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POLITIŠKOS ŽINIOS
MASKOLIJA.

• . Maskoliškasis cąras rengiasi ke
lionėn į Prancūziją ir į Angliją, 
nors visi pažangesniejie prancūzai 
ir anglijonai visai jo nepageidau
ja. Randai, žinoma, Maskolijos 
despotą priims neva karštai, bet 
randai net savo priešams parengia 
neva karštus priėmimus; jeigu 
žmones ir neprilankus tokiam kaip 
caras negeistinam svečiui, tai ran
dai civiliškais drabužiais aprėdo 
policistus ir kareivius, kurie turi 
atstovauti neva gyventojus ir karš
tai sveikinti nepageidaujamą sve
čią. Randai mat turi ankstesnius 
susirišimus, turi išdirbtas akių mo- 
nyjimui formas, bet žmones gali 
savo neprilankumą parodyti nesim
patiškiems svetimiems valdonams 
ir tai skaudžiau dar negu šaltai 
priimant nesimpatišką svetimą val- 
ną — gyventojai gali boycotuoti 
visą randą tokio krašto, kur val
donas žmonis skriaudžia, be reika
lo lieja ukėsų kraują. Seniau, ka
da visos krašto pajiegos buvo val- 

j donų ir jų tarnų rankose boycota- 
vimas nebuvo negalimu, šiądien
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raščiai netylėjo ir tas išdavė 
šių ir randas turėjo atkreipti 
dą į caro šnipų darbus, tuos 
bus pradėjo tirinėti ir matyt 
pų darbuose mažai gero rado, nes
ministerių pirmininkas Clemenceau 
parlamente viešai apreiškė, jog nuo 
dabar Prancūzijoj uždrausta užsi
laikyti svetimų^ kraštų paslaptiems 
agentams. Maskoliškiejie šnipai 
gali dar laikytiesi Vokietijoj ir 
Austrijoj, bet galima tikėti, kad 
ir tie kraštai turės sekti Prancūzi
jos paveikslą. Caro šnipams nebus 
vietos Europoj, galės jie nešdintiesi 
Amerikon, kur gal jų ir dabar ne
trūksta.

Rodosi, kad Stolypino valdymo 
dienos baigiasi, kadangi jis nė ca
ro, nė žmonių ne moka užganėdin
ti, jis, krypuodamas terp caro ir 
žmonių, niekam gero .ne įstengia 
padaryti. Manoma, kad jo vietą 
vėl užims Witte, kurį Stolypin net 
teisman norėjo, atiduoti, tik neiš
drįso. Witte buvo visai į šalį 
nustumtas, tik dabar, besiviešint 
Danijos karaliui Peterhofe, ir Wit- 
te ant pietų buvo caro užprašytas.

timas vokiečių su čekais. Atkaku
sį svečią turėjo pasveikinti miesto 
valdžios. Čekai reikalavo, kad sve
čias butų pasveikintas čekų kalboj, 
vokiečiai brukosi su savo kalba. 
Susitaikyti nebuvo galima. Atka
kus ciecoriui, čekai šukavo čekiš
kai, vokiečiai vokiškai. Čekijoj 
Vokietijos Wilhelmas galėjo aiš
kiai matyti, kad ten vokietystė nyk
sta, vokiečiai ten neturi ką veikti, 
nes čekai eina stiprin, o vokiečiai 
nešdinasi palengva šafyn ir tokiu 
budu silpnina dar pasilikusius.

PERSIJA. į 
Revoliucija Persijoj šiuom kar-

čių bankui pardavinėti dvarų ru
sams kolionistams iš Rusijos guber
nijų, negu tik vietinius aprupįsiąs; 
valstiečių bankas Kąuno gub. šį
met ir nepardavęs žemės rusams 
ateiviams iš kitų gubernijų; dagi 
atmetęs prašymą parduoti žemės 
Vilniaus gub., senatikių. Bankas 
tai tik darąs, kad vienos apskrities 
rusams duodąs žemės kitame ap
skrityje; pertai vietiniai gyvento
jai kartais maną, kad tai esą atva
žiavę iš Rusijos gubernijų. Žo
džiu sakant, gubernatorius neužjau- 
čiąs žemės pardavinėjimui ateiviams 
iš Rusijos. * Netrukus baigiasi su
stiprintosios apsaugos metas gu
bernijose ; gubernatorius sakęsis, 
nurašęs ministerijon, kad toliau su
stiprintoji apsauga gubernijoje ne
bėganti jau reikalinga; jisai tik pa
sitiksiąs sau teisę išleisti, reikalui 
atsitikus, vadinamuosius “priver
čiamuosius paliepimus”.

Be to, gubernatorius pažadėjęs 
Kuzmai leisti rengti vasaros laiku 
viešus pasikalbėjimus su valsčiais 
apie durnos reikšmę, darbus, parti
jas, žodžiu sakant — supažindinti 
žmonės su valstybės durna; reiksią 
tik Kuzmai pristatyti gubernatoriui 
žadamųjų laikyti pranešimų pro
grama.

gerą sklypą žemės už 5500 rub. 
Apsukrus žmogus, nusipirkęs tą 
žemę, galėtų gerai išsiversti. Įsi
taisius sankrovą, čion lietuviui ge
rai eitųsi, nėsa žmonės jau gero
kai-susipratę. M. 2. >

,(“R. Garsas”).

ir po tam patsai nusišovė. r Kitas 
jo draugas Chonickre buvo suimtas. 
Kodėl nuo policijos ijię slėpėsi, 
nežinia. . «• .

-}’ > 1
Iš TRAKŲ. * ‘

Berželio 14 d., užsimušė negyvai 
kelių inžinierius Fiodorovas. Ji
sai, norėdamas parodyti savo drą
są, buvęs užlipęs augščiausiajam su
irusios pilies didžiojo bokšto lan- 
gan; belipant akmuo atplyšo, ir ji
sai nulėkė žemėn ir ant vietos užsi
mušė. Tai perspėjimas Trakų pi
lies lankytojams, kurie laipiodami 
nežinia ko po griuvėsius, ir seno
vės liekanas naikina, ir savo kailį 
nesykį prikiša.

(“V-tis”).

■lietuvaitės: J. Vitkauskiutė, M. 
Kriauduniutė ir Mačiuliutė; pernai 
baigė tik viena lietuvaitė. r

Vabalėlis.

Iš SINTAUTŲ, 
Naumiesčio apskr.

Balandžio 19 d. valsčiaus sueiga 
nutafė, kad sekmadieniais ir šven
tadieniais visame valsčiuje nebūtų 
pardavinėjama svaiginantieji gėri
mai. Gegužės 31 dieną Suvalkų 
gubernatorius užtvirtino šį vals
čiaus sueigos nutarimą. Į , 

.(“Lietuvos Žinios”).

IŠ GIBŲ,
. Seinų apskr.

Berželio 11 dieną apie 5—6 va
landą iš ryto Pranciškai šereikiu- 
tei spirgučius bespirginant trenkė 
perkūnas. Pranciška apsvilintais 
plaukais ir burna liko numesta ki
tan pirkčios pasienin, jos motinai 
atimta ranka, broliui sužeista gal
va. Prancišką, į smiltis įkasus, 
pasisekė atgriebti, šiuodu ir taip 
už'valandos atsigavo.

Pirkčioj nieko nesugadinta; tik 
kaminas truputį apardytas.

Tą patį rytą gražiai čion palijo, 
už ką žmonės Dievui dėka vo j a, nes 
lietaus buvo ištroškę.

Antanas Niemkevičius. 
(“šaltinis”).

M
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’ VOKIETIJA.
Pasitraukė nuo vietos Vokietijos 

kancleris Buelow. Jo vietoj kanc
leriu likosi paskirtas buvęs Prūsų 
vidaus reikalų ministeris Bethman- 
Hollweg.

Laikraščiuose Europoj vėl plati
nasi žinia, buk Maskolija ištikro 
nori išsižadėti Lenkijos ir buk tas 
dalykas likosi apkalbėtas laike su
sivažiavimo maskoliškojo caro su 
Vokietijos ciecoriu. Sulyg tų laik
raščių leidžiamų žinių, manoma dar 
nuo Lenkijos atskirti Suvalkų gu
berniją ir ją priskirti prie Lietu
vos. Likusią gi Lenkijos dalį Masr 
kolija norinti pavesti ne Vokieti
jai, nes tam pasipriešintų* lygiai 
Prancūzija kaip ir Anglija, bet 
Austrijai.*' Už Lenkiją Austrija 
Maskolijai atiduotų rusinu apgy
ventą rytinę Galiciją. Klausymas 
tik ar rusinai teip labai nori pa
tekti Maskolijai.

IŠ ŽALIOSIOS,
Vilkaviškio apskr. į 

Fracopolėje pas Antaną Veričių 
buvo krata. Jieškojo uždraustų 
knygų ir prokliamacijų. Paėmė 
“Kovos” 5 numerius, knygutę 
“Kaip Bulgarai laisvę įgijo”, Vir- 
šiausįjį manifestą ir du laišku iš 
Amerikos. A. Vencių suėmė, pa
sodino Vilkaviškio kalėjiman ir ty
rinėja, ar neprigulėjo prie soc.- 
dem. partijos. Sėdi žmogus, o gal 
visai

Iš KRONIO, 
Trakų apskr.

Musų padangėje visi javai išro
do neblogai, geriausiai rugiai, 
Vasarojus ir pievos menkiau teiš- 
rodo, bet ūkininkai sako: jei bu
sią šilta, geras busią ir vasarojus, 
ir pievose busią žolės. Iš viso ko 
matyti, kad šie metai geresni bus 
ūkininkams nekaip praeitieji.

Berželio 14 dieną musų apielin- 
kės javus labai išmušė ledai: Je- 
zalinos kaime ledai išlaužė rugius, 
Joniliškių, Gintautiškių. išgadino va
sarojų. Ledai buvo nemaži. Ant 
rytojaus valsčiaus ponai buvo at
važiavę apžiūrėti tų sodrių lau
kų : Kalvių, Kazokų kaimo ir apie 
Rumšiškį. Kronių miestelio ledai 
nesiekę.

Tarp Kronių ir Rumšiškio taiso
ma plianto dalis, ilgumo 6 viorstų. 
Taisys vieną viorstą ir kita plianto, 
kuris nuo Kronių eina ant Kaišia- 
dorio. Žmonės veža akmenis. Už 
aktainį moka'6 rub., o kiek ratų 
sulaužo I Dievo Muzikantas.

Ji

Iš EŽERĖNŲ.
Prie čionykštės miesto mokyklos 

manoma atidengti rankdirbystčs 
skyrius. Tam tikslui miestas ski
ria kasmet po 200 rub. Taipgi 
miestas skiria 2000 rub naujam 
namui, jeigu dabartinis miesto mo
kyklos namas butų perleistas nau
jai manomai įsteigti mergaičių 
miesto mokyklai.

(“šaltinis”).

nekaltai.
Vincas Barzdvla

(“L. U”).
I

tas yra galimu ir tuom net carą tu pasibaigė, revoliucijonieriai pa
ėmė viršų ir padarė tą patį, ką ir 
Turkijoj 
prašalino 
žmonėms 
naikinusį 
homedą Ali ir šachu apšaukė jo 
sūnų, 12 metų vaiką Ahnledą Mir- 
zą. Kadangi naujasis šachas yra 
ne pilnų metų, tai valdyti kraštą, 
arba, geriau sakant, jį reprezentuo
ti, nes kraštą valdys parlamentas, 
paskirtas regentas Azad UI Mulk. 
Naująjį šachą manoma leisti mo
kytieji į Angliją ar Prancūziją.

Susijungę krūvon revoliucijonie
riai įsiveržė į šacho sostapilį Tehęra- 
ną iš dviejų pusių — nuo šiaurių 
ir nuo pietų. Muštai ant gatvių 
traukėsi gana ilgai. Svarbiausi ša
cho apgynėjai buvę Lachovo ka
zokai Bet Lachov pamatęs, kad 
bešipriešinimas negali būti pasek
mingu, pats stengėsi sutaikyti ša
cho kariumenę su revoliucijonie- 
riais, išderėti bent savo kazokams 
kuo geriausias išlygas. Ir tas La- 
chovui pasisekė. Už tą patarnavi
mą pergalėtojai sutiko, jeigu jis 
nori, drauge su kitais šešiais mas
koliškais oficierais, pasilikti kazokų 
vadovais, bet jie tūri pasižadėti 
spangai klausyti karo ministerio. 
Teherano gubernatorių, vietoj La
chovo, ir karo ministerių likosi pas
kirtas vienas iš žymiausių revoliu
cijonierių vadovų, Sipahdar.

Laike mūšių ant gatvių tik kelios 
krautuvės likosi .išnaikytos; išnai- 
kytos ir įtaisos angliškai-indiškos 
telegrafo kompanijos. Daugiau 
plėšimų nebuvo. Užėmę miestą 
revoliucijonieriai išleido atsišauki
mą, kuriame ramina ypač svetim
taučius, kad savastis ir ypata jų 
bus j>aliesta.

Naująjį šachą prašalintojo 
man atvedė maskoliškosios Ir 
gališkosios ambasadų sargybų 
reiviai.

Taigi revoliucijonieriai pergalėjo 
reakcijonierių šachą, atgavo jo pa
naikiną konstituciją. Persijoj da
bar ramu. Bet ar tuom viskas ir 
pasibaigs? Ką darys tie, kurie iš 
revoliucijos norėjo pasipelnyti: ar 
turkai pasitrauks iš jų užimto Ur- 
miah apskričio, maskoliai iš šiauri
nės Persijos, o anglijonai iš užim
tų pajūrių miestų? Išvyti tuos ga
na galingais priešus iš kurių kiek
vienas galingesnis už Persiją, ji 
per silpna. Jenerolo Snarskio ka- 
riumenė stovi tik 40 'mylių nuo 
Teherano. Jeigu ypač maskoliams, 
kaip jie stengiasi įkalbėti visiems, 
rupi tvarka ir gerovė Persijoj, tai 
jie dabar turėtų atšaukti jenerolą 
Snarskį, kuris juk ne turi ką Per
sijoj veikti. Bet ar maskoliai pa
sitrauks? Juk jie Peršijęn įsiver
žė žvejoti drumstame vandenyj ir 
tą vandenį pats drumstė.

galėtų nubausti gyventojai tokių 
kraštų, kurie nepritaria despotiz
mui ir skriaudimui net kituose 
kraštuose. Prancūzija nuo laikų 
didesės revoliucijos buvo laisvės 
parėmė ja ne tik namie je, bet ir 
kituose kraštuose. Prancūzai ne 
mažai kraujo praliejo už žmonijos 
laisvę, tik po paskutiniam nepasek- 
mingam karui su V okietija jų bū
das persikeitė. Bet ir po tam dar 
prancūzai ilgai purtėsi nuo ankštes- 
nio surišimo su despotiškai valdo
ma Maskolija. Tik pažadėjimu pa
dėti prancūzams atgauti vokiečių 
paveržtas dvi provincijas pasise
kė Maskolijos randui pakinkyti 
prancūzus į Maskolijos vežimą; 
tik tikėdami pagelbos prancūzai 
skolino caro randui pinigus, bet 
juo toliau, norinčių skolinti atsi
randa- vis mažiau, nors nuo pini
gų palukenas maskoliai moka di
desnes negu galima gauti pačioj 
Prancūzijoj. Gali ateiti laikai, kad 
caro randas Prancūzijoj ne gaus 
pinigų visai. Jau ir dabar caro 
randas, jieškodamas Prancūzijoj 
paskolos, turi pasiteisinti, kokiam 
tikslui paskola reikalinga, o še- 

■ niau prancūzai skolindavo pinigus 
be jokių pasargų. Jeigu prancū
zai savo pinigais paliaus rėmę ca
ro sostą, jis bus priverstas taiky- 
tiesi su Maskolijos ukėsų norais. 
Tąsvk turės išnykti karo laiko teis
mai ir kartuvės, žmones gaus lais
vę pats savo reikalais rupintiesi, 
sutraukys valdžios jiems ant spran
do uždėtus pančius. Tik tąsyk, 
kada žmonės pats galės rėdytiesi, 
Maskolija pasikels ekonomiškai,, at
gaus nužudytą įtekmę svieto poli
tikoj. Tą laiką turtingesniejie 
kraštai, turinti atliekamų pinigų 
gali suskubinti, gali padėti Masko
lijos ukėsams boycotuodami skriau
džiančio žmonis caro valdžią. 
Laikai tie artinasi nors ir paleng
va ir jų su baime laukia ir caras 
ir jo ministeriai. Kad tuos laikus 
ant toliau kiek nustumti, caras ir 
keliauja dabar Prancuzijon ir An- 
glijon, nors ir Maskolijoj gerai ži
no, kad daugelis prancūzų ir angli- 
jonų visai negeidžia pamatyti 
skriaudžiantį locnus ukėsus Mas
kolijos valdoną.

Ir kitą smūgį 
teikė prancūzai, 
išėmus Anglijos, 
Įima sakyti, net 
laisviausias kraštas, tai Prancūzijoj 
užsilaikė visokios rūšies revoliuci
jonieriai ; pirma jie laikėsi labiau
siai Šveicarijoj, bet dabar sveti
miems šveicarai labai neprilankus, 
tai revoliucijonieriai sukrovė sau 
lizdus laisvesniuose\ kraštuose — 
Anglijoj ir Prancūzijoj. Daboji
mui maskoliškų revoliucijonierių 
caro randas laikė Prancūzijoj pas- 
laptus agentus. -Tie' agentai pro
vokatoriai, kompromitavimui revo
liucijonierių, sukėlimai prieš juos 
prancūzų, kaip pirma Šveicarijoj, 
Prancūzijoj rengė visokios rūšies 
suokalbius, demonstracijas su bom
boms. Prancūzijoj susiteršė gar
sus Azęv, paskui jenerolas Har-

/

caro randui su- 
Kadangi šiądien, 
Prancūzija, ga- 
svetimiems yra

jaunieji turkai — jie 
nuo sosto ' sulaužusį 

duotus pažadėjimus, pa- 
konstituciją šachą Ma-

CHINAI.
Dar neišdilo vaidai Amerikos su 

Prancūzija, Anglija ir Vokietija 
dėl paskolos siūlomos chinams pa- 
dirbdinimui gelžkelio prancūziškų 
ir vokiškų bankininkų. Mat Ame
rikos ambasadorius užprotestavo 
prieš Europos bankininkų padary
tą su Chinais sutarimą, kadangi 
nuo skolinimo išskirti Amerikos 
bankininkai. Atsiliepė ir Maskolija, 
kuri teipgi reikalauja, kad masko- 
Hškai-chin iškas bankas prie pasko
los prisidėtų. Bet Maskolija pini
gų pati neturi, ji vien nuo kitų 
skolina; tai aišku, kad ji kitų var
du paskolą siulo^ kad užbėgti 
akių

Iš ŠANČIŲ, 
Kauno apskr.

Berželio 7 d., pralotai Povilo- 
niui pirmininkaujant, išrinktas ko
mitetas, po 5 vyrus nuo lietuvių ir 
lenkų, kuris turės rupinties naujos 
bažnyčios statymu. Nuo lietuvių 
išrinkti į tą komitetą: Ivanauskas, 
Kazakevičius, Juozapavičius, An
driušis ir kun. Olšauskas, Nors į 
komitetą turėjo kliūti vyrai, kurie 
abi kalbi moka, tačiau iš lenkų du 
viešai sakosi neikiek lietuviškai ne-

už

ne-

ru- 
an- 
ka-

Amerikai.

IS LIETUVOS.

AUSTRIJA.
Austrijon atkako' prisižiūrėti ka- 

riumenės manevrams ; Vokietijos 
ciėcorius. Manevrai atsibūva Če
kijoj, kur nuo seniai už kalbą ve
dama smarki kova terp čekų ir 
vokiečių. Ir atkakus Vokietijos

Iš VILNIAUS.
Berželio 14 d., 7 vai. ryto, Lu

kiškių kalėjimo kalinių prižiūrėto
jas Novolinskis ėjo kameron, ku
rioje buvo uždaryta keturi pas-' 
merkti katorgon kaliniai. Nespė
jo jis praverti kameros durų, kaip 
buvusieji kameroje kaliniai nudurė 
jį peiliu (kinžalu) ir įsitraukė ka
meron. Kalinių rankosna pateko 
raktai nuo kamerų, kuriose sėdėjo 
dar 7 jų draugai. Užmušę korido
riuje du kalinių prižiūrėtoju, Bo- 
rusevičių ir Bičiūną, jie išleido iš 
kamerų anuos septynis savo drau
gus ir visi bandė pabėgti iš kalėji
mo. Bėgdami užmušė kalinių pri
žiūrėtoją Suchotskį. Subėgę kali
nių prižiūrėtojai užmušė kalėjimo 
kieme šešis kalinius. Kiti gi pen
ki suspėjo perlipti per tvorą ir lai
dosi bėgti. v 2jame Žemojo Nau- 
garodo skersgatvyje vienas pabė
gėlių liko užmuštas, kiti keturi lei
dosi bėgti Nerio Ijnkon, kur už
stojo jiems kelią miestsargis Vru- 
blevskis, bet jie nudurė jį kinžalais 
ir bėgo tolyn. "Toliau kelią jiems 
užstojo miestsargis Antonevičius, 
kuris vieną pabėgėlių sužeidė kar
du, kitas gi pabėgėlis liko nušautas 
ant Jurgio prospekto. Du likusieji 
nubėgo Zakreto pusėn, kur, vienas 
ir pasislėpė Zakreto miške, kitas 
gi, bandęs perplaukti Nerį, nušau
tas ir ištrauktas iŠ upės negyvas.

Pabėgant kaliniams iš kalėjimo 
ir begaudant juos tižmušta 4 pri
žiūrėtojai ir 1 miestsargis ir su
žeista 2 policijos prižiūrėtoju (Li- 
monovas ir Milevičius); užmušta 
ir sužeista 10 kalinių.

Lukiškių kalėjime tą pačią die
ną padaryta pas visus kalinius kra
ta, bet nei pas vieną ginklų ne
rasta.

. MERKINĖS,* 1 
Trakų apskr.

Iš visų kitų žydų čia turtingiau
sias Abromas Mileris. Tas jį su
dedama miestelio žydų sinagogos 
reikalams pinigai. Naktį, iš 4 į 
5 berželio dieną Milerį užpuolė 
plėšikai. Buvo taip:

Visi gulėjo, išskyrus augintinę- 
žydžiukę, kuri dar sėdėjo sankro
voje. Pusiau dvyliktos ji uždaro 
sankrovą, duris nuo gatvės ir eina 
užrakinti virtuvės durų, kurios ve
da iš kiemo ir užrakinamos iš oro. 
Atidaro duris, kad paimti raktas. 
Tuokart kapt ją už kaklo vyras- 
plėšikas ir sako rusiškai: “Tylėk, 
karveliuke, jei nori gyventi 1” Kam 
gi nebrangus gyvenimas? Tylėjo. 
Kiek piktadarių butą, bėra žinios. 
Penki, įsigrūdę vidun, surišo visus 
žydus ir, pastatę prie surištųjų sa
vo sargybą, ėmė šeimininkauti. 
Paėmė daug Visokių brangesnių 
daigtų, tūkstantį su viršum rublių 
pinigų, kurių padėjimo vietą pats 
Mileris, gulėdamas surištas ant že
mės, nurodė. Užkhbšę žj«ižms va
ta burnas, plėšikai išėjo. Viena 
žydė, menkiau surišta, iš virvių 
(raikščių) išsinarpliojo ir visus ki
tus paleido. Duota žinia policijai. 
Visur telegramos duota.

J. Povilanis. 
(“šaltinu”).

Iš KAIRIŠKIO, 
Trakų apftkr.

Berželio 13 dieną baitus lietus 
pridirbo žmonėms daug ^nuostolių. 
Debesėlis buvo nelabai didelis, ale 
su ledais. Išmušt rugius, kvie
čius sumaišė su dumblu. Žmoge
liai ir taip buvo vargingi- Sausas 
pavasaris daug buvo pakenkęs. 
Rudenį gal nebus ko valyti. Vai> 
tas ir raštininkas' buvo atvažiavę 
laukų apžiūrėti. Blaivininkas.

(“V-th”).

tykių direk- 
ji žemdir- 

Įrims Kau- 
ykloms po 

ravyzdingam 
ios prie mo-

Iš KAŪN
Kauno liaudies m 

toriui prašant, vyria 
bystės valdyba paaky
no gub. liaudies m 
500 rub. pašelpos 
ūkio vedimui ant 
kyklų žemės.

(“Lietuvos Ži 
/ t 

Kauniškis lietuvis
vas Pr. Kuzma, neseniai apsilankė 
pas Kauno gubernatorių Veriovki-

dūmos atsto-

Nakčia j berželio 12 d. apie Lu
kiškių kalėjimą nekursai jaunikaitis

IŠ RADVILIŠKIO, 
Šiaulių apskr.

Radviliškyje suimta miestietis 
Oskaras Ozolinas, kurs grąsinimais 
rinko aukas iš žmonių ir kvitų kny- 
gon ne visus pinigus įrašinėjo. 
Jis sakėsi renkąs aukas sužeistųjų 
kareivių ir jų šeimynų naudai ir 
esąs kokios ten Peterburgo drau
gijos įgaliotas toms aukoms rinkti.

Lietuvos Žinios”).

IS TAURAGNŲ, 
Ežerėnų apskr.

Tauragnų valsčiuje pasidarė kaip 
ir negerai. Mat, valdžios yra įsa
kyta padaryti sodžių “prigavarus” 
apie išpirktąsias žemes, perėjusias 
į kitas rankas. Tokių “prigavarų” 
Tauragnų valsčiuje prisirinko 20. 
Vąlsčįąus valdyba, pasinaudodama 
ta proga, ėmė kyšius lupti. Rašti
ninkas sakės, čia daug darbo esą, 
ir reikalavo iš kiekvieno po 10 
rub.; ėmė kiek ten viršija, ėmė ir 
seniūnai. Ir butų viskas išėję ge- 
rai, jeigu nebūtų atsitikusi tokia 
nelaimė: “prigavarus” raštininkas 
surašė negerai, bajorų vadas nega
lėjo patvirtinti. Drąsesnieji ėmė 
skųsties, kad netvirtinant “prigava
rų”, jiems esanti skriauda: viena, 
važinėjimas veltui, antra — išlai
dos perniek.... Pasiskundė, kam 
ir kiek prikišę. Žemiečių viršinin
kas, Zaremba, noromis-nenoroffiis 
turėjo ištardyti. Žinoma, ne visi, 
kas davė kyšius, prisipažino; bet 
tie, kuria jau skundės, savo skun
dus patvirtino ir parėmė liudinin
kais. Prisieisią išlėkti raštininkui, 
viršilai ir dviem seniunafh, kaip 
kalbėjo žemiečių viršininkas.

Sueiga berželio 7 d. buvo pata
riama pridėti algos raštininkui; bet 
sueiga griežtai atsisakė. Atsisakė 
ir priimti krasą į miestelį.

■ Kabarkšteika.

1 Iš VIŠTYČIO, i 
Vilkaviškio apskr.

Čionykščiai “lenkai” negalėdami 
pergalėti lietuvių bažnyčioje, pra
dėjo užpuldinėti ant jųjų nakčia. 
Apie 12 vai. naktį prieš 9 berželio 
“lenkų” būrelis užpuolė ant Jono 
Brazaucko namų, sumušė langus 
ir pradėjo mėtyti akmenimis į Bra- 
zaucką. Šis, negalėdamas kitaip 
apsiginti, šovė iš revolverio len
kų būrin. Vienas jų krito negyvas, 
o kiti pabėgo. Jonas Brazauckas 
tapo tuoj suareštuotas ir nusiųstas 
į Vilkaviškio kalėjimą. “Lenkai”, 
žinoma, kaltina Brazaucką, kad į U 
tyčia nušovęs vieną lenką.

, J Bincas Aržuolas.

IS JONIŠKIO, 
Šiaulių apskr.

Jau seniai yra gautas leidimas 
gimnaziją įtaisyti, bet nežinia dar, 
kada susilauksim. Mat tniesčionįs 
turi duoti gimnazijai butą ir jau 
kelis kartus buvo dėlto susirinkę, 
bet dalyko neužbaigdami vis ati
deda tolesniam laikui. O gimna
zijos namams reikia tik ketvirtos 
dalies pinigų, kiek sudedame į vie
nus metus už degtinę, nes į mono
polį pernai sudėjome 80 tūkstančių 
rublių suviršum, o namams reikia 
tik 20 tūkstančių rublių. O yra ir 
patogi vieta gimnazijai ir viskas, 
bet ką daryti, ka< 
tinė. Kad ne ji 
tų.

prakeikta deg- 
gal kas ir bu- 
Vėjo brolis.

Iš GELAŽIŲ, 
Panevėžio apskr.

Berželio 2 d. čia sudegė kloji
mas, o tame klojime 22 metų vai-, 
kinas sumaišyto proto. Jau 3 
metai, kaip jis sirgo; gydė jį na
miniais vaistais, prie gydytojų ne
vežė. Jisai norėjo pasiskandyti 
šulinyje, bet pagelbėjo; tad kitą 
dieną užsidarė klojiman, padegė 
jį ir pats liepsnose galą gavo. Mu
sų valsčiaus mokykla labai maža. 
Dabar galėtų mokyklą padaryti iš 
tnagazyno, tai butų didelė mokykla, 
sutilptų visi vaikai. Musų moky
tojas, p. Adomulis, labai darbštus 
vyras. Mokina jaunuomenę tau
tiškų dainų ir bažnytinių giesmių; 
norėjo ir vakarą padaryti su vaidi
nimu ir dainomis, bet gubernato
rius neleido. Musų sodžius ima 
skaityti laikraščius. Pareina “Val
ties” 2 egz. ir po 1 egž. “ L. 
Ūkininko”, “šaltinio”, “Vienybės”, 
“Ežio” ir “Rygos Garso”. Laik
raščius skaito ir Gelažų aplinkiniai. 
Miestelyj yra 4 žydų sankrovos ir 
gerai joms klojosi; lietuviai netur 
nei; vienos sankrovos. Dar žada

ĮjfeMMMMiljM

* Iš MAŽEIKIŲ.
Mokytoja A. Kavtaradze rūpi

nasi gauti leidimą atverti Mažei
kiuose 4 kliasų vyrų progimnazijų 
programa mokyklą.

(“Lietuvos Žinios”).

IŠ DŽUKSTES, 
Kuršo gub.

Vietinės mokyklos mokytojas 
Hunhenes, kaip rašo “Ryg. Avise” 
paleistuvavęs su savo mokynėmis. 
Taip šįmet jis iš doros išvedęs 14 
mokinių iki 13 metų amžiaus. Iš
kilo byla. Gydytojas, apžiūrėjęs 
mokines, paliudijo, kad tai teisybė. 
Mokytojas buvo pabėgęs, bet vė
liau liko sujieškotas ir Mintaujoje 
areštuotas, kada, išsiėmęs iš kasos 
apie 1500 rub. savo pinigų, norėjo 
leisties kur toliau. Esą nurody
mai, kad mokytojas savo biaurius 
darbus varęs kokius 3 metus.

(“R. Garsas”).

19
P.

IŠ MARIJAMPOLĖS, 
Suvalkų gub.

Vyrų gimnaziją šįmet baigė 
mokinių, jų tarpe 9 lietuviai: 
Bliudžius, V. 'Butauckas, V. Žilins
ku (sidabro med.), Mickus, E. 
Draugelis, A. Jiešmantas, A. Skrin- 
skis, V. Tercijonas ir St. Totorius. 
Visoy-gimnazijoj yra 135 lietuviai, 
pernai buvo 148. Brevemiutės

Mutilated

IŠ SKRIAUDŽIŲ, 
Marijampolės apskr.

Berželio 13 d. nakčia atėjo pas 
našlę Oną Krušinskienę du nežino
mi žmonės, įsilaužė per langą į 
priešinę ir reikalavo, kad atidarytų 
duris. Krušinskienė išgirdus bar
nią atsidarė klėties duris ir klausė 
kas čia. Tada nežinomieji staiga 
puolėsi ant jos, vienas šovė, o ki
tas dūrė peiliu; į krutinę ir papiovė ; 
į smertį. Žmonės kalba, kad per 
jos j>riežastį daug žmonių sėdėjo 
kalėjimuose, o kiti dar ir dabar 
sėdi. J. Sakalas.

IŠ LIEPOJAUS.
Musų policijai pritruko darbo. 

Buvo pradėjusi Paviljono sode 
žmones už kojų nuo sūpuoklių tą
syti ir nuovadon varinėti; dabar-gi • 
prasimano kratas naktimis daryti. - 
Gegužio 31 d. padarė kratą pas p. 
B. Surinko visas knygas, kurios 
jau kartą buvo konfiskuotos, ir 
cenzūros sugrąžintos. Atradę “E. 
Ūkininką” labai nudžiugo, nes,(anot 
jų, tai esąs visai nelegališkas laik
raštis ir dagi 1906 metui Bekraty- 
darni miestsargiai ant vietos plėšė 
kaikurias knygutes, pripažindami | 
jas nelegališkomis. “L. Ūkininką” 
ir knygas siusią į cenzūrą.

Pas V. Čibirą konfiskuota kaž
kurios knygutės ir laiškai, gautieji 
dar kalėjime. Nors jie buvo su 
prokuroro ir kalėjimo viršininko 
antspaudomis, bet musų policija ir j 
prokurorams nebetiki.

Varnas Juodasis.

IŠ MINTAUJOSr
Latvių ūkininkų ekonomiškoji 

draugija drauge su Mintaujos ūkio 
draugija surengė šįmet Mintau
joje ūkio parodą, kuri ir atvertai 
berželio: 12 dieną. Parodoje išsta-J 
tyta virš 1000 daiktų. Gyvuli® 
skyriuje yra apie 100 arklių irM 
tiek-pat raguočių; turtingi taip® 
pat bitfninkavimo, sodininkavimo® 
namų pramonijos ir pabrikų pra® 
monijos skyriai; ne labai turtin-1 
gas, bet gerai sutaisytas laukų dir- ’ 
bimo ii* žolių sėjimo (pievų kul
tūros) skyrius. Paroda aiškiai pa
rodo, kad paskutiniais metais ir. 
smulkieji latviai ūkininkai toli nu
žengė žemdirbystėje pirmyn.

Tuo

4*
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IŠ AMERIKOS.

ir

LIETUVIAI AMERIKOJ.

tais . vie- 
metais —>

jo dai-

IŠ DARBO LAUKO,

suvažiavimas, kurin suvažiavo 
900—1000 ūkininkų. Tarp dauge
lio referatų apie įvairias ūkio ša
kas, reikia pažymėti referatai apie 
smulkųjį ūkį, apie pienininkavi- 
mą, apie tai, kokia reikalinga lat
viams ūkio mokykla ir tt

Jonas Galdinas.
‘Lietuvos Žinios”).

bar vietinių lietuvių gyvenimas, 
yra viltis, kad kada nors jie atsi
busi Gryžiokas.

IŠ RYGOS.
Giesmininkas V. F. B. nori man 

prirodyti, kad lietuviai Rygoje la- 
gai blaivus. Nesiginčysiu su juo. 
nors turiu šimtus prirodymų, kaip 
musų broliai prageria kruvinu pra
kaito uždirbtus pinigėlius. Kas 
link giedojimų, tai, pagal jo išeina, 
kad visam tam yra kalti vargoni
ninkai ir musų kunigai. /Vargoni
ninkų negalime kaltinti, nes jie tu
ri taip elgties, kaip liepia klebonas, 
bet kunigai-lietuviai, man rodos, 
privalytų elgties mažumą kitaip. 
Galėtų jie labai daug gero daryti. 
Kad jie lietuviai, mes galime ži
noti tik iš tų, jog jie sako lietuviš
kai pamokslus ir klauso išpažinties, 
daugiau gi mes jų niekur nema
tome. ‘ Tie vyrai, išėję iš musų 
šiaudinių pastogių, geriausiai su
prasdami rygiečių reikalus, galėtų 
čia daugiau gero padaryti už visus 
kitus. Bet jie nuo lietuvių šalina
si. Lenkai Rygoje turi vieną darbš
tų kunigą, kurs jiems neapsakomai 
daug naudos daro. Reikia pripa
žinti, kad po sparnu lenkų apginė- 
jo-klebono jam lengviau yra dar
buotes, kaip musų kunigams.

Bet man rodos, kad musų kuni
gams vis-gi neprigulėtų . bijoties 
taip labai senio klebono ir iš bai
mės sėdėti, rankas nuleidus. Juk 
parapijonįs už savo apginėjus-ku- 
nigus tisi.išvieno užsistos.* Tas 
smėlis, kurs’nieko jau nebgali veik
ti ir vien tiktai svajoja apie Len
kų žemę Rygoje, galėtų jau at
silsėti užleidęs čia vietą energiš
kam ir teisingam kunigui, kurs ga
lėtų priderančiai valdyti parapiją.

Toliaus, labai esu dėkingas p. 
Rygiškiui už jo straipsnį “R. G.” 
N. 13. Matyt, kad ne mudu vie
nodu su p. V. F. B. rupinavos gie
dojimais. Galėčiau nurodyti, kad 
geriausia butų keletui vyrų papra
šius lietuvio Šv. Pranciškaus baž
nyčios vargonininko pamokyti mus 
giedojimų; butą gi gal suteiktų 
vienam vakarui per sanvaitę “Pa- 
šelpos” draugija. Ji, kaipo skait
lingiausioj! musų draugija, priva
lytų daugiausia rupinties ir giedo
jimais. O gal vargonininkas su
ras^ kur kitur mums vietą.

Kada mums pasiseks visa tą 
įvy-kinti, kada po ilgo troškimo 
gausime tokį klebdną, kurs ne
skriaus nei lietuvių, nei kitų Ry
gos katalikų, tada barnįs ir ginčai 
patįs savaiVni išnyks ir įvyks meilė 

• , vienybė ir ramumas.
Duok Dieve, greičiau to su

laukti! Julis.
Prieglaudos mokykla vaikams tų 

ypatų ,kurios pražuvo nuo revoliu
cijos teroro, netoli Rygos pajūrio 
prie stoties “Sosnovaja” rūpinas 
“Evangėliškas labdarių susivieny- 
jimas”. Rygos miestas davęs prie
glaudai veltu žemės plotą.

Vidžemės gubernatorius * uždarė 
iki nepasakyto laiko Rygos latvių 
atletų klitibą “Herakl” ir suvisai 
uždarė latvių muzikos ir dainų 
draugijas “Dzintars” (Gintaras) ir 
Dzirkstele” (Žarija).

(“R. Garsas”)

ĮSTATYMO SUMANYMAS 
APIE VISUOTINĄJĮ ŽMONIŲ 

APŠVIETIMĄ.
1907 metų lapkričio I dieną žmo

nių apšvietimo ministerija buvo 
įdavusi viešpatystės durnai suma
nymą apie visuotinąjį žmonių ap
švietimą. 1908 metų sausio 8 d. 
V. durna perleido tą sumanymą 
žmonių apšvietimo komisijai, kuri 
pati jau įdavė jį tam tikrai tarybai 
iš 12 įvairių frakcijų atstovų. Ta
ryba jau prirengė didelį sumany
mą (iš 154 straipsnių), kuris daug 
kuo skiriąsis nuo pačios vyriausy
bės sumanymo. Apie žemųjų mo
kyklų tikslą ir jų tvarką, taryba, 
anot laikraščių, taip nutarusi.

Mokyklų tikslas turįs būti toks: 
tobulinti tikybos ir doros jausmus 
ir tėvynės meilę, tobulinti protą, 
suteikti pačių reikalingųjų žinių, 
padėti tobulinti ir kūno jiegas.

Mokslo laiko ilgumas neturįs bū
ti vienodas viesierųs kraštams; tu
rįs priderėti nuo vietinių sąlygų. 
Todėl ir mokslo galį būti vienur 
daugiau, kitur mažiau. Bet ir to
se mokyklose, kur mokslas tęsis ne
ilgiau kaip trejus metus, reikią 
mokyti šių dalykų: 1) Tikybos 
(stačiatikiams dar cerkvės ą’aviš- 
kojo skaitymo), 2) rusų kalbos, 
3) aritmetikos, 4) rašto. Mokant 
ilgiau, galima esą padidinti progra-* 
mą tokiais mokslais: visuomenės 
mokslo žiniomis: istorija, geogra
fija ir gamtos mokslu, geometri
jos pradžia (drauge su braižymu), 
paišymu, dainavimu, gimnastika ir 
amatų mokslu.

Tarybos nuomone, įstatymais ne
galima esą nurodyti programų, ku
rias turį sustatyti įsteigėjai ir ap
skričių mokyklų tarybos, prisitai- 
kindamos prie vietinių sąlygų. 
Kad įvedus šiokį-tokį vienodumą, 
žmonių apšvietimo ministerija tu
rinti sustatyti bendrą plianą. Įsta
tymuose galį būti paaiškinta tuodu 
klausimu: 1) kaip mokyti tikybos 
ten, kur mokiniai įvairių tiky
bų, 2) kokią vietą turinti užimti 
rusų kalba, kuri yra valstybės kal-

buvo Atsdziejaus dainavime kaip 
ir trukumas to entuzijazmo, tos 
jaunos ugnies, knri žerėte žėri 
iš kiekvieno sakinio, iš kiekvieno 
beveik žodžio, dainuojant K. Pet
rauskui, kuris t* i visus operos ar- 
tisto-dąinininko privalumus.

Koncertantams prikišti galima 
negu tik tai, kad jie neparodė mu
sų gimimuos, lietuviškos dainelės 
grožybių, visą vakarą penėdami 
musų dvasią svetimos, daugiausia 
rusų muzikos skanumynais. Ru- 
binšteinas, Dargomižškis, Slonovas, 
Grečainnovas, Glinka; be abejo; 
nesigailėjome jų pasiklausę, bet 
meiUsnį butų įspūdį palikęs tasai 
koncertas, jei būtumėm išgirdę sa
vųjų motyvų. Žinoma, koncertan-: 
tus aš pilnai išteisinu tuo, kad jie, 
kaipo rusų konservatorijos moki
niai, mokęsis tenai ypač rusų mu
zikos — todėl ir jų repertuaras 
toksai išėjęs.

Ciurlianis skambino truputį iš 
Beethoveno ir porą savo preliudijų. 
Skambino gražiai, nepasakysiu, 
kad butų pasiekęs augščiausias 
technikos dailumo viršūnes. Taip- 
pat ir jo paties, veikalai, tikiuosi, 
kito pijanisto skambinami, didesnį 
įspūdį butų padarę. Bet tai, žino
ma, neikiek nenumažina Čiurlianio 
nuopelnų muzikos srityje; jisai yra 
juk labiau kompozitorius-tvėrėjas, 
nekaip pijanistas-interpretatorius. 
Ir jo “preliudijos” ne mažesnę ro
dė dvasios galybę, muzikoje išsi
veržusią, kaip paskambintasai alle- 
gro iš Beethoveno. Čiurlianio mu
zikoje, tiesa, jaučiami kitokie to
nai, labiau •erimastaują, audringi, 
bet tame nerimastavime jaučiamas 
ištikrųjų genijaus sparnų plasnoji
mas. Esu girdėjęs Čiurlianio mu
zikos ir pirmiau. Ir man Ciurlia- 
nis-muzikas brangesnis ir didesnis, 
daug didesnis, rodosi, nekaip tasai 
Ciurlianis-piešėjas, tiesiąs, nežinia 
kokiai plyniai, galvosukius-tiltus 
per išsvajotas nebūtybės erdves bei 
statąs pamatu neparemtus bokštus 
debesy sūkuryje. z Vidcns.

• / (“V-tis”).

katinai pinigų, sulaikė 220 ateivių 
ir didesnę jų iialį sugrąžino atgal. 
MUSIS.^TlįįlKIERIŲ SU SE- 

IUFQ4r2MONfiMS.
Lydorą, Pa,, Čia streikuoja dar

bininkai Standard Steel Car Co. 
Saugoti^ dirbtuves atkako šerifo 
samdininkai, kurie tuo jaus ir su
sirėmė ap, dagininkais. Susirėmi
me vienas darbininkas tapo mirti
nai, o du sunkiai pašauti, dešimtis 
gi yra lengviau pašautų. Suareš
tavo 18 streikierių vadovų.

PRIGĖRĖ.
New York. Pereitą nedėlios die

ną, ant žėglinio laivelio Romana, 
22 ypatos išplaukė pasivažinėti. 
Ant jūrių vienok laivelis apvirto 
ir 12 ypatų prigėrė, tame dvi ma
žos mergaitės.

NELAIMĖSIANT GELŽKELIŲ.
Kalamazoo, Mich. Netoli sta

cijos Schultz susimdšė pasažierinis 
traukinys su prekių traukiniu. Prie 
to traukinio vedėjas ir pečkurys pa- 
sažierinio traukinio tapo užmušti, o 
prekių traukinio vedėjas ir pečku
rys mirtinai apkulti.

Manchester, Ind. Netoli nuo 
čia iššoko iš vėžių pasažierinis 
Monon gelžkelio traukinys. Prie 
to du gelžkelio tarnai likosi už
mušti, o šeši pasažieriai sunkiai su
žeisti.

Champaign, III. Netoli Royal 
susimušė- du gelžkelio traukiniai. 
Prie to 3 ypatos tapo užmuštos, o 
dvi sunkiai sužeistos.

S. L. A. narius. O kas galėtų ži
noti, ar S. L. A. narys savo vai
kams perka čeverykus ar kam ki
tam?

Nors tas dirbtuves ir nenuskriau
stų, bet dėlko ne nariai turėtų mo
kėti brangiau? Taigi aišku, kad 
ir čia reikia kontrolės. j

Ant galo, kad ir pavyktų tokią 
dirbtuvę uždėti, nors vedėjai atsa
kančiai ir sanžiniškai dirbtų, bet 
ar S. L. A. nariams butų paranku 
naudoties, kad ir norėtų, iš pigumo 
tavoro? Drabužis arba apautuvks 
tik tąsyk tinka, kada reikalaujantis, 
pats pirkdamas, prisimieruoja, bet 
jeigu kitas nuperka, o dar jei jo 
nematęs parsitraukia iš dirbtuvės, 
tai būva ar per didelis, ar per ma
žas, ar tai negražus; reikia siųsti 
paskui atgal mainyt, o tas be išlai
dų ir laiko žmogui neapsieina.

Panašiai galėtu atsitikti ir iš S. 
L. A. krautuvės perkant. Nariams 
pasidarytų bereikalingų išlaidų; 
kam vieną sykį nepavyktų gerai 
nupirkti, tas daugiau niekad iš jos 
nepirks. Na, ir užtikrink 15.000 
pirkikų! Taigi iš anksto galima 
spręsti, kad S. L. A. nariai nebus 
tuomi užganėdinti; kiekvienas.ve
lys nueiti į artimiausią krautuvę 
ir ten nusipirkti tokius čeverykus, 
kokie jam patinka, nežiūrint bran
gumo. t K. Šnuolis.

IŠ MARIUPOLIO,' 
Jekaterinoslavo gub.

Apsigyvenusių lietuvių yra apie 
pora šimtų. Bet pavasarį dvigu
bai pasidaugino, nes priėjo iš ap
linkinių miestelių ir .sodžių; ten 
jie dirba vynvuogių laukuose ir 
anglių kasyklose. Atvarė ir poli
tiškųjų prasikaltėlių, išsiųstų iš 
Lietuvos apsigyventi. Dirba 
fabrikuose ir valdiškose įstaigose, 
bet uždarbis dabar labai menkas, 
0 pragy venimas brangus. Tarp lie
tuvių viešpatauja didelis tamsu
mas; susipratimo nei politiško, nei 
tautiško nėra, ųegut ištautėjimas. 
Jaunuomenė tarp sayęs kalba ru
siškai, gyvena svetimtaučių šeimy
nose ; veda daugiausiai ruses ir 
grekes, ir vedusieji (nors kartais 
ir abu lietuviai) tarp savęs ir su 

kalba tik rusiškai. Paste-
rldėjau, kad vietiniai “lenkai” tai 
*Jt’veik visi kauniškiai lietuviai, va- 
Ha'113 save lenkais, o kalba Visiškai. 
da>iiniečiai — nors vadinasi lietu- 
J^Jais, bet kalba irgi rusiškai. Lie- 

viai išsimėtę po visą miestą, jo- 
Įkių ryšių, jokios draugijos neturi’; 
laikraščių ir knygų neskaito ir 
niekur jų negalima gauti. Yra 
italų statyta bažnyčia, kunigas — 
vokietis. Pamokslai — vokiški ir 
lenkiški. Kunigas lietuviams neuž
jaučia ir mėgsta dar pasityčioti iš 
lietuviškai kalbančių. Tai toks da-’lumos

Tarybos nuomone, rusų kalba 
turinti būti visų vyriausybės mo
kyklų išguldomąja kalba, t y. 
vyriausybės mokyklose viso-ko rei
kią mokyti, rusiškai: ta kalba tu
rinti būti bendru ryšiu, suartinan
čiu įvairiais valstybės tautas. Ki
tų tautų kalboms taryba sutikusi 
duoti tiktai tokias teises : 1) tiky
ba išguldoma prigimtąją vaikų kal- 
ga, 2) mokinant pirmą pu^hetį ga
lima naudoties daugiausiai prigim
tąja kalba; po truputį galima nau
doties ta kalba visais pirmaisiais, 
net ir antraisiais metais, kolei mo
kiniai neišmoks kalbėti rusiškai.

Be to dar, tarybos sumanymo 
kalbama apie vietinių kalbų išgul
dymą pradinėse mokyklose. Vai
kai galį mokyties tos kalbos, kuria 
kalbanti jo šeimyna, jeigu esantį 
raštija toje kalboje; bet negalį mo
kyties svetimos, savo kaimynų 
kalbos. -Visas prigimtosios kalbos 
mokslas galįs būti vedamas ta pa
čia kalba.

Tarybos nuomone, jokio bendro 
įstatymo apie vietinių kalbų moky
mą negalima esą išleisti dėl to, 
ka£ įvairios kalbos nevienodai 
esančios ištobulintos.

Tuo tarpu tiek tegalėjome su
žinoti apie tą svarbų sumanymą.

rv-tto*)-

f Pereitą sanvaitę Amerikoj bu
vo iš viso 206 nusibankrutinimai, 
arba ant 24 mažiau negu užperei- 
*4- h . : .

McKees Rock, Pa. Streikuoja 
čia darbininkai Pressed Steel Car 
Co. dirbtuvių, t Kompanija bandė 
į dirbtuves streiklaužius įvesti, bet 
juos išvaikė istreikieriai. 14 d. 
liepos buvo kruvinas susirėmimas 
streikierių su policija ir šerifo pa- 
gelbininkais. t

l I
f Pittsburg, Pa. Pasibaigus kon

traktams^. 3000 darbininkų prigu
linčių į Tin .Blate Workėrs Ass. 
pakėlė streiką dirbtuvėse New 
Castle. 1 n

MUZIKA.
Koncertas berželio 13 d. sutrau

kė “Rūtos” salėn beveik visą, gali 
sakyt, Vilniaus lietuvių inteligen
tiją, na, ir šiek-tiek iš lenkų, už
jaučiančių lietuvius; buvo ir keli 
rusai. Žodžiu sakant “Rūtos” sąjė 
buvo arti pilnio. Musų jaunus dai-, 
nininkus, vos tik jie pasirodė sce
noje, publika pasitiko širdingu del
nų plojimu, ir kiekvienai dainelei 
pasibaigus, nebuvo tiėms ploji
mams galo; lygiu budu Savo prie
lankumą ir gėrėjimąsi rodė publi
ka musų dailininkui Ciurliani*

Malonu buvo', visiems pastebėti 
didelę balso pažangą pas K. Pet
rauską — skardus, aiškus jo bal
sas, tartum sidabrinė užžavėtų bur
tininko kanklių* styga, Skambėte 
skambėjo salėje; ypač gerai se
kėsi perėjimai iš forte į-piano ir 
lyriškosios dainų vietos.

Audziejus taip-pat, matyt, mo
kėjo 
nais 
stiprų basą išsidailino 
nuojami posmai tartum plaukte 
plaukė, gražiam sutarime susilie
dami su neišmatuojamos oro ty-

pasinaudoti 
konservatorijos

SUGRIUVO NAMAI.
Philadeiphia, Pa. Ant kertės 11
Market str. sugriuvo matyt per 

daug amerikoniškai pertaisomi na
mai. 8 darbininkai prie to likosi 
užmušti, o 30 tapo sunkiai sužei
stų, tame skaitliuje yra ir mirtinai 
sužeisti.

ATŠAUKIA IS AMERIKOS 
MASKOLISKAJĮ AMBASADO

RIŲ.
Washington, D. C. Arti caro 

rando stovintis maskoliškasis laik
raštis “Novoje Vremia” praneša, 
jog maskoliškasis ambasadorius 
Amerikoj, baronas Rosen bus per
keltas ambasadorių Į Austriją, 
Amerikon bus paskirtas dabartinis 
maskoliškasis ambasadorius Japo
nijoj. Ir baronas Rosen iš Japo-. 
nijos Amerikon atėjo.

DVI MERGINOS PRIGERS.
Sioux City, Iowa. Ant Siouz 

Riyer apvirto valtis ir dvi mergi
nos; seserys Mabel ir Pearl Weis- 
senfelder, viena 23, kita 20 metų 
prigėrė.

BAUDŽIA ATEIVIŲ U2VEIZ- 
\UOS UREDNINKUS.

Ne* York. Ateivių užveizdos 
stacijoj ant Ellis Island, kur dir
ba 472 urėdninkai, iždo ministerio 
paskirta tirinėjimo komisija rado 
139 neatsakančius. Dalis tų ne
atsakančių urėdninkų prašalinta, 
kitiems numažino algas, dar kiti 
gavo pabarimus ir persergėjimus.

NEĮSTENGS SAVO VYRO IŠ
GELBĖTI.

New York. Besistengiant sulai
kyti savo vyrą nuo nusižudymo, 
kuris nuo apsivedimo, taigi nuo 
keturių mėnesių niekur negalėjo 
rasti darbo ir pertai įpuolė į nusi
minimą, moteris E. J. Helmuth li
kosi sunkiai pašauta, o jos jaunas

Pittsburg, Pa. Kasyklose Pitts
burg Coal Co. sustreikavo 14000 
angliakasių. Paliepimą streikuoti 
išdavė vien vietinė unija, be susi
tarimo su centrališka angliakasių 
organizacija. Centrališkoji orga
nizacija streikui nepritaria.

•
f Lydora,: Pa. Sustreikavo dar

bininkai Standard Steel Car Co. 
dirbtuvių, (Lydora yra netoli 
Pittsburgo). Minėtose dirbtuvėse 
dirba 3000 darbininkų. Jie reika
lauja didesnių algų.

IS PITTSBURG, PA.
Jau treti metai kaip gyvuoja 

Lietuvių Teatrališka kuopa Pitts- 
burge. Pradžioje savo gyvavimo 
ji darbavosi gana stropiai ir atlošė 
kelis teatrus, nors ir per didelį 
vargą surengtus. Bet pasidarbavus 
teip ar pusantrų metų, aptingo, 
pradėjo nelaikyt jokių susirinkimų 
ir nedaryt repeticijų. Tiktai pas
kutiniu laiku, kaip išgirdo, kad 
M. Petrauskas vėl žada atvažiuoti 
į Ameriką, suskato darbuotis. Da
bar toji Teatrališka kuopa žada la
biau užsiimti dainoms, negu teat
rais. Mat Lietuvių Mokslo draugi
ja nutarė parsikviesti M. Petrauską 
į Pittsburgą, kad surengtų kokį 
koncertą ar operetę. Bet tam esąs 
reikalingas choras su maždaug iš
lavintais balsais. Taigi Teatrališ
koji kuopa mano, kad jai labiausiai 
tinka tuom užsiimti. Pradžia, gali
ma sakyti, jau yra, nes mokytoją 
turi.

Tiktai vienas nesmagus dalykas 
ištiko kuopą: buvęsis kuopos ka- 
sierius, Povylas Sadula, ar dvi-ne
dėti atgal, išvažiavo nežinia kur 
ir išvežė dvyliką suviršum dol. 
kuopos sutaupintų pinigų. Jis iš
vežė netik kuopos, bet ir šiaip nuo 
pažįstamų prisiskolinęs. Jis turėjo 
bučernę ir buvo labai visų užtikė- 
tas, užtai jam visi skolino, keno 
tik paprašė, tankiai be jokių raštų 
ir liudininkų. Jo bučernę pąėiųė 
tie, kurie buvo paskolinę didesnes 
pinigų sumas ir buvo padarę raštus, 
bet kitų visų žmonių pinigai žuvo. 
O žuvo, kaip pasirodo, suviršum 
į 200 dol. Kuopos narys..

UŽMUŠ® PERKŪNAS.
Calumet, Mich. Laike smar

kios audros čia likosi perkūno už
mušti du darbininkai, o trįs pavo
jingai užgauti.

PRIEŠ ATĘIVĮUS. s ,
New York. Naujasis ateivių už

veizdos viršininkas pasirodo ne 
draugu ateivių. Jam užstojus pri
žiūrėtoju New Yorke, nuo ateinan
čių Amerikon ateivių reikalauja, 
kad Iciekvienąs turėtų 25 dol.; jei
gu kam trūksta kelių doliarių, to
kius gražina atgal, ne leidžia nė 
su giminėms susip^štį., Atkakus 
pereitą sanvaitę garląiyiui ‘Trcsi-

LIETUVIŲ MOKYKLŲ REI
KALUOSE.

Lietuviškų mokyklų klausimą 
pradedama laiks nuo laiko plačiau 
gvildenti, kas daro molonų įspūdį. 
Kas tik supranta jų reikalingumą 
bei naudą, įieško budo prie jų stei
gimo prieiti. Žinoma, ne risi rašy
tojai vienaip rišo, nes nevisi vie
natį supranta f vieniems išrodo, 
kad taip gerai butų, kitiems kitaip. 
Mokyklas įrengti kiekvienas patai
kytų, jeigu butų užtektinai pinigų, 
o mes šiądien jų neturime. Čia tai 
ir kliūtis.

1N. 28 “Lietuvos”.tilpo straipsnis 
J. Butkaus, kuriame jis nurodė šal
tinius, iš kurių batų galima semti 
pinigai mokyklų užlaikymui. Jo 
sumanymai garik puikus, tik gaila, 
kad vargei’! duosis įkūnyti. Sulyg 
p. J. ButkitUs: S? L. A. gali be jo
kio krupčidjimb uždėti čeverykų 
dirbtuVę, iš kJrios butų liaudies 
mokyklų rrikalims nemaža pelno. 
Tas, kol kis, yra' tik svajone.

Ateis laikai kada mes galėsime 
kooperatyriškąs-^flirbtuves bei krau
tuves palaikyti, bet anaip tol’ ne 
šiądien, šiądien mes matome, kad 
musų kooperatyviškos krautuvės 
tankiai griova, padaro šerminkams 
nemažus nustolius vien dėlto, kad 
mes neturime gerų vedėjų; ve
dėjai nedirba taip kaip patys sau 
tik bando pasinaudoti savo labui.

Todėl lietuviai, uždėdami krau
tuvę stengiasi' karščiausiai kontro
liuoti, bet ir tokia kontrolė tankiai 
kenkia, bet nieko negelbi. Jeigu 
kooperacijos nariais butų vieno 
miesto gyventojai, tai da eitų šeip 
teip, bet jeigu reikėtų J. Butkaus 
dirbtuvę kontroliuoti S. L. A., tai 
butų visai negalima. Pagal B. 
nurodymą, netik reikėtų dirbtuvės

I§ SCRANTON, PA.
9 d. liepos, pėtnyčioj, prasidėjo 

balsavimai bažnyčios klausime. 
Iki seredai balsavo 694 ypatos; už 
vyskupą balsavo iš viso 321 ypata, 
už parapiją gi 373. Skirtumas pa
rapijos naudai yra labai žymus, 
neatsižiurint į tai, kad kun. Kuras 
visokiais budais stengiasi pritrauk
ti savon pusėn žmones: padalinta 
parapija į kelis “cirkulus”, išsių
sta tam tikrus agitatorius, prikal- 
binėjama žmones. Tačiaus tas vis
kas nedaug te gelbsti, kaip matosi 
iš balsavimo pasekmių; o negelbsti 
dėlto, kad kunigo ir vyskupo glo
ba jau paėdė žmonėms širdį. Aš 
ypatiškai j ieškočiau dar ir kitur 
priežasties tam, kad kunigo auto
ritetas nupuolė, būtent jo paties 
pasielgime; jau rašiau “Lietuvoje” 
ir “Vienybėje Lietuvninkų” apie 
jo prakalbas, kurios tiek padaro, 
kad įmones pasibiaurina der- 
gimu parapijonų pusės, einan
čioj prieš vyskupą. Nežmoniškas 
atsinešimas į žmones, iš kurių my- 
listos musų kunigai turi gerovę ir 
siekiai užlaiko savo “kūną”; tas 
atstumia nuo jų visas aveles ir lie
pia j ieškoti savo dvasiai nepriklau
somybės.

Pažymėsiu šitą faktą. Už pa
rapiją subatoje balsavo p. Skaisgi
ris, kurį ne taip dar seniai baisiai 
sužeista kasyklose. Kun. Kuras, 
laike nedėlioję atsibuvusių prakal
bų, išsireiškė: “Kas eina už tuos 
melagius ir vagis “trosčius”? Q-gi 
visi Dievo atmestiejie: kuproti, žli
bi, skersakiai..... net vienas atėjo 
dar paraku persmirdęs ir sužei
stas!” Ar toks pasityčiojimas iš 
ištukusios žmogų nelaimės yra pa
girtinas? Tą tik ąjali apkęst! ku-

dovo įtekmei, ir jo šalininkų etika 
nėra geresnė; jie kovoja su priešin
ga sau puse tokiais pravardžiavi
mais ir koliojimais, kad ir pats Ro- 
sijos parlamento klovnas, p. Puriš- 
kevyč t turėtų iš ko nusistebėti, 
nors, kaip žinoma, net Nikolajevo 
"izvoščikai” jautėsi begaliniai įžei
sti, kuomet kas-tenai sulygino de- 
putato-klovno išsireiškimus su jųjų 
kalba.

Reikia da pažymėti, kad savon 
pusėn kunigas su pagelbininkais 
traukė žmonės iš visų pusių: buvo 
balsuoti norinčių net ir iš Forest 
City! Vienok ir tas negelbsti. Vi
soje toje agitacijoje yra nemaža 
ir komiškų atsitikimų, kurie gerai 
butų panaudoti satyrai. Tūlą neva 
pilnai ištikimą savo šalininką ku
nigas pasikvietė pietauti; papieta
vo žmogus, prižadėjo laikytis už 
vyskupą ir kunigas jautėsi labai 
smagiai; teisme-gi ir tas ištikimas 
žmogus balsavo.... už parapiją! 
Tokių faktų randasi nemaža ir 
nesstebėtina: p. Gilbaitis (senes
nysis), -teisme užklaustas, ar eina 
prie kun. Kuro išpažinties, atsakė: 
“neiname, nėsa jis mus keikia ir 
tuomi-pat priverčia mus keikti 
jį”. Iš tų žodžių ir ūš visų “auk- 
sabumiškų” to vadovo pamokslų 
matosi, kad jo sakykla nėra tai 
vieta, iš kurios mokinama žmones 
doros, meilės, broliškumo, kaip tu
rėtų būti; ne, yra tai dergimo, ko- 
1 iojimų, neapykantos mokykla.

Kaip toje pusėje mes matome 
papeiktiną ir nešvarią agitaciją, 
taip anoji, t y. parapijos komite
tas, atsižymi pasišventimu be rybų. 
Jei parapija išlaimės šiose imtynėse 
už-savo turtą, tai visas nuopelnas 
bus dabartinio parapijos prezidento 
p. Apono.

Balsavimas tęsis dar keletą die
nų. Kaip pasibaigs, laikysiu ma
no pareiga pranešti pasekmes skai
tančiai visuomenei.

Susitvėrusi čia “Laisvos Minties" 
bendrovė nedėlioję, II liepos, su
rengė gražų vakarą, paminėjimui 
karžygio už laisvą mintį ir laisvą 
mokslą kun. Jono Husso, sudegin
to Konstancijoje 7 d. liepos 1415 
m. Prakalbos buvo papuoštos de- 
kliamacijomis panelės Ag. Grybiu- 
tės ir skambinimu ant piano pane
lių Judickničių, Paseckiutės ir Te- 
leišiutės. Visų didžiausį įspūdį 
ant publikos padarė įtalpinga, su
traukta ir iš visų atžvilgių užbaigta 
ir graži Dr. J. šliupo kalba apie 
Joną Hussą, jo gyvenimą, darbus 
ir mirtį.

Tą pačią dieną Scrantono lietu
vių pagelbinė draugija Joachimo 
Lelevelio nupirko penkias “Laisvos 
Minties” išleistas akcijas ir tuomi 
žymiai prisidėjo prie pastūmė j imo 
pirmyn bendrovės organizatorių 
užmanyto darbo. Iš bendrovės val
dybos narių pranešimo matosi, kad 
laikraštis pradės neužilgio išeidi
nėti, tik laukiama dar užsisakymų 
ir prenumeratos, kaip lygiai ir ak
cijų norima daugiau parduoti. Bu
tų labai gerai, kad ir kitos pro- 
gresyriškos musų draugijos sektų 
Joachimo Lelevelio draugijos pa
vyzdį.

Vietinė "Teatrališka kuopėte” 
rengia pastatyti Scrantone 28 d. 
spalių šių metų dviejų veiksimų M. 
Meterlinko komediją: “Sv. Antano 
stebuklas”, kurią V. K. Račkauc- 
kas parengė lietuviškai scenai. Po 
naujų metų bus pastatyta M. Gor
kio žinomi jau penkių veiksmų pa
veikslai “Ant Dugno”.

Teko girdėti, kad šiomis dieno
mis Scrantone susiorganizavo 
"Scrantono lietuvių jaunuoments 
Anygynar”. Turi jis išdirbtus įsta
tymus, p. Pr. Živatkauckas priža
dėjo suteikti jam kambarį, daugelis 
prižadėjo paaukauti knygų ir pasi
tikima gauti iš musų redakcijų 
laikraščiai. B. Želma.

ciją, ką reiškia emigracija lietu
viams, kurie, stumiami kitų tautų 
iš Mažosios Azijos, leidosi keliauti 
per Uralo kalnus (tais keliais lie
tuviai ne keliavo. Red.), kol ne 
atrado sau ramios vietos. Nors 
lietuviai nebuvo karžygiais, bet gy
vendami da prie Dunojaus turėjo 
grumtiesi su grekais, vėliaus Lie
tuvoje su lenkais ir vokiečiais kry
žiokais. Visi vargino ■ Lietuvą. 
Toliaus aiškino, kad maskolius, 
bauzdamas lenkus už jų sukilimą, 
skaudžiausiai nubaudė lietuvius, 
atimdamas spaudą. Prasidėjo bai
si gadynė:. viską, kas buvo lietu
viško, tą naikino, draskė, dėjo vis 
didesnius ir didesnius mokesčius 
ant ūkininkų. Laike tų baisių per
sekiojimų jau buris lietuvių pa-' 
siekė šitą šalį. Ameriką; tie kvietė 
savo brolius atvažiuoti čia. nes 
Amerika lai s Va šalis ir pinigų ga
lima uždirbt. Nuo to laiko šimtais 
lietuviai pradėjo važiuoti į Ame
riką. Kalbėtojas aiškino, jog per
sekiojimai privertė lietuvius aplei
sti tėvymę ir Amerikoj laisvės ir ge
resnio būvio j ieškoti.

Lietuviai Amerikoj irgi daug 
vargo turėjo. Jų visose prieplau
kose laukė agentai; jie matė, kad 
lietuviai drūti, smarkus vyrai, tin
kanti prie sunkių darbų .todėl ir 
siuntė lietuvius ten, kur kiti nega
lėjo išlaikyti. Lietuviai menkai 
apšviesti, turėjo dirbt, kas papuolė, 
gyvent, kur papuolė. Bet vis ge
riau buvo Amerikoj negu Lietu
voje, čia jie buvo liuosi, jų nieks 
nepersekiojo už lietuvystę, už kny
gų skaitymą. Jeigu maskoliai ne
būtų teip persekioję lietuvių, gal 
būt mus čion mažiau, gal atvažia
vę ne butų tiek vargo paty rę. An
tai prancūzai, vokiečiai nevargo ir 
ne vargsta Amerikoj, nes atvažiuo
ja mokyti, užima geras vietas, tam
pa turtingais, mes gi be mokslo, 
todėl vargstame. Kada vokiečiams, 
prancūzams Amerika laisva, mums 
ji Jraip kalinys, ne retai atseina ir 
badą pamaty ti.

Besidauginant Amerikoj lietu
viams, dauginosi viskas: pirmiau
siai statėme bažnyčias, bet ir tas ne 
apsiėjo be kraujo praliejimo. Pas
kui atsirado biznieriai-karčiamnin- 
kai, nes lietuviai apie kitokią pra
monę mažai išmanė'; turime jau 
kriaučių, šiaučių, kunigų, laikraš
tininkų, bet mažai musų tauta nau
dos turi iš jų. Kunigų geras skai
čius Amerikoj, bet iš jų vos keli 
lietuviškos dvasios. Daktarų teip 
kaipi nėra, yra keli, o daugiau, jei
gu ir yra, tai musų žmonėms neži
nomi. Apie laikraščius kunigas 
teip kalbėjo; “Saulė” švietė, švietė, 
ir ne apšvietė, “Žvaigždė” aptemo, 
“Katalikas” — gelbėk Dieve, “Ko
va” paėmus kardą, kad kerta ta 
kertą ir vis į tą pačią vietą. Kun 
Peža daug ka kalbėjo ir apie moks
lą, jo naudą, raginu prie mokslo 
ir vienybės, prisidėti aukomis prie 
išleidimo pradinėms mokykloms va
dovėlių. i

Padaryta kolekta. Surinkta 
$1940; iš tų reikia apmokėti išlai
das, likusius pagarsįs "Tėvynėje”.

J. Juozunas kalbėjo aęie atradi
mą Amerikos.

Ant galo B. Mantvidaitė ir P. 
Butkus 
tas”.

Dar
tuot uždengimui lėšų, bet veik visi 
žmonės buvo išėję laukan. , 

Pranas Silbelus.

sugrajijo “Pavasario 'iš

sykį buvo bandyta kolek

IS NEW HAVEN, CONN.
5 <L liepos buvo čia susirinkimas 

paminėjimui 40 metų nuo pradžios 
lietuvių emigracijos į Ameriką. 
Susirinkimą surengė vietinės drau
gi jos : Ukėsų Kliubas, Didžiojo 
Kunig. Vitauto, Tėvynės Mylėtojų 
kuopelėęir Moterų Apšvietus drau
gija-

J. Kuzmickas atidarė susirinki

nuo $1.35—2.00 ir dau- 
dieną, popieros dirbtuvės*

J. Kazlauckas trumpoj kalboj 
perbėgo New Haveno lietuvių gy
venimą, jų vargus, ragino visus 
prie vienybės ir mokslo. Vietinis 
choras dainavo “Lietuva Tėvynė 
musų”. P. Butkus ant smuiko pri
tariant Barborai Montvidaitei ant 
piano skambino “Nemuno Vilnis”.

Kun. Peža iš Loveli, Mass. aiš
kino, 
ketai

jog jis «. čia neti- 
atkako, gavęs žinią 

nuo kunigo Žilinsko, jog labai 
nuvargęs ir negalės atvažiuot, pa
kvietė jį užstoti. Toliau kalbėjo

IŠ MANCHESTER, CON.
šitas miestelis yra 8 mylios nuc 

Hartfordo, Con. Lietuvių čia yra 
apie 150.

Pietinėj daly j šito miestelio, So 
Manchestere, yra didelės dirbtuvės 
Cheney Brothers kompanijos, ku
riose audžia šilkus ir aksomus, yra 
ir 2 popieros dirbtuvės. Žieminėj 
dalyj, N. Manchestere yra muilo 
dirbtuvė ir 2 popieros dirbtuvės, 
šilkų dirbtuvėj prasti darbininkai 
uždirba 
giau į
uždirba teipgi $1.33—1.50 ir dau
giau. ----- 
trūksta; todėl neturinti darbo lie
tuviai tegul čia nevažiuoja, nes čū 
darbo neras.

Apšvietimas ir tautiškas susipra
timas terp čianykščių lietuvių labai 
žemai stovi. Čia nėra nė jokios 
tautiškos draugijos ne kuopos, čio- 
naitiniai lietuviai neturinčios šven
to vardo draugijos bijosi iš tolo. 
Jie mano, kad į pirmeiviškas ir tau
tiškas draugijas priguli ir jas tve
ria šliuptamiai ir kitoki bedieviai.

Lietuviškus laikraščius ne skaito 
nė dešimta dalis, o apie skaitymą 
moksliškos knygos nėia ką nė kai-

■ J. Gtidaitif

Darbininkų bedarbo ne

I§ OELWEIN, IOWA.
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visų
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juo ir pasimatyti valan-
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nese-
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savo
Da-

lietuvių istorijoje.
tą padaryti, nes 
p. M. Petrauską-!
rengiasi prie savo žie-

kūdikio? Moteriške, ką 
pasakyti ? Ką ?” Ponia 
smarkiai nutvėrė ją už

šeimynos ir 19 pavienių; pirma vie
nok buvo daugiau, nes vienas 3 
sanvaitės. atgal prasišalino; turbut 
pabugo kalėjimo. Visi čianykščiai 
lietuviai gyvena sutikime, veik kiek
vienas skaito kokį nors laikraštį 

Br.

Iš DODSON, M D.
Čia lietuviai pradėjo nuo 

niai apsigyventi, vos nuo 
metų. Dabar lietuvių čia yra 4
šeimines ir 5 pavieni. Draugovės 
čia nėra nė jokios; suprantama, 
ant ‘teip mažo skaitliaus lietuvių 
Sunky butų atskirą draugovę užlai
kyti. Laikraščiai ateina čia: “Tė
vynė”, Lietuva”, “Keleivis”, “Ko
va",; “Vienybė Liet.", “Saulė” ir 
“Dilgėlės”. Kunigo čia nėra, ret
karčiais atvažiuoja kuri Jakštis.

Darbi! kitokių čia nėra,\kaip vien 
anglių kasyklose, bet jose dabar 
dirba mažai — vos 3—4 dienų 
sanvaitėj. • , Grigaliūnas.

1§ MONTELLO, MAS.
Yra tai Brocktono priemiestis, 

beveik vienų lietuvių apgyventas. 
Jų susipratimas vidutinis. Girtuo
klystė ir nelabai išsiplatinusi, nes 
karčia mų čia nėra. Daugumas lie
tuvių užsilaiko ramiai, vien gyve
nanti ant teip pra/hintos Arthur 
gatvės, veik vieni dzūkai, atsižymi 
peštynėms ir savo pasielgimu ter
šia vardą. v.sų lietuvių. Ypač su- 
batqms ir nedėlioms girdėt čia ne 
savi! balsu šaukiančius.

it d. liepos miške socijalistai lai
kė susirinkimą. Susirenka jie po 

, aržUolti — gražioj vietoj ir pasi
kalba apie visokius reikalus. Ver
tėtų ir kitiems panašiai daryti.

Nabagėlis.

IŠ LEWISTON, M E.
Čia yra apie 400 lietuvių, bet 

vienybės terp jų nėra. Čia yra 
nesikenčiančios lietuvių partijos— 
soęijalistų ir Šv. Baltramiejaus pa- 
šelpininkų. 7 sanvaitės atgal sirgo 
P. K., tai jį šelpė neprigulintiejie 
į draugovę; dabar serga A. N., 
bet draugovė ir jj atsisakė šelpti. 
Tai pašaliniai sumanė jo naudai 
surengti balių, kuris atsibuvo 10 
d. liepos. Žmonių susirinko diktai. 
Svaiginančių gėrimų buvo mažai, 
todėl ir tvarka buvo gera. Balius 
tas ypač nepatiko Šv. Baltr. pašel- 
pininkams. kadangi mat jį surengę 
padarė tą, ką ^turėjo draugovė pa
daryti. Apsileidžianti mat vis ne
kenčia tų, kurie tokius užvaduoja; 
jie norėtų, kad visi butų apsileidė
liais, kad nieks savo žmogiškų pa
reigų nepildytų kaip reikia.

P. B. Split.

Miestai auga, veda gelž 
Atka- 

už uždirbtum 
arba žemėj 

jau turtingi, 
ir dabar ne
visi lietuviai 
gyvena gana

Pouged Sound. Oras čia sveikas 
šalčių žiemą ir karščių vasarą ne 
būva.
kelius, žemė eina brangy n.
kę čia pirmiau, jeigu 
pinigus pirko lotus 
sklypą, tai šiandien 
Proga stoti ant kojų 
pasibaigė. Čia kone 
turi savo namelius ir
pasiturinčiai, nors atkako nieko ne
turėdami. Todėl atkakę čia lietu
viai nesigailėtų, ypač tie, kurie dar 
turi šiek tiek pinigų.

Čia nėra nė jokių vertelgų lie
tuvių, išėmus vieną saliunininką. 
Iš lietuvių galėtų užsilaikyti ir 
daugiau, ypač jeigu užsidėtų krau
tuvėlę būtinai reikalingų daiktų.

Tacomietis.

IŠ FREEMAN, W. VA.
Yra čia trįs pavieni lietuviai, 

• bet jiems neparanku, kadangi rei
kia būti ant boardo pas svetimtau
čius. Čia nėra kitoniškų darbų 
kaip tik anglių kasyklose. Dar
bai eiria ne prasčiausia: ‘dirba po 
4—5 dienas sanvaitėj, ir iš kitur 
atkeliavusiam ne sunku darbas 
gaut. Geistina butų, kad daugiau 
čia atvažiuotii lietuvių, ypač gei
stina butų, kad atvažiuotų su šei

myna. J. J. Češunas.

Svarbiausias iš vakarų kuriuo, 
skėlė “Birutė” p. M. P. išvaži?. 

vus, buvo perstatymas “Blindos’ 
rr jeigu “Birutė” nebūtų daugiai 
itlikus, kaip tik iškėlus perstačim 
‘Blindą”, visgi butų galima pasa
kyti, kad jos metinis darbas ne 
juvo veltas. Juk gi “Blindos” per 
Matymas privertė Chicagos lietu-i 
rius išnaujo svajoti apie, steigimą 
savos svetainės. Bet svarbiausia 
visgi liekasi tas, kad tuo savu va
karu ištraukė “Birutė” iš ameri- 
kanizmo ir lenkystės bangų nevie
ną lietuvį. Keli iš jų taip užside
gė, jog prisižadėjo nuolatai. lan
kytis ant “Birutės” rengiamų va
karų ir savu darbu prisidėti prie 
jų parengimo. Todėl ir sakau, 
kad vaisiai to vakaro pilnai atly
gina už padėtą darbą. Ir aš vely
čiau, kad lietuviai visuose dides
niuose miestuose pastatytų ant sce
nos “Blindą”, nes ta iš. lietuvių 
kaimiečių gyvenimo drama pri
trauks daugiau žmonių prie savo 
vakarų ir prie lietuvystės negu ko
kia kita.

ninėta Komisija yra Icgįišįi iš- 

inkta ir vardan tų kuopų ji vei
dą; 2) kadangi P. Puskunigis ap- 
.kelbe viešai, buk išrinktoji Chi- 
:agiečių draugų Komisija vfa iš
rinkta iš neprigulinčių ^prie San
jungos draugų, kuomet visi tie 
draugai priguli prie L.^S. S!; 3) 
kadangi P. Puskunigis apšauk* vie
šai per “Kovą” N. 27,' Chfeagos 
L. S. SJ draugus eksploatatoriais 
ir tam panašiais ir 4) kadangi jis 
klaidina Sanjungos narius, sakyda
mas, kad išleistiejie 4-rių Chica
gos kuopų atsišaukimai yra apga- 
vingai išleisti be kitų kuopų žinios, 
kuomet tie visi atsišaukimai yra 
išleisti su visų Chicagos draugų ži
nia, ką liudija visų kuopų antspau- 
dos ir jų sekretorių parašai sulyg 
Komisijos parašų.

Todėl konferencija Chicagos L. 
S. S. 4-rių kuopų reikalauja, kad 
P. Puskunigis, Sanjungos sekre
torius, atšauktų tą melagystę vie
šai per “Kovą” priešingai, žino
sime, su kokiu žmogumi turim rei
kalus mes ir visa Lietuvių Socijali- 
stų San junga.

Konferencijos sekretorius,
S. Strazdas.

P. S. Pranešam, kad prie tų 
trijų “šlykščios rųšies politikierių”, 
esančių Komisijoj, konferenciją 
da du nauju išrinko. Taigi, dabar 
Komisija susidės iš penkių ypatų.

S. St

IŠ RACINE, VVIS.
Ii d. liepos 124 kuopa L. S. S. 

parengė g'suomenišką susirinkimą. 
Kalbėti buvo užkviestas T. Dru- 
čąs iš Milwatikees. Jis savo kal
boj aiškino blogumus šiądieninio 
draugijos surėdymo. Kad darbi
ninkų būvis pasigerįs tik tuomet, 
kuomet jie visi susiriš į vieną tvir
tą organizaciją vadinamą socijali- 
stų partija. Kalba visiems susi
rinkusiems patiko, ką rodė delnų, 
plojimai.

Žmonių susirinko apie. 30.
Draugas Bringvila iš Kenosha 

skaitė pasaką apie tinginį, kuris mė
go obuolius, bet tingėjo užvesti 
sodą, naudojosi kaimyno vaisiais. 
Kalbino Kenoshos lietuvius ne 
sekti aną tinginį, bet sekti paveiks
lą tų, kurie dirba žmonijos labui.

Aukų surinkta 2 dol., kurie bus 
paskirti kuopos reikalams.

f J. Žilinskis.

I§ TACOMA, WASH.
Lietuvių čia yra 23 šeimynos, 

pavienių bus kelis kartus daugiau. 
Pavienių tikrą skaitlių sunku su
žinoti, nes daugelis negyvena su 
lietuviais, ne priklauso prie lietu
viškų draugijų. Čianykščiai lietu
viai gyvena sutikime, bet gaila, 
kad daugelis, nesuprazdami naudos, 
nepriguli prie draugovių; galinčių 
gi draugovių naudą paaiškinti in
teligentų čia nėra. Yra čia S. L. 
A. kuopa Ji stengiasi suvienyti 
čianykščius lietuvius; tam tikslui 
rengia balius su šokiais.

Washingtono valstijoj lietuviams 
hutu parankiausiai pastoviai apsi
gyventi; geriausios vietos yra prie

IŠ MUSŲ GYVENIMO.
Neperseniai sukako Liet. Muz. 

dr-vei “Birutė” metas gyvenimo 
ir užtai nebus prošalį pažiūrėti į 
jos veikimą per tą laiką; juo la
biau todėl, kad kiekviena panaši 
dr-vė lošia labai svarbią rolę pa
kėlime ir auklėjime žmonių.'

Gyvenimą pradėjo šitą draugovė 
kuopuikiausiose sąlygose, nes ji gi
mė iš darbo ir veiklumo musų uo
laus darbminko-muziko ir mokytojo 
p. M. Petrausko. Vadu; visos 
dr-vės ir buvo tiktai pats p. Petr. 
Todėl, turėdama tokį vadą, ji sva
jojo apie puikią ir garsią. ateitį. 
Ji svajojo nevien sutverti didelį 
chorą Chicagoje, bei statyti ant 
scenos didžiausius istoriškus ir 
muzikališkus veikalus; bet ji svajo
jo daugiau: apie sutvėrimą savo 
orchestros, išleidinėjimą muzikališ- 
kų veikalų, šelpimą talentuotų mu
zikoje ir ant galo tvėrimą chorų 
ir panašių draugijų ir kituose Ame
rikos miestuose. Jos ambicija bu
vo eiti pirma kalnuotais, kelmuo
tais ir piktžolėmis apaugusiais ta
kais, nes jos ambicija -buvo skinti 
takus ir vesti kitus į puikiausią, pra
kilnesnę ateitį. Ji ketino savu dar
bu spirti kitus prie didesnio zvei- 
kimo, prie tobulumo. Ir ji tikėjo 
sau pilnai. Tiesa,' ji iškarto matė, 
kad tas darbas sunkus, jeigu tik 
nesunkiausias iš visų, bet prakilnu
mas ir šventumas darbo ją taip pa
ėmė, kad ji nesibijojo eiti pirmin, 
nesibijojo sunkumo. Ji žinojo, 
kad darbo reikės daug padėti, bet 
kartu suprato, kad pasisekimas pri
guli tiktai nuo darbo. Ji žinojo, 
kad juo darbas bus didesniu, juo 
ir vaisiai to darbo bus gardesnį. 
Tokios buvo svajonės, kada “Bi
rutė” tvėrėsi. Ir jos nariai galėjo 
pilnai atsiduoti tokioms svajonėms, 
nes juk jie turėjo mokytoju ir va
du p. M. Petrauską.

Vienok neilgai auklėjo jos
riai tokias prakilnias svajones. P. 
M. Petrauskas išvažiavo ir'.“Biru
tė” liko be vado. Tuomet ir pra
dėjo vienas-kitas jos narių, net ir 

. jos tvėrėjai atsisakinėti tų svajo
nių ir ar visai nuleido rankas, arba 
dirbo jau netikėdami sau ir savo 
jiegomš. Ir jeigu pažiūrėsime šią
dien į jos narių eiles, pamatysime, 
kad mažai beliko iš senųjų. Vie
nok, nors ir mažai beliko senesnių
jų, jie visgi neatsisakė galutinai 
nuo svajonių, jie pritraukė naujų, 
užkrėtė savo svajonėmis kitus t ir 
“Birutė” išgyveno per žiemą! Iš- 
tikrųjų, jos pirmo meto gyvenimas 
išrodo dabar lyg sapnas, mielas, 
puikus sapnas! Bet kad šitą sapną 
padaryti tokiu mielu, buvo reikalin
ga nevien pamylėjimas jos idealų, 
bet pasišventimas! Ir apie tai ga
li tiktai tie pasakoti, kurie tą per
gyveno. Bet vis tiek kaip ten ne
būtų, “Birutė” pergyveno pirmus 
audringus metus ir kuomet ji šį
met užbaigė savo sezoną, jautėsi 
tvirtesne negu kada nors pirma; ir 
šiądien»ji tiki į savo ateitį labiau 
negu pirma.

Per visus tuos metus gyvenimo 
“Binitė” išviso parengė: du dideliu 
vakaru, tris mažesnius ir du viešu 
pikniku; beto, dalyvavo dvejuose 
vakaruose, parengtuose pašalinių 
draugijų ir Chicagos terptautinėje 
žaismių šventėje. Per jos rankas 
perėjo į tą laiką apie $1300. Ir 
aš beveik tikiu, kad vargiai atsiras 
kita lietuviška draugija Ameriko
je, kuri į metus laiko butų paren
gusi tiek vakarų ir perleidus per 
rankas tiek pinigų. Tiesa, “Biru
tės” vakarai nevisada nusisekė, ne- 
visada buvo jie taip padabinti, kaip 
gal publika laukė. Vienok čia kal
tė bus netaip pačios draugijos kaip 
tų, kurie gali dirbti, bet kasžin ko
dėl nenorėjo prisidėti prie kultūriš
ko ir prakilnaus darbo. Dabar-gi 
musų apšviestuoliai, tiesą sakant, 
labai mažai kuom prisidėjo prie 
parengimų geresniųjų vakarų. Vie
nok kodėl taip — tegul jie pats iš
duoda sau atskaitą.

Dabar “Birutė” padarė vakaci- 
ją, jie ilgą tik apie keturias san- 
vaites, bet ji mano, kad jai užteks 
ir tiek atsilsėti ir surinkti naują 
energiją didesniam darbui ateinan
čiame sezone. 7 d. liepos ji už- 
šventė išrinkdama naują valdybą, 
kurion įėjo: J. Ilgaudas, — pirmi
ninku ; V. J. Vitkevičia, — pa- 
gelbininku; V. Brusokas, — turtų 
raštininku; K. Vičas, — protokolų 
raštininku; A. Zacharevičia, — 
iždininku ir trys turtų prižiūrėto
jai.

Ateinančiame sezone “Binitė" 
nori tiek nuveikti, kad jos vardas 
liktų nevien Chicagos, bet ir 
Amerikos 
ji pasitiki 
vadu turės 
bar ji jau
minių vakarų ir prie išleidinėjimo 
muzikališkų veikalų. Tuo tarpu 
ji turi išleidimui duetą iš operos 
"šienapiutė”, kurį jai padovanojo 
kompozitorius p. M. P. Vėliau 
griebsis išleidimo didesnių veikalų, 
o prie to, manome, prisidėti pano
rės ir kitos muzikališkos draugijos.

Ant galo negalima užmiršti dar
bo p. K. Strumskio, kuris per visą 
laiką su tikru atsidavimu mokino 
“Birutės” chorą be jokio atlygini
mo. Ir tiktai ačiū jam choras ga
lėjo pasilaikyti ir paaugti. Beto 
reikia lygią padėkavonę ištart] 
kun. Ambrozevičiui, , kuris leido 
"Birutės” draugijai naudotis baž
nytine svetaine dykai ir paragino 
lankytis jaunuomenę į choro repe
ticijas bei vakarus. Jeigu šitą 
prakilnų kun. Ambrozaičio pavyzdį 
sektų ir kiti lietuviški kunigai, tuo
met lietuviai tikrai greitai pakiltų 
ir susilygintų su svetimais. Reikia 
vienok tikėtis,’ kad ir kiti kunigai 
panorės būti naudingesniais savo 
tautai negu ikišiol kad buvo ir 
daugiau prisidės prie apšvietimo 
bei pakėlimo žmonių.

J. Ilgaudas.

GARBI “LIETUVOS” REDAK
CIJA!

Tikiuosi, neatsakysite vietos šiam 
s'raipsneliui. Dalykas tame:

Žemiau sekantis straipsnelis bu
vo pasiųstas “Kovos” redakcijon 
patalpinimui, bet musų “nepaliečia- 
miejie” uždarė “Kovos” špaltas 
jam.... Todėl, pagal nutarimą 
konferencijos 4-rių Chicagos L. S. 
S. kuopų, kreipiuosi į jus. Tegul 
pamato plačioji visuomenė, kokius 
mes turime viršininkus ir kaip jie 
elgiasi vardan brolybės, lygybės ir 
vienybės. S. Strazdas.

Štai straipsnelis:
Reikalaujam atšaukti.

Konferencija visų Chicagos L. 
S. S. kuopų, atsibuvusi liepos 9 d. 
1909 m., tarp kitko skaitė Sanjun
gos sekretoriaus P. Puskunigio 
straipsnius, tilpusius N. 27 “Ko
vos”. Ten P. Puskunigis užmeta 
Chicagos draugams nebūtus daly
kus, išvadindamas juos “šlykščios 
rūšies politikieriais ir.... eksploa
tatoriais”.... Matydami ir supraz- 
dami dalykų stovį ant vietos, ir, 
drauge pamatę tokias melagystes 
Sanjungos sekretoriaus P. Pusku
nigio — konferencija L. S. S. Chi- 
cagoa 4 kuopų reikalauja, kad P. 
Puskunigis atšauktų savo straips
nius tilpusius N. 27 “Kovos”.

Reikalauja todėl:
1) Kadangi P. Puskunigis ap- 

i juodina Chicagos draugų išrinktąją 
, Komisiją L. S. S. nominacijos iš- 
• tirimui, išvadindamas ją “šlykščios 

rųšies politikieriais”, — tuomi jis 
apjuodina visų 4-rių Chicagos kuo-

GARBI “LIETUVOS” REDAK
CIJA.

Teiksitės atitaisyti klaidą. "Lie
tuvos” 29 num., aprašyųie susirin
kimo 4-rių kuopų L. S. S. ne
teisingai pasakyta, kad Komisijos 
laporte buvo minėta apie nepasiun- 
timą legitimacijos blankų nominuo
toms ypatoms, kaip tai: Galskiui ir 
Račiutei. Raporte apie tas dvi 
vpatas visai nebuvo minėta, ka
dangi jos jokių skundų komisijai 
nepridavė, ypatingai Račiutė jokių 
faktiškų prirodymų neprisiuntė ko
misijai; apie užklausimas sekreto
riaus Sanjungos bei atsisakymą ir 
ar prisiėmimą į kokią nors San
jungos įstaigą raporte tik tos ypa- 
tos buvo minėtos kurios dokumen- 
tališkai prirodė neteisingumą no
minacijos į L. S. S. įstaigas. Pa
našiuose aprašymuose geistina bu
tų, kad korespondentai neapsilenk
tų su teisybe. Atitaisau klaidą ly- 
tinčia komisijos raporto; kitų klai
dų ne užgriebiu.

Kom. sekr. P. Gal skis.

ATSISAUKIMAS Į VISUS 
BROLIUS IR SESERIS AME

RIKIEČIUS.
Broliai ir sesers! Kas iš jūsų 

nėra girdėjęs apie skaudų Lietuvos 
literatų likimą, o ypač apie Dr. 
Vincą Kudirką, Pę. Vaičaitį, Macį 
(Kėkštą), Višinskį, Lozoraitį, Bi
liūną, Edm. Steponaitį ir kitus, 
kurie eidami tienas uš tisus, o ne- 

’ besulaukdami ėjimo tirų už žiemį, 
krito be laiko pusiaukelėje po sun
kia gyveninio našta. Kritus be lai
ko, netikėtai, veikėjui-literatui visa 
Lietuva verkia, gailestauja, bet jau 
po laikui, o apie gy venimo audrų 
laužomus Lietuvos stulpus neikiek, 
arba lakai mažai Lietuvos visuome
nė rūpinasi.

Taip ilgiau būti nebegali! Ga
na krintančių aukų! Gana raudų! 
Gana be laiko mirusiems pamin
klų!. ...

Būtinai yra reikalingas “Litera
tų fondas”, kuris profesijonališ- 
Idems literatams padėtų su audrin
gomis gyvenimo bangomis grum- 
ties. * Dabar dauguma literatų, nors 
kaipo žmonės gyvena, bet kaipo 
literatai žiįva!.... /
■ Pernai p. J. Jokubynųj pcę “Tė
vynę” dėlei to dalyk? pakėlus 
klausimą daug atsirado; polankių 
ir net kelios dešipitįs.į do- 
liarių buvo sumesta, nbet Joliau, 
kaip paprastai pas lietuviu^ besa
ma, šitas karštis atvėsy ir ųežinia 
kas su tuomi “fondu”,.atsitiko. O 
Lietuvos literatai.... įkaipspargo, 
taip ir vargsta, gyveną didąįausia- 
me neištekliuje, varge if. tan
kiai badauja, arba voą šiaip-taip 
diena už dienos gyvybę, duona su 
vandeniu maitindamiesi, pratęsia.

Taigi jus, lietuviai-amerildečiai, 
kurie jau tiek daug dėlei Lietuvos 
atgaivinimo bei pakėlimo pasidar
bavote, didžią naudą visuomenei 
padarytumėte, kad ištikrųjų įsteig
tumėte “Literatų fondą'\ ypač tie, 
kurie to reikalauja, gautų laikas 
nuo laiko medžiagišką palaikymą. 
Juk jau pernai darbas pradėtas, 
tiktai reikia sutvarkyti ir toliau 
darbuoties. Su pagarba,

Jovaras,
K. Stiklelis, 

berželio 10 d. 1909 m.

J JAPONIJOJE.
Paskutinįais laikais visuomeniški 

klausimai Japonijoje ėmė veržtis 
priekin. Užėjo apsistojimo ūkana, 
slegianti minias ir kenkianti vaiz
bai ir pramonijai. Labiausiai pa
liestieji luomai pradeda nerimauti. 
Dabartinis pragyvenimo brangis be 
atsakančio pasididinimo algų ir di
delės mokestys dėl valstybės skolų 
iššaukė sumenkėjimą vaizboje ir 
pramonėje. Geras padėjimo ži
novas praneša vienam Amerikos 
laikraščių šiteipos: Trįs, teip va
dinamos “blogosios mokestys” įvai
riose viešpatystės dalyse paskuti
niais laikais pagimdė žymų su
bruzdimą ir didelį protestą prieš 
valdžią. Tosios mokestys, kurio
mis yra muitai nuo audeklų, per- 
vežybos ir druskos, tiesog ir skau
džiai atsiliepia ant mažiaus finan
siškai stiprių draugijos luomų; o 
kadangi šitie luomai padaro dide
lę žmonių didžiumą, tai nesikaki-’ 
nimas yra plačiai išsiplatinęs. Prieš 
mokestį nuo audimų šalies audėjai 
tūlą laiką šurmuliavo. Ant galo 
jų apmaudingieji mitingavimai 
prieš jų vadinamą netikusį jų pra- 
monijos stabdymą atkreipė valdžios 
akis. Susispietus jiems dideliais 
būriais sostinėje, tik su^ dideliu 
vargu juos policija apramino. Jie 
reikalavo audijencijos pas ministe- 
rių pirmininką ir kitus politiškuo
sius augštunus, kurią gavę, jie įgi
jo didelę užuojautą valstiečių abel
nai. Pabriežimui savo skundo ir 
sustatymui pridėtinio protesto prieš 
dabartinį varžymą išeivystės į 
Jungtinius Valsčius, jie valdžią pa
statė į nevisai smagų padėjimą, 
uždrauzdami siųsti išdirbinius Alas- 
kos - Yukono - Pasifiško parodon 
Seattle’in, VVashingtono valsčiuje; 
jiems esant didelės tautiškos šilkų 
audėjystės astovais, šitas nuspren
dimas baisiai užkenks Japonijos 
svarbiausiai pramonijai ir atsilieps 
ir ant pačių audėjų. Nėra abejo
nės, kad audėjų neprilankomas 
yra tik visuomeniško jausmo at
balsiu, nes iš skaitlingų papeikimo 
mitingų, laikytų įvairiose šalies da
lyse dėl priminimo valdžiai sunkios 
mokesties, yra aišku, kad visa tau
ta iki vienom , žmogui yra linkusi 
prie panaikinimo negeistinų mo
kesčių* Bet valdžia sakosi nega
linti daryti jokių atmainų dabarti
nėje savo valdymo sistemoje »ir 
palaikyti viešpatystės pinigiškus 
reikalus priderančiame stovyje. To
dėl įnešimas paduotas valdybai pra- 
šalinimui trijų “blogųjų mokes
čių” apturėjo nepasisekimą biuro
kratijos rankose.

Abelnas vaizbos sumenkėjimas, 
kuris apsireiškia Japonijoje kuone 
per du metu, labai kenkia išdirby- 
stos pramonijoms ir skaudžios pa
sekmės yra jaučiama visose pusė
se. Prie padėjimo painumo pri
dėjus Chimis, kurie paprastai ne
apsieina be devynių dešimčių nuo
šimčių suviršum Japonijos med
vilnės išvežimų dėl sidabro nupuo
limo ir sunkių nelaimių nuo tvanų, 
sumažinusius savo medvilnės au
dimų ir gijų įvežimus iki tokiam 
laipsniui, kad tas kuone supara
lyžiavo Japonijos pramoniją. Ne
ramumas Indijoje teipgi atsiliepia 
ant Japonijos medvilnės ir kitų 
prekių išvežimo į tą šalį. Ciecoriš- 
kas reskriptas, neseniai išduotas, 
graudenąs prie tausos ir spuliuno 
turėjo tokią veikmę į susiturėjimą 
nuo bereikalingu išlaidų, kad pir- 
kliautojai pasigrožėjimais daiktais 
patyrė baisų samažėjimą vaizbos 
ir dabar garsiai protestuoja prieš 
ciecoriaus reskripto klaidingą su
pratimą. Pagerinimui reikalų pro
vincijų gubernatoriams liepta ap
skelbti žmonėms, kad jo Didybė 
nenorėjo, idant jo reskriptas butų 
suprasta žodis į žodį. Bet tai dar 
klausimas, ar susiturėjimas nuo 
abelno išlaidumo pas minias nėra 
greičiau dėl pinigų stokos, kaip 
dėl perdidelio ciecoriaus prisakymų 
klausymo, šitą gangreit pitvirti
ną žymus pasigerinimas reikalų už 
statų ėmėjų paskutiniais laikais ir 
ekonomistai šitą nori palaikyti mi
nių nususinto apsireiškimu. Japo
nijoje, teisybė, yra apščiai savisto
viai pasiturinčių ir, be abejonės, 
jų išleidimas pinigų smagumo daik
tams yra laikoma naudingu abel- 
niems reikalams. Vargiai pagerįs 
reikalus valdžios sumanyti dar di
desni muitai nuo įvežamųjų javų 
ir valgumynų. šitas žingsnis gal 
gelbės kiek žemdirbystės luomams, 
bet jis podraug dar padidįs pra
gyvenimo lėšas didelei žmonių di
džiumai ir iššauks reikalavimą al
gų pakėlimo, kuris yra nepageidau
jamu dalyku darbdaviams. Skau
džiausiai gali atjausti valgumy- 
nams kainos pakėlimą smulkieji- vaikpalaikį tuoj aus1 
pačios- valdžios urėdninkai ir tar-

menki, pragyvenimui pabrangus, 
neatsimainė per dešimtį pastarųjų 
metų ar daugiaus. Nors minių 
nesitenkinimas buvo nutildytas šiek- 
tiek valdžios sumažinimu metinių 
išlaidų daugiau kaip ant šimto mi
lijonų jenų, bet abelnai žmonėt 
mato, kad didžiausia valstybės 
įplaukimų dalis eini plėtojimui ir 
palaikymui laivyno ir armijos, su 
nuskriaudimu apšvietimo ir pro- 
duktyvišicojo užsiėmimo ir nesi
tenkinimas terp proletariato auga, 
kuris, turėdamas mažiausiai tiesų 
lengviau pasiduoda agitacijai. Kliū
tis yra visai ne dėl pinigų stokos, 
nes bankos yra pilnos depozitų ir 
palūkanų kaina eina žemyn; bet 
yra matoma baimė ir netikrumas 
pinigus į ką-nors įdėti. Šitas gry
no pinigo aplinkbėgos pa vai n urna s, 
be abejonės, paeina nuo reakcijos 
prieš perdidelį spekuliavimą ir se
kantį po jo finansišką suklupimą, 
kuris įvyko valdžiai baisiai išsilė- 
šavus karo tikslams. Vienok tau
tos piniguočiai tikisi, kad neužilgio 
rasis užsitikėjimas vaizbos ir pra- 
monijos šakose, kuris veikiai ati
taisys pasitenkinimą, minių reika
laujamą. šitame dalyke Japoni
ja žinoma, nėra neprigulminga nuo 
kitų šalių. Pinigiškoji panika, pa
gimdyta svetur viršpilnybe ir be- 
saikiniu išnaudojimu įdėjybos ir 
spekuliacijos skaudžiai atsiliepė ant 
abelnos Japonijos gerovės, ir wk 
kaip vaizbiškieji reikalai vakaruo
se ateis į savo normališką padėji
mą, Japonija gali laukti pareikala-j 
vimo tų prekių, kurios atgaivins 
jos pramoniją. Dabartinis draugi
jinis ir pramonijinis neramumas 
Japonijoje dar negresia tuojautine 
nelaime pastoviems tautos reika
lams ; jis yra, ištikro, greičiau svei
ko godumo ir ambicijos apsireiš
kimu. X.

Kitos Moters Kūdikis.
Ponia Osborne žiurėjo į moterį 

priešais save su paniekinimu 
piktumu.

“Aš tau sakiau pirma”, tarė 
piktai, “kad aš nenoriu, idant 
kalbėtum į tą vaiką”.*

užraudo ir prakalbėjoMoteris 
karštai:

“Sunku iškęsti draudimą pasi
kalbėti su
dėlę po ištisų mėnesių buvimo su 
juo”.

“Toks yra mano noras”, ir to 
turi užtekti”, atsakė p. Osborne.

“Dėl jo gero aš atidėjau savo 
kūdikį į šalį”, kalbėjo moteris; 
“aš daviau jam, ką Dievas buvo 
davęs mano kūdikiui. Mano kū
dikis buvo nujunkytas, idant jū
siškis galėtų turėti maistą. Išti
sus mėnesius jus nepaisėte apie jį 
nieko ir leidote man daryti jam 
tą, ko negalėjote padaryti pačios. 
Ir dabar moterei, kuri davė sti
prumą jo mažam kūneliui ir pa
augino jo sąnarėlius, uždrausta jį 
matyti, ar su juo kalbėti.

Ponia Osberne atsistojo ir pa
rodė moterei duris, kad išeitų.

“Nešdinkis”, tarė ji. “Aš pabai
giau su tavim. Ką padarei, už 
tą gavai gerai užmokėti. Aš ne-, 
noriu, kad tu čia ateitumei dau
giau. Aš prisakysiu, kad tavęs ne
įleistų per. vartus”.,

Moters veidas išbalo nuo piktu
mo. Ji valandą tylėjo; paskui jos 
veidas atsimainė.

“Neįeisite man matyti mano pa
čios kūdikio?”

“Tavo 
tu norri 
Osborne 
rankos. 
. “Teip, mano kūdikio”, tarė mo
teriškė tiesiog. “Vienas iš dviejų 
vaikų, kurie glaudėsi prie mano 
krūties, numirė, bet tai nebuvo 
mano. Ne tas, kurį aš atstačiau 
nuo savo krūties, mirė, bet jūsiš
kis”.

“Ir tas kūdikis ten”, -— ponia 
Osborne pritempė moteriškę prie 
lango — “Keno jis yra? Atsakyk 
man: keno tasai kūdikis?”

Moteriškė pasižiurėjo. Darže 
septynių metų^vaikutis, baltais kaip 
saulė plaukais, žydinčiais veidais 
vaikėsi plaštakes gėlė nuo gėlės. 
Moteriškė pasižiurėjo valandėlę; 
josios akys sudrėgnėjo ir ji tylėjo.

Antroji moteris purtė ją smar-

JB
“Ne; jis gyvens su tavim ir bus 

kiltunu”, tarė ji tyliu balsu.
Ponia Osborne atidarė prancū

zišką langą ir pašaukė iš daržo kū
dikį. Jis atbėgo pas ją su suglam
žyta rankytėje radasta.

"Fredai”, -tarė ji aštriai, “tu turi 
tuoj aus eiti su šita moteriške. Imk 
jos ranką ir eik tuojau*”.

\ aikutis stovėjo kambario vidu- 
•ryj, išpūtęs akytes, kol nesuprato, 
kas jam sakoma. Jis metė su
glamžytos radastos lapus ant as
los ir su verksmu pribėgo prie po
nios Osborne. "Aš negaliu eiti su 
ųaT E, mama, nesiųsk manęs. Aš 
busiu, geras; tikrai, tikrai!” Jis 
įsmeigė savo veidą į jc«io$ drabu
žius ir gailiai verkė. Ponia Os
borne ištraukė savo drabužius iš 
jo rankų. “Tu turi eiti”, tarė ji. 
Bet moteris cė, lyg išgazdinta pri
bėgo prie dįirų.

“Ne, ne!" 
daugiau nė 
ir išėjo.

Ponia Os»me žengė ją šaukti, 
paskui atšlijo atgal ir padribo ant 
ktasės. Vajikutis prašėsi leisfi jį 
prie jo žaismės.

Dabar, moteriškei išėjus, jis ne
turėjo baimiis. Nepaprastas atsiti
kimas jam rieko nereiškė; pas vai
ką nėra nieko nepaprasto ar įdo
maus. Bet 
krasėje lyg 
nepastebėjo 
į daržą ir j nežinojo. Ji galvojo 
apkvaitusi, l:ad gerai, jog moteriš- 

jkė kūdikį paliko. Ji negalėtų svie
tui pasirodyti ir pasakyti, kad ši
tas vaikas, leurį ji teip mylėjo ir 
didžiavosi jį lomi, buvo ne jos — 
kad ji buvo 
plėšiama per visus šituos metus; 
kad miėęs eudikis kokiame neži
nomame ka;>e buvo jos pačios, ir 
kad šitas įsiveržėlis per septynis 
metus užėmČ jo vietą visame kame, 
net motinos Širdyj — buvo auklės, 
paprastos k; umietės kūdikiu.

Ji atsistoja, priėjo prie lango ir 
vėl pamatė vaikutį bėgiojant, šyp- 
santies į kambarį. Ponia Osborne 
atsisėdo į sivo krasę ir pasistatė 
jį prieš sav<. Jis iškėlė savo ran
kytes, apsikabinti jai apie kaklą, 
bet ji paėmė jo rankutes ir nustū
mė nuo sj^ęs. Prieš jį buvo jos 
baisus, rustus ir šaltas veidas, ku
rio jis niel tuomet nebuvo matęs 
pirmiaus.

“šiteip, |>asitrauk nuo manęs. 
Aš atsižinojlau ant galo apie tave

tarė ji. Ir neištarusi 
žodžio, atidarė duris

x>nia Osborne parvirto 
kad miegodama ir jo 

; taigi jis atgal išėjo

apgaudinėjama ir api-

Prieš jį buvo jos
. . .. . -i i..*

Vaikutis |»balo iš baimės.
“Aš'suseki

žinojai tą”,
iau tave, ir manau, tu 
tarė moteris nekaltam 

kūdikiui, tykai stovinčiam prieš ją. 
"Ar matai šituos kambarius”, kal- 
/bėjo ji toliaus piktu balsu, “šituos 
gražius kambarius, pilnus gražių 
daiktų ?” Ji privedė jį vėl prie 
lango. “Ar matai tuos gojus, be- 
sitiesiančius iš visų pusių aplink 
namus? Kam jie priklauso? — 
Kam tu manai jie priklauso?”

Kudkis pasižiurėjo į ją ir .pasa
kė, kaip buvo mokinamas tankiai. 

"V iskas mamos šuneliui”, tarė 
jis su nusišypsojimu, manydamas, 
kad abudu viens kitą supranta.

“Ne, ne mamos šuneliui, gulin
čiam savo kūdikiškame kapelyj, tik 
tau, elgetos vaike — tau — tau”. 
Ji išstūmė jį į daržą ir parvirto ant 
kėdės. Čia ji pasiliko be balso ir 
šalta, kol Valandos atvedė ją vėl 
į save ir jai atsipeikėjusiai vis ro
dėsi, kad ji butų rami. tik būdama 
ten, jei ne,raudojimas kūdikio, ku
rio ji negalėjo apstabdyti.

•
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Rytmetyj ją išbudino kūdikio 
baisas kambaryj. Jis lipo iš kovos, 
juokdamos su užmiegotomis aki- 

, mis. Bet ji pabudo su i*akarykš- 
, čiu nubudimu ir stebėjosi, kad jis 

teip greitai užmiršo.
“Vakar buvo mano kūdikis, ką 

• išbudino mane; šiandien kitos mo
ters”, ji manė, uždengdama savo 
veidą rankomis. Vakar ji pražudė 
savo sūnų, sūnų, kuris teip rū
pestingai buvo auginamas, sūnų, 
kuris žadėjo palaikyti toliau išdidų 
seną vardą. Šiandien gi bevaikė 
josios širdis pavirto į plėnis. Ji < 
prisakė vaikui išetii iš kambario 
ir jis išėjo, atšaldintas josios balsu. 
Ji negalėjo ilgiau būti meilia ši
tam kitos kūdikiui, kuomet jo* 
pačio* vaikutis nepažino meilės. 
Ji nepriglaus šito kūdikio prie savo 
širdies, jeigu jos pačios kūdiki* | 
niekuomet nebus ten. Bet jam ei
nant prie durų, ji pagavo jį ir pa
bučiavo jį į plaukus ir veidą, tary- 
tum seniai buvo persiskyrusi su 
juo.

Bet po to kasdien ji laikė kūdikį

bailus nuo Umetinėjančių akių, ku
ria* ji* vis Jap£ ant savęs. Me-

- ’

“Atsakyk man!” šaukė ji, ir eik 
iš šitų namų, o jei ne, tai aš tave 
liepsiu nuplakti”.

Moteriškė ištruko iš laikiusių ją 
rankų; ji iškėlė rankas lyg norėda
ma suduoti, bet to nepadarė.

“Tai yra mano kūdikis!” suvai
tojo ji, “tai mano”,

“Imki* jį U Ponia Osborne pa*- po akyla priežiūra. Jis pasidarė .j . 
viro lyg puldama. Pasiimk savo’* “ '

Moteriškė nublanko ir pasitrau-



negali jo mylėti, bet Jis nežinojo 
kodėl ir jis jautė, kad jis bijosi 
jos. Tankiai jai, jį pašaukus, jis 
ėjo pas ją iš lėto ir antgalo at
šokdavo atgal, išgązdiritas josios 
akių. Tąsyk ji nusišypso karčiai 
ir taria sau, kad tai vergiškumas 
apsireiškia jame, rodąs baimę augš-

* tesniųjų akyvaizdoje. Sykį, kaip 
jis jai pamelavo, ji ėmė juoktis jo 
akyse. Kaip ji galėjo jį laikyti 

• Osbome’u, bailį, melagį, elgetos 
Vaiką! Kasdien ji, prisižiūrėdama 
jafn .tarytum, vis rasdavo naujas 
yaas jame josios priskaitomas jo 
luomui. Ji žiurėjo, „kaip prie 
arbatos rinkosi gražiausius pyra
gaičius iš torieliaus. Ji sužinojo, 
kad jis be priežasties mušė ma
žesnį vaiką už save. Vaikas grei
čiau butų numiręs, negu ką 
pasakęs. Mažesnysis vaikutis pa
vadino ji negražiu vaiku. Ji. ma
nė jį esant be jausmo, kuomet jis 
kartą radęs ją verkiant, nekalbino 
jos; jis pastovėjo.,prieš ją tyliai ir 
nuėjo. Po teisybei gi vaikas iš 
graudumo negalėjo kalbėti. Moti
na verkia! Kokia tai baisi kliautis 
turėjo būti, kad priversti suaugusį 
žmogų verkti? Ji neverkdavo dėl 
tokių nesmagumų, koki būdavo 
pas jį. Čia buvo kas nors tokio, 
ko jis negalėjo permanyti, suprasti 
ar pataisyti. Jis pastovėjo visas 
išsigandęs prieš ją ir išėjo, kad 
vienam išsiverieti lauke.

Būdamas septyniolikos metų jis 
įsimylėjo į vartininko dukterį ir 
sumanė pasikalbėti apie tai su mo
tina. Ji klausėsi su nekantrumu 

• jo mikčiojamo6 pasakos. “Tokis 
įieško tokio”, ji pasakė. “Tai vis
kas, ko aš laukiau”. Ji ne ginči
josi su juo, nė pertikrinėjo jo, tik 
merginą išvarė. Ir vaikiūkštis • tu
rėjo pergalėti savo širdį vienas. 
Tik kartą ji kalbėjo su juo apie 
tai; ji pasakė, kad jei jis norįs ap
sivesti su ja, tai galėsiąs tą padary
ti sulaukęs savo metų ir ji, girdi, 
gal busianti jam tikra porą.

Sulaukus jam devyniolikos metų, 
kita ponia apsilankė pas jo mo- 

' žiną, atsivezdama savo- dukterį su 
savim. Merginos vefdo gražumas 
apkerėjo jį ir jo širdis užsidegė 
pirmutine karštąja meile. Jo moti
na pastebėjo tą ir pažeminimui jo 
sugražino pirmutinę merginą ir 
paskyrė ją namų tarnaite, šposas 
nenusidavė. Vaikinas praėjo li- 
p) ne pro ją ir nepažino jos. Varg
šė niekuomet nemanė daugiau, kad 
palaikėj as Osborne’o turtų ką-nors 
tikro sakė savo karštais pasiža
dėjimais ir seniai nukreipė savo 
akis į kitą vyrą.

Tiejikmy Istorijos RanMs
Su paveikslais

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Vertė J. Laukis

Squier ir Davies. Schlifmanno atradimai Graikijoje bei 
Trojoj išzdidesnės- dalies liečia priešistoriškųjų archeologijų, 
bet kitokięs fųšies. * *

——■—

• ) Cicero, de Leglbus, U, c. IH

sulvg visokio tikėjimo versmės nesikakina prileidimu die
viškos civilizacijos pradžios, bet vaizdo ypatingą inteikimą 
nuo Dievo, kuriuomi tikėjimas buvo įsteigta. Prieš šitokią 
pažvalgą galima privesti Schellįngo žodžius, jog, jeigu ti
kėjimas buvo gautas istoriškuoju įteikimu nuo Dievo, tai 
žmogus reikia laikyti be tikėjimo iki tam įteikimui ir jog 
prileidus mums pradinę žmogaus sužinybės bedievystę, nėra 
galima suprasti, kaip tokia sužinybė galėjo priimti nuo 
Dievo apreiškimą. Bet nors šitas Schellingo argumentas 
liečia silpną priešingos pažiūros pusę, vienok jis remiasi 
klaidinga priešinybe to, kas yra būtinas, o kas aktuališkas. 
Mes negalime net pažinti tokios beišeities kaip šita, kad 
tikėjimas ar kilo iš žmogaus prigimimo, arba is Drevę, 
veikmės. Męs negalime nė sutaikyti šitų dviejų santikių, 
nė atmesti kurio. Sulyg mus, priešingai, tikėjimas regis, 
kilo iš pačio žmogaus esmens, bet po įtekme ir aplinkybė
mis, kuriose Dievo veiklumas apsireiškia, nors męs negalime

./ ... .. ....

Naudojanties šita jau apstinga ir vis augančia me
džiaga reikia turėti didelis atsargumas. Pirmiausiai tas 
jįTa ^reikalinga dėlei prasmės lankstumo, kuri yra duodama 
priešistoriškumui. Šiaurinės Europos tautos be išėmimo 
gyveno Aki jų susidurimui su Roma prešistoriškuose lai
kuose, o kas atsieina Skandinaviškos šiaurės, tai šitas pe
riodas tęsėsi daugelį metašimčių po musų metskaitos pra
sidėjimu. Šiaurinės Amerikos tautos buvo priešistoriškose 
sųlygose iki tų sausžemį atrado europiečiai ir priešistoriškos 
sąlygos tęsiasi pas tūlas laukines tautas net po šiai dienai- 
visuose svieto kraštuose. Iš to męs matome, jog priešisto- 
riško ir primityviško nereikia suprasti vienu ir tuo patim. 
Daug yra atradimų nuo priešistoriškųjų laikų, kurie suly
ginamai yra gal naujais, bet ar galima žinoti šiek-tiek amžį 
kiekvieno. Pavyzdin, yra įvairios nuomonės sulyg laiko 
pylymų pilėjų pa-Mississippe ir lukštinių krūvų Danijoje. 
Męs stojame ant tvirtų kojų dėstyje liekanų žemės kloduo
se, kurių amžis gali būti pripažintas geologijos ir šitokiu bu
du nuomonė likosi įgyta, jog žmonės gyveno ant žemės 
nuo 200.000 iki 300.000 metų. Todėl priešistoriškasis lai
kas įgauna didelį pjotį ir žmonės rįžosi jį padalinti į dide
lius periodus sulyg medžiagos, žmogaus apdirbinėjamos. 
Senovės raštininkai nurodė teipgi į tam panašų*),  bet da-

•) Lucretius, v. 1282.

Iš vakaro dvidešimts pirmų me
tu sunaus sukatuvių dienos ponia 
Osborne sėdėjo viena savo buduare; 

.jos širdis, ilgus metus gaivinama 
savo pačios kartybėmis, kasdien da
rėsi žiauresnė vaikinui. Rytoj kai
mas apvaikščios jos sunaus atėji
mą į metus. Jos sunaus! Rytoj 
ji numes jį, prašalins. Ji negalėjo 
ilgiaus tvertis, pagalvojus apie jį— 
svetimą — aplankantį senas žemes 

augštą vardą — senovišką na
mą. Genaus vardas tegul teisin
gai išnyksta, nė ką benešiojamas 
apgavingai to, kuris neturi prie 
jo tiesos. Ji parėmė kaktą ran
komis, kadangi didelė liūdnumo 
vilnis užplūdo ją. Rytoj jos tik
ras vaikelis, gulįs toli po žeme tu
rėtų būti prie jos šalies it'priimti 
nuo savo žmonių pasveikinimus. 

z Rytoj jos^enos draugės brangi 
mergaitė turėtų susižieduoti su juo. 
Kiek kartų jai su savo drauge be
sėdint drauge, kalbėjosi jos apie 
sudorojimą savo vaikų. Ir dabar 
tas viskas įvyko teip, kaip ji no
rėjo. Po jos pirmutiniam trum
pam apsilankymui šita draugė atei
davo tankiai; dabar ji pasiliko ap
vaikščioti sukaktuves. Vaikai gerai 
prisižiūrėjo vienas kitam ir pilnai 
mylėjosi. Teip įvyko, kaip buvo 
manyta, tiktai kūdikis gulėjo ne
gyvas savo kūdikiškame kapely} 
ir jo vietą užėmė tarnaitės vaikas. 
Tarnaitės vaikas, kuris rytoj su
laukia pilnų metų, tarnaitės vaikas, 
kuris ketina vesti Ediną Geraldinę 

altoriaus, tarnaitės vaikas, ku- 
ris ketina nešioti du puikiausiu ša
lyje vardu. Ji, neleis tam įvykti.

- . Jai teip begalvojant, atsidaro du- 
■*-*  fys ie‘n» jos sena draugė — 

augšta žmona, kuri be kilminės 
puikės, neturėjo kitos ydos. Į ponia 
Geraldinę buvo miela pasižiūrėti 
net žilame jos gyvenimo rudenyj. 
Ji atsisėdo į krasę sale savo senos 
draugės ir uždėjo savo ranką ant 
josios rankos.

‘*Ar  liūdi? tas netinka”, tarė ji. 
“Rytoj tavo sūnūs pasiekia savo 
vyriškumo metus, kuriems jis bu
vo gimęs; jis toks, kaip balta ro- 

’ «ė kuri išsivysto iš tambūro į žie- 
(Tąu ant 5 pu»l.).

bartiniai archeologai ankstyvąją istoriją moksliškai pada
lino į akmens, žalvario ir geležies gadynes. Danų tyrinė
tojai Thomsen, Nilsson ir Warsaae buvo pirmutiniais, ką 
su nauda pasitarnavo šitam dalykui. Daugumas pasekdami 
Sir Lubbocką dalina akmeninę gadynę į paleolitiškąjį ir ne- 
olitiškąjį periodus. . De Martille pratęsia šitą dalinimą dar 
toliau ir išveda įvairius periodus iš mažesnių skirtumų 
įvairių radinių liekanose; bet tas yra perdaug drąsu ir 
tankiausiai labai savarankiška. Dalinant net į a bei niausiąs 
formas reikia saugotis dogmatiškosios nuomonės, jog visos 
tautos perėjo šituos tris periodus tuo patim laiku, ar tokiu 
jau budu. Daugelyje vietų įvairių medžiagų pabūklai bu
vo rasta drauge. Yra radiniai parodanti varį, o ne žalvarį. 
Pradžioje Vidurinių metašimčių vietomis Europoje buvo 
vartojama dar akmeniniai pabūklai ir ginklai. Pas tūlas 
civilizuotas tautasj galėjusias gerai išdirbti nauges, atmi
nimas akmeninės gadynės buvo užlaikomas vartojimu ak
meninių indų prie garbinimo. Iškilmių apeigose senovės 
Romoje kiaulė buvo aukojama akmeniniu peiliu ir net vėles
niuose laikuose kunigai Cybelės dievės romijimui vartojo 
titnagą, teip kaip žydai apipiaustymui. Bet tai yra senes- 
niojo laiko liekanos. Taigi męs matome, kad, abelnai du 
linant priešistoriškąją gadynę į periodus reikia kuodidžiau- 
sio atsargumo. *

Iš šitų priešistoriškųių buičių mums yra aišku, jog šitie 
priešistoriškieji atradimai nesuartina mus su klausimo išri
šimu vystymosi bei tikėjimo pradžios. Iš šitų buičių daug 
buvo išvedžiojama, pirma prie jų prisiverčiant. Todėl indo- 
rriiai skamba drui A. Rauberiui panaudojant primityvišką 
žmogaus istoriją ginklu šiodieninėje draugijos kovoje 
(Culturkampf) ir stengianties parodyti, jog valstybė tikrai 
yra viso vystymosi ir tikėjimo gimdytoja. Nuomonė Mar- 
tilleto teipgi nėra palaikytina, jog tikėjimas yra veikiaus 
naujas išradimas, tik apie 15000 metų senumo,, kuomet 
žmonija gyvenusi per 220000 metų be jokio tikėjimo. Šitą 
savo nuomonę jis remia tuo, kad tik vėlesniuose radiniuose 
amulėtos pradeda rastis ir rūpestis, buvusi suteikiama mi
rusių palaidojimui, bet šitie radiniai perdaug yra atšaižiniai 
ir jų chronologija anaiptol nėra tikra tokių išvadų įgalio- 
jinųii. Labai maža išvadų yra palaikymui kurios nebūk 
sistemos. Garbinimo įrankiai ir amulėtos, terp kurių kiti 
sako antrą saulės skritulius ir mėnulio piautuvus, pasako 
mums labai maža apie jų vartonę ar jų savininkų idėjas. 
Męs galėtume greičiaus išvesti daugiau iš kapų, skaičius 
ir sutaikymas kurių parodo mums didelę rūpestį suteikia
mą numirėliams. Akmens gadynėje, bent neolitiškame pe
riode, regis, buvo daugiau inprasta kunus laidoti sėdoms, 
kuomet žalvario gadynėje deginimas buvo daugiau abelnu. 
Šita deginimo gadynė neišnyko iš žmogaus atminties kla
siškame senovės šiaurinės rašliavos periode. Daug kapų 
parodo aukojimų ženklus ir iškilmes garbei atsiskyrusių. 
Kapuosna drauge su mirusiais buvo dedama pabūklai ir 
daiktai, jų graznos, maistas, gėrymas, o kartais net pačios 
ir vergai. Per paskutinius kelis metus (nuo 1873 m.) 
prancūzų mokslininkai (Prunieres, Broca) atkreipė atidžią 
į paprotį gręžti kaukolę, kuris buvo labai išsiplatinęs prieš- 
istoriškuose laikuose, bet prasmė jo gali būti tik spėjama. 
Męs randame, kad nuimta kaukolės dalis laidojant tan
kiai buvo atidedama atgal iš kitos kaukolės, ar tai žmogui 
galva buvo gręžiama gyvam ar mirus. Tikėjimas į buvi
mo neliautį tikrai gali būti susekama šituose papločiuose^ 
bet jie palieka mus tamsoje sulyg tikros šito tikėjimo pras
mės ir formos.

Negalima apsieiti nepadarius iš šitų priešistoriškųjų 
liekanų bent vieno išvedimo, h Daugumas šiteip parodytų 
mums žmonių gyveno kaip laukiniai gyvuliai. Tankiausiai 
turėjo jie iškovoti ant žemės užsilaikymo būdą ir jų papro
čiai parodyta skaitlingais žmonių kaulais, kurie rtiitriai bu
vo sulaužomi įrankiais, todėl žmogaus, ir buvo iščiulpiami.

Išteisinti šitą priešistoriškojo žmogaus kanibalizmą ga
lima verstinu reikalu, bado kančia, ar net išvesti jį « tikė
jimiškos nuomonės; kaip ten nebūk, urvų ir polių gyvento
jai negyveno rojiškai. Bet net iš šito negalima daryti abel- 
nų išvedimų. Męs žinome šiek-tiek apie medžiagišką kelia- 
tos priešistoriškųjų žmonių buvimą, bet nežinome nieko apie 
jų kalbą ir podraug apie visą jų protišką gyvenimą. Me
džiagiškosios liekanos, apie kurias kalbėjome, kaip jos senos 
nebūtų, vis jos nesiekia atgal iki žmogaus pirmųjų dienų 
ant žemės. Ištikimų prirodymų pradžios neužsiliko nė 
žmogaus atmintyje, nė jo buvimo vietoje, žemėje.

6. TIKĖJIMO PRADŽIA.
■ Nusisiuntimo raštai. Patariame abelną filosofišką raš

liavą styriaus ir knygas paminėtas skyriuje X Be- to Fr.
A -s*.-/:'  ’ '?■’/

Schultze, Der Fetischismus, ein Beitrag zur Anthropologie 
undReligionsgeschichte (1871); sulyg šito dalyko kilo aky
va pfelemtka terp C. P. Tiele (Gids. 1871) ir O. Pfleiderer 
(JaHrb. fuer prot. Theol. 1875), ir vėl Tiele (Theol. 
Tijdšchr? 1875); F. Max Mueller, Lectures on the Origin 
andyGroudh of Religion as illustrated by the Religions of 
India (flib. Lee. 1878); abelnos pažvalgos į pirmąsias dvi 
paskaitas: sukėlė kuone begalines diskusijas; J. Happel, 
Dte Anlage dės Menschen znr Religion vom gegenzvaertigen 
Staiidpunktc der V oelkerkunde aus betrachtet und nnter- 
sucht_ (1877), konkursinis raštas, įvairios jo dalys nėra 
didelės vertės, bet jis paduoda daug akyvumo skyriuje ii. 
sulyg diskutuojamų klausimų; L. W. E. Rauwenhoff; H et 
ontstaan yan den godsdienst (Theol. Tijdschr. 1885), ir 
Koestlin in Stud. und Krit. 1890; paduoda apžvalgas iš 
k^rių galima atsižinoti apie dabartinį klausimo stovį.

Klausimas sulyg tikėjiyno pradžios po teisybei yra 
filozofiškas ir stovi šiteip: Kokios priežastys ar pajiegos 
sukelia pas žmogų ar žmonės tikėjimą ?x Kas gali būti 
laikoma primityvišku tikėjimiškame gyvenime? Šitas klau
simas sulyg tikėjimo pradžios liečia arti tikėjimo esmenį, 
bet šitie du klausimai nėra vienodais, kadangi primityviškas 
ir esmeniškas nėra vienprasmiais ir nors musų nuomonė 
sulyg tikėjimo esmens daug gali įveikti musų pažvalgas į 
jo pradžią, bet tai-butų petitio principii tvirtinti, jog tikė
jimo esmuo aiškiai turi pasirodyti ankstyviausiose formose, 
kokiose jis apsireiškia. Smulkmeniškas šitų klausimų gvil
denimas reikia palikti tikėjimo filozofijai, bet net tikėjimo 
istorijoje ęegalima apsieiti nepalytėjus svarbiausių dalykų, 
nes filozofiška pažvalga į tikėjimo pradžią turi susitaikyti 
su buitimis etnografijos ir tikėjimiškos istorijos, kaipo jau 
ir psychologijos ir turi išaiškinti istorišką augį iii aktuališ- 
ką tikėjimo stovį. Musų istorijos supratimas skiriasi sulyg 
to, ar męs pradedame nuo pradžios ^ar nuo galo ir žiūrime 
į pirmeivystę ar atgaleivystę kaipo j pirmaeilę ar antraeilę 
žmonijos vystymesi*).  Todėl be ėmimosi prie psycholo-

•) Prietestyi abi«m Buomonėm aiikiai surinkta Da Wette’4«, 
VorlesuiųęeB ueber die Religion (1827), pp. 184 ir Bėk.

giško bei filozofiško klausimų sulyg tikėjimo pradžios, męs 
turime laikytis tų jų dalių, kurios tiesiog rišaši su etnogra
fiškomis ir istoriškomis studijomis.

Daugelis senų ir naujų nuomonių apie tikėjimo pra
džią, net jei jos ir giriasi garsių vardų priedanga, reikia 
tik paminėti, idant tuojaus išvysti jųxneužtektinumą. Teip, 
pavyzdin, pirmiaus abelnai buvo aiškinama, jog tikėjimas 
yra žmogaus išradimu, kilusiu iš gudrios kunigų bei val
dovų klastos. Kita nuomonė, nemažiaus sekli, nors dabar 
kartais yra laikoma augščiausia filozofija, vadina tikėjimą 
pasiutimu, patologišku apsireiškimu, arti susieinančiu su 
nerviškumu ir hysterija, /ir tt.

Teipgi psychologiškasis aiškinimas, išvedantis, tikė
jimą vienpusiškai iš vienų vieno sugiebumo ar pajautos, 
yra klaidingas, ar męs su Peschel’iu ir daugeliu kitų pripažį- 
me intelektuališkas Štokas “spaudimą priežastinybės”, ar 
sulyg tankiai privedamo senovės žmonių pasakymo, “primuš 
ni orbe Deos fecit timor”, vien baimę. Kaipo priešinga 
tam kita teorija, manome, gaus viršų, kuri laikosi musų pro
to įvairių funkcijų santelkmėa pradžiai tikėjimo ir atranda 
jame gausią įvairių žmogaus pajautų laipsnybą. Galiaus 
pasakysime tiek, kad psychologiškos analyzos niekuomet ne
gali užtekti išrišimui viso klausimo, kadangi tikėjimas nėra 
galimas kitaip, kaip tik veikiant išvieno subjektyviškiems 
ir objektyviškiems elementams; jis kįla tik iš susidūrimo 
žmogaus geismų su jo įspūdžiais bei patyrimais. Vienok 
labai skirtingi galvotojai sutinka pripažinti ryšį terp šitų 
dviejų pusių. Feuerbach išveda dievus jų dvigubame po
būdyje kaipo musų geismų tvėrimus (Wunschwesen) ir 
sutvėrimus gamtos (Natunvesen). Fairbairn gerai aprašo 
šituos subjektyvi skus ir objektyviškus elementus, nuo kurių 
nuomonė apie Dievą ima savo pradžią, ir teip pat Zeller ir 
daugelis kitų. Jie skiriasi vienok labai, prasmindami tikė- 
jimiškus pajautimus ir tikėjimiškus įspūdžius, leidžiamus 
jų už primityviškus; ypatingai gi jie skiriasi sulyg klausi
mo, ar pirmosios tikėjimiškos nuomonės gautos nuo gamtos 
įspūdžių, ar nuo gyvenimo patyrimų. Daugelis tiki, jog 
įspūdžiai, {gaunami žmogaus iš aplinkinės gamtos sužadina 
ir pakreipia jo tikėjimišką 'pajautimą. Bet Hume jau sky
rėsi ir manė,-jog gyvenimo patyrimai, vienval pripildą žmo- 
faus širdį baime ar vilčia, padarė tikrą tikėjimo versmę, 

itą galima teipgi suprasti, jog žmogaus sužinystės ir svie
to tvarkos buičių prieštaringumas, kitaip pasakius, gyveni
mo skurdas suteikia tikrą stūmį tvirtam išpažinimui idealo 
žmogaus vėlėje*).  Šeip ar teip šitas klausimas, ar jis kįla

•) tr. 8. HoekitrB, Bz., Bronaen en grondslagen van het godsdiea- 
Bti< geloof (1844).

iš apmąstymo gamtos, ar iš gyvenimo patyrimų padaro vie
ną iš svarbių uždavinių susirišančių su tikėjimo pradžia.

Pirma negu pradėsime perkratinėti įvairius bandymus 
aiškinti tikėjimo pradžią iš draugės su istoriškais nuotikiais, 
turime dar pasakyti kelis žodžius apie nuomonę, jog tikėji
mas reikia išvesti nuo pradinio Dievo apreiškimo, šito 
klausimo išrišimas yra istorišku pagal išžiūrą tik, ištikro gi 
jis reikia atsargiai atskirti nuo pirmiaus apšnekėto prilei- 
dimo apie primityvišką padavimą, kuris buk esąs Sename 
Įstatyme i—x. Net šitas tvirtinimas nežino nieko apie 
nuotikį ar.darbų, kuriuomi tikėjimas buvo įsteigta, nors jis 
paduoda įsūnis Dievo sutvertą žmogų, kaipo tarpininką su 
jo Suėvertoju. Todėl primityviškojo apreiškimo .-klausimas 
nereikia ižnti už istorišką ar pusiau istorišką, bet grynai 
filozofiską. Daugelis tautų turėjo nuomonę apie dievišką 
visos civilizacijos pradžią ir todėl teipgi tikėjimo, žmo
gaus tikėjimas iš prigimimo linksta prie nuomonės anti- 
ąuitas proxime accedit ad Deos”, ir todėl “a Dis quasi 
tradita religio”*).  Primityviškojo apreiškimo apgynėjai

lonijos dienų, laukiama yra

paliudyti primityviškus sto- 
itimas nuo augštesnio laips- '

gyvenimas tankiausiai yra

Jie pasiduoda stūmiams ir

se jausmų rybose, be jokio

bent iš vienos pusės lau-

nė veisle, mąstis sulyginti 
klaidinga, ypač priduodant 
kaipo paprastą prilyginimą,

pasakyti pavidalo ir sąlygų, kokiose šitas veiklumas a^ 
sireiškė. ** .................

Bet šitas nėra prasme primityviškam • apsireiški™! 
priteikiama Jo apgynėjų. Jie gangreit tiki į primityviškų 
dieviškos pradžios monoteizmą, kuris gali būti susekamas 
daugelyje tikėjimų kaipo pirmesnysis savo vėliasniam au
giui. Gladstone*)  mėgino padaryti tą su dideliu sugiebu-

•) Homer and the Hcmeric Age (1860); Juventus Mundi (1868). 

bumu, bet mums jo teorija atrodo nepalaikytina.
Dabar męs grįšime prie klausimo, kuris tikėjimišką 

apsireiškimų gali būti skaitoma primityvišku ir ar istoriš
kasis augis gana gali būti išaiškintas tokiomis primity
viškomis formomis. Peržiūrėkime įvairias ir priešingas paj- 
žiuras į šitą dalyką.

Pirmiausiai męs susitinkame su tvirtinimu, jog lauki
nės veislės, būvančios ikišiol priešistoriškose sąlygose, pa
duoda mums tikrą nuomonę apie primityvišką tikėjimo sto- 
vį. Šitoji pažiūra yra laikoma Tylor’o, Lubbock’o, Tiele’p, 
Kevilles ir daugelio kitų ir iki tūlam laipsniui Waitz’o, kuo
met H. Spencer’is bando nupiešti primityviškojo žmogaus 
paveikslą, kurį jis išveda tarytum’iš psychologiškų taisyklių 
su laukinių veislių aprašymų pagelba. Teisybė, jie pripa- 

’ žįsta ankštoje žodžio prasmėje, kad - jokia žmogiškosios 
veislės dalis negyvena lygšiol gamtiškame stovyje,’’kad tuk 
las išsivystymas yra randama visur ir kad žodžiai “laukiniai 
žmonės” ir “gamtos vaikai” gali būti imami tik atnašiai. 
Vienok šitie patys laukiniai žmonės, nežiūrint į tai, kokis 
tolis dalina juos nuo pirmųjų žili “ 
suteikti mums maž-daug ištikimą anų ankstyvųjų dienų pa
veikslą; jie padaro neišsivysčitsias, arba mažiausiai išsiį- 
vysčiusias žmonijos dalis ir todėl yra civilizacijos tyrinėto;: 
jams tuo, kuo krepšininkas ir tinginys paleontologams. Bet 
net jei į laukinius žmonės žiūrėsime ne kaipo į neišsivysčiu
sias, bet kaipo į sugadintas žmonijos dalis, tai jų dabartinis 
stovis visgi, manoma yra, gali 
vius, kadangi sugedimas ir atkr .1 
nio nėra nieku kitu kaip atkritimu į pirmesnį, žemesnį sto
vį. Laukiniai žmonės yra laikomi panašiais pirrhiemsiems 
žmonėms iš daugiaus kaip vielos atžvalgos. Pas abejus 
jausmiški elementai turi viršų, 
kreipiamas išlaukinių intekmių kuomet dar nesimato nepri- 
gulmingo intelektuališko augio, 
įspūdžiam, kurie mainosi kas sy ds ir jie kuone visiškai yra 
be abstrakcijos sugiebumo. Net šiądien matome, kaip jų 
sužinumas yra uždarytas šiaurei 
ženklo proto, prabudimo, ir tas pats turėjo būti su pirmuoju 
žmogum. Bet prieš šitą pažvi.lgą yra tvirti argumentai. 
Pirmiausiai reikia atminti, jog, 
kinių žmonių gyvenimas skiriasi nuo pirmojo žmogaus gy- 
vienimo, atmenant, jog jis yra s įrištas su praeite. Klaidini- . 
ga yra manyti, kad dėlto, jog šitos laukinės veislės neper
duoda jokios istorijos, tai jos ir nepriklauso nuo praeities 
ir gyvena tarytum šiądien be vakar dienos. Praeitė, nors 
ji negyvuoja istoriškame padavime, bet ji padaro didžiau
sią intekmę papročių liekamybe; ir ypatingai pas šitąsias 
veisles papročio galybė yra tironiška. Atmetus klausimą, 
ar laukiniai tikrai yra blogės 
juos su žmonijos vaikais yra 
tam kaipo tikrą analogiją, o ne 
kadangi laukiniai turi tikrą praeitį, su kuria jie yra surišti 
papročiais ir įstatymais. Tas pats atsineša prie kito argu
mento palaikymui šitos pažiūros, 
pastebėjo, jog daugelis laukinių 
tinka teipgi augštesniuose civilizacijos laipsniuose ir per
tai jie mano, jog jie geriausiai 
tuališką augį, atsistodami ant 
laukinių, kaipo pradinio taško, 
venimas yra laikomas pamatu, <nt kurio darbingas civiliza
cijos triobesis yra pastatytas. Vi< 
vai gali būti apkreiptas. Jei, iš vienos pusės, laukinių pa
žvalgos ir papročiai yra visur 
veisles, tai žymių bei nurodymų 
laukiniams. Šitą dalyką pilnia 
.tarpu galime tik paminėti jį kai]X> išvadą iŠ paminėto augš- 
čiaus, idant Patagono, Tasmano ir kitų nelaikyti primity
viškojo*  žmogaus tikru paveikslu. Apšnekant civilizacijos 
pradžią reikia imti į skaitlių visą žmogų, ir visą žmoniją 
bėgyje josios augio ir todėl nereikia apleisti vaikystės sto
vio ir laukinių veislių. Vienok pažiūra, kad kūdikis ir lau
kinis atstovi išimtinai, ar net didumoj pirmojo žmogaus is» 
vyzdį, reikia atmesti. Indomu yra pastebėti, kokius įvairiui 
įspūdžius padarė į įvairius tėm 
Daugumas, toki karp Gerland pavyzdin, atranda pas laukt 
nius aiškias pirmesnėsės civilizacijos žymes; kiti nemato 
šitose veislėse nieko daugiau, kai] 
das vis dar iki dideliam laipsniui

Čion męs akylai turime peržiūrėti mokymą, su’kuriuo 
pirmesnėji pažvalga ankštai surišta, būtent animizmo pra
džią. Šitas animizmas kaltas yra įžymią vietą užimamą jo 
dabar tikėjimų moksle, Tylor’ui, 
tive Culture” stato animizmą primityviška filozofija, aprū
pinančia podraug pagrindą rišo 
j imas kilo iš vaizdinimo dvasiškų esybįip, perimtų iš stam
biosios gamtos filozofijos. Animizmas apima mokymą apie: 
vėles ir dvasias, bet turi savo pradžią mokyme apie Vėles; 
Pasirodymai miege ir mirštant, sapnai ir regėjimai esą 
apreiškianti žmogui jo vėlę, kaip) skirtą nuo kūno, ir kaipo 
gyvenančią vidui gyvastinę pajiegą. Šita žinia apie žmo- ' 
gaus vėlės buvimą paskui buvo jerkelta teipgi į vfcus kitus 
daiktus. Gyvuliai, augąlai, ir vifekas kitas turi savas vėles, 
kurias laukinis vaizdo sau tokiomis, kaip žmogaus vėlė. 
Tikėjimas, jog visa gamta yra apteikta gyvybe yra^drutai 
surištas su šitomis pažvalgomis ir mytologija perėmė šitą 
nuomonę nuo animizmo. Nuo Šito pradinio mokymo apie 
vėles kįla mokymas apie dvasias/. Dvasios esą tos pačios 
rųšies, ką ir vėlės, tik nepriklavsomos jau pavienėms esy*  
bėms ar daiktams, bet atskiros nuo jų ir ^veikią įvairiais 
budais kaipo velniai, kaipo globitfrgos, gamtiškos ar gaivali
nės dvasios, kaipo padermės dievystės, ir tt Kartais jos- 
yra laikomos besibastančiomis ir pasirodančiomis, kartais 
įsikūnijusiomis į tulus daiktus; $astodamos fetišais. Šituo 
animistišku pagrindu Tylor’as bandė išaiškinti ne tik dau
gumą tikėjimiškų apsireiškimų, net augštesniuose civiliza- 

tikėjimo augį. Nežiu- 
ymo būdą, jis Išartais rei- 
lygindamas Platon’o nuo- 
ystėmis,- tikimomis Ame-

Civilizacijos istorikai 
papročių ir pažvalgų atsi-

galėtų suprasti visą intelek- ► 
augščio lygaus užimamam 

Tokių budu laukinių gy

enok šitas argumentas leng-

susekami pas civilizuotąsias 
augštesnių idealų netrūksta 
ns apšnekėsime vėliau, tuo

lytojus laukinių gyvenimas

p tik žmogiškų esybių ban*-  
gyvuliškame stovyje.

kuris savam rašte “Primi- ,

tikėjimo. Anot jo, tikė-

sapnai ir regėjimai esą

ir mytologija perėmė šitą

nuo jų ir ^veikią įvairiais

cijos sluogsniuose, bet teipgT vi 
rint į jo aiškų ir sumaningą išgul 
kalauja truputį perdaug; 1g a. si 
monių teoriją su padermiją die _ , ____________ _
rikos raudonodžių. Vienok Tylor’o teorija turi viršų ant 
kitų teorijų, kaip Spencer’io, Caspar’io ir Schultze, kuriomis 
męs dabar turime prisižiūrėti arčiaus.

Pirmame savo Sociologijos skyriuje Spencer’is aprašė 
su jam įgimtu literatišku gabumu prasidėjimą intelektuąliš- ' 
ku ir tikėiimiškų idėjų — tikėjimą į vėles. Nors, kaipo re-

(Toliaus bus).



V. K. Račkauskas
Eilėmis ir Proza

“Ant veido ir rankų jausi savo mylimųjų krau
ją ir laimingas busi, jei neužnuodys tau sielos jųjų 
prakeikimas....

“Jei nors kame sužeistumei savo artimą, kurį sa- 
kysies mylįs, tad jo skriauda guls tau ant veido, tarsi 
purvais ant skaisčios pievos žalumo....

“Jei kas-nors turėtų verkti iš tavo priežasties — 
tad tos ašaros ant amžių paženklįs tavo sielą kruvino
mis ir nieko nepanaikinamomis dėmėmis.—

“O tu, jei nori būti ištikrųjų žmogus, ne taip, 
kaip kiti, busimi tavo draugai, kurie žmonėmis yra 
tiktai iš vardo, tu nevartosi kovoje jokio ginklo, žmo
nių žudymui dalytą.__ tavo ginklas — Meilė....

“Ar supranti?....”
“Taip”.
“Ar apžiūrinės! savo brolių žaizdas ir ar gydysi 

dvasiškus jų sopulius?”
“Taip”. ' 5,
‘.‘Ar saugosi išspausti iš jų akių ašarą, sužeisti jų 

kūną, užgauti jų širdį?”
“Taip”.
“Tad eik: gyvenk, kovok ir jieškok sau laimės”.
Atkelta vartų pusė.
Jisai drąsiai, augštai galvą iškėlęs, įžengė į pa

slaptingą jam šalį: į gyvenimą, į kovą, į laimę.
Gelažiniai, sunkus, nuo amžiaus pajuodavę vartai 

užsidarę, užsklandis žvangėdamas užpuolė.
c Kaž-kur, tartum iš parašo, kuris randasi 

pajuodavusių gelažinių vartų, liūdnai ištarta:
Tasai gyvenime nuvargs.

■ - kovoje pralaimės,
laimės neragaus.”

1908. vn.

girnas ir jo audeklo audimas nebesisekė dailiai: viskas 
slydo iš rankų — ir neberamino jau jo nei draugės 
lupų nubučiavimas, nei jos minkšti delnai ant įkaitin
tos galvos uždėti: jisai laukė ano baisaus laiko.

“Kas slegia tavo krutinę? Kas ėda tavo ramy
bę?” — teiravosi draugė.

“Nieko, nieko, bus gerai!” — atsakydavo nu
siminęs. X

Sunku buvo žmogui gyventi be savo mįslių skai
stumo, be ramybės dvasioje, o vienok gyventi reikėjo 
ir reikėjo laukti nelaimės ir reikėjo mįslyti, kad pri
sieis keikti savo motinos iščių.

Nebelaukė jo lupų ramus žodis, ramus juokas.

sun-

viso 
žiu-

ant

- ŽMOGUS.
(Legenda).

"Sveikinu mano gyvenimo 
draugę, mokėjusią karčioje abe
jojimo valandoje ir į savo 
Pajiegų neįtik ėjimo dienose drą
sinti nuvargusią sielą į kovą. 
Sveikinu mano kančių draugę, 
mokėjusią su manimi laimę pa
žinti, vargą vargti ir skaudžią 
vergų giesmę giedoti.” ,

(Iš žmogaus laiško).

I

--------------------- ■ , . — , 
tai mano sunaus atminties čia atsigulta? nejaugis ir 
senatvės sulaukus ųegalima pabėgti nuo gyvenimo 
sopulių? Sunau, k\ir tavo geras vardas, kur tąvo 
turtai, kur viskas, kuo aš, tavo motina, taip gėrėjausi ? 
Ar po tų štai akmenų? Verčiaus bučiau nepagim
džiusi tavęs..

Raudodama paėjo į šalį.
Ir ėjo pro kapinių šalį žmogaus draugė^ Sustojo 

palei kapą ir žiurėjo į akmenis, kuriuose ji skaitė 
visą žmogaus sielos, istoriją: skaitė jo jausmų įvai
rumą, jo kovų su įbaisiomis aplinkybėmis užrašus, 
skaitė jo visas mįslis ir jo visas kančias ir, tyliai, be 
žodžių, tik savo darbo prakilnumu persiėmusi, nuri
tino nuo kapo brolio ir draugo užritintus akmenis; 
kitų nepalietė, nėsa jo atmintis nejautė jų sunkumo.

“Dabar eisiu pas žmogų” — pratarė. Ir nuėjo.Ano kaimo gyventojai pasisamdė j j prie 
kaus darbo.

Pavedė jam ukj tvarkyti, skaitlines vesti, 
kaimo rūpesčius ant savo sprando užsikrauti ir 
rėti, kad visam kaimui butų tai, kas reikia.

Įsikinkė tad žmogus į tą darbo jungą ir dirbo 
vienas dėl visų; traukė jungą, kaip jautis.

Bet netrukus pamatė, kad jo pajiegos per silpnos, 
kad neilgai jam vyks taip tvarkoje arti užleistą ūkio 
pūdymą. Saukė tad j kaimiečius:

“Negaliu. Eikite čia, prie..to darbo, stokite ir 
jus, darbas eis spėriau! O jei patįs gailines savo 
minkštų delnuitad pasamdykite man pagelbininkus.... 
Aš neapeinu žygių.... Į kampą linksta mano spran
das.^..”

Kaimiečiai juokėsi.
“Visados vienas žmogus tą dai\ą varė — ir tu 

gali. Tiktai norėk — o vyks”, — kalbėjo jie.
O jis matė, kad diena iš dienos į ra kaimo ūkis, 

vis didinasi spragos bendroje kaimo tvoroje — ir šau
kė nesavu balsu:

“Pabludėliai 1 ar gi jus nematote, kad. mano blak
stienai paraudo, taip akįs pasiilgo miego? ar jus 
nematote, kaip mano kūnas ištino — taip jisai ištroš
ko pailsio! Nejaugi nematote, kaip vis didinasi spra
gos ūkyje? Ko jus laukiate? Atleiskite mane, pa- 
liuosuokite nuo darbo I Te ūkis žu\a prie kitų dar
bininkų! Aš ne vergas!”

J O kaimiečiai ir dabar vis juokėsi iš jo:
“O tai juokdarys! kaip jis dailiai juokuoja! 

Diri)k=dirbk! nejuokuok, tu mums tinki!....”

Tolyj ^nukeliavo žmogus.
Bet jo pajiegos taip nupuolė, kad kūno nariai 

nebeklausė mįslies paliepimų; kojos painiojosi, ne- 
besekė tako, vingiavosi j visas puses, o rankos nusi
leido palei kūną žemyn, kaip iš vandens išrautos nen
drės. Ir gaila darėsi žiūrintiems j tą gyvenimo nu
silpnintą žmogų; gaila, kad gali jame užgesti dvasios

šviesa ir baugu — taip baidė jo nuvargusi išveizda.
Ėjo galvą nuleidęs; kojos led-led tik vilkosi pa

žemiais — ir tik nepaprasta energija varė jį nežino
mą tolį.

Ir nesykį žmogus jau buvo besirengiąs atsigulti 
pakelyje ir amžinai užmigti — tik jo siela dar no
rėjo gyventi, jinai tad ir ragino jo kūną prie naujų 
žingsnių, kurie pastumtų jį toliau nuo praeigos.

Ėjo patsai savęs nebepažindamas; ėjo ir stebėjosi 
.iš to, kad galįs dar eiti. Stebėjosi iš to, kad tiek sa
vo gyvenimo valandų pragaišino tuštiems darbams, 
kurių pamatuose buvo kažkoksai beprotiškas gyveni
mas, aklas pamylėjimas kovos ir darbo ir pasivergsi
mas kaimiečiams, kad nebuvo savo meilės, nebuvo 
mįslies apie ypatišką laimę.

Nuvargto žmogus. 1
Suklupo ir, drąsindamas save prie naujų žings- 

nių, šliaužė pas neapsakomai puikų reginį, jo akims 
pasirodžiusį: ragino save šliaužti prie liuosybės ir 
žmonių laimės reginio.

šliaužė da kelis žingsnius ir visai parpuolė pa
kelyje ir nebebūtų atsikėlęs, jei jo nebūtų parėmusi 
jo gyvenimo draugė.
1908. I. . , / _

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTES REIKALAI.

Visus raitas Ttv. Myl Dr-jos rei
kaluose, kuopos ir pavleuios ypatos 
malonės siųsti Dr-jos Lit Kom. na
riui j ir redaktoriui.

Už plataus vandenyno bangų buvo kaimas.
to kaimo žmonės gyveno nepaprastai, ne taip, kaip 
gyvena čia, ar kitur kur, už to kaimo regračio. Jie 
čia net kitaip ir atrodo:- tokie nedideli, laibi, išblyškę, 
tiktai apie sąve užsimąstę, į savo baltus pirštus, bei 
rausvus nagus įsižiūrėję. Kas dedasi už jų kaimo, 
kaip žntonės gyvena ten, toliau, už jų apielinkės ru- 
bežiaus, — jiems tai nerūpėjo: jie turėjo savo kaimą, 

j savo papročius ir save — tad ar to negana tam, idant 
galima butų ramiai gyventi?

Ir į jų gyvenimą nevalia buvo įnešti kokius-nors 
naujus, nuo jų papročių šalinančiuosius, sumany
mus. Nevalia.

O papročių jie turėjo daug. Jie ramiai gyveno 
visados, ypač tose valandose, kuomet kildavo klau
simas apie jų ypatiškus ir kaimo reikalus. Jų papro
čių tarpe buvo net ir tokie gana keisti papročiai: jei 
kuris kaimiečių numirdavo, ar iškeliaudavo į svietą, 
pamiršęs šventus ir visų garbinamus kairnb padavi
mus, tai jo draugai-kaimynai įrengdavo jo atmin
ties laidotuves, puikioje, pas sriaunų upelį atkalnėje.

■ Antras svarbesnių kaimo papročių buvo taį, jog 
kaimiečiai visi, be jokio skirtumo, nelabai temėgo 
darbuoties: jiems buvo gaila savo minkštų delnų, sa
vo baltų pirštų. Visokius tatai darbus pavesdavo at
likti santdytiesiams.

Pasisamdė tad jie vieną sykį žmogų ir liepė jam 
prižiūrėti viso ūkio tvarką, vėsti skaitlines, rinkti pel
ną ir rupinties, kad viskas butų pavyzdingoje 
tvarkoje.

....O įstabus buvo tasai žmogus! Mezgė ta
sai žmogus savo mįslies mezginį ir žmonės klausėsi, 
kaip jisai savo mįslims kalbėdavo: “mįšlįs mano — 
jus mano išminties vaikai! Auginu aš jumis, dabinu, 
nuo priepuolių apsaugoju -r- o jus išaugsite, sustiprė- 
»ite, žmonėms laimę atnešite.”

Audė žmogus savo darbų audeklą: kur vientisai 
-dailiai audė, o kur — įtraukdavo į audeklo vieno
dumą raudoną ar mėliną siūlelį — tai jo gerų ir 
prakilnesnių darbų butą.

Jisai gyveno gerai, ramiai; pas jį buvo viskas, 
kas reikia žmogaus gyvenimo nuoseklumui: buvo 
šviesi trioba, mylinti draugė, padedant! ir mezginį 
megzti ir audeklą austi. Ir išminties žmogui netruko 
ir kaimynai jį gerbė.

Viskas sekėsi ir laukta žmogaus pastogėje geros- 
I ramios senatvės.

Gyveno, mįslijo, dirbo.
Ir atėjo pas jį vieną sykį žmogaus nelaimės gil

tinė: subarškino savo kaulais, prasijuokė baltų dantų 
pračiaupimu ir pratarė į išsigandusį iš tokios vieš- 
nės žmogų.

H. “Tu nori sveikas išplaukti iš pavojingų gyveni- 
• mo bangų: tau matosi, kad visi tavo darbai yra geri, 

kad visos tavo mįslįs yra nors kiek aiškesnės ir ge
resnes negu tavo kaimynų ir pasaulio žmonių darbai 
bei mįslįs? Klysti, Idvsti. .

“Laukk laiko. Ateis-jisai, tavo laikas, ir, noris 
•| užremtumei savo pastogės duris, jisai įsiverš į tavo 

gyvenimą, užlips tam ant sprando, išplėš is tavo sme
genų doros supratimą bei jausmų ramybę ir išvarys 
tave nuogą baidyklių nuogumu; o žmonės ir tavo 
kaimynai rody s į tave pirštais, kaip į nusidėjėlį, kaip 
į žmogų, praradusį savo gerą vardą ir savo šlovę.

“Tuokart tu ateisi į mano šventnamį, kur prie 
šalto akmens prikritę nelaimingiejie keikia pirmąją 
gyvenimo valandą ir įsčių, juos nešiojusi.

Ir

Jau buvo žmogus bežadąs išardyti visą ūkį, iš
griauti tvoras, nuversti stogus — taip Jį apėmė apmau
das, taip jo dvasia geidė keršyti kaimiečiams už jų 
minkštus delnus, baltus pirštus, už jų rausvus na
gus, už žmogaus pavergimą ir už jo nesupratimą, 
ar gal net ir nenorą suprasti jį. .

Buvo beardąs savo sąžinę, buvo bedrąskąs tyras 
savo pažvalgas į darbą, kaip liga sviedė jį ant sopu
lių guolio.

Jam apsirgus kaimynai nė juomi nė 
lykais visai nesirūpino.

Jie kalbėjo:
“Tai niekai. Tasai žmogus yra geras, 

kiai veda ūkį. Išgijęs jis atidirbs visus 
sius darbus.”

ūkio da

Jis pui 
atsiliko

jautė save lygiai taip, kaip gali jausties 
kurio vargais, skausmais, nedarniegotomis 
badavimais ir linksmybių išsižadėjimais liko 
namas, geras namas, kur jo rengtasi po

Artinosi nelaimė, giltinės pranašavimo išsipil
dymas.

Ir girdėjo žmogus jos lengvius, pažemiais šliau
žiančius žingsnius, ir drbėjo prieš mįslį apie nelaimę.

Jisai 
žmogus, 
naktimis, 
išstatytas
vargų pasilsėti; jis jautėsi taip, kaip jaustųsi toksai 
žmogus, jei taip staigas žemės sudrebėjimas išardytų 
jo prakaito vaisių, jam matant.

Jisai jautė, kaip jo puikus praeigos namas pra
deda griūti, kaip jisai susileidžia į baisią bedugnę. *

(Tąsa nuo 4 pusi.).
dą. Dieve duok, kad jo gyvenimas 
butų teip grynas ir gražus metams 
krintant, kaip . rožės lape
liams, leidžiantiems jam vietoj į 
priekį dairytis, į užpakalį”.

Ponia Osborne pakėlė savo gal
vą, bet nenusijuokė. Ji rūsčiai, 
rimtai žiurėjo per langą į užeinan
čią tamsą.

“Tu esi poetiška, mieloji”, tarė 
ji; “kas gali pasakyti, kad tavo 
baltoji rožė, atėjus laikui žydėti,, 
yra visai gal ne rožė, tik piktžolė 
likimo, vėjo atnešta iš svetimo dar
žo į tavąjį”.

“Tu juokuoji, bet visgi esi liūd
na”. Ponia Geraldine nusišypso
jo. ' “Tavoji rožė yra seno, seno 
medžio atžala, bet — pridūrė ji su 
užsikarščiavimu — ji man visuo
met puiki: jaunas žmogus pasiekia 
vyro metus, ilgi jaunybės mokini- 
mos metai praėjo, svietas yra prieš 
jį. Pažiūrėk į savor vaiką, kuris 
turi pasiuntinybę pildyti, nešioti 
didįjį vardą, u^aikyti jį išdidum 
ir nesuteptu, kokiu jis buvo, mirti 
žinant, kad jis buvo perduotas jo 
sunams teipgi nesuteptas ir antga- 
lo eiti ilsėtis drauge su didžiau
siais ir narsiausiais ^vyrais, davu
siais jam jį perduoti kitiems. Kar
tais aš beveik norėčiau, idant ma
no brangioji mergaitė butų vaiku; 
jeigu yra lemta turėti tik vienas 
kūdikis, tai jis turėtų būti vaiku”.

“Tylėk! tylėk! Nekankyk ma
nęs!” _

“Kodėl, miela? Aš nesuprantu 
tavęs šiądien”. Ponia Geraldine 
nustebusiai pasižiurėjo į išbalusį 
savo draugės veidą.

“Regis yra vienas "dalykas, už 
kurį tu negalėtum atleisti, būtent, 
jei tavo mergaitė, su mano žinia, 
ištekėtų už tarnaitės vaiko”, lėtai 
prakalbėjo ponia Osborne.

Ponia Geraldine išsigando, 
liai pasižiurėjo į savo draugę 
landėlę ir tarė:

“Kam tu manęs klausi. tokių 
dalykų? Mano duktė žada įeiti į 
šeimyną teip gerą, gryną ir kiltą, 
kaip ir jos pačios. Ji žada ište
kėti už tavo sunaus”.

“Ji negali ištekėti už mano su
naus”.

Ponia Geraldine atsistojo ant ko 
jų su išbalusiu ir rastum veidu 
kaip ir jos draugės. Jai atsisto
jus durys atsivėrė ir įėjo du jauni 
žmonės. Jie nematė apsiblausiu- 
sių moterių, žiūrėjusių į juos per 
langą. Mergaitė praėjo su pilno
mis rankomis rožių, o vaikinas ne
sidairydamas kitur sekė paskui ją 
ir atsisėdo šalę jos ant sofos.

“Taigi tu visgi nemyli manęs”, 
tarė jis karštai, bandydamas paim
ti ją už rankų — moters pas lan
gą krūptelėjo, viena su vilčia, ki
ta iš baimės. Mergaitė juokėsi ir 
nusuko savo rankas į užpakalį.

“Pasižiūrėk man į .akis ir pasa
kyk, kad manęs neniyli”. Jis su
griebė ją už rankų, bet ji užsuko 
savo veidą nuo jo ir visos rožės 
pabiro ant žemės.

“Ne, aš nežiūrėsiu”.
“Tu bijais teip labai pameluoti”, 

tarė jis lengvai juokdamos.
“Aš gėdijuos, kaip tu žiuri į 

mane”, tarė ji; tavo akys, tarytum,

mieloji”, tarė jis.
Mergaitei žaismingai besisten

giant ištrukti, jų rankoms su
sisiekus, jie susiėmė į glėbį; tąsyk 
jie pamatė dvi moteri pas langą.

“Ir kodėl tavo sūnūs negali vesti 
mano kūdikio, jeigu jis ją myli!” 
tarė ponia Geraldine, žengdama 
žingsnį linkui savo dukters.

“Nes mano sūnūs yra numi-

“Mano Dieve l Ką tu 
Tarnaitės vaikas! Aš tavo

ne mano sūnūs”. Ponia

ty- 
va-

Išsigando ir nusiminė žmogus.
Ir laukė jisai to baisaus laiko, laukė baisių pra

našavimų išsipildymo — o tuo tarpu jo mezginio mc®~

Saulė raudonu, vakarais užsidegusiu veidu glau- 
prie žemės pašalio ir vakarų dangus atrodė tar- 
žaizdras milžiniškos kalvės, kurioje sęnas Chro- 
amžių dievaitis, kala žmonių skaudžius likimus.

dėsi 
tum 
nos, 
Ir tam senam dievaičiui beširdė kruvina saulė sako:
“Kalk” o apsiašarojusi žemė šaukia nuvargusiais die
nos laike nervais: “Nekalk.... pasigailėk mano vai
kų....”

Ir matėsi, kad didžio, mųsų protu neapimamo 
Kosmoso dalelė, amžina dangaus keleivė, žemė, aky- 
veizdoje laikų dievaičio, rengiasi pailsiu, rengiasi 
prikristi savo lupomis prie sriauno nakties šaltinio 
ir semti iš jo naujas pajiegas į darbą, naują drąsą į 
kovą, naują įkvėpimą, idant rytmečio aušrai užte
kėjus pradėti iš naujo giedoti seną vaisingumo 
giesmę.

Kruvina saulė bučiavo ir kapinių atkalnę, tenai, 
už kaimo, palei upelį; bučiavo ir pasilenkusį, tačiaus 
prikritusį prie žemės žmogų, kuris atėjo į kapinių 
atkalnę savo praeigos palaidotų: bėgo jisai nuo kai
miečių, -bėgo nuo pavesto sau darbo, bėgo nuo ūkio, 
kuris, tarsi siurbėlė, išsiurbė jo spėkas.

Ilgai gulėjo žmogus, prie žemės prikritęs, į ją 
įsimeldęs savo ypatinga ir keista malda.

Pasikėlė, da sykį nusilenkė prieš kapines, atsi
duso, kaip milžinas, nežmonišką sunkumą atkeldamas 
ir sunkiai — sunkiai nukeliavo į tą šalį, kur matė 
sau kitokį gyvenimą.

Ilgai j ieškojo kaimiečiai žmogaus — o neradę 
jo niekur, nė namie, nė ūkio apielinkėje, prakeikė jo 
atmintį.

Paskui nuėjo pas praeigos kapines ir užvertė jo 
praeigai paskirtą vietą.

! • Pro kapinių šalį ėjo žmogaus draugas; ėjo žmo
gaus“ brolis, ėjo pažįstami ir kaimynai, ir jie visi, 
eidami pro šalį, keikė žmogaus atmintį ir jo darbus, 
gailėjosi jį gerbę ir pažintį su juo turėję ir kiekvie
nas jų laike sau už pareigą užritinti ant jo atminties 
kapo akmenį, padriki męs jį.

Ir ėjo pro k apiniųUlį žmogaus motina.
Sustojo palei kapą it, liūdnai nuleidusi žemyn1 

galvą, žilą, vargų gniaužytą galvą, žiurėjo susenusio- 
.iomis akimis į s n na u- 
tai mįslijo: “nejaugis

“Motinai”
“Ar iš proto eini — ką tu kal

bi?” Ponia Geraldine nutvėrė sa
vo draugės ranką lyg kad bijoda
mas! pamišimo jos proto. Ką tu 
kalbi? Tavo sūnūs yra čia prieš 
tave”.

Bet ponia Osborne kalbėjo dus
liu, lėtu balsu, rodydama į jauni
kaitį, kuris stovėjo, žiūrėdamas į 
ją persigandęs.

“Mano kūdikis yra miręs, seniai 
miręs. Jis gali mažame užmiršta
me kūdikiškame kapely j. šitas 
berniukas, kuris stovi ten, — kuris 
rytoj žada apimti plačias Os
borne’o šeimynos žemes kaipo ma
no palaikėjas, kuris teipgi žada 
apsivesti su tavo dukterim Edina, 
teipgi tik kaipo tavo kilto vardo 
palaikėjas, yra tarnaitės vaikas”.

“Motina f’ jaunas vyras sušuko 
kimiai!
kalbi? 
sūnūs”/

“Tu
Osborne atsisuko dabar į jį, jos 
akys surūstėjo, jai atsiminus apie 
dieną£ kurioje jai buvo teisybė ap
skelbia. “Moteris ta, kuri žin
dė mano sūnų, — leido jam numir
ti ir į vietą jo atsiuntė tave. 
Lai kiekvienas tą žino. Tu ne 
Osborne; kaip aš galiu tave juomi 
laikyti ? Kas metas po to, kaip tei
sybė man buvo atidengta, aš ma
čiau pas tave tavo apsigimimą ap- 
sireiškiant,. — tavo Vneilę prie že
mesnių luomų, tavo —”.

“Tylėk!” Jaunas žmogus atsi
stojo prieš ją.

“Jeigu aš ne tavo sūnūs, tai kas 
Tnano motina?”

“Aš nepamenu jos vardo — tu 
tarnaitės vaikas — tarnaitės vai
kas”. ‘

Jaunas žmogus buvo beeinąs 
prie durų. Paskui vėl atsisuko į 
moteris, ištiesęs rankas.

“Motin!” Atsakymo nebuvo.
“Mylimoji!”
Bet mergina pribėgo prie savo 

motinos ir motina ją apkabino. 
“Tarnaitės vaikas”, ji prašnabž
dėjo, perdaug nustebinta, kad 
verkti, j

Tąsyk vaikinas apsisuko ir be 
žodžio išėjo. Durims užsidarius, 
mergina ištruko iš motinos glėbio, 
lyg kad iš miego pabudus.

“Kur jis?” šaukė ji. “Ką jus 
padarėte jam? Kodėl jus man ne
davėte laiko pagalvoti? Aš myliu 
jį; man vis tiek kas jis ftebutų; 
aš myliu jį!” Ji metėsi apkvaitusi, 
šaukdama jį atgal, bet pirma negu 
ji atidarė duris, parpuolė apalpusi 
pas jas.

mis, nuo amžiaus

Ponia Osborne ir jos viešnios 
ant rytojaus išėjo išbalę ir nusimi
nę iš savo kambarių. Linksmi 

išreiškia perdaug pasigerinamus, kaimo varpai gaudė po gojus savo 
muziką. Už kelių valandų kai- ( 
miečiai susirinko aplink namą lai
mingi savo išeiginiais parėdais, kad 
pasveiknti su atėjimu į pilnus me
tus savo jauną Osbome’o turtų , 
palaikėj ą.

Trys moters tyliai sėdėjo prie 
pusryčių skobnio, nuduodamos ne- 1 
va valgą, bet nevalgydamos nieko. 
Ketvirta vieta prie skobnio buvo 1 
neužimta, krasė pastatyta šiandien 
pryšakyj palaikėj©. Kvailė tarnai- ] 
tė padėjo ant jo torieliaus baitą 
rožę, o šalę jos buvo krūva pas- 1

daiktus”.
“Jos tik sako tą patį, ką lupos,

— kad tu esi gražiausia ir mieliau
sia mergaitė sviete. Tegul tik ta
vo lupos pasako, Fredai, aš myliu 
tave”.

“Užsimerkime ir manykime, kad 
męs esame tamsoj, tąsyk Icngviaus 
bus pasakyti”,-tarė ji.

Jai patarus, jaunikaičiui užmer
kus akis, ji pasitraukė nuo jo ir 
juokdamos bėgo prie durių. Jis 
tuojaus šoko paskui ją ir atsistojo 
tcęp jos ir durų. .; ,

“Tiktai man atsakyk pirma, veikinimo laiškų ir telegramų.

Mergina viena ką užsiminė apie 
tuščią vietą. Tvirtu balsu ji pa
klausė, kur tai jaunasis palaikėjas 
butų. t

Tarnaitė atsakė, kad jo visą nak- . 
tį nebūta jo kambaryj; jis gal auš
tant, išėjo šaudyti. Vienok jis ne
gulėjęs lovoj.

Po to nebuvo nieko šnekėta ir 
laikui atėjus parodą pradėti, trys 
išblyškę moterys išėjo ant balkano, 
ponia Osborne ėjo pirma, kitos dvi 
paskui.

“Ką žadate daryti? Jus ketina
te daryti ką?” prašnabždėjo mer
gina. " /

“Aš žadu žmonėms pasakyti tei
sybę”.

Mergina nieko daugiau nesakė 
ir pasitraukė į šalį, širdyje ji sau 
manė: “Jei tu jį atmesi, tai aš jį 
laikysiu čia, po žmonių akių”.

Oras skambėjo nuo linksmų bal
sų ir gatvė tuoj aus prisipildė vais
kių spalvų parėdais ir linksmais 
veidais. Vienas kaimas, seni ir 
jauni, atėjo šventę praleisti už go
jaus svetingų vartų. Jie atėjo, dai
nuodami ir juokdamiesi, priešais 
namą ir pamatę šeimininkę išėju
sią ant balkano, sušuko už ją ura. 
Ji išėjo nublankus ir be linksmu
mo. Kiti, pamatę josios išraišką, 
nutilo. Ji iškėlė savo ranką, kad 
apsimalšintų, jiems besigrudant 
prie jos.

“Pirma negu eisite prie savo 
žaismių ir linksminimosi”, tarė ji, 
“yra vienas dalykas, kurį aš noriu 
jums pasakyti. Jaunasis palaikė
jas” — žmonės ėmė šaukti jį pa
minėjus.

• “Jaunas žmogus, kurį jus žinote 
kaipo mano sūnų —”.
pamatė, kad minia jos neklauso. 
Ten toliaus buvo koksai subruzdi
mas ir arčiau stovintieji ėmė klau
sinėti, kas ten darosi. Ji išgir- 
do kasžinką liepiant moterims pa
sitraukti iš kelio; paskui minia 
prasiskyrė, darydama kelią, kuriuo- 
mi ji pamatė ateinant vyrų būrį.

“Jaunas žmogus, kurį jus paži
nojote kaipo mano sūnų —*\ Ji 
skardžiau ėmė kalbėti ir pamatė, 
kas ateina. Vyrai kasžin ką nešė; 
jie nešė jį pas ją. Kasžin kas ban
dė ją nutraukti šalin, bet ji nesi
davė. Tąsyk vyrai priėjo ten, kur 
jį stovėjo ir padėjo našulį prieš ją 
— prigėrusį, išbalusį, šaltą — ki
tos moters vaiką! Ji uždėjo savo 
ranką ant jo šlapios kaktos ir iš
girdo širdį ardantį merginos kliks- 
mą užpakalyj savęs. “Paimkite 
panelę Geraldine šalin”, tarė ji, 
“Kas atsitiko?”

Vyrai papasakojo, kad radę kū
ną ežere, kuris turėjo būti ten visą 
naktį. Jie buvo teisingi žmonės 
ir kalbėjo pro’ verksmus, bet 
nia Osborne neverkė. “Mano 
dikis neturėjo motinos, kad jį 
verktų”, tarė ji. “Taigi nė 
neturi turėti. Mano kūdikis 
garbės buvo. palaidotas, tai ir 
lai būva teip”. Ji nusilenkė 
paėmė jo geležinią ranką.

“Tu kovojai sunkiai už savo gy
venimą”, tarė ji žiūrėdama į su
braižytas, kruvinas rankas; “kovo
jai sunkiai. Tu bijojai išeiti iš 
savo kliaučių ir bijojai stengtis 
sugryžusi atgal iš numirusių, ko 
dar labiau bijojai. Visai ne kaipo 
Osborne! — visai ne!” Ji pakėlė 
savo akis nuo tylaus veido ir be
siskiriančioj, sujudusioj minioj pa
matė veidą moters, padariusios jai 
kliautį.

,“Eik šian!” ji pašaukė; ir išsi
gandusi moteris atėjo.
•“Aš esiu tavo vietoj, tarė po

nia Osborne. Atsiimk savo sunų’\
Moteris, persigandusi parpualė 

pas ponios kojas.
“Jus sutrėmėte mane ir įgazdi- 

note ir aš pasakiau”, suniurnėjo ji.

Bet ji

ku- 
ap- 
šis 
be 
šis 
ir

501 Brick st.. Valparaisp, Ind.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
“Lietuvos” nr. 28, prpt II T. M. 

D. susivažiavimo pasakyta, kad 
J. M. Danielius buvo atstovu 2 
kuopos iš. Union City, Conn., turi 
buti|: J. M. Danielius atstovu 3 
kuopos iš New York, N. Y.

DR. V. KUDIRKOS RASTAI.
28 “Lietuvos“ num. tilpo proto* 

kotas II T. M. D. susivažiavimo. 
Su atsidėjimu perskaičiau visą pro
tokolą. Viską radau, kas tik gali 
šiokiu ar tokiu budu paliesti musų/ 
brangaus V. Kudirkos raštų išleis 
dimą: trumpas bet įtalpingas pu 
Gabrio pranešimas apie redakcijos 
darbų stovį, iš kurio matyt, kad 
“šių metų gale” turėsime Dr. Vin
co rtaštus; pasakyta protokole, kiek 
tam išleidimui įplaukė iždan pini
gų, kokiu budu bus atlyginta drau
gijoms, prisidėjusioms aukomis 
prie to milžiniško darbo. Nėra tik 
vieno: keliuose tomuose išgis Dr. 
V. Kudirkos raštai ir kokia bus 
kaina viso kompleto, kaip lygiai 
ir atskirų tomų?

Tas apeina mane ir, neabejoju, 
daugelį iš šių atžvilgių: i-mo, vei
kalas išeis iš spaudos šių metų pa
baigoje; kiek apsieis visas išleidi
mas, jau yra, turbut, žinoma, — 
tad nebūtų pro šalį apskelbus vei
kalo kainą iš anksto: gal nemaža 
atsiras norinčių iš anksto jį sau 
užsirašyti. 2. Kadangi veikalas 
išeis prieš III T. M. D. seimą, 
kadangi, kaip žinoma iš T. M. 
mierių ir p. Gabrio pranešimų,
Kudirkos raštai yra išleidžiami ne 
kokikm bizniui, bet plačiam popu- 
liarizavimui musų raštininko raštų, 
kitaip sakant, plačiajai musų visuo
menei — tad neprošalį butų, kad 
T. Ii. D. rimtai ir iš anksto ap
tartu veikalo kainą, padarytų tą 
išleidimą kuoprieinamiausiu musų 
neturtingiems žmonėmis.

Mano ypatišška nuomonė yra to
kia:’j ei T. M. D. leidžia Dr. V. 
Kudirkos raštus iš aukų, kurtas 
dėjo^irMomcHė, tai ir tie raštai turi 
būti pardavinėjami, kuopigiaustai, 
kad tik sugrįžtų kaštai išleidimo.1 
O jei tos laidos kompletas bus par- I 
davinėjamas pb $5.00, kaip kaž- 

buvo jau minėta — tai V. 
rkos raštai bus papuošalu tur-

ir
D.

Kudii 
tingesniųjų žmonių bibliotekose; 
mumis-gi beturčiams reiks pasiga- 
nėdiųti recenzijomis 
kairu, 
čiau, 
tyje:
V. Kudirkos raštų laidą, mes ne
atneš ime naudos ir garbės lietuviš
kai visuomenei. 4

Pasitikiu, kad gerb. tautiečiai, 
arčiau šio darbo stovintiejie, išsklai
dys mano abejojimus ir duos at
sakysią ant viršaus paduoto už
klausimo.

ir jei tokia 
bus ištikrųjų — tai, pasaky- 

te jo. raštai pasilieka rankraš- 
išleisdamį brangią daktaro

mes

1

B. Želma.

KASj GAUS KUDIRKOS RAS
TUS DYKAI.

Laikas nuo laiko gauname laiš
kus su užklausimais, ar visi T. M. 
D. sąnariai gaus Kudirkos raštus 
dykaį ir ar visus iš karto.

Mat, tų raštų, kuriuos T. M. 
D. iš visų jiegų stengiasi užbaigti 
ir iškeisti dar šiuosmet, bus 6 ar 
7 knygos ir daigi su paveikslais.

:ad paprasta jų kaina 
mažiausiai keli dolta-

>Iatojnai, 
turės' būti 
riai, todėl nekuriems išrodo lyg 
keista, kad visi T. M. D. sąnariai, ’ 
užsimokėję tik 60 centų metinės 
duoklės, galėtų tuos raštus gauti 
visai dykai, j Buvo net nekuriu 
įnešta, kad delei didelės vertės mi
nėtų raštų T. M D. sąnariai turėtų 
šiek-tiek daugiau primokėti. Vie-

Į

neyra “bizniška” 
riu yra ištiesti ir

įstaiga: jos 
ir išlyginti.

antrasai T. M. D. susi*

pilnai užsimok ėjusiems T. M. D. 
sąnariams visus Kudirkos raštus 
dykai, be jokio primokėsimo. Vie-

visus
draugi/**

tie, kurie pristrašys 1

Kudirkos raštai skai-
1909 metus. T odėl



p
[vi

uteinačią Naują Metą.
Kas prisitašys prie T. M. D. 

po Naują Metą, tas jau neturės 
tiesos gauti dykai Kudirkos raštų, 
bet gaus tuos raštus, kokie išeis 
po jo prisirašymui, t. y. 1910 me
tuose. Toksai, po Naujų Metų 
prisirašęs sąnarys, norėdamas gauti 
Kudirkos raštus, arba kitokias kny
geles, ankščiaus T. M. D. išleistas, 
galės jas gauti už pusę jų papra
stos kainos.

Išvengimui nesusipratimų, lai vi
si atkreipia į tą ypatingą atydą.

T. M. D. gal negreit galės duoti 
musų visuomenei kitą tokią progą, 
nors ji ir stengsis visados išleidi
nėti svarbiausius ir naudingus raš
tas.

Todėl visi, kurie nori pasinau
doti šia proga ir gauti Kudirkos 
raštus dykai, turi tik vieną kelią: 
prisirašyti prie T. M. D. nevėliaus 

' gruodžio menėsio ir užsimokėti jos 
Centro iždan pilną metinę mokestį 
60 centų už šiuos 1909 metus.

Duodami šį didziausį lietuviškoj 
literatūroj veikalą, męs tikimės 
žymaus pasididinimo T. M. D. są
narių skaitliaus šiais metais, bet 
podraug męs tikime, jog jie, apsi- 
pažinę arčiaus su T. M. D. mie- 
riais ir pamatę jos naudingą dar
bą liks ir ant‘ toliaus energiškais 
jos rėmėjais. --

mu-

tuk-
raš-

' DRAUGIJOS, AUKAVUSIOS 
IŠLEIDIMUI KUDIRKOS RAS

TŲ.
Daugybė draugijų aukavo išlei

dimui Kudirkos raštų pagal savo 
išgalę, nestatė jokių išlygų: jos 
pagirtinai rėmė tik naudingą 
sų draugijos darbą.

T. M. D. pasirūpins apie 
stantį egzempliorių Kudirkos
tų parengti su gražiais apdarais ir 
ant dailios popieros, ir visoms 
draugijoms, kurios nestatė jokių 
išlygų, išsiųzdinės po pilną eg
zempliorių (6—7 knygos), kaipo 
apdėką už parėmimą aukomis.

Tam tikslui Centro Valdyba yra 
sutaisiusi tam tikrą surašą visų au
kavusių draugijų.

Yra kelios draugijos, kurios už
laiko savo knygynus, ar skaityklas, 
ir kurios todėl norėjo, kad T. M. 
D. atlygintų jųjų auką raštais. To
kioms draugijoms bus atlyginta 
pągal jų norą knygomis pagal jų 
nominališką kainą.

ATYDAI VISŲ KUOPŲ IR PA
VIENIŲ T. M. D; SĄNARIŲ.

Kuopos, bei pavieni, siųzdami 
pinigus T. M. D. Centro iždan, tu
ri prisilaikyti tokios tvarkos:

#uopos sekretorius surašo visus 
vardus ir pravardes sąnarių, kurie 
užsimoka savo mokestį ir kiek kiek
vienas moka.

Naujai prisirašę turi būt pažy
mėti, kad tai yra nauji sąnariai.

Kuopos kasierius tada išperka 
“Money^ Qrderį" ant visos sumos 
pinigų, kokie įplaukia nuo tų mo
kesčių ir išsiunčia tą “Money Or
derį” kartu su surašu užsimokė
jusių sąnarių Centro Raštininkui, 
p. V. A. Greičiui, padedant ant 
laiško antrašą: V. A. Greičius, 
7 Stiles ’ Hali, Valparaiso,. Ind. 
Bet ant “Money Orderio” reik pa
rašyti teip: A. J. Povilaika, 804 
Bank st., Waterbury, Conn. Tai- 

\ gi “Money Orderiai” yra išperka- 
\ mi ant Centro Iždininko, bet siun- 

. čiasi Centro Raštininkui, kuris, įra
šęs viską į savo knygas, persiųs 

?• —^Money Orderius” Centro Iždinin- 
? kui P. Povilaikai.

Kuopos, prisilaikydamos šito pa
tarimo, pagelbės užvesti gerą tvar
ką ir visus reikalus galima bus at- 
likiiadaug greičiau ir be keblumų.

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

UŽSIMOKĖJO.
Už 1909 metus.

• Pittston, Pa., 24 kuopa: Jur. Ka- 
zakevičia, Mat. Tuluba, Juoz. Sa- 

ą muolis, Tam. Paukštis, Juoz. Če
pulis, Kaz. Kačergis, Juoz. Tilins- 

. kas, Ona Cekaitienė, Leon. Šepa- 
raiti s, Pet Miglinas.

X Shenandoah, Pennsysvania, 25 
Alb. Bridickas, Jon. Kli- 

] \*ičia. P. Birštonas, L. M. Kazu 
4”.'Į^tas, Mat. Vakrina. V. Balčiūnas, 
|^T Ign. Račkauskas, Ant. Ąlinskas, 

Ad. šaukevičius. K. Brukevičius, 
Ju°z. Byla, A. Gruzinskas. Naujai 
prisirašiusieji: Jon. Vinkleris.

Staniškis, Al. Pajauskaitė, 
B '1 Stan. Vitaitis, Marė Juraitienė, M. 
■T K. Žvingiia, K. Bnindza, G. Sta- 

niūris, J. Vakrina, J. Staniškis, 
■ Stan. Gegužis, J. A. Rutkauskas.

Chieago, III., kuopa: Juoz. 
J Valonis,. Ant. šalaševičiųs, P. A. 
B į Samsonas, P. Lapavičius. Al. Žel-

Brooklyn, (Greenpotnt), N. Y. 
naujai prisirašiusieji: P. J. Be- 
liauskas, J. Vaičiūnas, Juze Sur- 
dukaitė.

, T. M. D. raštininkas, 
V. G. Greičius.

|| 15 d. liepos pietinėj Gtekijoj 
siautė smarkus žemės drebėjimai, 
kurie išgriovė nemažai kaimų. 
300 žmonių tapo užmuštų, o dar 
daugiau sužeistų; tikro nukentėju
sių skaitliaus dar nežino.

IŠ VISUR.
pirmi|| Prancūzijos ministerių 

ninkas Clemenceau apreiškė parla
mente, jog ant toliau Prancūzijoj 
nebus leista nė jokiems svetimų 
kraštų šnipams užsilaikyti. Tas 
kreipiasi ypač prieš maskoliškojo 
rando šnipus, laikomus Prancūzi
joj šnipinėti terp maskoliškųjų re- 
voliucijonierių ir studentų. Mat 
caro šnipai jau per daug susiteršė 
Prancūzijoj. Gal Prancūzijos pa
veikslą seks ir kiti civilizuoti kraš
tai.

|| Netoli Haisborough jūrių ži
burių angliškas povandeninis lai
velis C II. susimušė su prekių gar
laiviu Eddystone ir su 13 įgulos 
žmonių paskendo; tik 3 jurininkus 
ištraukė dar gyvus, kiti užtroško.

|| Išpanijos karalių giltinė pa- 
liuosavo nuo vieno priešo: 18 d. 
liepos Ryme pasimirė Don Carlos, 
kuris norėjo sau Išpanijos sostą 
pasisavinti ir kėlė sukilimus.

|| Netoli Melilla, Morokko sulta- 
nate, maurai užpuolė ant stovyklų 
išpaniško jenerolo Marina, bet jų 
užpuolimą išpanijonai atmušė ka- 
nuolių šūviais.

IĮ Parengtas jaunųjų turkų ka
riškasis teismas Adeną apskrityj, 
Azijatiškoj Turkijoj išdavė dabar 
savo raportą, kurį užbaigė sekan
čiai : skerdynes čia pagimdė valdi
ninkų apsileidimas. Penkiolika 
ypatų pakarta, 800 užsipelno mir
ties bausmę. 15.000 sunkius dar
bus per visą gyvenimą. 80000 
mažesnes bausmes. Taigi kalti 
veik visi vyriškos lyties gyvento
jai. Todėl teismas paduoda su
manymą atleisti visiems likusiems 
kaltes. Mat turkiškasis karo lau
ko teismas visgi žmoniškesnis negu 
Maskolijoj maskoliškojo caro įve
sti.

|| Persijos šachas, paėmus jo 
sostapilį laisvės šalininkams, iš sa
vo rūmo pabėgo į maskoliškąją 
ambasadą. Laisvės šalininkų va
dovai šachu apšaukė sosto įpėdinį, 
sūnų pasislėpusio maskoliškoj am
basadoj, Ahmedą Mirzą. Kazokų 
vadovui Liachovui palikta toliau 
vadovauti kazokais, jeigu sutiks 
spangai klausyti paliepimo karo 
ministerio. Naujasis šachas turi 
12 metų; todėl iki jis sulauks pilnų 
metų Persiją valdys regentas, ku- 
riuomi tapo paskirtas Azad-Ul 
Mulk; nemetį šachą manoma leisti 
į Angliją mokytiesi.

Į| Persijos ęostapilyj šacho ka- 
riumenė, per maskoliškąjį pasiun
tinį atsišaukė su užmanymu pasi
duoti revoliucijonieriams. Lachovo 
kazokai reikalauja, kad juos pri
imtų tarnyston revoliucijonieriai. 
Bet jiems atsakyta, kad jie su sa
vo oficierais gali sau tėviškėn grįž
ti. Šachas vienok dar nenori nu
silenkti. Bet dėl užsispyrimo, jis 
gali sosto netekti. 14 d. liepos 
visą . dieną Teherane ant gatvių 
traukėsi kruvini mūšiai.

užsilaikyti ant sosto, nes 
sukilo tvirčiausios maurų 
Jo brolis Mulai EI Kebir 

likosi šaitanu apšauktas,

Naujasis Morokko sultanas 
Mulai Hafig, kaip rodosi, teipgi 
negalės 
prieš jį 
giminės. 
Zemure
ir su ginkluotais šalininkais iš
traukė į Fezzą prieš Mulai Hafigą. 
Aišku, kad atsieis Europos viešpa
tystėms galą tiems nesiliaujantiems 
kraujo praliejimams padaryti.

Ispanija Melilėj, Morokko 
sultanate, šiaurinėj Afrikoj, ant 
kranto išsodino savo kariu menę, 
kuriai iš Išpanijos išsiuntė 4000 ka
reivių. Šita expedidja išsiųsta nu
bausti berberų giminę, kuri užmu
šė keturis išpaniškus darbininkus. 
Išpanijonai po Atalayon turėjo 
kruviną surirėmimą su berberais, 
kuriuos vienok kanuolių šūviais iš
vaikė.

|| Policijos perdėtinis mieste 
Hanovere, Prūsuose, išleido pada- 
vadijimą liepiantį areštuoti mote
ris ir merginas nešiojančias ilgas 
špilkas skrybėlėse. Padavadijimas 
gana protingas, nes ilgoms špil
koms moterys jau ne vienam akis 
išdūrė.

| Maskolija išsiuntė į Persiją 
visą savo Kaspiškų jūrių laivyną. 
Kadangi Persija visai, neturi laivų, 
tai caro admirolai bent nereikalau
ja bijoti Persijoj naujos Cušimos. 
Visi tie maskoliškiejie kariškiejie 
laivai ne apkaustyti plienu.

Į Bausmę rusino studento L. 
Sičinskio, kuris Galicijos teismo, 
už nušovimą Galicijos ciecoriaus 
vietininko grafo Patockio tapo mir
tim pasmerktas, apkeitė kalėjimu 
visam jo gyvenimui.

|| Švedijos valdžios išvijo iš Šve
dijos 8 maskoliškus revoliucijonie- 
rius, kurie buk buvo nutarę už
mušti carą Mikalojų Jain atkakus 
i Stokholmą.

|| Vokietijos kancleris Buelow 
pasitraukė jau nuo vietos. Jam 
pačiam nurodžius, ciecorius kancle
riu paskyrė Prūsų vidaus ministe- 
rį Bethmann-Hollwegą.

|| Portugalijoj, maudynių mieste 
Benavente 16 d. liepos siautė že
mės drebėjimai; apsiėjo jie vie
nok be žmogiškų aukų.

|| Anglija padarė sutarimą su 
Sijamu, sulyg kurio ji gauna nuo 
Sijamu 15000 ketvirtainių mylių 
žemės.

NAUJI RAŠTAI
"Draugas”, Katalikiškas Laikraš

tis, IVilkes Barre. Pa. N. 1.
Išėjo jau Nr. 1 Amerikos kuni

gų leidžiamo laikraščio. Išleidę-, 
jai paaiškina, jog jie tyčia pavėlino 
išleidimą, kad nieks negalėtų už
mesti, jog jie nori savo laikraštį 
primesti organu S. L. R. K. A. 
Pirmame laikraščio numeryj telpa: 
Eilės “Pasveikinimas “Draugui”. 
Atsiliepimai “Nuo Leidėjų” ir 
“Nuo Redakcijos”. Toliau eina 
“Doleris”. “Naminis vaikų auklėji- 
mos”. Žinios iš Amerikos. Žinios 
iš visur. Juokai. Lietuvių Tautos 
Mylėtojų Sanjunga. Iš Lietuviškų 

dirvų Amerikoj: korespondencijos 
Iš Maspeth, Pittston, Bayonne. 
Aprašymas buvusio S. L. R. K. 
seimo. Redakcijos
Smulkmenos. S. L. R. K. seimo 
protokolas. Blaivybės reikalai. 
Dėlko žydai nėra mylimi net lais
voj Amerikoj. Pasaka “Kreivas 
veidrodis.

pastabos.

..Viešpaties Lesaus gyvenimas. 
Pagal Sv. Evangeliją parašč J. 
Baltrušaitis. Seinai. 1909 m. 187 
pusi. —

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

Sveikatos prelekcijos. Rūpesti8- 
mi lietuvių ir anglų moterų, pri
tariant miesto sveikatos departa
mento viršininkui ir gerb. kun. 
Kriauciunui, bus parengta moti
noms pamokinimai, kaip prižiūrėti 
ir auginti kūdikius per vasaros kait
ras mieste. Tie - pamokinimai ar
ba prelekcijos atsibus ateinančia
me nedėldienyj, liepos 25 dieną. 
7:30 vai. Sv. Jurgio parapijos sa
lėj ant Bridgeporto. Bus daug 
naudingų' motinoms paaiškinimų 
ir pamokinimų, kaip užlaikyti kū
dikius vasaros laike. Tuos pamo
kinimus motinoms suteiks lietuvis 
daktaras ir sveikatos departamento 
viršininkas, Dr. Evans. • Jei pa
starasis kartais negalėtų pribūti tan 
susirinkiman, tuokart jis atsiųs sa
vo astovą.

Taigi lietuvėms motinoms gera 
proga susirinkimą atlankyti ir su 
įdomumu pasiklausyti pamokinimų 
apie vaikų auklėjimą, kadangi va
saros karščiai kas metai kūdikius 
kaip žiedelius suvytina ir nuvaro 
be laiko į kapus. Motinoms rei
kia daugiau apšvietos, daugiau 
mokslo ir rūpestingumo apie kūdi
kėlius, o tuokart tų mažyčių dau
guma butų galima išgelbėti iš gil
tinės nagų. Užtaigi, motinos, ne
apleiskite tų rengiamų prelekcijų 
be savo įdomumo, skaitlingai pas
kirtoj valandoj susirinkite ir pasi
klausykite pamokinimų.

Antra prelekcija arba pamoki
nimas ir išaiškinimas rodomų pa
veikslų bus toje pat salėje seredos 
vakare 28 d. liepos, 7:30 vai. va
kare. Kaip pirmą teip ir šit) antrą 
prelekciją lietuvės moterys turi bū
tinai atlankyti ir pasimokyti auklė
jimo savo kūdikių.

Apgautas pinigais. Ku
rią tai dieną pirmos sanvaitės šio 
mėnesio, mieflo dalyj West Side, 
ant Canal stj liAuvis Valčiukas 
ėjo jieškodamaš""darbo. Kelyje 
prie jo prisišfiejo Mu vyrai, iš ku; 
rių vienas pa'sitailft eiti greta su 
juo, o antras9 f jo Y^skui. Paskiau 
einantis vyras; pB valandėlei pa
siskubino ir šhtodčt pralenkė. Pra
lenkęs, traukė iš kižpakalmio keli
nių kišeniaus skepetukę, o su ja 
ištraukė ir du popieriniu pinigu, 
kurie, suprantama, nukrito ant ša
ligatvio priešais einančius paskui 
jį lietuvį ir kitą vyrą. Su Valčiu- 
ku einantis vyras pasiskubino pa
griebti nukritusius pinigus; buvo 
tai popieriniai $1 ir $50. Doliarį 
jis įsikišo į kišenių, o penkiasde- 
šimts-doliarinę sutiko pasidalinti 
su lietuviu pusiau. Prašė, kad duo
tų 25 dol. Sis, nieko blogo nema
nydamas, išsiėmęs 25 dol., davė 
nepažystamam vyriškiui, o tas ati
davė jam 50 doliarinę, kuri buvo 
netikra.

Panašių atsitikimų pasitaiko ga
na daug. Todėl lietuviai turi gc- 
riaus apsisaugoti, Ičad jeib kas pa
našiai juos neapgautų. Valčiukas 
buvo be darbo, o tokiame stovyje 
25 dol. buvo labai dideliais pini
gais; todėl jis yra, beabejonės ne
mažai nuskriaustas. ,

vitarpinės Pašelpos draugija, į ku
rią priguli ir moters ,prigulinti į 
Sus. L. A.; Sus. Liet. Amerikos 
kuopos 183 ir 226; Liet. Amerikos 
Sanjungos kuopa 81 * ir besilavi
nantis dainuoti Dainorių Ratelis, 
kuris, kaip sakoma, pusėtinai gra
žiai dainuoja.

Liepos 16 d., So. Chicagos poli
cijos teisme buvo kvotimas A. 
Kazlauskienės, o liepos 17 •— 
Busuladzicho, turko, pag*^? su 
pagelba detektyvų F. Kazlausko, 
grosemiko-mėsininko, gyvenančio 
pn. 9011 Greenbay avė., jo jgyve- 
nime pas jo pačią. Kazlauskienė 
prisipažinusi kalta, bet sakiusi, kad 
mylinti savo vyrą, o turkas, ar ma- 
gyaras, ją tik “prisiviliojęs” prieš 
jos norą, už ką ji, žinoma, neima 
ant savęs atsakymo. ' Turėjusi ji 
su juo reikalą nuo seniai, o tame 
dalyke “agentavusi” kokia tai senė 
ungarė.

Turkas, kvočiamas, teisinosi, kad 
jis ją neviliojo, bet ji jį viliojusi, 
jam rašiusi laiškus ir kvietusi pas 
savt. Esant, ir paskutiniu sykiu 
nebūtų pas ją ėjęs, kad ji nebūtų 
jam rašiusi užkvietimą. Jos laiš; 
kus, jam rašytus, jis perdavė savo 
advokatui.

Galutinas nuteisimas pripuola 21 
d. liepos.

Liepos i^2 d., ties Budriko krau
tuve, 3252 So. Morgan st., du len
kai užkabino sėdinčius ant trepu 
du lietuviu. Užkabintas lietuvis 
užkabinusį pastūmėjo. Pastūmėtas 
pradėjo da labiau nerimauti. . Tad, 
prisirinkus didesniam lietuvių skai
čiui, lenkpalaikiai tapo pusėtinai 
apkulti. Pašauktas policijos patro- 
lis

Siaurinis dalies Chieagos' lietu- 
uių yra veik didesni dalis sulen
ki jf. Vadinasi nekurie lietuviais, 
bet tarp savęs kalbasi daugiausiai 
lenkiškai, lankosi į lenkišką šv. 
Trejybės bažnyčią ir visokiuose rei
kaluose eina pas lenkus krautuvi
ninkus. Ten yra vėliausiai Chica
go j e (apart Rosclando bažnyčios), 
nes tik 3 metai, susitvėrusi lietuviš
ka šv. Mykolo Arch., bažnyčia, 
kurioje klebonauja kun. N. Luko
šius. Apie didumą parapijos gali
ma maždaug spręsti iš 500 sannlo- 
mų bažnyčioje suolų. Lietuvišką 
bažnyčią lankančių bus į 2000— 
2500 ypatų. *> j

North Side tai pirmoji Chicagos 
lietuvių apgyventa/ vieta. Čia yra 
lietuvių gyvenančių nuo apie 30 
metų. Chicagpj yra 5 vietos, o su 
priemiesčiais 8, lietuvių apgyven
tos./ Iš visų Chicagos vietų North 
Side yra čysėiąuzias oras ir šva
riausios gatvės, neskaitant prie
miesčių Roseland ir Kensmgton. 
North Side lietuvių apgyventą vie
tą sunkų apriboti, nes lietuviai gy
vena išsisklaidę. Menama centru 
esant “įdomiausia” čia vieta, vadi
nama “Lietuviškas Pūdymas” — 
ant kampo Paulina ir Wabansia 
avė., kur viename name gyvena 
apie 18—20 lietuviškų šeimynų. 
Apie Noble ir Wabansia gatves 
yra daugiansiai sulenkėjusių lietu
vių, daugiausiai paeinančių iš Vil
niaus gub.

Menama, kad čia yra į 5—6 
tūkstančių lietuvių. Bažnyčią lan
kančių apie 2000, nelankančių apie 
rooo, o sulenkėjusių kitątiek. Nors 
gana daug lietuvių čia yra, bet 
lietuviškų krautuvių yra labai ma
žai, — matomai jas lietuviai ne
remia, lankosi pas lenkus ir žydus.

Lietuviški bizniai yra sekanti: 
valgomų daiktų ir mėsos krautuvės 
2 — šliuzas ir Nausėda; valgomų 
daiktų i — Kareiva; cukri
nių ir mažmožių I —T. Grigalius; 
vyrų papuošalų, mažmožių, šif- i 
korčių, real statė ir spaustuve — 
P. M. Kaitis; grynai lietuviškų 
karčiamų yra 7; kriaučių "šapos” 
6 — Dovydaitis, Buividas, Saka- 1 
tauskas, Žitkus, Pauliukaitis ir An- < 
tanavičius. Du trečdaliu lietuvių 1 
— yra kriaučia-.

Daugiausiai čia lietuviai dirba: 1 
Deering’o ūkiškų mašinų fabrike, < 
Jsorth Westem Yeart — mielių ’ 
fabrike (apie 200 lietuvių) ir Jack- ; 
son Bridge Works. I

Lietuviškos įi*taigps ir draugijos 1 
yra sekančios: šv. Mykolo Archa- i 
niuolo parapijaESusiyienyjimo Lie
tuvių Rymo Katalikų kuopa, drau
gija šv. MykoŪ> AįTchaniuolo No. 
2 (No. 1 min«) »— bažnytinė, 
Lietuvių Moterių (įraugija (nepa
tirta vardas) bažnytinė, Lietu
viška Dramatiška draugija po Prie
globa šv. Ceciljos — bažnytinė, 
(šita draugija piftniau vadinosi 
“Lietuviška Dramatiška draugija”, 
bet praeitą metą pridėta da “po 
priegloba šv. Cecilijos”). Po per
keitimui vardo daugumas sąnarių 
atsimetė ir draugija pradėjo mažai 
ką veikti, (ši draugija tari savo 
knygyną). "Senutautiškos” drau
gijos, arba tokios, kurios neverčia 
atlikti išpažinti, bet visame laikosi 
bažnyčios: Lietuvos Brolių draugi
ja ir Did. Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino draugija. Teip vadina
mos tautiškos draugijos yra: ---------r-----
Kriaučių Savitarpinės Pašelpos nes, teip ir teisėjai, kiekvienoje pro-

besipešančius suareštavo. -

VIETINES ŽINIOS
Byla ta tęsiasi jau trjs 

Lėšos, skaitant teisėjų,

Airis f s Gingles byla kaino ja 
$10.000.
sanvaitės.
“juristų” ir visokių specijališkų ty
rinėtojų algas, siekia į $3.370, o 
imant viską drauge, byla lėšuoja 
dešimtį tuksiančią dol.

Aplink šetnp lenktyniuojanti vai
kinai, išsiųsti “Chicago American”, 
pereitą subatą; liepos 17 d., buvo 
dviejose priešingose pusėse. A. 
L. Little ir M. D. J. Sweine, iške
liavę j vakarus, radosi prie 165 il
gumos vakaruose, o H. J. Murphy 
ir W. C. Kroger, iškeliavę į rytus, 
buvo mieste Poznaniuj, Prūsuose.

'Ar 
Jeigu 
valgyti, per keliąs dienas, ypač ne
duok alaus, kavos, arbatos, arba 
koninio pieno.

Jeigu kūdikis mėnesio senumo, 
imk 4 stalinius šaukštukus miežių, 
įdėk j kvortą šalto vandens ir virk 
pamažu kokią valandą, ar.daugiaus, 
laiko. Jeigu kūdikis senesnis, įdėk 
į vandenį daugiaus miežių. Išsemk 
ir duok kūdikiui skystimą. Tai vi
sas maistas, kokio kūdikis reikaiau- 
na, kol nebos sveikas. Kada jis 
nori gert, duok jam tik tą gėralą.

Jeigu nenori pats virti, gali 
tokį miežių skystymą gauti par
kuose. ’

Po ta m, kada kuaikis pasveiks, 
galite gauti ten pat gerą, tyrą pieną 
bonkutėse, tinkamą stačiai kūdikiui 
vartoti.

Norinti pirkti iš parkų pieną ar
ba miežinį vandenį, turite viena 
diena pirmiaus, negu norite gauti, 
užsisteliuoti.

turi tavo kūdikis diarrhoea? 
turi, tai neduok jam nieko

Jurgis IV. Griffin, negras, tar
naujantis ant Pullmano karų kaipo 
durininkas, buvo apkaitintas už pa
vogimą dvidešimties doliarių ir 
areštuotas. Jis pripažintas nekal
ta ir tapo paliuosuotu. Jis ap
skundė jį suareštavusį žmogų. Pri- 
siekdintiejie teisėjai pripažino Grif- 
finui $3.500 atlyginimo už jo nu- 
skriaudimą. Bet teisėjas Dugro, 
vedantis tą bylą, numažino nuspren
dimą ant $300, sakydamas, kad ne
gras apskųstas už neteisingumą "ne- 
nukentfjo tiek pažeminimo, kaip 
baltparvis dčl neteisingo .areštavi
mo”. Tokis teisėjo pasielgimas, 
suprantama, yra be apsvarstymo, 
nes jeigu negras turi daug ma
žiau jausmų už baltąjį, tad, kaip 
išsitaria Chicago American redak
torius, jis turėtų būti daug leng- 
viaus baudžiamas ir už visokius 
kriminališkus prasikaltimus negu 
baltasis, nes turint mažiau atjauti
mo ir prasikaltimus daug lengviau 
papildyti. Kaip baltiejie, teip ir 
juodieji^ yra lygiais valstiečiais ir 
lygiai prasikalsta prieš įstatymus. 
Pagal tiesą, visi lygiai turėtų būti 
teisiami. Bet Amerikos kaip žmo-

.?

AT YDAI DRAUGOVIŲ, ETC.
Užpereituosc metuose “Lietuva” 

pradėjo leisti savo Kalendorių. 
Leizdama tą savo Kalendorių ma
nė dar labiau pasitarnauti savo 
skaitytojams bei visuomenei. O 
kad tikrai tuo pasitarnauta, mano
me, neužginčys nei vienas. Nes 
tų dviejų metų Kalendoriai visgi 
buvo knygelėmis, kurios bus skai
tomos ir už metų, net gal už dešimts. 
Išleistuvė stengėsi suteikti “Ųie- 
tuvos” skaitytojams vispkių įdomių 
informacijų Kalendoriaus pavidale. 
O kad tas informacijas mėgo skai
tytojai ir neskaitytojai “Liet.”, tai 
tą parodo didelis Kalendorių rei
kalavimas. Ir mes galime tvirtai 
tikrinti, jog “Lietuvos” Kalendorių 
tapo daugiau parduota ir reikalau
jama negu bile vieno kito Kalendo
riaus. 4

Vienok, kaip nė vieno daikto ant 
svieto nėra tobulo, taip ir Kalendo
riai pereitų metų nebuvo tokiais: 
jiems daug ko truko. Mes žinome 
šitą ir atvirai pripažystame. Bet 
žinodami šitą, taipgi stengiamėsi 
padaryti juos kaskart tobulesniais. 
Mes norime padalyti musų Ka
lendorius tokiais, kad iš jų galėtų 
žmogus visada šį-tą pasimokinti ir 
galėtų padėti juos sale savo ge
riausių knygų, kad galėtų jais gė
rėtis ne tik tuo tarpu, bet ir vė
liau.

Bet atsiekti šitą musų siekį gali
me tiktai tuomet, kada prie page
rinimo jo prisidės su žiniomis ir 
musų garbus skaitytojai. Mes no
rime įdėti 1910 m. Kalendoriuje 
kiek galint tobulą statistiką visų 
lietuvių Amerikoje. Todėl malo
nėtame, kad musų skaitytojai pri
siųstų žemiau padėtu adresu šio
kias žinias iš savo miestų: Kiek 
lietuvių abelnai gyvena kokiame 
mieste; kiek draugovių yra, kaip 
jos vadinasi,.ar pagelbinės, ar ki
tokios, kiek narių priguli prie jų, 
kiek kokia tartų tari, ir (jeigu ga
lima) raštininkų adresus. Prisiun- 
tėjams šitokių žinių suteiksime do
vanas sulyg žinių svarbumo. Duo
sime dovanų: Kalendorius (5, 10 
ar daugiau egz.), “Lietuvą” me
tams ir daugiau.

Žinias malonėtame greitu laiku 
gauti, nes Kalendorius jau rengia
mas.

Draugysčių raikailUiO

sugromuliuojamus. šitas vestas 
sutaisytas iš seno raudono vyno rr 
gydančių kalnų žolelių ir yra ge
riausias nuo visokių nesveikumų 
skilvio, žarnų bei kraujo. Vaistas 
priduos jiegos visam kunui, paga
mins naują, gyvą kraują ir suteiks 
naują energiją. Gaunamas aptie- 
kope. Jos. Triner, 616—622 So. 
Ashland avė., Chicago, I1L

APGARSINIMAS.
Pranešame Chicagos lietuviams, jog 

sutvėrėme naują draugiją vardu “Var
pas”, prie kurtos iš kart prisirašė 32 
nariai ir {mokėjo po $1.00 {stojimo. 
Mėnesinė mokestis tiktai 25c. Pagel- 
bą duos taip kai? ir kitos draugovės. 
Susirinkimai laikomi nedėldiemais 
po 15 kas mėnesis, Juozapo Kovarskio 
sevtainėje, 1191 So. Western avė., 
kampas 25 gatvės. Norinti prisira
šyti malonės pasiskubinti pakol pi
gus įstojimas. Kitos draugijos teik
sis kreiptis prie raštininko ‘Ant. 
Gurskis, 2219 W. 23rd Place, Chica
go, III.

, APGARSINIMAS.
Pranešame Chicagos Lietuviams Ir 

apielinkės, jog mes sutvėrėme naują 
pagalbinę dr-stę vardu Chieagoe Lie-' 
tuvių Pagelbės Kliubat. prie kurios 
iksyk prislraėė 25 sanariai ir {mokė
jo po 11.00 {stojimo. Minėtas Kliu-' 
bas duos pagelbą ligoje nuo $5.00 iki 
$7.00 sanvaitėje, o laike mirties drau
go bus ttmokama nuo $100 iki $150. 
Sąnariai nemoka jokią ekstra mo
kesčių kaip tik po 50c. | mėnes|.* 
Mitingai mėnesiniai laikomi pirmą 
aanvaitę mėnesyje subatos' vakarais 
apie 7 vai. Antras pusmėnesinia mi
tingas bus laikinas kas antrą saa- 
vaitę subatos vakarais. Mitingai at
sibūva K. A. Pallulo salėje, 585 So. 
Jefferson st., kampan Hth Pi. Vy
riausybė • išrinkta. A. J. Pihackas, 
prez , K. A. Paliulis. proL aekr., 
A. Pauluckas, fin. sekr. Norinti pri- 
slraiyti malonės atsilankyti { musų 
susirinkimus.
Chicagos Lietuvių Pageltos Kliubas.’i

DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Chicago. Dr-etė Apveizdos Dievo, 

parengė pikniką nedėlioj. 25 dieną 
liepos, 1909 m., naujame ir puikiame 
parke Leafy Grove, WilloW Springs, 
III. Prasidės 9 vai. Ui ryto. Tikietaa 
vyrui su motore 25c. Visus vaikinus 
ir merginas, senus ir jaunus kuo- 
skaitlingiausiai užpraėo atsilankyti 
busite užganėdinti, ba rasite naujame 
ant ėlo' puikaus Dr-stės pikniko, p 
parke geriausias sėdynes su pavėsiais, 
kur bus visokios zabovos dėl svečių, 
o po draug ir lenktynės. Užkvlečia.

Komitetas.
Pasarga: Važiuojanti ant pikniko 

16 visų dalių miesto valiuokite iki 
Archer ave_ tepsi Imkit Archer . 
Limito karus, kurie davež iki City 
Limitą, o ten Joliet karai nuvež iki 
pat parkui. Jeigu ta diena lytų, pik* ; 
nikes bu? atidėtas ant vėliaus. f

F®
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P. S. 
adresu:

$*52 So.

"Lietuvos” IHeis t uvi.
Visas žinias siųskite šiuo

J. Ilgaudas.
Halsted st., Chicago, III.

A. OLSZEWSK!O
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 Olszetvskis būva Bankoje 
sekančiose valandose:

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

Nedalioms ir šventoms dienoms: 
Nuo u 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 
su patim Olszewskiu malonėkite 
atsilankyti virš nurodytose valan-

3252

PUIKUS RUIMAI PARANDA- 
VOJIMUI.

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

A. Olszewskio name po nr. 
3246 So. Halsted st

didelė 
šviesus, 
trepu.

visa- 
skal- 
švie- 
Ran-

APGARSINIMAI
SKIRTUMAS MAISTE.

y Yra labai didelis skirtumas mai
ste. Ir maitinimosi nereiškia dau
gumas maisto, bet jo gerumas; 
kai kurie maistai yra labai maitiu- 
gi, kfti vėl ne teip. Valgyk tiktai 
tokius valgius, kurie yra tavo or
ganizmui naudingi ir skanus, ir 
valgyk tiek, kiek sistemą neapsun
kina pavalgius. Jeigu gi pajau
stam, kad apetitas valgio sumažėjo 
arba kad negali jau tiek daug val
gyti kaip paprastai, tada vartok 
tuojau Trinerio Amerikoniškąjį 
Eliksyrą Karčiojo Vyno. Vynas

ir p

rengė pikniką nedėlioj, 15 dieną rug* 
piučio (AugUBt), 1909 m.. Bchutt’s 
Grove. Riverslde, Iii. Piknikas pra
sidės 9:30 vai. ryte. Tikletas 25c. 
vyrui su motere. Laimėjimas> Su » 
tuom tikietu turėsi proga i&laimėtl 
auksintus $5.00. Važiuokite La-Grange : 
karais iki Desplaine avė., ten išlipę 
eikit ( šiaurius iki daržui. Gerai 
žinoma visiema kad Dr-stė 6v. Roko 
ant savo parengtų piknikų užganėdi
na svečius prilankium patarnavimu. 
Dėltogi ir ant šio pikniko kviečiam 
visus lietuvius ir lietuvaites kuoskait- 
lingiauslai atsilankyti. Muzikantai 
bus iš Vilniaus, lietuvos sostapilėą, 
kurie krajįs tikrai lietuviškus šokius. • 
Skanus gėrymai ir gardus užkandžiai 
kiekvienam bus patinkami. Bus pir
mos kliaaos restauracija. Smagų ir 
linksmą laiką turės tas. kuris atsi
lankys ant musų pikniko. * Užkviečia

< | Komitetas.

PIKNIKAS.
Chi<ago Pirma ekokursija ir pik

nikai. parengtas Illinois Latvių Drau
govės ir Socijalistų partijos kuopos 
Chicagos Latvių. Alton Parke. Le
ment, III., nedėlioj. 1 d. rugpiučio, 
19C9 m. Trukia išeis nuo Union sto
ties. 10:45 vai. ryto, sustos ant Hal
sted ir Archer avė. Tikletas | abi 
pusi ir {tenga | daržą 60c., vaikams 
iki 7 metų 25c.
. Kviečiame brolius lietuvius Į musų 
iškilmingą ekskursiją.^. Yra gražus 
daržas ir daug žaismių?

Komitetas.

Pajieškojimai.
Pajieškau save brolio Juozo Labo* 

ko ir sesers Aleksandros, po vyną 
Gribienė. Kauno gub.. Raseinių pa
vieto, Kaltinėnų parapijos Broits 
jau apie 15 metų kaip Amerikoje, o 
sesuo apio 7 metai. Girdėjau, kad 
pirm S metų buvo B. 8t Louis, Iii. 
Jie patys ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:

Bos <1,

Pajieškau savo pačios Viktorinos 
Dalangoskienės. po tėvu Taišerska, 
kuri 4 d. lapkričio * išvažiavo kartu 
su kitu vedusiu vyru, Stanislava 
Šikšnio Amerikon. Moteris 27 metų 
amžiaus, vidutinio ūgio, tamsių plau
kų, pilkų aklų, smagios minos, pail
go veido, sunkios eisenos. JI pasi
ėmė su savim dviejų metų valką, Mi
kolą, vardu, taipgi pasiėmė su savim 
daug pinigų. Vyras St. Siknius 2< 
metų amžiaus, vidutinio ūgio, tam
sių plaukų, nešioja akinius, taipgi 
nešioja ir barzdą. Abu Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Sėlenos parapijos. 
Tam, kuris suteiks man tikras ži
nias apie mano moter| duosiu $50.00 
atlyginimo. Rašykite adresu:

Konst. Dalangoskls, 
121 Washington st, New Brltain, Coa.

Pajieškau savo brolio Jono . Mar* 
gevičiaus; Suvalkų gub., Senapilės pa* 
vieto, Garliavos kaimo. Pirmiau gy
veno Johnston City, IU. Aš ką tik 
atvažiavau iš Anglijos ir norėčiau su 
Juo susižinoti. Jis pats ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu:

Ant Margevičia
531 Broadway Grand Raplds. Mielu 

»*-*- -*«-' .M
Pajieškau savo pusbrolio Antano 

Orinto. 9 metai kaip Amerikoje; Su
valkų gub., Naumiesčio pąv^ Gelgau
diškio vaitystoa, Kurblnių kaimo. Jis

Ant. Laboka, 
Minden, W. Va.
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Lotas

Mūrinis namas geroj vietoj. 
25x131 pėdų. Kaina .. 32200.

Geriaasia Proga Lietuviams griaučiams
♦

Musų kjiaučjiškos dirbtuvės reikalauja daug naujų dar- 
tnninkų pncysiuvįjmo žif&onų, kelintų ir lypkių (bruslotų); 
hžbaigėjų (fyiiskers), skylučių siuvinėtojų; reikalauja žmo
nių, kurie įplaką, gerai dirbti bile kokį kriauSišką darbą; 
teipgi reikalaujame žmonių, kurie NORI mokytis kriauči- 
šką darbą. Pas mus yra darbas nuolatinis ir mes mokame 
daugiau negu kitos kriaučių dirbtuvės.

Visos musų dirbtuvės yra geriau įrengtos negu kitų; 
Jos yra Šviesios, sveikos, gerai išvėdintos; parankios priva
žiuoti su aukštutiniais ar žemutiniais karais. ■ Musų dirb
tuvės randasi šiose vietose: 261 Market st.; 242 Market st.; 
200 Clinton st.; 773 So. Halsted at.; piet-ryt. kampo 19tos 
ir Washtenaw avė.; Šiaur-ryt. kampo Wood ir Blucber st.; 
771 N. Robey st.; ir 1449 Milwnukee avė.

Musų naujoji dirbtuvė, viena iš gražiausių kriaučiškų 
dirbtuvių visame sviete, atsidarys šioje sanvaitėje; ji pasta
tyta ant šiaur-ryt. kampo Polk ir 41 mos avė., sveikiausioje 
miesto dalyjė; ir čia reikalaujame suvirš 1000 darbininkų.

* Hart Schaffner & Marx
7 Dirbėjai Gerų Drabužių

Virš, ofisas: piet-ryt kamp. Van Buren ir Market gat.

13) 
>dų.

20)

vtl

Medini* narna* Lotas 35x125
Kaina .............................. 31400.

3 lubų murinta namas, su krau- 
Randa 378 J mėnesį Kai 

................ ............................. 87*00
•inia narna* 6 kambariai, 
bankos. Kaina .... 31500.

24) Mūrinis namas, 10 kambarių, 
irti musų beako*. Kaina .... 31700.

28) 2 lubų medinis namas prie pat 
musų banko* Kaina .............. 32200.

na

29) 8 ruimų medinis namas, 2 pa- 
rvenlmal. Lota* 25x120. Kal- 

82300.

31) 2 lubų namas, arti musų ban- 
>s. iv ai na  .......... . 32500.

32) Geras mūriai* narna* Lotas 
18x125 pėdas.. Kaina .......... 82720.

35) 2 lubų murini* namas. 4 'pagy
venimai. Kaina ...................... 33500.

37) 3 lubų mūrinis namas, ant 2
lotų, galiūnas ir 10 pagyvenimų. Lo
tas 50x149 pėda* Randa 8157 į mė
nesi. Kaina .............................. 314000.

38) Puikus, naujas 2 lubų mūrinis
namas. Kaina  .......... . ........... 37000.

40) 3 lubų murinta namo* Randa
875 | mėnesį. Kaina .............. 87000.

čia telpa 206 labai gražių ir juokingų 
pasakų, berijančių kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų ir labai naudingos. 
CMcago, UI. 1906, pusi. 330........... 01.25

8140Drūtai apdaryta.

No. 69 Lietuviškos pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičių* Dalis HL 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juoklu- 

Chicago, III. 1904. 
.  <145 

............. -• .... 3140
pusi. 333..............
Drūtai apdaryta

Na. 70 Lietuviško* pasako* (vairios, 
Surinkč Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, III. 1906, pusi. 299. šioje da- 
lyj«, ^teip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų. telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš pamtaėtų knygų L n, III ar IV 
dalį, turės par visų aavo amžių nriš- 
s«mamų pasakų turtų.................8IAU
Drūtai apdaryta................................8140

No. c71 ■ -aikretflnlnko atminfmsL 
Passk Erknian-ėatrijanų sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, UI. 1907, pus
lapių 44................  150

No. 76 Maxira Gorki j. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis. 
Makaras čudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, HL 1906, pus
lapių 103. .... .... „.. .... .... 25c

PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33iios, CHICAGO, ILL

A. OL5ZEWSKIS, Savininkas.

Pigus Lotai.
Parsiduoda pigiai ant geriausių iš

lygų 6 lotai ant Union avė., arti 33. 
Ateikit* pamatyti ir paduoti savo siū
lomų kalnų. Turi būti greitai 
duodami.

A. Olszewski 
Halsted st.. Chicago,3252

par-

IU.

ba-

ŠITA b ANKA Skolina žmonėms pinigus pirkimui narni} ir lotų mieste 
Chicagos nuo mažiausios iki didžiausios sumos. Jeigu perki namą ar lotą, o 
neturi visų pinigų, ateik pas mus, o męs tau juos paskolinsime už prieinamą 
procentą ir ant lengvų išmokesčių.

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

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

ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori 
pirkti namą ar lotą mieste Chicago, ateik pas mus, o męs tau surasime tą ką 
norėsi ir ką j ieškai.

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

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

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 Banke yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir šifkorčių kasdien nuo 8 valandos ryto 

iki 9 valandai vakaro, o nedėkUeuiaisir šventomis dienomis nuo 9 valandos ryto iki 0 valandai vakare.
Olszewsius pats Baakoje būva šiose valandose;
Šiokiomis dienomis: t
Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakarei

Nuo 11 valandos ryto Iki 4 valandai po pietų.

Nuo 8 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir
Nuo 8 iki 9 valandai vakare..
Norintieji su patim Olazevzkiu asmeniškai (asabtškai) pasimatyti malonės kreiptis augščiau 

valandose. r j

GYVENANTI tolymesnfuose miestuose kreipkitės prie musų 
adresuodami

nurodytose

laiškais

A. OLSZEVVSKI
^3252 So. Halsted St. CHICAGO, ILL

Pa j ieškau savo draugų: Igno Bič- 
■ kūno, Levo Jablonskio. K acto 
* slulio. Bičkunas ir Jablonskis, 

dėjau, gyvenų Philadeiphijoje; o Sta- 
slulis — New Yorke.ą Turiu daug 
svarbių dalykų, kuriuos noriu jiems 
pranešti Jie patys ar kas kitas ma
lonės duoti žinių adresu: 

A. K. Andrtkaitis
li4 N. Rect st Aurora,

tir

III.

Pa j ieškau savo krikštatėvio Jono 
Briedžio, Kauno gub., Vabalaykų pa
rapijos. Laužiu kaimo. Apie 19 metų 
Amerikoje. Jis pats ar kas kitas ma
lonės duoti žinių adresu:

Vlad. Stumbrio
,2127 Lakeelde av. N. E. Cleveland, O.

Pa j ieškau savo pusbrolio Jono Gle
bavičiau; Kauno gub.. Panevėžio pa
vieto, Ramygalos parapijos, Jadike- 
nių kaimo. Apie trys mėn. atgal gy- 

- veno Kevanee. Hl. Turiu- į jį labai

malohės duoti žinią adresu: 
Mot £., Daučiuna*

8732 Harvard ava. Chicago, Ilk
Pajieškau savo giminaitės Konstan

cijos derpitaitės; Kauno gub., Rasei
nių pavieto, Žvingių miestelio. Gir
dėjau, kad atvažiavo iš Lietuvos ne- 
senei. Ji pati ar kas kitos malonės 
duoti žinių adresu:

Prane. Andreika
4522 S. Marzhfield av., Chicago, IU.

Pajieškau savo dėdės Mikolo Pet
raičio; Suvalkų gub.. Naumiesčio pa
vieto, Zyplių valsčiau* Lukšių pa
rapijos; Pikeilingių kaimo. Apie 25 
metai kaip Amerikoje. Taipgi pajieš
kau savo draugo B rantau* Grybo; 
Suvalkų gub.. Lepšių kaimo. Apie 
4 metai kaip Amerikoje. Girdėjau, 
kad gyvenus Chicago, III. Jie pa
tys ar kas kitas malonės duoti žinių

490 Green sL Aaeonia, Conn.

Pajieškau savo draugo Mikolo Ka Doaera. Pa. Jt« pats ar kas kitas 
linaucko; Suvalkų gub. ir pavieto, | matonėa duųtl žinią adresu:
Seivų gmino, Punsko parapijos ir kai
mo. Turiu { j| labai svarbų reikalų. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinių adresu:

J tiesas Kuslnčkas
659 W. Saratoga st. Balttmore. Md.

Pajieškau savo pažystamų: Juoaa- 
po Dambrausko Ir Antanės Dambra- 
vickės; Kauno gub.. Panevėžio pav., 
Pakrojo parapijos. Pašilto kaimo. Jie 
patys ar kas kitas malonės duoti ži
nių adresu: *- 

Ambr. Imbras
2515 W. 2tod st, Cbester, Pa.

Pajieškau Kazimiere želvio Ir An
tano Alšausklo. Abu paeina iš Kau- 

Telšių pavieto, Ginteliškės 
Rekėčių kaimo. Abu gy- 

apie Chlcagų. Jie patys ar 
malonės duoti žinių adresu: 
Vinc. Teišinskis

4769 Melrose st, Philadelphia, P*

valsčiaus.

kas kitas

Pajieškau Andriaus Ton Uos, kuris 
apie 4 metai atgal gyveno Bup*, III. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu.’

Ant Deraškis
P. O. Box 31, Tewer Hill, III.

ir Andriaus Dovydų; paeina ii Lan- 
gakių kaimo, Čekiškės parapijos. Jie 
patys ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:

Jonas Norkeričfa‘ -
1627 N. Dickson sL, Chicago, 

m.’ooT I

Pajieškau savo brolio Juozapo Oal- 
naičio; Kauno goto., Raseinių pavieto, 
Skirsnemunės parapijos, Rotulių kai
mo. Pirmiaus jisai gyveno Sprlng 
TaBey. HL; O dabar jau metai kaip 
negaunu tinto* Jis pato ar kas kitas 
malonės duoti žinių adresu:

M. Galnaltė
Bryn Mairr Hospltal — Bryn Mawr, P*

Pajieškau savu draugo Andriaus 
Anikevičtaaa; Kauno guk, Vilkmer
gės pav., Ragovo valsčiau*, Oznu- 
venzių kaimą 5 metai kaip Ameri
koje. Į Chicagų atvažiavo pereitą 
sanvaltę. Jis pats ar kas kitas 
lonės duoti žinių adresu:

Simonas dimouis 
4528 So. Paalina st, Chicago,

te adresu;
J. L. Hloucal 

Gyvena, rodo*, 2428 80. Oakley ava Chicago, Ilk

draugo Antano Nor- tat priverstas parduoti. 
TaUUą pavieto, Vaz- ‘

mi-

IIL

Anton Rekosh
4400 80. Paulina st, Chicago. iu.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda pigiai groaemė ir bu- 

černė lietuvių apgyventoje vietoje, 
bizni* gerai' išdirbta*. Sykiu parsi
duoda ir narna* ir (taisymai (rakan
dai). Priežastis pardavimo — savi
ninką* išvažiuoja Europon. Atsišau
kite pa*

B. Bružas 
3211 So. Halsted sL Chicago, HL

Parsiduoda 'pigiai grosernė ir 
černė su visais puikiausiais įtaisy
mais, lietuvių ir lenkų apgyventoje, 
vietoje. Biznis gerai išdirbtas, nes 
15 metai kaip būva bučernė (oje vie
toje. Parsiduoda dėlto, kad 1 
įlinkas pailso bevarydamas bfznj 
ilgu* metus, todėl nori atsilsėti, 
sišaukite adresu:

A. R. Norkevičia 
4431 So. Wood *L, Chicago,

PADEKAVONE.
Padėkavoju J. Pričinaki ir Sneider 

už išmainymą mano namo Į tarmę 
palei Thorp, Wi*. 100 akrų žemės, 
vertė* 84000. Taigi, kurie norite, kad 
jūsų namą išmainytų į tarmę, kreip
kitės pas lietuvius agentus J. Pri- 
člnski ir Sneider, 3222 Auburą avė., 
Uhieago, III. Jie parduoda termas 
ir Išmaino J namus Chicago.

/ J. J ožaiti*
3324 Mospratt st., Chicago, III.

41) Pulkus, naujas, 3 lubų mūrinis 
namas. Kaina .................  39500.

42) Pulkus 2 lubų 
Lotas 25x150 pėdų.

43) Labai tvirtas 
bų mūrinis namas, 
įtaisymais. Kaina

45) 
rinis

savl-
per

IU.

Parsiduoda labai pigiai iš prieža
sties išvažiavimo Lietuvon naminiai 
rakandai. Visi daiktai naujai su
pirkti, tik apie pusę metų laiko. 
Atsišaukite greitai miręs m:

Vincas Jaaįulaįtis 
1521 Jeffer avė , Graht Woriu, III.

Parsiduoda pigiai 10 priežasties pir
kimu fermos saltuna*„ -Biznis gerai 
išdirbtas. Lietuvių ir lenkų apgy
ventoje vietoj* Arteenioms tinimas 
kreipkitės adresu: c .

Teudor Maciejak
4554 Su. Asbland av*. Cblcagu, III.

Parsiduoda pigiai dveji namai, vie
ni su pagyvenimu tinai šeimynai; 
antri — dviem šeimynom* prie ka
rte yra 5 akrai žeme* Geroje aplln- 
kėje; 20 metų baigi- vedama* bizni* 
tame antrame nam%, Frtežaatte par
davimo — savininko Ilga ir kuris 
keta važiuoti Uettrvon. Galite atsi
šaukti ypatiškai ar laišku šiuo ad-

Green Co. Box 38 Cemento*. N.

18LIETUVIAI NAUDOKITAS 
GEROS PROGOS, 

labai pigiai du 
verti 32500. K 
parduoti, tai atiduoda- 

Yra vaisingų medžių 
Kreipkitės pas Sa

Paraiduoda 
ir du lotai, 
reikia greitai 
mi už 81500. 
ir visokių uogų, 
vtntnkų:

X Povilas Landis 
4831 Wagg av, East Chicago,

namai

Ind.

mūrinis namas.
Kaina *2500.

Ir gražus 2 lu- 
8u naujausiais 

................ 33500.

Didelis ir pulkus 3 lubų ma
umu. 6 gyvenimai. Kai- 
............................................ 311000.

46) 
gyvenimai.

Geras mūrinis namas. 2 pa-
Kaina .................. 32000.

Reikalavimai
Reikalauja agentų pardavinėjimui 

lotų miesteliuose Gary ir New Chl- 
eago, Indian* Geras uždarby* At
sišaukite pas:

New Chicago Real Estate
A Investment Co.

172 Washingt<m sL Room <13 Chicago.
Klauskite G. Lukas. Vakarais nuo 

5 iki 8 vai. po nr. 821 Loomis st. 
arti Taylor, klauskite Umansky. Vlrš- 
minėtose vietose galite )r totus pirkti.

Reikalauju vargonininko, mokančio 
gerai gražyti ir vesti chorų. Atsišau
kite su padavimu išlygų pa*

Kua. J. Klonauakt*
KenoahA Wi*

Reikalauja galvijų plaukų kirpėjų. 
Turi turėti gerų patyrimų. Darbas 
visad* Atsišaukti | laiko (time) 
offtaų.

Morris A Cempany, 
U. Btock Yard.

Reikalauju gero, atsakančio lietu
vio barzdaskučio .Geram barzdasku
čiui darbas ant visad* 

K. Dagia 
33rd st. Chicago, HL896

’•>. OO 
thc

Reikalauja Mokytojų.
Reikalauju dviejų mokytojų-mergl- 

Viena 
kal-

nų prie bažnytinės mokyklos, 
turi žinoti angliškų ir lietuviškų 
bl, antroji tik lietuviškų. 

Kun. A. Ambrozaitta
W. 23rd Place Chicago,

47) Naujais, didelis 2 lubų mūrinis 
namas Lotas 25x152 |>ėdas, namas 
21x75 pėdas. Kaina .............. 37000.

134 IU.

49) 2 lubų mūrinis namas. Ge
riausioj bizniuj vietoj. Randa 885.00 
į mėnesį. Tiktai 83000 reik (nešti iš 
kalno. r Kaina .......................... 38000.

No. 90 Olltlpa. Graži apysaka ii 
laikų savitarpinės karės Siaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chicago, 
IU. 1306, pusi. 96......................  25c

No. 97 Pamokslai Išminties Ir tei
sybė* išguldinėtl 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, III. 1899, pus
lapių 182.............................................. 50c

- No. 98 Pragaro atgijimą* Parašė 
L. Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarko* 
alegoriškai parašyta* Chicago, I1L 
1908, pusi. 22........................................ 10c

Parsiduoda pigiai 9 ruimų namas, 
(rengtas su gazu. maudyne ir išee- 
mentnotu skiepu. Gyvenimai 2 šei
mynom. Arti trijų gatvinių karų 
linijų. Lietuvių apgyventa vieta. At
sišaukite pas savininkų adresu: 1322 
Keith av*., Grant Werk* Hl.

Parsiduoda sankrova valgomų daik-

resas: 642 S* Canal St, Chicago. 
lUiaota. 1

Pigiai parsiduoda sallunaa ant vie
no iš geriausių kampų "Weet Side“. 
Liežuvių apgyventa vieta Priežastis 
pardavimo — savininko lig* Atsi-

nto parsiduoda prieinama kaina sa- 
liuna* Binto gerai išdirbta*. Hetu-

slžinoai pas savininką adresu:
Alex šimkaiti*

1M Canalport avė. Chteago, Ilk

NAUJA DIRBTUVt. 
l’žsidėjau 

kriaučių šapų, 
ir moteriškas 
kymo greitai, 
vėliausių madų.

Juozas Bočunas 
994 Milvraukeė avė. Chicago, 

-(ant antrų lubų).

naują kostumleriškų 
kurioje siuvu vyriškas 
drapanas ant uzsisa- 

grallai ir pigiai sulyg

51) 2 lubų mūrinis namas, 
tuvė su 4 ruimais ir 2 
po 4 ruimu* Staldas.

Krau- 
pagyvenimai 

Kaina 34500.

No. 100 Pasaka apie kantrių Alenų, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijau*, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietų, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskia. Chicago, III. 1902, pus
lapių 66. -........................................   20c

m.

52) 8 ruimų mūrinis 
gyvenimai. Kampinis, 
pėdas, arti Halsted st.

namas. 2 pa
lotas 33x147 
Kaina 32300.

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

gelė, versta iš svetimos kalbos; iš 
raštų garsaus filfosofo Dr Otoman 
Zar-Adnsht-Hanish; žinomo kaipo vie
no iš šių dienų garsiųjų filiozofų ir 
Saulė* Garbinimo FUtozofljos judėji
me vadovų '

{ lietuvišką kalbų perguldė — J. 
A. Zėčiu*

Knygelėje aprašyta "Gyvenimas Jė
zaus Kristaus". Kas jisai toks buvo, 
iš kur paėjo, kaip gyveno ir kur mo
kinosi; koktus urėdus laikė; kaip bu
vo nukryžiavotu; per ką nukryžiavo
te ir dėlko, kokiu budu iš numiru
siųjų prisikėlė, ir kaip po prisikėli
mui iš numirusiųjų tarpe žmonių vėl 
gyveno ir mokino.

Knygelė parašyta tikrai Istoriškai, 
faktiškai ir nuosaikiai. Kiekvienas 
žmogus, perskaitęs šių knygelę, daug 
dažinos —; ko jis niekuomet pirma 
negirdėjo, nė neskaitė apie šitą žydų 
didvyrį — Jessah'ą Nazaretėną.

Didumas knygelės 105 pual., kaina 
36 centai.

N*rinti užsisakyti knygelę, kreip
kitės! šiuo antrašu:

J. A. Zeltchtus.
415 Madison st, Seattle, Wash.

Ukininkystei Žemes.
Pasiturinčiuose Rock Isiand-Frisco 

Valsčiuose Texas, Okiahoma, Nėw 
Mexico, Kansas, Arkanaas ir Misaouri 
yra daugelis- tūkstančių akrų derlin- 
go.s gerai drėkinamos žemė*. šttie 
akrai laukia TAVĘS juos išdirbti. 
Mums linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui be skir
tumo tautybės surasti gerą vietą, 
gituose valsčiuose padėjimų aprašy
mai atspausti visokiose kalbose ir 
lengvai suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta krasa. Adresas:

C. B. Schmldt, Room 1100 La 
Šalie Station, Chicago, III., arba 
Room 1100 Frtoco, St Loute, Mo.

SKOLINIMAS PINIGŲ.
JA rimo tarto sunka yra prah

53) Pulkus 2 lubų mūrinis namas, 
2 pagyvenimai. Aukštas ponamis. 
Kaina ..............................................33900.

No. 103 Pasaka apla Adomų Ir die
vų. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologijos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinio. Chicago, IU. 1908, pu» 
lapių 3L............ . ............................10o

No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L Tolstojaus iš gyvenimo masko* 
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su-Kas nor pirkti namę už bile kokię L,----------- ---------- --------------------------

kainą, tegul ateina | musų ofisą, o sipazlntl su buvta ir sąlygoms masko- 
— Irn 1 liti rTvenimn- ii vaHHmmes jam gausime tų, ko jis reikalau- 

Turime daug namų kuriuos ga- 
nusipirkt įmokėdami nuo 8300 

81000 iš kalno, o 
išmokėsite.

lito 
iki 
m!

reštę išmokesti-

kampiniu lotu 
pigiai, ir kelis

Taipgi turime du 
geroj biznio vietoj, 
gerus lotus gerose vietose gyvenimui 
nuo 3175 Iki 82000 už lotų.

Platesnioms žinioms kreipkitės į

A.OIszewski
3252 S. Halsted Si,

lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia, 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, IU. 1904. 
pusk 60...............................  15*

No. 124 Robinzonas Kruzius. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago, IU. 1903, pusi. 83. ... 250

No, 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojewskl. vertė K. Puida, 
toriu*. 7. Paukšti*, 8. Ponas Jėzus 

( Varšavoje. Knygelė (domi kiekvienam. 
Chicago, Ui. 1908, pusi. 76. ........ 20c

Knygų Kataliogas
No. 4 Alluma ir kitos pasakos Guy 

de Maupassant*o, vertė J. Laukis. 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidu lys, 
A Užšalusio! padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, HL 1908, 
pusi. 130.................................................35c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Svett-Marden. Lletuviškon kal- 
bon išvertė K. tegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny- 
g* Didelio formato. Chicago, III. 
pusi. 235. 
Apdaryta 8140

6 d. Įtapus pasimfrš fth neilgai pa
sirgęs Rokas Rimkas ^Velionis pa
ėjo iš Kauno gub„ Raseinių pavieto, 
Kaltinėnų parapijbd,1^ Pempės kaimo. 
Pragyveno Racine gjpr Jj metus. Bu
vo nariu 8. L. A. fr taipgi *v. Kazi
miero draugovės. Ručinė*. Wis. No-

kreipkitės adresu:

818 Racine *L, ( Racine, Wi*

tšti. Mokėjimas sunaudoti uždirbtus 
pinigus duoda žmonėms turtą. Iš to 
pakilo visi didžturčlal-milijonleriai. 
Kas nori būti turtingu, turi ne tik 
pats uždirbti Ir užčėdytl pinigus, bet 
taipgi savo pinigus sunaudoti t ei p, 
kad cento* rantą atneštų. Paskolini
mas palukams tankiai duoda gerą 
nuošimtį ir augina kapitolą. bet pas
kolintus pinigus tankiai sunku gauti 
atgal ir tada žūna Ir palukus ir su
ma. Reikta tada surast ištikimą sko
lininką, kurta mokėtų palukas ir su
grąžintų paskolintą sumą. Geriausiu 
BkoHninku. be abejonės, yra naaao* 

[nes jis nuolat*! moka palukas, ir su 
sumų paskolintų pinigų.

Mes turime namus kuris moka ge
ras palukas Kas nori kad jo pinigai 
atneštų jam gerų pelną, tegul perskai
to žemiau paduotų surašų namų, ku
rie moka nuo 8 iki 16 nuošimčių už 
paskolintus pinigus.

PARMOS! FARM0S!
Pirkite Famas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių koltonijoj. 
kurioje gyvena Jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota Ir 
n* balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jiaMtanžIsm gero* it nebrangios že
mė* Galima gauti lengvomis išmo- 
‘ ‘ ‘ - - dalį.

. _ _ lUg^į
matų. * žemė derlinga, auga riauki 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul-

A J A 1UAPU iUYtliiiin taaiifm, aut 
Halsted st arti musų bankos, atneša 
randos 345 į mėnesį. Kaina 33000.

2) 2 lubų medinis namas, ant 
Halsted st. arti musų banko*, atneša 
randos 331 | mėaeaį. Kaina 32500.

kęsti mis; reikia (mokėti

3) 2 lubų kampinis murinta na
mas. 6 pagyvenimaL Lotas 35x141, 
randa 845 J mėnesį. Kaina .... 837ėO.

4) 2 lubų mūrinis namas, kampinis.

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, susido* 
dantį U devynių sekančių gražių pase- 
kaičių: Atsisveikinimas. Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės vaikai, Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, UI 1902, pus-

No. 43 Ii gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Vainių. Pasakos surinktos d-re 
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keM šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dužias), 
velnius, jų valdinlmąsl ir tt. Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy) — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir U. 
Chicago, IU. 1903, puaL <70. Popieros 
apdaruose............................................31-50
Audimo apdaruose. ....................... įSLM

tortaue pav.) Parai* Dr. Vincas Pto

aavičlu* o,atųs Mjo<raflžki apipasa 
kopimai kar-*urią Lietuvos vietų. O*

N*. >44 I* Gyvenimo BamoJMų.

10c

Parsiduodš labai pigiai groaernė. 
Viskuo aprūpinta ir prekėmis (tabo
rais) ir (taisemis Gera lietuvių ap
gyventa a pi e link ė Perkasi tiktai 
grynai* pinigais. Parsiduoda dėlto, 
jog n«*upraata lietuvių kalbą ir už- 
— ------- . «, AtalŠauki-

ežeru* su tokials-pat lankais kaip 
. Jr vadiname

Lletuv* Ji guli 
Michigano vatati-

ir Uetuoje. todėl 
t* žemę Naująja 
vakarinėje dalyje

Maalstee, Mlck

3*500.

11) 2 hibų. pulkus medini* namas. 
Raud i 828 f adnesf. Kaina .. *2600.

No. 43 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vaevoiod Garite. 
Vertė A. Laite. Užimanti pasaka ii lai
kų karės maskolių su turkais. Chica
go, IU. 1906, pusi. 81. .... .... 20a

viettnio miestelio 
žemė parsiduoda dabar po 88.00 ske
rs ir brangiau. Norėdami daugiau 
daaižinotl ar apžiūrėti ta* žeme*, at 
važiuokite ar snstneškjte su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu:

Anian Ktodta,

gyvenimai, randa 320 | mėnesį. Kai
na .................................................. 31700.

Na.tT Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų. 
Išmintingų fr žingeidžių pasakų. Chi
cago, IU. 1903, pusi. 280..............01.25
Drūtai apdaryta. .... .... .... 31.50

16) Mūrinis namas 2
• ruimai. Kaina

No. M Lietuviškos pasakos (vairios. 
’ * '‘ J. Basanavičius. Dalis It

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus, Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis Chicago, HL 1906, 
pusi. 169. (Aitą knygelę Vilniau* vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina .... ..................................... 50*

No. 185 Žmogus nepliuškls. Vertė ii 
švediško Nėrį* Labai graži apysakė- 
vedė su varginga mergina ir laimin- 
giau gyveųo už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginę ir 
lė, kaip turtingo prekėjo tunus apst- 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. sun-

takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Bali*.
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Itedak- 
mokina žmogiškos doro* Chicago. 
HL lt: 9, iJsI. 23.............  10c

pual. 62.

Chicago, III. 1902, pusi. 43.

Ne.* 257 Kur. Gramulos raštinyčto- 
J*. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, HL 1906. pusi. 14................. 15*

liūs. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slowac* 
kl. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, III. 1900, pus
lapių 86. .... . ...................  25c

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šą* Drama parašyto- iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, IU. 1909, 
pusk 50................................................ 20a

No. 295 Piotro Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Verti 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapoli* 
fiių laikų atsitikima* Chicago, IU. 
1908, posl. 32............    10a

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkišką sutai-

No.225 Gerinus vėliau* negtA nie
kad. Komedija viename akte. Pagų)

No. 200 Akis už ak|, dantis už dan- 
tj. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, III. 1907, pus). 29. 
Kainp......................................................10c

20c

No. 302 šiaurė* Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. 
I* rusų, lenkų ir vokiečių vertina\tt t/ts

vegtjoe Maurėje karaliaus Kriko 
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, Tel.”,

No. 331 žili galvon •— velnina ypdrg- 
degon. Komedija viename akte. 
gal lenkiškų sutaisė M. P—i* Ck^>4 
cago, Hl. 1902, pual. 31. .

■^aug
N*. 381 Gyvybė (kantatas) f^n€vėži0 

trumpu* poėmos. Pr.rašė * 
koška. Telpa čia p. Abramovas 
tvlrkšlia, Vriiua^:ęS darbą. Ber. 

ifryig kasęs Malatiške* --1
• A viorstu nuo_

JTM •*/ . /
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Sifkortes ir Pinigu Siuntimas
Jei i 

kad tavo
>ri, kad tavo Šifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta ir 
pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per, :

Jei nori, kad tavo siųsti pinigai gretai ir gerai nueitų, tai 
siųsk juos teipgi per— —

A. Olszewskio Banką
r O)szewskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 
prie laikraščio “Lietuvos” išleistuves 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje stubelėje po No. 941 33r<^ Place, o kad žmonių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszevvskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimu, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet sąvo 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.

Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 ui 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yja 
sekančios:
1. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į 

New Yorką per 8 iki 10 dienų
2. North Gerntan Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 

Baltimore per 12 iki 16 dienų
3. North Gcrtnan Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į

New Yorką per 9 iki 12 dienų .......................................... $67.20.
4. North German Lloyd, Erprcsine Linija, perplaukianti mares

iš Bremo į New Yorką. per 6 iki 8 dienų ................................ $69.70.
5. Hdmburg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo

j New Yorką per 10 iki 14 dienų ...................................... $64.35.
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New

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

po į Montreal per 12 iki 15 dienų .;..............*............. $62.80.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus

. < į New Yorką per 13 iki 18 dienų ...................................... $57.50.
9. Hamburg Plnladelphia...........................      $59.10.

$66.10.

$63.20.

4-

5-

6.

7

8.

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

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

į Bremą per 12 iki 16 dienų .......................................... $53.20.
3. North German Lloyd Linija, . perplaukianti mares* iš New

Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų.......... ..............................$54.20
North German Lloyd, Expresinė. Linija, perplaukianti mares 
iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų .......................... $61.20.
Hamburg-American Limfa, perplaukianti mares iš New Yorko 
į Hamburgą per 10 ikLią 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 ...........................   $50.60
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname Ir pasportus nuo Rosijoa kon- 

sulto, telp kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

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

ir męs jūsų sifkortes

5-

6.

7

8

* Reikalaujanti šifkoraų į kitus miestus 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu 
kitę mums visų vaikų metus, o męs atgal 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį 
kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šiteip:

A. Olszevvski
!252 So. Halsted St. Chlcago, iii

No. 43* Revoliucijos dainos. Suran
kiotos iš visur 24 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chlca
go, IIL 1908, pusi. 30..................   15c

Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apaišvlestL Chlca
go, BĮ. 1896, pusi. 255..................... 75o
Ta pati apdaryta. .............................31.00

No. 442 Svajas arba vaizdas sieki
mo aukštybės.’* Tragedlja-poėma. Pen
aluose aktuose. Parašė Jonas Viskoš- 
jka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chlcago, III. 
8907. pust 135. 40c

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 

gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, Iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yri 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt Chi- 
eago, III. 1894, pusi. 79.................. 25c

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvu* daiktu*. Pagal profesorių Nu*- 
baumą sutaisė šernu Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo nažų vabalėlių. Iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogau*, 
Su paveikslėliais. Chlcago, III. 1901, 
pusi. 147................................................  40ę

No. 490 Dvi Kellonl | Tolimą ėlau- 
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidūs ir' naudingu aprašymu Iš ke
lionės j šiaurės poliusą. Chlcago, III. 
Kaina. 20c

šymas apie jvairius musu žemės augar 
lūs, j^^sudėjimą ir atmainas, gyvj ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausiu pavi
dalu Iki didžiausiu ir tobuliausių. Cbl- 
cago, UI. 1901, pusi. 129.................... 35c

No. 520 Kada Ir kokia budu svietas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. U vokiečių kalbos vert* J. 
Dgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų šė
mė susitvėrė, taipgi, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. Su paveikslais. 
Chlcago, III. 1906, pusi. 140. ...... 35c

No. 527 Kada Ir kokiu budu gali 
avtotaa kada-non pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečiu 
kalbos verti J. Ilgaudu. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at 
slilnotl, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. Chlcago, ūl. 1905, pusi. 135. 
Kaina.......... ?... .... .... •••* 36c

No. 545 Nematomi prieisi Ir drau
gai žmonių. Pagal Bltnėrj sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymusi ir tt. 
Su paveikslėliais. Chlcago, UI. 1905, 
pusi. 113. .................................................30c

taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir flsiško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tąsa tikrų paveikslėlių. 
Chlcago, Ui. 1907, pusi. 13*. .... 40c

"A. Olszewskl
3151 8. Halsted St, Chteago, IIL

Vincas Pūkas
Vincas Pukaę, 

liaujantis agentas šiose dienose 
aplankys
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 į 
krajų.

Lietuvos” ke-

lietuvius valstijose:

Mes už jį atsakome.
A. OLSZEWSKIS, 

“Lietuvos” Išleistoj**.

“LIETUVOS- AGENTAI.

* šiiuv* agentus galllBA UŠaiMk 
kyti “Lietuvą” metams ar pusei __ 
metų ir užsimokėti.

Jonas Janušas keliaujantis Agentas 
po Illinois valstiją.

Brooklyn, N. Y.
A. Lesniauaku, 298 South l*t 8t
Jonu Lutkauakas, 112 Grand st

Petras Glavecką*. *85 W. Lombard st 
L. Gawlto, 1834 N. CasU* Stroot 
Vincas Šelvis, 709 W. Lombard St

Chlcago, IIL 
1098 So. Laavltt st 

124 W. 21st St 
873 — 34th rf.

Jonu Baltas, 
Vinc. Link-'., 
K. Steponia, 
K. T. Urbutis, 4552 Šo. Aahlud Avė. 
- - - - -■ — - - pfžukauakla, 871 — 84th

C levais nd, Ohto. 
Aukis, *524 Form&n Av*.

Kur gauti (‘Lietuvą
Galima gauti Mekvieną ' savaitę 

•'Lietuvą'* ui ie. pas šluos agentus:

Brooklytv N. Y.
E. Frome*, 73 Grand Street.
Ant. Jankauskas, a. 37 Hudson avė. 
T. Jenhalas, t 115 Berry Street 

124 Grand stMUewskl,

John
Baltimore, Md.

Loulsa, U62 <W. Baltlmor* at

Chlcago, III.
P. M. Kaltis, 2tl W. North Ava. 

John Petroshus, 10757 Micbigan avė. 
M. J. Tananeviče, 168 W. i8th st.

Elizabath, 
Bofikus.

— EI merą, 
Antanas Rėklaitis.

Lawr*ncs, 
Ramanausku,

Mentei to, 
P. Miszkinls, Arthur

ATYDAI BROOKLYNO LIETUVIU 
eitąja Lietuviška apavu krautuve 

(Shoe Store), 41 Grand st, Brooklyn, 
N. Y., netoli Houstoa ir Grand fery.

Užlaikau geriausios firmos tavorą 
Parduodu kuotelsingiauaial ir pigiau 
negu žydai. M. M. Kullavaa.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legališkas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Billof Salo, Testamontua, Affldavits ir 

gL kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowicz

PMIadetphia, Pa
M. A. Ignotu, 1038 Bo. 2-n4 Btreet

A. Olszewskl’o <
3252 S*. Hilrtri, Gr. 334 St 

Chlcago, IIL
Portlaad, Oreg.

John Brovrman, Browman New*

Forelgn and Domestie 
Periodical A Newspeper Agency

3L Paltana viela, II MII būry Street.

ir visi rašo

Brukuojamos 
Maszmos.

(TypMritern.)
Drukuojamoa iimMIiiob (typewriter*) 

yra reikalingos ktohvienat ypata.1, ma
žam ir dideliam, vyru! ar moteriai, 
kupčiui ar darbininkui. Ta mašina 
yra relkalipgesaė žmogui, kaip keksai 
kitu daiktas. Amerikonai jau visai 
atprato nuo rankos rašto
savo laiškus sn mašina. Tarp lietu
vių dar mažai ku teturi drukuojamą 
mašina, ne* tar žmonės 
apie jas žino. Joe labiausiai yra rei
kalingos Gema, kurie prasto! rašo, nes 
žmogus, gavęs prastai rašytą laišką, 
turi kartai* keikti, nes negąll per
skaityti. Antra vėL kad lietuvis lei
džia laišką į Lietuvą pu uvo tėvu* 
su- gimines, nors laiškas yra gerai pa
rašytu, bet iš žmonių Lietuvoje ma-

labai mažti

turi neėti gromstą pas kitą, idant per
skaitytų, o tada ja* visi žino jo sekre
tu*. Bu mašina d rak uotą laišką gali 
kiekvienas p*sakai Ietį. Arba vyrai, ar

šytl kitų, Idaat parašytų laišką, kur 
netiktai reikia užmokėti, bet dar turi

Vienatini Lietuviška Sankrova
IrdvMl-

toltva, *teno*ko,<i ir daugelio klU| daiktu. Na- 
ušmirtklta a Uitam kyti, o kulte aS^anedintt

PETRAS M. KAITIS
181 N. North avė. Chlcaeo, IIL

Dr. P. G. WIEGNER
Priima ligoniu* savo ofise:
3315 8. MORGAN 8T.
Kasdieną iki 2 vai. po pietą Ir nuo 6 vai.

AR TU SERGI

rytmaėiaia, jauti

išberta* *puog»- 
11*1*1 Ar burna 
prikartZju*. snlr-

blakėje, aUirngtil negardžia *ky*Uma arba Hju, 
Ma rtaao, S*i įlipa** ir greitai pallatantls, užei- 
n* MUėtaki* ir ratlrėtėjlna* seilių, negali nrte- 
gott ima raauchilyi po pavalgymui, kankina 
diegliai Šonuose, gurgima* vidurto, gumba*, ne
gardu* ikoal* burnoje, trumpa* kvapas, greita* 
nuTarglmas, plakimas llrdiesl JeigiCteip Ui ne
lauk. tuojau prisiūk mum doleri o mes tamistai

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00 
Garsiausias sviete 

DELNAttMYB IR KORTU LEMIKAS 

PROF. H. UEIBOVVITZ A Al pasakysią tšmistai su kuom apsivesi ir taipgi

Esmi vienatiniu kortų lėmiku (burti- 
ninku), kuris gali išmokyti kaip lahąiėtl V-JL

dto linku«i nors jie butų ir gana toli.
Prižadu pasakyti tomistai ar tam Įstos vyras, moteris ar meilužė tei

singa ar prigavinga; kaip apsisegti su ta ypata, prie kurio* širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimj su ypata, kuri} mylit taipgi kaip įgaut-i 
įtekmę ant tų^su kuriais sueini. Aš papasakosiu tomistai praeitu da
bartį ir ateitį. Ateik ir pato persitikrinsi.

270 MAXWELL*ST

Męs Apdraudžiame
(ItiHuritiame) •

Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 
'daiktai, vaizba ar kitoniška* turtas.

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

Męs apdraudžiame VISKI Ir nuo VISOKIŲ IELAIMIŲ
Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir

kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa
nija išmokės jums tiek pinige, ant kiek jus busite apsidraudė.

Apsidraudimo kaino* yra laba! mažos. Su apdraudimo 
reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chlcago.

IŠGYDO IN 5 DIENAS'”””"“

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov’ą sutaisė Bernas. Aprašo, iŠ 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
•uo ko atsiranda ant dangaus j,aj. 

•~~rios švtęsq-»> to - ^Mėliai, Ir daugybė 
^MdgNHMrfauslų ore apsireiškimų. Pla-

dalyku. Kiekvie-

."Č'fB■aroC>'i'1”” >riu- 
arčiau susiparinti su oro ypa- 

verta perskaityti. Chlcago, 
į. jA'MT-SO?. pusi 238.......................................75c

paryta. ........................................ ąfoo

No-507 Gamtos Istorija Pagal Beit 
vertė Dr. A. Bacevlčia. Knyga su dau
geliu vabalų, tuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantam*1 Undėklna gamtos 
istorija ypač tuos dalykus, | kuriuo* 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chlcago, UI. 1903, pusi. 209.......... 5Oo

. No. 508 Gamtos pajlegos Ir 
jų naudotis. Pagal Bltnerj 
Šernas. Svarbios moksliškos 
knyga, su daugybe paveikslų 
mašinerijų ir kitokių prietaisų Išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chlcago, 11). 
1904, pusi. 238. .................................... 50c

kaip II 
sutaisė 
vertės 
įvairių

„(pis 2<mę Ir kitus svlstus, 
Dbaįgą- Pagal Heilpemą, 

^toijėšernas Aprašo, 
u. ant

No. 516 Iš kur atabrado musų nami
niai gyvuliai Ir auginami augmenys T 
Pagal uunkevičių sutaisė Šernas. Su 
paveikslėliai*. Chlcago, III. 1901, pus
lapių 73.....................................  ,,,, 20c

mėtos, ko
los žvaigž- 
paveikshą

No. 525 Kažp gyvena augmenys? 
Pagal LunkevlMų ir kitus sožaisė šer
nas. su pavei^lėliata. Yra tai apra-

Utnuodijlmas

CHICAGO

itopsniato tsišty*.

Plaučių ligos,

PATARIMAS IR 
itYYRIMAB DYKAI.

DR. ZINS,«

Sergėkis nuo vasaros karščio ligų 1 Yra tad metų 
laikas kuriame kūnas, nusilpsta labiau; net visą 
spaugais išbertą, o gyvasties o 
labiau adart, kuriuos visokios

Nelauk ryt-dienoa. kad" vaistui kurie 
ingi tai imki* šiandien. Parašykia musų 

prefeeoriams tuojaua, o beabe-■L j on ės busi apgintas nuo ligV.

(Specialistas veneriškų ir paslaptingų ligų) ,
Gydo visokias Ilgas be skirtumo vyrų, moterų ir vaikų

3312 S. Halsted, st, TsL Yards 3162 Chicago. III,

VASAROS KARŠČIO LIGOS.

•: Vaovas in Sveikatą ■ kurt išaiikuu
> bntUvelky, o apsirgtus kaip ir kur ižai- ▼ I

C0LUN8 NKW YORK MEDICAL INSTITUTE 
---------------------i __________ New York City

CL
Karštas oras, 

1 pnlti ant Tavęs?’’ 
laika* dėl f i Nėra skirtumo kokia Tavo
Kudykių. u Uga arba kaip blogai jauties
Nedaleisk V Bus P^^tą.

idant Jūsų ma- Tūkstančiai sergančiu, kone
fuočiai, kuriuo* _ jau neturėjo viltie*

a.
rašyki* lietuviškai, o Jus busi- 1 £ av.B
Ir drūtas, per pagvlba gerų daktaru musu \
profesorių ir gerų vaistų. b

vyras.

mokH v* tikrą Išgydymą.
uulralma batelį mraų gyšuol 
•u pilna pemeklntmu kaip v 
miatalhato ir įimtam kttų. Ki 
•uvtrf SSO Ilgų gaunamu djk.l ku Išgydo kadrėdamaa maliną, gąll pats rašyt! 

kiekvienas tavo laišką perskaitys. 
Darbininkui žmogui galt užtekti vto- 
*oe mašinos ant labai ilgo laiko, jei
gu nesulaužys.

Labiausiai turi turėti drakuojamą 
mašiną kiekvienos draugystės ar kilu-, 
bo sekretorius, nes su nnu>lna gali 
greičiaus laiškus parašyti, kuriuo* 
kiekviena* galės perskaityti ir nesa
kys, atėjęs ant suslrinklnio, jog nebu
vo lankyti ligonių, nes nebuvo kam 
perskaitjrtl postal-hortę, kurią sekre
torius prisiuntė.

Labai yra gerai tokia mašina kuni
gams. profesoriams ar kalbėtojams, 
nes, ką tart priritsėsęs ant pasakymo, 
gali išstdrukuoti ir kiekviename lai
ke perskaityti.

JOHN‘8 8URPLY HOU88 . 
»O. OAKLSV AV*. CMtOAOO. MX.

_ J BĮ G U T A MIST A MtGSTI ___

Gerą Degtinę
Ratj k mini tuojaua, o garai

DYKAI VISĄ KVORTĄ
SECTRITY CO., 4» 8. Waier st, Chlcago

Pet. Bartkevičius, 
C. Kavolius, 42

HARTFORD, 
Leeevičlus,Kar.

Cambrldgepcrt, Mass 
719* Main Bt 

Waahingtou St
CONN

40 Mulberry st

Hsrrin, Illinois.
J. T. Adomaitis, Box 701.

Kancaha, Wl*.
M. Petrauskas, 72 N. Chlcago st

Melrose Park, III.
F. A. Golubickaa,

Millinocket, Ma. 
Jurgis Tumoea.

MINERSVILLE, PA. - 
J. Ramanauskas, Box

171

538.

New Britai n, Conn. 
■ponis, 21 Pleaaant Street

N*wark. N. J.
V. Ambrasevlčla, 178 Ferry Btreet 

NORWOOD, MAB8.
B. A. Tumavičius, 28 Austin St.

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

Paterson
A. Taraškevičius,

8o. 22 nd Street
87 8o. Itth et

N. J.
70 Ląfayette- St

Plttston, Pa.
No.I Kazakevtčia, 103

Plymouth, 
V. B. Kreivėnas, 

S. Poteliunas, 345 E.

Mala St

Box 1020. 
Rlver St

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

N. Gendrolius. 224 Athens Street

Jur.
SprlngfloM, III.

Tactlauckas, 710 E. Mason

Juos.
•eranton, Pa.

Petrlkys, 1514

Bhenandeah, p*.
T. Kryianauskaa, 12 K Chsrry Street

P. fiimkoni*.

D.
Tacoma, Wa*h.

J. Puišls, . 229 E. 26th

Union City, Conn.
F. Etmaitia, 65 Brennan st

Waterbury, Conn. 
temantausku, 39 W. Porter St

Jurgis žemaitis,

D.

Ant.

824 Bank at

Worcester,
Bernotas,

W1Tke*-Barre, Pa.
Atolu, 71 No. Hancock Bt

W«stvlllet IIL

45 Ward St

BRUKUOJAMA MAŠINA 
OBELL TYPEWRITER. 
Kaina 8* 95.

Odeli Typevrrlter yra viena iš ge
riausių pigiųjų drukuojamų mašinų. 
Ji drukuoja taip gražiai, kaip mašina 
pirkta u* >100.0®. Ji yra drūtesnė už 
visas kitas ant svieto esančias maši
nas. Ji visa yra padirbta iš gryno 
plieno, prie jos nėra ipedzio nė trupi- 

~ąėl|o. Visa mašina plieninė Ir litaro* 
plieninės išlietos ant plieninio volo. 
JI niekad negenda, ne* nėra kam joje 
gesti. Jos sistema teip paprasta, kad 
kiekvienu, peėmą* ją j savo rankas, 
II pirmo sykio supras, kaip su ją dru- 
kunti. Jeigu nori turėti drūtą, pigią 
ir gerą mašina, tat pirk Odeli Type- 
writer, o niekada neeigailėsl. šitų 
mašinų kainos seniau buvo 820.00, 
vėliau buvo *15.00, o dar vėliau — 
810.00, o kad męs jų išpardavėme di
delę daugybę, tai išderėjome nuo fab
riko pigesnę kalną, ir dabar jas par
duodame už.........................  .... |

Bu 
le už

Bu 
le už
Voliuku tepimui rsEdžių, skyrium 
Atrament. mašta, maža šeivukė

A. OMB«WSKIO. 
3252 So. Halsted et, Chlcago,

F. P. Bradchulis
ATTORNEY& COUNSELOR atLAW

Atwood Bldg., Room 806
13* 8. tearti Dar. ef Medleea St.

CHICAGO, ILL TeJ. Fraaklia 117*.
Lietuvy* advokatas, baigę* Jurisprudenci

jos mokslą tla Amerikoje. Veda visokias by
las, civiliškas ir kriminališkas visuose teis
muose (soduose).
Gyv. 3112 S. HattM St, arti 31-am gal.

----- Varde *330.

Dr. G. M. Glaser
šluotai pranešu gerbiamai publikai, jog estu 

seaiausin gydytoju aat Brtdgeperto, praktikuo
dama! 17 metą. Dabar savo oSaę perkaliau į

3149 S. Morgan St.
Kampa* 32ros gatvės

Mano oflaa* aprūpinta* nau)au*laii budai* <ydy- 
■o. VUu* lUvelu* !t*a<»iaaal^*<a“šdlnti. kaip 
lt lygMol PaaltikMama*, jog gerbiama publika 
ir toliau* mane re m*, eatn namie ant kiekvieno

gražia audimo apvilkta skryne-

gražia skuro* apvilkta skryne-

15c

III.

Tėvynės Rylėloją Dr-stės 
Centro VaMybos Antrašai:

Pirmininkas: B. K. Balevlčiua,*-
819 — 82-nd st, Chi< ago, UI. 

Vice-Pirminink*; O. Ramaaauckienė.
101 Oak sN. Lavvrence, Mass. 

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

Iždininkas: A. J. P.ovilaika,
804 Bank st, Waterbury, Conn. 

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

LiteratUkoato Komitetai: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard, Paris, France. 
V. Jokubynas, 318 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. J. Laukis, (jis 
ir redaktorius T. M. D. skyriaus), 
3252 So. Halsted et, Chlcago, Iii.

ukra, sulliko t u utim* plauku 
Lbai trumpame laike. Vietoj*

Naujas Išradimas

Ugoaa valkų, matarų Ir vyrų ir uA*aadlnto*e ligo
se. Darau vtaakię oparaolją Llakootl ra pagarba- 

Telefonas Yarda 887.

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

LIETUVIŠKA PREKYSTjf

kada reikalauji 
iro Zatšredė 
,dnw/ufa», K

je, kuri per laiškui priima apateliari- 
mra ir greitai Upįlddlu* iftrančia ant 
pėduoto adreso Strv. ValsL ir Canado, 
per Kapresa arba paHg.

Vienatinė lietuviška 
fe, kuri 
uai ir

N*|slksk naujų 
nepažystom firmų

Kler-

pas mane, si i vėjau* *dslų*iu savo pre
kystės lietuvišką i lllsstruotą) KataUogą 
|ė kurie galėsit pasiskirti sas rsikalin- 
CiS daiktus.

am oitl pas svetimtautį, kad 
gali gauti gerą Ir teisingą pro- 
ką pas saviškį-L lėtu vį!

Jeifo dar neturi mano Kata/iafe 
No. 7, tai rašyk šende ėian, o tuojau*

14® West 341 h Street

Dr. J. J.McGlade, Dr. J. F. Coyie, Gydymo Direktoriai.

OFISO VALANDOS nuo 10 ii ryto ik I nuo 2 ik
6 vai. po piet. šventame dienoms nuo 10 ik 1, po pieš. ,

D-re Marija Dowlatt-Sass
OFISĄ*, 74* W. 18rthSt.

VALAK»oa: XuoS:KlklU:SOryte

BUSTA*’ W H.rriaoa t.
(attlW.SSo* Aw.) 

rito rytmety), U

3255
Gydo vUokiM 

TstMl turi did? 
visokis*

Dr

I

St., Chlcago, III.
to Tyrų, j

Dr.O.ę.HEINE
DfflffBTAS
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