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Metas XIX

POLITIŠKOS ŽINIOS. urnai pakilti ir sutrankyti biu
rokratų jai ant sprando 
tus pančius.

už nėr-

MASKOLIJA.

Kadangi reikalavimas kairiųjų 
partijų durnos atstovų ištirti ka- 

- Įėjimų užveizdų pasielgimus su 
politiškaisiais prasižengėliais ta
po atmestas, nes durnoj yra dau
giau remiančių valdžią reakci- 
jonierių negu atstovų pažanges
niųjų partijų, tai studentai visų 
Maskolijos augštesnių -> mo
kyklų, parodymui savo pasibjau
rėjimo, kėlė priešingas valdžiai 
demonstracijas ir protestavo prieš 
žiaurius pasielgimus su politiš- 

/"kalsiais prasižengėliais. Pir- 
ymfausiai studentai apleido lekci

jas Peterburge. Čia ant gatvių 
buvo pirmiausiai susirėmimai 
studentų su kazokais, žandarais 
ir policistais. Kiek tuose susi
rėmimuose sužeista studentų, ne
žinia, bet be abejonės sužeista 
jų nemažai, nes žandarai ir ka
zokai kapojo juos kardais, o stu
dentai buvo be ginklų. \ aidžia 
laikraščiams uždraudė apie su
žeistus ką nors minėti.

Peterburgo paveikslą sekė stu
dentai ir kituose miestuose, kur 
tik yra augštesnių mokslų instai- 
gos. Maskvoj studentai surengė 

. protesto susirinkimą, bet. ant jų 
užpuolė policistai ir studentus 
išvaikė. Ir čia, be abejonės, bu
vo sužeisti, bet kiek jų sužeista, 
nežinia, nes laikraščiams ir čia 
uždrausta apie sužeistus rašyti. 
Visur studentai atsisakė lankyti 
lekcijas ir už gyrė - rezoliucijas 
smarkiai peikiančias valdžių pa
sielgimą su politiškaisiais ’prasi- 
žengėtais, ypač peikiama kalėji
mų perdėtiniai. ‘ 1

* Nors valdžia ir nenorėjo, kaej 
jos pasielgimas su politiškaisiais 
prasižengėliais durnoj būtų per
kratinėtas ir nors reikalavimą ti- 
rinėjimo durna reakcijonierių bal
sais atmetė, bet kad valdžiai tie
siog buvo paduoti tūli nurody
mai, ji negalėjo išsisukti nuo pa
siteisinimo. Jai buvo užmesta, buk 
Siberijos kalėjimuose politiškus 
prasižengėlius plaka rykštėmis, 
o prasižengėlį Sozonovą su visu 
užplakta. Aiškindamas tuos ap
kaltinimus teisių ministeris, ži
noma, susitaręs su Stolypinu, ne- 
užsigynė plakimų' bet Jkaslink 
Sozonovo, apreiškė, jog, jis ne
užplaktas kalėjime, bet pats nu
sižudė. Gal jis tą ir padarė, bet 
turbūt ne dėl gero su juom pa- 

•"sielgimo kalėjimo užveizdos: Sd- 
zonov galėjo nusižudyti tik to
dėl, kad jam perdaug ingriso 
persekiojimai, kokius kentė nuo 
kalėjimo prižiūrėtojų. Apie pla
kimus kalinių, žinoma politiškų- 

‘ jų, Maskolijos kalėjimuose’ ir pir 
ma netrūko žinių, nemažai fak
tų apie persekiojimus pateko ir 
į užsienių laikraščius ir aprašy
mas žiaurumo, nepritinkančio 
civilizuotam kraštui, suprantama, 
pažemino Maskolijos garbę, su
mažino godonę visur; ypač kad 
plakama kalėjimuose ne krimina
listai, kokių Maskolijoj nekanki
na: užmušėjų ir valdžia pasigaili 
ji persekioja tik doriausius žmo» 
nis, taigi politiškuosius prasi-: 
žengėlius, besistengiančius laisvę 
valdžios nupuldytam kraštui iš- 

. kovoti, nes žino, kad be laisvės, 
valdininkų išnaudojama Masko- 
lija negali pasikelti. Valdininkai 
puldė Maskolijos žmonis ir jie 
tik todėl ir stovi žemiau negu 
kur nors kitur Europoj arba ir 

-Amerikoj; neužilgio gal ir Cha
nai pralenks caro valdomą ir jo 
tarnų vien

, Hją.
Studentai 

tis, ant jų 
tis. Nors mokykla stengiasi su- 
demoralizuoti auklėtinius, iš jų 
padaryti vien savo inagius, 
su Maskolijos studentais tas ne
siseka, jie, priešais valdžios 
rus, eina ąu pažanga, galima sa
kyti, ’jrra pažangos nešiotojais, 
yra tikrais kovotojais ne vien už 
savo, bet už viso krašto žmo
nių laisvę. Maskolijos studen
tai ir doriškai stovi augščiau už 
draugiją, iš kurios paeina. Tas 

1 eodo, jog ir pati draugija dar 
nėra taip supuvusi, puvėsiai dar 
■os šaknų neapėmė, reikia tik at

sakančių aplinkybių, o ji gafeĮ

išnaudojamą Masko-

tai Maskolijos vil- 
remiasi krašto atei-

s

bet

no-

dar 
bet 
ka- 
pri- 
ži- 
su-

buvo, dabar užgimė vėl didesni 
nesutikimai. Vokietija pareikala
vo savo ukėsams, buvusiems pie
tinėj Afrikoj ir kokiu nors būdu 
nukentėjusiems laike būrų karo, 
atlyginimo. Anglija vie
nok Vokietijos reikalavimą 
atmetė. Dabar Vokietija Ang
liją šaukia santaikos teisman, kad 
tas klausymą atlyginimo vo
kiečiams galutinai išrištų, blF 
ant to iki šiol Anglijos valdžia 
atsakymo nedavė.

Mūsų apylinkė senai beatme
na tokius metus turėjusi, kaip

rai uždėrėjo, tcčiaus grūdai la
bai pigus, už visokį v i gyvulius 
moka vėl pačius nle ros. Lat
vijos ūkininkai šienfct tiesiog

1$ LIETUVOS.

MEXIKO.
Jaigu tikėti žinioms siunčia

moms Mexiko ambasadoriams 
svetimuose kraštuose, išpultų, jog 
revoliucija likosi galutinai su
valdyta, visoj respublikoj yra ra
mu, tik aplinkinėse Guerrero 
liko kiek revoliucijonierių, 
ir tie sumušti ir juos gaudo 
riumenė. Bet gaila kad iš 
vatiškų šaltinių ateinančios 
nios visai ką kitą skelbia ’
lyg privatiškų žinių: revoliuci
ja platinasi ir kaip iki šiol, riet 
Chihuahua valstijoj prieš juos 
išsiųstiems jenerolams: Navarro 
ir Hernandez niekur nepasisekė 
tikrai revoliucijonierius sumušti, 
o sumušti mažesnes kariunTenės 
dalis jiems ne vienoj jau vietoj 
pasisekė. Mūšy j prie Ojinga re- 
voliucijonieriai paėmė nelaisvėn 
97 kareivius, ir tie nelaisviai pa
sižadėjo kovoti revoliucijonierių 
eilėse. TRevoliucijonieriai paėmė 
ir šešias kanuoles. Ne reikia už
miršti, kad žinios tos yra pa
semtos iš privatiško šaltinio, ne 
nuo . revoliucijonierių, kurie savo 
pranešimuose taipgi ne kartą pra
silenkia su teisybe.

16 gruodžio dieną į EI Passo, 
Texase, atėjo žinia, buk prie 
miesto Lajunta buvo smarkus 
mušis kariumenės su revoliuci- 
jonieriais, kuris traukėsi kelias 
valandas, o pasibaigė visišku su
mušimu kariumenės. šitose ap
linkinėse susirėmimai beveik ne
siliauja nuo pereito nedėldienio. 
Kad kariumenei negeriausiai se
kasi, rado tas, kad jai 
siunčia iš kitų apskri
čių vis daugiau kareivių. Ke
li, nors gal ir ne svaraus pa
sisekimai revoliucijonierių tarp 
gyventojų pake Ha užsitikėjimą ir 
naujais kariautojais prisipildo jų 
eilės, nauji uždengia nuotrotas. 
Taigi aišku, jog ambasadoriams 
svetur suteikiamos žinios toli ne1 
sutinka su teisybe. Iki šiol nieks 
negali inspėti katra pusė gali vir
šų paimti. Tiek vienok žinia, 
jog daug kraujo ištekės, kol ki
lusi dabar Mexike revoliucija pa
sibaigs. Reikia tik keliuose di
desniuose susirėmimuoes revo- 
liucijonieriams sumušti kariume- 
nę, o revoliucija gali apimti visą 
Mexiką, nes dėl žiauraus valdy
mo budo Diazo valdžia visur tu
ri daug priešų.

CHINAI.
Chinų regentas, valdantis Chi- 

nus nemečio ciesoriaus vardu 
atmetė žmonių atstovų užgirtą 
reikalavimą, kad būtų investa at
sakanti prieš tautos atstovus mi
nisterija. Regentas nori iš pa- 
lengvo žmonis pripratinti prie 
konstitucijonalĮškos tvarkos, bet 
žmonės konstitucijos reikalauja 
tuojaus. Kadangi Didėji Viešpa
tystės taryba priešinasi konsti
tucijai, tai žmonių atstovai reika
lauja, kad ji būtų panaikinta. 
Ir paskutinį reikalavimą regen
tas atmetė. Žmonių atstovai rei
kalauja, kad tuojaus būtų su
šauktas parlamentas ir Didėji Ta
ryba kad būtų teisman patrauk
ta ir jie nemano pasiganėdinti 
regento atsakymu. Senatas ap
reiškė, jog regento pasipriešini
mas nesulaikys jo nuo tolesnės 
kovos už žmonių laisvę. Senate 
yra pusė žmonių balsais renka
mų senatorių, kitą gi pusę pa
skiria regentas. Paskutiniame 
senato posėdyj sėdynės regento 
paskirtų senatorių buvo tuščios. 
Gal tie» sosto atstovai pabūgo 
žmonių rinktų senatorių, o gal 
ir jie nepritaria regento užsispy
rimui.

Iš visko aišku, jog ar su re
gento pritarimu, ar be pritarimo, 
Chinai sulauks konstitucijonališ- 
kos tvarkos. Jaigu regentas ne
nusilenks, tai kils revoliucija ir 
konstitucija žmonių krauju 
iškovota.

bus

VOKIETIJA.
Tarp Vokietijos ir Anglijos, 

nors ir pirma didelės meilės ne-

18 VILNIAUS.
Lietuvių kalbos lekcijos “Rūto

je” prasidėjo š. m. 15 d. Nors 
skaitytojo kun. Tumo norėta šio
mis paskaitomis patarnauti pus- 
lietuviams, silpnai temokantiems 
lietuviškai, tečiau susirinko klau
sytojų kuo ne vienų grynų lietu
vių. Jie gana atsidėję klausėsi 
pirmosios paskaitos apie lietu-, 
vių garsų privalumus. Antra 
paskaita penktadienį 8 vai. vak. 
Kviečiama yra tie, kurie? mažiau 
teūioka lietuviškai.

— Vilti* —

Pesockio gimnazijoje Vilniaus 
mokslo apygardos globėjo komi
sija susekusi daugelį mokinių mo
kymo ir auklėjimo spragų ir ydų. 
Delei to pakelta net klausimas, 
ar begalima toliau leisti tai gim
nazijai gyvuoti. Tasai klausi
mas būsiąs pavestas galutinai 
nuspręsti pačiam švietimo reika
lų ministeriui.

— virt* —

t Vilniun atvažiuoja Įžymus ka
detų frakcijos veikėjas, V. Dū
mos atstovas Singariov'as, Lapk. 
21' d.; inteligentų klubo salėje 
skaitysiąs jisai paskaitą apie gar
sųjį rusų gydytoją-vcikėją Pi- 
rogovą.

Nesenai Vilniaus lenkų laik
raščiai buvo pranešę linksmą 
jiems žinią, buk kokis tai d-ras 
Mikuckis, miręs Saratove, už
rašęs Vilniaus lenkų teatrui 40 
tūkstančių rublių. Dabar pasi
rodė, kad tasai užrašymas buvo 
padarytas ne sulig tam tikrų 
valstybės įstatymų ir todėl ne
tikras. Taig[ jo giminės gali ir 
neduoti tų piningų lenkų ’ teat
rui. Išviso d-ras Mikuckis pali
kęs apie 200.000 rub. D-ras 
paėjęs iš Kauno gub., kur 
bėra daug jo giminių.

M. 
te-

į r IS KAUNO.
“Dainos” valdybos pirminin

kas adv. P. Leonas nuleido graf. 
Sofijai Tolstoi’jienei Jasnojon Po- 
lianon šitokią telegramą; “Lie
tuvių draugija “Daina” prijun
gia prie viso žmonijos gailesčio 
ir savo gilaus užjautimo jaus
mus dėlei didžiojo mokytojo My- 
kalojaits Levo mirties". 

*
K&o gydytojų draugija lapk

ričio 6 d. šventė 25 metų gy
vavimo sukaktuves. Iš jos apy
skaitos pasirodė, kad per tą lai
ką draugijos intaisyta nemažiau 
kaip 200 visokių mokslo paskai
tų, parodymų ir t. t. Be to, 
nemaža pasidarbuota dėlei sani
tarijos sutvarkymo Kaune. 
Draugija gavo daugelį pasveiki
nimo 
jos.

telegramų iš visos

— Viltis —

Rosi-

H

IS KAUNO GUB.
Nesenai lietuviai atpirko dide- 
Davalgonių dvarą, palei pat 

Kauną, išviso 1.600 dešimt.; už
mokėta 200,000 rub. Žadama iš
skirstyti į kolonijas; kas nori 
nusipirkti žemės, tesikreipia į 
Steikūnus, arba į dvaro užveizdė- 
toją.

— Vilti* —

Kauno gubernijoje steigiama 
83 naujos pradinės mokyklos, 5 
pradinės mokyklos pertaisomos j 
dvikliases. Būsią pastatyta 40 
namų naujoms mokykloms. Nau
joms mokykloms intaisyti ski
riama 66.584 rubliai; buvusioms

samdininkams , neotvietiškos, o 
skatiko nė iš kur negalima su
graibyti; nors, sako^ žmogus iš 
proto eik. Tuo tarpu Žemaičių 
ūkininkai ne vienas šiais metais 
šimtus susikraus: Mūsų ūkinin
kai mėgia sėti linus. Jų šie
met kad Dievas davė, tad ir 
ranka linktelėjo. .‘Žinau dauge
lį ūkininkų Lenkimų ir Šačių 
par., kurie iš 3 pūrų sėjimo už 
vienus sėminis gavo daugiaus 
kaip 200 rublių;, ačiū praėju
siųjų metų žemoms linų kai
noms, šį rudenį už 4 — 5 me
tų linus ne vienas ūkininkas 
paėmė po tūkstantį ir daugiaus 
rub. Lenkimų pąr. du ūkinin
ku, valdančiu po 20 dešimtinių 
žemės, už 5 metų linus gavo 
kiekvienas po 1800 rublių! (Par
davė 300 "pundų”; i pundas —r 
54 svarai). Tikrai prūsiškas 
pelnas. Net mažažemiai iš Ij- 
nų pelnė po keletą šimtų rub
lių. Labiausiai linai kasinėtai 
uždera Lenkimų par.; čia jiems 
juo tinkama žemė. Tuo tarpu 
gi Skuodo parapijoj, kur žemė 
kurkas geresnė •— fenai dažnai

tai ir degtinės monopoliai su ali
nėmis taip-pat labai jaučia šių 
metų gerumą. Du Lenkimų pa
rapijos ūkininku, gavusiu už li
nus po 600 rub., -vienu sykiu 
Skuodo traktieridįe po 15 rub
lių kiekvienas paliko. Visiems, 
mat, aukso metai.,..

Mūsų- kampelis--tfaai *jeu gali 
pasirodyti savo -gana augšta 
ūkio kultūra, neikiek nemažesne 
už Latvijos ūkį. Ypač Ylakių 
parapija turėtų kuo pasirodyti 
ir prieš sumaninguosius kitų 
kraštų ūkininkus* ’ Tokio ūkio 
vedimo ne daugelyje vietų Lie
tuvoje teatrasime. * Čia daugu
ma ūkininkų grūdų, nekalbant 
apie kitą pašarą, jau visai ,ne- 
bepardavinėja, 
ria gyvuliams, 
pelną gauna, 
užvesti sodnai 
vimis; pieno

rausų miestelius pataiso. Trūksta 
miesteliui atsakančio apšvietimo 
naktyj ir kningyno lietuviškų 
kningų. Dabar galima gauti 
pirkti šokias-tokias brošiūrėles 
tik pas taip vadinamus “škap- 
heminkus”, bet kokia pas juos 
literatūra, tą visi žino.

Galima sakyti, jog šis mies
telis nežydiškas ne toks kaip 
daugelis miestelių Lietuvoj, bet 
lietuviškas. Liudiją tai daugy
bė lietuviškų iškabų greta ru
siškų;^ skaitliumi lietuviai per
viršy ja visus ’ itataučius ir žy
dus.... Iš materijališko atžvil
gio Joniškio lietuviai užima žy
miausią vietą tarp kitataučių: 
daugybė gražių mūro ir medžio 
namų vis lietuvių savininkų. 
Prekyba, kokia čionai yra, lietu
vių rankose, kitataučiai su lie
tuviais tame atvėjyje konkuruoti 
negali. , Yra čionai lietuviškų 
krautuvių aštuonios. Žymiausia— 
tai bus ‘Joniškio vartotojų ir 
žemdirbiškų inrankių” sankrova. 
Turi nuosavius mūro namus. Kas 
kartas vis stoja ant tvirtesnių 
pamatų. Šiemet laukiama apy
vartos apie 50,000 rublių, kuo
met pereitais metais metinis apy
vartos budžetas nesiekė ir 40 
tūkstančių. Prie to dar ir lat
viai, ’ konkuruodami, insteigė 
“Latvių-žemdirbių ekonomijos 
draugijos žemdirbiškų inrankių” 
sankrovą. Si latvių draugija 
daugelyje Latvijos vietų daro mi
lijoninę apyvartą. Bet pasidė- 
kavojant energiškiems, simpatiš
kiems vartotoju krautuvės ve
dėjams, konkurencija su visais 
sekasi pasekmingai, labiausiai, 
kad ir žmonės prijaučia saviem- 
siems. Kaip girdėt, ir kitiems 
krautuvininkams lietuviams Jo- 
niškyj sekasi neblogai. Apart

krūvą: Ar bus geriau, kada so
cialistai gaus viršų ir tampana- 
šių, bet jos, matyt, skaitytojų 
neužgaudina, nes taip ir guli 
krūvoj. Moksliškų, populiariš- 
kesnių kningų, kaipantai iš gam
tos mokslų, visai ten nepamaty
si.... Per tai kningynu iš in
teligentijos ar šiaip apšviestes- 
nių žmonių veik nieks nesinau
doja. . Draugijos pirmininkas, 
vietinis klebonas Butkevyčius, 
karštas blaivininkas. Su įtaisy
tais draugijos priešalkoholiniais 
paveikslais, ar tyčia prireng
tomis lekcijomis, jisai važinėja 
po apilinkės sodžius ir priro
dinėja “ant moksliškų pagrindų” 
alkoholio kenksmingumą žmo
gaus sveikatai. Bet daugelis į- 
pratusių gerti žmonelių nebenori 
tam tikėti, o katrie ir supran
ta jojo nenaudą, sako: jau pas 
mus tokia mada.

Apšvietimas jau ir taip neže- 
mai stovintis galėtų kilti kaip 
ant mielių. Miestelyje ne
trūksta • lietuviškos inteligen
tijos. Yra čionai trįs gydyto
jai lietuviai. Tiesa vienas iš 
jų, Dr. Tumas, gėdisi lietuvio 
vardo, vartoja mieliau 
kišką “ponišką” kalbą.
turi lietuviai kuningai, bet ir tie 
veik užsikrėtę lenkyste. Žemes
nės inteligentijos čia ikvaliai. 
Rodos, visi susitarę galėtų nau
dingai pasidarbuoti tėvynės la
bui. Bet jie išsiskirstę kaip žy
do bitės. Vieni kitus prasivar
džiuoja klerikalais, pirmeiviais.... 
Ypač kuningėliai bijosi prisileis
ti pirmeivių. Jie žiūri į viską 
per siaurus klerikalizmo akinius 
ir svietišką inteligentiją visai 
nepriima draugėn, kad ir be
šališkai pasidarbuoti žmonių ap
švietimui; bijosi mat, kad svie-

len- 
Ke-

kurną”. Bet tie neskaitlingi 
“vargšai” nedrysta parodyti sa
ve , lenkais viešame gyvenime, 

1 nors šeimyniškame, tai jau ae- 
- išgirsi kitaip, kaip “co pani”.

Prie šių lenkpalaikių išdalies ga
lima priskirti ir mūsų kunin- 
gėlius, kurie, matomai, kaip ir 
daugelis Žemaitijos kuningų yra 
apsirgę “lenkystės liga”. Nebes- 
tengia jau jų išgydyti aplo
dismentai“ lietuviškų laikraščių. 
Prie jų dar galima priskaityti 
ir keletą miestelio sėbraujančių 
su jais “vadinamų inteligentų”. 
Visų šitų “inteligentų” rųšis 
ar tai nebus toji, kuri nepripa
žįsta lietuviškumo įdėjos; jie 
mano nereikalingais esą ir “Lie
tuvių Mokslo ir Dailės” draugi
jų namai Vilniuje, jie juose ma
to kokią tai būsiančią priešti- 
kėjimišką agitaciją, mat tie na
mai gal “ patekti’U į pirmeivių 
rankas, tad nieku prie jų ir ne
prisideda. Bet kaip žinoma. pa
laikymui Švento “vinto” ir “pre
feranso” draugijų mielai aukau
ja savo “centą”, čia nemato nie
ko prieštikėjimiško, nes, žinoma, 
kad mielas žalias staliukas, su 
skaniais .gėrimais, pasaldina jų
jų aristokratišką gyvenimą.

Yra čionai parapijinė priėg- į 
lauda pavargėliams, insteigta 
triūsu vietinio klebono. Joje tel
pa tik apie 27 pavargėliai, nes 
ruimingas parapijos ubagnamis 
supleškėjo ugnyje, o dabar uba
ginė stovi ankštame, pasamdyta
me name už 140 rub. met .'ės 
randos. Už ta d nevisi pavargė
liai telpa. Žmonės aukauja tai 
prieglaudai noriai ir dar, sako, 
duotų daugiau, kart tik nesival- 
kiotų pavargėliai; “dabar” sako, 
“duodame pavargėliams, o čia vėl 
žiūrėk, pas tave atkopia koks 
peuukas”. Ateityje žadama sta-

bet viską suše- 
iš kurių geresnį 
Daugelyje vietų 

ir kūdros su žu- 
produktai daro

mi pagal naujausius būdus; žo
džiu, kiekvienas dalykas 
pelningai sunaudojamas.

— Vilti* I —

IS ŠIAULIŲ.

ūkyje

Čionykštė policiją žemiečių vir
šininkams ir inie$tų teisėjams 
apskundė visą eilę kuningų, ku
rie neteisėtai priėmę j katalikų 
Bažnyčią keletą • pravoslavų, ne
turinčių tam gubernatoriaus lei
dimo. Kun. L. Šiaučiūnui, Jo
niškio klebonui, užvesta net 33 
bylos, kun. G. Tomkeviui^ Šiau
lių dekanui — 16 bylų, kun. P. 
Jurskiui iš Papilės — 3 bylos, 
kun. pral. J. Skurmuntui, Sūdu
vos kleb. — 2 byli. Visi kunin- 
gai, kai(u.pirmoje teismo įstai
goje, taip ir antroje — apskričio 
suvažiavime liko išteisinti. Tik 
kun. Šiaučiūno . bylos paskirta 
dar kartą, per žiūrėti.

Iš JONIŠKIO, (Kauno g., S- p.

(Nuo mūsų Itoreąpondento).
Joniškio miestelis turi apie ke

letą tūkstančių gyventojų. Jis 
savo gatvėmis*ir namais išsisk
leidęs gan 
plianto, eina- 
Mintaują. )1
miestelio, tai trukumas upės, ar 
bent kokio žymesnio upelio, čia 

šis miestelis

ar; stovi prie 
nuo Šiaulių* j

amžinas purv

nepoetišką^ bet 
derlingus že T 
ventus ūkininku 
vių. Pertai jisai 
linkėma,* žymiai 
kultūroje Jb SM 
namus. l’o būti 
telis jau vėl nai 
metais atstatytas

- savyje 
* <pgy- 
scių-lietu-

savastis lietuvio,* tik jau per- 
s lėmus io lenkiškumu. Dar yra 
keturios vaistų krautuvės. Dvi 
iš jų žymesnės lietuvių laiko
mos. Sekasi jiems neblogai. 
Bet labai liūdna, kad girtuoklia
vimas čia labai pasiplatinęs ir 
einą savo vaga į “girtuoklių” ir 
“mažai geriančių” koseres. Tik 
smuklių yra apie 25. O kur daę, 
dvi “monopolinės”. Į visas šias 
“apšvietimo inttaigas” beabėjo 
sueina nemaža dalis lietuvių tur
to. Čia žmogeliui pilniausia liuo- 
sybė ineiti, jeib tik kišenius pil
nas, pasigerti, o paskui jau 
atsiranda dar kita liuosybė bur
nai ir rankoms. Tik gaila, kad 
šiems liuosybės mylėtojams kar
tais prisieina pareiti namon su 
perskelta kakta ar numušta no- 
sia. Gerja čionai seni, jauni ir 
maži. O ypač jau, turbut, pa
mėgus bris smuklių tvaiką jau
nuomenė, nes šventadieniais, 
užuot šviestis, jie čia susirenka 
su armonikoms, ir tuomet abie
jų lyčių jaunimas šoka »ki vė
lybų išnaktų. Bet dar šio maža. 
Joniškiečiai ūkininkai, gal kad 
būtų pigiau ar patogiau, išsi
galvojo dirbti sau alų namieje. 
Kaip girdėti alų dirba veik kiek
vienas ūkininkas. Ir paskui jau 
per visą mielą rudenėli, kuomet 
aruodai pilni jąvų, 
“puikiai” ir “linksmai’ 
jasi vienas pas kitą, 
be alučio neapsiena 
pas ūkininkus “ 
talkos. Bet doresni 
kuriems rūpi tėvynės 
su alkoholiu m stoja 
von. Šiam dalykui čia insteig
ta "Kauniškis Blaivybės drau
gijos” skyrius. Sąnarių prisi
rašiusių yra apie 700 ypatų. Me
tinis sąnario mokestis tik 36 kap., 
tad gal tik pigumas tiek narių 
pritraukė. Bet vėl liūdna, kad ton 
draugijon priguli 
taip negeriančios 
vatkėlėsY Vyrų, 
mo, priguli labai 
gijos -krilngyne yra apie 500 vi
sokio turinio kningų. Kningy
nu naudojasi tik veik vieni blai-

žmoneliai 
” svečiuo

ji noma ; 
ir tankiai 
steigiamos 
tautiečiai, 

ateitis 
ko-

daugiausiai ir 
moterėlės-“'ia-, 
o ypač jauni- 
maža. Drau-

apie- pasitikima žmonių teisingumu, o 
boję, gal prapulti daug kningų. Žy- 
aujus miausią kningyno pusę užima

paskm mat galėsią pasekmingi , .
platinti “bedteviJkr ntoksl,. Bet uto«™,n <hdeIl- rulm'"CT 
neatsimena vargšai Senapil iečių nam^-
(Suvalkų gub.) pirmeivių ir kle
rikalų sutartą vienybę dirbti 
bendruose tautos reikaluose iš
vien, nežiūrint savo pažiūrų ir 
įsitikinimų. Argi ilgai dar mūsų* 
brangioje tėvynėje šnairuosis žo
džiai “tu pirmeivis” “tų kleri
kalas”, kas taip kenkią bendram 
tėvynės kilimui’

Ypač žymi Joniškio apielįn- 
kės ūkio kultūra. Visokį ūkiš
ki darbai atliekami čionai pa
gerintais invairiais, įvairiausiais 
ūkiškais padargais. Čia retai, kur 
matosi arklinės kuliamos maši
nos. Visi javai rudenyje išku
liama garinėmis mašinomis. Kaip 
girdėt, šis būdas kūlimo pasiro
dė pas ūkininkus tik keliolikas 
metų atgal. Pirmiausiai, sako, 
atvažiavo su tokia mašina lat- 
vis-kuišininkas. Jis, sako, čionai 
per kokius tris metus prisiplė
šė sau gerai piningų. Sutnanin- 
gesni, turtingesni ūkininkai, ma
tydami pelningą latvio užsiėmi-, 
mą, pats pradėjo taisytis to
kias mašinas. Dabar ‘ jau 
šinos apielinkėse Joniškio 
tomą dešimtimis ir visos 
užtektinai darbo. Dabar
linkės žmonės jau ant tiek pri
junkę prie šio būdo kūlimo, kad, 
nežiūrėdami dagi brangumo, pa
prastai už valandą imama 1 rub. 
20 kap., visgi pripažįsta jį pi
giausiu ir praktiškiausiu būdu 
kūlimo ir mašinas tarp savęs 
varžyte varžosi. Ir ištiesų jau 
čia javai nepaliekami iki velykų 
pelėms esti, kaip daugelyje Lie
tuvos kraštų dar yra daroma, 
šiaip žymesnės kokios pramej- 
nijos šiame krašte nesimato. IŠ- 
dirbimu ūkiškų produktų, kaip 
antai sistematiška pienininkyste, 
kuri prie žemės derlingumo ga
lėtų atnešti didžiąusią naudą, nie
kas iš ūkininkų ir šiaip žmonip 
neužsiima.

Tautiškas lietuvių susiprati
mas čia kiek pakilęs. Liaudies 
kalba gan gryna lietuviška, su 
labai maža priemaiša darbariz- 
mų. Pamaldos didelėj puikioj 
mūro bažnyčioj, kurią statant, 
parapi Jonys sakosi, daug pri
vargę, nes atsiėjusi parapijai

ma- 
skai- 
turi 

apie-

‘ Dar 'vienas svarbu^ reikalas, 
tai stoka Joniškyje šiokios ar 
tokios vidurinės mokyklos. Ir 
ši spraga 
Rengiama 
se statyti 
gimnazijai.
tyti trims valsčiams: Joniškio, 
Pašvintinio ir Kriukų. Mokė
ti nuo valako atsieitų po ketu
ris rub. Valsčiai Joniškio ir 
Pašvintinio jau nutarė prisidėti, 
tik Kriukų dar nepadarė nuta
rimo. Prie to dar dvarinin
kas Komaras žada duoti iš sa
vo miškų visą reikalingą medžio 
medžiaga minėtos įstaigos staty
mui. .Gimnazija čionai labai rei
kalinga. Nes gal sumažėtų tuo
met toks didelis skaičius moki
nių “švedų”. Pastariejįe tan
kiausiai pas kokius netikusius 
“profesorius” ' rengiasi keturių 
kliasų liudyjimą išgauti. Ir, ži
noma, be sistematiško mokini- 
mosi mokykloj, jaunikaičiai ir 
pats gabiausiejie nustoja ener
gijos ir gabumo ir tankiausiai tai 
toki “švedai” būva neišlavintais, 
visiškai neprirengtais.

V. Krivaitis.

jau žadama užkišti, 
ateinančiuose metuo- 
čionai rūmas vyrų

Namą reiktų st

18 SUVALKŲ.
22 d. lapkričio Suvalkų apy

gardos teismas prie uždarytų du
rų nagrinėjo byją kun. Juozapo 
Vailokaičio, buvusio “Šaltinio” 
redaktoriaus^ Kun Vailokaitis 
buvo kaltinamas už platinimą ne
teisingų žinių apie žandarus ir 
kalėjimų ..vyriausybę apysakėlė
je “Audros auka”, patilpusioj 
“šaltinio” No. 7 ir No. 9 1910 
metų. Kun. Vailokaitis nuteis
tas 4 mėnesiams kalėjimam

Tai buver ketvirtoji kuningo 
redaktoriaus byla.

— Baltinis —

18 SUVALKŲ GUB.

teisėjai savo raštinėse galės da
ryti beveik tą visą, ką daro ikišiol 
tik notarai, būtent, visokius pa-t 
liudijimus, pakvitavimus ir t. t. 
Tik .negalės sustatinėti pirkimo ir 
pardavimo aktų. . Valstiečiams

grynai liet u visliai didelis palengvinimas,



Iš NAUMIESČIO. . 1500 — 1000 rublių pelno nuo

Lapkričio 13 d. buvo vestu
vės J. O. su P. K. Žinoma, ves-

■ I dešimtinės.
■ nėms tokių sodų

le kodėl mūsų žmo- 
neturčti?

tuvės — neindomu, bet indomu 
tai, kad jos buvo netokios kaip 
visų. Paprastai taip yra, kad 
jaunavedžiai vienas kitam ir ves
tuvininkai jaunavedžiam linki po 
šliūbo išėjus iš bažnyčios. Čia 
gi buvo kitaip — jaunavedžiai 
bažnyčioje .’ pradėjo bučiuoties. 
Žmonės stebėjosi ir piktinosi.

Juoz. Kavaliūnas.
— Šaltinis —

. v -----------
Iš ŽIŪRIŲ-GU DĖLIŲ, 

Vilk, pa v.

17 dienų lapkričio (n. s.) Žiū- 
rių-Gudelių mokyklos būste bu- 
5© 5 kaimų pilnų ir mažesnių 
ūkininkų susirinkimas apsvars- 
ąy*i, kokiu būdu sulaužius vais
iaus nutarimas, pagal kurį 
jnęs, turėdami savo mokyklų, 
turėtume prisidėti prie statymo 
Paežerių valsčiuj 3 naujų mo

Iš ALIZAVO, Panevėžio, pav.

Nesenai čia numirė moteriškė 
Elzbietytė, kuri, sako, turinti 130 
metų. Išvaizdos buvusi skais
čios §u nuovoka, dar nueidavus 
į bažnytėlę pasimelsti. Taigi 
šiais laikais maža kas tesulaukia 
tokio amžiaus. Leonas Katela- 

— šaltinis —

Iš RYGOS.

Rygos lietuvių laikraščių re
daktoriai kaži-kodėl negali nė 
vienas ilgai pagyventi vienoje 
vietoje. “R. G.” turėjo jau bent 
keletą redaktorių: p.p. J. Kriau
čiūnų, D. šidlauskį, A. Vėgėlę. 
Dabar “R. r G.” No. 80 ir A. 
Vėgėlė praneša jau nuo No. 79, 
“Rygos Garso” nebevedųs, o šio
mis dienomis ir visai iš redakci-

kyklų. Susirinkimas nutarė nuo; 
naujų mokyklų statymo neatsi
sakyti, bet prašo vyriausybės vi
siems 5 kaimams (Žiūrių-Gude- 
lių, Domeikų, Kazliškių, Bebri- 
ninkų ir Užbalių) atskaityti iš
leistus piningus pastatymui mo
kyklos Žiūrių-Gudelių kaime.

- - šiame susirinkime buvo svars
tyta taipogi pastatymas tiltų ant 
Rausvės ir Perkaso, kuriais dau
giausia rūpinosi Mar. Ūk. Dr-vės 
Žiūrių-Gudelių^ skyrius.

P. A. Žilinskui paaiškinus kai- 
kuriuos dalykus apie minėtuo
sius tiltus, susirinkusieji vien
balsiai apsiėmė prisidėt pinin
gais prie jų pastatymo. Nutar
ta, pakol kas — kiekvienam kai
mui atskirai sudėti po kiek pri
dera piningų ir, jai tik pasiro
dys jų nemaža, tuoj pradėt rū
pinti tiltams medžiagų.

Prie pastatymo tų plačiai apie- 
linkei reikalingų tiltų minėtieji 
5 kaimai kviečia kitų aplinki
nių kaimų ūkininkus ir šiaip-jau 
žmones padėti aukomis.

Pirmas kaipo pavyzdį kitiems 
padarė gerb. P. Povilaitis, Pa
ežerių valsčiaus viršaitis, paau
kodamas šiam* dalykui 2 rub. ir 
paragindamas—prie to kitus, už 
ką susirinkusieji išreiškę jam 
nuoširdų ačiū. M. Merkevičius.

— Šaltinis —

jos išeinąs. “R. N.” praneša, kad 
“R. Garsas” pereinąs net į visai 
kitas rankas, būtent tariamūjų 
“klerikalų” ir “turėsiąs artimus 
ryšius” su kauniške Šv. Kazi
miero D r-j a: vyriausiuoju gi “R. 
G.” šeimininku busiąs p. Juozas 
Bajoras. Bet ir su “R. Naujie
nų” redaktoriais ta-pat: buvo 
pirma redaktorium p. Juozas 
Pleirys, dabar gi “R. G.” rašo, 
sužinojęs, jog vėl dabartinis “R. 
N.” redaktorius p. Juozas Pe
trulis taip-pat jau atsisakęs to
liau redaktoriauti ir dirbsiąs tik 
iki Kalėdų; kas bus pakviestas 
jo vieton — tuo tarpu nežinia.

— Viltis —
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VIETOJ Moo, UŽMOKĖJO 
DOL.

New York. Už paslėpimą nuo 
muitininkų, sugrįžusi iš; Euro
pos AdaAdriance už pirktą ten 
žem&uginį antkaklį už 8.000 dol. 
turėjo muitinėj užmokėti 25.000

ZBYSKO VĖL AMERIKOJ.

New York. 13 gruodžio dieną 
čia atsibuvo imtynės, lenko 
Zbyško su vienu iš garsiausių 
amerikoniškų drutuolių, Dr. 
Roller. Zbyško amerikoną du 
kartu paguldė ir tai, į labai trum
pą laiką.

SUGRĄŽINTI ATEIVIAI.

Dar niekada tiek ateivių, at
kakusių Amerikon nesugrąžinta 
kiek jų sugrąžinta 1910 m. Per 
11 šių metų mėnesių sugrąžinta 
atgal 17,850 ateivių, pernai gi su
grąžinta tik 10.023.

PASKUTINIS PARLEKIAN
TIS KARVELIS PASTIPO.

Cincinnati, Ohio.- Čianyks- 
čiame Zoologiškame darže pa
stipo paskutinis parlekiantis kar
velis. Dar žmonės atmena, kada 
giriose jų buvo milijonai ir far- 
mieriai karveliu kais penėjo savo 
kiaules, o dabar profesorius Clark 
universiteto, Hodge, siūlo 1,500 
dol. už tokių karvelių porą, bet 
jų jau nėra, Amerikonai mat 
naikinti gerai moka! Taip eina 
su daugeliu gamtos dovanų.

naujas Skandalas.
San Francisco, Cal. Uosto ko

lektorius Stratoon pagarsino, jog 
komisija tirinėjusi besistengimą 
slapta Amerikon ingabenti 15 
chiniečių, susekė čieią organiza
ciją gabenančią chiniečius ir už 
tai imančią didelius piningus. 
Daugiausiai gabenama chiniečiai 
per Mexiko sieną. Vyriškis tu- 
ri mokėti 2,500 dol., moteris " 
2.000 dol. Ar tų skandalų, l’>ki 
tik išnetyčių aikštėn išeina, ne 
per daug yra Amerikoj? #

PERTRAUKTOS LAIDO- ■> 
TUVĖS.

Bloomington III.. Koron irio 
Logan pavieto uždrausta laidoti 
kūną moteries George Price iš 
Wayne?viile ir liepta suimti lai- 
dotoją Palleną už sulaužymą 
krašto teisių. Numirėlė mat sun
kiai apdegė ir nuo to pasimirė, 
Pallen gi, kaip tai teisėmis rei- 
kalauiima, apie tai nepranešė 
koronetiui paėmė laidoti kūną 
be koronerio žinies.

Iš SALOČIŲ, Panevėžio pav.

Šioje parapijoje, kaip ir vi
same Kuršo pakraštyje, ūkinin
kai mėgsta sodininkystę. Nors 
čia ir nėra didelių ir tikrų pra
monės sodų, užimančių nuo ke
lių lig kelių dušimtų dešimtinių 
žemės, bet visgi šis kraštas kas
met užverčia visus Rygos tur
gus savo sodų vaisiais: obuo
liais ir geltonosioms slyvoms. So
dai pas mūsų ūkininkus nedideli, 
bet jų daugybės, prie kiekvie
nos gryčios, prie kiekvieno de
šimtininko namelio. Didesni 
pramonės sodai pradės gal tik 
tada atsirasti, kuomet sodiečiai 
baigs dalinties į viensėdijąs. Ge
riausi šio krašto obuoliai—papin- 
kinai, seringiai, antonovkos, ba- 
ravinkos, aportai ir kitokie.

Kuomet priauga daug obuo
lių ir Rygoje negali visų suim
ti, tada jų kainos labai nukrin- 

,‘ta, kartais neišrenka piningų nei 
‘ už nuvežimų. Dėl tos priežasties 
dažnai tarp ūkininkų kįla kal
bos, būk neverta taisyti dides
ni ųv sodų, kad tuomet būsiu dar 
blogiau su kainomis. Tai ne
teisybė arba greičiau nesuprati
mas reikalo.- Kiek Rosijos vals
tybė nepriaugina obuolių, jų vi
suomet esti neužtektinai ir kas
met prisieina iž 5 — milijonus 
rublių įvežti iš užsienio. Jai- 
gu obuoliai pas mus atpinga, 
tai ne Idėlto, kad jų nebūtų kur 
padėti, jbet dėlto, kad tie obuo
liai vasariniai -ir labai greit gen
da, kad jų negali niekur toliau 
išvežti. Be to obuoliai tie vie
nu kart nunokdami ir Rygon vie
nu kart suplaukia ir nuo to kai
nos dar labiau sumažėja. Kas- 
link rudeninių arba žieminių 
obuolių, jų ir daug esant, kai
nos nenupuola tiek, kad never
tėtų daugiau vaisinti. Sodus, 
kaip matote, verta auginti, tik 
reikia parinkti žieminės veislės, 
skaisčių ir branginamų ant tur
gaus obuolių. Čia priduriu, kad 
geriau turėti kelias geras veis
les negu daugybę visokių. Su 
mažiau veislių, mažiau ir darbo 
su išskirimu^ ir pardavimu. Da
bar,, kuomet visur dalijas į vien
sėdijas, reikia ūkininkams labiau 
pagalvoti apie įsitaisymą dides
nių ir pelningesnių sodų. y ra 
fodai, kurie kasmet duoda, puą

IŠ PETERBURGO.

T5 (3) Lapkričio buvo sukakę 
25 metai, kaip p. Volteris yra 
Peterburgo universiteto profeso
rium. Per tiek laiko tasai mo
kytas vyras daug yra pasitar
navęs mokslui, o per mokslų 
daug gero yra padaręs ir Lie
tuvai. Jo^mokslo šaka — yra pa
žinimas ir ištyrimas Lietuvos, 
jos praeities, papročių, dainų, 
pasakų, kalbos. Lietuvą jisai 
pats yra vasaromis daug sykių 
aplankęs ir apvažiavęs daug vals
čių, kur jisai iš žmonių lūpų 
yra surinkęs daug visokių žinių 
apie lietuvius ir lietuvių papro
čius. Visas tas žinias jisai iš- 
leidinėjo ir garsino savo raš
tuose, kurių daug yra parašęs. 
Be to jisai pirmutinis, ištyręs iš 
senų raštų, davė lietuviams ži
noti apie užmirštą prieš 300 me
tų gyvenusį kun. Mikalojų Dauk
šą ir jo parašytą lietuvišką ka
tekizmą ir didelę pamokslų 
kningą. Tą ketekizmą ir dide
lę pamokslų dalį jis yra antru 
kartu atspausdinęs. Sukaktuvės 
25 metų buvo gera proga Pe
terburgo lietuviams pripažinti 
gerbiamam profesoriui jo nuo
pelnus, išreikšti dėkingumą ir 
linkėti, kad ir toliau taip nau
dingai darbuotųsi, kaip iki šio
lei. Vakare minėtąją dieną pas 
gerbiamąjį profesorių susirinko 
pasveikinti būrelis Peterburgo 
lietuvių veikėjų ir keli studen
tai. Buvo čia atstovų ir kitų 
tautų, kurias p. profesorius už
jaučia ir jų išmintingam veiki
mui pritaria. Sveikino gerb. pro
fesorių Akademijos profesoriai 
lietuviai kuningai. Vienos Pe
terburgo lietuvių draugijos var
du p. Bruckus perskaitė gražų 
adresą ir inteikė gerbiamajam ju
biliatui.. Nuo kitos lietuvių drau
gijos ir nuo atstovo Bulotos bu
vo perskaityta pasveikinimo te
legramos. Latviai taipogi buvo 
atsiuntę savo tautiečiui širdingus 
linkėjimus. Vienas baltarusis 
skaitė baltariisrų-balba. vieno jau
no baltarusio poeto gražias eilę§. 
Per linksmą vakarienę trumpo
mis prakalbomis gerbiamas pro
fesorius išreiškė linkėjimus Pe
terburgo lietuviams, atstovams 
kitų tautų ir nesenai pagal jo ir 
buvusio profesoriaus Fortunato- 
vo patarimus susitvėrusiai lietu
vių studentų kuopelei, o susi
rinkusieji, dėkodami, linkėjo, kad 
kuoilgiausia galėtų dirbti savo 
naudingą darbą.

J. Totoraitis.
— Šaltinis —

Eglaitė

KASYKLOSE.

Netoli nuo čia 
kasyklose 14 
atsitiko dujų 
oloj dirbo 11

produktų taip pakilo, 
mano, jog tą brangumą 
tarpininkai, kurie dau- 
uzdirba. Todėl, minis-

valgio 
Wiison 
gimdo 
giausiai 
terio nuomone, reikia tverti kor
poracijas ir produktus imti tie
siog nuo farmerių. Tas gal iš
eitų pigiau. Bet kasžin ar 
tarpininkai, ar kompanijos di
desnį turi pelną? Juk taip far- 
mieriai, kaip ir tarpininkai pri
guli nuo turtingų kompanijų, o 
jos išnaudoja ir farmierius ir tar
pininkus ir produktų 
jaučius.

PROKURATORIUS 
TRUSTUS.

reikalau-

PRIEŠ

Jungtinių 
prokura-

Washington, D. C. 
valstijų generališkasis 
torius VVickersham savo rapor
te nurodo, jog trustai čia taip 
insigalėjo, kaip niekur kitur. 
Papildo biaurius prasižengimus, 
kovoja, prieš krašto teises, pa
pirkinėja urėdninkus, savir.asi 
žemes, nemoka mokesčių. Tas 
viskas tiesa ir tą visi žino, bet 
visi taipgi žino, kad trustai in
sigalėjo tik todėl, kad juos re
mia ta pati valdžia, kurios pro
kuratorius dabar nurodo blogus 
trustų darbus.

kaip kurv protestuojantdarbi
ninkams, iuniostai jo dovanas 
kningynauis paskirtas atmetė. 
Kningynams Carnegie davė 50 
milijonų jdolarių. lavinimo in- 
stagoms *5: milijonų; Carnegie 
institutui oPittsburge 16 milijo
nų; Carnegie institutui Washing- 
tone 12 milijonų; tautų santai
kos instaigai 10 milijonų - uni
versitetams Škotijoj 10 milijo
nų; karžygių fondui 5 milijo
nus ; darbininkams Carnegie dirb
tuvių 5 milijonus. Dumferline 
instaigai 5 mil.; politechniškai 
mokyklai Pittsburge 2 mil.; san
taikos rumui Haagoj $175,000; 
Mašinistų draugijai $150,000; 
biurui Amerikos respublikų 
$750.000; mažesnėms moksliš
koms instaigoms Jungtiniuose 
valsčiuose 20 miliojnų dol.; viso
kioms kitokioms instaigoms 
Jungtiniuose valsčiuose 20 mili
jonų ; visokioms instaikoms Eu- 
roopj $2,500,000. Carnegie jau 
buvo savo dovanoms 
reikalams pralenkęs kitas tnili- • garsus, kad jame visai nėra vai- 
jonierius, darbininkų išnaudoto- ’ kų. Apgyvena ji nevedėliai ir 
jus Rockefeller, kuris dovanojt). kelios vedusių šeimynos, bet ir 
120,000,000 milijonų dolarių, da-' 
bar vienok Carnegie jau E,— 
fdlerį pralenkė.

PRODUKTŲ BRANGUMAS 
IR DARBININKŲ ALGOS
Trenton, N. J. Cianykštis sta

tistiškas biuras pagarsino, jog 
per paskutinius 12 metų produk
tu kainos pakilo ant 40.90%, 
darbininkų gi algos nėr tą laiką 
pakilo tik ant 22.2%. Ir gyve
nimai ir viskas, kas žmogui rei
kalinga per tą laiką pabrango. 
Kumpių kainos pakilo ant 107.- 
44% sūdytos mėsos ant 87.37, 
kiaulienos aht 80,30.%

SOCIALISTAS MIESTO 
TARYBOJ.

Bilori, Misa. Čia likosi išrink
tas pirmas Mississippi valstijoj 
aldermonas socialistas, S. W. 
Rose. Buvo du kandidatai, Rose 
ir demokratas.
po pergalėtas, socialistas gavo 
daugiau balsų.

Demokratas ta-

CARNEGIES DOVANA TAU
TŲ SANTAIKOS REIKA

LAMS.

PABĖGO NUO VYRO IR 
15 VAIKŲ.

Moline, III. Iš čia pabėgo 45 
metų moteris Carrie Benson ir 
vyrui paliko 15 vaikų. Pabėgo 
gi ji su taipgi apsivedusiu vyru, 
turinčiu 55 metus Longu, bet 
Longienienė surado pabėgėjus 
Galesburge ir liepė suareštuoti.

EKSPLIOZIJA.

Tacoma, Va. 
esančiose anglių 
gruodžio dieną 
ekspliozija. Toj
darbininkų. Po ekspliozijai olan 
nusileido superintendentas su 
trįms steigeriais ir jie nesugrįžo, 
matyt ir jie žuvo nuo nuodingų 
dujų. Pražuvo oloj mažiausiai 
12 darbininkų; vieną ištraukė dar 
gyvą, o 10 negyvų.

SUĖMĖ 19 “BIZNIERIŲ”.

Philadelphia, Pa. Pennsyl va- 
nia ir New Jersey -valstijose su
imta, pareikalavus pačtui, 19 biz
nierių už panaudojimą pačto pri- 
gavingiems tikslams. Suimti 
atstovai šių firmų: Chain Shoe 
Stores Syndicate Philadelphioj; 
Pine Heights Co., Ocean City, 
Dr. J; B. Hornistein PhiladeL 
phioj, Charles B. McKee Hun- 
tington, J. S. Lepsch Ridgvvay, 
John A. Weitzel, Lamaster, 
Abram , Stanffer ir Atcar A. 
Stanffer, Palmyroj, Wil!iam S. 
Leam, Lebanon, Abram S. 
Stąnffer Palmyroj.. Ira C. Web- 
ster, Netvarke, Oscar Gustavson 
Jersey City, S. Joseph Silberman, 
Pittsburge ir urėdninkai Corres- 
pondence Institute of America 
Scrantone.

4

ŽMOGAUS VERTĖ-

GANA DIDELIS ATLY
GINIMAS.

New York. J<ew York Central 
geležinkelio kompanija iš liue
so noro sutiko išmokėti 60.000 
dol. už gyvastį bankieriaus 
Spencero Frask, kuris tapo už
muštas pereitais metais susimu
šus dviem šito geležinkelio trau
kiniams.

Sveikatos užveizda Californioj 
išskaitė, jog šita valstija dėl 
mirčių nelaiminguose atsitiki
muose, koki prie geresnio pri
žiūrėjimo galėjo būt prašalinti; 
dėl mirčių pirm laiko, kokių prie 
geresnės tvarkos galėjo nebūti, 
kas metai žudo po 100 milijonų 
dolarių. Sveikatos užveizda 
skaito vertę 20 metų vyro 4.000 
dol., 30 metų vyro 16.000 dol.

NELAIMĖS ANT
GELEŽINKELIŲ.

Davis, Okla. Netoli nuo čia, 
užbėgęs ant tilto per Washita 
upę, Sante Fe geležinkelio trau
kinys nupuolė į upę. Prie to 
užmušta vienas vyriškis, sužeis
ta gi 31 žmogus.

x GAISRAI.

Louisville, 
dieną siautė 
išnaikino 3 
kitų triobų.

Ky. 14 gruodžio 4 
čia gaisras, kuris 

krautuves ir daug

MIESTAS BE VAIKŲ.
Ithaka, N. Y. Netoli nuo čia 

viešiems lyra miestelis Enfield. Jis tuom

Į jų daugumas neturi vaikų. To- 
Rocke- dėl čia šiemet nei bažnyčioj ne

bus rengiama eglaitė, nes nėra 
kam ją rengti.

LEIDŽIA AMERIKAI
MĄ PARENGTI.

Meksiko valdžią leido Jungti
nių valsčių valdžiai, reguliavi
mui upės Colorado, Meksiko pu-'uoste Cherbourg Amerikos kariš- 
sėj parengti pylimą. Jungtinių kojo laivo “North Dakota", ang- 
valsčių kongresas tam tikslui! lių ruime atsitiko ekspliozija, 
paskyrė milijoną dolarių. Bet (kurios vienas jūreivis taip sun-
kasžin, ar su tuom Meksiko pa-ikiai tapo sužeistas, kad nuo to 
darys gerą biznį? 1 1 pasimirė.

PYLI-
EKSPLIOZIJA ANT AMERI

KOS KARIŠKOJO LAIVO.
Ant stovinčio Prancūzijos

IR OPEROJ PAVOJINGA.

New York. Cianykščioj Met
ropolitan operoj, laike perstaty
mo Wagnero “Lohengrino” at
sitiko toksai priedas, kokio Wag- 
ner savo operon ne indėjo. Ant 
pats viršaus vienas iš žiūrėto
jų padavė savo moterei žiūroną, 
bet toji nepalaikė, žiūronas nu
puolė ant balkono ir atmušęs į 
vieną sėdynę, nugarmėjo parte- 
ran ant galvos insik’aususio Os- 
termeycro ir taip skaudžiai už
gavo galvą, kad tas apmirė ir 
jį reikėjo nešti iš teatro Laukan. 
Geriau mat sėdėti laike persta
tymo augštai, negu žemai, kur 
ir vietos brangesnės.

GAISRAS KASYKLOSE.

Springfield, Mo. Sudegė čia 
vaikų prieglaudos namai. Trūks
ta dvieju vaikų, kurie, be abe
jonės, sudegė.

EKSPLIOZIJOS.

Fredonia, N. Y. Pajiegos stą- 
cijoj ;čia nykščių gatvinių karų 
ekspliodavo du gariniai katilai. 
Ekspliozijos daug aplinkinių tro
bų pagadinta.
darbininkas, o kitas mirtinai su
žeista. »

L žmušta vienas

VfiTROS.

1$ AMERIKOS.
KAIP SUMAŽINTI KAINAS 

VALGIO PRODUKTŲ.
Žemdirbystės ministeris Wil- 

soq stebisi, kad šiemet, nors 
užderėjimas buvo labai gera- 

gyvulių netrūksta, kainos

Washington, D. C. Pagarsėjęs 
Amerikos milijonierius Carne- 
gie paskyrė iš savo turtų 10 mi
lijonų dolarių propagavimui san
taikos tarp tautų ir prašalinimui 
karų. Iki šiol Carnegie viso
kiems viešiems reikalams, iš dar- 
I liniukų darbu surinktų turtų 
paskyrė 180 milijonų dolarių.

EGZAMINĄ! kONSULIAMS-

Washingtoh, D. C. Nuo 30 sau
sio iki 1 vas<(rio dienai Washing- 
tone atsibus' 'egzaminai norin
tiems užimti 'sVėtiHiuose kraštuo
se Amerikos1 konsulių agentų 
vietas. Išlaikę* ėtjžaminus gaus 
vietas konsulių * |&gelbininkų ir 
vertėjų. Per^ptrrffns trejus me
tus gaus jie'po ^,000 dol. al
gos, o paskui kas'metai po 200 
dol. daugiau, kol prieis 1,800 dol.

—r*—nr-
PARDAVINĖJO ; 

PROFESORIŲ DIPLIOMUS.
.4 ,

Philadelphia, Pa. Pennsyl va
rnos universitete išėjo aikštėn 
skandalas: susekta, jog čia buvo 
pardavinėjami už piningus pro
fesorių dipliomai žmonėms ne
turintiems ‘supratimo apie pro
fesore vimą. Tokį apkaltinimą 
meta ant universiteto Dras 
CatteL

ISTEISINO.
Cambridge, Mass. Čia 

man pateko 17 metų prancūzaitė 
La Blanc. Ji apkaltinta buvo už 
nušovimą skalbyklos savininko 
Clarence F. Glover. Teisme vie
nok aikštėn išėjo, kad tą greičiau 
galėjo padaryti nušautojo mote
ris, bet ne jauna prancūzaitė. 
Ją todėl išteisino. Prokurato
rius norėjo liepti suimti kitą nu
žiūrėtą kaltininkę, bet teisėjas 
apreiškė, jog tam prirodymų yra 
per mažai. Išteisintai merginai 
susirinkę ant gatvių pulkai žmo
nių surengė ovacijas.

teis-

Boston, Mass. Atėjęs nuo šiaur 
vakarų Blezzard (sniego pusty
mai ir vėtra) daug nuostolių pri
dirbo 16 gruodžio dieną Naujos 
Anglijos pakrantėse. Keturi lai
vai paskendo, pražuvo ir daug 
mažesnių. Ar pražuvo prie to 

kiek žmonių, nežinia.ir

Gaisras apėmė išėjimą 
dirbę oloj 
išsigelbėti. 
2 atskiria 
gelbėtojai

1$ DARBO LAUKO.

Denver, Col. Leyden Coal Co. 
kasyklų oloj No. 2, Leydene, 
Colo., 12 mylių nuo Denver, 
nuo dujų ekspliozijos užgimė 
gaisras.
iš olos ir tokių būdu 
darbininkai . negali 
Olą No. i nuo No. 
nestora siena, todėl 
mėgino tą sieną pramušti. O.oj
No. 1 girdėt, kaip uždarytie- 
jie oloj No. 2 duoda ženklus, 
jog jie gyvi yra. Bet maža yra 
viltes juos išgelbėti, nes žemė 
grimsta, kas rodo, jog ola yra 
išgriauta ir ji nuslūgo.

SUSIMUŠĖ DABININKAI.

Graniteville, Cal. Nesutikimai 
tarp italijonų ir amerikonų dar
bininkų čianykščių kasyklų pa
gimdė muštynes. Muštynės trau
kėsi kelias valandas, bet tik du 
darbininkai tapo pavojingai su
žeisti. Susikruvinusių matyt 
buvo daugiau. Šerifas suėmė du 
italijonų, kurie buk mūšį pra

liejo dykai žemes vertės d^jtt.

SUĖMĖ UŽ PRIGAVYSTES.
Washington, D. C. Pareika

lavus pačtui suėmė septynis tur
tingus 4 Colorado valstijos ūkė- 
sus už besinaudojimą iš pačto 
prigayjngicms mieriams. Jie, pa
žadėjimais aprūpinti - farmerių 
laukus vandenim, nuo jų išvj-

l St. Louis, Mo. Perdėtinis 
Missouri Pacific geležinkelio ma
šinistų organizavijos, James 
O’Connell išreiškė, jog jis tiki, 
kad streikas mašinistų, katilio- 
rių ir kalvių šito geležinkelio 
varstotuose tuoj pasibaigs.

Brooklyn, N. Y. Edison 
Electric IHuminating Co nuta
rė savo darbininkams, dirbu
siems daugiaus negu du metu 
jos dirbtuvėse suteikti priedą prie 
jų paprastų algų: toki darbinin
kai, sulyg laiko, kaip ilgai, jie 
dirbtuvėse dirbo, turės gauti 2 
iki 8% pelno. Šiemet kompanija, 
jos dirbtuvėse dirbantiems 600 
darbininkų išdalįs 70,000 dol. 
Darbininkai sulaukę 65 metų ir 
dirbę dirbtuvėse mažiausiai 10 
t»et^, turi tiesą gauti pensijas 
iki 58% savo paskutinės algos.



f New York. Sulyg suskai- 
tymo Bovery Mission, Jungti
niuose vaisiuose neturinčių dar
bo darbininkų yra su viršum 
4 milijonai; 15% bedarbių yra 
New Yorke ir jo aplinkinėse.

Winnipeg, Manitoba. Strei
kuoja čia tarnaujanti ant gatvi
nių karų. Karus veda streiklau
žiai, o "Streikininkai juos bombar
duoja su akmenims.

Pittsburg, Pa. Valdžia ren
giasi inrengti pąveikslingas ka
syklas, kur bus išbandomi viso
kį naujausi išradimai ir mokina
mi angliakasiai. Pittsburg Coal 
Co. duoda valdžiai vienas savo 
kasyklas aplinkinėse Bruceton, 
Pa. Tose sjiecijalistų vedamose 
kasyklose sekančią savaitę pra
sidės darbai. Darban bus pri
imti tik gerai išsilavinę darbinin
kai.

Pereitą savaitę Jungtiniuose 
valsčiuose buvo 290 nusibankru- 
tinimų arba 23 daugiau negu už- 
pereitą ir 17 daugiau negu tą pa
čia savaitę pereitų metų.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
BALTIMORE M D. f

Lietuvių Rubsiuvių neprigul- 
mjnga Unija dasižinojus, kad Chi- 
cagoj yra rubsiuvių didelis strei
kas, rūpinos per keletą unijos 
susirinkimų sustabdyt darbipin- 
kus, kurie dirba Chicagos strei
kininkų darbą, ypač ten, kur 
darbininkai daugiausia yra 
neprigulinti j unijas. Di? 
deliose faktorijose, kur dar
bininkai yra gerai susiorganiza
vę unijon, Chicagos streikinin
kų darbo bijo ir parodyt. Taigi 
per unijos mitingus po keletą 
kartų buvo išrinkta komisija, su
sidedanti iš lietuvių žydų ir len
kų, kad eitų, per dirbtuves ir 
dirbtuvėles ir stabdytų, kad nieks 
nedirbtų streikininkų darbo.

Visus užkampius iškarto buvo 
sunku sustabdyt, kad nedirbtų.

Pagalios lietuvių unijos buvo 
nutarta, kad antru kartu reik iš
rinkti komisiją iš visų unijos 
skyrių, eit per dirbtuves ir agi
tuot, kad žmonės prisidėtų prie 
Chicagos siuvėjų kovos. Buvo 
atspausti plakatai, kuriev kvietė, 
kad susirinktų žmonės į didelį, 
Mass-mitingą ii d. gruodžio 1910 
m. apkalbėtų Chicagos streiki
ninkų padėjimą.
' Unijos komitetai nuėjo ir pas 

Kun. J. Lictuvniką §v. Jono Lie 
t aviškos parapijos kleboną, kad 
ir bažnyčioj užsakytų žmonėms 
apie didelį lietuvi'ųnnass-mitingą.

Gerbiamasai kun. J. Lietuvni- 
kas paklausė ir perskaitė pla
katą prieš pamokslą, o taipgi, 
pakalbėjo apie Chicagos rubsiu
vių dideli streiką ir apie vargin
gą darbininkų padėjimą.

Darbininkai, matyt, buvo labai 
užganėdinti iš gerb. kun. J. Lie- 
tuvniko pranešimo | ir kalbos.

Sulaukus vakaro/ 7 vai. prasi
dėjo didelės prakalbos, J. Česnos 
salėje, 625 Columbia avė. Susi
rinkimą pradėjo unijos pirminin
kas V. Česna.

Pirmiausia kalbėjo K. Mikuš- 
vinskas, ragindamas savo smar
kioj kalboj, kad visi nuo II gruo
džio, 1910 m. nei įrankas neim
ti Chicagos streikininkij darbo.

Antras kalbėjo Working dele
gatas iš U. G. \V. of A. Mr. 
Nathan Sang — angliškai, aiškin
damas, kad reikia visiems iš- 
vieno laikyties, nežiūrint į tai, 
kokios kas būtų tautos.

Trečias kalbėjo rubsiuvių lie
tuviškos unijos darbininkų dele
gatas N. Kačinskas. Ketvirtas 
preserių unijos pirmininkas J. 
Bulota.

Žmonių buvo prisirinkę pil
na salė — vien lietuviai, vyrai 
ir merginos; visi gražiai užsi
laikė.

Keturi vyrai perėjo kolektuo- 
dami aukas. Aukų sumesta strei
kininkams $95.87.

Baltimores mieste pasidarė di
delis rubsiuvių sujudymas dėl 
Chicagos streiko. Visos dirbtu
vės nedirba streikininkų darbo, 
ir nedirbsim, kad ir ktles sevai- 
tės pabūsim be darbo; ar pri
gulinti į uniją, ar ne — visi 
remsim savo brolius darbinin- 
bus aukomis ir visokiais kitais 
būdais. Sakom, gal priseis kada, 
ir Chicagiečiai už mus užtars 
kokioj bėdoj.

J. Lietuvnikas.

18 WORCESTER, MASS.
9 gruodžio atkako čia iš Brook- 

lyno p. A. Kondrata, B. Ali

šauskas, M. Ališauskienė, V. 
Ališauskas ir J. Paukauskienė, 
manydami čia, kaipo lietuvių ap
gyventame mieste, parengti pa-' 
silinksminimo vakarą. Apart ro
dymo drūtumo, magiškų pers
tatymų, ketino būti ir lietuviš
kos dainos ir pūtimas dūdomis. 
Kondrotas ketino parodyti savo 
tvirtumą. Žadėjo 25 dol. drū
čiausiam miesto vyrui, kuris prieš 
Kondratą atsilaikys bent Į pusę 
valandos.

Bet ant nelaimės nuo kun. Bu- 
kavecko savo perstatymams pa
sisamdė senąją bažnyčią, kuri 
dabar pakeista svetaine.

Kada viskas buvo surengta ir 
pradėta parstatymus, atėjo sve
tainėn ir kuningas Bukaveckas 
ir kada norėjo sėsti ant kėdės, 
koks, matyt, suramintojas juok
darys patraukė kėdę ir kuningas 
šalia jos išsitiesė. Kad žmonės 
būtų užsilaikė ramiai, tas gal 
dar kuningą nebūtų inpykinęs, 
bet kad jie balsiai pradėjo kva
toti, tai, suprantama, tas parpuo
lusį dar labiau suerzino.

Kada paskui ant dūdų pra
dėjo pust dainelę “Ant kalno 
karklai siūbavo”, kuningas liepė 
nustot. Žmonės šaukė priešin
gai, kad nori klausyti. Jaigu 
lošėjai, vietoj dainų, nukreipimui 
žmonių atidos, nebūtų ką kitą 
pradėję rodyti, gal susirinkę bū
tų ant kuningo šokę, taip jie 
buvo išerzinti. Kadangi sunku bu
vo inerzintus žmones nutildyti, 
tai visas perstatymas ne kaip pa
sisekė. Lošėjas pažadėjo kitą 
dieną kitoj svetainėj perstatymą 
atkartoti.

Jaigu neapšviestas žmogus 
viešame susirinkime triukšmą ke
lia, nors tas negerai, bet dar ga
lima išteisinti, nes jis kartais 
bjaurumo triukšmo nesupranta. 
Čia gi kuningo jau išteisinti ne
galima. J. M. Grinorius.

Iš BELOIT. WIS.
Lietuvių yra čia pora šimtų, 

bet apie jų gerus, pagyrimo ver
tus darbus nieko negirdėt. Rods 
yra čai bažnytinė šv. Antano 
draugovė, bet ir ji nieko neveikia, 
viską, ką ji padaro — tai kunin- 
gėlį porą kartų į metus parsi
traukia. Yra ne kuopa, bet kuo
pelė S.’ L. A. ir ji vos gy
vuoja. ’ Labiausia kruta ir dar
buojasi kuopa L. S. S. Ji ren
gia prakalbas. Šiemet parengė 
3 pragalbas; paskutinė buvo 11 
gruodžio. Žmonių prisirinko apie 
75. Kalbėtojas buvo net iš Mil- 
vaukees, p. Bruchas. Jis kalbė
jo apie Socializmą ir kapitaliz
mą, apie politikos reikalus, apie 
bedarbes ir jų priežastis. Ragi
no darbininkus jungtiesi po so
cialistų veluku. Ragino skaityti 
“Kovą”, o peikė “Lietuvą” už 
Schaffnerio apgarsinimo priėmi
mą. Toliau kalbėjo apie “Saulę”, 
buk ją kuningai išleidžia, bet ta
me, kalbėtojas suklydo. — Dar
bai tuom laiku čia sumažėjo, 
bet girdėt, kad po Kalėdų pradės 
vėl geriau eiti.

Buvęs ant prakalbų.

IŠ JOHNSTON CITY, ILL.
12 gruodžio dieną, kasyklose 

VVilliaukon County Coal Co. Oil 
Mine nupuolusio akmens tapo 
užmuštas 30 metų lietuvis Pet
ras Kalinauskas. Paliko moterį 
su mažais vaikučiais. Palaido
tas 14 gruodžio dieną. Velionis 
nei į jokią draugovę neprigulė
jo, nes nesenai Amerikon pri
buvo iš Škotijos. J. H. A.

1$ LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ.
Vilties N134 Dr. J. Basanavi

čius pakvitavo Susivienyjimo Lie
tuvių Amerikoje auką, 1398 rub
lių, paskirtų Tautos Namams 
(1,000 rub.), Lietuvių Muzėjui 
Vilniuje (7 rub.), Lietuvių Dai
lės Dr-jai (6 rub.) ir Liet. Moks
lo Dr-jai (385 rub.).

♦ * *
Mielaširdingi Lietuvos žmonės 

p. J. Gabrio “biurui” Paryžiuje, 
atsiskleidę mašnas, jau sukruto 
aukas dėti. Vilties NN133 ir 134 
jau pakvituota 31 rub. tam “biu
rui” (ambasadai!) aukų. Vienas 
aukautojų, Kauno kuningas K*. 
Olšauskis, išmesdamas 25 rublius, 
dar ir pagiria p. J. Gabrį ui ra
šinėjimą apie Lietuvą į prancū
ziškus laikraščius. i

Stebėtini tie mūsų labdariai: ka
da, tikrai vargą vargdamas, koks- 
nors moksleivis, pilnas geriausių 
troškimų jaunikaitis, nedrąsiai už
simena norėtų gauti nors menkutę 
paskolę, tada tų labdarių ausįs

kurčios; bet kada koks pseudo- 
veikėjas, į tuščią bubiną mušda
mas, per penketą nemokančių at
sikratyt nuo neprašyto svečio laik
raščių paskambins apie neva kvai
lius Paryžiaus profesorius, būk 
jokiu būdu negalinčius suprast, 
kad sviete yra lietuviai, ir pasi
girs, kad jis vienas galįs tuos pro
fesorius pamokinti, tada mūsų lab
dariai sušoksta iš kur tuvę, iš 
kur nebuvę. Kaip-gis — Pary
žiuj .... biuras..., ambasada!.... 
Kur neduosi!

♦ * «
Vilniaus Žinių priedas, mokslei

vių laikraštis Aušrini su G nr. iš
siuntinėjo savo skaitytojams an
ketą, klausiančią, kaip patinka laik
raštis, kurie straipsniai (langiaus, 
kurie mažiaus. Tikrai tai indomu 
žinot kiekvienam laikraščiai. Tik 
ne kiekvienas tur-būt turi tiek 
laiko, kad galėtų užsiimti anke
tomis.

Lietuvoj paskui svetimųjų laik
raščių buvom atkartoję žinutę, jog 
popiežius Pius X uždraudė kunin- 
gams Amerikoje užsiimt finansi
nėmis operacijomis ir kad tuo už
siimančių kuningų Amerikoje yra 
apie 15.000. — Žvaigždį Nr 50, 
pamačius Lietuvoj šią žinutę, tuoj 
užreiškė, kad toks Lietuvos tvir
tinimas neturi jokio pamato. 
Tačiaus Žvaigždį galėtų juk žino
ti, kad tai ne Lietuvos pramany
tas dalykas, bet kad tai sakė te
legrama, atmušta iš Rymo ir pra
nešanti tokį popiežiaus dekretą. 
Ar popiežius teisingai yra tiek 
suskaitęs finansierių kuningų Ame
rikoje, męs negalime dar žinoti.

Paskirstymas Nobelio 
Dovanų 1910 m.

Šiems metams besibaigiant, 
svieto inteligentai nekantriai lau
kė žinių apie paskirstymą No
belio dovanų už svarbiausius dar
bus, atliktus praėjusiais metais 
dirvoje mokslo, liteartūros ir 
tarptautiškos taikos. Stebėtina 
yra, kad komisija, kuri užsiima 
skirstymu tų dovanų maža te- 
prisilaikė Nobelio testamente pa
dėtų žodžių: “Už svarbiausius 
darbus, mokslo, literatūros ir 
tarptautiškos taikos dirvoje atlik
tus bėgyje praėjusių metų”. Tik
tai Kosselis šiais metais gavo do
vaną pagal testamento žodžių 
prasmę. Taikos dovana nepa
teko jokiai ypatai, bet artifici- 
jališkai žmogystei — įstaigai, o 
chemijos, fizikos ir literatūros 
dovanos tenką žmonėms 63, 73 
ir 80 metų amžiaus, kurie jau 
seniai savo reputaciją išsibirbę 
yra.

Otto Wallach, kuriam tenka 
chemijos dovana, gimė Karaliau
čiuje 1848 m. Jis buvo begalo 
gabus jaunikaitis ir gavo savo 
doktoratą Goettingene, vos 22 
metų amžiaus turėdamas. Dovana 
keturisdešimtis tūkstančių dol. 
jam būtų labai sugadi buvusi jai
gu Nobelio Fondanija būtų tada 
gyvavusi. O gal ta dovana bū
tų jį ir pagadinusi. Negaudamas 
to, jis turėjo lipti akademišką 
laiptynę laipts nuo laipto: privat 
docentas Bonne 1873 profe
sorius ten pat, 1876, pilnas che
mijos profesorius Goettingene. 
1889 m-» kur jis ir užsiliko iki 
šiol

Tas pats yra teisinga ir apie 
profesorių Van der 'Woals, ku
ris dabar gauna Nobelio dova
ną fizikoje, praėjus 37 metams 
po laimėjimui savo doktorato žy
mia dissertacija Leydeno Univer
sitete apie “gazinių ir skystų 
stovių tąsomą”. Jo ‘ vardas yra 
vienas iš žinomiausių visiems che
mijos mokiniams, nes jis patai
sė Boyle’o dėsnį apie gazus.

Profesorius Albertas Kossel’is 
iš Heidelberg’o kurs gavo dova
ną už mediciną, yra viens iš svie
to žymiausių fįziologijos chemi
kų. Jo didžiausi' nuopelnai yra 
indėta į proteinų tyrinėjimus. Jis 
buvo direktorius | Fiziologiškojo 
Instituto Berlyne, ėsant ten Du 
Bois Reymond’ui. ^š’CTh jis tapo 
pašauktas į profesorius fiziolo
gijos Marburge. Vėliaus užėmė 
Kuebne’o katerdąi Heidelber’e. 
Gyviausiasai kukutsas^ esti, pa
skiriant dovaną už' literatūrą, nes 
yra daug sunkiau' apkainoti ra
sėj© darbą negu mokslininko. 
Beto daugiaus žmonių mano, kad 
jie yra kompetentiški apie daly
ką spręsti.

Komisija — arba “akademija”, 
kaip jis save vadina—pati skiriasi 
temperamente ir skonyje. Yra 
konservatyvų ir radikalų. Kon- 
servatyvai renka tokius žmones, 
kaip Sully — Pruclhomme, Mom- 
mseną ir Eųcken'ą. Radikalai 
varosi už Maeterlincką, Anato- 
lių France’ą ir kitus. Be abejo
nės komisijoje yra ir kitų pa
žiūrų žmonių, kurie ir gi savo 
kandidatus stato.

Praeituose metuose radikalai 
pastatė populiarišką kandidatą, 
Seimą Lagerlof, kuri vienbalsiai 
gavo dovaną, šiais metais kon- 
servatyvai, matomai, gavo viršų 
nes Paul Heyse, vokiškasai no- 
velistas, gauna dovaną.- Geras ir 
išmintingas yra tai parinkimas. 
Vien būtų galima užmesti tą, 
kad P. Heyse nereikalauja naujų 
laurų.

Paul Heyse gimė Berlyne 1830 
m. Jis yra buvęs vadas Muen- 
chen’o literatiškame judėjime. 
Per šešiasdešimts metų neper
traukto raštiško veikimo jis 
yra prirašęs daug poemų, 
novelių, trumpų apy
sakaičių, dramų ir nemažai ver
timų pagaminęs. Galima jį klia- 
sifikuoti, kaipo idealistą, nors jo 
metodą buvo realistiškoji.

Taikos dovana tenka Berno 
Taikos Biurui (Bureau Interna
tional de la Paix). Nors kitos 
Nobelio dovanos vis*tekdavo ypa- 
toms, bet dabar antfu kartu at
sitinka taip, kad Norvegiškojo 
Parliamento Nobelio komisija 
nerado tinkamos žmogystės ir 
dovaną suteikė .institucijai. 1904 
m. ji buvo duota tarptautiškų 
Teisių Institutui. (Institute de 
Droit International), šis Tai
kos biuras stengiasi suteikti tai
kos draugijoms ir ypatoms li
teratūros ir palengvina užmegsti 
susinėsimus tarpe jų, sutaisyti 
programus kongresams ir kon
ferencijoms ir išpildyti jų nu
tarimus, sutvarkyti ir užlaikyti 
archyvus taikos susirinkimų, ir 
apskritai palaikyti taikos išlei
dimų moderinšką bibliografiją ir 
kningyną.

Už taikos dovanas taipgi yra 
nemažai nesutikimų , komisijos 
narių tarpe. Gandas eina, kad 
buvo norima ne vieną kartą su
teikti Tolstoi’jui tą dovaną, bet 
jis atsisakė, sakydams, kad ji tū

■ėtų tekti Duchoborams, kurie 
gyvena pagal doktrinas, kurias 
jis skelbė.

1$ VISUR.
|| Maskoliškoj durnoj kairiųjų 

partijų buvo paduotas reikalavi
mas panaikinti Maskolijoj mir
ties bausmę, bet tas 161 prieš 
131 balsų nuspręsta ant toliaus 
atidėti.

|| Specijališkoji komisija, Ki
jevo kariškojo apskričio viršinin
ko paskirta, peržiūrėjo intenden- 
turos magazinus ir užtiko po 
žeme olas, o jose daug paslėptų 
kareivių drabužių, šėtrų ir kito
kių daiktų.

II Sulyg žinių, patalpintų Ru- 
bakino laikraštyj “Vestnik Jev- 
ropi”, Lenkijoj, ant 10 milijonų 
gyventojų, yra 31,888 urėdnin- 
kai •— 30.501 vyriškis ir 1,387 
moterįs. Ant vieno urėdninko 
išpuola plotas 3, 5 ketv. verstų. 
Lenkijoj, ant jos ploto, urėdnin- 
kų yra 20 kartų daugiau negu 
Siberijoj ir tikroj Maskolijoj nie
kur jų tiek nėra, kaip Lenkijoj. 

li Iš žemdirbystės instituto Pu- 
lavuose, Lenkijoj už pakeltas 
demonstracijas išvarė 32 stu
dentu. Studentam^ gi Varša- 
vos universiteto dalyvavusiems 
dievmaldystoj už pasimirusį Mu- 
romcevą atimta stipendijos.

|Į Maskoliškiejie tautininkai 
fanatikai, pakėlimui dar labiau 
maskolių fanatizmo, surengė 
Varsavoj susivažiavimą maskolių 
tautininkų, tame ir tos partijos 
durnos atstovų. Suvažiavo svar
biausi tos partijos veikėjai, nuo 
seniai sėjanti nesutikimus tarp 
lenkų ir maskolių ir siundanti 
valdžią ant visų nemaskoliškos 
kilmės ukėsų ir ant doresniųjų 
maskolių.

U Peterburge, ant Sodinės gat
vės 24 lapkričio dieną studentai 
kėlė demonstracijas. Policistų 
ir žandarų su kardais nuo čia 
išvaikyti studentai paskui susi
rinko prieš Kazaniaus stačiati- 
kišką soborą, čia ant studen
tų metėse su durtuvais kazokai 
ir pliacių nuo jų ;švalė. Kiek 
žmonių sužeista, nežinia, nes val
džia tą slepia ir nieko garsinti 
neleidžia.

|| Peterburge streikuoja stu
dentai augštesnių mokyklų. To
kiu būdu jie protestuoja prieš 
valdžių pasielgimus su politiš
kaisiais prasižengėliais. Kairio
sios partijos durnoj pareikalavo, 
kad apkaltinimai mėtomi ant ka
lėjimų perdėtinių būtų ištirti, bet 
tas rėHlalavimas tapo atmestas 
atžagareiviškųjų partijų atstovų, 
kurių durnoj yra daugiau.

| Maskolijoj, kaime Urbinsk, 
Gorsko pavietyj, 12 ginkluotų 
plėšikų išplėšė dviejų ūkininkų 
namus ir užmušė penkis jų gy
ventojus. •

|| Anglijoj yra du miestai iš
sirinkę moterįs miesto majorais: 
miestai tie yra «-= Oldham ir 
Aldeburgh.

|| Vokietija 1816 metuose turė
jo 24,833,000 gyv., 1820 metuo
se 26,294,000., 1825 m. 28,113,- 
000, 1830 m. — 29,520,000, 1835 
nr. 30,938,000, 1840 m. 32,787,- 
oo,i845m. 34,398,00, 1850 m. 35,- 
397,000, 1855 m. 36,114,000, 1860 
m. 37,747-«». 1865 m. 39,656,000, 
1870 m. 40,818,000, 1875 m. 42,- 
729,000, 1880 m. 45,236,000,
1885 m. 46,858,000, 1890 m. 49,- 
428,000, 1895 m. 52,280,000, 1900 
m. 56,367,00, 1905 m. 60,641,000. 
Laike karo su Prancūzija 1870 
m. gyventojų skaitlius Vokietijos 
ir Prancūzijos, kaip ir jų plotas, 
žinoma be kolionijų, buvo beveik 
lygus. Dabar vienok Vokietija 
turi jau 20 milijonų gyventojų 
daugiau negu Prancūzija, nes 
Prancūzijoj besidauginimas gy
ventojų beveik su visu pasiliovė, 
o pernai ten mirčių buvo dau
giau negu gimė vaikų. Jaigu taip 
ir toliau dauginsis Vokietijoj 
gyventojų skaitlius kaip iki šiol, 
tai 1945 m. ji turės . 100 miliio-y 
nų gyventojų.

|| Šveicarijoj atsibuvo tos tik
rai paveikslingos respublikos pre- 
zirento rinkimai. Išrinktas tapo 
Mare Emile Ruchet prezidentu, 
Louis Ferrier vice-prezidentų, 
abudu prancūziškos kilmės.

• j| Anglijos laivų dirbtuvėse gūsi

pasibaigė išskyrimas nuo darbo 
50,000 organizuotų katiliorių. 
Išskyrimas nuo darbo traukėsi 
nuo 2 rugsėjo dienos. Darbi
ninkai dabar priėmė dirbtuvių 
savininkų išlygas ir tokiu būdu 
jie bus priimti atgal.

Į Brazilijos valdžia dalyvavu
sius riaušėse kariškojo, laivyno 
jūreivius išsiuntė i vidurines 
provincijas, kur jie turės dirbti 
kelius. Jūreiviai nuo prekių 
laivų tapo pašaukti tarnyston 
ant kariškųjų laivų.

|| Laikraštis “Heraldo Mexi- 
cano” praneša, jog aplinkinėse 
Guerrero mušis, pradėtas aplin
kinėse Chihuahua, atsinaujino. 
Pasitraukusius dėl stokos amu
nicijos revoliucijonierius, ku
riems atėjo pagelbon 200 kariau
tojų, užpuolė valdžios kariume- 
nė. Bet kaip mušis pasibaigė, 
dar nežinia.

|| Mušis generalo Navarro ka- 
riumenės su Mexiko revoliuci- 
jonieriais valstijoj Chihuahua, 
nors valdžia gyrėsi, jog sumušė 
revoliucijonierius, ištikro buvo 
neišrištas. Revoliucijonieriai pa
baigė amuniciją, todėl turėjo pa-
sitraukti, užėmė toliau esančius 
kalnus, bet valdžios kariumenė, 
nors kareivių buvo daugiau, 
nedryso revoliucijonierių užka
binti. Sulyg valdžios raporto: 
revoliucijonieriai nužudė 80 ka
riautojų, o kareivių buk užmuš
ta 12, o sužeista 27. Generolas 
Navarro sužeistų neima, bet jo 
kareivių durtuvai sužeistų kan
čias užbaigia. Ir pasiduodančių 
gyvais neima, bet tokius per- 
šauja.

|| Iš privatiškų šaltinių atei
na žinios apie muši Mediko 
revoliucijonierių su valdžios ka- 
riumene pereitą nedėlios dieną 
prie Cerro. Iš jų matyt, jog 
kariumenė mušyj nužudė 280 už
muštų ir sužeistų kareivių; re
voliucijonieriai gi nužudė tik 60 
kariautojų. Apie tai pranešė 
Wash»ngtor.an Amerikos kon.-u- 
lis. Bet ar tos žinios teisingos, 
tai vėl kitas klausimas.

Paskui mušis atsinaujino prie 
San Andrės, 30 mylių nuo Chi
huahua, bet kaip jis pasibaigė, 
nežinia. Pilnai užsitikėti nei 
revoliucijonierių, nei Męxiko val
džios žinioms negalima.

|| Meksikoniško geležinkelio 
urėdninkai atgabeno į EI. Pažo, 
Texas^ žinią, jog netoli Lajan- 
ta, Meksike buvo gana didelis 
mušis revoliucijonierių su kariu- 
mene. Kariumenės dalis suvi- 
su tapo sumušta, o dar likę svei
kais 150 kareivių pasidavė. Re
voliucijonieriai nuo jų atėmė 
ginklus, ir liepė eiti miesto Chi
huahua link. Revoliucijonieriai 
užtikrina, jog generolą Novaros 
ir Henandez kariumenė tapo su 
visu sumušta ir kad dabar jau 
jie kontrolę turi visoj Chihua
hua valstijoj. Revoliucijonierių 
vadovas Madero, į valstijos guber
natorius paskyrė Abrahamą 
Gouza'les, turtingą galvijų augin
toją. Prie miesto Ojenga sto
vi 1000 ginkluotų revoliucijonie
rių, o mieste yra 100 kareivių. 
Laukiamas revoliucijonierių už
puolimas ant miesto. Prie Pe- 
dernales 15 gruodžio dieną atsi
naujino mušis revoliucijonierių 
su kariumenė. Mušis buvo ir 
aplinkinės^ miesto Presida.

II Jungtinių valsčių pasiuntinys 
Columbioj, pietinėj Amerikoj, 
Frazie’, pranešė Washingtonan, 
jog mieste Cartagena, Columb’oj, 
11 gruodžio dieną vėl buvo ne- 
pri lankios Amerikai gyventojų 
demonstracijos: gyventojai kėlė 
riaušėa ir daug žmonių užmušta, 
nemažai krautuvių išdaužyta. 
Riaušes pagimdė pardavimas vie
nos bažnyčios inrengimui ameri
koniškos mokyklos. Miestas 
pastatytas po karo laiko teisėms. 
Tas rodo, jog ispaniškose Ame
rikos respublikose Amerika tarp 
gyventojų simpatijos neturi; vien 
valdžios stengiasi nekentimą 
stabdyti, kad jis per daug aikš
tėn neišeitų.

|| Ant salos Kubos, žinomas 
plėšikas Šalis iš namų išvedė tur
tingą pliantatorių iš Sancti 
Speritis, Senorą Crescensio Pe- 
rez ir nuo jo giminių pareika
lavo 6.000 dol. už paleidimą. 
Kur yra Perez, nieks nežino. 
Pereitą savaitę tokiu jau būdu 
tapo išvestas prekėjas Benenz iš 
Havanos. Paleido jį už 1,500 
dol. Jį paleido sužeistą, ir kaip 
jis sako, plėšikai su iuom el- 

b togai.
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ru pagarsino, jor suvaldė kilu
sią revoliuciją, bet pasirodo, jog 
garsino neteisybę. Revoliucija 
platinasi ypač pietiniuose apskri- 
čiuose. Revoliucijonieriai, po 
kruvinam mušiui, kuriame daug 
kariautojų krito, paėmė svarbiau
sią valstijoj Aparimac miestą 
Albacay.

|| Mieste Havana, ant salos 
Kubos, sugriebė netikrų pinin
gų dirbėjus, išviso penkis ita- 
lijonus suėmė. Jie dirbo netik
rus popierinius Amerikos pinin
gus 10 ir 20 dol vertės.

|| Ispanijoj, mieste Noya 3000 
kaimiečių užpuolė ant muito samr 
dytojo biurų. Vaikyti juos pri
buvo pulkas žandarų, kurie į 
pulką žmonių pradėjo šaudyti, 
šeši kaimiečiai ir 3 žandarai li
kosi užmušti; sužeista vienas 
žandarų ofieceras ir 3 žandarai.

( Iš Paryžiaus pranešam buk 
trįs jūreiviai atkakusio į Pran
cūzijos uostą Brest Amerikos ka
riškojo laivo “Minncsotta” tapo 
suimti. Jie apkaltinti, jog už
puolė ant vieno automobilio 
Chauffeuro. atėmė piningus o jo
automobilių panaudojo naktiniam 
girtuokliavimui. Jaigu tai tei
sybė, tai ištikro būtų didelė 
gėda Amerikai.

|| Plaukiant iš Fuime, Austri
joj, į Arconą, Italijoj, laike smar
kios vėtros nuo laivo į jūres nu
šoko pagarsėjęs Čekijoj teplio
rius Bener Kumpfer ir prigėrė. 
Jis, kaip iš kajutoj palikto rašto 
matyt, pasiskandino, tik nežinia 
dėl kokių priežasčių. Paliko jis 
200 kronų, kuriuos laiške prašo 
išdalinti laivo tarnams. Kump
fer paprastai pusę metų gyven
davo Pragoj, o kitą pusę Ryme. 
Jis paprastai tepliojo jūrinius pa
veikslus.

|| Kaip padtyoda Paryžiaus 
laikraščiai, vienojo resturacijon 
atėjo italijenas ir pasiūlė 1000 
frankų tam, kuris be perstoji- 
mo ilgiausiai šokti galės. At
sirado daug norinčių gauti tuos 
piningus,, bet neląįmėjo, juos 
užsipelnė tas pats italijonas, ku
ris juos padėjo. Jis be persto- 
jimo šoko 10 valandų.

|| Ispanijos sostinėj, Madride, 
viename teatre buvo perstato
mas veikalas išjuokiantis dakta
rus. Susirinkę teatre medicinos 
studentai nedavė užbaigti pers
tatymo*

|| Ispanijoj siautusi audra su 
debesų praplyšimais labai, daug 
nustolių pridirbo. Provincijose 
Malaga, Sevilla, Valladolid, Za- 
mora, Oviedo ir Corunna užgi
mė dideli tvanai, kurie gyvento
jus iš jų namų išvijo; jų padė
jimas vertas pasigailėjimo, nes 
tvanuose žuvo jų visi turtai, dau
gelis šeimynų kenčia badą. Dau
gelis kaimų yra vandens apsem
tų. Tiltus užtvinę vandens nu
nešė, todėl daugeliui gyventojų 
maisto privežti negalima. Uoste 
Corunna liKosi sudaužytas ang
liškas garlaivys. Netoli Teneri- 
fos paskendo norvegiškas gįj- 
laivys “Tiflis”; jo ingulos pri
gėrė keturi žmonės.

i
|| Belgijoj, mieste Mons su

streikavo teismo teisėjai. Tai 
nepaprastas streikas.

|| 30 rugpiučio Berlyne, prie 
Prinzregent teatro, matyt ne
mokantis gerai valdyti Chaufr 
feuro su automobiliu invažiavo 
į amerikonų pulką. Užmušė vie
ną moterį. Alviną Goodrich iš 
San Francisco, o jos seserį sun
kiai sužeidė, už tai teismas 
Chauffeurą pasiuntė 15 mėnesių 
kalėj iman. r «

|| Į chemišką laboratoriją 
Goettingeno univesiteto naktyj 
insilaužė plėšikai ir sudaužę su 
laboratorijos įnagiais iš pliatinos 
spintą pašlavė plia’.ininį tigelį, 
retorta ir dūdas vertės., 20.000 
markių. Plėšikai buvo du ir 
kaip mano, abudu buvo svetim
taučiai. Jų nesuėmė.

|Į Bremerhavene suėmė dešim
tį uosto darbininkų, nes pasiro
dė, jog jie susiorganizavo į tvir
tą organizaciją su mieriu ^apva- 
ginėti ypač svetimus uostan atė
jusius laivus. Pas juos rado 
daug visokių pavogtų daiktų.

|| Prancūzijoj, netoli Saint 
Ekienne, žemės savininkas, gy
venantis mieste, išėjo ant ūkės 
gyvulius apžiūrėti, bet ant ke-



Wo užklupo jį baisi sniego dar
gana ir jis paklydo.Kaimogy
ventojai kelias’ valandas* jiešicojo, 
kol surado' giliai po sniegu jo 
kūną. ' Prie jo** buvo'taipgi su
šalęs jo šunytis, kuris nuo savo 
pono nenorėjo pasitraukti.

|| I Azijatiškoj Turkijoj, netoH 
EI Kra! plėšikai užpuolė 8 ame- 
rikonns keleivius ir nuo jų at
ėmė visus piningus, bet šiaip 
blogo jiems nedarė. Su tuščiais 
kišeniais atkako jie j Jemzolimą.

Tdūlffltį Istorijos < RanMs
Su paveikslais

Paraše, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussays,
Teologijos profesor. Amsterdame, 

Verte J. Laukis

LIETUVA

|| Britiškame kanale 16 gruo
džio dieną siautė vėtros, kurios 
ypač miestuose Woothington, 
Hastings,; Cowes ir Dever daug

• nuostolių pridirbo. Namai ar
čiau kranto labai tapo paga
dinti. Netoli Shirness vilnįs ap
vertė mažą laivelį su 100 besi
keliančių ? ant kranto jūreivių 

I '• nuo kariškų laivų. Susinėsimai 
Anglijos su Prancūzija pasiliovė.

Tokia pradžia indėjo savotišką įspūdį į visą izraėliš- 
tikėjimą. Šitai aplinkybei jis kaltas ne tik tą, kad,

r ~ 
r

H

U Ne .tik Vokietijoj, Prancū
zijoj, Italijoj ir Ispanijoj yra tva
nai, bet jie yra ir Anglijoj. Ir 
čia labai dideli laukų plotai van
dens apsemti. Nuo pradžios 

. gruodžio kas dieną nuolatai lijo. 
Laukuose vanduo kaip kokiose 
vietose 12 pėdų gilus. Daugelyj 
vietų namai vandens užlieti. 
Temzos klonis taipgi ?užlieta.

|| Italijoj, nuo smarkių lytų 
užgimė tvanai. Upė Tiber ties 
Rymu pasikėlė iki 20 pėdų augš
čiau paprasto paviršiaus. Di
deli žemės plotai paupiuose ap
semti.- . ’

[j Ispanijoj 13 gruodžio dieną 
siautė audros ir vėtros.t Aplin
kinėse Malaga paskendo gar
laiviai "Mercurio”, “Joanita" ir 
“Virgen de Carmen”. Jūrių vil- 
tųs. vėjo išneštos ant kranto, 
nuplovė vienus namus j jūres su 
visais juose buvusiais žmonė
mis.

ką tikėjimą. Šitai aplinkybei jis kaltas ne tik tą, kad, 
būdamas iššauktas gyvastin tveriamuoju Dievo veiksmu, 
jis nuo pat pradžių kudįankščiausiai susipynė su tautos 
istorija ir net stojosi didžiausių jos išsivystymo veiksniu, 
bet ir tą jo reiškią ypatybę, kad jis pirm visa ko buvo 
išgelbėjimo tikėjimu.

Šitoje dėstyje ypatingai pastebėjimo vertas yra die- 
vapažinybės turinys. Izraeliui Jehova pirm visa ko yra 
Dievas, išvedęs jį iš Aigipto. Šitame kerojasi visi jo 
sanprotavimai apie painius jo ir Jehovos prietikius. Iš
reiškimai, kuriais jis išpasakoja šitą tikėjimą, įvairiuose 
amžiuose yra įvairus. • Buvo bedugnė terp liaudinių ir 
augštesnių pranašinių pažiūrų, ypatingai toli nuėjusių su
lyg tų nuomonių, kurios buvo išvedama iš abelno jiems 
persitikrinimo. Vienok, išeitinis taškas pas juos visgi 
yra vienas; ir vieni ir kiti vienval gryžta prie išganymo 
išpažinties. Jis Izraeliui padaro ne tik spyrį jo tikėjimui 
ir pamatą jo viltims, bet teipgi ir paranką jo busimai ge
rovei.

Pirmutiniame periode ypatingai išeina į aikštę tikė
jimas į Jehovos galybę. Tuomet, kaip abelno tikėjimiško 
pobūdžio tikybės ir papročiai tik išlengvo buvo pajudinama 
naujai priimto tikėjimo į Jehovą, tai šitame dalyke jis 
buvo gyvu ir veikluin principu, [verčiančiu tautą eiti vis 
toliaus priekin, vis naujais ię nuajais keliais.

Pirmiausiai butiniausiu reikalu buvo atsiekti savo 
savistovybę. Izraėlius darbu turėjo pritirti naujai gautą 
jo laisvę, susiorganizuoti į tautą ir surasti sau stovią 
gy venimo vietą. Nėra nieko keisto, kad su šituo mieriu 
iš pačių • pradžių atidžia buvo nukreipta į Chanaaną ir 
kad ,it prieš valią izraelitai priversti buvo liktis tyrlauky- 
je ilgesnį laiką, negu visos kartos gy venimo rakas. Nė
ra bent pamato užginti šitą buitį kaipo neistorišką, be to
lesnių tyrinėjimų (VVellhausen).
a

Ispanijos pakrantėse, prie
šais Kap Corrubado paskendo vo
kiškas garlaivys "Palermo”. Pri
gėrė 5 pasažieriai ir 19 ingulos 
vyry-

. 1 -
|| Japonijos iždo suriūkimai se- 

■ kantiems metams iškaityti: pa
prasti surinkimai 492,796,000 
yen. Išlaidos paprastos 407,113,- 
271 yen. nepaprastos 133,821,- 
699 yen.

|j Ant Galicijos rubežiaus mas- 
kpliškiejie rubežiaus sargai su
ėmė du studentu ;š Krokavos 
gabenančiu uždraustas Masko- 
lijoj kningas. f > ' '

» v. <3. Kalnas Sinal.

|| Prancūzijos pakrantėse prie
šais Finisterre paskendo Ham
burgo garlaivys “Svakopmund”. 
Bresto uosto valdžia išsiuntė 

•valtis ir vieną garlaivį gelbėti 
nuo paskendusio garlaivio 
nes, bet dar nežinia, ar 
išgelbėjo.

žmo- 
visus

JUOKELIAI.
Ponia. — Tu vakar turėjai 

•večių ?
Tarnaitė. — Mano dėdienė bu

vo atėjusi
Ponia — Na, tai kitą sykį te

gul neužmiršta savo tabaką ir 
briežiukus ant pijano.

Kaimynas.

— Ta pusė vištos buvo tik 
skūra ir kaulai!

— Bandykite antrą pusę. —
Kaimynas.

pas tūlo pono

pas tamsta, po- 
nes žmonės man

Ubagas atėjo 
namus ir sako:

— Aš atėjau 
ne, iš labai toli, 
sakė, kad tamsta labai pasigaili
biednų žmonių, tokių kaip aš.

— Nejaugi jie taip sako?
— Taip, pone; dėlto aš ir atė

jau pas tamstą.
— O tamstą gal eisi atgal tuo 

pačiu keliu?
— Taip, pone.
— Tai būk tamsta toks geras 

ir pasakyk jiems, kad jie netei
singai apie mane kalba.

Ponia. — Klausyk, Nora, aš 
mačiau, kad policmanas šian
dien pabučiavo kūdykį. At
mink, kad aš tokius dalykus 
už draudžiu.

Nora. Žinoma, ponia, joks 
policmanas nepamanys bučiuoti 
jūsų kūdykį, kada aš esu arti.

Louisville Post.

.

Visokiuose padėjimuose atsidėta ant Jehovos valios. 
Jis tautą išvedė į laisvę. Jame buvo ir tautiškos vie
nybės* pamatas ir jo vardu buvo daryti pirmieji tautiš
ko organizavimo pasistengimai. Ar tas atsitiko ant Si
najaus, ar apie Kadesą, kaip mano Wellhausen, ant to 
neapsistosime. Svarbu yra, kad visa šita organizacija iš 
visų pusių pavesta buvo Jehovos vardui, šituomi buvo 
padėtas pamatas vienybei, savo budo, Toros, knygos įsta
tymo^ įstaigai, kuri tik per keletą metašimčių apturėjo, ir 
tai n^ galutiną, užbaigą užbaigto Penkiaknygio pavidale. 
Mozei pradėtas, jis teisingai turėjo jo vardą iki pačiam 
galui.

Bet buvo ir kas kitas, turėjusis daugiau laikiną svar
bą. Sunkiuose laikuose Jehova buvo gelbėtoju; ir ypa
tingai sielvartų valandoje kas sykis jaustasi vėl ant kiek 
būtina buvo jo pagelba. Iki Dovydo laikų pats Izraėliaus 
buitas statyta vienvalinin pavojup ir visokios gentės tai 
čia, tai ten, tai pavieniui, tai susitelkus į krūvą su ginklu 
rankose vienval išnaujo turėjo jį atkovoti. Šituomi ap- 
sisklembė ir tikėjimiško jausmo turinys. Šito pe
riodo Izraeliui Jehova buvo ypatingai karės Dievu, 
ne toje politištiškoje prasmėje, jog greta su juo buvo kiti 
taikos dievai, arba kokių kitų gyvenimo apsireiškimų, — 
šito ve neleido tikėjimiška Izraėliaus sąmonė, atsižymė- 
jantij ypatingai stipria koncentracija, — bet jis buvo karės 
Dievu toje prasmėje, jog Dievo artumas niekuomet nesi-' 
jautė teip labai ir teip reališkai, kaip karės sielvartų laiku 
ir musių karštyje. Šitos karės, kuriose tankiai, k. v., 
karėse su filistiniečiais, dalykas ėjo apie patį izraėliškas 
tautos buitą, neišpasakomai smarkiai prisidėjo prie Jeho- 
vybęs sudrutinimo. Juo labiaa šitose karėse Izraėlius pri
verstas buvo atsidėti tik ant savęs paties, juo tvirčiau jis 
tikėjo į savo Dievą. Jehova apsireiškia jose kaipo gyvas 
Dievas, kuris1, jau kartą padėjo savo tautai ir pasirengęs 
būvį jai padėki vienval. Kaip Jis pašaukė Mozę, teip jis 
iškėlė ir kitus galingus žmones, kurie, persiėmę Jo dvasia, 
stojo tautos priekyje, arba vienoje jos dalių. Tikėjimiš- 
kas ir tautiškas gyvumas supuolė drauge. Šitos karės va
dinta Jehovos karėmis (Išeities XVII, 16; skait. XXI, 14; 
1 Kar. XVIII, 17 ir XXV, 28), pats Jis kareivijų Die
vu (mušinių glitų) Izraėliaus (I Kar. XVII, 45), kurios 
savu žarų vadinta Jehovos karei vijomis (I Kar. XVII, 
26, 36). Kitoje vietoje apie Jį sakoma kaipo apie vadą, 
kuriam ateina į pagelbą gentės po narsuolių vadovybe 
(Teis. V, 23), kurio garbei sklysta kariškas šauksmas: 
“Už Jehovą ir Gedeoną!” (Teis. VII, 18) ir kurio galu
tiniam išrišimui teikiama kariški sumoniai (Teis. I, 1; I 
Kar. XIV, 37; XXIII, 9 ir sek.). Ypatingai šita pakraipa 
randa sau klasišką išraišką Devoros giesmėje, kuone visų pri- 
pažinamoj viena iš seniausių pasiekusių mbs raštiškų nuo
traukų*). Iš savo gyvenimo vietos pietuose Jehova persi-

•) Tiktai G. Winkler, Geecb Isr. I, pusi. 34 skaito fe dauc 
vUesnio laiko reikalu. Budėta ii himno Jehovai, pUad mytologiik? ne- 
mojimų ir garbstymo muilo, kuriame dalyvavo Siaurines gentis 
kelia, idant stoti draugingų genčių priekyje. Kaip buvo 
Aigipte, teip ir Chanaane gamtos jiegos tarnauja Jam ir 
Jis kreipia jas savo tautos labui; iš dangaus kovoja žvaigž
des, ir kaip, gabaus, Kissono vandenys nuneša jo priešų 
ir Izraėliaus priešų lavonus, tąsyk pasklysta pergalėjimo 
giesmė: “taigi lai žūva visi tavo, Jehova, priešai; mylį

Ant kiek- Izraėliaus tikėjimui svarbi' yra šitos die- : 
vapsžioyhŠB pusės prasmė, pasiaiškina, tąja buitim, kad 
jis. sulyg/ištikimiaušių aiškinimų  ̂yra jntrirtintas Jehovos : 
varde Sebeoth. Biblijoje ir ypatingai pranašų knygose . 
šitas ^vardas regimai, tankiai vartojama speciališko prie- i 
vardžio prasmėje, esančio begalines Izraėliaus Dievo di- ' 
dybės. išreišldmui, vadinas, beveik kaip ir tikras vardas. 
Jis ženklina tą, kas prisakinėja, arba turi valdžią ant 
‘ ‘kareivijųf — nepaisant kokių. Vienok nėra reikalo, idant 
tokia t butų ir jo pirmapradinė prasmė. Šitame dalyke 
nuomonės labai skiriasi. Naujasniame laike viršų gavo 
ta nuomonė, kad šitas už vadinimas buvo duotas pranašo 
Amoso ir senesniuose Karalybių knygos pasakojimuose 
visur yra. vėlesniuoju interpimu. Manoma teipgi, kad jis 
ženklina Dievą, valdantį visomis svietinėmis jiegomis1), 
arba, kaip mano King1), kurio supratimu, jis pradžią ga- '

i) WeUhauaen, 8m«nd. — >) Hebr. Worde ant Synonyma I. — 
vo nuo reakcijos prieš atsiradusį, dėl assyriškai-babilioniš- 
kų intekmių, žvaigždinės karelvijos garbinimą, — tokį 
Dievą, kuris valdo ir šituos, dievais pripažinamus dangiš
kus švietylus. Kiti mano, kad čion kalba eina apie val
dančius gamtos jiegas dangiškus kariautojus’), arba an-

1) G. Bchulta.
gėlus, kaipo dieviškos galybės įr didybės nešėjus1), arba 
apie vienus ir kitus, apie angelus ir žvaigždes*).' Vie
nok teisingai buvo patėmyta*), kad, kadangi Sebaoth daug- 
skaita seniaus atsitinka tik kuomet šnekama apie žmo
giškas ir ypatingai izraėliškas kareivi jas, tai ir šitoje dėsty
je visų arčiausiai bus supratus šitą žodį tokioj jau pras
mėje4). Tokiu budu, šitas vardas bus vienos prasmės su

1) Borchert — Theol. Stud. u. krii. 1896. 4 pust 619 — 642. — 
») Kuenen, Kosters. — ») Schrader. — 4) tr. mano straipsniai — 
Theol. Studien. 1889. Kaatsch, DelImana Ir k., teipgi Stade. pusi. 437. 
stovinčiu greta su juo užvadinimu I-oje knygoje Kar. 
XVII, 45: “Izraeliškųjų kareivijų Dievas” ir yra pato- 
gum išreiškimu ankšto, susirišimo paženklinimui, kuriame 
Izraėliaus supratimu, Jehova yra su tauta, vedančia Jo 
Kares ir kovojančia už Jį. Siteip suprantant, visai aišku, 
kad ilgainiui jis įgijo, platų turinį. \

Kaip Jehova pirm visa ko Izraaiui buvo kareivijų 
Dievu, teip jo šventyne buvo šventa arka. Nuo Deutero- 
nbmijos laiko ji ypatingai skaityta dviejų akmeninių įsta
tomo lentų pasidėjimu ir turėjo sądoros skrynios vardą. 
Kuniginiame Kodekse šitas suoprotis gavo, tolesnį išsi
vystymą. Arka su dviem auksiniais cherubinais ir dank- 
teliu, kurią vyriausias kunigas didėjėj atleidimo dienoj, 
šlakstė skaistinančiu krauju, stovėjo, jau Šventovėje ir 
tokiu budu atimta nuo palietimo ir net nuo žmonių akių. 
Ji turi vardą “liudijimo skrynia”, arba “įstatymo skrynia” 
ir visa, kas atnešama Jelvovai, dedama šito “liudijimo” 
priekyje. Tokiu budu, męs jau pasirodome toli nuo pir
mapradinės šitos arkos prasmės, buvusios tame, kad ji 
buvo šventyne, kurią imta su savim į karę ir požygius, 
ir kuri podraug buvo kilnojamuoju Jehovos bustų atsto- 
vinčiu tą, kad patsai, ant Sinajaus gyvenąs Dievas nėjo 
su savo tauta į Chanaaną (Iš. XXXIII, 3, 5). Šitam tikslui 
arka ėjo į karę ir ten, kaip ir visur, buvo' vaizdžia die
viškos-artybės išraiška. (Slg. I Kar. JV, 3 ir sek. II Kar. 
XI, 11?; XV, 24 ir sek.). Pobudingi tokiam suopročiui 
ypatingai teip vad. signaliniai žodžiai (Skait. X, 35 ir 
sek.). Skryniai išsijudinus iš vietos, buvo sakoma: “su
kilk Jehova, lai išsiblaško tavi priešai ir lai bėga nuo ta
vęs tau besipriešiją”. Jai gi apisstojant, sakyta: “Sug- 
ryžk, Jehova, pas nesuskaitomus izraėliškuosius tūkstan
čiui”. Vienok, Stade nuomone, suoprotis apie įstatymo 
skrynią, kaipo apie įstatymo pasidėjimą, turi turėti savo 
istorišką pagrindą. Jis mano rasti jį tame, kad skrynioje 
ištikro buvo akmenys, būtent gi orakmeniai, į kuriuos 
žiūrėta, karpo į dievybės gyvenimo vietą. Šituomi, jo 
nuomone, podraug priparodoma: viena, kad sulyg senovės 
Izraėliaus tikėjimo dievybė gyveno akmenyse, antra, kad 
ir šitoje dėstyje išeina suliejimas sinajiško Dievo su se- 
noviškesniais suopročiais. Bet iš Seno Įstatymo pasa
kojimų nieko tolygaus neišeina; nusisiuntimas gi prie to, 
kad šitoje atnašoje pas kitas tautas, kur tokiose šventose 
skryniose talpinta dievų paveikslai arba fetišai, neima į 
skaitlių Jehovybės ypatybės, principiališkai randame at
metant paveikslus. Priešingai, labai gali būti, kad į arką 
žiūrėta apskritai kaipo į reališką simbolą, vadinas, ma
nyta, kad joje yra nomen praesens ir todė|5 turint ją, 
manė turį joje esantį patį Dievą (Smend). Dėlei šito 
jo garbinimas turėjo tūlą fėtišybės pobūdį. Bet ne tokia, 
žinoma, buvo Mozės pažvalga. Ir kaip ten nebok, sa
kyti, kad skrynia nebuvo dievybės nuosavybe arba pa-

Teisybė, kad Winkleris, sutinkamai su jo augščiau

apie Jehovos arką. Jo 
_______ |____ -ka, į kurią reikia žiūrėti 
kaipo į visai kito kulto liekaną ir kuri dovydinių mokslin
čių tik su vargu, priemoniškai buvo išaiškinta Jehovos 
šventynės prasmėje. Samprotavimas sulyg to, kad į

užkariavimu pastatytas uždavinys buvo perga
lingai išrištas. Dovydo gardas stojosi politiškuoju, — o 
po Dovydo šventos arkos-pernešimai ant Siono — ir ti
kę j imiskuoju Izraėliaus įvaldymo*centru. Jehova be abe
jonės parodė savo vifšesnybę ne tik ant aigiptinių, bet' 
ir ant chanaaninių dievų. Jehovos milchamotai (šventos 
karės) pasibaigė su pilna pergale. Izraėliaus sąmonėje, 
Jehova savo būklę perkėlė nuo Sinajaus ant Siono. Nuo 
šito laiko Chanaanas darosi jau jo žeme, šventa žeme. 
Jehovos nachalath. Po išvedimui iš- Aigipto, vargiai koks 
kitas nuotikis turėjo .tokią didelę svarbą Izraėliaus ti- / 

Tik dabar šitas išvedimas buvo galutinai u$--

buklu, tik pačia dievybe (G. Winkler), reiškia nueiti per
toji. Teisybė, kad Winkleris, sutinkamai su jo augščiau 
minėta nuomone apie Dovydo Jehobės įvedimą diploma
tijos keliu, nenori nieko žinoti 
nuomone, buvo tiesiog dieviškoji

šventynės

b------ b

Ta • j
. es. f šventa skrynlA. nuo aiclptiilto paminklu

Aaroną, Moz& brolį, reikia žiūrėti kaipo į abstraktišką 
arkos pareikštą (žydų kalboj “aron”), reikia, žinoma, 
skaityti prie srities etimologiškos žaismės žodžiais..

Su siiopročiu apie arką, kaipo apie karišką ir pq- 
žyginę švehtyhę. susitaiko ta aplinkybė, kad po jos per
nešimui Slliamono šventnamin apie ją nieko daugiaus 
jau 
tos 
Jer. 
tėję

nesimena? Klausimas sulyg Jeremijo® vienintelės yie- 
prigultningumo, kur apie ją pasakyta pas pranašus, 
3. 16, liekasi ginčijamu. Vienok aišku yra, kad atri
jai jau nesimato reikalo. « .

59. JEHOVA, KAIPO KARALIUS IR 
2EMRS VALDYTOJAS.

Pirmame periode svarbiausiu dalyku IzraHiaus ti
kėjimui buvo tas, kad Jehova buvo tokiu dievu, kuns ga
lėjo vienval savo tautai suteikti savistovų ir stiprų tanų.

Jehovos naęhalath. Po išvedimui iš- Aigipto, vargiai koks 

kėjimui. 
baigtas.

Visa kas šitas sau išnašią išraišką rado velykinėje • 
giesmėje, kuri dabartinėje psalmos formoje atsineša, tur- 
,but, prie periodo po nelaisvei. Išvedimas iš Aigipto, 
drauge su įsigyvenimu šventuose Jehovos J gyvenimuose, 
apgiedama joje kaipo viena valanda, kurioje galingai ap
sireiškė Jehovos galybė ir viršesnybė*).

' ■ . v t j i i
..... *\ 3,^- W 1W€’ P“*1 38e lr »ek.'G. Steindorf atkreipia

atidžfe j naujai surastą faraono Menefto parašą, kuriame randasi Izra- 
ėltaus vardas. Sulyg fe išeina, kad jau 13-to metažim&o pr. Kr. pabai-

*** skaitėsi terp Palestinos tautų ir buvo nedraugiškuose 
prietikiuose su aigiptiečiais. .

V ienok buvo trys veiksniai, priruošiamai veikią iš 
įvairių pusių linkui, šito nuotikio gavimo tokios didelės 
svarbos. Tai buvo sustiprintas pranašybėsM išsivystymas, 
karališkos valdžios įstaiga ir laipsniškas penėjimai; iš kla- I 
joklinio gyvenimo budo į žemdirbystišką.

Jei iš apšnekėjimo išskirsime antrą dalyką, tai pasi- 1 
rodis, kad Samuėliaus laiko svarba ypatingai yra pa kėli - 
me tikėjimiškos dvasios, neaprybotos, kaip pirmiates, po
litiškais ir sociališkais tikslais, — pakėlime, be abejonės, 
įyikusiame ne be Samuėliaus prisidėjimo. I a hiamiai at- 
sižymėjančia šito laiko buitimi yra pasirodymas Nobi, 
— pranašo, kuris pirmą kartą stojosi veikiančia jiega Iz- 
raėliuje. Būdamas, turbut, chanaaniškos paeigos (VVell- 
hausen, Smend), kaip jo vardas parodo, neturįs išaiš
kinimo žydų kalboje, jis, kaip yri. žinoma, stojosi vienu 
iš butiniausiu veikėjų Jehovybės išdirbime ir jei ne vie
ninteliu, tai viršesniuoju dieviškos Dvasios ant Izraėliaus i 
sąveikos pravedėjo. Vėlesniame laike senizraėliškieji žo
džiai ro’eh, arba hozeh (pramatėlis) gavo vienokią prasmę 
su nobi: I Kar. kn. IX, 9 ir abu užvadinimai be esme- 
niško skirtumo birvo teikiami vienam ir tam pačiam as- 
.meniui. Abiem buvo duodama reikšmė: dieviškas žmogus, i

Bet ne kiekvienas nobi reikia statyti greta su to
kiais pranašais, kaip Isajas, Amos, Jeremijas ir k. Ši
tas aiškiai priparojdoma tąja ve griežta priešpryšybe, ku
rioje buvo šitie atsižymėjanti pranašiški asmenys sulyg 
abelnos minios pranašų. Slg. Am. VII, 14; Is. XXIX, ! 
10; Jer. XIII, 9 ir sek. Ez. XIII ir k. Priešpryšume 
tiems, pas kuriuos prasinešė jų nuosavas asmeniškumas, 
apšviestas dievišku inkvepimu, kiti vadinta pranašiniais 
sūnumis, vadinas, pranašinės korporacijos nariais. Jie 
sutvėrė tikrą luomą, pasipildomą jitojimu sava valia į jį 
naujų narių ir skyrėsi paviršutiniu išvvzdžhi. prie eksta- 
zos palinkimu ir užsidegimo rodymais. Bet šalę to jie 
buvo patogia dirva auklėjimui if platinimui visokeriopiau- 
sių tikėjimiškų bruzdėjimų, kurių intekmė į juos atsiliepė, 
jie buvo veikiančiai Jehovybėje dieviškai dvasiai kaipo nuo
savi įrankiai inkunijimui to vienątinio istorijoje apsireiš
kimo, kuris parodo mums didžiausius izraėliškosios pra- 
našybės paveikslus. Ir negalima nepripažinti, kad Sa
muėliaus laikuose jiems stojus tarnauti tikėjimui, tuomi 
jau patim jie prisidėjo daug prie jo pergalės. *■—

Bet kuomet pranašybėje Jehovybė įgavo naują dirvą 
laisvam dvasios išsireiškimui, tai kitose atnašose šitas 
laisvas išsireiškimas užleido vietą vienvalinėms, aprybo- 
toms įstaigoms. Iki šiam laikui sociališkai politiškas ir, 
ypatingai, kariškas valdymas tautos ar jos atskirų dalių, 
nežiūrint į jokią teisišką tvarką, buvo rankose kokio nors 
vado ar viršiniko, turėjusio savyje Jehovos dvasią. Ne
buvo nė viršutinio vienumo, nė politiškos organizacijos.! 
Reikalui verčiant, kovojo su įvairia pasekme ir tąsyk trūnit 
pam laikui reiškėsi tųažrdBug sėbrystės jausmas; bet 'vos 
reikalui perėjus visokia tokia santarvė įro ir kiekviena; 
jos sudėtinių dalių sekė tik savo nuasavus, vietinius rei
kalus. • Abtmelecho bandymas sujungti po Baal-BeritcĮ 
kulto priedanga chanaaniškus ir izraėliškus gardus po sa- 

i vo karališka valdžia, nepavyko. Iki išsivystymo į savystą, 
tvirtą tautybę buvo dar toli. j.

Dalykų stovis visiškai atsimainė su savystos izraėliš- i 
kos karalybės įsteigimu, yienybė, iššaukta gyyemman koi 
vos butinumu su animoriitais ir filistiniečiais, jau prie > 
Saulo, o dar daugiau prie Dovydo vien a valdybės, kuo: 
met po neilgam išsidalmiįnri, vėla po Izbozeto myriui 

’ ji atsisteigė, sutvėrė valstybinę organizaciją, sulyginusią 
ir šitoje atnašoje izraelitus su kitomis chanaaniškomu 
tautomis.

Sename Įstatyme apie izraėlišką karaiybę šnekama ne
pagiriamai nuo dviejų atžvalgų. Jotamo prilyginimas nu-r 
rodo į tą jos blogą pusę, kad ji padaro kelią į asmenis^ 
ką išsikėlimą atsitikimų jieškotojams ir nevertiems žmo
nėms, tuomet kaip sugiebųs ir vertingi žmonės vengia su- . 
jungtos su ja sunkenybės. Su*(ikėjimiškomis pažiūromis
šitas manymo būdas neturi nieko bendro. Bet greta su 
juo yra ir kitas, kuris žiuri į karalybę kaipo į tiesioginį 
nuo Jehovos atsiskyrimą. Šita pažvalga, nors ir neturėj • 
jusi istoriško pagrindo, nėra be tam tikros priparodomy^ 
bes. Galima susitaikyti su Smendu, kad SSaulas savo ka- 
rierą pradėjo panašiai “teisėjui”, teip kad terp karžygid j. 
valdžios ir senesnėsės formos karalių valdžios buvo kuo-h 
anksčiausias susirišimas ir viena buvo tik prirengiamuo
ju laipsniu kitai, kad tokiu budu karalių valdžia atsirado t 
ne dėlto, jog žmonės išpuiko ir Dievą užmiršo, tik dėlto; 
kad Izraėlius turėjo prie jos kreiptis dėl būtinumo. Bet 
kaip tik karališkoji valdžia gavo savo rietą valstybiška^ 
me Izraėliaus surėdyme, kaipo aprybotai priimtos visuo- 
menisltos valdžios, taisykliškai perduodamos nuo tėvo ant 
sunaus, tai į kiekvieną protaujantį žmogų negalėjo nepa
daryti įspūdžio menkumas įstatymiško jos prigulmingumo • 
nuo laisvai veikiančios dieviškos DvasiosJ sav^ 
kančios savo pildovus. Laikinis inkvėpimas. žn

1 miau Izraėliaus vadovus nuėjo į užpakal). 
gyvumas, dariusis netikėtus žmones, neturėjusius jokių ure 
diškų teisiu, Izraėliaus išganytojais užleido vietą urėdiškp 
asmens valdžiai. Ir juo dangau ji su asmeniškais ar dinastišr 
kais tikslais buvo vartojama žmonių pablogą, juo skau^ 
džiau daugumas turėjo atjausti nužudymą tos absoliuti^ 
kos prigulmybės nuo Jehovos pašaukimo. Rodėsi, kad val
dymas perėjo iš Jehovos rankų į tankiai neverto karaliaus

1S

? valia ren 
nėjusis pir< 
Asmeniškas
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MARIJA.

kurie nenori įsigilinti j Drau
gijos veikimą —

ATVIRAS LAIŠKAS.
Draugai Tėvynės Mėlvtojai. 

Pereitam laiške minėjau, jog vy
riausia mūsų draugijos užduo
tis tai mūsų tautos kultūros tvė
rimas. Kaip minėjau vienas svar
biausių Įrankių tos kultūros sklei
dimo — tai yra kninga.

Kningų leidimą ir platinimą 
mūsų draugija stato už tatai ant 
pirmosios vietos. Bet nereikia 
užmiršti, jog be kningų dar yra 
ir kiti įrankiai kultūros sklei
dimo lygiai galingi gal būt mū
sų padėjime esant dar galinges
ni — tai paskaitos.

Juk daug, labai daug 
tautiečių tarpe yra visai 
kančių skaityti, kiti vos
suslebizavoja mišių maldas, kiti 

pusėtinai paskaito, bet 
supranta, nes daugelis 
laimės mokslainę lan- 
to gyvas žmogaus žo-

leidėjus, prašant- įsiusti jų iš
leidimus T. Mfi D;sskyriui. Ai 
pats apsiimu vhtiiiiiis T. M. D 
skyriam (kuopinis)'pritinsti, vel
tui mano lefdttžntuosius 'raštus. 
Pradžiai aukauju T? M. D. sky
rių kningynams nesenai atspaus
tąjį Geografijos Vadovėlį. Teik
sis tik T. M. D. skyriai 
ti man savo adresus.

prisitis-
J. G.

GARSIEJI pasaulio 
GYNAI TARIA “AČIŪ” T.

M. D. UŽ V. KUDIR
KOS Kaštus.

KNIN-

)

mūsų 
nemt>- 
ne-vos

Tėvynės Mylėtojų ! 
Dr-stės Reikalai.

raštui Tėv. Myl. Dr-joa rei- 
kuopos Ir parienios ypatus 
siųsti ur-jos LiL Kotu n*-

Visus 
kainose, 
malonės 
rlui Ir redalrtoi iul.
J. Laukis, 2951 Union av.. Chlcago- III.

T. M. D. Skyriaus redaktorius 
linki visiems Draugijos nariams 
linksmų Kalėdų Švenčių.

Vaičaičio Vakaras. Sujungtos 
T. M. D. kuopos Chicagoje rem 
gia Naujų Metų dieną vakarą 
atminimui mūsų poeto Pr. \ ai- 
čaičio. Vakaras atsibus 1 dieną 
Sausio vakare McCormick sve
tainėj ant \\ ėst Side. j Žino
mas dailininkas p. Jonas, Šileika 
apsiėmė nupiešti naturališko di
dumo Vaičaičio paveikslą alieji
nėmis spalvomis. Šils paveikslas 
bus išstatytas ant scenos laike 
vakaro, o vėliaus vakare bjus iš
leistas išlaimęjimui. Inžangos ti- 
kietas bus gežas ir laimėjimui šio

nors ir 
neviską 
neturėjo 
kyti: be 
dis geriau įsmenga atmintyj kiek
vieno. Taigi Paskaitos yra vie
nas svarbiausių apšvieots pla
tinimo įrankių.

Berods tasai įrankis mūsų 
draugijai jau pažįstamas, jį jau 
įvedė mūsų draugijon garbus mū
sų ex-pirmininkas Balevičius, 
taisydamas paskaitas apie V. 
Kudirką ir Jaunį. Teko ir man 
šią vasarą tą patį paskaitų bū
dą ypatiškai išbandyti, beviešint 
Amerikoj ir bedarant eilę paskai
tų apie Žalgirį. %

Sugrįžęs Europon, kreioiausi 
į eilę mokslininkų, prašydamas 
prirengti popuiiariškas paskaitas 
mūsų draugams Mėvynės Mylė
tojams. Nuo daugelio jau ga
vau tvirtus pasižadėjimus, su 
kai-kuriais dar neužbaigiau tary- 
bū dėlei jų paskaitų.

Iki šiol yra tikrai pasizidėję: 
■Al Garmus, jaunas gamtininkas, 
nesenai dar baigęs augštuosius 
gamtos mokslus Berne (Švei
carijoj), bet jau atsižimėjęs savo 
darbais toje srityje — pasižadė
jo prirengti 3 paskaitas: 
z. Iš bąkteorologijos srities.
a. Motina pas gyvulius, gamtos 

piešiniai.
3-. Gyvūnų, išsivistimas, zoologi

jos piešiniai.
Jai dr. Garmus valios, nes ir 

taip kaip mato draugai dr. Gar-

V. Kudrkos raštai salyg T. 
M. D. Centro valdybos nutari
mo tapo pasiųsti visiem rimčiau- 
siem pasaulio kningynam k. a.: 
“British Museum” Londone, 
“Bibliotheque Nationale” Pary
žiuje, “A. Mickevičiaus mušė
jui” Paryžiuje, “Lenkų Kningy* 
nui” Paryžiuje, “Jagelionų knin- 
gynui” Krakove ir k.

Visos viršminetos įstaigos 
siunčia Tėvynės Mylėtojų Drau
gijai “AČIŪ” už puikią dovaną 
ir prielankius vėlyjimus — aug
ti, bujoti ir dirbti savo tautai, 
tuom ir visos žmonijos labui.

J. G.

o
VOKIETI JOS PĄRLAMENTAS.

. mus Įjuiiai luvd.įids. uauar juk 
artistiško paveikslo be jokio prt^įį. eina^s’^dkųTkud. raštų.

draugiją, jog ji mokėjusi p. 
Gabriui šimtais už • tai, kad jis, 
kalbant nepraustai paties “Ke
leivio” žodžiais, važinėjo Tilžėn 
“pasimergaut”....

Ka-gi, susimyldami! Ar ir tą 
reik “dokumentais” atremti? 
Joks, save godojantis žmogus 
neį tuo labjaus viešašj^tajga ne
gali atsakyti art .o. kitaip, kaip 
tik tylėjimu.... Man teko gir
dėti, jog savo laiku T. M. D 
maniusi patraukti “Keleivį” teis
man už besąžmišką ir besarma- 
tišką šmeižimą, vienok paskui 
palnojo ant to rarka. .. Su dur
nu — du targu.... Dabar trum
pai prie “Lietuvos” draugiško 
patarimo.

Reikalauti darodvmų reik pir
miausiai nuo skundiko (kaip ta: 
“Lietuva” padarė su p. Sirvydo 
skundiku) : kuomi i;s remia 
sįmndą, ii ąr 'Jogiškai ii teisĮn- mus didelę naštą užsikrovė, — 
gai tą daro. Drąųgiįa iš sava 
pusės duos atskaitas, kada ateis 
tam tikras laikas, Kitaip kalbant, 
kada visas Kud. laidos reikalas^ 
bus pilnai užbaigtas. Dabar juk

mokėjimo. Iš kalbėtojų tą va
karą žada bįūti: Dras Graičiūnas, 
B. K. Balevičius, Dras A. Rut- 

^cauckas ir kiti. Taip-pat prisi
žadėjo vąkare dalyvauti keli ge
riausi vietiniai solistai-dainoriai 
ir muzikaij Abelnai programas 
išrodo įvairus ir užimantis. Kai
nos, kaip ir anais metais, mažos 
— 15 centų ypatai. — ,/ J

PAAIŠKINIMAS.
Labai neparanku davinėti 

aškpiimus ant patėmyjimų savo 
kieno organo, kuris, būdamas ar
timiausiuose su Draugija santi

pa-

painformuotas apie “Draugijos 
reikalus, negu koks kitas “sve
timas” laikraštis. Pereitam nu
mery] “Lietuva” redakcijos var
du patėmyjo, jog “Keleivis” at
virai apskundžia T. M. D. .Val
dybą už eikvojimą T. M. D. tur
to, pasirodžiusio tame, jog p. Gab
riui išmokėta tūlos sumos pinin
gų be atskaitų.... Kad “Kelei
vis” gali panašus “skundus” ra
šyti — tam pareik stebėtiš: tai 
jau,r matomai, gerb. “Keleivio” 
specijališkurhas. ir prie to pri- 

'prato, berods, netik visuomenė, 
bet ir pati T. M. Draugija, kuri 
liovėsi atsakinėti ir atkreipti aty- 
dą iąnt “Kelevlio“ desperatiškų 
protestų, apkaltinimų etc. Vie
nok “Lietuvos” patėmyjimas, jog 
Centro Valdybai reikėtų “su do
kumentais rankose” prašalinti 
tuos skundimus ir paliuosuoti 
laikraštiją nuo ermiderių. yra... 
kaip čia pasakius?.... na, išro
do najiviškas.... Jaigu visus 
autoritetiškus“ “Keleivio” ap- 

skundimus re’kėtų atremti su 
dokumentaiiškais prirodymais 
rankose, tai reikėtų tada juk 
atsakinėti ir ant tokių “Kelei
vio” apskundimų, kaip ve šits, 
pavyzdin: “Keleivis” nesykį ga
na aiškiai bandė įtarti, jog bu
vusi Centro Valdyba peinijo sa
vo naudai iš Kudirkos raštų lai
dos, kitaip sakant čia apkaltinama 
vagystėj...K “Keleivis” kaltino

kaip čia Amerikoj, taip ir Euro
pos įvalrosc dalyse ir tikra^ eks
pedicijos išlaidas dabar, supran
tama, negalima; paduoti. Drau- 
gija-gi negali at t bile vieno pa
šaukimo duoti atskaitas ir tai 
dar dalimis, visko neužbaigus P. 
Gabriui išmokėta $500,00 už ve
dimą ir rinkimą Kudirkos lai
dos pagal III-čio Seimo nuspren
dimą ir pagal tam tikros komi
sijos patarimą ir tam berods, jo
kių ypatingų “atskaitų* nereik. 
Mauderodės spaustuvei bvuo mo
kėta pagal kontrakto. 
Kontraktas buvo ištisai tilpęs 
organe, — Kudirkos raštus di
desnė dalis jau turi — galima 
nekantriems ir mokantiems skait
liuoti, patiems pirm laiko pagal 
šitos duotos padaryti apyskaitą 
— kokių čia darodymų reik? 
Vienatine suma siustą p. Gab
riui ant jo rankų yra suma už 
darymą paveikslų ir klišų, taip
gi už keįis kartus važinėjimo Til
žėn į vietinj archyvą dėlei su
rinkimo išmėtytų Kudirkos raš
tų, dėlei darymo kontrakto su 
spaustuve etc. Jš tu sumų nuo- 
latai buvo siunčiamos buvusiai 
C. Valdybai atskaitos (ar Cent
ro Valdyba re'kalavo jas gar-

kus visų?), o Seime buvo p. Gab
rio sudėtos viso* bilos padarytų 
išlaidų: jos jau buvo ir peržiū
rėtos, nors negarsintos iki šiol, 
kaip ir atskaitos Irtų laidos da
lių. Ar neprotingiau palaukti 
užbaigimo, pilno ’ižbftigimo rei
kalo ir tada reikalauti atskaitų, 
vietoj daryti komentarijus iš aiš
kiai tendencijinių “Keleivio” šu
kavimų?

Reik tikėtis, jeg ’CeiJro Val
dyba padarys, ką jai reikia, sa- 
vamjam laike, vienok neverta 
stumti draugijos, kad ji šoktų 
pagal laukinę “Keleivio” muziką.

Kad T. M. Draugijos reika
lai yra dabar vedami gerai ir 
su dideliu pasišventimu iš Cent
ro Valdybos pusės, apie tai, 
rodos, abejoja tik vienas “Ke
leivis” — arba nedaugelis tų,

jyiruoš dar ir 4-tą paskaitą Iš 
astronomijos srities.

K. Pilėnas, iš Londono, pasi- 
, padėjo prirengti paskaitas apie 
“Kovą Airių už Autonomija” 
(Home rule). Ši paskaita ypa
čiai bus įdomi, nes viena, Aairių 
padėjimas po anglų valdžia la
bai yra panašus į mūsų padėji
mą po rusų valdžia, antra p. K. 
Pilėnas, pasipažindamas gerai su 
O’Connor’u ir kitais žymiausiais 
airių vadais galės semti žinias 
iš gryniausio šaltinio.

Pagaliaus aš, žemiausias Jūsų 
Tėv. Mylėtojai, tarnas, pasisteng
siu priruošti kelias paskaitas: 
1. Iš Lietuvos geografijos, 
a. Iš Lietuvos historijos.
3. Iš politiškos oikonomijos.

Apturėjęs tvirtas žinias nuo 
kitų, pranešiu, kokias dar pas
kaitas galėsime mes suruošti.

Atsižvelgiant į tai, kad rimtų 
paskaitų priruošimas reikalauja 
laiko, negalima bus jų pristatyti 
ankščiau Naujų Metų.

Bet negana parašyti paskaitas 
reikia dar jas perrašius išpla
tinti visuose T. M. D. skyriuose, 
o darbas tai nelengvas: čia reiks 
daug pasidarbuoti, kaip Centro 
Valdybai, taip ir Suvienytam ko
mitetui Chicagiškių kuopų, kuris 
šią vasarą, man ypatiškai pa
sižadėjo pasiimti tą darbą ant 
savęs.

Aš nuo savsę patarčiau Centr. 
T. M. D. valdybai ir suvieny
tam Chicagos T. M. D. skyrių 
komitetui pasikviesti talkon. 
Brooklyniškę Liaudies Mokyklą, 
kuri vyriausiu savo tikslu turi 
paskaitų taisymą.

Pagaliaus, kaip Jus Amerikie
čiai ten sutaisysite tas paskaitas 
tai jau Jūsų darbas, ant to jus 
ten turite galvas. Mūsų, Euro
piečių, darbas pristatyti Jums 
paskaitas ir tikimės, kad Jus mū
sų rankraščių nesušersite pe
lėm.... Juozas Gabrys.

P. S. 3eje, Draugai, turiu Jums 
priminti dar vieną dalyką: 
steigkime kiekvienam T. M. D. 
skyriuj kningyną ir skaityklą. 
Geistina, kad kiekvienam T. M. 
D. skyriaus (kuopos) kningyne 
rastųsi be T. M. D. išlt ėdimu ir 
kiti. Aš patarčia skyrių (kuo
pų) vyriausybei kreptis • į ii>

LENKŲ LAIKRAŠTIJA APIE 
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ

DRAUGIJA IR V. KU 
DIRKOS RASTŲ

LAIDĄ.

Žymesni mūsų tautos veikalai 
1 nepasilieka svetimtaučių nepaste- 
i bėti. "Gazeta ,Nowa”N544 ran-
• dane olačią V. Kudirkos raštų 

rezenciją “Jubileuszovve wydaw- 
nictwo litewskie”, parašyta z.i-

. no mos lenkų rišėjos ir kritikės 
W. Kislawska.

Ten tarp kitkp skaitome: 
, “.... Jubilėjinė visai V. Kudirkos 
1 raštų laida, pagaminta Tėvynės 

Mylėtojų Draugijos’, atkreipia
• ant savęs atydę nepaprastu savo 

turtingumu ir gražumu.”
“Ta draugija (T4 M. D.), su

siorganizavusi tarp išeivių suly- 
1 ginamai nesenai (1896 m.), pui-i 

kiai išsiplėtojo, ir šiandien sie
kia Jiu 10.000 1 narių (kol kas 
dar tiek T. M. D.«neturi narių, 

- bet bus mums didelė gėda, jai
■ T. M. D. to skaitliaus' nepasieks
■ bėgyje 1911 m. — mano (J. G.J 
i pastaba), turi 130 skyrių (kuo

pų) Amerikoj ir Europoj. Nors
■ ta draugija yra toli .nuo tėvy

nės, tariaus ji labai prisideda prie
’ Lietuvos apšvietimo ir kultūros 

pakėlmo”....
1 Toliau kritikė, perkratinėda-
■ ma viską smulkmeniškai, sako: 
“....redagavimo darbas atliktas 
yar su dižiausiu rūpestingumu: 
sužiūrėta mažiausios smulkme
nos: poezija, vertimai, proza 
publicistika, dagi smulkios kores
pondencijos, rašytos Kudirkos 
lenl^ų laikraščiuos, ir tos rado 
vieta toje laidoje”....

“Iš tų raštų prakalbos patyriau, 
jog sumanymą šiuos raštus iš
leisti padavė, p. J. Gabrys, bet 
visą sunkenybę to sumanymo 
įvykdymo, lėšų tai laidai surin
kimo paėmė ant savęs T. M. D. 
(o ypačiai pirmbuvęs jos pirmi
ninkas K. Balutis). “Toliau ran
dame, sako recenzente, platų ap
rašymą V. Kudirkos gyvenįmo 
ir kritišką peržvalgą jo darbų 
p. J. Gabrio parašytą. Visa bi
ografija paremta ant autentiškų 
dokumentų dar niekur neskelbtų 
ir draugų atminimų, turbūt 
čio autoriaus surinktų”. ..

‘Metas kiekvienam į akis 
giškas ir nuoseklus visos 
degos paskirstymas, paremtas ma
tomai ant puikiausių užsieninių 
išleidimų. Visi raštai paskirs
tyti į orginališkus ' ir vertimus. 
Ant pirmos vietos pastatyti la
biausiai nusisekę V. K-kos raš
tai”.... Toliau garbinga recen
zente smulkiai perkratinėja visus 
V. Kudirkos raštus.

Baigdama savo licenziją, gar
bi kritikė pažymį: “negalima 
nepastebėti ir. viso paviršutinio 
šios laidos artistį^Kūmo: graži 
spauda, puiki popieta, rimtos ge
rai išlaikytam styįiuje vignetos, 
kelesdiašimts puikių paveikslų 
pieštų garsaus Prancūzų iliustra- 
toriaus E. Leovy į jauno daili
ninko lietuvio Briko”....

Lietuvių literatūra įgijo pui
kų ir brangų turtą — už tai, 
manding, teisinga padėka priguli 
laidos redaktoriui, kuris viens te
galėjo tą darbą atlikti ir išlaiky 
ti ant aųgšto artizmo laipsnio.

Tokia tai yra nuomonė apie 
T. M. D. ir V. Kudirkos raitus 
tautos kamynės, kuri iki šiol pra-

tusi buvo žiūrėti j mus, kaipo 
į nekultūrišką tautą.

Tai mat “žiba auksas ir pe
lenuose!” J. Gabrys.

New Haven, Conn. Vietinė 
T. M. D. kuopa darbščiai ren
giasi prie sutaisymo vakaro Nau
jų Metų dieną. Vakarą žadama 
pašvęsti atminimui Žalgirio ko
vos, taipgi atminimui mirusio mū
sų poeto Pranciškaus Vaičaičio, 
kaip tai rengiasi padaryti Brook- 
lyno ir Chicagos T. M. D. kuo
pos. Žadėta parsikviesti geres
nius kalbėtojus iš kitur* ir tam 
tikslui į susirašinėta su Chicaga, 
vienok dėlei tolumo, vargiai ga
lima tikėtis kalbėtojaus iš Chi
cagos. Laukiamas pelnas nuo 
vakaro paskirtas Lietuvių Tautos 
Namui Vilniuje ir kitiems tau
tiškiems reikalams. Apie vakaro 
pasekmes bus pranešta vėliaus.

Žinių rinkėjas.

T. M. D. Ženkleliai. T. M. D. 
ženkleliai buvo jau išsibaigę ir 
šiomis dienomis gauta naują 
“orderj”. Sinom kartu padirbti 
ženkleliai, nors lygiai tokio pat 
pavidalo, kaip ir pirma, vienok 
darbas kur kas genaus nusise
kęs: senuose emahja buvo ne
labai aiški ir gryna, šiuose-gi jai 
nieko negalima užmesti. Paga
minta taipgi ženkleliai su tam 
tikromis sagutėmis — moterims.

T. M. D. Pirmininkas apsivedė. 
T. M. D. Centralinis Pirminin
kas, p. Jonas Liutkauskas, lai
kantis T. M. D. vairą nuo III-čio 
Seimo, kaip girdime, nesenai, su
radęs sau gyvenimo draugę, ap
sivedė. Viskas atsibuvo tykiai 
ir tik dabar iš šalies apie tą svar
bią Pirmininko gyvenime per
mainą teko išgirsti. Ponia Liut- 
kauskienė ikišiol nešiojus vardą 
panelės Povilaičiutės. — paeina 
iš Wiikes Barre, Pa. Velyjame 
laimingo gyvenimo p. J. Liut- 
kauskui netik kaipo T. M. D. 
Pirmininkui, bet ir kaipo darbš
čiam mūsų veikėjui abelnai.

B. K. B.

mą. Veikalas yra gana geras. 
Lošėjais buvo: Vagulis — p. 

Briedis, jo duktė — Dundulie
nė, Petras — Sankunas, Tubans- 
kis— Dundulis, Petrof — Pet
raitis, Borodko — Doviatas, 
Mateušas — Strazdas.

Perstatymas nepadarė gero Įs
pūdžio. Daugiausia užkenkė tai 
nepaprastai garsus sufleri? us kal
bėjimas; jis taip garsiai kalbė
jo, jog ant balkono sufleriaus kal
ba taip gerai buvo girdėtis kaip 
ir pačių aktorių. Vietomis ak
toriai išrodė kaipo atbalsis suf- 
ieriaus kalbos, kuris kalbėjo kaip 
aktorius su balso permainomis. 
Tas be abejonės lošėjams irgi 
labai daug užkenkė ir jie nega
lėjo įdėti savo rolėsna ganėtinai 
jausmų. Tai truputį gėda!

Silpniausiai atlošė p. Sanku
nas: jam reikėjo tiek gyvumo ir 
jautimo, kiek jis jo neturėjo. Jis 
meilę gana blogai nudavė, nor> 
paviršutiniai stengėsi, pa v bu
čiuodamas, bet jo kalbos tonuo
se ir judėjime buvo me*lės tik 
šešėlis. ' Kiekvienas žmogus ga
li patėmyti, jog tikrai mylinčio, 
arba meiiuojaučiosi balsas su
švelnėja. Sankunas gi savo kal
bą nei truputėlį neperkeitė ir 
jos skambėjimą nesušvelnino. 
Dundulienė atlošė gerai, tik tru
putį netinkamai išrodė pinrioje 
veikmėje; neišrodė 18 metų mer
gaite, kurią būtų lengva tėvui 
arba ponpalaikiui “apie pirštą 
vynioti”, kaip patinka; ypač ir 
jos stragumas neišrodė kaip “ne
patarusios” mergaitės. Briedis 
atlošė gerai, ypač trečiame akte. 
Dundulis ir Doviatas atlošė pui
kiai. Strazdas taipgi gana ge
rai atliko.

Žmonių buvo gana mažai — 
apie 180.
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NAUJI SĄNARIAI.

Prie' 52 kp. Rochester, N. Y. 
Petrulis P., Sttolis E., Vafečka 
A., Braknis J., Grobis J., Mon
kevičius J.

Prie 20 kp. Cleveiland. Ohio, 
Šinkūnas Ąnt-» Alekna J.

Prie*17 £p. So. Omaha, Nębr. 
Edrelė P., Genaitis J.

- Prie 5 kp. Waterbury, Conn. 
Balčius K.

Prie 62 kp. Roslyn, Wash. Va
liulis Pr.

Prie 90 kp. Batavia, III. Plun- 
gis K. Skipetis J.

Prie 14 kp. New Haven, Conn. 
Jasinskiutė J., Bagdanavičia F., 
Ambrakaitis M., Krivaitis A., 
Utonas J., Ambrozaitis J., Grė- 
šius A., Bučkūnas A., Valentu- 
kevičius V., Butkus A.

Iš Chicagos 
Lietuvių Gyvenimo.

18 d. gruodžio, Hull House 
Teatre, L. S. S. Dramatiškai 
Ratelis lošė, pirmu kartu Chica
goje, Vargšo trijų veiksmų dra
mą “Žmonės”. Ši Drama pir- 
miaus buvo spausdinama “Lie
tuvoje” todėl skaitytojams žino-

S. L. A. prigulįs gali buji pilnu 
sąnariu ir gauti savo posrnertinę 
ir kitose šalyse gyvendamas.

Balevičius kalbėjo ilgai apie 
įvairius S. L. A. reikalus, su 
įvairiais privadžjojimais ir nun»r 
dymais, nevisada laikydamasis 
tvarkos ir savo temos. Nurodė 
naudingumą padidinimo posner
tinių, kas nemąžai lietuvių ati
traukė nuo svetimtautiškų dr-jų. 
Kalbėjo apie neatbūtiną reikalą 
S.L.A. pagerinimo, koks dabar 
tapo įvykdintas ir be kurio S. 
L. A. gręsė žuvimą*. Taipgi 
nurodė, jog dabar mokestįs nei 
kiek nėra didešnėš, net mažes
nės ir jog, sulyginant su “insu- 
rance” kompanijoms, į S. L. A. 
prigulėti atseina daug pigiaus 
(tiž 1000 dol. Metropolitan Insu
rance Co., nuo 30 metų am
žiaus žmogaus reikalaujama kas 
metas nemažiaus 18 dol., o S. 
L. A. tik 15 dol.) ir į S. L. AL 
priguledams žmogus daug pri
sideda prie sayo tauto* pakė
limo ir gauna laikraštį. Kalbė
jo apie tūlų nenuoramų paiku
mą, kurie jaučiasi “skriaudžia
mais”, jaigu turi mokėti 7 cen
tais daugiaus iputos reikalams. 
Jog juo didesnė'organizacija, juo 
reikia geresnių taisyklių jos pa
laikymui ir tvarkymui. Nurodė, 
jog insu^ance komp. tš žmo
nių piningų suima milijonus dot 
pelno, išsist..to nr.rnus, apmoka 
visokius a g-ntus ir raštininkus 
ir pirmsėdžiams gali išmokėti po 
50.000 dol metrinės algos. S. 

•L. A. gi tokio pelno neturi ir 
negali turėti, nes žmonės nėra 
aplupami. Jog S. L. A. pirmin. 
gauna tik 100 dol. ir už kk» do!. 
vertės visokių rugonių ir pur
vų. Kad S. 11. A galėtu gy
vuoti, turi būti jame tvarka, ąnt- 
raip jis turė ti nenžilgio sugriū
ti. Toliaus kalintojas iškrypo iš 
temos užkabindamas ue’piora- 
mas ir socijalistus, kaip jie lie
tuvių jaunimui stengiasi atimti 
spėkas siektirsi prie gere*nk> 
būvio.

HertmanaviČius kalbėjo apie 
vertę sutarties, nutarimų, 
pagalios apie gerbimą ki
lų nuomonės — ko 
sėkmė esti laimė, tvirtumas, gra
žumas, harmonija, lygiai kaip 
orkestro instrumentų sutarmė. 
Viešpatystė yra tik didelė su
tvarkyta organizacija. Lietuvą 
)jati nesivaldo, nes nemokėjo su- 
siorganizuot’, ją valdo geriaus 
galėję susiorganizuoti ir turėję 
daugiaus sutikinto. Nurodė pa
vyzdį, kaip našlė varge pasili
kusi c-avo kvdlkius negali išauk-

18 d. gruodžio, Freiheit Tnr- 
ner salėj buvo 36 S. L. A. kuo
pos parengtos prakalbos. Kalbė
tojais buvo: Adv Bradchulis, p. 
Balevičius, p. Gugis, p. Hert- 
manovičiuS ir Dr. Graičiūnas. 
Kalbos buvo apie S. L. A. ver
tę, jo dabartinį stovį, nesutiki
mus ir abelnai lietuvių padėji
mą Amerikoje. Visi kalbėtojai, 
gabiai ir užimančiai atliko savo 
užduotis. “Birutės” orkestrą 
palinksmino susirinkusius pagrie
bęs keturias kompozicijas, 
padarė be jokio atlyginimo.

Prakalbas atidengė Dr. 
montas.

Labai daug užimtų vietos 
dugniai aprašant kalbėtojų 
rodymus todėl paminėsime 
kalbų turjnį. 
nurodė, 
našiais kaip Susiv. Liet. Amer. 
draugijas priguli trečdalis žmo-Įgavus 1000 dol.i posmertinės, ji 
nių, lietuvių gi gal būt nei de- 
šimtdalis. Kalbėjo apie S. L. A. 
padėjimą, apie S. L. A. lietu
viams reikalingumą: lietuviai 
stovi finansiškai menkiaus nž 
amerikėnus, todėl tokia draugi
ja jiems reikalingesnė negu ame
rikonams. Nurodė jog S. L. A. 
ardytojais esą “insnrance” kom
panijų agentai, kurie, norėdami 
žmones prikalbinti prie savo 
kompanijų, visaip peikia Susive- 
nyjiroą Lietuvių Amerikoj. Nu- 
todė, jog “insurance” kompanijos 
lietovuims yra netinkamos, nes 
jaigu žmogus užsirašo viename 
darbe dirbąs ir pereitų į kitą, tai 
jis sulaužo padarytą su kompanija 
kontraktą ir negauna posmerti
nės; tą darodė faktais. S. L. 
A. gi tokių aprnbežiavimų ne
daro. Apart to kiekvienas prie

Tai

Zy-

nuo- 
nu- 

vien
Adv. Bradchulis

jog amerikėnų į p«fc|lėti ir jie pasilieka vagiais ir 
palaidūnais Jaigu rėšlė būtų

nebūtų turėjusi plauti sveti
miems žmonėms aslas. Paskui 
kalbėjo apie “Zuiązko” histori- 
ją, kaip jis perėjo tokius pat ke
lius, kokiais dabar žengia S. L. 
A. ir kaip jis įbedęs tokią jau 
tvarką, kokia dabar įvesta į S. L 
A., sutvirtėjo ir jo iždas pasieki 
milijoną dol. Nors po tvarkos’ 
įvedimui tūlas skaičius nenuora
mų atsitraukė, bet nežiūrint to, 
“Związkas” pakilo taip kaip nie
kada pirmiaus. Jaigu; lietuviai 
nori pakilti, tai turi klausyti dau
giau tyrinėjančių tuos'' dalykus 
žmonių. Kalbėtojas . pasisakė, 
jog jis gerai pažįsta panašių 
draugijų ir insuęance kompanijų 
instatus, ir tokios dr-josj bei kom
panijos -gyvuoja tik ant 
pamatų, kokie dabar įvesti į S. 
L. A^ taigi ardytojų nieku
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taliko” leidėją iššaukti į kovą — 
tatai galima mielai apsiimti.

J. M. Tananevicze.
“Kataliko” leidėjas.

Beturi klausyti. Jog S. L. A. yra !.mis spalvomis ir tik ant jų at
ideda tokio pat dažo siūtas. Ori
ginališkas* spalvų parinkimas bu- 
.vo tik p. Budriunienės darbuo
se”.
p Tegul bus leista paklaust, kaip
gi tikrai pažino p. M. V.( ra- 
šėjas to straipsnio), kad orgina- 
liškas spalvų parinkimas buvo 
tik P. Budriunienės dirbuose. 
Jaigu jau p. M. V. pažino p. 
Budriunienės orginališkus spal
vų parinkimus, tai vertėjo pažin
ti ir kitų chicagiečių organališkus 
parinkimus. Bet matyt, kad p. 
M. V. labai mažai arba visai 
nepažįsta orginališkų spalvų pa
rinkimo ir tik tiek težinant, ne
teik nei rašyt ąpie tai.

Męs kurios turėjom savo dar
buose orginališkus parinkimus 
tokiu aprašymu esam nepakakin
tos, ir, jai rašėjas panorės, męs 
galėsim darodyt, kad jis klydo. 
Patariam panašiems rašėjam ne
rašyt, ko tikrai nežino, nes pa
našiai elgdamiesi niekados nepri- 
eisim prie Teisybės ir vienybės, 
kurių tarp mus labai trūksta.

K. Katkevičienė, Ona Jasins- 
kaitė, Ona Kulienė, Agota Ka
minskienė, S. Varašauskaitė.

i T
i.

KOKS TAI PASALUMAS.

“Lietuvos” 50 numervj labai 
pasalingai užgaunama “Kataliko” 
leidėjas J. M. Tananeviče. Ne
ištyrus reikalo stovio suverčia
ma ant galvos visokie nebutnie- 
kiai, kurie J. M. Tananevičei nei 
nesisapnavo.

Pirm poros metų “Kataliko” 
leidėjas paskyrė septynis Kotus 
išleisti ant laimėjimo, kad nuo 
tų liotų pelnu paremti naujai 
pastatytą §v. Jurgio K. parapi
jos mokyklą. Atspausdinta 10,- 
000 tam tikrų tikietų ir po 1 
dol. pardavinėta. Tikietų pardar 
vinėjimu užsiėmė tam tikras ko
mitetas ir kiti pašaliniai lietu
viai. Surinkti piningai sunešta 
pas kun džiakoną Kraučiūną. Iš
viso tikietų ligšiol parduota už 
683 dolarius, taigi neparduota nei 
dešimtoji dalis. Laimėjimas bu
vo paskirtas 10 d. sausio 1909 me
tais, bet kadangi mažai buvo ti
kietų išpadruota, tai atidėta £nt 
8-tos dienos sausio 1911 metais

Tuo tarpu “Lietuvoj” tūlas 
[žmogelis pasislėpęs kokiu ten < 
pseudonimu kandžioja J. M. Ta- . 
nanevičę, prikišdamas jam, buk 
jis turįs už tikietus surinkęs 
tūkstančius ir tais piningais nau
dojasi, o žmonės nesulaukią lio
tų laimėjimo. Begėdjškesnio 
šmeižimo nereikia, jai ligšiol ir 
pats J. M. Tananeviče nežinojo, 
kiek buvo piningų surinkta.

Perstačius kun. džiakonui 
Kraučunui tą “Lietuvos” pseudo
nimu pasislėpusio rašytojo šmei- 
žimą> jis parašė savo ranka 
kantį paliudijimą:

“Paliudiju, jogei 
liotų lioterijos . Šv. 
parapijos mokyklos 
rinkta 683 dol. ir 
laikomi 
atidėtas 
metais.

Ar-gi 
reikalas? Kam “Lietuva” spaus
dina tokius šmeižimus, pirmiau 
neištyrus to viso reikalo? 
rodo, kad nėra kas kitas, 
tik aiškus pasalingumas, 
kuom nors užkenkus savo 
miems. Gal “Lietuva” nori “Ka- t$, kur jis tebeguli policijos sau-

ne vien pašalpų tikslas, jis turė
damas dideles pajiegas galės 

' įsteigti mokyklas ir t.t. Jog lie
tuviai S. L. A., nežiūrint nie
ko, turi jį gernti, tas atneš* di
deles pasekmes ir visi galėsime 
pasidžiaugti.

Gugis nurodė, jog žmonės ap
skritai negyvena ilgiaus kaip 401 
metų ir todėl niekas negali tiek 
įmokėti, kiek iš S. L. A. gau
na, 
šių. 
kas 
nėra sąnariu ir tur būt išbrauk
tas iš S. L. A. Jog soc. nenori 
būt apdriskę ir labiaus apšvie- 
tą myli už daugumą kitokių, 
bet jie turi ir savo blogas puses. 
Jog policija nėra verta pagyrimo, 
jaigu šaudo nekaltus žmones. 
(Tame tarpe kasžinkas suriko: 
“Daugiaus reikia policrnonų ir 
aš pirmu perstatau Balevičių!”). 
Kad nereikia užsipuldinėti vie
niems ant kitų ir kad visi, ar 

' tautietis ar šocijalists, turi pri
pažinti naują konstituciją ir ją 
pripažins. -r

Buvo p. Eismorito dekliama- 
cija.

Paskutiniu kalbėjo Dras Grai- 
čiunas. Jis maždaug kalbėjo 
apie tuos pačius dalykus, kokie 
buvo apkalbami pirmesniųjų kal
bėtojų. Ypatingesniais išsireiš
kimais buvo sekanti: Jaigu męs 
taip gyventume, kaip dabar, tai 
turėdami respubliką neišgyventu
me nei vienos dienos. Ką seinias 
nutarė, tas visų tur būt pildo 
ma, bent ikr sekančiam seimui, 
kur galima taisyti, kas nepatin
ka. Kodėl nekeliame riaušių, 
kad neturime mokyklų, kad tu
rime perdaug saliunų, kad męs 
skriaudžiami ir šaudomi ir vadi 
narni nepageidaujamais Ameriko
je žmonėmis? Męs pešamės, vai- 
dinamės ir pirmam priešui paten
kame į nagus.

Po prakalbų pakilo ginčai tar
pe priešingų pusių apie tai, ar 
socijalistas gali būt poliemonu, 
ar ne. Žinoma žmonės pasiau- 
šino burnas ir, vieni kitų neper
tikrinę, turėjo išsiskirstyti, nes 
tapo užgesinti žiburiai.

Jam nepatinka kėlimas riau-
Nurodė,* jog jaigu 

nenori • užsimokėti, tas

Jaunas, bet jau spėjęs atsižy
mėti, dailininkas p.?J. Šileika šio
mis dienomis užbaigė vieną iš 
savo didesnių darbų — didelį p. 
Šerno, “Lietuvos” redaktoriaus ir 
rašytojo, portretą. Nusimananti 
apie dailą sako, jog tai vienas 
iš geriausių p. Šileikos darbų. 
Tikrai, panašumas ir “pa\eikslo 
gyvumas” yra nepaprastai gerai 

• nusisekę. Be abejonės paveiks
las turi nemažą artistišką vertę.

*K. Dz.
se-

VIETINES ŽINIOS.

pat-

ryto 
ban-

RUBSIUVIŲ STREIKAS. 
Naujos streiko aukos. Nušau

tas streikininkas lietuvis Pr.
Nagrockis; pašautas M.

Longevičius, taipgi 
lietuvis.

Ketverge, 15 gruodžio susidū
rime policijos su streikininkais 
ties N. Wood st. ir Blooming- 
dale rd. atsitiko nauja nelaimė: 
tapo nušautas lietuvis streiki
ninkas Pranas Nagrockis, 33 
metų amžiaus vyras, gyvenęs 
1722 Girard st. Peršautas jis 
buvo per širdį ir tuojaus mirė. 
Kitas lietuvis Mykolas Longe
vičius, 29 metų amžiaus, sunkiai 
sužeistas; kulka perėjo per kai
rįjį šoną ir kairįjį plautį. Nu
vežtas į Elizabeth hospitalį, ga
lįs greit numirti. Gyveno jis 
1738 N. Wood st.

Susirėmime apdaužyti du 
rolmanai ir du policmanai.

Susirėmimas atsitiko iš 
apie 7:30 vai. Streikininkai
dė neleisti į darbą streiklaužius. 
Kada tarp jų insimaišč policma
nai, tai streikininkai užpuolę ant 
jų. Kad apsiginti policmanai 
pradėjo šaudyti. Policmanai sa
ko, kad jaigu jie nebūtų šaudę, 
tai streikininkai būtų juos už
mušę. Vienok unijos atstovas 
J. Sonsteby tvirtina, kad polic- 
manams visai nebuvo reikalo 
šaudyti ir jie kalti yra. šovu
sių policmanų vardai: Ch. Wei- 
neke ir A. VVinge.

Policijos perdėtinio pagelbi- 
ninkas Schuettler sako, kad to
kio kruvino streiko dar nebu
vę Chicagoje. Užmušta jau du 
streikininkai, daugelis sužeista, 
o ir streikininkai nesigailėdami 
muša streiklaužius, nesigaili nei 
mergaičių, nei senesnių žmonių.

Atžymėtinas dalykas, kad šia
me streike tik iš lietuvių strei
kininkų pusės krinta aukos, nors 
sulyginamai lietuvių streikinin
kų yra daug mažiau, negu žy- 

italų, čekų. Labai gerai, 
lietuviai taip tvirtai laikosi, 
draug labai ir labai gaila, 
policmanų kulkos pataiko

dų,
kad
bet
kad
tik į mūsų brolius.

buvo

kuolais

lietuviai 
lietuviai

kišeniaus IĮ 
batikoje nei

Franciškus-, ^grockis gyveno 
1722 Girard avė. Jo kūnas ta
po paimtas*} Hinze graboriaus 
rumus. PahedČfyje, 19 d. gruo
džio, atsibudo jo laidotuvės, ku
riose dalyvavo tūkstančiai strei
kininkų ir jdos uzjančiančių žmo
nių. L

Atsitikimas tikrai nėra žino
mas. Muštynė ištiko arti N. 
Wood st ir Bloomingdaie ke
lio, užkampyje. Policija sako, 
kad streikininkai užpuolė ant 
streiklaužio ir ant policijos de
tektyvų, apsaugojančių , streik
laužius, ir tie savęs apginimui 
vartojo ginklus. Žudytojais yra 
detektyvas Charles Weineke, šeri
fo Schettlerio padėjėjas ir de
tektyvas Al. Winge nuo W. Chi
cago gatvės. Jie sako, jog juos 
straikieriai užpuolę su 
ir juos sužeidę.

Žinanti tą atsitikimą 
apsako sekančiai: keli
sekę, streiklaužius, vienam jų, 
Mikolui Longevičiui, policistas 
davė per sprandą, keikdamas ir 
liepdamas eiti šalin, tas nekal
tai užgautas tuo patim atlygino 
užgavėjui ir to užteko. Poli- 
cistai ėmė šaudyti ir sušaudė 
minėtus lietuvius. Sušaudytus 
gi mušė be mielaširdystės ir spar
dė kojomis. Ištiesų toki poli
cijos darbai yra pasibaisėtinu 
dalyku Amerikoje.

Tai yra baisus lietuviams smū
gis. Iki šiol nei viens kitatau
tis nebuvo policijos taip nu
skriaustas kaip * lietuviai. Kai- 
kurie laikraščiai apie lietuvius 
atsiliepė labai pasipiktinančiai.

Unijos viršininkai po šių ne
laimingų atsitikimų ragina strai- 
kerius užsilaikyti ramiaus.

Tūli laikraščiai leidžia paska
tas, buk straikinėnkai ginkluoja
si ir jog jie kiekvienas nešio
jasi įvairius ginklus. Tačiaus 
faktas, jog iš poros šimtų su
areštuotų stVaikfninkų, nei pas 
vieną nebuvę rasta ginklas, to
kį neteisingą apkaltinimą ne
patvirtina. Panavus paskalai lei
džiami, kad valdžia turėtų progą 
partraukti streikininkų raminimui 
kariumenę.

Streikininkai- --skundžiasi, jog 
detektyvai užkabinėja nužiūri
mus; liepdami pakelti rankas 
ir jieškodami ginklų ištraukinėja 
iš kišenių piningus.

Visur po miestą lietuviai ir 
svetimtaučiai sujudo rinkti pa- 
—‘-I prieš policiios

koštu mie r iškas krautuves duoda
Giarb’. “Lietuvos” RedAtoriau. į kr»«tuv»s duotij j

Meldžiu man paaiškinti šį da
lyką: “Lietuvos” nr. 49 apra
šyta Kaz. Lazinsko laidotuvės 
ir paženklinta, kad j*s K. L., 8 
metai iš Lietuvos jr Lietuvoj pa
liko motiną, dvi seseris ir bro
lį, ir rods pirmesniam numeryj 
“Liėtuvos” buvo pasakyta, kad 
K. L. tik 2"j metų amžiaus. Da
bar “Kovos” Nr. 50, aprašo tą 
patį dalyką ir sako, jog K. L. 
29 metų išvažiavo iš Lietuvos 
ir, prabuvęs čia keletą metij, už
simanė savo šouniną atsitraukti 
(t. y. pačią ir vaikelius), Tcurių 
nespėjo sulaukti. Taigi katrame 
laikraštyj dabar teisybė žingei- 
du žinoti. Su pagarba, 

J Al. iš D.

“Lietuvoje” vi&as yra teisin
gai aprašyta, taip, kaip nabaš- 
ninko Kazimiero Lazinsko pus
brolis p. V. Rumčikas ^“Lietu
vos" redakcijoje pats papasako
jo. “Kovos” žinios, .matyt, iš 
neteisingų šaltinių pasemtos.

dirbtuves (sopas), bet veltui. 
Mus išrinkti komitetai vaikščio
ja kasdieną per sopas ir žiūrį 
kiekvieną žiponą. O jaigu jie 
da neišsinešdins iš Baltimores su 
savo storu tai męs elgsimės ki
taip. Malonėkit duot mums kuo- 
greičiaųsia atsakymą ir komiteto 
antrašą.

Pasiliekam, velydami kuoge- 
riausių pasekmių. Tik, drau
gai, nepasiduokit ant bent ko
kių išlygų, męs jus šelpsim kiek 
galėdami.

J. J. DenkevyČius,
. Ex. Board Pirmsėdis.

W. česna Unijos Prez.
Malonėkit kreiptis, šiuo 

rašų:
J. J. DenkevyČius, 

334 W. Pratt st.
Baltimore.

L. Normotaįa . 
J. Berzinskip j 
J. M. Kaitis . 
Broliai Rackinai 
J. Stanaitis 
C. Kraus . J 
J. Norbutas

Waicehowski . 
Brunius . 
Nausieda

Pocevičia

1X0
5x0

ant-

Md.

Chi-

flUKOS STREIKININKAMS.
BALTI MORE SIUVĖJŲ GAU

SI

M.
M.
P.

Aukavusie 
ačiū.

lEMteUOS ITSUnUI.
• f LIgn. Šuk. Minėtą vaistą ti 

daktarai ga bevartoti; nemokantį 
su j t?om; apsieiti daugiau sau bl< 
go, negu gero gali padaryti. Re) 
kia kreiptiesi prie daktaro sp^
cialisto, o tas žinos, kur tokį vais
tą galima gauti ir iš kur jį par
sitraukti, jaigu čia jo vaistinėse a • -nebūtų .

APGARSINIMAI.
TVIRČIAUSIAS ŽMOGUS.

Vienas didžiųjų svieto žmonių 
pasakė, jog tvirčiausias žmogus 
yra tas, kurs gąli visuomet sa
ve kontroliuoti, kurio valios 
spėka yra tvirtesnė už jaus- 

ne-

AUKA CHICAGOS 
STREIKININKAMS.

14 gruodžio “Lietuvos” redak
cija gavo sekančią telegramą iš 
Baltimore, Md.:

“Baltimore, Md., Dee. 14; 10. 
Duokit žinia kaip streikas. Ar 
■usitaikyta ar net Neeltaikykit 
ant netikusių išlygų. Męs ga
tavi pagelbėti.

Lithuanian Independent Union.
8. E. Corner Green AGennan.“

Ant to buvo duota sekantis 
atsakytais:

“Streikas dar nepasibaigė ir 
nežinia kada pasibaigs; darbi
ninkai reikalauja ‘ciosed shops*. 
o darbdaviai ant to nesutinka. 
Tokiu bddu streikas gali pasl- 
tęsti dar ilgą valandą.'’

Pasiuntus tokį atsakymą, iš 
Baltimore, Md. už dienos atėjo 
į redakciją trįs šimtai dolarių 
Chicagos streikuojantiems siuvė
jams pašalpai nuo Lietuvių Ne- 
prigulmingos Siuvėjų Unijos, 
Baltimore, Md. Su piningais at
ėjo sekantis laiškas:
Gerbiama “Lietuvos” Redakcija.

Siuomi prisiunčiam ant Ta- 
mistų vardo tris šimtus dole
rių ($300.00) pašalpos Chicagos 
streikininkams, kurią tai sumą 
malonėkit perduot Lietuvių Lo- 
kolui ar tam tikram komitetui.

Lėšas, kokios Lietuvos redak
cija padarys, męs atlygisim. 
(Jokių atlyginimų už patarnavi
mą visuose svarbiuose reikaluo
se redakcija neima. Patarnauti 
visuomenei redakcija skaito sa
vo pareiga. Red.)
Sekantį prašom perduot strai- 

kininkams.
Męs Baltimore L. N, U. pri

siunčiam pašelpos tris šimtus do
larių. Tiek tuo tarpu. Atei
tyje prisiųsim daugiau. Laiky
kitės, Broliai, ir nepasiduokit 
kraugeriams kapitalistams, taip
gi atkreipkit atydą ant komitetų, 
ir ant jums duodamų išlygų, ne- 
sitaikykit. Malonėkit prisiųst 
savo kometetų antrašą, su ku
riais męs galėtumėm streiko da
lykuose susinešimus turėt. Taip
gi toliau pranešim apie Chicagos 
darbą Baltimore’je, nes Chica
gos darbo yra Baltimore’je, ku
rį męs sustabdėm, bet ant vieno 
steimano sustabdai tai jie pri
deda kitus ir vėl siūlo darbą.

J. Stankevičia, 
Siulevičia, 

D. Knistautas, 
W. Wavžaviče,

F.

mus. Kaikurie žmonės 
gali nei kame susivaldyti. Jio/ 
žino, kad jų papročiai kenkia jų 
sveikatai, bet jų neatmaino. Jie 
sunaikina savo vidurius, nervui 
kraują. Jaigu tik jie susivaldy
tų ir imtų nors trumpam laikui1 
vartoti Trinerio American Elįxi-I 
ra iš kartaus vyno, jų viduriaji 
pradėtų virinti reguliariškai, 
kraujas apsivalytų, nervai sustik 
prėtų. Vartokite jį nuo visokia 
skaudėjimo, nuo nesuvirinimoi,, 
vidurių nesveikimų, nuo galvos 
nerviškumo, rėmens, diegulių, 
kūno nusilpnėjim. , anemijos, atfj 
sikartojančių skaudėjimų. ,Var* 
tokite tuojaus, kai tik.pamatysiteį 
kad nustojate apetito arba po vai* 
giui jaučiaties negerai. Gausite 
vaistų sankrovose. Jos Trinen 
r333 J339 $o Ashland avė.,
Chicago, III. —s Prisiuntę 10c, 
gausite puiki: sieninį Kalendorių.

Puikus sieninis kalendoriui 
1911 metams yra duodamas Jos, 
Trinerio, gerai žinomo Trineric 
American Elbciro iš. kartaus vy-> 
no išdirbėjo. Kalendoriuj paro4 
dyta visa įstaiga su rusinus, ofi
sais ir laboratoriomis. Kiekvie
name šios įstaigos skyriuje vir- 
te-verda darba|. Kalendorius yraį 
litografuotas daugelyje spalvų ir 
gražiai parodo įvairius skyrius^ 
Kalendorius yra prisiunčiamasį 
kiekvienam pareikalavusiam ir i 
prisiuntusiam 10c. markėmis. ‘I 
Siuskite reikalavimus, Jos. Tri- Į 
neriui, 1333 ’4- 1339 So. Ash
land avė., Chicago, III.

Aukos iš Philaddphijos 
cagos streikuojantiems rubsiir 
viams surinktos žemiau pažymė 
tose dirbtuvėse -Tr prisiųstos p. 
A. Zuikio.
. J. Songailos ir S. Skukausko 

dirbtuvėse surinkta A. Zuikio.
J. Songaila, S. Skukauckas po 

$1.00. S. Zuikis, P. Katkowsky,
J. Gurevičia, C. Žolynas, B. Su- 
gentiene, K. Mihaknvsky, A. 
Meškotvskas, W. Gergelis, A. 
Urbaitis, L. Balkunas, po 25c. 
F. Platkevičia 20c. A. Rutkaus
kienė, J. Morkūnas, po 15c.

Lietuvių Laisvės Klube per 
A. Zuikį.

J. Mankus, J. Darbutas, J. Ta
mulis, po 50c.
A. Leistrumas, 
A. Misinkeviče,
K. Jukelaitis,
K. Tamulis, W. Skaržinskas, J. 
Kairis, S. Andžiulaitis, po 25c.

A. Avižieniaus dirbtuvėje per 
K. Lukošių.

K. Lukošius, M. Rasiulevičc, 
po 25c. Stanisovs 15c. Pikutis, 
J. Sugenta, F. Buitkus, J. Ješ- 
keviče, po 10c. M. Berneskis 5c.

J. Okinskio ir Co. dirbtuvės, 
per J. Briedaitį.

J. Okinskis ir Co. $3.00. J. 
Briedaitis, J. Vizlinskas, W. Vit
kus, F. Žukauskas, J. Valaitis, 
P. Balčaitis, A. Palaikis, J. Bb- 
niutis, P. Strazdas, J. Balčiūnas, 
J. Daugeleviče, P." Kazlauskas, 
W. Žioba, po 25c. F. Andriu
lienė, A. Ilan, po 20c.

W. Mačio dirbtuvėje.
W. Mačis $1.00 J. Borkis 50c. 

H. Hulatowska, H. Bučinskis, A. 
Sakalauskas, K. Krukis, A. Rut
kauskas. A. Pulčiuski, J. Palai
kis, J. Marcinkeviče, F. 
Rinkeviče, J. Vaitiekaitis, po 
25c. M. Pušinskiutė, H. Sakrec- 
ka, J. Janauckas, K. Norkus, po 
15c. A. Valadka, S. Senulis, J. 
Siųsis, A. Marcinkeviče, J. Ra- 
tajeviče, A. Kazlauckas, F. Kaz- 
lauckas, W. Dargis, A. Svirė- 
nas, J. Jukna, K. Dambrauskas, 
W. Leika, J. Šileika, J. Ranio- 
nis, J. Stolginsk’s, J; Znbovicz, 
M. Macijauskaitė, po ioc.

Sykių surinktą $23.80.
Antanas Zuikis,

2 Fairbank Flace, 
Phi’a Hphia, Pa.

Piningai $23.80 gauti. Red.

rašus protestui 
nedorus darbus.

Per Kalėdas, 
džiausiu miesto 
giamas susirinkimas kėlimui pro
testo.

19 Gruodžio Freiheit Tumer 
salėj buvo lietuvių mass-mitingas 
kuriame tapo išreištas susirinku
sių protestas prieš policijos dar
bus.

dol.; su sa- 
ir auksinį 

kurie nuo jo dingo, 
policijos šnipai pasi-

vienoje iš di- 
salių yra rcn-

JURGIS IR BALTRUS GAVO AITVARĄ

Pasi- 
kaip 
kad 

arti-

ant 
K.
su

pas mane.
ant sausio 8 dienos 1911 
Kun. M. Kraučunas”.

dabar neaiškus visas tas 
Lietuva

piningų
Jurgio 
naudai 

šie piningai
Laimėjimas

AUKO^CHICAGOS SIUVĖ
JAMS STREIKININKAMS. 
Priduotos į District Council.

Aukavo:
Mykolo Archaniolo Dr-stė $50 op užbaiga eina.

Lungevičius buvo per-

DĖL NETEISINGO APRA
ŠYMO.

“Lietuvos” 50-tam numeryj til
po aprašymas apie L Moterų 
rankdarbių parodą ir štai kas pa
sakyta :

“Apie skonį kalbant, reikia pas
tebėti, jog Lietuvoj atlikti dar
bai tuo atžvilgiu gerai atsižymi: 
juose matyt originališkumas. Apie 
Amerikoj darytus dalykus to ne
galima pasakyti, nes moterįs čia 
pačios netaiko spalvų ir rašto,, 
nusiperka desenius su atspausto-

Smulkesnės žinios apie Nagrockį 
ir Longevičių. Mačiusių at

sitikimą lietuvių palių- 
dyjimai.

Franci skus Nagrockis
apie 6 metus Amerikoje, paėjo 
iš Kauno gub., Airiogalos vai., 
buvo neženotas. Jis turi Chica
goje gimirfių. Jis buvo gana pa
silaikantis: bankoje turėjo sučė- 
dytų daugiaus I< 
vim turėjo 50 
laikrodėlį, 
matomai, 
gelbėjo.

Mikolas
šautas per sprandą ir per plau
čius, apart to tapo labai apdaužy
tas ir apspardytas. Jis turi apie 28 
metus amžiaus, Amerikoje gy
veno apie du metu, 6 mėnesiai 
kaip ženotas. Jam buvo dary
ta, operacija. Maža viltis yra apie 
jp išgijimą. Jis buvo parbėgęs 
namon, bet policija jį iš ten iš
gabeno j šv. Elzbietos ligonbu-

19 d. groudžio. buvo laidotu
vės Franciškaus Nagrockio, už
mušto streikininko. Laidotuvėse 
dalyvavo apie 10 tūkstančių žmo
nių. Buvo apie 15 karietų, tarp 
tų dvi su gėlėmis ir vainikais. 
Mergaitės nešė didelius gėlių 
pluoštus. Kalbėtojais buvo vie
tinis kuningas Pėža ir keli kiti. Dabar jau kitaip negal, tai į

BRUNDZA VlfelšKAI ATSISAKO ’ 
NUO GYDYMO LIETUVIŲ, j 

Pranešu gerbiamiems, triengendiams, 
kad atsisakau duoti patarimus apie 
plaukų auginimą ir odines ligas. 
Mat, sveikata visai sumenxo ir šią 
gadynę sunku pasigarsinti su tokiu 
užsiėmimu, nes plaukų liga be kan
čios, tai žmonės atidės neatkreipia. 
Kitos ligos padaro Įvairius sopu
lius kančias, tai tuo visokį medikaiift* 
kl institutai ir pasinaudoja ir nu
plėšia žmonės. , *

Tariu šimtus tūkstančių kartą ačiū 
savo viengenčiams, kad buvo prie
lankus, šelpė ir nepaniekino. Nuo 
ateinančių naujų metų nebcklausklte 
manęs patarimų, ba apie gyvasties

BALTRAU.’ LENTOS GALAS1., 
TAI RUP...’. AP&AVo!



‘Ir

Draugijų Reikalai. j‘
BUS LINKSMOS KALftDOS.

Liet' Mui Dr-ja “Birutė”. Stato 
scenoje melodramą “BIRUTĘ". Žo
džiai Žemkalnio, Muzika M. Petrausko 
Nedėlioj, 25 Gruodžio, (Dec.), 1910, 
Kalėdų dienoj, šv. Jurgio par. svet. 
Kampas Auburn avė ir 32 PI. Sve
tainė atsidarys 5 vJ. vak Pradžia 
7 vai. vak. Tikietai $1.00, 75c., 50c., 
35c. ir 25c.

Melodrama “Birutė” persiūto sūry
je pifveikslą papročių ir iškilmingų 
apeigų mus bočių tuose lai/uose, ta
da jie garbino savo dievaičius, čia 
matoma dora, vienybė ir lygybės mū
sų protėvių. Jie nepažinojo vergi
jos. kariaudami visi išvieno ir nepa
žinojo skirtingų luomų tarpe savęs, 
bet statė dorą ir skaistybę augščiaus 
visko, kaip tai parodo vestuvės jau
no. narsaus ir garbingo knningaikš- 
čio Keistučio su piasta Palangos tė
vūno dukterimi, bet gražia ir dora 
mergelė Birutė.
, Jaigu apart paduoto turinio me
lodramos pridėsime muziką mūsų ta
lentuoto kompozitoriaus p. M. Pet
rausko, tai matysime, kad visas per
statymas yra tikrai malonu, įspūdin
gu ir tobulinančiu jausmus kiekvie
no lietuvio, kurio sieloje randasi nors 
kibirkštėlė 7 . ’ “
kiekvienam patartina atsilankyti ir 
prisižiūrėti tiems prakilniems dar
bams w mūsų «tėvynainių.

“Birutės" Valdyba.
Bilietus galima gauti pirkti išanks- 

to pas “Birutės” Draugijos choristus, 
o perstatymo dienoja svetainėje.

Al Joana Ungailaitė pajieškau sa
vo dėdės Antano Juškevičiaus; pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Kaltinėnų parap.. Išdonu kaimo. Gal 
būt jau 10 metų kaip Amerikoj, aš 
nežinau, kur Jis gyvena, girdėjau, 
kad Chicagoj. Jaigu kas žinotu 
apie R ar jis pats teiksis duoti man 
žinią, turiu svarbų reikalą: 

Joana Ungailaitė, 
1069 Jenne st., Kenosha,

Pajleėkau savo draugų Prano Sta
nislavo Ir Jeronimo Budraičių, Kau
no guK, Šiaulių pav., Užveačio parp., 
Palonu kaimo. Stanislavas ir Bro- 
nlslavas girdėjau gyveno Chicagoj 2 
metai atgal. Duokit žinią šiuo ad
resu:

J. Pocevicz, 
% L. B. Gibeon, Lako Geneva, Wis.

Wis.

Aš Juozas Mlčuta pajieškau savo 
pusbrolio Antano Karaliaus, Suval
kų gub., Vilkaviškio pav., Kaupiš
kių gmino, Kibeikių kaimo. .Taipogi 
pajieškau savo draugo Juozo Marge- 
luko Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Alviko gniįiio, I.ankeliškių parap., 
Obelupių kaimo. 5 metai kaip Ameri
koj, pirmiau gyveno Suffield, Conn., 
o dabar nežinau kur. Aš turiu pas 
juodu labai svarbius reikalus. Mel
džiu duoti žinią šiuo adresu: 

Jos Micuta.
5 Power Cort, Greenfield, Mass.

Pajieškau savo patėvio Jurgio Pet- 
rovsklo, Kauno gub., Panevėžio pav, 
Podblržės parap., Uiubalių sodžiaus 
šeši metai kaip Amerikoj. Pernai 
žiemą buvo Chicagoj; girdėjau, kad 
išvažiavo į So. Dakotą. — Pajieš
kau brolėno Petro Bukalauskio, se
niau gyveno Waterbury, Conn., da
bar nežinau kur. Meldžitf jų pačių, 
ar Juos žinančių duoti man žinią; bū
siu labai dėkingas. Adresas:

Paul Chapokas, 
142714 Wasbington avė.,

So. Mlnneapolis, Mlnn.

meilės tėvynės. Taigi

Pajieškau savo švogerio Prano 
Rutkausko, Suvalkų gub., Kalvari
jos pav., Nadnamensko gmino. Du
bių kaimo. Turiu reikalą. Meldžiu 
atsiliepti šiuo adresu:

Juozas Ašukevlčius.
113 Titon st., f Philadelphia, Pa.

Pajieškau Kazimiero Vaičiaus, pa
eina iš Kauno gub., apie du metai 
kaip gyveno Washington valstijoj 
Meldžiu duoti žinią adresu: 

Anthony Avinėlis,
517 Missouri st., San Frandeco, Cal.

CH1CAG0S LIETUVIŠKOJ 
KONSERVATORIJOJ.

.5vą 1
prasideda , II pjo^slo semestras 

nuo 2 dienos sąiisi^ 1911 m. ir 
trauksis iki 20 j$egyžio ir užsi
baigs egzaminin^i lęųęcertu. Moks
lo semestras 2Q (tyl- Dabar-gi 
laikas užsirašyt ir sau tinkamą va
landą pasiskirt.

Su pasidauginimu nAokinių skait- 
liaus, bus užkviesta daugiau mo
kytojų.

Smulkesnės žinios suteikiamos 
konservatorijos bute, kas dieną. 
Ad.: 8246 S. Halsted Str.

Direktorius
MIKAS PETRAUSKAS.

Kur gauti “Lietuvą."
Galima gauti kiekvieną savattf

“lietuvą" nš še.

Aat Jankauskas, 
Jan MUewski,

$3 Grand Street 
65 Hudson Avė.

87 Grand st
BALTIMORE, MD.

John Loeis. 667 W. Baltimore St 
J. Zebraucaao, 112 N. Green St

P. M. Kaltis, 1C07 N. Ashland Av. 
M. J. TnnnnevMa, 670 W. 18tk SL 
Mike Valnskaa. 34A Kensington nve.

D. Dočkus, 
P. Mikolainis,

. 211 First St,

JER8ET CITY. N. J.
eklaltl*. 284 Wayne 3t

161 Oak streeL

IR

Reikalavimai

U.
iii

MOKSLAS GERINA ŽMOGAUS BŪVI.
Nesimokinimas didina jo skurdą.

KNYGELE KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE 
į męs duodame dovanųANGLIŠKOJE KALBOSE, kurią

Lietuvos’ skaitytojams užsįmokantieini, $3.00 prenumeratos, 
atvedė mums su virš 2000 naujų skaitytojų, ir tie visi, kurie 

i jos išleidimą, nes ji 
juos išmokino angliškai kalbėti ir laiškus rašyti, kas prisidėjo
gavo šią knygelę, dėkavoja mumi už

jiems prie pagerinimo jų būvio. Kas tos knygelės neskaitė,
tas ir šiądien nemoka nė angliškos ka bos nė rašto, ir tolei 
nemokės, kol jos nesimokins; o išsimokinti anglišką kalbą yra 
lengviausiai su pagelba virš paminėtos knygelės. Praktiškesnės 
tam tikslui knygelės nėra visame sviete, ir kas nepasirūpino

LINKSMAS VAKARAS.
L. M. D. “Aido' choras, rengia 

puikų teatrą, koncertą ir batią, Br. 
Vargšo trijų veiksmų drama. “Mi
lijonai Vandenyj“, Nedėlioj,Kalėdų, 
vakare, gruodžio 25 d., 1910 m.' 
J. Stančiko svetainėj, 205-2OT East 
115th st.. Kensington. III. Pradžia 
6 vai. vak. Svetainė bus atdara 4-se. 
|žanga 25c., 35c. ir 50c.

Programas to vakaro bus vienas 
iš puikiausių susirinkimų. įvykusių 
Kensingtone. Gražiausioji ir gabiau
sioji jaunuomenė iš Kensingtone da
lyvaus tame vakare. ! ,«

Taipgi yra pasižadėję dalyvauti Xjį. 
S. S. 81 kuopos vyrų choras ir ČIO- 
naitinis lenkų choras; it saviškis 
“Aido” choras dainuos, velydamas 
sandaros ir geros valios visiems 
žmonėms.

Nuoširdžiai kviečiame visus, vely
dami linksmų Kalėdų iš linksmos 
širdies. "Aido” Choras.

Pajieškau savo pažystamų Jurgio 
Šimkūno. Antano Lukinsko IrKal- 
poko; pastarasai girdėjai esąs.-Chica
goj. Visi šiuose metuose atvąžiavo 
iŠ Rygos miesto. Taipgi kitiems pa
žystamiems, kurie prisius savo ad
resus. busiu labai dėkingas. Nese
nai iš Rygos miesto atvažlaVau. Mel
džiu rašyti tuokiu' adresu: 

Jokūbas Balčiūnas.
P. O. Box 63, McKees Roųks, Pa.

Reikalauju jauno vaikino apie 16 
ar 17 -metų amžiaus mokanti gerai 
lietuvišką ir Anglišką kalbas mo
kytųs dirbti aptiekoje, darbas ge
ram vaikinui . yra ant visados. 
Kreipkitės šiuo ’ adresu:

Anton Bielavski. * -■ 
1410 — 49 avė., Grant Works, III.

BALIUS! DIDELIS BALIUS!
Užprašome visus lietuvius ir lietu

vaitės ant mūsų pirmo iškilmingo ba
liaus rengiamo rūpesčiu Draugijos 
Lietuvių Liuosybės ir Pašalpos Drau
gijos, kuris atsibus gruodžio, 26 
d.. Daneli Hali, 185 Russelb st.. Port- 
land Ore. Balius prasidės 6 vai. 
vakare. Tikietas 50c. porai.

“ŽIVILĖ" DAILĖS DRAUGIJA
(buvęs Jaunimo Ratelis) žinoma 

ge* - mūsų scenos mylėtojams, kaipo 
viena iš geriausių mūsų teatrališkų 
spėkų stato scenoje “Užburtas Ku- 
ningaikštis". III veiksmų komediją 
vodevilį 
vakare, 
Polk ir 
85c.. ir 
Ilgaudą 
st., pas 
land avė., ir 
liko’' ofisuose!.

Visą šio vakaro pelną Živilės D. D. 
skiria “Auiros“ naudai, t. y. apšvie
tus ir mokslo reikalams. Kiekvie
nas. kuris atsilankys į šitą vakarą 
apart smagauš ir linksmo laiko pra
leidimo bei pasimosymo. kuri ga
lės ten gauti, dar užmokėtais už ti
ksėtus centais .sušelps trokštančius 
mokslo* ir apšvietimo lietuvius, kurie, 
būdami neturtingais, visaip skursta, 
o net ir badauja, kad tik apsišvie- 
tus, kad tik ką išmokus. Pasiti
kime, jog į * litą vakarą atsilankys 
visi prakilnesni lietuviai.

Komitetas.

Į. sausio.8 d. 1911 m. 7:30 vai. 
Hull ; House Teatre, kampas 
Halsted gatvių. Tikietai 50c., 
25c. j Tikietai gaunami pas 
ir Garmų. 1613 S. Halsted 
K. ‘Btrzynečki, 4602 S. Ash- 

Lietuvos” bei “Kata-

TAUTIŠKAS BALIUS.
rengiamas naujai susitverusios 

draugystės D. L. K. Vytauto Nr. 2. 
8 d. sausio (Jan.), 1911 m. Cyp- 
liko, kampas 117 pi. ir Indiana avė.. 
Kensington, 111. Prasidės nuo 3 vai. 
po piet. Prieš balių bus prakalbos 
deklamacijos ir dainos. Tikietas 25 
centai. Užkviečia. Komitetas.

TĖVYNĖS MYLETOJV dr-stEs 
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI: 

P’i m Įninkąs,: Jonas V. Liutkauskas, 
120 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

’» M* Frimninkas: Pr. Butkus, 
3252 So. Halsted st., Chicago, 

Raštininkas: Jonas Dagia, 
2252 So. Halsted st. Cbicago, 

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

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

Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard Paris, France. 
V. S. Jokrbynas, 3153 Wallace st., 
Cbicago, III. J. Laukis, 2951 Union 

avė., Cbicago, UI.

Pajieškbjimai
Pajieškau savo pičios, kuri paliko 

mane 3 d. gruodžio, 1909 m. Jos 
vardas Magdalena Judeikienė po tė
vais žemgalaitė. Girdėjau, kad yra 
mirus, dėlto meldžiu kad kas iš 
pažįstamų arba giminių duotų man 
žinią. Jai "bebus nieko bėdos nei 
vargo. O jaigu ^negausiu žinios trum
pam laike, tai (vis tiek kitą vfesiu. 
paskui tegul irefiyksta nei Ji, 
jos giminė. Adresas: 

Kazimieras Judeikis.
218 River st., Pittston,

nei

Pajieškau savo sesers Julijonos 
Jucatės ir dėdės Domininko Grigo, 
pas kurį ji šįmet atvažiavo Ameri
kon į Minnesota valstiją, bet neži
nau jų tikro adreso. Iš Lietuvos 
paeina abu Kando gub., Šiaulių pav., 
Šaukėnų parap. Jie patįs, ar kas 
kitąs- malonės suteikti man jų adre
są.. už ką busiu' dėkingas :

Antanas Jučas, 
1416 ■ Wentworth avė./

Chicago, Heights, III.

Pajieškau savo kaimyno Andriaus 
Jaro. Kadais gyveno Springfield, III. 
paeina iš Pyplių kaimo Zapiškio pa
rapijos Mariampolės pav. Suvalkų 
gubernijos: Mano, adresas:

Juozas Podferis, ' 
2209 North ,15 st, Springfield, Iii.

Pajieškau Jono Pennlno, Kauno 
gub., Mažeikių m tęst.; ploninus gy
veno, Montello, Mass., o -dabar apie 
Cbicago. III. Turiu svarbų reikalą, 
jam pranešti apie Zubavičia ir Zu- 
bavičienę’ — prašo, kad piningų jo 
pačiai nesiustų. Kas apie jį žino, 
meldžiu suteikti man adresą. 

Ona Stripmienė.
702 W. Montello st.. Montello, Mass.

Reikalingi penki prityrę pardavė
jai | sausų tavorų departmentą. Dar
bas nuolatinis. Algos nuo $15 iki 
$20 i sevaitę: Klein Bros, Halsted 1 
Canalport ava.

Ant Pardavimo.

LIETOVIŠKAKONSEKVATORUA, už
baigus mokslo metus, paveda vi
suomenei savus mokinius lyg kaip 
ir kontrolei ir leidžia visiems daly- 
vaut viešai. Dabar tą pradeda 
u tais, kurie jau yra atsiekę ir 

aukštesnį artizmą tame dailės me
ne. Tokiu budu bus matomas vy
stymas kiekvienai- metais, kiek
vieno mokinio.

I SEMESTRO užbaigoj parengtas 
KONCERTAS, kuris atsibus 81 gruo
džio, 1910 m. 8 vai. vakare. Šv. 
Jurgio svetainėje (33 gatve). Ta
me koncerte dalyvaus per 30 mo
kinių.

Tikietų kainos: 15c ir 25c.
Kviečia visuomenę 
RENGIMO KOMITETAS.

B. P. Mlsrkinta, 35 Arthur 
liaus Haven, Conn.

J. J. ▼aitkevičius.
PATER8ON.

Atkinds Bros.,

UI Chapel
N. J.

’ 273 River
Philadelphia, Pa.

8t

sL

John Brovmau, Nova Oo.
ROCHE8TER, N. Y.

Kazys Dapšis, 150 Joeeph avė.
8EATTLE. WASH. 

International News Agmicy, 
102 Waahington St,

Paltanavičia, Ii Mllbury Street. 
Kulakauskas, 66 Mllbury Bt 
LIETUVOS” KELIAUJAN-..

TIEJI AGENTAI.
Simanas Kvletkauskaa^ 

Juozas šilkas.
- Kazys šeštokas.2'

ją gauti, tai tik pats savę apsigavo.
(/auti šią knygelę tau nieko nekaštiioja, męs ją duodame 

už dyką kiekvienam, kas užsirašo “Lietuvą” 
ir užsimoka tik tiek, kiek “Lietuvos” f“— 
tai yra $300, ir šią knygelę gauna dovanų.

Todėl ir tu nesikanln>ik ilgiaus, neleisk ant tuščio laiko, 
bet. tuojaus prisiųsk $3.00, o męs siusime tau “Lietuvą” 
per 18 mėnesių ir prisiusime dovanų knygelę “KAIP RAŠYTI 
LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBO
SE , su kurios pagelba ir tu išmoksi angliškai kalbėti ir laiš
kus rašyti.

Virš minėta knygelė, duodanp dovanų, yra su popieros 
apdarais. Kas nori gauti šią knygelę su drūtais audimo ap
darais, turi primokėti dar 25c už jos apdarus.

Skaitykite šios knygelės apgarsinimą ant puslapio 8, o 
matysite jos vertę. " !

Siųsdami pinįgus adresuokite laiškus šiteip: ’

ant 18 mėnesių 
prenumerata kaštuoja,

Pajieškau savo draugo Antano Ral- 
niko, Kauno gub.. Plungės miesto, 
keli metai atgal gyveno Kensingto- 
ne. Kas apie j| i no ar jis pats ma
lonės duoti žinią; turiu svarbų rei
kalą. Adresas:

A. Stelmokas.
621 Stannard st., Ratine, Wls.

Ant pardavimo, didelis namas net 
ant 2 lotu. Arendoe į mėnesį at
neša $120.00 tame name yra šiokie 
bizniai: didelė karčiame, pulki dide
lė salė, ir šiaip du Storai. Labai 
puikioj vietoj lietuviais apgyventoj, 
ir ant svarbios gatvės. Parsiduoda 
ant lengvo išmokėjimo tik reik iš 
kalno įnešti $3,000.00. o kitus iš
mokėsite retomis; atvažhiokjt pa
sižiūrėti: Ferdinend Ketcik. 3517—19 
Cedar st., Indiana Harbor. Ind.

-DAGIS"
‘Lietuvos” Agentai

Pas šiuos mus agentus galima už
sisakyti “Lietuvą” metams ąr ant 
pusėj metų ir užsimokėti.

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted Su CHICAG

Pajieškau savo dviejų draugų: Ado
mo Vancavičiaus iš Panevėžio miesto 
ir Petro Rankelės. Kauno gub.. Pane
vėžio pav.. Ramygalos parap.,- Rausk- 
tonų ąodžiaus. Su jais kartu gy
venau. Turiu labai svarbų reikalą 
meldžiu parašyti šiuo adresu:

Mike Valones,
1003 Pacust st„ DeKalb. TU.

Parsiduoda naminiai rakandai, di- 
vonal. gazinis pečius -ir kiti dalykai. 
Perkančiam antsyk pigiai bus par
duota. Misa. Jonės. 3435 Emerald av. 
Cbicago.

Pajieškau savo giminaičio Konstan
tino Kontrimo, paeina iš Kauno gub., 
Panevėžio pav.. Biržų miestelio. Se
niau gyveno Baltimore. Md. Metai 
kaip išvažiavo į drieagtLjll ir dabar 
nežinau kur gyvena; turiu svarbų 
reikalą: jaigu kas ji žino ar jis pats, 
teiksis man pranešti šiuo adresu:

J. Jokubenas.
1121 Ward st.. Baltimore. Md.

Parsiduoda saliunas lietuvių ir 
lenkų apgyventoj vietoj. Pulkus ko
telis prie geros gatvės. Parsiduoda 
už mažą kainą, mat, savininkas turi 
išvažiuoti į kitą miestą. Kas pir
mesnis. tas geresnis, o kas pasivė
lins tai gailėsis. Kreipkitės: 3328 
So. Halsted st. kertė 33 pL Chicago.

Pajieškau savo brolio Stepono Wa- 
jlego Kauno gub.. Zarasų pav., Pa- 
nedėlio parap. Jis pats ar kas ki
tas. kurie pažystatė, malonėkit duoti 
žinią šiuo adresu:

Juozapas Wajiegas.
48 W. 107 si., Roseland. Cbicago. III.

Pajieškau 
balandžio iŠV 
Dl. į Cipcagč 
kalą reikalui
Kudirkos raštų, 
šiuo adresu:

P. C.
P. O.. Box 143,

Bučerius noriu gauti darbą prie 
bučernės arba prie groatrnės esu iš
dirbęs tris metus _ _________
paliudijimą nuo to pono, kur dir
bau. sušneku egrai angliškai .len
kiškai ir vengriškai: esu pripratęs 
prie visokių žmonių. Reikalaujanti 
gero bušečio arba taip businessmano 
malonėkite parašyti lalška šiuo ad
resu:

Ir raliu

F. A. Burkis.
1027 — 8th st., Waukegan III.

H. Janskio prad-.loj 
davusio iš Levlngston, 
III. Turiu .svarbu rei- 
— - dėlei V.

atsilieptiPrašau

Pachesa, 
Johnston City, III.

Pajieškau savo švogerio Benedikto 
Ir. švogerkoe Mortos Pelėdžių iš Šiau
lių m kęsto, Morta nesenai atvažiavo 
iš Liatuvos. Turiu svarbų reikalą 
malonėkite duoti man žinią šiuo ad
resu: .

Antanas Survilas, 
2157 Larch st„ Springfield, Ohio.

Pajieškau savo dėdės Antano Kal
vaičio ir dėdės Vincento Vilminskio, 
abudu paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav., Linkuvos vals. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu duoti žinią 
man šiuo adresu:

Juozapas Kalvaitis,
P. O. Box 181, Blalne, W. Va.

Worceeter. Mass.
“Lietuvos" skaltytoias. Stanislovas 

Nešukaitis. išgyvenęs 26 metus am
žiaus. mirė 11 d. lapkričio. 1910 m. 
Vaikinas buvo geros širdies, mylėjo 
laisvę, taigi ir palaidotas tapo pagal 
savo noro be bažnytinių ceremonijų. 
Paliko *' "
brolius

dideliam nuliūdime tė\us 
ir seseria Brolis.

Žukauskienė pragyveno ant

Pajieškau savo brolio Juozapo Be- 
načio, taipogi pajieškau švogerio Alek
sandro Liesinskio, taipogi pajieškau 
draugo Domininko Juozapaičio. 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
Jie patįs arba kas -ritas, kas 
juos žinotų, teiksis pranešti 
adresu:

Frank Paukštis,
9 Congress sL, Rumford, Me.

Visi 
pa v. 
apie 
šiuo

Ona _ _
šio svieto 27 metus; apsirgo 25 d. 
lapkričio, mirė 3 d. gruodžio. Pa
liko vyrą dideliame nuliūdima — su 
keturiais vaikučiais: viriausias sep
tynių metų, o jauniausias trijų mė
nesių. Giminės ir pažįstam! kreip
kitės žemiaus padėtu adresu*— da- 
žinosite ligos priežastį žemele, su
teik Jai amžiną atsilsį!

Jonas žukauckas, 
121 Henry st., New Britam, Conn.

KALĖDOMS GERA DOVANELE.
Pajieškau brolio Kazimiero Kazra- 

gio taip-pat dviejų draugų Juozapo 
Petrllos ir Jurgio Saltelkio, visi pa
eina iŠ Kauno gub., Raseinių pav., Re- 
tavo parap.. Užupių sodž. Teiksitės 
duoti žinią šlud adresu:

J onas Kazragis,
P. O. Box 28, Harding W. Va.

Pajieškau savo draugų Juozo švedo. 
Jono Masijautcko, Jono Varnagiro—vi
si gyveno Londone. Mano, geri drau
gai. meldžia duokite apie save žinią 
šituo adresu:

Juozas Valaitis.
5 Aske st., Haxon, England, London.

Vaikams gražios su parvuotais 
piešineliais-paveikslais 

Knygelės.
I. Gražus paveikslėliai, bet dar 

žražesni aprašymėliai. ...... 10c.
II. Kas atsitiko kiaulių namuose.

Kaina............................................10c.
• III. Kiek daiktelių įvairių — tiek 
eilučių įdomių!.... Kaina. .. 10c.

IV. Nesigailėsi, vaikeli, perskai
tęs šitą knygelę!................

V. Sveiki gyvi! .......
VI. Dėdės Tomo Trobelė. .. 15c. 

s VII, Kiek čia įvairių žvėrių ir 
ijaminių gyvulių!.... Kaina

VIII. Pelenė. .......................
t IX. Robinzonas. ... ...........

; X. Raudonoji kepuraitė. ..
XI. Gul’ šiandieną jau ant 

no.... Kaina.......... •.“»...........
Imant kartu visą (i Vaikų kny

gelių, nuleidžiama 25% iraba vi
sos už ..........................  . $1.10

A. OL8ZEW8KIO.
3252 80. Halsted 8t., Chicago, Ml.

1OC.

Pajieškau Ramualdo Griklenio ir 
Petro Grlkieno, Kauno gub., šriubiš- 
kiu, kaimo. Seniau gyveno Chicagoj 
— Pajieškau dar Franciškaus Rasi- 
maučtaus, Raikėnų kaimo, angliškai 
vadinas Ris. Turiu svarbu reikalą. 
Malonėkite duoti žinią šiuo adresu: 

1; Jphn G. Janiūnas.
291 W. Fourth st, So. Boston, Mass.

Pajieškau savo brolio Vladislavo 
Norvldo, Kauno gub., Šiaulių pav.. 
Lūkės, parap. Bus 7 mėnesiai kaip 
parsiskyrėm. jis ketino važiuoti į 
Wisconsin miškus ir dabar nežinia, 
kur Jis, ąe gyvas ar miręs. Malo? 
nėiste duoti žinią šiuo adresu: 

Stanley Norvidas,
527 W. 16th st., > Cbicago, III

'Pajieškau savų draugų ir draugių, 
parapijonų ir parapijonių ir giminių. 
Paeinu iš Kauno gub., Panevęižo pav.,, 
Linkuvos parapijos ir valsčiaus, Kal
poku kaimo, pažįstančius ar. drau
gavusius su manim ir gimines mel
džiu atsiHeptl šiuo adTbsuf 

Stanislavas Mlkolauckas.
p. O. Box 101.

Pajieškau savo draugo Jono Pet- 
kievičiaus. Kauno gub., Telšių pav. 
židikių valsL, Račių sod.'; - penkti 
metai kaip atvažiavo iš Rygos, pir
ui* Adresas buvo toks: T00 Orchosa 
sU, W. Synn, Mass., o dabar nežinau 
kntf »Jįs pats , ar kas kitas malonė- 
fciief/duoti žinią šiuo adresu:

“Margis Skebenevskia, 
em C!1«V»laiuL Ohio.

IOC.

I5C.
I5C.
L5V.

’Sc* 
šir- 
20c.

<: - 'TaMMBM Verda

Dr. J. KULIS
GydttejM ir Chirurmbe - *

3255 S. Halsted St Chicago, III.
PRIĖMIMO VALAUDbS;

uo O ryto iki U; • 4kl J '
____• Iki A A iM a M>P

Nuc^VytoMdll: •HclW*«tay
8«dffl.intie» iki tt popiet; nuoS Hd« rak,

DAGI 8 bado visus be skirtumo, 
kas tik nuslkal ta prieš visuomenę.

DAGI 8 gražioj formoj 6^x9% 
knygos, su viršeliais,' 20 .puslapių 
kas mėnuo duoda skąi^mų.

DAGI8 talpina po kelia originali- 
nius, juokingus lietuvių pieštus pa
veikslėlius, koznamjs Anmeryje.

DAGIS nesigalU- straipsnių su J- 
vairlaia pasišaipymais ir juokeis; juk 
juokai yra reikalingi visiems dėl 
sveikatos. < t

DAGIS turi rastas Uekvieno lietu
vio name, tai yra gerinusia gyduolė 
nuo visokių ligų. °Daglo” kainu la
bui žema, tiktai -110 .jcentų num., 
arba fl.oo metamą. i 
Siunčiant prenumeratą, adresuokite:

“DAGIS”, Pūty. Co. , 
812 — 33rd st, Chicago, IIL

L. Gavriis, 1834 N. Castie StreeL 
Vincas želvi*. <03 8c. Paca st

4. /mbrozėjua, 130 Grcnd St 
St

J. Liutkauskas, • 124 Grand st.
Chicago, IIL

J. L Bagdiiunas. 2334 3 Gakley Ava 
Ad. Gimbutas, 
Jonas Ilgaudu, 
Jonas Janušas, 
Zen. Jucevicze,

Petras Maukus, 
K. Steponis. 
Vfnc. Stulpinas,

3036 Union avė. 
161J So. Halsted 

1508 S. Canal 
118 E. Uotb

1813 String 
2345 W. 20th 

849 — 34th 
921 — 33rd Place.

St

□t

Mokykla šokių

Prof. Julius B. netikrina, kad išmo
kys šokti kiekvieną jauną ar seną 
Išmokina valcą 6 rųšią Ir taip, kad 
gali drąsiai eiti *okti publikoje. Teip- 
gl išmokys ir kitus šoklus su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11. 
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti 
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na į svetainę, po numeriu, 1900 80. 
Union st. kampas 19 tos arti Halsted 
st, mokinu kas panedells, sereda ir 
petnyčia vakarais nuo 8 Iki 11. Prof. 
Julius S. praneša visiems, kurio nori 
išmokt tuos šokius, kad ateitų se
kančiu adreso: 2124 80. Halsted et

Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo 
6 iki 8 vai. vakare. Nedėliomis nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
’ Taipgi išmokinu buck 8 vlng; buck 
skirt; Irish jlg; elog; spanish walts; 
waltz two step ir walts sido stop ir 
95 kitu*

Rosijos-Amerikos Linija
Vienutinė vežanti be persėdimo 
Linija tarp Rosijos ir Amerikos.
Rusiškieji pačtūriai garlaiviai 

išplaukia šiuo laiku: 
Laivai

RURSIA 
KURSE

\ Ii New York
I 24 gruodžio, 1610 

'• I 17 Sausio, 1911

KAINOS:

iki Rotter- 
damui

iki Liepo
jai

III kluč
III gereenč klasė
Antra klasė
Pirma kl&ač

KAINOS IŠ
III klaa^ 643.50 1
H klasė 657.50 ’

Pirmoji
Smulkesnių žinių 'Rlveakit pas avar- 

biuoaiua Linijos autovua.

A. E. JOHNSON (SL CO.
27Broadway New York.

»4»' 
930

LlĘ^PJAUSt 
i i r*)* norai ves amerl- 
) koiiireos mokėsi les 
i klXe WS0.

Dr. A. L. GRAIČUNAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

3312 So. Halsted St.
Teiephone Yards3162

Cleveland, Ohio.
P. Rsnkys, 1408 E. 25th

CAMBRIDGE. M A 88.
PeL BartkevičiuA 877 ChmbrUga 

HARTFORD. CONN.
Kar. Lesevlčiua, 40 Mulberry 

Herrln, lllinola.

Ant Rhukls, * 108 N. Wyoming St

VYRAM TIRTAI
IREJIMAS DYKU

GALERIJOJ 
MOKSLO

344 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL.

UfŽKNGA DYKAI

UUOSA 8ALE1UA MOKSLO
344 So. šute St. CHICAGO, ILL.

LUISO IIŽEHGIMO MUZIKO

t vert L Vyrai, tikrai 
atallaakykU į Aitą 
(tebStln| lluoto in-

jančltį pavydžią 
anoęau* kaaotvai-

•loryje. ChirurglA-

mai. Telpgi pilna* 
litorilka* *« n rin
kli kuria niekad 
ne buvo parodyta*

ir Pattoolkigijoa.

UB0W IIŽEiam NUZEJUI 
MOKSUiKU ZIM6E1DUMU 

•SOSO. CLARK ST., CHICAGO- ILL. 
arti Msdim Gstrea

Atdaj a nuo 10 valandos ryto iki IS vidumakEitž

DOVANOS VISIEMS PIRKĖJAMS. •
K PRIEŽASTIS - DBLKO MUSU PIRK&IA1 YRA ŲZGANftMMn.

• M^s parduodame ne pigius tavoms, bet ge
riausius tavorus pigiai. ‘ .

Męs parduodame gerus gvarantuotus tavoms 
ir neparduodame jokių falšuotų.tavorų.

Jus neužmokėsite čia dauginus ųž gerus tavo- 
rus, kiek jus užmokate kur nors kitur už menkus 

. ir pigius. Gausite čia gražų pasirinkimą laikrodėlių, laikrodžių, 
vos per grandinėlių, žiedų ir šukų- #,

Didelis pasirinkimas pypkių. Geriausios gvarantuotos bnt- 
pus pigiau, kaip'kor nors kitur! -’ \
Puikus pasiriąkimąs albumų paveikslėliams. Muzikos instru
mentai, okkordėjMfąi, smuikai. - Importuota rusiška taboka.^ _, -

BROLAU! ar tu myli likusius Lietuvoje savo tėvelius, brolius, 
seseles? Kurgi nemylėsi! Tai nepasigailėk jiems mažos dovanė
lės. Geriausia dovanėlė bus tikrai geru, gražus, pigus, tinkamas 
visiems laikraštis “ŠALTINIS”. Tiktai paklausyki: Šešti jau 
metai eina Seinuose Suv. gub. didžiausias ir gražiausias 
lietuviškas laikraštis “ŠALTINIS”.
“ŠALTINIS” tikras lietuvio prietelius: kas jį gerai pažįsta, tas . 
su juo nesiskirs neikuomet.
“ŠALTINIS” stiprina lietuvius katalikus, aiškindamas;;jiems 
svarbiausias tikėjimo tiesas. Jauną ir seną, ir mažą vaikelį mo
kina “ŠALTINIS” doros ir gražaus apsiėjimo.
“ŠALTINIS” turi savo ypatingoje globoje ūkininkas; “ŠALTI
NIO” skyrius, vardu “ARTOJAS” veda, tarytum už rinkos pa
ėmęs, ūkininką ir rodo jam, kaip ūkis vesti, kaip žemę dirbai; 
kaip gyvuliai augintiS kaip iš visko kvodidžiausia turėti nauda. 
“ŠALTINIS” suteikia 1 įtarimų teisių (provų) dalykuose. 
“ŠALTINIS” nusmagipa širdis daugybe paveikslėlių, gražiais 
pasiskaitymais ir linkimomis gūnelėmis.
“ŠALTINIS” sekdamas Lietuvos ir kitų kraštų gyvenimą, aiški
na politikinį bei draugijinį judėjimą kaip namie, taip plačiame 

' pasaulyje. “ŠALTINIO” skyrius, vardu “VAINIKĖLIS” rūpinasi 
jaunimo reikalais.
^ALTINIS” neužmiršta nei mažų vaikelių: jo savai tinta prie
das “ŠALTINĖLIS” tai maloniausia vaikams dovanėlė. Beto 
“ŠALTINIS** duos Šiemet savo metiniams skaitytojams, dovanai, 
kaipo priedą, dvi labai indomias ir naudingas knygas: 
“BAŽNYČIOS ISTORIJA” ir ŠEIMYNINKEMS VADOVĖLIS" 
Pastarojoj knygoj ras musų šeimyninkės (gaspadinės) svarbių 
joms patarimų apie virimą, kepimą, skalbimą, daržovių sunau
dojimą ir t. t. Šias knygas perkant, reikėtų mokėti 1 rub., o 
“ŠALTINIO** metiniai skaitytojai gaus dovanai!
Septyni tukatančiai lietuvių skaitg "ŠALTINI” ir negali atsi
gėrėti. . ' ,į
Už “ŠALTINI” mokama: Metams 3 rub., pusei metų 1 rb. 
50 kap., trims mėnesiams 80 kap. Užsieniuose ir Amerikoj 
metams 4 rub- Tiek mokama siunčiant pinigus tiesiog į “ŠAL
TINI” šiuo adresu: Seinai. Suvaiką gub. “ŠALTINIS”.
Jei tavo, Bfblau, giminėlės dar neturi “ŠALTINIO”, tai nepasi
gailėk t A jų rublių, padarysimiems kuodidžiaąsią smagumą ir 
naudą, kuri tęsis per ištisus matus. Jei netiki, paklausk tų. ką 
yra matę “ŠALTINI”, .0 kiekvienas tau pasakys, jogei nėra kito 
tokio pigaus, gražaus, didelio, lengvo skaityti laikraščio, 
kaip “ŠALTINIS”. ' '
Taigi netrukęs'eik į pačtą ir paduok tenai nusiųsti į “ŠALTINĮ” 
tiek Amerikos pinigais, kad išeitų 3 rub. Pačtoje paklauskie, o 
pasakys, kiek reikia duoti, kad butų 8 rubliai.\ lodavęs pačtoje 
pinigus, surašykie kadir ant atviro laidelio adresą to, kuriam ■ 
nori siųsti “ŠALTINI**, ir tą laiškelį nusiųsk į “ŠALTINĮ** augš- 
čiaus pažymėtu adresu. Tavo giminės džiaugsis “ŠALTINIU” 
ištisus metus, taYe garbindami minavoa už tokią dovanelę.
Gera butų, Brolau, ir tau “ŠALTINIS” skaityti y juk miela žine
lės iš tėvynės Lietuvos, o niekur įų tiek nerasi, kaip “ŠALTI
NYJE”, Tiktai atsiminkie, kad norint gabenti “ŠALTINIS” i a* 
meriką»* reikią siųsti į jo redakciją 4 rubliai. Vyrai, atsiminki- , 
te,.kad nėra kito tokio laikraščio, kaip “ŠALTINIS**! . J {

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor ai Lavr

132 S. Clark, Cor.Madison St.

8p. 3112 S. Hilstedst., arti 3lnos

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKĄ
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus geri mus ir kve- 
peričins ęigarus ir

iiams ir jh 81 
m as i r broliška 

3253 Illinois (

įngas priėmi- 
įa kiekvienam 

., Kerte 33rd



VADOVAS

GĖRUSIĄ KNYGELE IŠSIMOKINIMUI

Angliškos Kalbos. | tkmini

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Dr. O. C. MEINE

FREIHEIT TURNER BALI

liauta badu. štedtea ligos.

(Ištyrimas Dykai.)

Panikų (burtl- 
pti kaip laimei!

Daktaraa yra mariausiai 
žinoma*. per atliktus jo 
darbus.

DroOoUiDs'o garahųn 
knygą

Rezidencija
520d W, Harrison St

Offisas 
1725 W. 16th St 

Tarpe Paulina ir Wood galvių 
Hasso aptiekoje 

Tsiephonc Ganai 120& 
Valandos: auo 9:90 iki 12:00 dten. 

nuo 3 00 iki 4M) po piet 
nuo ?s00 iki 8.00 vakare

Arti 52ros Avė.
Tclepkenc Austin 459

Valandos: 
jkl 9:00 kiek vienį rytį

Naujai pertaisyta, išpuošta nau
jomis dekoracijomis; įtaisytas pui
kus apšvietimas. Išrandavojama 
pigiai paprastiems ir nedeidienių 
^vakarams: baliams, teatrams, su
sirinkimams, partijoms etc. No- 
ratti užimti svetainę parankioms 
dibnoBM, malonės tuojau kreiptis 
prie naujo savininko.

H. Meisterheim
3417 - 21 So. Hdstsd Str.

Tel Yards 37WJ

X Esmi vienatiniu kerti
ninku\ kuris gali išnaol __ ______

. meilę ar draugiškumų tų, prie kurių šit.
dls linkusi nori jie butų ir gana toii< *

Prižadu pasakyti tomistai ar tam tetos vyras, moteris art meiluži tei
singi ar prigavinga; kaip apsivesti su tarpsta, prie kurios širdis linku
ti; -kaip paskubinti apsived: m į su y pa ta. kurių myli; taipgi kaip įgauti 
įtekinę ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praeitę, da
barty ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

727 MAXWELL ST.,
AS KALBU MBTUVltKAI IR LRNKltKAA. ATRINCAK APGARSINIMĄ.

. . Namine Mokykla
Gramatika angliško kalbos 
mokintis be mokintojo (ap
daryta) ___ j.______ .. $1.00
Valkų Draugas, arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokintojo_ ____ __ _i!5c
Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokintojo _.rL...._iOc 
Aritmetika mokinimais! ro- 
kundų, su paveikslais (ap
daryta) ...........................35c.

P. MiMainK
Box 62. New York City

CHICAGO, IU.
MMRReApmrriNVNi

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS
Vaiaadau Nuo S ryte i-u S vakare. ’RodMtee anot ryto Iki 4 po stot.

PATARIMAS IR IŠTlRINfiJlMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI 

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE ST.. arti Harruon Salves, CHICAGO, ILL 

Mudu ottaa valandos yra auo 10 valandos ryte Iki 4 pa pto* ir nto • Iki V vakare. J«igu neg.1 
ateiėnuktl tarp ta valandą. Ui nli a tai Mukti tevp lė ir lt Nedėtem. AUkA.uk asabUksA

Mm kalima* tataviteeK ' *

šitaa aaoferdas puiuhatmas yra atvira* vtaisma, karia praleido daag pteagą aut daktare ir 
vaistą to Jokios sando* ir mano noru yra parodyti totam* tatiaito *m saito, kurta buvo gy 
toto 4**ia*tt**M ar dangina daktarą to jokio paaiaaktato, kad ai tariu vteatattaį kodą knnuo- 
to tikrai Mgydaa.

RomeJtM ut gydymų *• naudos — moMk ut tikrą Iftgydymą. 
Ai tikrai Mgydau UgMaMlvto. piračiu, topaaą ir lakatą, norit k lakai ėtaadiataa.

_ __ ,______ ________kaip Amerikoje, teip ir 
senam kmju je ir ne dėl piniginio uždarbio, bet dėl suteikimo 
pagelboe nelsimisgieato-ligoniaaui ir kad gaižiu kiekvienas 
atgauti sveikata savo, kaip galima su menkiausiais pinigi
niais kaltais.

& Dėlto, kad tie stebėtinai pasekai 
garsingi daktarai. TkeCollins N. 
surengiami locnoj

vaistai, kūrinos skiria 
_________ Medical Institute yra 

_ _____ aptiekoje ii naujausiu ir aukiėiausios
vertė* medikališkų medegų. o kuriąs dėl jų brangumo, ne 
gali įgauti kiti daktarai, jagu gi ir būta žinomi vardai tų 
jiaskuf musių, šią dieninių gyduolių, tai ir taip ne žinotu 
kaip jas už raly t. -' * -

Skubinkit delta, Tautiečiai. daaižinoti apie savo sveikata, kreipdamiesi ypatilkal, ar laiiku prie Daktaro S. E. Hyndman, 
Viriamio medlkališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE -to.

140 WE8T 34th STREET --NEW YORK CITY
OUso valandos; kasdiėoą nuo 10*8 vąl Nedėldientete ir šventąd. nuo 1M vai, pę pietų. Utarninkate ir pėtnyėi., 7-8 vai. vakare

Jos Vardas yrąs
' “Kaip rašyti Laiškus Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose”.

Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lie
tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmoguj gali visų amžį mo
kintis angliška kalbų, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angliškos kalbos niekada gerai neišmoks. 
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny
gos, kuri nemokantį mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti 
laiškus angliškoje kalboje. — * -

Šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose 
ir atsitikimuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų j vaikus, vaikų 
į tėvus*, vaikinų į merginas, merginų j vaikinus; tarnų į. darb
davius, darbdavių į tamus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose 
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito 
lietuviškų laiškų ir mato kaip tų patį laiškų angliškai rašyti. (Ra
šant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodį su žodžiu, 
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo-. 
gui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena. 
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gęrai žmo
gų neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta, knygelė. 
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles ‘-‘Vadovėli^’ N0.1209 ir “Rankvędis” N0.1300, 
kad gauti pradžių, o paskui jau imti knygelę “Kaip rašyti laiš
kus lietut’iškoje ir angliškoje kalbose”.

Ši knygelė ne vien mokina laiškus rašyti, ne vien mokina 
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybes kitokių labai nau
dingų iv reikalingų dalykų, kokių pamokinimų 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 draugysčių reikalus, 
ir visokį kiti pamokinimai. Tetpgi mokina formų kaip žmonėse 
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakaltoje vieno su 
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagra- 
buose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje 
yra šimtai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų į lietu
viškų,. kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis 
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietuviš
ką kalbų kų jie reiškia.

Ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popietes ap
daruose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta daug pi
nigų, bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes jų 
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvų” ant 
18 mėnesių ir-užsimoka $3.00 prenumeratos, tai tiems duoda
me, šių knygelę dovanų ir siunčiame ‘'Lietuvų” per pusantrų 
metų. Skaityk irius apgarsinimų ant puslapio 7.

Kodėl teip brangių knygelę mes dovanojame už dykų? Pir
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an
gliškų kalbų, kad pankui galėtų užimti geresnių vietų ar darbų 
ir pralobtų, o kada bus mūsų lietuviai turtingesni ir apšviestes- 
ni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur
tingesnių daugiau biznio turėsime. Antrą — mes norime, kad 
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvų”, kuri tar
nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant 
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes galė
sime pagerinti laikraščio “Lietuvos” įtarų. Pasidauginus skai
tytojams, nies galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie 
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose, 
mokslo šakose. Laikraštis, turi būti žmonių mokykla, jis turi 
mokinti žmonis to visko kas jų gerovei reikalinga, todėl mes iri 
rūpinamės! laikraštį “Lietuvą”, tokia žmonių mokykla padaryti.

Lietuviai jau pradeda suprasti mūsų gerų norų, nes kasdien 1 
vis užsirašo/‘Lietuvą” daugiau ir daugian, ir gavę nuo mūši 
virš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai mumi dėkavojal 
už jos išleidimų. ,

Todėl ir tu, broli, kurs šį apgarsinimų skaitai, nelauk ilgiau, i 
bet tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos už “Lietuvų”, o mes i 
ir tau prisiusime tų brangią knygelę dovanų ir siusime mūsų | 
laikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų. ' . <

Siųsdami pinigus savo laiškų adresuokite šiteip:

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

LIETUVOS ŽENKLAS “Žirgvaikis” arta “Vytis”. 
- Kiekviena tautą se-

MH vo ienklą myli ir fuo- 
&, s P’ jviąi 

f -J?' turime ženklą • Zirg-
7 ' * Z '*« vaikio aibatyujku-

ribtun-iiį rast 11 kiek 
' er‘o ;o g> ven,‘

■ /A-- J n,t 'saiese ir
n’oksiainrse. Mano 
dirbu ' *7 ifg vaikiai"

7 ?■» J !£>♦ . arba V M Į8 vra i-katti
fU < f Y " vBI ar11s,!-kR: ’š balto

yat r;l'so Hasterof Parisi 
^4 \ 25x25, uždCuantmė-

^4** lynos spalvos šilkinio 
aksomo, Svczi laba 
puikiai. Kaina 830 
Oirbu visokias figūras

F ir medžio,
pjaustau paveikslus 
ornamentus, balny- 
čioms, mokykloms ir 
gražiems namams.

Skulptorius
- ^ ANT. ALEKSANDRAVIČIUS

įteigti iMtitstai ir lironbuttai, 
tižiai pertinrSta ir atsakančiai gy
mi Ugne risto yra gersi žimoaos,

iimM yra visados, spectališkai ir 
Kabiausiai, o prie tam visados yra 

------ --------------- ------- 2—_‘.?bėtino pasekmingumo, 
jau lakstančiai tokim ligų, kaip Jaša, pagydyta.

Vyrai kurie tada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie bedami 
neprotingi damleida pervirtamą— vyifai Stonipoei, nerviški, išnaikinti 
ir kurie ra laukis amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnama 
gamtoa— vyst tla vyrai tur paralkalautl v1«n<!6 tua knygų. 
Ta įmyga pasalia kaip vyrai sunaikip sava sveikata, kaip jie igauna 
. ligas ir kodiel jie aetur apsivesti būdama tame pydeime.
ev Ta knyga teip-gi pesakis suprantamoje kalboje kelp

/ vyrai kurie tur Užnuodi|lma tarauja, arfta eyflll, 
Trtpari, arka gonorrhoea, Nuallpnalma, Abat* 

C™1* na *aatau, Rragalėti gyvybaa aky-
atima, Naktinlua nubaflmue, Rhauma- 
tiima, Organltkaa llgaa, Pylva, Kapanu, 
Puales Ir Inkttu llgaa, gąH būt galiudnai 

1 ilgydyti sava nuomurt. pnvatnai ir slapta, su m»

tąpo pripažinta per visus 
kitus Profesorius, kaipo 
Ditižiausia knygą sveik a- 
toail visų kitų, kada 
Dorinta par&iy tu per kokį 
norints daktarą.

Nėra daktaro, kuris 
duotu Jums tokią knygą, 
Dee ne turi atsakančio su
pratimo, kaip paralyt

Mes Išgydom Vyras
Mn trokktam. kad Vtal. kurie yra DeDiganądiuti »n kitalą 

gydymais, ateitu pat m ui ir pamėgintu musą tikrą ir iMIkt 
my (tvdvmą. Męs paaiikiaiim tau džlko kkl gydymai tevgs 
uriŠgyM ir kaip mga tave HgydyMm.

Kraujo Užnuodyjimas
tis prie telmyaiiko gydytojaus, rmios pietuos, lopai burnoj? 
skaudulla ant iiežiuvio. slinkimas plauką, skausmaa kantup 
se, lunariuose. plutos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PĄOEJIMA—MES NELOPOME 
linknsvlmnl Ar kaaklaa tavf nutrimai paeinančiam 
NuDucInidi pri'ž'-ugimo imanoi tiesą, vyriJkl silpan 
■vwwvbii>iw> aai, tmaliokna- s> pi.a atmintu, gahto 
skaudtjHnai, plėniai prieitai alci‘ n< rr Jkumas, skausmai stkS 
nose’ Ar pats ėsi apimtas nors vienu U tą kenktą? Ateik pas 
mus. męs tave išgydysim nei kitaip nereikalauji mum mokėti.

Ateinąs Nusilpnėjimas
mat. negalingnmas prie darbo arta linksta* 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus pMtiiasįti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
JINGI-FASIRODAVIK SU MCMI-DAMAS.

Odos Nesveikumai
lopai, aetrim- 

lumai. žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
Hblytkua oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yja 
jum nuo to visko vaistas. «atkaukta®t p*a 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKST! RA. 
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstą, Fusles ir Sėbras Nesveiki- 
— Inkstą nesveikumas gaH iktavrstyti 

J pavojtaras komp!lkaclJaa,te>Wt> na- 
rt totas, pagimdys kitas ilgas ir kum pilk n si- 
Ju Ar maaal apsivesti? Ar eai tikrai sveikM?

Dispensary

Dovanai! Priaiųak 10 
centų markomis apmo
kėjimui aiuDtymo tetų, o 

aptartai tą knygą 
“ Dovanai.

VIRAI IŠGYDOMI |5 DIENAS H?

A Tamltte iį amatų gaU JI
Ta MkU nuo Aki < tovaMte.

Kate ura tau ilk tfc. Mea 
A Alfhta> tooriae vtna oeta ak utini o 
WjP<W prietaisą Bu amataa yra

Makamu perdėta vlaame 
avtete ir tamiata turtai ta- 

1 y paiilkųvarteivys.
t| buet mw darbdaviu. Eelyk paa:

NOSrOEOPfS BARBBR SCNOOL 
14M Itaaa Avu., Ptttetarg, Pu.

Užsikibsimai jeigu tamiatą kauktam de
ginimai, plikinantis Uapioimaa, pūslės nesveiku
mas, minimai, tankus noras iktuftinimo, mgs 
iigydom viriui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į llgonbutį.
Ciillnimskl Uždegimai sntinf ir skausmingi 
duliniinal ‘‘‘“““f10'

| uisisenėjj hgos kario, padaru
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽL'DIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padarožmogąlabai neramą; 
yra silpnas vaikantis jautimas daugmaž nuolatal. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

StateMedical
ISO SO. CLARK ST., arti Msdisoa Salves, CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedčldieniate 
ir šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatoe geidžiančios gydymo turi atašlauk- 
ti arabiškai, nes ligos negali bot gydomos teip pasekmingai per eneiraAmsimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsuankyk.

mia/TVlen tik
bĮbm. bĮpjįįk _ _____________

coŪJN8 Nkw yoriTmbdical'iiIstitute”.
7 PtJTF^A^TT’š DPT KO* Ankžrtntoial moksliški daktarai, The CoUiaa N. Y. Medical Inetitol7 RKUgAbllb L>KL KU. f|M||iq kukTteBą uti jaganita daktarai, imant kai

d. Dėlto, kad prekės tų, greit gydančių vaįštų yra daug žeme
snės, negu per tuos aaktarus.lvlatamu yra statomos ui 

a giunčiamtu be naadiškus, Medingus raktus, nes tiems dak- 
- tarsnis rūpi daugiau pinigai, kaip gydymas.

E Dėlto kad Daktarai The ColttnsN. Y. Medical Institnte 
* Jums pagelbėti kiekviename atsitikime, nežiūrint, kokia tai 

ne būtu ligą, ir kaip nuo senei ir kaip įsiviešpatavus orga- 
nitme ligonio.

E Dėlto, kad nėra daktaro, kuris 
d, per tai yra * * • *

Irbiedim 
Jums ne 
DATK^RAS KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI »Mterrinimwse( vienkart ir įkalbinėja meluodamas 

- - . - n Jums, Jūsų kentejimuooe. Teip. jaku jis kalba apgarsi
nime sdvol “Ai ėsu pirmaedžiu daktaru - aš tau gerisuAtn daktaru — Įtrinktu per visus kitus daktarus". Jis kalba Jum

Ne gana to-tie daktarai net teip toli užsivaro, kad net bando {kalbėt 
_______ , _ ligonbačių, patalpai kentėjimuoee, aiškindami, bok tai “Institutai 
Ant to galima vien tik tuom atsakyti, kad vagis vadina visus kitus žmonis vagi- 
gąre pasauMe. Vien tik menkučiai ir veidmabniki daktarėliai, pilni savegarbi- 
riiąvymosi didžiųjų profesorių, be protitkai užvydėdami, jok ne turi tos AukK«» 
panto j i mo | daktarus didžiausiojo nasaulėje medikaliiko Instituto *'

Naujiena Kuri Nudžiugins 
FallskMlas Daugai Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyra kantrybė*. a«r- 
vlėtera. aopvofe* •vvlksto)*? Ar perž.nr-1 lta»M •veikalo* 
•rt»p*t®i’ Arm«**l Ar tai tinkančiam padė-

• jimr užimti užduoti* tonybtoio gyvealmo? J«igu y ra maita u 
X. aėabvjonė jog raartari ui»lvilkini rbronilka lig* dugnyj*
* tavo ktapMą. tai a U liauk ant žemiau* paduoto adreao, na*. 

> turėsi patarimą ta tat tai oėį imą dykai! Met Mttai nėrimo tavj
visai dykai, ta jeig* Mgydyma* bu* galimu, tai rms iėgydy-

<- - atane ai todemtautią kainą. Na niaidedi ant *avę* jokią pa
reigą uaiSaakdama* pu mu* dėl be mokesti b io paritelravk- 
mo Mps pentatysim* padėjimą visa dalyko tikroj* ivieaoja, 

' o tada galėsi gydyti* jeigu norėsi. •

M Dtterle SMRt M«k«tl ėtaol Itbatl uican'M** >«v« LmnJ 
Natri tad Mk įsam TaUlagi, Nlaal Mutaeti k UMtiUal.
nuvaikomą inksto *to* ne įtapome ravallą. jeigu j*** ■atmaguną ir akatoM- Jel»u randasi 
koks padėjimu dtatato aerinorl kreiptu prie ėaimyniėkogydytojaaa. kaipe tai: slip*«~«. »«• 
vilk* negalė. įlipto arto sumažinta atalatta, nemiegot'-a*, gėdinga™*, aabėgtanai. navarv ėjimai, 
■tlpolnanll sapatot* lito ari n tą gyvybė; jeigu tart gC. x*U ir susUakusu gyslų, jdr* tontl nuo 
užrik rėžtam u įKątokm* aabotntales kurios ta saistai daro te**agamą; jeigu Auri noę* vieną M 
skaitlingą ligą kartom oyrai gali bot apimti; jeigu kunti noa ptktanklą dariieidlęą; jeigu tari to 
tis. skauduliu* btoi^e *r ant težiurta; jeifu plaukai tavo atanka; jeigu tari •tapttngą lig^; jeigu 
turi nžnnodintą Itoują arba nars vtaaą 11 ligą kurią anka tampa vyvsi—TA 1 MĖSGALIUS TAVB 
IŠGYDYTI IR TA! PADARYSIME. Ateik pu įkalbėti urnai dMUaustama prteaUlknme te ra 
kratė, o mos padėsime tolkratytt auo visą kllučlą kotrumplaulam talke. Meg. turim* latol didelį 
ptiirimB gydyme tot w<rui>e« Ita kr uiUkrintiBe ilgydrm^. Met netiktai p d«Drvinam^_ bet i*ry 
don>« tikrai ir aot Ateik Ir pailiiurfk a»t tka»UUu« Ibetol^ kuriuos mes iirydeme. Mm
Ugydyrime teip tiktai kaip atetSsukri pu aut •Opai vyrui, karta nnsiojot* viltį puveiktmo bert- 
rvdidsml kur kitan ateikit pu mu. mea atkr*ip*lma aat jut muą tpecljailėką alydą teip jog at-

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00. 
a* r * tetas Ina svieto

„C DKLNAilNYS IR KORTU LKMIKAS

PROF. H. LEIBOVVITZ
/ta Ai pasakysiu tamistai sakuota apsivui ir telpgi

vardą y pate., kuri Ūrv taylL A/Jj
ajSMbJ Wn ta tori žinota kaip sav susivaldyti Ir L| |'|/į

paaaki. kodtai ju* kentėti ir kaip gatet oaliutinai Mgy- 
dytL Atmink. Jog ta knyga rt* duodama VY8AI DYKAI. 
Mąa uimotam ir paėta. UraHk aiikete sava vardu, pa
varė* te adresą aat M* kRpoat* ir Matuak ji mum* tendena.

Kuponas dykai gautos knyfos.
Siusk Ji teridena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 300, 22 F1FTH A VĖL, CHICAGO.

Godotini: Ai **u utantereraotu jutu pariuliminui dykai 
siunstM knygų ir norsėiau. j«g ja* itatastunaet man 
vieną U tuo knygų.

Vardu iv pavaldė.!..'..'....'......'................ . ......................

KOŽNAS BAUS DYKAI 
kuris prlkiąs kelete 

MMta markią, musą No. S
kataliogą, dariausią 

V4fK— ItotoviOkoj kalboj. «4
dideli pualaplal. Jam* 
telpa apratymal suvlrė 

1 IU4. vyrM, motorą
Ir •■lik 4 pa«»ko nuo ko 

>ey i • ■ 10 ją
jįT" ap»i»«ug>'ti. k.-kia» gy-

ntudotl, kirk

k"' -v’nIrl'» kfi’lantlv 
MHW Ir gvdančią muilų. Per-

MM f urną. Elektro-gydan.
MM mKI ^“4 *P*r*l<L Roberi-

'Sfį •"< l*-iirbluaą, Moną,
S^Į Painą. štuką, Drukno-

jamų Maiinėlią, A> 
W M Moniką. Konoarttam
W Britvą, Pavlnėevonią
W , tr įimtai kitokią koA

naru reikalingą daly, 
ką. Ilkirpk llląapgto 

rtaimą te prlaląsk mum, o tuojau* gaasi vteaidy 
kU kataliogą. Jobą k Nagriiinnaa, Pnąm 

(JOHN'N OUPH.V HOURE
RO. OAKLBY AV&. CteOnaU

AUkA.uk
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Sveiki, Sulaukę Šventu Kalėdų!

SVEIKI, MIELI SKAITYTOJAI, 
SULAUKĖ ŠVENTŲ KALĖDŲ!
šv. Kalėdos — krikščioniš

koji šventė. Atėjusios po kū
čių vakarui, broliškumo vaka
rui, jos yra meilės šventė/ 
Kristaus, meilės didžiojo Skel
bėjo, gimimo dieną reikšda
mos, jos turi jungti visus mus; 
brolius, viename didžiame 
broliškosios meilės ryšyje. , *

Kūčių vakare, už vieno 
broliškojo stalo valgydami, vi
si širdimis susiartinam, ir 
aptyla mumyse negeri jaus
mai, kasdieninio smulkaus 
gyvenimo pagaminti smulkus 
kerštingumai ir visokie besi 
pykintos viens su kitu.
• Gražus tai palikimas!

Kokių persitikrinimų, nuo- 
'monių męs žmonės nebūtume, 
.kūčių vakare ir Šv. Kalėdoms 
atėjus, męs visgi pajuntame 
jų meilingą dvasią, jų į broliš
kumą Šaukiantį ūpą. Ir ge
rai, kad taip yra! Męs juk 
neturime kitos broliškosios 
meilės šventės — tebūna-gi 
ja džiaugsmingos §v. Kalėdos.

Težadina jos meilę mu
myse !

Te jungia jos mus broli ško- 
jon vienybėn!

Tegul jos mus apvalo nuo 
visokių piktumų, tegul jos pa
daro mus tyrais, prakilniais, 
gerais, meile gyvenančias žmo
nėmis. Ir tegul ta meilė įsiskie
pija į mūsų širdis kuotvirčiau- 
sia, tegul suteikia galę daryti

\ Kalėdoms Atėjus
Taigi ir vėl atėjo mums linksmos Kalėdos! 
Taigi ir vėl sužimba linksmybe veidai, 
Užmiršta senosios bėdos 
Ir nauji meilės girdėt apžadai!

Žiba šeimynose šviesi Kalėdų žvaigždutė, 
Tėvams ir vaikeliams rantu, 
Ir tėtušėlis ir mylimoji nuįtu/ė 
Gėris vaikelių nekaltu džiaugsmu!....

Čia dovanėlių atnešė geras senelis, 
Pabėrė tičiif, grašiu lėlyčių taip daug 
O ir kningutę gare J paaugus vaikelis 
Su saldainėliais podraug* S- •

Taigi ir,vėl atėjo mums linksmos Kalėdos! 
Taigi ir vėl sužimba linksmybe veidai, 
Užmiršta sėnosios^ bėdos* ' 
Ir nauji meilės girdėt apžadai!

KALĖDŲ 
PRIEDAS

Į™

prakilnius darbus. Tik dar- Į Senovės Kalėdos 
bai, daromi meilėje, sutartyj, ’ —----- ’
broliškume, turi tvirtą pamatą 
ir gyvuoja ilgai, vis dar pui
kesnius vaisius gamindami. 
Darbai-gi atliekami keršte ir 
neapsikentime yra pragaišties 
darbai. Per amžių amžius jie 
nieko gero nesjiteikė žmoni
jai, per amžių amžius jie žmo
nijos slogutis tebuvo. Ar-gi 
gali būt ię dabar kitaip? Ki
tam gali išrodyti, kad ne, ar
ba nevisai taip. Bet meilės 
šventė gali tokias abejones 
prašalinti. Meile prisipil
džiusi . širdis .visuotinoje mei
lėje tegali išvysti išganimą. 
Įvykintas kerštas kerštingai 
širdžiai gali duot užganėdini- 
mą. Bet tai tankiausia neil
gam,. o kas svarbiausia, ki
tiems nuo to niekuomet nė
ra geriaus ir žmonių visa bro
lija nuo to tik nukenčia.

Meilė yra didelis, didžiau 
sias veikėjas.

Meile pripildę širdis, sutik- 
kime joje Naujuosius metus. 
Gyvenkime ir veikkime joje 
ateinančiais metais, ir pražys 
mūsų darbai, ir daug labo 
įstengsime padaryt mūsų tė
vyne t meilės mažai tema
tančiai ir jos daugiausiai 
ištroškusiai... . , . ... ., ,.

T. _ — ... ‘ro atsisėdusios pries^veidrodj.
Linkėdami musų mieliems >— Taip daro kiekviena pavie- 

skaitytojams , džiaugsmingų nju^ o visos krūvon susirin- 
šv. Kalėdų ir laimingų Nau- dusios pasigauna gaidį ir, tu
jų Metų, išreiškiame troški- rėdamos rankoj, grūdus, šau
nią, kad gyvuotų mūsų tarpe kia j j kiekviena save: prie 
meilė ir broliškumas! gurios gaidys prieis ir grūdusIT

Kalėdos pas senovės lietu
vius ir jų kaimynus slavus 
ne tą patį reiškė, ką reiškia 
šiandien. Senovės slavai ir 
lietuviai Kalėdomis vadino 
saulegryžio. šventę »— laiką, 
kada su naujomis vinimis bu
vo laukiami ir sutinkami nau
jieji metai. Taigi ant Kalė
dų lėmė apie naujuosius me
tus, kokią laimę jie atneš, ką 
gero duos. Seniai- rūpinosi 
apie savo amžiaus Jlgį, jaunie
ji apie savo būsimą gyvenimą, 
mergužės apie meilę, apie sa
vo širdužės peršulį?

Dar šiandien yra Aarpinama 
ir liejama švinas, o. pagal at
silsėjusio gabalo žiūrima, kas 
išėjo arba koks šešiis nuo to 
gabalo puola. Visokiausi da
lykai čia pamatoma: ir na
mai, ir sodnas, jF vežimas, ir 
arklys, ir bažnyčia, ir grabas. 
Viskas turi šayp ženklinimą 
ir iš to sakoma**Ras bus, kokia 
laimė ar nelaimė ištiks. Vie
toj švino yra taipjau tarpina- 
mas vaškas.

Mergužės indeda žiedą 
stiklan ir žiūri, kol ten kas 
nepradės rodyties, Juk ne kar
tą jos ten pamato savo myli
mojo veidą! — Tą patį jos da
ro atsisėdusios ppe.š^veidrodį.

:viepa pavie- 

les, tai ta jaunikį gaus ir iš
tekės.

Mėto taipgi čeverykus užu 
vartų, — jaigu čeverykas nu
puolęs žiūrės nuo namų, tai 
namus mergužei teks apleisti, 
o jai žiūrės į namus, tai reiks 
likti namie. >

Kūčių vakare, pavalgius,-iš 
po staltiesės traukoma šienas; 
kurs ilgesnį išštrauks stiebą, 
tas gyvens ilgiaus, kurs trum
pesnį, tas — trumpiau. — 
Ir daugybė dar kitokių lenti
nių yra.

Visa tai paeina iš senovės, 
iš nekrikščioniškos gadynės.

Senelis Daugkantas pasa
koja, kad lietuviai Kalėdų 
šventę Kalėdomis vadino nuo 
žodžio kalti: “kaipogi mina- 
yonei praėjusių meni kala 
gaspadorius į triobos sieną 
vinį arba ragą, o žiniai į ži- 
nyčios sieną plytą muryjo dėl 
metų žinios.”—

“Nėra aprašyta nei maldų, 
nei aukų tos šventės, vienok 
nuo jos palakų, purie kami 
nekami beužliko, gal dar sek
ti, jog svietą taip pat linksmi
nosi, kaip jau ir ant kitų 
švenčių; valgė grūdus, šieną 
ant stalų paskleidę, žiniai vei
zėjo į žvaigždes ir lėmė atei
nantį metą laimingą ar ne
laimingą pagal to, kokias 
žvaigždes pirmu regėjo.”

Apie senobines kalėdines 
vaišes mums gali papasakot 
ši štai senobinė lietuvių dai
nelė :

kalėda! 
kalėda! 
kalėda! 

— kalėda!

“Viduryj dvaro, — kalėda 
Stovi grūšelė, — kalėda 
Po ta grūšele, — kalėda! 
Seselė vaikščiojo, —kalėda! 
Žagarė! ius rinko, 
Ir ugnelę kūrė, 
Vynelį šildė, 
Ir brolelį girdė,
Gerkit, broliai, vynelį, —

A . kalėda!
Tai gardus mūsų vynelis,— 

kalėda!
.Tai graži mūsų sesulė, — 

c •. > kalėda!”
-Iš apeigų yra žinoma — 

'iatidų kūlio sudeginimas, reiš
kia senųjų metų palydėjimas. 
Daugkantas apie tai nupasa
koja šiaip:

“Paskui vilko bluką per 
kiemus, beje: senuosius metus, 
tabalus mušdami, kurių pra
džia dainos, toje dingstėje dai
nuojamos, tokia yra:

Tabalai, tai, tai, tai, 
Judink, seni, kaulus, 

up, up, up!
Sudaužk rankų delnus ir 

t. t.
Paskui tą bluką sudegino, 

kaipo sunkų praėjusįjį metą, 
vildameisi jog ateinantysis 
metas bus daug lengvesnis ir 
nereiks taip sunkiai dirbti, 
kaip praėjusi metą. Sudegi
nus senuosius metus, motriš- 
kosios tuoj aus parodė lėlę iš 
medžio išdrožtą, kurią vyriš- 
kiejie grobstė, bet motriško- 
sios ją paslėpti turėjo, idant 
nebmatytų ir nebjieškotų.”

Tai tokios buvo Kalėdos se- 
niaus.
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KALĖDŲ VAKARE.

Kalėdų dienose linksma esti 
’ ant oro. Sniegas sugulęs it 

pūko kalnai. Diena, kada sau- 
■■ lutė apipilta tą sniegą savo 

švelniais spinduliais, tai jis 
mainosi lyg deimantai; tūks
tančius visokių spalvų atspin
dėdamas.

Ypač linksma esti kūčių va
kare, kada dangus apsėtas 
žvaigždėmis, kada sniegas ty
liai sukasi ir krinta... ,

Visuose beveik languose 
. matyt papuoštos ir mirgan- 
"čios, lyg tas sniegas, eglaitės.

Linksma ir širdyse.

Puikus mūrinis namas. 
Kiekviename gyvenime žiba 
eglaitė. Vaikeliai, ratu ap
supę eglaitę, dainuoja, valgo 

, saldumynus, džiaugiasi—kas 
arkliuku, kas bubiną -muša, 
kas lėlę glosto ir supa. <

Ištikro, širdis džiaugiasi, 
matant tuos mažus vaikelius, 
kaip jie linksmi, kaip jų ake
lės žiba, kojalės trepsi. Koks 
nors arkliukas ar lėlytė jiems 
jau* teikia didžiausiąją laimę.

Pasidžiaugę kiekvienas sa
vo titėmis sugula beituose pa- 
telėliuose, lyg sniego kalnuo
se.

Kita pusė gatvės. Apsku
rusi triobelė. Per langelį vos 
šviesa matyti. Neaišku, ar 
tai žvakė, ar balana.

Prie stalo susėdę du vai
kučiai, motina, o lopšyje guli 
apdengtas skudurais mažas 
kūdykėlis.

“Mama”, šaukia Jonukas, 
“kas ten anapus gatvės lange 
žiba, taip blizga.”

Motinai širdį suskaiudėjo. 
r “O-gi eglelė, Jonėj

“Eglelė? o kas tai 
lėlė?”

“Dievas ją vaikams 
Kalėdų duoda”, atsakė 
tina. *

“Dėlko mums Dięvas 
davė tokios gražios 
— klausia Jonelis.

Motina nežinojo ką 
kyti. f Suėmus galvą, 
prie stalo/; ašaros jįi

yra eg-

ant 
mo-

ne- 
eglėlės ?”

per ^skruostus.
“Mapia,% paprašy

ir sa- 
sėdėjo 
birėjo

pono
DięvpJkad jis ir mums tokią 

yte, pa-eglelę^ atneštų, many 
prašyk Jq.”

“Jaigu mamytė plaprašysi, 
tai vis Jis mums atneši t ” 
. ‘‘Šįmet jau per vėlu, 
mino motina savo v 
"Kitą metą paprašysiu, gerai, 
paprašysiu. Dabar, vaikeliai, 
eime gultų. Šalta, eime.”

“Mamyte, taLmęs nors per 
langelį pažiūrėsime į tą Dievo 
eglelę, pažiūrėsime.”

“Ir aš noriu matyti”, tarė. 
Agotėlė.

Motina vaikelius sustatė 
ties langu, ir jie, akytes iškėlę, 
žiūrėjo ten, kur žibėjo žibu
riai, ir ašarėlės per veidelius 
jiems birėjo....

Apsiverkę sugulė; apklojo 
motina savo vaikelius skudu
rėliais. Jie saldžiai miegojo, 
sapnuodami apie Dievo egle
lę...

Ne visose širdyje būna 
linksma Kalėdų vakare.

Mariutė..

tų.
i,” ra- 

raikelius/

■, Pasaka apie

KRIAUŠIU IR VELNIUS.
(Iš Liet. Chrest.)

Buvo vienas kriaučius, 
labai didelis girtuoklis. Kiek 
jis paimdavo, vis pragerda
vo. Vieną kartą prabaščius 
paprašė jį klebonijon siūti.

• Eina pavakary j klebonijon 
siūt. Eidamas mislija, kad 
kas jam duotų piningų pa- 
siulioti. Beeidamas jis sutinka 
ponaitį. Ponaitis klausia jį: 
“ką tu dabar mislijai?” Jis 
sako: "‘nieko nemislijau.” Po
naitis sako: “kaip tu nemisli- 
jai-- mislijai.” Jis sako:
“M, esą, myslyši — mislijau, 
kad duotu kas piningų pasiu- 
lioti.”

“Pasirašyk, aš duosiu.”
“Kad aš neturiu plunks- _ _ w uos.
“Nereikia plunksnos, paimk

žirkles, insidurk pirštą — 
krauju pasirašysi.”
• “Sopės.”

“Nesopės.”
Kriaučius paėmė žirkles ir 

indūrė pirštą. Ponaitis išėmė 
popieriaus šmotelį. Kriaučius 
baksterėjo kruvinu pirštu po
pierių ir sako:

“Duok dabar piningų-gi.” 
Ponaitis sako:
“Eik siūtų; vakare aš nu

nešiu!”
Nuėjo kriaučius kleboni- 

jon siūt ir vaikščioja liūdnas. 
Vienam kambaryj ęiuva, o 
kitam kambary j už sienos gu
li prabaščius.

Vakare, sutemus, atėjo po
naitis ir už lango stovėdamas 
pradėjo šaukti kriaučių:

“Te piningų, te piningų!”
Kriaučius neima. Taip 

prabaščius ir girdi, už sienos 
gulėdamas.

Ant rytojaus prabaščius, at
sikėlęs, klausia kriaučių:

“Kas tau siūlė šiąnakt pi
ningi! ?”

Kriaučius markatnas nie
ko nesako. j .

“Niekas nesiūlė.”
Prabaščius sako: “kaip tai 

nesiūlė, aš girdėjau, kad siū
lė.”

Kriaučius sako: “aš eida
mas klebonijon siūtų, pamis- 
lijau, kad kas duotų piningų 
pasiuliot. Kaip tiktai pa- 
mislijau, tuoj ir atsirado po
naitis ir Ijepė pasirašyti; duo
siąs piningų. Aš pasirašiau 
ir naktį atnešė piningų.”

Prabaščius sako: “neimk 
dabar, esą, tau bus blogai.”

Prabaščius rašo gromatą 
pas dziekoną, klausia rodos: 
“kad tai vienas girtuoklis pa
sirašęs velniui, piningų norė
damas.”

Dziekonas nieko neišmano 
apie šitą; rašo pas vyskupą. 
Vyskupas vėl nieko neišmano; 
rašo pas šventąjį tėvą. Šven
tasai tėvas sako: “kitokios 
rodos čia nėra, tiktai imk pi
ningus nuo velnio ir sakyk 
vis maža, prašyk vis daugiaus 
ir daugiaus, ir statyk ant sa
vo vardo bažnyčią.”

Šitaskriaučius pradėjo nuo 
velnio imti piningus ir vis pra
šo daugiaus. Kriaučius pradė
jo statyt bažnyčią. Žmo
nės, kurie atveždavo ak
menų ar plytų, tai piningų ve
žimus namo parsiveždavo. 
Kuris tik darbininkas ką pa
dirba, labai brangiai moka.

Statė bažnyčią labai bran
gią ir statė ją dvidešimts me
tų. Ir vis šitas kriaučius 
sako: “duokit vis piningų.”

Pastatė bažnyčią ir priėjo 
metas velniams paimti kriau
čių. Kuningai davė jam rodą 
inlipti kozeinyčion, apsirėžti 
aplink grabnyčios žvake ir 
stovėt.

Priėjo pilna bažnyčia vel
nių paimt kriaučiaus. Vel
niai sako šitam kriaučiui:

“Lipk iš kozelnyčios, nes 
reikia mums tave paimti.”

Kriaučius atsakė jiems:
“Neturit jus provos mane 

paimt, matot, kad nepabaigta 
bažnyčia, pusė bažnyčios ne
dengtos. .. Apdengkit jus 
šitos bažnyčios pusę aguonos 
grūdais ir kiekvienan aguo
nos grūdan po penkis čviekus 
kalkit ir žėdnas čviekas, kad 
po pūdą svertų.”

Velniai ką beregi apdengė 
aguonos grūdais. Ir vėl visi 
suėjo bažnyčion. Ir vėl jam 
sako:

“Lipk iš kozelnyčios, laikas 
tave mums paimti, ba kad ne
lipsi, šoksim visi, sūplėšysim 
visą tavo bažnyčią ir tave pa
imsime.”

Kriaučius -jjgms atsakė • 
“aš jūsų nebijau nei vieno. 
Išduokit jus man rokundą, 
už kiek jus mane nupirkot.”

Velniai pradėjo nešt ro- 
kūndas. Neša, neša ir niekaip 
nesuneša — labai už daug nu
pirko. Velniai sako: “lipk iš 
kozelnyčios, ba metas mums 
tu paimti.”

Kriaučius atsakė: “aš jū
sų nebijau .nei vieno, nes jus 
man neišduodat rokundos, už- 
kiek nupirkot.”

Išlipė kriaučius iš kozelny
čios ir eina. Ema ,per bažny
čią, visi velniai žiūri į jį ir 
neivienas neima jo. Velniai

suprato, kad jam kas davė kad tik paspėtum ant 
tokią rodą. ' l

Velniai pradėjo verst pra- 
baščiaus kningas, maž pra
baščius davė rodą. T 
čiaus kningose neranda duo
ta rodos.

šv. tėvo veselijų, kad rastum 
dar finevinčiavotą.”

_ ' Nunešė velnias ton bažny-
Prabaš- ėionį1 užnešė už grotų. Sven- 

tksai tėvas klūpo su panyte, 
kaip tik vinčiavot. Visa pri-

Pradėjo verst dziekono 
kningas, neranda duota rodos. 
Pradėjo verst vyskupo knin
gas , neranda duota rodos. 
Pradėjo verst šventojo tėvo 
kningas — randa — duota 
rodą.

Pristos dabar velniai prie 
šventojo tėvo. Vieną kartą 
pavakaryj šventasai tėvas 
vaikščiojo po sodą, t Štai ir 
susitinka ponaitį. Ponaitis 
ir klausia šv. tėvą:

“Kodėl esi šventas tėvas ir 
neženotas ?”

Šv. tėvas jam atsakė: “aš 
senas, kas už manęs gali be
eiti.”

ruošta, žvakės uždegtos. Taip 
kuningas nulipė nuog 

durų. Baisu — kiek te pamer
gių, svotų, — pilna bažnyčia.

Tuoj lamingas padažė kra- 
pylą. švęstam vandenyj, tuoj 
tėpt šv. tėvui per akis krapyla, 
paskui jaunajai tėpt per akis... 
— tiktai užž ir išzirbė visa 
iš bažnyčios...

Tada žiūri — šventasai 
tėvas kiauliagurbyj paklup- 
dytas su ožka.

šv. tėvas sako šitam kunin- 
gui: “tai tu mane išgelbėjai.”

Šv. tėvas šitą kuningą pa
siliko pas save, — nebeleidė 
namo.

aš nemaniau, kad gali būt tokia 
beširdi!”

Jis pažiūrėjo, į ją jr susiraukė_ 
Jam ji nepatiko. Jos veidas bu
vo taip labai išpudruotas. Dabar ji 
išrodė toki sutraukta, toki, kaip 
numirus. Jis mąstė, kiek ji ištik
ro turėjo metų.

Moteris pažino pasityčiojimo 
žodžius, bet ji j juos nepaisė, nes 
buvo jau pirmiau* juos girdėjusi, 
ir matydama, kad jos kalba jį erzi
no — tęsė ją toliaus.

“Aš jį palikau ant valandėlės. 
Toks bjaurus darbas šluoti vabalus. 
Jie kitą syk taip netikėtai pašoka, 
ir šliaužia per tavo ranką. Jaigu 
tas vabalas būtų palietęs mane, aš 
būčiau numirus — aš žinau, kad 
būčiau numirus.”

Vyras aiškiai rodė, kad toki kal
ba jį suvis neinteresavo. Kad ir 
būtų » interesavus, tai visgi čia 
nebuvo nei laikas, nei vieta tokias 
kalbas vesti. Jis norėjo užsibo-

Toliau pamatė vaikščio
jant panytę, jauną, labai gra
žią. Ponaitis sako šv. tėvui:

“Šita panytė gali eiti.”
Šv. tėvas sako panytei: 

“ar eisi už manęs?”
Panytė atsakė: “eisiu.”
Tuoj tą ^vakarą padirbo 

piršlystes ir nusipiršo šventa
sai tėvas šitą panytę. Eina 
užsakai. Šv. tėvas ir sako ši
tam ponaičiui: “aš esu da
bar neženotas ir tai nežinau, 
kiek mano vaikų yra, sura- 
šykit jus visus mano vaikus, 
kolai aš dar ncvinčiavotas.”

Velnias atsakė: “gerai, su
rašysime męs visus tavo vai
kus per šitas tris nedėlias, 
kolai užsakai eina.”

Velniai pasipylė po visas 
bažnyčias. y

Sumoj, kai visi žmonės 
sueina bažnyčion, tada velnias 
atsistojęs ant prysko ir rašo 
visus šmones, kiek yr bažny 
čioj.

Kuningas, kai atsigryžo po 
pirmajai evangelijai sakyt 
Dominus vobiscum ir pamatė 
ant prysko vęlnią stovintį. 
Kuningas atsivertė kningoj 
tą maldą, kuria prisišaukia 
velnią pas save, — ar norės 
velnias eit, ar nenorės,, o vis 
prieis.

Priėjo velnias prie lamin
go. Kuningas klausia: “ką 
tu čia dirbi?”

Velnias nesako.
Kuningas sako: “sakyk, 

ba aš tave ant altoriaus paso
dinsiu.”

Velnias atsakė: “žmones 
rašau, jūsų tėvas ženijas, ažu- 
davė mums žmones surašyt, 
kiek yra visoj pasaulėj žmo
nių.”

Kuningas prašo: “nešk rpa- 
ne ant šv. tėvo veselijų ”

Velnias sako: “kad tu šil
tas, kaip aš tave nešiu."

Kuningas sako: “nešk grei
čiau, kad da rastum šv. tėvą 
nevinčiavotą.”

Velnias vėl sako! “kaip aš 
tave nešiu, kad tu šiltas. Jaig 
nori, sako, išimsiu duris, tai 
tu ant durų atsisėsk, tada aš 
nešiu tave.”

Velnias išėmė duris ir ne
ša pas altorių. Žmonės nema
to velnio, tik mato — vienos 
durįs eina pas altorių par 
viršų žmonių. Žmonės visi iš
sigando. Priėjo durįsi pas al
torių. Pametė kuningas sumą 
laikyt, pasiėmė švęsto vande
nio katiliuką, krapylą, atsisėdo 
ant durų. Ir žmonės mato 
— eina durįs per bažnyčią 
oran, ant durų kuningas sėdi.

Žmonės visi pradėjo rėkti, 
kad kuningas išeina. Kuningas 
žmonėms sudiev pasakė.

Išėjus oran, klausia velnią^ 
kuningą: “kaip tave nešti, ar 
pažemiu, ar pusėj medžių, ar 
per viršų kalnų, per viršų me
džių, — augštai.”

Kuningas mislija: “neš pa
žemiu — užmuš, neš , pusėj 
medžių — pakars. Sako ku
ningas velniui: “nešk per vir
šų medžių, per viršų kalnų, 
kad nieko nesiektum.” x“Tai 
dabar,” sako velnias, “nešu.”

Tik nešant kuningo kepurė 
nulėkė. Vos kuningas paspė
jo pasakyt: . “palaukk, kepurė 
nulėkė”; velnias sako: “tavo 
kepurė jau trečioj karalystėj, 
jaig gryšime tavo kepurės pa
imtų, tai nepaspėsime ant 
šv. tėvo veselijų, rasime pa- 
vinčiavotą.” Kuningas sako:

Ir dabar, sako, ta bažnyčia, 
kur išnešė velnias kuningą, 
tebesanti be pusės durų.

Vabalas.
“Vakar vakare įšliaužė mano 

kambarin didelis bjaurus voras“, 
pasakojo • ji vyrui, kuris mėgino 
meilintis jąi.

“Voras! nusistebėjo vyras.” Ka- 
me-gi tas rišasi su manim?”

Moteris nusijuokė. Ji visados 
juokėsi netikėtai. Tankiai tas juo
kas buvo erzinantis. Jis nebuvo 
nei laidus, nei ; skambantis. Jis 
buvo^aštras, ir kilo rodos kad ko
kis sulaikomas klyksmas. Kitą syk 
išrūdydavo lyg kad išsiverš į de
javimą,3 ir tas dejavimas niekad 
neuzsfflaigs. Kada tik vyras iš
girsdavo ją juokianties, jis pamirš
davo, jog ji yra graži, ir pradėdavo 
neapkęst ją^ Jos juokas lyg pri
mindavo jam tą laiką, kada ji jau 
bus pasenus — bjauri.

“Jis turbūt iš koridoriaus at
šliaužė. Kada aš jį pamačiau jis 
rėpliojo per sieną žemyn. Jis 
buvo riešuto didumo, blizgantis, 
bjaurus, su ilgomis kojomis, Pa
ėmus šluotą fcš sudaviau jam, ir 
jis nupuolęs ant žemės pradėjo 
palengvėlia krutinti savo ilgas 
bjaurias kojas. Aš sudaviau jam 
vėl, ir jis visis pradėjo kratytis. 
Mano lūpos išdžiūvo, ir lyg šal
tis per mane pęrėjo.' O, jaigu jis 
būtų užrėplioj^s ant manęs! Pik
tumas mane apėmė, ir aš vėl 
sudaviau jam tu šluota, norėdama 

šluota buvo minkš-

taip stipriai, kad

užmušti jį, bet 
ta ir todėl neužmušė, tik sužeidė. 
Kasžin kokia | mane lyg pri
rakinus laikė
aš'nei pasijudiut negalėjau, ir tik
žiūrėjau į jį yg užhipnotizuota. 
Jis visas tampėsi ir stengėsi vilkti 
save per žemę. Rocįos, kamgi buvo 
verta jam tam >yti< Juk jis ži
nojo, kad negal gyventi ilgai, bet 
visgi sužeistas rėpliojo tolyn. Žiū
rint į jį besikajnkinantį, man pa
gailo jo. Aš bučiau verkus, jai 
jis nebūtų buvęs toks bjaurus va
balas. Aš pastūmėjau jį su šluota 
ir mane apėmė džiaugsmas, žiū
rint kaip jis raitosi. Jis negalėjo 
vilktis toli, nes dalis jo buvo sutrin-

vint - Jis mat buvo viens iš tų, 
kuris mėgsta moteris linksmesniam 
ūpe. Po dienos darbo jis norėjo 
turėt pilną atsilsį. Jis nenorėjo nei 
mislyt apie ką kitą, kaip tik links
minimosi ; dienos reikalai jį privar
gino iki- valiai.

Jis uždėjo ranką ant jos peties. 
Ji nusijuokė. Jis ją vėl paleido. 
Išėmęs laikrodėlį žvilgtelėjo į jį. 
Moteris patėmijo, bet nusidavė ne
mačius tai. Jis mąstė apie vabalą.

“Kada aš sugryžau prie jo, jis 
vis da tebesiraitė. Jis buvo nu
rėpliojęs truputį toliaus, palikda
mas dalis savo kojų užpakalyje. 
Kaip baisus jis man išrodė — 
ir aš-aš tai padariau. Aš jį sut
rypiau. Aš jam suteikiau kančias...

Užmušus jį būtų buvus gerada
rystė, bet aš bijojau jį jau ir pa
liest. Žiūrint į jį, aš rodos, pa
sidariau neapsakomai didelė, ir 
dariaus vis didesnė ir didesnė. Ta 
šluota taipogi atrodė kaip aukščiau- 
sis medis, kambaris paliko kaip pla- 
čiausts laukas. Sian ir ten matytis 
buvo rakandai taipgi neapsako
mo didumo., Viskas atrodė dideliu- 
dideliu. O ant žemės gulėjo va
balas toks mažas, toks menkas— 
ir sutrintas...”

Pdgavus vyrą už rankovės, ji 
stūmė jį šalin.

Kadangi jie pirmiaus gan at
virai elgėsi—jis už tai užsigavo, 
ir paėmęs ją už rankos, vėl prie 
savęs pritempė. Jis. nebuvo la
bai mandagus ir delikatnas. Kada 
ji norėjo priešintis jam, jis papurtė 
ją ir jos kepurė nusmuko ant vie
no šono. Akįs prisipildė ašaro
mis.

Traukdamos nuo jo, ji žiūrėjo 
į jį ir jos pirštai ir rankos pra
dėjo krutėt ir raitytis, kaip sužeis
to vabalo kojos.

“O — o!” — ji Sudejavo lyg 
mažas vaikas.

“Jis dar nebuvo suvis negyvas’“ 
ji jam kalbėjo lyg norėdama per
tikrinti jį. “Tik paskiaus aš jį 
užmušiau ir sušlavus su visomis 
šiukšlėmis išmečiau į gurbą.”

Jis nusijuokė. “Na”, kalbėjo 
jis, “juk ten jo ir vieta.”

Moteris atsisuko ir įsmeigusi sa
vo baisias apteptas akis žiūrėjo 
i ji-

“Ar tu nematai — tu! Ar tu 
nesupranti, kad kiekvienas tavo 
palie-.imas — sutrintai kaip aš esmi 
—man priduoda vis daugiau skau
dėjimo. — Ir aš negaliu mirti! 
Aš noriu gyventi. Bet kam tas 
reikalinga, kada geresnė mano dalis 
lieka užpakalyje manęs. Aš vos 
tik galiu rėplioti, o tu, matydamas 
mane sužeistą ir netoli mirties, ir 
norėdamas atimti iš manęs dar 
šiokį tokį užsiganėdinimą, kanki
ni mane dar daugiaus. O paskui, 
kada'i aš būshi tau nenaudinga. 
—būsiu taipgi nereikalinga—ir iš
matų gurbas—tu žinai — tai bu
vo geras patarimas, ar ne? 
Ten jo vieta.... Aš ma
nau, kad neverta tau aiškint, ar ne ? 
Vabalas negali gelbėti tam, kad jis 
yra tik menkas vabalas. Jis tu
rėjo ten būti tamsoj, kur jo niekas 
neužtėmys... Jo vieta ten, o jaigu 
jis išėjo į kitą vietą ir jį kitas pa
gavęs nesigailėjo, nugalabijo, tai 
jis pats kaltas, ar ne?.. Bet čia 
nėra nieko svarbaus, ar ne ? Tik 
vabalas...*

Jie žiūrėjo viens į kitą ilgą^ lai
ką, ir abu jautė kokį tai neramu
mą; taigi todėl vyras nusijuokė.

Perbraukus skepetaite per savo 
nuteptas lūpas, poteris nusijuokė

Legenda.

Senobinėj pylyj, mašastais išmuštoj, Kalėdų va
kare pas kuningaikštį daugelis buvo augštųjų svečių. 
Tarp visų buvo puikiausi ji — gražioji kuningaikšty- 
tė. Ir prie jos buvo jos jaunikis, gražusis augštakil- 
piis Traigintis. Ir buvo tai jų sužiedotuvės. — Džiau
gėsi tėvas, džiaugėsi visi prakilnus svečiai, f gražius, 
meilės dar padabintus jaunučius bežiūrėdami ir jais 
besigėrėdami... Ir linksma buvo draugijoj...

Tik kasžinko nuliūdo jaunoji Rūtelė. 'Kasžinko- 
kios mintįs galvelėn skaisčiojon atėjo, j Nuleidus aky
tes, ji klausė tarytum, kaip ąžuolas senas šakom aps
nigtomis už lango šlamėjo ir pasaką žilą kartojo. 
Ir liūdnas patapo drauge prakilnusis Traigintis. Nu

liūdo ir tėvas ir augštakilmiai svečiai... Urnai pa
sikėlė Rūtelė. “Nelinksma jau man čia linksmojoj 

draugijoj”, sušuko nubalus. “Aš einu, einu pasilik
ti viena, jus manęs nematysit!” Ir tarė jinai į Trai- 
gintį: “tikrai, mano mielas, aš tavo esu ir tavo aš bū
siu, jai paslaptį mano atspėsi ir vietoj slaptingoj at
rasi mane.” Ir Sušuko Traigintis: “O, kad-gi mano šir
dis atspėtų, kad aš-gi atrasčiau tave slaptingoj, už
kerėto joj vietoj, o mano mieliausi širdies tu paguoda!” į

I
Tą naktį paskutinį jau kartą-*jie matė Rūtelę. 

Jieškojo Rūtelės Traigintis. Jieškojo ir* naktį ir dieną, 
ir ėjo j ieškodamas visą gyvenimą savo. Pražilęs, 
lazda besiramstydams, širdyj gaivina jis josios pa
veikslą ir visą jis šalį išilgai ir skersai vaikštinėjo, 
griaudžias liedamas ašaras. Ir jaunos porelės, maty- j 
damos einant Traigintį, kartojo: “žiūrėkit, tai eina ! 
senelis, kurs verkia mielios sujžiedotinės savo!” 1

ta ir priplota prie žemės.” taipgi.
“Kad esi be pasigailėjimo, tai Kas-gi daugiaus liko jai daryt?., 

žinau,” — tyčiojos vyras — “bet ip. X. 1910. Koketk*.

Pas pylį, kur ąžuolas senasai augo, atrasta buvo 
slaptinga rūsis ir grabas rūsy j. — O, koks buvo liūd
nas Traiginčio likimas!.. Grabe jisai grobius atra

do, apdengtus sužiedotuvių rūbais šviesiais... Ir koks 
buvo baisus Rūtelės likimas! Jaunoji, tikra savo žo
džiui, Ji jaunojo laukė per amžių, ir grabas jai iški* 
rūmais patapo. .



Jovaras.

Per kovą į šviesą.

Tarp kalnelių tęsės upeliai ilgomis juos- 
Vietomis prie 

* • bites 
darė 
miš- 
čiul-

Saulės šviesa tarpais debesėlių bėrė ant žemės 
savo lengvins spindulius. Vėjai supdami atgimu
sią gamtą nešė pasauliui saldų7ramumą. Lygumos 
žaliavo giriomis apaugę, o tarp jų ant kalnelių pu
šynai .lyg rūtos puikiai nr’rgėjo. Tarp kalnelių ir 
miško, tarp žalių pušynų margavo dirvos javais 
užsėtos.
tomis ir išsivingiavę slėpėsi miške. 1 
upių plačios lankos žydėjo, kvepėjo ir 
vylijo. Žiedai savo kvapą maišė išvieno ir 

-didžiausį milžinišką kvapą, kuris keliavo per 
kus-ir pievas. Miškuose ir lauke paukšteliai 
bėjo, gegutėj kukavo ir darė puikų mišinį balsų 
ir darė linksmių-linksmiausią gamtos muziką. Tarp 
tos puikios gamtos harmonijos klaidžiojo vaikinas • 
mintyse paskendęs.... Tos^gamtos grožybės jo 
neužganėdino ir neramino, jis jieškojo kaž-ko dar 
puikesnio ir augštesnio už tas gražybes; jis ant že
mės jieškojo gyvenimo tikslo. : .

Medžių lapai palengva šlamėjo, vėjelis nešė jų 
ramų ošimą ir lapelių šnapšdėsys pynėsi ir maišės su 

. paukščių giesmėmis. x Apie vieną didį kalną eže
rai tyvuliavo, bangavo, o pakalnės buvo užverstos 
nepereinamomis uolomis, tarp uolų žydėjo' erškėčių 
krūmeliai., Pakalnių pakraščiuose gėlės kvepėjo, 
šypsojos ir vaikiną vyliojo; jį traukte traukė prie 
savęs, ir gundė sėstis priedų, ir šildytis prieš saulę, 
ir ilsėtis, ilsėtis visada, 
rėjo; nieko neklausydamas ėjo ir ėjo irr augštyn 
į kalną kirto takus; jis neatbojo bedr_~. 
kurios jį-baugindamos 
rių medžių susibraižė raū 

pūsles sutrynė.

Vaikinas į viską šaltai žiū-

lūgnių versmių, 
ką ūžėdavo. Nuo ašt- 

nuolatinis^ darbas 
skaudžias pūsles sutrynėZ aštrių uolų briau
nos trukdė kelionę, o erškėčių dygliai kruvino ko
jas.... Daug ko prityręs,! daug iškentėjęs, pasiekė 
dalelę tų savo svajonių, kurių jau senai troško pa
siekti: jis jau užėjo akt kalnosyiršūnės. 
pamatė?.. Jam baisu įsi rodė, 
kalnėse, jis manė kad tie"1\a!

Bet ką jis 
y Pakol buvo tarp- 
Ineliai yra augščiausi, 

kad ant vieno užlipęs viską pamatys ir tikslą pa
sieks, bet dabar pasirodė, kad nedaug ką pasiekė... 
.Pamatė toli, labai toli, labai -didelius kalnus, ant 
kurių nė per tūkstantį metų ^neįstengtų užlipti ir 
jis persigando, kad taip toli gyvenimo tikslas. Bet 
ką daryti.... reikia tuomi naudotis, ką esi pasie
kęs. Jis viso pasaulio matyt negalėjo, bet aiškiai 
pamatė savo prigimta šalį. Prieš Jį žaliavo pla
tus, platus laukai, apsikumburiavę mažais kalneliais, 
išvagoti upeliais ir apsidraikę krūmais ir miške
liais. Tarp tų lankų, tarp gamtos gražumų švietė 
platus iššrėdyti keliai, kariais vaikštinėjo palaimin
tieji; o tarp tų kelių, tarp krūmų ir pievų buvo 
keliukai visaip susimaigę, perpinti žabais, akmenuo
ti, dygliuoti, pilni liūdnumo; jais ėjo šešėliai naš
tomis prislėgti, vėjo supūsti, nuo saulės nudegę, 
pūslėtomis rankomis, nuvargę, nu juodavę.... jiems 
buvo užginta eit šviesiais keliais, ir jie patįs am
žiais įbaugyti tų kelių bijojo, šalinos nuo jų.

Jaunas vaikinas dairėsi apįjjikui, stebėjosi, mąs
tė apie svieto neteisybes. PrirtSaustųjų vargas jo sie
lą kankino; jam buvo lįūdnajir skaudu kiūrėti, kaęl 
nuvargintieji vienas-kitąjį žudo, kad nemato savo ’ 
priešo, kad leidžia savę , skausti.... Pamatęs svie
to žvėrišką piktumą, suprato, kad žmonės begalo 
nelaimingi, ir tąsyk pajuto savo širdyje stebėtiną 
karštį, kaž-kokias keistas nežemiškas liepsnas, ku
rios degė ir gimdė ugnines sėklas, mažas degan
čias kibirkštėles; vaikinas liepsnose užkaitęs sušuko:

— Atmokėsiu jums* palaimintieji! Už ką jus 
prispaudėt savo vargšus brolius! Aš ugnies kibirkštė- 
les nuo kalno nubersiu ir uždegsiu visą aptemdintą 
kraštą, jūsų rūmai pasiners raudoname gaisre, už
sidegs tisas kraštas, ir nusivalys, ir atsikratys nuo 
senovės' purvų, 
o išaugs duona, meilė 
meilės dalgiais, laimę 
gamtos dovanas rinks, 

Vaikinas perplėšė 

žaibus ir audrą, 
ir darbo žmonės, 
teisybės grėbliais^’ 
sotus ir apsirėdę.

buvo 
aušra 
žaibo 

>supo,

Aš sėsiu ugnį, 
ir teisybė, 

nupjaus, ir 
ir bus visi 
savo krūtinę ir sėmė pilna

sauja tą ugnį, kuri degin tik piktą, o palieka kas ge
rą, ir bėrė ją nuo kalno į žmonių apgyventas vie
tas. Vėjas nešė ugnišką sėklą ir degino laužus 
senų neteisybių ir į pelenus vertė gyvačių lizdus. 
Sujudo visi, tamsieji ir šviesieji; palaimintieji 
pametę kelius, bėgo per laukus gaisrų gesyti; ugnį 
užgesinę, neapykantos kulkomis ėmė šaudyti į kal
ną. Vaikinas drebėjo....

Suprato vaikinas, kad taip neuždegsiąs, tai nie
kai ; kas iš viršaus dega, lengva užgesyti; jis nutarė 
eit ir uždegt išvidaus. Sumanė eiti prie tamsiųjų 
veidų, kurie kepa ant saulės naštomis prislėgti ir 
ten tiems vargdieniams įmėtyt į širdis po vieną ki
birkštėlę, įpūstyt, įkurt, ir tedega, Ir tegimdo jų 
krūtines naujos ugnies sėklas, ir teapimaJžemę di
dis meilės gaisras. Sumanė eit, sudegint erškė
čius, sutrupint uolas ir įvesti visus žmones į pla
tų, lygų kelią, kuriuomi eidami prienaime§"~prieitų.__

Vaikinas jau rengės eiti prie savųjų, jau 
nuritinęs akmenį nuo tako ir jo tikslas, lyg ; 
jam švietė; tik ūmai šiaurės šaltis sublizgėjo, 
greitumu puolė prie jo, lyg erelio sparnais jį ap 
suspaudė ir sušuko:

— Vaikine, sustok! Kur eini?!
— Einu sėti ugnies ir audros — atsakė 

kinas. '
— Aš to neleisiu, — . .' dco šaltis, — aš 

silpną ugnį visada užsaldysiu, 'ąš tave paskandysiu 
karčiame liūdnume, aš nekenčiu ugnies, apsvaigęs 
esi, žmonių nepažįsti... Argi nežinai, kad visi žmo
nės, apart kelių ypatų^man tarnauja. Ir tu man 
tarnauk! Aš tave priglausiu ir amžinai nuramįsiu, 
nieko nebejausi ir būsi laimingas. ;

Vaikinas jo kalbds nenorėjo nė girdėti, jis 
šalčio’ bijojo. šaltis su vėjais jį prie savęs traukė, 
bet jis nepasidavė ir kovojo prieš juos.

šalčiui pajiegas laužė šviesa. i
Audrų sūkuriai vaikiną pagavo, nunešė ir pa-i 

sUtė nepažįstamoje vietoj. Ten buvo keliai if* 
keleliai, takai ir takeliai visaip susimaigę ir susi
kryžiavę. Vakinas nuliūdęs klaidžiojo po krū
mus ir nežinojo, kuriuo keliu eiti prie gyvenimo 

vai-

tavo

tikslo. Ką tik sutiko, vis klausė kelio, vienok 
paklaustieji jam nieko nesakė, tiktai lyg iš bepročio 
baisiai stebėjos, ir jo klausinėjimų niekas nesupra
to.

Blizgantieji, pamatę skersai kelio einantį, ėmė 
jį šaukti:

— Kur eini dikūne! Kur klaidžioji beproti! 
Eik pas mus ir tarnauk, o būsi laimingas! Męs esam 
galybe, esame valdžia!

Storiejie šaukė:
— Pas mus, pas mus, męs gyvenimo tikslas! 

Mums tarnauk! Pas mus yra duona, auksas, sidabras 
ir visos brangybės!

Vaikinas neklausė.
Tarp žmonių apgyventų mažų kalnelių stovė

jo namai su angštais bokštais, paauksuotais kryžiais. 
Apie tuos namus juodos ypatos slankiojo ir nešio
jo su savim kaž-kokią tamsią mirties dvasią. Vai
kinas priėjo ir nedrąsiai pameldė tikrąjį kelią pa
rodyti. Jie su džiaugsmu sušuko:

— Gerai, gerai, kad pas mus atėjai. Męs 
neklaidingi, męs esame tikrojo kelio žinovai, ku
riuo žmogus eidamas sau laimę atras ir linksmai 
gyvens dangaus viešpatijoj. Męs esam tikri į 
šviesą vadovai.

Vaikinas pasakė, kad sau laimės nejieškąs, kad 
netrokštąs turėti dangaus viešptijų, kad nenorįs bū
ti kitų prispaudėju, tiktai norįs gyvent su prispaustai
siais ir tik trokštąs laimės lygiai visiems. — Atėjau 
platint meilės—ugnies ant žemės, y

Tikrojo kelio žinovai iš sykio nusigando, su
mišo, jo kalbos nesuprato^ tik pečiais traukė, žiū
rėjo ir mąstė.

Vaikinas pasakė, kad^žmonių širdyse šventą 
ugnį uždegsiąs, kuri visą piktą išiutikįs, prie tos ug
nies dar ko ten padėsiąs ir stebėtiną šviesą padary
siąs; su ta šviesa visi atrasią tikruosius kelius, kurie 
veda stačiai prie laisvės ir laimės. Dar kartą vaikinas 
nusilenkė ir meldė patarmės. •

Kelio žinovai dantimis sugriežė, baltomis akimis 
pažiūrėjo ir sušuko:

— Parmazone! Bedievi! Beproty! Iš kur tau 
atėjo tokios bjaurios nuomonės?! Tu nori sugriauti 
žmonių ramybę!.... Tu prieš vėją puti! Tu šventą 
Dievo valią niekini!— Negyvais paveikslais ėmė jį 
gązdinti ir liepė pamesti tąs savo mintis; jam ėmė 
kalbėti apie mirtį:

— Tavo tikslas tai grabo lentos! Dulkė esi!.... 
Gyvenk, kaip tavo tėvai!— Ir paėmę didžią kningą, 
vaikinui parodė:

— Čia šviesos kelias, čia mokslas, čia žinios ir 
gyvenimo tikslas! — Vaikinas nežinojo, kas toje 
kningoje yra, tik matė viršui aukso raidėmis atspaus
tus žibančius žodžins: "Evangelija seno ir naujo 
įstatymo”. . ‘ ji _

Toli už kalnų perkūnas dundėjo, ant dangaus 
rinkosi audrų debesįs, o vaikinas tarp kalnelių vaikš
čiojo nuliūdęs, ir vėl jis jieškojo tikrojo kelio, ku
ris nuvestų prie gyvenimo tikslo.

Debesįs ir kalnai tolime horizonte, tartum susi
vieniję rėmėsi į dangų ir ten matėsi pro kalnų 
kampus, pro debesų kraštus koks tai šviesus, aiš
kus gyvenimas pilnas saulės spindulių, pilnas gyve
nimo- saldybių tikslas. Vaikinas į didžias tolybes 
įsižiūrėjęs maž-ne rėkdamas pats sau kalbėjo:

— Kad aš iškilčiau viršum tų kalnų, kad aš 
praeičiau kampus debesų, tai aš dasigaučiau ten, kur 
šviesa, kur žinios, kur laimė, ten žmonės neapsako
mai galingi, malonus ir laimingi, ten daugiau dva
siomis gyvena, o ne kūnais, ten aš pažinčiau žmonijos 
gyvenimą ir jos idealus; ten aš prisigerčiau gaivinan
čios dvasios, ten pagaučiau glėbį saulės spindulių 
ir prisirinkčiau ugnies kibirkštėlių, tada nusileis < 
čiau ant šios pilkos žemės ir visą ugnį broliams- 
vargdieniams po kojų paberČiau, tada užsidegtų 
puvėsiai, laužai ir atsitaisytų į laisvę takai ir tos 
ideališkos ugnies jau nebeįstengtų priešai užgesinti 
ir liaudis su noru eitų tuo keliu, kur žydžia laimė, 
kur žiba dangus.

Vėjai siautė, žaibai žaibavo, medžių šakos lin
gavosi, javai bangavo, audrų sūkuriai aplinkui su
kosi. Tarp tų audros sukuriu stojos prieš vai
kiną, merginos paveiksle, gražybės dvasia; ji stojos 
ant tako, padavė jam ranką, jį užšnekino linksmiai, 
šypsojo ir vyli jo savo gražumu. Vaikinas jos pa
klausė :

— Kas tu esi? ...
— Aš esu meilė — atsakė gražioji.

. — Ar tai tu mane įvedei į tekius vargus ir
kelius sumaišei, kad nebeišeičiau?

— Tai - •
Tai 

blizgėjai ?
— Tai
— Tai

ne aš, tai visuomenės meilė:
gal tu ten viršuje bokštų paauksuota

ne aš, tai Dievo meilė.
gal tu prie “kelio žinovų" kampe tupė-

— Oi, ne aš, ne; aš jų nelaukiau, jie mane pra
keikė, aš jiems atpildymą rengiu.

— Tai sakyk-gi, kas tu esi?!
— Kas esu... Aš esu ta Meilė, kuri gyvenu 

su visa gamta, kuri pradžft>s ir galo neturi, be manęs 
viskas suirtų; aš esu visatinoji moteriškoj^ Mei
lė; mylėk mane, o būsi laimingas.

— Kiek esu prityręs, visos meilės mane var- 
fin, ar-gi tu esi taip gera?

— Aš esu... esu neaprubežiuota, visų priimta, 
šaš tave myliu, aš būsiu tavo kelio galas, aš gyve
nimo tikslas.

’ Ir lapų šlamėjimu ji sušnabždėjo:
— Ar myli?... ar myli?...
Vaikinas nespėjo nė ištarti "myliu", kaip gra- 

ij >ji Meilė j j apkabino, prie krūtinės priglaudė, bu
čiavo ir jo sielą paskandino meilės saldybėje. Tarp 
žalių gojelių jiedu vaikštinėjo, šnekučiavosi, žaidė 
ir mylėjos,

Vaikinui atbodo ant vietos būti, jis jautė kaž
kokį neramumą, vidurinė dvasia jo krūtinėje šaukė:

— Ne čia kelio galas, dar ne čia gyvenimo tiks-

Vaikinas nuliūdo, nežinojo kur eiti, akis nulei
do ir ėmė verkti. Moteries Meilė jį linksmino, 
guodė, ramino ir bučiavo; bet jis tuo neužsiganėdi
no; jo širdis ilgėjos ir troško kaž-ko platesnio, gi
lesnio ir augštesnio. Manė eit sau vienas ir jieš-

klausė:
o nori mieliausis? Ko-gi trokšta nerami

dtęasia^
• jį — Aš trokštu eiti prie augštesnio tikslo, verkiu, 
kad gaįla tave čia palikti, aš eisiu jieškoti Visuome
nės męilės.

, -71! Gerai, drauge, aš sutinku. Visuomenės meilė 
flepriešinga, ji artima mano sesutė. Tik 

nesuprantu, kam-gi mane nori čia palikti?...
.o‘t6Ąš manau, kad man trukdysi..'.

P|Q, tų žodžių abu galvas nuleido ir ilgai, il
gai tylėjo, giliai užsimąstę.

Mašalai zirzė, žiogeliai čirškė, paukšteliai gie
dojo, lapeliai šlamėjo ir gegutės kukavo. O jiedu 
mąstė.,, Po ilgo tylėjimo Meilė prašneko:

— Gamtos nepažysti... Kas gi meilę palieka* 
Kas.gi klaidžioja vienas? Pakelk akis, pažiūrėk į 
paukščius, visi poromis gyvena, visi man gieda. 
Ar girdi, kaip liūdnai gegutė kukuoja? Ji par am
žius kukuoja, kad mieliausio neturi... Taip ir tu 
kukuosi nuo manęs atsiskyręs..'.

—• Bet ar tu norėsi eiti su manim?...
— Ar manai, kad ne... Negana, kad eisiu, 

aš tau ir darbe padėsiu. Dvieja greičiau suras- 
va kelius, iš dviejų bus karštesnė meilės liepsna, 
ugnies kibirkštėlėms aš medžiagą duosiu, aš tau 
papuošiu vargingus takus, aš tau sveikatos ir jie- 
gos priduosiu, o be manęs nieko vietoj pražūsi....

Vaikinas apsikabino Meilei ant kaklo, prisi
glaudė prie jos plakančios širdies, meilės ašaros nu
prausė jų veidus ir sulipo abiejų lūpos į saldų, nebe- 
perskiriamą pasibučiavimą, ir prisižadėjo amžinai 
be vienas kito nebepasilikti ig eiti abu prie aug- 
ščiaiausiojo idealo. Ir ėjo vaikinas sykiu su Meile, 
ir nešė žmonėms kaž-ką nesuprantamą, prakilnų, 
pilną žėrinčių spindulių nešulėlį.

Jauniems žmonėms atverdavo širdis *ir įberdavo 
ten mažas kibirkštėles ir abu su Meile jas gaivino 
ir Icurstė, kol- neatsirasdavo širdies ugnelė. Bet 
te visada jiedu rasdavo laimę; užeidavo žmones ge
ležinėmis širdimis, kurių kietumo niekaip neįveikda- 
vo-Jr nesutirpindavo, —• jie pasilikdavo kaip buvę 
MĮteis.
" Kitus_ rasdavo karštus, bet jų karštis buvo ki

tokį, kitokios ugnies, ne nuo saulės spindulių paei
nantis, bet iš tamsiųjų versmių surūgusių dujų už
žiebta* ir Meilės ugniai priešingas; jų širdįs pilnos 
kftkartinačių dūmų vaitojo:

»— Taip radom, taip paliksim, taip radom, 
taip paliksim... Prieš vėją nepapūsi... Dievo 
^dia >venta... Ai, ai, ai, kaip svietas pasileido, tur 
būt greitai sūdna diena bus... < Jau greitai Antikris
tas atvažiuos... Ai, ai, ai....
jį . Meilė kaskartą darėsi ramesnė, nes užėjo žmo
nių, kurie juodu suprato, rado bendradarbių mažą 
būrelį, kurie taip-pat plačioms žmonių minioms sky- 
y krūmus, taisė kelius ir nešė šviesą. Vaikinas buvo 
Hnksmas ir ėjo su draugais, jam buvo malonu ma
tant būrelį kaskartą augant. Vienok neilgai laimingai 
jie buvo..., Daug draugų tikslo nepasiekę kelio
nėje žuvo... Vieni pamatę stebėtiną šviesą, nusi
gando, susigėdo, spjovė jai ant veido ir vėl įkrito 
į tamsybių gelmes. Kitus sukapojo piktos gyvatės, 
jų kūnus sudraskė dideli meškinai.... Drąsiau
sieji krito nuo sunkių žaizdų ir kraujuose pasken
dę užmerkė akis... O degančios ugnies nieks neuž
gesino, ji giliai įsidegus vis graužė ir naikino pikto 
šaknis. Visuomenės meilė šaukė naujus kareivius 
ir meldė vargti visuomenės labui.

Jaunųjų draugija didinosi ir augo, jie dainuo
dami ėjo vargo keliais.

Platinos keliai, nyko klaidumai, džiūvo purvinos 
pelkės, o jų vietoj žydėjo balti dobilėliai. Iš nuvar
gusios minios kilo linksmos dainos ir gimdė veikė
jams stipresnes jiegas.

Jaunimo dvasia, naujais rūbais papuošta, vis ki
lo aukštyn ir laisvai giedojo naujų laikų dainas ir 
šaukė savo uždegtiems žiburiams:

"Šviesa, o šviesa, prašalink naktis, težėri Ugne 
žmonijos širdis!” , -

Tolybėje, už girių, už kalnų-kalnelių, už plačių 
vandenynų, už laivus kilnojamų jūros bangų atsi- 
bepė atbalsiai:

"Tegyvuoja laisvė, tegyvuoja!!!...

DABAR.
Jai turi tu darių dirbti,

dirbk dabar,
šiandien giedras dar dangus, 
ryt gal debesįs užtrauks, 
vakar jau

dirbk
negrįžš, — 
dabar!

užtraukt dainelę, 
dabar,

Jai manai
trauk

te džiaugsmingi plauks 
lyg paukštelių danguje, 
te melodijos iškils

tuoj dabar 1

balsai,

Jai ką gero nori tarti, 
tark dabar, 
negausi gal progos, 
nelaukdamas rytdienos,

ryt
tai

• meilės žodžius tark, 
tark dabar! Anon.

ŽIEMA.
Nukrito lapeliai nuo girių medelių, 
Išnyko ir žolės iš mūsų pievelių, 
Ir užgulė sniegas ant augštų kalnelių, 
Ledu jau užsidengė sriaunus upeliai. 
Ir laikas šis gamtai griaudingas, 
Ir neskamba paukščių giesmelės............
Ir žmogus ne vienas vargingas 
Vaikams nebetenka duonelės... 
Padėkime, broliai, vieni kitiems, 
Neduokim numirti iš bado bėdniems!

/. belą linijas.

Apie Deklamaciją ir
Sceniškąją Mimiką.

DEKLAMACIJA.
Deklamacija yra gražusis kalbėjimas. 

Norėdami gerai kalbėti, turime išmokti gerai 
dūsuoti, gerai vartoti gerklę, gerai vartyti 
liežuvį ir sudėti lūpas.

Dūsuojame męs visi, bet retas kursai 
turime išlavintą dūsavimą. Deklamatoriui, 
artistui, kalbėtojui dūsavimas išlavinti rei
kia būtinai.

Dūsavimas yra dvejopas: krūtininis ir 
pilvinis.

Pilvinis dūsavimas daugiausia i apsi
reiškia pas vyrus. Moterįs tankiausia dū
suoja viršutinėmis plaučių dalimis; jos, nešio- 
damos korsetus, turi susivaržę pilvą ir da
lį krūtinės, o per tai apatiniai šonkauliai pas 
jas nebesiplečia.

Prie pilvinio dūsavimo, kurį gamina 
diafragma (plėnis tarp pilvo ir krūtinės), 

astuoni apatiniai
Pilvinis dūsavimas

kilnojasi septyni ar 
šonkauliai ir pilvas, 
pilnai išplečia visus plaučius*

Prie krūtininio dūsavimo kilnojama 
pečiais ir pasikelia viršun visa krūtinė; pil
vas ir viduriai įdumba. Krūtininis dūsavi
mas išplečia tik viršutinę dalį plaučių.

Geriausias dūsavimas yra pilvinis, ta
čiaus artistui pravartu ir tas ir kitas. La
vinant pilvinį dūsavimą reikia atsistot, gal
vą truputį atlošti, rankom įsiremti į šonus. 
Laviųatit krūtininį —' uždėti abi ranki ant 
galvos/

Kad atsiekus teisingo dūsavimo, rei
kia sustiprinti plaučiai; plaučiai-gi sustiprė
ja dūsuojant šitokiu būdu: reik intraukti į 
plaučius pakaktinai oro, užlaikyt jį kokią 
sekundą-kitą ir palengyėlia-palengvėlia iš
leisti. Nuolat darydami tokią dūsavimo gym- 
nastiką, tiek išsitobulinsime, kad kvapą ga
lėsime leisti pusę, daugiau kai pusę, o net ir 
visą minutę.

Prieš pradedant kalbėti, reikia intraukti 
į plaučius oro, palaikyt dvejatą sekundų ir 
tąsyk tepradėti kalbėt; jaigu pradėtume kal
bėt tuoj po oro intraukimui, tai oras visas 
išeitų betariant pirmuosius žodžius ir mums 
nepakaktų kvapo užbaigti- sakinį, o svar
biausia — žodžiai neturėtų gero skambesio.

Dūsuoti reikia išlengvo, net ir tada, ka
da priseina kalbėti karštai.

Pažymėjome, kad nereikia dūsuoti gar
siai; vienok išskirtini čia sekantįs garsaus 
dūsavimo būdai, turintįs savo aiškų reiškimą:

1) Atsidūksčjimas, kurs atliekama užt
raukiant kvapą per burną ar per nosis, o 
paskui palengva ir garsiai jį išleidžiant; gar
sas kai-kada gali drebėti.

2) Žiovaujant reikia plačiai atidaryti 
burną, palengva ir giliai intraukiant kvapą, 
o paskui pratisiai, ar ūmai išleisti jį, pa-

* darant garsą. Veidas, žiovaujant, dauginus 
ar mažiaus susiraukia, akįs 
kartais galima visam pasitempti. ,

3) Šnypštimas atliekama 
smarkiai įkvepiant ir i 
nosis.

4) Dejavimas atliekama jTsmarkiai ir 
ūmai išleidžiant kvapą per garsines stygas, 
kartais pratęsiant balsą, o tankiausia nuker
tant.

5) Kosulys padaroma giliai intraukus 
ir paskui ūmai jį išmetus vienu atkirti- 
ar keliais.
6) Sunkiausias garsaus dūsavimo būdų 
juokas; kad gerai jį atlikus, reikia daug

prisimerkia;

atliekama \trumpaf ir 
išleidžiant oĮa vien per

orą 
mu

yra
pasilavinti. Juokas yra eilė garsių ir skambių 
iškvėpimų, padarytų greitesniu ar lėtesniu 
tempu; kada juokiamos, būtinai dreba 
diafragma ir draug su ja pilvas* Juokas, 
kurs nesukelia diafragmos drebėjimo, yra ne- 
naturališkas.

----- Kada reikia juokties garsiai ir smarkiai, 
burna turi būt atvira, lūpos ištemptos, akįs 
iškėstos arba primerktos. Juokianties 
taip smarkiai, galima juokties per nosis. No
rint ūmai pertraukt juoką, reikia greit su
laikyt dūsavimas. Nebegalėj imas susilaikyt
nuo juoko padaroma tuo, kad ilgiau ar trum
piau sulaikohia dūsavimas, o paskui triukš
mingai jis paleidžiama, plačiai išsižiojus.

Juoko garsai skiriasi pagal amžiaus^ 
lyties: suaugę vyrai ir moterįs juokdamies 

ataria maždaug: ha-ha-ha arba ho-ho-ho; vai
kai, seniai ir panelės — hi-hi-hi, arba he-he- 
he.

Kada kokiam sakinyj esti padėta ha- 
ha-ha, tai žinoma, šitas “ha-ha-ha” nereikią 
tarti atskirai, bet reikia juokties, jau beta
riant sakinį. Taip pat reikia daryti, kada 
gale sakinio padėta replika: (juokias).

7) Verksmas taipgi sunki atomaina. 
Verksmas atliekama tokiu būdui įkvepiama 
oras palengva ir giliai, o išleidžiama jis grei- 

•tai, smulkiais protarpiais, susiaurinus gerk
lę. Tai yra paprastas verksmas. Didžiausias 
verksmas pasidaro taip: išleidžiama oras pa 
lengva, bet intraukiama baisiai smarkiai, su 
drebėjimu. J

Norinčiam gerai deklamuoti bei žaisti 
reikia visi šitie dūsavimo būdai gerai perpras
ti ir išmokti jie lengvai ^atlikti.

Kas dėl dūsavimo reikia dar pridūrt, jog 
už vis geriausia yra dūsuoti per nosis: dū
suojant per nosis nekyla joks garsas ir ne- 
išdžiūsta gerklė; tačiaus lūpų, kad ir per no
sis dūsuojant, nereikia perdaug sučiaupti, nors 
maža sriovelė oro gali pereit ir pro lūpas.

•------------ o -------------
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dalykai: ipėka.Balsui reikalingi šie 
skambumas ir grynumas.

/ Balso spėka priklauso nuo dūsavimo or
ganų: krūtinės, plaučių ir gerklės; balso skam
bumas Ar grynumas priklauso nuo sultinių 
pienelių, kuriomis iškloti dūsavimo keliai.

Spėką balsui galima ingyti taisykliškai 
dūsuojant ir nuolat balsą lavinant.

Balso skambumas ir grynumas galima 
užlaikyti pasisaugant, kad nedūsuoti labai 
šaltu oru, pasisaugant nuo dūmų, ypač ta
bako dūmų. Panašiuose atsitikimuose ge
riausias apsaugotojas yra dūsavimas per 
nosis. — ,

Kad pasiekus aiškaus ištarimo, reikia 
mokinties tarti grynąsias balses: a, o, u, 
e, i, gerai atskiriant jų skambėjimą, paskui 
pereiti visas santaras.

Geram aiškiam kalbėjimui reikia išveng
ti ypač šių dalykų: 1) neištarimo arba netei
singo ištarimo r; 2) šveplenimo; 3) kal
bėjimo per nosis; 4) kalbėjimo per dantis; 
5) čiapsėjimo; 6) persmarkaus ištarimo r.

Garsą r kaikurie ištaria iš žydiško, 
anuo galu liežuvio. Lietuviškasai r reikia 
tarti šituo galu liežuvio, pridėjus jį kiek 
augšteliau viršutinių dantų.

Švepieninas pasidaro dėlto, kad lietuvis 
perdaug kišas ten, kur jam nereikia: tai 
perdaug išlenda pro dantis, tai perdaug pri
limpa prie dantų. Nuo šito galima atprasti 
tik gerokai pasidarbavus: reikia balsiai skai
tyti ir skaitant atidžiai kontroliuot savo iš
tarimas. j

Kalbėjimas per nosis kartais esti liga, 
tąsyk vargu kas bepataisyti; bet šiaip jau 
ši yda yra pataisytina: reikia garsiai kal
bėti ir plačiai žioties, stengianties, kad minkš- 
tasai gomurys nebūtų apdribęs.

Kalbėjimas per dantis galima pataisyti, 
dabojant. kad kai kalbi, apatinis žandas 
slinktų žemiau.

Kad išvengus čiapsėjimo, reikia inprasti 
švelniai prasižioti.

Lietuvių kalba turi daug žodžių, pasibai
giančiu garsu j; taigi smarkiai ištariant 
kiekvieną s, pasidaro daug esavimo. Kad 
taip nebūtų, reikia inprasti r tarti švelniai ir 
greitai. -

Į gryną ištarimą ypač reikia daboti 
tiems lietuviams, kurie yra augę Ameriko
je. Tokie tankiai gerai neištaria lietuviško 
t, neatskiria kieto l nuo l minkšto, taria 
angliškai (tikrai sakant, amerikėnįškai) 
garsus r, a, e ir kitus. Scenoje kalbėti suga-' 
dinta lietuviška kalba nedaleistina.

*--------- O ---------
Mokėti aiškiai ištarti žodžius ir turėti ge

ras balsas dąr negana. Reikia dar sugebėti 
atsakančiai ir įvairiai savo balsas vartoti, 
arba, kitaip sakant, reikia turėti palankią in
tonaciją. Šituo dalyku remias visas dekla
mavimo artizmas.

Balsas lengvai mainyti galima tik tą
syk, jaigu visi garsai išplaukia iš krūtinės. 
Krūtinės kalbą galima pažinti iš to, kad, 
kalbant, duobelėj po krūtine pasidaro vir
pėjimas; jį galima pajausti pridėjus ranką. 
Krūtinės kalba turi dar tą ypatybę, kad ją 
toliaus galima girdėti, negu gerklinę. Nors 
ir palengva,- bet teisingai krūtine ištartas žo
dis gali būt girdžiamas toliausiuose salės- 
kampuose.

Įspūdingai kalbėti galima tik įsigilinus 
į minties dvasią. Kiekvienas sakinys, nors ir 
visai tais pačiais žodžiais parašytas, gali tu
rėti kitonišką prasmę, žiūrint į tai, ką^ bu
vo pasakyta pirmiau, arba kas bus pasaky
ta paskui. Paimsime štai sakinį: Jis pas ta- 
•Oė nueis rytoj. Jaigu norėsim pasakyt, kad 
jis, o ne kas kitas nueis, tai męs stipriausia 
ištarsime žodį jis ir sakinys tąsyk skambės: 
jis pas tave nueis rytoj. Norėdami pabrėžt, 
kad pas tave, 6 ne pas kitą jis nueis rytoj, 
męs stipriaus ištarsime žodį pas tave ir tą
syk bus: jis pas'tave nueis rytoj. Tokiu pat 
būdu galime pasakyti: jis pas tave ry
toj, arba, jis pas tave nueis rytoj.

Prasmė kiekviename sakinyj visuomet 
yra viena, tik reikia mokėt ją atrasti.

Deklamuojančiam reikia išmokti dary- 
• ti pauzas. Pauža yra sustojimas kalboje, kad 

orą įkvėpus. Iš pažiūros rodosi tai lengvas 
dalykas, bet ištiktųjų tai nėra taip lengva ir 
beveik visi mūsų deklamatoriai pauzų dary
ti nemoka. Jie tankiausia kalba tol, kol tik 
jiems pakanka kvapo, o per tai sustoja ten, 
kur sustoti visai nereikia; sustoję netinkamoj 
vietoj, intraukia kvapą ūmai, tarytum kriok
dami, ir tuo padaro labai nemalonų įspūdį. 
Beto, nesustodami atsakančioj vietoj, gadi
na ir iškraipo deklemdojamo dalyko prasmę :> 
žodžiai, kurie reiktų ištarti garsiai, pas juos 
išeina silpni ir neaiškus, o tie kurie tu
rėtų būt silpnesni, išeiną garsus, rė
kianti. Kad išmokus gerai daryti pauzas, 
reikia besimokinant kokias eiles, skaityti jas 
garsiai ir stengties ten atsidusti, kur baigias 
mintis. Jaigu koks sakinys ar periodas bū
tų gana ilgas, tai iš kalno reikia prisirengti, 
kad jis gerai ištarus. Paužos gali būt ilgos 
ir trumpos; pauzų ilgio geras pritaikymas 
yra didelis kalbos pagrąžinimas.

Balso bangavimas, iškylimas ir nupuo
limas priklauso nuo vidurinės sakinių pras
mės. Ramioje kalboje tonas laikosi beveik 
ant lygios, atomainos esti mažos ir švelnios; 
karštoje geidulingoje* kalboje tonas mainosi 
beveik kiekvienam sakinyj ir kyla augštyn, 
žiūrint pagal to, kaip auga jausmas arba 
minties svarba.

Balso atomainas reikia naudoti kuopla-

čiausia: nuo augščiausių tonų iki Žeimius 
taip lygiai, kaip dainavime. Kur, lėtoki 
yra staigi pareiga iš džiaugsmo į nuliūdimą 
ten turi staigiai persimainyti balsas, nepul
damas beveik riša oktava žemiau. Nuliū
dimo tonai apskritai esti žemi, džiaugsmu—y 
augšti, vienok gali būt ir atžagariai , tai 
priklauso nuo artisto ir jo gabumų. Ka^ tik 
yra sakoma, viskas turi harmoniškai susitai
kyt su pamatine mintim ir išplaukiančiu iš 
jos pamatiniu tonu. • • | *J I z'

Gerai deklamnoti eiles yra labai neleng-j 
vas dalykas ir reikalauja nemažo artizmo. 
Tankiausi klaida, kurią daro mūsų deklama
toriai, yra sustojimas kiekvienos eilutės pabai
goj ir ritmo dabojimas. Toks deklamavimas 
daro kapojimo įspūdį. . Eilėse, kaip ir pro
zoj, sustojimai reikia daryti tik ten, kur pa
sibaigia mintis. Apskritai deklamuoti eiles 
reikia taip pat, kaip ir prozą, nedarant iš 
eilių kažinkokio nenaturališko ir intempto da
lyko. Tik klasiškos eilės reikalauja lengvo pa
kilumo, patoso, klasiškumui pabrėžti. Patosas 
vėlgi pas mūsų deklamatorius tankiai esti toks, 
kaip bažnytiniuose pamoksluose. Nuo šito 
reikia atprast. Bažnytinis patosas tegali
ma vartoti ten, kur tikrai j iš reikia parodyt.

Pagal poezijos rųšių galima padalinti 
ir deklamacijos tonai: epiškas, liriškas, dra
matiškas, komiškas.

Epiškasai tonas yra ramus,, lygus, ta- 
čiaus negali būt visai šaltas; norint kurioj pa
sakojimo vietoj padaryt didesnį įspūdį, tonas 
galima padaryti gyvesniu ir augštesniu.

Liriškasai tonas gali būt labai įvairus: 
ramus, liūdnas, karštas, audringas, be galo 
pasiilgęs ar įsiutęs. Artisto skonis tegali 
būti nurodytojas, kaip tas tonas reikia varto
ti. Vienok valdymas įsikarščiavimo ir ne- 
įsileidimas į perdaug augštus tonus yra bū
tinas. Be tų dalykų tankiai pražūtų artiz- 
mas.

Dramatiškasai tonas susikrauna iš epiš
kojo ir liriškojo ir apsireiškia skirtingai 
kiekviename atsitikime, kiekvienoj žmo
gystėj, kiekvienoj vietoj ir valandoj; tankiau
sia turi būt pareiškintas mimika ir gestiku- 
lacija.

Kom'iškamjam tonui negali būt duota 
apribotų taisyklių. Į komiškąjį toną tan
kiausia įeina: pamėgdžiojimas kito kalbos, 
pasakojimas rimtu būdu apie aiškiausį niek
niekį ir atžagariai — apie rimtą dalyką vi
sai nerimtu tonu, nesupratingumas, darymas 
ilgu pauzų ir tt. Mimika ir gertikulacija 
tankiai čia atlieka dar daugiau, kaip kalba.

tankiai esti

vartoti saviš- 
koki yra pri- 
scenoje savo

MIMIKA.
Mimika, plačioj to žodžio prasmėje, yra 

būtinas kalbos dapildymas, o draug ir apciu- 
pamiausias mūsų minčių bei jausmų išreiš
kimo būdas. Viskas, kas dedasi dūšioj, 
tuojau atsimuša akyse, veide, visame kūne. 
Tokią mimiką męs turime visi. J> 
naturališka. Tačiaus artistas ją pasikakin- 
ti negali. O tai dėl tokių priežasčių:

1) Naturališkoji mimika 
neaiški ir nevienoda; -

2) Artistas scenoje neturi 
kės mimikos, bet tokią, 
tinkama rolei; rodyti 
ypatą vietoj žaidžiamosios yra netin
kamas daigtas;

3) Naturališkoji mimika scenoje tan
kiausia išrodo bjauriai.

Taigi artistas turi mokinties sceniško
sios mimikos. Sceniškoji mimika dalinasi 
į fiziognomiką 1r gestikulaciją. Fiziogro- 
mika priprasta vadinti visos veido atmainos, 
o gestikulacija — kūno dalių ir viso kūno 
judėjimai.

Neįsigilindami į fiziologiškąjį mimikos 
pamatavimą, nors trumpai aprašysime svar
besnius galvos ir viso kūno judėjimus ir jų 
reiškimą.

Žmogaus kūnas susideda iš penkių pa
judinamųjų dalių: 1) galvos, 2) pečių, 3) 
rankų, 4) liemens, 5) kojų.

Galva, svarbiausioji kūno dalis, turi dau
giausiai jausmo išreikštojų; tie išreikštojai 
yra: kakta, antakiai, akįs, nosis, lūpos ir vei
dai.

lengvas galvos nulenkimas reiškia pa
garbą. Didesnis galvos nulenkimas, tru
putį ir liemeniu įsilenkiant, reiškia nusižemi
nimą. Jaigu galva sunkiai nusvirs, tarytum 
akmuo, akįs bė reikšmės žiūrės į vieną kokį 
punktą, tai tuo bus išreikštą pasidavimas liki
mui, rezignacija. Galva truputį nulenkta | 
šoną, o akįs liūdnai nuleistos žemyn reiškia 
nusiminimą. Galva atmesta atgal, tarytum, 
ne savo, be raumenų įtempimo — reiškia 
didžiausį nusiminimą. Tokiu pat būdu at-( 
mesta galva, tik smarkiai įtemptais raume-| 
nim — reiškia didelį įsiutimą. Pakelta gal
va, reiškia džiaugsmą. Užriesta galva reiš
kia puikybę. Taip pat užriesta galva su 
iškėstom, degančiom akim ir užspaustom lū
pom—reiškia parangumą susikirsti, stoti ko- ‘ 
von.

Greit kreipant galvą iš pusės į -pusę, 
išreiškiama atsisakymas; palengva kreipant- 
galvą iš pusės į pusę, išreiškiama nesuprati
mas; taip pat kreipant galvą, tis su lengvu 
nusišypsojimu, išreiškiama abejonė. Galva, 
tarytum sustingusi, akįs išplėstos, reiškia nu
sistebėjimą. Įtraukiant galvą tarp pečių, 
išreiškiama susigėdyjimas. Galvos iškiši- 
mas priekin, linkui kokio nors daigto reiškia 
žingeidavimą.

Kakta yra žmogaus dvasios parodyto- 
Siauratė ir indubus kakta — nesuma- 

gudrumo ženklas. Tiesi ir plokšti kakta 
tvirtos valios, bet draug ir netolaus regėji
mo ženklas. Kakta siaura į viršų — at
kaklumo ir siauraprotystės ženklas. Kakta 
su išsišovusiais antakiais reiškia žvalumą ir 
mokėjimą pasijuokt iš ko.

Riaukšlės kaktoje eina išilgai ir stačiai.
Pailgosios esti išreiškimu ramaus užsimas- 
tymo, atidumo, žingeidumo, gerumo, o taip
gi ligotumo. Stačiosios gana teisingai paro
do nemalonius jausmus, morališkas kančias. 
Susijungusios ir tos ir kitos išreiškia daboji
mą į nemalonų daigtą, nusistebėjimą, pasi
baisėjimą. ",

Antakių judėjimai yra sujungti su kak
tos ir akių raumenim. Svarbiausi antakių 
judėjimai: išsiplėtimas, atsiliekąs prie ma
lonių jausmų, ir susiglaudimas, pasidarąs prie 
nemalonių.

Akįs yra geriausias mūsų ūpo išreikšto- 
jas. Tankiai vienas akių žvilgesys geriau ir 
aiškiau pasako, negu žodžiai.

Akių obuolėlio dydis beveik pas visus . 
žmones esti vienbdas. Matomasai akių dy
dis priklauso nuo apsupančių obuolėlį rau
menų ir vokų. Pagal to matomojo dydžio ir 
sakoma, jog akįs esą tokios ar kitokios. Di
delės aiškios akįs skaitoma protingumo, at
virumo, gerumo žyme; mažos akįs — tin
gaus ir vienpusiško proto žymė.

Pakeltos į viršų akįs išreiškia didelį 
džiaugsmą, maldavimą, pasišventimą, o taip
gi ir puikybę. Nepajudinamos akįs esti už- 
simąsčius, užsisvajojus, įsižiūrėjus į vieną ko
kį daigtą. Primerkus akis ir truputį prasišie
pus, išreiškiama ironiją. Primerkus akis, 
žiūrint lyg šonu ir maloniai šypsant, išreiš
kiama meilinimos, koketavimą. Išgąstyje 
vokai ūmai išsiplečia, lūpos prasiveria, vei
das išsitempia, rankos pakyla, lyg norėdamos 
apšiginti ar uždengti veidą prieš pamatytą 
baisų daigtą.

Nusistebėjime akįs taipgi plačiai atmer
kiama, bet draug su tuo judinama pečiais ar
ba kraipoma galva.

Neramioj valandoj akįs bėgioja į visas 
pūsis . Nuliūdime esti užstelbtos; abejo
nėj — susiaurintos.

Visoki nemalonus liūdni jausmai akis 
indubdina, užtraukia jas tarytum myglą, pa
daro • nereiškiomis; atžagariai, malonus 
džiaugsmingi jausmai akis uždega, pareiški- 
na, įduoda žvilgesiui aštrumą.

Nosis mažai tegali judėti ir dėlto beveik 
neparodo žmogaus įspūdžių, užtai jos forma 
tankiai gana gerai liūdyja žmogaus būdą. 
Ilga nosis yra kvailumo žymė. Neperdaug 
ilga išlenkta, “romėniškoji” nosis parodo tvir
tą valią ir protą. Jaigu tokios nosies galas 
yra da-gi paplatus, — parodo didžiausią gu
drybę. Smarkiai išlenkta nosis, taip kad jos 
viršūnė žiūri į lūpas, parodo lytiškąjį jauslu
mą, rajumą ir kartais žiaurumą. Plona nosy
tė parodo žvalumą, vikrumą; drūta, mėsinga— 
"molio Motiejų”; plati, raudona — girtuoklį.

Lūpos gali turėti labai įvairų išreiškimą. 
Normališkam padėjime lūpos yra sučiauptos, 
jų linija vingiuota. Miegant, lūpos prasičiau
pia. Žmonės, kurie neprigirdi, tankiausia lū
pas laiko truputį pravertas. Kvailiai ir idiotai 
esti išsižioję nuolat ("išsižiojėliai”). Išsigan
dus ar nustebus, lūpos plačiai prasiveria, bet 
tik tam kartui.

Kietai suglaustos lūpos parodo tvirtą, at
kaklų, sukrų ir šykšttų būdą. Pas kalbų ir 
prieinamą žmogų lūpos sučiauptos lengvai.

Parietus lūpų galus ir ištraukus priekin 
apatinę lūpą, išreiškiama paniekinimas. Tru
puti pakelta (neišsižiojant) viršutinė lūpa iš
reiškia sielavartą, nelaimingumą- Kramtymas 
lūpų parodo pyktį, įsiutimą, ko nors neįvei
kiant. Kuomet juokiamos, visas^ veidas ir lū
pos gali turėti visokį išreiškimą, dėlto-gi ir 
juokas esti: kvailas, veidmainingas, geras, pik
tas, širdingas, rūkštus, ironiškas.

Pečių forma ir pajudinimai gali ir-gi tu
rėt išreiškimą. Platus ir tvirti pečiai parodo 
galybę, kiauri — silpnumą. Vieno peties pa
kėlimas Veiškia paniėką. Abiejų pečių kilste- 
rėjimas reiškia nusistebėjimą, nesupratimą, sa
vo negalėjimo pripažinimą.

Liemens padėjimas ne kartą parodo, kas 
žmoguje dedas. Lygus liemuo — ramumo 
ženklas; kareiviškai lygus — parodo atkaklų 
ar tuščiagalvį pagyrą. Truputį ątsilošęs ir 
išsikreipęs—parodo dideles kančias- Smikš- 
tus liemuo vikrumo ženklas. Atstatymas krū
tinės priekin, truputį išsilenkus liemenyj,, iš- 

, reiškia prisigerinimą, batlaižiavimą. Prisilen- 
kimas, lyg susirietimas, parodo parangumą 
šokti į mūšį.

Rankos mimiškoje kalboje nemaža turi 
darbo. Svarbiausieji rankų gestai yra vi
siems žinomi (parodymas kumščio, pamojimas, 
numojimas, parodymas į kokį daigtą pirštu, 
sunėrimas ant krūtinės, iškėlimas, įsisprindi- 
mas, pridėjimas vienos rankos prie krūtinės, 
pirštų sunėrimas, užlaužimas ir t-t). Kaip ir 
kada vartoti rankų gestus, yra liuosa. artisto 
valia. Būtinų taisyklų čia negali būti. Ga
lima tik duoti apskritus nurodymus.

Rankų, kaip ir viso kūno, judėjimai turi 
sutikti su žaidžiamosios rolės būdu. Karalius 
negali taip gestikuluoti, kaip kareivis, ponas— 
kaip mužikas, mužikas — kaip ponas, inteli
gentas — kaip prasčiokas ir t.L Įvairus 
typai turi įvairias gestikulacijas. Pasipui- 
Idnantis žmogus rankų neiškiša pertoli, ges- 
tikuluoja mažai. Pas atvirą žmogų gestiku
lacija gausesnė. Neapšviesti ir mažo proto 

I žmonės gestikuluoja labai daug ir t.t. Zino- 

damas tai artistas, kiekvienai rolei turi pri- 

visur vienodos.
Rankų pajudinimuose visuomet turi būt 

užlaikytas dailumas. Žmogaus judėjimuose 
gražiausioji linija yra apskrita. Taigi ranka 
niekad neturi būt tiesi, kai pagalys (išskiriant 
žinoma, tuos atsitikimus, kada tai tyčia rei
kia paradyti). Kelti ranką reikia taip, kad 
viršutinė dalis, iki alkūnei keltųsi pirnia. Ke
liant ar ištiesiant ranką, niekad neturi pasi
daryt aštrus status kampas, — ranka turi už- 
laikyt apskritumą. Laikant rankas nuleistas, 
nereikia jų prispaust prie šonų, laikyti liue
sai, pečiai turi švelniai slinkti žemyn. Pirš
tai niekad neturi būt ištiesti, kai šakalai, juos 
visuomet reikia laikyti liuesai, truputį įlenk
tus; bet vėlgi jie neprivalo išrodyt, kai kab 
liai.

Reikia saugotis išvengti tryniojimo rankų, 
mastagavimo, kai malūno sparnais, iškėlimo 
augščiaus galvos, nusisukimo į šoną, pauškėji- 
mo į kelius, garsaus sudėjimo delnų, žaidim\ar 
minkymo ko pirštais. Visi rankų judėjimai 
galima daryti tik į priekį, negalima į šoną ar 
užpakalin. Iškeltą augštyn ranką reikia nu
leisti išlengva, nežymiai; ūmus rankos nume
timas galimas tik ypatinguose atsitikimuose. 
Nuleista žemyn ranka neprivalo kabaldžiuoti, 
jos naują padėjimą ji turi užimt visai ramiai.

Išgąstyje, matant kokį bjaurų ar -neap
kenčiamą daigtą, rankos esti atkreiptos del
nais nuo savęs. Džiaugsme ir visuose kituose 

I atsitikimuose rankos esti atkreiptos delnais į
save. Prakeikiant, ranka esti iškelta delnu 
nuo savęs, šaukianties Dievop — delnu į save 
Šituodviese atsitikimuose ranką reikia iškelti 
augščiaus galvos. r -j

Rankų judėjimai turi sutikt su jausmu; 
rankos toks ar kitokį pajudinimas, privalo at
silikti prieš pasakysiant mintį arba ją jau 
sakant, bet niekad po pasakymui. Dviem 
besikalbant, abiejų judėjimai ir mostagavi
mai neturi būt vienodi. Besikalbant su kitu, 
mastagaviniai turi būt daromi loj pusėj, iš 
kurios tas kitas stovi. Nereikia mastaguoti 
prie kiekvieno žodžio.

* Kojos. Maloniausias dalykas regėti gra
žiau stovintį artistą. Norint gražiai stovėti, 
nereikia kojų nei pariesti, nei perdaug iš
tempti; liemuo turi būt lygus, liuosas, neiš
temptas ir neapdribęs; stovėti reikia visuomet 
ant abiejų kojų: vienos kulšės atkišimas nėra 
gražus. Nereikia stovėti nei ant pirštų, nei 
ant užupenčių, bet lengvai visa koia, — per 
daug neisskečiant ir nesuglaudžiant pėdų. Sto
ties reikia taip, kad būtų paranku stovėti ir 
reikale lengvai galima^būtų pradėti eiti.

Vaikščiojimas neturi būt sunkus, bet ir 
negali būt per daug plaukiantis, einant, 
kojos turi šiek-tiek linkti keliuose ir judėti iš 
šaknų. Nereikia daryti per daug {smulkių 
ar per daug plačių žingsnių, nereikia eit šo
nu; nereikia eit atmetus stuomenį atgal, arba 
jį nulenkus į priekį.

Visko, kas čia paminėta, galima nepildyti' 
tiktai tąsyk, jaigu to būtinai reikalauja rolė.

Kojų padėjimas ir eisena gali irgi turėt 
visokį išreiškimą. Suriestos ir įtemptos ko-- 
jos reiškia kokią nors kančią, truputį links- 
tančios atgal, užriestais viršun pirštais’, rejš 
kia baimę; virpančios — baimę ar nekantru
mą. Neapykantoj kojos sunkiai remias į 
žemę, pyktyje — trepsi, nusižeminime — šliau
žia žeme, džiaugsme — šokinėja.

Pagal eisenos tankiai galime pažinti žmo
gų, kuo jis yra: męs išskiriame eisenas: pono, 
mužiko, vaiko, moters, vyro, šokiko, kareivio, 
seno ir rimto žmogaus, jaun£ irAėjaveikio.

Paminėjome čia svarbiausius mimikos pa
grindus. Artistui jie visi reikia žinoti, mo
kėti jais tinkamai naudoties ir tikslingai juos 
pritaikyti. Naudojimos mimika ir jos. pri
taikomas yra gan nelengvas dalykas ypač 
pradedantiems artistams. .

Neįpratę būti scenoje labai tankjai jau
čiasi, kaip sugauti ir bijo padaryti/ žingsnį, 
o kiti vėl manydami, kad jie yra dideli artis
tai, bėginėja, šokinėja, trypia ir vien to pasie
kia, kad gadina žiūrovams nervus.

Labai tankiai nesulaikoma žodžio ir ges
to vienybės, tankiai nemokama vaikščiot; bėg
ti, sėsti, nemokama pakelti ir nuleisti rankų, 
arba per daug jomis kėtojama. /

Visos panašios žaidimo spragoj iciekvie-. 
nam galima prašalinti, jaigu tik bus jiano-- 
reta uoliau padirbėti ir įsigilinti sayo darban. 
Gražus harmoniškasai gestikulavimas ir žai
dimas neiškarto galima pasiekti. Kad jo 
pasiekus, reikia išlavinti savyje dailės pajau
timas, prisižiūrėti dailininkų veikalanis (skulp
tūroms, paveikslams), - prisižiūrėti įvairiems 
žmonių papročiams ir apsėjimams, įvairioms 
jų jausmo matomoms apraiškoms. Reikia 
daug skaityti, gerai susipažinti su dailiąją 
literatūra, išmokti atjausti ją. Žaidžiant vei
kalą, parodantį senovės laikų žmones, reikia 
'suprasti anos1 ■gadynės dvasią, taigi artistui 
reikia ir historiją žinoti, ar bėnt-gi kas sykis 
jospi kreipties, kuomet norima žaisti histo- 
riškasai dalykas. Pagalios, turint šitai vis
ką, artistui būtina išdirbti savyje mankštu- 
mas, vikrumas gracija ir artistiškasai taktas. 
Vikrumą, graciją suteikia gymnastika, šokiai 
ir fechtavimos. Artistiškasai taktas, t y. mo
kėjimas tinkamai naudoties mimikos ženklais, 
įgyjimą tiktai iš praktikos. Besimokinant, 
nereikia iškarto imties ištisų rolių, bet la- 
vinties atskirose scenose, parodančiose tokį 
ar kitonišką žmogaus būdą. Pradėti reikia 
iš lengvesnių, ramesnių r scenų ir tik ilgainiui 
jau prieiti prie sunkesnių, daugiau sukomp
likuotų. Pradžiai geniausia imti klasiškos



—

iškilmingos scenos, nes tokios suvaldo nerei->

mokus gražiai laikyties riceriąus drabužiuose 
ar frake, jau nebesunku bus surdute ar ser
mėgoj, bet neatžagariai. Mimikos negalima 
mokimies be žodžių.

Pridursime dar pastabą deklamaf^iams.
Deklamuojant užvis geriausia yra visai ne- 
mastaguoti rankomis, laikyti jas liuosai nu
leistas žemyn, tik galva ir veidas turi veikti. 
Mastagavimas yra daleistinas, jaigu dekla- 

• muojama kokios komiškos eilės. Monologuose 
reikia netik mastaguoti, bet ir žaisti.

ŽAISMES.
Paskaita skaityta 129
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Žąismės, kaip jos šiandieu^ra supranta
mos žmonių, ypatingai žemesniųjų luomų, 
tinka tik vaikams ir, gal, šiek-tiek jaunimui. 
Suaugę žaismes paprastai šlaito vaikystės 
daigtais ir, norėdami suaugusi žmogų nesub
rendusiu pavadinti, liepia jamĮeiti su vaikais 
pažaisti. Vaikai ir jauni žmonės žaidžia 
dėlto, kad1 nėžaulus jiems sunku būtų susitu
rėti. Paš juos gyvumo ir energijos yra dau
giau negu jiems reikia jų gyvybės •palaiky - 

. mui. Šitas jų gyvumo ir energijos antvir- 
šis apsireiškia jų žaidimu. . Jai vaikai žaisti 
negauna progos, tai tas jų jiegų antviršis 
liekasi neišplėtotu, ir jie. jai ir ne- 
sunyksta galutinai, tai visgi ir neišauga j 
sveikus ir drūtus žmones. - Šitą tiesą pa
tvirtina sveikata šio laiko civilizuotų žmonių, 
Jcurie nuo mažų dienų priverstais buvo sau 
duoną pelnytis prie darbo dirbtuvės. , Jų 
sveikata, yra menka ir jie gyvena trumpai.

Taigi žaidimas vaikams ir jauniems 
žmonėms yra -reikalingas pirmiausiai jų jie
gų išplėtojimui’ Žaismėse jie išlavina miklu
mą, ištvermę ir vieką.

Bet žaismės ir be to dar yra reikalingos; 
jos tiesiog yra saldum pasilsiu po sunkaus 
darbo ir praktiška gyvenimo mokykla. Tie
sa, ne apie kiekvieną žaismę tą galimą pa
sakyti; kitos jų daugiau užkenkia, kaip nau
dos įduoda jose dalyvaujantiems; bet, nežiū
rint to, vis-gi net ir jose randama šis-tas ge
ra. Paimkime kadir šokį; jįs kaipo žaismė 
parodytoje čion prasmėje, visai netikęs; vie- 

' nok jame randama ir geros pusįs. Pirmiau
siai, šokis duoda progą jaunimui susirinkti į 
vieną vietą ir leidžia jauniems žmonėms vie
nam su kitu pasikalbėti, juokus pasakyti, 
mandagumo išmokti ir tt.

Prie to dar taf linksmas susirinkimas 
pakelia susirinkusių ūpą, pralinksmina juos, 
sustiprina jų dvasią’ir leidžia jiems užmiršti 
visus tuos nesmagumus, kurie kartais slogi
na jų širdį it sunkina jų gyvenimą.

Taigi, kaip matome, pasilinksminimas, 
žaismė yra priemone, su kuria žmonės bando 
savo gyvenimą palengvinti. Tai yra tam tik
ras pasilsio būdas po kokio-nors įkiraus dar
bo. Šitaš~pasilsis yra žmogui taip reikalin
gas, kaip ir pats darbas. Darbas išmankšto 
žmogaus raumenis ir tuomi išlavina jo vie
ką ; pasismaginimai, žaismė nuvaro nesma
gias mintis ir žmogus, rūpesčių naštą nuo sa
vęs nustųmęs, kaip ir pajaunėja.

Manau, kad ne vienas atmename, kaip 
Lietuvoje po sunkaus darbo, vakare, bernio
kai ir merginos namon eidami, ima dainuo
ti, ar juokus pasakoti; klausydamas jų, ne- 

f sakytum, kad jie per dieną ingulę ir prakai- 
į tui nuo jų lyte lyjant rugius pjovė, ar šieną 

grėbė. Koki jie linksmi, smagus ir laimin
gi! Sakytam, kad jų gyvenimas medum 
plaukia, — tuo tarpu jie dirba sunkiai, min
ta prastai ir gyvena suniukusiuose^ po šiau
diniais stogais namuose.

- Iš to matome, kad gyveninio sunkeny
bės žmogaus neprtveikia, jai jis turi progą 
po jų atsikvėpti ię jas bent trumpam lai
kui užmiršti. Užmiršti gi jis jas gali tik pa
sismagindamas kokiomis nors žaismėmis, ku- 

<nos nuvaro rūpesčius šalin, išblaško nesma
gias mintis ir tarytum atidaro langą pasau- 
liogiedron, kur tie patįs suniukę rūpesčiai ir , 
vargai atrodo linksmesniais ir netokiais jki- 
riais. Tikiu, kad ne vienas atmena iš savo 
paties prityrimo, kaip po smagiai praleistam 
vakarui ant rytojaus jam viskas atrodo ki
taip; kaip jo širdis džiaugias vakarykščiais 
atminimais ir jis, nuo jų ingavęs energijos, 
darbo dvigubai daugiau padaro.

Žaismės visuomet vaidino svarbią rolę 
tautos gyvenime. Jos davė pradžią pačiai 
civilizacijai, kurią'paskui tobulino ir tobulina 
ligšiol. Žaismės išauklėjo bažnytines cere
monijas, muziką, poeziją, grožio skonį; pa
mokino mandagumo; išlavino vikrumą, vie
ką ir narsą.

Pati pirmoji žaismių. pradžia tai lauki
nių žmonių šokinėjimai su klyksmais aplink 
savo dievų stabus. Jie tą darė, norėdami sa-- 
vo dievams intikti, taip kaip męs kad, norėda
mi verkiantį vaiką nutildinti, supame jį, 
giedame jam ir šypsomės į jį.

Iš šitų laukinių žmonių šokinėjimų ir 
klyksmų išsirutulojo rimtesnėje savo pras
mėje mū$ų pamalda ir linksmesnėje — šo
kis, daina ir poezija.

Šokiai savo tolesniame bes i vystyme iš
lankstė ©tokias žaismes: bėgtynes, svaidy- 
nes, imtynes, juokžaismės ir kitokias, kurios 
visos savu žarų tobulino žmonių jausmus ir 
klojo taką tautos kultūrai. - Žaismės tai iš- 

tikro kultūros topšysu Jai tauta myli žaismes 
ir jos žaismė yra Kuosos nuo žiaurumo ir 
ištvirkimo dėmė, tai ji būtinai turi būti 
kultūringa, šit senovė graikai buvo kul
tūringiausia tauta ir pas juos žaismė užėmė 
svarbiausią gyvenime vietą.

Kadangi graikų kultūra ir ligšiol uži
ma ne menką vietą apšviestų tautų gyvenime 
ir kadangi ji buvo išplėtota tik dėl žaismių, 
tai, regis, nebus prošalį apie graikų žaismes, 
plačiaus čia pakalbėjus.

Be visokių mažesnių žaismių pas grai
kus kas ketveri metai buvo didėsės žaismė 
Olimpijoje; buvo jos pašvęstos vyriausio jų 
dievo Zeuso garbei ir traukėsi penkias die
nas, prasidėjus tuojaus po vasariniam die- 
nolygiui. Jos ypatingai atsižymėjo atletiško
mis imtynėmis ir lenktynėmis raitais. Nuo 
senų senovės Olimpija buvo pašvęsta tikė- 
jtmiškoms apeigoms ir per ištisus metašim- 
čius graikai dėjo savo turtus ir didelį dailė 
numanumą šventnamių ir aukkurų statymui. . 
Kas ketveri metai jie statė ten geriausią sa
vo kūno išvystą ir įžymiausia švenčių ypaty
be pamažu virto viekas, ištvermė ir vikrumas. 
Rytiniame lygumos gale buvo smėlių nupil
tas ruožtas apie 625 pėdų ilgio ir per me
tų metus būdavo ten bėgtynes tiesiog vie
non pusėn. Šitose bėgtynėse dalyvauti galė
jo tik* laisvais gimusieji graikai, turį nieku 
nesuteptą vardą kurie tam tikrą reikalauja
mą laiką buvo lavinęsi graikų mankštyklose. 
Einant imtis buvo traukiama burtai dėl vie
tos ties Zeuso stovyla ir kiekvienas imtinin- 
kas prisiekė imtis be apgavystės. Dovano- ’ 
mis buvo vainikas iš alyvos šakelių, auksinių 
peiliu nupjautų vaiko, turinčio tėvus gyvais, 
nuo švento laukinio alyvos medžio Olimpijo
je. Vainikai stovėjo padėti ant stalo ties" - 
Zeuso stovyla šventnamyj. Pergalėtojui tyi-. 
vo dedama vainikas ant galvos, pirma paK 
dėjus po juo vilnų pluokštelį, ir paduodama 
palmos rykštaitė rankon. Šauklys apšauk
davo visiems jo vardą, jo tėvo vardą ir joigib 
mimo vietą. Laimėti alyvų vainiką buvo 
augščiausia garbė. Pergalėtojas galėjo sta
tydinti monumentą šventame gojuje ir kar
tais jam buvo leista net savo paties stovylą ą 
statyti. Prasidedant su penkioliktu žaismė- 
laikiu arba taip vadinama olimpiada, prie pra
dinių išilginių lentkynių buvo dvigubos bėga
mos lenktynės, vadinas, į ten ir atgal. Kaž
kuriose vėlesnėse olimpiadose" buvo bėgama 
dvyliką kartų aplinkui bėgamąjį lauką. Aš
tuonioliktoje olimpiadoje buvo pridėta su
dėtinės lenktynės, susidedančios iš bėgimo, 
šokinėjimo, ritinio skaidymo, strypo mėty
mo ir galynių. Iš pradžių imtynės buvo ski
riamos tik vyrams, bet vėliaus ir vaikai bu
vo leidžiami prie lengvesnių. Pagal sutartį 
padarytą devintame metašimtyj prieš Kristų 
po Spartos globa visi graikų kilmės lenkty- 
ninkai ir žiūrovai be baimės į žaismes ga
lėjo eiti net karo metu. Į šitas žaismes ke
leiviai plūdo iš visų Graikijos miestų ir to
limiausių graikų kolcnijų. Žaismės graikams 
buvo vienu iš svarbiausiu gyvenimo nuotikių; 
jie ėjo į jas, kad atsižymėti ir gauti alyvos 
šakelių vainiką ant galvos uždėti. »Dėl šito 
vainiko varžėsi jie netik greitumu ir vieku ar 
vikrumu, bet ir protu, sumanumu. Poetai, 
skulptoriai, vaizdrašiai ir kiti taipgi sten
gėsi vienas kitą pralenkti savo eilėmis, savo 
pramaningumu, daile. To pasekme buvo 
graikų kūno sudėjimo gražumas, graikų dai
lės augštumas, graikų raštijos tobulumas, kul
tūros platumas. Ir visa tuo gėrisi ligšiol 
apšviestasis pasaulis. Jie tą viską pasiekė 
per savo žaismes.

Kuone tą patį matome ir su mūsų laikų 
tautomis. Šitai amerikiečiai yra labai kul
tūringi žmonės ir podraug dideli žaismių mė
gėjai; pas juos nėra to miestelio, kuris netu
rėtų savo svaidalaukio, ar bėgamojo ple- 
ciaus ir kurio gyventojai kaip išvaryti neeitų 
žiūrėti svaidomųjų ar kitokių žaismių. Ir 
tap pat pas juos nėra to miestelio, kuriame ne
būtų kningyno, pakaktino mokyklų skaitliaus 
ir kokios nors pramonijos.

Žinoma, kaip pas senovės graikus, toli 
gražu, ne viskas buvo girtinas taip ir pAs 
amerikiečius ne viskas yra gera. Bet tas, kas 
nėra girtina, apsireiškia ir jų žaismėse. 
Tarp tų galėtume paminėti kumštynes dėl pi
ningų ir kitas tam panašias pramogas.

Kaip doros žaismės pakelia tautą, taip 
’ nevykusios žaismės ją puldo. Kokia nors bū

do silpnybė panaudojama žaismėje ineina į 
papratimą ir virtusi tautos papročiu ją puldo. 
Šitaipos pagal tautos* žaismes galime spręsti 
apie jos prakilnumą. Kurios tautos žaismės 
yra padoresnės, toji tauta yra prakilnesnė.

Bet šitaip tautą matuojant męs, lietuviai, 
nedaug kuo tegalime pasigirti, kadangi pas 
mus žaismių nedaug ir tos, kokios yra, yra 
prastos. Nuo to laiko, kaip mūsų kuningija 
senovines žaismes savo keiksmais išnaikino, 
liko pas mus tik beveik vienas suktinis šokis 
ir tas tik prie atmuštos alaus bačkutės.

Svarbiausiu šokio tikslu yra lyčių suar- 
tinimas. Kaip vaikinas, taip mergina eina 
į šokių vietą, kad vienas kitam pasirodyti, 
arčiaus vienas kitą pažinti ir po to vienas ki
tą pamylėti. Bet, ko jie šokiuose jieško, vi
sai to neranda. Mergina gali būti gera šo
kikė, ji gali turėti gražiai sušukuotus plaukus, 
bet tas dar neparodo nei jos širdęs, nei jos 
proto.

Tas pats gali būti ir su vaikinu. Jis 
gali mokėti gražiai pašokti, vikriai pasi
staipyti ir net kokius juokus pasakyti, bet prie 
visa to pas jį gali nebūti nei trupinio vyrišku^ 
mO| mokslo, ar padorufho. • .
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įspūdžių vienas kitą pamylėję ir suėję | porą, 
F tuojaus vienas nuo kito atšąla ir, vietoje 
or turėti linksmą, laimingą šeimynišką gyveni

mą, jie atsiduria tarp keturių ankštų sienų, 
u kurios klausosi tyliai jų vaidų ir nesutikimų 
\ ir troškina juos savo oru.
i Jai gyvenimas susidėtų tik iš vienų 

šokių, tai jie gal ir patiktų vienas kitam.
, Bet to paprastai nebūna, nes po jungtuvių
• tuojaus atsistoja jiems prieš akis, lyg kokios 
šmėklos — duonos klausimas, pažvalgų skir
tumas ir jie patįs vienas kitam pilnoj savo tik
rumoj, kurią jiems šokių įspūdžiai buvo už
slėpę. Visa tam išėjus į aikštę, gyvenimas 
virsta nepakenčiamu ir prieina prie to, kad 
jiems reikia skirtis. Taigi šokis, kaipo lyčių 
suartinimo būdas, savo tikslui visai neatsako.

Taip pat nedidesnė jo vertė yra ir ki
tokiems tikslams. Kūno miklumą šokis iš
lavina tik labai mažai, o mandagumą ctyrf 
mažiaus, kuomet negerumas, kokį jis padaro, 
yra labai didelis.

Besisukančios kaip vėjas jaunų žmonių 
poros susiglaudžia arti vienas kito ir jų krau
jui nuo sukimos įkaitus, o protui nuo alaus 
ar kito ko dar smarkesnio apsvaigus, užeina 
jiems nereikalingos mintįs, kurios neretai 
išveda juos iš padorybės kelio ir pastumia 
pakalne žemyn. Žinoma, .tąsyk randasi li
gos ir jų gydymui stebuklingi gydytojai. Męs 
tad papykstame ir rugojame ant laikraščių — 
tiesa, gal ir ne bereikalo, —Jcad jie visokiems 
apgavikams, įsigeidusiems pasinaudoti mū
sų nežinyste, esti įrankiais. Ar-gi ne iš- 
mintingiaus būtų pykus ne ant apgavikų, tik 
ant savo nežin^stės, kuri yra mūsų aršiausiu 

^priešu? Taigi vietoje kaltinus kitus,- daug 
ištpintingiaųs. būtų pradėjus tą savo nežinys- 
tę blaškyti. ^Pirmiausia suraskime, kas mums 

' kenkia, o paskui stengkimės tąjį negerumą 
prašalinti. Jai mums kenkia gėrimas, liau
kime gėrę; jai mūsų žaismės yra netikusio
mis, pakeiskime jas geresnėmis.

Bet čia atėjus, klausimas užeina, kokios 
žaismės galėtų būti mums naudingomis? Be 
abejo tokios, kurios lavintų mūsų jaunimo' 

' jausmus, pamokintų mandagumo, duotų kū
nui miklumą ir vieką ir būtų proga smagiai 

, laiką praleisti ir jauniems žmonėms vieniems 
su kitais arčiaus susipažinti. Tokiomis žais- 

! mėmis galėtų būti visokios nekaltos tauti
nės žaismės, kaip antai: žuvį gaudyti, vove- 

: raitę gaudyti, teterviną mflsti, ripką mušti, 
! paukštinė žaisme, krasa, aguonėlė ir tt. taip 
! pat muzikališka žaismė skudučiai — lengva 
! išmokti ir maloni klausyti. Taigi jaunimui,
• .ar ir suaugusiems žmonėms labai tinka lai- 

įkas praleisti tokiomis tautinėmis žaismėmis
; ir visokiomis gymnastiškomis lankstynėmis. 
! • Mūsų tautinių žaismių atgaivinimui pra-
! džią yra jau padaręs p. Petrauskas. Reikia 
! jo tas darbas tik plačiai paimti ir geriaus iš-" 
! plėtoti Kiekvieno pasilinksminimo ratelio,
! kiekvienos tautinės draugijos priederme tu-
' retų būti su visomis mūsų tautinėmis žaismė-
; mis apsipažinti ir visur savo pasilinksmini-
; muose jas vartoti.

Kadangi žaismių ir pasilinksminimų 
! tikslu yra netik būti priemone smagiai lai-
! ką praleisti, bet ir dvasią atgaivinti bei

kūną sustiprinti, tai męs visųpirmiausiai tu- 
; retume pasirūpinti, kad mūsų baliuose ir suė- 
; jimuose nebūtų vartojama toki dalykai, ku- 
! rie priešingą veikmę padaro: alus ir degtinė.

Kad šitie gėrimai tą padaro, tai nėra 
! reikalo pasakoti, * nes kiekvienas, kuris juos 
! vartoja, gerai žino, kaip jam ant rytojaus 
! galva skausta ir jis, jai ne visą, tai bent 
! pusę dienos mažAi ką ga^i beveikti.

Kiekviena draugija,' kuriai rūpi savo 
; sąnarių ir savo tautos- gerovė, rengiamuo- 
; se jos vakaruose prival&ų nei lašo neturėti 
; svaiginančiųjų gėrimų. &as nori girtuokliau- 
! ti, tegul sau girtuokliauja vienas ir tegul 
! pats save už tai kaltina. ’ Šitą tvarką įvedus 

į mūsų pasilinksminimu^, męs tikrai pakiltu
me augštai, nes tarp niūs žymiai sumažėtų 

! girtuoklystė, o su ja drauge ir smuklių skait- 
[ liūs: vieni nebūtų ligotais, kiti surastų sau 
; padoresnį užsiėmimą ir męs į pasaulį pradė- 
; tume žiūrėti blaiviaus.

Bet gal, skaitytojau, pasakysi, kad į to- 
! kius pasilinksminimus niekas neis?

Neis j juos tik tolai, kol jie bus tokiais, 
! kokiais yra dabar: besuomonišku arklių try

pimu aplinkui kuliamą mašiną pagal muzi- 
" kos saiką dulkių debesyj. Bet jai į mūsų 
! vakarus bus įvestos gražios, linksmos žais
ti mės, nutikę juokai, jai vakaro rengėjai duos 
!« savo svečiams progą užmiršti jų gyvenimo 

i prozaiškumą. tai į juos žmonės dar dažniaus 
lankysis negu dabar. Be pasilinksminimo

• žmogus negali apsieiti. r.
Męs, tiesa, manome kitaip; duodame 

> elgetai centą, kad jis už jį sau duonos nusi
pirktų, arba nakvynę kur gautų; ibet jai jis 

! ? panorėtų už jį pasilinksminti, tai męs tuojaus 
■akis pastatytume: kaip tai, elgeta nori links
mintis!?

Tuo tarpu pas elgetą taip pat yra siela, 
kflp ir pas mus, kuri reikalauja-atsigaivini
mo, nusišypsojimo, pasismaginimo.

Mūsų elgetos yra taip užuitais, kad jie 
. neišdrįsta savo jausmų išreikšti ir su jais 

slepias; bet senovės Romoje šitas žmonių luo-
* mas nuo pasiturinčiųjų luomų atvirai rei

kalavo net tik duonos, bet ir žaismių. ’ Ir 
|ame nieko stebėtino nėra. Žmogus tik tąsyk 
gali jaustis laimingu, kuomet jis yra paten
kintas visas — jo kūnas ir siela; o kad elge
tos nenorėtų būti.laimingais, tai negalima no-

trokšta. ’ •
Taigi nėra ko bijotis, kad žmonės nesi

lankys į tokius vakarus, kur alaus ir deg
tinės ar monotoniško trypimo nebus, bet jų 

. vietą užims sveikos, linksmos, dvasią pake- 
liinčios žaismės.

Žinoma, prie tokių pasilinksminimų 
mums reikia pirma prisiruošti; mums reikia 
būtinai turėti gymnastikų rateliai, kaip vai
kinams, taip ir merginoms. Prasimankšty-^ 
mas yra reikalingas netik miklumo išlavini
mui, bet ir pačiai sveikatai. Darbas, papras
tai, būva vienapusiškas ir vienus kūno sąna
rius nuvargina visai, kitų neišlavinęs neikiek. 
Neišlavintieji kūno sąnariai pradeda nykti ir 
su jais nyksta drauge ir kūno sveikata. An
tai, pas tuos, kurių darbas yra sėdimas, krau
jo tekėjimas sulėtėja ir jis nei kūno išmatų 
kaip reikia ne išvaro laukan, nei maisto nepa
duoda visoms kūno dalims. Šitie sėdimųjų dar
bų darbininkai paprastai išblykšta, sudžiųsta 
ir vaikščioja kaip šešėliai. Jiems galite duo
ti vaistų kiek tik norite, jie jiems negelbės, 
nes jiems ne vaistai reikalingi, tik išsijudini- 
mas, kraujo tekėjimo paskubinimas.

Kiti, kurie dirba tik rankomis, išdirba 
vien rankų raumenis, kuomet visi kiti rau
menis liekasi neišdirbtais, gležnais.

Ir tas pats yra su visais kitais darbinin- 
. kais. Pas juos tik kaikurie kūno sąnariai 
bfrva išdirbtais, kiti gi visi yra silpni ir jiems 
menkas kas užkenkia ir prisimeta liga.

Sunku yra rasti kur tokius sveikus 
žmones kaip lietuviai. Kaip jie ^iteina į 
šitą šalį, tai jų veidai kaip bijūnai žydi; pas 
kitą yra toks milžiniškas viekas, kad jis aš
tuonis švedus valioja patraukti (tas buvo 
su Jonu Dobrovolskiu, Kensingtone, III., 
kuris ir dabar ten dirba). Bet jiems čia - 
pabuvus keletą metų, jų raudonumas pra
nyksta ir! jie virsta sugverusiais žmonėmis, 
Perdidelis nu varginimas darbu vienų sąnarių 
ir visiškas neišlavinimas kitų juos sulaužo 
kaip bematai.

Jai jie savoTkūno sąnarius būtų lavinę- 
Visųs lygiai, tai tas su jais nebūtų atsitikę. 
Šit p. Petrauskas 'pasakoja apię vieną sveiką 
ir drūtą 80 metų seną žmogų, lietuvį, kuris 
pasakojo jam, kad baudžiavos laikais pas juos 
duona buvusi gerokai ašakota, o mėsą jie 
matydavę tik kelis kartus į metus. Bet vie
nais metais, pas jo poną burokai labai užde
rėję; jis tuos burokus išsimanė vogti iš dar
žo ir, eidamas darban, visuomet turėdavęs 
vieną pakištą po juostą. Šitie žali’ bhfokai 
buvę jam dideliu pasilepinimu.

Nuo tokio maisto, kokiu maitinosi tas 
baudžiavos žmogus,, męs tikrai susirgtume 
tuojaus. O jis netik nesirgo, bet dar buvo 
drūtu žmogum. Jo darbas laukuose, mat, ne
buvo toks vienodas, kokiu jis yra prie dabar
tinio laiko mašinų, ir todėl jis leido jam iš
lavinti visus jo kūno sąnarius; jo gįslose 
kraujas tekėjo visu savo smarkumu ir lei
do viduriams suvirškinti kadir praščiausią 
ir sunkiausiai suvirškinamą maistą ir jis, kaip 
tas pasakiškasis graikų karžygis Achilles, 
buvo neįveikiamu.

Tokiais neįveikiamais galėtume bū
ti męs visi, jai visus savo kūno sąnarius iš
lavintume lygiai.

Šitą neužginamą tiesą kitos tautos senai 
jau yra patyrę ir jų jaunuomenė tolydžio la
vinasi visokiais mankštymais. Anglai, štai 
ir vokiečiai gymnastikos ratelių turi daugy
bes ir, savo laiką dalindami į darbo ir žais
mių valandas, jie,darbo vienodumo neatjau
čia taip, kaip męs. Nuo šitų dviejų tautų 
neatsilieka taipgi ..nei čekai su lenkais. Pas 
juos gymnastikos draugijų taipgi yra nema
ža. ’ •

Pps mus ligšiol visai t6 nėra, 
rime kelis pasilinksminimo klubus,
ri įsitaisę mankštymosi prietaisas ir jų są
nariai šiek-tiek laiko mankštynėms praverčia; 
bet saikaus lavmhnosi pas juos nėra ir jie to
li gražu negali lygintis prie panašių kitų tau
tų klubų.

Mūsų pasilinksminimo klubų sąnariai 
apie gymnastiką patįs nedauk tenusimano, 
o tikrų jos žinovų, kurie galėtų juos pamo
kinti, jie nelaiko. Tokiu būdu gymnastiko- 
je jie išsilavina labai mažai.

Šitie gymnastikos rateliai, kaip jau nu
rodėme, yra mums būtinai reikalingais, 
kaip vaikinams, taip ir merginoms ir męs jų 
turime turėti ne du ir ne tris, bet kiekvie
noje lietuvių apygardoje kuodaugiausiai. 
Visa tam turėtų padaryti pradžią mūsų tau
tiškosios draugijos. Atlikti tą jos galėtų: vie
na, išvarydamos iš •> savo balių ir \ akarų 
alkoholinius svaiginančius gėrimus; antra, 
davinėdamos dovanas atsižymėjusiems jų 
baliuose ir vakaruose ar tai vikrumu, ar gra
žiais juokais, ar gražiu apsiėjimu, ar kuo
mi nors kitu draugystėje tinkamu; trečia, 
steigdamos gyjjmastikos .ratelius. Visa tą 
atsiekti mums nebūtų sunku, jai tik męs no
rėtume, o atsiekus, mūsų gyvenimas kaipo 
tautos, griežtai pakryptų kiton pusėn — 
ten, kur ramumo saulė gyvenimo ledus tirp
do.

šitas mintis paduodame tau, skaitytojau, 
tvirtai tikėdami, kad jos^mūsų tautai yra iš
ganingos, ir, jai nors menka jų dalis atsi
lieptų-į tavo protą, tai męs skaitytume, kad 
šitie mūsų žodžiai į tave nebuvo veltais.

Tiesa, tu- 
kurie tu-

$



riaušių skaičius buvo ant Galganek, vos pasijudindamas. lės kruzadą, vis

Apie tai, kaip ponas Ksaveras 
Hanibalas 6a'ganek laimėjo 
savo septintą meilės kru

zadą Kalėdų dieną 
1909 m.

( K inemotografiškas piešinėlis).

Kieme pasigirdo skambaliukų 
skambesys, didis pavažų gigždė- 
sys ir visa Kuldapšinskių šeimy
na su svečiais sušoko prie lan- 
go.

— Atvažiavo! ... Kas atva
žiavo?

— A, tai pan Pierscionek! — 
sušuko dvi panaiti: viena. Vanda 
Kuldapšinskiutė, o kita jos te
ta Minerva, ir viena ir kita savo
tiškai indomios esybės, kurias ga
lima prilygint vieną prie ožkutės, 
o kitą prie surimtėjusios vištos.

Ties gonkais sustojo važis 
augštu priešakiu su labai išran
gytomis geležėlėmis ir žemu, bet 
plačiu užpakaliu. Važin buvo 
pakinkyta balta kumelė ir sartas 
kuinas. Furmonas buvo plonas, 
bet jo nosis užtektinai plati, šau
niai užriesta į viršų.

Pana Vanda ir pana Minerva 
šoko patiktų atvažiavusio gerai 
joms pažystamo svečio, pono Pier
scionko.

Iš važio pradėjo ristis storas 
pundas; išsikišo pirmiausia du 
didžiausiu kaliošu, kurie buvo pa
našus į Nojaus akrutą. Už ka
liošų sekė dar storesnės kaladės, 
turėjusios būt ano pundo kojo
mis.

— Och, och! — pukštėjo pun
das.

. "— Ach, ach? — suriko pribėgu
sios panelės. — Panie Hanibąle, 
panie Ksawerze, panie Galganek! 
Kopkite, kopkite!

— Šaunu, šaunu, kaip kulka!
— sudundėjo pan Hanibal-Ksa- 
very Galganek. —Dar kaip gy
vas, panie tego, tokių šaltų Ka
lėdų nemačiau!

S — O taip, žinoma, taip, šian
dien matyt tai pagal pano storii 
kojų.

Panelė 
Minerva 
sios, su
poną Ksaverą-Hanibalą-Galganką 
Pierscionką in rūmus, o rūmų 
tarpdury j jau kinksnojo pan Kul- 
dapsinski, pani Kuldapšins-

1 kienė, pan garnievič, pan Pliuš
kievič ir pan Šmičkievič...

Bet gi tamstos nežinot, ko taip 
kvatojo mūsų ypatingos panelės, 
su kokia j^no Ksavero-Hanibalo- 
Galganko-Pierscionko ypatybe jos 
susidūrė prie pat susitikimo su juo. 
Oi, tos panelės! Jos viską aptinka 
ir žino apie mus vyrus. Ir čia jos 
iinojo. Tarp daugelio visokių ki- 
okių ypatybių ponas Galganek- 
?ierscionek turėjo indomiausia tą,
— jis buvo joms termometras. Taip, 
!aip termometras, kuriame laips- 
liais buvo kelnės. Nugi kelnės. Kuo 
lidesnis šaltis, tuo didesnis

Vanda už kojos, teta 
už skverno sugriebu- 

juoku ir kliksmu vedė

įvai-

rr.’į-A'-sE

Galganko Pierscionko ko- 
užmautas. Ir dabar panelės 

griebusios^'už kojų, pajuto bent 
septynius laipsnius« labai didelio 
šalčio. Ne Reomuro, ne Cęjsijo, 
ne Farenheito, bet pono Ksavero 
Galganko laipsnių.

— Uch, panie tego, šaipi, šal
ta!?.?^

— Ach, panie Ksavery,. patrep
sėk, patrepsėk^ • x <

— Panie Hanibale, mesk plo
kščių, plosčių. .

—. Kepurę pirmiaus! ,
— Uch, Šalta, panie tego...
— Pas pečių, pas pečių...
Pukš-pukš — šokinėjo pundas 

ponas ^Galganek štyvom kojom, 
kadangi dėl skaitlingių sluogsnių 
kelnių, negalėjo kojų suriesti.

— Futra, panie tego, sušalo...
— Traukkime, traukkime.,.. 

už rankovės... už rankovės.... 
už kitos, už trečios...

Poną Galganką apsupę visi ir 
prie pečiaus šiaip-ne-taip prigre
tinę, prie ugnies užpakaliu pasta
tę, iš kitos pusės ėmė šildyti šil
tomis kalbomis ir linkėjimais šv. 
Kalėdų sulaukus. ♦

— Šmičlfės panui Galgankui!— 
rikterėjo rūpestingas pan šmič
kievič.

Pana Minerva, tuoj susizgribus, 
butelį arako sučiupus, čerkelę pri- 
čirškino ir pateikė ponui Piers
cionkui.

Tai jau ir į vidų keli laipsniai 
šilumos! Ponas Pierscionek net 
stora koja treptelėjo, o aitrią akį 
metęs į paną Vandą, nuo tetos 
Minervos paėmė čerkelę ir taikėsi 
prakilnų žodį kaip dėl švenčių 
iškilmės prabilti:

— Tai, panie tego, šv. Kalėdos, 
dobre czasy, o kai aplink dar pa
nelės, tai žmogaus širdyj tik 
atlasy... ir lacrima vena pritin
ka išgerti. ’ ",

Pan Galganek ypatingą čia akį 
metė į paną Vandą... Bet pana 
Minerva tuoj ragino gerti ir 
šilti. Pan Pierscionek su meškos 
gracija išlenkė, ir tuč jau tuo
jaus pana Minerva kitą įvarvi
no. Pan Pierscionek, prakilniai 
bylodamas, ir kitą išlenkė. Ir tik
rai šilumos laipsniai tuoj pakilo, 
taip, kad net pono Pierscionko 
akįs keletą kibirkščių išžiebė, ku
rios subirėjo ant panos Vandos 
linksmos nosytės.

— Ata-ta-ta, panie tego, ta lac
rima seniems kaulams, kaip šven
tas aliejus.

— Palengvina žmogų — tars- 
terėjo labai lengvas pan Garnie
vič.

■— Pašvelnina — pridūrė pan 
Pliuškievič. ’

Ponia Kuldapšinskienė iškil
mingus pietus rengė. Kulda
pšinskiutė aplink ir visur, kai jau
na ožkutė, ant vienos ^kojos ėmė 
šokinėti. Jai linksma buvo dėl 
pono Gilganko kalbų ir ypač dėl 
ko kito, ko pan Galganek visai 
nežinojo, kitaip jo kibirkštįs gal 
būtų buvę šaltesnės. Pana Vanda 
laukė savo jaunikio, savo Jonelio. 
Pana Minerva truputį jautės įn- 
gelta tuo, kad pano Galganko ki
birkštįs ne į ją pataikė, taigi sa
vo giminaitei davė pamokslus, kaip 
tai ir kada ant vienos kojos šo
kinėti pritinka.

Pan Garnievič, pan Pliuškievič 
ir pan šmičkievič, į krėslus susė
dę, gardžius papiero<us rūkė ir 
dūmus augštyn ir apačion di
džiojo. Pan Kuldapšinski, 
kaipo šeimininkas, vienu kitu svar
biu žodeliu bandė linksminti sve
čius.

— Oi, Vanda! — suriko teta 
Minerva. — Čia kas 
Pasvilo!

— Ata-ta-ta! — šildės 
čiaus pan Pierscionek ir 
sė.

— Panie Ksawerze, 
pasvilo...

— A-a, pasvilo? — Kat? Kas?
Pana Vanda, pana Minerva, 

pan Kuldapšinski, pan Garnie
vič, pan Šmičkievič, pan Pliuš
kievič — visi, kiekvienas savo 
ypatingą nosį iškėlęs, uostė ir 
šnypštė, kiek tik galėdami.

— Ai! ai! Panie Galganek! Ai, 
ai! ai! Dega, pan Ksavery dega!

— Fui, fui! — susigėdusios su
šuko panelės.

Bet mielaširdingumo jausmas 
Tteit paėmė viršų ant gėdos.

— Kur? kur? -r- suriko pan 
Ksavery.

— Čia, čia —klykė prišokusios 
nanelės.. F

— Oi. gvolųįsf kelnės, kelnės!— 
plonu ir storu balsu vaitojo pan

. — Iš ano galo! iš ano galo!
— Gėsinkit, gesinkit! .
— - Vąndenio, vandenio!...
— Ne, ne, klokim drabužiais, 

drabužiais!,.. - . ;
r— Kelnės, kelnytės, mano kel

nytės !... '
Visa šeimyna be skirtumo, su 

visais svečiais sušokę, triūsėsi prie 
pono Galganko degėsių, apsirei
škusių iš to galo, kurs buvo nu
kreiptas prie pečiaus. Bet ačiū pa
nelių pasišventimui pavojus greit 
buvo prašalintas. Pono Galganko 
nudegė vos trejos kelnės. Taigi 
dar pasiliko stora luoba kitų kel
nių, kurios dar gerai dengė po
ną Galganką nuo kitokių pavojų 
ir kitokių sat^natų..

Laimingai užsibaigus taip bai
siam gaisrui, be speciališkų ug- 
nagiasių ir žmoių aukų, ponia 
Kuldapšinskienė 
prie stalo.

Pajį Galganek 
aną hukentėjusją 
s įmanęs didelę auką atnešti — 
nusimesti apskrudusias kelnias, 
su kuriomis šalčiuose už jokius 
grašius nesiskirdavo, tačiaus nu
ramintas gražiosios lyties mei
liais žodeliais, sėdo stalan, kad- 
ir užkliūdamas nuskrudusiais kel
nių kraštais už krėslo kampų.

— Panie tego', — pradėjo Gal
ganek. — Tokio atsitikimo kaip gy
vas 
go.
vo 
nie

tik užnfovifffii savo žiedelį.

Ir vėl nepasisekė--------  ....
..............J................ .............

1901 m. Gyvename dvidešim
tame amžiuje. Užgimė ca- 
riūtė Anastazija. Desperacija 
cariškuoju namuose. Impėdi- 
nio vis nėra. Ir Pobiedonos- 
cevas nuleido nosį. Ksaveras- 
Hanrbalas Gelganek, jau da
bar ir Pierseionek, taikė už
mauti savo žiedelį penktai 
savo meilei, penktoj savo 
meilės kruzadoj...................
I n puolė dAperacijon ..........

v.................. ... . . Nepasisekė.

kvietė svečius

vis dar graibė 
pusę, buvo už-

tai ant gero, ant gero,— 
filozofiška miną pana 
— Žinau iš sapninko,

neturėjau. Gaisras, panie te- 
gaisras ant žmogaus, ant gy- 
žmogaus, ant jo kelnių, pa- 
tego.

— Bet 
tarė su 
Minerva, 
kad ugnis reiškia meilę. O ponui
Galgankui netik sapne ug
nis pasimatė, bet reališkai gyveni
me. Tai nėra abejonės, ponas 
Hanibal laimės ugninę širdį.

Pierscionkui lyg kad šakėm kas 
baksterėjo į pašones. Užsidegęs 
ir paraudęs iki ūsų viršūnių pri
tūpė, susiglaudė, vėl pasikėlė ir 
išsiplėtė, tarė, ko ne šūkterėjo:

— Och, panie tego!
Griebėsi už ūso ir išstatė bliz

gėjusį ant kairės rankos mažojo 
piršto deimantinį žiedelį...

O, tas žiedelis! Jis yra pono 
Pierscionko antra gyvastis, jis jo 
gyvenimo vargų liūdytojas, o ir 
jų priežastis, iš didelės dalies, rei
kia pasakyti.

Su šituo žiedeliu pan Piers- 
cionek niekad nesiskyrė. Šitas 
žiedelis, visur dalyvavęs pono Gal
ganko meiliškose karėse—kruza- 
dose, buvo priežastis, dėlko poną 
Galganką visa apielenkė (ne tik 
Kiškipiškiai!), vadino ir geriaus 
žinojo vardu Pierscionek. Pono 
Galganko-Pierscionko žiedelis ga
li daug mums papasakoti.

Jaigu to žiedelio pasakojimus 
užrašytų pasenęs chronikų rašy
tojas, tai jžrt sausam išguldyme 
pasaka skambėtų, kaip žemiaus se
ka:

1894 m. — šitie metai pažymė
tini ne tik tuo, kad Rosijos 
caras Mikalojus užėmė sostą, 

šie metai svarbus ir tuo, 
ponas Ksaveras-Haniba- 

Galganck išsirengė į sa- 
pirmą meilės kruzadą,

bet 
kad 
las 
vo 
kaip galint geriaus prirengęs 
prie šturmo savo ginklą — 
deimantinį mažą žiedelį ant 
kairės rankos mažojo piršto. 
... Ponui Galgaąkui buvo 
30 metų amžiaus....................
... Tvirtovė buvo sunki pa
ėmimui, nes šviežiai išbūda- 
vota........................................•.

Nepasisekė.

pasvilo!

prie 
ūsą

pe- 
tai-

kas čia

1895 m. — Su šiais metais, 
kada gimė pas carą Mikalo
jų pirmoji duktė Olga, su
puola antroji Ksavero-Hani- 
balo Galganko meilės kruza- 
da su žiedeliu ant piršto.... 
...................... Tvirtovė —

1904 m. —„ Galų gale garsus 
kanuolių šūviai iš Petro-pav- 
lovskės tvirtovės apskelbė 
svietui, jog carienė apdova
nojo ‘'carą sūnumi. Diaugs- 
mas ir linkšmybė. — Ponas 
Ksaveras Hanibalas Galganek 
Pierscionek tarp šito džiaugs
mo dėl cariuko užgimimo vi
sas savo meiliškas spėkas su
rinko, žiedelį užmovė ant kai
rios rankos mažojo piršto ir 
šeštojon savo emilės kruza
don ėjo ..................................

........................... Carui pasisekė, 
Hanibalui Galgankui — ne..

’ Hanibalas ilgesniam laikui iš
sižada meilės kruzadų........

Visi šitie dalykaki, kurie pa
našiai * sausai galėjo būt užrašy
ti seno xhronikų rašytojo, visai 
nesausai ir neišišpasakytu greitu
mu perėjo per Ksavero Hanibalo 
Galganko smegenis. c

Pana Minerva savo fiiozonš- 
kais žodžiais/ priminė jam meilę 
ir ugninę širiį, kurios taip nelai
mingai, taip r negasekmingai visą 
gyvenimą jieškojč pan Galganek, 
per ištisas Šešias meilės kruza
das pereidamas... Ir dabar Gal
ganko akyse £tojo nauja septinta

Tikras nutrauktas nuo pono 
Hanibalo Ksavero Galganko 
Pierscionko portretas. Kurį tai 
puikų portretą darė garsus Por
tugalijos buvusio karaliaus ma- 
liorius p. Šalabalda, kurs po re
voliucijai iš Portugalijos draug 
su karalių pabėgęs, atsidūrė Lie
tuvoj, dvare Kiškipiškiuose, ir 
tuoj atmaliavojo šitą maliavonę 
ir ją Trims Pašlemėkams bran
giai pardavė.

kruzada. O, jus kruzados, kru- 
zados! Kam jus kankinat jau kuo
ne pamuštą karžygį, kam 
smeigiaties į tą širdį, kuri 
skausmų ir kančių iškentėti

jus 
tiek 
tu-

tik-

Našlė .... 
Nepasisekė

4897 m. — Pas carą Mikalojų 
gimė duktė Tatjana. Ksave
ras Hanibalas Galganek su 
žiedeliu vargo treciojoj kru
zadoj ... Daug kentėjo...
Tik-tik nelaimėjo... Senelė 
mirė.'... .................................

.......... . .............. Nepasisekė.

1899 m. — Caras sulaukė 
dukterį — Mariją. Ksaveras- 
Hanibalas Galganek, jau pra
mintas daugelio žmonių,—o 
ypač panų, senų ir jaunų— 
Pierscionku, vėl vedė mei-

Galganek Pierscionek, kaip 
ras karžygis, pažadintas į kovą, ne
žengė atgal, bet drąsiai stojo sa
vo septinton meilės kruzadon.

Tik ginklą taikė, rods ne ten, 
iš kur buvo pažadinamas.

Iškėlęs savo žiedelį, žvilgtelė
jo jis ir vėl savo demoniškai — 
avinėlišku žvilgesiu į paną Van
dą, kuri, pilną burną prikimšus, 
kramtė sviestingą kurapką.

— Panie tego, pana Vanda.... 
Ap-psyk!...

Ponas Galganek sučiaudė
jo. Tas sučiaudėjimas buvo 
daug smarkesnis, negu tai žmo
niškais žodžiais galima aprašyti. 
Apie čiaudulio smarkumą galite 
spręsti pagal to, kad visi pono 
Galganko danija — naujai įdėti 
falšyvi dantis įgroję jau valan- 

lios Kuldap- 
su kurapka.

! Tai pono 
» torielkoj!— 

sušuko ne savo balsu ponia Kulda- 
pšinskienė.

— Och! Mater Dolorosa! — 
sušuko pan Galganek tokiu balsu, 
kad jame visai nebesigirdėjo vil
ties, jog išsipildys panos Miner
vos spėjimai ar pranašavimai apie 
meilę ir ugnine šir<M. spėjimai 
padaryti dėl tos tik priežasties, 
kad pradegė pas poną Galganką 
kelnės ir dar taip netinkamoje 
vietoje

dėlėje atsiduri^ p 
šinskienės torieĮko

— Jėzus, MV?
Galganko dantįs

Pats ponas Kuldapšinskis nega- 
ėjo išalikyti nepasakęs:

— Tai, panie, matyt, pan Gal
ganek prigimimo šaulys.

— Horrendum! — suburzdėjo 
pan Pliuškievič.

— J ak sif to panstvu podoba!— 
kartojo pan Šmičkevič.

— IVysmienicie, tvysmienicie!— 
čypė plonasai pan Garnievič.

Taigi taip drąsiai pradėta sep
tintoji meilės kruzada ne kaip jau 
dabar atrodė...

Pan Galganek buvo bandęs ir 
dentistą apkaltinti,, kad intaisė ne
tikusias dantims spynas, bet iš 
bedantės burnos labai juokingi bal
sai pradėjo eiti ir • pakilęs prie 
stalo neišpasakytas klegesys ir 
juokas nebedavė nei progos jam 
daugiaus kelbėti.

Tik viena pana Minerva (pui
ki ir jausminga, nors sena toji 
siela) nesišaipė iš pono Galgan
ko. Anaiptol, ji dar jam pagel
bėjo iškritusius falšyvus dantis įsi
dėti.

Pana Vanda nenustojant kva
tojo, o jai taip nemielaširdingai 
kvatojant, pono Galganko širdyj 
dilo paskutinė laimėjimo viltis.

štai, visiems taip ūžiant, inėjo 
Jonas—Jonas tas Vandos laukia
masis jaunikis. Per tą didelį su
mišimą dėl iškritusių dantų nebu
vo girdėt, kaip jis įvažiavo.

Vanda tekina šoko prie Jonb, 
apgriebė jį ir kuosmarkiausiai iš
bučiavo.

— Tai, panie tego, — mikčioję 
jau su indėtais dantimis ponas 
Galganek, tai, to prossę, pana 
Vanda jau ^susižiedavus.

— Taip,.'panie Pierscior.ek, — 
atsakė Minerva, džiaugdamos šir
dyj, kad 'Galganek nebešaus akim

Vandą. —
Td^jbė, Minervos likimas gal 

daugelyj dalykų buvo panašus į 
Ksavero-Hanibalo-Galganko Piers
cionko likimą. Ji irgi turėjo sa
vo meilės kruzadas ir jų laimėji
mai buvo panašus į pono Gal
ganko laimėjimus. Tik svietas tų 
panos Minervos nelaimių mažiaus 
žinojo. Jos buvo iškentėtos gilu
moj širdies, užsislėpus, besimel
džiant, kas rytas sapnininkus be-

Būdas abiejų — ir pono Hani
balo ir panos Minervos, — jab 
gu prisižiūrėjus arčiaus, irgi ga
na vienodas buvo. Ponas Galga
nek turėjo avinėlio širdį, pana 
Minerva —- senmergės širdį. Po
nas Galganek šalčiuose daugybę 
kelnių avėjo, pana Minerva į dau
gybę skepetaičių savo kūną vy
niojo ir bent dvyliką liūčių se
gėjo. Ponas Galganek mėgo kai
rįjį ūsą raityti, pana Minerva — 
kairįjį petį sarmatlyvai atkišti...

Taigi Tamstos gal nenusistebė- 
sit, kas toliaus, ant galo, atsi
tiko.

Visiems sušokus atvažiavusį Jo
ną patikti ir šildyti, ponas Ha
nibalas ir pana Minerva pasiliko 
vieni du. — Ir kas čia tarp jų 
galėjo dėties?.. —

Ponui Ksaverui Hanibalui Gal
gankui Pierscionkui kasžinkas 
aštriai dungterėjo širdin. Tren
kė jis sau plaštakų j kaktą ir 
smarkiai sušuko:

— Ba!..
Tas ba\ reiškė, kad ponas Ksa

veras Hanibalas Galganek Piers
cionek dabar tik suprato, kaip 
jis visą savo gyvenimą klydo ir 
ne ten taikė, kur jam reikė tai
kyti. Štai jis regėjo prieš savim 
paną Minervą, širdingą akį į jį at
kreipusią, bet buvo besitaikąs prie 
Vandos, kvatojusios iš jo. Taigi 
dar sykį ponas Galganek atkarto
jo:

— Ba!
Ir pana Minerva suprato, kas 

tai reiškė, ir ji pasakė:
— Ach!./, — ir kairiuoju pe- 1 

tim krusterėjo.
Abiejų žvilgesiai susitiko ir vis

kas galutinai buvo aišku.
— Pana Minerva, 'panie tego, 

atitik ne mudu viens kitam būsime 
paskirtu? Panie tego, a?

Pana Minerva, žinoma, susigėdo 
ir viską kitą, reikalingą panelės 
nekaltumui parodyt, parodė.

Ponas Galganek tąsyk dar sy- 
kį atkartojo:

—Pana Minerva, panie tego, a?
— Ach, panie Galganek!...
— Ar būsi, panie tego, mano ( 

širdies širdis, panie tego?
— Būsiu — trumpai atsakė, lyg 

dvidešimčia metų pajaunėjusi pa-

Ponas Ksaveras Hanii 
ganek Piersionek, ilgai 
mas, ūsus pasišluostęs, ant savo 
ketaingų kojų pasistiepęs, apdova
nojo savo paną Minervą pirmuo
ju ir jam ir jai bučkiu.

šitą pamatė ponia Kuldapšins 
kienė:

— Minerva! Minerva! — des
peratiškai sušuko. —Dieve tu ma
no! Kas čia dabar dedas!

— Nieko, Zose, — ištarė Miner
va — mudu, viens kito pasigailė
dami, ženijavos.

— Ant 
lams, kad 
go. —

Jis su 
trįs kurių 
skrudę, ji 
tapo viso vakaro žingeidumu.

senatvės seniems kau- 
būtų ramu, panie tė

■

---------
Gal-

septyniomis kelnėmis, 
buvo iš kito galo pra
šu dvylika sejonų pa-

Tai šitaip užsibaigė pono Hani
balo Ksavero Galganko Pierscion
ko septintoji meilės kruzada. Už
sibaigė didele* pergale, didžiausiu 
triumfu!

Ponas Hanibalas Ksaveras Gal
ganek Pierscionek ir dabar lai
mingai gyvena. Atsimindamas, kaip 
jam buvo svarbios ir džiaugsmin
gos pereitos Kalėdos, jis siunčia 
visiems pasveikinimus ir geidžia 
kad ir visiems duotų Kalėdos to
kią pat laimę, kokią jos jam kad 
davė.

šitą viską surašė 
ištroškusiam tokių 
nių svietui pateikė » 
Trįs Ypatingi Pašlemėkai.

zi-

Ir alaus mums 
nereikia.

Anglijoje beveik pirmiau
sia pradėta kovoti prieš gir- 
:uoklystę. Mokslo vyrai, la
biausia gydytojai, susispietė 
draugijosna, kad išvieno da
rius moksliškus ■ tyrinėjimus, 
rodžius alkoholio kenksmingu
mą, kad tokiu būdu atgrasi
nus nuo jo žmones. Pirmas 
viešas priešalkoholinis susi
rinkimas sušaukta Londono 
mieste rugpiučio 13 d. 1835 
m- Tame susirinkime prie- 
šalkoholinio komiteto pirmi
ninkas, valstybės tarybos ats
tovas, p. Buckinghamas pasa
kė smarkią, kaip žaibas, prieš 
svaiginančių gėralų vartoji
mą prakalbą, kuri gilų įspū
dį padarė ant visų tenai bu
vusių.

Tuojaus po tam atsistojo 
vienas iš darbininkų, pasisa
kė sutinkąs su daug išvadų p. 
pirmininko padarytų, bet kas 
link alaus, tai jis laikąs jį 
netik maitinančiu dalyku, bet 
ir būtinai darbininkams rei
kalingu; toliaus visų savo 
draugų darbininkų vardu ji
sai tarė: be alaus nei vienas 
darbininkas negalėtų padirb
ti savo sunkaus darbo; galop 
uždavė p. Buckinghamui šiuos 
klausimus: ar Tamsta tvir
tini, kad alus yra visai nerei
kalingas gėralas ir sunkiai 
dirbantiems? ar Tamsta sta
čiai reikalauji, kad męs, dar
bininkai, paliautumėme jį. gė
rę? ar Tamsta manai, kad be 
alaus męs lengviaus ir geriaus 
galėtumėme padirbti mums 
paskirtą darbą?

Pirmininkas į visus užduo
tuosius klausimus atsakė: 
“taip!” ir tuojaus kreipėsi į 
darbininkus klausdamas: ar 
mėginote dirbti be alaus ? 
Jiems atsakius,*' kad dar ne
mėginę, pirmininkas paaiški
no, kad jiems be savo prity
rimo neišpuola taip šiaušties, 
ir podraug pasiulyjo darbi
ninkams praslinkus mėnesiui 
vėl susirinkti, bet per tą laiką 
pamėginti visai nuo alaus su
siturėti, žinoma, jaigu darbas 
per tai nenukentės.

Žymi darbininkų dalis su
tiko, taip padaryti- Kuomet 
po mėnesio vėl susirinko, tai 
darbininkų atstovas taip pra
bilo: “Per visą mėnesį mūsų 
mėginimo niekąs iš mūsų ne
ragavo nei jokio svaiginan
čio gėralo; pirmose dienose 
vanduo rodėsi mums šlykš
tus esąs, bet turime prisipa
žinti, kad tuojaus pirmą su- 
batvakarį, po visos savaitės

darbo, męs nejutome tokio 
nuovargio, kaip visados pir4 
miaus; antros savaitės gale 
mes jautėmės dar geriau: no
ras valgyti buvo geras,, pro-i 
tas taip lengvai nesidrumstė, 
mūsų jiegos pasididino, nie
kas iš mūsų nebuvo priverstas 
pertraukti darbą, todėl nebu- * 
vo jokio mokesnio užturėji-. 
mtyir ketvirtai savaitei pasi
baigus kiekvienas iš mūsų tu4 
rėjo kišenyje nuo 30 iki 40 
šilingų daugiau, negu prieš
tara kuornet-nors. j Todėl to-i 
liaus mes norime dirbti be al
koholio: be degtinės ir be 
alaus, vienkart kviečiame "vii 
sus draugus — darbininkus 
sekti mūsų, pavyzdį”....

Nuo to laiko netik blaivys- 
tės, bet ir yisiško susiturėjimo 
nuo svaiginančių gėralų drau
gijos kaskartą -Jabiaus plati
nos tarp Anglijoj darbinin^ųTy 
Tas-gi darbininkų atstovas p. 
Smith’as pasidarė narsiausiu 
kovotoju karėje prieš alkoho
lį. Blaivus Anglijos darbi
ninkai susilaukė didesnės ge
rovės, įgyjo sau priderančias 
teises ir reikšmę visuomenėje.

.Tą gražų Anglijos darbi
ninkų pavyzdį primenu lietu
viams — darbo žmonėms, 
kad parodžius, kaip jie turi 
žiūrėti į alų, nebesakant apie 
degtinę. O juk lietuviai, ne
laimė, labai daug alaus su
vartoja negana kad be jokios 
naudos, bet daę su doros, svei-; 
catos ir turtų pragaištimi. 
Tatai imkime pavyzdį iš Ang- 
lijos darbininkų, kurie patįs 
ant savęs ištyrė kuogeriausią 
blaivystės vaisių, pasirūpinki
me ir męs apseiti visai be 
svaiginančių gėralų. K. P, 

"Dieve, padėk”.

Paskutinį sodelį 
Jums piešiu, draugai, 
Šventųjų Kalėdų 
Sulaukkit linksmai! 
O metai naujieji, 
Atėjf pas mus. 
Lai atneia svietui 
Džiaugsmingus laikus!
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Insltaisukit namie knlnnunelius
Kiekvienas norįs būt intelegeirtu žmogus, negali būt pavadintas tokiu, jaigu jo namuose nėra kningynelio. 
Kas dar neturite namie kningynelio, pradekite jį renngti nuo naujų metų. Kningynelyj neturi būt by kokių menkos vertes kningų. Knin- 
gynėlio pamatan turi būt padėtos geriausios kningos, kokios yra lietuvių kalboje/Pradžiai patariame pirkti žemiaus surašytas i kningas.

PspfsKiaiuias žmogau* žingeidumu reikalanją susipažinti su tuo. kokią yrą ta 
musų žemė, kokios yra jos dalįs, kokios viešpatystes, kokie kur žmonės gyvena, kaip iš
rodo, ką veikia ir tt. Šitą viską aprašo GEOGRAFIJA. Žmogui nėra daugiau pat
raukusio skaitymo kaip geografija. Ją skaitant, atsidaro visu platusis svietu, su vi
su kuo, kas jame yra motoma ar užtinkama

Geriausioji, kokia yra iki šiol išleista lietuvių kalboje apie šį dalyką kninga yra
Geografija arba žemės aprašymas

pagal Geikie Nalkowskį ir kitas sutaisyta šerno.

Geografija susideda iš dviejų dalių: fiziškosios geografijos ir poli
tiškosios geografijos; pirmoji dalis aprašyta ant 177 puslapių, antroji 
ant 290 puslapių, tokiu būdu visa geografija yra stora 467 puslapių kninga.

Fiziškoji geografija aprašo visą žemės kamuolį ir visokius ant jo 
gamtiškus apsireiškimus. Taigi čia aprašyta: žemės pavidalas, diena, nak
tis, oras, garai, rasa, migla, debesįs; vėjai, bryzai, musonai, pasatai, cik
lonai, uraganai; vanduo, upeliai, upės, ežerai, okeanai ir jūrės, jūrių 
krutėjimas, jūrių dugnas. Išaiškinta žemės vidurių pajiegos, vulkanai, 
žemės drebėjimai, išguldyta, kaip pasidarė žemė, kas tai yra žemės mag
netizmas ir šiaurinė šviesa. Pagalios eina aprašymas visokių musų že
mės organizmų, kame indomiausia yra apie žmones ir jų veisles. Prie 
fiziškosios geografijos yra paduota dauginus kaip 5° paveikslėlių.

Politiškoji geografija aprašo žemės dalis ir viešpatystes. Čia vie
na po kitai aprašyta: Australija, Afrika, Amerika, Europa. Labai plačiai 
aprašyta visos svieto viešptijos. Pridėta dvidešimts keturi įvairių kraštų 
žemlapiai.

Pamatinė kninga. Geografijai pažinti lietuvių kalboje nėra ge
resnės ir didesnės kningos, taigi ji mums yra pamatinė geografijos kninga.

Lengva skaityti, ši kninga taip lengvai skaitosi, kaip koki indo- 
miausi pasaka. Pradėjus ją skaityti, negalima atsitraukti. Tik, žino
ma, nei į vieną, nei į du vakaru jos negalima perskaityti. -

Vienok reikia skaityti atsidėjus- Nors lengvai skaitoma ši kninga, 
vienok ją, kaip ir kiekvieną moklišką kningą, reikia atidžiai' skaityti, nes 
kitaip išguldytas kningoje mokslas galvoj neužsiYiks ilgam.;

Tinkaihausia mokykloms, ši kninga yra pilnai tinkama mokykloms: 
geresnės už ją, paveizdan, neturi, net rusiškosios mokyklos, kur var
tojama tik trumpi ir nepilni vadovėliai. Męs lietuviai, turėdami tokią 
Geografiją, vidutinėse mokyklose vakams galime suteikti geresnę progą 
puikiai išmokti geografijos, negu kad kiti tą turi.

Aiški spauda. Geografija yra atspausta labai aiškiomis raidėmis, 
taip kad skaitant visai nenuvargsta akjs.

Gera popiera. Geografija atspausta ant geriausios kninginės po- 
pieros. Kningų mylėtojai visuomet tuo turi džiaurties. Kada kningą 
atspausta ant netikusios škarmalinės popieros, tai kninga, nors ir labai 
ją saugotum, greit susivazoja ir eina per niek. Kningų mylėtojui tai di
džiausias nemalonumas. Geografija kningų mylėtojui iš visų atžvilgių yra 
didelis pasidžiaugimas.

Geografijos kaina — $2.00. Gražiuose tvirtuose audekliniuose ap
daruose $2.50.

Skaitant GEOGRAFIJA, kils galvoje daugelis klausimų, kuriuos painiau išaiškinti 
galės tik kitos kningos. Jaigu skaitytojui, perskaičius GEOGRAFIJA, dar daugiau už- 
sinores žinoti apie įvairiausias pasaulio tautas, tai plačiausi fa aprašymą jia ras katagoje:

arba Mokslas apie žemės taatas, pagal d-rą Haberlandtą ir Letoorneaa sataisė Šernas

šios kningos pįnnuose skyriuose skaitytojas suras 'nuodugnų ap
rašymą dvasiškos ir merziagiškos kultūros įvairių tautų, apie pirmykštį tautų 
tikėjimą, stabų garbininmą ir tt. Septintame skyriuje išguldyta apie 
žmonių rasas, apie^tžūdus jų atskirimo, apie susimaišymo priežastis ir tt 
Toliaus eina labaT užimantįs nuodugnus aprašymai „amerikonų, austra
liečių, tautų, Didžiojo okeano, malajų, azijatų: Rytinės Azijos tautų, 
mongoliškų ir turkiškų tautų, poliariškų tautų; Afrikos tautų; 
bušmenų ir hottentotų, negrų bantu, Sudano negrų, tautų Tarpžeminių 
jūrių rasos; Europos tautų —■ indo-europėnų. Ant galo pridėta labai svar- f 
bus skyrius apie vaikų lavinimą; čia aprašyta, kaip lavino vaikus senori- '■ 
nėj Graikijoj ir senoviniame Ryme, kaip lavino viduriniuose amžiuose 
Europos mokyklose ir kaip lavinama - vaikus naujose gadynėse.

# graikiški alfabetai. Giminė auropinių arba greko itališkų raštų. Graikiš- 
Ethnologija taip jau žingeidžiai ir lengvai skaitosi, kaip geografija. 

Spauda taipjau graži.
Ethnologja — didelė kninga: užima 667 vidutinio didžio puslapių. 

Jos kaina $2.o0. Gražiuose audekliniuose apdaruose tik puse dolario 
brangiau, taigi $2.50.

Kai skaitytojas bus susipažinęs su žmoni; kultūra apskritai, jam bus labai žingeidn 
susipažinti su vienu iš svarbiausi; žmoni; kultūros veiksniu—su raštu, koks jis buvo pas 
įvairiausias taatas. Šitą skaitytojas ras pilnai išguldyta kningoje:

Visas paminėtąsias kningas išleido "Lietuvos” išleistu ve <
nuosekliai ir nuolat leidžianti geriausius raštus. Iki šiol “Lietuvos" išleistuve yra išleidusi daugiaus kaip šimtą visokių kningų. Norėda

mi žinoti kokias,-pažiūrėkite į Naują Kataliogą “Lietuvos" kningų-prisiunčiamą dykai pagal reikalavimo.
Norėdami nusipirkti gerų kningų, rąšykite ir siųskite-piningus adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 South Halsted Street

Rašto Ištorija
„ •' • • »

Pagal A. B. Schnitzer’į sutaisė Šernas.
. Neišpasakytai žingeidus dalykas. Kninga užima 304 ptįsl., jos kaina 

$1.00; apdaruose $1.25. į . t
įdomaujant gamtos mokias reikia, skaityti sekančias kniigas:

. APIE ŽEMĘ IR KITUS SVIETUS, JŲ BŪVĮ IR PABAIGĄ. Pa
gal Heilperna, Falbą ir kitus sutaisė Šernas. Iš šitos kningos skaitytojas 

r susipažins su astronomijos mokslu, su įvairiausiomis žvaigždėmis,, planeto
mis^ kometomis, jų*kelionėmis ir visatmųoju svieto surėdimu. Kninga už
imk 255 pusi. Jos kaina 75c., ap<4ąruose $i.oo.

GAMTOS ISTORIJA, parašė P. Bert, vertė Dras. A. Bacevieia. Knis? 
labai Jerigva skaitymui, turi daugybę paveikslėlių, parodančių įvairiausius 

gyvūnus ir ^gyvūnėlius, įvairiausias augmenis ir augmenėlius, įvairius 
akmenų sluogsnius ir akmenis. Puslapių turi 210. Jos icaina labai 

.žema: tik 50c. ,
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SUTVĖRIMAI. ‘Pagal Hutchin- 

soną sutaisė šernas.—Skaitant šitą kningą, skaitytojui atsidarys akįs į perei
tus gyvijos amžius ir jis gaus gana gerą supratimą apie gyvijos evoliuciją. 
Kninga turi 370 pusi, su daugybe paveikslėlių. Kningos kaina Si.oę, 
apdaruose $1.25.

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS. Pagal Schmehl’į sutaisė šernas—Turi 313 
puslapių su daugybe paveikslėlių. Kaina $l.oo, apdaruose $1.25.

BIOLOGIJA arba MOKSLAS APIE GYVUS DAIKTUS. Pagal 
prof. T<usbaumą sutaisė šernas. -■ Ji turi 147 pusi, su nemažu skaičium 
paveikslėlių. Jos kaina 40c. _. M „

Pagalios visiems yra žinotina, kad A. LALIO sutaisytais!

• Didžiausias Lietuviškal-Angliškas ir Angliškal-Lietuviškas Žodynas 
dabar jau išeina trečioj daug papildytoj ir pataisytoj laidoj. Visi, kurie turėjo seną laidą, 
aug pelnytų, nusipirkę dabartinę našta. ypač jos Notariškąją dalį, nes joj daugiausia 
yra naujų žodžių įdėta.

Žodyno trečios laidos kainas
Lieturiškai-angHška dalis $1.75, ta pati apdaruose $2.00. An^iškaUieturiška da

lis $3.00, morokko skaros ir audeklo apdaruose $4.00. Abi dalįs vienoje kningoje apda
ruose $6.00, puikiausiuose morokko skuros apdaruose $7.00

$GERI DAIKTAI RANDASI TIKTAI GEROSE VIETOSE
Prastose Vietose gausi, ir tavorus prastus

Jei nori gauti tikrai gerus tavorus ir už teisingą kainą tai pirk juos pas:'
k

BRIDGEPORT CLOTHING CONIPANY
3246-3248 SO. HA1STED STREET, CHKACO. OUNOIS.

Šitas storas užlaiko geriausius tavorus, jo kainos visada žemesnes kaip kitu, ir parduoda savo tavoms ne vien Chicagoje, bet ir po višą Ameriką.

Drapanų Departamentas
Čia rasi geriausias vyriškas drapanas, naujau

sių madų, siutas geriausių Kriaučių ir di
džiausiame pasirinkime

Siutus 
Overkotus 
Kelnes 
Čeverykus 
Kepures 
Skrybėles

: Marškinius 
Pirštinaites 
Pančekas 
Kaklaraiščius

v ; Kalnierius.
Ir višką kas tik vyrą ir 
vaiką aprėdymui yra 
reikalinga. r

. Bižuterijos ir Muzikališkų Instrumentų Depart.
Čia rasi geriausias auksines, sidabrines ir deiman
tines graznas (bizukerija) ir gerįausius muzikališ- 
kus Instrumentus, kaip tai: 

Laikrodžius 
Laikrodėlius 
Lenciūgėlius 
Žiedus 
Špilkas ,;1

Ir viską kas tik Bižuterijos 
skyriui priklauso, n m 

, t 0 • 9 9 *'5Teipgi geriausias: 
Armonikas

Visos Amerikos Lietuvtafperka iš musy Storo,
• • * ‘ 5 " -

Kokiu budy?

Skripk&s 
Klernetas 
Triubas 
Pijanus 
Vargonus 
Grafafonus 
Ir viską kas 
tik Muzikos 
skyriui pri
klauso.

• q

Pasirenka tavorus iš musų
KATALIOGO

Prisiunčia pinigus ir męs jiems Tavorus išsiunčiame.

Musų Kataliogo rasi
Pilną surašą su ilustracijomis Vyriškų Drapanų ir 

visokių kitų parčdų.
Pilną surasą Bižuterijos, Laidrodžių, Laikrodėlių, 

Lenciūgėlių, Žiedų ir visokių auksinių, sidabrinių ir 
deimantinių graznų.

Pilną surašą MųzikaliŠkų Instrumentų: Armonikų, 
Skripkų, Klemetų; Triubų, Pijanų, Vargonų, Šnekamų 
mašinų ir kitokių muzikališkų instrumentų, ir šimtus ki
tokių naudingų ir reikalingų daiktų. J

Jei neturi musų kataliogo, tai rašyk, o prisiusime 
j j dykai.

Adresuok mums šiteip;

The Bridgeport Clothing Co.
3246 S«. Hakted Strtet, • CIIICAGO, ILLINOIS.

■

------------ u-------------------I -------------------—— ---- ------
Męs visus savo Tavorus gvarantuojame kad yra geriausi ir užtikriname kad musų kainos yra pigesnes kaip kitų.



Pirma Lietuviška

BANKA CHICAGOJE
Įsteigta 1896 metuose. .

TEL. DROVER 700

Bankos knygele yra di
džiausiu prieteliumi visuose 
reikaluose. Todėl pasirū
pink pirmiausiai ja gauti. 
Kas čėdyja centą, tas suren
ka dolerius.

“LIETUVA”
PIRMAS LlfenjVIŠKAS LAIKRAŠTIS

CHICAGOJE
Įsteigtas 1892 metuose.

TEL. DROVER 701

Priežodis sako; “Kas
* , * i * i'. i

skaito, rašo, — duonos ne
prašo”. i

Skaityk “LIETUVA” o 
išmoksi skaityti ir rašyti.

A. OLSZEW5K1O BANKA
> . . / T t

. ■ , ................... ... .........................................

Laikraščio “LIETUVOS” Redakcija
3252 So. Halsted St., - Chicago, III. - . ) •

Šioje Bankoje

Perka ir parduoda

BANKINIS SKYRIUS
Priima bankui piiias ■?= :-£

už juos 3% metame.

QI/nlinQ ninifYIIO pirkimui namų ir lotų mieste Chi. 
VllUIIIIU plIlIgUU cagoe ant lengvų išlygų.

yra Įtaisytos bankinės skrynutės (box- 
es) užkavojimui pinigų ir kitokių 
brangenybių. Kiekvienas čia gali sau 

nusisamdyti vienų tokių skrynelę už $3.00 metam ir užrakyti savo 
'turtų. Šios' skrynelės $ ra teip saugiai įrengtos, kad prie jų nė ug
nis nė vagis negali prieiti.

namus ir lotus, ir todėl norin
čius parduoti ar pirkti namus 
ar lotus kviečia atsilankyti į 

šitų Bankų.

Iškolektuoja žmonių pinigus =3 
niuose miestuose. Teipgi iškolektuoja ir neužmokėtas algas ir pa
skolas. r . *

IZmaaima nimimua svetimų viešpatysčių ant ameri-Išmaino pinigus ir amer“ae antki
Persiunčia pinigus isžr-" 
Parduoda laivakortes
žiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo Kosijos konsulio. _ 

visokias legališkas popieras, kaipo doviernastia, 
kontraktus pirkinio, pardavimo, samdymo, affi- 
davitus ir t. t.i:

AllAlitVfYAift nuo u8nies -namus, biznius ir naminius ra« 
Ali inimniH kaudus geriau8ioe« “Insurance” kompani-

Visuose reikaluose kreipkitesi musų Bankon adresuodami siteip:^

A. OLSZEWSK1
3252 S. Halsted St. Chicago, III.

Išdirba

LAIK. “LIETUVOS” SKYRIUS
Laikraštis “Lietuva”taUllllUVIIV IBIVIUIU metuose, taigi Šiemet eina ji
jau 19 metus, o 1911 pradčs 20 metus savo gyvenimo.

“LIETUVOS” prenumeratos kainos yra sekančios:
Suvienytose V aisty jose Šiaurinis Amerikos ir jų kolionijose, kaip Kuba,

Hawaii Island ir Philipinuose, 
Metams $2.00. Pusei metų $1.00.

Kanadoje ir Mexike:
Metams $2.50. Pusei metų $1.25.

Anglijoj, Rosijoj, Lietuvoj, Vokietijoj, Pietinėj Amerikoj ir visose kitose 
viešpatystėse:

Metams $3.00. Pusei metų $1.50.
Trumpesniam laikui kaip puse metų prenumerata neprisiima

Prenumeratos metai skaitosi nuo dienos laikraščio užsiraŠymo, ir todėl 
kad ušsirašyii laikraštį “Lietuvą” nereikia laukti Naujų Metų, bet galima už
sirašyti . kiekvieną dieną ir nuo dienos užsirašymo metai skaitysis . Užsirašę 
“Lietuvą" ant pusės metų, gaus ją per 6 mėnesius, o užsirašę ant vieno meto, 
gaus per 12 mėnesių.

Kas užsirašo “Lietuvą" ant pusantrų metų ir užsimoka <3.00 prenumera
tos, tas gauna dovanų labai naudingą knygelę “Kaip rašyti laiškus lietuviško
je (r angliškoje kalbose”. Skaityk šios knygelės apgarsinimą ant puslapio 8.

Prenumeratą galima prisiųsti per “Money Order" arba pinigais registruo
tame Ihiške.

“Lietuvos” Išleistuvč■■IVIUV W W V keles paminėsime, kaip ve:

. Ap&ireikimai atmosferoje arba metereologija.
Apie žemę ir Įeitus svietus.
Biologija arba mokslas apie gyvus daiktus.
Gamtos istorija ir gamtos pajiegos.
Oras, vanduo, šviesa ir šiluma. . ' ■ /; ' i /
Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai.
Žvėrys ir žmogus.
Ethnologija arba mokslas apie žemės tautas.
Geografija arba žemės aprašymas.
Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės Amerikos.
Rašto istorija.
Ir didžiausių lietuviškai anglišką ir angliškai lietuvišką Žodyną.

Šitas Žodynas dabar tapo pertaisytas, padidintas ir, spaudžiamas per nau
ją. Bus gatavas pabaigoje Sausio mėnesio, 1911. .

Kas neturi musų knygų kataliogo, tegul rašo mums, o prisiusime.

“Lietuvos" Spaustuve
v naujausias “LlnotyPe” statomas mašinas ir geriausias prietaisas.

Visuose reikaluose rašydami adresuokite šitėip:

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicagos, III.
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