi būti augštesnio 
laipsnio.
nomąjį” dievą, reikia matyti tik neapsklembtos politejybės 
ženklą. Besimeldžiantis skaito galimu, jog toji nuodėmė, 
kuri buvo jo ligos priežasčia, nėra jam žinoma; todėl išskai- 
tydamas visas nuodėmes, kokias galima sumanyti, jis pri 
mena ir nuodėmę “kurios aš nežinau”. Teip pat, tikresniam 
maldos pavykimui, skaičiuje dievų, kurių rūstybę netyčia 
galėjo besimeldžiantis iššaukti, prisimena ir dievas “kurio 
aš nežinau”. Visi pageidimai, išpasakojami maldose, susi
veda į vieną: apturėti vėl sveikatą, idant ilgai ant žemės 
pragyventi ir su šlove pereiti j kitą gyvenimą. Tdant malda 
butų išklausyta, būtinomis sąlygomis yra išgyrimas dievo- 
pagelbininko, nepaprastas turtingumas dievo šventyneje;- 
gausios aukos ir gausios pamaldos.

Tokia pažiūra atsako abelniems ir pirmapradiniams 
tikėjimiškiems sanprotavimams, sulyg kurių dievai yra augš- 
tesnieji dangiškieji valdovai (žr. sk. 26), didieji ir galin
gieji, stiprus ir nepergalimi. Dangus yra šviečiančiu jų 
gyvenimu, visos gamtos jiegos liudija jų karaliaujamą ga
lybę, visos žemiškos geradėjybės yra dievų dovanomis. Bet 
jų įstatymai teipgi nepajudinami, kaip ir jie patys. Jie sau
goja įsteigtą jų įprastą įstatymą kaipo atigščiausi teisėjai, 
maloningi tam, kas pildo visokią dievų valią ir rūstingi ant 
jos peržengėjų. Išpažinimas savo priedermės sulyg pašvęstų 
ir šventų dievų dideliame laipsnyj nurodo į paprastą teisinę 
tvarką, esančią gyvasties ir nuosavybės apgynėjo. Rūstingi 
dievai pasmerkia žmones tvanui už jų ištvirkimą. Šitoje 
dėstyje nėra nurodyta kame buvo tiesioginė baudimo prie
žastis: bet iš žavėjimo formulų męs galime įžiūrėti šiek- 
tiek, kad tai buvo doriška tikėjimiško mokinimo pusė. Iš 
jų matome, kad baudžiama ne vien artimo skriaudimas; 
dievai baudžia teipgi ir taisyklių peržengimus. Kas pa
niekino savo dievą, arba savo dievus, kas ant maldos dėjo 
suterštas rankas, kas per lengvamanybę ar atkaklumą suži- 
niai laužė prisieką, kas nepildė prisiekos, kas nepildė pri
žadų, arba atsisakė duoti auką, nuo to nusikreipia dievai. 
Jie teipgi prižiūri ir užlaikymą doriškų prietikių su artimu. 
Neišliuosuoti belaisvio, arba neteisingai jį kalinti, būti nuo
širdžiu kalboje ir melagingu širdyje, visa kas tas sukelia 
dievų rūstybę teip pat, kaip ir tiesioginis skaudinimas. 
Drumstimas šeimyniškos sandoros ypatingai yra sunkiu 
prasižengimu. Tyčinis naikinimas visokio . sutvėrimo yra 
dievų baudžiamas. Jiems gi rustinanties ir nukreipiant sa- į 
vo maloningą veidą drauge su juo nusišalina ir visos gyve
nimo geradėjybės. Tik atsipirkimas nuo kaltės gali atimti 
dievų rūstybę. Jų rankose gyvastis ir mirtis. Dievai teip 
valdo gyvastį ir mirtį atskyrų asmenų, kaip ir šalies gerovę. 
Nesuskaitomi vardai, duodami visiems babilioniškojo pante
ono dievams, parodo, jog toksai sanprotavimas visur buvo 
vyraujančiu. Dievams žmonės kalti kaip savo gyvasties 
pradžią, teip ir jos užlaikymą. Gerovės gavimu žemiškame 
gyvenime išsisemia tikėjimiškų veiksmų tikslas. Didžiau
sia dievų dovana yra ilgas gyvenimas, paskui žemiškų gė
rybių gausas, skaitlinga padermė ir antgalo apsaugojimas 
nuo visokių nevidoningų jiegų. Karaliai, kaipo dievų nu
mylėtiniai, toj pačioj prasmėj prašo sau ilgo ir laimingo 
viešpatavimo, valdymo visais priešais ir palaikymo sosto jų 
įpėdiniams per amžinus laikus. Visuose tikėjimiškuose san- 
protavimuose viršija eudomoniškojo (gerovinio) pobūdžio 
ypatybės. Priešingai, sumušimai karėje ir politiškieji ne- 
pavykitnai, ligos ir epidemijos, netikėta mirtis ir bevaikysta 
skaitėsi bausmėmis, siunčiamomis užrūstintų dievų. Ka
dangi kiekvienas veiksmas privatiniame ar visuomeniškame 
gyvenime turėjo kokią nors tikėjimišką svarbą, tai visas 
babilioniškasis tikėjimas yra perimtas gyvu išpažinimu be- 
išlyginės prigulmybės ir dievobaimingo atsidavimo jaus
mų. Kalendoriai su nurodymais kulto taisyklių yra pri
rodymu to, kaip griežtai pildė savo tikėjimiškas pareigas 
karaliai, kadangi dalykai atsinešanti prie kulto: statymas 
ir puošimas šventnamių, aukojimai ir pasninkai ir ilga 
ceremonijų eilė yra veikmėmis, patinkamomis dievams. 
Dievai gyvena šventnamiuose, esančiuose jų dangiškų gy
venimu naveikslu. Ir juos tuomi labiaus manoma užlaikyti

Gailestinėse psalmėse esant sakomu apie “neži-

|| Netoli Aleksandrovsko, Mas- 
kolijoj, besikeliant 94 darbinin
kams per upę Dneprų, apvirto val
tis ir 47 darbininkai prigėrė.

H Už dvikovų, maskoliškos 
mos pirmininkas Gučkov ir 
mos astovas grafas Uvarov teis
mo pasmerkti kalėj iman trims san 
vaitėms.

du- 
du-

|| Peterburge ligonbučiuose pa
daryta tapo netikėta revizija ir vi
sur surasta negražus urėdninkų 
darbai. Reviduojant Kalinkino ir 
Obuchovo ligonbučių kasose, vie
toj ligonių sudėtų pinigų, rado 
tuščius konvertus, o juose pinigų 
nebuvo.

|| Naujasis Anglijos karalius 
Jurgis V, užėmęs sostų, teip kaip 
jo giminaitis Maskolijos caras, pa
rodė malonę pirmiausiai sėdin
tiems kalėjimuose pasižengėliams; 
vieniems visai bausmę dovanojo, 
kitiems žymiai sumažino.

ĮĮ Mieste Kork, Airijoj, terp ai
rių priešingų politiškų partijų už
gimė muštynės, kuriose sužeista 
daug žmonių, terp jų yra ir airių 
atstovas parlamente Sheelian. Pra- 
.sidėjus vadovams varžyties politiš
ką įtekmę, pradėjo nykti ir vieny
bė terp airių.

|| Maskoliškas senatas pripažino, 
jog žydelkiutės, lankančios augš- 
tesnių mokslų moterims kursus, 
gali gyventi Maskolijoj ir už te
ritorijos, kur žydams leistai gy- 
•••■nti.

(T»sa ant penkto puil.)
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alykų eigiui, buvo asminamos kaipo pikti demo- 
i nepaprasti, keisti nusidavimai buvo priskai- 
"ei.. Ir nors žmonių suopratin perėjo tik pa- 
'ia šitos astrologiškos tikėjimiškos formos pu- 

įtekmę J visas tikėjimiškas pažiu- 
“patraukiančiai į žmonės, 

.olijinlhi liudijimai babilioniškame tikėjime 
-tikybinį tarnavimą žvaigždėms ir raganybę, 

žavėjimais ir žynavimais. Garbinimui žvaigž-

ant jų kulto,,vietos, kuo puikiaus ir turtingiaus bus aptaisy
tas jų svenįhamis, kuo išdidžiau bus papuoštas dievo pa
veikslas ir kuo gausesni bus aukojimai. Šventnamio pama
tuose nereikią daryti jokių permainų; todėl šventnamio at
naujintojai be atvangos jieško kol suranda senąjį pamatą. 
Esančios šventnamiuose dievų stovylos yra jų būties ir po
draug jų globėjimo laidu. Didžiausia nelaime tautai yra, 
jei kares laike, įsiveržęs priešas ne tik ką gardą ir šventna- 
mius naikiną, bet ir, kaipo didžiausią triumfą, nusineša su 
savim dievybės paveikslą, ir skaitoma vertu atlyginimu už 
visas karės pastangas ir didžiausia tautiška iškilme sugrą
žinimas namon dievo stovylos, pirmiau išplėštos. Sutinka
mai su tokiu sanprotavimu buvo manoma, jog sunaikinto 
gardo dievai, kaipo neturį prieigos, ėjo dangun. Bet, ne
žiūrint į dievų buvimą jų šalyje, jų garbintojai žiurėjo į 
juos kaipo į nečionykščio svieto esybes. Jie apsireiškia 
savo numylėtiniams per sapnus, idant apsaugoti juos nuo 
pavojų, arba suteikti jiems narsą kokiam nors dalykui, arba 
apreiškimui jiems savo valios. Jau Gudea pasakoja apie 
panašius sapnus ir maldose ne kartą randasi tiesiog pra
šymai atsiuntimo gerų sapnų.

Paveikslinimai dievų, neprideranti jiems nėra prie jų 
taikomi. Todėl paveikslai panašus tam, kaip dievai prieš 
augštesnį dievą stovi su nusižeminimu, yt limenanti šune
liai, arba kaip išgąstyj nuo siekiančio dangų tvano, jie, su
siriesdami, kaip šunes, slepiasi Anų danguje, reikia skai
tyti poetiškuoju perdėjimu, turinčiu tikslą su nepaprastu 
reiškumu parodyti augštą Marduko padėjimą, sulyginant 
su kitais dievais. Patys dievai yra paveikslinami žmogiš
kuose paveiksluose ir simboliški jų paveikslai gyvulių pavi
dale vargiai tegali skaitytis pirmapradiniais. Kaikuriuose 
atsitikimuose antrinis pobūdis pernešimo ant dievų simbolų, 
imtų iš zodiako gyvulių skraito, yra neabejojamu.

Daugumas kulto ypatybių nurodo į prakilnų pamatinių 
priedermių pildymo jausmą ir volumą. Tamsia jo puse 
yra vienval auganti niektikystė. Panteonas vis labiau dau
ginasi; žavėjimo maldos pereina net istoriškuosius pamin
klus, eilių-eilių nesuskaitomų dievų išskaityme. Malda skai
toma tuomi užtikimesnė, juo ji tikresnė neaplenkime jų nė 
vieno. Asurnazirpal (884—860 m. pr. Chr.) išskaito 6500 
dievų ir dąr 300 dangiškų bei 600 žemiškų dvasių. Ypa
tingai atsižyminčią ir slaptą reikšmę turi Ea dievybės var
das. Niekam, ir net dievams nežinomas Ea vardas, yra 
stebuklingu raktu visoms užslėpto dvasių svieto paslapti
mis. Galbūt tas yra išaiškinama tuomi, kad žavėjimo for- 
mulose paprastai vartojama senesnis, idėografiškas rašti
nio dievų vąrdų išreiškimo būdas ir kad paslėpti dievų var
dai jose tapipa vėl reiškųs. Nepaprastai platinasi garbini
mas ir;ragąnybė. Ypatingai tikėjimišką prasmę įgauna vi
joki kųsmiškieji nusidavimai, nudaryti niektikybiškomis idė
jomis. Kuniginė astrologija, pripažinusi pasaulinių apsi- 
-eiškimų sąlydumą ir neatmainingą tvarką viešpataujančią 
dangiškuo ąę skraituose, statė ją greta su atsimainančiais 
žemiškais dalykais. Visos gamtos pajiegos, kurios kenkė 
taikliškam ■ ‘ " 
nai ir vi 
tomi jų 
viršutini 
sė, be' 
ras Jp-ę 

mato tik 
sujungtą^ 
džių renk i nakčia ant namų stogų. Antroj pranašo Isajo 
knygos d.
dinami dalngaus dabotojais ir žvaigždžių skaitytojais. Pra
našų liudipiiiias yra patvirtinama assyriškų laikų parašais. 
Kaip toli Įiekia į laiko gilumą šita niektikybė, nežinoma, nes 
žadėjimo tekstai, kuriuos turime, anaiptol, nepriklauso prie 
senesnių sudėtinių babilioniškos rašliavos dalių. Teisybė, 
kad didžiausias astrologiškų žynavimo apeigų rinkinys pri- 
skaityta senesniam mystiškam šiaurinės Babilionijos karaliui, 
Sargonui, bet yra galima ir tas, jog pats šitas nurodymas 
yra legenda, turinti tikslą senoviškumo pripažinimu šitoms 
apeigoms iškelti jų svarbą. Męs jau minėjome apie tai, jog 
tikrai astrologija ir žynavimas apsireiškia labai senuose lai
kuose, iš kurių turime žinias apie babilionišką tikėjimą 
(Gudea).

Kitokios rųšies sanprotavimus randame tolesniame, vė
lesniame babilioniškojo tikėjimo plėtimosi; jų būtis yra pri- 
rodoma kaip liturgiškos rašliavos sudėjimu teip ir istoriš
kais dokumentais. Apsireiškia, stengimasi visam panteonui 
priduoti monarkišką pobūdį. Toji vieno dievo (Asuro) vir- 
šesnybė, kuri Assyrijoje nuo pat pradžios įsikūnijo jos val
stybiško surėdymo pavyzdžiu, Babilionijoje įvyko per tikė- 
jimiškus sanprotavimus. Visi kiti dievai, be prišaukiamojo 
būva kaipir lauko pusėje poeto — žavėtojo apydairos. Pri
šaukiamoji gi dievybė apsireiškia rodydama savo galybę, 
nerybojamą nieku kitu, nors jos geneologija ir yra priveda
ma. Jai priškaitoma visokeriopiausios augščiausios ypaty
bės. Nėra kito gardo, ar šventnamio, kuris butų teip gar
sus kaip tas, kuriame atsibūva mylimojo dievo kultas. Dan
gus ir žemė ir visa kas gyvas po juo, arba joje,, yra pildy
mui jo vieno valios. Todėl jis vadinama ne tik prisaikinė- 
toju, įiet jam prisiskaito ir turėjo, kaipi ir teisėjo prievar
dis, priklausąs Samasui, ir, likimo žinotojo prievardis, kas 
yra aiigštesniu Marduko garbės prievardžiu. “Kas iškel
tas danguose, tu vienas iškeltas, kas augštas ant žemės, tu 
vienas augštas”, — tokiais, ar turinčiais tokią prasmę žo
džiais tankiai baigiasi himnai. Čion teipgi priklauso ta bui
tis, prirodymą assyriškų karališkų parašų, jog įvairiuose pe
rioduose tai viena, tai kita dievyvė darosi ypatingai garbi
nimo dalyku. Augščiaus minėtas dievų surašąs (sk. 29) 
apima terp kitų tokius sulyginimus žinomų dievų Belo, Sino, 
Rammano ir Ninibo: Bei yra Marduk, kaipo valdovas ir 
likimų lėmėjas, Sin yra Marduk, naktį apšviečiąs, Mamman- 
Marduk lįętaus, Nineb-Marduk nakties. Nors iš šito neiš
eina, kad kiti dievai turėjo būti nužemintais tik iki laipsniui 
Marduko atskirų apsireiškimų pildymo, bet matyt, kad jų 
pildenybės buvo pernešta ant jo. Ilgainiui tokių pažiūrų 
žymės vis dauginasi skaičiuje, panteonui išaugant iki be
galės, drauge gi su tuo ir dievų paskirstymas sulyg jų laips
nių darosi be tvarkos. Laike naujachaldėjiškos dinastijos, 
prie Nabuchodonasoro ir Nabodino visi kiti dievai Mar
duko ir Nebo garbinimu likosi nustumti į užpakalį.

j babilioniškieji stabmeldžiai pajuokiamai va-

35. KULTAS.
Viuitiuntimo raitai. Sayce. Lectures on the origin and growth of 

religion (1888 m.): j. Jeremlas, Die Cultustafel von Sippar (1889 m.).
Babiloniškas kunigų luomas visuomet turėjo savo ran- 

kose augštesnę valdžią. Kunigai yra dievų ir žmonių tar- j

pininkais, mokytojais ir mokslo globėjais ir šventų raštų 
užlaikytojais; jie vieni tik žino magiškų veiksmų paslaptį; 
todėl laikui bėgant jų vyravimo padėjimas ne tik nesimaži- 
no, bet greičiau augo. Kiekviename garde jie padaro užda
rytą kastą, kuri tuomi labiau galėjo užlaikyti savo uždary- 
tumą, kad kunigiška profesija buvo paveldėjama. Buvo ku
nigų rųšys, skiriamos įvairių pamaldinių veiksmų pildymui. 
Dalinimas, Diodoraus Siciliečio nurodomas, į aukoj imu ku
nigus, kunigus apvalytojus, žavėtojus, augurus, sapnų aiš
kintojus, garuspicijus, sutinka su teisybe. Savo turtingą 
užlaikymą jie apturėdavo iš sunešamų aukų. Paskyrimai 
naudai šventnamio buvo tikrai sužinomi. Iš šventnaminių 
archyvų ir sątarvių aprūpinti šventnamius matome kokia 
akuratiška buvo knygavedybė ir kaip sykis nuo sykio ir 
gausiai jie buvo aprūpinami visa kuo reikalingu. Geros 
valios aukos buvo atskiriama nuo vienvalinių. Ant seno
vinių antspaudžių-cilinderių parodyta visokios regyklos au
kojimo, atliekamo babilioniškų kunigų. Jie parodyta sto
vinčiais prieš dievybės paveikslą, už rankos vedini auką 
atnešantį karalių. Kunigo išžiūra turi būti be dėmės; kū
niškos kliautys daro netinkamu kunigiškai prdfesijai. Pir
ma pamaldų atlikimo jie turi atsiduoti ypatingoms apva
lomoms ceremonijoms. Jokios aukos negalima aukoti ne
nusiplovus rankų. — Kunigai auklėjo sau pasekėjus savose 
mokyklose. Šituomi išsiaiškina, dėlko kunigiškosios pada- 
vos įvairiuose garduose skyrėsi vienos nuo kitų. Tokiu budu 
išaiškinama nevienoki pasakojimai apie svieto sutvėrimą 
(žr. sk. 36). Drauge su kunigais parašuose prisimena teip- 
gi ir žemesni šventnamių tarnai. Jų priederme buvo švent
namio švarumo bei tvarkos ir šventnamių indų prižiūrėji
mas. Ypatingos kulto formos žinoma Tammuzo ir Istar.

Labai rūpestingai dabojama buvo įvairios dienos. Ka
lendoriuose reiškiai paženklinta dienos, kurios skaityta ne
laimingomis. Nėra nė mažiausios žymės šeštadienio (ša
bo) šventimo, kaip rodosi, šita diena skaityta greičiau ne
laiminga. Didelę svarbą turi mėnulio atmainų dienos. D’ 
džiausią šventė buvo saulegryžčio, arba naujų metų šventė 
(žr. sk. 29). Susijungime su Istarės kultu ir jo ypatybėmis 
yra Tammuzo šventė.

Auka sulyg babilioniškų suopročių yra nuo sutvėrimo 
svieto. Ji yra žmonių dievams duokle, kuriems jie yra kalti 
savo gyvastį ir žemišką gerovę. Paveikslinis išreiškimas 
pasakoje apie tvaną, kaip dievai spiečiasi, yt musės apie Sit- 
Napistimo auką ir su pasigėrėjimu uosto malonią jiems au
kos kvapsnį, parodo paprastą aukos supratimą; tai yra kas
dieniniai pietus dievams. Šventnamiuose aukojimai atsi
būva sykis į sykį du kartus per dieną, anksti rytą ir vėlai va
kare, kaip užteka mėnulis. Podraug auka yra smagum 
nuotikiu ją aukojamiems, atsibūvančiu su linksma puota ir 
muzika. Ji yra augščiausiu visų svarbesnių linksmų ir 
liūdnų nuotikiu apsireiškimu. Su ja yra pašvenčiama karės 
pradžia ir vainikuojama pergalė; su ja atsibūva iškilmin
gas šventnamių ir rūmų steigimas. Aukas neša eidami ant 
medžioklės ir kaipo auką pašvenčia dievams geriausią savo 
medžioklinio laimikio dalį. Nuliejimai teip pat yra įprasti 
kaip ir valgio aukojimas arba kruvinos aukos. Paprasči'au- 
sia aukojimo forma yra dėkingumo auka. Iš viso gauna
mo šalyje mokama dievams duoklė. Iš visų dangaus, že
mės, juros ir kalnų gėrybių didelė dalis aukojama dievams. 
Geriausia karės laimikio dalis priklauso jiems. Kas metas 
aukojama jauni kaimenių gyvuliai. Priegtam nėra daroma 
skirtumo terp visokių gyvulių rųšių. Aukojama be skirtumo 
ir laukiniai ir naminiai gyvuliai ir visoki paukščiai, o teipgi 
žuvys, daržovės, medus ir sviestas; tiktai auka turi būti be 
jokios dėmės. Gyvuliai su kūniškomis kliautimis yra auko
tinais tik prie antraeilinių pamaldinių veiksmų. Aukojama 
gyvuliai vyriškos lyties, moteriškos gi lyties vartojama tik 
prie apvalomųjų apeigų. Kruvinuose aukojimuose žymę ro
lę lošia suoprotis apie atsipirkimą prasmėje perprašymo už
sirūstinusių dievų. Auka turi apvalomą galybę; todėl jokis 
žavėjimas nėra daromas be aukos. Apie žmonių aukojimų 
buvimą parašuose nėra jokių nurodymų. Paveikslai, ant 
kurių matyta žmogiškos aukos, arba apipiaustymo apeiga, 
matomai, greičiau turi mytologišką prasmę. Žmogiški Ad- 
ramelecho ir Anammelecho Sefarvaime (Sippare) aukoji
mai reikia skaityti finikiškai įtekmei. Bet žmonės buvo au
kojami apraudojant numirėlius. Ar šitas aukojimas turėjo 
kokį nors susirišimą su tankiai minimu aukojimu numi
rėlių atminčiai, atsibūvančiu su raudžių ir šermeninės muzi
kos dalyvavime, tai aiškių nurodymų nėra. Asurbanipalas 
pasakoja apie vieną tokią atmintinę ceremoniją: “likusius 
žmones gyvus iškapojau į šmotus ties kolesališka buliaus 
stovyla, kur buvo užmuštas mano sentėvis Sanchirib, aukai 
jo atmintin”. Lavonai jų buvo išmesti suėdimui žvėrims. 
Ypatingai sanprotavimai apie apvalymus ir apvalomąsias 
aukas ankštai yra surišti su magiškais suopročiais (žr. 
sk. 38)

36. SVIETO SUTVĖRIMAS IR TVANAS. — 
KOSMOGONIJA.

Nusisiuntimo raitai. Jensen, Die Kosmologie der Babylonier (1890 
m.); Luekas, Kosmogonien der alten Voelfcer (1893 m.). Vertimai sakmei 
apie svieto sutvėrimų pas Jensenu jo Kosmologijoje, pas Zimmernų, 
Schoepfung und Chaos Gunkelio (1896 m.); Dilitzsch: Das babglonische 
Weltschoepfungsepos (1896 m.). Vertimai sakmės apie tvanų: Haupta 
ir Schradero: Keilinschriften tind das alte Testament (1883).

Babilioniškoji sakmė apie svieto sutvėrimą yra sauli
niu mytu babilioniško vietinio dievo Marduko garbei. Ba- 
biliono valdovas Marduk sulyg vienbalsio dievų nutarimo 
tampa karaliumi dievų sviete; jam įduodama likimo lentelės 
dovanų už pergalėjimą slibino ir, svieto sutvėrimui pirmą 
kartą dauguje yra švenčiama jam pašvęsta šventė Cakmuku. 
Todėl ir pasakojimas apie sutvėrimą užsibaigia didžiausiu 
Marduko išgyrimu. Jisai parodytas jame kaipo pavasarinės 
saulės dievas, narsiai išeinąs tvėrimo rytmetyje iš pirma
pradinio chaoso ir padarąs svietą iš šeruoto slibino kūno da
lių. Išlikę nuotraukos sudėta pavidale eilių ir posmų. Anų, 
Bei ir Ea, padaro didžiąją augštesnę trejybę, kadangi jų 
protėviai, išskiriant Ansarą tolesniame veikmės traukyje, pa
sitraukia į šalį. Pirmutiniai dievai iš pirmapradinio chaoso 
išeina poromis, matomai išsidalinę lytimis. Pasakojimo 
pagrindu padėta aiškiai išreikšti kosmogoniški ir astrališki 
sanprotavimai.

Myto turinys yra toksai: Iš pačių pradžių nebuvę nė 
dangaus, nė žemės ir nė vieno dievų, buvo vandenyno van
denys, sujungti su abelna motina Tiamat: pirmapradinė 
jura pavidale pirmapradinio chaoso. Paskui pasirodo pir
mutinė dievų pora: Lachmu ir Lachamu; po jų, praleidus 
ilgą laiką, antra pora: Ansar ir Kisar: dangiška (vyriška) 
ir žemiška (moteriška) pradžia. Nuo jų paeina kiti dievai,

(Toliau tus).
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Apysakėlė iš lietuvių amerikiečių gyvenimo. 

Paraše ŠLIBURIS.

gra-

fon-

Tramvajus ūžė, o iš ratų liejosi plačios 
mėlynos elektrikinės kibirkštys; jos taip kaip 
vandeninė liepsna — plykt į langus ir visur. 
Palionė da neseniai buvo atvykusi iš Lietu
vos, tai jai taip važiuoti buvo naujiena. Pi
lypas, šalę sėdėdamas, tankiai žvelgė į Palionę 
ir manė apie busiančio šeimyniško gyvenimo 
laimę. Iš dainų jis žinojo, kad žmonės ne- 
apsivedę esti laimingesni, tačiaus jis į tai ne
tikėjo ir pasirįžęs buvo tai ištirti....

Palionė atsigręžė į Pilypą ir, rodydama 
linksmą minią, tarė:

— Ar toli da tas gojus?
— Ar jau nubodo?
— O ne....
— Visai jau netoli.
Neilgai važiavus pasimatė žaliai nupar- 

vuoti gojaus vartai, ant kurių viršaus stovėjo 
gipsinė gausybės deivė. Ji pylė iš savo rago 
gėlių žiedus. Ant galvos ji turėjo vainiką su 
parašu: “Liberty”.

Žali medžių lapai taip gražiai viršum takų 
suklėstę, jog nei menkiausias saulės spindulėlis 
nepasiekė vaikščiojančius; jie truputį šiurvėjo 
nuo šilto vėjalio pūstelėjimų.

— Tokį mišką matėte sapnyje!?
— Neatsimenu....
— Ar patinka tas gojus?....
— Labai patinka.
— Ar jums Lietuvoje buvo linksmiau, ar 

čia?
— Lietuvoje.
— Kodėl?
— Teh mano mylima šalis, užtai ir 

žiausia ir aš niekur kitos tokios nerasiu.
Valandėlę nutilo. Eidami žiurėjo į

taną, mėtantį iš vidurio didelės duobos į augštą 
vandens srautus, šalia kurių matėsi laumės 
juostas spalvos. Vėjas tas fontano parvuo- 
tas miglas šliejo tai į vieną, tai į kitą pusę ir 
nuo to atrodė, tarsi kas šilkinius kaspinus po 
orą draikytų.

— Lakūnų čia nematyt, nei giestant nesi
girdi....

— Kad ir yra kokis, tai atrodo sunykęs, 
nusiminęs ir kada-nekada nuobodžiai čirškia.

— Kasžin kodėl taip?
— Nežinau. Matykite, čia ir žmonės at

rodo, tarsi būt nevalgę, arba turtus praradę.
Gojuje žolė buvo trumpai nuplauta, me

džiai visai savotiški ir nepanašus į Lietuvos 
girių medžius. Keliai, tarsi pilkos išsiraitj 
juostos, buvo nupilti smulkiais žvirgždais, ant 
kurių be pertraukio teršė orą dvokianti auto
mobilių durnai. Automobiliuose sėdėjo rie
bus, gražiai pasipuošę vyrai ir žandus nusi- 
parvavę moterįs. Vaikščiojimų takai taipgi 
buvo nugręsti pilkoms žvirgždinėms plytoms, 
kuriomis vaikščiojo yvairųs žmonės. Vieni, 
vaikinai su merginoms greta, kiti vyrai su 
vyrais, treti vaikščiojo būriais. Visas gojus 
buvo pripildytas visokių spalvų ir tautų žmo
gystėms.

Jiedu pasisuko į kairę pusę, paėjo prie pla
čiai išsišakojusio medžio ir atsisėdo ant sėdy
nės, į pavėsį.

Aplinkui jie matė taip-gi daug sėdynių, ant 
kurių sėdėjo žmonės ir šnekėjosi. Pilypas pa
žvelgė į šalę sėdinčią merginą ir, perimtas mei
le, sukuždėjo:

— Dievaite!....
Mergina truputį paraudo, linksmai nusi

šypsojo ir žiūrėdama savo jaunikaičiui į veidą 
atsiliepė:

— Per brangius žodžius minite....
— Atleiskite, kad brangesnių nemoku pa

sakyti ....
— Esmių prastų tėvų duktė, o jus mane 

taip mylite.... Aš to neverta!
— Kam taip šnekėt! Ar jus vieną žmogų 

žemu, o kitą augštu matote?
— Man taip rodosi....
Jis pažvelgė į ją.
— Jus mą daug brangesnė už deimantus.... 

To negana, — Jus mą esate antra saulė!.... 
Myliu jus be galo ir krašto....

— Esmių dėlto laiminga.
Nuo vaakrų pusės girdėjosi storas triubų 

balsas taip, jog rodėsi, tarsi kas draskytų orą 
ir bertų sujudinančius jausmus; kartais vėl 
pasigirsdavo ploni, švelnesni garsai; arba jie 
visi susilieję į vieną meliodiją, taip, jog drauge 
darė smagius, linksmus ir drauge sunkius ir 
liūdnus įspūdžius.

— Ar galima nueiti ten kur žaidžia?
— Ar norite? 1
— Labai noriu.
Pasikėlė abu nuo sėdynės ir ėjo link žai

džiančių. Šalimais stovėjo didelis, apdulkėjęs 
paminklas su didele vyfo stovyla; ant stovylos 
ausies tupėjo žvirblis, o už apykaklės matėsi 
jo guštos žymė; žemiaus matėsi parašas “Co- 
lumbus”.

— Tas vyras pirmas atplaukė į šitą šalį.
— Pirmas? — ji nusistebėjo, ir atsisukus 

atydžiai pažvelgė į stabą.
Tarp dviejų eilių, plačiai susiklestusių me

džių, tysojo platus, raiboms plytoms išklotas 
kelias, kuriuomi palengva, besižvalgydami jie
du žengė. Nors tokia vieta galėjo būti links
ma, tačiaus buvo visai kitaip. Kiekvienas, ta-

j iedu nors nusigando, bet stengėsi savo įspūdį 
paslėpti. Policistas tačiaus vėl sėdo ir, nu
važiavo. c

.—Ko jis da^ar?”—paklausė Palionė.
— Mat yra užgiAta.
— Kas? 5 5
— Suprantame, .’į
— Nesuprantu. '
— Matykit^!

rytum linksminantis reginys darė kokią tai , 
graudinančią tolimos tėvynės atmintį.

— Mą nyku čia ir gana....— Palionė 
pratarė.

— Čia visiems, turbut, nyku.
— Kiti gal linksmi.
— Mažai tokių; ypatingai darbininkai ne- 

išrodo linksmais.
Nutilo. Eidami žiurėjo į tuščią, pilkai- 

mėlsvą tolį, kuris sviro už kalno į žaliuojantį 
mišką. Pilypas atsigręžęs tarė:

— Gal manote apie močią ?....
Palionės lupose sumizgo žodis ir ant veido 

pasirodė sumišimo ženklai, bet greitai ji atsi
peikėjo ir arė:

— Ką gi manysiu apie močią ? Juk žinau, 
kad ją negreit, o gal ir visai nepamatysiu.

Iš Palonės akių išsirito dvi žibančios aša
ros. Tačiaus ji tą norėdama paslėpti, greitai 
tarė:

— Mą ir čia gerai....
— Žinoma.
— Būdavo ir Lietuvoje vargas, be galo 

vargas....
— Tai žinoma — pasityčiojančiu balsų pri

tarė Pilypas.
Mergina tą suprato ir ramiai pradėjo šne

kėti:
— Kaip jus manote? Mane išleido pas 

žmones tarnauti, kada turėjau da tik aštuonis 
metus!

— Tai žinoma.
— Jums šposai!!
— O, ne! Aš pritariu.
— Kas aš buvau tąsyk per gyvastis! O 

visi siuntinėjo, kur kam prireikėjo....
— Žinoma, buvote piemenė.
— Visokia buvau.
— Tai žinoma.
Ji sulaikė kvapą ir atydžiai pažvelgė į šalę 

einantį Pilypą.
— Mylimoji! Malonėkite būt rami, o var

gai — visi į šalį!
Jis į ją žiūrėdamas, ranka pabloškė į šalį 

vargus.
Ant jos veido pasirodė gyvas nusišypsoji

mas. Vienintelis jos laimės spindulys buvo 
ją mylintis jaunikaitis. Nuo verksmo apraso- 

, jusioms akimis juokėsi išgirdus ją suraminan
čius žodžius.

— Brangusis! — ji tarė. — Jus esate ma
no laimė ir džiaugsmas! Kad ne jus, mą pa
saulis butų juodas, kaip tamsi naktis....

— Ir supuvęs, kaip piaulas?
— Taip, tikrai.
Pilypui, per jautrią, vyrišką širdį nubėgo 

eilė džiaugsmingų šiurpulių ir jis, paėmęs my
limosios ranką, suspaudė ir sušneko:

— Didžiuojuosi tuomi, kad mane mylite^_
— Mano laime!
Naujas, į apielinkę besiskleidžiantis, triubų 

aidas pertraukė jų mintis ir užmigdė jų vė
lę.... Kaip stovint ant kranto jūrių matosi 
begalinis su dangaus kraštu besibučiuojan-' 
tis jūrių plotas, kuris supasi, putoja, juokiasi, 
šnabžda kokias tai paslaptis, taip sužavėjanti 
galinga muzikos meliodiją, įsipynus į žoles ir 
medžių šakas, suposi, storai kvatojo arba plo
nai šnabždėjo jausmingas širdies paslaptis....

Nutilo.
Apie tribunolą buvo ištaisytos eilės sėdy

nių, kuriose sėdėjo apie į porą tūkstančių žmo
nių. Pabaigus gražią meliodiją visi su užsi 
degimu plojo delnais.

Publikai labiausiai patiko kariška giesmė 
tą giesmę žaidžiant jos akyse galima buvo už 
tėmyti nepaprastą susijudinimą.

— O ką?
— Nieko sau....
— Ar ne linksma?
— Žinoma....
Palionė apsižvalgė ir tarė:
— Labai noriu gerti.
— Tai einame į ten....
Jiedu pasikėlė nuo sėdynės ir paėję nuo 

kalnuko žemyn, ėjo nedidelio ežero krantu iki 
vandens. Tyras, kaip krištolas vanduo, bėgo 
iš akmeninio liūto nasrų, o apie jį grūdosi 
būrys žmonių, norinčių gerti. Pilypas paplo
vė ant retežio prirakintą kaušą ir, prileidęs 
vandens, padavė Palionei gerti; paskui pats 
atsigėrė. Atsigėrę jiedu nuėjo į ūksmę, kur 
bėgo upelis ir medžiai buvo susiklėstę taip, 
kad vostik matėsi viršuj nedidelis dangaus' 
skliauto sklypelis.

— Papasakokit mą ką.
— Ir ką?
— Pameluokite....
— Pliuškiau! — ji atsakė; — Liepia me

luoti !
— Tai pasakokit, kaip gyvenote Lietuvoje.
— Ir vėl.
Jiedu sėdėjo ant žaliai nuparvuoto suolelio, 

stovinčio palei augštą, storą medį. Prieš juo
du visai netoli ritosi į pakalnę per žvirgždus 
skaistus šaltinio vanduo. Tokia vieta, tarsi 
ir buvo paskirta, kad jiedu galėtų laisvai kal
bėti apie meilę. Pilypas pasakojo, kad jam 
niekada neatsitikę matyt merginą, kuri būt 
taip visame patikusi, kaip Palionė. Palionė 
buvo graži, ramaus budo ir mandagi; taip-gi 
ji turėjo gražų balsą ir mokėjo dainuoti daug 
gražių lietuviškų dainų; užtai Pilypas ir my
lėjo ją. Kada jis šnekėjo jai į ausį apie jos 
gražumą, ji jautėsi labai laiminga. Ant galo 
ji parodė savo nusišypsojimą ir prašneko:

— Mą gerai....
Iš užkalnio, ant garinio dviračio, — ša-ša ūžė ir putojo norėdamos viduryje jūrių pra

šai — atjojo policistas ir prie jų sustojo.... ryti jų laivą

• • •
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— Matykitę! — atsiliepė Pilypas tiesiai 
žiūrėdamas merginai į akis — čia graži vieta, 
todėl kad nesergėtų, tai visaip galėtų pasi
taikyti.

— Nesuprantu.
— Ne, ne, ne ir ne!
Bešnekant, vakarų pusėje pradėjo griauti 

griaustinis; juodas debesys pleikė į viršų savo 
skiauterią, per kurią retkarčiais raitėsi žaibai, 
tarsi nutrauktos instrumento stygos. Gojus 
oradėjo šniokšti ir tas privertė juodu skubin
tis namų link.

— Baugu! — tarė Palionė.
— Visai ne.
— Tai, keistas!
— Visai nekeistas.
— Taigi, ar jus nebijote?
— Ne; o jtjs?
— Kam da klausti?..,.
Beeinant tramvajaus link, padangė visai 

apsiniaukė, pasidarė tamsu, tik retkarčiais ug
ninė, mėlyna žaibo liepsna pertraukė tamsu
mą. Žmonių eilės visais takais bėgo pasislėpti 
nuo lietaus.

Palionė persižegnojo.
— Ką darote?
-— Ar bene Užginta?
— Negražu!
— Mą vistiek.
— Vistiek! Čia žmonės stovi ant augš- 

tesnio laipsnio, todėl netinka bile kur žegnotis.
— Lyg tie žmonės Dievo nepažįsta.
— Bet jie Dievą atskiria nuo griaustinio. 

Turite jus matyti, kad čia perkūnas vietoje 
arklio pakinkytas ir veža vežimus.

— Ee, jus atbulai šnekate.
— Silpnadvasė!....
— Vadinkite mane visaip, bet aš taip dary

siu, kaip mane mama išmokino.
Pilypas buvo jati prasilavinęs vaikinas ir 

todėl jis netikėjo" į visokias Dievo rūstybes, ta
čiaus jis nenorėjd gilei įžeisti merginos 
jausmus; jis stengėsi guodoti tą, ką ji laikė 
šventu. Eidamas jis sumanė, nusišypsojo sau 
vienas, ir sušneko: ■'

— Tai kasžfat 
mergina ?....

— Žinoma.
— Jus tiek s'
— Kad m vii
_ T>-.»
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— Aš nežiną 
Žaibas debesų

vė ir pradėjo plat ųs lietaus lašai kristi. Mer
ginos ir moterįs, klegėdamos, lipo į tramvajų. 

Pasidarė tamsu.
Tramvajus, tūždamas, pradėjo važiuoti. 

Lietaus platus šniorai su vėju pradėjo piltis 
kaip iš viedro.

— Jeigu jau dabar laimingi ištruksim, tai 
ir visados busime laimingi....

— Skęsime!.... — Pilypas nusijuokė, ma
tydamas tame tuščią moterišką baugumą.

Nors jis turėjo '“aukštesnį supratimą”, 
čiaus sunku buvo ją pertikrint.

Parvažiavo jiedu namo.
Pilypas nusipurtė nuo kepurės lietaus 

šus ir atsisėdo. Langai buvo visi uždaryti. 
Šeimininkė sėdėjo prie stalo ir mąstė; prieša
kiniame kambaryje sėdėjo šeimininkas Tadas, 
ir įnamis Jackus; visi jie balsiai šnekėjo 
retkarčiais juokėsi.

Pilypas užsimąstė....
— Ko nusiminėte?
— Taip sau.... Aš juk nenus.... .< s
— Kaipgi nenusiminęs ?
— Eisiu namo.
— Kodėl taip skubintis?....
Jis paėmė merginos ranką, susiaudė 

žiūrėdamas jai į akis, patyloms sukuždėjo:
— Kiek laimės, kada matau jus....
— Jus mą širdį pripilsite tokių brangių žo

džių, tai aš nei užmigti negalėsiu....
Atsisveikino jis su namiškiais ir, Palionės 

lydimas, išėjo namo. Priemenioje, apkabinę 
vienas kitą, prispaudė prie savęs, nutilo ir ke
lis syk saldžiai pasibučiavo. Ant galo Pili- 
pas tarė:

— Eisiu.
— Negerai, kad turime skirtis....
— Taip, žinoma, bet ką padaryti?....
— Pasiilgsiu jųš labai....
— Aš ir gi sapnuosiu apie jus....

, — Da pabukit.... — tarė nekantriai į jj
žiūrėdama Palionė.

; Nutilo.
i — Sudie...’1. .

— Daug laimės!....
1 Persyskyrė ir išėjo. Mergina da pažiurėjo

duris prasivėrus; jos mintįs sekė paskui jį, nes 
i ji buvo paaukavusi jam savo jauną, mylinčią 
i širdį.... Rišo juos nematomas retežis taip, 
■ kad jiedu nematydami vienas kito jautė kokį 

tai nepaprastą traukimą, tarsi retežiu būti] su- 
; jungti. Jų dvi minties gijos pynė vieną, ilgą, 
1 pilną laimės gyvenimą. Prieš juos stovėjo gy

venimas, kaip laivas, besirengiantis keliauti į 
antrą jūrių pusę, kuomet ekonomijos bangos

ar nuodėmė bučiuotis su

1 linčiavote.

‘ ir .atsake:

crpiovė, griaustinis sugrio-

ta-

la-

ir

ir,

.... Vietoje nuo baimės virpėt,

jų širdįs buvo linksmos ir svajojo apie meilę.... 
Žmonės, pamatę, kaip Pilypas su Palionė 

vaikščiojo ir draugiškai kalbėjosi, pradėjo šne- 
cėti, kad jiedu padarys jungtuves. Nors tai 
nebūtų didelis ir įspūdingas atsitikimas, ta
čiaus lietuviams buvo smagu kalbėti apie no
rinčias susieiti į porą ypatas. Suėję merginos 
’alionei sakė:

— Girdėjome, tamsta vestuves rengi?....
— Kas sakė?
— Mes matėme tamstą su vaikinu vaikš

čiojant.
— Tai ką tas reiškia?
— Tai visgi reiškia ką nors....
— Na, tai kas?
— Bene jis tave ves?
— Tai kas, jeigu ir nevestų!
— Paikšė! Tu jį pamesk, nes kaip jis 

tave pames — bus gėda.
— Jau jus nesirūpinkite!
Tie žodžiai Palionei gilei smigo j širdį ir 

ji manė apie tai, kad tik greičiau pamatyti sa
vo jaunikaitį ir atgaivinti sužeistus jausmus.

Pas Pilypą vakare atėjo senei pažįstamas 
draugas — Morkus. Su Morkum Pilypas la
bai sutikdavo; jiedu da Lietuvoje būdami 
draugavo. Morkus mokėjo žaisti ant smui
ko, o Pilypas turėjo “gražų balsą” ir labiaus 
už viską mėgo dainuoti, tas juos ir rišo. Mor
kus, įėjęs, padavė Pilypui ranką ir su užsi
degimu sušuko:

— Vestuves dirbi!?
— Nieko apie tai nežinau, net ir sapnuoti 

neprisiėjo....
— Ir ką gi gintis! Juk mačiau su mergina 

besivadžiojant.
— O ką? Kaip atrodo?
— Taip save nusižemini!
— Kodėl?
— Pristoji tokią prastą mergą!
— Kodėl prasta?
— Bet graži.
— Tas visai menkas daiktas.
— Ir kame gi pas ją matai taip daug pra

stumo?
Morkus tyliai pažvelgė į Pilypą; Pilypo 

veide galima buvo išskaityti senų atsiminimų 
ženklus. Morkus atsisegė viršutinį balakano 
knypkį ir tarė:

— Ji neišsilavinus.
— Jauna da....
— Tai ką?
— Aš ją taip kaip šiltą vašką, kuo no

rėsiu, tuomi padarysiu.
— Gal trupės tas tavo vaškas....
— Iš to tyro grumulo padarysiu angelą....
— Neapsirik!
— Mėginsiu. . ..
Morkus nutilo. Išsiėmė iš kišenės cigarą, 

užsidegė ir traukė leisdamas durnus. Lei
džiami durnai raitėsi visokiais vingiais, tarsi 
minties pienai, piešiami ant lakšto. Po valan
dėlės Morkus atsikvėpė ir pasakė:

— Juk apsivedusiam vargas.
— Žinoma, — pritarė Pilypas, ir gardžiai 

nusižiovavęs tęsė: — Čia, Amerikoje, gerai 
gyvent tik moterims, vaikams, šunims ir ka
tėms, o vyrams baisu!

— Taigi matai! — patėmyjo Morkus.
Vėl Pilypas pradėjo:
— Per dieną išėjęs į darbą dirbi, o mote

ris pasilikus užsikviečia kaiminkas, neša alų 
ąsočiais, geria ir dainuoja:

“Gersiu alutį geltoną,
Kad bučiau balta, raudona”....

— Aha! — pridūrė Morkus ir žiūrėdamas 
Pilypui į akis tęsė: — Jus tą neišbrgjamą 
balą matote, kaip ant delno, o bredate užsimer
kęs ....

— Tai ką padarysi....
Pilypą apėmė baimė....
Visas gyvenimas prieš jį atsistojo, kaip su- 

trandijusi šykšta, kuri, ant jo palinkusi, tik 
laukia paputimo, kad ant jo užvirsti ir pri
slėgti jį skersai jo gyvenimą. ... Jis turėjo iš
sidirbęs pienus, bet Morkus dabar juos suar
dė... . Nors jis šykščiai gyvendamas ir buvo 

. jau susitaupęs keliatą skatikų, bet tas, suly
ginus su apsivedusio gyvenime išlaidoms, at
rodė tik krislas. Širdis troško gyventi taip, 
kaip reikalauja žmogaus prigimimas, bet gy
venimo nasrai laikė apžioję neturtingo Pilypo 

i laimę.
* —Vargas!....

Morkus per tą laiką žiurėjo į seną su ap
driskusiais kraštais knygą; pakėlęs galvą, pa
traukė iš savo cigaro dūmų, papūtė ir prabilo:

— O ką? Koks vargas?
— Nieko, taip sau....
— Mylite ją?
— Tai žinoma, myliu....
— Ar netinginė?
— Ar galima į ją įlysti?
— O rūgštimą, ar nemėgsta siurbti?....
— Nežinau.
— Turi ištirti.
Pilypas tylėjo ir žiurėjo, mirkčiodamas, i

• sieną. Morkus vėl pradėjo:
> — Duok kada gert ir žiūrėk, ar godi.

— Pagausi tu luokį!....
Jau buvo vėlus laikas. Senas, ant lenty- 

i nos pastatytas, laikrodis jau rodė dešimtą va
landą. Morkus atsisveikino ir išėjo.

Pilypui pasiliko vienatvė, ilgėsis ir sunku 
mas. Jis norėjo ištrukti, apleisti tas vergijos 

i apielinkes ir nulėkti ten, kur gyvenimas butų 
1 pilnas laimės ir meilė laisva; tačiaus veltui:

(Toliaus bus).

(T|M nuo ketvirto pu*l.)

Į| Pietinėj Austrijoj, Alpų kai 
nuošė, išdegė kaimas Javra. Išliko 
tik bažnyčia ir dveji namai. Su
degė 40 ūkių ir 130 šeimynų nete
ko pastogės.

|| Nicaraguoj, aplinkinėse Rana, 
buvo susirėmimas prezidento Mad- 
riz kariumenės su revoliucijonie- 
riais. Revoliucijonierių vadovas 
Mena pasitraukė, o jų jenerolas 
Mananda krito mūšyje. Madrizo 
kariumenė jau prisiartino prie 
Bluefieldo.

n • .. ...........

(Į Prancūzijoj žvejai padavė po
licijai skundą ant oficierų ir ju
rininkų stovinčių Toulono porte 
Amerikos kariško laivo “New 
York”. Žvejai mat nuvežė iš mie
sto ant laivo du Amerikos oficie- 
ru. Bet ant laivo užlipę, oficierai 
nenorėjo užmokėti, o vieną žveją 
sumušė, o jurininkai į esančius val- 
tyj žvejus liejo karštą vandenį. Teip 
mat svetimame uoste elgiasi Ame
rikos laivyno oficierai.' Policija 
apie tai pranešė Amerikos konsu- 
liui.

Į| Ispanijoj mieste Madride ant 
gatvių susirėmė respublikonai su 
žandarais. Vienas žandarų oficie- 
ras tapo nudurtas, o daug ypatų 
sužeista.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo, 

“LITVOMANAI”.
“Birutės” draugija 22 d. gegu

žio, Hull House Teatre vaidino 
Dviejų Moterų dramą “Litvoma- 
nai”. Sis veikalas yra nemažos 
vertės dėl jo aiškaus išvaizdinimo 
tų baisiųjų nelaimių, kokias lietu
viai kentėjo iš Maskolijos ir len- 
konianų pusės laikė prasidėjimo 
lietuvių literatūros, tai yra “Auš
ros", “Varpo” ir “Ūkininko” gady
nėje. Perstatymas tarytum peiliu 
veria į lietuvio jausmus. , Tai yra 
skaudus ir liūdnas vaizdelis ir tik 
daugiausiai dėl to, jog yra pilnai 
tesingas. Skirgailienė, senų pa
pročių bajorė, lenkomanė, dvari- _
rrinkė, baisiai neapkenčianti lietu
vių atsibudimo. Ji maskolių val- 
džai išduoda savo ekonomą Stun- 
gurį kaipo litvomaną. Tuokart iš 
gimnazijos parvažiuoja jos sūnūs 
Leonas su draugu klieriku Janulių 
Augustinu. Leonas, persiėmęs lie
tuviška dvasia; tad motina ir jj iš
davė valdžiai. Ekonomo moterį su 
vaikais išvarė be duonos kąsnio iš 
dvaro. Buvo daromos kratos pas 
klieriką, bet ten nieko lietuviško ne
rasta, nes buvo paslėpęs. Januliai 
buvo vargšai, bet savo sūnų vi
soms pajiegoms stengėsi padaryti 
kunigu, prieš jo norą. Motina, 
patyrus jo nenorą tapti kunigu, 
baisiausiai jį keikė. Jis buvo įsi
mylėjęs į Ireną, Skirgailienės duk
terį, kuri nors buvo lietuvystės 
draugė, bet labai silpna dvasioje, 
teip, jog ją suareštavus, ji išdavė 
visus jai žinomus lietuvystės pla
tintojus. Klierikas nuo vargo ir 
persidirbimo apsirgo džiova ir mi
rė su “Ūkininko” numeriu rankose. 
Žolienė, susipratusi sodietė, buvo 
teipgi pasišventusi lietuvystės la
bui. Žandarai, radę ją prie mirš
tančio Augustino suareštavo kaipo 
Skirgailiutės išduotą lietuvystės 
platintoją. — Žinoma, šiais keliais 
žodžiais parodyta tik dramos įtal
pa, pąti drama gana plačiai persta
ta visus tuolaikinius lietuvių-patri- 
jotus ir jų pasišventimą.

Vaidintojais buvo: Skirgailienė 
— M. Damijonaitienė, jos sūnūs 
Leonas — J. Kazenauskas, jos 
duktė Irena — M. Montviliutė, 
Jonulių Augustinas, klierikas — 
K. Drangelis, jo tėvas — J. Bie- 
žis, jo motina — Kalvaičiutė, Žo
lienė — P. Moskienė, Przevluckis, 
lenkomanas bajorpalaikis, Skirgai
lienės draugas — V. Vitkevičia, 
Stungurys, ekonomas — L. Sto- 
gis, žandarų viršininkas — P. Sto- 
gis, kalėjimo tarnas — J. Buragis.

P-a Damijonaitienė lošė neblo
giausiai, bet truko jai reališkesnio 
apsiėjimo, teip sakant, jautimosi 
dvaro ponia; niekas kitas, kaip vien 
pilnas jautimasis savo vietoję ak
torių padaro artistu-geniju. J. 
Kazenauskas, lošęs Skirgailienės 
Ijeoną ,teip blogai, teip netikusiai 
lošė ir ant estrados elgėsi, jog žiu- 
žint. reikėjo iš gėdos raudonuoti, 
Tiesiok pasakysiu, jog iš jo ne< 
gali būti lošėjas, nes jis neturi ne1
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mažiausio reikalingo lošimui atjau
timo, — tai ne jo “pašaukimas”. 
Jeigu kas šį perstatymą sudarkė, 
tai tą padarė p. Kazenauskas, nie
kas daugiaus. Ant jo veido nebu
vo įžiūrima jokis paisymas, jokis at
jautimas, buvo tartum mumija ; pa
sijudinimai toki neatvangųs ir ne
taktiški ! Toki dalykai, kaip ran
kos į kišenius įsikišimas, akių ir 
galvos bijojimas pakelti, klonioji- 
mas užsigrįžus užpakaliu į publiką, 
ištarimas žodžių be jokios intona
cijos, yra neatleistinais scenai pra
sikaltimais. M. Montviliutė pasi
rodė turinti scenai reikalingus at
jautimus; jos ir elgimasis ir judė
jimai, nors ne gana drąsus, bet ge
rai tinkanti; pas ją nesimatė ne 
aktoriškos dvasios. Jeigu kalbėsi
me apie Kalvaičiutę ir P. Moskie- 
nę, tai tiek galima bus pasakyti: 
šios dvi moterys pasirodė musų 
scenos žvaigždėmis. Jų lošimas 
buvo artistiškas, žavintis, pilnas at
jautimo ir drąsos. Labai linkėtina, 
kad šios dvi moteri musų sceną nie
kuomet neapleistų. Moterys, nors 
toli ne visos, bet abelnai, yra ge
resnėmis aktorėmis negu vyrai. Tą 
daugumas stengiasi išaiškinti, jog 
jos, abelnai, daugiaus jausmais, ne
gu protavimu gyvena, todėl jų 
jausmai labiaus išsidirbę kaip vyrų, 
kas joms pagelbsti lošimą atjausti 
lengviaus kaip vyrams. Nors teip 
sviete yra, bet mes ant savo sce
nos moterų mažiausiai turime; jei
gu kuomi musų teatrališkos gru
pelės guodžiasi, tai trukumu mote
rų ; tatai šios dvi gabiosios moterys 
lai pasigaili musų scenos ir ją sa
vo pastangomis pakelia. K. Dran- 
gelis atlošė savo rolę visiškai pro
tingai. Jis lošimui yra tinkantis 
ir gali nemažai atsižymėti. Jam 
šį kart mažumą užkenkė neganėti
nas rolės išsimokinimas, nes darė 
bereikalingas pauzas. Vitkevičia, 
sulyginant, neblogiausiai lošė; jis 
buvo net perdug drąsus ir darė ne 
visada reikalingus krutėjimus; jam 
truputį kenkia stengimasis nu
duoti daugiaus, kap atjausti. L. 
Stogis, nors jo buvo gana trumpa 
rolė, atlošė visai sumaniai. Kiti 
mažesnėse rolėse atlošė neperblo- 
gai, iš jų reikia pažymėti J Bura- 
ga.

Tarpakčiuose p. Petrauskas žai
dė vargonais,

Gaila, jog į perstatymą, nors jis 
buvo tikrai geru perstatymu, susi
rinko labai mažai žmonių; buvo 
lytingas 
jautiems 
bet kad 
dienose

vakaras, nors tas važiuo- 
nedaug galėjo užkenkti, 
pas lietuvius ir gražiose 
neperdaugiausiai susiren

kama, tai šiokia-tokia priežstis 
visai užkenkia.

“Liet.” reporteris.
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ATYDAI DRAUGIJŲ ANT 

TOWN OF LAKE.
Turiu už garbę pranešti visoms 

ant Town of Lake draugijoms, 
kurios prisidėjo ir mano prisidėti 
prie apvaikščiojimo XXV jubilėji- 
nio seimo S. L. A., kad apvaikš- 
čiojimas prasidės 12 vai., nedėlioj, 
5 d. berželio nuo 46 ir Paulina 
gatvių.
Taigi garbios Town of Lake drau
gijos malonėkite pribūti ant laiko 
į šitą vietą. Iš čia po vadovyste 
divizijos maršalkos eisime iki 
Bridgeporto, kur turės susirinkti 
kitos divizijos iš visų miesto dalių. 
Iš ten marguosime iki galutinės 
vietos.

Godotini atstovai, kurie esate 
įgalioti nuo draugijų atkreipkite 
atydą ant sekančių permainų: mes 
buvome nutarę važiuoti karais, bet 
tas pasirodė neatsakančiu, nes pa
sidarys didelė betvarkė, kadangi po 
vieną nuvažiavus sunku bus su
rasti savo draugiją ir ardys tvarką. 
Dėlto praneškite, kaip galima grei
čiau savo nariams apie šitas 
mainas.

Tos draugijos, kurios dar 
prisidėjote ar dėl negavimo
kvietimo, ar dėl kitos priežasties, 
malonėkite atkreipti atydą, kad 
šitas apvaikščiojimas yra neapsa
komai svarbus visiems lietuviams. 
Dar iki šiol mažai kas žino apie 
lietuvius: visur lietuvį laikė len
ku ar rusu. Šitas apvaikščiojimas 
duos žinoti visai Amerikai, kad 
yra pasaulyje lietuviai. Juo skait- 
lingiau dalyvausime apvaikščioji- 
me, tuo labiau atkreipsime musų 
link akis svetimtaučių.

S. Markūnas.

per-

ne- 
už-

LAIVAKORČIŲ PIRKĖJAMS 
PERSERGĖJIMAS. Norėdami 
pirkti savo pažįstamiems laivakor
tę, visada žiūrėkite pas ką ją per-

kate ir kokią ją išperkate, nes po 
laikui nemažai turėsite vargo ir 
nuostolių. Jeigu perki laivakortę 
pas kokį agentėlį, tai ją neatiduok 
ant jo valios, bet išpirkęs, ją ver- 
čiaus pats atsiimk ir nusiųsk savo 
giminei į Lietuvą, tada bent ma
tysi, kokią laivakortę nusipirkai. 
Štai neperseniai du atsitikimu. 
Vienas So. Chicagoje lietuvys, o 
kitas, rodosi, vakarinėje Chicagos 
dalyje, vietoje pas ištikimus, tik
rus agentus nusipirkti laivakortę, 
pirko pas netikrus, teip sakant 
agentų-agentų-agentus, kurie jei
gu ir turi kokią agentystę, tai vien 
kokios žydiškos kompanijos turin
čios du-trįs laivus; jeigu gauna lai
vakortės . reikalavimą, tai važiuoja 
ją išpirkti pas tikrąjį agentą, arba 
į miestą, į žydiškos kompanijos ofi
są. Tas butų nieko blogo, jeigu 
toks trečios eilės agentas neskriau
stų laivakortės pirkėjų. Bet čia 
turiu du atsitikimu, kur pirkėjai 
buvo tikrai nuskriaustais. Mat lai
vų kompanijos yra susivienyję į 
trustą, arba kitaip vadinant — kon
ferenciją. Jeigu kokia menka, ar 
kokia ten nebūk, kompanija į tą 
konferenciją nepriguli, tai šis lai
vų kompanijų susivienijimas ją 
atmeta ir stengiasi neleisti jai da
ryti “biznį”. Visų tų kompanijų 
atstovai randasi, paveizdan, Prūsi
joje, Eitkūnuose, Tilžėje. Jeigu 
žmogus nori važiuoti neprigulin
čios į konferenciją kompanijos li
nija, tai tie agentai turi pilną galę 
tą žmogų sugražinti su valdžios 
pagelba atgal į Maskoliją, jeigu 
jis nepirks kitą laivakortę. Tokia 
linija turintis laivakortę turi va
žiuoti per Lenkiją, Austriją į Švei
cariją į Roterdamą, nes per Vo
kietiją juos neperleidžia. Vienas 
žmogelis pirko laivakortę savo mo- 
terei pas tūlą gana atsižymėjusį 
savo prigavystėmis agentpalaikį. 
Žmogus reikalavo Red Star linijos, 
bet kadangi tokia linija gaunama 
tiktai pas antros eilės agentus ir 
su nemaža paranka ,tai tas agent- 
plaikis jam, vieton reikalaujamos, 
pardavė kokią kitą liniją, neprigu
linčią į konferenciją, kuri savo lai
vakortes stengiasi įbrukti by ko
kiam verteivėliui. Toks agentpa- 
laikis nenorėjo sakyti, jog reika
laujamos linijos neturi, ir bijojosi 
sakyti, jog su jo parduota laiva
korte reikia važiuoti per Austriją, 
nes žmogus tokią butų nepirkęs. 
Todėl jis užtikrino, kaip žmogus 
relkaiavo, jog išperka kelią iš Eit
kūnų iki Chicagai. Po nekuriam 
laikui moteris išsirengė važiuoti; 
nuvažiavo į Eitkūnus ir ten paty
rė, jog ją toliaus neleidžia, nes ne
turi reikalingos laivakortės. Ji, 
turėdama vieną laivakortę, kitą 
pirkti nenorėjo, arba neturėjo kuo
mi, todėl ją sugrąžino atgal. Ant 
Maskolijos rubežiaus jos visus 
daiktus valdžia paėmė, reikalauda
ma muito, o tą neužmokant, daiktai 
visai valdžiai pateko, tai yra ji 
juos sukonfiskavo. Ją pačią gi 
“etapui parvarė atgal į jos tėviš
kę. Teippat atsitiko su vienu žmo
gumi esančiu pietinėje Chicagoje. 
Jis irgi, matomai, tokią jau laiva
kortę išpirko savo nioterei, kuri, 
jeigu nebūtų pirkusi Prūsuose nau
ją laivakortę tai ir ji butų tapusi 
sugrąžinta. Todėl saugokitėsi to
kių agentų.

Čia paduodu surašą laivakorčių 
kompanijų, su kurių laivakortėmis 
emigrantai gali be stabdymo va
žiuoti tiesiai per Prusus į Ame- 
rką: 1) Holland-American Linija,
2) Nortli German Lloyd Linija,
3) North German Lloyd Expresinė 
Linija, ąjHamburg-American Li
nija, 5) Red Star Linija, 6) Ca- 
nadian Pacific R. R. Linija. Že- 
miaus paduodu linijas, kuriomis 
davežama mažesniais laivais į An
gliją, o iš ten didžiausiais laivais 
į Ameriką: 1) Anchor Linija, 2) 
Cunard Linija, 3 )Dominion Linija,
4) White Star Linija, 5) Ameri- 
'tan Linija. Kas važiuoja su paš- 
portu, tai gali į laivą sėsti Liepo- 
juje ir plaukti sekančiomis linnijo
mis: 1) Anchor Linija, 2) ir 3) 
Cunard Linija, 4) Dominion Lini
ja, 5) White Star Linija, 6) Ame- 
rican Linija, 7) Russian-American 
Linija.

Šios visos linijos yra konferen
cijoje ir jų agentai yra su kaucijo
mis. Šių linijų agentūrą mažesni 
agentai visai negali gauti, nes jei
gu visi gautų, tai kompanijų agen
tai neturėtų pakaktino uždarbio 
Tų linijų atstovai arba didiejie 
agentai randasi kiekviename dide
sniame mieste po vieną, ir jiems lei
sta turėti aprubežiuotas skaičius

mažesnių agentų. Dar “mažesni” 
agentai, gavę reikalavimus, laiva
kortes išperka pas tikruosius agen
tus.

Žinoma, gyventi nori kiekvienas, 
todėl šio prasergėjimo tikslu nėra 
atkalbinėjimas pirkti laivakortes 
pas šiokį ar tokį agentą, bet para
ginimas pasisaugoti apgavikų. Čia 
Chicagoje žinau kelis mažesnius 
agentus, kurie niekada nei vieną 
neapgaus: 
kortę ten, 
laivakortę 
kur reikia
kaipo žmonių teisingų 
pats pirkėjai patirti, nes 
vieta juos išskaityti.

“Liet.” reporteris.

kur jis gaus tą laiva- 
bet jis išpirks teisingą 
ir tikrai pasakys per 
važiuoti. Tų agentų, 

privalo 
ne čia

Žieminėje Chicagos dalyje iki 
šiolei kriaučių darbai gana menkai 
ėjo, bet vėlesniame laike jau pa
mažu pradeda gerintis.

“Aušros” draugija nuskyrė p. 
Šileiką, Chicagos Dailės Instituto 
mokinį, vadžioti norinčius aplan
kyti Dailės Muzėjaus galerijas, po 
minėtąjį muzėjų ir aiškinti apie 
ten esančių paveikslų ir skulptūros 
vertę ir jų istorijas ir šeip abelnai 
apie dailę.

Dr. Rutkauskas nuskirtas va
džioti žmones po Field Muzėjų, 
Jackson parke.

15 d. gegužio, nedėlioję per pa
mokslą kun. Ambrozaitis, Aušros 
Vartų bažnyčios klebonas, užsakė 
visų draugijų viršininkams susi
rinkti į bažnytinę svetainę apsvar
stymui draugijų dalyvavimo jubi- 
lėjiniame S. L. A. seimo apvaikš- 
čiojime. Susirinkimas buvo ap
skelbtas 18 d. gegužio vakare, ta- 
čiaus minėtame laike veik niekas 
iš viršininkų nepribuvo, išskiriant 
D. L. K. Algirdo Kareivių drau
gijos viršininkų. Kitų draugijų 
viršininkai gal nesusirinko dėl bai
mės kometos, nes tą dieną ji ža
dėjusi “užgriūti”.

Tuomi dalyku ypač privalo dau
giausiai rūpintis 109 S, L. A. kuo
pa, bet toje visai nieko nesirūpina 
ir nesidarbuoja.

Ateinančioje nedėlioję, 29 d. ge
gužio, bus p. Petrausko mokinių 
koncertas, Hull House Teatre.

PROGRAMAS KONCERTO 
LIETUVIŠKOS KONSERVA

TORIJOS MOKINIŲ.
Pradžia 7 v. vakare, 29 d. ge

gužio, 1910 m., Hull House teatre.

I.
1. March ........................ Gurlitt.

Pianas solo, Algirdas Graičuniukas.

2. Golden Stars, Gavote, W. Popp. 
Pianas solo, Megė Montviliutė.

3. Vakarinė daina St. Moniuszko. 
Padainuos Petronė Kriščiokiutė.

4. Menuet iš opr. “Don Juan” 
...............................  Mozart. 

Pianas solo A. Zimontas.

5. a) “Abendlied”.... Krogman, 
b) March “Der Kleine Soldat”, 

............................ Krogman. 
Smuiku pagriež Zosė Olševskiutė. 
Akompaniuoja Antanas Olševskutis.

6. "Mano laivas”. .M. Petrauskas. 
Padainuos Mikas Dūdas.

7. a) Sonatine, op. 36, No. 1, 
Alegro, Andante, Vivace ....
..........................M. Clementi.

b) Mazurka, op. 7, No. I, 
........................ F. Cltopin. 

Pianas solo, Antanas Olševskutis.

8. Abendlied .... R. Schumann. 
Smuiku pagriež Pran. Kuzmarskis.

9. a) “Kaitink šviesi saulutė” ....
.................... M. Petrauskas.

b) “Nuožmi mergina” .........
.................... St. Moniuszko.

Padainuos Ona Balšaičiutė.

10. a) Serenade "Unter Liebchens 
Fenster”............... G. Lange.

b) Unter Doppelten Adler 
March .. ........... J. IVagner.

Pianas solo, Vytaut. Graičunukas.

11. a) “Gypsy Song”, iš op. “Car- 
men” ....................  J. Bizet.

b) "Dievaičiai, dievuliai!” iš 
melodramos “Birutė” .........
.......................M. Petrauskas.

Padainuos Malvina Horodeckiutė.

<2. a) Avė Maria .. Cli. Gounod. 
b) “Serenade d’amour’’ F. Blon. 

Smuiku pagriež Vincas Bigelis.

a) “Tofflal”"............. Denza.
Padainuos Į Ksaęęiras Strumskis.

14. a) SonJte P^thetiąue, op. 13,
Grave,1MoĮjo allegro e con 
brio, Graveli e Tempo primo 
....... I....M. L. Beethoven.

b) Grotešąue March, op. 32, 
 Mi, Ch. Sinding.

Pianas solo, Ernestas Damijonaitis.
- ■ c. • ■■■'

15. a) Aria iš opr. “Rigoletto”,
“Caro nomfe” .... G. Perdi.

b) “Kada atsibus mus Tėvynė?” 
(Iš poemos “Jaunoji Lietuva” 
Mairionio) .. M. Petrauskas.

Padainuos Marė Jakševičiutė.

nervų ir kraujo nesveikumuose 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras yra tokia gyduole, 
ant kurios gali atsidėti. Aptiekose. 
Rašyk mums klausdamas dovanai 
duodamo ligose patarimo. Jos. 
Triner, 1333—1339 So. Ashland 
Avė., Chrcago,- III.

Pasi- 
nedė-

1 aaa
Pajieškau savo draugo Dimijonj 

Dlržiaus; paeina iš Suvalkų gub. 
Gelgaudiškio parap. Meldžiu atsišaui 
ti adresu:

Antanas Stankus
4557 Hermitage Avė., Chicago, III

Akompaniuoja ištisai saviems 
mokiniams Mikas Petrauskas.

Lietuvių Ratelio Skaitykla
3149 So. Halsted SI.

Butą atdara:
Utarnlūkais nuc 7 iki 9 vai. vakare. 
Ketvergais. nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Subatomis nuo 7 iki 10 vai. vakare. 
Nedėliotais nuo 3 iki 6 po pietų. 

ikaitgklos Užveisda.

Antras Didelis Mojinis 
BALIUS.

Parengiamas Baltos Rožės 
linksminimo Kliubo, busiantis
lioje 29 d. gegužio (May), 1910 m., 
Slavie salėj, kertė 47 St. ir Winches- 
ter Avė., Chicago. III. Prasidės 4 
vai. po pietų. Tikietas 25c. ypatai 
Muzykė po vadovyste draugo T. Ma
cevičiaus. Visus, lietuvaites ir lietu
vius, jaunus ir senus kuoskaltlingiau- 
šiai meldžiame atsilankyti Į minėtą 
balių, kur galėsite tiek pasilinksminti, 
kiek retai kur kitur galėtumėte. Su- 
pagarba Komitetas.

Pajieškau kelių vaikinų ar merginų 
su keliais šimtais dolierių uždėjimui 
5-centinio teatro. Turiu apėjęs gerą 
vietą. Atsišaukite adresu:

H. Mockus
2124 Michigan Avė., Chicago, III.

Lithuania skaitykla. Pereitą su- 
batą vėl išnaujo atsidarė “Lithua
nia” skaitykla ir knygynas. Ly
giai septyniose vakare, tuojaus po 
atidarymui skaityklos durų, už
plaukė pirma banga reguliariškų 
skaityklos lankytojų ir pripildė ne
didelį skaityklos kambarėlį. Nuo 
7 iki 10 vai. vakare, visą laiką kam
barys buvo- net prisikimšęs besi- 
mainačiais žmonėmis. Jeigu teip 
bus ir toliaus, tai knygyno užveiz- 
da turės pamislyti apie didesnę, rui- 
mingesnš vietą. Užtėmyta pagal 
knygyno vedamas knygas, jog žmo
nės labai noriai ima knygas namo 
pasiskaitymui. Teko teipgi girdėt, 
kad pagal patarimą daugelio lan- 
kestis už lankymą ir nuadojimasį 
kytojų, bus padaryta maža mo- 
skaitykla ir knygynu. Įženga ža
da būti nedaugiaus vieno cento re- 
guliariškiems lankytojams, t. y. 
apie 15 centų ant mėnesio, o me- 
tiniems lankytojams dar pigiau — 
gal tik $1.00 už visus metus. Skai
tykla yra gerokai aprūpinta kny
gomis.

Knygyno padidinimui dikčiai pa
aukauta kelių privatiškų ypatų. 
Tolimesniam jos užlaikymui, apmo
kėjimui šviestas, tarnystės ir tt. eis 
pelnas nuo išsamdymo “Lithuania” 
sevtainės, kuri randasi užpakalije 
skaityklos; tam tikslui teipgi ne
mažai aukauja rietuvių Ratelis ir 
pagalios prigell ės nors iš dalies 

skaitytojų, kaip 
numinėta.

♦nn

Lietuviškos Konservatorijos 
Mokinių

KONCERTAS.
Tas pirmutinis Lietuviškos Kon

servatorijos saitas bus viešai su vi
suomene užmegstas 29 gegužės, 1910 
m., 7 vai. vakare, Hull House Teatre.

Kam Įdomus musų kultūriškas ki
limas, kam jis brangus, tas panorės 
būt ir liudininku tokio nepaprasto 
apsireiškimo, ypač čia, Amerikoje, 
kur mes, išrakti iš savo Tėvynės, 
griebiamės to, kas mus palaiko vie
nybėj, ragina prie saviguodos ir kul
tūriško kilimo, — abelnai prie 
mokslo.

Tame koncerte nedalyvaus vien iš
lavinti pilnai artistai, bet netame ir 
jeio mokyklos butų siekiniai, kad ro
dyt visuomenei jau pilnai subrendu
sius artistus, čia pavedama gi vi
suomenei kontrolė ir prašoma at
kreipti atydą Į mokinius, kaip kiek
vienas iš jų ir tolesniai toje meno 
šakoj vystysis. Dėlto gi bus ant pa
grindų mokiniai tik ką pradedą kar
tu su tais, kurie jau gali būt visada 
pageidaujami viešame pasirodyme 
prieš publiką. Kaip vieni, taip ir 
antri visuomenei turi būt vienodai 
Įdomiais, kadangi visuomenė yra pra
šoma atidžiai žiūrėt ir sergėt kaip 
kiekvienas mokinių ir tolesniai glau- 
deliosis ir vystysis toj meno šakoj 
— muzikoj.

Savo varde ir varde visų mokinių, 
Mikas Petrauskas.

Tlkietus galima gauti “Lietuvos” 
redakcijoje, "Kataliko” redakcijoje, 
pas mokinius “Lietuviškos Konserva
torijos”, pas narius "Birutės” ir pas 
tulus asmenis tikrai prijaučiančius 
tokiam apsireiškimui.

Tikietų kaina: 25c., 50c., 75c. ir $1.

DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Parengtas Draugystės Lietuvos Sū

nų Vakaruose, nedėlioję, 29 d gegu
žio, 1910, Bergmann's Grove (darže); 
Riverside, III., prasidės 9 vai. ryte. 
Įžanga 25c. porai. Užkviečiame visus 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant to 
musų Didelio Metinio Pikniko, o už
tikriname, jog atsilankę galėsite pui
kiai pasilinksminti ir iš to busite 
kuogeriausiai užganėdinti.

Komitetas.

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS 
parengtas Dr-stės šv. Jurgio B. P., 
Stager, III., bus nedėlioję, 29 gegužio 
(May), 1910 m., Brown Korney dar
že, tarp Chicago Heights ir Steger, 
III., prie Chicago Road. Prasidės 10 
vai. ryte. Įžanga 25c. porai. — Už
kviečiame visus lietuvius ir lietuvai
tes atsilankyti ant šio pirmo pikniko. 
Muzykė bus net iš Berlyno, kuri griež 
visokius šokius be skirtumo. Išgirdęs 
tokią muzykę kiekvienas skubinais 
pašokti kok| suktini arba atbulinį. 
Su guodone Komitetas.

mažutės mokė 
jau buvo uū: 

Skaitykla 
čiomis dienon 
ir pirma.

na-

Jrespondentas...
A.-.

Kudirkos raštus?Nori pamatyt
Jeigu nori pamatyti Kudirkos raš
tus, kaip jie išrbdo, tai, laimingas 
chicagieti, gali jįuos pamatyti nors 
ir šią sanvaitę. Per mandagunuĮ 
p. Balevičiaus, kuriam yra prisių
stas krasa pirmas kompletas Ku
dirkos raštų, “Lithuania” skaity
kla jau turi juos pas save šėpoj. 
Juos galima pamatyt, atsilankius 
minėtoj skaitykloj, kada ji yra at
dara.

NAUJŲ LIETUVIŠKŲ DRAUGIJŲ 
ATYDAI.

Kiekviena naujai suBitvčrusi Drau
gija turi daug darbo bu sutalsymu 
statų. Draugijų komitetai yra kvie- 
čirml. kad atsišauktų Į "Lietuvos” 
Rėdystę, o mes pareikalaujantiems 
pasiųsime Konstitucijų “sampelius”, 
palengvinimui sutvarkymo Įstatų. Ra
šydami priminkite ar Dr-stė Tautiška, 

tallklška ir kada uždėta. Ra- 
\ priminkite kokių Kampelių no

rite: Konstitucijų, Mokesčių knyge
lių, Tikietų, Plakatų ir tt., ir pažen- 
klinkit kiek katro darbo turi būt 
padaryta: 100, 200, 300 ar 500 ir tt. 
Mes prisiųzdami sampelius paduo
sime kalnas, kiek kas kaštuoja. Pri- 
siųzdaml mums darbą turite ir sam
pelius atgal 
suvis nieko 
resuokit A.
Halsted St.,

mums prisiųsti. Už tai 
neskaitysime jums. Ad- 
Olszewski, 3252 South 

Chicago, III.

Graži krūvelė knygų.
Knygų. Žiurkė.

Redakcijos atsakymai.
5. A. Lupučiui. Kas ima už ži

nios teisingumą atsakymą, turi po 
savo raštu pasirašyti pilna pravar
de. Kitaip Tamstos rašto apie ku
nigo pamokslą negalima patalpinti. 
Kas teisybę skelbia, nereikalauja 
tą pasislėpęs daryti, 
ir prieš teismą turi 
sakyti.

PUIKUS PIKNIKAS!
Draugystė Li uosy bes parengia di

deli puikų pikninką, nedėlioję, 29 d. 
gegužio (May), 1910 m., Leafy Grove 
Willow, Springs, III. Tat yra vienas 
iš gražiausių daržų Chicagos apielin- 
kėje. Davažiuoti galima Archer Limit 
karais. Reikia jais važiuoti, kol ve
ža, o paskui paimt Chicago Joliet ka
rus iki daržui.
senus 
vaites 
o visi 
ką iki 
ną bus šventė (Decoration Day). 
užsakyta daug extra karų, teip 
nesunku bus gauti karus, nereiks II- 

lauktl. Pradžia 9 vai. ryto. Įžan- 
25c. porai. Visus kviečia

Komitetas.

Dr-stė kviečia visus 
ir jaunus lietuvius ir lletu- 
atsilankyti ant to Pikninko, 
galėsite linksmai praleisti 
vėlyvam vakarui, nes kitą

lai- 
dle- 
Yra 
kad

gal 
ga

Juk už raštą 
kas nors at-

K. Kubiliui. Tai 
sai privatiškas reikalas, 
reikia kreiptiesi tiesiog prie 
Graičuno.

Tamistos vi-
Sujuomi 

Dr.
i
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APGARSINIMAI.
LŪPŲ PARVA.

Įgimta hipt| pa^ya yra rausva, 
pačios lupos-privalo būti švelnio- 

Jeigu iparųa atsimaino ir 
t«s A'ra kraujo ne- 

kfa, tai yra, jog yra

o 
mis. 
lupos išbąlą, ' 
sveikumo ženki 
koks nors nėgėruinas gromulioji- 
mo organuose. Tokiuose atsitiki
muose Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Ėlixiras bus tin
kamesnis už kokias nors gyduoles, 
nes jis greitai į visą kūną įveda 
naturališką veiksmą. Pataisyk 
skilvį, kad jis galėtų priimti už
tektinai maisto ir sutvirtink kitus 
malimo organus, o tavo kraujas 
bus gražiai tyras ir turtingas. 
Kraujo tekėjimas pasidarys regu- 
'iarišku ir visos kūno dalįs gaus

DIDELIS PIKNIKAS!
Parengtas L. S. S. A. 137 kuopos, 

Kensington, III., |vyks gegužio (May) 
29 d., š. m., Karecko darže, “Pauls 
Grove”, 123 st. ir Union avė., West 
Pullman, III. Įžanga 25c. porai

Socijalistai kožname savo žingsnyje 
stengiasi platinti apšvletą, taigi ir 
ant Pikniko yra užkviesti kalbėtojai, 
kurie stengsis pasidalinti mintimis 
išreikšdami savo nuomones su atsi
lankiusiais. Dainuos chorai, 
pulki orchestra, griež lietuviškus šo
kius. _ 
krasa su lšlalmėjlmu prakilnių do
vanų: 
numerata metui laiko, 2-ra "Revoliu
cijos dainos” su gaidomis, sutaisė 
Petrauskų Mikas, 3-čia dovana "žmo
nių Knygyno” prenumerata metui lai
ko. Lietuviai ir lietuvaitės, atsilan
kykite ant parengto L. S. S. A. 137 
kp. Pikniko, ant kurio išgirsite daug 
naujo ir sušelpsite mus, greičiau Jvyk- 
dinsite musų užmanytą skaityklą, nes 
to Pikniko pelnas yra skiriamas 
(steigti Kensingtone lietuvišką skai
tyklą.

Pasarga: Iš Chicagos reikia va
žiuoti iki White City, iš tenais paimti 
West Pulman karus ir važiuoti j 
West Pullmaną. Tenais reikia Išlipt 
ant Union avė. ir eiti Į pietus iki 
daržui. Visus širdingai kviečia

Bus

Per visą, dieną bus leklojanti

1-ma dovana "Keleivio” pre-

I
J-aribKU H VIbVB Milių

utektiną maištą. Skilvio, vidurių,

Komitetas. 
A. LAT. S. D. FED. PIKNIKAS.
Am. Latv. Soc. Darbininkų Federa

cijos Sekcija, Chicago, 111., surengia 
pikniką, nedėlioję, 12 d. berželio 
(June), 1910 m. Prasidės 9 vai. ry
te. Bus darže "Schultz Grove”, ant 
12 gatv. ir Desplaines Upės krašto. 
Giedos Federacijos choras. Bus pra
kalbos ir kiti pranešimai. Bus šaudy
mai, ir pagal šaudymus užmokestys. 
Moterims bus žaislai su išlaimėjimais. 
Įžanga 25c. ypatai. 
chestras. Pasarga: 
karus ir važiuokite 
ipas. Paskui eikite 
10 minutų iki vietai, 
kas bus 3 d. liepos (July), 
Visus užkviečla Pikniko rengimo 

Komitetai.

Griež ragų or- 
Imkite 12 gatv. 
iki Desplaines 
po kairei apie 
Sekantis piknl- 

1, 1910 m.

Pajieškau savo švogerio Martino 
Jakšto, paeinančio iš Kauno gub., Ra
seinių pav.. Sartininkų vol.. ties mie
steliu Vainutą. Apie 17 metų Ame
rikoje; pirma gyveno Westville, III. 
Wermilion Co., dabar nežinau kur 
randasi. Jis pats ar kas kitas malo
nės duoti žinią adresu:

John Novak
712 W. 17-th St., Chicago, III.

Pajieškau Kazimiero Narsučio, pa
einančio iš Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Ramygalos par., žudžių sodos. 
Jisai yra 6 pėdų augščio, viena akia 
žvairas, su kupra ir blskĮ sulinkęs, 
teipgi viena koja šlubas. Jeigu 
j| kur patėmytų, meldžiu man 
nešti, o aš duosiu gerą dovaną, 
šykite antrašu:

S. Stroga
Cass, W.

DIDELIS BALIUS!
Motinos švenčiausios Aštraus Bro

mo Draugystė parengia didelĮ balių, 
subatoj 28 d. gegužio (May), lietu
viškoje salėje, South Oak St., Chi
cago, III. Balius prasidės 7 vai. va
kare. Įžanga vienam 15c„ su mergi
na 10c. Balius teipgi bus ir pane- 
dėlyje, 30 d. gegužio; prasidės po 
pietų ir trauksis iki vėlybam laikui. 
Įžanga vyrams 25c., o merginome 
15c. Grajis puikus vietinis angliškas 
benas, grajis ir lietuviškus šokius. 
Bus skrajojanti krasa; dovanos ski
riamos trijų skirtumų. Užkviečiame 
lietuvaites ir lietuvius, kaip jaunus 
teip ir senus. Komitetas.

6-TAS DIDELIS PIKNIKAS!
Parengtas Draugystės Apšvietimo 

Brolių, kuris atsibus nedėlioj, 29 d. 
gegužio (May), 1910, Stlkney Park, 
Lions, III. Prasidės 9 vai. ryte. Įžan
ga | daržą 25c. porai. Užprašome Se
nus, Jaunus ir Mažus, visus podrau- 
gei atsilankyti ant musų pikniko ir at
sikvėpti šviežiu pavasario oru ir pri- 
sižlurėt žalių medelių žaliuojančių ir 
drabnų paukštelių čiulbančių, teipgi 
ir lietuviškų dainelių skambančių, ku
rios bus dainuojamos, L. J. D. M. D. 
choro, po vadovyste J. Lankelio. O 
ir muzikantai bus net iš Vilniaus, ku
rie griež lietuviškus šokius, o ir klum
pakojį nepamirš, tai kad šoksim, tai 
šoksim, net viskas skambės, net ir se
neliai nenusėdės, o kad ir pailsim, tai 
ant rytojaus yra šventė Decoration 
Day, tai turėsime laiko atsilsėti. Ti
kimės kad tokios linksmos dienos ne 
apleislt ir atsilankysit ant musų pik
niko. o visiems grąžei patarnau
sime. Su tikra guodone

Komitetas.
Pasarga. Kad Į musų pikniką ga

lima būt nuvažiuot už 5c., iš visų da
lių miesto reikia važiuoti iki Ogden 
Avė. Ogden Avė. akrais važiuoti iki 
40 Avė., o potam paimti Lions, III. 
karus, kurie davež iki daržui. Pel
nas nuo pikniko bus sunaudotas musų 
knygyno naudai.

Paj ieškojimai.
Aš Vincas Rinkevičius, pajieškau 

savo pusbrolio Jono Aleksaičio iš 
Baltrušių kaimo, ir draugų: Juozo 
Čepaičio iš šunėkų kaimo, Pijušo Ga- 
lesevičiaus iš Aglinčiškės kaimo, Vin
co Rynkevlčiaus iš Išdegos kaimo ir 
Jono Gneizevlčiaus, kuris yra siuvė
ju. Visi jie iš Suvalkų gub. Nuo jų 
iškeliavimo iš Lietuvos Į Ameriką ne
žinau kur jie randasi. Jeigu kas apie 
kurĮ jų tinote, arba jie patys, meldžiu 
suteikti man žinią šiuomi adresu: 

Vincas M. Rynkevičius
262 Hamilton st., Grand Rapids, Mich.

Pajieškau darbo už plrmarank| bti- 
čierių, ar teip prie kokio biznio. Es
mių gerai išsilavinęs ir turiu paliu- 
dyjimus. Meldžiu atsišaukti: 

Aug.

1900 Union st..

Kve-tls

Chicago, III.

vyro Juozapo Luk-Pajieškau savo _ ______ _____
šo; paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Klovainių par., Gitaučių sodos; 
keturi metai kaip prasišalino nuo 
manęs Į Brooklyną, N. Y. Turiu pas 
JĮ labai svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti. arba kas žinotų apie j| praneš
ti man adresu:

Mrs. P. Lukas,
427 So. FIguro St., Ix>s Angeles, Cal.

Pajieškau savo draugo Pijušo ša- 
lincko; paeina iš Suvalkų gub., Vil
kaviškio pav., Alvito par. Pirmiaus 
gyveno Brooklyne, N. Y., dabar 
žinau kur. Jis pats ar kas kitas 
lonės duoti žinią adresu.

Matjušas šullnekas
236 Slocum St., Kingston,

ne- 
ma-

Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Stasiulio; paeina iš Kauno gub., Tel
šių pav., Alslodžių valsč., Sarako kai
mo; 10 metų Amerikoj; gyvena Chi
cagoje. Jis pats ar kas kitas malonės 
duoti žinią adresu:

Eva Butaitė
155 W. 46th St., Chicago, III.

Pajieškau švogerių, Tadeušo ir An
tano Stulgaičių; paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., žemkaičių vol., Ger- 
kalnės parap., Valongeškių sodos. Me
tai atgal gyveno Bretone. ~ 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
tas malonės duoti žinią adresu: 

Tadeušas Steponavičius 
1502 So. Canal St., Chicago,

Turiu 
ki-

Iii.

Box 11,

Pajieškau savo tikrą brolĮ Rafolą 
Bajoryną; Kauno gub., Raseinių pav., 
Vyduklės par., Alaviniškių sodos; 
penkti metai gyvena Kenosha, Wis.; 
aš nesenel pribuvęs iš Lietuvos, malo
nei meldžiu jo pačio ar kitų pranešti 
šiuo antrašu:

Jonas Bajorinas
1501 So. Hermitage Avė., Chicago, III.

kas 
pra- 
Ra-

Va.

Ant Pardavimo
Pardavimui geras saliunas. Pigiai. 

Aplink apgyventa lietuvių ir lenkų. 
Parsiduoda už $3000 su visukuo, su 
didelia cigarų sankrova ir forničiais 
ant dviejų flatų. Lalsnis užmokėtas 
už visą metą. Biznio darosi už $60 
kasdien. Parsiduoda dėl savininko 
nesveikatos. Atsišaukite per laišką 
pas: Theodore Kendall, 6 Wabash 
Avė., Chicago, III., % Delaney * 
Murphy.

$90 paimi 5 ruimų pilnai iifurnl- 
iiuotų gyvenimą. Lietuviai kaimynai. 
104 W. 59 St., Chicago, III., ant S 
augšto.

Pardavimui saliunas lietuvių ir len
kų apgyventoje vietoje, už prieinamą 
kainą. Parsiduoda dėl savininko iš
važiavimo | Lietuvą. Biznis geroje 
vietoje, nes aplinkui randasi daug fa
brikų. Dasižinokite arčiaus antrašu: 

Frank Končius
2636 Archer Avė., Chicago, III.

Pardavimui puikus saliunas. paran
kioje veltoje, biznis nuo seniai išdirb
tas, yra laisnis, parsiduoda už priei
namą kainą. Priežastis pardavimo — 
kitas biznis.

B. Bružas
3230 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Pardavimui bufernl ir grosernl, 
lietuvių apgyventoje vietoje, biznis ei
na gerai, kasdien parsiduoda produk
tų nuo 40 dol. 
batomls daug 
antrašu: 1705 
III.

iki 75 dol. vertės, o su- 
daugiaus. Atsišaukite 
So. Canal St., Chicago,

Kampinis namas antPardavimui.
49th Av. Ir 14th St. ant dviejų lotų, 
bučernė ir aptleka, ir gyvenimai ant 
šešių familijų. Atneša raudos $120. 
Savininkas nori išvažiuoti Į Seną 
K-ajų ir todėl parduoda š| namą. 
Atsišaukite ant šio adreso: 4845 W. 
14th st., G r ant Works, III.

Parsiduoda lietuviikas saliunas ant 
Canal st. Gera vieta. Parsiduoda 
pigiai. Parsiduoda dėl to, kad savi
ninkas eina Į kitą blzn|. Adresas: 
1112 So. Canal St., Chicago, III.

Pardamimui Valgių ir Misos Krau
tuve; pigiai; gera pramonė ir gera 
vieta; po nr. 3228 Fisk St. Turi būt! 
parduota dėl to, jog nori apleisti mie
stą. kviečiame ateiti peržiūrėti ir 
pasiūlyti kainą.

Thos Boruta
3228 Fisk St., Chicago, UI.

Parsiduoda grosernl ir buėernl, 
Ansonia, Conn., lietuviais ir lenkais 
apgyventojo vietoje. Biznis 483 Main 
St. Priežastis pardavimo — nemoka 
lietuvių kalbą. Atsišaukite antrašu: 
F. Vokietaitis, 20 Bridge St., Ansonia, 
Conn.

Pardavimui 2 dideli plytiniai 
mai ant dviejų lubų augščio, 
tvartu. ~ 
mynai. 
bar.
46 St.,

Geri lietuviai ir lenkai 
Pigiai, jeigu persiduos 

Kreipkitės antrašu: 1800 
2-nd floor. Randa $100.

na
šu 

kai- 
da- 
IV.

$5.00
grynų pinigų nupirks vlenaakrĮ lotą, 
su 6 ruimų namu ir tvartu, 58-th St., 
Town of Lake. Kaina $2,800. Liku- 
siejie kas mėnesis. T. M. Wild, 
room 8, 1801 Ashland Avė., kampai 
18 gatv., Chicago, III.

Reikalavimai.
Reikalingi 500 Darbininkų prie 

ležinkelių darbo, Montanos, South 
kotos, Minnesotos, Wyomlngo ir Illi- 
nojaus valstijose. Algos nuo $1.75 iki 
$2.50 už dieną. Teipgi 200 darbinin
kų prie laukų darbų ) Minesotą; alga 
$30.00 su valgiu ir kambariu per mė
nesi. Kiekvienas turi pats užmokėti 
kelionės išlaidas $8.00 iš Chicagos. 
Teipgi reikalingi 400 darbininkų | 
Wisconsino ir Michigano gires; al
gos nuo $26.00 iki $30.00 per mėnesĮ 
su valgiu ir kambariu; reikia užsi
mokėti nuvažiavimo kaštus. Telppat 
reikalingi darbininkai prie miesto dar
bų ir | fabrikus Chicagoje ir apielln- 
kėje. Atsilankyk tuojaus arba ra
šyk Įdėdamas 2c. markę atsakymui. 
Adresuok: J. Lucas, Lietuviškas Agen
tas, 746 So. Canal St., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio, Tamo
šiaus Klzio. Paeina iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Raguvos vol.. Trau
pio parap.. Lavaniškių sod. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinią ad
resu:

ge
lia-

Simonas Stroga
Box 11, Cass, W. Va.

Reikalaujam 10 vaikinų ir 8 mergi
nų mokintis lošti Dramas, angliškas 
ir lietuviškas; visi neatbūtinai turi 
susikalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Teipgi reikalaujame visokios rūšies 
muzikantų Ir dainorių. Reikalaujame 
1 vaikino apsipažlnusio su elektriką ir 
statymu scenerljų ir 1 agentą in 
advance, kuris neatbūtinai turi mokėt 
angliškai rašyti ir turi būti susipa
žinęs su Suvienytomis Valstijomis.

H. Mockus
2124 Mtchigan Avė., Chicago, III



LIETUVA

Reikalinga moterie arba vyras, mo
kantis lenkišką, maskolišką, vengriš
ka. lietuviška arba kokias kitokias 
slaviškas kalbas.

Peoples Medlcal Dispensary
30 Centrai Ava., Newark, N. J.

Reikalingas bučeris, gerai suprantan
tis savo darba, kalbantis lietuviškai ir 
lenkiškai, neienotas. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis. Atsišaukite po No. 3440 
So. Morgan St., Chicago, III.

draugai, tuojaus duokite man žinoti, 
o gausite dideles dovanas.

Slmon Karlan
518 Clinton St, Hoboken, N. J.

Kur gauti “Lietuvą
Galima gauti 

“Lietuvą” už 5c.

V
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kiekvieną savaitę 
pas šiuos agentus:

LIETUVIŠKAS DARBO BIURAS.
Reikalingos Merginos Į Hotelius, 

Restauracijas, Į privatiškus darbus, 
J skalbyklas ir yvairlus Fabrikus. 

Hanczuk ir Wisniewski 
1719 W. 47 St., Chicago, III.

E. Fromes,

Ant Jankauskas, 
T.
J.
S.

Brooklyn, N. Y.
Grand Street73
Hudson avė. 
Berry Street 

124 Grand st 
258 Wythe Avė.

BALTIMORE, MD.
John Louls, 657 W. Baltlmore St

Jermalas, 
Milewski, 
Simanavičius,

37
215

Naujausios Knygos
gaunamos “Lietums” Redakcijoj.

APIE BALTRŲ-GIRTUOKLĮ. Vaiz
delis iš gyvenimo Baltraus girtuoklio. 
Rygoje, 1909. Pusi. 82. . ............. 10c.

ARCHAIOLOGIŠKI TYRINĖJIMAI. 
Gaidės apylinkėje. Kun., Juozapo žio
go. Su 21 paveikslėliu, (Iš "Lietuvių 
Tautos”). Vilniaus, 1909. Pusla
pių 23 ........................................ 40c.

IV. Nesigailėsi, vaikeli, perskaitęs 
šitą knygelę! Vilnius, 1910.............10c.

V. Sveiki gyvi! Vilnius, 1910 m. 
Kaina ............................................. 10c.

VI. Dėdės Tomo Trobelė. Vilnius,
1910 ra............ ..........   15c.

VII. Kiek čia Įvairių žvėrių ir na 
minių gyvulių!
Kaina ..............

Vilnius, 1910 m 
................... 15c

Mokykla Šoklų!
Prot. Julius S. užtikrina ,kad Išmo

kys šokti kiekvieną jaunį ar seną. 
Išmokina valcą 6 rųšių ir taip kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys Ir kitus šokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų Iki 11. 
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti 
Ir šokti. Kas nori mokytis tegul at
eina | svetainę, 1900 Union st, kam
pas 19tos, arti Halsted st. Mokinama 
kas utarninkas ir pėtnyčlos vakarais. 
Prof. Julius S. praneša visiems, kurie 
nori Išmokt tuos šokius, kad ateitų 
ant sekančio adreso: 2124 So. Halsted 
st. Ofisas ant 3člų lubų. Atdaras 
nuo 5 Iki 8 vai. vakare.

Juozapas Lukis gali atsišaukti ir 
ant adreso: Mr. Charles Haas Attor- 
ney at Law, 526 Merchants Fruct 
Bldg., Los Angeles, Callfornia.

Dykai žemes
Dykai namai

Vertės $2500 iki $5000.
Suvienytų Valstijų Valdžia duos 

tamistai 160 akrų arba 320 akrų že
mės DYKAI. Viskas, ką tamista turi 
padaryti ,tal ant jos gyventi. Tos 
žemės yra Vakarinėse valstijose. Prie 
kalpkurių yra medžiai, upės ir ge
ležinkeliai. Valstiečiai gali Įgyti ge
riausiais, tuojans.

Tamista gali ant tų žemių į kelis 
metus pastoti neprigulmingu, jeigu 
nori dirbti ir turi šlek-tiek pinigų 
pradėti.

Gerai dera: vaisiai, grudai, dar
žovės ir tt.

Viskas kas reikalinga ,tal Dekliara- 
cija pastojimui valstiečiu.

Ateik ir pamatyk mus tuojaus. 
UNITED STATĖS HOMESTEAD Co„ 
Amerikos ofisas, 79 Dearborn St.’, 
Svetimšalių ofisas, 1111 Masonlė 

Temple, Chicago, III.

J.

P. 
M.

D.

BROCKTON, MASS.
Pocius, 175 Ames St.

ANTANO BARANAUSKIO, (A. a. 
kunigo vyskupo) laiškai Į profesorių 
Joną Baudouin’ą de Courtenay. (Iš 
lietuvių Tautos”), Vilnius, 1909 m. 
Pusi. 28 ............... ?....................... 40c.

VIII.
Kaina

Pelenė. Vilnius, 1910 m. 
....................................... 15c.

IX. Robinzonas. Vilnius, 1910 m. 
Kaina ............................................. 15c.

Chicago, III.
M. Kaltis, 1607 N. Ashland
J. Tananeviče, 670 W. 18th

ELIZABETH, N. J. 
Bočkus, 211 First

A«t

B.

J.

JERSEY CITY, N. J. 
Rėklaitis,

Lawrencef
Ramanauskas,

P.

J.

234 Wayne

Montello,
Mlszklnls,

Av. 
St

St

St

Mass.
101 Oak street

Mass.
35 Arthur St

Nsw Haven, Conn.
Vaitkevičius, 227 Chapel St

Phlladelphla, P*.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street

X. Raudonoji kepuraitė. Vilnius, 
1910 m. Kaina ............................. 15c.

DR. MARIA DOWIATT-SASS 
išvažiavo Europon. Apie sugrįžimą 

praneš per laikraščius.

Portland, Oreg.
John Browman, Browman News Ca

Burtininkų Kazyros (Kortos)
Seattls, Waah.

Foreign and Domestlc 
Perlodical & Newspaper Agency

BURTAI. Zigmanto Przybylskio 
vienaveiksmė komedija. Išvertė ir 
Išleido Liudas Gira. Vilnius, 1909. 
Pusi. 16 .................   10c.

DŽIOVA, JOS PRIEŽASTIS IR 
KOVA SU JA. Dr. K. Jokanto. (Ma
rijampolės paskaita), Vilnius, 1909. 
Pusi. 38 ..................................  10c.

GILŠE. Dzūkų legenda ir BOBU
TES VARGAI. Parašė Vincas Krėvė. 
Vilnius, 1909. Pusi. 42 ...... 10c.

GIMDYMO SLĖPINIAI. Parašė Vi- 
dunas. Labai naudinga ir verta per
skaitymo kiekvienam šitą knygelę. 
Tilžėje, 1909 m. Pusi. 96. Kaina 45.

Iš SEINŲ VYSKUPYSTES HISTO- 
RIJOS. Parengė spaudon J. Basa
navičius Ir K. Grinius. (Iš "Lietuvių 
Tautos"), Vilnius, 1909. Puslapių 41. 
Kaina ........................   50c.

XI. Gul’ šiandieną jau ant šieno....
Imant kartu visą 11 vaikų knyge

lių, nuleidžiama 25% arba visos už 
Vilnius, 1910 m. Kaina .............. 20c.

PIGUS IŠPARDAVIMAS.
Dėlei persikėlimo Į kitų miestą, par

duodame viską plgel. Gražiausios 
gromatoms popieros. 43-jų skirtumų, 
15 tuzinų tik už $1.25. Knygos ver
tės $3.50 už $2.00. Teipgi parduosi
me Ir spaustuvę su visoms prietaf- 
soms labai pigel. Kataliogus ir nau
ją savo adresą siunčiame už 4c.

M. Zukaltls
227 E. Maln St., New Britain, Conn.

LINKSMI KELEIVIAI!
Yra žmonės, kurie nieko nepaiso 

kaip jaučiasi, jie sau valgo, geria, 
linksminasi be atsižiūrėjimo kas ry
toj bus, — nors ir nesveiki, reiktų 
nuo to viso susilaikyti, kas kenkia 
dar labiau, — o vienok stačiai kulla- 
verčlals, stačia galva važiuoja j pra
pulti. Yra tai linksmi keleiviai, bet 
nuvažiavę, vienok nesugryš. Rods ki
ti ir norėtų pasigelbėti, bet per men
kos vertės daktarus ir humbuko Insti
tutą, liekasi apgauti. Bet ir tie gali 
būti išgydyti, išgelbėti nuo prapulties.

štai ką lšgljas rašo: S. Dvorlškis. 
Neapleidžiant turiu padėkavotl Dr. 

Ferd. Hartmanui, kuris mane išgydė 
nuo ligos, kuria net kelis metus sir
gau, pas daug daktarų gydžiausi ir 
pas Kallnsa, vienok neviena netik ne
pagelbėjo, bet tik liga labiau užsen- 
dino, teip kad nustojas vilties buvau, 
ar kas gali mane išgydyti; bet kaip tik 
aptašydamas atsišaukiau pas miela 
Dr. F. Hartmaną, 218 E. 14 st., New 
Yorke ir atsiuntė man gyduoles, tai 
bevartojant pasilikau sveikas nuo už- 
senejuBio didelio galvoB ekaudSllmo, 
ausise ūžimo ir zvanljlmo, vidurių ne- 
dirblmo ir negalėjimo pasilsėti, nuo 
nerimastingumo ir kitų varginimų li
gos. Kad tas gerbiamas daktaras iš
gydė, tai prašau pagarsint “Lietuvos" 
laikrašti, kad ir kiti serganti žinotų, 
kur paslgelbėt.

Su guodone
S. Dvorlškis,

Big Lake, Wash.
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Worcester, Mass.
M. Paltanavičla, 15 Milbury Street
J. J. Kalakauskas, 55% Green St.

“Lietuvos” Agentai
Pas šluos agentus galima užalaar 

kytl ‘Lietuvą” metams ar pusei 
metų ir užsimokėti.

Jonas Janušas keliaujantis Agentas 
po Illinois valstiją.

Brooklyn, N. Y.
J. Ambrozėjus, 120 Grand St.

A. Lesniauskas,
Jos Matulis, 262 Metropolitan

298 South lst

Baltlmore, Md.

St
Av.

KLAIDA. Apysaka parašyta Laz
dynų Pelėdos. Kas šios raštininkės 
veizdelius sk.itęs, tas žino jų vertę 
ir nesigailės šią knygelę perskaitęs. 
Ji parašyta iš lietuvių gyvenimo, Vil
nius, 1910. Pusi. 520 .......... $1.00.

“LIETUVIŲ TAUTA!’. L. Mokslo
Draugijos raštai. Knyga 1, dalis 3.
Vilnius, 1909......................  $1.25.

MUSŲ GERASIS. Dviejų veiksmių 
komedija. Parašė žemaitė. Vilnius, 
1909. Pusi. 26 ............................. 10c.

NAŠLAITE. Drama keturių veik
mių. Parašė M. Valinčius. Boston, 
Mass. 1909, pusi. 2?. Kaina .. 10c.

NUO AUDROS PASISLĖPUS. Pa
rašė žemaitė. Vilnius, 1909. Pusi. 16. 
Kaina ..........................   5c.

Dabartinės Pinigu Kainos
Ruski Rubliai po 52Į£ cento.

i Rublių ..........................'
Persiuntimo Kaštai

1 Vokiškų Markių ....
Persiuntimo Kaštai

i Austrijos Kronų ....
Persiuntimo Kaštai

i Francijos Frankų ...
Persiuntimo Kaštai 25c. 

i Itališku Lirų.......................
Persiuntimo Kaštai 25c.

Siunčiant pinigus j tėvynę 
išpirkti money orderis ant reikalin* 
gos sumos ant vardo A. Olszewskio 
ir prisiųsti su tėvynės adresu ant 

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

100

100

100

100

100

25c.

25c.

25c.

$52.50

$24.50

$20.75

$19.75

$19.65

reikia

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu Ir Nualintu Vyru
vifikas, nupuolęs sveikatoje! Ar peržengei tiesas sveikatai 
arba gamtos! Ar manai apsivesti! Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo! Jeigu yra mažiau- 
sė abejone Jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyja 
tavo klapatiį, tai atsiiauk ant žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir iStirinSJim^ dykai! Mos iStirinėsime tavp 
visai dykai, ir Jeigu iigydymas bus galimas, tai mes iSgydy- 
aime už kožemiausi^ kain$. Ne užsidedi ant savęs JokiiĮ pa
reigu atsišaukdamas pas mus dėl beinokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje Šviesoje, 
o tada galėsi gydytis Jeigu norėsi.

Ihl Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LocnoJ 
Mintyj kad Mes Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsitiklml.
nesveikumu inkstų, pūslės ar Slapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie SeimyniSko gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, uubėgimai, nuvarvėjlmai. 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; Jeigu turi guzuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt ruBies kurios tamistai daro nesmagumu jeigu turi nors vienęil 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali būt apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidlinų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; Jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą Ilgę; jeigu 
turi užnuodintę kraujų arba nors vienų U ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su nuimi didžiausiame prlvatifikume ir se
krete. o męs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimų gydyme tokios rufiies ligų ir užtikriname iėgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes iSgydėme. Mes 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant Jus musų specijaliSkų atydų teip Jog at
gausite savo vyriikumų ir busite vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATĖ ST., arti Harrison gatves, CHICAGO, ILL.

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
atsišaukti terp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 18 Nedaliom. Atsišauk asabiškai. 

Mos kalbame lietuviškai.

Dykai Kelionė į Chicago ir Gary.
Mes duodame dykai kelionės kaštus 

Į Chicagą ir Gary, gyvenantiems 500 
mailių nuo Chicagos, jeigu jie pirks 
lotus Gary, Indiana. Tiems, lyirie 
gyvena tollaus negu 500 mailių nuo 
Cmcagos, prie jų kontrakto duosime 
kelionės kaštus už 500 mailių. Tas 
reiškia, jog gali gauti 1000 mailių va
žiuoti dykai. Viskas, ko mes rei
kalaujame, tai kad pirkdamas Į Chi
cagą tikietą gautum nuo gelžkello 
kompanijos recelptą, o mes sugražin
sime tau žadamus kelionės kaštus, ka
da mokėsi už lotą.

Mes turime $500,000 vertės geriau
sių gyvenimo ir biznio praperčlų, par
duodamų už žymei numažintas kal
nas. Tie lotai randasi apie 7 minu- 
tų ėjimo nuo Broadway, arti bažnyčių, 
mokyklų Ir biznio namų ir arti fa
brikų, kur dirba 60,000 žmonių. Tų 
lotų kainos eina nuo $300 Iki $750 
už kiekvieną, ant lengvų Išmokėjimų. 
Nedidelė suma iš augšto, o likę kas 
mėnesis lengvais Išmokėjimais. Ne 
bus procentų už likusius pinigus per 
ŠĮ metą. Nereiks taksų iki 1912 me
tui. Dešimts sanvaičlų palauksime 
mokesčių, jeigu slrgtum arba neturė
tum darbo. Dykai duodamas lotas, 
jeigu pirma išmokėjimo numirtum. 
Duodama raštu paliudyjimą prie loto 
ir daugumas kitokių palengvinimų, ko
kių kitur negausite. Kodėl gi ne- 
pirkt lotą, jeigu už savo pinigus gau
ni tikrai daug? Mus kainos už šiuos 
lotus yra teip žemos, kad jos tokioms 
neilgai gali pasilikt. Kiti žmonis 
Oary)e randa laimę, kodėl tau gi ne
galima? Pasiimk pinigus su savim, 
kad galėtum pasiskirti lotą pirm ap
leidimo šios vietos. Kodėl gi neva
žiuot tuojaus | Cnicagą, jeigu kasdien 
laukdamas vis daugiaus žudai pinigų. 
Jeigu negali dabar atvažiuoti, tai at
siųsk pinigų, pažymėdamas sumą, ko
kią nori mokėti už lotą, tada mes tau 
palaikysime lotą, bet jeigu pribuvus 
tau tas lotas nepatiktų, tada mes su 
noru JĮ tau apmainysime ant kito to
kios vertės, kokios vertės sau pasisky
rė! Įmokėdamas pinigus.

PADUOK PA3 MUS PARDAVIMUI 
ARBA PARSAMDYMŪI SAVO PRO- 
PERTES, NES MES PERKAME, 
PARDUODAME IR APKEIČIAME VI
SOKIAS SAVASTIS VISOSE SUVIE
NYTŲ VALSTIJŲ DALYSE.

JASON WILS0N, Savininkas
Room 616-56-Fltth Avė., Chicago, III.

Visi žinote, kad burtininkai (Ame
rikoje vadinami Fortune Tellers) spė
ja žmogui laimę ar ateit| su pagelbą 
Kazyrų (Kortų). Ar toki burtinin
kų spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi 
kokią vertę, mes apie tai nekalbė
sime, tik pasakysime, kad yra tūk
stančiai žmonių, kurie pas tokius 
burtininkus lankosi Įspėjimui savo 
ateities ar laimės ir moka jiems už 
tai po kelis ir po kelioliką dolieriu. 
Garsiausia ant .svieto burtininkė bu- 
buvo tai pone LENORMAND Pary
žiuje, Francnzijoje, kuri su pagelba sa
vo Kazyrų visiems Įspėdavo ateitj. Pas 
ją vaikščioja kelti Kazyras viso svie
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai 
ir kiekvienam j| ateltĮ Įspėdavo.

Po myriui virš minėtos burtinin
kės jos Kazyros pateko J svietą ir 
šiądien joml naudojasi garsiausi svie
te burtininkai, ir kiekvienas, kas jas 
turi, gali su joms (spėti ateiti teip 
gerai kaip ir burtininkai, šios Ka
zyros bu pilnu išaiškinimu lietuviš
koje ir lenkiškoje kalbose, kaip jas 
vartoti ir kaip ateltĮ Įspėti yra dabar 
gaunamos musų Store. Kaina Jų 75c.

šios Kazyros yra geriausia bovykla 
1 luošame laike ir bu jom, ne tik save, 
bet ir visus kitus geriausiai nubo- 
vysl šeimyniškuose ir draugiškuose 
susirinkimuose.

■ Siųsdami pinigus ant kazyrų adre
suokite:

The Bridgeport Clothing Co.
3246 So. Halsted St. CHICAGO, ILL.

Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st 

L. Gawlis, 1834 N. Castle Street 

Vincas želvis.

RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI. 
Pradėdamomsioms mokykloms. Sutai
sė mokytojas S. Vaznelis su pagel
ba J. J. Šiauliai, <19091 Pusi. 
Kaina

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-STėS 
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI: 

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

Vice-Pirmlninkė: O. Ramanaucklenė,
101 Oak st., Lawrence, Mass.

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

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

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

Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard, Paris,- France. 
V. Jokubynas, 318 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. J. Laukis, 501 
Brick »t„ Valparaiso, Ind.

GARSUSIS NEW YORKO DAKTARAS į

Ferdinand Hartmann M.
•ako:

Jei sergi, nesikankink, bet pribuk arba parašyk pas mane, aš išgydysiu!

603 So. Paca st

Chicago, III.

J. I. Bagdžlunas, 2334 S. Oakley Avė. 
And. Jurevlčia,
Vlnc. Linka,
Stan. Petrulis, 
Geo. Ptrpausky,
K. Steponis,
JonaB Visockis,

P.

3337 Auburn Av.

112. 
20c.

Nauji Mnzlkuliszk! Veikalai.
Lietuviška muzikai ČESLOVO 

NAUSKIO.

1813 Strtng
3312 S. Halsted
1112 S. Leavitt St

3143 S. Haisted St
8139 VlncenueB

Cleveland, Ohlo.
Szukys, 1408 E. 25th

CAMBRIDGE, MASS.
Pet. Bartkevičius, 877 Cambrldge
C. Kavolius, 42 IVashington

GRANT WORKS, ILL.
Jonas Liškonis,

Zen.

3t

St.

St.

St.

St

Box 195.

HAMMOND, IND. 
Juciavičlus, 235 — 155th St.

HARTFORD, CONN.
Kar. Lesevlčlus, 40 Mulberry st 

/Herrln, Illinois.
J. T. Adomaitis, Box 708.

HAZLETON, PA.
Ant. Shukis, 103 N. Wyoming St.

B.
INDIANA HARBOR, IND. 

Yaslulis, 3604 Deador St

SOS-
,'Si tl

V. Sąsiuva. UžMI<: J. ŽEME, 
statyta vienam balsui, rortepianui pri
tariant. žodžiai Mafr '"'jio. Peterbur
ge, 1909 m. ......j. i.;,,..... 50c.

VI. Susiuvą. Ta p: ’ .daina UŽMI
GO ŽEME. MlšrĮė- ' r.halsąihš a 
capella. Peterhv S

•mč- Sąsiuva. 
KRYŽIAUS. Viena, 
pianui arba vargoną, is ir smuikui 
pritariant, žodžiai kn M. Gustaičio. 
Peterburge, 1909 m.

Su-

■INK PŽIE 
balsui, forte-

DIDELIS ČEVERYKU
IŠPARDAVIMAS

Vyrams, Moterims ir Vai
kams

Sterno Didelėj Krautuvėj
3442 3444 Halsted St. Chfcugo.

Per 30 metij daktaravęs, tyrinė
jęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios geriausia 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs 
universitetą per 20 metų gy
džiau Didžiamjam New Yorke 
VYRUS IR MOTERIS ir iš- 
gydžiau greitai ir gerai. (

10 metą atsidavęs 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 nžkviečiu sergančius vi
sokioms ligomis, nes paaukauju 
visa savo mokslą sergantiems.

A. Olszevvskio Bankoj 
galite aprūpinti, visus 

savo reikalus
‘L JOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS

50c.

VIII. Sąsiuva. SIŲNTfi MANĘ MO
TINĖLĖ. Liaudės daina, keturiems 
mišriems balsams. Peterburge, 1909. 
Kaina ....................   50c.

IX. Sąsiuva. KARVELlbLL Liau
dės daina, keturiems mišriems bal
sams. Peterburge, 1909 m..........40c.

Išdirba “Doviernastis” — Kon
traktus, Raštus pardavimo 

ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsullų. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius kitus notarijališkus 
darbus.

Visokiuose notarljališkuose reika- 
! -.ose kreipkitės Į

J. J. Hertmanowicz 
(Notary Publlc) 

3252 So. Halsted st., Chicago.

X. Sąsiuva. TU MANO MOTINĖLE. 
Liaudės daina. Duetas 
altui, arba dvibalsintam 
chorui. Peterburge, 1909

sopranui ir 
moteriškam 

m. .. $1.00.

LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZEJUS
Moksliszku Žingeidumu. Žinojimas-Galybe

SKAITYKITE VISI!
Gaus dideles dovanas nuo Slmano 

Karione, kurie tuojaus atsišauks, jog 
važiavot sykiu sn manim Į Ameriką, 

'apie vlenuollką metų atgal. Mus iš
leido iš laivo mieste Portland, Maine. 
Gal kas atsimenate laivo vardą ant 
kurio mes atvažiavome iš Liverpool, 
■®ng- | Portland, Me. Brangus mano

Dykai.
Kiekvienas žmogus, jeigu gauna 

kokj daiktą dykai, vadina tą dova
na, ir yra dėkingu. Iš visų daiktų 
gyvenime žmogaus namas yra rei
kalingiausiu. Mes turime daug na
mų kurie pasilieka visai dykai po 
kelių metų. TokĮ namai atneša dl- 
delĮ pelną ant Įmokėtų pinigų, ir per 
kelt: metus tas pelnas sugrąžina 
pirkėjui Įmokėtus pinigus bu pro
centu. Namas tada pasilieka amži
na pi kėjo savasčia ir pinigai su- 
grĮžta jam Į kišenių. Tas išrodo ne
galimu daiktu, o vienok teip tikrai 
yra. Kas ateis Į musų ofisą tas per
sitikrins kąd mes sakome teisybę.

Pirkti namus dabar yra geriausias 
laikas, nes pavasary! kiekvienas gali 
gražiai padabinti savo kiemus žoly
nais ir gyventi tikrai gražiai. Kiek
vienas, kas turi nemažiau kaip $300 
iki $3000 sučėdytų pinigų, gali pas 
mus nusipirkti namą. Mes turime ir 
pigius ir brangius, mažus ir didelius, 
paprastus ir naujausios mados pui
kiausius namus. Jeigu reikalaujate 
randos, tai visupirm ateikite pas mus 
apžiūrėti musų namus ant pardavi
mo, o persitikrinsite, kad jums ge
riau užsimokės nelaukiant ilgiau nu
sipirkt sau namelĮ arba didelĮ namą. 
Mes turime pardavimui tokius na
mus, kad jums visiškai patiks, ir Bte- 
bėsitės, kaip mes galime parduoti už 
teip pigias kainas.

šitą sanvaitę mes nepaduodamo kai
nų jokių namų, nes turime per daug, 
kad visus paminėti, bet tiktai tiek 
pasakyti galime, kad parduosime 
jums gerą namą už $1000 iki $6000.

Teip pat turime labai pigių lotų 
gerose vietose teip bizniui kaip ir 
pastatymui gyvenimo namų. Todėl 
kas nori turėti lotą už $600 iki 
$1500, tas JĮ ras pas mumis. Pas mus 
gali pirkti bėdnas ir bagotas, ar turi 
dang ar mažai pinigų. Mes duoda
me pagelbą kiekvienam geram žmo
gui. Laikas pirkti namus yra da
bar. Ateikite tuojaus, o mes jum3 
duosime visus reikalingus paaiškial- 
mus dykai.

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St

M.

J.

Kenoaha, Wla.
Petrauskas, 72 N. Chicago

MINERSVILLE, PA." 
Ramanauskas, Box

IX. J.
New Britain, Conn.

Čeponis, 31

N«wark,
V. Ambrazevičla,

at

538.

piešiant

M. J.
178 Ferry

Street

Street

Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd

G. Millauckas, 1811 Wharton
Street

J.

B.

J

a

St

N0RW00D, 
Tumavičlus,

MASS.
28 Austin

Paterson
Vareškevlčlus,

N. J.
70 Lafajette

Plttston, Pa.
Kazakevičia, 103 No. Malu

Plymouth, Pa.
Poteliunas, 345 E. River

ROCKFORD, ILL.
Adomas Kazakevičia, 310 E. Statė st

SO. CHICAGO, ILL. 
Ostrovskls, 8701 Commercial

N.

J.

G.

Gendrollus,
G. Gegužis,

So. Boston, Mass.
224 Athens Street

28 W. Broadway.

Sprlngfleld, III,
Tachllauckas, 1217 W. Jefferson St

•eranton. Pa.
Geo. Baltrūnas, 2018 Luzerne St.

Juos. Petrikys,

T.

D.

J.

Mu-

XI. Sąsiuva. LfcKK
Liaudės daina, keturiems mišriems 
balsams. Peterburge, 1909 m. .. 50c.

SAKALĖLI.

GIESME Į PANELĘ ŠVENČIAU
SIĄ. Vienam balsui (Barytonui arba 
Mezzosopranul) su vargonais, 
žiba Juozapo Naujalio. Op. 11. Kau
nas. Kaina

Vaikams gražios su paržuotais 
piešineliais-paveikslais 

Knygeles.
I. Gražus paveikslėliai, bet 

gražesni aprašymėliąl, Vilnius, 
Kaina ........................

II. Kas atsitiko kiaulių namuose.
Vilnius, 1910............    10c.

III. Kiek daiktelių Įvairių — tiek
eilučių Įdomių!.... Vilnius, 1910 m. 
Kaina ............................................ 10c.

Mes ėsam baimin
gai ir įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į Sitų 
stebėtiną liuoso In- 
žengimo Muzėjų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydalų 
žmogaus kūno svei
kam Ir sergančiam 
stovyje. Cbirurgiš- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžlnlfiku- 
mai. Teipgi pilnas 
istoriSkas šnarin
ki* kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai Šiam krašte.

Esi užprašomas tlrineti nuoslebumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir PathoiiogijoB.

lazpanlszka Inkvizicija. Valkatų Galerija. 
Paveikslai Iszkllmlu Ir Pagarsėjusiu Asmenų. 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

150 SO. CLARK ST„ CHICAGO, ILL. 
arti Madison Gatves

Atdaras nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnaktlul

> Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti sveikatą, o sergančius iigy- * 
) dysiu, nes be sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui., 

i PROGRESAS MEDIKALIŠKAM MOKSLE!
> Tik tie daktarai pasekmingai Išgydo, katrie tėmija į medicinos mokslo pro- < 
i gresą; katrie to nedoro, negali sergemčių Išgydyti, užtai kad užrašo gyduoles j 

“ ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams' 
S nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmŲaut Į mokslų, kad

; KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.!
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali

Į išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokią ligą.

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
< Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie- 
! nos ligos; už tai ir daugiausia sergančią išgydžiau ir tuos, ką kiti a 
• daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai; 

tikrai apturėsi sveikatą.
’ r> A c A or A • Sergėkis garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti kom, < 
i rAoAKijA. paniją šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, net J 
J numirusĮ daktarą Kalins^ garsina už savo daktarų profesorių. Žinok gerai,, 
i jog geras daktaras niekad už algą nebernaus. Matant tokias neteisybes, kad < 
! apginti nuo apgaviką, tad pagal prašymą draugą daktarų ir žmonių, kuriuos ' 

išgydžiau, kad serganti žinotų kur atrast tikrą pagelbą sveikatai, apsigarsinau..

APS1MU JUS IŠGYDYTI
nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, koją, pečių ir šonų.; 
Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedirbimą vidurių. Gaivos skausmą, širdies,, 
inkstų, kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per- Į 
šalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykimo, Dyspe’į 
psijos, neuralgijos bei nervų ligos; teip-pat nuo saužagystės ir iš to Įgautų 
nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių užsikre
čiamų kavarieriškų ligų — nudegimo. Teip-pat MOTERŲ: skausmingų ir 
nereguliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų; 
nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgy
dysiu šviežias ir užsisenėjusias ligas. Butų geriau, kad iš karto pas mane 
atsišauktum, pirmiau negu kur kitur; jei ne asabiškai, tai parašyk lietuviš
kai, nėra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus 
savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, 
kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėsit sveikatą, be skirtumo 
kaip toli gyvenate Amerikoj, Kanadoje, Angli|o|e ir kitur. Blednus gydau dovanai!

DR. FERDINAND HARTMANN M. D. 
218E. 14-th sL, New York City.

Į ofisą ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų. 
Šventadieniais nuo 11 iki 1 po pietų.
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PHOTOGRAPHISTAS

1614 Roas Ava

8henandoah, Pa,
E. CentreKryžanauskas, 38
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žemautauskas, 39

Jurgis žemaitis,
Worcester,

Ant Bernotas,

St.
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65 Brennaa st
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824 Bank
Mass.
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Dėl žinios visų Lietuvių!
Šiomis dienomis tapo atidaryta

PIRMĄ LIETUVIŠKA VALGINYČIA 
____  (Rssturantss) 

po No. 3249 So. Halsted St.,
Šioje valgini

ant pareikalavi^i;
čiami ateiti ir persitikrinti. Nepamirškit vietos : : : :

3249 Pieil^teci Street.

Kertė 33 Gatvės 
bus parengta visoki lietuvyški valgiai, o 

ipojį- šios šalies sistemoj. Lietuviai yra kvie-

Visos šios nepaprastos AK I
puikios pradėjimo dovanos U | ■V.jMkl
Kad greitai išplatinti mus garsius, dvigubai auksuotus American Laikrodėlius, paskiriame prie kiek
vieno laikrodėlio, parduodamo per sekančias 30 dienų, šias DOVANAS: Viena puikaus padirbl- 
mobritvą, puikų suktų rinkei«ų Retežėlį su puikiu Laketu, Viennos Meerschaum Pypke ir 
Cigarams ir Cigaratame Cibuką, gręžia moterims B roti ą, pora Colconda Auskarių torai 
šlipuotas kak.'a raibėjų S pi ikse, raakov galių sago'ius ir ir 4 apixaklių sagolius. Gerai at
mink, jog mes nemanom duot ką vieną, bet visus daiktus su kiekvienu laikrodėliu. 
^'er^nL1^ LAIKROELIS. DVARANfUOTAS ANT 20 METŲ,
nustatomas, vėliausių pagerinimų, puikus laiko rodytojas. Bus smagu jį turint. Lukštai dvigubai 
auksuoti, gražiai giaveruoti. Išrodo kaip $35 Auksinis Laikrodo*lr. Laikrodėlis ir dovados 
aiučiama už $4.98. Siusime C. O. D. daleisdami pažiūrėti. Peržiūrėk viską Expreso Ofise, jeigu ne
sutiksi, jog tas yra pigiausiai ką matės parduodama, liepk agentui sugrąžint mus kaštais: jei priimsi, 
užmokėk >4.98ir už Expresą. Tuomi nerizikuosi! Tau nieko nekaštuoja patirti šj pigumą. Jeigu 
siųsi $4.09 ordorivoJamas, mes mžmokėsim už eapresų ir duosime dar vieną dovsnų, auksu 
aplietą Žiedą. DOVANAM V tonas Laikrodėlis ir dovanos, jegu pirksi tošis už $29,88. Parašyk 
go^rįška ar yyrižką nori taikrodėli. Reikalauk uuuu. CARROL CUTLEIt & CO., 702 MAN- 
HATTAN BLOG., CHICAGO, ILL.

Padarome gražias ir dailias fotografijas labai pigiai, 
męs nuimame fotografijas atsakančiai nuo veselijų. 

Męs kalbame lietuviškai.
W. H. TOENGES 

3452 So. Halsted Street CHICAGO

MES JUMI UŽSITIKIAME.
JUSU KREDYTAS YRA GIARAS

Kiek vienas teisingas Tautietis, kuriame 
krašte is nebutu, gali, pirkti ant kreditą, arbe 
ant labai lengvu mėnesiniu išmokescziŲ, d 
dei graži laikrodj su lenciūgu ir breloku, 

kure kasztueja $30 2>eleriu.
Rašikite dar šendien apei artesni paaiškinimą, 

teipgi prekes ir išilgas ir priesiuskite markę dėl atsiu- 
tima atšaka ir preiskuranta pas firma:

* WATCH CREDIT Co.
105 Chambers St. " NewYork, N. Y-

C Naujas Išradimas
Sustiprinimui ir užlaikymui plauku.

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo pui
kius plaukus, auliuko slinkimu plaukų 
galvos labai trumpame laike. Vietuje 

senų atauga nauji, gražus plaukai. Visokia io- 
tormaclja dykai. Artesnėms tintoms reikia ra- 
ytl įdedant krasos ženklelį.

PROF. J. M. BRUNDZA
BMDWAY $ $0. 8TH ST.____ BROOKLYN 4EW Y0U.

Dr.O.C.HElNE
DBNT1STAS

OFISUS—Kampas 31 ir Sa. Halrtiį g»t.
(eyvsnlmas virš aptlako*.) .'V CHICMO, ILL
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VADOVAS

IN

SVEIKATA

Sztai musu būdas;

I

Vardas.

20

.... Steltas &

ILIUSTRUOTAS, LITERATŪROS, KRITIKOS, SATYROS 
tt tt IR JUOKU RlhESIRIS LAIKRAŠTIS, tt &

Eina iš Chicagos, antri metai, 
pusi. 7x10 formate knygos, su viršia-
liais. Prenumerata metams (1.00, pa
vienis num. 10c. “Dagyje” telpa įvai
rus lietuvių piešti paveikslėliai iš mu
sų politiškojo lauko ir visoki link
smus pasiskaitymai. "Dagls” turi ra
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy
duolė nuo visokių "lzmų” ir kitų ligų.

Siunčiant pinigus už prenumeratą arba raštus, 
visados reikia adresuoti šiteip:

“DAG1S” Publ. Co.,
812-33rd St., Chicago, Illinois.

rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krimi- kvitą j r 
nališkas visimrfp i*t(mnn«8 faiirinne»V .

' pinigus 
šiteip;

Ar moki Angliszka Kalba?
Ar Nori Ja Iszmokti?

Teip, nori, nes žinai kad žmogus Amerikoje be an
gliškos kalbos yra nieko nevertas ir kad mokantiejie ją 
visur užima pirmas vietas. Taigi ir tu nori ją išmokti ir 
labai geistum, kad kas tau nurodytų būdą, kokiu ją ga
lėtum greitai ir gerai išmokti. Todėl mes čia nurodysime 
tau būdą, kokiu anglišką kalbą galima išmokti labai grei
tai ir gerai.

Kaip raszyt laiszkus lietuviszkoj ir 
angliszkoj kalboj

Pirmiausiai perskaityk Knygelę “VADOVĖLIS”, ku
rią rasi musų Katalioge po No. 1209 ir gerai įsitėmyk ką 
ji mokina. Paskui perskaityk Knygą “RANKVEDIS 
ANGLIŠKOS KALBOS”, kurią rasi musų Katalioge po 
No. 1300, tai šita supažindys tave su angliškos kalbos pa
matais ir konstitucija; o tada paimk musų vėliausiai išlei
stą Knygelę vadinamą 
tai šita Knygelė su trumpu laiku išmokins tave netik 
angliškai kalbėti, bet ir laiškus rašyti angliškoje kalboje. 
Jokia gramatika, jokia kita knyga negali teip greitai ir teip 
gerai žmogų išmokinti angliškos kalbos, kaip kad rašymas 
laiškų angliškoje kalboje.

Rašydamas laiškus, žmogus turi mislyti, turi daryti 
pilnus sakinius, aprašyti tokius dalykus, kokių jokioje ki
toje knygoje nėra, tokius, kurie jį tankiausiai ir labiausiai 
apeina, o to viso mokina virš paminėtoji Knvgelė. Kny
gelėje “KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE 
IR ANGLIŠKOJE KALBOSE” yra daugybė y vairiausios 
rųšies laiškų į visokias ypatas, visokiuose atsitikimuose. 
Laiškai tėvų į vaikus, vaikų į tėvus, vaikinų į merginas, 
merginų į vaikinus, darbininkų į darbdavius, darbdavių į 
darbininkus, pirkėjų į firmas, firmų į pirkėjus ir tt. Tie 
visi laiškai yra abiejose kalbose, lietuviškoje ir angliškoje 
žodis į žodį, teip kad žmogus perskaitęs nors vieną an-. 
gliškos kalbos rankvedį, ir paskui paėmęs šią Knygelę, iš 
pirmos dienos galės parašyti laišką angliškoje kalboje į 
kur tik norės. Juk visi žinote, kad žmogus perskaitytus 
dalykus knygoje greitai užmiršta, bet dalykus aprašytus 
savo paties ranka atmena ilgai, arba ir niekad jų neuž
miršta. Todėl nėra lengvesnio budo išmokimui angliškos 
kalbos kaip rašymas laiškų angliškoje kalboje, o rašyti 
tokius laiškus mokina tiktai virš minėta Knygelė “KAIP 
RAŠYTI LAIŠKUS”.

Ši Knygelė ne vien mokina laiškus rašyti, ne vien 
mokina angliškos kalbos, bet ji dar mokina ir daugybės 
kitokių labai naudingų ir reikalingų dalykų, kokių pamo
kinimų jokioje knygoje nerasite. Ji mokina:

Kaip daryti kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo 
ir visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius 
skolinant pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti dfau- 
gysčių reikalus. Ar jusoki kiti pamokinimai. Teipgi mo
kina formų kaip žmonėse apataiu vl*ukiuu*u į
antai kaip: svečiuose, apsilankymuose, supažindinime vie
no-su kitu, pakalboje vieno su kitu, kaip užsilaikyti 'ban- 
kietuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant 
ant metinių švenčių ir tt. Toliau Knygelėje yra šimtai pa
tarlių vartojamų angliškoje kalboje ir išverstų į lietuvišką, 
kokių da niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis sve
timų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietu
višką kalbą ką jie reiškia.

Šita Knygelė turi 293 puslapius. Jos kaina, popieros 
apdarais 75c., o drūtais, gražiais audimo apdarais $1.00, 

pagal savo turinį ji yr verta mažiausiai $5.00.
Už pinigus mes jos neparduosime niekam nė už $10.00; 
kurie užsirašys musų laikraštį “Lietuvą” ant 18 mėne- 
ir užsimokės $3.00 prenumeratos, tiems šią Knygelę, 

popieros apdaruose, duosime dovanų, ir siusime “Lietuvą” 
per pusantrų metų.

Tie, kurie jau turi “Lietuvą” užsirašę ir prenumeratą 
užsimokėję, o norėtų šią Knygelę gauti dovanų, tai turi 
prisiųsti teip-pat $3.00 prenumeratos tolesniem 18 mė
nesių, tada ir jiems duosime šią Knygelę, popieros apda
rais, dovanų.

O tie, kurių prenumeratos laikas jau yra išsibaigęs, ir 
norėtų gauti šias dovanas, tai turi prisiųsti $4.00 užden
gimui dviejų metų prenumeratos, tai ir jiems duosime šią 
Knygelę, popieros apdarais, dovanų.

Kas norėtų gauti šią Knygelę su audimo apdarais, 
tai turi pridėti 25c. virš minėtų prenumeratos kainų.

Už pinigus šios Knygelės niekam nepąrduosime nė 
už $10.00, tiktai dovanosime ją “Lietuvos” skaitytojams 
užsimokantiems prenumeratą, kaip virš minėta.

Už prisiųstus $3.00 prenumerata bus pakvituota ant 18 
mėnesių, o už $4.00 ant 2 metų, kaip paprastai.

Šios dovanos bus duodamos tik iki Liepos I, 1910 m. 
Todėl, kas norite gauti teip brangios vertės Knygą dovanu, 
kuri duoda daugiau naudos moksle negu metų mokyklos 
lankymas, tai pasiskubinkite su prisiuntimu prenumeratos 
už “Lietuvą”, o minėtą Knygelę gausite tuojaus atgale 
pačta.

Pinigus siųsdami, laiškus adresuokite “Lietuvos” iš- 
leistojui, šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St. Chicago, I1L

BY
taCKUNS.1

PADEKAVONES ŠIMTĄ TUKSTANCIU
iš gydytu pacientu darodyja kogeriausej apie didžiausias nupelnąs žinamu visam pasaulyj 

daktaru

THE COLLINS NEVV YORK MEDICAL. INSTITUTE
katrie jau išgydė tiek daug Lietuviu.

Kiekvienas, katras nors viena sykiu atsišaukė in šituos geriausius daktarus, palika 
laimingas,dėkingas ir daugeli yra šeiminu,katros šitie geriausi daktarai padarelaimingais, 
kadangi sugražina pralaimėta sveikata Tėvams, Motinams ir vaikams. r

Nėr visam pasaulyj ligos, katra 'šitie daktarai neapsiimtu pasekmingai gydyti striu
kam laikė, be skirtumą, ar ta liga yra viru, ar moterių, šviežia, ar užsenejus.

Šitie garsingi daktarai gal ta darodyti tukstančiems ir tukstančiems laišku, iš gydy
tųjų pacientu rašytu.

KITI DAKTARAI GARSINA PATYS SAVE, DAUG APIE SAVE ŠNEKA, BET NET 
PAPRASTA IŠGYDYMĄ NEGAL TINKAMAI DARODYTI.
* Nereikia niekam kentėti, pamesti sava laime ir atsisakyti nuo visu linksmibiu, bet 

tuojaus atsišaukti in šituos mokitus daktarus.
Rašyk, arba atsišauk ypatiškai ant šituo adresa:

The Collins N. Y. Medical Institute
140 W. 34th Street, New York City.

Dr. S. E. Hyndman, viriausis daktaras.

Priima ligonius — Kasdiena nuo 10 iki 1 ir nuo 2 iki 5 vai., šventadienais ir nedeliomis nuo 10 vai ryta iki 1 
vai. po pietų, utarnikais ir petničiomis nuo 7 iki 8 vakare.

ta’

Adresai

O-

BUK
VYRAS

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

“DAGIĘ.“

KOŽNAS GAUS DYKAI 
kuris prisius 
markių, musų No. 3 
kstaliogų, didžiausi. 
lietuvUkoj kalboj. 64 
dideU puakplal. jatte 
telpa aprašymai suvirs 
200 llįį, vyrų, mots.u 
Ir valkų, pasako nuo ko 
jos prasideda, kaip jas 
pažint), kaip nuo j„ 
apsisaugoti, kokias gy, 
dnoles.j nuttdoti, kiek 
jos pttlkiųoja ip kur jac 
gauti, Pavaikštai it pro. 
kės yvairlųkvepiančh 
ir gydaričid mitilų, pet;

' f urnų, . Elektro-gydan 
Šių aparatų, Roben. 
otų-IKirblmų, Mouų 
Painų. Htukų. Drukuo. 
jamų Mašinėlių, xr. 
monikų, Koneertinų, 
Britvų,. Pavlnčevonių 
Ir Šimtai kitokių ko£ 
num reikalingų daly, 
kų. ISRIrpk Sitų apgar. 

rinlmų Ir prisiųsk mum, o tuojaus gausi visai dy 
k-i kataliogų John I. Bagdziunas, Propr.

JOHN-8 8UPPLY HOUSE
SO. OAKLEY AVĖ., CHICA3O, IU.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Dėl Viru 
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo usnuodijima kraują 
arbasypili, nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išinietimus, . negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tiztna, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. t

Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis Jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katras ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, apecijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katra siuBk mums iendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. L1STER & CO., L 902 22 Ftfth Oiun>:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistne priėadirjma, ai norlečjaa 
jop Tamista priaiubtuniei mau vysai dykai vėnajUsu knyga dėl vyra.

Pinigu Siuntimas.
Dabartines pinigu kainos sluncziant in Lietuvą:

•• 52/4c. 
... $5.26. 
... • $26.26. 
.. $52-50- 

$261.25. 
-$^2Q.Q,Q.

1 rublį .. ,~
10 rublių .' .
5o rublių j . 
?9Q rvBlšįį s

rie kiek. ar pridėti 25c. ant pačto lėšų,
spirk savo pač _J‘Money Order” ant reikalingos sumos (tik nepa

miršk pridėti 25c. pačto lėšoms) ir prisiųsk jį su geru Lietuvoj

F. P. BRADCHULK
Attorney & Counselor at Law ! KZž—

132 S. Clark, Cor. Madison St,
Atvvood Bldg., Room 806

T.l. Franklln 1178.
Lietuvy, advokatas, baigęs tiesų mokslą Ame.1 syve”ančio adresu į A. OLSZEWSKI*O banką, o atgal pačtu gausi 
lenta. V»rin viunVii. hvht t- . , . . , c? o t o

tavo pt-ųigai tuojaus bus pasiųsti į Lietuvą. Siųsdamas 
ar Money Orderį A. OLSZEWSI<IO Bankon, adresuok

1
, nališkas visuofe teismuose (suduose).

Gyv. 3112S. Halstedst., arti 3lmos
Telephone Yards 2390.

fr

VYRAM TIKTAI 
IKEJIMAS DYKAI 

kas gali būt matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO 

344 SO. STATĖ ST. 
CHICAGO. ILL. 

near Harrison St.

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidumai Osteologijos 
Žingeidumai Gromuliavi* 

mo Organu

AKMENŲ. 
6elžkello Laikrodis.
Galvute užsukamas ir 
nustatomas Vyrų ar 
Moterių dydžio.
20 metų auksuotas, 

dvigubuose uždarorauo 
ae lukštuose, ingreve- 
ruotas. Tikrai geras 
laiko rodyto.at gelžke
lio žmonėms, reikalau
jantiems gero .laikro
džio.
Gvarantuotas 20 me
tų. Siųsim š.tų lai k ro

ja. 75 ir ex preso lėšas iš-dĮ viiiemi C. O. D. už 
egzaminavimui. Jei nebus toki, kaip rakom, 
Nemokėkite nei centą. ATMINKIT, kitur už
mokėsite už tokĮ laikrodį į 35 dol. Auksuotai 
retežėlis ir leketas Dykai su kožnu laikrodžiu 
HCELSIOR WATCN CO. 900 Athinamm Bldf. 5HICA8A

Dr-asW.A.Martišus
Ofisas R. 409 Tacoma Bldg.

Madison & LaSalle Sts. Chicago.
Gydau visokias ligas kaip šviežias 

teip ir užslsenėjusias. Ypatingai vi
durių ligas, moterų vaikų ir vyrų.

Teipgi pritaikau akinius ir patai
sau nesveikas akis.

Offiso valandos: nuo 9 ryto iki 6 
po pietų. Nedėlioms offisas atdaras 
tiktai pagal sutarimų.

AKIU LIGOS.
Ar turi galvos skausmus! 

t Ar akys vandcnluoja? 
r Ar jas niežti? 
J Ar teipgi ir spaudžia?

Ar daiktai išrodo dvigubi? 
Ar jie būva neaiškus, migloti? 
Ar turi uždegtas akis?
Ar jos greit pailsta skaitant? 
Ar jas skaudina šviesa?

DAUG ŽMONIŲ
turi akių nesveikumų, kurių visai į 
nežino, ir sirgdami nejaučtaskau- ■ 
smo ir nė jokio nesmagumo, bet ' 
jie turi nešioti akinius, kad Išgel- 

bėti savo regėjimą ateityj. ■
Mokslinio laipsnio okulistas '

S. G1NBBURG
> 2038 S. Halsfjd S*, netoli 21 g. > 
HiliHlllllll Hl»lifr4*»-

I

Tirinek pradžia ir iszsivystima Zmogiszkos 
Rasos nuo Lopszio iki Grabui. Pamatyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus ir Milžinisz- 
kumus.

Tirinek intekme ligos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus iszrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tuvo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiępa nuo 8 ryto iki vidurnakcziui

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 So. Stato St. CHICAGO, ILL.

mokintis Barzdaskutyklos?
Tamista šlamate gali iš

mokti nuo 4 iki 6 savaičių. 
Kalnuos tau tik (80. Mes 
duosime visą sėlį skutimo 
prietaisų. Šis amatas yra 
tinkamu perdėm visame 
sviete ir tamista turėsi ta
da savo ypatiškjvertelvys- 

tj busi savo darbdaviu. Rašyk pas:
NOSSOKOFF'S BARBER SCHOOL 

1405 Penu Avė., Pittaburg, Pa,

Nori

Szifkorcziu kainos
Sifkorčių kianos per vandenį tankiai mainosi, ir.todėl kas nori 

dasižinoti, kiek šifkortė kaštuoja ir visas kelias, atvažiavimui jo 
pasažieriaus iš Lietuvos į Ameriką, arba, kas nori dasižinoti kiek- 
kaštuoja šifkortė važiuoti iš Amerikos Lietuvon, tegul kreipiasi į 
mumis per laišką, o atgal pačta gaus tikra atsakymą, su nurodymu 
visų linijų, kainų, su visais reikalingais paaiškinimais kas link grei
tumo laivų ir reikalavimų Amerikos valdžios, apie pašportus ir teip 
toliaus.

Jeigu daugiau kaip vienas pasažierius važiuoja, tai reikia 
paminėti, kiek pasažierių ir paduoti jų metus. Tas lyčiasi ypatin
gai vaikus.

MES PARDUODAME ŠIFKORTES ANT 20 GERIAUSIŲ 
LINIJŲ.

Dabartines szifkorcziu kainos, vien penvandeni:
Atvažiuoti Amerikon: Pigiausia $36.50; brangiausia $48.00.
Važiuoti Lietuvon: Pigiausia $31.00; brangiausia $46.90.

Laivai perplaukia jūres:
Greičiausieji su 4 dienoms ir 20 valandų, o kiti perplaukia

18 dienų.
MUSŲ CIRKULIORIAI parodo kiekvienos linijos laivų 

ttimą ir iš kokio porto išplaukia ir į kokį portą atplaukia; 
kaštuoja per vandenį, U. S. Head Tax, Europos ir Amerikos 
žinkeliai ir paaiškina apie visus veikalus, lyčiančius atvažiavimą 
Amerikon ir išvažiavimą Lietuvon.

Reikalaudami pirkti šifkortę, rašykite pas mus, o mes pasiųsime 
visus paaiškinimus; Adresuokite šiteip:

iki
su 6,

grei- 
kiek 

gele-

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted Street. CHICAGO, ILL.

PASARGA: Pareikalavus mes pasiunčiame kiekvienam visokių 
sumų rublių kainasj teipgi reikalingas blankas ir konvertus.

REIKALINGOS MERGINOS
Norinczios mokinties marszkiniu 

SIUVIMAIS 
Gera alga. Darbas visada

BROOKLYN SHIRT CO.
Cor. N. 9th ® Driggs Avė BROOKLYN, N. Y.

Mes Išgydom Vyrus
Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais 

gydymais, ateitu pus mus ir pamėgintu musų tikrų ir ištiki
mų gydymų. Męs paaiškinsim tau delko kiti gydymai tavęs 
neišgydė ir kaip męs tave išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas* ** rių ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopui burnpje, 
skauduliai ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuoso, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
mes iSgydom šitokį padEjima-mes nelopome. 
UIIhntrim Ar kniiklna tavę nubėgimai paeinanti nuo 
IiUDucllindi Paržengimo gumtos tiesų, vyriški silpnu- 

O mat, nuallnimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmal priešai akis, nerviškumas, skuusmai strė
nose? Ar puts ėsi apimtas nors vienu iŠ tų ženklų? Ateik pas 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėtu 

Abeloas Nusilpnėjimas K 
mas, negallngumas prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, yvalrus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
JINGI-PAS1RODAVIK SU MUMI DABAR. 

Odos Nesveikumai^.® 
lopai, netobu

lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus odų, pajuodavę paakiai. Vyrui, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA- 
DA BUSI IŠGYDYTAS.
Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku- 
n • Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
llldl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar mauni apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

Il4oil/imnimni Nedaro skirtumo koks ta-UZSIKiniSinidl y«.jeigu tamistų kankina an* 
ginimai, plikinantis Slapinimas, pūslės nesveiku* 
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 
ilgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
Qllf inimoi TJždegimai, sutinę ir skausmingi uUlininidl snnuriai, kantrybę atimančios 

užsisenėlę ligos kurios padaro 
gyvenimų nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI- 
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

ILLINOIS MEDICAL INSTITUTE ANO SANITARIUM
150 SO. CLARK ST., arti Madison gatves, CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedeldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

T

VYRAI IŠGYDOMI Į 5 DIENAS —!z Bo poilio ar SMlBfriu

Noriu išgydyti kiekvieną vyrą sergantį išplėrimu lytiškų dalių gyslų, strikturą,, užsikre
čiamus kraujo nuodus,nervišką sunegalžjimą.pažlugimą lytiškų dalių ir ligas liečiančias vyrus. 
Šitas nuoširdus pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 
vaistų be jokios naudos ir mano noru yra parodyti visiems šitiems žmonėms, kurie buvo gy
domi dešimtiems ar daugiau daktarų be jokio pasisekimo, kad aš turiu vienintelį būdą kur uc-. 
mi tikrai išgydau.

Nemoks k už gydymą be naudos —mokSk už tikrą Išgydymą.
Aš tikrai išgydau ligas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų, noris ir labai užsedintas.

Slaptos Vyrų Ligos 
išgydoma greitai, tikrai ir su pilna 
slaptybe. Nervų nusilpnėjimas, 
nupuolimas sveikatos, žudymas 
stiprybės, nubėgimas kraujo, už- 
nuodyjimas. šlapuminės gaištys.

Plaučių Ligos.
Dusulys. BronČytas ir kitos plau
čių ligos tikrai išgoma mano vė
liausiu budu. Širdies ligos.

(Ištyrimas Dykai.)

Hk 7INC 41 So. Clark St.
Tarp Randolph ir Lake Gal.

Moterų Ligos.
Vidurinės ligos, skausmai strėno
se, baltosios tekėjimas ir kitos li
gos tikrai išgydomos. Užpakali
nės žarnos, užsodintos ir nerviš
kos ligos moterų.

Kraujo Užnuodyjimas 
ir visos odos ligos, kaip ve pučkai 
piktoji dedervinė, šunvotės, nie- 
žiulys, bermohiodai, sustiprinimo 
gyslų, naikinanti nubėgimai, įsise
nėjusios li/os.

Chicago, III.
Valandos nuo 8 ryto iki 8 vakare. Ned. nuo 9 ryto iki 4 po piet

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

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

Chicago, III. Yards 3162

839600
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