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i POLITIŠKOS ŽIBIOS. - - - - - ——
MASKOLIJA. I

z Caras vėl apleido savo nuo Mas
kolijos ukėsų pasikaro j imo vietą 
ir iškeliavo dalyvauti iškilmėse pa
rengtose paminėjimui garsaus mū
šio prie Poltavos, kuriame švedai 
likosi sumušti, o jų vadovas, ka
ralius Gustavas Adolfas ^unkiai 
sužeistas. . Paminėjimą to mūšio 
“Tikrųjų maskolių” partija norėjo 
sunaudoti siundymams prieš ne mas
kolius ir prieš laisvės reikalaujan
čius. Kadangi caras, tankiai net 
prieš Stolypino norus, atvirai pro
tegavo “Tikrųjų maskolių” parti
ją. tai manė, kad jis Poltavoj pa
rems tos partijos siekius, užvaduos 
ją pats savo siundančia prieš ne 
maskolius kalba. Bet nieko pana
šaus ne darė, matyt pats pabūgo 
pasekmių siundančios kalbos, ką. 
be abejonės jam Stolypin išaiškino. 
Savo kalboj caras nė žodžio ne 
išsitarė nė apie vidurinę, rtė apie

užtikrindamas, buk f Hartung 
dabar ne tarnauja šnipų skyriuj. 
Toks užsigynimas vienok ne ką 
sveria, nes varo randas ypač uksi
niuose nuklimpusių savo tarnų vi
sada išsižada. Prasižengimus je- 
nerolo Hartungo dabar tirinėja 
Prancūzijos valdžios, bet ką jos 
susekė, dar nežinia. j|

Nors Lenkijoj panaikintas jau 
visur, karo stovis, bet kariškiejie 
teismai gal dar karščiau negu laike 
karo stovio darbuojasi. 12 d. lie
pos Varšavoj karo teismas pasmer
kė mirtim šešis socijalistus revo- 
liucijonierius dalyvavusius užpuoli
muose, o 14 pasmerkė ušgabenimu 
Siberijon. Kariškiejie teismai karš
tai darbuojasi ir tūluose tikros 
Maskolijos\apskričiuose ir teipgi 
siunčia žmonis ant kartuvių, nors 
mirties bausmė Maskolijoj panai
kinta: kriminališkame kodekse jos 
nėra. * /

Londonan atėjo žinia, buk “Tik- 
rieje maskoliai” Besarabijoj paren
gė žydų skerdynes, kuriose buk

Anglijon pergabenti porą šimtų 
tūkstančių žemės ‘ kareivių, tokia 
armija galėtų Angliją užkariauti. 
Pervežimui kareivių Vokietija turi 
pakaktinai laivų. Anglija savo lai
vyną turėtų išdalyti saugoti visas 
pakrantes. Prisigriebti gi iš Vo
kietijos Anglijon reikia vos po
ros valandų. Kol reikalingoj vie
toj susirinktų visas angliškas laivy-' 
nas, jau Vokietijos žemės kariume- 
nė gali būt išsodyta Anglijoj, 
prieš kurią Anglija galėtų pastatyti 
menkai išlavintus samdininkus, ve
damus oficierų, kurie sau vietas 
už pinigus perka. Priverstino tar
navimo visų ukėsų Anglijos nėra.

Garsus būrų pergalėtojas lordas 
Roberst, dabar padavė parlamentui 
sumanymą sudrutinti kariumenę. 
Sulyg jo sumanymo, tėvynės ka- 
riumenėj priverstinai turi tarnauti 
visi ukėsai. Į trumpą laiką tokiu 
budu prieš įsiveržus) priešą Angli
ja galėtų pastatyti milijoną karei
vių, vietoj poros šimtų tukst., kaip 
dabar kad yra. Lordas Roberts la-

IŠ AŠMENOS,- 
Vilniaus gub.

Ašmenos apskrityje , eina šioks 
garsas. Grapienė Capskienė, gy
venanti Krėvos apieliakėje, tarp 
vienų baltarusių, šaukiantis! į Vil
niaus biurą “Samopomąc", kad iš
parceliuotų jos dvarą tarp mozūrų, 
iš Lenkijos atgabentų, aplenkiant 
vietinius gyventojus.

Kadangi Ašmenos apskrity s labai 
stinga žemės, tai tokį sumanymą 
galime ne kitaip pavadinti, kaip 
tik nauju endekų hakatizmo apsi
reiškimu, kurs, susitaręs su sla
vais, iš visų pusių gabena į Lie
tuvą svetimtaučius.

V. G Ašmenčuk.
("V-tis”).

’’ ‘ IŠ VARSNOS
Trakų apskr.

čia parapija, gali sakyti, grynai 
lietuviška. Lenkiškai tekalba tik 
vienoje “akalicoje”, kur išviso su 
moterims ir vaikais yra vos apie 
30 žmonių; dar yra vienas dva-

koti! Ne vien išdykumas juos ten 
traukia: suvaržymas pyliečio tie
sų, priespauda valdiška ir* dvasiš
ka mus ten veja.... Keleivis.

(“Mokykla”). . 
( > .

IŠ KAUNO.
Berželio 1 dieną vyriausybė pat

virtino lietuvį Juozą Tubelį, bai
gusį Rygos politechnikos agrono
mijos skyrių, Kauno apskrities ag
ronomu. Tarp kitų jo pareigų — 
busią važinėti vasaros laiku po 
tuos sodžius, kurie išsiskirstė į 
viensėdžius; bevažinėdamas, jisai 
turėsiąs jiems aiškinti: kokiuo bu
du viensėdžiuose geriausia ūkinin
kauti.

Pagaliaus, skaudus klausimas— 
kas bus Žemaičių seminarijos rek
toriumi — laimingai' išrištas. Kun. 
prof. Maculevičius, žinomas musų 
dainius (Maironis), * Peterburgo 
Dvasišk. Katalikų Akademijos in
spektorius, jau pirmomis berželio 
dienomis atvažiuoją Kaunan, kur

kis atsakydamas jam išsitarė, kad 
jis rūpinęsis tik apie liaudies mo
kyklą, o kas link lietuvių, tai pra
kalbėjęs prielankių žodžių, užbai
gė,. kad jam malonu esą matyti jų 
tautišką kįlimą ir susipratimą — 
“keliu, girdi, taurę už lietuvių tau
tos kultūrišką kįlimą”. Visi su
sirinkusieji tą tostą triukšmingai 
priėmė. Ką reiškia toks išsitari
mas ir kuo išaiškinti tą jo prie 
lietuvių simpatiją — negaliu pa
sakyti.

Ant rytojaus po tai puotai buvo 
sutarta direkcijos bute padaryti 
mokytojų susirinkimą apsvarstyti 
apie savitarpinės pašelpos draugi
jos įsteigimą. Susirinko apie 20 
mokytojų: pirmininkavo mokyklų 
inspektorius Elmanavičius. Kaip 
paaiškėjo, toji draugija žada šelpti 
savo narius tik medegiškai; buvo 
pakeltas klausimas, kad praplatinti 
draugijos ’ veikimą, pridėjus dar 
apšvietimo ir juridišką sušelpimą 
(steigti kursus, knygynus, paskai
tas), bet tokiam įnešimui pasiprie-

užsienių politiką.
Caro atsargume nieko teip labai 

įstabaus nėra. Be abejonės Sto- 
lypin- jam turėjo paaiškinti, kad 
“Tikrųjų maskolių” partija labai 
mažai Maskolijoj turi pasekėjų, 
todėl jai neparanku atvirai pritarti. 
Kadangi Poltavoj buvo ir atstovai 
svetinių kraštų, tai pavojinga buvo 
kalbėti fr apie kelius, kokiai^ Mas
kolija mano eiti užsieninėj politi
koj, nes toj politikoj caro prislėg
ta tauta šiądien mažą lošia rolę. 
Kariumenė dar nesutvarkyti, dar 
neatsigriebė nuo smūgių suteiktu 
japoniečių..

• gių caro 
ilgo laiko.

^prancūzų 1

nuo smūgių suteiktu 
Atsigriebti nuo smu- 

kariumenei reikia 
Po smūgių suteiktų 

___ x Krimo kare Maskolija 
užsienių politikoj teipgi Hgą laiką 
nelošė svarbios roles, randas re
formoms stengėsi prie savęs žmo
nės pritraukti. Aleksandras II iš 
senų netikusių jam, paliktų palai
kų turėjo ką naikinti. Jis panaiki
no baudžiavą, davė žmonėms tru- 

' pūtį daugiau laisvės ir tuom dau
gumą gyventojų užganėdino. Mi
kalojus gi pats nežino ką ir kam 
reikia duoti ir ką varžyti. Seniau 
pakako fanatikus pasiundyti ant ne 

• maskolių ir to pakako patraukimui 
rando pusėn sufanatizuotų minių. 
Šiądien jau to nepakanka — tas 
ginklas atšipo, nes per tankiai bu
vo vartojamas. Didesnė dalis pir
ma sufanatizuotų maskolių šiądien 
jau mato toliau, siundymų prade
da neklausyti, nes mato jau, kad 
Maskolijos tautoms besipiaunant, 
randas stengiasi pančioti ir vie
nus ir kitus. Randui ne maskoly- 
stė rupi, jis ją remia, kadangi ma
no, jog su maskolių pagelba, jiems 
duodant trupinius, galės geriau iš
naudoti ne maskolių apgyventus 
kraštus ,0 juos iščiulbęs, galęs jau

užmušta dąu^ žmonių. Tą žinią 
vienok . 'užgynė amerikoniškasis 
konsulius./ 'Bęt ^nerikoniško kon- 
sulio Bessarabijoj nėraj yra tik 
Odesoj, tai tas gali' visai nežinoti, 
kas Bessarabijoj atsitiko: Masko- 
lijos randas mčl^a gerbi slėpti peik
tinus urėdninkų dartfus. J

s •/!!'•*
PIETINĖ AMERIKA.

Pietinėj Amerikoj vėl virti pra
deda. Negana užgimusios revo
liucijos Kolumbijoj iškeliavus jos 
prezidentui Europon, bet užgimė 
dideli nesutikimai terp svarbesnių 
negu Columbia pietinės Amerikos 
respublikų, kurie priėjo jau liepto 
galą.’; nužengus toliau, lieka tik 
karas. * Karo čia ir laukia.

Užgimus nesutikimams terp Pe
ru ir Bolivijos už parubežinį že
mės plotą abidvi šitos rėspublikos 
išsirinko Argentiną ir jai pavedė 
nuspręsti, kam turi tas žemės plo
tas prigulėti. Argentina: jį pripa- 
no respublikai Peru. Tas nepa
tiko Bolivijoj. Šitos respublikos 
sostapilyj mieste La Paz įpykę gy- 
vnetojai susirinko prieš Argentinos 
ambasadą, norėjo vidun įsiveržti 
ir ambasadorių sumušti. Jis su 
savo šeimyną pabėgo į prezidento 
rūmą. Ginti Argentinos ambasa
dorių atsiuntė kariumenę, kuri iš
vaikė demonstrantus. Bet pasi
traukus kariumenei, demonstraci
jos prieš Argentinos ambasadą at
sinaujino. Ir kituose Bolivijos 
miestuose kėlė neprilankias Argen
tinai demonstracijas. Mieste Tu- 
pisa demonstrantai užpuolė ant Ar
gentinos konsuliato, nuplėšė ženklą 
ir vėliavą, išdaužė langus; ęradėjo 
mušti mieste gyvenančius Argen
tinos znkėsus. Neprilanjdos Ar
gentinai demonstracijos nesiliauja. 
Mieste La Paz jus ambasadą sau-

bai peikė dabartinę fcariumenės 
organizaciją. Sulyg jo nuomonės, 
dabartinė samdininkų armiją, ku
rion sandosi daugiausiai Anglijos 
nekenčiamų airių, negali jos nuo 
priešų apginti.

PORTUGALIJA.
Portugalijoj dauginasi karaliaus 

priešų skaitlius, norinčių respu
blikoniškos rėdos. Nesikentimas 
terp respublikos ir monarchijos ša
lininkų yra jau nemažas, o jis vis 
didinasi. Menka priežastis gimdo 
kruvinus susirėmimus terp šali
ninkų neužsikenčiančių partijų. 12 
d. liepos, įrengiant respublikonų 
kliubą miesle Lonza užgimė kru
vinas susirėmimas kliubo rengėjų 
su monarchijos šalininkais. Me
na re h i štai priešinosi kliubo įsteigi
mui. Užgimė tikras mušis su be- 
sišaudymais. Daug žmonių tapo 
pavojingai pašautų.

PERSIJA.
Netoli Persijos sostapilio buvo smar
kus mušis susijungusių krūvon re- 
voliucijonierių su šacho kariume- 
ne., Revoliucijonieriai nuo kanuq- 
lių šūvių turėjo išsiskirstyti po kal
nus. Bet ten susidrutinę, užėmė 
šacho sostapilį.

Maskolija rengiasi Persijon sių
sti 15000 kareivių. Mieste Tabris 
dalis maskoliškosios kariumenės 
jau prirengta traukti šacho sosta- 
pilir

1S LEMOJ

savo išalkusį pilvą kreipti prieš tik-( .goja dabar 80 kareivių. • Argenti- 
rųs maskolius. _ * na jatt pareikalavo nuo Bolivijos 

Ne dryso caras kalbėti ir žipie ^asiteisšriifrio* Jeigu ne gaus užga- 
'---- hėdinančio pasiteisinimo, ne liks

nieko įaugiau^ kaip karą pradėti. 
Bet karas ne butų vedamas tik 
dviejų respublikų: prie karo pri
sidėtų ir Peru, kuriai pateko že
mės plotas, o gal ir Brazilija. Kai
myniškoji, geriausiai suorganizuo
ta pietinėj Amerikoj respublika 
Chili rengia jau savo kariškąjį lai
vyną.

Argentinos ministerių rodą pri
sakė ambasadoriui apleisti Bolivi
ja je’8u ne gaus t°li siekiančio 
užganėdinimo už minių surengtą 
Argentinos įžeidimą. Dar šią san- 
vaitę tie Nesutikimai turi pasibaig
ti: arba Argentina btis perprašyta, 
arba prasidės karas.

IS VILNIAUS.
Vilniaus gubernatoriui paduotas 

prašymas leisti įsteigti. Vilniuje 
esperantistų draugiją vardu “Vil- 
no Esperantista Sosieto”. Įstei
gėjais pasirašę: užsitarnavęs pul
kininkas Daškevičius, Palčevskis, 
Stadzevičius ir Nevenglovskis,

Dabar jie visi 
ir pareikalavo iš 
pamokslų. Sa

rininkas lenkas, 
iki vieno susirašė 
klebono lenkiškų 
ko, mažumos teisės turinčios būti
aprūpintos. Girdėjome, ir kitur 
Trakų apskr. tenykščiai, lenkai ža
da reikalauti savo mažumai tų 
teisių (nors beveik visur jie ir taip 
turi jų, ir net perdaug). Žinoma, 
mažumos nepridera skriausti. Tik 
mes malonėtumėni, kad kuomet bus 
pradėta lenkų mažuipos teisėmis 
rupinties Trakų apskrityje, kad tuo 
pačiu kartu butų tas. pats pradėta 
ir dėlei lietuvių mažumos teis*” 
Ašmenos, Lydos, Vilniaus apsk J 
ruošė ir kitur. >.

(“V-tis’7

visa
Lietu-

15 ŽIŽMAR1Ų, 
Trakų apskr.

Išskyrus keletą dvarininkų, 
parapija grynų lietuvių,
viškai nemokančių nėra nei ba
jorų. Per pirmąjį blaivininkų su
sirinkimą nutarta šventadieniais 
šliubų neduoti, alines ir kitas ge
riamas vietas panaikinti, arba nors 
šventadieniais- uždarinėti, 
neįvyksta,
o alinių apie 20. 
katalikai, o žydų alinėse tarnauja 
katalikės.
dažnai eina į Kronį, Rumšiškį,
Žaslius. Ketaviškius, Kalvias.

Tadas Kva.’ 
(“V-tis”).

Bet tai 
Nebėra kam raginti, 

Daugelį laiko

Žmonės ant pamaldų

ir apimsiąs tuojau svarbią semina
rijos rektoriaus vietą. Mes tuo 
galime tik iš širdies pasidžiaugti,, 
linkėdami naujam musų seminari
jos gedėjui ištvermės ir Dievo pa
geltos taip 
darbe.

svarbiam ir atsakomam

PANEVĖŽIO.
2 d. policija iškrėtė ir 
E. Gruntmaniukę, se- 
Liudv. Ambrazevičių,

15
Berželio 

suareštavo 
mina ristą
Montvilą ir Bol. Ardickį. Visi lie
tuviai. Laukiama daugiau kratų 
Lietuvoje pas lietuvius.

A. Kups*-M.

Z.

T5 ANTALIEPĖS.
Zarasų apskr.

Pas Purvynės k. kalvius — 
šablinskį ir P. Kazlauskį buvo kra
tos. Nepataikė minėtųjų kalvių 
iškrėtė beveik visą sodžių, bet nie
ko ne’Tulo. Vargdienei*.

šino netik inspektorius, bet ir mo
kytojai. Žinoma, šitaip dalykams 
virtus, nėra ko tikėtis, kad drau
gija turėtų tarp mokytojų dides
nį pasisekimą. Vienas tik dalykas 
gali užtikrinti jos /gyvenimą: di
rekcijos vedėjai įnešė sumanymą, 
kad sąnariniar mokesčiai butų ima
mi iš tų pinigų, ką dabar valsčių 
skiriami yra direkcijos viršininko 
žinybon; tam pritarė kaip inspek
torius, taip ir visi kiti. Tais pi
nigais mokytojai visiškai nesinau
doja, o mokyklos ant. tiek, kad pri
siunčia į knygyną cirkuliarus arba 
šiaip-jau kokias brošiūrėles; tokiu 
budu tie pinigai vis butų naudin
giau tam apversti. Be abejo tuomet 
kiekvienas mokytojas turėtų pri
verstinai skaitytis draugijos nariu. 
Susirinkimas, galima sakyti nieko 
nenutarė: žodėta padaryti įstatuo-, 
se kai-kurie pataisymai, įstatų pro
jektas išsiuntinėti mokytojams ir 
sušaukti kitą susirinkimą. Pažiū
rėsime. kas iš to visko išdigs....

Jotulis.

užsienių politiką, nes dėl netvar
kos vidurių politikoj, caro įtekmė 
nupuolė užrubežiuose, o juo to
liau, juo labiau puola jo įtekmė 
visuose pažangesniuose kraštuose, 
.kaip antai Prancūzijoj "ir Angli
joj. Tuose kraštuose randai la
biau negu Vokietijoj turi skaity- 
.tiesi su žmonių norais, o terp an- 
glijcnų ir prancūzų nyksta, caro 
pritarėjai. Kvailoms kalboms to
dėl Stolypin neleidžia carui dar la
biau tą jau gana nupuolusią įtek
mę naikinti, nęs be kitų tautų pa
geltos Maskolija begali apsieiti. 
Neužilgio pasibaigs gauti Prancūzi
joj ir Anglijoj pinigai. Reiks vėl 
jų užsieniuose Ieškoti, neš na- 

* friieje nėra. Bet jeigu žmonės 
ne prijaus carui, niekur naujos pas
kolos nebus galima gauti.

Ir be kvailų kalbų caro val- 
. džią komprotuoja užsieniuose jo 

tarnai. Dabar vėl susiteršė Pran
cūzijoj maskoliškų šnipų pėrdėti- 
nis jenerolas Hartung. Susekęs 
Azevo tamsius darbus Burcey, su
sekė panašius ir Hartipigo. Bur- 
cev pranešė Prancūzijos valdžioms, 
jog Hartung žinomas Prancūzijoj 

x po visokiais vardais, kad jis or
ganizavo suokalbį ant gyvasties 
caro Aleksandro III, už ką teis
mo pasmerktas kalėjimu ,bet pa
bėgo. Maskolijos randas, išgirdęs.

ANGLIJA. 
' Nors Anglija turi 
kariškąjį laivyną, bet užtai žemės 
kariumenė jos menka, ji fcaran ne
galėtų stoti nė su viena iš didžiųjų 
Europos tautų kariumene.. Iki šiol 
mat Anglijoj rūpinosi vien apie 
*drutinimą laivyno, apie drutinimą 
žemės kariumenės mažai rūpinosi. 
Mat Anglija yra ant salų, tai jos 
veikėjams 'rodėsi, kad krašto ap
gynimui laįvyno pakanka. Dabar 
vienok, kįlant nuolatainesutiki
mams su. turinčia Europoj tvir
čiausią žemės kariumenę Vokietija, 
anglijonus apėmė baimė, kad Vo-

tyirčiausią

bego. MaSKOilJOS ramias, jsguuęa, aJlgnjunua ayv.i.v -
‘ kaip į purvyną nuklimpo vėljgana kietija ne užkariautų Anglijos. Is-

tymus caro tarnas, jo užsigynė, rikio, jeigu Vokietijai pasisektų

Automobiliai jau pradėjo vaikš
čioti tarp Vilniaus, Verkų ir KaL 
vari jos. Automobiliai vaikščioja 
nuo 8 vai. ryto ligi 11 vai. vakaro, 
kas dvi valandi, šventadieniais kas 
valanda.

Nakčia, iš berželio 11 į 12 d., 
ties šv. Jokūbo bažnyčia ir Lu
kiškių kalėjimu policija susekė du 
vagiu ir ėmė juos gaudyti. Miecta- 
sargis Lukša užtiko vieną ir su
ėmė, kitas pasislėpė daržinėje ne
toli bažnyčios; po valandoj kada 
Lukša, nuvedęs suimtąjį nuovadom 
grįžo su vyresniuoju policistu jieš 
koti antrojo, tasai, iš-už daržinė; 
durų du kartu šovė iš brauninge 
ir užmušė Lukšą ant vietos, ab» 
kulipki pataikė jam širdin. Pas
kui užmušėjas pats save nusišovė. 
Nusišovęs vadinosi Levandovskis, 
19 metų, suimtasai — vadovas 
Chonickis, 20* metų; abu lenku ka
taliku iš Lenkijos. Lukša — ka
talikas; berželio 13 d. 11 vai. ry
to jisai buvo nulydėtas, iš Bonifrat
rų bažnytėlės Rasos kapuešna.

Vilniaus gubernatorius pareikaį 
lavęs iš miesto valdytos pasirūpin
ti sugrąžinti 66 tūkstančius rublių, 
kuriuos miestas turįs išmokėti val
džiai už visus tuos namus, kurie
buvę atimti iš katalikų vienuolynų kad 1

Iš PAPARČIŲ.
1 Žaslių valse., Vilniaus gub.

Čia yra liaudies mokykla, kurią 
prižiūri dvi seniūnijos; Neravų ir 
Paparčių; gyventojai lietuviai, mo
kytojas rusas. Lietuvio žmonės 
geistų, bet nėra kam pasidrąsinus 
reikalauti. Užtai va mokslas joje, 
kur mokytojas su vaikais pirmais 
metais (net ir vėliau) nesusikalba, 
visai nesiseka. Aštunti metai kaip 
mokykla įsteigta, kurso gi nei viens 
nėra baigęs: taip sau žiemą prasi- 
baladoja ir tiek. Mergaičių tai 
visai niekas nemokina — pas mus 
“ne mada". Tėvai tik rūpinasi jas 
gražiai aprėdyti: karoliuo'tos, vali- 
nuotos, kripėmis apsikorę, šilkais 
apsitaisę. Paviršiuj — gražu pa
turėti, bet tamsumas nepaprastas. 
Čia nieks lietuviškųjų laikraščių 
aebeskaito. Jokių . apšvietimo ir 
kitų draugijų nebėra. Užtąi jau
nimas tik geria, mušasi, pešasi.... 
Liūdnas šis Lietuvos kampelis! 
V ienok yra geriau su&ipratg vyru- 
cai iš jaunimo, kurie mėgina šį-tą 
įkaityti, bet vėl kliutjs. .Reikia 
nums su knygomis slėptas nuo sa- 
o tėvų, nes jie, atmindami seno- 
•ę, o šiuose laikuoeč kunigėlių 
įbailinti, skaitymą knygų, pripažį- 
>ta už pirmiausią “ciąjlįkystės” 
enklą.... Oi, vargas? mums, 
rokštantiems šviesas! Valgas mus 
spaudžia, neramumas slegia min
is, kad ir musų vaikair pasiliks 
■amsųs, nepratrir* j.iem* ių ge
ra lietuviška mokvkia! nors 
pradžia, kad nors mokykįbje butų 
;avo žmogus, kuris 
zaikams užjaustų.' O 
Mokykla — mums svetima, švie
sos inteligentijos nėra. Žmonės 
tarytum apkvaitę avįs, nedrįsta pa
kelti balso, nedrįsta sau tiesų rei
kalauti. ■ Ir stebėkis čia žmogus,

Iš ŠIAULIŲ.
Gegužės 30 d. buvo čia metinis 

sviestininkavimo draugijos “Biru
tės” susirinkimas. Direktorius ve
dėjas Slavočinskas pranešė draugi
jos apyskaitą už 1908 metus. Na
rių buvę tais metais 67, pajų ka
pitalas siekęs 3350 rub., atsargos 
kapitalas — 1705 rub. 44 kap. 
Sviestą draugija siuntusi Danijon 
(P° 37>3 kap. svarą), Berlynan 
(po 364 kap. svarą) ir Londonan 
(po 40 kap. svarą). Daugiausia 
parduota Londone (už ’o6 
stančius rublių).

(“V-tis”).

tuk-

metų
mo-

'(“Mokykla”).

sft>-

musų

Iš SUVALKŲ
Pirmose dienose kovo šių 

perėjo Varšavon už miesto 
kyklų inspektorių direkcijos vir
šininkas Nazarjevskis. Kad pri
derančiai pagerbti tą poną, direk
cijos “pilioriai” sumanė iškelti pie
tus, tik ne savo pinigais. Prie tos 
puotos buvo kviečiami prisidėti vi
sos direkcijos mokytojai: reikala
vo prisiųsti 5 rub. (suma, kuri 
daug sveria pradinio mokytojaus 
kišeniuje), ir galėjai būti svečiu. 
Ant tos garsiosios puotos susirin
ko daugiau kaip 120 žmonių,' di
desnė pusė kurių buvo pradiniai 
mokytojai, o kiti tai gimnazijų ir 
miesto mokyklų pedagogai. Kaip 
paprastai per panašias . iškilmes, 
prasidėjo kalbos: kalbėtojai, rodos 
lenktyn eidami, viens už kito sten
gėsi išgirti Nazarjevskį. Jis, atsa
kinėdamas pabriežė ir savo beša
liškumą šioje direkcijoje, ir di
džią, o sykiu ir garbingą, pradinio 
mokytojaus užduotį ir savo pasi
stengimą aprūpinti jo medžiagišką 
padėjimą' ir tai, kad mokykla, o 
ypač pradinė ,privalo tarnauti tik 
apšvietimui be jokių kitų nukry
pimų. Nazarjevskis, tarp ko kito 
išsireiškė, kad jisai čionai stengėsi 
įdiegti ir palaikyti rusišką mo
kyklą. Jam pabaigus kalbėti, lie
tuvių kalbos mokytojas Suvalkų 
gimnazijoje p. Matulevyčius, už
protestavo prieš tuos žodžius, nes, 
girdi, p. Nazarjevskis patsai išsi
reiškęs,-kad jam rūpėjo liaudies 
mokykla be jokių pakraipų ir pri
dėjo dar keletą žodžių apie jo,

IŠ PUNSKO, - 
Suvalkų apskr. 

bale-pat Punsko gelžkelio 
ties yra Ožkinių dvarelis, valdiš
kai Glovonovščizna, kurį pernai 
nupirko koksai ten iš Lenkijos atė
jęs ponelis. Pirma čia buvęs nuo
mininkas, kuris taip viską pribai
gė, kad net ir triobos sudegė. 
Naujas šeimininkas apsigyveno 
pas žydelį-kaimyną. Štai naktį, iš 
7 j 8 berželio dieną sudegė tojo 
žydelio triobėsiai ir visas ano po
nelio turtas, ir net 400 rub. žuvo 
ugnyje.

Ožkinių dvarelis tai gana gra
žus žemės gabalas ir tik ačiū ne
tikusiam ūkininkavimui guli neiš
naudotas. Vargu ir šitas ponelis 
pajiegs įtaisyti dvarelį bent taip 
kaip apielinkės ūkiai vedami.

Jotulįs.
.(“šaltinis”).

IŠ VIŠTYČIO, 
Vilkaviškio apskr. 

beveik visose Seinų. Jau
pijos mišrose parapijose giesmės 
ir pamaldos sutvarkytos ir visur 
ramu. \ iename tik. Vištytyje pra
sidėjo dabar visųsmarkiausias ju
dėjimas ir kova už lietuviškus gie
dojimus. Toji kova Vištytyje tę
siasi apie 20 metų ir ačiū lenkų 
atkaklumui negali vis pasibaigti. 
Lietuviai daug sykių bandė išgau
ti prigulinčias sau bažnyčioje tei
ses, bet nieko nepešdavo. šįmet 
jų prašymas liko išklausytas. . Viš
tyčio parapijonų yra maž-daug 
trįs keturdaliai (j4) lietuvių, o 
keturdalis (J4) lenkų; taigi ir pa
maldos su giedojimais liko taip su
tvarkytos; trįs sanvaitės paskirtos 
lietuviams, o viena lenkams. Be 
to lenkams skiriamos vakarinės ir 
rytmetinės valandos. Rodos, labai 
teisingai ir užtektinai lenkams duo
ta, o vienok jie giedojimų lietu
viams užleisti, visai nenori. Ap
garsinus Vilkaviškio džiakonui Sei
nų vyskupijoj valdytojo nuspren
dimą, išduotą balandžio 16 dieną 
šių metų, lenkai padarė didelį 
triukšmą. O kaip pripuolė pirmą 
kartą per šv. Trejybės atlaidus lie
tuviams giedojimai, lenkai ražan-

vysku-

kitus giedojimus drauge su lietu
viais rėkė, darydami bažnyčioje 
triukšmą. Gerb. vyskupijos val
dytojas nusprendimą išdavė sulyg 
lietuvių reikalavimo, pasiremdamas 
Šv. Tėvo, Popiežiaus Pijaus X 
nurodymais. Už tojo nusprendi
mo nepildymą arba sulaužymą yra 
uždėta bažnytinė bausmė, bet Viš
tyčio lenkai ne paiso nė šv. Tėvo . 
nutarimų. ( »

Be to musų lenkai pradėjo gra
syti ir persekioti lietuvių giedo- 
rius, daužyti jų langus ir tt. Kaip 
jau buvo pereitame numeryje ra- , 
syta, iš tosios priežasties net žmo
gus liko nužudytas. , » ;

Tokie tai santikiai su musų kai
mynais lenkais, arba , geriau sa
kant sulenkėjusiais lietuviais *

Tunas 
(“Šaltinis”).

- • . I • I * *
IŠ MARIJAMPOLĖS. \ 

Ketvergo vakare vėl žandarai . 
suėmė kokį tai vaikiną, besėdintį 
karietoje, pasirengusį Kauno link 
važiuoti. Su juom drauge buk 
suėmę dar trįs vaikinus, bet tikros 4 
žinios nėra, nes vidurnaktį stačiai < 
išvežė Kalvarijon. Ant rytojaus 
apidieniais prasidėjo tikra medžio
klė. Pirmiausia apie 2 vai. ryto 
krėtė pas Verbylienę, P. Klimą ir 
Juozą Matulaitį, abu krautuvinin
ku. Visus tris išvežė Kalvarijon., 
Paskiau krėtė pas Bliuvą, Buka- i. 
vecką ir Chmiėliaucko namuose: 
pas patį Chmieliaucką, Joną Matu
laitį, Serbentienę ir p-lę Avižie- 
niutę. Dieną paėmė miesto sode 
siuvėją Čirvinską. Subatoje 9 vaL 
ryto buvo krata pas Fel. Vitkaus
ką Tarpučiuose, paskiau pas Bliū
džiu dirbtuvėje irgi Tarpučiuose. 
Apie pietus “2agrės” kontoroje, 
pas Gavėną ir Vailokaitį, abu “Ža
grėje" tarnaujančiu. Potam pas 
šačkų krautuvėlėj ir namuose ir 
da kur-tai, kad net ir sužinoti,sun
ku. Krečia iš padugnių ir atsidė? 
ie

/ - a (“L. u.M). j

IŠ KUPIŠKIO.
Berželio 2 d. policija k^fte laik

rodininką J. Vitkevičių. Krėtė net 
9 valandas, visur išlandžiojo, net 
grindis išplėšė, bet nieko uždrausto 
nerado. Paėmė tik kėlės knygutes, 
laiškus, pora paveikslėlių ir patį 
Vitkevičių ir išsigabeno. Į Žmona 
jo iš išgąsčio net apalpo. ! ; ' r 

I i * Neliežuvininka*- 1 
(“L. U.*).

Iš PALANGOS. - 
Palangos gimnazijoje užsibaigė 

mokslo metai. Ketvirtą Idiasą pa
baigė 15 mokinių, iš tų du su ant- -j 
rojo laipsnio pagyrimu, 3 gavo 
pataisymus, 4 pasiliko toje pačio
je kliasoje antriems metams. Ki
tose kliasose beveik tokie-pat re
zultatai. i Tik antroje kliasoje ne
pasiliko nei vienas mokinys, Už- 
tat įstojo naujų visai nedaug. 
pirmą kliasą išdavė bevęik visi, į 
kurie davė egzaminus, iš įžengia
mosios kliasos ir iš pašaliečių tik
tai trįs, ir tai vienas rusas ir du 
iš lenkiškai kalbančių bajorėlių. į 
Pridėčiau pastebėjimui, jog, no- 1 
rint atiduoti vaiką į gimnaziją, ge
riau yra atiduoti į kokią pradeda
mąją mokyklą, kur geriau pra
moktų rusų kalbos, kas yra būtinai 
reikalinga valstybės mokyklose, ir 
butų mokomi pagal metodikos, kas 
vėl svarbu yra įgyti susipratimą 
ypač aritmetikoje. Iš tų dviejų 
atžvilgių dažniausiai neišduoda vai-, 
kai egzaminų. Gerai butų labai 
atiduoti vaikus į įžengiamąją klia
są, bet tai brangiau išeina, kaip 
kitose pradedamosiose mokyklose.

Palangoje mokinių skaičius pro
gimnazijoje eina mažyn. Iš T25 
mokinių atvažiavus man į PiP— 
langą, pasiliko vos šimtas su vir- J 
šumi. Sunku surasti priežastį, ko- 1 
dėl taip yra. Kitur vis dėlto di- | 
dėsnis užsiinteresavimas mokslu, 
kaip musų apygardoje. Jei taip 
eis toliau, tai 25 metų sukaktuvės 
Palangos progimnazijos buvimo 
butų nelinksmos. Progimnazija 
išbuvo jau 23 metus ir vis dėlto
daug naudos atnešė. Butų įdomu 
žinoti, kiek kuriais keliais nuėjo 
baigusiųjų Palangos progimnaziją
per visą laiką jos buvimo. Palan
giškiai bijo atidarymo gimnazijos 
Telšiuose * tuokart Plungiškiai kn*
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rių Palangoj daug mokosi, Rieta
viškiai ir kiti atsitrauktų nuo Pa
langos. , Ir progimnazijai butu 
jfMaSr Kailinaitis

(“V-tto”).

IŠ LIEPOJAUS.
’i’arp Liepoj aus ir Klaipėdos au

tomobiliai pradėjo nuolatos važi
nėti jau nuo 6 d gegužio. I| Lie- 
pojaus išvažiuoja pirmafftrniaiš; 
trečiadieniais ir penktadieniais, o 
iš Klaipėdos antradieniais, ketvir
tadieniais ir šeštadieniais. Iš Lie- 
pojaus iki Kleipėdos Įima 10 ? ‘ 
» Palangos 7 rub.

(“R- Garsas”)

' IŠ RYGOS.
Po miestą klaidžioją daug žmo- 

" nių be darbo. Daugelis pabrikų. 
neturėdami Užsakymų, - sumažino 
darbus, ar tedirba vos kelias die
nas per sanvaitę. Ir nuolatiniems 
darbininkams maža darbo ir pel 
no. Ir uoste prie garlaivių šįmet 
mažiau darbo negu kitais metais. 
Be-to bedarbių skaičių dar padkli- 
no tūkstančiai žmonių, atėjusiųjų 
į Rygą daugiausia iš Rusijos ir 
Lietuvos pelno jieškoti.

Ne vien pabrikuose, bet šiaip 
. kitose įstaigose labai .maža krutė
jimo. Regėsime, ką duos artimoji 
ateitis. /

Rygos politechniką pabaigė šį- 
Jiet p. Jonas šimoliun>s su vardu 
Inžinieriaus-statytojaus. Politech
nikoje labai brangu moksEIs, todėl 
čia lietuvių studentų tėra vos ke; 
totas.: - L-

Prieš keletą metų Mintaujoje 
• latviai liuteriai atsiskyrė nuo vi

kiečių ir įsikūrė savo, grynai lat- 
viską parapiją, su latviais kuni
gais ; dabar ir Liepoiuje įsikūrė 
Šitokia parapija. Pradėta rtfpinties 
tokias pat parapijas įkurti dar 
Ventoilėje ir Rygoje. ,

(“R. Garsas”).

ATSKYRIMAS SUVALKŲ GU
BERNIJOS NUO LENKŲ ŽE- 

’ M ĖS.
1905 metais, kuomet subruzdus! 

Lenkija ėmė garsiai rei
kalauti autonomijos dešimčiai skai- 
tarnų dabar prie “Lenkų Karaly
stės" gubernijų, lietuviai, nors ir 
linkėjo lenkų tautai, kaip ir šian
dien, geriausios kloties^, tačiaus pa
būgo, kad mums, Suvalkų guber
nijoje gyvenantiems lietuviams, 
nekliūtų nelaimingųjų Galicijos ru
sinu likimas lenkiškojoj autonomi
joje. Todėlei žymiausieji to laiko 
musų veikėjai tam tyčia susirin
ko Vilniun ir ten nutarė išreikšti 

► valdžiai lietuvių reikalavimą, kad, 
įvedant Lenkų žemėje autonomiją 
arba savą valdžią, Suvalkų guber
nija butų išskirta iš Lenkijos teri- 

; tori jos, ir kad taptų primušta prie 
Lietuvos, kuriai taipo-jau butų 
duota autonomija aria sava val
džia. Toksai linkėjimas buvo, kiek 
pamename, išreikštas garsiajame, 
memoriale, kurį paskiaus vidurinių 
reikalų ministeris Witte išrado rei
kalingu apskelbti valdiškame laik
raštyje “Prav. Viestnik”. Tas lin
kėjimas, rodos ,buvo išreikštas ir 
į domi uosiuose Didžiojo Seimo nu
tarimuose. Jluvo nutarta ir įsaky
ta dagi antrosios durnos atstovams 
reikalauti Suvalkiečių, išskyrimo 
iš Lenkijos, jei kartais butų įve
dama Lenkijoje autonomija arba 
sava valdžia. Tas pats suvalkiečių 

^^riinkejimas kartas nuo karto buvo 
išreiškiamas kai-kurių Suvalkų gu
bernijos kuopų ir žymesnių žmo
gystų valdišku keliu- ir vięšai 
garsinamas laikraščiuose ir susi
rinkimuose. Kiek mums yra žino
ma, ir šių dienų ministerių pirmi
ninkas p. Stolypinas yra gavęs ke
letą raštų ir telegramų iš Suvalkų 
gubernijos, reikalaujančių atskyri
mo to# gubernijos nuo Lenkijos, 
įvedant ten autonomiją arba savą 
valdžią.

Nebūtų todėlei didelių dyvų, jei 
šiandien, kuomet pati V. Taryba 
išreiškė linkėjimą įvesti savą, val
džią dagi Vakariniame Krašte, — 
kad, sakau, dabar valdžia pakeltų 

. < . klausimą apie išskyrimą Suvalkų 
^bemijos iš Lenkų j Karalystės 
gubernijų. Tokį valdžios žengimą 

yjkunijiman lietuvių trūktinų mes 
privalome pasitikti visuomet kaipo 

gObrangų svečią. Gi jeigu skelbia- 
I^Bmasis laikraščiuose gandas sulvg 
I^Bšito klausimo pasirodytų netikra-, 
■Htaigi, jeigu valdžioje nėra dar rim- 
|^Vtai manoma skirti Suvalkų guber- 
■F niją iš Lenkijos teritorijos, tai da- 

bar, kuomet panašus klausimas yra

—■ l 1 —
SUMANYMAI IR DARBAI.
Skamba tiktai, skamba po Lie

tuvą plačią prakilnus šauksmas:
“Gyventi, darbuoties idėjai, švie

sti žmones”.
Tai išgirstame iš kiekvieno karš

tesnio lietuvio, ypač gi inteligento. 
Pavyzdžiui — mokytojui gavus 
kokią- nors vietą, kas jam per lai-' 
mė,' ko jis nežada! A’ien darbas 
kitų naudai, vien pasišventimas: 
rodos pajudįs visą. Lietuvą, iššluos 
iš- jos visas tamsybes! Bet tai daž
niausiai tik pirmutinis karštis, tai 
l.ik kelionės svajonės; — darbas 
paliekamas traukinyje.... Ką bu
vo žadėjęs geresnius laikraščius 
tarp žmonių platinti, tai dabar 
nekartą ir pats jų neparsisiųzdina. 
Ką buvo svajojęs “tarp žmonių 
gyventi, jų naudai jlarbuoties”, da
bar nesumezga artimesnių su jais 

’fyšių, dagi tolinas nuo jų. Vai
kams ir jų tėvams virsta nebeža
damuoju vadovu, bet paprasčiau
siu.... valdininku. Tarp jo ir 
jų kįią vaidai, nesusipratimai; jis 
skundžiasi ant jų Šiurkštaus apsi
ėjimo, menkp užlaikymo ir tt. Tik
tai ten, kuA mokytojai su žmonė
mis susiartinę, apię vaidus negir
dėti.

Dabar paimkim draugijas. Jos 
tveriamos pas mus dažniausiai vien 
formališkai: padaromas visuotinas 
susirinkimas, išrenkama valdyba, 
pakalbama ir galas. Dagi vi- 
suo-kuo aprūpintųjų musų “krikš
čionių-demokratų” draugijos irsta, 
jei- nėra sau atlaidų išsirūpinusios 
ir nesutraukusios 'parapijos davat
kų, rublių — kitą iš kiekvienos iš- 
gaudamos. Kad ‘ir “Blaivybės” 
draugija — kas gali užmesti Uo
gą tikslą ? 
butų už jį. 
veikimas ?
šimčių žmonių, sutąsąs. įteikiamas 
gubernatoriui, išrenkama valdyba 
ir jau, vadinasi. Skyrius įkurtas. 
Bet.... daugiausiai tie įsirašo, ku
rie jau seniai negeria arba nieka
dos ir negėrė, paprastai moteriš
kės. Tuo ir pasibaigia visas veiki
mas, neskaitant rinkliavos po 50 
kap. iš kiekvienoj pinigai renkami, 
darbo gi nesimato.

Puikus sumanymas sceną pa
kelti, bet kaip tai įvykdomai Štai 
Kauno “Daina” rengia vakarėlius, 
vaišina koncertais, dainomis.... 
tai daroma Įr, “kad tik 
atliktų”, numetus alkaniems vieną- 
kitą kąsnelį. Prisiminkim, kad ir 
pastaruoju du kauniškių vakaru— 
ne “Dainos” statytu—“Genovaitę” 
ir “Inteligentus” I '

Ir taip pas mus paprasti — pra
kilnus sumanymai, menki jų įvy- 
dinimai. Visur kur ne pasigrįši, 
tarsi apsnudusiųjų vaikščiojama. 
Žiūrima optimisto akimis, bijomasi 
kritikos, kurios dažnai mums trūk
sta. Nelyginant tinginiui-arkliui, 
reikalinga mums, karts nuo karto 
skaudus kritikos-Šotago kirtis ir 
tai nežiūrint kerio veikimas — ar 
konservatorių klierikalų ar radi- 
kalų-pirmeivių. Ypač gi neturim, 
rankas sudėję, laukti jog už mus 
padansiąs istorijos likimas, ir gė- 
rėties gražiais žodeliais, bet rei
kia tikrai imties darbų ir darbelių.

t Paziegis.
(“Lietuvos Žinios”). ’

KAS LABIAU RUPI — BEDIE
VYBĖ

Vien pagirti tegalima 
O tuo tarpu koks jos 

Surašoma keletas de-

bėrai jose sulyg ukrainiečių (rūši
ms), patogus laikas mums butų ši
tą savo' troškimą sulyg Suvalkų 
gubernijos, kame reikia, išnaujo 
jpa judinti.
4 (“R. Garsas”).

AR NEPAKLUSNU
MAS?

Pirm kelių metų, Lietuvoj nei 
girdėti' nebuvo apie jokius “be
dievius”, bet-dabar tai maž-he nuo 
kiekvieno kunigo, ar šiaip kalbant 
ar iš sakyklos, išgirsi juos bekei
kiant, arba, ko gero, nepasijusi, 
kaip jau ir pats beesąs apšauktas 
bedieviu. Klausantlokių kalbų 
ir pamokslų išrodo, kad pilna vi
sur privisę tų bedievių, ir kunigai 
išsijuosę dirba, kad “šventoji Lie
tuva” nepavirstų “bedievių šali
mi”. Ištikrųjų gi bedievių Lietu
voje nėra, o kad ir butų vienas- 
kit#s, tai tas kaip vandens lašas ju
roje išnyktų.
/ Nors tiems japonams gal ir per
daug garbės atiduodame, bet visgi 
galime pasakyti, kad ir “bedievy
bę” Lietuvoje įveisė japonai, nes, 
bekariaujant su japonais, susilpnėjo 
rusų vyresnybės galybė, iš to pas
kui kilo revoliucija, per kurią kaip 
ant delno valstietis pamatė, kas 
jo kailį lupa, ir kas jį patį niekina 
ir jo teises mindžioja. Ir kada 
visoje šviesoje pradėjo rodytis vi
sokios jį slegiančios biurokratų 
kanceliarijų paslaptįs tarp jų val- 
si tietis negalėjo nepatrinyti ir savo 
parapijos netikusios tvarkos, ir tu
rėjo pamatyti, kad ir musų kuni
gai taip-pat šeimininkauja parapi-

prato, kad reikia reikalauti. Na, 1 
ir kai-kurie drąsesni ėmė aiškinti 1 
žmonėms, kad parapijų reikalai I 
reikia kitaip sutvarkyti, reikia, kad 1 
ne klebonas butų parapijos turtų 
valdovu, bet patįs žmonės. Kitur 
stačiai savo klebonams pasiprieši
no ir pareikalavo atskaitų.. Žino
ma, toks žmonių reikalavimas ne
galėjo patikti kunigams, o ypač 
klebonams, ir jie, kad atkreipti ki
tų žmonių akis į kitą pusę, nei dau
giau, nei mažiau,' apskelbė, kad 
toki žmonės, kurie reikalauja ko
kių tai atskaitų ar kitokių parapi
jų sutva'rkymų, tai yra bedieviai, 
ir “permainų” reikalauja tik todėl, 
kad nori sugriauti bažnyčią, išnai
kinti tikėjimą, ir pertai jų nerei
kia, girdi, klausyti, ir parapijoms 
visai neturi teisės kišties į klebo
no “parėdkus”. Parizdžiui paro
dysiu Sočių parapiją (Telšių ap.). 
Parapijonįs susirėmė su klebonu 
dėl vargonininko: parapijonįs no
rėjo prašalinti vargonininką, o kle
bonas užsispyrė — ne, ir viešai 
iš sakyklos apreiškė, kad parapijo
nįs neturi jokios teises kištiesi į 
jo valdymą. Bet parapijonįs ne
nusiminė. Tada klebonas, .many
damas pritrauksiąs tamseniuosius 
žmonės, 'apskelbė, kad tie, kurie 
taip reikalauja vargonininko per
mainymo, yra bedieviai, ir to rei
kalauja todėl, kad nori, jog bažny
čia butų uždaryta. Bet -klebonui 
tokia “misija” visgi nepasisekė, ir 
parapijonįs pergalėjo; bet risi žmo
nės pasiliko tokiais jau katalikais 
kaip ir buvo. —- Mosėdyje dauge
lis pradėjo reikalauti nuo klebono 
atskaitų, ir kuomet — klebonui pa- 
rapijonų reikalavimo nepildant — 
vienas kaimas nenorėjo vežioti kle
bono “lekajaus” kalėdojant, tai kle
bonas visą kaimą apšaukė bedie
viais ir pavedė maršalkai skirti 
žmonės į “bedievius” ir “gerus ka
talikus’*, t. y. kurie priešinosi ku
nigo norams ir kurie nesipriešino. 
Pas “bedievius” visai nėjo kalė
doti. o ir kalėdodamas, kur tik 
sutiko nevisai paklusnią avelę, tai 
nedavė kortelės, o be kortelių ne
priėmė išpažinties. Mat, tokiu bil
du baudžia nepaklusniuosius. To
kių pavyzdžių galima parodyti dau
gybė. Dabar užtenka neišpildyti 
kokį-nors kunigo norą, kad tave 
apšauktų bedieviu, o tuo tarpu ga
li girtuokliauti arba kitaip nedorai 
gyventi, by tik pildyti visus kunigo 
norus, tai busi “kuogeriausias ka
talikas”. • > ' ,

Pats per save suprantama, kad 
jeigu jau priešintis nuo seno įėju
siam madon surėdymui, reikalauti 
kokių permainų, naujų įvedimų, 
gali tik tas, kurs pamato, kad se
nasis surėdymas niekai, ir kurs su
pranta, kaip butų geriau. Tai gali 
padaryti tik apšriestesniej i žmonės, 
šitą supranta gana gerai ir kuni
gai, ir todėl, kad ilgiau užsil&ikyti 
savo augštybėse ir galybėje, steng- 
giasi žmonėms neduoti apsišviesti. 
Užtai ir draudžia žmonėms skaityti 
be dvasiškos cenzūros knygas, pri
gulėti prie draugijų, kuriose nėra 
kunigų, už tai ir išleidinėja juo
dašimtiškus lapelius, kuriuose šau
kia, kad tėvai neleistų savo vaikų 
į gimnazijas etc.

Bet taip elgdamiesi kunigai ne
tik taip vadinamų “bedievių” skai
čiaus nesumažina, bet dar padidina, 
nes žmonės vis aiškiau supranta, 
kas musų kunigams labiau rupi. 
Ir nors kaž-kaip kunigai stengtųsi 
neprileisti žmonių prie valdymo pa
rapijų, bet nieko nepadarys: tas 
tęsis tik tol, kol nebus tokių “be
dievių” didesnės pusės. Tuomet 
nieks negelbės — nei iškrikimai, 
nei vyskupų paaiškininanti raštai: 
žmonės 
džiotij

neduos savo teisių min 
Žemaitis.

mos senobės mums išliko. Vokie 
čiai vietoj musų praamžinos kal
bos nori įbrukti savo derdeliavi- 
mus. A^r tai mes todėl leisime, 
kad Prūsų lietuviai, kaip kokie 
tykus, nieko neišmananti avinėliai, 
vikiečių Mikeliui platinami butų? 
Ne, aš sakau ne! Mes turim gel
bėti mus£ brokus Prpssų lietuvius, 
mes turime atgaivinti juose tėvy
nės meilę, mes turime įkvėpti jiems 
energiją, kad jie nesiduotų savę 
naikinti, bet stotų už kalbą ir 
mę savo teveliu. Prusai gynė 
vo tėvynę su didžiausia narsa, 
jo savo kraują, aukavo savo 
vastį; jeigu tikrieji lietuviai 
butų tuokart buvę buriutėmis, 
tų visus kryžiokus su jų kryžiais 
ir talkininkais surinktais visoj 
Europoj nusiuntę pas Belzebubą 
ant pietų. Prusai gynė savo tė
vynę, o mes šiądien žiopsome, no
sis nuleidę ir žiūrime, kaip sveti
mos kiaulės musų bulves knisa. 
Bet ar męs visada teip žiopso rime, 
ar snausime dar ilgiaus? Ne, mes 
turime šaukti susirinkimus, turi
me pradėti svarstyti, kokiu budu 
galėtume veiklaus Prūsų lietuvius 
iš letargo prikelti, mes turime 
ypatingai dėti savo skatikus agita
cijai ir propagandai Prūsų Lie
tuvoje, kadangi be pinigų nebus 
galima nieko tenai nuveikti, nes 
“Pinigai yra galybė”, sako pa
tarlė.

Lietuviai menkai apie -prietikius 
Prūsų Leituvoj težinantieji tankiai 
stebisi, kad Prūsų lietuviai patys 
savo tautiškais reikalais nesirūpina, 
noriai duodasi vokiečiams savę 
germanizuoti. Nėra iš to ką ste- 
bėtiesi. Ir. musų dzūkai davėsi 
lenkinti, tik dabar kur nekur pra
deda jie pabusti, kitiems lietuviams 
pradėjus,, lietuvystę tarp anų pla
tinti. Bet Prūsų lietuviai, arba, 
geriaus r-sakajit, visi prusai, yra 
kitokiose f, saniygose negu dzūkai. 
Juk Vokietijoj kūdikiai turi pri
verstinai, eiti mokyklon. Vokieti
jos mokykloj jeigu jose nebūtų 
germanizacija varoma, 
geros, 
kautis 
mokti 
kolijoj

Iš
Nors

rų sumanymų pro ausis praskam
bėti leidžia, vienok p. Brutėnio su
manymą būtinai turėtų išgirsti ir 
apsvarstyti; nes čion yra reikalas 
nevien likimo Prūsų lietuvių, bet 
ir vipos lietuvių tautos, likimas mu
sų brangios lietuviškos kalbos ir 
tėvynės. Tas sumanymas turėtų 
pajudinti širdį kiekvieno lietuvio 
arba lietuvės, visų, keno gįslose 
teka lietuviškas kraujas, uždegti 
užgesusį patrijotizmą. Vokiečiai 
musų brolius lietuvius Prūsuose 
žudo, o mes snaudžiame, kol jie 
kada, atsibaldę, pradės ir mus pa
čius žudyti. O tas ištikto atsitiks 
anksčiau ar vėliau. Rods jie ne-

PRUSŲ LIETUVOS, 
lietuviai daug visokių

jose prieš nieką atskaitos neišduo- žudo lietuvių kūniškai, neima Pin
dami, kaip ir visi kriti valdininkai 
Apart to, valstietis suprato, kad 
geruoju — prašymais — nieko ge
ro nuo tų savo ponų nei-šgaus, su-

sų Sėtuvių gyvastį, bet žudo juos 
tautiškai — dvasiškai, išplėšdami 
jiems jų kalba, kuri \ kaip kokia

že- 
sa- 
lie- 
gy- 
ne 
bu-

.am Prūsų randas mokintojus už
laiko ir jiems algas moka.

Apart germanizacijos mokyklo
se yra dar germanizacija varoma 
per laikraščius. Mokyklos kūdi
kius germanizuoja, o laikraščiai 
turi sugermanizuotus germanizaci
joj palaikyti Tokiais germaniza- 
torių organais yra “Kons. Draug. 
Laiškas” ir “Tilžės Keleivis”. Pir
mutinį išleidžia lietuvis-išgama 
Traušys, antrąjį vokietis Reylaen- 
der, o rėdo iš kunigų atsisakęs ar 
išmestas K. Jurkšaitis. Tiemdviem 
laikraščiam vokiečių randas duoda 
pašelpą už juodviejų judošiavimą. 
Jiedu varo savo darbą.

Taigi Prūsų Lietuvoje vokieti
na lietuvius du judbšiški laikraš
čiai, išeinanti dusyk sanvaitėj, o 
tautiško nė vieno laikraščio tenai 
nėra. “Naująją Lietuvišką Cei- 
tungą” ir Klaipėdos “Liet. Cei- 
tungą* negalima laikyti tautiškais 
laikraščiais, nes* juos išleidžia vo
kiečiai pasipelnymui. Gana jau, 
kad juodu prieš lietuvius nesiau
čia, bet dar kaip kada užtaria juos. 
Taigi Prūsų lietuviams reikia bū
tinai turėti savotiškas laikraštis, 
jeigu norime, kad jie ilgiau s lie
tuviais pasiliktų. Tą dalyką jau 
seniai suprato Mcrčius Jankus, ku
ris savo laike bandė išleisti “Ne
muno Sargą”, “Naujas Žinias” 
(Šitą rėdė Voska, kaipo apšrie- 
stesnis už Jankų. Red.) ir “Sau- 
lėtcką”, bet prakišęs po kčljs šim
tus markių, turėjo nustoti? Po to 
Enzys 
metus 
vėliaus

Jagomastas regis per tris 
leido “Lietuvišką Laišką”, 

vėliaus “Aušrą”, kurią teipjau vo
kiečiai užganubijo. Tas rodo, jog 
pavieniai ypatai negalima ten tik
rai tautišką laikraštį išlaikyti; prie 
to tur prisidėti lietuviškoji visuo
menė.

Apart laikraščių

yra labai 
tenai pradinę mokyklą lan- 
kpdikis daug geriau gal iš
degu, 1 duokime sau, Mas- 
ąrba net ir pačioj Ameri

koje. Todėl Jr Prūsų lietuviai 
nėra tamsuoliais, kaip gal kam ro
dosi. ten trasi labai menkai nemo
kančių rašyti ir skaityti; kiekvie
nas Prūsų lietuvis gavo gerą pra
dinę apšvietą nuo vokiečių, todėl 
ir garbina vokiečius. Lenkai, ki
tąsyk turėdami lietuvius savo ver
gijoj, nerengė jiems mokyklų, ne
davė apšvietos, o vienok daugelis 
ne vien sulenkėjusių dzūkų, bet ir 
šiaip lietuvių laikosi, kaip galėda
mi, lenkystei į skvernus įsikibę.

Patekus Prūsų Lietuvai į Ho- 
henzolemų nagus, tuoj aus vokie
čiai lietuviams pradėjo brukti sa
vo “Deutsche Sprache und deu- 
tsche Sitteri*’. Lietuviai būdami 
baudžiauninkais į jų tėvynę atsibas- 
čiusių vokiškų baronų, turėdavo 
mokinties vokiškai, nes už nesu
pratimą poniškos, vokiškos kalbos 
gaudavo rimbu per nugarą. Pa
naikinus baudžiavą 1807 m. įgavo 
ir Prūsų lietuviai šiek’-tiek liuosy- 
bės, bet metuose 1840—1848 
Fridrikis IV paskyrė apie 8 mi
lijonus markių suvokietinimui Prū
sų lietuvių. Tapo tada- įtaisytos 
priverstinos mokyklos, kuriose vo
kiečiai mokintojai pradėjo kišti lie
tuvių vaikams savo “der die das”; 
bet, žinoma, išpradžių labai atsar
giai. Gabaus po karui su Pran
cūzija, 1872 Bismarkis užsimanė 
padaryti Vokietijoj “Ein Volk, ein 
Vaterland”, užmanė teises, kad 
lietuvių kūdikiai mokyklose būti
nai butų veliami vien “der, dic, 
das” varyalin^ti.

Lictuvįiki ėtomentoriai tapo iš 
mokyklų^ prašalinti. Pramokęs vai
kas šeip-teip •'“der, die, das” var- 
valiuoti, «l turi” mokintis “deutsche 
Geschichie”, ‘kurioje, žinoma, kuo 
puikiausiai išgirti Fuerštai, Kur- 
fuerštai, Tieržogai, Kai šeriai ir kiti 
vokiečių didvyriai. Bet kada vai
kas prieina vietos, kur seniejie pru
sai ir lietuviai paminėti, randa 
juos buvūs “ein wildes, halbbarba- 
riches, schmųtziges Volk” (bu
kine, nuožn^, suskretusi tauta). 
Dabar gi, kaip vokiečiai lietuvius 
apcivilizavO,' jie esą atsiženklinę 
“durch Gutmuetigkeit, und Koe- 
nigstreue”. Jei jie tokios minkš
tos širdies, tiek gero, nuo vokiečių 
apturėjo, tai kodėl neturėtų ir pui
kiąją vokišką kalbą kaipo savo 
“Muttersprache” priimti? Kūdi
kis ,tokią mokyklą lankęs negali 
užaugti doru beturiu; jis turi pa
stoti Lietuvos išgama, nes jo jau
nas protas prie vokiety stės nu
kreiptas. Vokietis mokintojas ne- 
Hngėjo jain lietuvystę išniekinti

Lietuvos raštininkai, galąskite 
plunksnas, idant jeigu šitas suma
nymas liktųsi priimtas, galėtumėt 
reikalalįngos medegos pristatyti 1 
Apart laikraščio, reikia ir gerų 
knygelių vokiškomis raidėmis at
spausti ir jas kaip galint, reikia 
.tarp Prūsų lietuvių platinti. Prū
sų apšviestesni lietuviai privalo vi
sur, kur Jik galima, prakalbas ir 
pranešimus rengti, knygas ir- laik
raščius platinti, bėgančias žinias 
pranešti, tautiškas draugijėles 
rengti ir kas tam lygu daryti. 
Jeigu mes tą viską su karšta šir- 
džia dirbsime, pamatysime, kaip ne
užilgo Prūsų Lietuvoje lietuvy
stė užžydės ir prusiškiejie lietuviai 
teip gins savo tiesas nuo vokie
čių, kaip poras šimtmečių atgal se
niejie prusai gynė nuo kryžiokų 
savo tėvynę, ir savo tikybą, ir tada 
galės sau vokiečiai veltui laukti lie
tuvių išnykimo nuo žemės pavir
šiaus. Jeigu norime, kad tas at
sitiktų, stokime visi be skirtumo 
nuomonių, tikybos, arba tarmės; 
laisvamaniai ir krikščionys, katali
kai ir eretikai, socijalistai ir repu- 
blikonai, išvien dirbti, nes tas rei
kalas apeina visą Lietuvą ir visus 
lietuvius. Parodykime pasauliui, 
kad mes Lietuvos vyrai, kuriems 
svetimšaliai jau seniai mirtį pra
našavo^ ir kurių vardą iš geogra
fijų kaipo mirštančios arba jau 
numirusios tautos išbraukė, ir sa
kykime žodžiais Prūsų Lietuvos 
geradėjo, daktaro Sauerweino:

Męs tačiaus gyvi dar esam < 
Ir gyvi dar norim būt, 
Mes linksmai dar išsitiesiam, 
Ir nenorim dar pražūt!

Ir jeigu mes teip visi draugiš
kai ‘už savo tautą stosime, kaip 
musų pratėviai kovojo po Žalgi
riu prieš kryžiokus, nušvelnysime 
ir -Prūsų germanizatorius, kaip tai 
jau padarė čekai Austrijoje, todėl 
sekkime čekų paveikslą!

Galiausiai reikia žinoti, kad kol 
tas viskas bus nuveikta, puls ne
mažai aukų iš lietuvių pusės. Mes 
žinome, kad germanizotorių ber
nas, profesorius Kuršaitis, jau nuo 
seniai užsiima, vertimu nužiūrėtų 
straipsnių lietuviškuose,
čiuose, ir tuos paduoda 
valdžiai. Panašiai daro 
žės Keleivio” redaktorius 
tis, ir jis jau yra ant tūlo lietu
vio policiją užkurstęs. Jeigu teip 
darosi Prūsų Lietuvoje, kol tenai 
visi lietuviai miega, tai koks bildė- ,j. 
sis tenai tarp judošių pakils, kaip 
tenaitiniai lietuviai pradės iš letar
go keitiesi? Jei šiądien, kada dar 
lietuviai ištikimiausi Vokietijos pa- 

: valdiniai yra, valdžios pasamdytas 
' Jurkšaitis “Keleivyje*’ nesigėdi ant 

lietuvių visokius kurstymus raši
nėti, buk lietuviai nori revoliuciją 

L Prusnose kelti, tai ką jis sakys ta
da, kada lietuviai pradės j ieškoti 

, savo tiesų? Todėl tąsyk paklius 
’ į vokiečių nagus daugelis musų 
• tėvynainių, kils persekiojimai, at

siras nemažai kankinių. Bet kas 
mums tie persekiojimai? Mes sto
jam, ir turime stoti, už savo šven
tas tiesas, už savo kalbą ir savo 
tėvynę. Priespaudos ir persekioji
mai mums ne naujiena, mes jau, 
kaip ir musų tėvai, esame su prie- 
spaudomis gerai apsipratę. Todėl 
į darbą, į darbą! gelbėti naikina
mą Prūsų Lietuvą! Jeigu visi 
musų broliai lietuviai draugiškai 
kovos, tai po kiek laiko turėsime 
iš tikro kuom pasigirti :

Kad priešai prieš mus siauč ir 
siunta, 

Iškenč lietuvis ir atkunta.

ir mokyklų 
Prūsų lietuvius germanizuoja Prū
sų kunigija, ypač tie kunigai, ku
rie iš gimimo lietuviais yra. Ko
kie penki metai atgal prūsiškojo 
synodo susirinkime buvo- tųlų ku
nigu sumanyta paliauti dievmaldy- 
■stą ir pamokslus lietuvių kalboje 
laikius, ir tas sumanymas, butų iš 
tikro priimtas tapęs, jeigu vysku
pas Guddas su porą sąžiniškesnių 
Snigų nebūtų prieš tai užpro- 

taVę. Bet pastoriai vienok germa
nizuoja lietuvius savo pamokslais. 
Taigi oėra ko stebėties jei Prūsų 
Henriai teip urnai virsta į vo- 
kiechis. Jie iš visų pusių apsiaub
ti judošių, o nuo kitų lietuvių pa- 
gelbos negaudami, tur nykti, kad 
ir nenorėtų. Jeigu dar tokios san- 
lygos ilgiau trauksis, jie turės vi
sai paskęsti vokietystėje. '

Juk ur Prūsų lietuviai bandė 
ginti sąvo tiesas. Jie siuntė daug 
kartų peticijas, prašydami, kad vo
kiškoji valdžia juos teip nesmaug- 
tų< nes jie ramiausi ir ištikimiausi. 
Vokietijos pavaldiniai. . Jankus, a. 
a. daktaras Sauervrein, Merčius, 

• Semtus, Juras Mikšas ir k., savo 
» laike nemažai agitavo ir budino 

savo brolius. Lietuviai buvo iš- 
• rinkę pasiuntiniais Tamošių, Sma

lakį, Mačiulį, ir paskiaus Vilių 
1 Gaigalą Ph. D., bet kas iš to. 

Tamošius su Mačiuliu vokiečiams 
1 parsidavė; Smalakys, tiesa, buvo 

tvirtas -lietuvis, bet, negalėdamas 
kaip reikiant valdyti vokiškąję kal- 

i bą (valdė ją gerai ir pirma jo na
muose viešpatavo vokiškoji kžlba, 
tik jaunesniejie jo vaikai lietuviš- 

; kai temoka. Red.)., negalėjo daug 
ką parlamente padaryti. Gabes
ni, lietuviai vadovai, nors buvo pa- 

i statyti kandidatais, vienok jų ne- 
1 išrinkdavo. Mat Prūsų lietuvių 
I partija pati neįstengė surinkti ga

na pinigų varymui agitacijos. O 
, Amerikos ir tikrosios Lietuvos tau

tiečiams neprigelbint, lietuvių ge- 
į resniejie kandidatai visados krlo. 
. Daktaras Gaigalaitis, rods gana 
. mokytas žmogus, bet būdamas ku- 
, nigu, jis politikoje negali nieko ge- 
, ro lietuviams suteikti. Kęs jeigu 
. ką priešingo vokiečiams p^rlamen- 
i te prasitartų, tuojaus butų “raus” 
. iš vietos. Priegtam kunigui, ar jis 

šioks ar toks butų, vieta tiktai baž- 
nyčioje su poteriai! baladotis, o 

. nemaišytis į politikos reikalus. 
Nuo jo lietuviai nieko nelaimės, 
nes jis parlamentan nueina pasė
dėti arba pritarti kokį žodį vo-

Norint, kad Prūsų lietuviai at
gytų, reikia.Amerikos ir tikrosios 
Lietuvos tautiečiams, susitarus su 
Prūsų prakilnesniais lietuviais, už- 

' dėti tenai taktišką laikraštį. Toks 
laikraštis tur būti gerai rėdomas, 
ir jo raštai turi būti atsakanti, tmiam klebonui žinią. 
Kiekvienas žodis turi būti kaipi (’ 
kardu Prūsų Lietuvos judošiams 1..........
ir kaip vaistas tautiškai sergan- sinešė kubką 
tiems Prašų lietuviams. Todėl 
čion reiks ne vien pinigų, bet ir

— ■ ■■■ r
taip šiuo laffcu striuka. Ačiū Die* 
vui, kad plėšikams nepasisekė dau
giau ko pagiežtl

Tai tokios šiuo laiku pas mus 
atsitiko naujienos.

Kaliu vertis.

SALIUNŲ DAUŽYTOJOS. ' 
JPittsburg, Kas. Miestelyj West 

Mineral suareštavo §6 moteris, ka
dangi jos daužė čia esančius saliu- 
nus. Mat moterys užpyko, kad sa- 
lianininkai ne norėjo joms katilai^ 
alų pardavinėti.

MIRTIES BAUSMĖ UŽ VAh 
KŲ VOGIMĄ.

Washington, D. C. Kongreso 
atstovas Radenburg padavė kon
gresui teisių sumanymą, kad va
gianti vaikus butų mirtim baudžia
mi. Jau to nereikalaujama nė se
novės žydų prisakymuose: pas žy
dus reikalaujama vien gyvasties i,z 
gyvastį, akies už akį. ' > 
J jį T V
ROCKEFELLERIO DOVANA.

New York. Garsus praiobėlia, 
iš darbininkų triūso surinkęs šim
tus milijonų doliarių, John D; 
Rockefelier, padovanojo N«w 
Yorko mokyklų užvrizdai apšvieti
mo reikalams 10 milijonų doliarių; 
pirma tam pačiam mieriui dova
nojo jis 42 milijonus.

laikraš- 
vokiečių 
ir “Til- 
Jurkšai-

Vaidevutis.

I§ LONDONO.
Berželio 11 d. naktį apvogė lie

tuvišką šv. Kazimiero bažnyčią. 
Vagilį įsimalinta pro stogo langą, 
ir nusileista virve žemyn į bažny
čią. !

Kajp pasirodo, plėšikų darbuo
tasi bažnyčioj gana sargiai: iš- 
šnipinėti visi kampai; mat, tikėta
si rasti sau brangių daiktų. Su
daužytos skrynutės, kur buvo de
damos aukos, nulaužytas monstran
cijos kryžius ir padaryta dar kiek 
daugiau nuoskaudų. Išeinant tik pa
imta kubka su švenčiausiuoju ir 
pinigų kiek rasta. Plėšikai, kaip 
matyti, kb-nors pasibaidė: šiaip bu
tų visus sau tinkamus daiktus pa- 
siglemžę. . Policija, radus bažny
čios duris praviras, tuoj davė vie-

Kas buvo 
tie plėšikai, nėra žinios. Tai yra 
labai liūdna žinia, kad plėšikai iš- 

4 su švenčiausioju 
Sakramentu.

Lietuviams parapijonams padarė 
nuostolius, kadangi su pinigais ir

CHICAGIETĮ SUĖDĖ ALLIGAe 
TORIAI.

Pensecola, Fla. Atkakęs čia 
praleisti vasarą chicagietis He|r- 
man Wilcox užsimanė išsimaudyti 
Good Time ežere. Bet jis nežino- 
jo, kad jame yrą daug ai liga t orių. 
Įėjus jam vandenin, alligatoriai jjį 
sudraskė. Apgraužtus nuo mėsų 
kaulus rado po keturių dienų.

1 ‘ * j

PABĖGO PRASIŽENGĖLIAI,
Mount Clement, Mich. Iš čią- 

nykščio kalėjimo pabėgo keli {5ra- 
sižengėliai, kaip mano jie dabąr 
Kanadoj. Pabėgo pagarsėję plė
šikai : James Courtney, James Kdl- 
ley ir Frank Smith. Mat jiems 
jų draugai pridavė pielyčias ir su 
joms jie perpjovė langų štangas.

NEPASISEKĖ MOTERŲ 
DEMONSTRICIJA.

New 'York. Čia dvi moterų 
laisvės šalininkės užsimanė su būg
nais kelti ant gatvių demonstra* 
ei jas. Bet toks kovos būdas mi
nioms nepatiko, demoestrantės tu
rėjo j ieškoti policijos apgynimo, 
šalininkų jos miniose nerado.

1 '4

KETURKOJIS GAIDYS.
Marųuette, Wi£. Šitame pavię- 

tyj, ant fanuos H. Landgarfo už
gimė gaidys su keturioms kojoms 
ir auga gerai. Farmeris nori il 
bandyti, ar jam nepasiseks išdirbti 
keturkojų rištų veislę.

TRŪKSTA PINIGŲ URĖDNIN- 
R KŲ ALGOMS.
Atlanta, Ga. šitoj valstijoj už

drausta pardavinėti svaiginanti gė
rimai, iš kurių valstija turėjo ne 
mažus įplaukimus. Išsekus dabar 
tam šaltiniui, valstijos iždui trukb 
sta pinigų išmokėjimui urėdnini- 
kams algų. Todėl leista pardavinėti 
čia teip vadinamą "Near Beer”, už 
kurio pardavinėjimą laisniąi atsi
eina po 200 dol.

GAISRAI.
Green Bay, Wis. Sudegė čia 

įtaisos Diamohd Lumber Co. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
150000 dol.

TVANAI.
Nuo smarkių lytų Missouri vato 

Stijoj užgimė tvanai, kurie užlie
jo didelius laukų plotus ir labai 
daug nuostolių pridirbo. Netoli 
□ūllacotha prigėrė septyni vyriš
kiai. Upė Grand River išsiliejo 
per krantus ir užliejo visas žemes
nes rietas. Tvanai užgriebė Kan- 
sas ir Iowa valstijas. Nuostoliui 
skaito ant 150000 doL

DARBO LADKO
f Glace Bay, N. Y. Streikuoja 

čia 2000 kalnakasių. Buvo jau su
sirėmimai streilderių su streiklau
žiais ir policija, kuriame daug 
žmonių sužeista. — į. j

V Oberdeen, Wash. Darbai čia 
ne tik nepasi gerino, bet visai su
stojo neaprubeži uotam laikui. Te
gul čia todėl nieks



LIETUVIAI AMERIKOJ.
Iš GILLESPIN, ILL.

2 d. berželio buvo čia vestuvės 
Prano Naikelio, kuriose susirin
ko diktas čianykščių lietuvių bū
relis; visi užsilaikė rainiai (teip 
ir turi būt; neramius iš pokilių rei
kia prašalinti. Tai visai papra
stas, privatiškas atsitikimas. Red.).

šitame miestelyje yra kelios lie
tuviškos šeimynos, yra ir du pa
vieni. Svarbesnių nesutikimų nė
ra. Iš laikraščių ateina čia: 4 
egz. “Tėvynės”, 3 "Keleivio 2 
“Kovos”, 1 "Lietuvos” ir 1 “Dar- 
binv.bu Vilties”. .

‘ J. Keidošius.

. . ‘ Iš HERRIN, ILL.
Čia pradžioj šių metų buvo su

sitvėrusi po globa L. S. S. 21 
kuopos, teatrališka kuopelė ir ren
gėsi lošti Antonovo "Bombą”, bet 
užstojus bedarbei, reikėjo atidėti, 
nes keletas draugų išvažiavo kitur 
darbo j ieškoti; lošimas atidėtas 
iki ateinančiam rudeninį. -

Paskui sumanyta įsteigti knygy
nėlis. Dviem draugam perėjus per 
pažangesniuosius lietuvius, surink
ta kelioliką egzempliorių knygų 

. ir 10 dol. knygų supirkimui. Lie
tuvių Pasilinksminimo Kliubas pa
aukavo 20 dol. Supirkta daugiau 
knygų. Laikraščiai ateina visi, 
apart "Saulės” ir “Žvaigždės”, iš 
Lietuvos ateina “Lietuvos Ūkinin
kas”, iš Anglijos "Rankpelnis”. 
Knygynas yra prie angliškų socija- 
list’ų skaityklos. Knygos pasiskai
tyti gaunamos dykai; gali ateiti 
visi lietuviai (Knygy nėlis yra prie
šais Opera Housje, South Park 
avė.).

25 d.- berželio pasimirė nuo šir
dies ligos Karolius Gudišauskas, 
sąnarys D. L. K. Vitauto Kliubo. 
Kūnas palaidotas tautiškuose ka
puose’. Velionis buvo visų myli
mas.

Jeigu kas norėtų knygynui pa
aukauti knygų, teiksis siųsti jas 
antrašu: M. Demikis, Box 522.

J. T. Adomaitis.

IŠ PITTSTON, PA.
Berželio 22 d. pasimirė čia ži- 

■ noma tarpe angliakasių lietuviška 
dekliamatorė M. Klimiutė, išgy
venusi vos 17 metų. Velionė, bai
gusi pradinę mokyklą Pittstone, 
įstojo į Kingstono seminariją, ku
ria pabaigus, žadėjo įstoti į kole
giją, bet mirtis užkirto jos mie- 
riams kelią.

Ji r buvo artima giminaitė V. 
Kudirkos, ir jo komponuotos dai
nos buvo didei jos mylimos.
• Velionė didei budu skyrėsi nuo 
čianykščio suanglėjusio jaunimo. 
Galima buvo turėti viltį, jog pa
baigusi mokslą, bus kelerodžiu sa
vo tautietėms. J—a

Iš BROOKLYNO, N. Y.
Jau nuo pereito rudenio, kuomet 

dar rengiami buvo jubiliejai Dr. 
V. Kudirkos, likosi suorganizuo
tas choras iš vyriškų balsų, pa
mokinti apsiėmė P. Bųkšnaitis. 
Jis išmokino keletą tautiškų dai
nelių. Mat choras buvo surengtas 
tik papuošimui jubilėjaus. Pusėti
nai sudainavo parengtame vakare 
atminčiai Kudirkos ir jo darbų. 
Matyt buvo užsiganėdinimas pu
blikos, kuri šaukė dainirikus ant 
estrados, kad daunuotų dar dau
giau.

Po tam vakarui pas dainininkus 
atsirado dar didesnis noras palai
kyti chorą. Nutarėme išsirinkti 
komitetą: pirmsėdį, sekretorių, ka- 
sierių. Mokestį paskyrėm nedidelį 
— 5c. mėnesyj. Nuo to laiko su- 
stiprėjąs choras, ne sykį dainavo 
Brooklyne ir apielinkėse. Brook- 
lyno pažangesniejie vaikinai, ma
tydami choro darbštumą, kad pa
stūmėti pradėtą darbą pirmyn, Lie
tuvių Gimnastikų Kliubo leido 
naudoties pijanti mokinant dainuo
ti. Užtai mes išreiškiam nuošir
džią padėkavonę L. G. K. drau
gams ir podraug p. Paukščiui “V. 
Lietuvninkų” leidėjai, kuris leido 
pasistatyti pijaną savo ofise ir čia 
susirinkti moky tis dainuoti kas pėt-Į 
nyčia. :

Dabar mes esame geresnėse san- 
lygose ir tikimės ant žiemos, jei 
musų užmanymas išsipildys, ir 
draugas P. Bųkšnaitis neatsisakys 
darbuotis, turėsime maišytą cho-i 
rą, kad pristos ir mergi
nos, ypač tikime todėl, kad atva
žiuoja Amerikon p. M. Pettauckaš, 
kuris, manome aplankys ir *musų

galima butų iš kalno prisiruošti,’ 
idant pribuvęs turėtų iš ko su
rinkti tinkamus balsus. Tad drau
gai ir draugės! padėkit pastūmėt 
pirmyn visą reikalą. Vaikinai ir 
merginos turinti balsą nelaukite 
užkvietimų ir prašymų. Jei pri
jaučiate, taLdalyvaukit patįs ir ki
tus raginkit darbuotis, nes nėra 
gražesnio ir kiltesniO' lavinimosi 
jaunimui, kaip teatras, dainos ar 
muzika, nes 1 tas viskas padaro 
žmogų geresniu.

Repeticijps atsibūva kas pėtny- 
čia 8 vai. j vakare “Vienybės L.” 
ofise. ’

Brooklvniečiai, rodosi, ateinan- 
čią žiemą daugiau pasidarbuos ap
švietimo dirvoj, paskui geriaus ga
lės surengti teatrus, koncertus, 
prakalbas, prelekcijas. L. S. S. 
19 kuopa užmanė susivienyti su 
visoms pirmeiviškoms kuopelėms 
ir darbuotis bendroms spėkoms. 
Jau išsiuntinėti laiškai su užkvie- 
timais prisidėti prie to darbo.. Kon
ferencija atsibus liepos (July) 25 
d. 2 vai. po pietų Tautiškoj salėj. 
Ir pašaliniai bus leidžiami į po
sėdžius. ;

? •; r
SCRANTON’ PA.

3 d. liepos lietuviška šv. Juoza
po parapija surengi išvažiavimą 
už miesto, arba ekskursiją para
pijos naudai. Apie ekskursiją, 
kaipo apie ekskursiją, nėra ką ir 
sakyti, jei bent paminėti tik, kad 
musų broliai lietuviai visur ir vi
sados pasilinksminimų laike nega
li apsieiti be kraujo:; ir čia susi
pešta, susikruvinta įr papiktinta 
svetimtaučiai. Mataitt tokį apsi
reiškimą, veržte veržiasi klausi
mas: ar musų žmonės, ištikrųjų dar 
taip yra tamsus, kad be gyvuliš
kų muštynių negali apsieiti? Pa
minėtina dar vienas dalykas. Skai
tytojai žino, kad byla parapijom] 
su kunigu ir 'vyskupu da neužsi
baigė, o ekskursiją surengė para
pijos kimitetas, be kunigo leidimo; 
surengti ekskursiją buvo labai rei
kalinga, nėsa nebūtų «iš ko apmo
kėti procentai už paskolą, užtrauk
tą ant bažnyčios — ( “kuniginiai” 
gi su kunigu pri šakyje tik ir laukė, 
kad ekskursija nenusisektų, kad 
procentai nebūtų apmokėti ir kad 
bažnyčia butų parduota; tad ir 
sumanyta daryti šunybės: bandyta 
sulaikyti antrą traukinį ir uždrau
sti ekskursijos laike pardavinėti gė
rimus, tačiaus tas nenusisekė. Vi
sų spėjama, kad tą darė kunigas, 
tad ir taip jau suerzinti žmonės da 
labiad rugojaant jo; .ir,, kaip gir
disi, bravaro savininkas A. Spitzer 
ir savininkai parko palei Lake Lo- 
dore apskundė teismah kunigą ir 
vyskupą, su kurių žinia ėsą tai da
ryta. Išvažiavimo laike dalinta 
žmonėms plakatai apie busimą bal
savimą bažnyčios klausime; pažy
mėtina ant tų plakatų keletas išsi
reiškimų, kurie aiškiai liudija, jog 
scraAteniečiai, •• besibylinėdami su 
vyskupu, atsižiūri ir į tai, kad musų 
kunigai, lietuviai kunigai, patįs pri
vedė žmonės prie bylinėjimosi, pa
tįs sau kasa duobes. Štai pora sa
kinių: “Broli lietuvi...... jei ne
nori būt vergu svetimtaučių; jei 
nenori girdėti kas nedėlia iš saky
klos keiksmus ir piudimus vienų 
ant kitų; jei nenori, kad tave api
plėštų už sakramentus, šliubą, iš- 
pažint, krikštą; jei nenori ma
tyti verkiančią našlę, kuriai kuni
gas išplėšia paskutinį skatiką už 
jos vyro palaidojimą; jei nori pa
baigt nesutikimus parapijos ir ma
tyt meilę ir brolybę;.jei nori tu
rėti gerą kunigą, kuris bus tavo 
mokytoju, o ne-kišenių tuštintojo 
— .... jei to viso geidi, lietuvi, 
tai atiduok savo balsą už parapiją, 
o ne vyskupą....” Iš šių žodžių 
matosi skriaudą, kurią darė iki 
šiol ir daro $lar musų Kunigai; jei 
jau patįs žmonės, lankanti baž
nyčią ir einanti išpažinties, sako, 
kad jų kunigas yra kišenių tuštin- 
tojas, o.ne mokytojas, tad aišku, 
jog patįs kunigai stumte atstumia 
žmonės nuo savęs ir nlio Dievo ir 
tuomi gelbsti laisvai manantiems 
žmonėms.

4 d., liepos bendrovė “Laisva 
Mintis” laikė reguliarišką sanvadi
nį susirinkimą. Iš iždininko, Dr. 
J,. Šliupo, raporto matosi, kad dvie
jų mėnesių laike į bendrovę yra 
prisirašę 47 ypatos, parduota 65 
akcijos ir pinigų įplaukė iždan 
$347.05 (akcijos yra parduodamos 
ant išmokėjimo, tad ir pinigai 
įplaukia už jas dalimis). Kaiku- 
rių bendrų yra geidžiama leisti 
laikraštį, kaip susirinks ižde $1000 

didmiestį ir mums pagelbės, nes čia|doliarių, nėsa iš daugybės laiškų, 
ras būrį jaunuomenės pritariančios'’* '— —  «-—j ’ 
jo darbui.

Gerai butų, kad p. M. Petraus
kas iš kalno praneštų, kur ketina

kuriuos prisiunčiama bendrovei, 
matyt, kad žmonės labai interesuo
jasi laisvamanišku laikraščiu ir 
daugelis jį užsisako. Kadangi kra-

liūs apsimokėjusių skaitytojų, tad 
tarta atsišaukti per laikraščius, kad 
kas nori gauti laikraštį, te prisiun
čia prenumeratą: juo greičiau susi
rinks tam tikras skaitlius skaityto
jų, juo greičiau išeis ir laikraštis.

Privatiškame bendrovės pasikal
bėjime nutarta susinešti su p. II- 
gaudu ir pasirūpinti parengti 
Scrantone “Miko koncertą”, o gal 
pasiseks ir operetę. B. Žclma.

ATSISAUKIMAS
Gerardvillės, Pa. Lietuvių kuo

pa No. 918 distrikto 9 mano, jog 
visi lietuviai dirbanti kasyklose, 
prigulinti į angliakasių uniją, no
rėtų žinoti ir gerai suprasti uni
jos reikalus ir apsvarstyti, kad 
joje viskas butų kuo geriausiai su
tvarkyta. Ir ištikro, teisingai pro
taujant, unijos reikalai lietuviams 
būtinai reikia žinoti ir suprasti. 
Bet iš Irtir mes galėtume semti rei
kalingas žinias, jeigu savo kalboj 
neturime organo. Tiesa, yra 
angliškoj kalboj kalnakasių or
ganas, bet jis lietuvius mažai ga7 
Ii pamokyti, jei iš tūkstančio lietu
vių vos vienas gerai gali angliškoj 
kalboj leidžiamą organą suprasti: 
toks organas kokią gali naudą at
nešti tiems, kurie nesupranta ge
rai angliškos kalbos? Todėl mu
sų kalnakasių kuopa užprašo vi
sur kitur esančias vietines kuopas 
prisiųsti mums pilnus antrašus. 
Turėdami visų kuopų antrašus, 
mes galėsime pasekmingiau dar- 
buotiesi, galėsime sušaukti visų 
vietinių kuopų (lokalų) susirinki
mą. Apsvarsčius gerai reikalą, ga
lėsime išsirinkti vieną iš lietuviškų 
laikraščių musų organu, apginėju 
kalnakasių, kuris daugiau rašys 
apie musų reikalus. Prašome visų 
draugų perskaityti kitiems šitą 
musų atsišaukimą, nusinešti susi- 
rinkiman, o ten draugams jį per
skaityti. Prašome it visų lietuviš
kų laikraščių tą musų Atsišaukimą 
atkartoti.

Lietuvių Lokalo 918 viršininkai: 
Prezidentas — Antanas Glinskas, 
Sekretorius —- Jurgis Želvis, 
P. O. Box 201, Gerardville, Pa.

ATSISAUKIMAS.
24 Seimas S. L. R. K. A. Cleve- 

lande, Ohio, priėmė į savo prie
globą -organizaciją Sandaros Lie
tuvių Rymo Katalikų Amerikoj. 
Del t ogi septinta šaka Sandaros 
Clevelande atsišaukiame į kitas 
šakas, idant jos praneštų mums: 
ar jos žino,, ir ar sutinka ant to 
susijungimo su S. L. R. K. A.? 
Mes septinta šaka, protestuojame 
prieš tą susijungimą todėl, kad 
jokios informacijos apie tai _nuo 
Centro komiteto -neturėjome. Mes 
septinta šaka Sandaros protestuo
jame prieš priėmimą į S. L. R. 
K. musų organizacijos ir velytume 
veikiaus kreipties prie Susivieny- 
jimo Lietuvių Amerikoj, velytume 
verčiaus būti po globa tos organi- 
zacijbs negu po globa Pautieni- 
jados.

Viršininkas šakos,
J. Vitkauskas.

5. Ant parodos nupirkti daigtai 
negali būti išnešti, kol nepasi
baigs paroda - *.

Pasarga. Kadangi paroda bus 
su paaiškinimais .išstatytų daigtų, 
tai išštatytojus malonei meldžiame 
suteikti paaiškinimus savo rank
darbių : kaip darytas, kur, kada, 
kaip ir kur vartojamas ir tt.

Parodos rengimo komitetas:
... A- Valroden,

. • J. Zenkelmas,
' , Ed. Kriščiūnas.

Su visokiais reikalais kreipkitės
pas:

M. Brazauskas,
883% Bank st., 

\Vaterbury, Conn.
P. S. Kiti laikraščiai malonės 

atka.loti.

ŽODIS I VISUOMENĘ.
Broliai ir sesers!"
Sunkų, bet svarbų darbą paėmė 

veikti VVaterbury o lietuvių "švie
sos” draugija ir daug turės paneš
ti triūso ir iškasčin, idant surengti 
jau minėtą rankdarbių parodą. 
Bet čion ne vienos draugystės dar
bas, čion visuomenės. Taigi ir 
prašome visuomenės stoti mums 
į 'page’.bą musų užmanyme. Gau
name laiškus, kad nesutinka mokė
tinu) lėšas, nesutinka apmokėti 
vietas svetainėj, bet nepaklausė, 
nepagalvojo, kur mes gausime tiek 
pinigų, idant apmokėti išlaidas pri- 
rengimui parodos ir da mokėti 
prisiuntimo kaštus? Paimsime pa
vyzdį tankiai rengiamų rankdar
bių parodų Latvijoj. Jeigu viena 
draugija apsiima rengti parodą, 
tai kitos draugijos eina pagelbon, 
skirdamos po keletą rublių išlai
doms, arba skiria kaip draugijos, 
teip ir pavienės ypatos gerokas su
mas pinigų, kaipo dovaną, už ge
naus išdirbtus daigtus. Teipgi ir 
siuntinėjimo kaštus apmoka išsta
tytoj ai. Bet jeigu randasi koks 
arba keli, kuriems yra persunku ar
ba visai negalima apmokėti lėšas 
siuntimo, bet turi gana svarbius iš
dirbinius, tai vietinės draugijos sa
vo kaštais nusiunčia * parodon. 
Bet mums niekas' nepaduoda pe- 
gelbinę ranką, bet tik klausia: Kiek 
aš gausiu atlyginimo? Atsišaukia, 
pavyzdin mokslacivtai, turį gerų 
piešinių, malonėtų siųsti, bet.'... 
skurdas, stoka pinigų. Ar mes 
galime kaltinti tokias ypatas? Ne, 
bet džiaugiamės, kad nori mUs 
lemti, ir noriai apmokėtume siun
timo lėšas, bet ant nelaimės ir mu
sų draugijos iždas “džiova serga” 
ir reikalauja teip-pat sušelpimo.

Prie tam, męs tikimės nuo paro
dos sutaupinti kokį grašį į moks- 
lainės fondą. Mes ilgai tą dalyką 
galvojome, bet nėra kitokio kelio, 
kaip tik prašyti Amerikos lietuviš
kos visuomenės stoti mums į pagel- 
bą tame dalyke.

I>abai butų geistina, kad butų 
galima paskirti augštesnes sumas 
dovanoms už geriaus išdirbtus 
daigtus ir tuomi patraukti prie 
dalyvavimo gailesnius artistus. Čia 
galėtų mums pagelbėti gero vely- 
jančios draugijos arba pavienes 
ypatos, skirdamos po keletą dol., 
kaipo dovaną kokiai nors ru
sei geriausiai išdirbtų rakandų. 
Teip gi draugijos galėtų pagelbėti 
vietiniams neturtingiems mokslei
viams persiųsti daigtus parodon, 
apmokant lėšas persiuntimo. Teip 
gi kreipiamės prie Amerikos vi
suomenės, ypatingai literatų su
teikti savo nuomonę kaslink įstei
gimo ant parodos literatūros sky
riaus. • Paaiškinimus ir savo nuo
monę galite duoti per laikraštį ar
ba per laiškus, o mes busime už 
tai didžiai dėkingi.

Jau buvo minėta, kad paroda tę
sis nuo 6 iki 11 rugsėjo (Septem- 
ber) šių metų, todėl butų geistina, 
kad daiktai paskirti parodai butų 
atsiųsti, arba nors perstatyti parodos 
rengimo komitetui ne vėliaus, kaip 
iki 1 d. rugsėjo^ idant butų gali
ma iki parodai suspėti atspaust 
kataliogus išstatytų daigtų.

• n M. Brazauske*.

IŠLYGOS “ŠVIESOS” REN
GIAMOS PARODOS.

Daigtai paskirti parodan, bus 
padalinti į tris skyrius sekančiai:

I. a) Išstatytojas išstato daig- 
tą ant parodos, paaukaudamas jį 
draugijai su tiesomis pardavimo.

b) Išstatytojas išstato ant pa
rodos paaukaudamas draugystei su 
išlyga, kad negali būti daigtas par
duotas, bet kaipo auka turi pasi
likti ant atminties draugijos glo
boje. . /

II. a) Išstatytojas išstato ant 
parodos apkainavęs daigtą ir at
siradus pirkėjui, daigtas gali būti 
parduota*.

b) Nuo parduoto daigto nuo
šimtis turi pasilikti draugystei nuo 
10% iki 50%, pagal nusprendimą 
komiteto.

III. a) Išstatytojas pasilieka vi
sas tiesas ant savo daigtų: parduoti 
ar atsiimti.

b) Išstatytojas turi apmokėti 
vietą svetainėj nuo 10c. ir dau- 
giaus už vakarą, pagal didumą 
daigto ir susitaikymą su parodos 
rengimo komitetu.

ABELNČS IŠLYGOS.
1. Visi išstatyti rankdarbiai nau

dojasi tiesomis gavimo dovanų 
(prize)’.

2. Siuntimo ir atsiėmimo kaš
tus turi apmokėti išstatytojas daig-

3. Draugystė atsako už sugadin
tus ir prapuolusius daigtus.

■4. Draugystė apdraudžia nuo 
ugnies visus ant "parodos išstaty-

■ ’ KUR DINGO? « -
Jau apie metas laiko praslinko, 

kaip girdėjome pranešimą, kad Re
voliucijos šelpimo Komiteto ižde 
likę apie kelios dešimtįs doliarių, 
su kuriais nežinia ką daryti.

Teipgi girdėjome, jog tame rei
kale buvo paleista krivūlė per R. 
§. Komiteto narius, bet galų-gale 
viskas dingo, kaip akmuo van
denyje. ....

Visgi žingeidu butų žinoti, kaip 
tas reikalas užsibaigė (jeigu jis už
sibaigė), ir todėl gal kasnors pa
norėtų visuomenę apie tai painfor- 

'mueti, Labai žingeidus.

Man buvo atsiųsti dviejų ko
miteto sąnarių balsai skirianti li
kusius pinigus išleidimui Kudir
kas raštų. Prie to aš pridėjau sa
vo balsą, kuriuom patariau skirti 
tuos pinigus Kankiniams. Tuos 
balsus pasiunčiau R. š. Komiteto 
finansų sekretoriui Bagočiui. Ten 
balsavimas h* užkliuvo, bent apie 
tolesnes balsavimo pasekmes nieko 
ne girdėjau. šernas.

VIENA GYVASTIS KIEKVIE
NAM AUGŠTUl.

Viena gyvastis augštui. Augš- 
tais yra miesto didieji dangų sie
kianti triobėsiai; gyvastys yra ge
ležies statytojų. į kiekvieną augš- 
tą numiršta žmogus.

Ir šorti McLaurie, užėjęs ant 
vindo, turinčio jį augštyn kelti prie 
plikos geležies ant viršaus augan
čio namo, dėkavojo savo laimin
goms žvaigždėms, kad jis ant ga
lo pasirinko laimingą darbą. Dvy
lika naujo Didžiojo Vakarinio 
triobesio augštų supynė savo ge
ležinius grobius dangaus link ir 
ikikol laimė buvo gėra. Du vyrai 
— du seni vyrai — ir vaikiūkštis 
nukrito. Vyrai užsimušė ant vie
tos ; vaikiūkštis dar buvo gyvas. 
Trįs nelaimės per dvyliką augštų. 
Tai buvo nurodymas, kad Didysai 
Vakarinis namas kilo po laiminga 
žvaigžde ir Sorti jautėsi gerai.

Jis dirbo gana ilgai prie kito
kių pavojingų darbų. Skersai ir 
išilgai visą žemę jis apėjo dirbda
mas. Jis kabojo ant virvės vir
šuj Rytinės upės New Yorke, kal
damas raudonai įkaitintus nitus į 
didelio' naujo tilto juosinį. Jis 
varinėjo stričkę šimtus pėdų augš- 
čiau San Francisko gatvių, kur 
rytiniai vėjai blaškė jį į visas pu
ses ir siūbavo žemės drebėjimas 
ant gatvių žemiau. Santa Fe dar
bai jį pažinojo, darbai šalies, kur 
nitų žaizdro žarijų karštis vargiai 
buvo didesnis už dienos kaitrą, 
kur vanduo buvo gabenamas dar
bininkams šešiata mulų ir bejaus- 
liai indijonai kaitinosi prie saulės 
ir stebėjosi iš žmonių tiesusių til
tą terp augštų krantų tik oro lai
komą.

Ant St. Paul gelžkelio pacifišku 
pakraščiu galėjai jį rasti berupe- 
st ingai važinėjantį ant geležių, ku
rios per juose upes ir riavus ir pri
rengė kelią ateinantiems paskui 
keliatiesiams. Kuone visur, kur 
tik darbas prie geležies buvo rei
kalaujamas, galėjai rasti Sortį jei 
ne tą, tai kitą kartą, nes Sorti ba
stėsi teip kaip ir kiti jo rųšies. 
Jis ėjo nuo darbo prie darbo su 
senovės atsitikimų j ieškotojo ne- 
paisinimu. Darbą jis visuomet ga
lėjo rasti. Darbas duodavo gerus 
pinigus. Ir po dviejų dienų juos 
gavus jų nebuvo, jie perėjo į at
lapas kišenes tų, kurie patenkina 
stipriųjų norus, vyrų užsimetusių 
lošti. Sorti niekuomet pinigus ne
laikydavo. Tai ne tam jis dirbo. 
Jis dirbo, nes jis mylėjo geležį ir 
mąstis apie balkį siūbuojantį visaip 
200 pėdų viršuj gatvės ir noras 
jį pagauti, padėti ir sunituoti, bu
vo perdaug stiprus pageidimas, kad 
jį galėtų pergalėti. Jis visuomet 
jį šaukė atgal prie amato. Kar
tais jis žadėjosi liautis ir apsistoti 
ant vietos. Jis kartą pristojo prie 
darbo dirbtuvėje Omahoje. Bet 
jie pradėjo statyti augštatriobį mie
ste ir Sorti susimedžioję savo dir
busiojo kortą ir sugryžo prie sa
vo “pašaukimo”.

Jis dirbo metai po metų. Jo 
alga buvo augščiau algos viduti
nio darbininko; jo tausojimai bu
vo daug mažesni. Jis buvo typiš- 
kas savo amato darbininkas, jis 
buvo Sorti. •

Dabar jis pagryžo namon. Chi- 
cago jį ir išmaitino ir užaugino, 
Austin avė. matė jo vaikystą, o 
Trilby gauja ant gelžkelių skaitė 
jį vienu iš mitriausių narių, apie 
porą kartų policija rado reikalą 
matytis su juo, bet teisingos mėly
nos akys jo kaktoje davė jam lais
vę. Ir teip jis išaugo į vyrą ir 
geležies darbininko amatas, toks 
kokiu jis yra, pašaukė jį, teip kaip 
karas šaukė atsitikimų mylėtoją 
seniau. Ji* pamėgo jį, iškeliavo 
ir vėl gryžo ir dabar linksmas, kad 
Didysai Vakarinis triobėsis buvo 
statomas ir kad jam teko ten 
dirbti.

Šorti apsivedė, kaip tas papra- 
tai būva su žmogum, kuomet jis 
nustoja noro bastytis, pasiekus 30 
metų amžiaus. Nedidelėje gyve
namoje arti daržo buvo juodais 
plaukais nedidutė jo žmona. Jo
sios paveikslas buvo po užpakali
niu laikrodėlio antvožu pas šortį 
ir atminimas rytinio persiskyrimo 
dar neišėjo jam iš atminties, kaip 
jis užėjo ant vindo.

Užlipo kiti vyrai. McDermott, 
didelis, išdžiuvęs viršininkas, ir 
Heintz, kuris buvo Sorčio bendra
darbiu. Penki metai atgal jie bu
vo drauge prie darbo Pittsburge. 
Dabar jie vėl susiėjo, nė sykį nesi
matę nuo to laiko, s /

“Gražus, berželio rytas gegužio 
mėnesiui”, tarė Heintz.

“Puikus”, patarė šorti.
Viršininkas bambtelėjo “Leisk” 

ir vindas iškilo iki murynės vir
šaus. Tąsyk geleždirbiai išlipo 
ir ėmė sliuogti. Viršuj ant plikų 
geležinių balkių viršininkas pasi
žiurėjo į- laikrodėlį. Kasžin-kur 
žemai sušvilpė švilpynė, keliamoji 
kartis susvyravo pamaži ir dienos 
darUrs prasidėjo. -

Ant gatvės, ilgos vielinės virvės 
galas susiubavo ties raudonai nu
teptų balkių krūva. Vyras nutvė
rė vąšą, perkišo jį apačia balkio ir 
užkabino ant virvės viršuj. Pa
spyrė užveržimą kelis kartus, per
sitikrinimui, ar laikosi gėrai, at
sitraukė į šalį ir mojo ranka.

“Iiii-iii” — sušvilpė . plonas 
švilpynės balsas.

“Bum-bum”, atsiliepė vin
das. Virvė užsiveržė pamaži. Bal
kis pamaži kėlėsi nuo krūvos.

“Iiii-iii”, sušvilpė švilpynė, 
Mašina sustojo. . Iššoko vyras ir 
sudavė savo didžiuliu suktuvu į 
vąšą, užsmaukdamas jį geriau ant 
virvės.

“Iiii-iii ?” vėl mašina pradėjo ir 
dabar didelis geležies šmotas ėmė. 
siūbuodamas, kilti vis augštyn, ir 
augštyn iki pačiam geibių renti
nio viršui, kur Šorti su Heintzu 
ir viršininku jo laukė. Berupe- 
stingai jie laukė jo ateinant besu- 
žiniai nutaikydami lygsvarybę ant 
savo augštų laiptų, kaip tjktri savo 
darbo žinovai.

Heintz apsičiupinėjo savo tuš
čias kelinių kišenes.

“Duok šian krimkės, šorti”, jis 
tarė. “Aš savo tabaką užmiršau 
žemai. Ištikro turėjau”.

“Niekad neturėjai, nori pasaky
ti”, tarė viršininkas. “Neduok jam 
šorti. Tai jo paprotys. Aš jį 
visą mėnesį šėriau prie Kaw upės 
darbo”.

Bet šafčio širdis buvo pilna lai
mingo žmogaus didžiaširdybės. 
Nes tąsyk jo mažytės žmonelės 
paveikslas stovėjo jo akyse.

“štai”, jis sušuko ir sviedė jam 
plycką. Heintz linktelėjo nuo bal
kio teip, kad žmonės žemai aik
telėjo, pagavo plycką, nukando ge
rą šmotą ir metė atgal žmogui sto
vinčiam ant tvirtos žemės.

Balkis pasiekė dabar jų augštu- 
mą ir pradėjo svirti jų link. Heintz 
pasilenkė norėdamas jį pasiekti, 
uždėjo savo stiprią ranką ant vie
no gak^ ir vedė jį prie jo vietos.

“Eik ant koliumnos, šorti”, pa
sakė viršininkas.

Augščiau visų kitų geležių sto
vėjo dvi koliumnos, daugiausiai 
prasikišę statymo šmotai. Žemiau 
jų buvo geležies grobias; augščiau 
jų be mėlyno gegužio dangaus ne
buvo nieko. šorti pasižiurėjo 
augštyn, pasitaisė savo diržą ir 
pradėjo sliuogti.

Apskričia koliumna jis sliuogė 
su tokiu lengvumu ir greitumu, 
kokis pritiktų profesionališkam ak
robatui, kuriuomi jis ištikro buvo, 
ir dar daugiau kaip tiek. Netoli 
viršaus jis sustojo, supynė drūtai 
kojas apie geležį ir ištraukė ilga 
rankena suktuvą iš po diržo. Siek
damas viršui galvos, jis užkabino 
už spynos ant viršaus koliumnos, 
kad save užtraukti. Tik kelios pė
dos atidalino jį dabar nuo viršaus, 
šorti patraukė gerai trauktuvą 
persitikrinimui, ar drūtai užsika
binęs ir paskui traukė.

Paskui žmonės žiurėjo į kolium
nos viršų ir pamatė, kodėl šorčio 
suktuvas nuslydo. Vyras, kuris 
tepa geležį, įdrėbė maliavos klec- 
ką vidun. Maliava viršuj apdžiu- 
vo, bet šorčio suktuvas perėjo per
dėm, rado minkštą, taukuotą me
džiagą apačioj ir su didesne žmo
gaus kūno svarbos dalia pasikabi
nusia ant -jo — pasprūdo. Tai 
buvo viskas; truputis užteptos 
maliavos, truputis nelaimės uždėti 
suktuvą ant nelaimingos vietos; 
bet padarė savo darbą šorčiui.

Jie pakėlė jį nuo terrakotos še
šiais auštais žemiau. Ambuliansas 
suskambino ant gatvės apačioje. 
Iš čia jį nuvežė. Ambulianso chi
rurgas pakratė galvą. Sorti buvo 
negyvas.

Heintz ir McDermott nulipo že
myn nuo savo augštų laiptų ir pa
sižiurėjo vienas kitam į akis.

“Geriau eik pasakyt jai”, tarė 
McDermott ant galo. “Tu geriau
siai jį pažinojai. ■

Heintzui nuėjus pranešti apie 
draugo mirtį, viršininkas užlipo 
ttgal prie darbo. Kita gyvastis

nuėjo; kita pagalvė užmokėta; bet 
triobėsis turi augti, tarytum nieko 
neatsitiko.

Ar tas atsitiko? Ar tai tikras 
atsitikimas? Paklausk geležies dir
bėjų pačių aęie tai. Ne kartą, bet 
dešimtimis kartų šitos darbo die
nose gyvenimo tragedijos atsikar
toja. Jos atsitinka kasdien. Pa
sižiūrėk į kitą augštanamį, kurį 
matysi statant Suskaityt jo augš- 
tus kįlančhis kaip grobius linkui 
dangaus. Tąsyk atmink, kad ant 
kiekvieno tokių geležinių augštų 
vienas šorti, ar jo bendradarbis 
nubrazdėjo mirtin dėl vieno iš tų 
atsitikimų, kurie valdo ir sprendžia 
geležies dirbėjų likimą. Tas gal 
neatsitinka prie visų triobų. Tū
li triobėsiai yra laimingi. Bet se
kantis tikrai turės daugiau negu 
pilną dalį ir galų gale vidutinis 
skaitlius bus teisingas. ' •r *

- ===== 
GRAŽU. 7 

(Fantazija).
Pulku lekioti dvasioje po pta 

taus pasaulio plotus, nematyti var
gų ; džiaugtis vien gražybėmis, 
štai plaukia ties tavo galva pilki 
debesėliai, jie temdo saulės spin
dulių šuvius. Tu nepyksti, nes 
ir tau gerai jei vėsu. Naktis, 
šimtai žvaigždžių.... O! kaip 
gražu! kiek čia poezijos, kiek sva
jonių! Štai tu įgauni sparnus ir ' 
leki kaip paukštis, palieki žemę, 
jos skurdą, girdžiasi vien jo atbal
siai. Tau gražu. Leki per ne- ' 
apribuotus plotus laisvas, tau ne- i 
reikia lenktis nė prieš nieką. Žmo
gaus jiegos dar nesuvaržė ir neap- 
tvėrė oro, dar atmosfera neapjuo- Į 
sta įstatymais. Leki ir matai po 
savo kojų menką žemišką pasika- ; 
kinimą. Bet tau gerai, tu lygus 
kalnų ereliams, kuriems debesys 
slankioja po kojų ir vis šypsosi 
skaistus saulutės veidas. Tau gra
žu, nes esi laisvas kaip erelis. Bet 
tau nuobodu, tu j ieškai ramumo. 
Tu myli grožį, myli todėl, kad 
tau gražu. Tu myli šlamėjimą 
miško lapelių, tu mėgsti jo dainas, 
kada nuo vėjo dainuoje giria.-Ir 
štai tu vėl leidies ir leki žemyn, 
nutupi kaip paukštelis gėlyne, kvė
puoji saldų kvapą ir džiaugies ir 
jauti, kaip kaista jausmai, čia 
dar gražiau negu tuščiuose padan
gių plotuose. Gražu, kada pava
sario saulutė pasveikina savo spin
duliais žemę. Gražu, kada gamta, 
numetus žiemos pančius apsiden
gia nauju stebuklingu rubu. Gi
rios pasipuošia vainikais žaliųjų 
lapų, žolės apsidengia kvėpenčiais 
žiedais. Dvasia ilsisi; jai gerai, 
jai gražu. Paukšteliai čiulba skrai
dydami ties gėlėmis ir bučiuodami 
gražius jų pumpurėlius. Vėjalis 
vos kvėpuoja vėsindamas karštus 
saulės spindulius. Eini, štai upelis 
kriokia, šniokšdamas teka nuo kal
nų; viską jis neša su savim, neša 
ir nyksta jūrių gilumose. Gražu B 
žiūrėti į upelį, kuris tekėdamas 
rūsčią daina gieda.... Gražiausia, 
kada saulė, eidama į savo guolį, 
siunčia paskutinius atsisveikinimo 
spindulius. Stovi ant krašto pla
čiųjų jūrių; visur lyguma kiek 
gali apimti t akis, bangos, vos siu- 
buodamos, kruta, viskas išrodo lyg 
javų laukai tykiai nuo vėjalio siū
buojanti. Gražu, kada saulėleidžio 
raudoni spinduliai nudažo jūrių 
paviršių, kada mažos bangos pa
virsta į lelijų laukus, kada čiulbė
jimas paukštelių sukelia poezijos 
jausmus, kada dvasia skrieja į 
platų svietą, kada širdyje auklėja 
meilę ir jausmus — tada gražiau
sia valanda gyvenimo. Gražiausia, 
kada ant valandos užmiršti skaus
mus ir pasineri vilnįse saldžiausių 
svajonių, pasikakint gyvenimu ma
tai rojų, kvėpuoji meile ir kikumu 
jausmų ir nori sušukti: Gamta to
kia graži, taip puikiai žydi gėlynai, 
bet žmonės, kodėl jus toks žiau
rus?! j P. Gintaras.

- _

DARBAI PRIE GELEŽINIŲ 
NAMŲ STATYMO.

Tai yra pavojingiausias amatas 
visame sviete. Tą visi žino — 
bent tie, kurie laikraščius -skaito 
Bet fle, kurie dirba, žino tikrai 
kaip tai pavojinga yra — bet ji 
nepasako. Mirtis jiems visuome 
yra po akių. Atminimas draugo 
kuris vakar dirbo visai arti jų/ 
o šiądien guli namie, pabaigęs sa
vo dienas, yra visuomet prieš juos. 
Bet šita įdomiausia žmogaus ypa
tybė, galėjimas eiti, rankomis su
sikabinus net su mirtimi ir su ja 
susiprasti, apsaugoja geležies dir
bėją nuo sielojimosi dėl jo pavo
jingo pašaukimo. A*

“Pavojingas? Tikrai teip”, sa-” 
ko- jie. Ir čia išgirsti juos begi-



Tikėjimų istorijos Rankvedis
Su paveikslais s;_

Paraše, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Vertė J. Laukis

Bet 
be-

dydami tam tikras silpnas puses arba kelias išimtybes. 
Niekur negali būti padėtas tvirtas rubežius terp gamtos ir 
intelektuališkos srities, negi galima apsireiškimą priskaityti 
išimtinai vienai ar kitai tų dviejų sričių. Bet reikia iš
pažinti, jog garrttiŠJiAs aiškinimas daugelio apsireiškimų yra 
vienpusišku ir todėl klaidingu ir jog gamtiškojo mokslo 
pūdas nėra pakaktinas mums sprendžiant apie tikėjimiškus 
apsireiškimus sulyg jų vidurinės vertės. Męs drauge su 
kotze ir daugeliu mokslininkų bei filozofų šios dienos ti
kime, jog išrišimas šitos dilemos yra galimas, su kuriuo 
abi pusės galėtų susitaikyti. ,_  

3. ŽMOGUS IR GYVULYS. -
Nusisiuntinfo raštai. Męs čia paminėsime teipgi tuos 

veikalus, kurie apšneka klausimus, lypstančius tikėjimo pra
džią jo pilniausioje prasmėje: H. Spencer, The Prihciples 
of Cociology (2 tom., 1872—82); E. B. Tylor, Rescarches 
into the Early History of Mankind ant the Development 
of Sociology (2 tom., 1872—82); E. B. Tylor, Rescarches 
šitas yra puikus veikalas dėl jojo pilnumo, tikrumo ir me
todiškojo etnologiškos medžiagos sutvarkymo; Sir John 
Lubbock, Prehistoric Times as illustratcd by dncicnt rcmains 
and the thannerš and rustoms of modern savagcs (1865); 
The Origin of • Civilisation and the Primitiz>e Condition 
of Man (1870);O. Caspari, Die Urgeschichte dcr Mcnsch- 
heit mit Ruecksicht auf die natucrliche Entzvickelung dės 
fruchesten Gcisteslebcns (2 tom., pirma laida, 1873; ra- 
šėjas tikras Darvininis, medžiaga nepilna ir abejojama, bet 
antropologiškos sąstatos interesingos); G. Roskoff, Das 
Religionszi'csen dcr rohestcn Natun’oelkcr (1880); E. 
Zeller, Ueber Ursprung und ILcsen dcr Religion (1877); 
in Eortraege und Abhandl.. antras rinkimas); Tito Vignoli, 
Myth and Science (antra laida, 1882).

Pilnai laukiame pasipriešinimo, sakydami, jog tikėji
mas yra sava ir abelna visos žmonijos nuosavybe, liet 
čion susitinkame su klausimu, ar tikėjimo pradžia prasi
deda lygiai su ruožu sienos, skiriančios žmogų nuo gyvu- 
io, arba, kitaip sakant, ar galime męs rasti gyvulius su

la-

arba 
skai- 
mė- 

__dar- 
Menkas pa-

^qpta 1500 metę atgal.T, .<

riant savo pašaukimą; “Tai yra 
žaismės dalis”.

Žaismės dalis! . Žaisti su gyve
nimu ir myriu kaipo dienos dar
bo atsitikimu! Vienval statyti dar
bą augščiau gyvenimo; dėti gyva
stį ant svarstyklių ir švaistyti jąja, 
tai, girdi, žaismės dalis! Antroji 
dalis yra gavimas 62*40.  į valan
dą, kas, kaip galite žinoti be pai
šelio ► ir popieros, padaro $5.00 
astuonių valandų dienai. Dailydė 
padaro kuone tiek pat, kaip ir dau
gumas kitų statymo namų amati
ninkų.

•) G. Ruemelln. Reden und ▲oftaelze, £ 430.

Žmonių gyvenimo pradžia, jų išsisklaidymas po žemę, 
pirmieji vystymosi laipsniai, originališkosios kalbos ir tikė
jimo formos, namines ir draugijinės tvarkos, viskas tas pri
klauso priešistoriškiems laikams. Bet klausimas kįla, ar
i y tpr iškepi padavimui palikus mus tamsumoj, kitoki liudi
jimai ik! tulam laipsniui negalėtų-uždengti spragos? Iki 
ti-ilam rubežiul teip. Žmogaus stovis jam žengiant į isto- 
rišką šviesą įgalioja atžvilginius išvadus sulyg jo priešisto- 
riškų padėjimų. Žmogus,^išeinąs ant istoriškosios regyklos 
turi jau kalbą, tufas draugijinius įstatymus, budus ir pa-

•* *) Paprotys pas daugelį laukinių tautų, pačiai apslrgus gimdymo 
liga, vyrui apsimesti sergančiu tuja pačia ilga. Vert.

5. PRIEŠISTORIŠKOJI ARCHEOLOGIJA.
Nusisiuntimo raštai. Be Sir Lubbock’o ir Caspari’o 

darbu, kuriuos jau minėjome, priduosime sekančias abelnas 
apžvalgas: Hamy, Precis de paleontologie, humaine (1873 ); 
Mdrguis de Nadaillac^ Les preiiistorigues (2 tomai, 1881; 
šitas paduoda gerą apžvalgą ir mąstingą dalyko svarstymą) ; 
N. Joly, L* honime aižant les mėtau* (1879); G. de Mortil- 
let, Le prehistoriąue, Antiguite de V homme (1883); G. 
Cotteau, Le prehistoriąue en Europe; Congres, Musees, 
Esrcursions, (1889). Be šito svarbi medžiąga yra surinkta 
daugelyje vietinių rinkinių ir daugelyje straipsnių laikraš
čiuose (pav. Revue Archeologigue). Maž-daug tikra nuo
monė apie didumą šitos rašliavos yra paduota Harrasso- 
witzo, Antiq. Katal. No. 104. -1J

Gamtažiniai teipgi atkreipė savo atidžią į šituos klau
simus, kurių istorija, kalbažinystė ir etnografija negali iš
rišti. ’ Ir nėra abejonės, jog gamtos mokslo svarbus yra žo
dis sulyg amžiaus, vienumo ir pradinės žmonijos būklės ir 
jog nuomonės tokių vyrų, kaip Darwino, Ch. Lyell’o, de 
Quotrefages’o ir kitų, turi nemažą galybę. Bet męs nesi
gilinsime į tą dabar. Vienok turime ant greito peržvelgti 
atradimus nuo priešistoriškųjų laikų ię nurodyti vertę stu
dijų rišančių su jais, žinomų kaipo priešistoriškojo archeo
logija bei paleontologija savo siauresnėje prasmėje.

Prie^istoriškasis žmogus, apie kurį 'neturime žinios, 
kuris visiškai pranyko net iš Seniausių padavimų atminties, 
paliko mums tūlas liekanas savo namų bei kapų, kaulų, bei 
sąnarių, ginklų bei padarų, rakandų bei indų ir net kaip-ką 
iš savo amuletų ir stabų. Kuone visuose svieto kraštuose, 
Siberijoj, Algerijoj ir Indijoj, kaipo ir Europoje bei Ame
rikoje yra laimėti tolygus atradimai. Prie jų priklauso 
menhyrai (augšti akmenys); dolmenai (akmeniniai skobniai 
ar ruimai), kromlekai (paminklai iš akmenų), apščiai ran
dami daugelyje šalių, Indijoje kaip ir vakarinėje Europoje, 
kuriuos tankiai vienok be tikro pamato skaito druidiškais 
ar keltiškais. Homeras žinojo senoviškus akmenis, kurių 
tikslas jau tąsyk buvo užmirštas*). Didžiausiomis tokių
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akmeninių paminklų liekanomis yra du Anglijoj** — Stone- 
henge (Stonhendž) ant Salysbury’o Lygės ir mažiau žino
ma akmenų grupa Abury’je Wiltshire: į abu, rasi, yra švent- 
namidis, apsiaučiamais kapų. Bet šitie akmenys nėra vie
ninteliais priešistoriškojo periodo liudijimais. Urvuose, 
pilekalniuose ir kitur yra atrasta ir ištirta daugelis laidok 
jimo vietų. Boucher de Perthes atrado priešistoriškojo 
žmogaus padargus lunašų dirvoje Sommės Abbevillėik

Dordogne urvuose; teipgi kuone per metašimti 
kiti urvai bei kitų upių sunašos suteikė savo dalį. Sveica- 

azeriUOS€ tapo atrasti peliniai gyvenimai, Danijoje 
lukstmes krūvos (Kjoekkenmoekling) perjieškota, Missis- 
sippės klonio pnemomski pylymai ištirU tokių vyrų kaip

(Toliaus bus).

Tai ne kasžint kokia užmoke
stis, apskaičius darbo būdą, nes 
net jei geleždirbis nebūtų užmuš
tas prie savo darbo, tai jis tankiai 
turi skalbti pragaišintą laiką dėl 
sužeidimų. Tai nėra lengvas ama
tas, nes sudėti didelius balkius į 
jų vietas,, suvaryti nitus yra darbu 
reikalaujančiu stiprių rankų, 
tikras geleždirbis savo darbą 

l veik pamėgsta.
/ Be kūno stiprumo ir visų
blausiai nervų drutymo, jiems ma
ža ko daugiau reikia turėti. Jiems 
reikia žinoti šiek-tiek apie plieną 
ir geležį — tiek kad atskirti vie
ną nuo kito. Jiems reikia mokėti 
atskirti balkį nuo koliumnos, suk
tuvą nuo nito. Bet didžiausia svar- 

> ba ne tame, ką jie žino, tik tame 
ką jie daro. Jam nėra reikalo il
gai mokyties amato; nėra nieko 
tokio, ko jis trumpu laiku negalė
tų išmokti. Vietoje to yra šimtai 
kūno ir protą t gudrybių, kurios 
jį padaro tinkamu geleždirbiu, ne- 
sibijančiu laipioti didžiausioj augš- 
tumoj aršiausiais laiptais.

Jų vienu yra gaudymas ir mė
tymas nitų. Vyras prie žaizdro 
dirba savo įrankiais ant poros len
tų, padėtų skersai dviejų balkių 200 
ar 300 pėdų augštunioj. Vienoj 
pusėj yra bertainiuka$ su šaltais 
nitais, kitoj pusėj mažas žaizdras. 
Jis sumeta nitus į žarijas,. ima 
dumplėmis dumti ir įkaitina gele
žį baltai. Keturios dešimtys pė
dų toliau, nepsaugotaš, ant vieno 
skersinio stovi vyras prisitaisęs, 
su tuščia skardine rankoje. 
Žaizdrininkas ima su replėmis žė
ruojantį nitą ir be jokio paisini- 
mo meta oran. Kitas vyras su- 
skardine turi jį pagauti.

Jei nitas metama pro šalį, 
jei gaudytojas nepagauna, tai 
tosi prastu darbu. Vienok 
tant ir gaudant ilgai, abiem 
bininkam pavojinga, 
krypimas, ar paslydimas ir nauja 
auka prisideda prie ilgo vienval 
augančio sąrašo. Bet neperdau- 

*giausiai nelaimių atsitinka prie ši
to. Jei darbininkas yra atsidė
jęs. . Je* jis sergstisi nelaimės, 
tai apsaugotas sulyginamai kal
bant. Tai tik suvangėjus, jam ne- 
sisaugojant gerai nelaimės įvyk
sta. .

Paveizdan, statant Cook apskri
čio naują triobėsį darbininkas pe
rėjo skersiniu padėti kitiems už
traukti balkį į , vietą. Jis perėjo 
gerai ir taisėsi užimti terp jų vie
tą. Kiti buvo užsikreipę į jį pe
čiais. Kasžin kas atsisuko ir žmo
gus nusivertė. Jie pasižiurėjo ir 
ant gryslo žemiau pamatė jį ka
bantį ant siūbuojančio galo len
tos ir kantriai belaukiant, kad jam 
numestu' virvę užtraukti jį vėl 
pne jo. darbo. Paklausus jo, kaip 
atsitiko, jis atsakė: "Ką aš žinau”.

. Jis Jtupuolė, bet negalėjo pasakyti 
■Jsip- -

Turėdamas pirštus kaip plieno 
replės nuo laikymo kietų daiktų 
ir stiprias rankas nuo sunkaus dar
bo, geleždirbis tankiai apgauna mir
tį tokiais miklumais, kurie cirke 
suteiktų jam garbę Į ir pinigus. 
Puolant žemyn, jo didžiulės ran
kos išsiskečia, drūti pirštai griebia 
kad ko nusitverti ir susilaikyti, i 
Puolus dvidešimtį pėdų nusitverti 
balkį ir susilaikyti, tai šposas tik 
gdeždirbrui galimas; ’ jie padaro 
tą teip tankiai, kad sunku net ti
kėti.

Vienas iš įdomiausių puolimų, 
gerai pasibaigusių, atsitiko su vie
nu vaikėzu, kuris nupuolė stačiai 
galva septynis augštus, apsivertė 
ragožiumi ir įsikabino abiem ran
komis į plieninę lyną. Tas buvo 
visai be sužinomo iš jo pusės, 

z<nes jis-tiktai pasijutęs kybąs ore 
br^I ir patyrė, kas atsitiko.
^Palaimintasis besužinumas nėra 
šitą?ytu' ^uo P**  pastydirao iki at- 
taigildar“nni ligonbutyj ar atsipeikė
tai /UBwi puolantis, nieko neiži- 
nik* 1®* yra’ ganrtos dovana;

pelės padėjimas katės dantyse.

Ri 
ir 
ti-

io, arba, kitaip sakant, ar galime męs rasti gymlius 
tikėjimu, arba žmones be tikėjimo?

Ar turi' gyvuliai tikėjimą? Negalime stebėtis, 
išsivystimininkai atsako ant. to su tvirtu patikrinimu 
suranda jungiančią grindį terp žmogaus ir gyvulio net 
sėjime. Baimė ir meilė, ištikimybė ir guodonė, anot 
gautų žynių tikėjimišką išvyzdį pas kaikuriuos .gyvulius. 
Prietikiai terp pono ir jo šunes yra tikėjimiški; teip pat, 
ie abejonės, daugelis kitų gyvulių turi laikyti žmogaus 
nesuprantamą ir tankiai nedraugišką pajiegumą kaiptr die
višką galybe. Skruzdės antai, gal žiuri į žmogų kaipo į 
šokį nelabą Molochą ar Ahrimaną. Gyvuliai be savo prie
tikių prie žmogįus randa tikėjimą kitokiais budais, drau- 
goyiniai gyvuliai randa jį savo šeimynose ir bendrijose; 
vaizdykime, paveizdan, bites, atiduodant garbę bitinui.

Tokia tai nuomonė tūlų žmonių, su kuria kiti tik iš 
dalies susitaiko. Jie atskiria tikėjimiškus jialinkimus nuo 
jausmų (baimės, guodonės ir tt.), kurių turėjimo męs ne
galime gyvuliams užginti, ir kitų pajiegų. k. v. išgale ab
strakcijos, kurią' Locke priskaitė tik žmogui, arba bepusiš- 
kas stebėjimas, kurie veizdžaai yra reikalingi padarymui 
tikėjimo, o kurių gyvuliai nęturi. Gerland, v. f 1 artinami 
ir kiti pripažystą, jog gyvuliai turi tikėjimiškas savybes, 
bet ne tikrą tikėjimą, kadangi jiems trūksta tikėjimiš- 
kų tikslų. ! ’ "

Šitos yra svarbiausios nuomonės, laikomos sulyg gy
vulių tikėjimo, prieš kurias stovi prastas tvirtinimas, jog 
tikėjimas priklatiso tik žmogui. Tokiu budu turime iš 
abiejų pusių petltio principii.

Jei męs pažiūrėsime į medžiagą, kuria galime pasinau
doti atsakymui šito klausimo, tai iš sykio turime išpažinti, 
jog visokis moksliškas sprendimas turi būti atidėtas*  į šalį. 
Nes, nuo laiko Aristotelio, nors daug buvo galvota ir ra
šyta apie gy vulių vėles, vienok klausimas vis liekasi klau
simu, ar męs turime tiesą daryti išvadus nuo atžvilgio 
žmogiško sužinumo apie sužinomą gyvulių.

Daugelis žmonių naudojasi šita abejojama tiesa pla
čiausioje prašinėję ir kalba apie gyvulių įspūdžius bei su
pratimus su didžiausiu įsitikėjimu.

\ isi, vietiok*,  mananti, jog vieninteliu įrankiu, kuriuo 
męs galime išrišti sunkiuosius žmogaus proto klausimus, 
vra kalba, ir jog gyvuliai jos neturi, greičiau sutiks su 
Maksu Muelleriu, žiūrinčiu į gyvulių vėlę, kaipo į, terra 
incognita išskiriant visokią tikrą pažintį ? Jei v. Hartmann 
mano, kad prirodymu tikėjimiško palinkimo gy vulio vėlėje 
jis įgijo savo persitikrinimą apie vienumą intelektuališkojo 
gyvenimo visatoje ir apie skirtumą tik laipsnio sulyg tikė
jimo, tai dalykas yra gal visai kitoniškas. Gal persitikri
nimas atėjo pirma, o prirodymas (kuris ištiesų nėra gali
mas) nebuvo perdaug paisomas.

Tvirtesnę atspirtį randame, besvarstydami antrąjį klau
simą. Ar yra be tikėjimo žmonės? Čion vėl daug pri
klauso nuo tikro supratimo ir apsklembimo dalyko. Klau
simas toks: Ar turime šiądien, ar ištikimuose istorijos už
rašuose tikrus davadus apie žmones be tikėjimo? Šnekė
sime vien apie, teip vadinamus, gamtos vaikus, visiškai 
laukines, ar puslaukines tautas; apie mokytus žmones, tan
kiai didelius galvotojus, sakančius atmetusius visokį" tikė
jimą, ar bent manančius teip, nešnekėsime, kadangi jie tuo 
tarpu rpųs neapeina. Viens tėra klausimas: Ar yra kokios 
žinomos tautos, apie kurias męs galėtume tikrai pasakyti 
kaipo apie neturinčias jokio tikėjimo? Daugelis liudijimu’ 
tvirtinančių tą, yra apie tūlas australiškas tautas, Bušme- 

i nūs ir Hottentotus, gyventojus Ugninės Žemės ir pirmes- 
niases Brazilijos tautas, visos* 1 * pietinės Amerikos, Eski- 
mosus, Lapus, gyventojus Andamano salų ir daugelį kitu. 

: Lubbock situos liudijimus surinko ir iš jų išvedė, jog dau-

f Švedijoj, senuose kapuose ra
do apdegusį duonos šmotą.

pasipriesimmą šitai teorijai. Labiausiai atmetė ją Roskoff. 
Daugelis priežasčių yra parodančių Lubbocko pažvalgą klai- 

mga. Antai, priklauso daug nuo to, kaip męs tikėjimą 
suprantame Lubbockas pats išpažysta, jog baimė nežino
ję* 10 ,!r ^kėpmas į burtus yra randama visur; bet jis to 

1 ^n?u’ kadangi tikėjimas turįs turėti supratimą

šitas ^ikaras ęųpratftnas tfRBtirnO 
ištiesų; jo patię? teorijas,, siilyįj tautų be fikčjbio, Ką jis 
vadinaĮnetijtėjilhu, į tą daugumas žiuri kaipo į žemą tikę*  
jimo fotmą'f dalykas tad baigiasi vien klausimu žodžių.

Bet daugumas pačių liudijimų turi būti peržiūrima at
sargiau. Kąip gi tad išeina, jog daugumas žmonių mano 
gyveną terp tautų be tikėjimo? Šitas, iš dalies, gali būti 
išaiškinta daugelio keleivių prietarais ir jų pastebėjimų pa
viršutiniškumu, iš dalies gi laukinių žmonių nenoru aiškinti 
savo papročius ir tikėjimus svetimšaliams. Žiūrėti į daly
kus kito akimis išeina tas, ką Bastian vadina, psycholo- 
giškoji askėzis’, kas labai retai tebūva. Tą tikrai turėjo 
nedaugis misijonierių, kurie dėlto vien, jog negalėjo rasti 
savo tikėjimo žymės pas laukinius žmones, tuojaus apšaukė 
juos be tikėjimo esant; teip pat daugumas moksliškųjų kel
eivių tankiai neturi išgalės įmatyti tikėjimiškus apsireiš
kimus. Antai, kad laukinių tautų kalboms truko tūlų žo
džių, tai tuojaus imta sakyti, jog truko teipgi atsakančių 
tikėjimiškų idėjų ar supratimų.

Turime teipgi žiūrėti į prietaringą baimę, verčianęią 
laukinius žmones slėptis nuo svetimšalių, ar apgaudinėti 
juos, o neduoti jiems pažinti jų tikėjimiškus dalykus. To
kiu budu galime lengvai matyti, kaip nedaug galima tikėti 
pasakojimams apie tikėjimo nebuvimą pas tūlas tautas. 
Svarbu teipgi yra patėmyti, jog tikri faktai tankiai visiškai 
priešingi šitiems pasakojimams. Iš tų pačių šalių liudiji
mai buvo imta, iš kurių Lubbockas rinko savo pranešimus 
ir jie yra diametriškai priešingi jam. Jie aiškiai parodo, 
jog daugelis laukinių žmonių tikrai turi tikėjimą, nors jų 
tikėjimiškus įsitikinimus galima matyti tik iš jų būdų ir 
papročių. Verta yra sulyginti pasakojimus Roskoffo 
knygoje.

Tą patį galima pasakyti apie tautas be tikėjimo, ką 
ir apie tautas be kalbos (Haeckelio Alaliečiai) arba be 
ugnies. Jos yra randamos kaikuriose sistemose, nes jos c 
prisitaikė prie jų; bet iš tiesų nė viens negali parodyti jų.

4. PRIMITYVIŠKOJI ISTORIJA.
Nušisiuntimo Raštai. Biblijinių padavimų vertė apie 

primityviškąją istoriją terp kitų yra apginama H. Lueken’o. 
Die Einhcit dės Menschcngeschlechts und dessen Ausbrei- 
tung ueber die ganse Erde (1845); E. L. Fischer’o, Hei- 
denthum und Offenbarung (1878), abu Romos katalikai. 
Apštesnė medžiaga ir nuoseklesnis motyvavimas yra pas 
Fr. Lenonnantą, Les origines de Vhistoire d apres la bible 
et les traditions dcs pcuplcs oricntaux (3 tomai, 1880—84). 
įžanginis veikalas apie kalbiškųjų studijų vertę sulyg klau
simo apie pradžias yra O. Schrader’o Sprachvergleichung 
und Urgeschichte, linguistisch-historische Beitraege zur 
Erforschung dcs indogermanischcn Altcrthums (1883), 
versta į anglų kalbą Jevons’o, Prehistoric Antiquities of 
the Aryan Peoples (1890).

. Kadangi męs tikėjimą pavadinome savu ir abelnu visai 
žmonijai, tai daliar turime žiūrėti, ar galėsime surasti jo 
istorišką pradžią, vadinas pirmutinę primityvišką formą, 
kurioje*  jis apsireiškė. Ar yra koki istoriški faktai, ar kito
ki paliudijimai, suteikianti mums kokią nors žinią tiesiog 
ar apylankomis sulyg pradžios kultūros ir budo,. tikėjimo 
ir doros ? šitam klausimui mums reikia prisižiūrėti*  iš 
arčiaus. *

Pirmiausiai: Ar yra koksai padavimas, kad ir pasa
kiškoje formoje, vienok savyje turįs šiek-tiek istoriško tik
rumo, siekiąs atgal iki pradžių? Kaipo tokias męs galime, 
bet rimtai, pakaityti biblijines sakmes Senojo Įstatymo 
i—XI, kurios yra daugelio laikomos “primityviška istorija”. 
Svarbiausi nuotikiai šitoje istorijoje — rojus ir puolimas, 
brolžudystė ir gardų statnnas, tvanas ir žmonių išsisklai
dymas -r— yra užlaikomi omenyje teipgi pas kitas tautas. 
Ir kadangi biblijiškoji sakmė, kaipo aiškiausia ir gryniau
sia gelbsti mums suprasti panašių padavimų žymes j>as stab
meldžius, nors beveik pranykusių mytiškose miglose, tai 
ji užtai apturi nuo jų malonų patikrinimą. Su šita bibli- 
jiškąja primityviškąja istorija kaipo rodykle męs atra
sime gangreit istoriškai abelną žmonijos pradžią ir gal 
net nurodysime tūlas tikėjimiškas pamatines nuomones kai
po abelną visų tautų nuosavybę. Tokia tai kalba pasitei- 
sininkų. Bet męs labai didelę ]>riežastį turime žiūrėti at
sargiai į jų prievadus. Daugelis jų sudarko faktus labai 
savarankiškai ir nelemčiausiai jungia krūvon nepanašiau
sius ir priešingiausius nuotikius. .Ne teip karšti žmonės, 
pasirenkanti sau faktus atsargiau, lygšiol neišdavė jokio 
concensus gentium teip vadinamiems nuotikiams primity
viškosios Istorijos. Grindiniui faktų trūksta daugelio svar
bių grindžių. Paveizdan, tvano mytas yra randamas pas 
atokiausias tautas (Amerikoje ir tt.),. bet ne pas artymes- 
nes aigiptiečius ir indus (Indijoje gal būt yra perimtas 
mytas ir daug vėlesnio laiko); ir net asyriškai-babilioniškoji 
rašliava nežino nieko apie žmogaus puolimą. Daugelis 
susitaikančių dalykų yra greičiaus išrodančiais negu tikrais; 
daugelis yra apsigavę su išlaukinėmis panašybėmis ir su 
džiaugsmu yra malę rojaus medžius ir kerštaujančius bro
lius. Bet arčiaus prisistebėjus jie patyrė, kad toki sude
rinimai rišo krūvon du visai kitoniškus apsireiškimus, ši
tame atvėjyj sumaninga labai yrą tardyti paraleles, sutei
kiamas persiškųjų legendų ir ankstyvesnės biblijines isto
rijos. Čion, dviejose gerai žinomose arti viena kitos šalyse 
greičiau galima laukti tikresnių išvadų, negu renkant me
džiagą iš atšaižinių ir vargiai tikimų pranešimų, imtų npo 
tolimų atokių viena kitai tautų*;  bet net šitas aprubežiuotas 
sulyginimas izraėlitiškųjų ir persiškųjų padavimų neatnešė 
laukiaipo vaisiaus. Ir paskutinis rinkėjas priešistofiškųjų 

.paralelių, žmogus dedąs svarbą ant savo teisatikiškojo ka- 
•talikiškojb atžvilgio ir priduodąs ypatingą svarbą bibli- 
jiškai sakmei dėl jos. tikėjimiško ir doriška budo — F. 
Lenormant — atranda Sename Įstatyme i—XI tik padavi
mą tankiausiai izraelitų dalinamąsi su tūlomis kaimyni
škomis tautomis. Bet tai yra archeologiškasis kėsinys, kurio 

1 istoriškąją vertę jokis mokslo ir apšvietos vyras negali ap
ginti, o kuris turi iki didesniam laipsniui, negu yra mano
ma simboliškąją ar'alegoriškąjį pobūdį. Męs todėl sutin
kame su Ruemelinu: “Biblijiškoji sakmė apie rojų ir puo-

1 limą, teisybe, yra patogesnė, mą s tingesnė ir didesnės tikros 
vertės, bet ji nėra labiau ištikima ar suprantama už kitų 

proihis, tiksiančius nuims šlurhšiiais ruožais paveikslą 
senesrife iailco, kuriame ją ar parėmė ar įgtjo tas 
Bet kadangi sunku yrfa atskirti viską tą, kas yra pnmitjr 
vlšku nuo to, kas padaro Intelektuališką žmonijos savastį, 
tam tikru laiku, tai atžvalginis išvedimas sulyg priešisto- 
riškųjų sąlygų liktųsi vien abstąąktiška galimybe, jei męs 
neatsistosime ant tvirtos žemės sulygindami kalbas bei pa
pročius. Istoriškoji ir sulyginamoji gramatika privedė mus 
prie kalbiškosios paleontologijos, kuri su pilnu tikrumu 
nušviečia mums už rybų žinomo mums istorišku padavimu, 
šitas sulyginimas kalbų duoda mums tikrus išvadus, jei 
jis nepereina rubežiaus kalbų tikrai risančiųsi vieųa su kita. 
Jis gali daug prirankioti vienos kalbinės šeimKjs rybose 
ir yra padaręs tą ypatingai indogermaniškomsJcaTbonis. Jis 
larodė, kas priklauso atskiroms šitos šeimynos šakoms 
[pav. ariškai ir germaniškai), o kas yra abelna visoms 
calboms, padarančioms tąją šeimyną. Su kalbos tardymo 
pagelba męs galime atskirti net daug periodų priesistoriškų 
indogermanų laikų: primityviškąjį laiką, kuriame visi čielos 
šeimynos nariai gyveno išvieno, kaipo nedalinami, ir vė
lesnį periodą, kuriame jie daugumoj dalinosi, kuomet gi 
rytinė, teip vadinama, ariškoji šaka — primityviškieji per
sų ir indų žmonės — išvieno dar tebegyveno, šitų kalbų 
šakninių žodžių sulyginimas parodo mums tūlas smulkmenas 
sulyg Įjrimityviškų laikų. Teip męs atsižinome šiek-tiek 
apie aplinkybes ir įstaigas šitų priešistoriškų žmonių, apie 
augmenis ir gyvulius jų auginamus, apie užsiėmimus, šei
myniškas teises ir net tikėjimiškus supratimus. |Bet net 
indogermaniškoje srityje kalbos tardymo pasekmės nėra 
teip tikros ir plačios, kaip tūli mano. Vienok jos yri už
tektinos. Tokios jau, bet sunkiausios apturėtos tyrinėjant 
semitiškas kalbas; mėginimai tokios jau rųšies tyrinėtojų 
mongoliškos, malajiškai-polinėzijiškos ir kitų kalbažinystės 
šakų teipgi maž-daug nusidavė. Tokiu budu musų pažintis 
primityviškosios dabos ir tikėjimo įvairių žmonių šeimynų 
žymiai auga; bet męs neturime laukti būti patikinimais 
sulyg pačių pirmųjų prasidėjimų arba pirmutinės tikėjimo 
pradžios. Mus skatina būti atsargiais atkartodami skait
lingų ir gerai žinomų mokslininkų mėginimai nutiesti tiltą 
terp dviejų ankščiausiai rišančiųsi ir geriausiai žinomu kai- 1 
bos šeimynų, indogermaniškosios ir semitiškosios ir surasti 
indogermaniškai-semitiško giminingumo šaknų žymę. Visi 
šitie mėginimai lygšiol buvo be pasekmės, kadangi tardy
mas kalbos neapreiškia mums jokio priešistoriško ryšio terp 
indogermanų ir semitų. Lengva yra suprasti, "ką męs gali
me manyti apie pažintį tų, ką bando išvesti ne tik abelną 
šitų dviejų pradžią, bet ir visų kalbos šeimynų ir niekus 
šneka apie afrikoniškąsias, ugriškąsias, tahitiškąsias ir ame
rikoniškąsias šaknis.

Sulyginamasis kalbos tardymas neatidengia pradžios 
viskam, bet regis, jog jam palikus mus tamsoj, sulyginimas 
papročių gelbsti mums toliaus. Būduose ir nuomonėse, pa
pročiuose ir prietaruose, pasakose ir prigimimuose yra tvir
tas tolygumas pas daugelį tautų, visuose laipsniuose vysty
mosi. Sulygindami šitas paraleles męs neturime savo apy- 
matos rubežiuoti žmonijos pavienių šeimynų rubežiaiSų 
Idėjos bei papročiai, tarytum netikėtiniausi, k. v. mirusių 
tiltas, jaunystės šaltinis, šlubasis velnias, piktos akys, čiul
pimu gydymas, vyro šešiauninkybė*)  ir tt. padaro savastį 
abelną atokiausioms tautoms ir veislėms. Ar galimą iš ši
tų supuolimų išvesti pradinį žmonijos vienumą, tai yra klau-,’ 
simas, kurį A. Gerland terp kitų atsako -patikrinančiai, o 
Tylor as užginančiai. Paskutinysis gal yra teisingesnis, 

. kadangi išvedžiojimai šituose dalykuose yra mažiaus tik
rais negu sulyginant kalbas. Papročių tolygumai, ir tt. 
neparodo pertikrinančiai abelnos pradžios, kadangi įvairio
se vietose tolygios priežastys gali gimdyti tolygias pasek
mes. Todėl visokia pradžia yra dar vis užslėpta nuo mu
sų akių. į Į



V. K. Račkauskas

? Amžiaus turėjo jis dvidešimts metų.
i Vienok-gi iš veido atrodė vyresnis; jo kaktą 

Jau raukė mįslinga rukšlė, jo sielą jau ėdė karčios 
ateigos prijautimas: sapne jisai matė, kad jam dras- 

' ko krutinę žaltys, abejojimą gimdąs; kad takas jo 
amžiaus' erškėčiais nuklotas; kad gyvenimo dirvą 
laiko apgulę akmenįs sunkus ir. kad slegia jie amži
nai išminties ir ramybės sėklas

I Jisai jautė, kad reikia tos, sėklos apginti, kad 
reikia sukviesti į talką draugijai,, kad viso pasaulio 
reik žmonės sukviesti į didelį darbą, visiems rei- 

' kalingą.
Nors žinojo jisai, kad gyVėnimą žmogui dabi

na vien tik vargo ir verksmo rankos pūslėtas; nors 
•‘ žinojo, kad žmonės vien tik duonos tetrokšta -į— vis-gi 

geidė jis eiti pas juos, jiems parodyti laimės Vaizdelį, 
juos į’didelį darbą patraukti.

Jo tėvai — vargo sūnus verksmingi.
Nuo pat lopšio jie Sau nematė skaisčiosios die

nelės; jiems ir saulę ir laimę, jiems ir dvasios ra
mybę vargo debesįs temdė visad. Jų dainų negir
dėjo pasaulis; jas ant amžių pražudė didis verksmas 
žmonių, nuo pirmos jų gimimo dienelės pakilęs.

• Jo tėvai ir kaimynai, jo draugai ir draugų jo 
tėvai, jo viengenčiai ir panašus jiemsiems vargdie
niai traukė amžiną jungą, kuris slėgė strėnas, kuris 
ėdė lig kaului jų kaklą.

Jie per sapną tedrįso apie laimę kalbėti, o tos 
laimės jie geidė, kaip pavergtas: erelis erdvės geidžia 
platybių.

Ir per sapną jie drįso rengti laimę vaikams:
“Gal likimas padės’T — jie svajojo-sapnavo, — 

“jiems geresnę gadynę surasti.’...
“Gal jausmų jų nelaužys begalinis sunkumas....
“Gal jie ras sau kur-nors laimės šventą šalelę ir 

liuosybės laikų gal jie’sau susilauks....”
Taip svajojo tėvai ir vaikantis į širdis jie troškimą 

šį diegė: ir vaikai, dar mažučiais, jau mokėjo at
jausti tą didžiausį teisybės troškimą....

“Draugai!” — jaunikaitis į minią vargdienių- 
sermėgių kalbėjo. — “Draugai I Kam jus mindote 
savo galybę? Kam slėgėjams jus nešate savo pajie- 
gas? Kam savo jus turtą mažutį, kam savo jus men
ką sveikatą nešate siurbėlėms-dielėms ?”

“Taip reikia!” — atsakė visi....
» ....Taip reikia.... O kodėl taip reikia?....

Ir stengėsi jiems jisai aiškint, stengės’ prirodyt, 
kad jų darbas -— pragaišęs, nes patiems jiems gami
na dar didesnę vergiją.... nes jis slegia prie žemės 
visus: moteris, vyrus, ir net kūdikius jų, kurie klykia 
prikritę prie krūčių, kuriuose nesiranda jiems mai
sto.... kad mirtis glėbiais išneša jųjų meilę ir viltį, 
jųjų kūdikius, ką tik-tik ant kojučių pastovi....

Taip reikia....
Ir tie žodžiai “Taip reikia” tur tiek savo rustu- 

baisaus, kad su juo reik kariauti per amžių..,.
Jis kariavo.... •
“Taip nereikia!
“Kas nor duoną turėti — te sau pats pagamina....
“Jie sau patįs testato pastoges iš aukso.
“Jie sau patįs tegerbia rustų keršto, galybės, 

globos ir teisybės dievaitį....
“Te jie laiko minią tarnų-paleistuviu, ištvirkusią 

gaują baisių piktadėjų....
“Te jie patįs sau aria, akėja....
“Te jie patįs sau rengia kapus....”
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Jis suaugo į puikų vaikiną — jo dvasia nemo
kėjo miegot’, geismo dainą užjautus.

Jis iš vargo norėjo jauną sprandą pakelt, kur’s 
likimo jau buvo sunkiam jungui žadėtas.

Jis į kovą norėjo sukelti kuoplačiausias minias; 
jis norėjo jas vesti arti skausmo dirvonų, vilties sėtų 
sėklų, vaisių lauktų gausiųjų.

Tad išėjo į svietą, pas brplius....
• Ėjo dieną ir naktį, be pailsio-miego, be valgio- 

duonelės, — vilties varomas ėjo. -- —
4

Ir skersai-išilgai jis pasaulį maštabo.
Kur tik atkreipė akį — visi žmonės-sermėgiai 

traukia jungą, nualpę.
\’isi jungą trauk’ baisų: vyrai nugarą lanksto į 

kampą, moters žūva ir leipsta; net vaikai-mažamečiai 
sau virves ant mažučiu petelių užmetę, iš dirvų veža 
molį ir smėlį....

Kitur moterįs neša į lanką kūdikius savo ir, 
paguldžiusios juos pas ežes, į skaras suvyniotus, pa
čios traukia akėčias ir žambrį...,.

Kitur vyrai, apalpę, išblyškę, sukumpę, praga
ro darbą baisiausį atlieka: jiems net akmens ritint 
priseina, kaip Sizifui, į kąlrui, kur jie rumus išstato 
puikiausius. j

Ant kalnų-gi visur, pasišalinę sau nuo didžiųjų 
vargų, nuo surukusio veido vargdienių, linksmai lai
ką praleidžia tų žmonių įgavėjai. Jie apgynimui savo 
baisių nedorybių baidyklę išstatė, kurią liepė vadinti 
visiems: dievu keršto, rūstybės, teisybės ir globėjų 
vargingo žmogaus. Jie įsakė tam dievui pamylėti 

, vargdienį ir suteikti jam laimę po mirčiai...* Sau-gi 
apdraudė tiesą naudoties iš viso, kas tik yra pasau
lyj geresnio, ir vartoti tą viską, ką jiems sūnus ver
gijos prirengia. Apie mirtį ir laimę po mirčiai jie 
visi tiek temanė, kiek ir varnas, padlos prisilesęs, apie 
tamsų rytojų... -

Ir daug perėjo metų. .
■—Ten, kur rūmai stovėjo — dabar jau griuvėsiai.

Valdonai pražuvo visi — kaip kurmiai, urvuos- 
na sulindo ir bijo parodyti veidą prieš saulę. Taip 
žmogžudys bijo parodyt’ pasauliui kruvinas savo 
rankas.

O žmonės, akmenis traukę kalnuosna ir statę 
valdonams pastoges puikias, jau stato sau triobas 
šviesias ir linksmai gyvena, auklėdami savo vaikus: 
jie baigia sau rengti naują ir šviesią gadynę, kur 
jungo nėra jau, kur nėr ir vargų.

Jisai jiems išrodė, kad žodžiai “taip reikia” — 
tai vėjas, tai niekai, tai aidas be turinio jokio; kad 
juos jiems įsakė pikti apgavikai, ką gėrė jų prakaitą- 
darbą, ką trypė jausmus jų visus, ką ėdė jų dvasią.

Žmonėms jau gerai.- Jie laųnę pažino.
O kur-gi jisai?

Urve jis prie mažo vežimo prikaltas supuvo

KOVA.... LAIME

su- 
tik

ka-

-kurdo.Žmonės vargo 1
Žmonės statė iš aukso pasitoges.
Žmonės dirbo viską, ką jiems liepė valdonai: 

het tam dievui, kuris mirusiam "žmogui laimę gali su
teikti, tam teisingamjam dievui, kuris apgina kraujo 
siurbiką, jie auksuotus išstato triobėsius.... ,

Patįs graužė kaulus, kepė duoną ir medžių žie
vės ir bailiai tik žiurėjo į savo galiūnus, ir žiurėjo 
į dievo kerštingo pastogę, į jo sostą auksinį, prieš 
kurį, kaip senovės mums raštai pasako, milijonų 
vargdienių yra kraujas pralietas vien tik garbei to 
dievo kerštingo....

O maldavimui dievo malonės išsirinko iš sąvo 
jie tarpo didį būrį žmonių, kimiems davė liuosybę 
veikti'taip, kaip patinka. Tam būreliui žmonių nešė 

•jie kuogardžiausį kąsnelį, statė'triobas šviesias, pui
kiai gėlėm’s dabino kiemus; ir nors patįs amžiną 
alkį kentėjo, ir nors sau neturėjo skarų savo kūno 
nuogumui pridengti — tiems žmonėms, rūstaus dievo 
tarnams, kuolengviausį gamino likimą.

Jie užtai iš visų savo sielos spėkų skelbė varg- 
. _ šams, kad tai “Dievo geriausio yr’ taip surėdyta, kad 

alkstantie žmonės “po mirčiai bus sotus, kad čia, šiam’ 
“pasaulyj”, lygybė negal viešpatauti, kad, -jei varg- 
“šus kur skriaudžia didžiūnai, tad tuo-pat jie 
“padaugina dievo geriausio galybę ir kad jie, garbės 
“dievo skelbėjai, tur tarnauti jo šlovei ir viso var- 
“gmgo pasaulio garsiam atpirkimui...."

Jie net bandė žmonėms skelbti dorą, teisybę ir 
meilę — o patįs, tos doros ir teisybės skraiste prisi
dengę, ii baisių nedorybių tik tuko; jie patįs nė 
kiek neblogiau už prakeiktąją gentę Gomoros, teršė 
kūną ir sielą, ir žmogišką dorą sumurdė bjaurybių 
klanan; jie patįs karštai pamylėjo vargingas minias, 
ir sunkė iš jųjų sultis, ir krovė sau turtą iš jų al
kio ir šalčio. ,

Prieš ponus-galiunus jie šliaužte-šliaužinėjo, tar
si gyvatės ir tas tik tarp jų ir gyvačių bebuvo skir
tumas, kad ši įkerta koją, jąją užgavusią, tiegi — 
bučiuoja ją meiliai, kaktą prie žemės prilenkę.

GYVENIMAS....
Iš puikaus Daržo, kuriame laisvai žaliuoja ve- 

riantie akį linksmučiai žolynai ir įvairių-įvairiausios 
gėlės kelia savo švelnias galvutes ir pumpurus į sau
lę. Jisai atėjo pas didelius, tamsius, gelažinius, nuo 
amžiaus pajuodavusius vartus, buvusius ano Daržo 
gale. Pas tuos vartus atveda visi Daržo takai ir ta
keliai, keliai ir keleliai; jei bent kuris jų pasibaigia 
kur, žolyne, ar gėlių krūmuose, nepasiekęs vartų — 
tokių takų galas yra vadinamas Jaunimo Mirtis.

Pro šiuos tamsius, gelažinius ir nuo amžiaus 
pajuodavusius vartus daug žmonių išėjo iš Daržo, 
bet nei vienas jų nebesugrįžo atgal, ir negalėjo 
grįžti: ' gyvenimo dramos pavieniai aktai vieną 
sykį yra atlošiami.

Atėjo Jis pas šiuos vartus.
Pakėlė galvą augštyn ir ant juodos lentos,

bančios ant tamsių, nuo amžiaus pajuodavusių vartų, 
perskaitė sekantį sakinį : -' * t

“Vartai į gyvenimą ir kovą*.
Sustojo. Užsimąstė.
Paskui pažvelgė į puikų Daržą, nubučiavo aki

mis meilingai kvepiančias savo jaunimo gėles, atsi
duso iš pat krutinės gilumos, krustelėjo, tarsi norė
damas atstumti nuo savęs bailų praeities pasigailėji
mo jausmą, mintyje atsisveikino su savo jaunystės 
dienomis ir drąsiai pabarškino į tamsius, gelažinius, 
nuo amžiaus apnikusius vartus.

“Kas ten?” — užklausė jį sunkus balsas.
Tiedu žodžiu “kas ten” puolė iš nežinųmo tolio, 

tartum didelis plaktas į kietą akmens uolą, be švelnaus 
skambėjimo^ be dailaus aido — puolė ir atgulė Jam 
ant krutinės.

“Žmogus”, — atsakė Jisai.
“Ko nori? kur eini? Ko j ieškai?” — to-paties 

sunkaus balso klausta toliau.
“Noriu gyventi.... einu į kovą.... jieškau lai

mės....” — išsiveržė atsakymas iš Jo jaunos sielos.
“O ar tu žinai, ką rasi už vartų?
“Ar žinai, kas,laukia tavęs kovoje?
“Ar jauti, kas tai yra laimė?” — kamantinėjo 

Jo jauną sielą tas-pats sunkus, nežinomas balsas.
“Ką rasiu gyvenime — nežinau.... kas laukia 

manęs kovoje’— nežinau.... O laimė?.... a, laimę 
aš jau ragauju savo širdyje. Laimė — tai meilė viso 
to, kas yra pasaulyje gražaus, sveiko ir gero.... 
Laimė — tai yra meilė žmogaus, gyvulio, augmens, 
oro, saulės, šilumos....”

“Gyvenimas tave - sumindys.... sulaužys.... iš
naudos. . .. ir, išnaudojęs, iščiulpęs tavo energijos sy
vus, išmes tave iš apgyventos vietos, išstums tave 
iš tų vėžių, kuriomis tu norėsi žengti, padarys tave 
vargo nešėju.... ar nesibijai?”

“Nesibijau.... nėsa noriu gyventi”.
“Gerai.... gyvęšt”.
Nupuolė sunkus tamsių vartų užsklandis ir pa

tįs vartai krūptelėjo savo vietoje.
Jis jau rengėsi žengti, tik da nebuvo galima 

praslinkti siaura vartų spraga.
“Palaukk”, — metė sunkius žodžius tas-pats ne

žinomas Jam balsas iš paslaptingo tolio, — “neaku- 
bėk: prisigyvęsi.... prisikentėsT.... prisidejuosi....

“Ir kovoje paregėsi, kaip sausos duonos abrako 
dėlei, kartaus gėrimo lašo dėlei tėvai žudo savo vai
kus, vaikai.mindo tėvus pasenusius ir tuos savo vai
kus išauklėjusius kunus, broliai pralieja savo brolių 
kraują, seserįs kankina seseris, nors jiems gyvastį stS 
teikė tie-patįs tėvai, nors jie kūdikystėje maitinėk 
vienos ir tos-pačios motinos pienu....

“Kovoje ne sykį jausi ant savo kaklo pheniaio 
kardo ašmenis ir prie kratinės — durtuvo smailį....

MUSŲ KNYGOS.
. Kelis mėnesius atgal viena iš 
Clevelando kuopų buvo užklausu
si kas buvo daroma su T. M/: D. 
išleistomis knyg6mis ir kaip jos 
buvo dalinamos beturčiams Lietu
voje. Neturėdami prieš antrąjį 
T. M. D. susivažiavimą pakaktinai 
laiko, pažadėjome duoti atsakymą 
susivažiavimui praslinkus.

Visiems žinoma, jog T. 
siekiu yra platinimas terp 
apšvietos per išleidimą ir
mą savo sąnariams populiariškai 
moksliškų knygęlių. Apšvieta' pla
čioj prasmėj to žodžio, — yra pa
matu, ant kurio T. M. D. susitvėrė 
ir ant kurio ji ikišiam laikui lai
kosi.

Bet tuose laikuose, kada T. M. 
D. susitvėrė, t y. 13 hietų atgal, 
apart šito pamatinio draugijos tik
slo* buvo dar vienas tikslas nema
žesnės svarbos. Tuomi antru jos 
mieriu buvo: netik rūpintis plati
nimu terp lietuvių apšvietos čia 
Amerikoje, bet ir palaikyti lietuviš
kąją kalbą pačioj Lietuvoj. Kaip 
žinome, tuose laikuose mes lietuviai 
neturėjome savo spaudos: puolus 
antram lenkmečiui, maskoliškas rė
dąs, patariant tuomlaikiniam Lie
tuvos general gubernatoriui Mu- 
ravjievui, užgynė lietuviams spauz- 
dinti laikraščius ir knygas lotyniš
komis raidėmis, o į jų vietą pasių- 
lė teip vadinamąją ‘/graždanką’’ 
(rusiškas raides). 2 Mięris tokis iš 
šalies maskoliškojo rėdo pasielgi
mo buvo aiškus: jis tikėjosi, atė
męs spaudu nuversti Mraštą į tam
sumą, priWrsti lietuvius užmiršti 
sava ją kalbą ir raštą ir, laikui bebė
gant manė išnaikyti visą musų tau
tą, pavertus ją maskoliais. Baisus li
kimas laukė Lietuvą: metai po-me
tų slinko.... nei knygelės, nei 
laikraščio neišdygo per tuos ilgus 
metus visame plote Lietuvos*;... 
nei vienas šviesos spindulys: per 
ilgus 40 metų neužžibėjo padan- 

Ir kaip žemė, kad ji 
derlingiausia, neturėdama 
laiką gaivinančio lietaus, 

į tyrlaukius, teip pat be
kalba, neturėdama gaivi-

(Pi baiga bus).

gėje.... 
butų ir 
per ilgą 
pavirsta 
tuviškoji
nančio šaltinio — spaudos, galų- 
gale turėjo žūti, o su ja kartu ir 
visa tauta. Priaugusi lietuviškoji 
jaunuomenė, ant kurios turėjo rem
tis Lietuvoj ateitis, visai beveik 
ištautėjo. 'Neturėdama savosios 
literatūros, nei spaudos, ji pulkais 
virsdavo arba į lenkus, arba į gu
dus, tenai j ieškodama to, ko nega
lėjo gauti namie. Tada tai lietu
viai, gyvenantie užsieniuose, kur 
lietuviškas spaudintas žodis nebu
vo varžomas, pradėjo eiti savieni
šiems pagelbon. [ Prūsų Lietuvoje 
ir čia Amerikoj pradėta leisti lie
tuviškus laikrašius ir stengtasi kuo- 
labiausiai juos išplatinti Didžiojoj 
Lietuvoj, kad tuomi palaikyti viltį 
geresnės ateities ir nors iš dalies 
sulaikyti jaunuomenę nuo masy
viško ištautėjimo. 1896 m. gimė 
Tėvynės Mylėtojų Draugija, kur 
už metinę savo sąnarių mokesty 
(60 centų metams) pradėjo išlei
dinėti ir dykai savo sąnariams da
linti knygas. Jau pats vardas šios 
draugijos — Trpya/jj. Myli to jų”, 
— aiškiai parodė,; vąrdan kokio 
idealo ji tvėrėsi. \(

Prisirišimas priė sivo krašto, 
meilė savo Tėvynės ir savųjų, pa- 
trijotizmas — buvo toji jiega, 
kuri sutvėrė šitą draugiją. Todėl 
nestebėtina, jog T. M. D. tuojaus 
nusprendė visomis savo silpnomis 
dar pajiegomis remti jau pradėtą 
darbą: palaikyti lietuviškąjį spau- 
dintą žodį pačioj Lietuvoj, siun
čiant ir ten platinant savo išleistas 
moksliško turinio knygas.

Tokįa buvo priežastis, kurios dė
lei T. M. D. įstatuose buvo įdė
tas paragrafas, skelbiantis, kad T. 
M. D. dalina knygas ir beturčiams 
Lietuvoje. Ar draugija išpildė tą 
savo įstatų paragrafą? Gulintis 
prieš mane surašąs parodo, kad to
li gražu ne vienas šimtas ir tūk
stantis T. M. D. knygų buvo iš
siųstas išdalinimui Lietuvoje.- 
Taigi T. M. D. darė, kiek ji iš
galėjo Š ji išgalėjo surinkti reikar 
lingtft spauzdinimui pięigus, ji iš
galėjo at^auzdinti ir išsiųsti tas]

knygas, bet ji neišgalėjo pati išda
linti tų knygų beturčiams Lietu
voje, ir turėjo tam tikslui pasitar
nauti pagelba privatiškų ypatų, gy
venančių arčiaus Lietuvos rubežių. 
Jeigu atsiminsime, jog tuose lai
kuose lietuviškos knygos bei raštai 
galėjo patekti Lietuvon tik kontra
bandos keliu, kad jų dalinimas tu
rėjo būti slaptas, ir jokių viešų 
atskaitų negalima buvo surengti, 
tai iš to bus aišku, kad tas darbas 
buvo nelengvas ir kad T. M. D. 
negalėjo jo kontroliuoti. Nusiun
tus knygas, reikėjo užsitikėti są- 
žiniškumui privatiškų ypatų ir 
joms pavesti draugijos knygas be 
jokios kontrolės. Ar daug iš tų 
knygų pateko Lietuvos beturčiams 
— sunku spėti. Tuom laiku pra
dėjo eiti gandas, kad nevisos T. 
M. D. knygos patenka ten, kur 
reikėtų: vargiai kur galima buvo 
Lietuvoje pamatyti T. M. D. kny
gelę, bet už tai tankiai ją' pasta
raisiais metais pamatydavai kokios 
nors knygų kiautuvės lan^e, nors 
T. M. D. niekam komiso nedavi
nėjo. Ar šiaip, — ar teip— ma
tomai, apie musų -knygeles nevis
kas buvo aišku: gal jos kur kam
pe supelėjo, o gal ir svarais jas 
pardavė, gal dalį ir išdalino, bet 
T; M. D. mažiausiai apie tai ži
nojo. Kada lietuviai * susilaukė 
sugrąžinimo spaudos, kada lietu
viškas knygas jau nebuvo reikalo 
gabenti kontrabanda, tada jau T. 
M. D. negalėjo ilgiaus žiūrėti ant 
šio dalyko užsimerkus. Pirmasai 
T. M. D. sisivažiavimas Scranton’e 
pereitais metais, apkalbėjus šitą rei
kalą plačiai, nutarė senoviškąjį bū
dą dalinimo panaikyti visai, iš
braukdamas paragrafą apie dalini
mą dykai knygų beturčiams Lietu
voje. Vietoj to paragrafo įdėtas kitas 
kuris sako, kad T. M. D. siųs dy
kai knygas išdalinimui, bet jeigu 
tuom užsiims kokia nors vieša, 
T. M. D. žinoma įstaiga. Tokiu 
budu T. M. D. užvedė kontrolę 
siunčiamų knygų ir galės žinoti, 
kad jos labdaringumas yra tikras 
labdaringumas musų tautai, o ne 
atskiroms ypatoms. Tą norą už
vesti geresnę tvarką nekurie musų 
geradėjai pereitais metais išvertė 
kailiu viršum ir, kada tik pasirodė 
pirmojo T. M. D. susivažiavimo 
protokolas, stengėsi musų visuome
nei įkalbėti, kad T. M. D. nuėjo 
ant šunų, nes, girdi, panaikinusi 
tokį dkilų paragrafą apie dalinimą 
knygų beturčiams!..., Mes nenori
me tikėti, kad jie butų tą įsakymą 
darę su kokiu Uogų tikslu,' bet 
stebimės, kad jie, žinodami reikalų 
stovį, panašiai galėjo kalbėtu Są- 
rišyje su tuom galime pranešti, jog 
neseniai gavome vieną prašymą iš
siųsti po kelis ekzempliorius kny
gų į tūlas dalis Vilniaus ir Gar
dino gub., kur jaučiasi didis rei
kalas rimto turinio lietuviškų kny-. 
gelių. Siųsdami jas ten ant vardo 
komiteto mes žinosime, jog tos 
knygos pasieks, kam jos buvo skir
tos ir atneš Tūlą naudą; prie to 
toks būdas neriuos niekam progos 
išnaudoti T. M. Draugiją.

B. K. B.
P. S. Yra labai geistina, kad 

kuopos, ar pavieniai, atėjus reika
lui, per organą prašytų išaiškinimo 
bent kokio reikalo. Centro valdy
ba negali įspėti, kas kam neaišku, 
o toki užklausimai ir atsakymai 
labai daug prisideda prie pažinimo 
draugijos reikalų.

|| Garsus maskoliškasis revoliu- 
cijonierius Burcev apskundė Pran
cūzijos valdžioms perdėtinį Mas
koliško rando šnipų skyriaus, jene- 
roląHartungą. • Burcev užtikrina, 
jog Hartung, kaipo Pietrovsky 
1890 metuose organizavo užmuši
mą Aleksandro III ir užtai tapo 
Prancūzijos teismo 5 metams ka
lėj iman nuteistai, bet jam pasise
kė pabėgti. Nesiseka mat caro 
randui su šnipais.

|Į Anglijoj, mieste Liverpool, dėl 
tikėjimo užgimė kruvinos mušty
nės airių katalikų su protestonais. 
Laike tų muštynių besimušanti iš
griovė tūlą namų skaitlių. Poli
cija turėjo įsikišti į tarpą. Susirė
mime daug žmonių iš abiejų pusių 
tapo sužei^ų.

Mskolijoj, Dono apskrityj 
Makevka anglių kasyklose 10 d. 
liepos atsitiko dujų expliozija. Lai
ke jos kasykloj buvo 150 darbi
ninkų. Gelbėtojai ištraukė tą pa
čią dieną 14 užtroškusių darbinin
kų, bet oloj, be abejonės, yra dar 
daugiau negyvų.

ĮJ Mieste La Paz gyventojai vėl 
kėlė neprilaidrias Argentinai de
monstracijas. Ant gatvių girdėt 
buvo šaudymai. Elektrišką žibu
rių ir telefonų vielos likosi nutrau
kytos. Argentinos ambasadorius 
su savo šeimyna turėjo bėgti 
pasislėpė prezidento rūme.

miestą Milwaukee, o į pietus Michi- 
gan City, lame plote turėtų būti 
iš anksto pažymėti plotai miesto 
parkams, mokykloms, muzėjams ir 
kitoms publiškoms įstaigoms. Teip- 
pat bulvarai, o ypač didžiagal
viai.

•- - - ■- .1

AirišS Ella Giųgles dailininke- 
mezgėja, dabar pusėtinai užintere- 
savo , Chicagos laikraščius ir pu
bliką savo byla Chicagos' teisme, 
už pasisavinimą jos buvusios darb
davės Agnės Barrettt mezginių 
vertės 50 dol. Byla iš pradžių 
rodėsi nienkos vertės, mažos 
vertės dalyku. Bet laikui bėgant 
ji pasidarė tiek įdomi, kad ja inte- 
suojasi ir stebisi teisėjai, advokatai 
ir publika. Sako, jog panaši byla 
Chicagoj da nebuvo. Ir visas įdo- ■ 
mumas yra ne pavogime mezginių, 
bet Ella Gingles užsigynime. Šioj 
byloj tie mezginiai tiek tur vertės, 
kaip Chicago American išsitaria, 
kaip pinguino vuodegos plunksnos 
rinkime Suv. Valstijų prezidento. 
Gydytojai Gingles ištyrę sako, kad 
ji nėra beprote, bet hysterike. Jos 
ir jos skundėjos ir liudininkų kvo
timai da iki šiol tebetęsiasi, nors 
byla tęsėsi jau virš sanvaitės laiko.

jis

Į Teherano apielinkėse 10 
liepos buvo mušis revoliucijoųie- 
rių su Persijos šacho kariumene. 
Revoliucijonieriai turėjo pasitrauk
ti. Bet manoma, kad jie atnaujįs 
mūšį.

d.

|| Šveicarijoj, mieste Genevoj 
apvaikščioja sukaktuves gimirųo 
dienos garsaus reformatoriaus Gai
vino, uždėtojo kalvyniško tikėji
mo. Prezidentas Roosevelt iš
rinktas garbės prezidentu apvaikš- 
čiojimo.

Į| Plaukiant iš Cadixo, Išpanijoj, 
į New Yorką pasažieriniam gar
laiviui Montserrat, ant jūrių ne
tikėtai pakilo, matyt nuo vulkaniš- 
ko išsiveržimo ant jūrių dugno 
baisi vilnis, sudavė į laivo šoną ir 
drūčiai jį pagadino. Viena žmo
gysta likosi užmušta, o penkios 
sunkiai sužeistos.

|| Persijos revoliucijonieriams 
pasisekė susivienyti, nors tą stab
dė kazokai 
traukė šacho 
link.

Susi vieny ję, jie iš- 
sostapilio Teherano

|| Cholera
vis labiau: dabar kas dieną būva 
vidutiniškai netoli 200 naujų ap- 
sirgimų.

Peterburge platinasi

|| 9 d. liepos Vindobonoj pasi
mirė buvęs Austrijos ministerių 
pirmininkas grafas Badeni, lenkas.

|| 8 d. liepos Švedijos sostapilyj 
Stokholme prasidėjo terptautiškaa 
prieš džiovą kovotojų kongresas'.

|| 8 d. liepos, Indi jose, aplinkinė
se Ravalpindi siautė žemės drebė
jimai nuo kurių daug namų su
griuvo.

fi VISUR.

* || 8 d. liepos, Turkestane, mie
stuose Kerki, Kutte-Kurgan ir 
Kokande siautė žemės drebėjimai, 
nuo kurių daug namų sugriuvo.

Prancūzijos parlamentas 
balsų daugumu pi iėmė

dide- 
soci-liu

jalistų partijos atstovo Jaureso 
sumanymą sušaukti Paryžiun vieš
patysčių konferenciją apkalbėjimui, 
kaip galima būt numažinti muitus 
ant iš svetur atgabenamų išdirbi
nių. Klausymas tik ar kiti kraš
tai pritars tikrai protingam Pran
cūzijos parlamento užgyrimui. 
Antai Amerikoj? yra ^didžiausi mui
tai, o juos dar.’vis didina. Dideli 
muitai pastoviai' ne gali palaikyti 
didelių darbininkų algų, jie vien 
lengvina didžturčiams išnaudoji
mą prekių reikalaujančių ukėsų.

|| Prancūzijos randas atmetė 
Jungtinių Valstijų sumanymą nu
mažinti laiškų siuntimo į užsienius 
kainą iki 2c.

Į| 11 d. liepos, ant salų Nauja 
Pomeranija, Australijoj, siautė 
smarkus žemės drebėjimai.

VIETINES 2INI0S.

|| Suareštuotos už kėlimą demon
stracijų prieš parlamentą Londono 
moterys kovojančios už savo tei
ses, ir teismo vienam mėnesiui pa
siųstos kalėj iman, 91 atsisakė 
valgyti. Valdžios pabūgo, kad ne 
numirtų, ir jas po 5 dienų palei-

U Bolivijos sostapilyj La 
minios žmonių užpuolė ant 
gentinos ir Peru ambasadų, 
rūmui- ambasadų reikėjo šaukti ka-

Paz, 
Ar- 
Gy-

Nauji Chicagos plianai dabar 
išstatyti parodai Chicagos Dai
lės Muzėjuje ant Adams ir Michi- 
gan gatvių, mieste. Kas iš lie
tuvių paiso, lai atsilanko pažiūrėti. 
Plianai yra padaryti rūpesčiu Ko- 
mercijinio Kliubo, pagrąžinimui 
miesto. Chicagos majoras Busse 
žada da išrinkti tam tikrą komisi
ją rūpintis ta užduočia, kaip veik 
sustiprėsiąs, nes mat iki šiol sir
guliuojąs.

Pagal tuos plianus: Chicago tu
rėtų būti gražiausias ir didžiausias 
miestas pasaulyje. Komerdjinis 
Kliubas rūpinasi aplink Chicagą 
iš anksto užvesti tokią tvarką, kad 
ateitije, miestui milžiniškai beau
gant, viskas kuosistematiškiausia 
butų. Manoma, kad Chicago atei
tije savo ilgiu pasieks į žiemius

Lenktynes aplinkui žemę. Po 
kelių mėnesių rūpesčio ir išrinkimo 
balsavimu dviejų vaikinų į lenk
tynes, Haroldo J., Murphy ir 
William’o C. Krueger, pagal plia* 
nūs Ch. G Fitzmorris, liepos 7 d. 
tapo išsiųsta Chicagos laikraščio 
American lenktyniuotojai apie že
mę rytų link. Lenktynės prasidėjo . 
2:20 po pietų nuo Chicagos Ame
rican offiso automobilium į La 
Sale gatvės stotį, iš kur po 10 
min. ėjo greitasis trūkis į Nevr 
Yorką, turintis nuvažiuoti į 18 
vai.. Nęw Yorke, nuo trūkio sto
ties, lenktyniutojai į 30 min. tu
rėjo pervažiuot per miestą ir pri- 
but į Francuzišką laivą plaukiantį 
per Atlantiką į Havre, Francuzijoj. 
Fitzmorris pagal savo plianus tikisi 
išlaimėt! lenktynes. Taigi vaiki
nams niekur nebus duota ilgesnis 
laikas, kaip tik pervažiuoti nuo vie
nos stoties į kitą. Lenktynės tapo 
padarytos iš Chicagos, New Yorko, 
Bostono, San Francisco ir t Los 
Angelo s. — Chicago American ra
šo, kad tai minėtiems vaikinams 
yra didelė proga pamatyti pasaulį 
ir pasimokyti to, kas namiejie nega
lima. Sunku vienok tikėti, kad 
galima butų ko nors išmokti ne
sustojant ąplankyti ant žemės įdo
mesnes vietas.

10 d. liepos, 10:15 vai- vakare, 
to pačio American kiti du vaikinai 
tapo išsiųsti į lenktynes aplink že
mę į vakarus.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

Chicagos lietuvių moterių inte
ligenčių draugiškas piknikas buvo 
II d. liepos Willpw Springs gi
rioje. Buvo draugiškos žaislės ir 
lenktynės. Lenktynėse išlaimėjo 
iš vyrų p. Gėrikas, iš moterių Z. 
Laukiutė. Fotografijas ėmė p. 
Gėrikas. Oras buvo labai tinkamas, 
todėl, gana smagiai prabėgo laikas 
ir visi buvo užganėdinti. Piknike 
dalyvavo apie 33 ypatos.

Musų artisto p. Šileikos alieji
niai paveikslai dabar yra išstatyti 
Chicagos Dailės Muzėjuj, Chica
gos Art Instituto mokinių sky
riuj. Iš pažymėtų paveikslų 
tik du, kiti nepažymėti. Viso 
į 10 pav..; visi fotografiški. 
veikslai nepriklauso nė prie
riaušių, nė prie prasčiausių. Visgi 
reikia džiaugtis, kad jau ir iš lietu
vių amerikiečių pradeda rasties vie- 
nas-kitas artistas. P. Šileika tuom 
žymus, kad be niekeno pagelbos, 
vien savo uždarbiu išėjo Chicagos 
Dailės Institutą.

yra
yra

' Sudegi dveji lietuvių apgyventi 
namai. Panedėlyj, 5 d. liepos, tai
gi dienoj atminimo pasiliuosavimo 
Suv.Valst. iš Anglijos jungo, apie

juose lietuvių apgyventuose na
muose — 4357 ir 4359 Wood sL 
Gaisrą pagimdė, kaip menama, pa
sigėrę lietuviai. Sako, buk ugna- 
gesiai atvažiavę gesinti ugnį da 
vieną' 
snapso
tokioje šventėje žmonės pasiims- 
mina! 
žmonių 
gyveno
Kepšas ir Paukštis, iš kurių tik 
Strpnskio ir Kepšo rakandai bt.vo 
apsaugoti nuo ugnies. Žemai gy-

lietuvį radę apsikabinusį 
banką bemiegantį. Mat

tSudegė
' daiktai.

Strunskis,

veik visi
Namuose

Užas,
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veno: Milinauškis, barzdaskutis, 
viename name, o kitam — Jouzas 
Preikšas, mėsininkas; — abiejų 
daiktai sunaikyti. .Namai mediniai, 
ant dviejų gyvenimų, prigulinti J. 
X'udeikiui, karčiamninkui, 4358 
Wood st. Nuostoliai padaryti iš
neša į $10.000. Iš žmonių niekas 
neapdegė, spėjo laika prasišalinti, 
nors daugumas turėjo gelbėtis iš
šokdami per langus, nes išėjimai 
buvo apimti ugnies. Ugnis užgi
mė žemai, iš užpakalio. Pražuvo 
J. Vudeikio pora arklių vertės 
$400; arkliai buvo paleisti iš tvar
to ir nežinia kur dingo.

——.—i .......—,—, ■ ------- --------------
singumu ir pasiteisinimu nieko ne- elgtis su kuopomis. Mes organo 
turi”. neturim! Ką mus “Kova” verta

Po pasiteisinimui, pirm. Kveda----- ją visi j gurbą numeta! Ant
ras atsisakė pirmininkauti, nes esąs 
“užkabintas”, esąs “Mr. Puskuni
gio užgautas”. Tačiaus jis pa
likta savo vietoje. Potam užsira
šė kalbėtojai, iš viso į 10 ypatų.

Neverta užimti per daug vietos 
aprašinėjant kalbas, ar tai 
“diskusijas”, nes tai per daug pa
prasta tarp lietuvių ir visi kaip 

teip Philadelphijoj, 
2 ir _ kitur, lankę

Saugokite kūdikius! Pereitą 
vasarą per liepos jnėnesį, dviejuose 
keturkampiuose blokuose šalę 
“Stock Yard’ų”, 143 kūdikiai apie 
2 metų Amžiaus turėjo žarnų li
gas. Sveikatos Užveizda pasiuntė 
daktarą atlankyti tuos kūdikius ir 
juos atrasta sergančiais ligoms va
dinamoms diarrhoea ir dysenterija. 
Tos ligos paeina nuo' blogo kūdi
kių ‘ užlaikymo, dėl motinų nesu
pratimo, dėl pąrdidelio susigrūdi
mo stubose, bet svarbiausia — dėl 
menkų uždarbių. Teipgi ir visose 
dalyse miesto atrasta daug sergan
čių kūdikių dėl tų pat priežasčių, 
laike vasaros karščių. Miesto svei
katos departamentas, kad apsau
goti nekaltus kūdikėlius nuo ne
reikalingų kentėjimų ir mirties 
siunčia gydytojus ir mielaširdystės 
seseris mokyti motinas kaip už
laikyti kūdikius rengiant tam tik
ras prelekcijas arba paskaitas. Ir 
daugumas motinų pradeda jau su
prasti naudingumą tų prelekcijų 
ir noriai jas lanko. — Per 12 
metų, iki 1895 m., 100,649 vaikai, 
iki 5 metų senumo mirė Chicago- 1 
je, o per į2 metų po 1905 mirė 1 
tik 91.729, nors mieste gyventojai 
milžiniškai padaugėjo. Tas pa
rodo, kokią naudą atnešė Sveikatos 
užveizdėtojų rūpestis apie kūdikių 
užlaikymą. Durnai, blogas, nety
ras oras ir purvinos “elės” arba 
“zovulkos” yra pakaktinai kenkian
čios kūdikių sveikatai. Bet, be to, 
jeigu motinos savo kūdikius mai
tina žaliais vaisiais, augalais, “sau- 
sečiais”, alum, arbata, kava, rau
gintais kopūstais ir tam panašiais 
maistais, visai nedyvai jeigu teip 
daug kūdikių miršta. Pereitą va
sarą mirė apie 2,009 kūdikių mus 
mieste.

Todėl visos lietuvės privalo at
silankyti pasiklausyti minėtos pre- 
lekcijos. Jeigu lietuvės interesuo- 
sis, tai yra, jeigu diktai atsilankys, 
bei pamokinimai bus duodami 
tankiaus arba net ir kas sanvaitė, 
kaip tai įdaroma svetimtautėms, 
vaikų mirs mažiau. ■

Pralėkei jos lietuviškoje ir angliš
koje kalbose bus 18 d .liepos, nedė- 
lioj, 1909 m., šv. Kryžiaus para
pijinėje salėję, Town tof Lake 
(“Taunleikėj“), 5 vai.
Prelekciją lietuviškoje kalboje skai
tys Dr.A.L.Graičunas, angliškoje— 
Sveikatos 
Evans. 
Dowell ir

Jais.

vakare.

Komisorius Dr. W. A. 
Surengtos ponių _Mc- 
Van Horri.! StTpaveiks-

Tas atsitiko 9 d. liepos su Ažuko, 
saliuninko, gyvenančio ties 33 ir 
Aubum gat., šuniu. Pakvaišęs nuo 
karščio, šuo užpuolė Ažuko vaiką 
ir pusėtinai apkandžiojo.

Lie tuviai turinti šunis turi kas
dien išmaudyti, nes šunes nuo karš- 

gali apdraskyti na
miškius arba pašalinius žmonės.

SL?-

CHICAGOS 4-rių L. S. S. KUO
PŲ SUSIRINKIMAS.

10 d. liepos, RadaviČiaus 'sve
tainėje, 942 33-čios gat., 8 vai. 
vakare buvo susirinkimas. Jo tikslu 
buvo išdavimas raporto tam tikros 
komisijos ištyrimui teisingumo no- 
minavimo viršininkų ir( p> Pusku
nigio "klaidų”. '

Atidarius susirinkimą p. Galskis 
perskaitėKomisijos raportą. Iš jo 
galima buvo patirti, jog Komisija 
išsiuntinėjo atsišaukimus į L. S. 
S. kuopas iš kurių 50 kp. jai pri
tarė, kad butų balsavimai iš nau- 
jo> ir jog Puskunigis “tyčioms” 
nesiuntinėjo blankas tūloms nomi- 

; nuotoms ypatoms su užklausimais 
1 ar apsiima į tam tikras, joms ski

riamas, vietas. Tarpi jų buvo nu
rodyta sekančios ypatos: Kvedaras, 
Galskis, Jančauskas, Černiauskas, 
Bukšnaitis, Grinius, Račiutė etc. į 
10 ątsišaukusių ypatų.

Pasiteisindamas p, Puskunigis 
karšta kalba nurodė savo klai- 
dhigur'i, kas, pagal kitų nuomo
nės, “apsoliirtiškai su žmogaus tei-

- . /-i-T

y

ir laikraščių pasimokinimui, liuosą J^ĮSPĮuėio J 
laiką praleizdavo ant pasiskaity
mo, karštais vakarais išvažiuoda
vo į paežerę į parkus, ant tyro oro, 
o atlikusius $12.00 nuo savo rei
kalų kas subatą dėdavo musų ban- 
kon. Darbams apsistojus Jonas 
turėjo bankoje $3500.00, o Jur
gis neturėjo ką valgyti. Jonas 
nesulaukęs laikų pasigerinant nusi
pirko sau farmą, o vargšas Jurgis 
prašė Jono paskolinti jam pinigų 
ant šifkortės Lietuvon važiuoti, o 
negavęs, išvadino Joną skupuoliu, 
kapitalistu, tranu, siurbėle. Jonas 
šiądien nesibijo nė bedarbės, nė 
straikų, nes jo farma užtikrina 
jam duoną ant visada, o Jurgis 
vis turi vilkti naštą vargų.

Ne vienas Jonas praturto, mes 
turime šimtus lietuvių, kurie dėda
mi musų bankon atlikusius nuo 
pragyvenimo centus sutaupino šim
tus, o kiti ir tūkstančius doliarių; 
vieni iš jų pirkosi farmas kiti na
mus mieste Chicago, treti biznius 
ir šiądien jie jaučiasi pastoviais 
ukėsais Suvienytų Valstijų.

Todėl ir tu skaitytojau, jei no
ri apsisaugoti nuo vargo ateityje, 
tai neišmėtyk uždirbtus pinigus 
ant menkniekių, bet kiek nuo pra
gyvenimo Ir apsirėdymo atlieka dėk 
juos bankon, o pamatysi, kad per 
keletą -metų sutaupiusi tiek, kad 
ir tu galėsi ką nors nusipirkti teip 
kaip ir virš minėtas Jonas. ?

Mes tau neįkalbame kad pinigus 
būtinai dėtumei musų bankon, dėk 
juos į tokią banką kuriai tu geriau
siai užsitiki, tiktai bereikalingai jų 
nepraleisk.

Musų banka už sudėtus pinigus 
moka 3 procentą metams teip kaip'1 
ir kitos bankos, ir kada kas nori , 
visada gali savo pinigus atsiimti 
atgal, nereikalaudamas laukti nė , 
vienos dienos, neteip kaip dauge- 1 
lyje kitų bankt; atsiėmimui reikia 
laukti 30 dienų. į 1

Jeigu visi teip darytų kaip virs 
paminėtas Jonas, tai išnyktų pusė 
vargų ir bėdų. ,
' A. OLSZEVVSKIO BANKA, 1 
3252 So. Halsted st., Chicago, III. j

esąs Sqjungos Sekretorium, gali 
daryt, kaip norįs ir dar grasina, 
kad nedovąaosiąs 1”

H 4
Potam kulbėj® Kvedaras, kuris 

daugiau kcftiojoąi, niekino, pravar
džiavo, negu ką rimto pasakė. 
Pav.: “I^omityja pavadino jį 
(Ptisk.) ždliku-«— teisybe! už to
kius darbias, jis yra apgavikas, 

Ji«i genis I Jis pasisventęs A- neaUakysi„ _

su tokioms ypatoms kaip Mr. Pus- 
kunigis neturiu reikalo. Klausyk, 
pamatysim, kas nori Sąjungą 
griaut! Sakot, kad jus “dykai dir
bat, tai ko jus nuo manęs reikalau- 
nat”? Ot! kad jums mokėtų 50 
dol. sanvaitėj ,tada tai gerai dirb
tume! ! Centras yra šaika t'agių, šu- 
liktį, apgaviku ir ar galiu tylėti,

Redakcijos atsakymai.
KLAUSYMAS L. KAZIUNO.

1. Turintis Amerikos pilie
tiškas popieras, ar parvažiavęs į 
Rusiją gali laisvai ten gyventi, 
jeigu keli metai yra pabėgęs nuo 
liosų? Kaip ilgai galima gyventi, 
ar visai negalima gyventi jeigu ne 
nori eiti kariumenėn?

2. Ar po 5—10 metų pargrįžus, 
jeigu savo noru pasiduodi kariu
menėn, ar yra kokia bausmė ir 
kokia — pinigais ar kalėjimu?

3. Ar norint turėti Amerikos val
džių užtarimą reikia būti pilnu 
Amerikos ukėsu, ar užtenka pir
mų popierų.

gatvės visi mus pirštais bado — 
“Koki jus viršininkai, kokis jus 
organas! Jus viršininkai, agitato
riai — vagįs ir šnipai!” — “Tai 
Puskunigis pasakė, aš dykai dirbu 
— ko jus nuo manęs daugiaus no
rite? ;■ * ..........................
socijalistams — jis dirba dykai! 
Azevas per 14 metų buvo didžiau
sias revoliucijonierius — jis dir
bo bombas, jis rengė caro viršinin
kų žudynes, bet pulkus revoliuci- 
jonierių atidavė carui ant kartu
vių. Jis buvo “pasišventęs” soci- 
lizmui! Teip ir Bagočius ir Pus
kunigis — jie dirba dykai! Visi 
žino, jog carui šnipai ir Amerikoj fad Ar
yra labai reikalingi, j.s juos c.a M (d j, vaikine F
užlaiko, kad ardyti socųahstų or- ,.Jejgu Komisija kurją jų, arjn_ 
gamzacijas, išdavinėti. Ir kas ga- kot„, .. «aykiaos rašies 
Ii kitaip isaiškmb Bagocuus, Pus- ir j j rink
kumg.o. Baltrusaičm .r fatų tokių, tokiais tuoj
ka.p ir Antonovo, Svirskio .r Rut- kad R„tku, if Pu5kuni.
kaus, musų vadovų ir aguatonų, _ Cmtro viršininkaiĮ Aš n<_ 
dyka, mums dirbančių, pas.elg- duojiu 
mus? Baltrusains guldo galvą už To,iaus ka|wjo |abaj
Sv rsk| ir Eagocių, pagarsėjusius adindamaJ ir
meksus! Jie via sukėlė .r kelia

-----------— " neapkanta, tarp so- nuodė. 
“draugai” vienas kitą kandžioja cijalistų! Ar jų darbai nėra ly- mes -r va_,5t„ ž;nomai „evisai 
be atsižvelgimo, kad kaip vienam P18 Azevo darbams?! O Burcev, .
teip ir antram skauda. Į kiek liet, 
soc. susirinkimų teko atsilankyti, 
niekur nemačiau žmogiško 
timo 
nas 
džiojimaisi, 
kazmas, pikti juokai ir pasišaipy
mai. Pav., tariant apie ilgį da- 
leist kalbėt, pirm, pašiepė — “ga
lit kalbėt po dvi naktis”, kitas įne- 

šė“po 11 ir pusę minutos” ir tt. 
Kalbėtojai, išskiriant i—2, vieni 

kalbėjo purvydami kitus, kiti visai 
nežinodami ką sako. Reikia pasa- 

j°g nors Puskunigis veik vi
sus turėjo prieš save ir nors ant 
jo galvos sukrovė “idijotus”, “be
pročius”, “provokatorius su pana
šiais darbais Azevui”, “niekšus”, 
“vagis”, “ponus su Misteriais”, 
kas pas socijalistuv yra didžiu 
įžeidimu, ir viską, kas tik buvo 
galima, jis nieko iš to nedarė, 
nepiktžodžiavo ir nenustojo iki 
galui savo paprastų nervų.

Iš kalbėtojų kalbų' nurodysiu tik
tai “riebesnius” punktus. _ - .

Siderevičius buvo vienas iš tų, ba,sli vogėjus gali paduoti į teis- ------ , O1UC-
ką tikrai nežinojo apie ką jis kai- nes trečiųjų teismas viską, ką revi€ia is .
ba. Nors nevertėtų daug apie tai. R?11 P®<laryt» ta* pasakyt, kad jis • Kvedarą bet anie vi L • * T L"
, - • kaltas*’ ir tt ' J P ^vetiarą, Dėt apie vi- kai apema draugiją ir kunigą,rašyti, bet dėl įdomumo atkartosiu kaKas ,r «• > sus> Kvedaras visiems pasako:1

5 Levanas įnešė, kad kiti kalbė- “Tai jus visi esat jauni vaikai, 
tojai mažiaus rėktų.

Mockus pasakė, kad Siderevičius 
ir Puskunigis spardosi, kaip žąsinas 

k kokį sutvėrimą pamatęs. Nuo to- 
, kių žmonių reikia prasišalinti, nes 

jie perdaug nupuolę.

Kasparka pasakė, kad “Varkala 
' negerai sako, kad Pusk, doriškai 

nupuolęs, nes tad jis butų bepro
tis”. Kvedaras, pirm., sustabdo 
jį: “Jus nesuprantate apie tą da
lyką ir aš neleidžiu apie tai kal
bėti”. Apie balsavimus (Kasp.) 
išsitarė: “Turim votuot, kad butų 
vilkas cieias ir ožka soti”.

Naudžius pasakė, kad “sekreto
rius (Pusk.) rašydamas tokius 
“Kovoj” straipsnius, yra teip sa
kant sumišusio proto”.

Gaišk i 5 aiškino apie blankas, kad 
Pusk, gali būt klaidingas, bet ne 
ant tiek daug, kad dokumentai būt 
paduoti į trečiųjų teismą, kad jis 
ypatiškai ant Pusk, nepykstas, kad 
Kom. nelegalizuoja už Sąj. tik už 
4 kp., kad prieš faktus Pus. ne
gali nė žodžio sakyt, kad Pusk, 
apšaukęs Kom. šlykščioj rūšies po- 
litikiafiais ir exploatatoriais ir to
dėl reikia trečiųjų teismų tam vis
kam apspręsti. Puskunigis atsi
šaukia, kad nereikia trečiųjų teis
mo, nes jis pats gali pasiaiškinti, 
bet jo propozicija atmesta.

Gugis kalbėjo apie Pusk, nuro
dytą oficijališką kelią, jog jis yra 
netikęs, nes juom niekur nedaeisi, 
o jei ir daeisi tai jau gal nė Pus
kunigio nebus, 
prezidentą; nuo 
bematorių, nuo 
nuo to vėl pas 
apie tai užmirš ir nustos vertę ta
vo reikalas. Nurodė, kad tai žmo
nės nepribrendę, jog išrenka virši
ninkus nepribrendusius. Pusk, už
protestavo, kad G. neturi tiesos kal
bėti. Gugis atkirto nurodydamas, 
kaip Pusk, karšta sėdėti ir kaip 
bus da karščiau. Puskun. sušunka, 
kad jis išrinks kitą tvarkos vedė
ju 
rodo, jog tik L S. S. viena turi 
dabar , pas lietuvius referendumu 
bet jeigu teip eisis, tai ir ji turės 
refer. panaikinti. Jog Pusk, pri
sipažinimas, kad jis klaidingas, yra 
tik politišku darbu. “Jis sąkosi

Beach. Laivas A. M. Church išplauks 
nuo prieplaukos Merchanta Express 
priešai Madison st, 9 vai. ryto, o 
sugryš 9 vai. vakąre. Tikietas 50c., 
valkams nuo 10 iki 14 metų 25c. — 
Lietuviai ir lietuvaitės ■ užprašomi 
kuockaitllngiausiai atsilankyti ir 
drauge pasilinksminti. Atvažiuojanti 
iš kitų miestų, imkite Plauk Road 
karą, ir išlipkite paskui ant kampo 
Market ir Madison gatvių ties pačia 
prieplauką.Kviečia Komitetas.

žino kaip toki susirinki- 
kalbos atsibūva. Pirmas 
pasakyti “draugas nesu- 
o po tam “draugas esi

Chicagoj 
Brooklvne 
Lietuvių Soc. S. prakalbas, ypač 
gi susirinkimus, kur pas nekurtas 
ypatas yra per daug revoliucijo- 
nieriško, t. y. per daug karšto 
kraujo, 
mai bei 
dalykas 
pranti”,
avinas’’, o užgautas atsako “drau
gas esi asilas” — ir teip nuolatai. 
O jau jeigu nekuris estetiškesnis, 
tai nesako stačiai, bet gražioj for
moj nurodo, kad tas arba tas yra 
už jį kvailesnis, arba, geriaus, — 
neturi užtektinai išlavintų, gabių 
smegenų, arba da geriaus — 
“draugas nesupranta?’ apie ką ši
tas “draugas” sakė. Žodžiu, toki

kito,
paguodojimo 
to vietoj: 
drabstymaisi,

atjau- 
vie- 

kan-
sar-

nekurtas jo kalbos vietas. “Aš 
perstatau organizatyvišką bėgi mti- 
sifSąjungoj, kur yra ypatos nežinan
čios istoriją, be praktikos apie or
ganizmą. Ką galima tada infor
muot: ar aš savo kelnes ar kitas 
skrybėlę?” “Niekas neturi nuo 
Centro bėgt, nes Centras yra ste
bulė, o nuo stebulės špykiai ne
bėga”. “Turim 5—6 Centrus, 
mums reikia vieno Centro, nes mes1 
nežinom prie kurio Centro (t. y. 
prie kurios stebulės) laikytis”. 
“Reorganizatyviškos ypatos su 
mečio dokumentais turi rezignuot i 
Kvedaras neturi autonomijos do
kumentus parstatyt, nes yra reor- 
ganizatyviškų ypatų; jeigu šiądien 
vieną pakarsim ir iš jo skuros če- 
batus siusime, o aš apie tai nieko 
nežinau 1 Negalima gyvą ir ne
gyvą ypatą sūdyt. Kvedaras šią
dien Puskunigj užmušė! Ir aš pats 
j jį žiurau kaip į žvėrį, kaip į niek-
šą!” ir tt.

Varkala apgailestavo, kad dalei- 
sta be aprubežiavimo kalbėti. 
“Puskunigis sako, kad jį Kom. va
dino niekšu —jisai meluoja! Jis 
mane kaltina neteisingai — jis že
mesnis už mane dvasiškai ir mo
rališkai ir todėl tokis, už mane že
mesnis, mane neįžeidžia. Sako, 
kad Chicagos soči j ali štai yra tau
tiečiai — tas neteisybė, melas!” 
(Čia Puskunigis šuktelia: “Be abe
jonės tu tautietis!”) ir tt. •

Jančevskio kalba buvo ypatin
giausią. “Tai ir aš savo nuomo
nę pasakysiu” — pasakė pradėda
mas kalbėti; potam perkūnišku bal
su šuktelėjo: “Pirmiausiai — pro
testuoju! — “Ponas Puskunigis 
nėra draugu ir aš jam neesu drau
gas ir jis negal mane vadint drau
gu!” — “Jeigu vagį nutversiu įki
šus ranką j kišenių, ar aš jį nutvė
ręs. klausiu “ar aš galiu tave va
dint vagiu ?” Teip ir ponas Pusku
nigis! Jis suyogė balsus, jis pa
darė didelę blėdį netik sutrukdy- 
damas visus, bet ir apvogdamas, 
ištraukdamas iš kišeniaus darbinin
kų tūkstančius dol., nesėtas laikas 
ir važinėjimas kaštuoja”. Paantri
no žinomą pasaką apie čigoną ir 
ūkininką ir kaip vaitas apkaltino 
ūkininką, kam laiko prie kelto pik
tą arklį, kuris čigonui neleido pra
eiti. “Teip ir. Balčius, Baltru
šaitis ir Puskunigis fali teip jau

‘ • ATSAKYMAS. " f
I. Amerikos ukėsystės pop.eruy 

buvusiems Maskolijos ukėsams ne
turi vertės. Kas nori grįžti ir ne
sibijo kariumenės, gali grįžti be 
jokių popierų, arba Washingtone 
turi išsidirbti užrubežinį pasportą, 
bet Amerikos valdžios, išduodamos 
pasportą, paaiškina, kad paspartas 
Amerikos valdžių buvusių masko
liškų ukėsų neapgina nuo ne malo
numų. Mat sulyg Maskolijos tei
sių, iš jos išeivystė uždrausta, be 
valdžių leidimo neleista priimti ki- 

.. ucv.5«. to kr>što ukčsystės jeigu buvusį
žmonias: Rutkau., Antonovo ir MaAolijos ultČR ,ugTjžlIsi jau 
Puskumpo- apgaviko, kuns jo- su Amcnko, rtu vaIdžio$ ne 
gu liks sekretonum, u. Sąjunga, tuareituos. ui H tuojaus jš. 
esam, ius. "Prapultis bus tai mu- vaaiuoti. lima tik
sų mielai, ideališkai Sąjungai I 4(kak $u Ameri|[os
St.,. Puskunigis negalėjo pne pi- rtu buy0 įrmi Maskolijos 
tugų prisisukti, tai nors balsus ukįsu 
vagia! Tegul jie pasilieka su sa- , sug^usiam j_
vo organu, eetuuruojamu tokių ,d me(ų paWKUsianl nuo liosų 

.kaip Baltnisaitis, fo tukinčiau nuo nuoiiūros 
nogint Ir niekas te.su.gas žmogų, j, 
nuo šiol neduos nė cento tokiai „orimiems kariumenėn pa
niektų saikai ! If musų mielai Sų- s,od Sun.

8OCI’ ki bausmė vien pabėgusiems karo

Azevo išdavėjas — kas pasakys, 
kad jis neužėmė Azevo vietą iš
duodamas Azevą, kurį revoliucijo- 
nieriai pradėjo nužvelgti? Ar mes 
užtikrinti, kad mus Administracijoj 
nėra tokių ypatų kaip Azev? Aš 
nesakau, kad Puskunigis, Bagočius 
ar Baltrušaitis yra šnipai, bet jų 
darbai yra kaip tikrų šnipų. Pus
kunigis, Bagočius be algų dirba 
daro visokias šunybes, Baltrušaitis 
“Kovą” pavertė savo ir Bagočiaus 

w »a«Baaw5«-4 Al llUCli

įnagiu - turi viA» užgkmžf! juogai nebu, teįsingl 
Mes turim nuo tokių jų darbų ap- idalo joje vie^Uus į—
suaugot! Jeigu mes ne.svaly.un Rutkus An(onoy ir Puskunigi,r A°
Sąjungų nuo tokių niekšų, ji gnusl ' po Siderevičius "kalbė- . 3’ J negali apginu
mes žūsim! Dabar jie tarnauja jo» n rais keliais b“VUSH» madęohskų pavaldinių pa-
ue užmokesčio, bet ateityj, po lai jiežkomt teisybės. ^Klausytojai ’to,u'lų P11.™“.)05 '»> aPle
kui, gal mes pamatysim, kas jie Kalbėtojas ‘V^TJnka"^
do paukščiai buvo! Reikia išnešt i__j Amerika ne
rezoliuciją ap^arsint per lietuvi!- u . ^rezignuoj st ją , „£5^, nes tokj jos
kus, angliškus latviškus ir lenkis- - k“"““ P»sį“<ia •»!*■ «k&a>«-
kus laikraščius ir tuo. niekšus pra- Plkilo triok£^ Kvedaras pn> m4ur“
salint is Sąjungos ant amžių, kaip tettK>jai o k^bųtoj,, ,iuo. kol,,oj ,ok,os vert“ neton- 
Bagočm prašalimi iš Sus. U A.! w rie mori<o, va trfuki_
Mums nereikia trečiųjų teismo. . . .. _ ^niekiai, metikiai terp Ltuosy-
Sąjunga turi charterį, ji lokius * d J ** ir kuniK° K* ui W re»-

vicia, yra per kvailas ant susinn- į^iai Pamokinimą draugystei pri- 
kimo. Plojimas rankoms. Side- derėjo jai ir pasiųsti. Laikraštis

' čia ne turi ką veikti, nes tie daly-

J. Gr. Aberdeen, Wash. Iš raš- 
kuriuos reikia siųst prie motinos Į to negalima suprasti apie ką eina, 
1 ” e.j * jo sutvarkyti negalima.

PUIKUS -RUIMAI PARANDA- 
VOJIMUI.

Puikus 7 ruimų flatas, gazu ir 
elektriką apšviestas, garu apšildo
mas, šaltas ir šiltas vanduo 
da, puiki maudyklė, didelė 
binyčia. Visi ruimai šviesus, 
sa visada dega ant trepu, 
da $35.00 mėnesiui.

A. Olszevvskio name po n r. 
3246 So. Halsted st

visa- 
skal- 
švie- 
Ran-

Lygiaįy kAip. pas 
majoro pas gil
to pas ministerį, 
ką kitą, kol visi

krūties”. Siderevičiui atima bal- todėl 
są iki galui susirinkimo. Potam 
Kvedaras Puskunigiui liepė kalbė
ti “sausais faktais prieš sausus fak
tus”. Pusk, atsisako kalbėti ant A ' 
tokių išlygų, nurodydamas, jog jį 

1 kiti niekinę bČ faktų. “Jančevskis 
i turi faktiškai darodyti, kad aš esu 

antru Azevu. Ir aš galėčiau pasa- 
1 kyti, kad štai Graičiunas yra toks 

ir toks niekšas, kitas vėl teip ir tt.” 
Kvedaras pareikalauna atsakyt ant 
faktų.

Jančevskis pasiteisina, kad ne
sako, jog Puskunigis yra antru 
Azevu, bet Baltrušaičio ir Pus
kunigio darbai yra kaip Azevo. 
Baltr. išteisino Svirskį, Puskunigis 
suvogė, balsus, Administracija irgi 
— viskas yra tikra šaika.

Seka diskusijos, potam nutari
mai. Nubalsuota, kad Komisija 
yra legališka — 28 bals, prieš 6. 
Kad Kom. draugai yra pilnais 
Sąj. sąnariais — 24 bals, prieš 2 
(Puskunigį ir Siderevičią). Kad 
Mister Puskunigis atšauktų, kad su patim Olszewskhi malonėkite 
Kom. nėra “šlykščios rūšies politi- atsilankyti virš nurodytose valan- 
kieriais” — 28 bals, prieš 1 (Side- dose.
revičią). Kad jis atšauktų, jog 
Kom. nėra Mtploatatoriais — 32 
bals, prieš 1 Kad butų iš- BEPIG TAU, KAD TU TURI
rinkta trečiųjų teismas išrišimui to PINIGŲ.
visko. Čia p. Vąrkala vėl paant- Jonas ir Jprgis abu jauni 30 me- 
rino, kad jisi nėra įžeistu nuo že- tų vaikinai dirbo foundrėje kaipo 
miau už jį stovinčio, nuo tokio moulderiai per 5 melus *r abudu 
gaivalo ir kad trečiųjų teismas bus uždirbdavo po $22.00 įsanvaitčje. 
be naudos, nės negalės Pusk., “nė Abudu jautėsi linksmi ir laimingi, 
pakart, nė kalėjiman pasodyti”.* Į bet užstojus sunkesniems laikams, 
Komisiją išrinkta da du nauji są- jų fabrikas užsidarė ir abu liko 
nariai: pp. Dundulienė ir Radze- be darbo. Jurgis keikė nelemtą 
vičius ir Komisijai pavėsta susta- svieto surėdimą, kad nėra darbo 
čius rezoliuciją pasiųsti organam ir nėra iš ko gyventi, o Jonas bu- 
Varkala nurodė, jog yra daug vo linksmas ir juokėsi iš Jurgio, 
kėblumų iš pusės Baltr., Bag. ir Jurgis sako: “Bepig tak, kad tu 
Pusk., kurie su visuokuo, tame ir turi pinigų, bet ką >aš biednas tu
su visoms rezoliucijoms daro, kaip riu veikti?” 7 
jiems patinka. Pereitą rudenį nu- Mat Jurgis paėmęs $22.00 _ 
tarimus apie Bagočių netalpino, kol gos subatoje nečėdyjtM jų. Jis mė- 
visai nepasenėjo, o šįmet apie Pus- go atlankyti kiekvieną balių, kiek- 
kunigio “suvogimą balsų” netalpi- vieną pikniką, nepraeidavo zir pro 
no, ko! nepraėjo balsavimai, taigi, saliuną jame neatsilankęs, drauga- 
sako — atsidėkit ant Baltrušaičio vo su merginomis, nupirkdavo 
valios: jeigu jo malonė gal ir pa- joms brangius prezentus, teip, kad 
talpįs už pusės metų”. Nutarta, gautų subatoje $22.00 iki antrai 
kad Kom. atsišauktų ir per kitus sUbatai jam netekdavo, o Jonas 
laikraščius. . pašvęsdavo sau $i«.oo ant san-

Susirinkimaa užsibaigė

OLSZEWSKIO
Bankos Valandos*
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 vai. 
vakaro.
. Pats Olsseivskis būva Bankoje 
sekančiose valandose:

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

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

Panediliais: Nuo 8 valandos 
ryto iki 1 vai. po pietų ir nuo 8 
iki 9 valandai vakare.

Norintiejie asabiškai pasimatyti

3252

al-

APGARSINIMAI
VALDYMAS SAVĘS.

Kiekvienas turi tiesą gyventi tajp 
kaip jam patinka, .neperžengdamas 
priimtų tiesų ir išdirbtų papročių. 
Iš daugybės žmonių tiktai tasai ga
li pasikelti viršaus kitų, kuris tu
ri jiegą susivaldyti, vadinas, kuris 
neklauso taip daug jausmų ir pa
linkimo kaip proto. Protas pasa
kys jam niekada neperžengti saiko 
valgymo, gėrimo ir pasilinksmini
mo, o laike nesveikumo protas pa
sakys jam jieškoti pagelbos. Dau
giausiai žmonės prasikalsta prieš 
savo gromuliavimo sistemą. Bet 
tu, skaitytojau, klausyk tuojau sa
vo proto, kuris patars tau vartoti 
Trinerio Amerikoniškąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno, kuris yra geriausiu 
vaistu nuo negromuliavimo ir nu
silpnėjimo. šitas vaistas turi būti 
tuomet jau vartojamas kaip veik
pasijaučia sumenkėjimas apetito 
arba matosi kiti ženklai blogo su- 
gromuliavimo. Vasaros laike ši
tas vynas turėtų būti randamas 
kiekvienuose namuose. Gaunamas 
aptiekose. Jos. Triner, 616—622 
So. Ashland avė., Chicago, III. j

Pajieškojimai.
Pajieškau savo pačios Katrinos Ka- 

tauskienės, po tėvais Pauriukė, kuri 
28 birželio prasišalino iš namų su 
Vincentu Vitoew«k1u, paglemžusi >200 
ir mano brolio auksinj laikrodėlį. Ji 
pasiėmė kartu ir 20 mėnesių dukte
rs itę Katriną. Moteriškė vidutinio 
ūgio tamsiai geltonų plaukų, ant kai
rės rankos turi randų, ant dešinės 
rankos rodomo pirkto turi guzų va
lakiško riešučio didumo. Vyras augš- 
to, ūgio, juodi plaukai, ūsai rudi, 
mėgsta daug kalbėti, paeina ik Su
valkų gub., Senapllės pavieto, mote
ris taip pat Suvalkų gub., Senapllės 
pavieto, Micheliškių gmino, Plutiškės 
parapijos, Elzbiečiuko kaimo. Kas 
duos man tikras žinias apie juos, tam 
suteiksiu >15.00 atlyginimo.

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

Pajieškau savo brolio Juozo Labo
ko ir sesers Aleksandros, ’i»o vyru 
Gribienė. Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Kaltinėnų parapijos. Brolis 
jau apie 16 metų kaip Amerikoje, o 
sesuo apie 7 metai, 
pirm 3 metų buvo E. St. Louis, III. 
Jie patys ar kas 
žinių adresu :

Ant 
Box €1,

Pajieškau savo 
Kate Barisienės po tėvais Sakevičtu- 
tė; Kauno gub. 
tuvon akių gydytis ji prasišalino Iš 
Baldvinsville, Mana, prieš kalėdas 
1908 m. pas i imdama su savim 2 duk
terį: Stasę 5 metų ir Oną 4 metų 
amžiaus. Ji yra 5 pėdų ir 4 colių ūgio, 
tamsiai geltonų plaukų, labai daug 
kalba. Aš sugrįžęs iš Lietuvos ra- . 
dau < tiktai pelenus savo buveinės; 
mat mano pati, gavusi $.00 apdrau
dimo pinigų už rakandus — išsineš
dino. Jšsk' apie jų žino, malonės man 
duetiC žinių.

Taipgi pajieškau • Vadavo Joškevk 
člaus, Kauno gub.. Grinklškės pavie
to ir švogerio Vinco Sakevičtaus (Bill 
Shmit). Jie patys ar kas kitas ma
lonės duoti žinių adresu: 

čisaras Baris, *
P. O., Bakhrinsvilie, Mass.

Pajieškau savo pačios Viktorinos 
Dalangoskienės, po tėvu Taišerska, 
kuri 4 d. lapkričio išvažiavo kartu 
su kitu vedusiu vyru. Stanislavu 
Šikšnio Amerikon. Moteris 27 metų 
amžiaus, vidutinio ūgio, tamsių plau
kų, pilkų akių, smagios minos, pail
go veido, sunkios eisenos. Ji pasi
ėmė su savim dviejų metų valkų, Mi- 
kolų, vardu, taipgi pasiėmė su savim 
daug pinigų. Vyras St. Siknius 28 
metų amžiaus, vidutinio ūgio, tam
sių plaukų, nešioja akinius, taipgi 
nešioja ir barzdų. Abu Kauno gub., 
Šiaulių pavieto. Sėlenos parapijos. 
Tam, kuris suteiks man tikras ži
nias apie mano moterį duosiu >50.00 
atlyginimo. Rašykite adresu*

Konst Dalangoskis.
121 Washington st, New Br.tain. Con.

Pajieškau savo brolio Juozapo Sem- 
bello; Kauno gub., Panevėžio pavieto, 
Dervonių sodžiaus. 4 metai kaip 
Amerikoje; gyveno Spokane, Wash.

_ — -—' kitas malonės duoti

Sembeles
Albany. N. Y.

brolių: Juozapo ir

Girdėjau, kad 

kitas malonės duoti 

Laboka,
Minden, W. Va. 

t

pa/ios Kasės arba

Man tevažiavus Lie-

Jis pats ar kas 
žinių adresu: 

Pran.
170 Broadway

Pajieškau savo ____________ _ ..
Vincento Majauckų; Kauno gub.. Ra
seinių pavieto, Šimkaičių vol.. Vadž
girio kaimo. Juozapas apie 14 metų 
Amerikoje, menama, kad yra kur 
Weet Virginijos valstijoje. Vincentas 
apie 8 metai Amerikoje; 4 metai at
gal gyveno Kenosba, Wis. Jie patys 
ar kas kitas malonės duoti žinių 
adresu:

Antanas Majauckas r 
785 Bank st. Waterbury, Conn.

Pajieškau savo pažystamo Antano 
Balsio; Suvalkų gub., Naumiesčio pa
vieto, Lesnistvoe gm.. Meištų kaimo. 
Metai atgal gyveno Montreal. Turiu 
į jį labai svarbų reikalų. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinių 
adresu:

Vlad. Petronis
Box 270 . Lewiston, Maine.

Pajieškau sesers Veronikos Duly- 
čios. kuri treti metai kaip išvažiavo 
iš Lietuvos Amerikon. Ji pati ar 
kas kitas malonės duoti žinių ad
resu:

Paulina Dulyčia
Subačius, Kauno gub, 

Lithuania-Ruasla. ’

I2:i5jvaitės pragyvenimui, apsirėdymui k

Draugysčių reikalai.
APGARSINIMAS.

Pranešame Chicagos Lietuviams ir 
apielinkės, jog mes sutvėrėme naujų 
pagalbinę dr-stę vardu Ckicaffot Lie
tuviu Pagelbot Kliubas, prie kurios 
išsyk prisirašė 25 sanariaj Ir įmokė
jo po >1.00 įstojimo. Minėtas Kliu- 
bas duos pagalbų ligoje nuo >5.00 iki 
>7.00 sanyaltėje, o laike mirties drau
go bus išmokama nuo >100 iki >150. 
Sąnariai nemoka jokių ekstra mo
kesčių kaip tik po' 50c. į mėnesį. 
Mitingai mėnesiniai laikomi pirmų 
sanvaitę mėnesyje subatos vakarais 
apie 7 vai. *-• - ___1____
tingus bus laikomas kas antrų san
vaitę subatos vakaraia Mitingai at
sibūva K. A. Pallulo salėje, 585 80. 
Jefferson st, kampas 14th PI. Vy
riausybė išrinkta. A. J. Piliackas, 
pres., K. A. Paliulis, prot. sekr., K. 
A. Pauluckas, fin.' sekr. Norinti pri
sirašyti malonės atsilankyti į musų 
susirinkimus.
Chicagos Lietuvių Pagelbos Kliubas.

1-ma DIDELI BK8KURSIJA
Nevmrk^N. J.^ Dr-stė Palangos J u

PaJ ieškau Petro Smito, su kuriuom 
susipaiinau gegužio mėn. oereitu 
tų Seattle.
dar dviem _____ _ u>i«ii»>ume j
Victoria, B. C., o te ten, negavę dar
bo, J VancOuver, B. C. Vancouverį 
perslskyrėme ir nuo tuomet neturiu 
apie jį jokios Žinios. Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti Žinią adresu:

Chas. Waska
Couconully, Wash. U. S. R. 8.

, Pajie&kau Jono God ubo; Kauno 
5«b., Šiaulių pavieto. Gyveno Det- 
rott, Mich. Taipgi pajieškau savo 
draugų Jurgio Brazinskio, Petro Ter- 
meino ir Juozapo Leinarto. Visi Kau
no gub., Šiaulių pavieto. Jie 
ar kas kitas malonės duoti 
adresu:

Juozapas Ju d elkis 
R. R. Camp Box 184 Levrlston,

Pajieškau savo dviejų brolių 
viko ir Juozapo. Norvoinių; 
mh ------- -

gegužio mėn. pereitų me- 
Wash. Ii kur su juo ir 
lietuviais išvažiavome i C. fi u _ ____ *-

patys 
žinią

Mich.

Liud-

1nnR^u,K»VaUkd\arto k<lmo- Turiu I 
i"relk!d* Jle p*tyo
rapijos, Laukdvario kaimo.

____ , ----—patys 
ar - kas kitas malonės duoti žinią adresu:

Steponas Norvoinls
116 Dean Park Nevrton G range, 

Scotland,

Pajieškau savo 4 draugų: Jom 
ir Antano žintikių, Skapiškio para-

L Antras pusmėnesinis ml-|P£«’. sodžiaus; 3 metai Amo-
■ v— — *— — ’rikoje, pirmiau gyveno Elizabeth, Pa.

Povilo Pugsilo, Panemunelės parapi
jos, Lankupėnų sodžiaus. 3 metai 
kaip Amerikoje, pirmiau gyveno . 
Heotar, Pa. Petro Šepkaus, Panemu
nelės parapijos, Kavolių sodžiaus, 3 
metai Amerikoje, pirmiau gyveno 
Boston, Mass. Visi jie paeina iš Kau
no gub., Alekaandravo pavieto. Jio - 
patys ar kas kitas malonės duoti tt- 
nią adresu: ■ 'ii
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PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
CHICAGO, ILL3252 SPUTH HALSTED STREET, Kampas 33čios,

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.

. ŠITA BANKA skolina žmončms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste 
Chicagos nuo mažiausios iki didžiausios sumos. Jeigu perki namų ar lotų, o 
neturi visų pinigų, ateik pas mus, o męs tau juos paskolinsime už prieinamų 
procentų ir ant lengvų išmokesčių.

ŠITA BANKA taipgi priima užččdyjimui 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. z

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 j ieškai.

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.

Bankos Valandos.
Musų Banks yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Šifkorčių kasdien nuo 8 valandos ryto 

iki 0 valandai vakaro, o nedėldieniais ir šventomis dienomis nuo 9 valandos ryto iki 0 valandai vakare.
Olsz«w$kis pats Bankoje būva šiose valandose:
Šiokiomis dienomis:
Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare. /
NedėMieniais ir šventomis dienomis:
Nuo 11 valandos ryto iki 4 valandai po pietų. \ . *
Panedėliais: !
Nuo 8 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir . -
Nuo 8 iki 9 valandai vakare. •
Norintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kryptis augščiau nurodytose 

valandose. * *
GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais 

adresuodami

- 3252 So. Halsted St
A. OLSZEWSKI

CHICAGO, ILL

Pnjieškau savo, brolio Jono Mar- 
gevičiaus; Suvalkų gub., Senapilės pa
vieto. Garliavos kaimo. Pirmiau gy
veno Johnston City, III. Aš ką tik 
atvažiavau iš Anglijos ir norėčiau su 
juo susižinoti. Jis pats ar kas kitas 
malonės dueti žinią adresu:

Ant Margevičii . 
531 Broadvray Grand Rapids, Mich.

Pajieškau savo dėdės Zigmanto 
Fotramento ir dviejų pusbrolių Jono 
Geislerio ir Benedikto Knašo. Visi 
Šiaulių pavieto, dėdė Triškių parapi
jos; . Jonas Geisleris ir Benediktas 
K n asas» PapUėnų parapijos. - Turiu ( 
juos labai svarbų reikalą. Jie patys 
ar Scas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Frank Geisler 
Box 302 Westv<He,

Kauno gtfb., Debeikių parap. Jie pa
tys ar kas kitas 
adresu:

Ch.
Ų. 8. R. S.

Pajieškau savo pusbrolio 
Klimavičio; Vilniaus gub.. Trakų pa
vieto, Ezno parapijos, Benčekiemio 
kaimo 7 metai kaip Amerikoje. Gy
veno pirmiau Pittston, Pa. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Jokub. Navickas
Sunderland, Mass.

malonės duoti žinių

M iškials 
Conconully, Wash.

Jono

m.
NePaj ieškau savo brolio Anupro 

manuno, * paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pavieto, Šiaulėnų volosties, Kudė- 
nų kaimo. 5 metai kaip Amerikoje, 
girdėjau buk gyvenąs Chicagoje. Jis 
pats ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Pranciškus Nemanunas
Box 187 * Tarlffville, Conn.

Pajieškau save pačios Katrinos Ka- 
tauskienės, po tėvais Pauzlukė, kuri 
28 d. birželio prasišalino iš namų su 
Vincentu Višnewskiu, paglemžust >200 
ir mano brolio auksinį lalkrodėl). Ji 
pasiėmė kartu ir 20 mėnesių dukte- 
raitę Katriną. Moteriškė vidutinio 
ūgio tamsiai geltonų plaukų, ant kai
rio žando turi 
rankos rodemo 
lakiško riešučio 
to * ūgio, juodi r____—______ 3
mėgsta daug kalbėti, paeina iš Suval
kų gtib., Marijampolės, pavieto, mote
ris taip pat Suvalkų gub., Marijam
polės pav., Mleheliškių gm., Plutiškių 
parapijos. Eizbtečiuko kaimo. ' Kas 
duos man tikras žinias apie juos, tam 
suteiksiu >15.00 stlyginimo.

Antanas Katauskas. 
8812 Emerald avė.,_____  Chicago/* III.

randų, ant dešinės 
piršto turi guzų va- 
didumo. Vyras augš- 

plaukaf, ūsai rudi.

Paj ieškau ftito pi

Ifiluno, J. Bageto, J. Miškinio.

APSISAUGOKITE LIETUVIAI 
nou Jono Paulauaklo, gimusio Kau
no gub., Raseinių pavieto, Tauragės 
miestelio. Apie 5 metai kaip Ame
rikoje. Kalba lietuviškai, lenkiškai, 
rusiškai ir vokiškai. Suviršum 5 pė
dų augščlo, veidas labai raupuotas, 
plaukai balsvi, akys aiškiai* mėlynos 
ir smulkus ant pažiūrėjimo. , Jis pa
prastai niekam nemoka už pragyve
nimą. Jeigu kas žinotę apie J|, ~ 
lonės man duoti žinią adresu: 

Aug. Butkus 
River st Rockford,1321

ma

ni.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda pl0ai grosernė ir bu- 

černė lietuvių apgyventoje vietoje, 
biznis gerai išdirbtas^ Sykiu parsi
duoda ir namas ir {taisymai (rakan
dai). Priežastis pardavimo — savi
ninkas išvažiuoja Europon. Atsišau
kite pas

B. Bružas 
3211 So. Halsted st Chicago, III.

Parsiduoda pigiai 9 ruimų namas, 
{rengtas sū gazu, maudyne ir išce- 
mentuoiu skiepu. Gyvenimai 2 šei
mynom. Ar(i trijų gatvinių karų 
linijų. Lietuvių apgyventa vieta. At
sišaukite pas savininką adresu: 1322 
Keith avė., Grant' Works, 111

Reilmtou/u dviejų mdkytojų-mergi- 
nų prie bažnytinės; mokyklos. Viena 
turi žinoti anglišką ir lietuvišką kal
bi, antroj! tik lietuvišką. 

Kun. A. Ąmbrpsaitis
134 W. 23rd PlMče n<Chtcago,

• --—T-
NAUJA DIRBTUVĖ

Užsidėjau . naują ilkostumierišką 
kriaučių šapą, kurtoje siuvu vyriškas 
ir moteriškas drapanas ant užsisa
kymo greitai, grąžto! i/ pigiai sulyg 
vėliausią madą. /

994
Juozas ^očunas 

Milvvaukee avė. Chicago, 
(ant antrų lubų).

III.

III.

“JEZUSAS NAZARENETIS”.
Ką-tlk apleido spaudą nauja kny

gelė, versta iš svetimos kalbos; iš 
raštų garsaus ftliezofo Dr. Otoman 
Zar-Adusht-Hanish; iįnomo kaipo vie
no iš šių dienų garsiųjų flliozofų ir 
Saulės Garbinimo Flllosoffjoe judėji
mo vadovų.

Į lietuvišką kalbą perguldė — J. 
A. Zėčius.

Knygelėje aprašyta "Gyvenimas Jė
zaus Kristaus". Kas jisai toks buvo, 
iš kur paėjo, kaip gyveno ir kur mo- 
kinocl; kekius urėdus laikė; kaip bu
vo nukryž|avotu; per ką nukryžlavo- 
tu ir dėllso, kokiu budu Iš numiru
siųjų prisikėlė, ir kaip po prisikėli
mui iš numirusiųjų tarpe žmonių vėl 
gyveno ir mokino. ’

Knygelė paraėyta tikrai istoriškai, 
faktiškai ir nuosaikiai. Kiekvienas 
žmogus, perskaitęs štą knygelę, daug 
dažinos — ko jis niekuomet pirma 
negirdėjo, nė neskaitė apie šitą žydų 
didvyri — Jesaah'ą Nazaretėną.

Didumas knygelės 105 pusi., kaina 
35 centai.

Norinti užsisakyti knygelę, 
kitėsi šiuo antrašu: ‘

J. A. Zeltchius, 
415 Madison st.Į Seattle,

krelp-

Wash.

Pigiai parsiduoda galiūnas ant vie
no iš geriausių kampų “Weet Side". 
Lietuvių apgyventa vieta. Priežastis 
pardavimo — savininko liga. Atsi
šaukite adresu: 858 8o. Halsted st. 
kampas 22-ros gatvės.

Iš priežasties užsldėjimo kito biz
nio parsiduoda prieinama kaina Ba
lionas. Biznis gerai išdirbtas, lietu
vių apgyventoje vietoje. Daugiau da- 
siiinosi pas savininką adresu: 

Alex šimkaitis,
154 Canalport avė. Chicago, III.

damas randą savininkas gali nuo 
pirmo mėnesio krauti pinigus | ban
ką ant procento, tai per dešimt me
tų iš pat procento susidės gana graži 
suma. Taigi visi pinigai užmokėti 
už namą sugrfž žmogui atgal į ki
šenę su palūkoms,, ir namas paliks 
jo savasčia ant amžių, ir parduoda
mas gaus už j| antrą sfk tiek kiek 
jis jam kaštavo, arba jo pinigai po- 
sidvejos su palūkoms. Jeigu dar vie
ta bus gera bizniui, tai kaina namo 
gal dvigubai pakilti. Kas padidins 
naudą savininko. Tas yra teip 
ku kaip ant delnos, ir todėl visi 
rle pirko namus 
senatvės ubagaut.

Pas mus rasite 
užsimokės pirkt, 
gelio:

j) 2 lubų medinis 
Halsted st. arti musų bankos. atneša 
randos >45 į mėnesį Kaina >3000.

2) 2 lubų medinis namas, ant 
Halsted st arti musų bankos. atneša 
randos >31 į mėnesį Kaina >2500.

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA 
MOS “LIETUVOS” REDAKCIJOJ.

a5 ADOMIENE, Gyvenimo piešinė
lis šatrljps Raganos. Adomienė tar
nauja po dvarus aukle. Paauginus 
vaiką viename dvare, eina | kitą. 
Graži ir užimanti apysaka iš gyveni
mo. . Vilnius 1908, pusi. 34, kaina 10c.

Čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovljančių kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudinspą. 
Chicago, m. 1903, pusi. 330. |Lfb 
Drūtai apdaryta............... .  .Z.. >140

No. 69 Lietuviškos pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis HL 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokia*

ne reikalauja

ganų 
štai

aiš- 
ku- 
ant

namų kurie 
keli iš dau-

namas, ant

3) 2 lubų kampinis mūrinis na
mas, 6 pagyvenimai. Lotas 35x148, 
randa >45 | mėnesį. Kaina .... >3700.

*4) 2 lubų mūrinis namas, kampinis, 
puikus. Randa >70 į tnėnesĮ. Kai
na ............ i........................  >5500.

7) 3 lubų medinis 
>40 | mėnesj. Kaina

11) 2 lubų, puikus 
Kanda >28 J mėnesį

No. ATTALEA PRINCEPS. Ver
timai Pr Siūlelio. Čia telpa šios 
gražios apysakos: 1) Attalsa Prin
ce ps; >)* 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. šliburis. Brooklyn, N. Y. 1908 
pusi. 47. Kaina............................... 15c.

a46 Į ŠVIESĄ PER AŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklą. Vilnius 
1908, pusi. 50, kaina .................. 15c.

672 KAIP LIETUVIŲ SENOVEJE 
VANDENIMIS KELIAUTA. (Iš "Lie
žuvių Tautos”). Parašė J. Basana
vičius. Vilnius 1908, pusi. 14 (dide

lio formato 7x10). Kaina..........>0c.

Randa
13200.

medinis namas.
Kaina .. >2500.

12) 2 lubų mūrinis ir medinis na
mas. Randa >21 ( mėnesį Kai
na .................................................. >2600.

13) Medinis namas. 9 ruimai, 2 pa
gyvenimai. randa >20 | mėnesj. Kai
na .......... ...........................:.......... >1700.

14) 2 lubų mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai, po 6 ruimus. Kaina >2000.

pusL 333. .
Drūtai apdaryta. 11.50

No. 70 Lietuviškas pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Delis IV. 
Chicago, 111. 1905, pust 299. šioje da
lyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų L H, III ar IV 
dal|, turės per visą savo amžių neiš- 
semamą pasakų turtą;...................>1.111
Drūtai apdaryta..............................>140

No. c71 Laikrodininko atminimai. 
Pasak Erkman-šatrljaną sutaisė S. M. 
Paveikslas iŠ Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, Iii. 1907. pus
lapių 44. .... . ............................... 16c

No. 76 Maxlm Gorkij. Pasakojimai.
689 MEDŽIAGA L. Ivinskio biogra

fijai. Bpaudon prirengė Dr. K. Gri
nius, (Iš “Lietuvių Tautos”). Vil
nius 1908, pusi. 23 (didelio formato 
7x10). Kaina .............................. 35c.

<99 PELKĖS. Apysaka iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon 
Išvertė Kazys Puida. Vilnius 1908, 
pusi. 468, kaina ...................... >1.25.

No. 208 BALTRUS TURAZERIS.
Drėma trijų veikmių iš darbininkų 

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

nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras Cudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 103. .... .... . .......................... 26c

No. 90 Olltlpa. Graži apysaka Iš 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida Chicago, 
m. 1906, pusi. 95............  .... 25c

FARMOS! FARMOS!
Pirsite Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Frrmertų kollonijoj, 
kurioje, gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jieškančiam geros .Ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis Išmo
kėsi imis; reikia Jtnokėtt mažą dalį- 
o kitą galima išmokėti per daugelį 
matų. žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
ves ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir Lietuoje, todėl. męs ir vadiname 
tą žemę Naująja Lietuva. Ji guli 
vakarinėje dalyje" Mfrhigano valsti
jos. nepertoli nuo. Ckteagos, šalę pa
vietinio miestelio ■ Manistee. Mich. 
žemė parsiduoda dkbar‘po >8.00 ske
rs ir brangiau. Norėdami daugiau 
daaižlnoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar sustkeškRe su manim, 
gyvenančių ant tų Dėmi* šiuo adresu:

Antan Kiedis, , 
Peacock.-Mich., Lake Co.

Farmos. Parmos.
Geriausias dabarl iafths pirkti for

mas. Dabar visur matyt kur yra 
gera žemė, o kur prasta, kur kokios 
vertės gali butt T'afii. lAirie norite 
pirkti arba kurie jšešteojote pirkti, o 
neatradbte sau tinkamos farmos, 
kreipkitės J musų ofisą asmeniškai 
arba per laišką, aš sutelksiu tikrą ro
dą, kur yra geriausios farmos pirkti 
ir žemė tinka visokiems vaisiams. 
Daugeli aš apvažlnėjau vietų kolei 
atradau geras fermas. Daug yra 
fermų | pardavimą visur, bet nėra 
gero iš jų. Puikiausia vieta žmogui 
jieškančiam geros ir nebrangios fer
mos parduodamos visai lengvomis iš- 
mokeatimis, |mokaat visai mažą dalį, 
o lykis per daugel) metų išsimoka. 
Tos farmos parduodama su triobomis 
mašinomis su puikiais sodais di
džiausioje Amerikos fermerių kolio- 
nĮjoję; žemė derllngž ir gera augini
mui visokių vaisių; žemė yra'lygi, 
be akmenų, ar balų, auga viaokl ja
vai: kviečiai, rugiai, vaaarojus, bul
vės, tinkanti žemė auginimui visokių 
daržovių: ko pūstame, burokams že
muogėms ir kitokioms uogoms. Oras 
labai sveikas, vanduo čystas, visur 
geri keliai, netoli nuo bažnyčios ir 
mokyklos arti didelių turgaviečių, pi
gi važma, laivai prieina iš visų Ame
rikos dalių, produktai tuojaus išsiun
čiami, kaip tik pristatomi ir mokama 
geresnės kainos kaip kitur, pertai 
kad galima laivais išsiųsti, žemė yra 
paupiais, su puikiomis lankomis, par
siduoda aplinkinėje miestų, nepertoli 
nuo Chicagos. Neišdirbta žemė par
siduoda visai pigia kaina. Taigi pa
siskubinkite užlprkti tas farmas, pa
kol yra gera proga, pradėkite dirbti 
sau, tada turėsite geresni gyvenimą 
ne kaip kad po fabrikus dirbant ir 
nereikės bijoti kapitalistų, paliksi lai
mingesnių ir turėsi didesni pelną; 
dirbant ant savo farmos niekados ne
prikels blogas laikas, kada turėsi ga
balą žemės. Norėdami daugiau atsl- 
žlnotl ar apžiūrėti tas farmas, kreip
kitės šiuo adresu:

Nestlerode it Rocenski,
S. Clark st., Room 208, Chicago.112

9
15) Mūrinis namas 2 pagyvenimai, 
ruimai. Kaina ..................    >2000.

16) Kampinis mūrinis namas ir 
staldas. Kaina . 12500.

17) 
Lotas

18) 
pėdų.

19) 
Kaina

Mūrinis namas geroj 
25x131 pėdą. Kaina ..

Medinis namas. Lotas
Kainą ..............................

vietoj.
12200.

25x125
>1400.

Mūrinis namas, 4 kambariai.* 
.....................................   >1200.

20) 3 lubų mūrinis namas, su krau
tuve. Randa >78 | mėnesj. 
na ........ L.......................................

21) 
pėdas.

Medinis
Kaina

namas, lotas

22)
Lotas

23)
arti musų bankos Kaina

Murins 
25x125 
Mūrinis

Kai- 
>7500.

25x149
11700,

namas, 7 kambariai. 
>e< as. Kaina >1500. 
namas, 6 kambariai, 

>1500.

24) Mūrinis namas, 10 kambarių, 
arti musų bankos. Kaina *.... >1700.

25) 2 lubų medinis namas. Lėtas 
25x125 pėdas. Kaina .............. >1600.

M)
Lotas

. 28) 
musų

MedTnls damas, 5 kambariai. 
25x125 pėdas. Kaina., >1600.

2 lubų medinis namas prie pat 
bankos. Kaina

29) 8 ruimų medinis n&mas, 
gyvenimai. Lotas 25x120.
na ........ ;........................................

31) 
kos.

12200.

2 pa- 
Kai- 

>2300.

2 lubų namas, arti musų ban- 
ivalna ’

Geras mūrinis namas.
Kaina ......

32) 
48x125 pėdas.

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

12500.

Lotas
>2720.

puikus.
>2800.

34) 3 mediniai namai, arti 
bankos. Randa >42 | mėnesj. 
na .... J.......................................

musų 
Kai- 

>3500.

. 35) 2 lubų mūrinis namas, 4 pagy
venimai. Kaina ...................... >3500.

36) 2 lubų puikus medinis namas. 
Randa >42 Į mėnesj. Kaina >3500.

37) 8 lubų mūrinis namas, ant 2
lotų, galiūnas ir 10 pagyvenimų. Lo
tas 50x149 pėdas. Randa >157 ( mė
nesj. Kaina ...............  >14000.

38) Puikus, naujas 2 lubų mūrinis 
namas. Kaina ....f................ >7000.

39) Didelis, 2 lubų 
Lotas 25x150 Kaina

40) 3 lubų mūrinis 
>75 | mėnes|. Kaina

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

mūrinis namas.
.............. >7500.

namas. Randa 
........ .. >7000.

3 lubų mūrinis 
.............. >9500.

42) Pulkus 2 lubų mūrinis namas. 
Lotas 25x150 pėdų. Kaina >250(7.

43) Labai tvirtas ir gražus 2 lu
bų mūrinis namas. Su naujausiais 
{taisymais. Kaina .................  >3500.

No. 286 PIRMI ŽINGSNIAI. Drar 
ma ketuoriose veikmėse. Parašė Br. 
Vargšas. Drama parašyta iš revo
liucijos judėjimo Lietuvoj. Chicago, 
III. 1909, pusi. 50. Kaina 20c.

No. >21 VELNIAS — NE BOBA. 
Dviejų veiksmų komedija ir NEAT- 
MEZGAMAB MAZGAS vienaveiksmė 
komedija. Parašyta P. Petliuko, Vil
nius 1909, pusi. 66. Kaina .... 25c.

No. 397 KEPLOS KANČIOS. Eilės. 
Parašė Liepukaa. Chicago, III. 1909, 
pusi. 28. Kaina 10c.

591 VISUOMENES ĮNAMIAI. Raš
teliai apie tuos gyvūnus, kurie esti 
šalę žmogaus. Prof. M. Bogdanovof 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J- Jablons
kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė naudinga kiekvienam perskaity
ti Vilnius 1909, pusi. 165, kaina 50c.

b686 LIETUVIŲ TAUTA, Lietuvių 
Mokslo draugijos raštai. Knyga I, 
dalis 2. Su 4' 
Levų lietuvių pi 
pusi. 183, kaina >2.0d.

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

1330 ŽODYNĖLIS ANGLISKAI-LIE- 
TUVISKAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai gal*ma angliškai susikalbėti. Wor- 
cester, Mass., pusi. 151, drūtuose au
dimo apdaruose. Kaina .............. 60c.

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
ką dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
šit ulonų lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms raidėms, pilna Biblija katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yra didelė 

colio, 1127 puslapių, drutu 
audimo apdarų. Kaina .......... >3.00.

Knygų Kataliogas
No. 4 Alluma ir kitos pasakos Guy 

de Maupassant’o, vertė J. Laukia 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Valdu lys, 
8. Užšalusio] padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 1L Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, 111. 1908, 
pusi. 136............................................... 35c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašo 
Orison Svett-Marden. Lietuviškon kal
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, IU. 
pusi. 235................. >145
Apdaryta .... t...............................>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. Chicago, IU 1902, pus
lapių 99............................. ..................15c

No. 97 Pamokslai Išminties Ir tei
sybės, išguldinėt! galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 128 
juokingų, bet išmintingų ir. pamoki* 
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir išminties. Chicago, UL 1899, pus
lapių 182.............................................. 50c

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, III. 
1908, pusi. 22.......................... lOo

No. 100 Paseks apie kantrių Alenų, 
dukterj turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietų, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Oiševskls. Chicago, III. 1902, pas
legiu 66................................................ 20c

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir Jie* 
vų. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologijoe. Parašė Paul Latargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P Miškinio. Chicago, III. 1908, pus
lapių 3L 10c

No, 114 Ponas ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su būvi u ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytoją drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, UL 1904, 
pusi 66............................................    15e

No. 124 Robinzonas Kruzius. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai* 
da. Chicago, III. 1903, pust 83. ... 25c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojewgki. vertė K. Puida, 
torius, 7. Paukštis, 8. Ppnas Jėzus 
Varšavoje. Knygelė (domi kiekvienam. 
Chicago, 111. 1908, pusi. 76............. 2Dc

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė iš Nazareto. Apysaka iš laikų ‘ 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. < 
Vertė J. Laukis. Chicago, IU. 190Ą l Į 
pusi. 169. (fiitą knygelę Vilniaus vya ) 
kūpąs uždraudė lietuviams skaityti) 
Kaina.....................;............. .... 5Qc

No. 185 žmogus ne pliuškis. Vertė 1* 
švediško Nėris. Labai graži apyeakė- 
vedė su * vargi uga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ir. merginą ir 
15, kaip tortingo prekėjo' sūnūs apsl- 
Telpa čia sekanti apsakymai: L sun-

dal-

Sue, t

takiais, 2. “Viesulą, 3. Motiejus Balta.
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak-
mokina žmogiškos doros. Chicago, III . iiol 9Q sa.ui. lt:j, tusi. 23. . 10a

No. 200 Akis už ak|, dantis už dan
tį Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, III. 1907, pusi. 29. 
Kaina. .*...................................... 10ą

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų sntal-

pusi. 62. ..

No. 225 Geriaus vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename a#**°agal

Chicago, III. 1902, pusi. 48.

iK
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Parsiduoda labai pigiai grosernė. 
Viskuo aprūpinta ir prekėmis (tavo
rai s) ir {taisomis. Gera lietuvių ap
gyventa aptelinkė. Perkasi tiktai 
grynais pinigais. Parsiduoda dėlto, 
jog nesupranta lietuvių kalbą ir už
tat priverstas parduoti. Atsišauki
te adresu:

J. L. Hloucal
2423 So. Oakley avė. Chicago, Jll.

Parsiduoda pigiai pirmos kliasos 
kostumleriška kriaučių dirbtuvė. At
sišaukite tuojau adresu. 4538 Honore 
st Chicago, III.

* Parsiduoda pigiai dveji namai, vie
ni su pagyvenimu vienai šeimynai; 
antri — dviem šeimynoms, prie ku
rio yra 5 akrai žemės. Geroje aplin
koje; 20 metų kaip vedamas biznis 
tame antrame name. Priežastis par
davimo — savininko liga ir kuris 
keta važiuoti Lietuvon. Galite atsi
šaukti 
resu:

ypatiškai ar laišku šiuo ad

Green
- A. Luseckls 

Co. Box 88 Cementon, N.

Reikalavimai

Parsiduoda sankrova valgomų dafk* 172 
tų ir mėtai; vieta gera, vaizba iš- K 
dirbta; apie U metų gyvuoja Ad-Js 1 
nesąs: 842 So. Ganai aL. ®nc^sf Artį 
Ulinei* -v', grmfl

Reikalauja agentų pardavinėjimui 
lotų miesteliuose Gary Ir New Chi
cago, Indiana. Geras ušdarbya. At
sišaukite pas:

New Chicago Real Estate 
E Investment Co. 

Washingtcn st Room 613 Chleago.
G. Lukas. Vakarais nuo 

vai. po ių. JT ' 
skito Umaaaįdr. VM- 
galito If loftt akiu.

Ukininkystei Žemes.
Pasiturinčiuose Rock Island-Frtsco 

Valsčiuose Texas,Zl®klahoma, New 
Mexico, Kansas, Aižumu ir Missouri 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėkinamo^’ žemės, šitie 
akrai laukia TAVĘS , jups Išdirbti. 
Mums linksma ftbs 'pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui be skir
tumo tautybės atrasti gerą vietą, 
šituose valsčiuos^ padėjimų aprašy
mai atspausti vtseklėse kalbose ir 
lengvai suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta krasa. Adresas:

C. B, Schmldtii Rftom 1100 La 
Šalie Station, Cijicągo, III., arba 
Room 1100 Frisco, St. Louis, Ma

rį stG
-----

Namai Užsimoka.
Namai paprastai užsimoka nuo sep

tynių iki 15 metų. Kas perka arba 
stato namus, tas pinigus ne išleidžia 
tiktai juos paskoliną nejudinamai 
nuosavybei, kurt į kelis metus su 
grąžina pilną sumą paskolos su 
aukštoms palūkoms ir Išmokėjus sko 
lą nenustoja mokėti, kalP kad sko
lininkas, bet moka toliau savininkui 
Jo vaikams, vaikų vaikams ir teir 
iki galui amžių. i

PrĮleisktme kad plrksite nuo mušt 
namą už >2500, kuris atneš >31.01 
raodo9?| mėnesį į; dvyliką mėnesiu

muses metuose, iš kurios tai sumoi 
atitraukti turi taxas >43.00, vandenį 
>22.00, apdraudimą nuo ugnies ir 
pataliniai, sakysime >50.00 i metus

nae >372.00, taigi grynai teks namat
821 Loopiis st atneš, jums ( metus >26J.OO arba |
* Ima nsky. Vtoš- dešimt metų namas atneš >25fb, tai

44) 
mas. 
na .

45) 
rlnis 
na .

9 ruimų pulkus mūrinis na- 
Lotas 25x148 pėdas. Kat- 
.......................   >2700.

Didelis ir pulkus 3 lubų rau
namas. 6 gyvenimai. ~ '

46) Geras mūrinis namas, 
gyvenimai. Kaina ..................

Kai- 
>11000.

2 pa- 
>2000.

47) Naujas, didelis 2 lubų mūrinis 
namas. 
21x75 l

Lotas 25x152 pėdas, namas 
pėdas. Kaina .............. >7000.

48)
Lotas

Geras 2 lubų medinis namas.
25x125. Kaina .............. >1700.

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli, šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščlų, peklą; apie giltinu, 
marų, cholerų; apie dvasias (dužias), 
velnius, jų vaidinimus! Ir tL Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy] — pagal tar- 
m f panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, IU. 1903, pusi. 470. Popleros 
apdaruose...................   .... .... >1.50
Audimo apdaruose. .... ...... >2JX)

No. 257 Kun. Gramuloe raštlnyčlo* 
jo. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui Chica
go, IU. 1906, pusk 14. ...........15c

No. 262 Mindaugis, Lietuvos kara
liui Istoriškas pateiksiąs 5-ce aktuo
se Lenkiškai parašė Julius Sloeao- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, IU. 1900, pus* 
l’pių 86...............................................  25c

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

49> .riausioj bizniu] vietoj. Randa >85.00 
| mėnesj. Tiktai >3000 reik {nešti iš 
kalno. Kaina .......................... >8000.

2 lubų mūrinis namas. Ge-

50) Geras biznio namas, 2 lubų, 
medinis. Randa ................
puikiai (taisytas.

>63.00. Naujai ir 
Kaina .... >6000.

namų už bile kokių

No.44 Išmano atsiminimų. (Buau
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Bpaudon parengė d-ras J. Basa- 
navičiua D,atųs bijografiškl apipasa 
ko j ima! ka*-aurių Lietuvos vietų. Chi 
cago, IU. 1905, pusi. SOL .... .... 75c

No. 295 Piotro Caruao. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, IU. 
1908, pusi. 32.................................  10c

Kas nor pirkt!
kainą, tegul ateina į musų ofisą, o 
mes jam gausime tą, ko jis reikalau
ja. Turime daug namų kuriuos ga- 
’lte nusipirkt (mokėdami nuo >300 
iki >1000 iš kalno, o - -
ui išmokėsite.

No. a44 Ii Gyvenimo Ssmojėdų. 
Apie Llzdlninkus ir kiti naudingi pa- 
mokinlmal. .... .... .... ...... 10c

No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsenr “ 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver- z 
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor- I 
vegijos Šiaurėje karaliaus Eriko Kru- 1 
vtnojo Kirvio laikuose. Chicago, UL 
1908, pusi, 77.................................... 25o

rėžtų išmokesti-

kampiniu lotu 
pigiai. Ir kelis 

ęerus lotus gerose vietose gyvenimui 
nuo >175 iki >2000 už lotą.

Platesnioma žinioms kreipkitės į

Teipgi turime du 
;eroj biznio vietoj, 
Serus lo'

, No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Gerti* 
Vertė A. Lalls. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chica
go, III. 1906, pusi. 81. ................. 20c

No. 331 žilė galvon — velnias vuo* 
degon. Komedija viename dkte. Pa
gal lenkišką sutaisė M. P—is. Cht- 

-cago, III. 1902, pusi. 31............... i. 10c '

A.OIszewski

No. 67 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I 
čta telpa 141 labai gražių, jualrlaMĮ 
ižmlhtlngų ir žingeidžių pasakų. Cfel

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmos. Parašė Jonas Vls- 
koėk. Telpa čia eilės: Gyvybė, 14-

ir

No.W7

Chioago, UI. 1907, pus-
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t
rymas apie įvairius musų žemės auga- 

, tu, jų sudėjimą ir atmainas, gyvį ir
tlėtojimąsi nuo pat menkiausių pavt 
lalų Iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, III. 1901, pusi. 129..................... 35c

No. 526 Kada ir kokiu budu ųvletas 
■užvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
ilgaudaa. Aprašyta, kokiu budu tve. 
riaal dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgt, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. Su paveikslais. 
Chicago, UI. 1906, pusi. 140. ...... 35c

No. 527 Kada Ir kokiu būdu gali 
•vietas kada-nora pasibaigti. Parašė' 
Prof. Dr. M. WUh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudaa. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
sižinotl kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigt), tegul perskaito šitų 
knygelę. Chicago, III. 1906, pual. 135- 
Kaina..........................................  .... 35c

Sifkortės ir Pinigu Siuntimas
* Jei nori, kad tavd Sifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta ir 

kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per,

A. Olszewskio Banką
•“ Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 

siųsk juos teipgi per —

A. Olszewskio Bankąi

r Olszewskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 
prie laikraščio “Lietuvos" išleistuvės 1893 metuose mažytėje par 
samdytoje šlubelėje po No. 941 33rd Place, o kad žmonių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas^pats Olszewskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai: 
sėme, 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. t

3

5-

6.

Dabartinis pinigų kursas yra $53.25 už 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios:
1. Holland-Americait Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į

New Yorką per 8 iki 10 dienų'.............. . ................... . $66.10.
2. North Gervian Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į

• Baltimore per 12 iki 16 dienų ................................ . $63.20.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
New Yorką per 9 iki 12 dienų .......................................... $67.20.
North German Lloyd, Expresinė Linija, perplaukianti mares 
iš Bremo į Ne\v Yorką per 6 iki 8 dienų ........................ .. $69.70.
Hamburg-American linija, perplaukianti ’ mares iš Hamburgo 
į New Yorką per 10 iki 14 dienų .............. ............. .  .... .. $64.35.
Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New 
Yorką per 8 iki 10 dienų ...................................................... $60.30.

7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer- 
po į Montreal per 12 iki 15 dienų ...'... ................... $62.80.

-8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepoj aus 
7 . į New Yorką per 13 iki 18 dienų .sy $57-50. 
9. Hamburg Philadelphia............... ............................................. $59.16.

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

į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų ..................................... $55.60.
Nofth German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore 
į Bremą per 12 iki 16 dienų .......................................... $53.20.
North German Lfbyd Linija, perplaukianti mares iš New 
Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų........... ........... .. $54.20
North German Lloyd, E.vpresinč Linija, perplaukianti mares 
iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų .......................... $61.20.

5. Hamburg-American Limfa, perplaukianti mares iš New Yorko 
į Hamburgą per 10 iki 14 dienų.......... -........................ $55-85
Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antwer- 
pą per 8 iki 10 dienų......... .......................................... ..... .. $55.80
Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont
real į-Antwerpą per 12 iki 15 dienų ...................... . .........  $56.85.
Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko 
į Liepojų per 13 iki 18 dienų.-..............

Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus 
norite išvažiuoti ar. iš kur parvežti, o jeigu 

s kitę mums visų valkų metus, b męs atgal 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę .sau 
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį

• kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šiteip:

2.

3-

6.

7-

8.
.......................... $5O-6o 
rašykite mums į kur 
su vaikais, tai paduo-' 
pačta prisiusime jums 
liniją kokią norėsite, 

ir męs jūsų šifkortes

t Olszewski
So. Halsted St. Chicago, III

No. 436 Revoliucijos dainos. Suran
kiotos iš visur 24 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chlca 
go, III. 1908, pusi. 30.x.................. 15c

Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Cblca- 
50, III. 1896, pusi. 255......................... /5c
Ta pati apdaryta..................................|1.00

Kur gautiJ“Kietuvų”.
Galima gauti ž kiekvieną savaitę 

'Lietuvą" už 5c. pas šluos agentus:

Brook^tų N. Y.
E. Fromes, ę 73 Grand Street
AnL Jankauskas, '' 37 Hudson avė.

215 Berry StreeL 
. 124 Grand

T. Jermalas,
J. Milewskl,

John
Baitiraore,oMd.

Louisa, 662 - W. Baltimore

•t.

Chlcago, III.
P. M. Kaltis, 281 W. North Ava
M. J. Tananeviče, 168 W. i8th st.

Dom.
EliaabotK

Bočkus,
N. J.

311 First

Elmore, 
Antanas Rėklaitis.

ATYDAI BROOKLYNO LIETUVIU
Nauja Lietuviška apavų krautuvė 

(Shoe Store), 41 Grand sL. Brooklyn 
N. Y., netoli Houston Ir Grand ferų

Užlaikau geriausios firmos tavorą. 
Parduodu kuotelslngiauslal ir pigiau 
negu žydai. M. M. Kullavas.

No. 442 Svcjus arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Visk oš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, III. 
1907. pusi. 135..................................  4Oc

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
| kuriuos žmonės nuolat žiuri, dbt jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė Gema kurie 
non sužinoti, iš ko darosi žalbaL 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yri 
debesiai, ant ko jle-laikosi ir tL Chi
cago, III. 1894, pusi. 79.

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių, Nus- 
baumą sutaisė Bernas. Mokslas, ko
kiu budn radosi gyvi ųutvėrimsi ant 
musų žeriės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo nažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių Ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1901, 
pusi. 147.................................................. 40c

. 25c

No. 490 Dvi Kellonl į Tolimų žiau
rų. Sutaisė s. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės j šiaurės poliusą. Chicago, III. 
Kaina.................;.............-....................... 20c

No. 545 Nematomi priedai hr drau
gai žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė Ber
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir tL 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1905, 
pusi. 113...............   30c

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa ir Bl
iumą. Lekcija Prof. Rlochmano’o. Su
taisė Bernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško Ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių, 
Chicago, IIL 1907, pusi. 138. .... 40c

A. Olszewskl
3252 9. Malate* 9L, Chicago, HL

Vincas Pūkas
Vincas Pūkas, “Lietuvos” ke

liaujantis agentas šiose dienose 
aplankys lietuvius valstijose: 
Nebraskos, Colorados, Californi- 
jos, Washingtono. Kur jis at
silankys galite prie jo užsirayti 
laikraštį “Lietuvą” užsimokėti jam 
prenumeratą ir teipgi duoti pini
gus ant šifkorčių ir išsiuntimo 
krajų. Mes už jį atsakome.

A. OLSZEWSKIS, 
“Lietuvos” Išleistojas.

i

LIETUVOS* AGENTAI.

Pas šiuos agentus galima uiaiaa- 
kyti "Lietuvą” metame ar pusei 
metų ir užsimokėti.

Jonas Janutas keliaujantis 
po Illinois valstiją.

Agentas

/
Brooklyn, N. Y.

A. Lesniauskas, 298 South
Jonas Lutkausk&s, 112 Grand

Ist
st

Petras Glaveckas. 635 W. Lombard sL 
L. Gairlia, 1834 N. CMtle StreeL 
Vincas želvis, 709 W. Lombard SL

Chicago, IIL 
1098 So. Leavitt at 

124 W. 21st 8L 
873 — 34th PI.

Jonas Baldas, 
Vinc. L‘nk~, 
K. Steponis,
K. T. U r būtis. 4552 So. Ashland Avė. 
AnL žukauskis, 871 — 34th PL

POT.
Cleveland, Ohlo. 

Sukis, 6524 Forman Avė.

Cambridgepcrt, Mase 
Pet. Bartkevičius, 
C. Kavolius, 42 

HARTFORD, 
Lesevlčius,Kar.

719a Maln St 
Washtngton St. 

CONN.
40 M ui berry »L

Herrin, lllinola.
J. T. Adomaitis, Box 708.

Kencsha, Wls.
M. Petrauskas, 72 N. Chicago aL

Molrose Park, IIL 
F. A. Golubiekas, Box

Mllllnocket, Me.
Jurgis Tumosa.

MINERSVILLE, PA.
J. Ramanauskas, Box

M. J. Čeponis,
New B rita i n, Conn. 

Pleaaant81

Newark>
V. Ambrazevičia, .

NORWOOD, 
B. A. Tumavlčlus,

171

538.

Street

178 Ferry Street

MA8& 
346 Lenox sL

Pittsburg, 
Jonas A. Ignotas, 46 
J. G. Millauckas,

Paterson
Varaškevičius,

Lawrence,
101 Oak Street.

So. 22-nd Street.
37 So. 19th sL

N. J.
70 Lafayette SL

Kazakevičla, 103
Plttston; Pa.

No. Maln

Plymouth,
V. S. Kreivėnas, 

8. Poteliunas,

SL

Box 1020.
345 E. Rlver SL

• ROCKFOKD, ILL.
Adomas Kazakevičfa, 310 E. State sL

8o. Boston, Mase.
N. Gendrolius, 22T Athens StreeL

•prlngflsld. III.
Jur. Tacilauckas, 710 E. Mason sL

Mentolis.
B. P. Misskinls, 86 Arthur SL

And.
New Haven, Cenn.

Johnson, 85 Chamber

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

Teiste Tardė 471.

Notary Public
(LietuviSkas Notaras)

Išdirba visokias legališkas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Bale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes. 

J. J. Hertmanovvicz
OflMS

A. Olszewski’o
3232 St. HakteA C*r. 33ri St

Chicago, IIL
John Browman. Brovman Neirs

Foreign and Domestic 
Periodical R Nesmpaper Agency

1L Paltanavičia, ii Mllbury Street.

Brukuojamos 
Maszanos.

(Typeyriters.)
Brukuojamos mašinos (typevriters) 

yra re!kalingos kiekvienai ypatal, ma
žam ir dideliam, vyrai ar moteriai, 
kupčiui ar darbininkui. Ta mašina 
yra reikalingesnė žmogui, kaip koksai 
kitas daiktas. Amerikonai jau visai 
atprato nuo rankos rašto ir visi rašo 
savo laiškus su mašina. Tarp lietu
vių dar mažai kas teturi drukuojamų 
mašina, nes dar žmonės labai ma*%l 
apie jaa žino. Jos labiausiai yra rei
kalingo* tiems, kurie prastai rašo, nes 
žmogus, gavęs prastai rašytą laišką, 
turi kartais keikti, *n«s negali per
skaityti. Antra vėl, kad lietuvis lel 
džla laišką j Lietuvą pas savo tėvus 
ar gimines, nors šaiššuis yra gerai pa
rašytas, bet iš šmonžų Lietuvoje ma
žai kas tegali rankos raštą skaityti Ir 
turi nešti gromatą paa kitą, idant per
skaitytų, o tada jau ntst žino jo sekre
tus. Su mašina - drukuotą laišką gali 
kiekvienas perskaityti. Arba vyrai, ar 
moterys^ nemokančios rašyti, turi pra
šyti kitų, idant •psrąšytų laišką, kur 
netiktai reikia atmokėti, bet dar turi

rMamas mašiną, gali pats rašyti h- 
kiekvienas tavo laišką perskaitys. 
Darbininkui žmogui gali užtekti vie
nos mašinos ant labai ilgo laiko, jei- 
gu nesulaužys.

■ Labiausiai turi turėti drukuojamą 
mašiną kiekvienos draugystės ar kliu- 
bo sekretorius, nes su mašina gali 
greičiaus laiškus parašyti, kuriuos 
kiekvienas galės perskaityti ir nesa
kys, atėjęs ant susirinkimo, jog nebu
vo lankyti ligonių, nes 
perskaityti postal-kortę, 
torius prisiuntė.

Labai yra gerai tokia 
gama, profesoriams ar 
nes, ką turi prisitaisęs ant pasakymo, 
gali išaidrukuotl ir kiekvionamo lai
ka perskaityti

nebuvo kam 
kurią sekro-

malina kunl- 
kal betoj anų,

BRUKUOJAMA MAŠINA
ODELL TYPEWRITER. 
Kaina >6^5.

Odeli Typeirrlter yra viena iš ge
riausių pigiųjų drukuojamų mašinų. 
JI drukuoja telp gražiai, kaip mašina 
pirkta ui 8100.00. Ji yra drūtesnė ui 
visas kitas ant svieto esančia? maši
nas. Ji visa yra padirbta iš gryno 
plieno, prie jos nėra medžio nė trupi
nėlio. Visa mašina plieninė ir litaros 
plieninės išlietos ant plieninio volo. 
JI niekad negenda, nes -nėra kam joje 
gesti. Jos sistema teip paprasta, kad 
kiekvienas, paėmęs jų | savo rankas, 
iš pirmo sykio supras, khip su Ją dru 
kunti. Jeigu nori turėti drūtą, pigių 
ir gerų mašina, tai pirk Odejj Type- 
writer, o niekada nesigailėsi. Bitų 
masinu kainos seniau buvo 820.00, 
vėliau buvo $15.00, o dar vėliau — 
$10.00, o kad męs jų išpardavėme di
delę daugybę, tai išderėjome nuo fab
riko pigesnę kalnų. Ir dabar jas par
duodame ui..........................................$6.95

Su 
le ui

Su 
le už
Voliukas tepimui raidžių, skyrium 
Atrament. mastai, maža šeivukė

A. OUBEHWSKIO, 
3252 So. Halsted st, Chicago,

gražia audimą apvilkta skryna-
...................... t--. ...................1895

gražia skaros apvilkta skryne-
..............................   19.95

25c
15c

III.

■9

Vienatini Lietuviui Sankrova
■k< knygą rakančiu fikapMerią, abrozėU^, visa- 
kią UikraHl<. Amerikos Ir Europos ir popierą 
aromatams. Ttopgi užlaikau visokio ta voro: jt*. 
dylo, palteliu ploaksaą drukoejamą maUnukią 
brltvų. steieoskopiį U daugelio kU< daiktą Be
nita i riki le ateUaakyti, o b«u|te ■sg-anedintL 

PETRAS M. KAITIS
ĮSI M. Hcrth m. Chleaso, III.

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

Priima ligonius savo ofise:
3315 S. MORGAN 8T.
Kasdiena iki 2 vaL po pietų ir nuo 6 vai. 
vakare. Telefonas: Yards 709.

AR TU SERGI
iltižri, ■ksudui ir 
UbertM *puaųe- 
iisli? Ar būras 
prikartCjua, smir
da kvapas, veidas 
libertu spuools. 
aegsit valgyti* 
pyksta širdis, re
mi, skrepliaojl 
rytmečiais, jauti

blakėje, ktitrupli negardžių įkynlno arba riju.

na mUMekii ir tntMtėjiiSM ■eilių, negeli mle- 
goti, ima leaudulyt po pavalgymui, kankina 
diegliai koneoM, gurgimaa vidurių, gumbai, ne- 
gardtft tkouU burnoje, trumpai kvapai, grrital 
nuTirglmai, plakimai lirdieil Jeigu telp tai ne
lauk. tuojau priilųtk mum dolerį o mes tamistaf

m*rki«. John I. Ba<dxluna«, propr.
JOHN** «UPRLY HOUBR 

110® SO. OAKLSY AVI. OH1OAUO, IU.,

—_ JEIGU TAM18TA MĖGSTI __

Gerą Degtinę 
te)'k munss taukaus, o gausi 

DYKAI VISĄ KVORTĄ
gsriMsIss degtinės.

8ECTRITY C0., 425 8. Water tL, Ckicago

Adresas

F. P. Bradchulis
ATTORNEYl COUNSELOR at LAW 

Atwood Bldg., RoomBOB*

CHICAGO, ILL Te|. trauklia 1178.
Lietuvy* kdvoketaa, baigia jurHprudenei- 

mokilų čia Amerikoje. Veda vUokias by
lu, eivili-ku ir krimlnalUku visuoae teia- 
muoM (■uduoae).

Gyv. 3112 S. Halstod SL, arti 31-mo» gal
Telaphono Yards 8380.

Dr. G. M. Glaser
Šluotai prsnein gerbiamai publikai, jog esia 

^niausiu gydytoju ant Brldgeporto, praktikuo
damas 1? mitų. Dabar savo pflsf perkaliau į 
savo namus po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampas 32roa gatvės

Mano ofisas aprūpintas naujausiais badais gydy
mo. Visas ligonius stengsiuM*. užganMinti, kaip 
K lygilol. Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
Ir tolimus mane rems, esiu namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dlenf ir naktį. Esiu specialistas 
ligose vaik^, motery ir vyrtĮ Ir uZaendiutose ligo
se. Darau visokį) operaciją. I.kekeosl su pagarba* 

Telefonas Yards 687.

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

tytl Jųaų gyvenimų nuo lopšio Iki grabo.

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00
Garsiausias sviete

DELNAŽINYS IR KORTU LEMIKA8

PROF. H. LEIBOVVITZ
A Ai pasakysią tanlstal su kiona apsiVMi ii teiMl

*’ ' 'f raidų ypatos, kuri tave myli. . .. , A/jT

Uveeti

Ifmiku (burti- \V* itFj
, ___ r_______ - * ’ > laimėti V

meilę ar draugiškumu tų, prie kurių iir- 
dis linkusi nors jie butų ir gana toli.

Prižadu pasakyti tamislai ar tamistos vyrąs, jpoteris ar meilužė tei. 
•ings ar prigavinga; kaip apsivesti su u y pala, prie 'kurios Širdis linku-, 
si; kaip paskubinti apsivedimų su ypata, kurių myli; taipgi kaip įgautj 
įtekmę ant tų, su kurtais sueini. Aš papasakosiu tomistai prasitę, da
barty ir ateitį. Ateik ir pats persi tikrinsi. . .

270 MAXWEtLrST.,
A* KALBU URTUYIBkAI IR LERKltKAL ATSIREMK ABOARSIR1MĄ. e

Esmi vienatiniu k< 
ninku), kuris gali išmokyti kaip 
meile ar draugiškume tų, prie k<

į

Męs Apdraudžiame
(Itisuritiattie) «

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

Nuo Vagių ir Pltšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų. 
Nuo Mirties.

Męs apdrandžiamė VISKI Ir nuo VISOKIŲ KELAIMIU
S Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir- 
■ kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- 
W tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, 
I nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa

nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė.
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 

reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI
|J3252 S. Halsted St. Chicago.,

IŠGYDO IN 5 DIENAS'-”^,-
RRiteimRtetedteteiteRtemsteteimim*miMRRte RepeiUe sg skausme

kurioomi tikrai išžvdau.
naudos — mokėk u* tikrų Išgydymų.

litrdo kad buturn 
sveikas.

kito* ligos tikrai iMvdcmet.

■ &

1:1
f. 4.. ra

I

< H
f M

•imas kraujo, stanodijunaa. 
Uapamiats taištys.

Plaučių ligos,
Dusulys. Bronchitas ir kitos

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS DYKAL

Specialistas vyrų ir 
moterų litų.

Užnuodijimas 
Kraujo,

DR. ZINS,« CHICAGO
i: -Žž

2Į®

vsdan-Ofiso 
dos:

L Kasdiena nuo I 
k 10 Ik ryto Iki 
K i po piet, nuo

Nedelioms 
L ir Sventa- 
h dieniais,
■ nuo: 10 1S 
I ryto iki 1 
Ipo plet.
I Vakarais. 
I Utamyke 
I ir Fetny-
■ čloi nuo 7 
Ilki 8 vai.

^Y<nkCi

h

'A,/.

Prisfuskta 70 een. 
Šiandien, apturėkit Dr. 
®- P- ColUaa paraėjrtą

OOYAa IR SVEIKA
TA-, lietuviu kalboje.

Skaitius ir pasekmingas i] 
kasdien* per The COLLI.U NEI 
IltrrrrrĄ perviršyje kitus Im 
Kurtu kiti negel8o išardyt 1 tai iii 
pagelbėjo; it ko stebtai visi dakl 

budo gy4

rydymas sergančiu 
w MKDICAL Hutus ir daJct%ru8 

IS Institutas visiems 
irai ir visas paša u-

a

■41

1 . --

■■ . j

J

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov’ą cutalaė šernas. Aprašo, iš 
ko. susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 

Į kitų Įvairiausių orė”apsirefšklmi). Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta* 
kaip galima sužinoti oro permainas it 
daug kitų jdomių dalykų. Kiekvie

nas aprašymas, aiškesniam suprati- 
’mui. parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
III. 1907, pusi. 238. 
Apdažyta. /.

No. 507 Gamtos istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau
geliu vabalų, šūvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypač tuos dalykus, j kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, 111. 1903, pusi. 209. .... 50c

Juos. Petrikya,

•henandoah, Pa.
T. KryžanauskM, 1254 Chsrry Street

Tumore Failo, Muso.
P. felmkonis.

. 75c 
$1.00

No. 473 Apie žemų ir kitus
jų buvj ir pabaigą. Pagal Heilperną. 
Falbą ir kitus sutaisė Bernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Km /ra Sau

svietus,

No. 508 Gamtos pajleges Ir kaip II 
jų naudotis. Pagal Bltnerj sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų įvairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, III.

DV»b 338...... ........ .... 50c

No.516 Iš kur atsirado musų nami
niai gjnruliai Ir auginami augmenys? 
Pagal Tunkevičių sutaisė Bernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, III. 1901, puo- 
lapių 7X ....................................................M*

D.
Tacoma, Wash.

J. Pulšis, 2J0 E. Mth

•• Union City, Conn.
D. F. ElmaUia, 55 Brennan

metob
snuškg; paveikalų.

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
w|(^I>unkevi<5iij i* kitus autalM der- 
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra-

Waterbury,

Jurgis žemaitis,

Conn.
W. Porter

824 Bank

Tėvynės Mylėtoju Dr-stės 
Centro Valdybos Antrašai: 

Pirmininkas: B. K. Balevičlus, 
819 — J2-ndSsL, Chicago. III. 

Vlce-Pirmininkė: O. Ramanauckienė, 
101 Oak sL, Lawrence, Mass 

Raštininkas: V. A. Greičius, 
7 Stiles Hali, Valparaiso, Ind. 

Iždininkas: A. J. PovUaika, 
804 Bank sL, Waterbury, Conn. 

Knygius: J. Simanavičius,
331 Barnea at., Plymouth, Pa. 

Literatiika»i» komitetas: J. Gabrys, 
- 11, rue Sommerard, Parts, France. 

V. Jokubynša. 318 W. Broadtvay, 
|So. Boston, Masą J. Laukia (jis 

ir redaktorius T. M. D. skyriaus), 
3252 So. Halsted sL. Chicago. III.

LIETUVIŠKA PREKYSTEI’
Vienatini lietuviėka prekystė Ameriko
je, kuri per laiikui priima apsteliavi- 
mua ir greitai iipildaitM iisunčia ant 
paduoto adreso Suv. Valai, ir Canedo,

Ns|eikok naują 
nepažystamų firmų

Laikrodžio, 
Armonika*, Kler- 
neto*. Koncertine*

pas mane, si tuo|au« prisiųsiu tavo pro- 
kytiės iietuviUą t iliustruotą) Katakogą 
ii kurio galėsit pasiskirti ui reikalin
gus daiktus.
Kam eiti pas svetimtautį, kad

Worce*ter,
Ant. Bernotas, 45 Ward SL

,71 No. Hancock St

Westviil«t IIL

Naujas Išradimas
laukus, sulaiko įlinkimų Pleška 
labai trumpame laike Vieloje 
l.grste jaukai. Visokia 1»>

kų paa saviškį- LI • t u v (I
Jeigu dar neturi mano Kataliko 

No. f, tai raiyk šendę man, o tuojaus 
ganei katalioga dovanai. Mano nau-

8S2-33rd8L, Ct
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A
:c
•T:

DR. A. L. GRAICZUNAS 
(Specialistas veneriškų ir paslaptingų lirų) 

Gydo visokias ligas be skirtumo vyrų, moterų ir vaiku 

3312 S. Halsted at., TeL Yards 3162 Chicago. III.
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