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POLITIŠKOS ŽINIOS
, MASKOLIJA.

Nors Maskolija Persijoj eitu 
iš vien su Anglija, viena kitos po
litiškų siekių ne stabdo, bet ki
tur Anglija- Maskolijai ne pritaria. 
Neperseniai Maskolija padarė su
tartį su Chinais, sulyg kurios Mas
kolijai Chinai paveda visą admini
straciją apskrityj šiaurinės dalies 
Mandžurijos gelžkelio; pietinę jo 
dalį, ąnt tokių jau išlygų, valdo 
japoniečiai. Prieš tokį Mas- 
kolijos susitarimą su Chinais pakė- 

• lė protestą: Anglija, Jungtinės 
Valstijos šiaurinės Amerikos ir 
Austrija. šitos viešpatystės rei- 
kalduja, kad tuose apskričiuose. 
kur svetimtaučiams Chinuose leista 
apsigyventi, visos teisės butų išlei
džiamos visų Europos viešpatysčių 
ir Jungtinių . Valstijų Šiaurinės 
Amerikos. Mat Maskolijos nori
ma visą Šiaurinę Mandžuriją vėl į 
savo rankas paimti. Ar tie pro
testai sulaikys Maskoliją, nežinia. 
Maskolija nusilenkia tik prieš drū
tus, protestuojančių gi eilesė tikrai 
drūtų nėra. Anglija rods ant jū
rių drūčiausia svieto viešpatystė, 
bet >su laivynu Maskolijos pergalėti 
ne galima, o Anglijos žemės kariu- 
menė menkutė, su tokia Anglija 
negali karo vesti net su antro sky
riaus Europos tautoms, 
pajiįegoms Jungtinių V; 
Europoj nesiskaito, 
kai pasisekė atimti 
jos kolionijas, bet 
buvo vedamas tik 
panija pergalėta ne 
kariumenės, kiek pačių kolionijų 
prieš jos valdžią sukilusių gyven
tojų. Net į nusibankrutinusią Is
paniją Amerika neišdryso karo 
perkelti. Iš pakėlusių protestą 
viešpatysčių, kurių Maskolija bijo 
yra vien Austrija ir tai 
todėl, kad už jos pečių stovi Vo
kietija. Bet iki šiol Vokietija prie 
protesto neprisidėjo gal todėl, kad 
ir ji turi nuo Chinų paėmusi gana 
didelį žemės plotą ir nori-tą plotą 
valdyti teip kaip jai patinka; į 
valdymo būdą ne nori leisti kištiesi 
pašaliniams. Nuo Vokietijos to
dėl Maskolija laukia ne pasiprieši
nimo, bet pritarimo. Todėl ir 
prieš protestą trijų viešpatysčių 
ne nori nusilenkti. »

Caras išleido naują prisakymą, 
kuriuom panaikina karo stovį Už- 
kaukazyj. Šitas nelaimingas kraš
tas, žiaurių jeneral-gubernatorių, 
plėšikų burių ir‘ revoliucijos teip 
jau sunaikytas, kad deugelis gy
ventojų išsinešdino net į Turkiją, 
kur tikisi geresnį būvį rasti negu 
po caro globa. Caro jeneral-guber
natorių tas turtingas kraštas teip 
iščiulbtas, kad. daugiau čia nėra 
kas čiulbti. Todėl tai tapo čia 
panaikintas karo stovis,, jo vietoj, 
.teip kaip Lietuvoj ir Lenkijoj, 
įvesta sustiprintoji apsauga, kuri 
teipgi leidžia jeneral-gubernato- 
riams mynioti, teises ir elgtiesi teip, 
kaip caro tarnams patinka. Su
stiprintoji aupsauga mažai kuom 
skiriasi nuo karo stovio.

Iš Bakų Peterburgan atėjo ži
nia, jog 4 d. liepoj atėjo du garlai
viai su maskoliškais kareiviais į 
Ėnzliną, Persijoj. Viena ’ dalis 
maskoliškosios kariumenės susirin
ko prie J ui fa, priemiesčio senojo 
Persijos sostapilio Ispahano. Iš 
čia, matyt, maskoliai mano traukti 
dar giliau į Persiją. Čia maskolių 
žengimo nieks nestabdys. Matyt 
tojiėl Persijoj maskoliai ir jieško 
sau atlyginimo už nepasekmingą 
karą su Japonija. Čia Maskoliją 
paremia; ir Anglija, su kuria pa
darytas sutarimas, sulyg kurio; vi
sa šiaurinė Persija atiduota mas
koliams, pietinė gi patenka Angli
jai-

Įsifhržusi iš pradžių neya ap
ginti Persijos revdiucijonierius 
maskoliškoji kariumenė mieste Ta- 
bris elgiasi su revoliucijonieriais 
lygiai teip, kaip elgėsi baudžiamie- 
jie būriai Latvijoj ir Lietuvoj re- 
vofitrcijos laike. Maskoliai daro 
kratas po namus miesto gyventojų, 
suima kiekvieną, kas tik maskolių 
darbams ir siekiams nepritaria, 
kemša žmonės į kalėjimus. Iš Per
sijos padarė pastatytus po apgu
limo teisinis kaipi Maskolijos ap
skričiu*. Maskolijoj jau naikina

įname krašte; drumsčia vandenį, 
kad parankiau sudrumstame butų 
žvejoti. Reikia todėl tikėti, kad 
iš kazokų užimtų Persijos apskri
čių maskoliai nepasitrauks, pasi
laikys juos sau. Išnyks gal visai 
Persija kaipo neprigulminga cie
sorystė. Stoti apgynime savo tė
vynės persai negali, nes jie pats 
terp savęs piaunasi ir tokiu budu 
taiso pats kelią maskoliams, leng
vina jiems pavergimą savo tėvy
nės.

Pereitą sanvaitę revoliucijonie- 
riai bandė traukti ant šacho so- 
stapilio Teherano, bet juos sumu
šė kazokai šacho apgynimui suor
ganizuoti Lachovo. Maskoliškasis 
ir angliškasis ambasadoriai abiem 
pusėm pranešė, jog dėl nesiliau
jančių Persijoj kraujo praliejimų 
turės įsikišti svetimos viešpatystės 
ir Persijoj tvarką įves. Maskoliai 
ištikro įveda bet tikrai maskolišką 
tvarką, arba, geriau sajeant, bet
varkę. Pats šachas, matyt, prade
da suprasti, kur jis savo kvailumu 
nustūmė ne tik visą Persiją,, bet 
net savo sostą. Jaučia, kad jo 
sostapilį apims karo gaisras, todėl 
savo moteris išsiuntė į saugesnę 
vietą. Nuo moterų mat pradeda, 
bet apsaugoti kraštą nuo svetimo 
jungo gali būt per vėlu.

Juk tuose kraštuose, kur moterims 
pripažintos politiškos teisės, kaip 
anti ant salos Naujos Zelandijos, 
arba Finlandijoj kur jos ištikro 
turi lygias su vyrais teises, jos ne 
tvarkos nė 
naikino.

Anglijos 
prisigriebti

išardė, ne svieto ne iš-

moterys, negalėdamos 
nė į parlamentą, nė 

prie ministerių pirmininko Asųui- 
tho, mano traukti pas karalių į jo 
rūmą. Bet ar čia jas leis, tai ki
tas klausimas. Gal jų neleidimui 
atsieis kariumenę šaukti.

Anglijos visi pažangesniejie gai
valai, o socijalistai net parlamente 
pakėlė smarkius protestus prieš 
atsilankymą Anglijoj Maskolijos 
caro, ypač gi prieš rengiamą rando 
iškilmingą jo priėmimą. Parlamen
te nuo peikimų ir niekinimų carą 
gynė ministeriai. Bet kad caro 
atsilankymas jau pirma randų abie
jų kraštų nutartas, tai galima ma
nyti, kad žmonių protestai liks be 
pasekmių.

galvos. Nukentėjusi atvežta Vil
niun švi Jokūbo ligonbtttin.

Iš M ALĖTŲ, 
Vilniaus apskr.

Buvo neseniai toks n< aimingas 
atsitikimas: ūkininkas Lisauskas 
su sunumi ir dukterimi taisė rūsį. 
Kaip tik Lisauskas atėmė pas
pirtus, sugriuvo muro lubos. 
Išlikęs gyvas tik sumu; pats Li
sauskas tėvas ir duktė užmušti. .

("V-tia”).

žmo- 
tikė-

susi-

Su žemės 
alstijų dar 

Rods Arųeri- 
nuo Ispanijos 
ir tai karas 

Amerikoj, Iš
tiek Amerikos

tik

TURKIJA.
Matyt Turkijoj ramumo 

ir dabar . nieks negali įspėti, ar 
jauniemsiems 
tvarką visuose 
įvesti ir tokiu 
drutinti, arba 
ją kiti kraštai teip.^kaip kitą kartą 
išsidalino Lenkiją.

Sukilus albaniečiams išsyk ro
dėsi, kad jaunųjų turkų kariume- 
nė ant sukilėlių paėmė viršų. Tei
sybė, pirmame susirėmime su ka- 
riumene, albaniečiai, nužudę kelis 
šimtus kariautojų, išsiskirstė po 
kalnus, bet -ten susidrutinę, pats 
užpuolė ant turkiškos kariumenės 
ir ją sumušė. Nepasisekimai alba- 
niečių nenugazdina, jie pasiduoda 
tik tąsyk, jeigu priešintiesi negali. 
Jie mėgsta kraują ir karą, todėl 
turkai visada stengėsi jų ' neer- 
žinti, net už sukilimus juos retai 
baudžia. Bet naminis karas, jeigu 
nepasiseks jam galą padaryti, gali 
kaimynams suteikti gerą progą įsi
kišti, dar didesnę maišatį padaryti, 
kad būt galima Albaniją pasisa
vinti. Italija antai nuo seniai tyko 
progos tą turinčią apie 2 milijo
nu gyventojų ^provinciją paimti. 
V ienam padarius pradžią atsiras ir 
daugiau norinčių paimti sau Tur
kijai prigulinčius žemės plotus ir 
tokiu budu turkai gali visai bent 
Europoj netekti žemės.

Jaunųjų turkų įvesti kariškieji 
teismai, ,kurie kartuvėms apdova
nojo daug buvusio sultano Abdul 
Hamido tarnų, dabar pareikalavo, 
kad teismui butų atiduotas ir pat
sai sultanas, kadangi pasirodė, jog 
prie reakcijonierių sukeltos re
voliucijos ir jis yra ranką pridė
jęs; kad su jo žinia ir pritarimu 
surengtos krikščionių skerdynės 
Azijatiškoj Turkijoj.

Nors pačioj Turkijoj tvarkos 
dar nėra, nors nežinia, kas ten dar 
gali atsitikti, bet jaunųjų turkų 
valdžia užsimanė pasinaudoti iš 
netvarkos Persijoj ir griebti jai 
prigulinčios Armėnijos dalį. Ur- 
miah aplinkinėse buvo jau pirmu
tiniai susirėmimai turkiškų karei
vių su persiškais žandarais, ku
riuose, žinoma, krito daugiau persų 
negu turkų, nes turkai turi geres
nius ginklus.

nebus

turkams pasiseks 
Turkijos kraštuose 
budu Turkiją su- 
ji iširs, pasidalys

PIETINĖ AMERIKA.
Pietinėj Amerikoj, respublikoj 

Ecuador, kur ką tik likosi suvaldy
ta maža revoliucija, dabar kilo vėl 
nauja, šiuom kartu ji kilo viena
me iš turtingesnių pajūrių miestų, 
mieste Barauųuilla. Sukėlė ją 
Gonzales Valencia. Iki šiol revo- 
liucijonieriai tvirti laikosi, bet iki 
šiol dar tikro susirėmimo su ran
do pajiegoms revoliucijonieriai ne
turėjo. Bet revoliucijos ispaniškose 
respublikose, ypač gi vidurinėj 
Amerikoj, ne naujiena, 
teip žmonėms reikalingos 
užima, kaip kitur teatras.

Čia jos 
ir juos

PRANCUZIJA.
Bayonnos vyskupas Gieure, už

tai, kad, už besinaudojimą iš buvu
sių bažnyčios turtų iškeikė visą 
miesto rodą, likosi teisman pa
trauktas. Vyskupas teisman ne 
atėjo, bet teismas jį visgi nubaudė: 
reiks jam užmokėti 500 frankų. 
Du kunigai, kurie bažnyčioj per
skaitė iškeikimą, turės mokėti po 
25 frankus.

Francuzija, teip kaip ir Ameri
ka, rengia naują muitų tarifą, ku
rioj užmanyta botagas Ameri
kai : rengiami didesni muitai ant 
ateinančių iš Amerikos prekių, ka
dangi ir Amerika pakėlė muitus 
nuo prancūziškų išdirbinių. Žino
ma, nauji muitai bus įvesti tik tų 
kraštų prekėms, kurie ne panorės 
su Prancūzija padaryti naujų pre
kybos traktatų.

Prietikiai Prancūzijos su Masko
lija iš palengvo genda, bet už tai 
prietikiai terp Prancūzijos ir Vo
kietijos eina geryn, kadangi Vo
kietija, kur tik galima, stengiasi 
prancūzams patarnauti, jiems 
dėti.

Iš LIETUVOS

pa

Iš VILNIAUS.
Pravoslavų Š. Sinodas atidavė 

ant valios Vilniaus pravoslavų ant- 
vyskupiui, kad sulaikymui pra
voslavų nuo katalikystės, gali įve
sti į Vilniaus pravoslavų semina
riją lietuvių kalbos išguldymą.

ANGLIJA. ’
Anglijos valdžiai daug nemalo- 

numo daro moterys reikalaujančios 
lygių su vyrais politiškų tiesų, ko 
joms vienok ypač ministerių pir
mininkas Asquit, ne nori pripažin
ti. Kovą moterys veda kur kas 
karsčiau negu vyrai. Jos stengiasi 
su prievarta, stumdydamos polici- 
stus, įsiveržti parlanjentan ir jam 
reikalavimus perstatyti, bet jų ten 
neleidžia. Už ardymą ramumo 
jas areštuoja, teismai uždeda baus
mes, bet jos moterų nenugazdina. 
Jos vėl jieško progos panašias de
monstracijas kelti. Teip traukia
mi nuo seniai. Tąsynės tos pasi
baigs tik tąsyk, kada moterims bus

Vilniaus Prozoroviei<s aštuo- 
niokliasę mergaičių gimnaziją bai
gė šiais metais tik viena lietuvė— 
Jadvyga Chodakauskaitč.

Vilniaus general-gubematoriumi 
busiąs paskirtas, sako, Valstybės 
Tarybos narys Nettyprdtas.

Vilniaus duonos keptuvių savi
ninkai padavę prašymą miesto val
dybai, kad butų pakeltos kainos 
duonai. Mat, sako, miltai 
pabrango.

! i *
- Iš BAJORŲ, ' 

Vilniaus apskr.

izbai

kinas, piemuo Viktaras Mečkaus- 
kas, beganydama* gyvulius, lauke 
rado kasžin-kokį našulėlį. Parsi
nešęs pirktin, jisai netyčia išmetė tą 
nešulį žemėn. Padrioksėjo didelis 
trenksmas. Visi langai išbyrėjo. 
Buvusi pirktyj tuo laiku Sofija 
Kalašauskaitė sprogusios bombos 
trupiniais sužeista: įlūžęs kojos

'IŠ KAUNO.
Veiverių mokytojų seminarijos 

inspektoriui Olifirenkai leista ati
dengti Kaune keturkliasę Įvyru mo
kyklą, kurios kursas bus 1 fgus pro
gimnazijos kursui.

Kauno gubernijoje p rdavimui 
yra 382 dvaru. Parda įnėta jie 
bus berželio 3, 9 ir IO |d., antrą 
kartą berželio 26 dieną.

Kauno gubernijos ūkio departa
mentas leido Kauno ūkio draugijai 
įtaisyti kilnojamas gyvulių paro
das: Kauno, Šiaulių, Telšių, Pa
nevėžio, Ukmergės ir Ežerėnų ap
skričiuose po dvi kiekviename. 
Liepos 22 dieną bus arklių ir gal- 

paroda Rokiškyje, nigpiučio 
— Ežerėnuose.

(“šaltinis”).

vijų
4 <L

Lietuviams gerai žinoma ta pra
vardė. Dar 
musų Kražių 
niu laiku 
bergas buvo 
bematorium. 
niai Jekaterinoslavo gubernijinį 
kalėjimą, Klingenberga* užsikrėtė 
tenai dėmėtąja šiltine ir šiomis die
nomis mirė. 1 L • *

ilgai bus gyvas tarp 
atminimas. Paskuti- 
garsusis Klingen- 
Jekaterinoslayo gu- 
Belankydajna* nese-

1906 metais Kauno gubernijoje 
linais užsėta buvo 66 tuk.- 968 de
šimtinės. Sėmenų gauta I milijo
nas 275 tukst 590 pūdų, pluošto 
— 1 mll. 239 tukst. 908 pūdai. 
Pastaraisiais metais linų sėjimas 
žymiai sumažėjo, nes nėra geros 
kainos, nors lininiai išdirbiniai vi
sur vartojami. Mat musų krašto 
linai iš priežasties perkupčių suk
tybių tapo paniekinti. Dabar yra 
sumanymas įsteigti linų prekybos 
rumus, per kuriuos ūkininkai ga
lėtų stačiai susižinoti su linų dirb
tuvėmis.

(“Žemdirby!”).

IŠ JONIŠKIO, 
Kauno gub.

.Gegužės 26 d. miestehj ištiko 
didelis gaisras; sudegė apie 
triobų. Nuostolių padaryta 
120000 rublių.

("Lietuvos Žinioa”).

60 
už

IŠ BIRŽIŲ,
' Kauno gub.

Biržių vartotojų draugija pada
rė sutartį su Rygos Latvių Ūki
ninkų Žemdirbystės draugija. Tai
gi Biržiuose galima bus dabar gau
ti visus žemdirbystei ir pienininky
stei reikalingus įrankius Rygos kai
nomis.

Gegužės 29 dieną sudegė beveik 
visa Frenkelio odos dirbtuvė. Daug 
darbininkų liko be darbo.

(“Lietuvos Žinioc”)..

IS TARUŠKOS, 
Ukmergės apskr. x

Sis kampelis visas beveik apgy
ventas sena tikiu, užsiimančių ukiii. 
Prieš Sekmines keli TaruŠkų, Mar- 
tiniškio ir kitų sodžių senatikiai- 
vaikinai susitarę nuėjo Karpio 
miškan medžioti. Bevaikščiodami 
atėjo ant “Paliokų kaipo?' ir, pa
sistatę lentą, ėmė šaudyti jon, ban
dydami savo šautuvu*. Tuo tar-

norėjo iš medžiotojų atimti šautu
vus. Senatikiai šoko bėgti, anie 
juos vytis. Buvo girdėti abiejų 
pusių šaudymai. Vėliau pasirodė, 
kad trįs senatikiai šruotait' Wko su- 

sužeidė, 
aiškina, 

yn. Da-

žeisti. Kaip juos ir kas 
nėra tikros žinios. Sargi 
kad Jie šaudę vientik augi 
bar eina tyrinėjimas. Į 

i* f \

Iš TELŠIŲ.
čia susitvėrė draugija steigti 

gimnaziją. Įstatai jau užtvirtinti.

« pdėli^T! ii Įminta ko jo. reikalauja>ul.s ir nusvlinti visi phukai •

Budrikis, Stanislovas Underavi- 
čius, Stanislovas Natūra vičius, 
Juozas Kaminskas, Mykolas Brein- 
steinas, Olskaras Gpldnerįps, Alek
sandras Jankauskas, Kamilius 
Houveltas, Dr. Pranciškus šimke- 
vičius, ir Matė Veitas.

Draugijos nariais gali būti 
nės abiejų lyčių, neskiriant 
jimo, tautos ir luomo.

Garbės nariais visuotinasai
rinkimas išrenka tuos asmeniu*, 
kurie vienu kartu įneša draugijos 
kason 100 rub.

Tikrieji nariai kasmet moka po 
5 rublius ir skolija be nuošimčių 
IOO rub., įnešdami draugijon 20 
rub. tuojaus, 80 rub. paskiau, esant 
reikalams ir , draugijai pareikala
vus.

Pačiuose Telšiuose suteikia apie 
tai žinias ir priiminėja narius pp.: 
Geldnerius, Narutavičius ir Dr. 
šimkevičius.

Neužilgo Telšiuose bus draugi
jos narių visuotinasai susirinkimas 
galutinam apsvarstymui įkurti 
Telšiuose vyrų gimnaziją. Tas 
dalykas priguli nuo to, kiek narių 
draugijon įstos.

Kas nori tojon gimnazijon leisti 
vaikus, turi įsirašyti draugijon. 
Kad šisai draugijos įsteigėjų už
manymas įvyktų, reikalinga kuo- 
daugiausiai narių.

O. Geldnerius, j. Kaminskas, 
S. Narutavičius, Pr. šimkevičius, 
M. Veitas.

(“Šaltinis”). „

IŠ ROKIŠKIO, 
Ežerėnų. apskr.

Čia manoma įsteigti progimna- 
ja. Tam tikslui Rokiškio “Sau
lės” skyrius duoda 500 rub., gra- 
pas Przezdzeckis apsiima duoti pro-

paskolijo 12 tukst. 265 rub.
Nuo rudenie 1908 m. ligi vasa

riui šių metų komisijon naujai pa
duota: 1) 30 kaimų (639 uk., 
8521 deš.) nutarimai apie išmata
vimą į viensėdžius; 2) 9 kaimų 
(77 uk., 191 deš.) nutarimai apie 
tai, kad jų laukuose nesimaišytų 
dvarininkų ir tam panašus žemės 
sklypai; 3) trijų kaimų (30 uk., 
1261 deš.) nutarimai išskirstyti 
juos į viensėdžius 5r jų žemę iš
dalyti į dauglaukiųš; 4) keturių 
kaimų (37 uk., 97 deš.) apie išda
linimą bendrų ganyklų pagal ūki
ninkų skaičių. Išviso šiais metais 
reikalaujama viensėdžiais išdalinti 
46 kaimai ,turintieji 783 ūkininkus 
su 10 tukst. 70 dešimtinių žemės.

Be to dar pas žemiečių viršinin
kus Panevėžio apskričio yra daug 
valsčių sueigų nutarimų apie skir- 
stymąsi į viensėdžius.

Kaip gyvenantieji kaimuose, taip 
išsiskirčiusieji viensėdžiais ūkinin
kai tamsus žmonės; ukjo kaip rei
kiant nemoka vesti; /dauglaukio 
ūkio naudos nesupranta.... To 
viso prašalinimui minėtoji Icemisi- 
sija išdirbo * sumanymą Panevėžio 
apskrityje įsteigti 5 žemesniąsias 
ūkio mokyklas. Tųjų mokyklų 
tikslas — dovanai suteikti moki
nantiems visa tą (teorija ir prak
tika), kas reikia žinoti, kad gerai 
— kaip reikiant — ūkį vesti. Mo
kyklon priimti jaunikaičius 15 ir 
daugiau metų sukakusius. Moks
las dviejų metų. Vienos mokyklos 
įsteigimui reikalauja 10 tukst 50 
rub.; išlaikymui po 3200 rub. kas
met -

Minėtosios mokyklos manoma 
įsteigti šiose vietose: i) Leipu- 
šuose — Rozalino valsčiaus, prak
tikai duoti 20 deš.; 2) Kerdanuo-

gimnazijai butą ir medžiagą ra- se — Gulbino valse., prat 18 deš.:

Iš ŽAGARĖS, V?- 

Šiaulių apskr.
Žagarėje sudegė virš 150 trio- 

bų. Nuostoliai siekia 300000 rub.

Iš PANEVĖŽIO >
Panevėžyje pradėjo veikti 

ūkio komisija nuo liepos 31 
dienos 1907 metų, vadovaujant 
E. Meištovič’ui, baigusiam Rygos 
politechnikoje ūkio* skyrių. Be 
tam tikrųjų narių komisijon yra 
įstojusieji dar Panevėžio apskri
čio įvairių žinybų asmenįs: iš dva
rininkų : S. švoinickis — Dublianų 
ūkio akademijos auklėtinis, baro
nas O. von der Ropp — Dorpato 
universiteto auklėtinis ir V, Eidri- 
gevičiu* — Varsa vos buvusios 
augštosios mokyklos auklėtinis; iš 
ūkininkų: D. Juozaitis, J. Puzinas 
ir K. švegždys — ukininkai-prak- 
tikai. Prie komisijos yra matinin
kai : Paškovas, Pikelis ir Pe- 
rekšlis. Sekretoriumi išrinktas 
J. Družilauskas — Panevėžio mo
kytojų seminarijos auklėtinis. Vi
si tie asmenįs žino lietuvių kalbą 
ir pažįsta ukininkų-lietuvių būvį.

Šiais 1909 metais komisijos iš
laikymas ūkio departamentui atsi
eisiąs 31 tukst. 926 rub. 40 kap., 
kurie šiaip paskirstomi: algoms— 
vyriausiam komisijos nariui 2000 
rub., trims nariams iš ūkininkų 
600 rub., sekretoriui 600 rub., na
rių kelionėms 2000 rub, buto nuo
mai ir kanceliarijos reikalams 
1595 rub. 40 kap., ūkininkų, skir- 
stančiųjųsi viensėdžiuosna, pasko
lai ir pašelpai 20 tukst. 130 rub. ir 
kitiems įvairiems dalykams 6000 
rub.

Nuo pradžios savo gyvavimo li
gi šių metų komisija turėjo 26 po
sėdžius, kuriuose buvo peržiurėja- 
ma 333 įvairios-bylos -r- sumany
mai, prašymai1 ir tt.

Per visą minėtą laiką komisijai 
tarpininkaujant: 1) išmatuota
viensėdžiuosna 23 kaimai, turintie
ji 440 ,ukin, ir 7334 dešimtines že
mės; 2) išmatuota 'Viensėdžiuos
na į dauglaukius ukius 2 kaimu— 
27 ukin., 1394 deš.; 3) išmatuota 
į viensėdiškius ukius, kurių ukin. 
dėlei nesutikimo pasiliko ant ^senų
jų sodybų, — 2 kaimu. Išviso iš
matuota 27 kaimai, turintieji 548 
ūkininkas ir 9498 dešimtines.

Pereinant į viensėdžius, persi
kėlimui triobėsių, kasimui šulinių,

Bet po apžiūrėjimui tos že- 
pasirodo, kad 61 tukst 495 

beveik niekam nevertos. Pra- 
apie tai komisija valdžiai.

3) Miškenėje — Pnevos vaisi, 
prakt 20 deš.; 4) Mikališkiuose 
— Naciunų valsč., prat. 15 deš.; 
5) Daršiškyje — Stumbriškio vai., 
prat. 20 deš. Žemė iždo. Visa 
tai nusiųsta gubernijos kanceliari- 
jon išprašymui reikalingųjų tam 
tikslui padavadijimų.

Komisija turi 3 apskričio agro
nomus: vieną augštesnius mokslus 
išėjusį, du — žemesnius. Pirmą- 
jam metinė alga — 1800 rublių, 
pastariesiems — po 1200 rub, 
Kiekvienas agronomas turi mati
ninką.

Komisijai paskirta 93 tukst. 105 
deš. žemės. Gavo komisija ke
lias dešimtis bežemių ir mažaže
mių prašymus, kad. iš ano ploto 
komisija apdalytų prašančius že
me.
mės, 
deš. 
neša
Atvažiuoja Peterburgo-Pskovo val
stybės turtų valdybos inžinierius- 
hydrotechnikas ir technikas apžiū
rėti žemės. Atrasta taip, kaip 
komisija pranešė. Nutarta žemė 
nusausinti, pravedant į kai-kurias 
upes kanalus. Visa tai atsieisią 
50 tūkstančių rub. Darbas tasai 
prasidės šįmet.

Toks tai trumpas aprašymas Pa
nevėžio žemės tvarkomosios komi
sijos darbavimosi.

Gegužės 20 dieną, apie pavaka
rę, prie Smilgių gatvės kilo gais
ras. Sudegė aštuoni namai. Bu
vo sausa, ugnis plėtojosi plačiai. 
Ale, kaip buvo daug gerų ugne- 
gesinių mašinų, gaisras sulaikyta.

K—tas. 
("šaltinis”).

Iš VABALNINKO, 
Panevėžio apskr.

Gegužės menesyje buvo du
balninko ūkio draugijėlės susirin 
kimu.

I. Gegužės 15 dieną mėnesinis, 
kuriame dalyvavo į 50 žmonių. 
Pirmininkavo pirmininko padėjė
jas L. Kvedaras. Tarp kitų daly
kų nutarta: veislinį tekį, p. Vens- 
lavavičiaus draugijėlei dovanotąjį, 
pavesti nariui V. Vaitekūnui, kurs 
apsiėmė jį laikyti trejus metus ir 
imti iš tų narių, kurie juo naudo
sis po 40 kap.; perskaityta iš 
“Žemdirbio” NN. 7, 8 ir 9 straips
niai “Kodėl privalome sodinti pa
šarinius burokus ir morkas”, "Pe
lenai”, “Avižų auginimas”, “Kal
kės kaipo trąša”, “Pora pastabų 
apie kopūstus” ir kiti; apžiūrėta

Va

padargai, k. a. sėjamoji mašina, 
dvižagriai plūgai ir k. ,

2. Gegužės 19 dieną nepapra
stas, į kurį suėjo vyrų ir moterų 
apie 70. Pirmininkavo T. Ka
roblis. Per tą posėdį agronomas 
V. Totoraitis-plačiai pasakojo apie- 
mineralinių trąšų rųšis, kiekvieno- 
sios rųšies vartojimą ir jųjų nau
dą; apie pievų taisymą, runkelių 
auginimą ir jųjų ; sunaudojimą; 
apie pienininkarimą, ūkio padar
gus. Potam atsakinėjo į įvairius 
klausimus ir aiškino smulkesnius 
ūkio dalykus.

Susirinkusieji visą laiką atsidėję 
klausė, labai, mat, jiems patiko 
gyvas ir aiškus tų uldui naudingų 
dalykų išdėstymas. Pagaliau* iš
dalyta daug įvairių knygučių, 
Kauno ir Liepojaus Ūkio draugijų 
paaukotųjų, k. a. “Apie minerali
nes trąšas”, “kuo reikia tręšti pie
vas?”, "kuo reikia tręšti rugiai?”,, 
"kuo reikia tręšti žemė bulvėms ir 
kokia esti iŠ to nauda?”, "Kas da
rytina ūkininkui, kad pegerinus 
pievas ?”, 
vadovėlis’ 
vių 
ant

"Trumpas pieninkystės 
“Kaip padidinti iš kar- 

naudą ?”, “Apie išsidalinimą 
viensėdžių”. A. Varmas, 

(“Žemdirbys”).

Iš ŠIAULIŲ. ; r
Jau dešimtį metai kaip pradėta 

Šiauliuose kasmet taisyti geguži- 
nės. Į tas gegužines suvažiuoja 
lietuvių iš įvairių miestų. Iki 1905 
metų tos gegužinės valdžios nebu
vo leistos, ir tuomet susirinkdavo 
po kelię šimtus ypatų. Taip buvo 
ir 1904 metais, ir apie tas geguži
nes rašė dagi užsienių laikraščiai. 
Šįmet “Varpo” draugija ruošia va
dinamą "didžiąją” gegužinę berže
lio 7 dieną Aleksandrijos dvare, 
dvejatas viorstų atstu nuo Šiaulių 
miesto. Svečių laukiama iš įvai
rių kraštų. Įeiti gegužinėn tega
lės tiktai pakviestieji, bet pakvie
timas lengva gauti prie kiekvieno 
“Varpo” nario. Įėjimo kaina I 
rub.; moksleiviams — 50 kap.

Gegužinės tikslas — pasilinks
minti, pasikalbėti, pasitarti apie vi
suomenės reikalus.

: K. Venslavskis.
Šiaulių ūkio draugijos bute bu

vo susirinkimas durpos (pelkės)' 
suvartojimo skyriaus. Nutarta 
pritraukti dalyvavimo skyriuje ar
timiausius Šiaulių miestui durpi
nių plotų savininkus ir bendromis 
pajiegomis kibti į durpų išnaudoji
mą. Buvo atvykę specijalistų iš 
Vilniaus ir iš Varsa vos. Yra su
manymas dirbti iš durpos kurą 
ir gazą, o ypatingai stengties dur
pines paversti šienaujamomis lan
komis ir ganyklomis, o taipogi 
dirbti iš jų kratas 
paprastosios gyvulių 
prityrimas esąs jau 
nuolatas vartojimu'
šų visiškai nualina laukus. *

Kitas šito skyriaus susirinkimas 
pirmosiomis berželio dienomis. 

(“R. Garsas”).

Iš KALVARIJOS, 
Suvalkų gub.

• Prie tebesančių kalėjime 10 švie- 
siečių pribuvo dar Savan j akas, ku
ris buvo prigulėjęs prie Višakio 
Rudos skyriaus valdybos. Girdė
jome, kad "šviesos” dalykai gu
lės general-gubematoriaus Skalono 
kanceliarijoj, iki nepasveiks jo 
kanceliarijos direktorius. Visgi už 
kokio mėnesio tikimės susilauksią 
musų bylos pabaigos. Atsilankiu
sio neseniai kalėjime gubernato
riaus prašėme, kad etapu mus ne
varytų. Prižadėjo. Jau pirmiau 
buvome rašę į gubernatorių, kad 
mus teisman paduotų, 
atsakymo nesulaukiame. 
Baltušiu
tina pagal 102 dalį (prigulėjimas 
prie Soc.-Demokratų Partijos, gal 
būt katorga). Byla už paliuosa- 
vimą Vinco Mickaus ir Co. iš 
Suvalkų ligonbučio bus rugpiu- 
čio mėnesį.

Atvarė (kražiškių Jurkšaitį, nu
teistą 1006 m. 1 metams tvirtovės 
už lipinimą teisme prokliamacijų 
ir už išvaikimą teisėjų. Jisai treti 
metai slapstėsi. Suimdamas, žem- 
sargis koją jam peršovė. Turi 
dar bylą už prakalbą 1905 metų. 
Atvarytas atsėdėti 6 mėnesiu^ tvir- , 
tovės Leitihargių Gružinskas, Pae
žerių gminos, už literaturor lafky>

padauginimui 
trąšos, nėsa 

parodęs, kad 
dirbtinių trą-

bus

Ant to 
Atvarė a ;

- Motiejų ir Jurgį; kal-



mą. Taip-pat pristatytas atsėdėti- NUO RYGOS PAJŪRIO.
8 mėn. tvirtovės Prūselių kaimo Gegužio 22 d. ištiko tarp Sloko
Gelgaudiškio gmino Mielžinskas 
už caro paveikslų draskymą*

27 d. gegužio vyriausybė atrado 
4 katorginius skylę į skiepą pada
rius — būt jau dūmę sau iš augš- 
tolangės, bet nepasisekė vargšams.

iz d. berželio paleido iš kalėji
mo du šviesiečiu: šakių Dr. J. 
Staugaitj ir nuo Sasnavos J. Da- 
bašinską.

(“L. V ”).
1 , Iv

IŠ VIŠTYČIO,
. Vilkaviškio apskr.

Kaip jau žinoma, įvesta Čia lie
tuvių kalba giedojimai. Lenkai 
laike 'tųjų giedojimų daro bažny
čioje triukšmą ir daužo lietuvių 
giesmininkų langui. Šįmet per 
Šv. Trejybės atlaidus neduota lie
tuviams giedoti. Berželio 9 dieną 
lenkai užpuolė J. fer., kuris re
volveriu norėjo užpuolikus pagąz- 
diati ir — ant nelaimės — vieną . e • 1
užpuoliką išnetycių užmušė.

Tunas.
f (“Šaltinis*).

IŠ LATVIŲ KRAŠTO.
Dalis latvių vadovų ketina rengti 

kitais metais Rygoje 5-tą iš eilios 
latvių dainų šventę. Paskutinė tų 
švenčių buvo Mintaujoj 1895 m. 
Rodos, po tiek metų butų kaip tik 
laikas rengti tokia šventė, bet ant 
“Rigas Latvešų Beedribos” su
šaukto draugijų chorų vedėjų su
rengimo, tik 20 choro vedėjų su
tiko dalyvauti toje šventėje; o tuo 
tarpu pereitoj šventėj f dalyvavo 
apie.200 chorų. Mat dalykas ta
me, kad kitąmet sueina 200 metu 
nuo 'prijungimo Latvijos (Lyvže- 
mės) prie Rusijos, ir to krašto 
rusų valdininkai jau dabar repgia- 
si prie to jiems brangaus jubilė- 
jaus. Tą proga nori pas'naudoti 
ir latvių taip vadinami “nacijona- 
lai” arba tautininkai, ir, keldami 
tokią šventę, nori pasiįpdyti Rusų 
valdžiai ištikimi ir drauge paro
dyti “tautišką veidą”. Bet ■ kiti 
latvių visuomenės .veikėjai — pir
meiviai — su tokiu tautininkų už
manymu nesutinka. Jie sako, kad 
garsinties savo “tautiškuoju veidu” 
dabar ne • laikas; o rodyti Rusų 
valdžiai “ištikimybės jausmus” nė- 
rt ko, nes dar nenudžiūvo Latvi
jos laukai, kuriuos 1905—1906 m. 
toji valdžia ^aplaistė Latvijos lais
vės kovotoju krauju. •

(“L. U.”), i *

IŠ MINTAUJOS.
Latvių Ūkininkų Ekonomiškoji 

draugija išvien su Mintaujos Ūki
ninkų draugija rengia Mintaujoje 
nuo berželio 12 iki 14 dienai žem
dirbystės ir pramonijps parodą.

(“Lietuvos Žinic$”)į
IŠ RYGOS. /

Gegužio 26 d. anksti rytą cent- 
raliniame kalėjime pakorė 3 tero
ristus: Graubiną, Lacką ir Eiholcą, 
pasmerktus karo teismo gegužio 11 
dieną. -1

Naktį į 23 gegužio garlaivėlis 
“Liliją”, beveikdamas iš Dauguvos 
į jurą būrį laivų, pavirto ant šono 
ir nuskendo. Drauge su garlai- 
vėliu nuskendo ir mašinistas Btobe.

(“R. Garsas”).

Rygos apielinkėje paskutiniomis 
dienomis įvyko daug drąsių api
plėšimų. Plėšikai buvę vis jauni 
vyrai, miestiškai apsitaisę.. Ap
skričio peticija dabar pastačiusi 
ant Rygos kelių raitų policistų bū
relius, kuriems įsakyta kiekvieną 
praeivį iškamantinėti ir peržiūrėti 
dokumentus, o kas neturės doku
mentų, suimti. Dėlto keleiviams 
patariame nevažiuoti iš namų į 
Rygą be pasporto.

Baltijos Moterų Sąjunga, balan
džio 11 dieną š. m. laikė Gruenfel- 
do salėje (Rygoje) arbatvakarį, 
kame dalyvavo ir nenarių, tarp 
kurių atsirado ypatų, kurios pa
sielgė ne sulyg Sąjungos įstatų, 
šiandien patiriame, jog tqs prie
žasties dėlei gubernijinė įstatų ko
misija nutarė šitą moterų sąjungą 
visiškai uždaryti, kas gegužio 26 
d. liko įvykinta. Taigi Baltijos 
Moterų Sąjunga neišgyvavo nei 
metų,

Kurše bei Vidžemėje gyvenan
tieji dvarponiai-vokiečiai pastarai
siais metais, tur-but, prijauzdami 
savo galą šitame krašte, pradėjo 
labai kirsti miškus. Miškų saugo
jamieji komitetai pastebėjo baronų 
darbus ir daugeliui uždraudė kir
sti miškus 5 metų bėgyje; o kaip 
kurie apsiimdino per dešimtį 
metų užveisti savo dvaruose po 
keletą šimtų dešimtinių naujo miš-

ir Aserno, pagal gelžkelL didelis 
gaisras valdžios miške. Ugnis la
bai išsiplatino ir grūmojo Aserno 
stočiai ir daugeliui vasarnamių, 
kuriuos pasisekė apginti nuo ug
nies tik per didelį vietinių gyvento
jų ir gaisrininkų darbavimos. Jau 
norėta iš Rygos kviesti pagelbon 
kareivius. Išdegė miško plotas 
apie 4 viorstus ilgio ir pusantro 
viorsto pločio. Nuostoliai labai 
dideli.

Kemerių (Rygos pajurėj) mi
neralinių maudyklių valdyba nuta
rus jau šįmet nutiesti naują gelž- 
kėlį nuo Kemerių stoties iki juros 
Bigaucieman, kokių 8 viorstų il
gio

(“R. Garsas”).

I -
LENKŲ IR LIETUVIŲ
' ; GINTAS.

Nesutikimuose lenkų ir lietuvių 
vieną iš svarbiausių vietų užima 
lietuvių klierikalai. Jų viešpatavi
mui labiausia tinka perdėm tam
sios avelės, kurios be kokios kriti
kos priima savo piemens žodžius. 
Luominis minių susipratimas ir 
'apšvietimas klierikalams netinka, 
nes pakirstų tą šaką, • ant kurios 
jie sėdi. Čionai atsirado* svietiški 
radikalai inteligentai (pirmeiviai), 
kurie ėmė šviesti minias. Kunigi
ja, pamačiusi, kad jos ant tų mi
nių įtekmė krinta, pradėjo kovoti 
šu svietiškąją lietuvių inteligentija. 
Kad prilaikyti prie savęs žmonių 
minias, reikėjo joms šį tą duoti. 
Reikėjo nukreipti jų mintis į ką- 
kitą. Na ir atrasta, kad geriausia 
bus kurstyti juos prieš svetimtau
čius, prieš lenkus. Lietuvių klie- 
rikalų • gana sunkus padėjimas, 
daug sunkesnis negu kitose šalyse, 
kur gyventojai vienos tautos. Te
nai klierikalai, besididinant žmonių 
susipratimui,' gal dar aplaikyti sa
vo galybę, susidėdami su didžtu- 
čiais (dvarininkais) prieš radikalų 
inteligentiją. Lietuvoj gi klieri
kalai išvien eidami su lenkais dva
rininkais (bajorais) visiškai tu
rėtų nustoti įtekmės ant lietuvių 
žmonių. Bajorų lenktynės neduo
da lietuvių klierikalams eiti išvien 
,Vieniems su kitais. Suprantama, 
kad klierikalai gali skaityti tą ba
jorų lenkystę.per nedovanotiną sau 
skriaudą. Lietuvių klierikalai per 
tai prisispyrę reikalauja, kad bajo
rai metę lenkystę pereitų į lietu
vių pusę. Už tai klierikalai apsi
ima pagelbėti bajorams pasilikti 
posenovei žmonių vadovais. Bet 
kad bajorai nemeta lenkystės, tai 
klierikalai noru nenoru prilaiko 
turtingesnę valstiečių dalį ir sten
giasi visokiais budais neišleisti iš 
savo rankii plačių minių vadovy
stės, idant nepaimtų viršų radika
lai inteligentai. Teisybė, ne visi 
kunigai varo tokią demagogų po
litiką, bet dauguma. Yra tarpe 
jų ir tokių, kurie būdami tikrais 
žmonių sūnumis gina teisingus 
žmonių reikalus, neša tikėjimo pa
tarnavimus, yra gerais demokra
tais, nesirūpina vien kunigijos 
viešpavimu. Jie drąsiai kovoja su 
lenkų svietiškais ir dvasiškais di
džiūnais už lietuvių teises bažny
čiose, ypač Vilniaus vyskupijoje. 
Nuopelnai šios kunigijos dalies ne
užginami.

Pati lenkų inteligentija ne maža 
prisidėjo prie padidinimo vaidų 
tarp lenkų ir lietuvių. Pripratusi 
nuo seniau laikyti lietuvį lenku, ji 
iškarto negalėjo suprasti, kodėl lie
tuviai ėmė skirtis nuo lenkų ir eiti 
savais keliais. . Lenkų visuomenė, 
kentėdama pati visą sunkybę Mu
ravjovo aprusinimo politikos, pir
mučiausia pamislijo, kad toksai lie
tuvių atsiskyrimas, tai “maskolių 
darbas”. Tiesa, dalis lenkų neuž- 
ilgio susigriebusi suminkštino tokį 
biaurų lietuvių apšmeižimą ir lie
tuvių judėjimui surado naują, bet 
visgi peiktiną vardą—“lietuvių at* 
siskyrimas (seperątižmas)”. Čio
nai buvo didelė lenkų klaida. Ne
gali būti atsiskyrimo tenai, kur nie
kad nebūta susivienijimo. Juk su 
Lenkija buvo susivieniję tik augš- 
tesni lietuvių sluogsniai, patįs-gi 
prasti žmonės niekados nei* prie 
kokios vienybės neprigulėjo. Be
sivaidydami toliau su lietuviais len
kai ėmė pravardžiuoti juos “lit- 
vomanais”, t y. pamišusiais iš mei
lės Lietuvos. Taip maž-daug pa
sielgė su jaunu lietuvių tautos ju
dėjimu Lenkijos visuomenė.

Truputį kitaip buvo pas Lietu
vos bajorus. Lietuvių judėjimas 
čionai ėjo ne tik prieš senovės įpra-

sirodė ne tik "atsiskyrimas”, “lit- 
vomanija”, bet ir “chlopomanija”, 
tai reiškia, buk agitatorių krūvelė 
pradėjusi kelti tamsias valstiečių 
minias prieš vyresniuosius jų bro- 
lius-bajorus, chlopus prieš ’r po
nus; tame esąs ir visas judėjimas. 
Taip manė Lietuvos bajorai ir 
užpuldavo už tai ant vietinių lie
tuvių patrijotų arba, anot bajorų, 
“chlopomanų”; iš jų artymiausi 
buvo kunigai. Prasidėdavo nesu
tikimai tarp dvaro ir klebonijos. 
Ant galo taip viskas susimaišė ba
jorų galvose, jogei visai negalėda
vo atskirti, kame čia dalykas to 
lietuvių judėjimo. Tiesą pasakius, 
prasti žmonės iš tokių dvaro su 
klebonija nesutikimų turėdavo 
naudą. Abidvi pusės besipiauda- 

’mos naikino savo didybę žmonių 
akise ir tuo padėdavo žmonėms at- 
siliuosuoti nuo priprasto anų jun
go. Iš kitos pusės tarpe savęs be
sivaidydami dvaras ir klebonija ne 
kartą turėdavo rūpintis įgyti val
stiečių prielankumą. Abelnai imant 
Lietuvos bajorai neįstengė supra
sti lietuvių judėjimo ir ikišiol ne
išsidirbo vienodo jo supratimo. 
Tiesa, šviesiausioji ir labiausia de
mokratiška bajorijos dalis, kuri 
lengviau už kitas butų galėjusi lie
tuvių judėjimą suprasti, sukilimui 
1863 metų nenusisekus, liko pra
šalinta iš Lietuvos.

Po 1905 m., kada judėjimas ap
ėmė plačias lietuvių minias, kada 
patsai judėjimas galėjo atvirai pa
sirodyti, daugumai bajorų jisai pa
aiškėjo. Viena bajorų dalis dabar 
mano, kad lietuvių judėjimas gali
ma pergalėti tik per aštrią kovą 
lenkystės su lietuvyste, kad augš- 
tesnė lankų kultūra turi užslopinti 
lietuviškąjį judėjimą, ir galų gale 
bajorai pasiliks Lietuvoj ponais 
po senovei, tik kiek švelnesniais. 
Šitie arba kitaip tariant endekai, 
žinoma, negali sumažinti lenkų ir 
lietuvių nesutikimų. Kita bajori
jos dalis artinasi prie lietuvių 
judėjimo pripažindama kai-kuriuos 
jų reikalavimus. Tokiu budu ti
kisi ji susigyventi su lietuviais. 
Ant galo užsiliko dar ir toki ba
jorai, kuriems rodosi, kad visi tie 
judėjimai pereis ir sugrįž vėl se
novė, prasti žmonelės susitaikįs su 
bajorais ir vėl pasiduos jų vadovy-. 
stei.

Taip vadinama lenkų profesiona
linė inteligentija ^daktarai, advoka
tai, mokytojai, valdininkai ir kt.) 
apie lietuvių judėjimą taip-pat ma
no, kaip ir bajorai-žemvaldžiai.

Lenkų miestelėnai mažuose mie
stuose Lietuvos neskaitlingi, netu
rėdami stiprio tautystės susiprati
mo jie mažai ką kliudo lietuvių 
tautos judėjimui. Didesniuose mie
stuose, ypač Vilniuj,* lenkų mie
stelėnų daugiau randasi, jie yri! 
tamsus ir vargingi, čionai jie grei
tai pasiduoda visokiems pigiems 
vadovams (demagogams), kurie 
lengvai sukelia tuos miestelėnus 
prieš kitas tautas. Vilniuj tai tik
ra dirva tokiems tautų vaidams.

Lietuvos smulkbajoriai prisijau
čia daugiausia prie lenkų tautos 
per savo senovės atminimus, atsi
skyrimą nuo valstiečių, kuriuos jie 
laiko žemesniais už save. Jie taip 
sakant, užima tarpą tarp lietuvių 
ir lenkų kultūros. Iš smulkbajo- 
rių išėjo ir dabar išeina kai kurie 
lietuvių rašytojai, iš kitos gi pu
sės jie duoda nemaža ir lenkų in
teligentijos ir pusinteligentijos. 
Smulkbajoriai labai mažai pasi
duoda naujoms permainomis, laiko
si senovės. Ju dalis visgi pama
žu tirpsta lietuvių miniose.

(“L. U.”).

AMERIKOS BIUDŽETAS.
Washūtgton, D. G Sulyg at

skaitos iždo ministerio, pereituose 
metbose tc( Amerika metus skaito

f Marion, Ind. American Steel 
& Tin Plate Co. rengiasi pradėti 
darbus savo dirbtuvėse Gas Gty 
ir Andersone. Minėtos dirbtuvės

nuo liepos mėnesio) Amerikos iž- stovėjo du metu. Minėtos dirbtu-
daą-.turėjo įplaukimų $604732846, 
o išlaidų >$694244002. Tokiu budu 
nepriteklius siekia $89811156. Ka- 
riupmtėsi reikalams išleista $164-1 
109442, dvariškojo laivyno $115- 
988869.^

u. 'r-i . '

GARDUS ALUS.
Madison, Wis. Pereitą nedėl- 

dienį tūli vaikai užsimanė iš troš
kulio važiuojančių pasinaudoti. Jie 
atsinešė tamsiuose buteliuose van
denį ir ištroškusiems sakė, kad 
tai alus, siūlė už 25c. butelį. Ži
noma, daugelis pirko ir tik išėjus 
,trūkiui, pamatė, kad pirktuose bu
teliuose yra ne alus tik paprasčiau
sias vanduo.

UŽLIEJO SALĄ.
Bronsville, Tex. Laike smar

kios audros, užtvinę vandens užlie
jo esantį ant Padre salos maudy
nių miestą Tarpon Beaęh. Kadan
gi ir susinėsimai likosi pertraukti, 
tai nežinia, kas su gyvenusiais ten 
žmonėmis atsitiko.

I

NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ.
Kansas City, Mo. Netoli Mis- 

souri City susimušė pasažierinis 
traukinys su prekių traukiniu. Prie 
to mašinistas likosi užmuštas, vie
na moteris sunkiai, gal mirtinai 
sužeista, o dešimtis ypatų yra su
žeistų lengviau.

‘ GAISRAI.
Milwaukee, Wis. Sudegė čia 

dirbtuvės Kiekhoeffer Bqx Co. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 250000 dol. Besigelbint iš de
gančios triobos, susigrūdime ant 
trepu trįs .valkai nusilaužė rankas; 
du suaugę darbininkai, iššokę nuo 
augintinių lubų, pavojingai apsi- 
kulė.

t - H • *

San Fęancisco, Cal. Išdegė čia 
30 d. berželio čielas namų bliokas. 
Nuostolius gaise® padarytus skaito 
ant 200000 dol.

•ij • .r

Cobalt, Ont. 2 d. liepos šitame 
mieste^ siautė gaisras, kuris pridir
bo nuostolių ant pusės milijono 
doliarių. - Sudegė teipgi viena žmo
gysta, o šešios tapo sunkiai sužei
stos. 2000 žmonių neteko pasto- 
r1 ?

Lake Placid, N. Y. Sudegė čia 
Ruisscaumont hotelis. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 250000 
dol.

IjM Angelos, Cal. Netoli San 
Fernando užgimęs laukuose gais
ras, išnaikino javus ant 6000 akrų. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant $150000.

EXPLIOZIJA.
San Francisco, Cal. Ant Ame

rikos kariškojo torpedinio laivo 
Hull truko garinė dūda. Išsiver
žęs garas nuplikino penkis jurinin
kus, iš jų du nuplikyti mirtinai.

vės likosi uždarytos dėl streiko or
ganizuotų darbininkų.

ko.
Kad tai ir Lietuvoje tie komite

tai pažvelgtų į ponų-lenkų 
miškuose!

(“R. Garsas”}.

timus ir atminimus, bet ir prieš 
patį vietinį bajorų luomą. Val
stiečiai kilo iš miego, vienijosi, 
pradėjo nesidbot bajotama vest sa
ve posenovei. čionai bajorams pa

15 AMERIKOS.
UŽDRAUSTA PARDAVINĖTI 

SVAIGINANTI GĖRIMAI.
Nashvillė, Ten. 30 d. berželio 

čia įgavo pajiegą teisės uždrau
džiančios visoj valstijoj pardavinėti 
svaiginančius gėrimus. Gėrimų 
pardavinėtojams palikta laikas iki 
naujų metų turimus gėrimus par
duoti į kitas valstijas. Kliubams 
leista turėti gėrimus, bet jie tupi 
būt po užraktu. Alaus leidėjai at
sišaukė į teismą.

LENKŲ ŠVENTE.
Cleveland, O. Prasidėjo čia 

lenkų Sakalų švente. Trauksis ji 
ištisą sanvaitę. Atkako čia penki 
šimtai uniformuotų delegatų.

žemės" DREBĖJIMAI.
Dosmieville, Cal. Jau nuo san- 

vaitės. čia beveik kas naktis jau
čiasi žemės drebėjimai. Gyvento
jai bijosi išsiveržimo užgesusio 
jau vulkano Mount Filmore. Kal
nakasiai atsisako leistiesi į olas* 
kadangi jie bijosi, kad nuo že
mės drebėjimo ne užgriūtų olos.

15 DARBO LAŪKO.
f Pereitą sanvaitę Amerikoj bu

vo 213 nusibankrutinimų, arba ant 
10 mažiau negu užpereitą.

f Washington, D. C. Rando 
biurifose 2000 gravierų ir litografų 
gaus algas ne už mėnesį, bet už 
dieną. j

f Pittsburg, Pa. Macbeth 
Evans Gląss Co. nuo 6 liepos įve
da algas darbininkų buvusias trįs 
metai atgal. Tas reiškia pakėlimą 
darbininku algų ant 25%.

f Pittąburg, Pa. Sustreikavo 
čia noooo darbininkų, sąnarių 
Amaigamaled Association of Iron, 
Steel & Tin Workers.

c >

f Maston, Pa. Darbininkams 
Alpha Portland Cement Co. pąjcėlė 
algas ant 10% 1 Minėtos kompani
jos dirbtuvėse dirba 1000 darbi
ninkų.

f Steubenville, O. Blėtos dirbtu
vės Fallansbee Brothers priėmė 
darbininkų reikalavimus ir su jais 
padarė naujus kontraktus ir tokiu 
badu rengiamas darbininkų strei
kas tapo prašalintas. Minėtose 
dirbtuvėse dirba 1000 darbininkų.

f Alberta, Kanada. Pasibaigė 
streikai 6000 angliakasių pietva
karinės Kanados kasyklų.' Darbi
ninkai sugrįžo prie darbo. Strei
kas čia traukėsi 3 mėnesius.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
./ — —

MOKYKLŲ REIKALUOSE.
P. Račkauskas pakėlė klausimą 

lietuviškų mokyklų, p. Tunila iš
reiškė nuomonę, kad jas privalo 
rengti S. L. A., šnuolis gi 9 “Tė
vynės” pasakė, kad to negalima 
rengti, nes S. L. A. kuopos pinigų 
neturi tam mieriui, o mokestį ant 
narių negalima uždėti. Tegul bus 
leista ir man išreikšti savo nuomo
nę ne . apie mokyklas, tik apie iš
teklių, iš kurio butų galima 
jų įrengimui ir palaikymui pinigai 
semti. Kad mokyklos yra visuo
menės reikalas, tą visi žino, bet 
kad musų visuomenės supratimas 
apie mokyklas ne koks, tai privalo 
joms rupytis tie, kurių supratimas 
augščiau pakilęs. Kad mokesčiai 
ant draugijų narių dėti negalima, 
tas tiesa, bet kur draugijos supra
timas augščiau pakilęs, ten nerei
kia mokesčių dėti,- tankiai galima 
net sumažinti. Teisybė, šiądien, 
norėdami ką naudingo įsteigti de
damės ant savęs mokesčius, bet 
tuomi trukdom draugijų augimą. 
Vietoj nuo narių reikalauti, pasi- 
stengkim jiems ką daugiau duoti 
tada pradės musų draugijos augti. 
Kol viską remsime ant mielašir- 
dingų žmonių aukų, tol nieko svar
besnio ne nuveiksime. Teisybė, 
svetimtaučiai aukauja tūkstančius 
m okykloms, bet jie turi šaltinius, 
iš kurių plaukia jiems pelnas be 
pertrūkio (užtai jie turi šaltinius, 
kad turi mokyklas, kurios jų pro
tą patobulina. Red.). Todėl S. 
L. A. nariai tik pagalvokime ir 
pamatysite, kad ir mes galime tą 
padaryti.

Antai Belgijos darbininkai su
prato reikalą ir būdą kaip nuo iš
naudotojų apsisaugoti. Jie uždėjo 
suvienytoms spėkomis visokias 
dirbtuves ir krautuves, turi net gy
duolių sankrovas. Iš to turi tokį 
puikų pelną, kad reikale gali pas
kirti net pusę milijono frankų agi
tacijai. Taigi aiškiai matom, kad 
kur supratimas ir vienybė, ten ir 
galybė. S. L. A. turi 8000 narių, 
didesnė pusė jų turi šeimynas, vai
kelius, su jais, su S. L. A. susi
rišusių 15000 narių. Daleiskime, 
kad per metus kiekvienas reikflau- 
ja 3 porų čeverykų, tai išperkam 
45000 porų čeverykų už $67500. 
Sankrovininkai gauna, ne mažiau 
kaip 25%, pelno tokiu budu san
krovininkai iš mus per metus turi 
$16875. Jrigu todėl vietoj rėkauti 
imsime dirbti, tai visa ta pinigų 
suma liks unusų pačių kišeniuj. 
Jeigu mes reikalaujame 45000 po
rų čeverykų per metus, tai drąsiai 
galim atidaryti savo locną dirbtu
vę. Matome jau, kiek sankrovi
ninkai pelno iš musų turi, bet kiek 
dirbtuvės turi pelno, tas sunkiau 
patirti, bet visgi kur dirba 100 
darbininkų,* tenai už kelių metų 
išdygsta didžiausios dirbtuvės z( bet 
jeigu vedėjai ne moka gerai, vesti 
reikalo, ten ir didžiausios dirbtu
vės griūva. Red.). Tas jau ro
do, kad pelnas turi būt nemažas. 
Bet mes paslganėdinkim mažu, da- 
Jeiskim, kad musų dirbtuvė nuo 
poros čeverykų turės 25 gryno 
pelno, tai musų dirbtuvė turės 
11250 per metus. Tas šaltinis bus 
ne išsemiamas, bet laikui bėgant 
dar padidės. Tokius šaltinius nors 
kelis turėdami lengvai galėsime 
mokyklas įrengti ir įrengtas palai
kyti. Man rodos, S. L. A ne- 
krupčiodamas, gali pradėti tokį 
darbą su $5000 ir į trumpą laiką
pinigai sugrįš. Jeigu mes duosi
me jeib žmogui 15000 užtikrintų 
pirkikų kaip mes patįs dėl savęs 
kad asam, tai žmogus ir be cento 
suras sau korftpanijoną (Tame tai 
ir visa svarba, kad tų užtikrintų 
pirkikų nieks duoti ne gali, nes 
nieks sąnario negali priversti pirk
ti ne ten, kur jam patinka. Žmo
nės ten sau reikalingus daiktus 
perka, kur jiems patinka. Red.) 
ir atidarys < dirbtuvę su tam tikru 
skaitlium darbininkų (bet tik tą
syk jei vedimą gerai supras. 
Red.). Susi vieny j imas Lietuvių 
Am., atidarydamas dirbtuvę, ati
dalytų ir 217 -krautuves su 15000 
užtikrintų pirkikų. Tą ne kiek
vienas turčius gali padaryti, o mes 
tą galime padaryti be Jokių iškaš- 
čių. Fabrikantas atidaręs dirbtu
vę, turi siųsti agentą surasti pir- 
kikus; toks agentas lėšuoja mėne
syj ne mažiau kaip $100. apart

to, dar ne mažai reikia išleisti ap
garsinimams. Nors turčius pasių
stų ir 10 agentų į svietą pirkikų 
j ieškoti, tai į metus negalės surasti 
15000 užtikrintų pirkikų kaip mes 
patįs kad būtumėm. Musų dirbtu
vė turėtų atspausti paveikslus če
verykų, kokius išdirba ir, mieras 
ir pasiųsti visoms kuopoms. Tokiu 
budu kiekvienoj S. L. A. kuopoj 
butų musų krautuvė.

Sakiau/ kad dirbtuvė duoda 25% 
sankrovininkui, pardavinėtojui, o 
musų dirbtuvė atiduotų tą sumą 
visiems nariams: paveikslan: pirksi 
čeverykus už $2, mokėsi $1.50. 
Nariai, gaudami už tokią kainą 
argi nenorės savo dirbtuvės tavo- 
rą pirkti?- Žinoma, neprigulinti į 
S. L? A.- negaus už tokią kainą 
kaip nariai. Žmogelis prigulintis 
į S. L. A. jei turi moterį ir 3 
veikelius, jis perka į metus 3 po
ras čeverykų ir už juos užmoka 
$7.50. Nariai, pirkdami savo dirb
tuvės čeverykus, pelnytų $iByj4, 
ne skaitant jau organo. Tokią nau
dą žmogus turėdamas ar gi ne 
norės prigulėti į S. L. A.!

J. Butkus.

*7 ———————

I§ ROSELAND, ILL. : -
10 d. berželio apvaikščiojome 10 

metines sukaktuves klebono Visų 
Šventų parapijos kun. F. B. Sera
fino. Bažnytinėj svetainėj buvo 
parengtas vakaras, kuris prasidėjo 
8 vai. vakare. Giedorių choras, 
po vadovyste vietinio vargoninin

ką rodyti, arba angliškai padainuot, 
tai tą viską pigiau galima pamatyti. 
Čia gi nuo lietuvių rinkti buvo 
kvoterhikai. Tai jiu, rodosi, tru
putį per daug. Jeigu lenkjškai- 
lietuviškas drutuolis nors dalį nuo 
lietuvių gauto pelno butų paauka
vęs tautiškiems reikalams 1 Bet to
kia mintis drutuoliui galvon ne 
atėjo. -A. Kamblaitis.

PUIKUS MISIJONIERIAI!
“Lietuvos” num. 25 buvo pra

nešta, kad besidarbuodama terp 
chiniečtų misijonierė, 20 metų mer
gina Elzė Sigel, tų netikėlių tapo 
nužudyta. Skaitydamas tokį pra
nešimą, nė vienas karštas krikščio
nis tą misijonierę gal palaikys 
kankine, pasiaukavusia už šventą 
tikėjimą. Bet iš tirinėjimo polici
jos kas kitas aikštėn išeina.
- Teisybė, Elzė Sigel nužudyta ir 
tai kaipo misijonierė, nužudė ją 
chiniečiai New Yorke, bet mergina 
nužudyta ne be platinant krikščio
nybę, nors ji yra misijonierė. Mat 
ji laikė ant meilės vadelių du chi- 
niečiu; kiekvienam iš jų atskirtum 
apie meilę kalbėjo, o reikale meir 
liūs laiškus rašinėjo ir kiekvienam 
savo meilės davė, bet abudu iš 
jos meilės ir naudojosi. Apart to, 
misijonierė eidavo į chinų ruimus 
nakvoti. Kada apie tai viliojami 
jos mylėtojai dasižinojo, viens iš 
jų pasikvietęs pas savę nakvoti ir 
užsmaugė tokią keistą Christaus 
mokslo platintoją. Dabar tirinė- 
jant tą užmušystę, pasirodė, kad

ko Pociaus, kuris American kon
servatorijoj laimėjo auksinį meda
lį, 'padainavo: “Sužadink jaus
mus”, “Saulelė raudona” ir kelias 
kitas. Prakalbą laikė A. Pocius. 
Solo ant piano paskambino L.Wolf. 
Duetą — Venecijinė Bacarolla dai
navo O. Klimavičiūtė ir Zavagls- 
kiutė. Eiles “Viltis” dekliamavo 
A. ^lensbigelis. Programe buvo 
net šeši angliški numefiai, kas, ži
noma, lietuviams nelabai patiko, 
nes anglijonų buvo vos kelios ypa- 
tos. Visame vakare buvo dau
giau angliško negu lietuviško. Ku
nigas Serafinas užbaigoj laikė pra-
kalbą, kurioj padėkvojo žmonėms 
už surengimą jo sukaktuvių. Pri
žadėjo ir ateityj darbuotiesi, kaip 
darbavosi iki šiol; žadėjo rupin- 
tiesi parapijos' reikalais. Ragino 
įsteigti knygyną, skaityti naudin
gas knygas ir tuom stengtiesi la
biau apsišviesti. Visas apvaikščio- 
jimas pasisekė kuo geriausiai.

-20 d. berželio buvo toj pačioj 
svetainėj parengtas vakaras. Dai
navo p. Pociaus išmokyti vaikai.

Pivariunas.

IS BENTON,«ILL.
Darbai čia pradėjo po truputį 

taisytis ir kaip girdėt, nuo dabar 
eis geryn.

Lietuvių yra čia apie 50 šeimy
nų, o pavienių apie 150. Iki šiol 
jie saldžiai miegojo, bet rodosi 
pradės jau akis krapštyti. 3 d. 
berželio susitvėrė pašelpinis Kliu.- 
bas vardu D. L. K. Vitauto Kliu- 
bas. Išsyk prisirašė 41 sąnarys. 
Saliunų čia nėra, bet tikimės Vi- 
tauto Kliube gauti gėrimus, tik 
jie turės būt po užraktu, tik sąna
riai galės iš jų naudotis.

Smith.

IS NEW BRITAIN. CON.
28 d. berželio atsilankė čia len- 

kiškai-lieturiškas drutuolis Anta
nas Kondrota žiopliams rodyti ša
vo raumenų stiprumą, nors butų 
daug žingeidžiau pamatyti jo pro
to stiprumą. Drauge ro-
dė krutančius paveikslus jau pir
miau čia matytus; dainavo ir dai
nas lietuviams, bet, žinoma, an
gliškai. Ant galo Kundrotą žk> 
pliams rodė savo raumenų stipru
mą: kilnojo sunkias geležis, traukė 
retežius, lankstė geležines štangas. 
Teip, matyt buvo, kad jam rau
menų stiprumo netrūksta, bet ma-
nome, kad šlapis, paveikslan, visgi 
už musų drutuolį stipresnis, o vie
nok iš jo stiprumo nė žiopliai ne
sistebi ; stebėtųsi gal, jeigu jis ir 
protiškai tvirtesniu pasirodytų. Mat 
šiądien protas kur kas augščiau 
stovi už fizišką tvirtumą. Atsi
lankymas p. K. terp lietuvių ir 
lenkų padarė gana bergždžių kal
bų, nes K., dalindamas apgarsini
mus, lenkams dalino lenkiškus, lie
tuviams lietuviškus. Bet rodosi, 
nėra čia už ką teip labai vąržy- 
tiesi, tegul p. K. būva kuom jam 
patinka. Vienas drutuolis, nors ir 
šimtą įkartų butų drūtesnis mums 
laimės nė garbės nesuteiks, o 
kuom nors naudingu draugijai jis 
juk neatsižymėjo. Jei kas yra drū
tas, tai gerai, tai jo paties reikalas, 
drūtas būdamas, gali sau duoną 
užsipelnyti, jeigu gi kas turi prie-

daugelis tokių neva dievobaimingų 
misijonierių, neva platina krikščio
nybe, terp geltonveidžt^j. o iš. tik
ro paleistuviauja; iš ko išeigos to
kios: kad tos misijonierėš beda- 
1 indą mos savo misijonierišką mei
lę. ne viena jau susilaukė pana
šaus galo, kaip ir Elzė Sigel. Yra 
ir tokios, kurios misijonierės li- 
čyną numėlusios, jau’ visai terp 
chiniečių ^apsigyvena, ten ruko 
opitrm, ir tampa gyvu grabu arba 
baltosioms vergėms; ir iš sveikų, 
drūtų merginų, nei viena ne su
laukusi 30 metų, važiuoja į geres
nį svietą, nes kaip išdėvėtų kokių
skarmalų, chiniečiai pasirūpina ne
tekti savo meilužių; vardan krikš
čionybės platinimo nuolatos švie
žias misijonieres gauna. .

J. Naujokas.
Į- U : |
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KAME LAIMES PASLAPTIS?
Sidnty Dari. i

Išmaningas žmogus suranda tą, 
ko jis reikalauja, kad būti laimin
gu ir be‘'atvangos stengiasi įgyli 
svarbiausius dalykus.

Yra lengva apsirikti sulyg šitų 
svarbiausių^ dalykų. Daugelis vy
rų nerimoja apsivesti. Jie yra įsi
tikinę, kad negalima gy venti be 
tam tikros moters, bet tankiai pas
kui persitikrina, kad gyvenimas 
nėra galimas su ja. Teip pąt pi
nigai, abelnai, yra skaitomi būti
nais laimei, nors męs risi žinome 
terp savo pažystamų brangiuose 
bustuose nelaimingesnius už gyve
nančius prastuose namuose.

Ištikro, aišku, kadį daugumui 
tas, kuomi' kas yra, yra toli di
desnės svarbos už tą. ką kas 
turi. Yra žinomi išėmimai, bet 
jų sulyginamai nedaug Geidimas 
vien tik turtų yra retas. Šykštuo-
lis yra anormališkumu. žmonės * 
myli pinigus,* nes pinigai reiškia 
galybę, ar gal, gerą vyną.

Moters myli pinigus, nes pini
gai duoda parėdus ir daugelį graz
nų. Noras dėvėti gražius parėdus
yra visai girtinas. Moteris tan
kiai išreiškia savo asmeniškumą vi
su pilnumu savo paroduose. Męs 
galime, gal, — ypatingai jei musų 
įeiga maža — vadinti pamylėjimą 
deimantų žemu*; bet jriaps prastos 
sielos myli daiktus, kurie blizga.

Jieškant laimės paslaptį, — ku
ri yra visokios filozofijos tikslu —
pirmiausia sunkenybe yra ypatos 
įvairumas; kas vienam yra maistu, 
tas kitam nuodais. Bet šita sun
kenybė yra paviršutinė. Męs visi 
labiaus panėšųs, negu pratę pri
pažinti. Čia aš neskaitau nepapra- > 
sto žmogaus, turinčio didelę sielą, 
arba to, kuris neturi jokios.

Filozofas pats labai tankiai yra 
nuošaliniu žmogum. Jis nesupran
tą paprasto žmogaus, norinčio ge
rų laikų, pasirengusio linkimai nu
kęsti visokius kūno blogumus, jei 
tik jis galėtų turėti atlyginimą 
juoku. Ir paprastas žmogelis su
simaišo. Jis patiria, kad būti ge- S 
ru nėra reikalo būti laimingu 
Daugelis gerbtinų žmonių ir dau 
gelis nenaudėlių yra nepasikaki

rų, kaip ir nedorų.
taisąs ir krutančiu, paveikslus mo-j Darbštus ir tinginiai, tyb



sale Leo- Į Zuslimskienė. Zuslimskienės balse
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— ir netrukus ant sienos i 
nardo di Vici Mona Lisos buvo 
Herr Franzo Schweizo Mona Li-

Šnekus, jaukus ir šalavalkos, ve
dę ir nevedę, vergai ir laisvi, ti
kinti ir be tikėjimo, socijalistai*ir 
nesocijalistai yra padalinti, vieni 
laimingi, kiti ne. Didžiausias da
lykas sviete negali būti pasiektas 
nuomone, įsitikinimų aplinkybėmis 
ar dora.

Nelaimingas žmogus yra bejaus- 
lis žmogus, o bejauslis žmoguj yra 
be sielos. Tai yra teisybė, tikra 
teisybė. Bejauslis žmogus valgo 
ir gerias dirba, miega, žurza, juo
kiasi ir yra tiktai mokesties mo
kėtoju. Daugumas mus turi tą 
viską daryti. Męs turime būti mo
kesties mokėtojais. Baimė paima 
mums tapus tik mokesties mokėto
jais ir nieku daugiau.

Atminti didžiąją istorijos regy
klą, atminti, kad męs esame tik 
amžių palaikėjais, karžygių ir juok
darių, poetų ir piratų pasekėjais— 
ir pasitenkinti tik mokesties mokė
tojų buitu yra liūdna.

Bejauslis žmogus niekuomet ne
pasijuokia. iŠ savęs, niekuomet ne
žaidžia rolės kvaili®, niekuomet 
nenužudo galvos — niekuomet ne
sapnuoja. Gatvė yra jam gatve, 
o ne kasdienine nesuskaitomų 
dramų regykla. Kūdikis yra ku- 

/ dikiu, o ne paine mįsle. Jis tiki 
savo akių prirodymams (jis ištik
ro giriasi tuomi) ir mano, kad da
lykai yra tokiais, kokiais jis mato. 
Nėra didesnės klaidos, niekinges- 
nes herezijos už šitą.

Bejausliškumas yra vaizdenimo 
stoka, o be vaizdenimo gyvenimas 
ir laimė nėra galimais. Tikėjimas 
ir menas nuo vienos atžvalgos pil
do tą pačią pasiuntinybę. Jie su-

• - teikia žmogui nuostebą. Jie pamo
kina mus, kati svietas yra įdomiu 
apkerėtume; kasvalandinių stebu
klų rumu. Paskui męs pamatome, 
kad męs patys esame įdomiausiais 
sutvėrimais. Bejauslis žmogus ne- 
žingėidauja apie save, jis - neturi 
meilės prie savęs. Per save pa- 
čiuk męs pažystame žmoniją.

Aš 
kia 
tik, 
geidauti apie save ir 'didžiai užsi
imti savimi, 
džiumą iš mus.
pasakyti,- ką męs darysime 
naujų ir netikėtų aplinkybių, 
'yra dalyko smagumas. Tai 
gyvenimo įdomybė. Toliaus 
išvystame, kad tikrieji daiktai 
tik niekais ir kad musų gyvenimas 
yra praleistas tarpe netikrybių.

Pagalvokime- apie laimingus ži
nomus žmones ir pasiteiraukime! 
Aš pažystu raštininką, kuris yra 
laimingas su $15 į sanvaitę, nes 
jo pati mano jį esant didvyriu, o 
jis ją mano esant gražia. Jis nėra 
didvyriu man ar kitam, bet jos 
svajojimo sviete Launcelotas yra 
nieku prieš jį, kuomet jo svajonės 
sviete ji yra .antroji Elena.

•Nfevisuomet yra laimė būti my
liniu. Tai yra nelaimė. Meilė ga
li- būti daug reikalaujanti, o reika- 

‘ lavimas yra įžeidingu.
Aš žinau vienuolę, kuri yra lai

minga svajodama apie s.eną ste-. 
buklingą svietą. Aš žinau Išgani- 
mininką, kuris yra laimingas, ka
dangi jis yra Dievo sunumi. Aš 
žinau linksmą, besigiriantį, tankiai 
be grašio raštininką, kuris yra lai
mingu, nes jam visi vyrai yra 
draugiškais ir visos moterys gra
žiomis. Laimingas socijalistas sva
joja apie žmonių brolybę; piktasis 
socijalistas užsipelno pasipriešini
mą. savo bendražmonių.

Tankiai atsitinka, kad žmonės, 
kurie padilgina vaidentuvę ir pa
drąsina musų svajones, patįs ne
pataiko laimės pasiekti. Jie sto
vi ant kalno ir rodo mums kelią, 
bet jie patįs niekuomet nepasiekia

• smagumo žemės. Bet jie yra dide
liais žmonėmis, o aš ir jus papra
stais ir gal jų liūdnumas yra bran
gesnis už musų džiaugsmą.

rei-^nesakau, kad 
būti tuščiais išdidžias, 
reikia šužiningai žin-

Šmėkla yra pas di- 
Kas iš mus gali 

prie 
Tai 
yra 

męs 
yra
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ZUSLIMSKIENE.
Zuslimskienei priėjus prie sa

vo gyvenimo durų su valgomų 
daiktų pundais ant rankų josios 

„ vyrui ir trims Zuslimskyčiams pie
tums, ji visą mašnelę išgrozdė ir ne
surado joje rakto nuo durų. Būti 
uždaryta iš lauko savo pačios na
mų yra gana bloga, bet Zuslims
kienės padėjimo nelemtumas buvo 
dar aršesnis, jai tik keturios dienos 
atgal apleidus surukusį gyvenimą 
prie Hester gatvės ir persikėlus į 
šitą puikų apartamentinį namą 
Bronkse, kur ji dar Jautėsi sveti
ma. Bet Zuslimskienė buvo grei
ta žmona. Po valandinio nusimi
nimo, josios veidas nušvito ir ji 
nuėjo prie gretink) gyvenimo durų 
ir pabeldė.

- - i-Z - -- .

Malonaus veido, vidutinio am
žiaus žmona atidarė Zuslimskienei 
duijs. “Labą rytą. Rodos ponia 
Silver tamistos pravardė, kaip sa
kė namų savininkė", pradėjo Zus
limskienė kuomandagiausiai. “Ma
lonėsite man atleistj, aš pamiršau 
savo raktą nuo durų. Gal leistu
mėte mane per savo viryklos langą 
prie gaislaipčių; tai aš galėčiąu 
įeiti į savo kambarius per savo 
viryklos langą”.

Silverienė tuojaus ir su manda
gumu sutiko, kas Zuslimskienę už
tikrino, jog Silverienė buvo tokia 
žmona, kurios kaimynystė buvo pa
laiminimu ir ji tuo-jaus pasiskubino 
pasinaudoti proga užmegsti drau- 
giškumą.

“Labai jums dėkui. Ar nemalo- 
nėtumėte užeiti pas mane truputį? 
Aš visuomet myliu su kaimynėmis 
draugauti. Ir ačiū Dievui”, pa
sakojo toliaus Zuslimskienė, “aš 
septynerius metus išgyvenau senoj 
vietoj ir nei sykį nęsusipykau su 
nieku!”

Pirma negu Silverienė suspėjo 
pasakyti teip ar ne,__Zuslirnskienė 
paliko savo pundulius viryklpje ant 
skobnio ir pradėjo skverbtis per 
langą. Zuslimskienė jau nebuvo 
tokia laiba kaip dvyliką metų atgal, 
kuomet, būdama gražiausia Gryn- 
baumo siuvyklos mergina, ji lai- 
mėjio energiškojo Abraomo Zus
limskio širdį; vienok stenėdama ir 
spausdamasi, ji šeip-teip praskver- 
bė savo neaugštą, diktą stuomenį 
per langą ir po dviejų minučių, 
užraudus, su dėkingumo šypsą, ji 
atidarė duris savo naujai įgytai 
draugei.

Zusjjmskienė, nepaisydama Sil- 
.verienės atsisakinėjimų, buk tik 
kelias 'minutas galinti užtrukti, įsi
traukė ją priimamojon, kur spie
tėsi visas jos šeimininkystės pasi
gėrėjimas. Ji greitai užtraukė už
laidas ir sudėstė į priderančią kertę 
tuos daiktus, kurie išdryso kaži- 
kokiu budu iš sau paskirto pasto
vio išklypti. Jąi užsisukus, Silve
rienė apsidairė po ruimą ir Zus
limskienė privertė savo puikybę 
tylėti, kad padaryti į savo kaimy
nę priderantį įspūdį paveikslų pie
menų su jų mielu šokimu; povo 
plunksnomis puikiai išrašytose va
zose ; pūpsančiais užtiesalais ant 
kiekvienos krasės atlašos; auksuo
tu laikrodžiu, angelo laikomu, ku
ris stovėjo ant didžiojo kairėsės 
kojos piršto.

“O ką, ar ne puikus !” prasižio
jo Zuslimskienė .rodydama į laik
rodį. “Tai mano vyras nupirko 
jį man atminimui. Aš turiu vyrą, 
kokį kiekvienai žydiškai dukterei 
laimė butų turėti 1 Tai auksas vy
ras. Aš galiu turėti viską, ką tik 
užsimanau. “Tai jisai”. Ji paro
dė smiliu į ^uksuotuos rėmuos ke
turių dešimčių metų geros išveiz- 
dos vyro paveikslą augščiau, ka
bantį ties kaminėliu. »

“Mano, kaip bus pabaigtas, ka
bos ten”, ji pasakojo toliau, rody
dama į tuščią vietą viršuj kito 
kaminėlio galo. “Ponas Schweiz 
žadėjo atnešti gal jį šiądien”.

Zuslimskienė pasakojo toliau 
apie savo “pašėlusiąją eilią”, susi
dedančią iš penkių rakandų dalių, 
vieria neužsileidžianti kitai pirmy- 
stėje spalva ir raštais; apie besi
šypsančius liutus, laikančius naują 
valgomąjį skobnį — kpl Silveriene 
nepertraukė kalbos, velydama Zus
limskienei džiaugtis tuomi viskuo 
kuogeriausioj sveikatoj ir sakyda
ma, kad turinti eiti savo gyveni
mam Bet pirma negu Silverienė 
išėjo per duris Zuslimskienė atsi
minė apie savo pundulius ir abi 
išėjo.

Zuslimskienė, gryždama iš virtu
vės su valgiais šeimynai, 
prispaudusi juos prie krutinės, ap
sistojo Silverienės priįmamamja- 
me ir apsidairė aplinkui. “Jūsų' 
ruimai toki kaip mano, bet kodėl 
jie visai kitaip atrodo?” nusiste
bėjo Zuslimskienė. “O, aš žinau 
kodėl”, ji susako. “Jus neturite 
jokių graznų išdėta, tai ve kas 
padaro skirtumą. Ar jus nemy
lite graznų?”

“Teisybę pasakius, man niekuo
met tas labai nerūpėjo”, tarė Sil
verienė. Tai mano duktė, — ji 
yra mokintoja, j — ką tą viską 
prižiūri. Šiuo tarpu ji išvažiavo 
dy klaikini.

“Tai tamistų :duktė myli tokius 
prastus daiktus?” paklausė Zus- 
limskienė su nusistebėjimu.

“Ji sako, kad tai yra daug berei
kalingo darbo užlaikyti graznas 
švariai.: Be to ji mano, kad be 
jų yra gražiau. Aš duodu jai va
lią. Kas jai gerai, tai tuomi la
biau? man, senai žmonai”.

“O, kad jūsų duktė mokytoja, 
tai j ji žino, 
ne”, tarė

dama. Tamista turėtum baisiai di
džiuotis, turėdama dukterį moky
toją. Bet, atsiprašau, aš nenorė
liau tamistos trukdyti”, pridūrė 
Zuslimskienė visai nemanydama iš- 
_-iti.

“Jei tamista nepaisytum, tarė 
Silverienė, atsiprašydama, tai aš 
imčiausi prie dulkinimo šito kam
bario.”

“O, žinoma, žinoma, tas nieko 
nedaro.” Ruimas atrodė labai kei
stai Zuslimskienei savo tamsiai ža
liomis be gėlių popieromis ant sie
nų, prastais rakandais, marškonu 
aptraukta sofa ir stoka visų graz
nų, kurios jos nąmus padarė to
kiais “puikiais”. Bet tas, kad tai 
čia buvo mokytojos namai —nes 
mokytojas ji abelnai giliai gerbė— 
palenkė josios širdį prie ruimo ir 
ji pradėjo tyririėti daiktus su di
desniu akylumu.

“Pas jus tik viena grazna vi
soje priimamoje”, ji pastebėjo, ro
dydama mažą Venus iš Milo pa
veikslą viršuj knygų indaujos.

“Teip, tai mano duktė parsive
žė iš Paryžiaus pereitą vasarą.

“Timistos duktė buvo Paryžiu
je 1 Ar ne Paryžiaus vis tai ma
da?” Naujas pasigerėjimas buvo 
Zuslimskienės akyse, jai besidai
rant aplinkui. Jos akys nukrypo 
į mažą paveikslėlį, kurį Silverienė 
tik ką pabaigė šluostyti, paveikslėlį 
moters sudėjusios rankas — 
disko s J? moters, kaip rodė
raiška josios veide.

“Ar tai gal tamistos dukters 
veikslas ?”

“O, ne. Mano duktė yra daug 
janesnė negu ji”. »

Silverienės paminėjimas žmonos 
amžiaus padrąsino Zuslimskienę 
kalbėti toliaus. “Man rodosi, kad 
ji panėši truputį į tamistą iš akių”. 
Patylėjus sakė: 
atrodo — ar tai 
draugė ?”

“Aš niekuomet 
atsakė Silverienė,
tė matė šitą paveikslą Paryžiuje. 
Ji sakė man, kad tai gal gražiau
sias moters paveikslas sviete”.

“Oi, oi I gražiausias paveiks
las —”.

Zuslimskienės nusistebėjimas bu
vo pertrauktas varpelio suskambi
nimu. Silverienė išėjo ir tuojaus 
sugrįžo. Ponia Zuslimskiene, ten 
koksai žmogus lauke tamistos rei
kalauja. Jis sako beldęs į tamistos 
duris, bet, negaudamas atsakymo 
if matydamas mano duris atdaras, 
manė, kad tamista gal esi čia. 
Jis padavė man šitą”. — Silverienė 
padavę Zuslimskienei šitokią kor
telę timpos antspaudžio antspau- 
stą: -

zy- 
iš-

pa-

“Ji labai gerai 
ji gal tamistos

jos nemačiau”, 
‘bet mano duk-

Herr Frang Schmeig,
Artistiškiausias tapytojas Vokie

tijoj. Atlieka darbą gražiai, pi
giai ir greitai. — Allen gatvė, 
i-mas augštas nuo užpakalio.

“Ponas Schweiz! tur būt su ma
no paveikslu!” sušuko Zuslimskie
nė. Aš atsivesiu jį čia, jei jis jį 
turi, tai jus jį galėsite, pamatyti 
teipgi.

Zuslimskienė išbėgo ir apsisukus, 
įsivedė nedidelį vyrą su suraitytais 
ūsais ir besimainančiu kaklaraikš- 
čiu, kurio keli plaukai buvo rū
pestingai sušukuoti uždengįmui 
kuodidžiausios plikos vietos, api- 
kaklė gi atrodė, kad bent pora die
nų ankščiau reikėjo jai eiti skal
byklom Iš pradžių p. Schvveiz bu
vo freskų tapytoju, bet, Amerikoje 
nerasdamas reikalavimo savo dar
bui piešti paveikslus ant lubų, jis 
pasiėmė daryli portretus, imdamas 
tokias žemas kainas, kad net netur
tingi galėjo turėti šiokią tokią jų 
pačių panašybę. »

“Tai ponas Schweiz, — ponia 
Silverienė”. Zuslimskienė žingei
džiai pasižiurėjo į diktoką pakelį 
įvyniotą į laikraštį po artisto pa- 
žasčia. “Na, p. Schweiz, parodyk 
mums paveikslą. Tikiu, kad pa
dare^ man ką-nors gero”..

“Aš nesakysiu nieko, bet duosiu 
tamistai pačiai pamatyti prekes”. 
Ponas Schweiz lengvai nusilenkė 
su užsitikėjimu mostelėdamas ran
ka. Paskui jis nuvyniojo nuo pa
veikslo visą popierų pluokštą ir 
stovėjo laukdamas džiaugsmo išsi
veržimo, kurį jis buvo pratęs gir
dėti nuo savo kostumerių tokiuo
se atsitikimuose. Jis neapsiriko. 
Zuslimskienės veidas tik ir švietė 
laimės nusišypsojimu, nes p. 
Schweizo dailės darbas patvirtino 
jai jos draugės žodžius, buk ji 
kasdien vis kokia dešimčia metų 
eina jaunyn.

“Teip, gerai padaryta, tas tei
sybė, tai nėra ką šnekėti. Aš ma
nau, kad kiekvienas pasakys, jog 

kas yra madoje, kasi išrodo teip lygiai kaip ai. Argi 
Zuslimskienė linktelė- ne tiesa p. Schweiz?”

Ponas Schweiz inalfdagrei nusi 
lenkė. “Ištikro aš teip minati — 
bet nemandagu butų dailininkui pa
čiam savo darbas girti”. H

“Ką jus sakote, ponia SUverie- 
ae?”

Silverienė išpirmo svarstėsi, pas
kui pagyrė. Užėjo a8elnas;%esigė- 
rėjimas, paskui jis ataušo ir ant- 
galo Zuslimskienė, atsikreipdama, 
dar kartą pamatė gražiausios 
šame sviete moters paveikslą 
tuojaus laiminga mintis užėjo 
tuojaus išsiliejo žodžiais.

“E, ponia Silveriene, kas man 
atėjo į galvą, tik aš nežinau, ar 
tamistos nesipriešinsite”. Ji su 
geismu atkišo savo trumpą nedi-. 
dėlę ranką į paveikslą. “Aš no
rėčiau prašyli pono Schweizo, kad 
jis man padarytų vieną paveikslą 
šitos žmonos, jei jus nieko neturė
tumėte prieš tai”.
“O, su mielu noru galite kopi
juoti”, atsakė Silverienė.

“Labai jums ačiū! Bet gal jū
sų duktė nenorėtų?”

“O, ne. Jei tamista pažinotum 
mano dukterį, tai teip nesakytum. 
Antgalo, ką gali tas kenkti mano 
paveikslui, jei tamista teipgi tu
rėsi tokį pat?”

“O, atleiskite —■ aš nemaniau 
nieko blogo apie jūsų dukterį — 
tik — na, gal kuomet atsimokėsiu 
jums už tokią malonę”. ’

Zuslimskienė atsisuko į daili
ninką. “Aš tamistai vėl duosiu 
naują darbą ,pone Schweiz. Ar 
padarysi man tamista tokį paveiks
lą kaip šitas?”

“Žinoma, žinoma”* kinknojo p. 
Schweiz. “Tai mano užsiėmi
mas. Aš jums padarysiu, ką tik 
panorėsite”. Valandą ponas 
Schvveiz su nuolaidumu žiūrėjosi 
atsidėjęs į garsaus Leonardo di 
Vici paveikslą, paskui pridūrė: 
“Ponia Zuslimskiene, man tas daug 
lengviaus yra padaryti kaip šitas 
paveikslas, bet aš noriu, kad tu
rėtumėte ką nors tikrai gero. Ši
tas paveikslas yra truputį perpra
stas. Aš padarysiu jums kelis pa
taisymus — ar norėsite? taš jums 
atsieis tik vienu doliariu bran
giau”.

“Juk aš padariau jūsų paveiks
lus gerai, ar ne? Taigi palikkite 
visą reikalą man — ir kaip aš pa
baigsiu, jei jis jūsų nepatenkins, 
tai aš jums sugrąžinsiu doliarį. 
Ar bus gerai? Bet aš žinau, kas 
yra madoje ir esiu tikras, kad ta- 1 
mietai patiks”, užbaigė p. Schweiz 
su pilnu įsitikėjimu.

Sušnekos buvo užbaigta, Zus
limskienei reikalaujant, idant pa
veikslas butų padarytas už sanvai- 
tės, kadangi tą dieną busiąs josios 
įžegnojimas ir ji reikalavo, kad 
naujasis pastelei i s josios priima
majame butų užimtas. “Aš pri
žadu padaryti”, tarė p. Schweiz, 
“ir kaip aš pasakau žodį, — tai 
yra žodis. Bet aš turiu pradėti 
dirbti paveikią tuojaus”. Schweiz 
pasižiurėjo į Silverienę. “Ar šita 
ponia bus teip maloni leisti man 
imti šitą paveikslą namon?”

“Ar nebūtų tamistai viatiek dirb
ti jį čia?” paklausė Silverienė. 
“Jei kas atsitiktų su paveikslu, 
tai aš nenorėčiau tamistos už tai 
kaltinti”.

Ant šito ponas Schweiz sutiko su 
daugeliu linksnojimų ir išsiskubino 
į savo dirbyklą atsinešti medžiagos 
pradėti darbą; tuo tarpu Zuslims
kienė su 
sugryžo į 
siomis po 
nė prašė 
daromą darbą, bet tas atsisakė sa
kydamas: “Ne, ne, ponia Zus- 
limslriene, aš noriu jums padaryti 
didelę nelauktį. Kaip aš' kasdien 
po truputį jums rodysiu, tai ne- 
lauktis visa bus perniek”., Šitas 
atsisakymas paaštrino Zuslimskie
nės akylumą prie paveikslo;1 josios 
žingeidumas augo kasdien; septin
tą gi dieną, kuomet p. Schweiz pa
žadėjo paveikslą atnešti užbaigtą 
į Silverienės namus ir parodyti jį 
šalia originalo, tai žaislifiiskienė 
jau seniai laukė prižadėtos atne
šimo valandos.

Antgalo suskambėjo varpelis pas 
duris ir įėjo Schweiz, užsitraukęs 
rubėnėms kelinėms, kurios, tary
tum, buvo jam ilgai kaipo drabu
žių antsiaustas, su paleta ir sku
duru teptukams šluostyti. “Labas 
rytas”, prašnekėjo jis linksmai, 
lenkdamos pirma vienai, paskui ki
tai. “Meldžiu man atleisti — aš 
teip skubinau, nespėjau permainy
ti savo darbinių drabužių”.

“Tai tas nieko!” atsiliepė Zus
limskienė su nekantrybe. “Duoki
te pažiūrėti mums paveikslą”.

Dailininkas su mandagia apsiė
jimo augštenybe, kurią savižinys 
genijus įgauna, būdamas tikras

vi

neapsakomu dėkingumu 
savo gyvenimą. Atėju
to dienomis Zuslimskie- 
Schweizo palodyti savo

“Na, kaip?“ užklausė p. Schweiz.
Dvi moterys išpėlino akis. Tan- 

talizuojanti, neišgilinama Florenti- 
jos tapytojo šypsą buvo perdirbta 
hamburginio tapytojo j sočiapilvj 
pasitenkinimą. Prie graikšČių au
selių kabojo auksiniai auskarai, 
apie apskritų kaklą buvo storas 
auksinis grandinys su auksiniu ka
bučiu vyriško laikrodėlio didumo; 
jos smaili pirštai buvo apmausty
ti žiedais iki pirmutiniam krum
pliui su deimantais, metančiais 
nuožvilnius šviesos spindulius; ant 
minkštos gi krutinės buvo,auksinė 
saga, ant kurios buvo nupieštas 
(kaipo mandagus komplimentas) 
barzdotas Abraomo Zuslimskio vei
das.

Ponas Schweiz matė Zuslims- 
kienę n u si šypsant, bet jis neišlau
kė jos pagyrimo. “Taigi matote, 
ponia Zuslimskiene, kaip daug ge
resnis yra mano“, tarė jis. “Ir 
teipgi didesnis. Tik išmatuokite 
jį. Tris kartus didesnis. O pažiū
rėkite į josios veidų parvą — ko
kia graži — raudona! O pasižiū
rėkite j deimantus — tik pasižiū
rėkite į deimantus! Ar ne puiki 
turtingai atrodanti žmona? Žmo
na, kurios neturėtumėte gėdos lai
kyti savo namuose — ar ne?“

Zuslimskienės veidas švietė 
džiaugsmu. “Padarėte gerai“, ji 

padaryta 
Ką jus

šeip, nė

šaukė. “Tejp, ištikro, 
gerai, ponas Schweiz. 
sakote p. Silveriene?”

Silverienė atsiliepė nė 
teip. “Aš manau kad yra labai
gražus — bet truputį kitoniškesnis 
už mano paveikslą.

“Tahjistos tiesa, ponia Silverie
ne”, įsikišo karščiuodamos ponas 
Schweiz. “Ar aš nesakiau, kad 
teip padarysiu — nebus toks pat, 
kaip aš jį pabaigsiu?“

“Teisybė”, pritarė Zuslimskienė 
su pasitenkinimu. Niekaip negalė
tum pasakyti, kad tai ta pati žmo
na ką ir mažame paveiksle, jei 
bent tik gerai prisižiūrėjus”.

"Tik. pasižiūrėkite dar“, meldė 
p. Schweiz užsidegime. “Koksai 
veidas! Kokios mėlynos akys! O 
kaip deimantai šviečia! Kaip tikri 
gyvi deimantai!”

‘'Teisybė, teisybė”, pritarė Zus
limskienė, kietai spausdama daili
ninkui ranką.

Šitas pilnas pasisekimas sužadino 
tveriamąjį Schweizo stūmį. “Dar 
vieno daikto jam reikia, ponia Zus- 
limskienė“, sušuko jisai. “Jei no
rėtumėte, aš padaryčiau žmonos 
plaukuose mažą pagrąžinimą. Aš 
turiu teptukus su savim — viską. 
Zuslimskienė leido ir į dvi rai
nuti paveikslas buvo ant Schweizo 
kelių ir jo teptukas segė į Mona 
Lisos plaukus iš užpakalio augštą 
ir stamantrų plunksnų kuodą.

Tuo tarpu suskambėjo varpelis 
ir Silverienė išėjo pažiūrėti. Tuo- 
jaus pasigirdo nusistebėjimo ir. 
džiaugsmo išsiveržimas gretimame 
kambaryj, po ko užėjo Širdingas 
pasikalbėdamas. Ponui Schweizui 
bebaigiant kuodą, įėjo Silverienė 
su linksma jauna žmona, kurią jį 
supažindino kaipo savo dukterį ne
tikėtai sugryžusio nuo dyklaikio. 
Silveraitė pastėrino akis, pamačiu
si Schweizo dailos darbą; bet Zus
limskienė suprato tą nesitenkinimu 
ir pasiskubino atsiprašyti.

“Tikiu, kad tamistos man atlei
site už darymą jums nesmagumo 
su paveikslu”.

“čia nėra jokio nesmagumo, 
tik —” Silveraitė pradėjo sulai
kydama juoką, “mamyte, kam da
vėte poniai Zuslimskienei paveiks
lą kopijuoti!”

Zuslimskienė, užsidegus įsikišo 
greitai. “Jūsų motinos aš prašiau 
ir ji sakė, kad jus nieko nesa
kysite, jei ponas Schweiz padarys 
tokį paveikslą kaip jūsų”.

“Teip, Henrieta“, atsiliepė Sil
verienė, “aš sakiau, kad tu nieko 
nesakysi”.

“Žinoma, kad neJĮpr kam—”, 
Zuslimskienė vėl pertraukė karš

čiuodamos.
“Bet, žmonele, duok man pa

baigti, ką aš noriu pasakyti”, tarė 
Silveraitė visai rimtai, matydama, 
kad dalykas darosi rimtesniu, negu 
ji laukė. “Man labai malonu, kad 
čia esate — malonu duoti kopijuo
ti, jei to norite. Bet šitas pa
veikslėlis yra tik pigus spaudi
nys —”.

Čion ponas Schweiz atrado sau 
progą. “Taigi, ką aš sakiau. Tai 
yra pigus, labai pigus paveikslas. 
Aš padariau jį brangum dalyku, 
tik pasižiūrėkite į jį, ponia. Argi 
ne puikus!"

“Juk — juk tamistos motina 
sakė, kad tai paveikslas puikiau-

buvo nusistebėjimas ir papykis. 
“Jei aš tą bučiau žinojusi, Tai ne
būčiau leidusi pinigų ant pigaus 
noteri škės paveikslo!”

Silveraitė, atsisėdusi ant kresės, 
aikėsi nuo juoko. “Palaukit, po- 
lia Zuslimskiene, meldžiu paklau
syti manęs. Motina tiesą sakė; tai 
yra labai garsus paveikslas. -Bet 
įi padarė mažą klaidą; musų pa
veikslas nėra originališkas; tai yra 
ik jo kopija, pigi kopija. Jei teip 
labai norite, man bus linksma ta
mistai jį atiduoti”.

Zuslimskienės veidasz sumalonė- 
jo. ^Tamista esi labai geros šir
dies. Bet aš neimsiu nuo tamistos 
paveikslo. Ne, ne. Ačiū Dievui, 
aš tiek ištenku, kad man ponas 
Schweizas padarytų”.

Schweiz atsiduso lengvai. Va
landą jis buvo drebėjęs dėlei šito 
užsisakymo išeigos.

“Aš žinau, kad tamista galite pa
sidirbdinti, bet aš turiu du tokiu 
paveikslu ir man labai bus linksma 
vieną tamistai atiduoti. Meldžiu 
imti”, ir Silveraitė nuėmė paveiks
lėlį nuo sienos ir atkišo jį į Zus- 
limskienę.

“Labai tamistai ačiū, bet aš ta
mistai nesu jokia giminė ir neno
riu ,kad tamista darytumėte tokias 
išlaidas”.

“Bet tai mažniekis”, įtikinėjo 
Silveraitė. “šitas paveikslėlis at
sieina tik vieną centą”.

Zuslimskienė plačiai išpūtė savo 
akis; ji pažiurėjo į Silveraitę su 
dideliu nusistebėjimu. Valandą 
laikėsi, paskui išsitiesdama, atšovė 
su išdidumo balsu:

“Tūkstantį kartų tamistai ačiū, 
bet man mano patinka geriausiai. 
Jis atsieina man du doliariai ir 
keturios .dešimts devyni centai.”.

Tėvynės Mylėtojų Draugy
stės Reikalai.
raitus T«v. Myl. Dr-jos rei- 
kuopoa ir pa vien los y pa tos 
siųsti Dr-joa Llt Kom. na-

vusio 27 gegužes 1908 m. Scran- 
tone, Pa. T. M. D. pradėjo at
busti ir kuopos vėl pradėjo tver
tis, kurių dabar yra 49. Užvedant, 
naują knygą buvo duotas nume
ris 17 kuopai Toronto, Ont., Ca- 
nada, kuri spalių mįp. 1907 m. 
susidėjo iš 3 narių, vienok ta kuo
pa iki šiam laikui nemokėjo dau
giau metinės mokesties. Nuo ko
kių metų T. M. D. kuopos gyvuo
ja ir kiek narių turi pridėtas čion 
sąrašas parodys. i

Sulyg 9 I. susivažiavimo nutari
mų punkto Centro Valdy|>a, pasi
darbuojant pirmininkui 
levičiui pereitą rudenį 
siliepimus į pašelpines 
Jungtiniuose Valsčiuose

K. Ba-B.
išleido at- 

< raugi jas 
c ėl aukų

rinkimo Dr. V. Kudirkos raštų 
leidimui su jo biografija.
ža aukų prisiųsta ir siunętimą lyg- 
šiol į T. M. D. iždą. Teipogi ne
mažai padidino iždą parengti Dr. 
V. Kudirkos vakarai. Dabar iždo 
stovis toksai:

Nema-

Iki 1 
de 

Nuo 
lio

sausio 1909 buvo iž-
./........................   Si 182.44

I sausio iki I berže-l 
inplaukė

Viso .....į.
Išmokėta

Lieka ižde

1285.91.

J 12468.35.
197.62.

N. kuopos
1 Minersville, Pa. .
2 Union City, Conn.
3 New York, N. Y. .
4 Philadelphia, Pa. .
5 Waterbury, Conn.
6S0. Boston, Mass.
7 Lawrence, Mass. .
8 Mahanoy City, Pa.
9 Pittsburg, Pa. ... 

loTraverse City, -Midi. .

Visus 
kaluose, 
malouta 
riui ir redaktoriui.

J. LAUKIS. 3252 So. Halsted SL, 
Chlca<o, III.

T. M. DR-JOS PROTOKOLAS.^ 
Worcester, Mass. Beaver svetainij, ^3Worcester, Mass. Beaver svetainėj, 
9 B ar tie 11 st., berželio 2 ir 4 d. 

, 1909 metuose.

POSĖDIS I.
.11 susivažiavimą atidarė T. M. 

D.. pirmininkas B. K. Balevičius 
8:15 vai. vakare 2 d. berželio, 
perskaitydamas nuo T. M. D. kuo
pų mandatus. Delegatų pribuvo 
nuo: . i

2 kuopos iš Union City, Conn./ 
J. M. Danielius.

5 kuopos iš Waterbury, Conn: 
A. J. Povilaika, J. Žemantauskas, 
J. Pruselaitis, P. Stepanavičia, M. 
Brazauckas.

7 kuopos iš Lawrence, Mass.: 
J. Pašakarnis, O. Ramanauskienė.

8 kuopos iš Mahanoy City, Pa.: 
A. B. Strimaitis.

11 kuopos iš Baltimore, Md.: 
P. Lazauckas.

13 kuopos iš Valparaiso, Ind. r 
B/ K. Balevičius.

^2)kuopos iš Chicago, III.: M. 
J. Damijonaitis, Dr. A. J. Zimon- 
tas, F. P. Bradchulis, Dr. J. Ku
lis.

23 kuopos iš New Britain, Con.: 
M. Ekerftis, J. Gerdauckas, J. Skri- 
tu Iskas

24 kuopos iš Pittstono, Pa.: J. 
P. Čepulis.

25 kuopos iš Shenandoah, Pa.: 
P V. Birštonas, L. M. Kaziunas.
(27) kuopos iš

J. ̂ ieržinskas.
36 kuopos iš 

P. Bobilas.
41 kuopos iš

V. Ambrozevičia, M. Amdrozevi 
čia.

42 kuopos 
Ambrazaitis.

45 kuopos 
P. Kukėnis.

47 kuopos 
V. Telksnį s.

50 kuopos
K. Žemaitis. '

Po peršaukimui delegatų
susivažiavimo

Chicago, III.: A.

Norwpod, Mass.:

Nevvarko, N. J,

6

iš

iš

iš

Joliet, III.: P. J.

Meriden,

Cleveland,

iš Worcester,

Conn.:

Ohio.

Mass.:

^2270-73- 

Skaitlius sąnarių T. if. D. 
iJo8 1909 

. lo

. 16 34
• 20 3 
. 14 — 
. 66 ę

25 1 
. 20 —• 
. 23 16
• 42 — 
. <2 —
• U — 
Pa.8 —

17
• 7 5 

8 —

19
izGlen Lyon & Wanamie,
13 Valparaiso, Ind..........
14 New Britain, Conn. ,
15 Rhone, Pa...................
ičCourtney, Pa. .j...,
17 Toronto, Ont. , Cana
18 Schenectady, N. Y. ;
19 Foxcroft, Me.
20 Cleveland, Ohio ....
21 Lorain, Ohio .......

Chicago, III................
New Britain, Conn.

24 Pittston, Pa. .......
25 Shenandoah, 
26Thorp, Wis. 
^Chicago, III. 
į^Chicago, III.
29 Kingston, Pa. ...
30 Wilkes Barre, Pa.
31 Johnston City, III.
32 Plymout, Pa. ...
35)So. Chicago, III.

Pa.

6 —.
20 17
6 —

61 2 .
16
2

23
2

28
30.5
8 —
1 1
8 3

17 —
19

x

2
10

7
“34 Leviston, Me..................
35 Thropp, Pa.................... ..
36 Norwood, Mass..............

<3/rVhicago, III...................... -
joMontreal, Canada .. .. 
39Coal Centre, Pa..............
40 Wilmington, Del...........
41 Newark, N. J..................
42 Joliet ir j Rockdale, III.
43 Muskegon, Mich...........
44 Greenpoiftt ir Brooklyn,NY
45 Meriden, Conn...............
46 Seattle, Wash..................
47 Cleveland, Ohio ..........
48 Los Angeles, Cal..........
49 Springfield, III...............
5oWorcester, Mass............ !• 1 

0 1 1
 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 18

24 
16 
17 
19 
10
19 
8

25 
9

14 
lo 
20 
55 
11
8 

15

Viso ............ ... .................
Pavienių .. . Z. ?..............

604 449
10 6

Viso labo į.................... 614 455

vardų

V. Birštonas, 
J. Damijonai-

viešai buvo išrinkta 
viršininkai:

Pirmsėdžiu — P.
I raštininku — M.
tis, II raštininku — J. S. Pruse
laitis.

Užmanymai prisiųsta ir skaity
ta nuo šių kuopų: I, 2, 3, 5, 11, 
14, 18, 20, 22,, 23, 30, 36, 37, 
38/ 39. 4< 44. 45, 47- Viso nuo 
19 kuopų.

Gal mano sąskaita su iždininko 
sąskaita nesutiks,, nes kartais ne
gaudavau dokumentų, parodančių 
inplaukimą. »

19 nutarimas apversti j pinigus 
padovanotą siuvamą mašiną iki- 
šioliai neišpildytas.

Šįmet yra priskirtas prie T. 
M. D. Raštininkų Šelpimo Fondas, 
apie kurį susivažiamas galutinai 
apkalbės.

Nors metinė mokestis mokama 
ant karto po 60c., bet yra ir tokių, 
kurie įmokėję po 15 ar 20c. apturi 
knygą ir toliau nemoka.

Kaikurie organizatoriai pirma 
tvėrimosi kuopos reikalauja prisių
sti jiems knygas. To reikalavo J. 
S. Vaškeviče iš Wilkes Barre, Pa., 
kuriam buvo duotas atsakymas, 
jog nematant kuopos gyvavimo 
knygos nėra siunčiama.

Centro raštininkas,
A. Ramanauckas.

Trvynžs Ąfylttojų Dr-jos Cetftro 
raitininko raportas.

1 laimėjimo, atidengė savo paveikslą £5 ios moters visame sviete”, atsakė Po pirmojo susivažiavimo, bu-

Ccntro raštininko raportas likosi 
priimtas; iždininkas raporto netu
rėjo patsai parengęs,, kadangi “V. 
Lift.” prieš pat susivažiavimą bu 
vo iždo stovį apskelbus ir iždoglo 
.bėjai jį patvirtino, todėl čia likos 
■emisija paskirta peržiūrėjimui k 
liniuko knygų.



Su paveikslais

SĄSAGAI.

iš visur.
to-

P. D. Chantepie de la Saussaye.

Reikalai,, palytinti išleidimą

149

pra-

prą

Tėvynės Pir-

2 d.

kiaušiai. Galutinį-gi, teip kalbant, .užsiganėdinsime tik pami-

$2638.30
293.12

Iš viso inplaukė 
• Išmokėta visc ..

išvaizda. ' 
kad visa laida

il-
li-

susivažiąvimo Komitetas: 
Birštonas, pimsėdis, 
Damijonaitis I raštininkas.

nuo sosto sultonas Abdul Ha- 
butų teismui atiduotas.

priimtas.
J. ' Si m ana vi- 
perduotas su-

Liut- 
Vin- 
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T. M. D. pirmininko Antramjam 
T. M. D. susivažiavimui raportas.

Po pirmojo T. M. D. susivažia
vimo, laikyto pereitais metais 
Scrantone, Pa., musų draugija pra
dėjo naują ir kiek šviesesnį gyveni
mą, pamatuotą naujaią lojo susi
važiavimo įstatymais. Viena iš 
svarbiausių T. M. D. užduočių pe
reitais metais buvo atgaivinimas 
pakrikusios ir iširusios draugijos. 
Jeigu prie šito sunkaus ir neper- 
smagaus darbo pridėsime dar tokią 
naštą, kaip tūkstančius lėšuojantis 
išleidjpias Kudirkos raštų, kada 
draugijos ižde buvo vos trejatas 
šimtų, o reguliariškų įpląukimų nuo 
sąnarių dėlei pakrikimo draugijos 
negalima buvo tikėtis, «— tai pa
matysime, jog draugija turėjo be 
paliovos ir veikliai krutėti, idant 
nors iš dalies atlikti sau pasiskir
tą darbą.

Kaip tąs darbas buvo draugijos 
atliekamas, galima buvo patėmyti 
organo skiltyse, kaip lyginai ir ki- 

' tuose laikraščiuose, Der kuriuos 
draugi jo*s leidyba infonpavo^apie 
bėgančius reikalus* kaip sąnarius, 
teip ir visuomenę kiek1* galint tan-

........ t,*’ •— r v—~yr—> 
matomąjį ir apčiuopiamąjį I rezul
tatą to metinio darbo parodys ra
portai kitų centro valdybos narių. 
Iš tų raportų galima bus patėmyt, 
jog kaip sąnarių skaitliumi, teip 
ir šiądieniniu savo iždu draugija 
dabar yra veik 10 kartų didesnė, 
negu ji buvo pirmo susivažiavimo 
dienoje.-

Abelnai paėmus^ šiądieninis sto
vis T. M. D., kaipo iš medžiagiš
kos pusės, teip ir iš dalies iš dva
siškos persistato geroj šviesoj: pi- 
ningiškai ir sąnarių skaitliumi šią- 

. dien męs teip stovime, kaip var
giai tikėjomės teip stovėti metai 
atgal; dvasiškoji-gi pusė irgi yra 
džiuginanti, nes atgijusioj draugi
joj šiais metais pasirodė tiek eniu- 
zijastiško noro dirbti, jog žiūrint 
į tą darbštumą daugelio draugijos 
narių ir matant širdingą pritarimą 
ir prilankumą visuomenės musų 
draugijai, drąsiai ir su viltimi ga
lima žiūrėti į draugijos ateitį. Tas 
vienok dar nereiškia, kad čia męs 
turėtume apsistoti, kad nieko musų 
draugijoj nereikėtų pagerinti. T. 
M. D., kaip ir kiekviena draugija 
(ypaš draugija dar nesuspėjusi su
stiprėti) turi savo nedateklius, ku
rie atsiranda laikui bebėgant, — 
ir dar daug ko jai trūksta, kad ji 
gilėtų pastoti tuom, kuom ji pri
valo būti, t. y. įstaiga kuoplačiau- 
sios žmonių apšvietos. Bet apie 
tą paskiaus. Tuom tarpu paminė
sime tuos reikalus, kurie buvo už- 
briežti nutarimais lojo susivažia- 
mo ir pavesti atlikti Centro val
dybai laike šio bėgančio -fiskališko 
meto. ,

i-mo, Pagal nutarimą lojo susi
važiavimo T. M. D.'tapo legali
zuota, t. y., kad čarteris tapo išim
tas ir atsakančiai rekorduotas Illi
nois valstijoj.. Lieka tik duoti pa
daryti blankas čarterio kopijoms 
ir jas išsiuntinėti visoms kuopoms. 
Šios pastarosios turės rekorduoti 
čarterį savo valstijose.

2ro, "Reikale Kudirkos raštų iš
leidimo, pagal lojo susivažiavimo 
nutarimą, tapo pasiųsti laiškai ypa- 
toms, paminėtoms lojo susivažia
vimo protokole, dėlei sutvėrimo 
tam tikro apdirbimo ir sutvarkini- 
mo komitetų raštų komisijos. Vie
nok, negavus atsakymo, apart nuo 
p. Gabrio, galų gale visas darbas 
rinkimo ir sutvarkinimo Kudirkos 
raštų tapo pavertas p. Gabriui su 
tiesa pasirinkti sap padėjėjus pa
gal savo nužiūrėjimą. Apie jo triū
są suteiks žinias jo asmeniškas im
portas, prisiųstas draugijai ant“ ma
no vardo.

310. Pagal pirmutinį paviršutinį

kinio Kudirkos raštų turėjo atsi
eiti kelis tūkstančius doliarių. To
dėl reikėjo surasti pašalines įplau
kas T’ M. D. iždan, kadangi meti
nė duoklė T. M. D. sąnarių buvo 
— pagalios ir dabar, — toli neuž- 
tektina. /

Abelnai priimtas būdas rinkinio 
aukų per laikraščių redakcijas iš
rodė mums šiuom kartu nelabai 
praktišku ir nedaug težadančiu vie
na todėl, jog yra būdas jau pa
senėjęs, su kuriuom žmonės yra 
jau apsipratę ir todėl mažai teat- 
kreipia atydos, antra-gi — vieš
pataujanti tuose laikuose bedarbė 

Į vargiai leido mums tikėtis gauses
nių aukų nuo pavienių privatiškų 
ypatų. Męs manėme, kad geriaus 
bus kreiptis stačiai prie draugijų, 
kurios turėdamos savo iždus leng- 
viaus galėtų paremti T. M. D., 
negu privatiškos ypatos. Tam tiks
lui, kaip žinote buvo parengti tam 
tikri laiškai-atsišaukimai, surinkta 
apie 800 antrašų įvairių draugijų 
po visas Jungtines Valstijas ir iš-, 
siuntinėta minėti atsišaukimai vi
sur, kur tik galima gauti antrašą. 
Sunkus tai buvo darbas, ir ne
mažai jam buvo pašvęsta laiko ir 
spėkų, bet už tai pilnai jis apsi
mokėjo.

ąto. Prie sukėlimo dvasios vi
suomenėje ir prie pakėlimo T. M. 
D. gero vardo nemažai prisidėjo 
daugelyje vietų parengti Kudirkos 
vakarai. Be didelės dvasiškos nau
dos jie suteikė ir medžiagiškąją 
pašelpą draugijos iždui. Faktiškai 
tie vakarai atsibuvo veik visuose 
miestuose, apsčiaus lietuviais ap
gyventuose. '

5to. Pradėjus plaukti visuome
niškoms aukoms, tuomlaikinė ka- 
sieriaus kaucija ($500) pasirodė 
neūžtektina. todėl buvo patarta pa
kelti kauciją iki $2000, kuo iždi
ninkas tuojaus ir pradėjo rūpintis; 
vienok smulkmenos užtraukė rei
kalą, net iki šiam laikui. Apie svar
biausius ijeikaius, kuriuos turės ap
rūpinti šis Ilasai T. M. D. susi- 
.važiavimas, buvo nemažai savo lai
ku rašyta draugijos organe ir, ti
kimės, bus patarimuose kuopų, to

nėjimu keljų \ iš svarbiausių rei
kalų. Jie yra sekanti:

1. Parupinimas pilnų draugijos 
įstatų.

2. Parupinimas blankų čarterio 
kopijoms.

3. Išrišimas klausimo apie Rašt.
šelp. Fondą.

4. Įvedimas apsaugos, arba gele- 
kapitalo.
Sutvarkinįmas organo reika-

žinio
5- 

lų ir
6.

Kudirkos raštą.
Užbaigdamas šitą savo trumpą 

pranešimą Iljam T. M. D. susiva- 
žiavinjui, negaliu jo užbaigti neiš
taręs mano didelio dėkingumo sa
vo sandarbininkams — nariams 
Centro valdybos, kurie atlikdavo 
savo užduotį be šešėlio bent kokio 
užmetimo. Apie tą jų pagirtiną 
veiklumą man yra smagu ir miela 
duoti paliudijimą akyse šios vy
riausios T. M. D. įstaigos^— ant
rojo jos susivažiavimo. Podraug 
reik ištarti ačiū ir visiems, kurie 
nors kokiu budu prisidėjo prie ge
rovės šios musų kiltos draugijos.

T. M. D. pirmininkas,
B. K. Balevičius.

Chicago, III., 
gegužio 31 dieną, 1909 m. - : i?

Raportas visais balsais likosi pri
imtas ir
Kudirkos 
nešimas,

Mylėtojų Draugijos 
mininĄui. j 

Pranešimas. { \ < ■ -
I Prirengiamasis darbas prie V. 

Kudirkos raštų išleidimo jau bai
giamas. Sunkiausioji šio darbo 
dalis jžiu atlikta. Išrinkta iš “Var
po” ir sutvarkyta šie V. Kudirkos 
raštai:

Tėvynės varpai apie 
Raštų peržvalga apie 
Lietuvos tilto- atsiminimai 
Cenzūros klausimas 
Vilkai .
Žvirbliai *
Narimantas
Užsimerkus
Tautystės pamatas
Alkoholis ir alkoholizmas
Tiesos eilėms rašyti 
Hygiena
Kova bulių Išpanijoj
Politika -

Kas padaro virš 1.000.000 (mili
jono) raidžių. Didžiuma šios me- 
degos atsiėjo perrašyti, nes retą 
katrą “^arpo” N; galima buvo 
karpyti. Eina dar susižinojimas 
su buvusiais “Varpo” redaktoriais:

raidžių. 
681.800 

.. 83.009
26.400 
22.880 
45-6oo 
55.200 
41.200 
19.50° 
11.200 
20400 
27.00 

40.000
4.800 

28.000

Kudirkos 
abejotinų 
pergalėti 
“Varpo”

sandarbimnkau ir V. 
draugais dėl kaikurių 
straipsnių. Atsiėjo čia 
daug netikėtų kliūčių, 
kompletai labai netobuli, truko
daug NN. Negalėdamas pasika
kint! pasiskolintuoju iš “Varpo” 
redakcijos archyvo kompletu, tu
rėjau kreiptis į kaikurias ypatas, 
turinčias totalesnius “Varpo” kom- 
pletus.

Dėlei Kudirkos straipsnių, tilpu
sių “Glos’e”, “Kurjer Codzienny” 
ir “Sovremennyja izviestija” vedu 
tarybas su Varšava ir Petrapile.

Kita medega, kaip savam laike 
Jūsų Malonei buvau pranešęs, ta
vo surinkta dar pernai Tilžėje.

Pirmieji tomai jau pilnai pri
ruošti spaudai, likusiųjų ruošimas 
baigiamas. Spaudinti pradėsiu 
berželio mėn. pradžioj. Visą dar
bą tikiuosi užbaigti šių metų gale.

II Laidos pliano neišdėstysiu 
smulkmeniškai, vien nurodysiu vy
riausius punktus ir pamatinius 
principus, sulyg kurių taisau visą 
laidą:

1. Kudirkos portretas.
2. Prakalba. Redakcijos paaiš

kinimai. ' e
3. Biografija ir kritiška raštų 

peržvalga.
Paremta:

a) ant oficijališkų dokumentų,
b) ant draugų atminimų,
c) ant V. K-kos laiškų,
d) ant jo raštų.

4. Raštai padalyti j 6 ar 7 
mus.

Pirmuosiuose laidos tomuos tilpo 
svarbiausi raštai, k. a,: “Tėvynės 
varpai” ir politiškos satyros, se- 
kančiuos — vertimai apie Lietuvą, 
pagaliaus — kiti vertimai, pąskuti- 
niam tome smulkus straipsniai įvai
raus turinio. Muzikališki veika
lai turės išeit atskiram priede.

Medega tvarkoma teip, 
kiekvienam tome tilptų raštai 
gjau mažiau vienodo turinio, 
dangi daugelis Kudirkos 
(originališkų), šalia literatiškos sa
vo vertės turi ir istoriškąją, tai prie 
daugelio jųjų reikalingi tam tikri 
paaiškinimai. Be to dar dedami 
visur paaiškinimai lotyniškų, pran
cūziškų ir vokiškų citatų, kuriomis 
išmargyti visi Kudirkos raštai. 
Visi tie paaiškinimai būtinai reika
lingi, nes be jų Kudirkos raštai 
sunkiai butų suprantami plačiajai 
musų visuomenei.

Visai laidai bus duota rimta ir 
galimai gražiausia išvaizda.

Labai geistina, 
butų^ papuošta paveikslėliais.

Juozas Gabry 
Paryžius, 15.V.09.

Pranešimas likosi
Centro knygiaus 

čiaus raportas buvo 
sivažiavimui Balevičiaus, iš kurio 
čia tik galutinas skaitlines paduo
siu, nes viso surašo dėl vietos sto
kos negalima atkartoti.

T. M. D. knygų pas knygių da
bar yra: .'

savo t8 baitų, už “D. Viltį” 2 bal
sai. 'Organu likosi “Lietuva”,

4. Raštininkų šelpimo Fondas 
didžiuma balsų likosi atmestas, kai
po gą|įs trukdyti T. M. D. tolesnį 
tobulipimąsą surišus 2 draugijų 
siekius. Pasėdis I likos Užbaigtas 
11:2O nakties.

1 Posėdis ii.
Posėdis II tapo atidarytas berže

lio 4 d. 8:15 vai. vakare, toj pa
čioj svetainėje. Neatėjus J. Pru- 
selaičiui užimti II raštininko vie
tą, visais balsais likosi išrinktas 
A. B. Strimaitis ir prasidėjo svar
stymai.

5. Centro valdybos savo lėšomis 
pribuvimo į susivažiavimą klausi
mas likosi atmestas kaipo nevie
toje.

6. Įnešimas laikyti kaipo geleži
nį kapitalą 10% visų T. M. D. 
inplaukimų draugijos pastovumui 
likosi priimtas.

7. Visus V. Kudirkos išleistus 
raštus T. M. D. nariams duoti do
vanai, kaip ir visus kitus išleidi
mus.

8. Draugijos, aukomis prisidėju
sios prie V. Kudirkos raštų išlei
dimo, gaus atlyginimą knygomis 
pagal jų reikalavimą, jei kurios 
kokį statė; kurios gi nestatė rei
kalavimų, toms bus duota po čielą 
kompletą Dr. V. Kudirkos raštų 
gražiais įdarais.

9. Pagal Balevičiaus paduotą 
įnešimą padirbdinti T. M. D. žen
klelius lok. aukso, kurie nariams 
parsiduos po $1.00.

10. Iždininko kauciją pakelti iki
$2000.00. ,

11. Siunčiant kuopoms arba pa
vieni em s T. M. D. nariams knygas 
iš Centro apmokėti persiuntimo lė
šas.

12. Centro valdyba renkama kas 
metas susivažiavime.
_ 13. Centro knygiui atlyginimo 
už jo darbą pripažinta io?G už 
išparduotas T. M. D. knygas.

14. Literatiškasis komitetas per
žiūrės visu? raštus pirma patalpini
mo organe^

15. tCentro valdyba turi pilną 
įgaliojimą sulyg V. Kudirkos raštų 
išleidimo, j

16. Paskirti komisiją sutaisymui 
t*. M. D. Įstatų, ir nevilkinant at- 
spaudinti jų tiek, kiek bus mato
ma reikalingu ; prie įstatų drauge 
pridėti trumpą T. M. Di istoriją 
agitacijos tikslu.

17. Išreikšta padėka “Vienybės 
Lietuvninkų" išleis tojams už pa
tarnavimą iki šiam laikui T. M. D. 
organu

Atviru budu likosi išrinkta 
Centro valdybon:- / V .

Pirmininkų — B. K. Balevičius, 
819 — 3*nd st., Chicago, III.

Padėjėju — O. Ramanauskienė, 
105 Newbury. st., Lawrence, Mass.

Raštininku — V. A. Greičius, 
Stiles Hali Room 7, Valparaiso, 
Ind.

Iždininku — A. J. Povilaika, 
804 Bank st, Waterbury/ Conn.

Iždo globėjais: P. Stepanavičia 
iš Watefrbury, Conn., J. Kardokas 
iš New Britain, Conn.

Literatiškan komitetan: Juozas 
Gabrys iš Paryžiau?, V. S. Joku-

Tūlas “Laisvas Lietuvis” iš 
Springfield, III., num. 24 “Vieny
bės Liet.” rašo, buk minėti 22 
num. “V. L.” plianai yra iširę: nei 
Snuolio nei Aponiko nebesą, į ku
riuos buvo patarta T. M. D. reikaJ 
lais kreiptis. Koki tie plianai bu
vo kiekvienas “V. L.” skaitytojas 
turėjo progą matyti, bet dar pri
dursiu, kad tie plianai rtebuvo teip 
keisti. Neperseniai ten tvėrėsi T. 
M. D. kuopa tikslu: įrengti nors 
šiokį-tokį knygynėlį, nes Spring- 
fielde nėra jokio; teipgi paskaitas 
rengti ir tt. Bet ant nelaimės, už
ėjus bedarbei, tvėrėjai savo tikslo 
neatsiekę, turėjo išsiskirstyti.

Taigi šiuomi laiškeliu atkreipiu 
Springfieldiečių atidžią, kad nors 
pirmutiniai plianai ir pairo, bet 
T. M. D. kuopa nepairo ir vietiniai 
lietuviai, iš kurių yra gerai pasi
turinčių, gali vienu laiku prie 
kuopos prisidėti ir plianus išsidirbti 
tokius, koki jiems patinka.

Bet klausimas: ar jie nori T. 
M. D. gaivinti? K. Snuolia.

|| i d. liepos, pietinėj Italijoj, 
ypač gi Messinoj ir Reggio vėl bu
vo smarkus žemės drebėjimai. Na
mų sienos, dar nesugriuvusios nuo 
buvusių gruodžio mėnesyj žemės 
drebėjimų, dabar sugriuvo. Ap
sigyvenę čia gyventojai bėgo iš 
namų ir rinkosi ant tuščių pliacių, 
arba bėgo į laukus. , Dabartiniai 
žemės drebėjimai buvo dar smar
kesni negu buvo gruodžio mėne
syj, kurie šituos miestus išgriovė.

|| Užkaukazyj/ mieste Tiflise, 
30 dieną berželio, dinamito bomba 
pasiųsta su vyšniomis, nusižudė 
paslapla policijos šnipė, gruzinė 
Marė Bakhladze. Šita dar jauna 
ir graži moteris buvo našlė. Jos 
vyras lošė gana svarbią rolę terp 
Kaukazo revoliucijonierių, bet pas
kui pasirodė išdaviku — jis išdavė 
policijai daug revoliucijonierių va
dovų. Užtai pereitą rudenį jis ta
po revoliucijonierių nužudytas.

| Kari u menė Užkaukazyj gavo 
iš Peterburgo prisakymą prisireng
ti traukti j Persiją. e Persijos ša
cho moteris iš Teherano pergabeno 
kitur. Matyt palikti jas sostapilyj 
pasirodė pavojinga. Mat čia ren
giasi ateiti caro kazokai.

Tikėjimų Istorijos Rankvedis
ParašS, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Verte J. Laukis

RAŠĖJO PRAKALBA PIRMAJAI SĄSAGAI,
Du metai atgal, prašant dvasiškų raštų rinkinio lei

dėjui, aš, ėmęs rašyti apie Tikėjimo Mokslą; tuojaus su
pratau, kad nuo manęs reikalaujama ne encyklopedijos 
rašymo tam tikslui, ar nusisiuntimų knygos, kurioje butų 
visi vardai, bet rankvedžio, paduodančio aiškiai dabartinį 
šitų studijų stovį ir atskiriančio tikrai pripažintus išvadus 
nuo neišrištų dar klausimų. Su tuo tai mieriu triūsiau ir 
stengiausi studijų, daromų Tikėjimo Moksle išvadus, veiz- 
džiau paduoti teologijos tyrinėtojams ir visiems tiems, 
kurie aplamai interesuojasi civilizacijos istorija. Nerandu 
reikalo kalbėti čion apie šitų studijų svarbumą teologijai 
ir filozofijai; pakaks kelių patėmijimų sulyg budo, kokiu 
aš bandžiau savo darbą atlikti.

Įžanginėje daly aš surinkau medžiagą išrišimui vy
riausių klausimų, apimančių Tikėjimo Mokslą.» Filozofiš- 
kas šitų klausimų apšnekėjimas visiškai yra už šito rank- 
vedžio rybų ir todėl visi nesitaikanti dalykai yra apkalbami 
čion ir visoj knygoj kuonuošaliausiai. Apsireiškiamoji 
dalis, tikiu, yra pirmu stiprastinesniu kėsinimusi sutaikyti 
vyriausias tikėjimiškų supratimų šakas teip, kad svar
biausios pusės ir išvyzdžiai matytųsi reiškiai iš kitos me
džiagos. Sistematiškai apšnekėti įvairius mokinimus, kaipo 
mokinimus, nebuvo stengtasi. Pavyzdžiai yra rinkta akylai 
ir kiek galint plačiai, bęt jie nėra perdaug skaitlingi. 
Apkalbėjime istoriško pavienių tikėjimų vystymosi tūlos 
spragos buvo neišvengiamos, kurios, vienok, gali būti pa
pildomos akademiškomis paskaitomis, kurioms šitas rank
vedis ypatingai yra teikiamas. Siauri rankvedžio rubežiai 
neleido tilpti tikėjimiškų veikalų ar charakteristiškųjų sa
kinių ištraukoms, nors daugelyje tikėjimų sakmiškasis už
ima didelę dalį. Taigi, kaip jau buvo sakyta, nuo akade
miškojo mokytojo yra laukiama šitos spragos papildymo.

Paduodamas nusisiuntimo raštus,, mažinau juos iki 
mažiausiam jų skaitliui. ' Man regis, kad daugelis vardų 
ir nusisiuntimų butų tik keblumu pradiniam ir nereikalin
gumu toliau žengusiam mokiniui. < Paminėtų veikalų pa
kaks atidaryti kelią tolesnėms studijoms. Perrašinėdamas * 
vardus, aš nesilaikiau jokios ypatingos sistemos, bet visuo
met- stengiausi vartoti prasčiausias ir tankiausiai vartoja
mas formas. Bet lai knyga pati kalba už save. Jei ji 
prisidės prie intikinimo teologų į Tikėjimo Mokslo išvadų 
svarbumą, tai mano darbas bus gausiai atmokėtas.

Melsčiau maloningos knygos styliui kritikos, kuriame 
tankiai galima pastebėti svetimšalietį. Man geistina buvo 
parašyti* iš, sykio vokiškai, nes verčiant tankiai nusižudo 
išraiškos ir mąsties šešėliai. Kuomi knyga yra dabar, 
priklauso nuo maloningos pagalbos mano draugo, Prof. 
Voelter’io, kuriam iš širdies esiu dėkingas už praleistą su 
manim laiką peržiurinėjant rankraščius. Teipogi ištariu 
ačiū Drui L. Horstui iš Colmaro už ypatingą atidžią su
teiktą skaitant korektūrą, prie ko jis teipgi daug patai
sė stylių. .J y

apskaitliavimą išleidimas pilno rin- ir keliais artymiausiai* *Vai>o'

1. “Keistučio’
2. “Orleano Mergelės”
3. “Lenkai ir Lietuviai”
4. “Grovo Kyb. Kelionė1
5. “Vanduo ant žemės ir nre”!^^ bvnas iš Bostono, Mass., Juozas
6. “Baudžiava Lietuvoje” 1070
7. “Geoliogija” '
8. “Kaip sutaisytas žmogaus "

kūnas” \ • 023
9. “Eilės Pr. Vaičaičio” 1306

10. “Kaip žmogus gyveno ant
žemės4’ 2404

n. “Chemija” 1985
12. “Žemės Istorija” 1552
13. “Kaimiečių t kova su po-

nais” 2062
14. “Socijalistų ir darbininkų 

klausimas”
15. “Živilė duktė Karijoto”
16. “Revoliucija”
17. “Aritmetika”
18. “Kuomi žmonės gyvena
19. “Pajauta”

Knygiaus raportas likosi 
balsais Komisija/
I susivažij^ph paskyrė dėl Stri
maičio paaukautos siuvamos ma
šinos, A. T Bernotas paaiškino žo
džiu, kad ta mašina pas jį yra, bet 
kad kaina paskirta buvo peraugšta, 
tai nebuvo galima jos .parduoti. 
’ Išklausius visų raportų ir kuo
pų reikalavimų pradėta iš eilės svar
styti sekanti klausimai: z

1. Visi Dr. V. Kudirkos raštai 
išleisti be jokio trukdymo.

2. Visuotinas balsavimas, po 
gų svarstymų 16 balsų prieš 6 
kosi atmestas.

3. Organo reikale, pasiremiant 
Balevičiaus pranešimu, kuris nuo 
“Vienybės L.” išleistojo gįvo ofi- 
cijališką atsisakymą ant toliaus tar
nauti T. M. D., buvo paduoti į 
balsavimą 2. laikraščiai: “Lietuva" 
ir “D. Viltis”. Už “Lietuvą”, bal-

li Laikraščiai praneša, jog gar
sus Vokietijos suvaldomų orlaivių 
pagerinto jas grafas Zeppelin nori 
ant savo suvaldomo orlaivio ban
dyti prisigriebti prie šiaurinio žem
galio. Be abejonės amerikonas 
Wellman, nenorėdamas apsileisti, 
suskubįs savo kelionę ant prancū
ziškojo orlaivio.

1705 
1334 
1633 
1230
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50 

visais 
kurią

misijon: M. J. Damijonaitis iš 
Chicago, III., V. Ambrozevičia iš 
Newark, N. J. ir A. B. Strimaitis 
iš Schuylkil Haven, Pa.

Paaukauta Strimaičio siuvama 
mašina nutarta palikti 50 kuopos 
nariui, K. Žemaičiui, Worcester, 
Mass. - ——

Paskutinis posėdis II susivažia
vimo užsidarė 11:3c nakties.

II
P. V.
M. J.

UŽSIMOKĖJO:
Union City, Conn., 2 kuopa, 

Svopis Fran.
Montreal, Canada, 38 kp.t Kir- 

velaitis Jur.. Ealavičius Kaz.
Worcestėr, Mass., 50 kp. (nati- 

ja): Žemaitis Kaz.; Liutkevičius 
Ant., Vaškeiriče Cezar., Brazdžiū
nas Ant., Bernotienė Antanina, 
Plokštis Pet, Rubika Tam., 
keviČiutė Ona, Liutkevičius 
cas, Tumosa Pran., Degutis 
Bernotas Vin., Džiadolikas
Paltanavičia Mik., Armonavičius 
Ant.

Valparaiso, Ind. 13 kp.: Pocius 
A , Sevickis O., Statkus J. J., Kli
mas E. G., Mikolaitis K. J*.

So. Chicago. III., 33 kp- • Gu
rnus Mik., Vasiliauckas Kdnst, 
Mor-okas Alek.. Suklerus Vin., 
R -.-rvičia Juoz. į

Seattlc, Wash., 46 kp-: Ulskis 
Felix. Martinkaitis Aug.

Į Netoli Shalend, Persijoj, 4 
d. liepos buvo gana smarkus susi
rėmimai šacho kazokų su revoliu- 
cijonieriais, kurie likosi sumušti. 
Revoliucijonieriai nužudė 12 ka
riautojų; kazokų gi krito vienas 
oHcieras ir 3 kareiviai. Maskolija 
ir Anglija jau pagazdino abidvi 
pusi įsikišimu jeigu kraujo 
liejimai nepasiliaus.

Į Prancūzijos parlamente 
Jalistų vadovas Juares pakėlė 
testą prieš rengiamą atsilankymą 
Prancūzijoj Maskolijos caro. Pa
našius protestus pakėlė ir visi pa
žangesnieji gaivalai Anglijoj. Nė 
anglijonai, nė prancūzai mat ne 
nori gerbti vienatinio Europoj des
potiško valdono, skriaudžiančio 
žmonis.

|f Kariškasis teismas, jaunųjų 
turkų įsteigtas, kuriam pavesta nu
bausti kaltininkus buvusios 13 d. 
balandžio revoliucijos Konstanti
nopoli), pareikalavo, kad ir nume
stas 
mid

Persiškieji revoliucijonieriai 
liepos užpuolė ant turkiškojo 

konsuliato Urmioj, bet jų užpuoli
mą turkai atmušė. Susirėmime 10 
revoliucijonierių tapo užmuštą, tur
kų gi tik vienas pašautas.

|| Netoli Dortmundo, nuo guzo 
išsiveržusio iš geležies dirbtuvių, 
be mažo ne užtroško kaimo Hoarde 
gyventojai. Mat gazas įsiveržė į 
namus, o žmonės visai to nepatė- 
mijo. 40 pusiau užtroškusių žmo 
pių nugabeno į ligonbutį

ĮŽANGINĖ DALIS. 
raitai. Bibliografija randami daugelyje a beinu, epe* 

claliikų ir senovybiikų kataltogų Truebnerio, Ouarltcho, Lerouz,' Maison-• 
neuve’o, Brockhaus’o, Koehler’o, Harrasaovitzo, Frid. Muellero (Amster
dame), ir tt, ypatingai gi Truebneriniame Amen, an and Oriantal lAterarp. 
Recard: Friederiklniame Bibtiotheca Onentalis, 8 metą 1876—1883, kurios 
vietą uiėrnfi 1883 m. J. Klatto Ir E. Kuhno Litteraturblatt įuer orienta- 
litche Philolopie Ir 1886 m. A. Muellero Orientalitche Bibliographie; 
raštiškuose pastebėjimuose, apžvalgose ir antrašuose daugelio la ikrai šėlą, 
tame skaltliuje ypatingai laikraštyje Journal Atiatiąue, kurio metinės 
atskaitos yra pilnos nurodymų, ypatingai apžvalgos, rašytos J. Mohl’o 
per 2? metus Ir jam mirus, išleistos atskiroj knygoj: J. Mohl, Vintjf- 
tept ant dhittoire dėt etvdet orientalet 1840—1867, (1871, 3 tom.). 
Toliau: Zeitschrift der deuttchen morpenlaendiechen Geseilschaft) su 
kasmetine atskaita); Journal of the Royal Atiatic Societp of Great 
Britain ahd Irland; Zeittchrift fuer Voelherps-ycholotjie und Sprachwie- 
tentehaft; Revue archeologlque ir daugelis kitų labiau spėriaiiškų etno
grafiškų ir filologiškų rinkinių, kurie bus paminėti vėliaus. Iš teologiškų 
laikraščių nė viens teip anksti ir teip daug nepašventė savo atidžios 
mokslui apie tikėjimus, kaip olandiškasis laikraštis Thelopitch Tipi* hrift 
Teologiškame metrašty!- Theoloaitcher Jahresbericht (išleidinėtame Puen- 
jer’o, o jam mirus Llpeius’o) visa rašliava akylai yra surinkta sulyg šito 
dalyko.

Nemaža medžiagos mokslui apie tikėjimus galima teipgi rasti at
skaitose orientallninkų seimų, mažėjų- katalioguose. parašų rlnkiniuoea. 
Iš mušėjų tikėjimų istorijai pašvęstas Musee Guimet, buvęs pirmiau 
Lyone, o dabar Paryžiuje, prie kurio šito mokslo mokinimuisi yra 
leidžiamas laikraštis: Annales du musee Guimet. Iš didžiųjų encyklo- 
pėdijų šitam mokslui pašvenčia daugiausiai Ersch und Gruber, AUpenieme 
Encpclopaedie; Encpclopaedia Britannica (naujausioj 9toj laidoj); Ll< b- 
tenberger, Encyclopedie dėt tciencet reliffieutet. Nuo 1880 m. tikėjimų 
istorija turi savo nuosavą organą — Revue de rtlstorie dės reli^ions 
(iš pradžių buvo leidžiamas M. Vemee’o, o dabar J. Re\ ille’o). Turime 
teipgi paminėti eilę paskaitų — Hibbert-Lecturet, buvusių 1878—>4 m.

Ii filosofiškų veikalų paminėsime tik Hėgelio — Vorlemupm 
ueber die Philotophie der Relipion (3 tom. 1832 m., antra laida 1840 im);
O. Pflelderer’o, Religiontphilotophie auf getchichtKcher Orundlage' (3ra 
laida, 1883—84, 2 tom.); G. Ch. B. Puenjero, Getchichte der chrietlichen 
Religiontphilotophie teit der Reformation (2 tom. 1880^-83 m.), ftttiedu 
veikalai vienas kitą papildo. Puenjeris paduoda aiškų, objekt\višką 
faktų Išguldymą, be nuomoniavlmų; išduotame 1886 nt„ likusiame po Jo 
veikale, Grundritt der Religiontphilotophie randasi jo ypatiiki pažvilgiai. 
Pfleidererts gi stengiasi paduoti istorišrišką medžiagą tvarkoje genetiškai 
teoretiško supratimų išguldymo. Tollaus eina E. von Hartmann, Dat 
Religiote Bewuttttein der Menschheit im Stufengang teiner Entun^klung 
(1882 m.); L. W. E. Rauvvenhoff, -Wgtbegeerte van den Godtdientt 
(3 tom.. 1887 m. yra ir vokiškai); J. Caird, An Introduction to the 
Philotophg of Religion (1880 m.)

Pamatiniai tikėjimo filozopijos klausimai laikomi yra labai įvairiai. 
Prancūzijoje kontrastas terp pozityvizmo (A. Comte) ir spritualizrao 
(Caro, Salsset) nėra pergalėtas; Anglijoje, nežiūrint J didelį prieš u 1- 
mąsį. Herberto Spencero sistema, puolanti į akį savo originališkumu, yra 
parėmusi intelektuališką atmosfėrą; Vokietijoje dogmatiškieji teologai 
stengiasi įvykinti suderinimą, ar visišką atidaiinimą filosofijos ir tikėjimo 
(Lipeius, Biedermann, Ritschl įr jo mokykla); Olandijoje, kur rašliava 
sulyg šituo dalyku, turbut. plačiausiai yra žinoma ir vartojama, intekmin- 
gleji vyrai kuopilntausiai atskyrė tikėjimo filosofiją nuo dogmatiško- 
sios teologijos, nors tą jie galėjo padaryti iš įvairių nusižiurėjimų) (Ph. 
R. Hugenholtz. A. Bruining, L. W. E. Rauvrenhoff).

Jei męs atsižiūrėsime į istoriją, tai rasime, jog senesni rinktiniai 
veikalai, išleisti pirma negu tikrai užtektina medžiaga galėjo būti aptu
rėta. dabar turi tik istorišką vertę, arba neturi, jokios. Nurodomi t 
Meiners’o veikalus (1806 m.), B. Constanto (1824 m.), De Wette (1827 
m.), Wuttke (1852 m.), į mąstingą kėsinimąsi C. C. J. von Bunaen’o. 
Gott in der Getchichte (3 tom., 1857—58) ir į J. P. Trottet’o, Le g^ni’e 
dėt civilitationt (2 tom., 1862 m.) ir daugelį kitų. Ikišiol labai nedaug 
yra veikalų, kurie tikrai galėtų būti rekomenduojami kaipo įžanga stu
dijoms tikėjimo istorijos. Ve jie: F. Max Muelier, Introduction to 
Science o f Religion (1873 m.), kuris yra išverstas į vokiečių kalbą; O.
P. Tielle, Getchiedenit van den godtdientt tot — *
wereldgodtdientten (išleista pirmiausiai 1876 m., 
čiama teip. kad kiti vėleenių vertimų gali būti 
pataisytus išleidimus); A. Revjlle. Prolegomenet 
giont (1881 m.). Daug gero randasi teipgi J. 
veikale, >Ten Great Religiont (2 \oi 
paminėti dar daugelį straipsnių, wl 
nurodysime čion sekančius rinkini, ...... ..........
German Worhthop (4 tomai, ypatingai Imas ir 2ras, pradedau/ nuo 
1867 m.; vokiškas ir prancūziškas vertimas); W. D. Whitney - - 
and Linguittic Btudiet (2 serijos, 1873—4 m.); A. M. Faibain 
In tha Philotophp of Religion and Hittory 
f hietoire religieuto (3ia laida. 1858 m.).
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!. 1. MOKSLAS APIE TIKĖJIMUS.
Mokslas apie tikėjimus yra naujas mokslas, įgavęs 

nuosavą būvį tik paskutiniuose dešimtmečiuose. Jis nėra 
pasiekęs dar pilną savo augį ir dar tebekovoja už pripaži^- 
nimą jam teisių. Šito mokslo praskynėjais tankiai yra skai
tomi toki žmonės, kaip Indijos ciesorius Akbar, ar maho- 
metoniškasis filozofas Averroes, kadangi jie atvirai pri
pažino atnašinę vertę įvairiems tikėjimams. Vienok jų 
tikėjimų sulyginimas buvo perdaug aprubežiuotas ir jame 
esantis interesas jiems buvo toli ne teip gjynši moksliškas, 
idant juos galima butų tokiais pavadinti. Tik antroje pu- 
sėje musų metašimčio (19tojo. Vert.) radosi sąlygos, pa
dariusios galimu. įsteigimą tikro mokslo apie tikėjimus. 
Sąlygos tos trys. Pirmutinė yra ta, kad tikėjimas, kąį^o 
tikėjimas, pavirto filozofiškosios pažinties dalyku. Tei
sybė, dogmatiškasis tardymas krikščioniškojo tikėjimo tu
rėjo jau gaivalus tokios pažinties. Męs galime šnekėti 
apie reformatorių tikėjimo filozofiją, bet tik naujausia fi- 

■ lozofija ką pripažino tikėjimą filozofiškų stadijų dalyku, 
neimdama. krikščioniškų apreiškimų skaitliun. Prie skait
liaus kertinių tikėjimo filozofijos akmenų priklauso vy
riausieji principai Kanto ir SchleichermacHerio sistemų. 
Bet tėvu jos, su kuriuo nieks šitoje atnašoje nesusilygino, 
turime pripažinti Hegelį, kadangi1 jis pirmas išpildė didįjį. 
uždavinį, parodydamas sąryšyje visas tikėjimiško klausimo 
puses (metafizišką, psychologišką ir istorišką) ir išvesda- 
mas aikštėn susitaikymą supratimo apie tikėjimą su jo ap
sireiškimais. Tupmi jis galutinai išaiškino mokslui apie 
tikėjimą jojo uždavinį, sulyginant su šituo nuopelnu, skait
lingos spragos bei trukumai jo paskaitose apie tikėjimo 
filozofiją, jo skaitytose 1821 ir 1831 metais, turi tik ant- 
raeilinę svarbą. 1

Antrąja sąlyga radimosi mokslo apie tikėjimus męs 
skaitome istoriškos apimtos išsiplėtimą. Vietoje politiš
kosios istorijos, arba, geriaus sakant, greta su ja, atsiranda 
kultūros (dabos) istorija, kuri be viešpatysčių likimo ima 
savo tardymo sritin visuomenės pakraipą, medžiagišką tau- . 
tų pirmyneigą, mokslų ir dailės išsivystymą ir pažvalgų bei 
nuomonių istoriją. Jau pereitame metašimty daugelis pa
krypo linkui tokio budo istorijos mokymosi. 1725 m. pasi- 

• rodė italo Vico knyga apie n^ują mokslą “Scienzia nova“, 
kuriuo jis suprato maž-daug ią, ką męs vadiname etnogra
fiškąja psychologija; 1756 m. Essai sur les moeurs et 
l’esprit dės nations Voltaire’o, 1780 m. Die Erziegung dės 
Menschengeschlechts,Lessingo; po jo sekė 1784 m. Herdero 
Die Ideen zur Geschichte der Menschenheit, padariusi 
epochą šitoje mokslo šakoj, į kurią dabartiniame metašimty 
buvo žiūrėta kuone su didesne negu reikia ir perdaug išim
tine atidžia. Ypatingai nuo laiko Buckle’o pavyzdinio vei
kalo pas i rodymo (History of Civilization in England 1858) 
teip,vadinamieji, kultūros istorikai daugelyje atvejų išėjo į 
kraštus, prieš kuriuos toki istoriškosios raštininkybės ko
rifėjai, kaip L. von Ranke, visai teisingai atiduoda svarbą 

’ politiškąjai istorijai. Tuomi nemažiaus kultūros istorija 
pasilieka neinkainojamu turtu; tikėjimų mokslui ji yra ne
apsieinama, kadangi ji parodo ryšį terp tikėjimo ir kitų 
gyvenimo pusių.

Bet šitas išplėtimas mokslo rybų butų beveik nereika
lingas, jei nebūtų po ranka priderančios medžiagos jas 
užpildyti. Rinkti ir apdirbti naują medžiagą, apie kurios 
platumu pirmiaus neturėta beveik supratimo, buvo didžiau
siu musų laiko darbu. Tikėjimų mokslas pražydo dėlei iš
radimų ir pirmyneigos lingvistikos, filologijos, mytologijos 
srityse, kaipo ir padavimuose. Su sulyginamuoju kalbų 
mokymosi pagelba išaiškinta®, tapo tautų giminingumas ir 
būvą duotas reikalingiausias įrankis suskirstymui įvairių 
žmonijos skyrių. Filologija perskaitė paminklus su už
rašais tokiose kalbose, kurios- lygšiol visiškai buvo nežino
mos ir tiek nuėjo pirmyn, kad mums paduoda senovės Rytų 
tautų ^raštus kliasiškose laidose ir vis tikresniuose verti
muose. Ne tik senosios civilizacijos liekanos, išbuvusios 
ištisus metašimčius paslėptos po griuvėsiais, buvo išgautos 
švieson Egipte ir Mesopotamijoje ir ne tik renkami ir 
aiškinami kuone visur buvo parašai, bet daugelio keleivių 
moksliškai apšviestų ir misijonierių pranešimai^ buvo įve
stos į musų mokslo rybas ir laukinės tautos, kuriomis po
litiškoji istorija visai neužsiima ir kurių didesnė dalis buvo 
visai nežihoma pirmiau. Gyvenimas senoviškų ir naujų 
kultūriškų Uutų tardoma jau ne vien jų augstesniuose 
sluogsniuose bei rašliaviškuose darbuose, bet ir jų tautiš
kuose apsireiškimuose: būduose, papročiuose ir niektiky- 
stėse. Visi šitie tyrinėjimai suteikia medžiagą, reikalingą 
pastatymui trobesio mokslo apie tikėjimus.

Nėra kito tokio, kuris turėtų daugiaus tiesps pasiva- 
dinti pirmu šito mokslo tvėrėjų per F. Maksą Muellerį, 
suvienijusį savyje visų pripažintą mokslišką autoritetą vie
noje šitų tardymų šakoje su daugeriopomis pažintimis visų 

-kitų dalių ir nuoseklų mokslumą su nepalyginamu rašti- 
ninkišku gabumu. ' Savo “Įžangoje“ jis parodė tikėjimų 
mokslui jo kelią, o paskaitose “Gifford Lectures“ sistema- 
tiškai išdėjo savo išvedimus. Jis pirmas plačiu ratu išpla
tino intikinimą į šito mokslo svarbumą ir pataikė sujungti 
geresnius europinius orientalininkus darbui, padariusiam 
šventąsias Rytų knygas visuotinai prieinamomis Vertimuose. 
Pakvietus užsiimti šituo mokslu, atsišaukė daugumas iš vi
sokių šalių, bet pirmiausiai iš Niderlandų, kur Tiele šitam * 
darbui pašventė visas savo spėkas, išleisdamas'terp dauge
lio kitų raštų sutrauką, apimančią savim tikėjimiškai isto
riškų tardymų rezuįfatus, ir kur šitam mokslui universite- 
tiškojo guldymo apėmyje paskirta įžymi vieta, j Teipogi 
Paryžiuje, Bruxelėje, o pastaruoju laiku ir Romoje įsteigta 
katedros tikėjimų mokslo, nors nevisur be priešinimusi, 
tai iš specialistų tyrinėtojų ir filologų pusės, maniusių, jog 
išguldymas mokslo teip abelno budo būtinai nuves į tuščią 
diletantizmą, tai vėl dėl labo krikščioniško tikėjimo, kadangi 
baimytasi^ jog šitas mokinimas patarnaus tik naudai atša- 
lybės ir skepticizmo. Abu šitie užmetimai gali būti išven
giami vien tikrai mokslišku naudojimosi medžiaga budu.

• šito mokslo tyrinėjimas labiausiai klėsti Anglijoje, kurio 
pasekmės yra apskelbiamos visuomenei pavidale kasmetinių 
paskaitų, kurių daugelis yra daugiur skaitoma. Vokieti
joje atskiri guldymo dalykai, iš kurių susideda tikėjimų^ 
mokslas, turi įžymius savo atstovus; bet tikėjimų istorijos 
paskaitos, aplamai imant, ikišiol randasi tik nedaugelyje 
universitetų, k. a. Tuebingene, kur per daugelį metų jas 
skaitė R. Roth. •

Tikėjimų mokslo uždaviniu yra tardyti tikėjimus teip 
riš juosmens kaipo ir iš apsireiškimų. Tokiu budu jis, ži
noma, dalinasi į tikėjimų filozofiją ir istoriją. Šitos ^dvi 
dalys viena su kita yra kuoankščiausiame susirišime: filo
sofija butų tuščia ir be vertės, jei teoretiškai aptardama ti
kėjimo idėjas, ji paliktų faktinę medžiagą šalę esančią po 
akių; teipogi ir istorija negali apseiti be prisidėjimo filo
zofijos, kadangi yra reikalingas tam tikras, kad ir paviršu
tinis supratimas tikėjimo esmens ne tik aptarimui ir kri
tiškai peryžalgai tikėjimiškų apsireiškimų, bet ir išaiškinimui,

ar tam tikras apsireiškimas savo prigimtim priklauso prie 
tikėjimiško skaitliaus. Nors į tikėjimų htorfją įeina ir

V. K. Račkauskas
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aprašimas tikėjimų laukinių genčių bei taiitų esančių teip p J | S m } o i O
vadinamame prigimtiniame stovyje, tariant,1 tos dalies žmo- *-* 1 * C 111 1 S 1 F 1 F OZ Žl
nijos, kuri nėra turėjusi istoriškojo gyvenimo; bet didžiau- • '

• * • • * • *1 • v •siu jos tikslu yra istoriškasis kultūriškų taiitų tikėjimų išsi-* 
vystymas. Rinkimas ir skirstymas įvairių tikėjimiškų apsi-1 
reiškimų padaro pereigą iš tikėjimo istorijos į tikėjimo 
filozofiją. Paskutinėj! peržvalgo tikėjimą 'iš *jo subjekty- 
viškos bei objetyviškos pusės, taigi apima savim psycholo- 
gišką ir metafizišką dalį, šitas rankvedis tikslu turi vien 
isotriškąją šito sumanymo pusę.

Rodytųsi, jog išguldymo pamatu turėtų būti padėtas 
tikėjimo aptarimas. Bet toksai aptarimas be sąlyginės 
filozofiškos atramos beveik neturėtų jokios vertės. Kaip 
abeinos istorijos rašėjui nesideda priedermėn išguldinėti sa
vo filozofiškąsias nuomones bei pažiūras, teip lygiai nerei
kia to reikalauti ir nuo tikėjimo istoriko. Šitam klausimui 
męs siunčiame skaitytoją į puikų į G. Zibekko rankvedį, 
būtent į skyrių apie stovį, tikėjimo užimamą kultūroje.

Mums geistina paliesti čion dar vieną, gana tuščią, 
bet tankiai pajudinamą klausimą apie atnašą tikėjimo isto
rijos prie krikščioniškosios teologijos.

Abelnam mokslui apie tikėjimą daugelis norėtų duoti 
prigulmingą vietą teologiškoje encyklopedijoje kaipo įžan
gos vietą prie jos istoriškosios ar sistematiškosios dalies. — 
Bet tokiu budu išeitų tik kaipir Theologia gentilis, perkei
timas dogmatiškojo Locus de religione, arba gi tikėjimų 
mokslas kaipo mokslas apie klaidingą garbinimą butų pasta
tytas antitėza teologijai, turinčiai savo tikslu tikrą tikė
jimą. Kiti vėl atverčia šitą atnašą antraip ir norėtų, idant 
krikščioniškoji teologija butų tik priegulminga abelno moks
lo apię tikėjimą dalimi. Nors formališkai šitas visiškai 
teisinga, bet teologiškam mokslui butų sunku susitaikyti su -i 
tokiu padėjimu, kadangi net tąsyk, kuomet jis veikia ne 
reakcijinėje, bet laisvoje dvasioje, visgi jis be susinaiki
nimo negali atsisakyti nuo ypatingumų biblijiškojo ir baž
nytinio mokymų, padarančių didesnę dalį jo encyklopedijos. 
Tokiu budu abelnas mokslas apie tikėjinųis ir mokslas apie 
krikščionišką tikėjimą eina kiekvienas savu keliu ir kiek
vienas pildo savo nuosavą uždavinį. Žinoma, jie turi rodyti 
vienas kitam savitarpinę sąveiką. Ypatingai teologams 
užsiėmimas mokslu apie tikėjimus turi didelę vertę. Nors 
žinomasis išsilavinimas, kurį Max Muelleris prilygina ir 
prie tikėjimų: “Kas žino vieną, nežino nė veno”, gal ir 
padidina jų prasmę, vienok tikru yra tas, jog žvilgis, išla
vintas palyginamuoju tikėjimų mokymuose, geriaus suima 
tikėjimiškąją krikščionybės idėją, jog krikščionybės istorija 
tik tąsyk teisingai galima bus suprasti, kuomet bus žinoma 
teipgi tie nekrikščioniškieji tikėjimai, nuo kurių ji tiek daug 
perėmė, arba su kuriais ji nedraugiškai susidurdavo, jog, 
gabaus, misijonierybei šitas žinojimas yra visiškai būtinas.

2. MOKSLAS APIE TIKĖJIMĄ UI IŠSIVYSTYMO 
TEORIJA.

NusisiuaHmo * raJiai. Aitas klausimas yra liečiamas, ar pilnai 
išguldomas kuone visuose filosofiškuose bei istoriškuos* raituose vėlesnio 
laiko. Męs čion paminėsime tik kelis ii didelio skaitliaus mažesnių 
raitą bei gvaldymą tam pašvęstų. Pirmiausiai yra tai Makso Mueller’io 
CAips (straipsniai), rašyti prieš Darviną. IV; paskui I* Nolre. Max 
Meeller und SprachphilosopAie (1879 m); L. Gelger, Z«r B*iwickht*ge- 
geechickte der Mente h kelt (paskaitos. 1871 m.); Lasarus, Ueber dis Zdeen 
m der GescAicMe (1872 nu); C. P. Tiri*. Over d« tsrtžM der ontwi*keling 
van der godedienet (Thsol. Tijdschrift. 1874 nu); J. V Dosi—. D* 
toepaeeing van de oeticikkelingatheorie niet aan te bevelen voor de 
geeckidenie der godedieneten (1874 m.).

Jau pereitame metašimty Hurae parodė gamtiškosios 
tikėjimo istorijos reikalingumą*). Šita nuomonė nuo-

•) Bume, Natūrai History of Religion. (1757).

sėkliaus ir pilniaus įsikūnijo musų laikuose po intekme gam- 
tažinystės ir mechaniškosios visatos teorijos, kuri teip ankš
tai rišasi su ja. Filozofams, psychologams, etnologams ir 
istorikams malonu yra gvaldyti savo studijas sulyg gamtos 
mokslo budo ir išaiškinti istoriją kaipo psychologišką mecha
nizmą. Buckle buvo pirmas, ką suteikė šitai nuomonei 
klasišką išvyzdį; po jo daugelis sekė jo. pavyzdį: A. Bastian, 
Fr. von Helhvald, E. von Hartmann, W. E. H. Lecky, E. 
B. Tylor, H. Taine,_Ą. Reville, C. P. Tiele ir kiti. Visi 
jie, nors pradėję nuo labai skirtų atžvilgių, pripažysta rei
kalą žmonijos civilizacijos bei. papročių, istorijos gvaldy
mo, kaipo ir kiekvieną kitą gamtišką mokslą ir tokiu budu 
josios gamtiško augio įstatymų tvėrimąsi. .Šita nuomonė 
nuosekliausiai buvo išdirbta H. Spencerio filozofijoje, pa
rodžiusio visur, visame sviete, paorganiškos, organiškos ir 
viršorganiškosios gyvybės strityse tą patį išsivystymo įsta
tymą. Sulyg budo ,kokiu geriausiai reikia aptarti įstatymų 
veikmės, veikiančios draugijiniame ir dvasiškame sluogs- 
niuose, išsivystymo teorijos pasekėjai daug skiriasi vienas 
nuo kito. Bet jie susitaiko pamatiniuose principuose. Jų 
pamatiniu dogmatu yra: Natūra non facit saitus. Visur 
sudėtinesni pavidalai vystėsi iš prastesnių, augštesnieji iš 
žemesniųjų, žmogiškasis ir gyvuliškojo.

Išaiškinimui protiško bei draugijinio žmonijos augio 
didelė svarba reikia dėti ant išlaukinių aplinkybių, klimato, 
žemės, augmenijos ir gyvulijos. Su..tuo męs turime paimti 
skaitliun, kaipo vidurinį gaivalą, įgimtą palinkimą ir veis- 
lišką ar liaudinį pobūdį. Į tikėjimą reikia žiūrėti kaipo į 
šitų gaivalų padarą drauge su abelnu augiu. Visi viršgam- 
tiški aiškinimai, pripažystanti liuosos Dievo ar žmogaus va
lios veikmę į šitą abelną augį, yra atmetamų Griežti išsi
vystymo principai nepripažysta tikros esmenybė# ir ontolo
giškos apsireiškikimo priežasties, ar jų teologiškojo pritikimo, 
Išsivystymo teorija pripažįsta istorijai priežastis bei įstaty
mus, bet ne mierius ir idėjas; ji užsiima vien tuo, kas yra, 
o ne tuo, kas turėtų būti. . jį

Tvirti davadai buvo surinkta prieš šitą sistemą. Toki 
supratimai, kaip, istoriškasis įstatymas’ ir, gamtiškasis an
gis’, kuriais išsivystimininkai nori išaiškinti viską, yra ži
noma, tik aiškus ir veizdųs. Labai teisinga, kad aiškinant 
žmonijos gyvenimą, reikia atminti pirma prasidėjimus, už- 
mazginius stovius ir žemiausias formas; bet daugumas ne
sutiks su tuo, jog į juos reikia žiūrėti išimtinai, ar net at- 
sveriamai, išrišant gyvenimiškąjį mįslį. Siena kalbos ir 
proto statoma terp žmogaus ir gyvulio, yra dideliai svar- 
binama ir ypatingai išvedania aikštėn Makso Mucllerio prieš 
išsivystymo istoriją. Teologija matosi teip būtina tyrinė
jimui intelektuališkų apsireiškimų, jog daugelis/ kuone vi
suomet sekančių išsivystymo teorijų (k. v. von Hartmann), 
negali visiškai jos atmesti. Priešininkai išsivystymo teori
jos mano, kad, kaip prigimtasis tikėjimas, tyrinėjamas su 
tokiu uolumu pereitame metašimty, pasirodė tuščia abstrak
cija, teip ir tikėjimo, kaipo gamtos mokslo gvaldymas, da
bar daugelio teip augštai laikomas, yra vien iliuzija ir ne- 

. atstovi tikėjimiškų apsireiškimų. Priekiam nereikia klai
dingai duoti didelę svarbą išsivystymui^ ar siaurinti jo 
veikimus iki labai ankštai skričiai. Kaikurib, padarė užme
timus išsivystymo teorijai su abejojanųi pasisekimu, nuro- 

(Toliaus bus).

Eik, žvcji, 
Laimė seks tave! 
Eik, užteks sveikatos! 
Lauks

jau metas!

tavęs duktė!

II. 
nenorėjo 
namų,

kad

eiti iš 
mat, mintis užėjo, 

nebus ramu.
Dar užvakar dienų
žuvo trįs draugai — 
žmonės rado vienų, 
o du — amžinai.... 
Nesinor* žvejeliui. 
galas sau j ieškot’,

J bet — vis tie vargeliai! 
**Nėr ko čia dūmot*!

Užsisagstę dailiai, 
pratarė “sudiev!” 
nusišypso meiliai 
išblyškus, duktė. 
“Daug tur tėtė vargo” — 
mįslij’ sau viena —

» “Nėr* duonos už bargų!” 
Ir ji dirb’ liūdna.

III.
Žvejui nepavyko, 
atspėjo ‘ širdis — 
vėjas mat išdyko, 
nerami naktis. 
Pakilo audrelė, 
sužibo žaibai — 
supyko jūrelė, 
vandens šok’ stabai! 
Kasasi, kiek gali, 
iš visų spėkų — 
bet vilnįs atgal jį 
mėto ant stabų.... 
Jūrelė vaišinga 
priėmė gražiai.... 
Vilnyse jis dingo — 
dingo amžinai.... 
O jaunai dukrelei 
plyšt’ pusiau širdis — 
kelintų naktelę 
tėvo laukia vis I

IX. 08. W a narni e.

Krustelėjau, nusiminęs ir to žodžio išsigandęs, 
Ir tariau aš Jam: "Tur būti tavo ponas nuo senai 
Yr* užpykinęs likimų, kuris keršto vietoj liepė 
Tų tad keistų, balsų žod| (atkalti amžinai, 
Tartum kokių liūdnų giesmę,- kuri gema iš Tamsos, 

Skaudų žod( “Niekados”?.;..

Ir, žiurėdam’s ( J( liūdnas, nusileidau aš | kėdę. 
Ir, nuleidęs skaudžią galvą ant aksomo audeklų, 
Išžabojau savo mint) 
Ką tas senas, Juodas 
Man norėjo pasakyti**

ir bandžiau atspėti mįslę: 
Varnas, atsibeldęs U laukų, 
tame žodyje Tamsos, 

Skaudžiam' iodyj’ “Niekados’’?.

Tad sėdėjau ir dūmojau, susirūpinęs, nuliūdęs, 
Ir žiurėjau J jo veidą, kuris degino akis; 
Vieną mint| 
Ant aksomo 
Ant aksomo

kitos keitė; kėdėj’ apmiriau, sustingau 
lelijinio skleidės lempos žiburys.... t 
lelijinio nebesės žvaigždė aušros....

Nebesės fi niekados^,.«

Cit.... štai ... .rn-.-T^;3aa——
Josios rūbo šilkas šnabžda.... meilus kvepia smilkalai. . «■ 
“Tad dangus man už kantrybę siunčia atgaivą krūtinei. 
Ir duod’ užmiršties man taurę.... gal pamiršiu aš visai 
Taurę užmiršties Išgėręs, apie veidą mylimos....”

Varnas tarė: “Niekados". . 4

▼«Us atgabeno kojų atbalsi po butų

" • • • i

"Ar dvasia tu, ar gyvūnas", tariau jam, pusiau apmiręs 
“Pranašauk man. Nors ir Velnias, ar. įsiūtas* viesulą 
čia tave | mano namą siuntė jo liūdnumo daugint*, 
I tą namą, kuris verkia, tarsi sumušta siela.
Pasakyk: ar bus gadynė, kuomet dings skausmai žalxdo«?—"

Varnas tarė: "Niekados”.

* >1 •
"Ar dvasia tu, ar gyvenimas”, aš paantrinau apmiręs, •* 
“Pranašauk man! Dėlei Dievo — pasakyk galų gale. 
Ar tenai, kur mųsų Rojus, ar rasiu, tenai užžengęs, / 
Tos mergaitės skaisčią dužią? ar pasitiks ji mane, — 
Ar rasiu tenai aš dūšią tos mergelės mylimos?....**

Varnas tarė: "Niekados".

“Tad jei taip, laukan. Nelabas! Į Naktie* lėk vieSpatystęV* 
Suiukau l j}, supykęs: Juodi tavo apdarai
Man ganėtinai pasako, kad skelbi tu melagystę.... 1*. 
Ir palik mane vėl vieną! Tavo žodis — tik melai.' 
Nedraskyk tu man krutinės! Lėk laukan, prie Tamsumo*!** 

Varna* tarė: “Niekados”.

Ir vis tupi nuo to laiko pasišiaušęs juodas Varnas
Ant Pallados balto biusto, kuris stovi pas durte;
Blizga jojo baisios akįs, — tur būt, Daimonas taip žiuri-* 
do šešėlis juodaveidts slegia kambario grindis....

nuvarginta krūtinė sau šventosios atgaivos
Nesulauks jau Niekados!.

n n

VARNAS.
(Mintis ii Edgardo Poe).

Sykį pusnakčiu, nuvargę*, ai sėdėjau. pusiau snausdam's, 
Bėgai vodam’s apie relkžmę kokią ten raitą seną;
Tylumos apsiaustas snaudžiau.... Kaž-kas tyliai surabėjo,
Kaž kas tyliai subarėkėjo palei sienas, už langą.

maniau sau: "Atsilanko pasivėlinę* svetys —• <
Ką jis naujo pasakys?”

Ai

Aš

1 t ,f A
atsimenu tą laiką: gruodis dūko, pūgos siuto, 
nuo pikto seno vėjo malkos geno kakaly....

Vis neaušta.... Kas per kančios! Ir į mokslą pasinėręs, 
Negalėjau negirdėti, kaip liudėjim’s verk* širdy: v 
Mano mylimą Lenorą sau pasiėmė dangus —

Ir išardė man namus...« «

Juoda užlaida ant lango, šilkas jos raudonas šnabžda 
Krustelėjau išsigandęs, šiurpis perpylė mane; 
Nuraminimui tos baimės į save tariu nuliūdęs:
“Juk teisybė, kad svetys ten bepastogis baršk’ lauke — 
Taip ir yr* kad iš kelionės pasivėlinęs svetys....

Kg jis tokio pasakys?.^..*'

Pamaži širdis nurimo. Sušukau tad pasikėlęs: 
’Tuoj* (leisiu, palūkėkit — mat, užsnūdęs aš buvau 
Nuobodumas sielą drasko, gniaužo galvą nuvargimas. 
Ir jums tyliai, pamažėliais ten subeldžius, pabudau” 
Ir prie slenksčio pribėgėjęs, atdariau plačiai duris —< 
f Tamsuma tik Ir.... naktis.

Tamsumon panėręs akį, taip stovėjau 
O krutinę laužo, drasko nepažįstami 
Tamsumos žiaurus tik veidas ten uz 
Ir tik tylųs-tylųs žodžiai tamsą perbėga skersai:
"Eik, Leno ra...." — Ir tą žod| atkartojo 

Tamsu.... nieko

aš, apmiręs, 
jausmai;
durų viešpatauja.

man aidai., 
nematai...

Nusiminęs ir nuliūdęs buvau beeinąs nuo 
Vėl nubaidyta iš lauko, bet dabar jau daug 
Tad tariau sau: “Ko drebėti? Vėjas drasko langenyčią.— 
Čia ne burtai, tai tik vėjas siunta, dūksta vis smarkiau. 
Pažiūrėsiu aš į lauką.... kaukia ten naktis akla....

Niekas kitas — viesulą.....

durų.
garsiau.

Stūmiau aš ( laukų langų. Puikiai, dailiai senas Varnas, 
Senos pasakos dievaitis, atsirado kambary;
Be pasveikinimo, drąsiai, pasikėlė Jis nuo lango, 
Ir atsitūpė ant biusto, 
Neto! mano buto durų.

ant Pallados, paluby, 
tarsi užkviestas svetys
Ką jis tokio pasakys?.

KODĖL?
(Iš rusiško).

Daug jausmų ir ugnies,
Jaučiu aš, ant širdies

Guli, ilsisi. —
Tiek graudžių ten dainų,
Tiek svajonių jaunų,

Skaisčių, žydinčių!.-.. *
Bet, kodėl, nežinau, ;
Viską, ką tik matau,

Rūkas apsiaučia
Bet kodėl vien verksmai
Ir didžiausi vargai

Svietą apgulė?^..
i7.X.o8. Brooklyn.

DON KICHOTAS.
(Pagal D. S. Merežkovskį),

Šalmo vietoje bliudelis, 
šarvas menkas, popierinis, 
Ir nuo arklio kabo ilgos, 
Liesos kojos, tarsi vinįs ' j;

Jo sustyrus’ kumelaitė — 
Tai galingas Rossinantas; 
Išsrplėtusis malūnas —■ 
Tatai priešas jo, gigantas.

' ziešbutelis-gi aplūžęs 
Jam atrodo caro rumu, 
Mano, girdįs karių triukšmų, 
Rėkiant piemeniui iš krūmų.

Greta joja Sančo-Pančo, j 
Geras savo pono tarnas — 
Pasipūtęs, pasišiaušęs, 
Tartum maistų radęs vardas.

Išsvajota karalaitė
De-Tobozo Dulcinėja, 
Išsitepus’, degutuota, 
Po mėšlynų raujunėja...«

■ • . I ' \
Jis prieš alkanus kaimiečius, 
It jaunikis karštakraujis, 
Skaisčias savo mintis barsto, 
Tarsi jos vargšus atnaujįs:

“Geri žmonės, pasi džiaugia t, — 
Eina laimės jums gadynė: 
Visam svietui štai jau teka 
Didi meilė, begalinė....

labai nuliūdę*, 
išdidus;

Apžiurėjau jį atydžial.
Bet prajuokino mane jis, taip atrodė 
“Tu esi be jokio ženklo — vienok raitelis atrodai, ' 
Bene busi iš to krašto, kur nakties yr* Veid's tamsus? 
Pasakyk, koks tavo vardas pas gyventojus Tamsos T"

- Varnas tarė: “Niekados".

Nors buvau

a (Akiai su 
niekados”?.

.Tur pragaišti visos skriaudos, 
Susilauksime brolybės, 
Nei alkadai, nei baronai 
Neb'atims nuo mus* lygybės.

Aš nusiminiau išsykio: žodis 
Tarsi smūgis,—kas per vardas 
Ar rasi kur nors ant svieto kok| 
Pas kurį būt* atsilankęs toks 
Toksai rimtas, rustus Varnas, atkeliavęs iš Tamsos, 

Dargi vardu "Niekados“?....

suskambėjo, 
Kas pasakys ?„.

Ir pasakęs tokj žodį, užsirūstinęs, tylėjo, 
Tartum žodyj* viskas buvo, jo visa tamsi siela. 
Jis tupėjo lengvai, puikiai tad tariau sau pety lėliais: 
"Rytoj’ rytų mano sveti išsineš, gal, viesulą. 
Kaip draugus ir vilų nešė.... Jis į šalį lėks Tamsos!..

Sugiedokit laisvės himhąl 
Mano kardas, geradėjas, 
Iškovos jums, kas tik reikia! 
Jis — vargingų apginėjasT

Iš mokslainės išsigrūdo 
Kelios dešimtįs berniukų. 
Ir, kvatodami, purvyno 
Drabsto vaikai j seniukų.

Delnais ploja riebus, 'drūtas, 
Krautuvėlės savininkas;
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.Visų gerbiamas klebonas 
Taip labai nusistebėjo, 
Kad latyniškai maldelę,

■ Ar prakeiksmą sumurmėjo.

Ir pro langą išsikišo
Kaž-keno galvą gauruota — 
Barzdskutys tai, nesiliaudam s, 
£mė šaukti į Kichotą:

“Ei, ponuli, tamistėle, 
Aš linkiu pasisekimo 1.. 
Ir taip balsiai sukvatojo, 
Tarsi išvertė vežimą.

- šis negirdi ir nemato
To širdingo išjuokimo:
Ramus veidas jo — nušvytęs, 

' Akįs — pilnos įkvėpimo.

Juokų vaikas ir pats šypsos, 
Tarsi kūdikis laimingas, , 
Ir ant lieso, balto veido 
Tiek malonės viltvilingos!

šventa meilė ir tikyba!
Juk jas gerbia žėdnoj’ vietoj 
Visi dideli bepročiai, 

si pranašai, poetai.
XI. 1908. Brooklyn.

- Ir skausmu nukloti . 
Sau amžiaus takus?

Ir kam čia gyventi?
. Ir kam čia kentėti ?

Gal tam, kad, sukumpus,
• Į žemę žiūrėti ?, 

Kad džiaugties iš bado... • 
Mylėti vargus?....

Oi, 
Tai 
Tai 
Tai 
Tai
Žmoni jo® visos....

nei.... Toks’ gyvenim’s 
baisios kankynės, 
pragaro vaizdas.... 
proto žudynės 1 . 
amžiaus verksmas

Aš noriu, kad usnįs 
Dirvoj’ nebeželtų, 
Kad žmonės iš savo 
Letargo pasTceltų, 
Ir taptų valdonais 
Pasaulės plačios 1

"Aš noriu, kad melo
, Tarp mųsų nebūtų, 
’Kad priešai Teisybės 
šventosios pražūtų, 
Kad skurdas -ir skriaudos 
Išnyktų visai! -

hHmtal
" MokinkiiHts rašyti! Knyga mo
kintis rašyti su paaiškinimu akcen- 
ą ir rašto \ ženklelių. Šutais t M. 
Paltanavicia. ĮPorcčster, Mass. 
30 pusi.

Knygutė*gana praktiškai sudėta, 
gaila vien, kad apie jos kalbą ypač 
apie rašto ženklus to pasakyti ne
galima. Geriat! būt buvę, jeigu 
jos sudėtoj as arba butų savo raštą 
davęs kam pertaisyti, arba kad 
paveikslams butų paėmęs keno nors 
gerai parašytus raštus. Knygos 
sudėtojas, paveikslan, rašo “sesu- 
va”. Tai išpultų, genitivus “se- 
suvos”. Klaidžiai rašytų žodžių 
yra čia daug. Rašto ženklai teipgi 
neatsakančiai .vartojami. Teisybė, 
knygutė turi'mokyti ne kalbos ir' 
gramatikos, bet rašto, bet visgi ji 
spauzdinta, o spauzdiniuose ne
tinka prasižengimai koki jie butų.

PASAKYK, BROLUŽEL! 
“Pasakyk, broĮužėl’, kas pagimdė tave, 
Kas penėjo, 
Kas mylėjo?
Kas lopšelyje lingavo,
Kas lopšinę tau dainavo?
Kas žingsniuoti išmokino?
Kas duonelę tau gamino?
Kas šukavo tau galvelę
Ir kas klojo tau lovelę?

Kad žmonės nors sykį 
Liautųs’ kovoję, 
Ir liautųsi kelią 
Lavonais tik kloję, 
Kad meile, ne krauju 
Nušvistų takai!

Iš visur.
|| Laikraščiai praneša, buk 

dijo6« policija susekė maskoliškųjų 
revoliucijonierių sukalbį ant gy
vasties maskoliškojo caro; buk su- 
kalbininkai buvo sutarę užmušti ca
rą laike ’jo kelionių svetimuose 
kraštuose. Suareštavo 8 maskoliš
kus revoliucijonierius.

šve-

žinias apie darbus A—” kiek lolr 
dirba lietuvių, ką dirba, kiek peL- 
no, — kaip lietuviai kur gyvena, 
kiek ir kokių vertelgų^biznierių) 
yra, kiek jie turi išlaidų, pelno, 
kiek jie turi mantos (turto), kiek 
yra namų savininkų, ięiek kokioj 
dalyje miesto gyvena Hetuvių, kiek 
lietuvių yra abelnai ir tt. — žo
džiu, visas bėgančias ir statistiškas 
apie lietuvius žinias.

Apie t naudingumą lietuviams to
kių žibių nėra ką daug aiškinti, 
nes visi gali numanyti, jog tokios 
žinios labai reikalingos mus vieny- 
jimuisi, kilimui ir pažinimui pa
čių savęs. Žinodami kiek ir ko
kias pajiegas męs turime, galėsi
me lengviau* pasinaudoti joms pa
čių musų gerovei.

Nors rinkimas tokių žinių nėra 
labai , lengvas (o surinkimui tik
ros, abetnos lietuvių statistikos rei
kalinga visų lietuvių, arba nema
žos jų dalies/ pagelba), bet “Lie
tuvos” išleistuvė drąsiai imasi už 
tos užduoties, tikėdamasi, laikui 
bėgant, suteikti lietuviams pilną 
Chicagos lietuvių statistiką.

Kaip jau sakyta, apart statistiš
kų žinių, bus akylai rankiojamos 
visokios bėgančios žinios ir šeip 
visokį prietikiai tarp lietuvių ir 
kas numeris “Lietuvoje” garsina
ma. Ypatinga atidžia bus atkreip
ta apie darbus, nes esant nemažai 
žmonių be darbo jie tuomi žingei- 
daujasi.

Ona. — Tai beveik perdaug vie
nodumo jame.

Jonas. — Kaip jį kiek paįvai
rinus?

Ona. — Ar negalėtum kartais 
ant'kairėsės kojos užminti?

Raulienė. — Kodėl teip patinka 
ryteniškiejt kilimai?

Juožienė. — Aš tau pasakysiu 
paslaptį. Juo daugiau jie suskre
tę, juo tikresniais jie atrodo. Su
pratimo neturi, kiek tai šląvimo 
atsimeta. .

“Kas pagimdė mane — ir aš -j- pats 
Gal audrelė, - 
Gal naktelė....
O penėjo mane
Vargšų vadas, 
Ponas Badas.... 
Naktįs lopšį lingavo, 
Speig‘s lopšinę man dainavo, 
Alkis vaikščiot išmokino. 
Darbas duoną man gamino, 
Vėjas klojo man lovelę, 
Audros — šukos į galvelę...'.
Jie mylėjo mane.... o! tą aš tai žinau!

XII. 1908.

nežinau

Brooklvn.

Aš noriu, kad žmonės
Į dangų žiūrėtų,
Kad vargas pražūtų,
Kad laimė žydėtų,
Kad žemę apimtų
Liuosybės grandis.

L 1309. Brooklyn.

|Į Prancūzijos teismas pasmerkė 
katalikiškąjį archivyskupą Ričardą 
500 f r. bausmės už jo encikliką 
peikiančią svietišką mokslą moky
klose. Už tą patį tapo nubausti ir 
šeši katalikiškiejie kunigai.

Žaliojoj girelėj
Motinėlė sūnelį

Žalidjoj girelėj’

LOPŠINE DAINA, 
gegutė kukavo, 
liūliavo .
Ciučia-Hulia, čiučia-liulia, 
Sūnelį liūliavo.

Į Anglijoj, dirbant naują lai
vams doką, nugriuvo iškastos duo
bės krantai ir užbėrė 40 darbinin
kų. Manoma, kad iš jų didesnė 
pusė yra negyvų.

“Birutis" ir “Liet. Ūkininko" 
piknikas, buvęs pereitą panedėlį 
Riversid’ėj, nusidavė gana gerai. 
Nors dėl blogo oro daugumas lie
tuvių neatsilankė, bet visgi, po iš- 
laidų.^nbo pikniko liko šiek-tiek 
pelno. Birutės choras padainavo 
kelias dainas; vienok, dėl nemažo 
užkenkime iš lietaus puses, pasi
žymėtas programas nebuvo pilnai 
išpildytu.

A. 0LSZEWSK10
Bankos Valandos

3252 S. Halsted st., kertė 33 gat.

Musų* Banka yra atdara priėmi
mui, išmokėjimui ir siuntimui pi
nigų ir šifkorčių kasdien »nuo 8 
valandos ryto iki 9 vai. vakaro, o 
nedėlioms ir šventoms dienoms 
nuo 9 valandos ryto iki 9 yal. 
vakaro. * .

Pats Olszeivskis būva Bankoje 
sekančiose valandose:

Šiokioms dienoms: Nuo 8 valan
dos ryto iki 6 vai. vakaro.

Nedalioms ir šventoms dienoms: 
Nuo n valandos ryto iki 4 vai. 
po pietų. —

Panediliais: Nuo 8 valandos 
ryto iki i vai. po pietų ir nuo 8 
iki 9 valandai vakare.

Norintiejie asabiškai pasimatyti 
su patim Olszewskiu malonėkite 
atsilankyti virš nurodytose valan
dose. z

gi visokios draugijos pareigos, la- 
l^i vargina visus organus žmo» 
gaus;‘bet labiausiai pavargini or
ganus gromuliavimo. Tamistos 
pareiga yra, tuojau vartoti Trina
rio Amerikoniškąjį Eliksyrą Kar
čiojo Vyno, sutvirtinimiii organų 
kada tik pajausi jų nuvargimą. 
šitas vaistas tuo jaus suteiks naują 
jiegą visiems gromuliavimo orga
nams ir privers skilvį priimti ir su
naudoti visokius valgius. Vaistas 
visuomet greitu laiku pagelbi ir 
prašalina silpnumus, pražudymą 
apetito, nerviškumą, negryną krau
ją, nemigą, abelną nusilpnėjimą ir 
abelnai pagelbi visuose atsitikimuo-« 
se, reikalaujančiuose naujų jiegų. 
Gaunamas aptiekose. Jos. Triner, 
616-622 So. Ashland avė., Chica- 
gOŽ HL - ‘

Draugysčiij reikalai.

berželiai siūbavo —
Sengalvėlė šuneliui dainavo:

“Čiučia-liulia.... čiučia-liulia. 
Močiutė dainavo.

|| Londonu, susirinkimą Anglijos 
Mokslo institutd vienas indiškas 
studentas, paršas, nušovė augštą 
anglišką urėdninką Williamą Hult 
Curzon Wyllie ir Dr. Lalcacą.

RUDENĮ.
Nunešk mane, vejužėli
Į kalnuotą kraštą,
Kur vargst’ mano vienintelė 
Draugė ašarų-bėdų,
Bado, šalčio ir vargų.... 
Nunešk mane, -rudens veji, 
Į tolimą kraštą....

Aš ją meiliai apkabįsiu, 
Prie krutinės glausiu, 
Gal jos skausmą nuramįsiu.... 
Užmigdysiu ją saldžiai, j* 
Sudainuosiu jai graudžiai 
Ir, mažutę apkabinęs, 
Prie krutinės glausiu....

“Migk, — sakysit! — kūdikėlį, 
Sapne semk ramybę, 
Pamiršk vargą — prakaitėlį... 
Pamiršk smūgius ir skriaudas, 
Sielon imk naujas spėkas, 
Migk, brangusis kūdikėli, 
Sapne semk ramybę....

“Aš norėjau tau parengti 
Tikro® laimės rojų — 
Aš geidžiau skausmų išvengti 
Neužteko man spėkų, 
Puoliau, sumuštas vargų r 
Pas rengtos tau laimės rojų, 
Pas-pat laimės rojų....

Migk, vaikuti, migk, pamiršus’ 
Sunkią amžiaus naštą.'...
Te audra sau siauČi’, įniršus’! 
Vėl saulelė mums užšvis, 
Tamsų rūką išsklaidys, 
Sunkenybes tad pamiršę 
yargkim’ amžiaus vargą..,

Duok sparnus man,* vejužėli, 
Lėksiu į tą kraštą, į-
Kur vargst’ mano vienintelė 
Draugė ašarų-bėdų, 
Bado, šalčio ir vargų....
Duok sparnus man, rudens veji, 
Lėksiu į tą kraštą....

IX. 1908. Brooklyn.

Migk mano vaikeli, sapnų nesapnuokie,
Neverk, mažas, skaudžiai nedejuokie....

“Čiučia-liulia, čiučia-lįulia,
“Ramybėj’ svajokie.

Kaip užaugsi vyru, mylėsi tėvynę....
Migk, vaikeli.... aušt nauja gadynė...^ 

“Čiučia-liulia, čiučia-liulia, 
“Liuosybės gadynė!....

'Žaliojoj girelėj gegutė kukavo,
'Tėtušėlį priešai nukamavo....

“Migk, vaikeli.... čiučia-liulia...
“Be tėvelio savo....

“Žaliojoj girelėj’ berželiai siūbavo,
‘.‘Migk !.... į kerštą žadįs tėvas tavo....

“Migk, vaikeli, čiučia-liulia.
“Be tėtušio savo....

“.Kaip užaugsi vyru, aš tau duosiu kardą -r 
“Eisi keršyt’ už tėvučio vardą!

“Čiučia-liulia, migk, vaikeli, 
“Tau nupirksiu kardą.

Narsus kovoj busi, puikus keršto sūnūs,
IšnaiVįsi tu priešus-galiunus —

“Čiučia-liulia, migk sūneli,
“Liūlia keršto sūnūs....”

Žaliojoj girelėj* gegutė kukavo —
Motinėlė sūnelį liūliavo:

čiučia-liulia, čiučia-liulia, 
Sūnelį liūliavo.

Žaliojoj girelėj’ berželiai siūbavo, —
Sengalvėlė šuneliui dainavo:

“Migk vaikeli, čiučia-liulia...J*
• ".. * Močiutė dainavo..

II. 1906. Peterburgas.

■o

Eilės Prozoje

|| Prancuzijon atėjo žinia, jog 
prie Islandijos paskendo prancū
ziškas žvėjų'laiyas Emilie Marie. 
Prigėrė ir visa laivo įgula, iš viso 
27 žmonės.

Į| 15 d. liepos Peterburgan at
kaks Danijos karalius su mote
te. Pas carą juodu svečiuosis išti
są sanvaitę.

f

PRANEŠIMAS.
Šiose dienose jau aplaikiau nuo 

p. M. Petrausko partitūrą operos 
“Sienapiutė”. “Birutė” keta pasta
tyti šitą operą ant scenos antrą 
dieną .kalėdų Šių metų. Pirmto 
rengia koncertą, rudenyje, rugsėjo 
mėnesio “Music Hali” (kur atsi
buvo pirmas p. M. P. koncertas). 
Pabaigoj spalio statys “Birutę”, 
pabaigoj lapkričio “Pilėnų Kuni
gaikštį”, antrą dieną kalėdų “šie- 
napiutę”, o pabaigoj sausio 1910 
m. “Blindą” ar kitą istorišką vei
kalą.

Viso “Birutė” mano parengti 
šioje žiemoje 5 ar 7 didelius vaka
rus ir .visi iš jų, turbut, atsibus vi- 
durmiestyje, teatrų svetainėse.

P. M. Petrauskas išvažiuoja iš4 
Paryžiaus jau 17 d. liepos Ameri
kon, praleisti Amerikoje savo va- 
kacijas bemokydamas, “Birutės“ 
chorą.. Svarbiausiu jo siekiu yra 
šioje žiemoje uždėti pamatus Tau
tiškai Konservatorijai Amerikoje.

Pasitikiu pilnai, kad amerikie
čiai priims šįmet p. M. P. kitaip 
negu pirma, o ypač chicagiečiai.

“Birutės” ^hoęas padarė dabar 
vakaciją iki L d-i rugpjūčio, o nuo 
1 d. rugpiuČįp pradės repeticijas 
ant Bridgeporto ir West Side po 
kelis vakarus4 į sinvaitę.

*, j J. Ilgaudas.

i ’

IR KAM?
kam Čia gyventi?
kam čia kentėti?

Gal tam, kad tik dirvą
Nuo usnių ravėti?
Kad kvailo pliauškimo , 
Klausyties kasdien ?

Ir

Ar kad su bepročiais 
•Į talką sustoti,

Teisybę aploti,J
O skriaudikai tik himną 
Giedoti išvien?

• Ar tam, kad, jaunystės 
Pardavus svajonę,

£

ant

su-
kad

TAIP REIKIA. / * 
Kepino saulė žemę išdžiuvusią, kaip pievą, 

lių nebetekusią; miškas alsavo, įkaitęs ir pyko 
tos begalinės kaitros. -

Paukščiai nutilo........Tik kartais kur-nekur
čiulbėdavo užuksnėj pasislėpęs’ paukštytis, kaip 
butų sau jieškojęs šalnoj’ atgaivos. $•»

Ir žemė, ir miškas, ir pievos, ir gelsvas nuo 
karščio dangus tylėjo ramiai, tartum rimtą jie mįslijo 
mįslį.
_ Pamiškiu ėjo jaunas vaikinas; jo veidas nukai

to, plaukai prie kaktos jo, sušlapę, prilipo; burnoj’ 
net ir seilės išdžiuvo: t voku jam, mat, buvo, ir karšt’, 
ir sunku.

Nuo miško drėgmės anei lašo.... net pamiškio 
ūksmėj oro neteko alsuoti.... ore tik ir buvo žievės 
kvapas įkaitęs,. į ; *

(Toliau bus).

Ą-tos liepos "šventi Chicagoj, 
kaip ir kas metas atsižymėjo dau
gybe sužeidimų ir dvi mirčia. 
Tarp sužeistų yra, kiek žinoma, 
ir du lietuviu:’ H. Menkus, 26 me
tų, 732 Grand avė.; sužeistas ex- 
pliozijos kanuolinio sprogučio. Jo
nas Kempa, 853 W. 17 st., 20 
metų, peršautas kulka per ranką, 
žaidžiant “baseball”.

Chas Laba*, “The Roseland Bu
siness Exc\ange" “Real Estate", pi
nigų ir laivakorčių siuntimo ir 
spaustuvės pusininkas su J. Va^ 
siliaucku, kaip jau daugumui lie
tuvių žinoma, apsivogęs pabėgo.

G Laban pirmiaus buvo barzda
skučiu Roseland’e, po tam susidėjo 
į “kompaniją” su J. Vasiliaucku 
ir atpirko spaustuvę nuo Valasko, 
su kuria tūlą laiką buvo Kensing- 
tone, o kelios sanvaitės atgal per
sikraustė 
Michigan

Laban, 
į miestą 
pasiųsti per American Ex. Co. ir 
nupirkti reikalingų spaustuvei daik
tų, bet daugiaus nesugrįžo. Pasi- 
rodė, kad pridirbęs visokių šelmys
čių, pabėgo.

Pavogė: J. Vasiliausko $200.00, 
dviejų šipkorčių pinigus $135.00, 
pinigų siuntimui Europon $100.00, 
Nazelckid $124.00, St. Valasko 
“insurance” $50.00, Liet. D. L.’K. 
Dr-stės charterį $10.00, J. G regu
los už daiktus $15.00. Galbūt dar 
yra ir daugiaus, nesusektų, šelmys
čių. Teipgi tapo patirta, jog iš- 

, važiavo suvadžiojęs tūlą merginą.
Menama gal jis nuo jos ir pabėgo 

1 pasiėmęs su savim kitą kokią mer
giną, žinoma ir minėtus pinigus, 
reikalingus palėbavimui.

J. Vasiliauskas spaustuvę parda
vė Jon. Petrošiui, žinomam gra- 
boriui, už $700.00, I d. liepos, 
10757 Michigan avė., Roseland.

' Taigi ši spaustuvė iš eilės pateko 
į trečias rankas. Jos istorijoj “pa
žymėtinas” laikas leidimo “Svieto 
Pabaigos” ar “Svieto Ateities”, ži
noma, ne dėl turinio, bet dėl už- 
vardinimo. Taip pat joje mirė 
negimęs gerai išrėkliamuotas, ne- 
pripažystančio rėkliamos, K. Rut- 
kaus laikraštis “Musų Gyveni
mas”.

į Roseland, pn. 10806 
avė.

17 d. berželio, išvažiavo 
vėžinąs žmonių pinigus

Iš Chicagos Lietu
vių (Jyvenimo.

Po šiuo antgalviu bus talpinama 
įvairių-įvairiausios žinios apie Chi
cagos lietuvius, specijališkai ren
kamos “Lietuvos” reporterio-ko- 
respondento.

Iki šiol Chicagos lietuviai mažai, 
labai mažai težinojo, tarp jų 
atsitinka; ir nedyvai, /bg tūli ru- 
godavo, kad lietuvišH laikraščiai 
mažai rupinąsi savo skaitytojų nau
da, būtent, suteikim/ žinių apie pusė^ nežino, kaip gyvena kita, 
lietuvius. Tatai, “Lietuvos” išlei
stuvė užsidėjo, tt^jdnapadarymui 1 
skaitytojų reikalavimų, rankioti vi
sokias žinias ap*e čianykščius lietu
vius, k. a.: bėgančius atsitikimus. i

AR ŽINOTE, KAD BRANGIŲ 
GYVENAMŲ RUIMŲ RANDA 
ATSEINA PIGIAU UŽ RAN

DĄ PIGIŲJŲ RUIMŲ?
—Jei nežinote, tai leiskite man 

parodyti. Etai šiteip:
Jų§ mokate $10.00 randos už 

4 ruimų “fliatą”. Apšildymas 4 
ruimų lėšiuoja jums $4.00 mėne
syje. Atmeskime 5 vasaros mė
nesius, tai apšildynUfs lęšiuos 
jums $2.00 kas mėnuo, o randa 
$10.00, tai 4 ruimų pigus “flatas” 
lęšiuos jums $12.60 kas mėnuo. 
Tokiame 4 ruimų "fliate” jus turi
te kuknę, svetruimį ir du mieg- 
ruimiu; taigi tie visi 4 ruimai yra 
reikalingi jums patiems. Burdin- 
gieriams neturite aliekamo ruimo, 
kurie galėtų padėti jums randą 
mokėti. Tokiame pigiame “fliate” 
jus neturite nė vanos, nė “water 
doset”, nė šilto vandens, nė ga- 
zo, nė elektrikos ir aprt to, užpaka
linės gatvės prie tokių pigių namų 
būva pilnos dvokiančio mėšlyno. 
Žmogus tokiuose ruimuose negy
vena, bet pūna, o randa su apšil
dymu lėšiuoja jam $12.00 kas mė- 
nesis.

Dabar paimkime brangų 7 rui
mų “fliatą” už $35.00 mėnesyje. 
Tokiame “fliate” jus turėsite ši
lumą, šiltą ir šaltą vandenį, pi ikią 
vaną su karštu vandeniu visą me
tą, “water doset”, gazą, elektriką 
ir namsargį, kurs viską aplink na
mus apvalo ir gyvensite kaip žmo
nės. Tokiame "fliate” jus panau
dosite 4 ruimus sau, o kitus tris 
ruimus | išrandavosite kitiems vai
kinams ar merginoms po $2.00 
už ruimą sanvaitėje, tai per mė
nesį už tris ruimus gausite $24.00, 
tai tas brangusis “fliatas” su visais 
apšildytais ruimais, valiais ir ap
šviestais trepais, su visada šilto 
vandens vana lesiuos jums tiktai 
$9.00 mėnesyje. Ar tai ne ge
riau ir pigiau už pigųjį “fliatą”. 
O jei namų' gaspadinė panorės ir 
valgį duoti savo' randauninkams, 
tai ant to gali turėti dar antrą 
pelną.

Tokį vieną “fliatą” už $35.00 ant 
mėnesio mės dabar turime ant pa
raudavo j imo savo name, 3252 So. 
Halsted st., kertė 33rd st, 7 dideli 
visi šviesus frontiniai ruimai, va
na su visada šiltu vandeniu; 
“water doset”, prausinyčios, ga- ' v

zas, elektriką ir visi parankumai 
(Vigadosji o randa tik $35.00 mė
nesyje žiemą ir vasarą.

Taigi apsimislyk, kas tau pigiau 
atsieina ? Ar pigusis ar brangu
sis “fliatas”. ~

A. OLSZEWSKIS,
So. Halsted st, Chicago, III.3252

.{JUOKAI. “ '
Seimininkė. — Žiūrėk Mare, 

čia po šitas dulkes pirštu galėtum 
rašyti.

Marė. —- Taigi, poniute, ką tai 
duoda apšvietimas!

Linksma žinoti. — Viena svieto

“Tai linksma žinoti, kad viena 
sviete pusė žiuri savo reikalų”.

Jonas. — Gal tau nepatinka ma
no šokimas?

APGARSINIMAI.
ATGAL PRIE GAMTOS.

Daugelis ypatų šiądien labai ma
žai tepaiso ant gamtos tiesų, ir 
užtai turi labai tankiai nukęsti. 
Daugelis ligų, visai nežinomų mu
sų pratėvian$ pavirto šiądien kas
dieninėmis. Nereguliariškas ir al
sinantis, skubus gyvenimas, sun
kus valgiai ir aštrus gėrimai, taip-

PIKNIKAS.
Chicago. Dr-stė šv. Jono Krikšty

tojo parengė nedėlioję, 11 d. liepos, 
1909 m. Schutz’o darže, Rlverslde, I1L 
pikniką. Prasidės 9 vai. ryto ir 
trauksis iki vėlybai nakčiai. Įženga 
25c. porai. Užprašonye visus lietuvius 
ir lietuvaites ant šito iškilmingo pik
niko, kur bus visokių naujų žaismių. 
Muzika bus pirmos kliasos, ir kiek
vienas atsilankęs ant to pikniko, ga
lės gerai pasišokti ir linksmai laiką 
praleisti. Kituose daržuose nevalia 
jokių gėrimų laikyti, o pas mus bus 
visokių. Važiuodami, imkite 22ros 
arba 12tos gatvės karus iki 48tai avė., 
o po tam LaGrange, kurie daveš iki 
vietai. Nuo karų vežimas veš iki 
daržui dykai. Komitetas.

APGARSINIMAS.
Prithešame visiems lietuviams, no

rintiems prigulėti prie pašei pinės 
Draugijos, kad męs dabar numažino
me {stojimo mokestį per 6 mėnesius. 
Iki 30 metų senumo kiekvienas gali 
įstoti už 31.00, nuo SO metų. pagal 
senumą. Ligoje ar nelaimėje moka
me pinlgiškoe pašelpos po |5.00 { 
sanvaitę. Mirus sąnariui iš kasos 
duodame >50.00 ir kožnas sąnarys 
sudeda po >1.00; mirus sąnario mo- 
terei sudeda sąnariai po 50c. Musų 
draugija Palaimintos Lietuvos uždėta 
12 d. rugplučio, l$»06 m., stovi ant 
gerų pamatų. Sąnarių turi apie 200; 
tvarka vedama gerai. Todėl velyja- 
me kiekvienam lietuviui prisirašyti 
prie šitos darugijos kol įstojimo mo
kestis maža. Męs priimame kiekvie
ną lietuvį be skirtumo jo nuomonių 
ar tikėjimo. Susirinkimai atlbuva 
antrą nedėldienį, kiekvieno mėųesio, 
pirmą vai. po pietų. Jono Paugos sve
tainėje, 1900 Union st. kampas 19tos, 
vienas blokas nuo Halsted į rytus.

Su pagarba, 
Edv. čapulis! Pirm. • 
Anicetas Linkus, Rast. 
3204 Emerald avė., Chicago.

Pajieškojimai
Pajieškau savo brolio Antano Do

brovolskio, Kauno gub., Šiaulių pav^ 
Pavandenio parap., Paramočio sod., 
jau 9 metei kaip Amerikoje. Jis pats 
ar. aks kitas teiksis duoti žinią ad
resu:

Leoną Dobrovolskaitė, 
st, Amstėrdam, N. J.25 Schuler

Pajieškau savo pačios Katrinos Ka- 
tauskienės. po tėvais Pauriukė, kurt 
28 biržąljo prasišalino iš namų su 
Vincentu Višnewskiu, paglemžusl 3200 
ir mano brolio auksinį laikrodėlį. Ji 
pasiėmė kartu ir 20 mėnesių dukte- 
raitę Katriną. Moteriškė vidutinio 
ūgio tamsiai geltonų plaukų, ant kai
rės rankos turi randą, ant dešinės 
rankos rodomo piršto turi guzą va
lakiško riešučio didumo. Vyras augš- 
to, ūgio, juodi plaukai, ūsai rudi, 
mėgsta daug kalbėti, į paeina iš Su
valkų gub., Senapilės pavieto, mote
ris teip pat Suvalkų gub., Senapilės 
pavieto, Micheliškių gmino, Plutiškės 
parapijos, Eljbiečiuko kaimo. Kas 
duos man tikras žinias apie juos, tam 
suteiksiu $15.00 atlyginimo.

Antenas Katauskas, 
3312 Emerald avė., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Juozo Labo
ko ir sesers Aleksandros, po vyru 
Gribienė. Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Kaltinėnų parapijos. Brolis 
jau apie 15 kietų kaip Amerikoje, o 
sesuo -apie 7 metai. Girdėjau, kad 
pirm 3 metų buvo E. St. Louis, III. 
Jie patys,ar kas 
žinią adresu: 

‘ Ant.
Box 81,

kitas malonės duoti

Laboka,
Minden, W. Va. 

pačios Kasės arbaPajieškau savo 
Katė Barlsienės po tėvais Sakevlčlu- 
tė; Kauno gub. Man Išvažiavus Lie
tuvon akių gydytis ji . prasišalino iš 
Baldwinsville. Mass. prieš kalėdas 
1908 m. pasiimdama su savim 2 duk
terį: Stasę 5 metų ir Oną 4 metų 
amžiaus. Ji yra 5 pėdų ir 4 colių urlo, 
tamsiai geltonų plaukų, labai daug 
kalba. Aš sugrĮžęs iš Lietuvos ra
dau tiktai pelenus savo buveinės; 
mat mano pati, gavusi 3 400 apdrau
dimo pinigų už rakandus — išsineš
dino. Kas apie ją žino, malonės man 
duoti žinią.

Taipgi pajieškau Vadavo Joškevi- 
čiaus, Kauno gub., Grinkiškės pavie
to ir švogerio Vinco Sakevičiaus (Blll 
Shmit). Jie patys ar kas kitas ma
lonės duoti žinią adresu:

-į činaras Baris.
Baldwinsville, Mass.P. O.,

sau apalvedimui mergt- 
lietuvaitės, ne senesnės

Pajie&kau 
nos, dailios __
kaip 22 metų. Tari būti nors kiek 
apstivietusi ir turi mokėti bent kiek 
susikalbėti angliškai. Aš ėsmi 5 pė
dų ir 7 colių augščio, tamsiais, plau
kais, balto veido, 25 metų amžiaus 
ir pasiturintis. Norinčios sueiti su 
manim | pažintĮ merginos malonės 
atsišaukti adresu:

Jonas Arbaėeirekl
938 Providence Rd., Scranton, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Albino 
Radvilavičiaus, « metai kaip Amerl* 
koje. Paeina iš Kauno gub., Telšių 
pavieto, Žemalės miestelio. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinių ad
resu:

Antanas Rad*
P. O. Box 2, For

Pajieškau savo pačios Viktorinos 
Dalangoskienės, po tėvu Taišerska, 
kuri 4 d. lapkričio išvažiavo kartu 
su kitu vedusiu vyru, s
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PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33čios, CHICAGO, ILL

A. OLSZEWSKIS, Savininkas,

ŠITA B ANKA skdlina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste 
Chicagos nuo mažiausios iki didžiausios sumos. ,Tbjgu perki namų ar lotų, o 
neturi visų pinigų, ateik pas mus, o męs tau juos /paskolinsime už prieinamų 
procentų ir ant lengvų išmokesčių.

ŠITA B ANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki di
džiausios sumos ir moka depozitoriams 3% metams.

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

ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. ’ Jei nori 
pirkti namų ar lotų mieste Chicago, ateik pas mus, o męs tau surasime tų kų 
norėsi ir kų jieškaiė . - '

ŠITA BANKA apsaugoja nuo ugnies namus, biznius ir naminius baldus 
turtingiausiose Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taipgi apsaugoja ir 
gyvastį bei susižeidimų (“Life andAccident Insurance”)/

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

ŠITA BANKA parduoda Šifkortes ant visų linijų ir siunčia pinigus į Eu
ropą ir visas dalis svieto- geriau, greičiau ir pigiau už visas kitas bankas.

KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausy
sime Jųsų reikalus ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už 
visus kitus. _

GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais 
adresuodami ' /

Bankos Valandos.
Musų Bank* yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigrų ir Sifkorčių kasdien nuo 8 valandos ryto* 

iki 9 valandai vakaro, o nedėldienjais ir šventomis dienomis nuo 9 valandas ryto iki 9 valandai vakare.
Oi$zewski« pats Bankoje būva šiose valandose:
Šiokiomis dienomis: • '
Nuo 8 valandos ryto iki 6 ^landai vakare.
Nedėidleniais ir šventomis dienomis:

' Nuo 11 valandos ryto iki 4:valandai po pietų.
Panedoliais:
Nuo 8 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir .
N uo 8 iki 9 valandai vakafe.
Norintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatytC malonės kreiptis augščia'u nurodytose 

valandose. r ' ■

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

Šikšnio Amerikon. Moteris 27 metų 
ųmžlaus, vidutinio ūgio, tamsių plku- 
kų, pilkų akių.k smagios minos, pail
go veido, sunkios eisenos. Ji pasi
ėmė su savim dviejų metų vhikų, Mi
kolą. vardu, taipgi pasiėmė su savim 
daug pinigų. Vyras St. Siknlus 26 
metų amžiaus, vidutinio ūgio, tam
sių plaukų, nešioja akinius, taipgi 
nešioja ir barzdų. Abu Kauno gub., 
Šiaulių pavieto. Seleno* parapijos. 
Tam, kuris suteiks man tikras ži
nias apie mano moterį duosiu $50.00 
aUyginlmo. ‘ Rašykite adresu:

Konst Dalangoskis, 
121 Washington st., New Britain, Con.

Paj ieškau Mlkolo žlurkausko ir Ve
ronikos žiurkauskaltės paeina iš 
Kauno gub., ’ Panevėžio pavieto, Sta- 
niunų dvaro. Pirm dviejų metų gy
veno Amsterdam, N. Y. Jie pats ar 
kas kitas malonės duoti žinių adresu: 

Pov. Pocevičius,
850 — 32nd Place, Chicago, III.

Pajleškau savo brolio Anupro Ne
numano; paeina iš Kauno gub. Šiau
lių pavieto, Šiaulėnų apskričio, Ku- 
dėnų kaimo. 5 metai kaip Ameriko
je, girdėjau, buk gyvenąs Chlcagoje. 
Jis pats ar kas kitas ,teiksis duoti 
žinią adresu:

Jesp. Meskis, 
B©x 187, Tariffville, Conn.

Pajtaškau savo 2 pusseserių: Onos 
tr J ievos Bludžicų; Suvalkų gub., Bu
sit ko parap., Trunpalų Kaimo. Jos 
pačios ar kas kita* malonės duoti 
žinių adresu: į

M. Burdulytė, 
537 Roce st, Philadelphla, Pa.

Pajieškau savo tetų: Onos ir Ma
rijonos Kulbokiučlų; pirmutinė ui 
vyro Grigaliūnienė, antra Ambrazie- 
jienė. Abi Suvalkų gub., Senapilėsi' 
pavieto, Kvietiškio gmino. Skriaudžių 
kaimo. Turiu labai svarbų reikalą, 

gjos pačios ar kas kitas malonės duo- 
’ti žinių adresu:

Jo* Kulbokas,
287 — 3rd sL. So. Boston, Mas*.

■4^ 1
Pajieškau Juozo Kvederavičiaus, 

Antano Bern 1aus ir Adomo Petkevi
čiaus; visi trys Suvalkų gub. Jie 

patys ar kas kitas malonės duoti ži
nių adresu:

Jonas Boboni*
645 Tenney avė., Kansa* Citfy. Kana.

Pajieškau I. Mocaucau* Vilniaus 
gub., Trakų pavieto, Butrimonių vo- 
losties, Punos miestelio. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti žinių adresu.

Jonas Wytunski,
Box 281, (Salnle Co), Ledford, III.

ž .. ' --

Ant Pardavimo.
Parsiduoda naminiai baldai (for- 

nišiai) laibai pigiai. Kreipkitės ant 
šito adreso: Vincas Jasulaitis, 1521 
Jeffrey avė., Grant Works, 111.

Parsiduoda saliunas lietuvių apgy
ventoje vietoje prie Canal gatvės 
šalę naujai statomo fabriko; vieta 
seniai išdirbta, parsiduoda labai pi
giai dėlei savininko nesveikatos. Ad
resas: M. Liutkevičienė, 629 S. Canal 
*L, Chicago, III.

į pardavimų visa kaip stovi val
gomų daiktų sankrova pigiai, pasisku
binu* tuojaus; gera lietuviais apgy
venta aplellnkė. Parduodama dėl to, 
kad savininkas būdams nevedęs ne
gali vaizbos vesti kaip reikia. Ad
resas: 3239 So. Halsted «t., Chicago.

Pigiai J pardavimų dviem augštais 
du ponamfu mūrinis namas, vien^ 
pagyvenimas 4 kambariai* kitas 6 
kambariais; gerame stovyje; rando* 
atneša $480; parduodama ui $4500, 
String gat. terp 16 ir 18 gatvių. At
sišaukti adresu: John P. Foerator A 
Co., 151 La Šalie st.. Chicago, UL

Į pardavimų sankrova valgomų 
daiktų ir mėsos geroj lietuvių ap
gyventoje vietoje, vaizba gera, mie
steli* rods, mažas, bet ir mėsininkas 
tik viena*; parduodama lengvomis 
išlygomis. Artesnėms žinioms reikia 
kreiptis adresu: Bražinskas ir Pet
rauską* Box 58, Cedar Point, UL

Reikalavimai.
Reikalaujama žmogaus: Gali pa

daryti gerus pinige* pardavinėdamas 
savo draugams ir pažystamiem* Nau
jo Chicagos Gary Plieno Distrikto 
trioboms lotus po dolerį į savaitę 
išmokestimi* Atsineškit šitų apgar
sinimų su savim ir atsišaukit pas John 
Trler, 172 Wa*bisgton sL, Room 613.

KURIE MOKĖJOTE Į COLONIAL 
SECURITY Co. 8PULKĄ dabar gau
site pinigu* atsišaukite pas,

A. Laskėvrski,
629 Milwaukee are., . Chlcago, III.

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės 
Centro Valdybos Antrašai: 

Pirmininkas: B. K. Balevičlus.
819 — 32-nd st. Chicago, III. 

Vice-Plrminlnkė: O. Ramanauckienė, 
101 Oak st, Lawrence, Mass. 

Raštininkas: V. A. Greičius,
7 Stilee Hali, Valparalso, Ind. 

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

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

LUeratlikatis Komitetai: "J. Gabrys. 
11, rus Sommerard, Paris, France. 
V. Jokubynas, 318 W. Broadway. 

So. Boston, Maas. J. Lauki* (Jis 
Ir redaktorius T. M. D. skyriaus), 
3252 80. Halsted st, Chlcago, Iii.

Ukininkystei Žemes.
Paaiturinčluoee Rock Island-Frisco 

Valsčiuose Texas, Oklahoma, New 
Mexico, Kansa* Arkansas ir Missouri 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėkinamos žemės, šitie 
akrai laukia TAV$S juos išdirbti. 
Mums linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam t žmogui be skir
tumo tautybė* surasti gerą vietų, 
šituose valsčiuose padėjimų aprašy
mai atspausti visokiose kalbose ir 
lengvai suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta krasa. Adresas:

C. B. Schnidt Room UOO La 
Šalie Statlon, Chlcago, III., arba 
Roem 1100 Frisco, St Louis, Mo.

raaarojaL bul- 
pagal upes ir

ARMOSil U FARMOS
Pirkite Farse** -Didžiausioje Amt 

tkos Lietuvių^ Famerlų kolionijoj 
urioje gyvena jau’daugelis lietuvių 
ėmė lygi ir ^ęra. ne akmenuota ii 

te balos. Puikiausia vieta žmogui 
ieškančiam geros ir nebrangios še 
nės. Galim* Ifcaut® lengvomis išmo 
.leetimis; reikia įmokėti mažų dalį 
> kitų galima išmokėti per daugelį 
natų. žemė derlinga, auga visokį 
tavai: kviečiai, i 
ves ir kiti. Y& __ _________
ežeru* su toUais-pat laukais kaip 
ir Lletuoje, todėl 
tų žemę Naująja 
vakarinėje dalyje 
Jos, nepertoll nuo 
vietinio miestelio 
žeme parsiduoda dabar po 88.00 ake- 
r s ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasiilnoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar susinešklte su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu:

Antan Kiedfti,
Peacock, Mich., Lake Co.

męs ir vadiname 
Lietuva. Ji guli 
Mlchigano. veisti 
Chicagos, šalę pa- 

Mantstee, Mich.

Lietuviai:
Jei norite pirkti žemė* dausose 

(šiltuose kraštuoee), kur žiemos nėra, 
kur auga šiltų Šalių valaisi, plates
nėm* žiniom* kreipkitės! pas žemiau 
pasirašiusį. Teipgi turiu į pardavimų 
saliunų, namų, lotų ir krautuvių la
bai prieinamomis kainomis. Lietuvių 
apgyventoje vietoje, darbai eina pu
sėtinai.

P. M. Kaiti*
281 W. North avė.. Chlcago, III.

Farmos. Farmos.
Geriausias dabar laikas pirkti far- 

ma». Dabar visur matyt, kur yra 
gera žemė, o kur prasta, kur kokius 
vertės gali būti. Taigi, kurie norite 
pirkti arba kurie jieškojote pirkti, o 
neatradote sau tinkamos farmos, 
kreipkitės į mu»ų~ ofisų asmeniškai 
arba per laiškų, *1'sutelksiu tikrų ro- 
dų. kur yra geriausios farmos pirkti 
ir žemė tinka' visokiems vaisiam*. 
Daugelį aš apvalinėjau vietų kolei 
atradau geras fannas Daug yra 
farmų į pardavimų visur, bet nėra 
gero iš jų. Puikiausia vieta žmogui 
j ieškančiam geros ir nebrangios far 
mf>s parduodantis visai lengvomis iš- 
niokestimis, įmokant visai mažų dalį, 
o lykis per daugelį metų išsimoka 
Tos farmos parduodama su triobomis 
mašinomis su puikiais sodais di
džiausioje Amerikos farmerių kolio- 
nĮjoję; žemė derlinga ir gera augini
mui visokių vaisių; žemė yra lygi, 
be akmenų, ar balų, auga visokį ja
vai: kviečiai, rugiai, vasarojus, bul
vės. tinkanti žemė auginimui visokių 
daržovių: kopūstams, burokams že
muogėms ir kitokioms uogoms. Oras 
labai sveikas, vanduo čystas, visur 
geri keliai, netoli kuo bažnyčios f r 
mokyklos arti didelių turgaviečių, pi
gi važma, laivai prieina iš višų Ame
rikos dalių, produktai tuojaus išsiun
čiami, kaip tik pristatomi ir mokama 
geresnės kainos ka|p kitur, pertai 
kad' galima laivais Išsiųsti, žemė yra 
paupiai* su puikiomis lankomis, par
siduoda aplinkinėje mieetų. nepertoll 
nuo Chlcago* Neišdirbta žemė par
siduoda visai pįg-ia kalu* Taigi pa- 
siskubiakite užiprkU ta* farma*. pa
kol yra gera proga, pradėkite dirbti 
wui, tada turėsite, geresnį gyvenimų 
ne kaip kad po fabrikus dirbant ir 
nereikės bijoti kapitalistų, paliksi lai
mingesnių ir turėsi didesnį pelnų: 
dirbant ant savo farmos niekados ne- 
prisei* blogas laikas, kada turėsi ga
balų žemės. Norėdami daugiau atsl- 
žlnoti ar apžiūrėti tas fermas, kreip
kitės šiuo adresu:.

Nestlerode A Rozenski, 
112 S. Clark sL. Room 208, Chlcago.

Prašalinimas Svetimtaučių.
Parapijoj• šv. Jurgio. Chlcagoje, kur 

keli metai bevelk - visos savastys bu
vo rankose svetimtaučių, šiandien jau 
retai kur paliko koks vokiety* arba 
alrišis. Lietuviai išpirko jų namu* 
ir su kožna beveik diena namai ir 
lotai pereina iš svetimtaučių į ran
kas lietuvių. Kada -šitie namai buvo 
rankose svetimtaučių, tai lietuviai 
galėjo juos pirkt gana pigiai, nes 
svetimtaučiai matydami, kad ilgai 
čia negalės pasilikti išpardavinėjo 
Vile už kokių kainų. Dabar, jau ir 
svetimtaučiai i įgudrėjo ir reikalauja 
pilnų* vertės už savo savastis. Visi 
tie lietuviai, kurie pasinaudojo iš 
tos progos keli metai atgal, dabar 
galėtų gauti už savo namus beveik 
dvigubų kainų. Teipgi, kurie laukė 
laiko, kad namai atpigtų, o dabar 
nori .pirkt, turi jau mokėti dvigubai. 
Ir klek išrodo, tai kuo ilgiau lauksi
me tuo brangiau' ataeis mokėti už vi
sus namus ir lotos ant Brldgeporto. 
Apart to, tie kurie pirko pirmiau, 
turėjo progų pasirinkt geresnias vie
tas ir geresnius namus. Dabar turi 
jau imti tokius namus, koki yra ant 
pardavimo. Namai ir vietos mat ne 
auga kaip kvietkos kas metų. Vieta 
sykį užimta yra užimta ant visados, 
ir jau to permainyti nėra galima. 
Dar pasiliko keli namai geri, kuriuo* 
galim* dar nu pirkt prieinamoms kai
nom*, ir todėl, ka* nori pasinaudoti 
iš paskuttnlos progos, turi pasisku
binti. Kad* lietuviai išpirks visus 
namus iš svetimtaučių, tai kitiems 
lietuviams, kurie paskiau ateis ir no
rės pirkt namu* ant Brldgeporto at
seis mokėti tokia* kalnas, kokias nuo 
nuo jų reikalaus tautiečiai, kurie ge
riau žino, ką jo namas yra vertas, Ir 
kurie žino, kad namai ne grybai, ne 
išaugs. Mes turime dar kelis namus 
gerose vietose, kurihos pasiskubinu* 
galima dar pirkti prieinamoms kai
noms, ir todėl kas nori pasinaudoti 
iš tos paskutinės progos, tegul pasis
kubina ateit į musų ofisų ir pasiskir
ti sau namų. šį pavasarį išpardavė- 
me apie 50 n autų visokį omą kainoms, 
ir pasilikusius netruksime išparduoti, 
nes dar nebuvo metų, kad lietuviai 
pirktų arba statytų telp daug namų 
ant Bridgeporto- Kaip šįmet.

Kaip matysite Ii čia pridurto sura
šo namų ant pardavimo, kuris buvo 
pagarsintas pereitų sanvaitę, Jau dau
gumų išpardavėmė, ir likusias ne
truksime išparduoti. Jeigu ne norite 
pasilikti užpakalyj kitų ir mokėti po- 
tam dvigubų kalnų, tai nesivėlinkite, 
bet ateikite tuojau*.

Peržiūrėkite žemiau pagarsintus na
mus, apart kurių dar turim* kelis ge
ru* namus ant pardavimo, kuriuos 
nepagarsinome, ir ateikite tuojau*, 
kad butumet pinnL »

1) 2 lubų medinis namas, ant 
Halsted st. arti musų bankos, atneša 
rando* 845 į mėnesį. Kaina 83000.

2) 2 lubų medinis namas, ant 
Halsted *L arti musų banko*, atneša 
raudos 831 į mėnesį. Kaina 82500.

3) 2 lubų kampinis mūrinis na
mas, 6 pagyvenimai. Lota* 35x1481 
randa 845 į mėnesį. Kaina .... 83700.

4) > lubų mūrinis namas, kampinis,

7) 3 lubų madinis namas. Randa 
>40 į mėnesį. Kaina .............. 83200.

11) 2 lubų, puikus medinis namas, 
landa $28 į mėnesį. Kaina .. 82500.

12) 2 lubų mūrinis Ir medinis na
mas. Randa 821 į mėnesį. Kai
na ...............................   82600.

13) Medinis namas, 9 ruimai, 2 pa
gyvenimai. randa 820 į menes). Kai
na .......................................... 81700.

14) 2 lubų mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai, po 6 ruimus. Kaina 82000.

9
15) Mūrinis namas 2 pagyvenimai, 
ruimai. Kaina ................... 82000.

16) Kampinis murini* namas Ir 
stalda*. Kaina -........................ f—*-$2500.

17)
Lotas

18) 
pėdų.

19) 
Kaina

.Mūrinis namas geroj 
25x131 pėdų. Kaina ..

Medinis namas.Lotas
Kaina ..............................

vietoj.
82200.

25x125
81400.

Murini* namas, 4 kambariai
.......................................... 81200,

Kal- 
87600.

20) 3 lubų murini* namas, su krau
tuve. Randa 878 į mėnesį, 
na ............ ............................. .

arti musų bankos. Kaina

21) Medinis narna* lotas 25x149
pėdas. Kala* .......... $1700.

22) Murin's namas, 7 kambariai.
Lotas 25x125 pe<*a* Kaina $1500.

23) Murini* namas. 6 kambariai,
•1500.

24) Mūrinis namas, 10 kam barti 
arti musų bankos. Kaina .... 8170

25) 2 lubų medinis namas. Lotas 
25x125 pėdas. Kaina ........ 81600.

26)
Lotas

28) 
musų

31) 
kos.

Medinis namas, 5 kambariai. 
25x125 pėdas. Kaina.. 81600.

2 lubų medinis namas prie pat 
banko*. Kaina .............. 82200.

29) 
gyvenimai, 
na ............

8 ruimų medinis namas, 2 pa- 
Lotas 25x120. Kal- 

.................. 82300.

2 lubų namas, arti musų ban
anine

32) 
48x125 pėdas.

Geras murini* namas.
Kaina ..........

82500.

Lota*
82720.

33) Naujas mūrinis namas, 
Kaina .................... . ...................

pulkus.
82800.

34) 3 
banko*, 
na ,...

mediniai namai, arti 
Randa <42 į mėnesį.

musų
Kai- 

83500.

35) 2 
venimai.

lubų mūrinis namas, 4 pagy- 
Kaina ................... 83500.

36) 2 lubų
Randa <42 J

pulkus medinis namas, 
mėnesį. Kaina 83500.

37) 3 lubų 
lotų, saliunas _ ___w___ _
tas 50x149 pėdas. Randa $157’į mė
nesį. Kaina .....................   |14000.

mūrinis namas, ąnt 2 
ir 10 pagyvenimų. Lo-

38) Puikus, naujas 2 lubų mūrinis 
ima* Kaina .......................... 87000.

39) Didelis, 2 lubų 
Lotar 25x150. Kaina

mūrinis namas.
.............. 87500.

40) 3 lubų mūrinis
875 į mėnesį. Kaina

narna*. Randa
.............. 87000.

41) Puikus, naujas, 
namas. Kaina ........

3 lubų mūrinis 
.............. 89500.

Taigi, kaip matot, kas kokį namų 
nori, tokį pas mus ras. Turime taip
gi kelis lotus, nuo 8175 iki 81000 už 
kiekvienų. Platesnėms žinioms kreip
kitės pas:

A.OIszewski
3252 S. Halsted St, 

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA 
MOS ‘LIETUVOS” REDAKCIJOJ.

*5 ADOMIENE, Gyvenimo piešinė
lis Šatrijos Raganos. Adomienė tar
nauja po dvarus aukle. Paauginus 
vaikų viename dvare, eina į kitų. 
Graži ir užimanti apysaka iš gyveni
mo. Vilnius 1908, pusi. 24, kaina 10c.

No. ATTALEA PRINCEPS. Ver
timai Pr Siūlelio. Čia telpa šio* 
gražios apysakos: 1) Attalea Prin
ce ps; 2) Kas pergalės; 3) Pieme
nukas; 4) Kraujas; 5) Du paveiks
lėliai iš baudžiavos; 6) Šuns likimas; 
7) Skrandos Istorija. Vilnius 1906. 
Puslapių 69. Kaina ........ .. 15c.

No. c25 EMIGRACIJA. Iš darbi
ninkų gyvenimo paveikslėlis. Para- 
šė J. fillburl*. Brooklyn. N. Y. 1908 
pusi. 47. Kaina.........................  15c.

*46 Į ŠVIESĄ PER AŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklų. Vilnius 
1908, pusi. 50, kaina .............  15c.

673 KAIP LIETUVIŲ SENOVEJE 
VANDENIMIS KELIAUTA. (Iš "Lie
tuvių Tautos”). Parašė J. Basana
vičius. Vilnius 1908, pusi. 14 (dide
lio formato 7x10). Kaina.......... 30c.

689 MEDŽIAGA L Ivinskio biogra
fijai. Spaudon prirengė Dr. K. Gri
nius. (Iš "Lietuvių Tauto*;). Vil
nius 1908, pusi. 23 (didelio formato 
7x10). Kaina .............................. 35c.

a99 PELKES. Apysaka Iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon 
išvertė Kazys Puida, 
pusi. 468, kaina ...

Vilnius 1908, 
............ $1.25.

TURAZERIS. 
i* darbininkų

No. 208 BALTRUS
Drama trijų veikmių 

gyvenimo paimta. Parašė P. Lang- 
man. Vertė A. M-čys. Brooklyn, N. 
Y. 1909. Pusi. 81 Kaina .... 20c.*

No. 286 PIRMI ŽINGSNIAI. Dra
ma ketuorioe* veikmėse. Parašė Br. 
Vargšas. Drama parašyta iš revo
liucijos judėjimo Lietuvoj. Chlcago, 
UI. 1909, pusi. 50. Kaina .......... 80c.

No 321 VELNIAS — NE BOBA. 
Dviejų veiksmų komedija ir NEAT- 
MEZGAMAS MAZGAS vienaveiksmė 
komedija Parašyta P. Petliuko, Vil
nius 1969. pusi. 66. Kala* .... 25c.

No. 897 RĖPLOS KANČIOS. Eilė*. 
Parašė Liepukas. Chlcago, 1U. 1909, 
pusi. 28. Kaina .....................  10c.

591 VISUOMENES ĮNAMIAI. Raš
teliai apie tuos gyvūnus, kurie esti 
šalę žmogaus. Prof. M. Bogdanovo.

kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity
ti. Vilnius 1909. pust 165. kaina 50c.

b686 LIETUVIŲ TAUTA, Lietuvių 
Mokslo draugijos raštai. Knyga I, 
dalis 2. Su 89 paveikslėliais prie 
Levų lietuvių pasakose. Vilnius 1908 
pusi. 183, kaina .......................... $2.00

1196 SERGEKITES AKIŲ APVIL 
KIMO, lenkiškai parašė Dr. F. Grū
da Atspausta, iš Kalendoriaus 1905 
m. tilžėje, pusi. 15. Kaina .... 5c.

1330 ŽODYNĖLIS ANGLIŠKAI-LIE- 
TUVI8KAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai gal'ma angliškai susikalbėti. Wor- 
cester, Mas*, pual. 151, drūtuose au
dimo apdaruos* Kaina ........ 60c.

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
ką dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
šit cienų lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms-, raidėms, pilna Biblija katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yra didelė 
6^X3^4 colio, 1127 puslapių, drutu 
audimo apdarų. Kaina .......... 83 00.

Knygų Kataliogdš
No. 4 Alium* ir kito* pasako* Guy 

de Maupaseant’o, vertė J., I-aukis 
Telpa šios pasakos: k Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa 
dukšlio, 6. Mėnesienoje, 7. Valdulya, 
8. Užšalusio! padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
Ir 12. Rožė. Guy d* Maupassant yra 
viena* iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chlcago, UI. 1908, 
pusi. 136............................................... 35c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Svett-Marden. Lletuvtškon kal
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chlcago, I1L 
pusi. 235....................    $1J!5
Apdaryta.............. ..  ...... $1.50

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas, Gatvės vaikai. Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chlcago,' III 1902, pus
lapių 99........................... . .... .... 15c

No.43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Vainių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimųsi ir tL Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėto*. Panevėžy! — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose —- pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tL 
Chlcago, UL 1903, pusi. 470. Popiero* 
apdaruose.............................   .... 81-50
Audimo apdaruose. .... . ......... $2.00

No. 44 II mano atsiminimų. (Su to
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Basa
navičius °iatųs bijografiški aplpasa 
kojiniai ka.-aurių Lietuvos vietų. Chi 
cago, III. 1905, pusi. 30L..................75c

No. *44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
Apie Liudininkus ir kiti naudingi pa
mokinimai................................   10c

No. 63 Karė* Laukuos*. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. Lalis. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkai*. Chlca
go, III. 1906, pusi. 81. .. 20c

(vairios. 
Dalis L

No. 67 Lietuviškos paseko* 
Surinko Dr. J. Basanavičius. 
Čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų ir žingeidžių pasakų. Chl
cago, III. 1903, pual. 280.............. 81-25
Drūtai apdaryta. ........ 81-50

No. 68 Lietuviškos pasako* (vairios. 
Surinko D* J. Basanavičius. DaHs n. 
čia telpa 205 labai gražių Ir juokingų 
pasakų, bovljančių kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų ir labai naudingos. 
Chlcago, III. 1903, pusi. 330. .... 81-25 
Drūtai apdaryta................................ $1.50

No. 69 Lietuviškos pasako* (vairias. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokin- 
gesnės pasakos. Chlcago, III. 1904. 
pusi. 333..............
Drūtai apdaryta.

$1.25 
81-50

No. 70 Lietuviško* pasako* (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chlcago, III. 1905, pusi. 299. Aloje da
lyje, telp kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanaviėtaus surinktų pasa
kų. telpa keH šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų I, n. III ar IV 
dalį turės per visų savo amžių nei*- 
semamų pasakų turtų. 
Drūtai apdaryta. $1.50

No. c71 -aikrodininko atminimai. 
Pasak Erkman-šatrijanų sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chlcago, Ui. 1907, pus
lapių 44.................................................. 18c

No. 78 Maxlm Gorki). Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis. 
Makaras Cudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši Ir viena. Chlcago, III. 1906, pus
lapių 103..............................................  25c

No. 90 Olitlpa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinis karės šiaurinės 
Amerikos indijooų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chlcago, 
111. 1906, pusi. 95.............................. 25c

No. 97 Pamokslai Išmintie* Ir tei
sybės, išguldinėti galvočių visų sm
ilų Lietuvos vaikeliam*. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida. Čia telpa 128 
juokingų, bet išmintingų Ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir išmintie*. Chlcago, III. 1899, pus- 
l*PiU 183...........................................  50c

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chlcago. m. 
1908, pusi. 22..............    10c

No. 100 Pasaka apie kantrių Alenų 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijau* 
kuri per 22 metus vaikščiodama pc 
•vietų, daugybę bėdų ir vargų išken 
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskis. Chlcago, III. 1902, pus 
lapių 66...........................................  20c

No. 103 Pasaka apie Adomų ir Jie

"" ' .1 
thologijos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chlcago, UL 1908, pu*< 
tapiU 3L.............................................. 10*

No. 114 Ponze Ir berną* Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo manko 
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti *u buvtu ir sųlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtai* žmonėm!*. Chlcago, III. 1904, 
pual. 60....................  15*

■No. 124 Robinzonas Kruziu*. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai- 
da. Chlcago, III. 1903. pusi. 83. ... 25*

. A : ■ i •
No. 130 Revoliucijos žmoni*. Para

šė A. Nlemojew*ki, vertė K. Puida, 
torius, 7. Paukšti* 8. Poną* Jėzus 
Varsavoje. Knygelė j domi kiekvienam. 
Chlcago, UL 190(8, pual. 76.............  20*

No. 134 Sidabrini* kryželi* arba daL 
1104 iš Nazarete, Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Lauki* Chlcago, UL 1906. 
pual. 169. (šitų knygelę Vilniau* vya- 
kūpąs uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina..........................................  60*

No. 185 žmogus nepliuškis. Vertė ii 
švediško Nėris. Labai graži apysaki- 
redč su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius sa 
turtingom* šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ir 
lė, kaip turtingo prekijo sūnūs apsi- 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. sun-

takiais, 2. VIdsula, 3. Motiejus Bali*. 
4. Laisvė* šventė, 5. .Juras, 6. Redak- 
mokina žmogiškos doro*. Chlcago, 
UI. K23, i Jsl. 23. .... ................ ioc481. 23.

Ne.230 Aki* už akj. dantie už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chlcago, III. 1907, pusk 29. 
Kainr, .................................... .•... 10*

Na 210 Dėdė atvažlsva Komedija 
viename akte/ Pagal lenkiškų sutai
sė B. B—a ir^M. p—t*. Chlcago, UL 
pual. 62................................................ 20c

No. 225 Geriaus vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal

Chlcago, III. 1902, pusi. 48. 15o

No. 257 Kun. Gramuloe raštinyčlo- 
je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica- 
go, III. 1906, pusi. 14.................. 15o

No. 262 Mlndaugis) Lietuvos kara
lių*. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slowac- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chlcago, UI. 1900, pus
lapių 86...............................................  25c

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chlcago. III. 1909, 1 
pusi. 50.......................................... 20c

No. 295 Piotro Caruso. Vieno veik
smo drama. Paraše R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. ‘ Chicago, I1L 
1908, pusi. 32....................................'. 10c

No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, UL 
1908, pusi. 77...................................... 25c

No. 331 žilė galvon — velnias vuo 
degon. Komedija viename akte. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—is. Chl
cago, Iii. 1902, pusi. 31....................10c

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kito* 
trumpos poėmoa. Pr.rašč Jonas Vl» 
koška. Telpa Čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbai 
Ir Jautimai. Chlcago, III. 1907, pus
lapių 41.................................................15c

No. 397 Kėpio* kančios. Eilės. Pa
rašė Liepukas. Chlcago, III. 1909, pus
lapių 28.

No. 436 Revoliucijos dainos. Suran
kiotos iš visur 24 dalnoe naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chlcar 
go. Iii. 1908, pusi. 30.................... 15c

No. 442 Svajų* arba vaizdas sieki, 
mo augštybė* Tragedlja-poėm*. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas ViskoA 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para* 
Sytas sceniškoje formoje Chlcago, III. 
1907. pusi. 135................. |.................dOi40c

Na 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
į kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7-paveikslėliai*. 
Labai naudinga knygelė tiem* kurtė-, 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt. Chl
cago, III. 1894, pusi. 79.................... 25*

No. 472 Apelrelškimal atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov’ų sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai ir grisnetinist, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permaina* ir 
daug -kitų įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant p*veikalo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaitytL Chlcago, 
Ui. 1907, pual. 23š. .. 
Apdaryta. ....

. 75c 
81-00

*1No. 473 Apie žemę Ir kitus svietus, 
jų būvį ir pabaigų. Pagal Heilpem* 
Falbų ir kitus sutaisė Šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi" ir kaip sukasi. Kas yra sau- J 
lė, žvaigždės, mėnulis, plaaėtoe, ko
metos ir kitos retai matomo* žvalgė- "į 
dės. Su 30 astronomiškų paveflta’n. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurte 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chld 
go, Iii. 1896, pusi. 255...................... 71
T* pati apdaryta............................ $14

No. 480 Biologija arba mokslą* apl| 
gyvu* daiktu*. Pagal profesorių Nuk 
baumą si įtaisė Šernas. Mokslas, ko 
klu bud u radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų ieties, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo i isžų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliai*. Chlcago, Ui. 1901, 
pusi. 147. 40c

No. 490 Dvi Kellonl į Tolimų šiau
rę. Sutaisė 8. Matulaiti* < Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės į šiaurės polius*. Chlcago, Iii. 
Kaina...................................................

=====



VYRAMS TIKTAI

SGERA
DRAUGAMSNAUJIENA
Lietuviam!

3252 S. Halsted St

F. P. Bradchulis

Dr. G. M. Glaser

Mala

John

Dr.O.C.tiEINEElizabeth,
Dom.

65 Brennan

John

Store), 41 Grand st, Brooklyn, 
netoli Houaton ir Grand fenų.

Bo» 1020. 
Rlver St

įtekmę ant tą, su kariais sueini, j
bartę ir ateitį. Ateik4r pats persitikrinai.

270 MAXWELL*ST., _______
KALBU UKTUV1ŽKA1 IR LMRK1ŽKAL ATBIREŽK APOARBIIUMĄ.

*0^34^1

E. Fromes,
Ant. Jankauskas, 
T. Jermalas,
J. Milewski,

Waterbury, 
J. žemantauskas, 39 
Jurgis žemaitis.

n, proto ir Širdie*. Niekas taip ne
ką! p išbėgi <nai sėklos nakties laike. 

Tas padaro žmogų netin-

Conn.
W. Porter 

824 Bank

ATYDAI BROOKLYNO LIETUVIU
Nauja Lietuviška apavų krautuvė 

(Bhoe

LIUOSA GALERIJA MOKSLO.
344 S. State SL Chicago, III.

PhiladelpMa, Pa.*
Ignotas, 1028 So. 2-nd Street

Worcester,
Ant. Bernotas,

Elmora, 
Antanas Rėklaitis.

ATTORNEY & COŲNSELOR it LAW 
Atwood Bldg., Room 836 
132 S. Clark Cor. et Madison *t.

BURTAS, 2BS1 W. Rarrleee SL
(arti W. 8*os Are.) 

Vatasįkiš: Iki a vai. rytmety). 
Nuo 7 iki8:80 vakare.

Springfleid, III.
Jur. Tacilauckas, 710 E. Mason

Pittston, Pa.
J Kazakevtčia, 103 No,

Baltimore, Md.
Louisa, 662 W. Baltimore

miiiaJ kaip ir šimtam.kit
‘eevtrš 800 Ilgų gaunamas 
marku*- John L Bagdsiuaas, prvpr'

JOHN’S BUPPLY HOU8K
1109 90. OAKLKY AVK. CHICAGO. ILL.

. $67.20.
mares 

$69.70. 
Haniburgo

• $64.35. 
Nėw
. $66.30.

Linija, peršaukianti mares iš Antwer- 
iki 15 dienų '........................... ’/f $62.80.

ja, perplaukianti mares iš Liepoj aus 
ki 18 dienų ................. ................... $57-50-

ROCKFORD, ILL.
Adomas Kazakevlčla, 310 E. State st

CHICAGO, ILL. Te|. F ranteliu 117*.
Lietuvy! advokatai, baigęs Joris prade noi- 

jos mokslų čia Amerikoje. Veda visokias by
lai, eislT-kas ir krimlnališkas visuose tels- 
muou (stuluoeei,
Gyv. 3112 S. Halsted SL, arti 31-mo» gal.

Telephane Yards 2390.

J- (Specialistas vcneriškų ir paslaptingų ligų)
Gydo visokias ligas bo skirtumo vyrų, moterų Ir vaikų

3312 S. Halsted sL, . Tel. Yards 3162 Chicago, II*.

Užlaikau geriausios firmos tavorą 
Parduodu kuoteislngiansial ir pigiau 
negu žydai. M. M. Kuliavas.

Montello, 
P. Miszklnis,

8o. Boston, Mass.
N. Gendrolius, 224 Athens Street

Shenandoah, Pa.
Kryiaaauskas, 12H Cherry Street

vvilKss-Barrc, Pa. .
A. P. Alekj, 71 No. Hancock St

W ėst vili e, IIL
Juocaa J. ftUkaA L .

Seattla, Waah.
Foreign and Domestic - 

Periodical d Newspaper Agency

Worcs*ter, Mat*.
M. PaltanavlCla, 15 Mllbury Street

A. Olszevvski
3252 So. Halsted St. Chicago, III Sluom1. pranešu gerbiamai publikai* jog esto 

seniausiu gydytoju ant Hridgeporto. ftraktlkuo. 
damai 17 metų. Dabar gavo oDsų perkėliau į 
savo namui po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32 ros gatvės

Mano ofisas aprūpintas naujausiais budais gydy
mo. Visus ligoniui itengiiuoa*. užganėdinti, kaip 
Ir lygiioL Pasitikėdama!, Jog gerbiama publika 
ir toliau! mane rems, esto namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dienų ir naktį. EsluspeciaJistae 
ligose vaikų* moterų ir vyrų iv ušnebdintosnligo- 
s*. Durnu visokių op«rscljų. Liekuosi ra pagarba' 

Tolefoneo Yards 687.

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan Street 

Kampas 3grea gatvės.

Paterson N. J.
A. Varaškevičius, 70 Lafayette St,

Skalbta* 
kandlen+ųpor 

Kuriu **• »e«al«o išgydytl taiįjta's'Inrfitutteavleiėran 
i - . - ---------- ----------- —tarai Ir visa* pešau-
lys, U pasekmlngiauslo budo gydymo. 
GvriiMra* daktarai, gryniausi vaistai, tikrtaaataa gy-

Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir
kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa
nija išmokės jums tiek pinign, ant kiek jus busite apsidraudė.

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 
reikalais kreipkitės pas į

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, M 
| užsimokės uu atsišaukti įChicago Medical Clinlo, 344 So.'Stata St. 
| prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- 
I gydymą kožnoe Ilgos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi- 
i nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, H 
truksteenergijos ir tvirtumo, akys įdubusios ir uečyslos, pajuodavę paakiai, Mr 
spaugai, plėtra*! as kiloki išbėrimai ant odos, ne morališki ir

Nusilpninanti Atpili, Patrotytas Vyriszkumas, Seldinka Silpnybe 
nesuaugusios iė šaštos dalys, nuilstoj imas šlapume paliktame per naktį, 9 
plonėtas šlapumas,.skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų? M 
Išsipūtimą Gyeių Maišely); Užsendintą Puletekį; Užakimą V ar pakylės; 8)' M 
fiiitišką UžnuedyjimąKraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo M 
ar užaendintą4igą?l Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramusnalatyje. mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkardu- 2S 
sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- W 
damą gerklę ir U. h H

Jeigu^turi, tai Chicago Medical Clinic 
užtikrins tau pilną.ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad 9 

tavo liga yra IšgydRma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužilgio |į| 
atoųi sava UaraHum tarp vyrų ant’ 
sunaikina jaane* iv pase nežinios vi
arba slaptingae'tiutoėgimas sėklos su ėlapotn 
kančių prie darbo, šanatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas'paeina 
nuo jaunystės blogų darbų, natunliško silpnumo ar nuo pertankaus užga- 
nėdinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave Išgydysime.
Mp gydom ir Hgydom likto* nubėjrunai, nervų nuiiipnėjimų, atien«)aiį puletakį. iyfllį, 
nen»tur»ll*kui Mginai, paU«cyitų. inlntų Jr pu*^i ligai, teliybg rakant, vtaaa Vyrų 
Ligas. Virai klinty* totaUnrim žinybiniam gyvenime bei praMlntoi. Tukitančlui Jaunų 
ir puramžluių vyrų Bararat prieš laikų nušluoja į grabų Jannyetši išdykumai, per tankui 
raiikuoplnlmal D kraujo ilgei. Jeigu turi non vie oų iš virt paminėtų ženklų, pailrodavyk 
au mumis pakol da nšra per vėlu.

Reda tau nieko neksštuo|s, e gali sžčėdyii daug kantejimą.

Valanda, priimi— llganių: nite 10 ryte Iki 4 pa piat. Ir nuo • Iki 7 vakare. 
Nadšliemla Ir kltanela šventam, dienom i: .wa 10 ryta iki 12 vai. pietų tiktai.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE STREET

U t—to—gyvrataR. L
VV utREz Eemi vienatiniu kortų lėmiku (burti- ■ *

ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti V JĄ
, meilę ar draugiškumą tų, prie kurių šir. *

dis linkusi nors jie butų ir gana toli.
Prižadu pasakyti tamistai ar tamtatcs vyras, moteris ar meilužė tel. 

sloga ar prigavinga; kaip apsivesti su ta ypata, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimą su ypata, kurią myli; taipgi kaip įgautj 

. ... — ------- .-į papasakosiu tamistai praeitą, da-
bartc ir ateiti. Ateik-ėr Dats persitikrinsi. • A •

TARPS HAL8TRB 
IR UNION GATVIŲ

Tyrlntk jtekmų H<os ir paletotavyitša, 
peretaty— <yv didum figa—e,,e*eikaora 
ir Hgotaoee podšjiaM—e. LavasišrodtoštojM 
atrakinėję viackiaaklaaiimus. Di-itlmmia pre- 
<a tavo gyvenime.

IftŽENGA DYKAIl

Dr. P. G. WIEGNER 
(I* LATVIJOS)

Priima ligonius savo ofise:
3315 S. MORGAN ST. 
kasdieną iki 2 vai. po pietų ir nuo 6 vai. 
vakare. Te!-fonas: Yards 709.

Union City, Conn.
F. Eimaitis,

7 Chicago, III.
P. M. Keltis, 281 W. Nbrth Ava.
M. J. Tananeviče, 168 Wj i8th st.

Prlshiskfa 10 eetL 
ifandlen, apturMt Dr. 
B. O. Calllaa parašyt* 
gar*laj» knygų “VA
DOVAS JN SVEIKA
TA“, lietuviu kalboje.

Olszewskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 
prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje- pa.-J 
samdytoje stubelėje po No. 941 33rd Place, o kad žmortių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų. Sifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei- ’ 
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio ofisas randasi i 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dąlies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimu, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir 
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir Šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.;

Oflio valau-\ 1 
doa: \ ’

I 1 po pUL a«® ' 
B » iki i vaL 
W po pleL 
% Medelio— • 

. ’^ktr Iveota- 
dieniai*. _ 

flnuo: 10 iė
■ ryto iki 1
■ po pleL
■ Vakarai*.
■ Utarnyke |
■ ir Petny- <
■ Clol nuo 7 

-'■iki 8 vai

Gerą Degtinę
Rašyk r. umi tuoaui, o ganai

DYKAI VISĄ KVORTĄ 
geri ausie* dagtinė*.

SECTRITY C0.,425 S. Wator lt, Chicago
Vsrd a
At'trua ' ?

EV-5® NAUJO. 9qTkmfT/k NAUJO GalaRinkalIo AlkllLillAlO Laikrodžio
r ja-artoy Jk gryno »ukw. lukiuoto, ar kitokio, p*rdaoiiin« pirmų 10,000 mulų

įsojo nudavlmo 23 akmeni ■ “Accuratui” talkrsdėllo tik po SS.7S 
Siti! pulkui IT (tritų, laikrodėliai yra gražiai graviruotais aukso 

Z/^įžgF A raštai* ulAtmoiaU Inkilais, dalblnlu ludinluvu, patenUiotu nosį*.
//ZA? 4ŠRRjėviA tytuvn. grvitatrukis ir kitomis sėtomis ypatybėmis, aersl rodo lai-
/ k’« ir vra netikimas Vyriėkai ar moteriška* irarantuojania 20 —tų
f ' Jie ne tik yra gerais, bet ir graėiils laikrodėliais ir kas pirks ge
I iwžk’ntJKv*R®a7<Siii rėsl. ir didaiuoais savo draugams. Jei nori tikrai gero ir grstaus 
I M laikrokėlio pigia kaina tai ėia jis yra Pirma pirkimo kitur, apė.iu
t H rėk ėitų laikrodėlį, idant paskui nei'.gailėtum, Vincentu k rasos

ženklelis atgabeni tau šitų laikrodėlį priderančiam apiiurėjimui 
įvadine kaina 15.75 ir persiuntimo lėtomis ir laikrodėlis tavo. Jei )o 
nenorėsi, mlmk. nieke mums nebusi kalta* ir laikrodėlis bus nuirus 
lugriėltitas musų >*du Mes visų atsakymų Imsme ant savas. Gra- 

-fcy žus auksuotas grandinėlių Ir kabutis dykai su dažnu laikrodėliu.
/*frma to.oon iitt I aitroj i v Upar4aru»Jit *u» pardavi^jami p»-

■ yrtrsed taina ir M būt dar pi^v. Adretaot iUtip:

Excelsior VVatch Co., Dept. 903, Chicago, III., U. S. A

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

į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų ................  ....į.. $55.60.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore

į Bremą per 12 iki 16 dienų ........... $53.20.
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New
— Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų.................................  $54.20
4? North German Lloyd, Expresinč Linija, perplaukianti mares

iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų .............................$61.20.
5. Hamburg-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

į Hamburgą per 10 iki, 14 dienų........ ..... . ................... j.. $55,^5
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antvver-

pą per 8 iki 10 dienų .■.......... ..... .•;....................-.............   $55.80
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont-

real į Antwerpą per 12 iki 15 dienų ,. •......................... 1. $56.85.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

į Liepojų per 13 iki 18 dienų ............................................. |. $50.60
Reikalaujantį šifkorčių į kitus miestus rašykite mums į kur 

norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikaft, tai paduo
kite mums visų vaikų metus, o męs atgal pačta prisiusime 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį 
kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitęip:

Serganti yyrai! 
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo ligų, nenusiminkite. Susira
minkite! Gelbėkite save! Šauki
tės! prie mus!

Eikite ten, kur busite gydomi sanži- 
ningai ir greitai pasveiksitel Suččdysi 
laiką ir pinigus eidamas (American Me- 
dical Dispensary. Patarimas dykai.

•utini—i ir kitokį naavcOuii—l yra išgydomi trumpu laika tu keltontodlanoms mu
lų originališku budn gydymo. Atsakančiai pritaikytai mošų gydymas yra tlkriauiiaa ir auo • 
dugniausiai budai ant svieto, pasiekimai nuodugnaus išgydymo N-ų*1***^ laiko ir neitaty k 
pavojui savo sveikatos, klausdama! patarimo pa* apttokorių ar drangų. Jei aštį atsakaašiai 
gydomas, tai gali būti tik—, kad turėsi tų ligų por vilų savo aaulų ir Ji vUuomet atgabeni U - 
tuntai nelaimų kr luaikrlmUmų. Mg* išgydomo tukatanėlus tokių ligų, dšlto kad t.rime Jena 
y patinka (JT^IyiD€*

UŽaiKIMtlMAS ARBA UŽAKJMA9 VARPO*. Nedaro aklrtumo kaip ilgai kenti 
šuo užakimo varpos ir kiek daktarų tomistų prigavo ir raradėtojo, musų gydymai tomistų tik
rai Išgydys. Su musų gydymu nereikia Jokio piaustymo. Musų gydymas yra garis m tos v Uo j 
pauulėj, be Jokia skausmo jis prašalina — velkamų ant visados.

UŽRUOMJIMA* KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistus ir turi skausmus kato
das burnoje, gerklšja ar pratruklmu* ant kokios nors dalies kano, tai sargi nuo ųžnuodi imo 
kraujo, kurt*7^ A—Hran blagra—ry. Mg. Jieškome stutotousto1 ilgy,
domų ligų prasClaastoms padšjlme. Mus išvalysime tavo kraujų grynai ir prašalinsime iš viso 
kūno įvairius nevalumus bei nuodas trumpesniu laiku naga kas kitas kokioj dalvl n..* n to.

GUMBUOTO* IR *U*I*UK< OY*LO*. Tokį padėjimų gyslų me. išlydome be .n- 
gaišimo laiko, be Jokio skausmo D ant tuojaui. Musų gydymas prašalina visokias ligotos pa- 
dėjimui, pagamins pilnų bėgimų kraujo, ragrųMna greitai normai iškų sveikata ir tvirtuma. 
Skausmai pranyksta visaL s —a «•

Męs išgydomo kuomet kitiems nenusiseka.
Mus teipgi išgydomo trumpu laiku vi— ligas, kurto, apsireiškia tarp tonnu senu ir 

pusamžių vyrų. RASIKLAUOŠMA8 IR IŠTYRIMĄ* DYKAI! Visk, užlaikome .to m v 
MK J*> ba.1 gydomas musų, nieks, to nešinas. Mus turime tom tikrų gydymų kiskvteMl

$10. vertes ištyrimas su X-spindulials dykai.
. v. •‘•Įšaukti pas mus dėl ištyrimo, idant šluoti « Jto“• *y bati knn. kokis li^ kuri kltodytų .stotingam gyt

Jeigu tamtata tori kokį —veiksmų kūno, paeinantį nuo peršengi— gamtos ties, tai 
^tosmZ£XTiT nlb,u ««“ i

tade.i tik£,
— IŠTYRIMĄ* IR PASITRIRAVIMA* DYKAI!

Nerelkalaujane plnlfiĮ pradžiai cydymo. Jei negali ateiti pats, rąžyk.

Plymouth, Pa.
V. S. Kreivėnas,
8. Poteliunaa, . 345 E.

r Taleten Yard* 471.

Notary Public 
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legallikas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Sale, Testamentus, Affldavlts ir 
kitonlSkus. Inkorporuoja draugystes. 

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas

A. Olszewski’o 
3252 So. Hal«t»4, Cor. 33rdSt

' Chicago, IU.

Dabartinis pinigų kursas yra $53.25 už 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios:

•I, Holland-Amcrican Linija, perplaukianti mares iš Rottcrdani į 
New Yorką per 8 iki 10 dienų .................................    $66.10.

2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Brenio j
Baltimore per 12 iki 16 dienų ...............    $63.20.

3. North Gernfan Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į-
New Yorką per 9 iki 12 dienų ......................

4. North German Lloyd, E.vprcsinč Linija, perplaukianti
iš Brenio į New Yorką per 6 iki 8 dienų ................

5. Hvmburg-American linija, perplaukianti mares iš
į New Yorką per 10 iki 14 diienų ............ . ...........

6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į
Yorką per 8 iki 10 dienų ... .1.............................. ...........

7. Canadian Pacific R. R.
po į Montreal per 12

8. Russian-American Lin\ 
' į New Yorką per 13 i

Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 
siųsk juos teipgi per-r > -i - į

D-r8 Marija Dowiatt-Sass 
Motorų ir Vaikų Ligų Speetoliitš. ___*

OFISĄ*, 74B4M. 18-H» *t.

Męs Apdraudžiamo 
(Irtsurineme)

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

Nuo Vagių ?r Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų. 
Nuo Mirties.

Męs apdraudžlame VISU Ir m VISOKIU NELAIMIU

jums 
liniją kokią norėsite, 

ir męs jūsų šifkortes

, ateikite Ir daMakite man Bakai-
. .. . - . nuo *°P*10 ,kl «rabo- *>

Kaina 50<ų 8u pasakymu vardo $1.00.
Garsiausias sviete 

DELNAŽINYS IR KORTU LEMIKA6 

PROF. H. LEIBOVVITZ
M . Aš pasakysią tomistai ra kuom spsiveii ir teipgi

AtalA vardų y palos, karttoto myli. . Al JI
toOMUl ; Jaėga ta —d štaotl k**p rav i u įl ir : Lįr'f

Sifkortės ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tavo šifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta 

kad tavo pasažierius gerai atvažiotų, tai siųsk ją per,

A. Olszewskio Banką ' •

Kas gali būt matyta 

GALERIJOJ MOKSLO 
344 S». State St CHICAGO,ILL 

•iii Harrtsoa gatvės 

INEJ1MAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijos 
Žingeidumai Osteologijos

Žingeidumai Oro m uita vinto Organų

Tyrinėk pradžių ir išsivystymų 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumus.

Moterų ligos, 
Viduriais ligos, skausmai strš- 
nose, B&ltoeioa tekėjimai Ir 
kitos htos tikrai išgydomos. 
Užpakalinės žaruos, ušsondia- 
tos ir nerviškos ligos moterų.

Užnuodijimas 
Kraujo,

ir visos odos ligos, kaip va 
puikai, piktoji dodenrinš. šun
votės. storuly!, hemorbtodai. 
autinimai šiMų« naikiftemti 
bėgimai. įaisanėjauos hgoa.

A* KALBU 
LIRTUVltKAL

lirstosvi*^' CHICAGO 
Vatoudm i Kuo • ryta Iki • vakaru, Kėdutei, —o • ryte Iki 4 pu plutų. <*

Dr. J, KULIS
Lietuvių Gydytoja* ir Chirurgas. 

3255 Su. Halatad 8t^ Chicago, III.
Gydo visokios ligos moterų, vaikų Ir vyrų. 

Taipgi turi didele praktikų Įr gydo p—kmiogul 
vtaėStos 1 to pasėtos, nėstaMjtiito* fr pMtepOn- 
gra vyru Uura. Doro operacijas pasekmtagsL

Mana.
101 Oak Street

Slaptoa vyrų 
ligoa

išgydoma irsi tol. tikrai ir su 
pilus slaptybe. Nervų nusil- 
pnėtintas, aupuolimas sveika- 
tos, žudymas stiprybės, nubė- 
gimas krauto, užnuodliunas, 
šlapumiaės gaištye.

Plaučių ligos, .
Dusulya, Bronchitas ir kitos 
plaučių ligoa tikrai išgydo— 
mano vlliauaiu badu, širdies 
ligos. 

PATARIMAS IR 
(Styrimas dykal

DR. ZINS.“OCLA"”

ilMatliB Lletailžka Sankron
Ir agentūra literatūros ant “North Side** Chicago. 
Čion galima gauti moksliškų, ivteUškų Ir dvasi- 
škų knygų, rašančių, teaplietių, ataoašUų, viso
kių lalkrašėių, Amerikos ir Europos ir pUpterų 
gromatoms. Toipgi užtaikau visokio to voro: juo
dyto, paišelių plunksnų, dmkuojamų mašinukių, 
britvų, stereoekopų ir daoysUo kitų daiktų. Ne- 
užmlrėkite atsilankyti. (Movite nžf-anedintL

* PETRAS M. KAITIS
281 N. North aute Chicago, IIL

LIETUVIŠKA PREKYSTE!
Vienatinė lietuviika prekystė Ameriko
je, kuri per laiškuš priima apsteliavi- 
mus ir greitai išpildžius išsunkia aut 
paduoto adreso Suv. Valst ir Canado, 
per Eapresų arba peits.

Najalkak nuty 
firmų 

kada rsiluilauji g«-

.1 rinvnik,>t. Klrr- 
nfto*' Koncertinot 'irt>a kitokių rito- 
fa'ų «teotą; rakyk 

pas mans.aitueįaus prisiųsiu savo pre
kystės IMvvliką (iliuslraatą) Katahoffą 
Ik kario galėsit pasiskirti sau reikalin
gus daiktus.
Kam altl paa avotimtautį, kad 
gali gauti garą Ir telalngų pro- 
kf paa aavlikį-L lot • vĮI 

Jeigu dar neturi mano Kataliogo 
Ko. 7, tai rašyk šende man, n tuo j aus 
gausi kataltogų dovanai. Mano nau
jasis antrašas:

M. «l. DAMIJONAITIS 
852 - 33rd lt, Chicago, III.

IŠGYDO IN 5 DIENAS'iiSEg!: 
■■■■^^■■■■■MggMaMNBMIBKMmS *e f>eil>e srsksuemo

Noriu išgydyti kiekvienų vyrų serganti Mplentnu lytiškų dalių gysta, striktur*. 
užaikrečiamue kraujo puodus, nerviškų sunegaJėjinių paiiugimų lytiškų dalių at ligaa 
heėiančira vyrus. — Šitos nuoširdus pastuulmimna yra atviras visiems, kurta praleido 
daug pinigų ant daktaru ir vaistų be tokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems 
kitiem* tmonė— kurie buvo gydomi dešimtos* nr dauginus daktarų be jokio pašiau- 
kimo, kad aš tariu vienintėlį būdų, kurtaomi tikrai išgydau.
Nemokėk už gydymų bo naudoa — moku už tikrą Išgydymą.

Aš tikrai išgydau ligas skilvio, plaučių ir inkstų net ir labai užsendintaa. . c

IAR TU SERGI 
i ramum Ar tora liežiuvis 

Ištižęs, skaudos ir 
< 2 išbertos spuogn-

Hali! Ar burna 
iprikartljus, stnlr- 

{ rT*- kvapas, veidas
1 a itaSta t Išbertas spuogais.
A J negali valgyti*

i Pyksta širdis, ve-
®i. skrepllnoji 

t, ,'r-^* rytmečiais, jauti 
LJ ~ fl 'L-J deginimų ir sunka- 

/ - mų krutinės duo-
biakėje, atstrugvti negardžių skystimu arba vėjo, 
ėdu tėmao. šslsilpnas Ir greitai patinantis, užei
na seilėtekis ir sutiršlėjimas acIUų, negali mie
goti, Ima snaudulys po pavalgymui, kankina 
diegliai šonuose, gurglmas vidurių, gumbas, ne
gardus skonis burnoje, trumpas kvapas, greitas 
nuvtirglmas, plakimas širdies! Jeigu taip tat ne
lauk, tuojaus prisių.k mum dolerį o mes tamistai 
nusiusime butelį masų gydnolšš Tbe Jobą Bllalr, 

įsu pilnu pamokinimu kaip vartoti. Pagelbša ta--T... -------- --------

Kur gauti “Lietuvą”.
Galima gauti kiekvieną savaitę 

"Lietuvą’* Ui 5c. paa šiuo* agentus:

Brooklyn, N. Y.
73 Grand Street.
37 Hudson avė.

215 Berry Street
124 GYand gt.

Tke COLUNi M«W YORK MbEiCAI. 
perviršyje kitus Institutus Ir daktarus.
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