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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Maskoliškasis caras, bijodamas 
pasivažinėti jo valdomoj Maskoli
uos. kur skriaudžiami jo valdžios 
gyventojai galėtų parodyti ypatiš- 
ką. bet užpelnytą meilę, kaip kada 
keliauja svetur pasivažinėti. Nors 
svetur visi doresnieji gaivalai teip- 
gi ne labai carą myli, bet visgi ne
turi tokio nekentimo. kaip Mas
koliuos ukėsai. Bet ir svetur pra
deda rugoti, kad dėl caro kelionių 
ukrsų laisvė aprubežiuojama. Mat 
carą reikia saugiai daboti, kad kas 

. nors jam blogo nepadarytų. Blo
gą! darantis turi bijoti, kad už da
romą blogą jam teipgi blogu neuz- 
mokėtų. Kas blogą ir skriaudą sė
ja. negali gero vaisiaus laukti; kas 
sėja vėją, tas turi audros sulaukti. 
Maskoliškieji carai vėją sėja jau 
per šimtmečių eiles ir jis pradeda 
vAisrus išduoti.

Atkakus carui į \ okiet: jos pa
krantes. kadangi jis turėjo plaukti 
sutrumpinimui kelio Eibes kanalu, 
kanalą laivų plaukimui uždarė 
visai dienai. Kanalo krantai buvo 
kareivių užimti, kurie nė turinčių 
svarbius reikalus žmonių prie ka
nalo ne leido. Jūrėse ne leido 
maudytieji, kol caro laivas nepra- 
sišalįs. Žmonių laisvė dėl caro ke
lionės tapo suvaržyta. Nors vo
kiečiai Europoj gal uoliausi val
donų garbintojai, mažai yra X okie- 
tijoj drįstančių nupeikti kaizerio 
fantazijas, bet laisvės aprubežiavi- 
mas dėl svetimo, visur nekenčia
mo. caro kelionės jau ir vokie
čiams nepatiko; jau ir uolus \ o-, 
kieti jos monarchistai pradeda ru
goti. Geras tai ženklas. Gal ateis 
laikai, kad caras niekur užsieniuo
se negalės pasirodyti,? nes gyvento
jai pradės rodyti tikrai užpelnytą 
panieką. . Maskolijoj jis jau nuo 
seniai niekur beveik ; nesirodo, nes 
negali tikėtiesi gyventojų meilę 
matyti, o nemeilė /gana pavojin-

Iš Vokietijos čąras iškeliavo 
Prancuzijon; netoli | Cherbourgo jį 
ant jurjų pasitiko visas Britiškojo 
kanalo prancūziškas kariškas lai
vynas. Carą ant įo laivo atlankė 
Prancuzijos prezidentas, o jis vėl 
prezidentą atlankė ant prancūziš
kojo kariškojo laivo. Ant kranto 
susirinko pulkai žmonių, bet tose 
miniose gal nedaug buvo tikru ca
ro garbintojų, daugiausiai, žino
ma. buvo žioplių susirinkusių pa
žiopsoti. kaip Lietuvoj vedant meš
ką per karmą susirenka žmonės pa- 
matvti jau beveik išnykusį ten su
tvėrimą. Caras ir prezidentas at
kako į Cherbourgą su užsieninių 
reikalų rdinisteriais. kurie darė ta
rybas. Apie ką ministeriai tarėsi, 
nežinia, bet kad caras Prancuzijon 
atkako po pasimatymui Finlandijos 
pakrantėse su V okietijos ciecoriu 

j ir kad laike valdonų susivažiavimo 
i buvo užsiėmę ministeriai, kurie da- 
; rė tarybas, tai reikia manyti, kad 
caro atsilankymas Prancūzijoj iš 
politiškojo atzvdgio yra gana svar
bus. Matyt Maskolijai ir Vokie
tijai reikalingas kame nors Pran
cūzijos pritarimas. Gal caras turi 
kokį pors Vokietijos vardu pasiu- 
Ivmą Prančužijai. . Iki šiol, nors 
Vokietijos decorius ne kartą siūlė 
Prancūzijai. saw draugiškumą ir 
■Vokietija nę kartą parėmė Pran
cūzijos siekius, bet didesniam aukš
čiausiai civilizacijoj pakilusių tau
tų susidraugavimui vis stojo ant 
kelio paveržtos nuo Prancūzijos 

į po karui 1871 m. provincijos — 
Aizatija ir Lotaringija. Gal laike 
yriMvažiavimo caro su X okietijos 

: ciecoriu sumanytas koks atlygini
mas Prancūzijai už tas proyinvin-

Prancūzijos užsieninių reikalų 
ministeris Pichon, pasikalbėjime su 
laikraštininkais, apreiškė, jog po 
caro atsilankymui Prancūzijoj pra
šalinti nuo terptautiškų prietikių 
dangaus visi debesiai, užtikrinta

Bet didelių debesių ir pirm caro 
atsilankymo Prancūzijoj ne buvo 
ir būti negali, kol Maskolija nesu- 
sidrutįs kol ne atsigriebs smū
gių gautų nuo japonų, kol vidu
riniai prietikiai nepasitaisys Mas

ardytoja ir svar-
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biausia kurstytoja tautų buvo Mas
kolija. Jai susilpnėjus, nėra kam 
kurstyti, nes silpna būdama ir iš 
kitų besipiovimų naudoties nega
lėtų. Kiti karo nepradės su leng
va šįrdžia, nes pirm laiko nieks ne
gali įspėti karo pasekmių. Taigi 
caro kelionės debesių ne prašalino, 
bet jis gal nori patarnauti sutaiky
mui Prancūzijos ir Anglijos su 
Vokietija. Klausimas vien, ant ko
kių pamatų jis mano teip ilgai be- 
sišnairuojančias tautas sutaikyti.

Kad Prancūzijoj ne visi garbina 
carą, tą rodė pirma jau kįl^ laik
raščiuose doresnių jų prancūzų pro
testai prieš caro atsilankymt|. At
kakus jam, net pačiame Cherbour- 
ge išmėtyti tapo atsišaukimai, ku
riuose aiškinami visi caro valdžios 
nedori darbai, išrodoma, kaip ta 
valdžia skriaudžia visos Maskoli- 
jos žmonis.

2. d. rugpiučio caras iš Prancū
zijos iškeliavo Angiijon, į uostą 
Cowes, kur jis susitiks su Angli
jos karaliumi. Anglijos pa
žangesniuose laikraščiuose ne ma
tyt didelio prilankomo svečiui, o 
jau radikališkuose ir socijalistiš- 
kuose telpa protestai prieš jo pri
ėmimą. Londone daugely vietų 
buvo sušaukti sūri rinkiniai pakėli
mui protestų prieš care priėmimą.

MaskoHjos užsienių 1 ministeris 
Londono laikraštininkam^ Apreiškė, 
jog rudenyj caras mano, keliauti 
Italijon, o paskui Turkijon.

Berlyno laikraštis “Lokal An- 
zeiger" pagarsino žinią, būk Pran
cūzijos prezidentas Faliieres šį ru
denį rengiasi keliauti į Marienbądą 
susitikti su Anglijos karaliumi. 
Bet Prancūzijos prezidentas ir-An
glijos karalius, jeigu nori susitikti, 
gali pasirinkti kitą vietą, gali su
sitikti Prancūzijoj, nes per ją An
glijos karaliui atseis į Marienbadą 
keliauti. Marienbad yra Austrijoj 
ir ten Prancūzijos prezidentui pa
rankiausia keliauti per \ okietiją. 
Bet keliaudamas per Vokieti ją,. jis 
turėtų susitikti su \ okietijos cie- 
coriu. o atkakęs Austrijos, turėtų 
atlankyti ir susidraugavusį su Vo
kietija jos viecorių.

Todėl, jeigu Berlyno hikraščio 
pagarsinta žinia pasirodys teisin
ga, jeigu susivažiavimai) valdonų 
svarbiausių Europos kraštų įvyks, 
tai bus aišku, kad dirva tokiems su
sivažiavimams parengta laike caro 
besilankymo Prancūzijoj ir Angli
joj ir kad svarbiausios Europos 
tautos susitaikė.

Nors revoliucija Persijoj pasi
baigė. nors joje dabar tarnu, bet 
įsiveržę ten neva stabdyti kraujo 
praliejimus maskoliai nepasitrau
kia, ne pasitraukia iš užimtų pajū
rių miestų ne anglijonai. Nume
stasis -nuo sosto šachas prašė mas
kolių padėti jam užsilaikyti ant so
sto, bet pagelbos negavo; Masko- 
kolija jam pasiūlė rūmą Kalugoj, 
kur galės apsigyventi. Turbut 
maskoliai iš Persijos nepasitrauks. 
Bet caro jenerolas Snarsky iki

Tur- 
pasi- 
kraš-

šiol giliau į Persiją nelenda, 
bus Maskolija šiuom kartu 
ganėdįs šiauriniais Persijos 
tais.

ISPANIJA.
Įsipainiojus Ispanijai į karą su 

Morokko maurais, jos viduriuose 
kilo revoliucija. Revoliucijomeriai 
pasinaudojo iš karo Afrikoj. 
šaukti po ginklu kareiviai, paskirti 
Atrikon, daugelyj vietų atsisakė 
keliauti. Žmonių minios iš pradžių 
vien bandė neleisti kareivių, nes 
žmonės mano, kad karas vedamas 
mažo kapitalistų, skaitliaus reikalų 
apgynimui, kurie turi kasyklas 
Meldies aplinkinėse. Išpanijonai 
todėl nenori kisti savo vaikų ka- 
ran už kapitalistų reikalus. X pac 
žmonės smarkiau subruzdo atėjus 
žiniai apie nepasekmingus mūšius 
Afrikoj, kuriuose daug kareivių 
žuvo. Tąsyk kilo tikra revoliuci
ja Ispanijoj. Pirmiausiai zubruz-

Ispanijos mieste Barceiionoj, va

Revoliucijonieriai apsiginklavo, 
ant gatvių parengi siekiančias ant-

šaudė į karinus, 
vių traukėsi kelias 
žmonių Barceiionoj žuvo, tikrai n&-
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sta 3000 ypatų. Randas, nežino
damas ką daryti, kaip visur, grie
bėsi žiaurumo. Sustabdė konstitu
cijos veikimą, pastotė kraštą po 
karo laiko teisėmis. Kariumcnės 
vadovai be teismo sušaudė daugy
bę žmonių. Žiaurumas gimdo 
žiaurumą. Dėl valdžių žiaurumo 
ir revoliucijonieriai pradėjo elg- 
tiesi žiauriai su savo tikrais ir 
manomais priešais. Kadangi Is
panijoj ilgai dvasiškąja spaudė 
žmonis-, tai dabar pirmiausiai pa
juto ji revolnicijonierių piktumą. 
Minios re volioti jonierių užpuldinė
jo ant klioštorių, sudegino ir kele
tą bažnyčių. Barceiionoj pagar
sino respubliką. Revoliucija iš 
miesto ‘ išsiplatino ir apėmė visą 
Katalioniją. Telegrafai kariume- 
nės užimti, siunčiamus telegramus 
cenzūruoja.

Randas dabar gersina, buk re
voliucija Barceiionoj suvaldyta, bet 
apie kitus Katalionijos miestus nie- 
no nekalba. Privatiškos vienok ži
nios pabėgėlių atgabentos į Pran
cūziją visai ne sutinka su žinioms 
rando garbinamoms. Jšulyg priva- 
tiškų žinių: pačioj Barceiionoj. tei
sybė, ramiau, bet revoliucija išsi
platino. kituose kraštuose ir ten 
laikosi tvirtai. Respublikonišką rė
dą pas savę pagarsino ir daugelis 
kitų miestų. Riaušės buvo ir kraš
to sostapilyj. Prancuzijon atėjo 
žinios, buk sukilo baskrai, apgyve
nanti trįs šiaurinės Ispanijos pro
vincijas.

Katalionijoj civiliškasis guberna
torius pasitraukė nuo vietos, val
džia pavesta kariumenės 
vams. Buvo Barceiionoj 
atsitikimų, kad kareiviai 
sakė šauti į žmonių minias, 
raliaus sostas silpnai laikosi,
voliucija kilo netikėtai karaliui- va
žinėjant po savo viešpatystę. Jis 
jos pabūgo, pertraukė keliones ir 
greitai sugrįžo j savo sostapilį, į 
noną ginamą ištikimų kareivių.

ir Afrikoj Ispanijai karas nesi
seka. Iš syk manė, kad išlipus 
ispaniškiems kareiviams maurai nu
sigąs ir pasiduos, todėl nusiuntė 
tik 8000 kareivių, kurie prieš save 
rado apie 20000 gerai organizuo
tų, turinčių gerus ginklus ir dagi 
turinčių, matvt geresnį vadovą ne

jau

vado- 
daug 
atsi- 
Ka- 
Re

gu išpanijonai priešų.
pirmutiniai mūšiai buvo
bai kruvini, maurai mu- 

Ant 
galo maurams pasisekė įtraukti į 
tarpkalnę/ kurios viršūnes buvo 
ginkluotų kariautojų užimtos, visą 
išpanišką kariumenę, kuri įėjo su
spaustose eilėse. Maurai nuo vir
šaus pradėjo šaudyti kaip į sieną. 
Tame mūšyje išpanijonai nužudė 
3000 kareivių ir turėjo grįžti į 
pajūrius po kariškų laivų kanuolių 
šūvių apginimu.

Suvaldymui maurų reikia ma-, 
žiauriai 70000 kareivių. Bet sių
sti tiek kareivių negalina, nes vi
są Ispaniją apims revoliucija. Kaip 
randas iš tos jo paties parengtos 
klampynės išklampos, sunku dabar 
įspėti.

IŠ VILNIAUS. -
Lietuviu teatro 10 metų jubile- 

jaus šventė žada boti Vilniuj ntg- 
piučio 14, 15 ir 16 dienomis, pir-. 
mą. (14) dieną busią tom tinkanū 
referatai ir Lietuvos artistų ir 
konservatorijos mokinių koncertas;

(15) “ jubilejaus 
čeremonialžš \ir spektaklis: “Ame
rika pirtyje” k “Birutė”; trečią 
dieną (ib), — ‘ V'aideliutė’’ arba 

Į “Pilėniečiai”. Jubilej ui ''■įjrykdinti 
susitvėrė tam tikras komitetas, į 
kurį įėjo.: Aly ta Kazimieras (Vil-

liuosė), Liandsbergis Gobrielis 
(Kaime),. Skardinskas Madas 
(Rygoje), Strazdas Jonas (Vilnių

Tas pats komitetas žada užsi
imti geresniu lietuvių scenos su-

Vidaus reikalų ministerija pra
nešė devyniems vakarų krašto gu
bernijų gubernatoriams, tai yra

gubernijų, kad žemiečių įstaigos 
busią čia įvestos nuo4 >910 metų 
sausio 14 dienos. Bajorų vadai 
busią ne renkami, bet * caro ski
riami. _ *

Juozui ir 3) Stankevičiui nuo Viša
kio Rudos; II. išsikraustyt iš Len
kijos, iki bus tenai sustiprinta sar
gyba: 4) Bagdonui, 5) BHudzms 
kui Jurgiui Pilviškių d-rui, 6) 
Kriaučiunui Pranui, 7) Milčinskiu- 
tei Veronikai; III. išsikraustyt 2

Rudze.vičius teisme turėjo kokį- 
tai surašą ir skaitė pravardes vi
sų, kurie anot jo, dalyvavo 1905 
m. “naujos tvarkos* įvedime. Bet

Vilniaus vakarinių lavinimosi 
kursų valdyba paprašė miesto dū
mą, kad duotų kursam* veltui bu
tą. Tokiu budu sušelpta kursų 
valdyba galėsianti sumažinti mo
kesnį už kursų iaakymą; dabar 
daugelis dėlei gana augstob kai
nos negalį tais kursais pasinaudoti.

Vilniaus gubernijos valdyba pra
dėjus jau rupintieS prirengiamuo
ju darbu žemiečių įstaigoms įvesti. 
Vilniaus iždo rūmuose daromas 
apskaitymas, kiek esama guberni
joje privatinės žemės, kiek ta že
mė kainuojanti, kuri tinkama ukiui, 
kuri ne, ir tt

Vidaus dalykų m misterio parei
kalautoji statistikos medžiaga ren
kama, -Vilniaus gubernatoriui pa
liepus, gubernijos valdybos nario 
Ivanovo. Dabar jisai sąrašinė jąs 
Vilniaus gubernijos miestų mo
kesnius uz 1908 metus. Kai-ku- 
rios kitos žinios pavestos bosią su
žinoti apskričių bajoravedziama,.

Makovskio knygyRe, Vilniuje, 
inspektorius, darydamas reviziją, 
radęs cenzūros uždraustą M. Ra- 
dzevičaitės knygą . “Rupiecie” 
(Šlamštai). Makaoskį guberna
torius nubaudė 25 rub.

Berželio 23 d. \ dniaus teismo 
rūmai nuteisė ats 
Wilenskio” redaktorių
Jurjevičių 6 mėnesiais kalėjimo;
Jurjevičius kaltinamas buvo 129 
str. 6 por.

jas: 8) Akelaičiui Juozui, 9) 
Ciplijauskui Liudvikui, 10) Griniu- 
vienei Joannai; u) Griniui Kaziui, 
12 Kačergiui Juozui, 13) Levec- 
kiui iš Naumiesčio, 14) švedui Je
ronimui, 15) Rimšai Juozui, 16) 
Verbylai Andriui, 17) Vitkauskui 
Petrui ir 18) Savan jakui. Šitiems 
pastariemsiems, III skyriaus, galu
tiną nusprendimą duos vidaus daly
kų ministeris, t. y. policijos depar
tamentas. Apart to, 19) Dr. Jonui 
Staugaičiui ir 20) Dabašinskui už 
bausmę paskaityta tie keli mėne
siai, ką jie buvo kalėjime persėdė
ję. Be to, dar Pūkas, Marcinke
vičius, Eidukaitis, ' Stankevičius 
Didvydžių, nors ir turėjo kalėjime 
sėdėti, bet išrasti nekaltais.

X.
Berželio 10 dieną. 5 vai ryto 

ant antro viorsto nuo Marijampo
lės pas ūkininką Joną Bliūdžiu at
vyko du žandarai ir 7 žemsargiai 
kratos daryti. Pas šeimininką, pa
klausė tuojau, kur jo du sūnūs — 
Petras, šįmet baigęs Marijampolės 
gimnaziją ir Jonas — mokytojas 
pradinės mokyklos. Jiems namie 
nesant tėvas prašė nedaryti kratos, 
tik užpečėtyti jų daiktus. Žanda
rai į tai nepaisė — padarė kratą, 
rado daug knygų įvairio turinio 
legališkų, rusiškų ir lietuviškų ir 
7—8 svarų lenkiško šrifto varto
jamo knygų apdarytojų. Viską 
susidėję į_ maišus, nusigabeno į 
Marijampolę, nesustatę jokio pro-

painiojosi ir buvo keletą sykių su
gautas bemeluojant, tai teismas 
Svotelį išteisino. Rudzevičius ant 
Svotelio pyko už tai, kad šis drož
davo ir prie žmonių vadinti jį tik
ruoju pagal “amato” vardu. Svo
telis dabar liuosas, bet kas jam at
lygins už beveik 7 mėnesių sėdėji
mą kalėjime? Argi už tokius dar
bus nors ir šnipai neatsako?

šnipų £džia.

kam-

IS PUNSKO, 
Suvalkų apskr.

Gal nei iš vieno Lietuvos 
peik) neiškeliauja Amerikon tiek
daug žmonių, kaip iš musų. Eina 
seni ir jauni, eina vaikinai ir mer
ginos. \’isi jie tikisi, atrasią te
nai laimę ir turtus. Vienok drą
siai-galiu sakyti, kad didesnė pu
sė apleidusių tėvynę sutinka ano
je “laimės šalyje” vien vargus ir 
ašaras. Ypatingai paskatina ke
liauti Amerikon koks-nors sugrį
žęs kaimynas, kuris papasakoja, 
kaip jis tenai poniškai gyveno, 
kokius gardžias valgius valgė, 
gražius drabužius nešiojo, stebu
klingus daiktus matė ir dar kelis 
tūkstančius parsinešė, kurių vie
nok niekas nematė.

labiausiai tokioms kalboms pa
siskatina merginos, kurios vien tik 
ir svajoja apie tą, kad jos tenai 
gyvęs kaip kokios panaitės: su 
skrybėlaitėmis, diržiukais.... ir 
nieko neveiks. Nepapasakoja čio
nai toksai “gudragalvis”, kiek var
go prisieina panešti Amerikon ke
liaujant: nė vienas ne tik turtus,

mas apie paskyrimą Veiverių mo
kytojų seminarijoje lietuvių kal
bos mokytojo su alga 600 rublių 
metams.

N EŽ f NOMAS URVAS.
Netoli Vidėniškio (Vilniaus ap.) 

yra p. Karablikovo dvaras Balsa- 
-dvaris.
atėmęs iš moter. vienuolių. Šalip 
dvaro yra nedidelis apžėlęs kal
nelis. Viename kalnelio šone esan
čios geležinė* durįs į kaszin-kokį 
urvą. Durįs stipriai uždarytos, 
įeiti negalima. Viršuj durų esąs 
nędidelis langelis, pro kurį galima 
butų įlįsti, fmetus pro langelį ak
menį, girdėti, kaip ji* laiptais rida 
žemyn kaž-kur į gilybes. Žmo- 

I nės pasakoja, kad ten esą daug 
turtų ir senovės daikte

Per lenkmeti iždas jį

tęs į cenzurmį komitetą. Klausi
nėjo, ar nepažino juodu kokio-tai 
Aleksos. Sakosi abudu nepažįstą; 
viršininkas prižadėjo jiems daro- 
dyti, buk juodu neteisybę saką, ir 
tuoj paliepė areštuoti.

Per keletą paskutinių sanvaičių 
Marijampolės žandaras Kislinskis 
padarė daugybę kratų ir sudėjo, j 
kalėjimą apie 16 žmonių, kaltin
damas prigulėjime prie socijal-de- 
mokratų partijos. Jieško, kas it 
kur spauzdina slaptą laikraštį 
“Darbininkų Žodis”. Beto per ty
rinėjimą pasirodė, beesą nežinomu 
budu tyrinėtojų rankose laiškai, 
dar nedažję į savo paskvrimo vie
tą. M.

====^==^=-9 
Kazlauckui. Tai gaji būti, nes kle
bonas jau seniai kalbėjo, norįs tą 
mokytoją prašalinti. Gal kunigas 
K. paaiškintų tą priežastį.

Svėdasų Garsas.

iš naivių/

Berželio 15 d. .vyresnysis sargy
binis užtiko vieną sentikį pas vie
ną žmoną viščiukus beperkant. 
Tuoj ėmė rėkaut ant jo: “Kas tau 
leido dabar vištas pirkinėt? Juk 
karas gali būti, tai nebus kuo ka- 
riumenė maitint!” Su kuo tas

būt su juo, jei jo neklausytų. 
Nusigandusiam burliokui vos-vos 
pasisekė tą įsivyravusį “jenerolą” 
nuraminti. Gamelis. '

IŠ PASV ALIO, 
Panevėžio apskr.

ilgos giedros užėjus didelė 
su griaustiniu, vėtra, ir le- 
Ledai išmušę žieminius ir 

javus', vėtra lauzusi

’ Po 
audra 
dais. 
vasarinius
medžius, piešusi stogus, o Šimonių 
sodžiuje sugriovusi naują darži
nę. Nuostolių esą daug. Kalba
ma, kad japonai jau seniai pra» 
dėję apsidrausi nuo audrų; juk 
ir musų žmonės galėtų taip-pa 
daryti. <

(“V-tis”).

IS VAŠKŲ, 
Panevėžio apskr.

Mecekniškiiį kaime gyvenosi 
dvi seserį. Jiedviem brolis pai> 
siųzdavęs iš Amerikos kasmet po 
25 rub. \ yresnioji sesuo buvusi 
serganti ir vaistams išleizdavusi 
daug pinigų. Mažesniajai seserei 
tat netikdavę. Parėjus iš Amen-

I

i ŽMONIŲ KRAUGERĮNGU- 
MAS.

Netoli Jaujos (Trakų apskr.)_ 
atsitiko baisi žmogžudystė. Du 
kaimynu — Jakoms su Dovidavi- 
čium susibarusiu dėl žemės ir pa
davusiu viens-antrą teisman. Ku
rią dieną Dovidavičiaus giminaitis 
ir liudytojas Karevičius išėjęs j 
laukus pasivaikščioti» ir. pamatęs

lt* jį pagriebti. Jam tapiartinant. 
visa Jskonio šeimynų su peiliais ir 
kirviais užpuolusi ant jo, ir pradė
jusi mušti. Sems Jakca|M pirmas 
įsmeigęs peilį Karevičiui į nuga

PRIENŲ, 
Marijampolės apskr.

Asiuklės kaimo du vaiku, — 
vienas vienuolikos, kitos astuonių 
metų, — žinojo lizdelį ir paukštu
kus, kuriuo*, jiems užaugus, žadė
jo pasilaikyti. Berželio 20 d. juo
du. .atėję pas lizdelį, paukštukų 
nerado. Didesnysis — Bražukutis 
užsikrinta ant maresniojo — Alek- 
sinuko. Išeina piktumas. Pirma- 
sai mažesniam kerta peiliu žandan, 
paskui supjaustė visą veidą, ^suba
do kaklą ir negyvą nuvelka raistan. 
Nelaimingojo tris dienas j ieškota 
ir kaip atrasta, tada tik Bražuku
tis prisipažino. Prienų vagis.

(“Šaltinis”).

Iš LANKELIŠKIŲ,

lis; ir jį subadė peiliais ir perskro
dė pilvą. Tuo tarpu išėįjo iš savo 
namų Dovidavičius ir jį Jakoniai

Pereitą rudenį netikėtai suėmė 
Geisteriškių P. Svotelį. Kaltina jį 
už mindžiojimą caro paveikslo Bar
tininkuose 1905 m. Dabar išsi-

privargsta, hgi darbą gauna ir 
tai sunkų, pavojingą; mūsiškių re
tai kuris gauna lengvesnį užsiėmi
mą; Nepapasakoja pagalios, kiek 
žmonių visiškai jokio užsiėmimo 
negauna ir per tai badu miršta: 
jie dirbtų kad ir biauriausią-sun- 
kiausią darbą, bet ir to nėra. Daž
nai tenka išgirsti, kad Amerikoje 
■ruždirba ir badu miršta tinginiai 
arba girtuokliai. Tas ne visai tei
singa. Laikraščiai rašo, kad tik 
viename New Yocke yra 12—15 
tūkstančių bedarbių, o kur dar 
kiti miestai? Nejaugi tokia minia 
butų vis tinginiai bei girtuokliai! 
Tokiems kaip pas mus taip ir Ame
rikoje nesiseka, bet tenai badu 
miršta ir patįs geriausieji žmo
nės.

Tiesa, ir Amerikoje buvo geres
ni laikai. Kaip žmonės galėjo te
nai užsidirbti didehus pinigus, ta
da dar galėjo girtis ir gėrėtis ana 
“laimės šalia”, bet dabar netik ką 
nebus geriau, bet eis vis blogyn: 
žmonių iš visų kraštų važiuoja 
daugybės, o darbai nesidaugina. 
bet mažinąs. Dabar ir nuvažiavi
mas pasidarė aršesnis: atsirado 
daugybė vadų-apgavikų. kurie tik 
ir žiuri, kaip išnaudoti tamsius ke
liauninkus, arba tiesiog paduoda 
į policijos ar sargybos rankas.

Šiomis dienomis iš Radziškių 
kaimo išsirengė Amerikon du ke
liauninku. Vos spėjo išvažiuoti iš 
kaimo, tuojau sugriebė juos žem
sargiai, atėmė daiktus, pinigus ir 
nuvarė Suvalkų kalėj iman. • Ma
tomai, buvo įskųsta. Tai tau ir 
Amerika!....

O ar mažai panašių / atsitiki
mu? L... Jonulis.

shrnti pinigų; kelyje drožusi ak
meniu jai į.galvą; bumą ir akis 
apliejusi vitrijolium. Pamačiusi 
atvažiuojant žydus, sprukusį miš
kan. Atrasta ją pačią pasikorusią 
medyje. Še tau pavydo vaisiai.

ČEKIŠKIO, 
Kar.no apskr.

Beveik trečdalis Čėkiškio para
pijos gyventojų vartoja savo kas
dieniniame gyvenime lenkišką kal
bą, bet podraug visi jie gerai su-

tuviškai, tuo tarpu, X^da iš liėtn* 
viškai kalbančiųjų retas kuris temo

nyčioje nebuvo sakomi pamokslai

sekmadieniais ir šventadieniais. Irt 
viskas buvo gera, ramu. Bet len
kų dvasios banga pasiekė ir musų 
parapiją, šį pavasarį Kauno kur
stomi, Čekiškės bajorai ėmė reika
lauti, kad' pamokslai butų sakom: 
ir lenkų kalba. Surašę prašymą, 
jie nuvažiavo pas vyskupą ir išdė
stė savo reikalavimus. Vyskupas 
prižadėjo išpildyti tuosius reikala
vimus, kiek pasirodysią teisingi. 
Kad sužinojus, kiek yra Čekiškės 
parapijoje būtinai norinčių lenkiškų 
pamaldų, vyskupas atsiuntė raštą 
į Čekiškės kleboną, liepdamas sura
šyti visus tos parapijos gyventojas, 
kas kokia kalba neri klausyti pa
mokslų bažnyčioje. Tokį surašy
mą turėjo atlikti patįs žmonės, kle- 
konui buvo užginta kišties į tą 
darbą.

Vyskupo nurodymu, visa parapi-
A

- (“šaltinis”). arba cirkulus; kiekvienam cirku- 
lui paskirta po du mokančiu rašyti

■

Iš SVĖDASŲ,
ięs mušamųjų 
ateinąs Karevičių gi 
iavskas. bet. pamaųp .tokį baisų 

reginį, leidosi bėgti.
siviję ir jį subadė.

Parėjo aa

>) 4 V

Atvažiavę

Baisus

kad

I.

čio kaimo gyventojas Juozas Ru
dzevičius! tas pats, lęurį "Serapi
nu’’ vadina). . Tas pats Rudzevi
čius prieš teismą įkalbinėjo liudy
tojams, kad jie “nesviečytų už 
Svotelį”; tiems gi, kurie sakė, liu-

džiojęs caro paveikslą, bet ir dras-

Bet Hu-

Pranešu mokytojoms, kurios tu
ri liaudies mokytojų teises, kad

kytoja paliuosuota nuo vietos.

tą užimti. Skaitau dar savo parei
gą pranešti, kokiame padėjime yra 
minėtoji mokykla. Ji gyvuoja vos

jos dvi mokytojos. Kokia buvo

mosavimo, nežinia. Net patįs
Saulės” valdybos nariai mažai te-

ją parapijos dalį ir gautuosius iš

rašyti kiekvienas skyrium į savo 
knygą. Mat, tuodu vyru butų tu
rėję eiti abu drauge, kad vienas

ep
B p

i-f
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rašinėtojai butų turėję atnešti sa
vo raštu* pas kleboną, kuriam pri
žiūrint butų perrašytos tų raštų ko
pijos: vienas egzempliorius butų 
nusiųstas vyskupui, o antras butų 
paliktas bažnyčios archive.

Tokį vyskupo paliepimą ir ba
jorai nelabai prielankiai sutikoj: j.e 
manė, kad vyskupas, nieko ne^itei- 
raudamas vienu jųjų meldimu te- 
pasiremdamas, lieps Čekiškės baž- 
nvčioje vieną sekmadienį sakyta pa
mokslus ir kitas pamaldas atlikti 
lenkų kalba, o antrą — lietuvių 
kalba. Savo prašyme buvo ntįrodę 
vvskupui, kad lenkiškai kalbančių 
Čekiškės parapijoje esanti pusė gy
ventojų. Nujauzdami, kad pada
rius sąrašą lenkiškai kalbančių ne
galės pasirodyti pusė esanti, pajo- 
rai nenorėjo pradėti pildyti vysku
po paliepimo, tiktai prašė Čekiškės 
klebono, kad jis savo valia įjrestų 

- lenkiškas pamaldas taip, kaip jie 
reikalauja. Klebonas atsjsakė iš
pildyti tokį prašymą, nurodydamas, 
Jad reikia išpildyti vyskupo Valia: 
padaryti visos parapijos gyventojų 
sąrašą. ....

Bet dar neprielankiau už bajo
rus sutiko vyskupo paliepimą lietu
viškai kalbantieji. Jie suprato, 
jų teisės Čekiškės bažnyčioje 
susiaurintos,. įvedus lenkiškas 
maldas.
nuvažiavo pas vyskupą melsti, 
jokių permainų pamaldų tvankoje 
Čekiškės bažnyčioje nedarytų.. Jie 
nurodė vyskupui, kad visi bajorai 
gerai suprantą ir moką gražiai lie
tuviškai kalbėti, kad nesą jokio 
reikalo įvesti lenkiškas pamaldas, 
kad įvedus tokias pamaldas

• nuskausti lietuviškai kalbi 
kurie nieko

kad 
bus 
pa- 

Tatai kuo-greičiausia jie 
kad

įsią 
lietuviškai kalbantieji, 

nesuprantą lepkiš- 
kai ir tt. ir tt. Bet vyskupas pata- 

i san-

jo* bažnytėlės, o j Čekiškės bažny
čią jiems 8 viorstai.

Ant kapų prie Kruvandų koply
tėlės laidoja savo numirėlius netik 
Čekiškės parapijos bajorai, bet ir 
Vilkijos ir Seredžiau*. Pasitaiko 
net taip, kad bajorai praveža savo 
numirėlį į Kruvandų kapus net pro 
Čekiškės bažnyčią ir parapijos ka
pus.

Seniau dar prie a. a. vyskupo 
Paliulionio Čekiškės bajorai buvo 
sukrutę maldauti - vyskupo, kad 
duotų jiems į Kruvandų koplytė
lę kunigą, kad padarytų tenai fili- 
ją. Ir labai gaila, kad tuomet ne
išklausyta jųjų prašymo; šiandie
ną nebebūtų šitame krašte kilusi 
kova dėlei pamaldų bažnyčioje. 
Vienas dievobaimingas žmogus tu
ri nupirkęs 20 - dešimtinių žemės 
prie-pat tos koplytėlės ir norėtų 
tą žemę užrašyti Kruvandų bažny
tėlei, jeigu butų tenai padaryta f jį, 
lija.

Taigi užvis geriausia, regis, bu
tų, kad vyskupas apsiimtų duoti 
Čekiškės bajorams, o podraug ir 
Vilkijos ir Seredžiaus, kunigą į 
Kruvandų koplytėlę, kursai galė
tų jiems ir pamokslus sakyti ir ki
tas pamaldas atlikti lenkų kalba, o 
Čekiškės bažnyčioje galėtų pasilik
ti tokia pamaldų tvarka, kokia čion 
ligšiolei tetarą.

Neprošalį (čion bus pažymėjus, 
kad kaip tiktai Čekiškės bajorai 
gaus sau lenkiškas. pamaldas Če
kiškės bažnyčioje, tai to paties ims 
reikalauti ir Vilkijos bajorai Vil
kijos bažnyčioje ir Seredžiaus 
įjorai- Seredžiaus bažnyčioje, 
kad to viso išvengus, geriausia 
tų, davus į Kruvandų koplytėlę
pigą ir tegu sau jį užlaiko bajo
rai Čekiškės, Vilkijos ir Seredžiaus 
parapijų.

Taip pasielgus, išnyktų gal grei
čiau ir ta neapykanta sodiečių prie 
bajorų, kokia šiandieną duodasi 
pastebėti, o kuri gali dar. didesne 
pavirsti, įvedus lenkiškas pamal
das i

ba- 
O 

bu- 
k li

rė jiems nesipriešinti, gyventi 
taikoje ir. išpildyti jo paliepimų su- 
lyg to surašymo. Bet vis dėlto lie
tuviškai kalbantieji nutarė visa? ne- 
sirašyti ir nusiuntė vyskupui pfane- 
šimą, kad jie nesirašysią ir 
vyskupas galįs saviami įven 
lenkiškas pamaldas į Čekiškės 
nyčia, jeigu jau be to negalima 
esą jokiu budu apsieiti.

Gavęs tokį pranešimą, vyskupas 
atleido naują raštą Čekiškės klebo
nui, liepdamas surašyti visus tuos, 
kurie būtinai nori lenkiškų pąmal- 

'di£ <Tokį surašymą daba:- ir daro 
patįs lenkiškai kalbantieji savo tar- 
pe.

Žinoma, dabar yra varoma 
smarkiausia agitacija, kad tik 
daugiausia surašius lenkiškai 
bančių. Jokio kontrolio rašyto
jams dabar nebėra, todėl rašo, ką 
tik nori ir kiek tik nori, ir nesi
klausiu užrašo.

Lietuviškai kalbantieji jau prade
da susiprasti ,kad blogai padarę 
nesirašydami taip, kaip vyskupas 
buvo liepęs pirmą kartą. - Jeigu 
jie butų, rašęsis, tai butų norin
čių mažas skaičius — vos kokie du 
arba trįs šimtai. Dauguma lenkiš
kai kalbančių butų pasisakę, kad 
jiems vistiek esą, kokia kalba sa
komi pamokslai. O dabar, kurį 
tik numano mokant lenkiškai kal
bėti, tai ir užrašo į skaičių tų, ku
rie būtinai norį lenkiškų pamaldų. 
Rasit Čekiškės klebonas praneš vys
kupui, kuo virto tasai surašymas. 
Bet sunku atspėti ką bepasakys 
vyskupas ir pranešus.

Kaip pradžioje 
minėta, beveik trečia 'dalis Če
kiškės parpi jos gyventojų vartoja 
lenkų kalbą kaipo prigimtą. Tei
sybė reikalautų, kad lenkiškai kal
bantieji galėtų savo kalboje klau-. 
syti pamokslų, jeigu jie patįs to 
putinai reikalauja. Kaip matome, 
vyskupas norėtų teisingai pasielgti 
tame klausime. Bet, įvedant len
kiškas pamaldas į Čekiškės bažny
čią, prisieis susiaurinti teises lie
tuviškai kalbančių, kurie per il
gą laikv butų nepatenkinti pada-' 
rytomis permainomis pamaldų tvar-’ 
ko j e.

Bet Čekiškė* parapijoje galima 
padaryti taip, kad galėtų būti ir 
vilkas sotus, ir ožka galėtų pasi
likti sveika. Labai lengvai galima 
išrišti kalbų klausimas bažnyčios 

^pamaldose ne tik Čekiškės parapi
jai, bet ir Vilkijos ir Seredžiaus 
parapijoms.

Čekiškės parapijoje yra ant kapti 
koplytėlė prie Kruvandų bajorų 
akalicos. Ta koplytėlė stovi pa
čiame parapijos krašte, kertėje 
trijų parapijų: Čekiškės, Vilkijos 
ir Seredžiaus, — penki viorstai nuo 
Čekiškės bažnyčios. Aplinkui tos 
koplytėlės stovi susispietusio* be
veik visos bajorų akalicos netik 
Čekiškės parapijos, bet Vilkijos ir 
Seredžiaus. Tiktai viena Čekiškės 
parapijos bajorų akalica, — Vos- 
kaičiai — stovi kitame parapijos 
krašte beveik prie pat Lesčių fili-

buvo

kad 
dinti 
baž-

kuo
kuo 
kal-

Čekiškės bažnyčią.
Cekiškėnas.

IS SKUODO, 
Telšių apskr.

Berželio 14 dieną leista 
įsteigti keturkliasę miesto moky
klą., . .

čia

B.

(“šaltinis”). -v

SENOVĖS KAPAI.
Nagevičius, bekasinėdamas 

Kartinos apielinkėje (Telšių ap.)
žemes berželio 4 d. užėjo senovės 
kapines. Žmonių kaulai guli pa
guldyti galvų galu į šiaurę. Po 
dviejų numirėlių kaulais atradęs 
kupetėles anglių ir pelenų. Beka
sinėjant toliau, atrasta daug daik
tų: geležinių kirvių, jiešmų galų, 
žalvarinių sagučių, grandelių, si
dabrinių grandinėlių, trįs Spinigai 
— du sidabriniu su senovės lietu
vių kunigaikščių herbais — vienas 
varinis su paveikslu vokiečių erelio 
iš vienos pusės ir skydo su kryžiu
mi — iš kitos.

Prasidėjus kasinėti Šateikiuose, 
berželio ii d. atrasta karstas; gal
vų gale iš dešinės pusės rasta su
krauta. krūvelėn Zigmanto laikų 
pinigai su lenkų ereliu ir lietuvių 
jotimi, peiliukas ir žiedas (varin.). 
Žada kasinėti toliau.

Berželio 16 d. Senkaičiuose 
{Kretingos vaisė.) radęs išdrasky
tą grabą ir liekanas apvalaus, 3 
sieksnių platumo triobėsio. _

Berželio 20 d. Kretingos 
Tiškevičiaus žemėje radęs 
Lavonas buvęs sudegintas,
sta daug daiktų — žalvarinių, ge
ležinių, stiklinių. Toje vietoje ka
pinės esančios didelės.

• IS PRŪSŲ LIETUVOS.
Tilžės lietuvių draugija “Biru

tė” nuolatai taiso vakarus, idant 
Prūsų lietuviai priprastų ir vėl 
pamylėtų tai, ką jų tėvučiai my
lėjo, ko niekuomet neišsižadėdavo.

Sekmadienį berželio 6 d. iškėlė 
vakarą Kaukėnuose. Buvo gana 
svečių ir, iš Tilžės. Draugijos 
Choras padainavo 9 tautos dainas, 
kurios labai patiko susirinkusiems. 
Tarpais buvo dekliamacijos ir pra
kalbos. Vakare buvo gerai vai
dinta Panemunės Jono veikalėlis 
“Žento dėl”. - Daugiau sekė šokiai 
iki vėlybam rytui. Į Tilžę grįžo 
apie 4 vai. Vakarą aplankė įma- 
nytinai. Norint draugijai ir ne
davė didelio pelno, vis dėlto jis 
pasiliks žmonių atminime, vieną- 
kitą miegantį sužadįs, idant supra
stų, jog nieko nėra prakilnesnio, 
kaip darbuoties savo genties atgai
vinimui.

Berželio 20 d. draugija kėlė va
karą Lauksargiuose. Susirinko ga
na daug lietuvių, atsilankė ir ger
biamieji vengehčiai iš Didžiosios 
Lietuvos ,iš Tauragės. Programa 
buvo įvairi, svečiai patenkinti, 
ypač dainos labai patiko, kitas rei
kėjo atkartoti.

Liepos 5 d. Tilžėje Šaulių dar
že sutaisė vasaros šventę.- Žmonių 
suvažiavo iš visų Lietuvos kraštų. 
Buvo ir iš Didžiosios Lietuvos, nors 
lietus sutraukė. Choras -padaina
vo 11 dainų; kitas reikėjo kartoti. 
Ant scenos buvo dekliamacijos, 
prakalbos ir istorijos veikalas 
“Raudvilas”, parodąs lietuvių pa
dėjimą per kryžiuočių karus, šo
kiais jaunuomenė, pakaktinai nau
dojosi? Ir ši šventė paliudija, jog 
draugija veikia ir randa vis di
desnį pritarimą netik lietuvių, bet 
ir vokiečių, kaip matyti iš jų dien
raščių. Visi trįs Tilžėj išleidžiami 
vokiečių dienraščiai labai išgyrė 
“Birutės” veikimą, ypač chorą, 
kurs tokias gražias dainas padai
nuojąs, tokiais maloniais jų bal
sais širdies jausmus užgaunąs.

Liepos u d. draugija važiavo 
į Juodkrantį (Schvvarzort), mau: 
dyklę ant Kuršo kapų. Svečių 
buvo iš Tilžės ir pekeliui prisidė
jusių iš kaimų. Draugijos choras 
važiuodamas dainavo ir pačiame 
Juodkrantyje. Čia dainos labai 
užinteresavb tolimos Vokietijos 
svečius. Pasimaudžius Baltojoje, 
sugrįžo pirmadienį į Tilžę.

Draugija dabar stengsis ypač 
didinti ir gerinti savo chorą, idant 
budimasis vakaras padarytų kuo- 
geriausį įspūdį. Kurmis.

žmoni|ff5r grąžina atgal į Jungti-1 
nes Vžhtijay. J. Valstijų ateivy- 1 
stės valdžia Nulaiko visu* keliau- 
jančiu«°Kanadon, kurie neturi bi
lietų ndkeliavimui į vietą ir 50 rub. 
kišeniuje. Jeigu keleivių giminės 
ar draugai neatsiunčia tokiems su
laikytieji* r^kalingų pinigų, tada 
toki yra grąžinami atgal.

Visos tautos turi savo “ateivių 
namus” New Yorke; po keletą jų 
atstovų eina- kasdien į kaslegarnę 
savo žmonių reikalų aprūpinti. 
Italai ir žydai turi net po apginėją 
(advokatą) kaslegamėje. Vieni 
tik lietuviai neturi savo “ateiviams 
namų” nc4 atstovo, nors apie tai 
tariasi jai^ net 12 metų, ir kar
tais laikraščiuose esti gana karš
tas reikaląvimas tokio namo, bet 
Amerikos lietuviai tojo reikalavi
mo neremia. Pasak tūlų: “kaip 
aš atvažiavau, taip gal atvažiuoti 
ir visi” ir, “jug Amerikos valdžia 
tuo rūpinasi”. Lietuviai neatjau
čia savo brolių ir nenor atjausti. 
Lietuvių daugelis nemoka rašyti, 
taipgi tankiai turi negerus adresus 
arba ir visai neturi adresų. To
kiems yra reikalingas žmogus, ku
ris reikale tuojau parašytų pas 
ateivio gimines ar pažįstamus, 
idant tie jie greitai suteiktų reika
lingą pagelbą, atsiųsdami pinigų, 
jeigu reikia, tai dokumentališką 
užtikrinimą, jog priima tokį ateivį, 
arba užstatytų kauciją net, jeigu 
ateivys nėra visiškai sveikas. To
kiuose reikaluose lietuviai yra pa
likti apveizejai.

Kaip Lietuvoje, taip ir Ame
rikoje lietuviais rūpinasi lenkai, ku
rie turi New Yorke savo ateivių 
namus ir labai tankiai paima lie
tuvius iš kaslegamės, tokius, kurie 
neturi pinigų nukeliavimui į vietą 
ir negauna nuo savo giminių ar 
draugų, ir kurie visai neturi ad
resų. Pirmiau tame lenkų ateivių 
name buvo tiktaį tūla minykė mo
kanti lie|pviškai; dabar yra du lie
tuviai, ir vieųąs iš jų lankosi kas
dien į kaslegarnę, ir t>ent iš da
lies aprųpina ;ir lietuvių reikalus, 
nors jis ^vieną* toli neįstengia ap
rūpinti vienų įlenkų reikalų.

Kaip daugj lietuvių patenka j 
verguvę, sunitu sužinoti; lietuviai 
nemokėdami, /ašyti, neskaitydami 
laikraščių ,ir apie tai nepranešdami 
į laikraščius, ir liekasi užmiršti lyg 

visa nebūtų ant svieto.
Juozas.

(“L U.”).

jų

grapo
grabą
Atra-

I§ RYGOS.
Rygos centraliniame kalėjime 

tuotarpu yra apie 1800 kalinių. 
Politiškųjų, kurių tardymas dar 
nėra pasibaigęs ir jie tebelaukia 
teismo, dabar esą 56 žmonės.

Pora bombų atrasta Suvorovo 
gat. Nr. 80 požemyje; buvusios 
pripildytos, bet jau gerokai aprū
dijusios; kiekviena svėrusi 5 sva
rus.

(“R. Garsas”).

Latvių laikraščiai ^perspėja sa
vąją visuomenę, kad jinai pasisau
gotų vokiečių, kurie rūpinasi lat
viu* suvokietinti. Vokiečių drau
gija “Deuscher Verein”, kuri tik 
vienoje Rygoje turinti į 20 tūk
stančių narių, įsteigusi daugybę 
mokyklų Latvijoje, kuriomis ir vo
kietinami esą latviai.

Liepojuje panaikinta jau tvirta- 
pilė ir kariškasai uostas. Prigulin- 
tieji jiems namai ir pliaciai dabar 
išparduodami. Liepojoj* dabar 
busiąs įtaisytas tik laisva* preky
bos uostas.

' (“Šaltini*”), .• -i' * -AAl.

LIETUVIŲ ISEIVYSTfi.
Iš Amerikos lietuvių grįžo Eu

ropon (nito 30 VI. 1907 iki 30 VI. 
1909 m.) 3388; vyrų 2828; mote
rų 560, iš kurių buvo: vaikų iki 

*14 metų amžiaus 124, suaugusių 
nuo 14 iki 44 metų 3025, senių 
virš 45 metų 239.

Grįžusieji Europon buvo Ame
rikoje išgyvenę: iki 5 metų laiko 
2704, nuo 5 iki 10 metų laiko 589, 
nuo 10 iki 15 metų laiko 59, nuo 
15 iki 20 metų laiko 28, virš 20 
metų 8.

Iš Amerikos lietuviai keliavo: 
į Austriją 77, Bulgariją 1, Vokieti
ją 12, Italiją 2, Angliją 14, Lie
tuvą 3282.

Abelnai minėtais metais iš vįsų 
šalių svieto Amerikon buvo nuke
liavę 924695 žmonių; iškeliavo-gi 
♦r Amerikos 714828 žmonių. At
keliavusių buvo daugiau už iške
liavusius 209867 žmonėmis.

Visi Amerikdn keliaujanti turi 
mokėti Amerikos valdžiai pagalvės 
po 8 rublius (4 doliarius), ką ke
leiviai užmoka kartu pirkdami lai
vakortę.

Laivų kompanijos turi parvežti 
atgal dovanai visus, kuriuos Ame
rikos ateivystės valdžia neįleidžia 
Amerikon, kaipo tai; su limpan
čiomis ligomis (trachoma) ir tt. 
Taipgi turi dovahai parvežti ir 
tuos visus, kurie įleisti tapo, bet 
per 3 metus nuo įleidimo papildė 
kriminališką prasikaltimą, įgavo 
neišgydomas, ligas, netekę sveika
tos pateko į pavargėlių prieglau
dos namus. Lietuvių tokių vargšų 
tapo sugrąžinta 11; iš tų buvo 
bepročių 7, su limpančiomis ligo
mis 2 ir netekę sveikatos 2.

Laivų kompanijos turi užmokėti 
valdžiai visas išlaidas už sulaiky
tus žmohes kaslegarnėse ir ui gy
dymą susirgusių. Už atvežtu* su 
limpančiomis ligomis turi mokėti 
po 200 rublių (100 doliarių) bau
dos ir parvežti tokiu* atgal do 
vanai. .. ?

Keliaujanti į Kanadą visi turi 
turėti aiškius adresus, gelžkelio bi
lietus ir 50 rublių pinigai*, be ko rėdymą. Di

jais mes tik praskiname sau kelią 
ir rengiame dirvą musų tauto* gy
venimo teisingam sutvarkymui. 
Tie gi, kurie plačius šauksmu* ir 
reikalavimus kviečia atidėti toli
mam kokiam tai laikui, kurie pa
taria visuomet šliaužioti pažemiais, 
— užmuša žmonyse kiekvieną drą
sesnę mintį ir siekimą, verčia ten
kinies tuo, ką tik /kas iš savo 
malonės mums duos, ir silpnina 
žmonių dvasią. Jie ne tik kad ne
stumia žmonijos pirmyn, bet dar 
trukdo kiekvieną pirmineigos žing
snį. Kas trokšta savo žmonėms 
gero, kas nori, kad gyvenimas eitų 
pirmyn, tas niekados neužsidarys 
mažam narvelyje, tas niekados ne
sustos skelbęs plačių reikalavimų ir 
manęs, jog tik kovojant įgys savo 
teises.

Yorke palikta moteris atkako į 
Cantoną ir savo vyrą surado. Jis 
sutiko su ja gyventi, jeigu ji na
mų pusę atiduos su juom pabėgu
siai moterei. Panilla moteris sutiko. 
Tūlą laiką buvo viskas gerai. Bet 
vieną kartą Panillos moteris rado 
savo vyrą pas kitą moterį. Griebė 
ji peilį ir abudu teip subadė, kad 
neužilgo numirė.

NEDORAS KERŠTAS.
Pittsburg, Kans. Kasyklose N. 31 

Central Coal & Coke Co. be mažo 
nuo nuodingų dujų neužtroško 40 
darbininkų; iš jų 12 dar sunkiai 
serga. Pasirodė, kad koki nedori 
kerštininkai tyčia sustabdė prietai
są varančią orą į kasyklų olą.

(“Lietuvos Žinios”).

" “ k

Iš AMERIKOS.

NELAIMES ANT GELŽKELIŲ.
Dės Moines, Iowa. Netoli nuo 

čia susimušė pasažierinis gelžkelio 
traukinys su prekių traukiniu. 
Prie to • šeši pasažieriai tapo su
žeisti. <-

JIE NEINA PIRMYN.
Paskutiniu laiku musų visuome

nės gyvenime pastebėtinas gana 
įdomus apsireiškimas. Atsiranda 
nemaža žmonių, kurie pamiršę, jog 
tik per kovą galima įgyti savo, 
teises, vis aiškiau ir aiškiau pra
deda linkti prie taip vadinamos 
“realinės” politikos; arba, kitaip 
sakant, taikos ir paklusnumo ke
liu tikisi išgauti savo kraštui rei
kalingas reformas, išsižadėję sa
vo karščiausių troškimų ir sieki
nių, po kojomis paminę tai, ką 
vakar da taip brangino, ji* su 
įnirtimu griauna neseniai da pra
kilnius ir šventus jiems idealbs. 
Patįs nuolankiai bučiuodami savo 
priešų rankas, jie ragina tai pada
ryti ir kitus, kad\tik neužrustinti 
tų savo priešų, kad tik geriau jiems 
įtikti, kad tik į^ti jų malonę. 
Žmonės tie mano,- jog ta pati rusų 
vyriausybė tikrai rūpinasi savo pa
valdinių, net ir svetimtaučių ge
rove, ir todėl, girdi, reikia stengt 
ties būti jai ištikimais ir nuolan
kiais, o ji, ką tik galės, mums pa
darys: reikia, tik ją gražiai papra
šyti ir “rimtai? išrūdyti jai pra
šomojo dalyką reikalingumą ir 
naudingumą. Tuo keliu visuomet 
ėjo musų kunigai; į tą stojo pas
kutiniu laiku >ir susispietę apie 
“Viltį” veikėjais Jie tiki geriems 
rusų, vyriausybė* norams, kviečia 
sau pagelbon musų dvarponius ir,' 
norint šį-tą? veikti, pataria lietu
viams atmesti įi.šalį visas svajo
nes apie autpnoBM ją, priverstiną že
mės išpirkimą ir kitas radikalines 
reformas, apsistoti ant suteiktų jau 
reformų trupiniu,.
sumanymus -Kantriai laukti dar 
daugiau “makmių”. Žinoma, rei
kia naudoti^ įstaiga, ar reforma, 
nors ji paeitų^ i* i* vyriausybės, 
jeigu tik toki\ l^idu galima page
rinti. ir 1 
gyventojų padėgto 
niekas negali nei 1 
kartu niekados nei 
jog ta* darbas netulį 
tikslu, jog, norint su J 
nes ateitie*, mes nei a 
lės neturim* stoti r* 
dikaHnhj reformų ii-] 
permainančių nuaugą

liu*»

ateivių, kad 
tok* at- 

padava- 
Reikalavi-

inti musų krašto 
ą. Prieš tai 
rinčyties. Bet 
d^kla užmiršti, 

būti musų 
lukti geres- 
kt valandė-

Spokane, Wash. Ant elektriško 
gelžkelio Couer d’Alene & Spokane 
susimušė du pilni žmonių karai. 
Prie to 12 ypatų likosi užmuštų, 
o 75 sužeistos; terp sužeistųjų yra 
ir mirtinai sužeisti. Terp nuken
tėjusių yra daug tyčia atkakusių 
užsirašyti, norinčių gauti žeme in- 
dijonų rezervacijoj. •

NAUJI ATEIVYSTES APSUN- 
K KINIMAI.

Berželio 28 dieną, naujas 
Imigracijos Komisorius ant Ellis 
Island, p. VVilliam Williams išleido 
pasargą kaslink sumos pinigų ne
atbūtinai reikalingos turėti atva
žiavusiems svetimšaliams, kad ga
lima butų juos įleisti į Suvienytas 
\ aisti jas. Iki tol dešimts doliarių 
buvo užtektinai visokiems reikala
vimams ir, teisingai kalbant, sve
timšaliai apie tokį reikalavimą jau 
žinojo. Šitoks pasielgimas yra tik
rai despotišku; jis padarė tokias 
sunkenybes, jog jas negalima butų 
trumpai aprašyti. Ateiviai netikė
tai tapo užklupti ir nustebinti, tokia 
atmaina, ir jėigu iš jų kuris nebu
vo ant tiek laimingu turėti 25 dol., 
buvo paskirtas grąžinti atgal. Kon- 
gresmanas Sabath pasipriešino to
kiam Komisoriau* padavadi- 
mui, ypatiškai į jį kreipdamasis su 
nurodymu, kad naujas jo padava- 
dyjimas, kaipo despotiškas ir prie
šingas visos šalies įstatymams, bu
tų panaikintas ir gražinimas -sulyg 
to padavadyjimo 
butų ignoriuojamas; 
siliepimas prispyrė 
dyjimą atmainyti.
mas ateivių 25 doliarių be 
Kongreso žinios ir daleidimo, yra 
laužymu visų šalies teisių ir žmo
giškumo. Reikia atkreipti atydą 
į Komercijos ir Darbo Sekretoriaus 
Pagelbininko atsiliepimą, kaslink 
Kongresmano pasipriešinimo mi
nėtam padavadijimui, į kongres- 
maną Sabath, apginantį Imigraci
jos Komisoriaus sauvališką at ei vy
stės teisių laužymą. Ta* Departa
mentas griežtai priešinasi nestabdy- 
mui arba neapsunkinimui imigra
cijos. Ištiesų, tai yra pasibiaurėti- 
na, jog be jokio ofidjališko dalei
dimo Imigracijos Departamentas 
drįso grąžinti ateivius, kurie, išlipę 
iš laivo, neturėjo su savim 25 dol. 
pinigų. Sulaužęs šį sykį Komiso
riaus , sauvališką padavadyji- 
mą, Kongresmanas Sabath mano, 
kad ateivystės varžytojai visom* 
savo, pajiegoms stengsis uždaryti 
šalies duris imigrantams Kon
greso sesijoj gruodžio mėnesyj.

Imigracijos Komisorius sa
vo pasargoje nurodo, jog laivai at
gabena labai daug svetimšalių, ku
riuos išleidus su mažiaus kaip 25 
dol., jie butų apsunkinimu šios 
šalies gyventojams. Daugumas 
atsitikimų, girdi, rodo, jog ne at
sargu įleisti imigrantus su ma
žiaus kaip 25 dol. apart gelžkelio 
tikietų iki vietai, kuomet nekokiuo
se atvėjuose jiems reikia turėti dar 
ir daugi aus.. Žinoma, jie turi da- 
rodyti, jog jie apsieis be publiško* 
arba privatiškos pagelbos.

Imigracijos 
sakydamas 
ant jo 
vališkumui, 
minėtas jo 
sarga nėra 
tuomlaikinju paraginimu, k^d atei
viai, išlipdami iš laivo tirėtų pa- 

I kaktinai pinigų savjfs užlaikymui 
1 kol gali gauti kolfį užsiėmimą, ir 

“daumimojrstsitikimų” 25 dol. nė
ra perdidelė suma su savim atsi
vežti. Geri ateiviai, girdi kasdien 
būva įleidžiami ir su mažiaus ne
gu 25 dol.

Toki padavadyjimai daromi ne
va prieš “elgėta*" Ir “ypatas galin
čias , būti kraštui apsunkinimu”, 
bet ištiesų nėra nieku daugiauš, 
kaip stengimosi uždaryti duris ne
turtėlių arba džrbininkų kliasai.

Komisorius, 
Kongresmanui Sabath 
pasipriešinimo 

nurodo, 
reikalavimas arba - pa
niekų daugiam, kaip

pamatų

>m mažus darbe-

IŠ DARBO LAOSO.
Pereitą sanvaitę Jungtinėse 

Valstijose buvo iš viso 223 nusi- 
bankrutinimai, arba ant 16 mažiau 
negu užpereitą.

f Chicago, III. Tarnaujanti ant 
čianykščių gatvinių karų pareika
lavo pakėlimo algų, bet kompanija 
nutarė reikalavimą atmesti.

f West Frankford, III. Darbų 
kitokių čia nėra, vien anglių ka
syklose. Darbai šiuom tarpu 
prastai: dirba vos 3—4 dienas 
vaite j.

Lietuvių yra diktas būrelis, 
čia 164 S. L. A. kuopa.

eina
san-

Yra

šliuptamiai*. Daugumas parapi* 
jonų užsitikėjo kunigui. Parapi
jos, kunigo paniekintas komitetą^ 
pranešė vyskupui, kad kunigas no- 
teisinga* atskaita* išduoda. Vys
kupas liepė airių ir vokiečių kuni
gams prižiūrėti parapijos tvarką^ 
bet tie teipgi prikibo prie parapi- ' 
jos komiteto ir mokino jį, kaip rei
kia vyskupui rašyti ir pasisekė 
jiems vieną parapijos komiteto są
narį savon pusėp patraukti, kuri* 
užsigynė to, po kuom pasirašė, ji* 
apreiškė, jog kunigo viskas vedar 
ma kuo geriausioj tvarkoj. Poa
kiu budu kunigas vėl viršų paėmė. 
Tokiu budu parapija suskilo | 
dvi dali: viena klausanti savo ko
miteto, kitą gi kunigo. Ir ėjo teip -• 
tąsynės. Bažnyčią, žinoma, valdi 
kunigas. Jis pasikvietė sau pa
gelbon policiją, bet ią. policistal 
kaip kiekvienas numano,, negal 
tvarkos įvesti, ir .sutaikyti pasida
linusių į dvi partiji parapijonų. 
Savo priešininkus kunigas gazdino 
bažnytinėmis bausmėmis. Kas ne
mokėjo kunigui, tiems atsisakė ti- 
kėjjmiškuose reikaluose patarnauti. 
Ir netarnavo. Parapij onai užsi
manė kviesti kitą kunigą, bet ir 
iš to ilgai nieko neišėjo, nes kuni
gai, kaip kapitalistai, -laikosi krū
voj. Daugelį žmonių kunigą* nu
baudė tokiu budu, kad daugelii,.' j 
neatliko velykinė*. Parapijonai 
prašė vyskupo jiems duoti kitą ku- . ? 
nigą, bet vyskupas išbarė žmonis, 
visai netirinėjo, kaip dalykai stovi. 
Parapijonai neapsileido, nes užsi
manė parsikviesti kunigą iš Lietu
vos ( o ar tas nebūtų po vyskupo 
globa? Iš parsikvietimo kito ku
nigo ne bus parapijonams didesnė 
nauda, kaip iš aprukymo numirė
lio kūno. Red.). Parapijonai pra
dėjo rašinėti laiškus į Angliją pas 
kunigą Ciuberkį. Ir musų kuni
gas pradėjo juoktiesi iš'sumany
tojų kviesti kitą kunigą. Kunigas 
Ciuberkis vienok čia atvažiavo. 15 
d. liepos nuvažiavo pas vyskupą, 
bet vyskupas liepė jam išsikriusty- 
ti, pamatęs ateinant parapijos ko
mitetą, jo nepriėmė.^!

Tokiu budu sunku lietuvišką pa
rapiją sutvarkyti. Lietuviam* 
dievmaldysto* laikomo* airišių baž-

f Kenosha, Wis. Sustreikavo 
čia gizeliai Simmons Manufactur- 
ing Co. Jie reikalauja po $2.00 
už dienos darbą.

kas 
kų. 
dol.

f Lyun, Mas. ‘ Pasibaigė strei- 
čeverykų dirbtuvių darbinin- 
Dirbtuvių savininkai ant 1 

sanvaitėj pakėlė jų algas.

f Pittsburg, Pa.- Pasibaigė 
streikas 2000 pudlerių.

čia

UŽPELNYTAS KERŠTAS.
Canton, O. Neseniai

New York* italijonasalijonas Tony Pa- 
įčią su valkai*, pa
vedusią /moteriške

UETŪYIA1 AMERIKOJ, i
I§ SPRINGFIELD, ILL.

Darbai čia dar nepasigerino. Ke- j 
turios anglių kasyklos dar stovi , 
ir stovi nuo balandžio mėnesio, 
dviejose dirba gerai,, bet dirba tik 
senieji darbininkai, naujai pribuvę 
nė už pinigus darbo gauti negali ' 
(tai gerai, jeigu darbo pirkti ne- 1 
gali, nes* darbai, dora, meilė ir 
protas ne perkami. Red.); 12 ka
syklų dirba tik 2 dieni sanvaitėj. 
Daug darbininkų iš čia išvažiavo 1 
kitur, o čia likusių daugybė darbo 
neturi. '

Dėl stokos darbo ir parapijos rei
kalai stovi blogai. Čia yra §v. ' 
Vincento lietuviškoji parapija. 
Žmonės, kol nebuvo kunigo, nega
lėjo užsiimti bažnyčios statymu. 
Vyskupas davė kunigą Malinaus
ką ir paskolino parapijai pinigų, 
(Žinoma ne savo, tik banke ant 
parapijos savasties paskolą galėjo 
užtraukti) idooo dol. Bažnyčią 
pradėjo statyti 1907 metuose. 
Žmonės, pabūgę didelės skolos, pa
rengė mitingą, kurin atėjo ir ku
nigas Malinauskas, bet parapijo- 
nam* '.temokėjo, ar nenorėjo daly
ko išaiškinti, parapijonai todėl nie
ko nesuprazdami, jam įtikėjo. Ku
nigas mokėjo iš to žmonių užsiti- 
kėjimo naudotiesi, bet tas išėjo pa
rapijai ant naudos. Kunigas ap
reiškė parapijai, kad parapijonai 
turi jo klausyti, vien turi pinigus 
dėti, o jis pažadėjo parapijo* sko
las mokėti. Žmonelės ir dėjo pini
gus parapijos reikalams. Parapi
jonai išsirinko kolektorius, kurie

> bažnyčioj kolektas renka, eina ir
> po namus. Bet kunigas išsirinko 

sau savo kolektorius, kurie tą patį 
daro. Jam ypač nepatiko parapi
jos pirmininkas. Iš to ir kilo ne
susipratimai 1 parapijonai atsisakė 
duoti kunigui kolektas, nenori nie
ko bendro su kunigu turėti, kurti

kunigas Ciuberkis aiškino lietu
viams parapijos sutvarkymą; pasa
kė, kas pirma buvo nuo žmonių 
slepiama, jog ant bažnyčios yra 
15000 dol. skolos. 18 d.liepos ta
po išrinktas naujas komitetas (kad 
tik jis geriau mokėtų ginti para
pijos reikalus. Red.). Išrinko pir
mininką ir<trustisus; patvirtino se
nuosius. Senasis prabaščius pa
reikalavo išmokėti jam algos 500 
dol., bet parpi j onai nuo kunigo pa
reikalavo pilnos atskaitos. Peržiū
rėję jo atskaitą, rado, kad trūksta 
kelių šimtų doliarių. Reilęalavo, 
kad kunigas užleistų vietą parapijos 
kviestam kunigui, bet senasię atsi
sakė pasitraukti. Parapi jonai
kreipėsi prie advokato. Rodosi, 
kad čia neapsieis be tokios bylos 
kaip Scrantone, kuri> pažemino vi-' 
są katalikiškų bažnyčių sutvarky
mo būdą. Advokatas davė , rodą, 
nuėjus keliems stipriems vyrąms, 
išmesti nemylimą kunigą laukan, 
tegul pats kunigas, girdi, užvada , 
bylą. Kunigas matydamas, kad ei
na blogai, 22 d. liepos paėmė gy
venimą savo gaspadinėj, o patsai 
nežinia kur išvažiavo. Komitetas 
tokiu budu įėjo | tuščią kleboniją 
ir skiepe rado daug tuščių butelių 
ir kelias tuščias bačkas.

Naujasis Kleboną*, kunigas Ciu
berkis su parapijos komitetu su
tinka kuo geriausiai (kasžin kaip 
ilgui teip bus? Anglijoj ji*„ne
labai sutiko su parapi jonais. 
Red.). Dabar terp Springfieldo 
lietuvių yra kaipi po dideliam mu- 
šiui, kurį lietuviai laimėjo. Visi 
yra linksmi, kaip visi laimėją ka
rą. Ir pas mus dabar ramu, ne- ' 
girdėt pravardžiavimų krokodilui* 
ir kitokiais tik terp lietuvių girdi- 
dimais vardais, kaip tai šliuptar- • 
niais ir dar gražesniais. Dabar 
bent tikime, kad žmonių sudėtos 
aukos ištikro eis bažnyčios naudai.

“Lietuvos” skaitytojai

New

r 
is 
d. liepos

WIS.
21

odų dirbtuvėj Allena ir Sūnų, pa- ’ > 
sibaigė 24 d. liepos, bet mažai dar- . , 
bininkai laimėjo; vos $1.00 pridė
jo ir tai ne visiems. Laike strei
ko vieną darbininką, Tony Mon- 
honą peršovė, pašovė teipgi Glamžą 
ir Petrą Soboccohų jie negabenta 
ligonbutin. Allen, išgirdę* šuviu* , 
telefonu kreipėsi prie šerifo, Ikad 
pareikalautų nuo gubernatoriaus

ko bendro *u kunigu turėti, kum- milicijos. Pribuvo generolas Falk 
gui algos nenori mokėti. Kunigas k Pažinojęs, kad n* darbininkai

nti parapijos komKe-1 pradėjo



Schoky pirma stojo už darbinin
kus, bet paskui gazdino partrauki- 
kimu milicijos. Pakvietė lenkų 
kunigą sutaikyti, bet tas atsisakė, 
atsisakė ir kitas, nes kunigai nieko 
su streikais neturi. Laike straiko 
10 žmonių suareštavo ir turėjo jie 
užsimokėti po $10; pasipelnė gerai 
visi: majoras .aptiekorius, kunigas 
ir streiklaužis K. K., kuris gavo 
nuo kompanijos $50. Atvežti ska
bai iš, kitur, bet ir patįs darbininkai 
dirba kaip ir skabai, .nes jie ne 
susiorganizavę, tik socijalistai strai- 
ką vedė. Majoras atsimokėjo dar
bininkams, nes prieš rinkimus gir
dė juos, o dabar pavaišino juos 
kulkomis. |

18 d. liepos bažnyčioj pamaldos 
buvo be vargonų, nes vargoninin
kas
gaspadinei divonus dulkyti. j

18 d. liepos buvo parengtos pra
kalbos svetainėj šv. Petro. Kal- 

. bėjo Golubickis iš Chicagos; vieti
nis klebonas savo kaitoj papeikė 
socijalistus, kad su prakiurusioms 
kelinėms vaikščioja.

25 d. liepos parengė prakalbas 
lenkų socijalistai. * Kunigas atkal
binėjo žmonis, kad jie ne eitų, bet 
prisirinko lietuvių ir lenkų apie 
30b. ' Darbininkas.

atsisakė, nenorėjo klebono

pirktas lotas šalę bažnyčios, ir se 
noji bažnyčia perkelta ant naujos 
vietos. Bažnyčiai primūryta vienas 
augštas iš plytų, viršui žadama įtai
syt mokykla, bet kada kas bus, ne 
žinia. «

Tvarkos bažnyčioje pagirt ne
galima. Klebonas jokio pastovaus 
tarno prie bažnyčios nelaiko, turi 
tik gaspadinę, bažnyčios nieks ne
apvalo, atėjus bažnyčion kartais 
reikia Su nosine apsivalyti sėdynę, 
kur nepasisuksi, dulkės vistu. Baž
nyčia permaža. Kas. nedėldienis 
klebonas rytmetyj laiko mišias 
Hartforde, o vidurdienyj būva pas 

lietuvių 
ant vie-

kunigas 
bažny-

/ietinę lietuvių draugiją Brolių 
Lietuvių, kurios narių tapo pa
siųstas į Denvero, Colo., Šv. Juo
zapo ligonbutį. Jis jau baigia gyti; 
yra viltis, kad urnai sugrįž iš li- 
gonbučio. P. M. yra “Lietuvos” 
laikraščio skaitytoju.

24 d. liepos antrą lietuvį patiko 
nelaimė tose pat kasyklose — Ant- 
taną Kavaliauską: jis važiuodamas 
su pilnu anglių vežimu siekė paramą, 
paramas išvirto ir akmenys iš vir
šaus prislėgė. A. K. sužeistas, ro
dos, nepavojingai. Paskutinis ne
priguli nei į jokią draugiją. Ka
dangi Lafayette lietuvių gyvena 
n^daugiausiai, tai jiems vertėtų vi
siems . prigulėti prie L. B. Dr. 
(ar Lietuvos Brolių? Red.) steng
tis ir kaimynus iš Erie, Lousville 
ir Denver prie savęs 
regis didžiuma netur 
apie vertę draugijos.

patraukti; 
supratimo 

V. P.

mus mišios. Hartforde 
yra diktai, jie galėtų turėt 
tos ir kunigą.

Jau apie 2 nedėdieniu 
.kalbina nesigailėti pinigų
čiai nės, girdi, kitą metą reiks sta
tyt nauja bažnyčia, mūrinė nors 
su kokiu 1000 sėdynių. Taigi kam 
reikalinga mums nauja bažnyčia, 
jeigu mes jau vieną turim? Ar 
ir naują reiks vyskupui užrašyti? 
Kiek teko patėmyt, parapijonai ne-(— -------------- ------
užganėdinti iš savo klebono už-^konę ir jai prigulinčiuose namuose 
simanymų, nes klebonas vienas, ką gyvena; kitas turi savo namus

-Iš LOUISVILLE,
Yra tai nedidelis miestelis,'turi 

apie 1000 gyventojų; lietuvių yra 
dvi šeimynos, vienas vedęs ameri-

COLO.

atidarytus, kitus matomai kasžin 
kas pasilieka, turbųt atminčiai.

Reikėtų pagalvot, kaip apsiser 
gėt nuo tokio pasinaudojimo svę 
tima savasčia. Vi Jonukas.

P. S. Melsčiau kitų .laikraščių 
perspauzdinti tą .,manq laiškelį 
ypač-gi 
čių.

7

Amerikos lietuvių laikraš-

KAS MUS DIDŽIAUSIAŠ 
PRIEŠAS?

didžiausiu priešu yra — 
arba karčiamos. Jos yra

pusę lietu-, 
ir protiško

kurie visą 
karčiamose,

t < J

Tarpe
Dr. A.
L. D.

“Civili-

kad Juška
geriausių

Čia ‘ reikia

anghj 
buvęs 
repre-

pri-

daktarystės šaką 
daktaras, ar ne,

Kudirkos Muzika- 
pa rengė programą, 
užtrukdymo L. D.

IŠ VALPARAISO, IND.
23 d. liepos universiteto koply

čioje buvo išpildytas programas 
visų čianykščių draugijų. Virši
ninkai kiekvienos draugijos per
statinėjo savo reprezentantus, ku
rie pildė dalį programo. 
tų reprezentantų buvo ir 
Juška, kaipo perstaty'tojas 
L. V. V. Jo tema buvo:
zacijos Pasekmės”, kurią gana ge
rai išpildė taip, kad ant rytojaus 
mergaitės valgykloje net gėlėmis 
jį apdovanojo. O nuo tūlų 
girdėjau, 
vienas - 
zentantų.
durti, kad Dr. A. Juška jau keletas 
metų kaip šičia mokinasi ir kad 
pabaigoj šių mokslo metų jau ap
leis Valparaiso .ir važiuos kur-nors 
kitur užbaigti 
(taigi ar jis 
Red.).

24 d. liepos 
liška draugija 
kuris dėl ilgo
L. V. V. susirinkimo vėlai pra
sidėjo ir turėjo būti sutrumpintas. 
Vyrų choras ir kvartetas padaina
vo keturias dainas ir trįs šmoteliai 
tapo paskambinta ant piano.

Dar sykį priminsiu, kad mer
gaitės, norinčios lavintis muzikoj 
ir turinčios ištekliaus, atvažiuotų 
ateinantį metą šičia. Kitose šako
se jau męs pradedame praturtėti, 
todėl griebkimės ir muzikos, 
jeigu norime stoti eilėje civilizuo
tų tautų. V. A. Greičius.

užsimano, tą ir daro, ir perkelti baž
nyčią naujon vieton, kas neatsiėjo 
be išlaidų, parapijonai ne norėjo.

26 d. liepos žmonės pradėjo kal
bėt ,kad čia vienas barzdaskutys 
išviliojo iš p. A. T. moteries $1000, 
ir pabėgo į platų svietą. Mat p. A. 
T. turėjo $1000, juos laikė ant sa
vo moters užrašęs bankoje. Barz
daskutys/ žadėdamas perskirti nuo 
vyro ir paskui apsivesti, išviliojo 
tuos pinigus nuo moteries; bet ga
vęs pinigus, pabėgo, o moterį pa
liko prie vyro.

. . A’. Kamblaitis.

$700 vertės. Abudu dirba anglių 
kasyklose, 
galima

Jei kasyklose dirba, 
uždirbti nuo 3 — 5 dol.

V. P.

LAFAYETTE, COLO. 
tai bus didžiausią lietuvių

Čia

BROCKTONE EINA BYLA 
DEL UŽMUŠIMO TOSINSKIO.

“Brockton Daily Enterprise”, 
num. 12 liepos, 1909 m., aprašė 
bylą, kurioje buvo tirinėjama 
Tamošius Jeszukevvicz -(gal būt 
Ješukevičius) nužudytojas Stanis
lovo Tosinskio (Tosinskis).

Ješukevič, 121 Bellevue avė., be- 
šaudydamas iš karabino peršovė 
St. Tosinskį, pataikydamas jam 
tiesiog į galvą. Pagal liudininkų 
nurodymą, žudysta atsitikusi teip: 
liepos 5 d. ryte, Ješukevič ir kiti 
vyrai išsinešę ant kiemo karabiną 
šaudė kulkoms į visas puses — į 
stulpą, į krumus ir net į kaban
čias ant virvės drapanas. Po kiek
vienam šoviniui jie eidavo į skie
pą, iš kur sugrįžę vėl šaudė. Pa
tirtą, jog skiepe jie turėjo bačkutę 
alaus ir kassyk eidavo ten gerti. 
Ješukevič norėjo šauti į Tosinskio 
kepurę, bet tas pasipriešino. Tada 
Ješukevič sakęs: “tai aš šausiu į 
tavę” ir "baikoms” į jį pamieravę 
paleidęs kulką, kuri pralėkė apie 
du coliu šalę jo. Teip “bebai- 
kaujant” ir besakant “atsitrauk, 
nes peršausiu”,'jie suėjo į stubą, iš 
kur išgirsta: “Tarnas peršovė To
sinskį !” Ješukevič tyčioms 
pamieravęs karabino vamzdį To- 
sinskiui į galvą ir patiesęs jį ant 
vietos. Peršovęs, metęs karabiną 
ant lovos ir pasakęs, “tai čia 
mąno galas gyvenimo — išbėgo į 
krumus.

Gal šovėjas turėjo kokį piktu
mą ant Tosinskio, bet galbūt tas 
atsitiko tik- “baikoms” gimu
sioms nuo bačkutės alaus, dienoje 
atminimo pasiliuosavimo nuo An
glijos jungo, kada labai madoje 
šaudymai.

IŠ
Gal

kolionijo Colorodo valstijoj.
gyvena 21 lietuvišką šeimyna, vy
rų suaugusių yra 47, moterų 21, 
vaikų 12, mergaičių 15. Savastį 
turi 12 lietuvių, vertės $17- 
450, skolos yra tik $2150. Yra 
draugija vardu Lietuvos Brolių 
Lafayette, su 19 narių. Draugija 
turto turi suvirs $100. Yra ir 
kuopa 202 S. L. A., narių turi n. 
Lietuviškų gertuvių yra 3. Ran- 
dos moka 25 iki 50 dol. ant mėne
sio; miesto mokestis $700 į metus. 
Už alaus bačką moka $8. Kiti lie
tuviai dirba anglių kasyklose; jei 
darbas eina, į 8 valandas uždirba 
$3 iki $5.

Iš čianykščių lietuvių ilgiausiai 
gyvena čia p. Juozas Varževičia, 
paeinantis nuo Simno, Suvalkų 
gub.; jis čia gyvena 6 metai, turi 
gražius namučius be skolos vertės 
apie $1300. Dirba kasyklose. Da
bar čia prastai dirba. * V. P.

pra-

kad

čion atsibuvo liras 
Veikiamojo Komi- 
sutvarkymui iran- 
Tarp kito ko nu- 
dabartinius rinki- 

jie neteisingi dėl

Iš LAVVRENCE, MAS.
11 d. liepos šv. Laurino drau

govė turėjo nupaprastą pikniką. 
Pinigai buvo paskirti iš draugovės 
kasos, šimtas doliarių ir beveik vi
si išleisti svaiginantiems gėrimams. 
Argi paskui reikia stebėtiesi, jei
gu ypač jauniejie pakaušius apsi
daužo. O tai buvo vis draugovės 
nariai.

25 d. liepos buvo piknikas Lie- 
...ros Sūnų draugovės. Čia jau 
kitaip buvo. Pinigų iš draugovės 
kasos neskyrė, bet dalyvąujantiejie 
sudėjo po 50c. Svaiginančių gėri
mų buvo nedaug, daugiau buvo 
sodos ir valgių. Piknikas atsibu
vo ramiai. ; Lietuvis.

Iš BROOKLYNO, N. Y.
25 d. liepos 

susivažiavimas 
tėte L. S. S. 

'čios L. S. S. 
tarta: atsaukt 
mus, kadangi
neteisingos nominacijos. L. S. S. 
sekretorių P. Puskunigj suspen- 
duot ir neįleist būti jokiu kandida
tu į viršininkus, o klaus'mą jo pra
sižengimų didumo ir’ išbraukimą 

’ jo iš L. S. S. palikta ištirt tam 
tikrai komisijai ir Veikiamam Ko
mitetui. I laikinius viršininkus 
įėjo: Administr. — J. Grinius, 
sekretor. — A. Purvis ;JPildomasis 
Komit.: M. Račiutė, J. Kačergius 
ir P. Norkus. Kiti komitetai tuoj 
bus paskirta. Nutarta abskelbti nau
jus rinkimus, kurie tęsis 4 mėne
sius.

Susivažiavime buvo svarstomi 
klausimai labai šakai ir daug pra
sižengimų kįlo aikštėn pono F. J. 
Bagočiaus ir Puskunigio, kurie vė
liau formališkai pasirodys. Ma
noma, kad po šio susivažiavimo 
L. S. S. susitvarkys. C.

IS NEW BRITAIN, CON.
Užpereituose metuose, «per pasį- 

darba- nią kun. J. Žebrio tapd nu- 
., <•

io 
vai- 
gal 
ne

IŠ DENVER, COLO.
Denver yra didžiausias Colorado 

valstijos miestas, skaito apie 200- 
000 gyventojų; lietuvių yra 
šeimynų: vyrų 16, moterų 9, 
kai 6, mergaitės 9, viso 42; 
būti yra daugiaus, bet lyg šiol
sužinota. Namus turi trįs, vertės 
1950 dol., skolos ant jų yra apie 
250 dol. Vyrai vieni dirba gazau- 
nėse po 8 vai.; uždirba $2.50, kiti 
dirba smelterinėse. Dirba 8 ir 
10 vai.; gauna 15c. iki 30c. už 
darbo valandą, kiti dirba gyvulių 
skerdyklose po 10 vai. dienoj. Už
dirba 15c. iki 17%. V. P.

iė viena žydiška karčiama neužsi
laikė iš^save Švogerių arba iš kitų 
<ydų, bet tik iš “gojų”-lietuvių ? 
todėl Amerikoj galbūt nė viena 
carčiama neužsilaiko iš žydų? Žy- 
lai, nors laiko karčiamas, bet jie 
pats negeria ir nepratina savo tau
tiečių. Jie išnaudoja vien “go
jus”. Amerikoj lietuvių pinigai, 
kad ne žydams karčiamninkams 
sueina, tai bravorninkams.

Bet užtai žydai savo rankose tu
ri visus kitokius bizniui iš kurių 
daug užsilaiko ir iš pačių lietuvių. 
Žydai turi savo rankose didelę, jei 
ne didesnę dalį visos pramonės. 
Lietuviai gi, ar jų daug ar mažai, 
turi tik saliunus.

Gana. Užtenka, jau matome, 
kad lietuvių diduomenė paskendu
si saliunuose.

Ką turime daryt? — Lengvas 
atsakymas:

Turime negeri spiginančius ga
rimus.

- Turime lenktiesi saliunų!
Kaip tą padaryt? — Geriausias 

būdas toks, kokį panaudojo So. 
Chicagos pažangesni lietuviai, tarp 
kurių vertas pažymėjimo p. B. 
Jasiulis, 'barzdaskutis. Persitikri
nę, kad saliunai kenkia ne vien 
juos tankiai lankantiems, bet ir 
musų tautai, pradėjo juos boyco- 
tuoti. R dėjo po kelis doliarius 
kaucijos, jog nė vienas nesilankys 
j karčiamą. Prikalbino prie to pri
sidėti ir visus ^ivo pažįstamus. 
Kas eis į karčiamą, žudys kauci
ją, dar bus paniekintas ir pajuok
tas ir pasižemįs save draugų akį- 
se. Toks būdas kovos yra gana 
geras ir ideališkas. Tas išdavė 
gerus vaisius: ne vienas vyrukas, 
pirmiaus palikdavęs saliunuose da
lį savo uždarbio, dabar negeria ir 
iš to džiaugiasi.

Butų malonu, kad ir kitur pa
žangesni lietuviai pradėtų atvirai 
veikti prieš teip lietuvius žudančią 
plėgą. Antigeris.

tą žodį žmonės skaito, o leidėjai 
be finansinės nuoskaudos leidžia 
knygas ir laikraščius. Kamgi lite
ratai turėtų elgetauti?! Praktiš- 
kiaus “profesionališkieji” padary
tų, jei vietoje gerbimo almužnos 
pasirūpintų tikresniu budu apdrau- 
*it savo darbą. Beabejo jie žino 
ir apie “Tėvynės Mylėtojų Draugi
ją”, kuri leidžia raštus ne iš aukų, 
bet sąnarių materijališka ir mo
rališka nauda. Idealistai galėtų ir 
geriaus ką išidealizuoti, kas ga
lėtų grynyti net .ir musų rašliavą; 
o dabar juk ir “gadžinkos”, ir 
"keptos kančios” (toliaus gal dar 
atsiras ir “virtosios”) tik ir de
juoja almužnų, kurių visuomenėje 
visai nereikia.

Broliai ir sesers amerikiečiai! 
Nors parėmimas elgetų yra mie- 
laširdystės darbu, bet darymas el
getų -— didelė nuodėmė! Bukite 
geros, bet blaivios širdies, ij veng- 
kite nuodėmės!

Rudšilio Spukas.

siųstumėt “Šviesos” pirmininku 
žemiau nurodytu antrašu. 
Visų aukautojų vardai Ir pravar
dės bus įrašytos į knygas ir ap
skelbtos musų draugijų susirinki
muose.

Su Pagarba, Subačiaus “Švie
sos” Pirmininkas, Petr. Pajuodis.

Sekretorius Stepon. Nasvytis. !
Antrašas aukoms ir raštams šių 

sti: kunigui Jonui Aleknai, krasa 
Subač, gub. Kovno, Russia.

Pas

prisimerkus; po saliuną tar
avai stosi, o jeigu yra — vie- 
dvi saliuninko dukters susi* 
su pajuodavusioms akimis

BAL-

pazan- 
įvairių

IŠ ERIE. COLO.
Šitas miestelis yra į šiaurius nuo 

Denver. Gyventojų turi apie 700, 
yra ir trįs lietuviškos šeimynos, su 
vaikais ir moterims apie 19 gal
vų. 3 lietuviai turi savo namus 
vertus 4750 dol. Skolos ant jų 
yra tik $1000.

Kitokių darbų čia nėra, tik an
glių kasyklose. Dirbant 8 vai., ga
lima uždirbti 3—4 dol. Pragyve
nimas atseina mėnesyj 18—20 dol.

Pirmas lietuvis čia apsigyveno 
1886 metuose; Pranas Kerne? is, 
paeinantis nuo Alvito, Suvalkų 
gub.. . Lietuvistei čia mažai dirvos, 
su šeimynų motinoms sunku ko
kioj nors kalboj susikalbėti, lietu
viškai kalbant, girdisi koksai žar
gonas susidedantis iš visokių kal
bų, žinoma, griebia daugiausiai an
gliški] 
gliškai

GERBIAMOJI REDYSTL.
Patėmijau jusQ prierašą prie tu- 

atsišaukimo reikaluose pinigų 
likusių nuo sumos pasiųstos Lietu
von nebgyvenančio Revoliucijos 
Šelpimo Komiteto, rinkto Philadel- 
phioj, buk pas manę apsistojusi 

. krivūlė to kimiteto. Tas netiesa.
Gavau krivulę nuo p. Šerno, 

kuris prisiuntė man atsiliepimą 
Tareilps ir Povilaikos, su savo nuo
mone. Kiek atsimenu, T. ir P. 
balsavo, kad pinigus likusius ižde 

, atiduot T. M. D. išleidimui Ku
dirkos raštų, jei neapsirinku, p. 
Šernas manė geriau busiant pa
siųsti tuos pinigus Kankinių Kom., 
aš jam pritariau, ir balsavimus per
daviau p. Dūdai, buvusiam ka- 
sieriui, idant jis ir p. Linauckas, 
kasos globėjas, galutinai nuspręstų, 
Ridėdami savo balsus, ir pasiųstų 
pinigus pagal didumos nutarimą. 
Nuo to laiko nieko negirdėjau.

manding dar prieš nau

lo

kr. R. §. K.,Buvęs fin.
Bagočius.

jus metus

žodžių, nors su joms an- 
negalima susikalbėti.

LAFAYETTE, COLO.Iš
Lafayette pusėtinas yra lietuvių 

skaitlius, visi dirba anglių kasy
klose. 12 d. berželio šių metų 
patiko nelaimė kasyklose Colorado 
Capital Coal Co. lietuvį Petrą Ma- 
tį, apie 29 m. amžiaus. Jis virs
damas nulaužė kairiąją koją že
miau keliai P. M. prigulėjo į

ATSARGIAU SU LAIŠKAIS!
Ne kartą atsitinka, kad laiškas 

su sekretais pakliūva ne į tas ran
kas, kurioms buvo skirtas. Kas 
iš to kaip kada išeina, ne vienas 
yra išbandęs. Per tai primenu, 
}-pač iš Amerikos rašantiems, kad 
savo laiškuose ne viską, kas tik 
ateina į galvą, rašytų, nes 
savo artymus įklampinti. Iki 
kas ateina į tikras rankas, jis 
nai perkeliauja per visą eilę
trolerių ir cenzorių: krąąps,’ vals
čiaus valdybos, sargybinių ir pa
žįstamų/ Dažnai gauni laiškus jau

gali 
laiš- 
daž- 
kon-

Mus 
saliunai 
didžiausioms lietuvių puldytojoms. 
Jos iščiulpia iš lietuvių kišenių vi
sas pinigiškas pajiegas, ir negana 
to, jos pastato didesnę 
viii ant žemo kūniško 
laipsnio.

Kiek tai yra tokių, 
savo uždarbį pnlicka
kuomet jų pačios ir vaikai alkani 
ir nuskurę. Negana to — kur na
muose yra girtuoklis, ten ir praga
ras.

Nuolatinis girtavimas sumažina 
protą ir atimi viską, kas žmogų 
augština. Vyras, kaip ir moteris 
girtuokliaujanti, tampa sykiu ir 
paleistuviais. Labai retas atsitiki
mas, kad moteris negerianti svai
ginančių gėrimų svetimvyriautų. 
Žodis “karčiaminis žmogus” reiš
kia vistiek ką išmeta arba purvas.

Lietuviai veik perdėm yra 
puolę saliunuose.

Eik per lietuvių apgyventas 
tas, ką pamatysi? Pamatysi,
veik visose lietuviškose grinČiose 
kyšo skurdas. Oras karidoriuose 
ir stutose sugedęs, tvankus, viskas 
nešvaru. šeimynos, su 4 iki 10 
“burdingierių”-vyrų, dirbančių kur 
Stokjarduose arba "faundrėj . 
Moterįs, tankiausiai, nuo alaus iš
rodo kaip pelų maišai. Bet užtat, 
kur nepasisuksi, rasi lietuvišką sa
liuną. Vyrai, parėję iš darbo, jei
gu nepraleidžia visą vakarą saliu- 
ne, tai namie trankia “pantę” po 
“pantei” iki vidurnakčių.

Kas pas lietuvius yra daugiaus 
apart saliunų? Apart 2 5 uiėsos 
ir valgių krautuvėlių ir I—2 dra
bužių krautvių ir dar dviejų- trijų 
barzdaskučių ir kriaučių, daugiaus 
nieko nėra. Kur eik, visur saliu
nai. Daugely j vietų, ant 10 arba 5 
lietuvių šeimynų yra po saliuną.

Lietuvių apšauktoj sostapilėj 
Shenandoah (Senandoryj), miest- 

Į palaikio daly j, vadinamoj Džeri- 
ja”, ant Centre st., per du neilgu 
“bloku”, yra 27 lietuviški saliunai. 

Į Airišiai turi beveik visas stubas, 
žydai krautuves, o lietuviai — sa
liunus.

Lietuviai saliuninkai, kad užsi
laikyti, prasimano visokius budus 
pritraukimui “kostumerių
lietuvius paprastai už “baro” (šin- 
kiaus) stovi saliuninko pati iškly- 
pus, 

Įnaitė 
na - 

I yčlę,
aplinkui “barą” trinasi.

Rodosi, kam jų ten reikia; bet, 
palauk — ateis keli vyrapalaikiai 
“sportai” ir pamatysi, kam reikia. 
Pradės tąsytis, tyčiotis, bliuznyti 

jir fundyti, kol apkvaiš. Nusigė- 
I rusiems toki saliuninkai, pasitaikius 
ir kišenius pakrato. Kada “kostu- 
meris” netenka pinigų, saliuninkas 
duos gert “ant knygučių” — bar- 
gu. Ne vieno iš augšto jau būva 
visa sanvaitės arba dviejų sanvai- 
čių alga ant saliuninko knygučių 

I užrašyta.
Na, žmogus dirbęs-dirbęs suren

ka 2—3 šimtus doliarių. Reikia 
Į pradėti “biznį”. Ką pradėti? Ge
riausias — saliunas. Bravoras iš
pirks “laisnį”, bravoras duos “ba- 

Įrą” ir gęrimus. Pačiam tik reikia 
I gėrikus turėti, čia yra du-trys 
švogeriai, nors nelabai geria, bet 
pas giminę pragers įr doliarius, o 
užsigėrę, pragers ir po lo.dol. 
Čia vėl pačios visoki giminės ir 
“geri draugai”, čia švogerių drau
gai, čia jo draugai — vi» gers, 
gers dėlto, kad jam padarytų biz- 

Įnį. Iš pradžių jie gers, kad pada- 
Į rytį biznį ,0 tohaus, kad įprato 
gerti. Tokiu budu kiekvienas sa
liunas prisideda prie sugadinimo 
tam tikro skaitliaui • lietuvių. Ir 
tie saliunai, nors jų įfr teip yra gy
vas galas, nesimažjna, bet atpenč, 
daugiur dar dauginasi.«

Iš pradžių, -prasidėjus lietuvių 
ateivystei, neesant jokių lietuviškų 
“biznių”, palaikymas lietuvio biz
nieriaus, kad ir saliuninko, buvo 
neblogu daiktu. Dabar gi lietuviai 
privalo neremt nė vieną saliuninką, 
nežiūrint,, ar jis švogeris, uošvis, 
ar žentai Gana penėt valdžią ir 
bravarus, to save naikyt.

Pažiurėktnvl tuos,, mus vadina-
“nedaverkoi^ 
Lietuvoj bu^

mus 
dėl?

duos, mus vadina- 
, žydus. Ko- 
1 karinamoms,

KEISTAS LITERATŲ 
SAS-

Nekartą girdėti atbalsiai 
giosios minties dalykuose 
visuomenės ydų. Pažangioji min
tis ir elgetavimą, ir jojo palaiky
mą vadina teipgi labai didele vi
suomenės yda. Kai-kurių valsty
bių įstatymai draudžia elgetauti ir 
legalizuoja elgetavimą tik tų, kurie 
be išmaldos buk negalį gyventi. 
Nemanau čia klibinti elgetavimo 
>r elgetų klausimo giliaus, tik pri
minsiu, kad pažangioji mintis tiki
si su laiku visai prašalinti elgeta-) 
vimą iš visuomenės; tiki, kad ir 
silpniausia ranka, net ir berankis, 
gali pelnyti sau duoną, visuomenei 
naudingą darbą atlikdamas. Iš
malda morališkai užmuša tą, kurs 
jos reikalauja; pažangioji mintis 
sako, kad lavonų visuomenei ne
reikia ; — visuomenei nereikia el
getų!

Turiu štai prieš save “Lietu
vos” No. 30 tilpusį “Atsišaukimą 
į visus brolius ir seseris amerikie
čius”. *

Negalima nesistebėti, skaitant 
tokį atsišaukimą, — literatų atsi
šaukimą! “Profesijonališkieji” li
teratai graudina savo “visus bro
lius ir sesesris” giltine, kuri pa
kirto jau daug literatų jų jaunose 
dienose. Ią giltinę, kuri kerta ir 
literatus. >fcsijonališkieji” lite
ratai tikis. ..^maldauti p. Jokubyno 
įsteigtuoju anais metais “Literatų 
Fondu", į kurį jautrios širdies žmo
nės meta doliarius — aukas! Iš- 
tikro, skaitant tą atsišaukimą nė šį, 
nė tą galima pamislyti apie musų 
“profesijonališkuosius” literatus; 
ištikro, sakynis: “dauguma literatų, 
nors kaipo žmonės gy vena, bet kai
po literatai žuvai “reikėjo pabriež- 
ti! Kai-kurie žinomų literatų jau 
žuvę kaipo šmončs, bet nori “fon
du pratęsti savo amžį kaipo lite- 
ratai-elgčtos!.... §e tau, martele, 
literatų pyragas! Tie kiltasieliai,’ 
kurie teip užjaučia žmonių var
gams, ką siūlosi išrauti iš visuo
menės visas ydas-piktžoles, įvykdi- 
nimui savo skaisčiųjų idėjų prašo 
savo brolių ir seserų tik menkos 
pagelbos, — tik “Literatų Fondo”, 
tik mažos aukos į jo karatonėlį!.... 
Vyručiai! labai augštai lekia jūsų 
sparneliai!....

Net ir žiauriausias išnaudoto
jas tiki filozofijai, kad žmogaus 
darbas vertas jo pilvo. Ar nebūtų 
gerai, kad ir "profesijonališkieji” 
jai įtikėtų ir pats pasirūpintų su
organizuoti bendroves, kurios nž- 
siimtų leidimu jų raštų, nupirkę 
juos iš autorių: gal tikriemsiems 
literatams ir įteiktų jau kalinio 
maistu misti. Šiandieninių laikų 
jau negalima prilyginti prie tų. 
kuriuose gyveno musų rašėjai 
pirm spaudos atgavimo; sgauadin-

BRANGUS TAUTIEČIAI!
Pradėjus Lietuvai atgyti, ir mes, 

Subatėnai (gyvenantiejie Suba
čiaus, par., Kauno gub., Ukmer
gės pav.) atbudome ir pradėjome 
darbuoties. Pernai sutvėrėme ap
švietimo draugiją “Šviesą”, kurios 
tikslas — platinti apšvietimą ir 
susipratimą tarp brolių lietuvių, 
ypačgi tarp biednesniųjų. Kad ir 
dideliais darbais pasigirti dar ne
galėtume, bet visgi šį tą veikėme: 
per 7, 8 mėnesius nuo draugijos 
narių (jų yra 80) ir kitų ypatų 
surinkome 215 rublių, kuriuos su
naudojome labiausiai pradiniam 
vaikų mokinimui. Apart to įgijo
me magišką liampą, įsitaisėme sce
ną jr įsteigėme du lietuvių vakaru.

Greta “šviesos”, Subačiuje susi
tvėrė “Blaivybes” draugija, prie 
kurios priklauso arti 2000 narių, 
ši draugija kovos prieš girtybę ir 
eis prie blaivybės per apšvietimą. 
Ir ta draugija, nors tiktai dar ke
letą mėnesių gyvuojanti, susilau
kė jau gerų pasekmių: vietinių mo
nopolių apievarta mažesnė ant pu
sės sumažėjo. Treti metai kaip 
Subačiuje įkurta skaitykla, kurioj 
yra apie 350 tomų; sumanėme įtai
syti viešus skaitymus, vakarinius 
kursus, ateityje gal ir dvikliasinę 
mokyklą ir tt., abelnai sakant, su- 
krutome budinti musų brolius iš 
mie£o ir parūpinti jiems šviesesnį 
rytojų. Bet darbas tas musų yra 
labai sunkus, nes daug yra kliūčių. 
Pirmoji kliūtis — tai neprielanku
mas daugelio žmonių, kurie vis 
dar niekina apšvietimą; antroji, tai 
ta, jog neturime atsakančios vie
tos, iš kur patogiausiai galėtume 
apšvietimą ir susipratimą tarpe 
žmonių platinanti. Iki tol musų 
broliai rinkosi, apart bažnyčios, 
vien į alines ir slaptas smukles, ir 
rinkosi ne dėl apsišvietimo; musų 
jaunos draugijos “šviesa” ir “Blai
vybė” nuosavių namų neturi; tuo- 
tarpu gi viešiems skaitymams, 
draugijų susirinkimams, vakarams 
reikalingi 
dele sale, 
savę visas 
patrauktų
tų namų šviesos spinduliai platin
tus po visą apielinkę; jie įneštų 
naują gyvybę į musų apmirusį gy
venimą ; jie, vietoje girtos linksmy
bės, suteiktų musų broliams svei
kus, naudingus, dvasią pakelian
čius pasilinksminimus. Kas neži
no, kokį svarbumą turėjo čekų tau
tos atgijime tie žmonių namai, po 
visą kraštą miestuose ir mieste
liuose įkurti?

Ir šit musų “šviesa” sumanė pa
statyti Subačiuje “liaudies namus”. 
Apsieis jie į 2000 rub. Jeigu visi 
musų broliai Subatėnai suprastų 
tą reikalą, nesunku butų tą suma
nymą greitu laiku įvykdinti, bet 
daugumai jų ta idėja visai sveti
ma. Pagaliaus atliekamų pinigų pas 
juos nedaug tėra. Taigi iš čia 
reikalingų pinigų mes surinkti ne
galėtume (Gal tik per labai ilgą 
laiką). Visa viltis musų į jus at
kreipta, mieli tautiečiai. Jus, lais
vės šalin nukeliavę, pažinote jau 
tos laisvės ir šviesos brangumą; 
jus tad geriaus tą musų reikalą at
jausite, pas jus pagaliaus doliaris 
greičiaus kišeniuje pasimaišo, negu 
pas musų sodietį auksinas. Taigi 
sušelpkite nius tame reikale, kiek 
kas išsigalės ir panorės; už kiek
vieną centą busime nuoširdžiai dė
kingi; tėvynė neužmirš tų jųsų 
aukų.

J jus, brangus Subatėnai, kaipo 
į geriaus pažįstamus kreipiamės 
prašydami, kad tarp savų pažįsta
mų ir draugų parinktumėt aukas 
“Liaudies namams S”hačiuje”, su- 

Irašytumėt jas ant .riaus lakš
to ir drauge su tuomi sąrašu pri-£atliktas į sanvaitę laiko.

būtinai namai su di- 
Tie namai sutrauktų į 
gerąsias musų spėkas, 
musų jaunuomenę; iš

PAŽINKIM MĘS TAUTOS PA
JIEGAS. SU2INOKIM PATS 

.SAVE
Męs gyvename jau keliasdešim

tis metų Amerikoje, o dar tiek ne
atsiekėme, dar nesužinome, nesu- 
renkame, kiek viso lietuvių gyve
na Amerikoje, kas jie yra kuo už
siima, — kiek męs turim pajiegų.

Kam-tas reikalinga? — Nuo su
žinojimo mus pačių priguli suži
nojimas, pažinimas musų gyveni
mo ir mus galės. Pažįstant ge
riaus savo pajiegas ir savo padė
jimą, galima pasekmingai kovoti 
su musų priešais, kurių turime pa
kaktinai.

Kas musų priešais yra? — Mus 
organizavimosi ir kėlimosi priešu 
yra nesusižinojimas; mus stipres
nio susirišimo priešu yra — nesu
sižinojimas; mus geresnio sutikimo 
ir geresnio sutarimo priešu yra — 
nesusipažinimas arba nesusižinoji
mas

Taigi męs turime visoms pajie- 
goms pasi stengt tarp savęs susi
pažinti, — savo pajiegas sužinoti.

Kokia bus iš to nauda? — Pir
miausiai, męs užganėdintume savo 
žingeidumą sužinoję, kiek *Ameri- 
koje lietuvių yra, ką jie veikia,

— —r-- • t-* " •kiek yra profesijonališkų, kiek 
skaitančių ir mokančių rašyti, kiek 
turinčių savo gyvenimus, kiek 
ukėsų, kiek “biznierių”, kiek jų 
turtai neša, kiek išneša nepajudi
nami lietuvių turtai ir t. p. Tuo
mi sužinotume kaip augštai stovi
me. Iš to, rasi, galėtume pasinau
doti tvėrimui korporacijų, sujun
gimui vertelgų, įsteigimui savo I- 
dirbtuvių ir kolionijų, o gal ir ko 
daugiaus dar.

Męs matom, jog kitataučiai vi
sur viešpatauja. Męs veik nuo 
pirmo iki paskutiniam esame jų 
tarnais, turime jų malonės reika
lauti. Kiekvienas suprantame,' jog 
mums butų toli geriaus, jeigu mu
sų uždarbiai tukinanti svetimtau
čius eitų muš pačių naudai. Lie- ! 
tuviai teipjau kaip ir svetimtau
čiai juk gali tverti kooperacijas 
ir įsteigti savo krautuves ir fabri
kus ir turėti iš jų sau pelną. Lie
tuviai biznieriai susidėję, gali tą 
pilnai įvykdinti. Tas nėra nega
limu ir nėra sunku. z |

Męs esame išsisklaidę po visą 
Ameriką. Męs nežinom, kas męs 
esam, t. y. — nežinom, kiek turime 
kokių dailininkų, amatininkų ir pro
fesijonališkų lietuvių. Norint* ką 
svarbesnio pradėti, mums tas tei
kia neatbūtinai žinoti. Reikalui 
atėjus galima butų visiems, savo 
profesijos šakoj susirišti į vieną 
draugiją ir ką nors nuveikti. 7

Reikalinga žinoti, kiek Amerikoj^ 
kokių dailininkų, amatininkų ir ko
kios rūšies. Kiek yra lietuviškų pa- 
raP’iV» kiek į jas priguli žmonhji 
kiek turime drapanų krautuvių, 
kiek šeip visokių krautuvių, saliu
nų ir tt. — Sužinoti tą viską nėra 
lengva, bet visgi galima. Tik rei
kia noro. '

V ienas žmogus savo pajiegonu 
tą nepadarys. Tam reikia visų ru- 
pesties.

Pirmiausiai tą dalyką reikia pel
nai apšnekėti per laikraščius. Vi
sur, kur gyvena lietuviai, kožnatne 
mieste turi jie apie savo miestą pa
sirūpinti patys.

Kaip surašymą atlikti ? Tą klau
simą privalo visi, apie tai dau
giau nusimananti, pagvildenti per 1 
laikraščius.

Geriausias būdas, galbūt, bus 
toks: atspauzdint tam tikras blan
kas ir išdalint visur, kur lietuviai 
susieina — po “barberšapes” arba 
barzdaskutyklas, groserštorius, bu- 
černes, krautuves, saliunus. Lie
tuviški kunigai labai tam patar
nautų paragindami žmonės užsira
šyti ir paaiškindami, kad tas nėra 
daroma su biznio arba kitais ko- * 
kiais piktais siekiais. Teipgi lie- < 
tuviški biznieriai malonėtų para
ginti atsilankančius žmones, kad 
paimtų blanką ir užrašytų,, savo 
šeimyną. Kiekvienas turi užrašyti 
tik savo šeimyną arba familiją, tai 
yra — tik tuos žmones, kurie jų 
stuboje gyvena. Fotam tas pačias 
blankas išpildytas sugrąžinti atgal 
iš kur paėmė.

Toks užsirašymas turėtų būti



’ Kitas būdas užrašymo — kad 
lietuviškos draugovės išrinktų at
sakančius žmones, kurie pasiskirtų 
lietuvių ' apgyventas vietas pereitų 
per stubas ir ant tam tikrų blankų 
užrašytų ten esančius lietuvius.

, Kuris iš tų būdų gali būt nuo
seklesnis, nežinia.

Na, nesirupįsim padaryti visos 
Amerikos lietuvių statistiką, nes 
tas persunku atlikti. Tą, kaip 
augščiaus pasakyta, privalo kiek
vieno miesto lietuviai padaryti. 
Męs atliksime labai daug, jeigu 
padarysime pilną Chicagos lietu
vių statistiką. Kitur padarys teip- 
jau tenykščių lietuvių statistiką.

Su lietuviais nelengva. Daugu
mas nesupras reikalo nė vertės to 
sumanymo. O kiti manys, kad 
čia ant jų kas nori padaryti kokias 
pinkles, gal nori uždėti kokius mo
kesčius, o gal ir iš Amerikos iš
vyti 1
, Taigi pirmiausiai reikia, kad 
žmonės suprastų, kad tas daroma 
su gerais siekiais, kad jie. matytų 
reikalą, jog reikia užsirašyti. Rei
kia apie tai pakalbėti draugovių su
sirinkimuose ir*  kitur, kad visi su
žinotų, nes per laikraščius tik maža 
Chicagos ir kitų miestų lietuvių 
dalis gali apie tai žinoti.

*) gi tie ■ n ratai yra paimta ii Huebaer'io, Geocraphisch-atatlstische 
Tabellea aller Laender der Erde (1884). Skaitlinės paduota beveik kitaip 
nas Wichman’a, Geographlsch-statistische Notize (J. Perthes o, Tuchen- 

' atlas (IMS) 1 paa Wagner|, Lehrbuch der Geographie (1882), ir tt. &tp 
riaual pateiuljimai apie itaiplatinlmą katalikybės yra pu O. WeySr’Į, 
B. i. Katoltscher Mlaaionsatlu (1884).

•Krikščionių ;.................................•••
(kuriamo yra 218 katalikų, 128 protestonų. 
Mahometonų ....;............................
Izraėlitų ...............................; • ••
Buddistų, .... y <•..••••• *............
Bramanų . • ••••’•........................
Fetišų gadjnntoių..............................

Viso 1435, arba 100 nuoš.
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8. SVAMBIAUSIOS TIKĖJIMO FORMOS.

Dabar munta parsieina paduoti trumpas aprašymas 
kaikurių svarbiaAių tikėjimo formų. Daugis tikėjimiškų 
pakraipų ir apsireiškimų pravarčiau bus apšnekėjus vėliau, 
apšnekant kiekvien\ tikėjimą kas sau. Čion męs tik paaiš- 

nįtimus apie animizmą, fetišizmą, poli- 
monotelzmą.
lums reikia pridėti tik kalis priedus 

_ yta skyriuje VI. Animizmas yra tl- 
vasias, priklausančias ar tai žmonėms, ar

Ypač dėl to suprantantesni lie
tuviai privalo pasitriusti, bent pa
aiškindami ir patardami.

Užsirašymo blankose turės būt 
sekanti užklausimai, ant kurių vie
nas iš kiekvienos šeimynos narių 
malonės užrašyti atsakymą.

’ Data, gatvė ir numeris, i) Sei
mininko pravardė, 2) kiek yra vy
rų, 3) kiek yra moterių, 4 kiek 
yra ypatų mažiaus 21 metų, 5) 

;• kiek yra ženotų, 6) kiek ypatų 
yra daugiau 50 metų, 7) kiek mo
kančių skaityt, 8) kiek mokančių 
rašyt, 9.) kiek yra ukėsų (vitizen), 
io)kiek Amerikoje yra gimusių ar
ba užaugusių, u) kiek kokį darbą 
dirbančių vyrų, 12) kiek kokį dar
bą dirbančių moterių, 13) kiek vy
rų prigulinčių j lietuviškas drau
goves, 14 kiek turi properčių, 15) 
kiek jos vertos, 16) kokį turi biz
nį, 17) kiek biznis vertas.

o gal ir iš Amerikos iš-

TEISINGUMO ĮVAIRYBĖS.
Kalbėti teisybę, abelnai mano

ma, esą Jęjigya, bet po teisybei tą 
'daro failai mažas žmonių skaitlius. 
Jei kas abejoja, tegul paklausia sa
vęs apie ką-nors tokio, ką jis yra 
kalbėjęs.

Teisybė yra arba atnašinė, arba 
absoliutiška. Absoliutiška teisybė 
susideda iš buičių ,kurių nei vie
na nesipriešina kitai ir ne pasiduo
da atmainoms nei laiko, nei aplin
kybių. Atnašinė teisybė yra išly
ginę, priklausanti nuo laiko ir ap
linkybių tinkamybės.

Absoliutiška teisybė yra tobula.
Atnašinė teisybė, nors ji turi pri

gimtą palinkimą prie tobulumo, bu- 
* tinai yra netobula ir tankiai dėl 

nuosaikumo stokos yra palaikoma 
melu. Bet nuosaikumo stoka nėę*  
visuomet melu. Melas yra visiš
ka teisybės stoka ir neturi jokio 
palinkimo prie*  tobulinimosi savo 
sudėjime.

Žmogaus galybė šnekėti teisybę 
priklauso, iš dalies, nuo jo buklumo: 
pajiegos išsireikšti. Jo pažintis 
jo išsireiškimo pajiega priklauso 
nuo begalinės aplinkybių ir skiria
si nuo dalyko, apie kurį jis nori 
kalbėti.

Žmogaus valia kalbėti teisybę 
priklauso nuo jo apšvietimo, jo bu
do, jo narsos, jo priedermes jaus
mo,, ūpo, kuriame jis toj valandoj 

—randasi, jo asmeniškos atnašos 
prie tam tikrų dalykų, apie ku
riuos jis pasakoja ir didelės dau
gybės kitų aplinkybių, dėl kurių 
buvimo ar nebuvimo tam tikrame 
atsitikime labai yra sunku net nuo
monę turėti.

Nuo šitų atsižvelgimų męs gali
me sakyti, kad pamatas tikėjimui 
ar netikėjimui žmonėms gali būti 
padalintas | tris skyrius.

Į skyrių asmens teisybės kalbė
jimo pajiegos poliečiamą, j sky
rių jo valios paliečiamą tą daryti 
ir j skyrių, kuris priklauso nuo 
paties pasakymo budo bej nuo ap
linkinių aplinkybių.

Tikra teisybės meilė yra pobū
džio asmenybe.

Laikytis jos reiškia ugdinti po
būdi, padrąsinti gi teisybę kituose 
yra žydėjimu, kuris negali būti ne
vaisingu. X.

|] Pereitos subatos dieną Meksi
ke atsinaujino žemės drebėjimai, 
kurie naikino tą, kas išliko nuo 
pirmutinių. Miestai Acepla ir 
Chilpansingo su visu žemės drebė
jimų išgriauti

Tikėjimų Istorijos Rankvedis
Su paveikslais

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Vertė J. Laukis

Tikėjimų klasifikavimai yra genealogiški ir morfolo
giški. Pirmieji esti daugiau praktiškam istoriškosios ap
žvalgos dalykui, antrieji atsako augščiaus minėtiems filo- 
zofiškiems reikalavimas. Genealogiškasis klasifikavimas 
gali būti apskelbtas tik palei jo svarbiausius išveizdžius. 
Didelę pagelbą suteikia kalbų sulyginimas, kuris pastatė 
giminingumų kaikurių tautų šeimynų už rybų visokios abe
jonės. Todėl Max Mueller nori remti tikėjimų klasifika
vimų, kalbų klasifikavimu, “ir tai dėlto, kad ankstyviausia- 
me žmogaus proto besi vystyme, kalba, tikėjimas ir tautiška
sis pobūdis arčiausiai susiriša". Apie šitų dalykų Tiele 
teisingai patėmijo, jog pats sulyginamasis tikėjimo tardy
mas turi patvirtinti kalbiškųjų studijų išvadus pirma negu 
bus galima vienyti kalbos šeimynų rubežius su tikėjimo šei
mynų rubežiais. Kaip ten nebūk, bet sulyginamasis tardy
mas genealogiškai giminingų tikėjimų atnešė gausų vaisių. 
Max Muėller duoda savo patėmijimus apie tris svarbiausias 
šeimynas: indogermanų, semitų, ir teip vadinamų turanų, 
vienok reikia, ir teipgi galima, žiūrėti už tų trijų. 
Teisybė, jog pilnas genealogiškas klasifikavimas tuo tarpu 
yra galimas tik terp indogermanų ir semitų šeimynų ir tai 
nebe prileidimo kelių priešistoriškų formų kaipo jungiamų 
grindžių šeimynos tikėjime, kuris iš pirmo buvo vienas, o 
paskui išįvairėjo. Tiele tokį aprašymų davė savo straipsny
je “Enc. Brit.”. Męs nereikalaujame apie tai kalbėti da
bar, kadangi etnografiškoje tikėjimų apžvalgoje paskui 
apšnekėsime geriau įvairias žmonių šeimynas su jų ti
kėjimais.

Kiekvienas morfologiškas klasifikavimas yra remia
mas kokybiniu vertinimu; Paret pilnai teisingai reika
lauja, idant toksai dalinimas skirtų tikėjimišką, o ne kokį 
kitų sužinomą ir tas yra tiesiog kokybinis sprendimas, kuris 
turi apsklembti tikėjimišką sritį. Šitas aiškiai matosi iš 
daugelio klasifikavimų, kurie buvo prisiulomi. Max Muel
ler paėmė aštrion kritikon kaikuriuos iš populiariškiausių 
klasifikavimų. Pirmas dalinimas, į tikrų netikrų tikėjimų, 
vargiai užsipelno paminėjitrio. Paskui seka daugiau moks
liškas dalinimas, į gamtiškus ir apreikštipius tikėjimus. 
Daugelis teologų vis jo tesilaiko, bet jis nėra palaikytinas 
daugiau, kadangi gamtiškasis tikėjimas, kaipo tuščia ab
strakcija, yra be istoriškos tikrybės ir kadangi nėra gali
ma padėti sienos terp apreiškimo srities ir gamtos srities. 
Trečias dalinimas teipgi nupeiktas Maxo Muellerio, būtent, 
dalinimas į populiariškus ir asmeniškus (išaugusius ir pa
matuotus) tikėjimus nėra užtenkantis, — nors Whitney terp 
kitų vis dar jo tesilaiko — nes čion teipgi skiriamasis ruožas 
svyruoja, kadangi nė viens nežino, kaip daug galingų, nors 
mums nežinomų ypatybių galėjo prisidėti prie padarymo 
tų tikėjimų, kurie išaugę buk patys iš savęs, ir, iš kitos pu
sės, kiek tai to, kas buvo abelna nuosavybe žmonių, atsimuš 
ša darbuose teip vadinamų tikėjimo įsteigėjų. Gabaus, da
linimas į monoteistiškus ir poli teist i škus tikėjimus teipgi 
buvo atmestas į šalį Maxo Muellerio su tuo patėmijimu, 
jog jis yra nepilnas, kadangi jis sudeda į krūvų tų, kas 
yra skirto, ir išleidžia tris klasas: dualistiškų,.henoteistiškų 
ir ateistiškų tikėjimų. Bet Reville ir kiti grįžta prie šito 
klasifikavimo, nors aišku, jog supratimas apie Dievybę, kaip 
tas savyje svarbu nebūtų, negali anaiptol duoti pats’ išim
tinus dalinimo principus.

Be keturių tik ką paminėtų yra daug kitų klasifikavimų, 
šitie klasi fikavilnai yra padaryti nuo įvairių atžvalgų, žiū
rint į nuomones, ar į mokinimo formų, į kultų >ar dievotu
mo būdų, arba pajautimo ypatingumų, į pageidaujamus 
dalykus, ar tikėjimo atsinešimų prie valstybės, mokslo, dai
lės, doros, ir tt. Tokiu budu gauname mytologiškus ir 
dogmatiškus tikėjimus; tikėjimus, kuriuose viešpatauja su
pratimas, ar pajautimas, arba valia (r ac i jonai i škus, estetiškus 
ar etiškus tikėjimus); tikėjimus, kuriuose pajautimas yra 
ekstatiškas ar sulaikomas, pakeltas ar1 suspaustas; tikėjimus 
su svietiška ar asketiška dora; tikėjimus, kurie apsireiškia 
pliastiškos dailės ar muzikos darbuose, ir tt. Terp visų 
šitų klasifikavimų nė vieno nėra teip svarbaus, kaip klasi
fikavimas į įpatingus ir visuotinus, ir klasifikavimas į 
gamtiškus ir dęriškus tikėjimus.

Skirtumas terp šalies tikėjimo ir visasvietinio tikėji
mo pirmu syk regis buvo priimtas kaipo principas dalinimo 
von Dreyo* *),  jis pastojo labai populiarišku vėlesniais lai-

•) Tueblnger Quartalschrift, 1827.

kais. Jog daugumas tikėjimų priklauso išimtinai vienai 
tautai, kuomet buddizmas*  krikščionybė ir islamas išsipla
tino terp įvairių žmonių veislių, yra teip svarbus dalykas, 
kad paskutinėj! klasa visasvietinių tikėjimų labai teisin
gai atsidalino nuo kitų.

Kenen geriausiai išalkino visassvietinių tikėjimų at- 
našų prie tautiškųjų, nuo kurių jie paėjo. Bet čion teipgi 
daug atsargos reikia. Pirmiausiai, jis nėra pilnas, kadangi 
męs turime atskirti nuo tautiškųjų tikėjimų kaikurių gen
čių, kurios dar nepasiekė tautiškojo gyvenimo, ir tikėji
mus tikėjimiškų draugijų, kurios nėra daugiau rišamos 
tautiškais ryšiais, o tik mokinimais ir įstatymais. Skirtu
mas terp tautiškų ir teritorijinių tikėjimų teipgi nebuvo 
paimtas skaitliun, ir net kas liečia klasų teip vadinamų 
visasvietinių tikėjimų yra daugelis kliūčių. Jųjų visasyie- 
tinį pobūdį reikia imti kaipo aiškų faktą, kaipo būtiną ko
kybę.

Pirmutiniame atsitikime męs turime tą neužginčija
mą faktą, kad trįs tikėjimai turi didelį išsiplatinimą; bet 
nereikia užmiršti, jog kitos tikėjimiškos draugijos teipgi, 
maž-daug atliuosavusios tautiškumo ryšius, iki tūlam laips
niui yra įgavę prozelitus. Net judaizmas turėjo savo pro
zelitus, o bramanizmas skaito šalininkus už rybų Indijos 
ir Indijose. Jeigu visasvietiškumą suprasti ypatingai pras
mėje būtino pobūdžio ar savybės, tai tąsyk gali būti tik 
vienas tikras visasvietinis tikėjimas, ar jis jau butų dabar, 
nors nepilnai dar išsivystęs, ar jis butų laukiamas ateityj 
iš susidėjimo įvairių tebesančių tikėjimų. Bet atnašial ir 
šitie trįs teip vadinami visas vietiniai tikėjimai yra labai 
nclygUs sulyg jų liuosumo nuo tautiškos rubežystės ir jų 
pajiegos prisitaikyti prie įvairių reikalavimų ir aplinkybių, 
šitas nelygumas aiškiai buvo parodytas Kueneno, kuris dėl 
šitos priežasties atsisakė statyti islamą terp visasvietinių ti
kėjimų. Užmėtinėjimai šitam klasifikavimui yra teip di-

.8?^ Tiele, kuris pirmiau visuomet jį sekė, dabar vi
siškai atsisakė vadinti visasvietinių tikėjimu Ir priėmė skir
tumą .terp tautiškų ir visasvietinių tikėjimų ne daugiąu, 
kaip prigujminį dalinimo principą. Dabar jo svarbiausiu 
dalinimu yta į gamtiškus ir doriškus tikėjimus dalinimas.

Čion męs prieiname prie klasavimo, turinčio didžiausią 
svarbą. Teisybė, jis gali būti daromas labai įvairiais bu
dais. t Skirtumas gali būti statomas arba terp gamtos ir 
dvasios, ar))a terp gamtos ir doros. Pirmasis buvo padar 
rytas Hėgelio, mokinusio, jog tris tikėjimų išsivystymo laips
nius (gamtos- tikėjimas, dailės tikėjimas ir apreikštinis ti
kėjimas) peikia suprasti prasmėje būtino proceso, einančio 
žmogaus dvasioje. Primityviškasis žmogus yra surištas 
ryšiais prigimto ir jausmiško; jis pasikelia augščiau šitos 
srities ir pasiekia pripažinimą savo liuosam subjektyvišku- 
mui. Galiaus, šitas prieštaringumas susinaikina galutinia
me arba absoliutiškame tikėjime, kuriame nuomonė ir reališ- 
kumas supuola. Šitas atsako trims Ed. Kerdo išsivystymo 
laipsniams: svieto sužinumas, savęs sužinumas ir Dievo 
sužinumas. Kaip ankštai šitas klasavimas nesirištų su 
Hėgelio filozofija, bet jo pamatinė mąstis, skirtumas terp 
gamtiškojo ir dvasiškojo tikėjimo buvo įvairiai supranta
ma įvairių žmonių, k. a. Asmuso, Scharllingo, von Hart- 
manno ir kitų. Tiele dabar stato gamtiškąjį ir etiškąjį tikė
jimus: pirmutiniame dievai yra suprantami kaipo gamtiš
kos esybes, antrame tikėjimas yra apsklembiamas doriško
mis idėjomis.

'Aprašius abelnus principus, kuriais tikėjimų klasifika
vimas yra remiamas, ne pro šalį bus padavus pilnas apra
šymas kaikurių. čion paduosime klasifikavimus 
von Hartmanno ir Tieleo.

Hėgelio,

2.

k

1.
2

3.

REGELIS.
I. ’ Gamtiikat tikėjimas.

BeUrpinis tikėjimas (ra«anybė),
Sukinamo ifalėakojimas — asmenybės tikėjimas.
a) Saiko Ukėjlmas (Chinai).
b) Vaizdos tikėjimas (bramanizmas).
c) fslrilinlmo | savo tikėjimas (buddizmas). 

Gamtiškas tikėjimas savo pereityj | laisvės tikėjimų.
Subjektyvtėkumo kova.

a) Gere ar iviesos tikėjimas (Persija).
b) Kančios tikėjimas (Syrija).

, c) Slaptos tikėjimas (Egyptas).

II. Intelektualtiko pavienitkumo tikėjimas.
Klltumo tikėjimas (žydai).
Grožybės tikėjimas (Kraikai).
Tikslo ar proto tikėjimas (romėnai).

III. AbsoHutiikasio tikėjimas. 
AriiUčionybe. '

VON HARTMANNr
I. Oamtenybe.

Gamtiškasis benoteizmas.
Henotelzmo apdvaslnlmas sulyg žmogaus panašumo.
a) Estetiėkas lėtobulfnlmas (elėnal).
b) Utilitartėkas sekuliarizavimas (romėnai).
c) Traglėkal-etlėkas įsigilinimas (germanai).

TeolosUkasls ststemavlmas henotelzmo.
• ) Gamtlnybinis monizmas (egyptėnal).
b) Puslika gamtenybė (persai).‘ ! ' * • '

II. Viriffamtiikybe.
L Abstraktiikaa monizmas, arba idealistiškas ligsnymo

a) Akosmizmas (bramanai).
b) Absoliutiškas iii uzi j iškurnąs (buddlstal). '

1 Teismas.
a)
b)

e)

tikėjimu.

(malžybi,
Primityvišku monoteizmu (pranašai), 
(statymo tikėjimu, arba hoteronomljoB tikėjimu 
judaizmu, reformų mėginimai, tame skaitlluje islamu). 
Realistiėku išganymo tikėjimu (krikėčionybė)..

TIELE.
I. Gamtiškieji 

Polidemoaiškai-maglškiejl 
(laukinių tikėjimu).

b) Orynyte arba organizuoti 
su žmonių ir gyvulių apdievinimu.

Keorpanieuztieji. 
lapoatškasis tikėjimu. 
Dravtdiškuis tikėjimu. 
Suomių Ir įgaunių tikėjimu. 
Senu

a)
tikėjimai.

tikėjimai po animizmo prievaizda

magiškieji tikėjimai. Politeizmu

Organizuotieji.
Pusiau civilizuotieji tikėjimai Ame

rikos.
Senovinis Chinų imperijos
Chaldėjllku tikėjimas.
Bgypto tikėjimu.

tikėjimu.

Senu
S«nu
Senu
S«au

panailų. bet augėlesnių už j| 
Antropomoraiiku politeizmas.

arabiškas tikėjimas, 
pelazgt&kas tikėjimas, 
ttalilkas tikėjimas, 
•truakiėkas tikėjimas (f), 
slaviškas tikėjimas.

c) Garbinimas ( žmogų 
etiėkų esybių.
vediškasis tikėjimas (Indija).

Prleėzaratustrinia iranlėkas tikėjimas (Baktrlja, Mediją, Persija), 
Jaunesnis babiloniėkasls ir asyrlėkas tikėjimas . Kitų eiri- 
lizaotų semitų tikėjimai (fenikų, kanaaniečių, aramėjų, sa*  
bėjų pietinėje Arabijoje).

Keltiškas, germaniikas, elėniėkas ir graiklėkai-romėniikas ti
kėjimas. ’ _

ir pusiau 
Senovinis

a) TauUikm 
Taoiunu

b)

Savo

Egvptiihiefi tikėjimai.
nomlstiftkoB (nomotetlikoz) tlkėjtmfflkon draugijos, 
ir konfucijoDjrM. s

nas.
Džainizmas ir pradinis buddizmas.
Masdaismas.
Maižybe.
Judaizmas. -
Visasvistlnta tfMJimilkos draugijos. 
Islamas, buddizmas, krikičionyM.

apžvalgą užbaigsime pesžvelgimu tikėjimiškos
žmonijos statistikos. Čion vėl yra daug netikrumo. Tūlų 
šalių ir svieto dalių žmoningumas gali būti tik priartinamai 
spėjamas. Daugelis šimtų milijonų chinų yra visi skaitomi 
prigulinčiais prie buddizmo, bet tas tik iš dalies yra teisinga, 
kadangi buddizmas yra vienu iš trijų tikėjimų, kurie viešpa
tauja Chinuose; vienok šito apskaitymo negalima išvengti, 
kadangi nėra galima pravesti rubežių terp šalininkų šitų 
trijų tikėjimų. Sekančios skaitlinės milijoninės beveik gali 
būti teisingos*).

432, /irba 30.2_jBnnoš-. 
83 gretų, 8 kMtų sektų). 
120, arba 4.3 nuoš.

nuos. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš.

503, 'Xrba 35
138, arba 9.6
234, arba 16.4

parsieina paduoti trumpas aprašymas

kinsime tikrus supn 
teizmą, henoteizmą

Apie animizmą 
prie to, kas yra 
kėjimu į vėles it- J1------- -- .
Ui daiktams, pavieniams ar rųsims. Jomos kartai^bastosi

liuosos (spiritizmas), kartais yra įkūnytos Į pavienius daik
tus (fetišizmas). Jos pasirodo žmogui dalikatnesnėj me
džiagiškoj formoj kaipo paveikslas, garas, šešėlis, ir jų jis 
bijo teip, kad jis stengiasi valdyti jų įtekmę su magijos 
pagelba. Animizmas todėl yra filozofija, kaipo ir tikėjimas 
ir apsireiškia visuose tikėjimuose,, nors labiausiai tikėji
muose žemesnių veislių. Bet męs jau nurodėme, jog nega
lima animizino imti vienintele ar svarbiausia tikėjimo vers
me, negi padidinti jo prasmę ant tiek, kad galima butų įžiū
rėti animizmą visur, kur tik girdisi apie vėlę ir dvasią. 
Negi galima prileisti, jog pozityvizmas ir buddizmas va
liojo jį apveikti. Nors animizino įtekmė yra plačiai išsi
platinus, ir jis randasi visokiame civilizacijos laipsnyje ir. 
visokiame tikėjime, bet jo prasmė reikią aprubežiuoti. Dvi 
sąlygos yra būtinos jam. Pirma, kad jis. turi būti biolo
giškuose apsireiškimuose panašybe, kokia jis aiškina visuį * 
kitus apsireiškimus, vienok neprieidamas prie vienodo suk 
pratimo apie svietą, arba prie supratimo apie kosrriiškaS- 
pajiegas. Antra, kad jis turi laikytis šalyj nuo etiški?; 
mąsčių bei motyvų. Šituose rubežiuose Jo apėmys yra laba# 
platus. Augštesnėji animizmo rųšis, prieinanti prie poli
teizmo, kurioje dvasios iki tūlo laipsnio yra pavieniuojamos 
ir klasuojamos, yra pavadintas polidėmonizmu. Tūli apsi*  
reiškimai, priklausą animizmui, kartais perdaug buvo išplė*  
čiami, k. v. Lubbock vartoja totemizmą garbinimui gamto« 
abelnai, o Peschelis šamanizmą viskam, kas rišasi su ma
gija ir ritualu. Męs žiūrime į šituos vardus, kuriuos “t 
resime geriau apsklembti vėliaus, ne kaipo į svarbiausių 
tikėjimo formų vardus, bet kaipo į žymius animizmo apsiJ 
reiškinius bei palinkimus.

Tas pats yra pritaikoma prie fetišizmo, kurį turim.3 
čion apšnekėti atskirai. De Brosses pirmas pripažino svare 
bą fetišizmui tikėjimų istorijoje. Jis buvo ir gabus pereik 
to metašimčio juristas, kuris vargiai pats težinojo visa 
savo pastebėjimų svarbą. Jis išvedė žodį “fetiš”, portu
gališkas “feitico” (raganybė, užkerėti daiktai) nuo “fia- 
tum”. Dabar męs žinome, jog jis yra paimtas nuo “factiJ 
tius’’. Šitas vardas išpirmo buvo duodamas apsireiškimams; 
pastebėtiems pas Afrikos vakarinio pakraščio negrus; bet 
•de Brosses prilygino šituos apsireiškimus prie tolų pavidalų 
senojo egyptiškojo tikėjimo. Šiteipos fetišizmo vardas da
rėsi vis daugiau abelnu, kol Comte aktuališkai panaudojo 
jį žemiausiai tikėjimiško laipsnio prasmei, kurioje jis riet 
dabar yra kartais panaudojamas. Bet męs drauge su Ty- 
loru galime žiūrėti į šitą teoriją kaipo paniekintą. Ant

jį žemiausiai tikėjimiško laipsnio prasmei, kurioje jis net 

loru galime žiūrėti į šitą teoriją kaipo paniekintą.
galo net jei męs sektume jį pripažinime fetišizmo kaipo ani- 
mizmo podalio, tai vis daugelis klausimų liktųsi neatsaky
tais. Fetišizmas yra abelnai apsklembiamas kaipo tikėji- 
miškas garbinimas medžiagiškų daiktų. Kamienas ar ak
muo, esantis garbinimo dalyku, yra vadinamas fetišu! Kiti 
vienok, kaip Lubbock ir Happel, reikalauja, idant fetišas 
butų laikomas magijds budu, jam būvant ne garbinimo da
lyku, tik budu, per kurį žmogus susieina arčiaus su die
vyste ir kuris yra apteiktas dieviškomis pajiegomis. Grei
čiausiai laukiniai patys neatskiria to, ką męs norime skirti; 
jiems fetišai teip yra tikėjimiško garbinimo dalykais, kaip 
ir magiškais budais. Teisybė, męs neprivalome. naudotis’ 
sumaišytu laukinių sąmonės stoviu išsiteisinimui, bet męs 
turime, kiek galėdami, stengtis apsklembti nuomonę tik- 
riaus. §iteipos, nors fetišas tankiai gali būti vartojamas 
magiškiems tikslams, bet jis skiriasi nuo paprastų magijos 
būdų, būdamas pats antropopatišku ir tankiai tikėjimiško 
garbinimo dalyku. Yra skirtumas teipgi terp fetišų, iš vie
nos pusės, ir stabų bei amuletų, iš kitos. Stabas yra pa
veikslu, amulėta, dieviškos pajiegos užstojimo pažadu, ir 
nors stabas butų laikomas galingiausiu ar tas užstojimas 
rištųsi su turėjimu amuleto kuoankščiausiai, bet dievieškoji 
pajiega pati stovi augščiau abiejų, kuomet ji yra visa įkū
nyta fetiše. Gali būti, kad kartais stabas ir amuletas nu
sileidžia iki paprasto fetišo. Bet šito proceso atsitikimai, 
kaip jie skaitlingi nebūtų, nepanaikina musų padarytos at- 
skirties. Klausimas apie veikiančių dvasių skirtumą fetiše 
ir vėlių daiktuose yra painesnis. Laukinis pats gal nedaro 
šito skirtumo, bet męs turime jį parodyti. Daiktas netampa 
fetišu priduodant ypatingam daiktui abelną tikėjimą į vė
les, tik per keturių padėjimų procesą, kaip jie aprašyti pas 
Schultzeą. Dvasia būvanti fetiše nėra vėle, ar gyvastine 
pajiega, priklausoma tam daiktui, tik.dvasia susijungusia su 
tuo daiktu ir įsikūnijusia jame. Iš to, kas pasakyta, išeina, 
kad apsklembimas fetišizmo, kai^o medžiagiškų daiktų garbi
nimo, reikalauja keletds pridėtinių pastebėjimų. Ne kiek
viena medžiagiškų daiktų garbinimo rųšis gali būti pava
dinta fetišizmu, bet tik ta, kuri rišasi su magija; kitaip vi
sas garbinimas gamtos butų fetišizmu. Ne kiekvienas daik
tas gali būti laikomas fetišu; fetišais yra tik pavieniai, ga
lima sakyti, kuone netikėti daiktai, kurię patraukia atidžią. 
Skirdamiesi nuo Schultzeo, męs turime išimti visus dan
giškus kunus ir laikyti fetišais tik žemiškuosius daiktus. 
Bet sutikdami su juo, męs pripažystame, jog žmogus liau
jasi būti fetišų garbintoju, kaip veik jis moka atskirti dva
sią nuo medžiagiškojo daikto. Šiteipos net supratimas apie 
fetišizmą yra dar vis labai platus, kadangi fetišai yra atski
rų ypatų, šeimynų, kaimų ir valstijų. Yra didieji ir sto
vus fetišai, kiti gi daugiau laikiniai, garbinami tik trumpą 
laiką ir tam tikram tikslui. Daugiau pašnekėsime apie tai, 
aprašydami negrų tikėjimą.

Žodis “politeizmas’’ reiškia ne tik skaitlių, bet ir dievų 
pobūdį ir, tokiu budu, reiškia teipgi garbintojo dievotumą. 
Poiiteįzn*?-d*>vai  yra grvnomis žmogaus ypatiškumo nudavy- 
bėmis. Jie neasmina pavienių apsireiškimų, tik pajiegas, 
kurias žmogus jaučia veikiant į jo gyvenimą, kaip gamtiš
kas, teip etiškas ir -aprybojančias žmogaus draugijinį ir 
politišką gyvenimą. Visur vienok politeizmas apima pri
pažinimą ar supratimą ko-tai dieviško svieto gyvenime. 
Jis yra tik pusiau teisingu, jei panteizmas yra statomas kai
po filozofiškas politeizmo pamatas. Nors abu priima nuo
monę apie vienumą terp žemiškojo ir dieviškojo, bet su
pratimas tojo dieviškojo gyvenimo vienumo yra būtinu 
panteizmui, kuomet toksai monizmas pereina politeizmo ru- 
bežius. Politeizmas dieviškų pajiegų aviete remiasi dalini-i 
mu ir spe<įjalizavimu. Iš šito kįla jo poetiškasis turtas, 
bet teipgi ir jo intelektuališkas ir tikėjimiškas silpnumas.

Pirm apšnekėjimo monoteizmo, turinje prisižiūrėti dar 
vienam vardui, kuris neseniai pastojo labai populiarišku, 
būtent, henoteizmui. Nuomonė, nors ne vardas, paėjo nuo 
Schellingo, pripažinusio atnasinj monoteizmą kaipo-princi
pą pradinio žmonijos vienumo. Šitas atnašinis monoteiz
mas pripažysta tik vieną dievą, bet šitas vienumas yra iš 
atsitikimo, o ne būtinas. Antras dievas gali sekti pirmąjį.) 
nors, Iš kitos pusės, šitas atnašinis monoteizmas gali išaugti 
I gryną monoteizmą. Sulyg Schellingo*),  šitas pirmai

•) SchelllDg, Eialeitunc ia dU PbUoMt>hie der Mvtholofie 
tymas VI.

(Toliaus bės).
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Pirmieji Žiedai
Tarp krūmų ir pelkių išaugkit, pražyskit, 

Pirmieji žiedai!
Priduokita jauną gražybę laukams
Ir pranašais bukit naujiemsiems laikams, 

♦! Nors vargin ledai,
’ Šalnas pergalėję po pievas pasklyskit!

<----------—;
AUDRA PRIEŠ DIENĄ.’ .

Po audros tamsios 
Sulauksim giedros

Į ' Ir saule gražiai užtekės.
Naktis apsiniaukė, žaibuoja žaibai,
Perkūnas jau beldžia smagiai;
Jau draskosi audra, jau krinta ledai, 
Neleidžia užmigti ramiai.

Kas gyvas sujudo,
Ir žvėrįs pabudo,

* Perkūnas neduoda miegot I
Stipriau dar perkūnas, smarkiau dar subels,
Tekėjimo saulės nelauks,
Ir' miegančius žmones sužadįs, sukels,
Į darbo verpetą įtrauks.

. Jau oras apšįla
Į* Ir žmonės vis kįla;

Jau žada už būvį kovot
šią tamsiąją žemę kad saulė apšvies,
Sutirps apgavybes ledai.

' Kad gamtiškas bėgis šviesumą užties,
• Kvepės tik dorybių žiedai.

Jau saulė ims kilti, -
Atneš tikrą viltį, <

Ir debesįs, miglos pražus. ,
Meilus sutikimas ant žemės žydės,
Tarp svieto margiausių tautų,
Ir mokslo šviesybė lyg saulė žibės,
Tarp žemės gražybės žiedų.

Jau gįmsta vienybė,
Brolybė, lygybė,

Jau aušta, bus rytas gražus.

Trumpas tas' raštas saldįs man dienas, , 
!Aš jį skaitysiu eidamas vienas;
Savo kišenyj vis jį laikysiu, 
Būdamas liūdnas meiliai skaitysiu.

IO-II-04. 4

KAS GILUMĄ JAUSMŲ....
Pavestas p. Lilei S-ytei. 

gilumą jausmų širdyje nesupras, 
gražumo gamtos neatjaus ir neras.

Kas
Tas _
Koks laimingas esu.... Tamsta jauti, žinai;
Mano liūdnus jausmus taip giliai pažinai.

NUEIK, ATRASK, PARNEŠK!
Pavestas p. Viktorijai G-ytei.

Nueik kur sielos nieks nespaudžia, 
Atrask kelius iš atminties, 
Ten kur idėjas protas audžia, 

s Iškask perlus naujos minties!

'Atrask viską kas laimę duoda. 
Nueik takais nors ir aštriais, 
Papuošk darbais šią žemę juodą. 
Ir eik toli gamtos keliais!

Nueik į puikų žemės rojų, 
Nesibijok didžių pavojų,

Ir meilės ugnį ten pagauk I 
Parnešk žmonijai linksmą žinią, .r 
Tirpyk jos širdį geležinę

Ir. jos krūtinėj jausmą gauki 
25-VIII-07.

Pavestas p. Žemaitei.
Į Veikimai amžiais gyvuos, nežus, 

Žydės lyg žiedas gražus, gražus! 
Ir Tamstos vardas visad gyvuos, 
Ir darbas vaisių gausiai išduos!

1-I-04 .

21-XI-05.

MERGELĖMS.
“Labs rytas” mergelės! aušra jau liuliuoj; 
Jau medžių lapeliai rasoja, mirguoj.
Ir laukim laimingi laikų gražesnių, 
Gal greitai sulauksim dienų šviesesnių.
— Taktu jų lakiojat lyg pievos drugiai 
Ir dainas dainuojat maloniai, gražiai! 
Jus keliat iš miego visus miegalius 
Ir meiliai paguodžiat gerus lietuvius! 
Sužadinai viltį, į darbą jie stoj, \ 
Prieš priespaudą sunkią narsiausiai kovoj! 
Jus barstot po kojų žaliuosius lapus! 
Vainikais papuošiat didvyrių kapus! 
ao-III-oą.

PASAKYKIT.
‘ Pasakykit man seselės

Ką turiu daryt?
Kaip tąs liūdnas, tamsias mintjs 

Iš galvos varyt?
Jau atšaldė mano dvasią 

Šie skaudus vargai,
Ir sulaužė stiprią viltį

Šie tamsos laikai....

T

t '
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AR ILGAI TEIP BUS? 
Kaip liūdna ir keista pasidaro.

* ' h BIRUTA,
Palestas p. Em. P-nei. 

Maloni Biruta tarp krūmų kasų, 
Lyg deivė baltuoja ant kojų basų. 
Laimingas Keistutis ją gali mylėt. 
Ji gali per amžių širdyj vis turėt

P avestas Onytei P-ai t ei.
Užaugk, užaugk Onytė,
Žmonijai dirbt, krutėti

« Užaugk meili mergyte!
Užaugk skausmus kentėt!, 

nešk žmonėms idėją.Tu
Ir eik keliais brolybės,
Ir buk tu jų vedėja,
Vesk prie minties gilybės!

19-VI-06.

Pavestas S taneliui P-aičiui.
Užaugk Staseli,

Kaip griausmas, toks dvasioj galingas!
Užaugk Staseli,

Tai gyvas, meilus ir jausmingas!

Pasakykit man sesytės
Ką jaučia širdis? 

Ir kaip liūdna, abejinga 
Musų ateitis?....

Jau pavasaris norėjo
Pievas apkaišyt, 

Jau norėjo linksmus paukščiai 
‘ Sau lizdus taisyt.

Štai užėjo šaltas oras, 
Liūdnas ir skurdus, 

Ir surišo musų laisvei
Lengvučius sparnus.. 

Jau nutilo vieversėliai
Pempės negyvuoj.... 

Žmonės šąla rankas, kojas, 
Verkia ir dejuoj....

Liūdnas laikas, liūdnos dienos, 
Liūdna ateitis....

Jus sesytės pasakykit
Ar-gi ne naktis ?

Kad užslinko ant aušrinės
Sluogsniai debesų,

< Ir užgulė rie “juodieji”
Ant dangaus šviesų.... 

Aušra skleidžia skaisčia šviesą, 
\Į Linksminas visi;

Džiaugės vargšąi ir turtingi, - 
•J Didi ir maži.

O dabar ir vėl užtemo,
Vėl tamsu, skurdu....

Vėl apkaustė visą šalį 
Spaudžiančiu ledu....

15-III-06.
Gtdėias aušrinis tamsioji naktis;

- Debesįs skirstos prieš šviesias mintis. 
n-IV-07.

TROKŠTANTIS.
Sviruojas paukštelis ant medžių šakelių, 
Ilgėdamas čiulba tarp gojaus lapelių;
Širdis neberimsta, krutinėję sprogsta,
Ir vysta ir ^džiūsta, nes gerti jis trokšta..., 

Pakalnėje riogso gilus šaltinis, 
Liūliuoją, mirguoja skanus vandenėlis, 
Tik ten vis aplinkui lakioja Pelėda 
Ir trokštančius paukščius prarija, suėda.

—IX.O4.

PRAŠYMAS- 
Pavesta p. Strp\G-yi«.

Noriu maloniai Tamstos hrasyti, 
Mažą raštelį man parašyti....

■ _ {

KATYTEI.
, Pavestas Katytei pas S-ytes.

Tu katyte graži, 
Tave myli maži!

Tave mažvaikiai spaudo ir glostą, 
O suduoda kad jiems atsibosta. 
Tu užbėgi ant suolo, ant stalo, 
O

Ir
O

jie rėkdami taip-gi nuvaro.
Kad pąbuvę, ir vėl privilioja, 
Ir nutvėrę tik lamdo, kočioja) 
Tada jiems labai skaudžiai įkandi, 
Jie surinka ir pameta lamdę.

mergaitės tave pamyluoja, 
kartais ir gražiai pabučiuoja.

Tu žmonėms už šunytį meilesnė, 
,O peliukėms už liūtą baisesnė f

i

Iš vaikystės pripratę myluotis 
Su katytėmis džiaugtis, bučiuotis, 
Ir užaugę teipat jau nerimsta, 
Iš katyčių kad meilė atgimsta.

—IV-06. 1

NUSKAUSTA MERGELĖ.
Manės nebelinksmin pasaulio gražybės, 

Kenčiu vis giliai nusiminus....
Man griaužia krutinę žmonių neteisybės

Ir liūdžiu vargus atsimins.....

Prabėgs lyg nebuvę keli mėnesėliai
Ir žus mano brangiosios dienos... 

Prislėgs mano širdį p(lki debesėliai,
Rasosis nuvargę blakstienos....

Tamsuolių išjuokta, XtstuiAt»> apleista,
Mažutį vaikelį supuosiu; ' 

Aš vargšė mergelė be duonos paleista,
Kaip girios gegutė kukuosiu....

Brangus kūdikėli, šį svietą pamatęs. 
Apverksi vargingą likimą...

Ir tų neteisybių kartybę supratęs, 
Prakeiksi tą liūdną gimimą

Berneli! Kur sąžinė, siela ir protas?....
Kur tavo širdies malonumas?....

Kur tas gražus būvis taip linksmai svajotas, 
Kur tavo žodelių švelnumas?....

Nemesk manęs mielas, atmesk nedorumą, — 
Tave kol gyvensiu — mylėsiu;

Tu meilėje rasi puikiausi ramumą,
Ir aš varguose nekentčjsiu.

21-V-08. - A

(Toliau btra)

rvmp uuuua u ivvioia yaaiuaiu, 
apsižvalgius aplinkui' kad nieke 1 
žmogus nematai šviesaus ir gero 
kad visas mus gy venimas vien tik 
ašaros ir vaitojimai L,.. No pat 
lopšio iki grabui reikia nešti kapi- j 
talo ir draugijoj j^ngą, reikia i 
lenkti sprandą pFieš turčius, kad 
jie tžvęs neuždarų 1 kokį urvą! 
Nieks tavęs nepašiga:tes, išskiriant 
keturių sienų.

Pažiūrėkim į tubs urvus, kur sė
di sugrusti musų draugai, kaip tai 
Petropavlovsko ir šlisenburgo tvir
tovėse! Plaukai stoja ant gal
vos, perskaičius jų pačių atsišau
kimus, kaip jie ten žvėriškai kanki-' 
narni ir išjuokiami! Nepakanka 

į budeliams to, kad atima laisvę ir 
žmogiškas tiesas! Nepakanka lai
kymo žmogaus tamsoj! Jie džiau
giasi iš ašarų ir kankynių vergų- 
kalinių. Praneša vienas draugas, 
kuriam teko buri Šlisenburgo tvirto
vėj, jog žmogų paima pagieža, 
visas kraujas pradeda virt ir šaukia 
atmonyjimo. Liepė keliems poli
tiškiems kaliniams, studentams s.d. 
Smirnovui, stud. a.k. Sokolovui ir 
a.k. Mar—ui po 150 rykščių duoti, 
bet po tos visos komedijos, da bu
deliai atsinešė “aukso košelės” ir 
ištepi jų veidus ir kūną, paplu
kusį kraujuos. Tai toki nežmoniš
ki kankinimai ir besityčiojimai var
tojami civilizuotoj šalyj!

Kad ir £mogus mažai teturėtum 
broliškos meilės, bet išgirdęs apie 
tokias baisenybes, turi kiekvienas 
pasipiktinti ir šaukti atmonyjimo. 

. Iki musų mažai ateina žinių apie 
tokias baisenybes, nes lietuviškoj 
literatūroj mažai randam, o sveti
ma literatūra ne visiems prieinama.. 
Lietuviškoj literatūroj randam ži
nias apie kankinimus kalinių Kal
varijos, Kauno, Šiaulių, Vilniaus 
ir kitų miestų kalėjimuose, bet tų 
kankinamų negalima lyginti su kan
kinimais Akatajaus, Nerčinsko, šli
senburgo kalėjimuose. Ten jie pe
reina vartotus šventos Inkvizicijos. 
Kalinių nervai taip įtempti, kad jie 
velyja savę nusižudyti.

Už ką juos teip kankina, už ką 
iš jų tyčiojasi? Ar jie yra kokiais 
piktadariais? Ne. Juos ir kanki
na, kad įgazdyt Iptus bailius pro
tus, kad liautus* besipriešinimo. 
Mes mat vis atleidžiam, jeigu, pa
imam viršų, nenorim daug be
reikalingo kraujo, mes norim ra
miu budu įvikdyt pagerinimą gy
venimo. Ir laike Paryžiaus komu
nos valdymo, ar daug išžudė vargT 
šai savo priešų? Labai mažai?. 
Bet sugrįžus valdžiai į rankas ari
stokratijos^ kiek jie išžudė nekaltų 
kūdikių ir moterų, neskaitant jau 
vyrų, kurių lavonais buvo apklo
tos gatvės.

Tai toki pasielgimai valdžių bu
vo ir yra da po šiai dienai! Mes 
lengvai atleidžiam 
Mes, paėmę viršų, 
priešų, bet jie mus 
iš mus tyčiojasi.

turėjo Prancūzijai ir laisvoji laik-f ALIASKIECIŲ TIKĖJIMAS, 
raštija džiaugiasi. *St Peterbur- yra keletas gerai žinomu km

išnaudojimą!
gailimės savo
nesigaili. Jie

J. Brazaitis.

' DŪMA UŽ TIKĖJIMO 
LAISVĘ.

Svarbiausiu iš visų durnos per
varytų įstatymų kultūriškai Rusi
jos pirmyneigai yra paskutinysis 
prieš jos išsiskirstymą vasaros lai
kui, sako laisvoji laikraštija. Tai 
buvo įnešimas apdraudžiąs tikėji- 
mišką laisvę. Nežiūrint į caro spa
lio manifestą, suteikiantį tikėjimiš- 
ką laisvę, stačiatikybė, kaip ir lyg 
tol, buvo grynai valstybės tikė
jimu ir visų kitų išpažinimų per
sekiojimas ėjo kaip ėjęs. Kaip 
žinome, ne tik nekrikščioniškieji 
tikėjimai buvo persekiojami, bet 
ir sentikiai, senosios Rusijoje 
įsteigtos bažnyčios formos šalinin
kai sistematiškai buvo persekioja
mi ir atsivertimas į jų rikėj imą bu
vo užgintas. Durna, perleisdama 
rikėj imiškos pakantos Veiksmą, no
ri padaryti galą visokiems tikėji- 
miškiems persekiojimams. Ji rei
kalauja: s

. Idant visi pilnų tnetų valstie
čiai turėtų tiesą pasirinkti sau ti- 
l.ejuną ir gsdjBtų jį mainyti sulyg 
savo sąžinės mdfcr.nimo.

2. Idant vaikai huo 14 iki 21 
mžiaus metų turėtu tiesą pasi

rinkti tikėjimą su tj4ų žinia.
3. Idant tėvai .vieni turėtų tiesą 

spręsti apie vai tikėjimą iki 14 
amžiaus

šitie įsta 
rie nei 
nepri 
Bet 
tėjo n ileisti šitame dalyke, idant 
turėti spalininkų paramą, be kurių 
'ritas įstatymas negalėjo pereiti, 
šitas perlįstasis įstatymas yra lai
komas kuone to paties išnašumo 
Rusijai, ką ir atidalinimo veiksmas

aplenkia tuos, ku- 
jokio tikėjimo, tiems 

pilnos sąžinės laisvės, 
laisvosios frakcijos tu-

TĖVYNĖS MYLETOJV 
DRAUGYSTES REIKALAI,

Visu* raitu. Tfrv Myl. Dr-joa rel- 
kaluoae, kuopos Ir pa vieniša ypttos 
malones siųsti Dr-joa L1L Kom na
riui ir redaktoriui.

J. LAUKIS,
501 Brick st., Valparalso. Ind.

Shenandoah, Pa., 25^ kuopa T.
M. D. savo susirinkime, laikytame 
18 d. liepos, svarstė šiuos daly- I. 
kus: .7

Perskaitytas pirmiausiai buvo 
protokolas pereito susirinkimo, o 
potam bėgis T. M. D. susivažiavi
mo, kurį skaitė iš organo “Lietu
vos”. Po perskaitymui, daugelis 
draugų išreiškė neužsiganėdinimą 
iš susivažiavimo atlikto darbo; ypač 
už atmetimą Raštininkų šelpimo , 
Fondo. Raportas delegatų į susi- '

T. M. D. (Birštono ir 
priimtas. Naujai prie 
prisirašė: Kazys Stanai-

Yra keletas gerai žinomų kny
gų, suteikiančių mums žinias apie I 
šiaurinės Amerikos raudonodžių ' 
indi jonų, pietinės Amerikos pirmų
jų gyventojų ir net Labradoro ir ' 
priežemgalimlį bei žemgalinių ši- , 
tos sausumos šalių gyventojų ti
kėjimus. Bet lygšiol labai mažai 
buv<> žinoma apie tų žmonių my- 
tologiją, kurie apgyvena didelį 
Aliaskos pusiausalį. Daugiaus ži
nių suteikė paskutiniais laikais 
rusas misilonierius, archimandri
tas ir pravoslavų bažnyčios mi
sijos Aliaskoje užveizda, Anatolis. 
Savo knygoje “Indijanie Aliaski”, 
jis aprašo viską, kas lygšiol yra 
žinoma apie tikėjimą, ‘ mytologiją 
ir prietarus vienos iš įdomiausių 
giminių, kurias męs abelnai vadi
name šiaurinės Amerikos sausu
mos indi jonais, šitas rašė jas iš
gyveno ilgus metus fcerp šitų in
di jonų, terp giminės, anot jo, pas
merktos išnykti, ir kuri, nors svie- 
td istorijoje nelošė svarbios rolės, 
bet suteikia etnologui ir sulygina
mojo tikėjimo tardytojui įdomų 
dalyką.

Aliaskiečiai tiki į Augščiausios 
Eąybės buvimą ,sako .archimandri
tas Anatoli, iš kurio knygos, ne
senai Odesoje išleistos, “\emta čia 
paduotos žinios. Tą augščiausią 
esybę vadina Teki-Ankaose. Ji 
gyvena ant kalno viršūnės, ant 
žemgalinio Olimpo, kur visuomet 
šviežias vėjas pučia. Žalumynai 
ir mėlynųjų gėlių krūvos vien vai 
dengia jo būkles šlaitus. Tyla, nei 
vėjo putinau nepertraukiama ap
siaučia jo bustą. Ji nėra svieto 
sutvertoja, neigi jį valdo ąavo ap- 
veizda. Du kiti dievai yra, vienas 
viso ko stuvertojas, kitas valdyto
jas. Kanauk, sutverto jas, yra se
niausias ir galingiausias iš dievų. 
Jo vardas reiškia : žmogus pasodin
tas ant sosto amžinai. Jis yra 
Aliaskos Saturnas ir Jehova. Kuo
met dar nebuvo saulės, mėnelio ar 
žvaigždžių, nei ežerų, upių, aug
menų ar gyvulių ant žemės, Ka
nauk išleido juos iš krabės, ku
rion milžiniškasis pusdievis buvo 
juos uždaręs. Nors Kanauk vi
suomet yra pastatomas žmogaus 
pavidale ir kūne, bet jis, sulyg sa
vo formos mainymo galybės yra 
Protėjus. Kartais jis pasiverčia į 
varną, kartais į nematomą dvasią. 
Jis yra tikras žmonių bičiuolis, bet 
kartais nubaudžia juos- už netikėji
mą į jį.

Aliaskiečiai tiki į ateisiantį gy
venimą. Šitas gyvenimas praside
da tuoj aus po ypatos mirčiai. Že
miškoji sritis ir anoji anapus ka
po yra laikoma teip arti sujung
tos, kad perėjimas iš vienos į ki
tą yra prigimčiausiu dalyku. Iš 
visų mirčių, myris ant mūšio lau
ko yra laikoma iš visų geriausiu. 
Kareivių vėlės tuoj aus įeina į dva
sių karaliją, kurios gyvena dan
guje ir vergais bei tarnais sau turi 
savo pergalėtus priešus.

Aliaskiečiai, šalčio šalies gyven
tojai savo negyvuosius visuomet 
degina, idant jie nekęstų šalčio, 
pereidami iš vieno svieto į kitą. 
Tie, kurie neperėjo per ugnį savo 
galutiname gyvenime, neturi tiesos 

' artintis prie bendro žydinio, prie 
’ kurio sudegintos vėlės šildosi ir 

jų dantys vien vai nuo šalčio barš-
> ka, joms su pavydėjimu žiūrint į
, besišildančius prie ugnies. Čia ar

chimandritas Anatoli sako: _
“Misijonierius savo nusidėjusius 

atsivertėlius vienval gazdino pra-
> garo liepsnomis. Bet jis pastebė

jo, kad tas gazdinimas, vietoje pri-
• pildymo jų baime, neišpasakytai 

džiugino juos, nes jiems buvo la
bai linksma, kad kitame sviete jie 
gaus sušilti. Misijonierius dėl ši
to pasiskundė vyskupui, kuris tuo- 

( jaus suprato, kad šiaurinis praga
ras turi būti parodytas kitaip. To
dėl jis paliepė misijonieriui mo
kinti savo žmonės laukti šalčio 
pragare, kur šaltis yra dešimts kar
tų didesnis už žemės šaltį. Šitas 
išgazdino juos ir neklaužados tuo- 
jaus pradėjo klausyti.”

Aliaskiečiai tvirtai tiki į vėlių 
persikėlimą. Jie teipgi turi, kaipo 
savo tikėjimo dalį, raganybės bai
mę ir susekus raganių jo nedorame 
darbe, su juo elgiasi teip, kaip bu
vo elgtasi su Selemo raganiais. 
“Jie palieka jį ant apleistos uolos, 
priepįudžiui nuslugus. Jis mato 
aplink save vandenį pamaži kįlant. 
Jo vienintelė išsigelbėjimo viltis yra 
jo prisipažinime prie kaltės. Jis 
atsisako tą daryti ir prigeria po 
savo pasmerkė jų akių, žiūrinčių iš 
savo valties į jo kovą.”

Archimandritas Anatoli nesako, 
kad aliaskiečiai turi kokį taisyklių

ger Zeitung" pasakė:
“Dabar męs turime gerą prie

žastį džiaugtis dėl šito gero dar
bo išlaimėjimo. Kokias kliūtis 
įstatymas nesutiktų savo tolesnia
me eigyje, tai vis durnos priėmi
mas jo yra labai ^svarbus, nes jis 
pakels durnos padėjimą žmonių 
akyse. Dabar męs smagiau galime 
žiūrėti į vasaros dyklaikį negu 
seniai b ūkėme.”

“Slovo”, pažangusis laikraštis 
šo: •

“Durnos nubalsavimas aiškiai 
rodė Rusijos žmonėms, kas stoja 
už sielos laisvę, o kas ne. Deši-' 
nieji, balsuodami priešai, tik aiš
kiau parodė kuo jie yra. Ko
kia įstatymo ateitis nebūtų, nubal- 
savimo pasekmė yra šalies atstovų 
sustiprėjimo ženklu. Tai yra labai 
svarbus 
gintinas 
dienose, 
bus tas, 
mą prie 
kybės Ir tikrosios stačiatikiškos baž
nyčios reformos.” »

Toks pats linksmas pastebėji- 
nias randama laikr. “Berževije Vie- 
domosti”, pramonijos ir vaizbių 
luomo organe: 
’ “Spalininkai, laiką pajiegos lyg- 
svarybę durnoje savo kvotimą iš
laikė gerai. Jie nesidavė savęs 
paklaidyti nei kraštutiniams, nei 
dešiniųjų hteteriškiems šauks
mams, kurie šitame įstatyme norė
jo matyti musų pamatinių įstaty
mų sugriovimą, užsipuolimą ant val
dančios bažnyčios ir net suokalbį 
ant musų tėvynės. Męs linksmai 
sveikiname šitą durnos pergalėji
mą pačios savęs ir gazdinimų, ku
riais patys kraštutiniai konserva- 
tyvai bandė ją baidyti. Žmonės 
mokės branginti šitą jos pąrinkti- 
nių atstovų svarbų žingsnį linkui 
rusų valstybės.”

šitas įstatymas komisijos apdir
bamas per šešis mėnesius, pagim
dė smarkius ginčus, įnešus jį du- 
mon ir tūli rusų laikraščiai pava
dino jį net “aršiausiu skandalu 
kuomet-nors atsitikusiu durnoje”.

Klierikališkieji ir patys kraštuti
niai konservatyviškieji atstovai 
stengėsi prieš šitą įstatymą iš vi
sų pajiegų ir ilgai piovėsi su savo 
priešais. Baronui Meyendorffui, 
laikinam pirmininkui mandagiai 
pašaukus vyskupą Jevlogį prie 
tvarkos, išvadinusį liberališkojo at
stovo kalbą “farizejiška, veidmai- 

. niška ir teisybės pašiepimu”, jį su
tiko visa kofiojimų audra nuo de
šiniųjų pusės. “Kaip drysta ki
tatautis šaukti tikrą stačiatikišką 
vyskupą prie tvarkos?” “Vokie
čio snukis!” “Laukan jį!” “Ša
lin su vokiečiais!” Dar kitokį 
epitetai buvo sviesta, kurie, ' kaip 

' “Rieč” sako, nedera atkartoti spau 
' doje ir kurie privertė ofici j alines 

moteris stenografes apleisti svetai
nę. Net buvo bandyta ant Meyen- 
dorffo su spėka užsipulti ir jis, 
negalėdamas įvesti tvarkos, uždarė 
posėdį ir apleido svetainę.

Konservatyviškieji laikraščihi at
muša dešiuniųjų atstovų dvasią jų 
kovoje prieš tolerantijos įstatymą. 
“Ruskoja Znamia”, garsioji “Tik
rųjų Rusijos žmonių Lygos” išreiš- 
kėja, sako:

“Trečioji durna parodė dabar, 
panašiai pirmai ir antrai durnoms, 
kad ji veikia ne valstybės užlaiky
mui, tik jos ardymui”.

Net “Novoje Vremia”, kuri sa
kosi linkstanti prie pažangiosios 
pusės, priešinasi tolerantijos įsta
tymui, sakydama, buk tikėjimo 
laisvė nėra galima Rusijoje.

“Męs Sreiškiame savo tvirtą įsi
tikinimą, sakydami, kad durna sa
vo nubalsavimu parodė save nu
tolusia ne tik nuo Rusijos žmonių 
visuomenei pasišventusių elementų, 
bet ir nuo gryno sveiko proto. Rei
kia tikėtis, kad Durnos noru ne
buvo pamatinio įstatymo naikini
mas. Bet ar pamatinis įstatymas 
neuždeda ant caro, jo žmonos ir 
įpėdinio stačiatikiško tikėjimo? 
Tad kaip šitas taikosi su durnos 
perleistu veiksmu? Ar durna pa
galvojo apie tai? Į kokį padėji
mą įstatymas pastato carą, be ku
rio pripažinimo visokia įstatymda- 
vybė, varu pervaryta spalininkų, 
neturinčių tikėjimo ir svetimų ti
kėjimų pasekėjų turi pasilikti be 
vertės, be pajiegos ir be reikšmės? 
Matyt durna visai užmiršta, kad 
stačiatikiškieji žmonės, sutverusie
ji rusų valstybę, nesupras, kaip 
stačiatikiškasis'rusų caras gali pri
pažinti įstatymą, pastatant} juda
izmą, mahometonybę ir net pago
nybę ant to paties laipsnio su ti
kruoju stačiatiškiškuoju*tikėjimu.” ar doros kodeksą, išskiriant savęs

ne-

pa-

dalykas, ypatingai bran- 
šiose Rusijos nubudimo 
Kita aplinkine pasekme 

kad ji suteiks paskatini- 
greitos tikrosios stačiati-

važiavimą
Kaziuno)
T. M. D. 
tis.

Teipgi
nio gyvavimo Raštininkų Fondo 
ir nutarta išreikšti savo nuomonę 
per “Tėvynę", kurioje jau tilpo 
straipsniai apie tą reikalą.

Sekantis susirinkimas nutarta 
laikyti 2a d. rugpiucio, 2 vai. po 
pietų.

Teipgi musų kuopa sudeda šir
dingiausią ačių V. J* Šilaičiui 
“Darbininkų Vilties” išleistoj ui, už 
patarnavimą musų T. M. D. kuo
pai, pagarsinant savo laikraštyje 
musų susirinkimus ‘ be jokio už
mokesčio. ~

Kitus nutarimus, kurie apeina 
vien musų kuopą ir nesvarbus, ne
garsinu.

Sekr. Magdalena Kapočiutė.
Talpiname šį atsiliepimą, bet 

drauge atkreipiame kuopos sekre
torės atidą, kad raštai T. M. D. 
reikaluose reikia siųsti tiesiog są
nariui Literatiško Komiteto Lau
kiui, kuris, sutvarkęs tokius raš
tus, priduoda paskui redakcijai.

■f Red.

svarstyta reikalas teles*

NUO KOMISIJOS T. M. D. SU- 
TAISYMO ĮSTATŲ.

Atsiliepimas.
Sulyg paskutinio T. M. D. II 

susivažiavimo Worcesteryj, Mas*, 
nutarimų, likosi paskirta Komisija 
sutaisyti T. M. D. naujus įstaty
mus, ir tuo jaus juos paduoti spau- 
don, kad tokiu budu ir besitverian
čios noujos kuopos galėtų matyti 
tikrus T. M. D. pamatus ir mie- 
rius. Todėl šiuomi atsiliepiame j 
T. M. D. kuopas ir visus narius, 
kol išrinkta komisija IT susivažia
vimo pradėsime įstatus rengti spau
dai, meldžiame paduoti savo pa
tarimus. Laikas yra aprubežiuotas 
iki 15 d. rugsėjo 1909 m.
" Todėl kuopos ir risi nariai, tu
rinti ką gero, kas gali būti T.

D. tinkamo ir naudingo, teik- 
prisiųsti Komisijos adresu:

M. J. Damijonaitis,
— 33rd st, Chicago, Itt. 

Komisija T. M. D. įstatų: .
A. B. Strimaitis, 
V. Ambrozeričius. ' ■ 
M. J. Damijonaitis \

M. 
sis
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f] Sąnarys Paryžiaus Mediškot 
Akademijos, profesorius Riche^ 
padrąsinimui tėvų turėti daugiai 
vaikų, užmanė įvesti Prancūzijoj 
gimimo premijas, kad tokiu budu 
palengvinti tėvams vaikų išauklėji
mą. Sulyg profesoriaus Richeto 
sumanymo, tėvai kiekvieno ant
rojo vaiko turėtų gauti 500 fran
kų, o už kiekvieną daugiau idoo 
frankų. Tas viešpatystės iždui at
sieitų 240 milijonų frankų. Su
rinkimui tų pinigų, Richet Užma
no įvesti mokesčius nuo mirčių. 
Tolesniejie šeimynų palaikėjai tu
rėtų mokėti 50% palaikų vertės, 
tiek jau mokėtų iždui nuo palaikų 
ir vienturtis vaikas. Garsus pran
cūziškas raštininkas Leroy Beau- 
Heu užmano nevedusienSs urėdnin- 
kams nuo algų nutraukti 20%, o 
vedusiems, po penkių metų' tu
rintiems tik vieną vaiką 10%. 
Klausymas tik, ar tuos sumany
mus priims parlamentas; teipgi 
praktika ar parodys, kad tas pakels 
kiek nors dabar labai menką pran
cūzų besidauginimą. Toki mo
kesčiai ir Amerikoj butų reikalin
gi, nes ir čia ypač turtingųjų šei
mynose dabai mažai .gema vaikų. 
Jeigu ne ateiviai, amerikonų skait
lius visai nesidaugintų; daugiausiai 
vaikų yra vargšų žydų ir lenkų 
šeimynose. , z

|j Teismo nusprendimu Prancu-* 
rijos krasos ir telegrafo tarnų or-



' ĮĮ Prancuzijon atėjo žinia, jog 
išpaniškiejie revoliucijonieriai mie
ste Barcelionoj išvertė Jcaraliaus 
valdžią ir apšaukė respubliką. 
Kruvini mūšiai traukiasi ant mie
sto gatvių. Randas vienok garsina, 
jog revoliucija čia likosi užslogin- 
ta. Piktumas revoliucijonierių 
kreipiasi prieš bažnyčias ir kliošto- 
rius; tas įstaigas, kur tik gali, 
revoliucijonieriai degina. Darbi
ninkai mieste Madride surengė vi
suotiną streiką. Rengia sukilimą 

' Baskai. Skaitlių užmuštų ir pa
šautų Barcelionoj paduoda ant 
3000* ___— Lt

|J Prancūziškose valdybose Ko- 
chinchinoj, prancūziškos kariume
nės dalis turėjo smarkų mūšį su 
Dethamo plėšikais. Mūšyje krito 
vienas prancūziškas oficieras ir 10 
kareivių, 20 kareivių tapo sužeistų. 
Plėšikai nužudė ioo žmonių.

|| 30 d. liepos daugelyj vietų 
Mexiko respublikoj' buvo smarkus 
žemės drebėjimai. Mieste Mexiko 
keturios ypatos užmuštos o daug 
yra sužeistų. Beturčių apgyven
tuose priemiesčiuose sugriuvo dik- 
tai triobų. Miestas Acapulco iš 
dalies išgriautas žemės drebėjimų. 
Žemės drebėjimai buvo visose va
karinėse pakrantėse. Mieste Santa 
Julia užmušta 15 ypatų. Miestas 
Chilpacinco veik su visu žemės 
drebėjimo išgriautas.

....Į Garsus prancūziška? orlaivio 
išradėjas Bleriot rengiasi spalių 
mėnesyj bandyti gauti dovaną 50- 
000 dol. paskirtą vieno angliško 
laikraščio už perlėkimą nuo Lon
dono į Manchesterį, taigi 161 my
lią. Kitam prancūziškam orlaivio 
išradėju? Lathamui ir antru kar
tu kelionė iš Prancūzijos į Angli
ją nepasisekė. Lėkė jis dar grei- 
čaiu negu Bleriot, bet 2 myli nuo 
Dover mašina pagedo ir orlaivys 
nupuolė į jūres.

sti statistikos naudingumą. Visur 
žmonės tarp savęs ir apie save, o 
ypač apie savo tautas, viską su
žino. Chicagos lietuviai ly
giai kaip ir visos Amerikos lietu
viai apie save, teisybę sakant, 
nedaug žino. Tiek žino, kiek kas, 
pagal savo nuomonę, iš kur nors

|Į 29 d. liepos socijalistiškos or-1 praneša per laikraščius. Per laik- 
ganizacijos Paryžiuj turėjo susi- rašei u s galimą, daugausiai dažinoti, 
rinkimus, kuriuose nutarta prote- kad: “Lietuviai žemai stovi, nesu
stoti prieš atsilankymą varo Pran- sipratę, geria, šūkauja po saliunus, 
euzijoj. susimuša, policija su paikoms ap

malšina, nuveža į šaltąją pemakvo- 
|| Maskolijoj, mieste Polocke Įti, už ką užsimoka po 5 ar dau- 

smarkiai siaučia cholera: kas die-Įgiau doliarių”, tai ir viskas. Re- 
ną vidutiniškai būva po 50 naujų tai ką daugiau dažinosi. Taigi 
apsirgimų, o mieste yra tik 2 užmanyta apie Chicagos lietuvius 
daktarai. tiek žinių surinkti, kiek tik gali

ma.
Prancūzijos karo ministeris Mums labai-labai reikalinga ži- 

mano įtaisyti kariumenei daugy- noti apie savo tautą, apie musų 
bę orlaivių be baliono, kurie atei- stovį. Ne dėlto reikalinga, kad 
nančių laikų karuose svarbią loš kas galėtų pasinaudoti savo ypa- 
rolę. Itiškam pelnui arba naudai, bet

dėlto, kad daugiaus apie savo stovį 
Į| Columbijos prezidentas Reyes, arba padėjimą žinodami galėtume 

besiviešintis dabar Europoj, atsi- greičiaus save pakelti, susirišti j 
sakė nuo prezidentystes. Jo vie- artesnį ryšį, kad drauge kaip nors 
toj rinks-kitą; rinkimai paskirti 3 lengviau s atsispirti prieš sunkų 
d. rugpiučio. ' musų pačių gyvenimą, arba padė-

‘ jimą-
Hauer Y sumanymas atspauzdinti

Į Garsusis maskoliškasis revo- 
liucijonieritls Burcev pagarsino Pa
ryžiaus laikraščiuose, jog masko
liškas šnipas Azev buvo sumanyto
ju užmušimo caro ministerio Pleh- 
vės. Ištikro Burcev, paslapčių pa
garsinimais tapo skaudžiu botagu 
nedoriems maskoliškiems biurokra
tams.

ĮJ Perdėtinis Prūsų muzėjų Dr. 
Bode, išleido atsišaukimą, ku
riame nurodo, jog daug brangių 
senovės liekanų iš bažnyčių ir nuoJ 
privatiškų ypatų išperka ameriko
nai iri išgabena Amerikon. Dr. 
Bode reikalauja, ¥kad išgabenimui 
tokių daiktų butų kelias užkirstas.

Į| Visur Maskoliškąjį carą rei
kia daboti, kadangi mat jo ne
kenčia nė vienas doras žmogus. 
Vokietijoj, keliaujant carui į An
gliją, nuo 8 vai. 28 d. liepos už
darė net Kielo kanalą privatiškįems 
laivams. Kanalo krantai užimti 
kariumenės, kad nieks plaukiant 
ca?%i prisiartinti negalėtų.

[Į 27 d. liepos išpanijonai likbsi 
Morokko maurų sumušti. 3000 
išpanijonų krito mūšyje. Tos di
delės npotrotos parodo, kad mau- 

' rai turi gerus ginklus ir kad mo
ka kovoti. Viename tik tame mu- 
šyj krito daugiau išpanijonų negu 
visafne kare su Amerika.

5į Londono laikraščiai garsina, 
jog Prancūzijos randas, susitaręs 
su Anglija, mano sušaukti Prancu- 
zijon visų civilizuotų kraštų kon
ferenciją reguliavimui orlaivystės. 
Mat viešpatystės bijosi, kad sveti
mi orlaiviai nepildytų šnipų užduo- 
tės. Ątseis mat tautoms ir orą 
pasidalinti. , -

Įj Išpanijos randas garsina, buk 
revoliucija Barcelionijoj likosi su
valdyta, bet riaušes pradeda kelti 
kituose Išpanijos miestuose. Ir 
ispaniškos moterys stoja prieš ka
raliaus randą, 
šiai mušėsi su 
sto gatvių:

Barcelionoj jos drą- 
kariumene ant mie-

Į| Dėl karo
Ispanijos provincijoj Catalonioj 
užgimė revoliucija. Visoj Ispani
joj pagarsintas karo laiko padėji
mas. Aplinkinėse Barcelionos re- 
voliucijonieriai ardo gelžkelius, kad 
apsunkinti siuntaną kariumenės į 
Afriką. .

Morokko sultanate,

j| Japonijoj, mieste Osoka 1 d. 
rugpiučio siautė baisus gaisras, 
kuris išnaikino 20000 namų. Lai
ke gaisro pražuvo daug žmonių, 
nors tikrą sudegusių skaitlių ne
galima dabar susekti. Apdegusių 
ir sužeistų yra daug .

Venezuelėj vokietis
bandė prieš prezidente Gomezoltam tikras blankas su reikalingais 
valdžią sukelti revoliuciją, bet ne- klausimais ir išdalinti visur, kur 
pasisekė: jį suėmė ir išvijo iš Ve- galima butų visiems jas nesunkiai 
nezuelės. I įgyti- Kas nors iš lietuvių šeimy

nų parsinešęs namon arba ten pat 
ant vietos parašys pilnus atsaky
mus ant klausimų ir ten pat blanką 
paliks. Nemokanti užrašyti papra
šys mokančių, kuriė mielai "pagel- 

Graži plišikl. Sigmund Kloiber jbės. * _
dienos laike eidamas North Park Nagi, lietuviai, visi susirašyki- 
ave. namon, ties Tell Court gatve me! pamatysime, kiek mus Chica- 
susitiko kasžin-kokią gražią juod- g°je yra ir ką męs visi galėtume 
bruvią jauną moterį, kuri prisigre- atsiekti! Geriaus pasakius, pa
tinus prie jo žavėjo jį žvalgymais! matysime, kokias męs turime spė- 
ir nusišypsojimais. Kloiber atsakė kas arba pajiegas.
nusišypsojimu. Teip nekalčiausiai! Nuo mus gal paims pavyzdį ir 
flirtuojant, mergina, šypsodamasi kitų miestų lietuviai ir tą patį pa- 
parodė revolverį ir Kloiberiui juo- darįs.
mi dar tebesistebiant, prikišo jį Jeigu kas turite kokį naudingą 
prie galvos ir teippat šypsodamasi kaslink to sumanymą, labai mel- 
ir su minia nekalto flirtavimo, liepė džiame jį nepasilaikyti pas save, 
pakelti rankas, nes antraip šaus, bet pagarsinti laikraštyje visų ži- 
Kloiber išsyk manė, kad tai tik -iriai.
juokai, bet turėdamas revolverio Kiek plačiaus apie šį naudingą 
vamzdį prie galvos išpildė reikalą-[sumanymą paskaitykite šiame “Lie- 
vimą. Moteris atėmė nuo jo kiek tu vos” numeryje straipsnį užvar-
pinigų ir deimantinę špilką 50 dol. dintą “Pažinkim mus tautos pa
vertęs. Potam apsidairius ar kas jiegas. Žinokim pats savę”. Ten
ne matė, liepė jam nedrįsti ją sek- rasite klausimus bei blankų, ant
ti, jeigu jam miela gyvastis. Vy- kurių reiks užsirašyti, rubrikas, 
ras kiek paabejojęs pradėjo ją sek- • ----------- -
ti; ji tuotarpu įėjo į stubą, kur Lietuvėms motinoms paskaitos 
esantiems žmonėms pasisakė, jog užlaikymą kūdikėlių sveikatos 
ją kasžin-koks vyras užpuolęs ir bus ant 18 ir Union gatvių, Ap- 
apiplėšęs. Teip ir išsisuko. Po- veizdos Dievo parapijinėje salėj, 
licija ir Kloiber mena, kad jai rugpiučio (August) pirmą, ketvir- 
nepimiiena toks profesijonališkas tQ ir šeštą dieną, tai yra — nedėl- 
pasielgimas. dienyje, seredoje ir pėtnyčioje.

Paskaitos prasidėš 7:30 (ant pusės 
Pasarga kūdikių sveikatos učiai- astuonių) vakare.

kyniui. Ar tavo kūdikiui dygsta Prisidėjimu guodotino kun. E. 
dantukai? Jeigu dygsta, turi būti Stepanavičiaus, minėtos paskaitos 
labai atsargi su valgydinimu, nes parengta lietuvių-motinų naudai_
kūdikis gali gauti diarrhoea arba kaip vasaros karščiuos* apsaugoti 
viduriavimą. kūdikius nuo ligų ir mirčių. Sis

Jeigu jis gauna viduriavimą, ne- durnų pilnas miestas tai ne Lie- 
sakyk “tai menkniekis, kūdikiui tuyos kaimai su tyru oru, kur ku- 
dygsta dantukai”, bet pasirūpink dikiai ir be geresnio auginimo pu- 
apie pagelbą iš pirmos dienos, ka- sėtinai tarpsta; čia reikia daugiaus 
da blogumas lengvesnis. suprasti apie kūdikių auginimą.

Nėra sunku kūdikį pagydyti pi r- Taigi tokiam pamokinimui mini
moj dienoj apsirgimo, bęt pasirgus tos paskaitos ir yra parengiamos, 
jam ilgesnį laiką, išgydyt nelengva. Panašios jau buvo ant Town of 
A.B.Van Horn, Settlement Nurse. Lake ir Bridgeporto, kur neper- 

daugiausiai lietuvių moterių lan- 
'-ikėši. Geistiną, kad apie 18 -ir 

[Union gatves apgyvenančios lie- 

Iš Chimcrnę I tuvės visos atsiUnkyt« pasikiau-; v: ~ICLU syti. Rodosi, kad motinom, pri-
vių Gyvenimo. valo rūpėti jų pačių kūdikėlių svei- 

~ , kata ir likimas.— Seredos vakare, n d. rug- _ , . ,
» • • Paskaitos bus lietuviškai ir an-piucio, atsibus Ausros susmn- .... . -

kimas, Fellowship House svetainė- P 31 
je,869 — 33rd Place. “Susirinki- .
mas prasidės 7:30 vai. vakare. Vi- .
si kuopos nariai būtinai turi atsi-j t Chicagą.
lankyti, nes yra daug svarbių rei- . . J118 satyros laikraštėlis,
kalų aptarti. Taipgi kviečiami ir PUn° ke1etas numeri,i S°‘ 
norinti prisirašyti. ?°?On?. .Pers,keIia 1 Cbicagą.

K. Gugis rašt La,krastl »sleidinės nauja bendro- 
*vė. Laikraščio pakraipa pasiliks 
tokia pat, vien turinys ir techniš
koji dalis bus žymiai pagerinta. 
Bus naujas redaktorius ir nauja 
administracija. Laikraštis čia pa
sirodys apie už sanvaitės laiko. 
Eldinės antrašu: “Dagis Publish- 
ing Co.”, 812 33-čia gatvė.

VIETINĖS ŽINIOS

— D-rė Marija Dowiat-Sass su
grįžo iš vakacijos ir priimaligonius 
paprastose valandose kaip pagar
sinta.

ĮĮ 29 d. liepos, ant šiaurinių jū
rių siautė vėtros. Kiek iki šiol 
žino, laike tų vėtrų paskendo trįs 
laivai.

Liepos 30 d., pėtnyčioj, 12 va
landą nakties atsibaldė policijos 
patrolis su 4 policijantais pas lie
tuvi Andriulį, 3219 Auburn avė., 
ir suareštavo apie 4 vyrus. Mat 
tą vakarą, nežinią dėl ko, jie gėrė 
iki 12 valandai ir ant galo susimu
šė. Kasžinkas pavadino tvarkos 
dabotojus, kurie nusivežė visus iš 
sipagirioti. Užsimokėjus bausmes 
tapo paleisti. ,

| Prancūzija išsiuntė j Melilla 
'du karišku laivų ginti nuo maurų 
mieste gyvenančius prancūzus.

Užmanyta surinkti Chicagos lie
tuvių statistiką. Visus Chicagos 
lietuvius tas privalo interesuoti. 
Rodosi, kad visi gal lengvai supra-

NUO “BIRUTĖS”.
Pereitame “Lietuvos” nr. jau bu

vo pagarsinta, kad "Birutės” cho
ro repeticijos prasidės 4 d. rugpiu
čio, seredos vakare. Šiądien gi 
pranešu, kad choro repeticijos atsi
bus du sykiu į sanvaitę: sejedos ir 
subatos vakarais. Todėl antra re
peticija pripuola jau 7 d. rugpiu
čio. Pakol kas visos repeticijos at
sibus Aušros Vartų bažnytinėje 
svetainėje, 23Č10S Place ir So.

Oakley avej, Jjigu gi atsiras pa
kaktinas skaičius giesmininkų ant 
BridgeportS, tai®repeticijos bus da
romos -šitaip: aaredoje West Side, 
o subatoje \ant įBridgeporto. To
dėl, jeigu jBridgeporto giesmii5n- 
kai nori, l{ad (Įėrkeltume repetici
jas arčiau,:turi būtinai iš pat pra
džių lankytis skaitlingiausiai repe- 
ticijosna. s e

Ponas Petrauskas sutiko pabūti 
iki Susiv. Liet. Am. 25 metiniam 
seimui ir pasižada visakuom prigel- 
bėti prie parengimo jubilėjinio sei
mo. Jisai atvažiuoją^Chicagon 
prieš 15 d: rugpiučip/ir nuo pir- 
mos~repetioj5s mokys gaidas “Bi
rutės” chorą. Prie kiekvienos re
peticijos bus pašvęsta % vai. gaidų 
mokymui. Beto, iškarto organi
zuos ir savo orchestrą, kad statant 
veikalus ant scenos visuomet grajy- 
tų "Birutės” orchestra. Norinti 
prigulėti prie orchestros turės bū
tinai lankytis ir choro lekcijosna.

Beto, p. M. P. nori, kad iki at
važiavimui Chicagon butų jau. su
organizuotas pilnai “Birutės” cho
ras, kad jisai jau rastų pilną skait
lių, nemažiau 100 giesmininkų cho
re. Vėliau keta nebepriimti prie 
choro. Todėl pranešu Chicagos 
jaunimui, kad pradėtų lankytis iš 
karto “Birutės” choro repeticijos- 
na, nes nepradėję, turės gailėtis 
kuomet nebus priimami. -Lanky
damiesi repeticijosna nevien sma
giai laiką praleisite, bet kartu ir 
daug pasimokysite.

Susiv. Liet. Am. nariai, jeigu 
nori iškelti tikrai puikų jubilėjinį 
seimą Chicagoje, turi netik patys 
prisidėti prie “Birutės”, bet ir ki
tus kalbinti. Senesnieji tegul siun
čia savo vaikus, o paskui galės pa
sididžiuoti nuveiktu darbu prieš 
svetimtaučius ir kitų miestų lietu
vius. J. Ilgaudas,

“Birutės” Pirm.

P. S. “Birutės” valdyba nutarė 
rengti savd vakarus ir aplinki
niuose lietuvių apgyventuose mie
stuose, žinoma, tiktai tokiuose, ku
rie ne pertoiiausiai nuo Chicagos, 
taip kad butų galima sugrįžti Chi
cagon panedėlio rytą išvažiavus su
batoje. Bet vakarus keta tiktai 
ten rengti, kur vietiniai gyventojai 
užtikrįs šiokįtokį pasisekimą iš 
finansiškos pusės. “Birutė” atva
žiuotų su choru ir gal, su savo 
orchestra ir perstatytų vieną ar ki
tą muzikališką veikalą. Todėl 
draugija malonėtų susirašinėti su 
draugijomis ar ypatomis, esančio
mis didesniuose miesteliuose, aplin
kinėje Chicagos. Laiškus prašo 
rašyti adresu: *

J. Ilgaudas, , 
3252 So. Halsted st., Chicago, I1L

ga visiems lietuviams, ir juo to
bulesnė statistika bus, vadinas, juo 
daugiau žinių bus apie visus lie
tuvius, gyvenančius visuose kam
puose Amerikos, tuo tokia statisti
ka bus naudingesnė. Paveizdan, 
jeigu žmogus nortjs važiuoti į kitą 
miestą, o nežinos kiek lietuvių ku
riame mieste ir kokios* draugijos, 
tai reikės jam paimti rankosna 
“Lietuvos” Kalendorių 1910 m, ir 
ten tuojau ras pilnas žinias; bile 
vienas tuojaus galės numanyti ar 
jam apsimoka važiuoti į kitą kokį 
miestą ar* ne. Beto, iš tokios sta
tistikos bus galima sužinoti kiek 
lietuvių yra maž-daug Amerikoje, 
kiek ir kokias draugijas jie turi ir 
kiek turtų yra jų rankose. Šitokia 
statistika bus kaipi rodyklė musų 
kultūriško pakilimo. Su pagelba 
šitokios statistikos mes pažysime 
save, žinosime kiek jiegų mes turi
me ir kiek mes verti.

Todėl mes malonėtume, kad vist 
musų skaitytojai užsiimtų tuoju 
darbu, kad visi prisidėtų šiek-tiek 
prie įvykdinimo šito užmanymo. 
Mes norime gauti statistikas iš 
visų lietuviais apgyventų vietų; 
vistiek ar tos vietos didelės ar ma
žos. Beto, garbus skaitytojai, ne- 
atsidėkite ant kitų, nemanykite, 
kad kitas surinks žinias iš jūsų 
miesto, todėl jums nereikia rinkti. 
Nepasitikėkite • ant kitų, nes pasi
tikėję ant kitų galite visai nerasti 
žinių iš savo miesto. Pasitikėji
mas ant kitų reiškia nieko neveik
ti; o gyvenime tiktai tas gali šį- 
tą pasiekti, kuris nesitiki ant kitų, 
bet pats veikia. Todėl ir jus, skai-’ 
tytojai, dirbkite visi, kad juo la
biau surašyti tobulą statistiką. Ne
sibijokite, kad gausime nuo kelių 
žmonių žinias iš vieno miesto. Tas 
dar geriau, nes tuomet turėsime 
juo pilnesnę statistiką. Todėl dirb
kime visi be atidėjimo, o su 
galėsime pasidži^bgti savo 
nuveiktu darbu.

Mes norime patalpinti 
vo 1910 m. Kalendoriuje 
kias statistiškas apie
vius Žinias: Kiek lietuvių abelnai 
gyvena kokiame mieste; kiek para
pijų, kokis jos turtas, kokis kuni
gas klebonauja; kiek draugovių 
mieste, kaip jos vadinasi, pagelbi- 
nės ar kitokios, kiek narių pri
guli prie jų, kiek kokia turtų turi. 
Beto butų geistina žinoti kiek tur
tų abelnai lietuvių rankose ir tt. 
Prisiuntėjams suteiksime dovanas 
sulyg žinių svarbumo. .

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

laiku 
geru,

sa- 
šio- 

lietu-

P. S. 
adresu:

"Lfetuvos” Išleist uv?.
Visas žinias siųskite šiuo

tik pajausi jiegų nusilpnėjimą, tuo
jau vartoj Trinerio Amerikonišką
jį Eliksyrą Karčiojo Vyno, ir var
tok jį tol kol tavo organizmas at
gaus pilną jiegą. šitas vaistas 
veikia tiesiai ant gromuliavimo or
ganų ir sutvirtina juos taip, kad 
jie priima ir sunaudoja kiekvieną 
maistą. Jeigu tavo apetitas ne te
kis kaip visada, ir jeigu tu nusil
pęs, greitai pavargsti, sunku pa
valgius, turi galvos skaudėjimą, 
žarnų išpūtimą ar užkietėjimą vi
durių, tuojau vartok Amerikoniš-j 
kąjį Eliksyrą Karčiojo Vyno. Jie 
sai tuojau tau pagelbės ir apsau
gos tave nuo visokių ligų. Gau
namas aptiekose. Jos. Triner, 616 j 
—622 So. Ashland avė., Chicago, 
III.

Draugysčiy reikalai.
APGARSINIMAS.

Pranešame Chicagos lietuviams,__
sutvėrėme naują draugiją vardu “Var
pas’*, prie kurios iš kart prisirašė 32 
nariai ir (mokėjo po >100 (stojimo. 
Mėnesinė mokestis tiktai 25c. Pagal
bą duos taip kaip ir kitos draugovės. 
Susirinkimai laikomi nedėldieniais 
po 15 kas mėnesis, Juozapo Kovarsklo 
sevtainėje, 1191 So. Western ava., 
kampas 25 gatvės, 
šyti malonės 
gus (stojimas, 
sis kreiptis 
Gurskis, 2219 
go, III.

SEPTINTAS
Chicago. 

rengė pikniką nedėli 
pločio (August), 
Grove, Riverside, Iii. 
aidės 9:30 vai. ryte, 
vyrui su motere. ? 
tuom tikietu turėsi proga išlaimėt! 
auksinius |5.00. Važiuokite La*Grange 
karais iki Desplaine avė., ten išlipę 
eikit ( šiaurius iki daržui. Gerai 
žinoma visiems, kad Dr-stė šv. Roko 
ant savo parengtų piknikų užganėdi
na svečius prilankium patarnavimu. 
Dėltogi ir ant šio pikniko kviečiam 
visus lietuvius ir lietuvaites kuoskait- 
llngiausial atsilankyti. Muzikantai 
bus iš Vilniaus, lietuvos sostapilės, 
kurie kraj(s tikrai lietuviškus šokius. 
Skanus gėrymal ir gardus užkandžiai 
kiekvienam bus patinkami. Bus pir
mos kliasos restauracija. Smagų ir 
linksmą laiką turės tas, kuris atsi
lankys ant musų pikniko. Užkviečia.

Komitetas.
DIDELIS METINIS PIKNYKAS.
Chicago. Dr-vės Sv. Petro ir Po-1 

vilo ir šv. Mikolo Archaniolo parengė 
plknyką 8 d. rupiučio, 1909 m., j 
Gardner's darže, 112259 Michigan avė., 
Kensingtou, III. Pradžia 11 vai. ryto. 
Įžengs 25c. porai.

Važiuodami iš Chicagos, paimkite 
karus iki White City, o nuo ten 
West Pullman karus, kurie davež iki 
vietai. — Visus širdingai užkviečia. 

Suv. Dr-vių Komitetas.

ATYDAI LIETUVIAMS 
Paskolinimo ir Budavojlmo Draugi

ja Keistutis No 1 pradės pardavinėti 
naujas akcijas 33 serijos nuo 12 d. Į 
rugpiučio, 1909 m. Užprašo visus 
slrašyti, be skirtumo: vyrus ir 
teris. Susirinkimai atsibūva kas 
vergas, 8 vai. vakare, L. Ažuko 
tainėje, 3301 Auburn avė.

K. F. Pocius, sek r., 
938 — 33rd st

jot

Norinti prislra- 
pasiskubintl pakol pi- 

Kitos draugijos telk- 
prie raitininko Ant 
W. 23rd Place. Cb|ca-

METINIS PIKNIKAS. 
Dr-stė Švento Roko, pa- 

“illoj, 15 dieną rug- 
1909 m., Schutt’s 

Piknikas pra- 
Tlkietas 25c. 

Laimėjimas: Su

prl- 
mo- 
ket-

Pajieėkau savo draugo pačios Bar
boros Vaičulienės, po tėvais J užkaitės. 
Paeina ii Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Kvedanos kaimo. Ji apsivedė 
Catlin, III., bet pagyvenus jai 4 mė
nesius su vyru atskyrė ją nuo vyro 
jos atvažiavęs brolis 1904 m. Ji yra 
5 pėdų < colių aukščio, veidas mažu
mą šlakuotas; turi vieną sūnų. JI 
pati ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

F. Navickas
P. O. ęox 500, Westville, I1L

Pa j Ieškau savo pačios Juzės Bace
vičienės, antra pravardė Jeckuvlenė;’ 
48 metų senumo, duktė 10 metų senu
mo. Girdėjau, kad ji gyvena netoli 
Chicagos su Juozu Petkunu, kuriedu 

' tik pernai atvažiavo ii Lietuvos. Kas • 
žino kur jie randasi malonės duoti 
žinią adresu:

| 9 - Jurgis Bacevičia
kaimas Jokuboni, pačta Vilkija, vo- 
lostls Svetuiinska, gubernija Suvalkų.

Litbuania—Russia.

> Pajieškau Wllliam Ray, 5 pėdų Ir 
3 colių augščio, smulkios burnos, ma
ža riesta noeia, žydrių akių; kalba 
plonu balsu Ir labai iš lėto. Paeina 
iš Suvalkų gub. Dirba paprastai val
gyklose. Prasišalino nuo manęs nak
tyje nuo 11 | 12 liepos, išbėgo per. 
langą Kas sutelks apie j{ greitas 
Ir teisingas žinias, tam duosiu 125.01 

' atlyginimo.
’ Mrs. Domicėlė Kryžius
' 816 Judkins st, Seattle, Wash.

Pajieškau havo pusbrolio Jono Plio- 
valčio. Paeina iš Indrenska-Rudą

1 Senapilės pavieto, Suvalkų gub., apie 
2 metai Amerikoje; buk apsistojo 
Brooklyne, N. Y. Jis pats ar kas ki
tas malonės duoti žinią adresu: 

Ant Urbąnavičla
Box 62 (Somerset Co), Jerome, Pa.

Pajieškau savo draugo kriaučiaus 
Jokūbo Naujokaičio, Suvalkų gub., 7 
metai atgal gyveno Plttsburg, Pa. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:

J. Didžiulis
153 N. Ohio st. Los Angeles, Cal.

Pajieškau Izidoriaus Arlausko iš 
Rygos; sykiu atvažiavome Amerikon. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu: * .

Adolf G ūda vi čia
Box 236, ♦ Steger, III

Pajieškau savo švogerio Jono Sto
nio ir Juozapo Globio; Kauno gub., 
Raseinių pavieto., Tauragės vol., Pa- 
gramano parapijos, Taukėnų kaimo. 
Apie 9 metai kaip Amerikoje; išva
žiavo girioena ir jau 6 metai kaip 
negaunu jokįos žinios. Jie patys ar 
kas kitas malonės duoti žinią adresu: 

. Aug. Trijonis
650 So. Canal st - Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Dominyko 
šukšterio; Kauno gub., Šiaulių pavie- 
Šaukėnų parapijos, Pelenių kaimo. 
8 metai kaip Amerikoje; apsistojo 
pirmiausiai Bostone. Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu: 

Donatas Landzbergas.
P. O. Box 178,

Pajieškau savo 
Kurttės, Suvalkų 
parapijos, Galinių 
kad randasi Amerikoje, 
kas kitas malonės duoti žinią adresą: 

Mrs. Natalija Bačeniany
Box 62 (Ali. Co.), Bunola, Pa.

Pajieškau Jurgio Kalinaucko, Su
valkų gub., Kalvarijos pavieto, Kirs
nos vaitystos, Delnicos kaimo, 
pats ar kas kitas malonės duoti 
nią adresu:

Peter Kallnauckas 
312 So. Mapel st, Mt Carmel,

Granville, III.

pusseseres Agotos 
gub., Grlžkabudžlo 
kaimo.. Girdėjau, 

Ji pati ar

Jiz

KAM GAILĖTIS IŠSIRINKUS?
Kokioj tai rezoliucijoj “Lietu-, 

vos” N. 30, reikalaunama atšauki
mo “šlikščios rūšies” per L. S. S. 
sekretorių.

Stebetyna! kas- ką myli, tą ir 
pasisavino, jai tik gal, teip man ro
dos yra ant svieto?

Teip ir Lietuvių soc. Chicagoj 
pseudokomisija prisisavino tuos žo
delius: “šlikščios rūšies”, o dabar 
vėl reikia, kad juos L. S. S. sekre
torius paliuosuotų nuo to.

Jus esat vyrai, o ne muses, kad 
eidami prie medaus ikliutumet, o 
paskui šauktumet, kad kas jus iš
kuoptu.

Tos rezoliucijos išnešėjai jau 
nors tylekyt, o ne norekit, kad 
daugiaus'kas patyrtu ape "triukš
mingą” jūsų mitinga, kuriame var- 
tojot tekius žodžius viešai, kad 
butu pašalinis žmogus išgirdęs, tai 
būt ausis nusvilęs.

Kasat sau ir suirutei duobę ir 
nereikalaukyt kad jums L. S. S. 
sekretorius pądetų. Tvarkos ne- 
žiuryt ne Sanjungos taisiklių, užtai 
paskutini karta aš jums atsakau.

L. S. S. sAretorius,

J. Ilgaudas,
3252 So. Halsted st., Chicago, III.

Mikas Petrauskas
Nuo 15 d. rugpiučio pradės duo

ti lekcijas: dainavimo, piano, teori
jos muzikos, solfedžio jo, harmoni
jos, kontrapunkto, fugos ir kitų 
dalykų besirišancių ta muzika. 
Lekcijos kiekvienam prieinamos. 
Apie 
pas,

sąlygas ir vietą dasižinokite

3252
J. Ilgaudas,

So. Halsted st., Chicago, III.

3252

Puskunigis.

Kadangi 
siliepimą talpinti 
jį ir talpiname, 
durti, kad pirm 
kalavimo reikia 
ti. Rezoliucijo 
ti per
Atsiliepimą

šitą At- 
permąinų, teip 

turime prir

Kovą1
reikalauta 
.ten todėl 
lerėjo šių;

ai rasy- 
atšauk- 
ir šitą 

siųsti.
Red.

OLSZEVVSKIO
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 Olssnvskis būva Bankoje 
sekančiose valandose: Jr

šiokioms dienoms: Nuo 8 vaiva
dos ryto iki 6 vai. vakaro.

Nedalioms ir šventoms dienoms : 
Nuo 11 valandos ryto ifci 4 vai. 
po pietų.

Panedžlibis: Nuo 8 valandos 
ryto iki 1 vai. po pietų ir nuo 8 
iki G valandai vakare.

Norintiejie asabiškai pasimatyti 
su patim Olszevvskiu malonėkite 
atsilankyk virš nurodytose valan
dose. A

TRECIAS METINIS PIKNYKAS.
Chicago, III. Draugijos šv. P. Ma

rijos Rožančiaus Panų ir Moterų Ap- 
veizdos Dievo parapijos rengia pik- 
nyk« 22 d. rugpiučio. Bergmano dar
že, Riverslde, III. Prasidės 9 vai. 
ryto. Įžengs 25c. porai; merginos 
▼ienos 15c. Užprašome visas draugi
jas ir pavienias ypatas atsilankyti, o 
busite užganėdinti visokiais pasilinks
minimais, skaniais gėrimais ir pui
kia muzika. Kviečia

Komitetas.

DIDELIS PIKNYKAS.
Chicago. Latvių kuopa Cook pavie

to socijaJistų partijos rengia puikų 
plknyką 8 d. rugpiučio, 1909 m. 
Schultzo darže, 12ta gatvė ir Des- 
plaine upė. Programas piknyko: 1) 
dainos kuopos choro; 2) Movimas už 
dovanas; 3) Šokiai; puiki raginė mu
zika. Svečiai gaus visokių gėrimų 
laike piknyko. Pradžia piknyko 10 
▼ai. ryto. Tlkietas 25c. Imkite 12tos 
karus iki Desplalne avė ir paeikite Į 
vakarus. — - -.......................................
atlankyti,

MOCKAUS TEATRŲ KOMPANIJA.
LoS teatrą vardu ‘Tarnas be kan

trybės", nedėlioję, 24 d. spalio (Oct) 
Freiheit Turnė r svetainėje. 3421 So. 
Halsted st, arti 34tos gatvės.

Draugijos ir parapijos, norinčios 
ką perstatyti, malonės kreiptis 
resu:

H. Mockus 
Michigan avė., Chicago,

Kviečia skaitlingiausiai at- 
Komitetas.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda labai pigiai galiūnas ir 

Į namas 2 lubų. Lietuvių kolionijojo 
Randos atneša 359 | mėncs|. 
šaukite pas savininką, 

Jan Kendra
4947 Berring avė. ir 150th avė,, East 

Chicago, III.
Parsiduoda labai pigiai iš prieža

sties išvažiavimo Lietuvon* naminiai 
rakandai. Visi daiktai naujai su- 

Į pirkti, tik apie pusę metų laiko.
Atsišaukite greitai adresu: 

. Vincas Jasiulaltis
1521 Jeffer avė., Grant Works, I1L

Pigiai parsiduoda galiūnas, lietu
vių apgyventoje vietoje. Atsišaukite 
adresu:

Domlnick Stulpln
Canal st., Chicago, I1L

TtMYKITE.
Parsiduoda pigiai barzdaskutykla 

“West Side”, kampas String ir 18ta 
gatvės. Labai gera vieta. Parsiduo
da iš priežasties, kad savininkas ga
vo dykai kitą vietą toli nuo parduo
damosios.

Atšb

ad-

629

2124 111.

Puikiai 
rinkimas lietuvių 
“Lietuvos” Kalendorių 
Gauname daug laiškų 
višų kampų Amerikos, 
musų skaitytojai gei 
naudą tokios 
dirba kiek 
savo darbu prie 
tuvių, nes reikia 
statistika bus

ekasi
Atistikos j

APGARSINIMAI

. Reikalavimai.
Reikalauja agentų pardavinėjimui 

lotų miesteliuose Gary ir New Chi
cago, Indiana. Geras ušdarbys. Atr 
šliaukite pas:

- New Chicago Real Estate 
A Investment Co.

172 Washington st. Room 613 Chicago.
Klauskite G. Lukas. Takerats nuo 

5 iki 8 vai. po nr. 321 Loomis st 
arti Taylor, klauskite Umansky. Vlri- 
minėtoeę vietose galite ir lotus pirkti.

Reikalauja pusininko krlaučystos 
amate; siuvimas moteriškų rūbų. 
Užtikrinta >2000 uždarbio | metus 
arba mokės atsakančią algą supran
tančiam savo darbą kriaučiuL Atsi
šaukti adresu: 647 W. Van Buren st

Reikalauja Mokytojų.
Reikalautu dviejų mokytojų-mergl 

nų prie bažnytinės mokyklds. Viena 
turi žinoti anglišką ir lietuvišką kal
bi, antroji tik lietuvišką 

Kun. A. Ambrozaitis
134» W. 23rd Place Chicago, III.

Pajieškojimai.
VARGONININKAS.

(karai tfu/atls savo uiduotj, galln- 
tiz vesti chorą ant 4 balsų, taipgi ir 
vaikų chorą; žinantis gregori]onHkąj| 
giedojimą, jlečko vietos. Malonėkite 
atsišaukti adresu:

VI. Milevski
Bcx 123, Gaylord, Mich.

Neseniai atvažiavusi Amerikon, pa- 
jie&kau savo vyro Bronislavo Neffo. 
Paeinančio iš Kauno gub., Panevėžio 
pavieto, Ramygalos parapijos. 7 me
tai kaip Amerikoje, pirm 3 metų ap
leido Chicagą, kad {įvažiuoti ( San 
Franclsco, Cal. Nuo to laiko neturiu 
jokios žinios apie j(. Kas kiek žino 
apie j( malonės man pranešti adresu;

Franc. Nefflenė 
154 Maxwell sL, Chicago, III.

Pajieškau savo pačios Katrinos Ka- 
tausklenės, po tėvais Pauziukė, kuri 
28 d. birželio prasišalino iš namų su 
Vincentu Višnewskiu, paglemžusl |200 
ir mano brolio auksinį lalkrodėi}. Ji 
pasiėmė kartu ir 20 mėnesių dukte
rs Itę Katrlną. Moteriškė vidutinio 
ūgio tamstai geltonų plaukų, ant kai
rio žando turi randą, ant dešinės 
rankos rodomo ph-što turi guzą va
lakiško riešučio didumo. Vyras augš- 
to ūgio, juodi plaukai, ūsai rudi, 
mėgsta daug kalbėti, paeina iš Suval
kų gub., Marijampolės pavieto, mote
ris taip pat Suvalkų gub., Marijam
polės pav., Micheliškių gm., Plutiškių 
>arapijos, Elzbiečiuko kaimo. Kas 
Inos man tikras žinias apie juos, tam 
utelksiu 115.00 atlyginimo. j h , 

(Antanas Katauskas
.12 Emerald ąve., Chicago, 1U-

Puiki proga tapti turtinę j.
Broliai, jeigu norite likti turtin

gais. Ui prisidėkite prie mano ben
drovės — "The Grant Tonic Medicina 
Oo".

Šitoji bendrovė iidirbinėja ' pulkų 
“Stomach Bttter” ir "Bltter Wine”, 
garsius visoje Chicagoje ir kituose 
Amerikos miestuose bei miesteliuose^

Kiekvieną metą galima 
no pelno nuo 10 iki 25 
bet pelnas gali būti ir 
mums pasistengus

Priimu savo bendrovėn ________„
kuris /turi ilek-tlek piniginio turto, 
labai lengvomis išlygomis.

Meldžiame kreiptis ypatlškai Į ma
ne geresniam ištyrimui dalyko s«> 
kančii adresu: « /< ■/

L. Brodowicz * (
4503 So. Wood st.. CLlcaio, I1L

KŪNIŠKAS TVIRTUMAS, 
Tankiai užduodame sau klausi

mą kodėl kai-kurie žmonės jaučia
si visą laiką blogai, kuomet kiti 
atsispiria prieš visas ligas. Vienok 
šitas apsireiškimas yra1 lengvai iš
aiškinamas, būtent, kad kiekvienas 

lie- kūnas, esąs visuomet p^/amę tvir
tume, atsispids visuomet prieš pa
kąstąsias ligas. .Todėl, \kuonx

i
m.
ii 

kadMat Jį kad 
j «»pranta

kad tokia

turėti gry* 
tūkstančių, 
padidinta*

kiekvieną.
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1907. pusi. 136.

Akme- kariavimų. Chicago, III. 19C7, pus
lapių 44. 184

FARMOS!

3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33čios,
A. OLSZEVVSKIS, Savininkas

[Ar reikalauji geru
■ a

VASARINIU SOo

The Bridgeport Clothing Co
A. OLSZEVVSKI, Prezidentas

3246-3248 S. Halsted st., kamp. 33 Chicago, III. Na 607 žvėry* Ir Žmogus. Pagal

apie subudavojimą kūno visokių žvė-

i.r

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiška 
vertė Pr. Siūlelis. Kas* nori atsikno
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygele. Chicago, III. 1902, 
pttol. 3L..................................................10*

No. 90 Olitlpa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- 
skls. Antra pataisyta laida. Chicago, 
UI. 1906, pusi. 95............................... 25c

čia telpa 206 labai gražių ir juokingų 
pasakų, berijančių kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų ir labai naudingos. 
Chicago, IIL 1903, puri. 330. 
Drūtai apdaryta.

Na 516 Iš kur atsirado musų namf 
nial gyvuliai ir auginami augmenys? 
Pagal uunkeričlų sutaisė šernas. Bu 
paveikslėliais. Chicago, UL 1901, pus
lapių 73................................................... 20c

59) 2 lubų mūrinis namas, 2 pagy
venimai po 6 ruimus, su maudyklėms. 
Lotas 25x125 ................. .............. 82500.

No. 136 Revoliucijos' žmonės. Para
šė A. Niemojevrski. vertė K. Puida, 
torius. 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšuvoje. Knygelė |domi kiekvienam. 
Chicago, UI. 1908, pusi. 76.............. 20c

Na 490 Dvi KeUonl { Tolimų šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės | šiaurės poliusų. Chicago, Ui. 
Kaina...............................................4... 20c

61) 6 ruimų mūrinis namas. Lo
tas 27*4x127*4. Kaina ..........  82100.

No. 508 Gamtos p a JI e gos ir kaip I* 
jų naudotis. Pagal Bitnerį autais* 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų (vairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnaa-
dojlmui gamtos pajiegų. Chicago, IIL 
1904, pusi. 238..................   5Oo

takiais. 2. Viesulą, 3. Motiejus Balta.
4. Laisvės šventė, 6. Juras, 6. Redak- 
rnoklna žmogiškos doros. Chicago, 
UL 112J, t usi. 22. ...» ,..................10c

38) Puikus, naujas 2 lubų mūrinis 
namas. Kaina ............   87000.

53) Puikus 2 lubų mūrinis namas, 
2 pagyvenimai. 
Kaina ........

62) 3 lubų mūrinis ir 2 lubų me
dinis namas, 6 pagyvenimai. Ran
da 8600 | metus. Gražioje vietoje. 
Kaina ..........  84700.

60) 6 ruimų mūrinis namas. Lo
tas 25x125. Kaina ................... 81200.

63) 2 lubų mūrinis namas, 4 pagy
venimai. Kampinis lotas 30*4x147 
pėdas. Kaina ;..........  83909-

Na 331 Žilė galvon — velnias vuo- 
degon. Komedija viename akte. Pa* 
gal lenkiškų sutaisė M. P—ta. Chi
cago, IU. 1902, pusi. 8L.................10c

18) 
pėdų.

20) 
tuvn

Manistee, Mich.

64) 2 lubų mūrinis namas, galiū
nas ir 3 pagyvenimai po 4 ruimus. 
Randa "3540 | metus. Kaina *

C. B. Sehmidt, Room
Baile Station, Chicago, 
Room 1100 Frtaco, 8L Louis, Mo.

43) Labai tvirtas ir gražus 2 lu
bų mūrinis namas. Bu naujaisiais 
(taisymais. Kaina .......... 83500.

40) 3 lubų murinta namas. Randa
375 ( mėnes|. Kaina ...........    87000.

Na 200 Akis už sk|, dantis už dan- 
t(. Juokai viename akta Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, III. 1907, pus). 29. 
Kala?........................  10c

15) Mprinis namas 2 .pagyvenimai, 
9 ruimai. Kaina

Aukštas ponamta. 
..................... 83900.

No. 267 Kun. Gramuloe raštinyšto- 
je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija tinkanti perstatymui. Chica
go, III. 1906, pusi. 14.................. 15c

* 46) Geras mūriais namas. 2 pa
gyvenimai. Kaina ............. 82000.

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiese veikmėse. Parašė Br. Varg
ias. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, 111. 190v, 
pus), 50. .... .... ....................  20c

54) 3 lubų murini* namas, 
ninis pryšakys. 3 pagyvenimsi po 6 
ruimus ir maudykla Aukštas po- 
namis. Kaina ............................ 86000.

No. 225 Geriau* vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B—a ir M. P—ta 
Chicago, IU. 1902, pusi. 48.................16c

Murinta namas geroj 
25x131 pėdų. Kaina ..

jį;

PIRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE
CHICAGO, ILL

ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicagos nuo ma
žiausios iki.didžiausios sumos.. Jeigu perki namą ar lotą, o neturi visų pinigų, ateik pas mus,i 
o męs tau juos paskolinsime už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. , 1

ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausios sumosi 
ir moka depozitoriams 3% metams.

ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pas Įdėjimu i pinigų už $3.001 
metams, šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis nė vagis negali prilįsti. I

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 jieškai.

ŠITA BANKA apsaugoja nuo*ugnies namus, biznius ir naminius baldus turtingiausiose 
Apsaugojimo (Insurance) Kompanijoj. Taigi apsaugoja ir gyvastį bei susižeidimą (“Life and 
Accident Insurance”).

ŠITA'BANKA iškolektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų Šalių pigiau ir greičiau kaip 
visos kitos bankos. _ ■

ŠITA BANKA parduoda šifkortes visų linijų ir siunčia pinigus į Europą ir visas dalis 
svieto geriau, greičiau už visas kitas bankas.

- KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausysime Jųsų reika
lus ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už visus kitus.

, BANKOS VALANDOS.
Musų Banka yra atdari priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkorcių kas

dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o nedėldieniais ir šventomis dienomis nuo 9 
valandos ryto iki 9 valandai vakare.

Olszewskis pats Bankoje būva šiose valandose:
Šiokiomis dienomis: -

Nu<£ 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare.
Nedėldieniais ir šventomis dienomis:

Nuo 11 valandos ryto iki 4 valandai po pietų. 
Pagedėliais:

Nuo 8 iki
_ Nuo 8 iki

Norintieji

9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir
9 valandai vakare.
su patim Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis augš- 

čiau nurodytose valandose.
GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodami.

20c

Knygų Kataliogas

A. OLSZEVVSK1
3252 SOUTH HALSTED ST. CHICAGO, ILL,

pusi. 62. 20c

$2000.

23) Mūrinis namas, 8 kam!

ra
No. C8 Lietuviškos

26x126 
*1400.

▼lėtoj.
32200.

52x120
32000.

No. 210 DM1 atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiška sutal-

17) 
Lotas

No. 331 Gyvybė (kantatas) Ir kitos 
trumpos poėmo*. Parašė Jonas Vis- 
koška Telpa Čia eilės: Gyvybė, 16- 
trirkėlls, Vylius, 3 sonetai, Pravertai 
Jr Jautimai. Chioago, IIL 1907, pus-

No.63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) ParaM Vsevolod Garšin. 
Vertė A. Lalis. U t imanti pasaka ii lai
kų karės maskolių su turkais. Chica
go, UI. 1306, pusi. 31. .....................20*

65) Kampinis bizniui lotas, 
pėdų. Kaina ...............................

No. 124 Robinzonas Kruziua. Graši 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago. III. 1903, pusi. 83. ... 25c

, No. 2V5 Piotro Csruoo. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, 11L 
1908, pusi. 33..........................................10c

Na *44 Iš Gyvenimo . Samojėdų. 
Apie LiidinInkus ir kiti naudingi pa
mokinimai. .... .... .... ...... 10c

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tolstot, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, III. 
Į908, pusi. 22.......................................... 10c

24) Mūrinio namas, 10 
ųrti musų bankos. Kaina

29) 8 ruimų raudinis namas, 2 
gyvenimai. Lotas 25x120. j

35000.

10c

DRAPANŲ
Męs turime jų daugybę ir dabar gali jąs pas 

mus pirkti pigiau kaip pradžioje vasaros
Ateinančiame mčnesyje 

mes pradėsime jau steliuoti 
Rudeninias Drapanas. Taigi 
kad atituštinti vietą rudeni
nėms drapanoms, męs norime 
kuoveikiausiai išparduoti Va* 
sarines Drapanas, kad atitu* 
štinti vietą Rudeninėms ir 

Todėl dabar vasari 
nes Drapanas par 
duodame numažin 

ta kaina.
Ateikite apžiūrėti musų va

sarines Drapanas, o čia rasite 
didžiausį pasirinkimą ir dabar 
pirksite jąs pigiau kaip pra
džioje vasaros.

UMninkyfctef Zem£s.
Pa*lturinč‘uo*o 1 Roet Iriand-Frisco 

Valsčiuose Tesąs, phlahoma Nsw 
Mexlco, Kansas. Arkansas ir Mlsoouri 
yra daugelis lakstančių akrų derlin
gos gerai drėkinamos žemės. šitie 
akrai laukta TAVM juos išdirbti 
Mums linksma Jras ‘ pagelbėti ener
giškam praktiškom taiogui be skir
tumo tautybė* surasti gerų vietų, 
šituose valsčiuose padėjimų aprašy
mai atspausti visokiems kalbose ir 
lengvai suprantat i reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta kraaa Adresas:_ _ noo La

111., arba

Mokykis angliškai
Aš mokinu skaitymo, silabarimo. 

aritmetikos, geografijos ir istorijos 
geriausia metodą ir didžiausiu pasi
sekimu.

Lekcijos išsiunčiamos visose Suv. 
Valstijose. Rašyk atvirutę (posteard), 

CHAS. A. JAFFE 
suųynsA|jd j| s|U|{puapuodsaiox 

-sefoiAųoni svųęųžuv
622 So.llth st., Philadelphia,Pa

t AKUOS!
Pirkite Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kelionijoj, 
kurioje gyvena jau ^augelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balo*. Puikiausia vieta žmogui, 
j ieškančiam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo
kės fimis; reikia (mokėti mažų dal], 
o kitų galima išmokėti per daugel} 
matų. žemė derlinga, auga visokį 
Javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
vės ir kiti. Yra zeinės pagal upes ir 
ežerus, su toklais-pat laukais kaip 

męs Ir vadiname
- Lietuva. Ji guli 

Mich Įgano valsti-

Ir Lletuoje, todėl 
tų žemę Naujųia 
vakarinėje dalyje 
jo*, nepertoil nuo Chieagoa, šėle pa
vietinio 'miestelio 
žemė paralduoda dabar po $8.00 ake- 
r.s ir -brangiau. Norėdami daugiau 
daaižlnotl ar apžiūrėti ta* žemes, at
važiuokite ar susineškite su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu:

Anuan Kiedis.
Peacock, Mich.. La^te Co

Tėmykite!
“Sveikatos ir Kvėpavimo 

Lavinim’s“.
šitai yra knyga, kurioje paduotas 

tobulas būdas atgrieblmo arba atgai
vinimo žmogaus dvylikos pajautimų 
veikmėn, — užtikrinančių sveikatų Ir 
smegenų pajiegų. Išaiškytas motinos 
kvėpavimas ir vpa<Ukab kvėpavimas; 
paslaptis ilgo gyvenimo; Ga-Llama. 
centralizuojantis gyvastf principas, bei* 
jo svarba gaminime riektriškų* dirks- 
nių gyvasties sujčių. . per ganglijų 
dirksnių sistemos. Tlktškytl yra ir 
kiti deganti šios dieno* klausimai — 
paliečianti kasdienini ,musų gyveni
mų Vienu žodžiu; tai yra svarbiau
sia knyga, kokia kada-nors buvo lietu
viškoje kalboje parašyta. Knyga da
bar epaudoje ir reikalauja daug iš- 
kaščlų; todėlgi Iridėj*!'šaukiasi ( vi
suomenę, pra^ydaisl paramos išleidi
mui šitos didelės' knygos. Dabar už
sisakant knyga tiktai 3200; Išleidus 
knygos kaina bus 83.00- Norinti dau
giau žinoti apie knygų ir jos pilnų 
turinį, rašykit* šiuo adresu, (dėdami 
už 2c. krasos ženklų atsakymui.

J. A. Zeltcliius.
415 Madison St Seattle, Wash.

Belaukiant
Kas laukia nieko neveikdamas, tas 

eina atžagariai. Daugumas žmonių 
norėtų turėti save namus, bet sako, 
kad per mažai turi pinigų, kad gal 
nustos darbai gerai ėję ir todėl lau
kta. Belaukiant moka randų, ar tai
kai yra geri, ar blogi, ar turi darbų 
ar ne, ar daug turi pinigų ar ma
žai. Amžius žmogaus yra trumpas. 
Belaukiant sutaupinimo didesnės su
mos pinigų, geresnių laikų — pasi
baigia amžius. žmogus pragyvenęs 
vargiai svetimuose kampuose, mokė
damas brangių ar pigių randų, mirš
ta palikdamas vaikus ir (račių, be 
pastogės, be duonos, ant skurdo 
ir nelaimių. Tas viskas darosi be
laukiant.

Tuo tarpu kiti, kurie nelaukia, bet 
perka namų tuojaus, turėdami savo 
namų nors Ir su skola nusipirkę, ne
reikalaudami mokėti randų, išmoka 
namų, sudeda pinigų Ir pragyvena sa
vo amžių maloniai savo name, palie
ka savo pačiai ir vaikams ir pastogę 
if pinigų. Nieks nereikalauja vargti. 
O turint turtų, galima vaikams duoti 
augštesn| mokslų, ir tokiu budu ap
rūpinti ateit} ne lik savo ir savo 
vaikų, bet visų ateinančių gentkarčtų.

Kas turi nors 8300. tas nereika
lauja ilgiau laukti. Mes pardavėme 
daug namų žmonėms turiatiems nuo 
8300 ir <laugtau, ir turime dar kelis 
namus, kuriuos galime parduoti iš- 
mokestlmi.

Atėję į musų ofisų dasižinostte ko
ki namų galite nusipirkti, Ir persi
tikrinsite. kad su musų pagelba gali
te nusipirkti sau namų tuojau*, ne
reikalaudami laukt nė vienos san- 
vaitėa

Iš žemiau* prltfurto surašo maty
site kokius namus galite gauti, ko
kioms kainoms, o apie išlygas atei
kite daaižlnotl | tausif ofisų.

3) 2 lubų kampinis murinta na
mas, 6 pagyvenimai, i Lotas 35x148, 
randa 845 ( mėnesį lotina .... 83700

4) 2 lubų mūrinis namas, kampinis,
puikus. Randa 870 į mėnesj. Kai
na ..................................   85600.

11) 2 lubų, pultais (medinis namas. 
Randa 828 | mėnesį. Kaina .. 83600.

18) Medinis namas, 9| ruimai, 2 pa
gyvenimai. randa 820 j mėnesj. Kai
na ........................... H.. 1............... 81700.

14) 2 lubų murinta namas, 2 pa
gyvenimai, po 6 Hdmus. Kaina 32000.

..ledinis namas. Lotas 
Kaina ..........................

3 lubų murinta namu, su krau- 
Randa 878 | rnėnes( Ral- 

......................  87500.

47) Naujas, didelis 2 lubų mūrinis 
namas. Lotas 25x152 pėdas, namas 
21x75 pėdas. Kaina ............... 37000.

51) 2 lubų mūriais namas. Krau
tuvė su 4 ruimais ir 2 pagyvenimai 
po 4 ruimus. Staldas. Kaina 34500.

52) 8 ruimų murinta namas, 2 pa
gyvenimai. Kampinis. Lotas 33x147 
pėdas, arti Halsted st Kaina 82300.

56) Puikus 3“ lubų mūrinis namas,
3 pagyvenimai po 6 ruimus su mau
dykloms Ir 6 ruimų gražus mūrinis 
namelis užpakalyj. Randos neša 857 
| mėnes|. Kaina ....................... 85700.

57) Labai gražus mūrinis namelis,
aukštas ponamta Ir viškal. Užpa
kalyje staldas. Lotas 27*4x127*4 P®- 
das. Kaina.........t........................ 82000.

Parsiduoda pigiai visi naminiai ra
kandai, kuknios sudynai, patalynės 
ir viskas reikalinga namų (rengimui. 
Priežastis pardavimo — išvažiavimas 
Lietuvon. Atsišaukite adresu:

Dom. Gailiunas,
68 W. 19th st., kampas Johnston st, 

Chicago, III.
Virš paduotame surašė visi namai 

yra geri ir neša nuo 8 iki 12 pro
centų ( metus.

Kas nor pirkti namų už bile kokių 
kainų, tegul ateina į musų ofisų, o 
mes jam gausime tų. ko jis reikalau
ja. Turime daug namų kuriuos ga
lite nusipirkt (mokėdami nuo 8300 
Iki 81000 iš kalno, o reėtų išmokeoti- 
mi išmokėsite.

Teipgi turime du kampiniu ✓lotu 
geroj biznio vietoj, pigiai, ir. kelis 
gerus lotus gerose vietose gyvenimui 
nuo 8175 iki 32000 už lotų.

Platesnioms žinioms kreipkitės į

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St,

No. 4 Alluma ir kitos pasakos Guy 
de MaupassanCo, 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. Vaidulys, 
8. 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, 111. 1908, 
pusi. 13*...................................................S5e

No. 27 Gyvenimo mokykla Parašė 
Orison S vetUMarden. Lietu viškon kai- 
bou išvertė K. te gota. UžrąMl pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, UL 
pusi. 235............................................. 81-25
Apdaryta........... ................................. 31-50

Na 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti ii devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas, Gatvės vaikai. Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, UI 1902, pus- 
lapių 99.............   15e

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-r* 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklų; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų valdinlmųsl ir tt. Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — 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 tt 
Dhicago, UI. 1903, pusL 470. Popieros 
apdaruose..........................  81-60
Audimo apdaruose. ...................... 82.00

No.44 Išmano atsiminimų.'(Bnau
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Bas> 
navičiua o,atųs bljogratiški aplpaaa 
kojlmal k&wcurių Lietuvos vietų. Chi 
cago, OI. 1905, pusi. 301......................75*

No. 67 Lietuviško* pasakos (valdo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
čia telpa 141 labai grašių, juoš 
Išmintingų ir žingeidžių pasakų, 
cago, III. 1993, pusi. 280. 
Drūtai apdaryta ..

No. 69 Lietuviškos pasakos {vairia*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis m. 
čia telpa 203 dar gražesnės ir juokia- 
gesnės pasakos. Chicago, IIL 1904, 
pust 883............................................. 31.25
Drūtai apdarytu............................... 81.50

No. 70 Lietuviškos pasakos {vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, IU. 1906. pusi. 299. šioje da
lyje* telp kaip Ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų I, II, UI ar IV 
dal|, turėo per visų savo amžių neiš- 
semamų pasakų turtų.............. 81-20
Drūtai apdaryta............................  81-50

Na c71 .aikrodlninko atminimai. 
Pasak Erkman-šatrijanų sutaisė S. M. 
Paveikslas Iš Napoleono I paskutlntų-

No. 76 Maxim Gorki J. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—1*. Turi
nys: Giesmė apie sakalų, Nenaudėlis. 
Makaras čudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 103..................   25c

No. 97 Pamokslai Išminties Ir tei
sybės, išguldinėti galvočių visų am
žių Lietuvos valkeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 123 
juokingų, bet Mmintlngų Ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
Ir išminties. Chicago, UI. 1899, pus
lapių 182................................................ 50c

Na 100 Pasaka apie kantrių Alenų, 
dukterį turku ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietų, daugybę bėdų ii vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško verti 
A. Olševskis. Chicago. III. 1902, pus
lapių 66.

No. 103 Pasaka ap*e Adomų Ir Jie- 
vę. Priedas, prie sulyginamosios my- 
thologijos. Parašė Paul Lafargue. pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, III. 1908, pus
lapių 31..........................1.........................10c

No. 114 Ponas Ir bernaa Apysakė
lė L Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buriu ir sųlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ‘ ji verčia 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, IIL 1904, 
pusi. 60...............................................  15c

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, Ui. 1906, 
pusi. 169. (šitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina.....................................................60*

No. 185 žmogus nepMuškis. Vertė 11 
švediško Nėris. Labai graši apysakė- 
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
Kiekvienų jaunų vaikinų Ir merginų ir 
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apri- 
Telpa čia sekanti apsakymai: L sun-

Na 262 Mlndaugls, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slovrao- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, III. 1900, rpu» 
lapių 86................................................ 25c

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

No. 433 Revoliucijos daines. Bara* 
klotos U visur 24 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica
go, UL 1908, puri. 30. .... .... 15*

Na 442 8vajus arba vilzrii sieki
mo augštybėa. Tragedija-poėsna J?en- 
kinoee aktuose. Parašė Jonas Visko*-

No. 471 Akyvi apsireiškimai svieto, 
| kuriuos žmonės nuolat šiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, ii ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra- 
debesiai, ant ko jie taikosi ir tt. CM- 
cago, III. 1894, pust 79....................  25o

Na 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov'ų sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitverta ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus (vai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių or*. apsireiškimų. Pto- 
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų (domių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago^ 
IU. 1907, puri. 238. ............................. 75o
Apdaryta .................. .... 81-00

Na 473 Apie žemę Ir kitus svietu^ 
jų buvj ir pabaigų. Pagal Heilpernų, 
Falbų ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi., Kas yra mus- 
lė, žvaigždės, mėnulis, plonėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 3G astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurio* 
žmogus tikrai gali apsišviesti Chica
go, III. 1896. pusi. 256..................... 76c
Ta pati apdaryta...................... ... 81-90

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nue- 
baumų sutaisė šernas. Mokėtos, ko
kiu budu* radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žeciės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties šmogaua. 
Su paveikslėliais. Chicago, IIL 190L 
puri. 147........................................«... 4Oo

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevtčia. Knyga su dau
geliu vabalų, tuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus, į kuriuo* 
žmonės šiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, Iii. 1903, pusi. 209.......... 50o

Na 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičlų ir kitus sutaisė Šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie {vairius musų žemės auga
lus, jų sudėjimų ir atmainas, gyvi ir 
plėtojimus! nuo pat menk Įaustų pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, III. 1901. pusi. 129.................... 85c

Na 526 Kada Ir kokiu budu svietą* 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos* vertė J. 
Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai Ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgi, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. Su paveikslais. 
Chicago, III. 1906, pusi. 140.............. 36*

No. 627 Kada Ir kokiu būdu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudas Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori ab 
slžinotl, kada ir kokiu budu gali svto- 
tas pasibaigti, tegul perskaito šitų 
knygelę. Chicago, III. 1906, puri. 135. 
Kaina..................................................... 36c

No. 546 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bltnerj sutaisė Šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pa* žmo
nes, jų susekimas, vystymusi Ir tt. 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1905, 
pusi. 113.

No. 543 Oras, Vanduo, šviesa Ir Ši
luma. Lekcija Prof. Blochmano'o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško Ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurto 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, III. 1907, pusi. 128. .... 4Oc

Na 546 Benų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimą i. Pagal Hutchinsonų sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo ag
niausių gadynių įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kūnas žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giltai palaidotus t*- 
mėj*. Tūlų sutvėrimų atrado čtelus, 
nesugadintus kūnas, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti (vairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa>- 
tinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų že
mė* sluogsnių, kuriuo** tų sutvėrimų 
kunus randa g*H spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kafg seniai žmogų* 
ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. 370. *...............dį.. 81-00
Apdaryta .................r................... 81-28

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrlmųel viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės afaogs- 
nius, daug milijonų metų atgaj gyve
nusius ant žemės augmenis, vabalus* 
žvėris, paukščius ir tt Bu paveiksi** 
Ilsis. Chicago, III. 1905 pusi. 137. 35*
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Tėvynės Mylėtojų Dr-stės 
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Pirmininką*: B. K. Balevlčlus,
819 — 32-nd st, Chicago, UI. 

Vlce-Pirminlnkė: 0. Ramanaucklenė.
101 Oak st., Lawrence, Mas*. 

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

Iždininkas: A J. Povilalka,
804 Bank st, WaterJ>ury, Conn. 

Knygius: J. Slmanavlč'.us,
331 Barnes st, Plymouth, Pa. 
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11, rue Sommerard, Paris, France. 
V. Jokubynas. 818 W. Broadway, 
So. Boston, Mas*. J. Laukis, (jis 
Ir redaktorius T. M. D. skyriaus), 
3252 So. Halsted st. Chicago, III.

ATYDAI BROBKLYNO LIETUVIU
.v, uja Lietuviška apavų krautuvė 

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

VASAROS KARŠČIO LIGOS. L 
Sergėkis nuo vasaros karščio ligų J Yra tei mrty 

laika* kuriame kūnas, nustiptą labiau; net visą 
Hteugais išbertą, o gyvasties organai, tuom laik 
labiau adari, kuriuos visokios ligos greičiausia 
užj uolą. Nelauk ryt-dienos, kad vaistei kurie 
Tau reikalingi tai imkia Šiandien. Parašykia mnsy 
1^- prefeaortams tuojau*, o baabe-

■L j o ries busi ap^intes nuo ligų,
kurio* n- t žiemą negales už- 

, pulti ant Tavęs.
mMHMBM f Nėra ekntuino kokia Tavo 

. 1!Ka arba k"ip blogai jauuebL

ančiai sergančiu, kurie 
iau neturėjo vilties 

>utl sveikais, bet 
v P®r mu*9 daktarus T likosi pagelbėtą; 
Q todėl duokis o męs 

R

Jauni ir MOI, turtinei Ir vargiai, ateikite Ir daleiskjte man Išskai- 
• tytl gyvenimu nuo lopėio iki grabo. r

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00.

Šifkortes ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tavo Šifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta ir 

kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per,

A. Olszewskio Banką 
r : Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai , ir gerai nueitų, tai 
siųsk juos teipgi per— — -

A. Olszewskio Banką
JT Olszewskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 
prie laikraščio “Lietuvos" išleistuvės 1893 metuose mažytėje par 
samdytoje stubelėje po No. 941 33r<^ 0 kad žmonių reikalus
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszevi skio 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 savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir, 
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.

Dabartinis pinigu kursas yra $5a-35 už 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios:

Holland-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į 
New Yorką per 8 iki 10 dienų .......................................... $66.10.
Nbrth Gerinau Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
Baltimore per 12 iki 16 dienų .........................   $63.20.
North Gerinau Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
New Yorką per 9 iki 12 dienų .......................................... $67.20.

4, Nortįi German Lloyd, Ex/>resinč Linija, perplaukianti mares 1
iš Bremo į New Yorką per 6 iki 8 dienų................................f'

5. -f*amburg-American Jinija, perplaukianti mares iš Hamburgo
į New Yorką per 10 iki 14 dienų ........................  $64.35.
Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New 
Yorką per 8 iki 10 dienų ...............................................  — $66.30.
Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer- 
po į Montreal per 12 iki 15 dienų .................................. $62.80.
Russian-A.merican Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus I Vienatinė Lietuviška Sankrova 
į New Yorką per 13 iki 18 dienų ................   $57-5°- .—111 ■■ "'. ■ "■ —1 11
Hamburg Philadelphia..................................................... . - • >59 ^° 6i°n **iuna **«įti noksiMą, *vi«u«ką udv**t-

žkų knygą, rąžančią, Iknplierlą, abrosėllą. viso- 
Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos kią teikmMią. Apriko* tr Enrojio*u popierą 

a ii to to to t OMtosfi toAltoktetoaa toėtototelto Ato^toBBAMi* *■■ .
iki Tilžės yra sekančios:
j. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų .......................................... $55-6o.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore 

į Bremą per 12 iki 16 dienų ......   $53.20.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New 
Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų..................................... $54^20
North German Lloyd, Exf>resinė Linija, perplaukianti mares 
iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų .......................... $61.20.
Hamburg-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko 
į Hamburgą per 10 iki 14 dienų........................................  $55.85
Red Star Linija, perplaukianti mares iš Nsw Yorko j Antwer-

- pą per 8 iki 10 dienų............ ’•-’•••............    $55-8o
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont

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

į Liepojų per 15 iki 18 dienų ;.............    $50.60
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir paspoftus nuo 

Rosijos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per ru- 
bežių policijos netrukdomas.

>• Reikalaujanti šifkorčių j 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:

Užlaikau geriausios firmos terorą. 
Parduodu kuoteialngiausiai ir pigiau 
negu žydai. M. M. Kul lavas.

•DAGIS
Satyros, pašaipos ir juokų 
: : mėnesinis laikraštis : : 

su juokingais paveik sieliais iš lietuvių 
politiškojo lauko ir musų didvyrių gy
venimo. Taipgi visokį linksmi pasiskai
tymai, eilė*, monologai ir tt. Išeina 
10 pusi, formoje knygos, su viriai*. Pir
ma išeidinėjo Bostone, dabar persikėlė į 
Chicag}- Prenumerata melams 31.00, 
pavieni* num. 10c. Adresas:

••DAGIS” PUB. CO.
812 33rd St. Sts. K Chicago, IU.

I

2.

3

6.

.7-

8.

' 5-

6.

Tolefen Yards 471.

Notary- Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias lėgališkat popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 

’■ Bill of Bale, Testamentų*, A t fid avi ta ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.
J. J. Hertmanowicx

Ofisu
A. Olszevvski’o

3252 S*. Htlitri, C*r. 33ri St 
Chicago, IIL

Į lt agontuv* litetteoros snt *:Nortb Sid*" Ctiteagn. 
Alzve* salima aa* 1 LB L »« amlASAgten l a zlaaal.«Mva* ęimsaaa *a« v* w • •c'o* , *T>v«sra^ *• MVW>1*

1 žkų knygą, rąžančią, žteaplterlą, sbrosčltą. viso- 
Itin bžil-PteJAiM A meHIrna ♦» ITinsrtvSsta <» nAalaa*^ 
gromstonia Teipgi nžlaiksa visokio tavom: juo
dyto, paltelių plunksnų, drukuojamų mačinuklą, 
britvų. attreoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne- 
uimirtkite atoilankyti, o būvite užj anedlntL

PETRAS M. KAITIS
281 N. Kcrth ava. Chicago, iii.

Dr. G. M. Glaser

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

ir. męs jūsų šifkortes

šiuomi praneėu gerbiamai publikai, jog Mis 
seniausiu gydytoju ant Brldgeporto, praktikuo
dama* 17 metų. Dabar savo ofisą perkėliau į 
savo namas po nr.

3149 S.MorganSt.
Kampas 32ros gatvės

Mano ofisas aprūpintas naujausiai* budai* gydy
mo. Visu* ligonius stengsiuos*, užganėdinti kaip 
U lygiiol. Pasitikėdama*, jog gerbiama publika 
Ir toliau* mane r»0M. e*iu namie aut kiekvieno 
pareikalavimo dieną Ir naktį. Esi u specialistes 
ligose valkų, moterų Ir vyrų ir užsendintose Ilgo- 
s*. Darnu visokią operaciją. Ltekbo*! tu pagnrb** 

TdcfcnM Yards 887.

Dr. G. M. Glaser
3149 8. Morgan Street

A. Olszewski
3252 So. Halsted SC. Chicago, III

rią, paukščių, sąnarkojų, žaruapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis Jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go. III. 1906, pusi. 313. ...................314)0
Apdaryta. .... .;............................ 31^5

No. 606 Airija. Lapai iŠ istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, III. 1908; pusi. 53.................... 15c

No. 630 EthnologIJa arba mokslas 
apie žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandą parašė šernas. 8u paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių. visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones Ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, paną, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnal viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto- 

, riją, tegul perskaito šią knygą. Chi
cago, III. 1903, pusi. 667.............. $2.00
Apdaryta. .......................................... 32.50

kiek gyventojų, fabrikų, pratnonlg; 
kur kok!e orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popieros spau- 
dinta. Chicago, Iii. 1906, pusi. 469. 
Kaina................................ 32.00

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono......... 32A0

No. 655 Istorija abeIAa. Dalis L 
Nuo seniausių laikų Chinijoe — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi- 
čia. Bu paveikslais, parodančiais tų 
laikų pirt-nidas, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareiviu. Hiero
glifus A k kady rašto ir tt. Chicago, I’L 
1904, pusi. 498..............................  31.00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... $1-25

A. Olszevvskl ’
3282 S. Halstod St, Chicago, IIL

F. P. Bradchulis
ATTORNEY g COUNSELOR at LAW

Atwood Bldg., Room 806
131 B. Clark Cor. nf Madison 8t.

CHICAGO, ILL. Te|. Fmnklln 1178.
Ltetnvys advokatas. %al»S* jurlspr odenai 

jos mokrią čte Anterikok*. V»*cto visokiai by
las, civili kas Ir kriminaiižKai visnuaj teis
muos* (Miduo*e).

Gyv. 3112 S. Hslsled St. arti 31-rnsi gat.
T•lapkoti* Yards 23S0.

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytoj** u Chirurgas.

3255 So. Halstad St., Chicago, UL
Gydo visokis* lips* moterų, v.ik-n »r vvru 

TelOgl tori dMlelf praktiką ir Jydo piekmingai 
visokias hinpnučiss. uš-ls^aSjusiaa fr l aslapOn-
SM iiffs*. IXru OĮierucija* pasukui in<ai.

Dr.O.C.HEINE
DfJNTJSTAS

OF! S iS - h m DM 31 ir So. gat.
tirtaętMM.>X CUfGACC,UL

Karšto*-oras, **
tai b! ogiausias 

laikas dėl r'
K u dy k i Ųi 
Nedaleisk 

idant Janų nia- '
žnočiai, kuriuos BE tel. 
teip labai mylitę, butu snnal- 1 
kyti ant kūno ir sveikatos; tik 
per neatbojma iš priežasties 
vasaros kančių. te

Atsivesk pas mus arba pa- W 
rašyki* lietuviškai, o Jus busi- <“ 
te laimingi, kaip matysite, jog > 
Jus kūdikis gerai auga, sveikas 
ir drūtas, per pagelba gerų daktaru, musu 
profesorių k gėry vaistų. xl

IS0??1- “"kė™*; spturėsit 
Prof. Dr. E. O. Oollins, parašyta Kantais |

D2LMAŽIRYS IR KOltTU LKMIKAS

PROF. H. UEIBOVVITZ
Ai pasakysią tomistai su kuom apsivesi ir taipgi 
•v f vardą y pato*. guri tave myli.
JeigmtM morl žinoti kaip s*v susivaldyti Ir

ir Tave 
iSgydysimę.

C0LUN8 NEW YORK MBDICAL INSTITUTE
140 West 34th Street _________ New York CJt

Dr. j.J.McGlade, Dr. J. F. Coyle, Gydymo Direirtori^

OFISO VALANDOS nuo 10 U ryto ik I nuo 21
S vai. po pieL šventoms dienoms nuo 10 ik 1, po piet

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

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

Surisimai ir kiteki ■sspveikumei yra llgydomi trumpu laiku su keliom* dienoms mu
są originalia, u budo gydytai. Atsakančiai pritaikyta* musą gydymas yra tikriausia, ir nuo
dugniausia* budsa ant svieto, pasiekimai nuodugnaus Kgydymo. NegeUink laiko Ir nestatyk 
pavojui savo sveikaitos, klausdama* patarimo pa* apUekorią ar draugą. Jei nėši atsakančiai 
gydomas, tai gali b,11 akras, kad turėsi tą ligą per visą savo amžių ir ji visuomet atgabens ta • 
mlstal oelalmą ir nueik ritu tuną Mg* ligydome tuksiančius tokią ligą, dėlto kad turime jom* 
y pa t Ūką gydymu

UŽRIKI ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip Ilgai kauti 
nuo užakimo varpok ir tetek daktarą tomistą prigavo ir suvedžiojo, musą gydymas tomistą tik
rai iėgydy*. 8a au*ą gydymu senikis jokio planstymo. Miną gydymas yra geriausias viso] 
pasaulėj, be jokio aks ..»■»<> ji* pruiallna nesveikumą ant visados.

UŽteUODl J1MAB KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistus ir turi skaustuos,, žaiz
das burnoje, ge ridėję ar pratruk Imu* aut kokios nors daile* kūno, tai sergi nuo uinuodijlmo 
kraujo, kurį gali tžgydyu Amnricaa žfindioal Dieponaary. Mg* jteėkotne sunkiausiai išgy
domą ligą prasčtanskaiate padėjime. Mg* livalyslme tavo kraują grynai ir pražalinslme ii viso 
kūno Įvairius nevėlam u* bei nuodu* trumpesniu laiku negu kas kita* kokioj daly] pasaulės.

DUMBUOBBB Nfi SUSISUKU GYSLOS. Tokį ped*)lmą gyslą mg* iigydmne be so- 
gaiAimo laiko, be jokio skausmo Ir ant tuojau*. Musą gydymas protelio, visokiu* ligotu* pa-

Męs išgydomo kuomet kitiems nenusiseks.
M ji telpirt i»t yiome trumpa laika visa, ligas, korio* apateellkte tarp jauną, seną ir 

pasatuglą vyrą. PA0IKLAU8IMA8 IR IŽTYRIMA8 DYKAI! Viską užlaikome slapty- 
bė>. Jei besi gydoma* mošą, nieką* to Mžlnos. N|s turime tam tikrą gydymą kiekvienai 
ligai-

$10. vertės ištyrimas su X-spinduliais dykai.
Vyrai, manantj apsivesti, privalo ataUauktl pa* mus dėl ištyrimo, idant žinoti ar Jie 

tinka apalvadlmul ar ne. Kitąsyk gali būti kun. kokia liga, kuri kliudytą laimingam gyve
nimui apalvodusiems. c

Jeigu tatai,ta tari kokį nesveikumą kūne, paeinanti nuo peržengimo gamtos tiesą, tai 
nemėgink jo užslėpti Senatve, nes šenatvt tiktai gelbsti Ilgai įleisti takais giliau į kūną, o tada 
tavo sveikata galutinai sunyks. _ r

Atslteuk ištyrimui į American Medical Dispensary ofisą Ir užsitikrink sau. kad esi tlkys 
apsivesti. _ i

IŠTYRIMAS IR FA8ITRIRAVIMA8 DYKAI!
Nereikalaujame pMgų pradžiai gydymo. Jai negali ateiti pats, rašyk. 

American Medical Dispensary 
91-93 E. VVashington Street Chicago, III.

DR. A. L. GRAICZUNAS
(Specialistas veneriškų ir ‘paslaptingų ligų)

Gydo visokias ligas be skirtumo vyrų, moterų Ir vaikų 

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

KALENDORINIS LAIKRODĖLIS
Juodo Metalo (Gun Metai), kuris parodo 

sekundas, minutės, valandas, sanvaites, dieną 
- rnėnesio, dieną ir mčnesj, teipgi ir permainas 
mėnulio. Rodyklas paauksintas, viduriai yra 
gerai gvarantuoti. Kiti parduoda po 36.00 
arba 37.00, o pas mane S3.95 

galite pirkti po   wW
Pristųsk Money Orderį, arba per Expresą C.
O. D. Su kiekvienu orderiu gausi Lietuviš
ką Laikrodėlių Katalogą dykai.

P. K. BRUCHAS
3248 S.Morgan St., Chicago, III.

KOŽNASBAUS DYKAI'

I > «•». dnlylsneee turto ir nbelnnl visaate kas lyti*!
K ouLjterly Teariate*gyvsnln
\x Esmi vienatiniu kortų lėmlku (burti*

* ninku), kuris gali išmokyti kaip laimėti
meilę ar draugiškom) tų, prie kurių Šir.

I dis linkusi nors jietmkų ir gana toli.
Prižadu pasakyti tomistai ar tomisto* vyras, moteris ar meilužė tei. 

j singa ar prigavinga; kaip apsivesti su ta y pa to, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubinti apeivedimf su ypata, kuri) myli; taipgi kaip įgautį 
įtekinę ant tų, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tamistai praeit), da- 
bartę ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi. * •

! 270 M AXWELL.*ST.ę 7rauhTohagattviu
• A*'KALBU UKTUVIŽKAI IR LKNKIŽKAl. ATBIREBK APGARBiMIMĄ.*

* Męs Apdraudžiame
(Irisitr Irtame) •

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

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

Męs apdraudžiame VISKĮ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ
Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir

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

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

A. OLSZEVVSKI
„3252 S. Halsted St. Chicago..

Išgydo in s DiENAS'šSi! 
BMMMR^MRMMMMMMRMB^MM^MIBMi Be ROlHe W

Noriu IMvdyti kiekvieną vyrą serganti iėplerimu Įytiiką dalią gvsta, etriktura. 
užsikrečiamuskraujo nuodus, nerviik* sunetalė-rmą pasiūgimą lytiėkų dafią at ligas 
bąlantis* vyras. — Šitas nuorirdu* psauiuiinimu* yra atvira* visiems, kun* praleido 
daug pinigu aut daktaru ir vaistą be jokio* naudos, ir mano noru yya-parodyti visiem* 
kitiems žmonėms, kurie buvo gydomi deiimities ar daugiau* daktarų be jokio pasise
kimo, kad ai turiu vienintėlį būdą, kuriuomi tikrai ikgYdau.

Nemokik už gydymą be sasdos — mokM už tikrą iftgydymą.
Ai tikrai iėgydau ligas skilvio, plaučių ir inkstų net ir labai užsendintas. ,

Lteydoma žrritri. tikrai fr »u 
pilna alaptyb*. Narvą nusil
pnėjimas, nupnoliaaas sveika
tos, žudymas stiprybės, oubė- 
gimss kraujo, užnuodiiimaa, 
ilapuminė* Saiitys.

Plaučių ligos,
Dusulya, Bronchitas ir kitos 
plaučių ligos tikrai iižvdotna 
mano vėliausiu budo, širdies 
Mgos.

PATARIMAS IR
IŠTYRIMAS DYKAL

Ilgydo kad butam

Specialistas vyrų te 
moterų ligų.

Moterų ligos, 
Vidurinis llSos. skausmai strė
nose. Beitosios tekėjimas ir 
kito* H<o» tikrai ižžrdomoa. 
Užpakalinės žarnos, užaendin- 
tos ir nerviikoe USos moterų.

Užnuodijimas 
Kraujo,

ir visos odos bžos, kaip ve 
pnčkai, piktoji dedervinė, ėun- 
votis, niežulys, bmnorhiodai.

DLZINS,41^^?XCHICAGO

įGERA
^NAUJIENA 
h Kenčiantiems

MUSUS
DRAUGAM S
Lietuviam
Ainiais nesveikumais, M

Ho. 641 Geografija arba žemės ap
rašymas. Pagal Getkle, Nalkovskj ir 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
terfisų žemę. Jos pavidalą, didumą ir 
glatumą; jos kalnus, jų vardus, augė- 

vulkanus, metančiu} iš savęs ug
nį;' iš kokių gluogsnlų susideda žemė, 
kur ir kiek Joje yra ingių, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, eženj, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sa
rus, prėski, kartus*, kokie juose gy
vena gyvūnai Ir tt žemė aprašyto da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai. užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su

Vincas Pūkas
Vincas Pūkas, “Lietuvos” ke

liaujantis agentas šiose dienose 
aplankys lietuvius Spokane, Wash. 
ir aplinkiniuose miesteliuose val
stijos Washingtono. Kur jis atsi
lankys galite prie jo uzsirasyti 
laikraštį “Lietuvą” užsimokėti jam 
prenumeratą ir teipgi duoti pini
gus ant šifkorčių ir išsiuntimo į 
krajų. Mes už jį atsakome.

A. OLSZEWSKIS, 
“Lietuvos” Išleistojas.

Naujas Išradimas

K
Tukstančtei pliką žmonių atgavo pui
kia* plaukus, suluikoriinkltns plauką 
galvos labai trumpame laike. Vietoj? 
*eaų atauga nauji, gražus plaukai. ViMkia la- 

ersisi.'KsLifsKff' • »•

Dr. P. G. WIEGN£R
Priima ligonius savo ofise:
3315 8. MORGAN ST.
Kasdieną iki 2 vai. po pietų ir nuo tt vai,

kurh prisius keletą 
Markių, uiuaų No. 8 
kata) togą, uidžiauslą 
lietu ristoj kalboj, SI 
dideli puslapiai. Jave 
telpa aprašymai SMvir* 
*» ligų, vyrą, tnotc*ą 

alką, pateko nee ko 
pr.t.ldrda, kaip jau 

kaip nuo jų 
pslaaugoti, kokia* gy- 

Ih'.ole* naudoti, kiek 
j<* prelchioja ir knr ja* 
Rutk Pavetkriai ir pre- 

i ysteIrią kvepiančių 
ir gydančią molių, Per-

>te»l-

HH Britvų, Pavintevonlą 
Mr ir i i m tol kitokią kož-

B*m reikalingą daly- 
IfttDpk ritąspgar- 

•Laimą te prlriąsk u»u«. o toolso* gaust vis*i d;- 
k»l ksteliocą. Jobą L Bagdsiunas, Propr 

JOHN’B SUP9LY HOUBK 
2334-2J36 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, IL.L.

Vardas

Alicąt**'— ■■

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S*. State St CHICAGO.ILL

arti Harrison gatvė*

INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijos
Žingeidumai Osteoleglje* 

Žingeidumai Gromuilavimo Organų

Tyrinėk pradžią ir iisivystymą 
žmogiškos rasos unolopSio iki grabo, 
pamatyk keistumu* gamtos, žingeidu
mus ir milžiniikumus.

Tyriačk jtekmą Ilgo* te ęolsiatavystte, 
perstatytas gyv didum figūrose, v«>kno*« 
ir ligotuose padėjimuos*. Lavusiirodinčtojas

TnIeNGA DYKAI!

liuoša Galerija mokslo
344 S. Stote St. ChicaSe, 1U.

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos* ar painiais nesveikumais, 
įj užsimokės tau atsišaukti į Chicago Madlcal Clinlc, 344 So. Stata SL 
A prieš ėjimę gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- M 
ggydymę kožnos ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi- 

nęs, silpnas Ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
vai nuvargstantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasto, gėdysi draugijos, V 
trukstaencrgljos irtvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, H 

M’spaugai, piėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, nemorališki ir 
H Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkmnas, Sekliszka Silpnybe 
Hr nesuaugusio* ir šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, W 
■U pienėtas šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumf pūslė* a’r inkstų? M 
M Išsipūtimą Gyslų Maišelyj; Užsendintą Puletekį; Užakimą Varpakylės; 8y- I 

filitišką Užnuodyjimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo U 
K ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubę, tymus rūpesčio išreiškimas ant 
K veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpna* vyriškumas, turi užkurda- gs. 
W sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau-K 
H damą gerklę ir U. ? t

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinlc 
užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad W 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužilgio kg 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne- M 

M sunaikina jaunu* ir pusamžiniu* vyrus kaip išbėgimal sėklos nakties laike, M 
M arba slaptingas nubėglmas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin- iR, 
N kančių prie darbo, ženažvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar ta* paeina 9 

nuo jaunystės blogų darbų, nalurališko silpnumo ar nuo pertankaus užga- 0 
nėdinimo lytiškų geidimų. j

Męs tikrai tave Išgydyaime.
Ri Mą* gydom Ir iteydom *«kld* aubėglMB*. nervų nusilpnėjimą, užseačjusį putetekĮ, syflH, N 
A aeitotarsiiteu* bėgimus. pati*gy»lą. Inkstų Ir pūslė* lig**, tel.ybę sakant, vieša Vyru M 
įl Ligas. Visos kliūtys laimingam žeiiyblniam gyvenime bus praėalinto*. Tuk*tančlu* jaunų M 
n ir pusamžiniu vyrą kasmet prlaė laiką Buriuoja Į grabą jaunystė* Udykumai, per tanku M 

tnsikuopinimai ir kraujo Ilgo*. Jeigu tari nors vieną if virt paminėtų ženklų, pastrodavyk M 
*u mumli pakol da nėra per vėla.

Reda tau sieko nokašluoja, o gali MŽČedytl daug kentėjimą

Valandos priėmime ligonių: mie 10 ryte IU 4 pa piat, Ir ana B Mtl 7 vakare. M

|r‘ D-re Marija Dowiatt-Sass
' Moterą Ir Valką Ligą Specialistė.

dribaa. yaa w. ta-ta •*. bustas •«*« **. u > 0P1BAB, 74B IB-thOL .
Tri. Canai 1203. 1

bustas, C801 w. Harrison St.

N*dėkli*uiais: Nuo 9:301M M vsL tik.
Nuo ? iki 8:80 teitete. < i 

_________ L
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