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POLITIŠKOS ŽINIOS.

MASKOLIJA.
Jeigu laikraščiai rašo teisybę, tai 

tolimuose rytuose rengiasi naujas 
\kruvinas karas. Japonija drutina 
uavo kariškas pajiegas; kareivių 
Skaitlius beveik pasidvigubino; ir 
kariškasis laivynas Japonijos da
bar daug drūtesnis, negu buvo lai
ke karo su Maskolija.
:ik, • prieš kokį 
iapomja rengiasi.

Klausymas 
savo priešą
Vieni mano 

tad ji dabar nori galutinai užbaig- 
i rokundas' su Maskolija, įcol toje 
leatsigriebe nuo pirmutinių smu- 
[ių. kol jos kariumenė dar nesu- 
varkinta. Kiti mano, kad Japoni- 
a rengiasi karan su Amerika ir 
u ją nori rokundas ųžbigti, kol 
*anamos kanalas ne pabaigtas. Su 
atruo todėl priešu ji mano pir- 
liausiai susiremti, sunku įspėti, 
laskolijoj vienok mano, kad ji 
abar nori galutinai užbaigti ro- 
undas su Maskolija. kol toje dar 
e spėjo susidrutinti, o jai susi- 
rutinti reikia paprastai gana ilgo 
ūko.
■ Po smūgių gautų nuo prancūzų 
likę Krimo karo Maskolija gana 
gai tylėjo, ne lošė svarbios rolės 
.rptautiškoj politikoj. Tik 1863 
1., ji smarkiai atmetė įsikišimą Eu- 
os- viešpatysčių, bandžiusių užsto-
i zaž smaugiamus maskoliškų je- 
erolų lenkus. Drąsiai vienok sto- 
o tik prieš paskutinį karą su Tur
lija. Ir dabar reikia jai ilgo lai- 
:o atsigriebti nuo karo su Japo
ii ja pasekmių ir.' nuo buvusių vi
kriuose jos riaušių. Teisybė, 
'aidžia viduriuose susidrutino, nes 
i naikina pirma žmonėms pripa
žintas laisves. Nors urėdninkų va- 
jvstos ypač kariumenės ir laivy
no administracijoj nuolatai išeina 
aikštėn, bet/ėaras leidžia urėdnin- 
kains vėl sauvaliauti, laužyti jo pa
ties žmonėms duotas teises. Užsie
nių politikoj vienok dar Maskoli
ja neatsigriebė, ji dreba dar ir 
prieš daug mažesnius priešus, ypač 
bijosi Japonijos, visur jieško už
tarėjų ir taikiiitojų.

Kadangi Japonija žymiai sudru- 
tino -savo kariškas pajiegas Man- 
džurijoj, tai caro valdžia mano, 
kad ji vėl rengiasi karą pradėti, 
kad į jį nepasirengusią Mas- 
koliją galutinai sumušti ir visai 
nuo jūrių nustumti. Anglija, da
bar susidraugavusi su Maskoli
ja, stengiasi neleisty karui užsideg
ti, o kad ji susirftusi su Japonija, 
tai ant jos rando’turi didesnę ne
gu kitos viešpatystės įtekmę. An
glija surengė susivažiavimą vieno 
iš svarbiausių Japonijos veikėjų, 
kunigaikščio Ito su maskolišku iž
do ministerių Kokovcevu. Bet kad 
Ito- Cbarbine tapo užmuštas tai ta
rybų nebuvo, o prietikiai terp Maą- 
keli jos ir Japonijos nepasitaisė. 
Per Anglijos tarpininkystę dabar 
rengiamas kitas susivažiavimas žy
mių abiejų kraštų veikėjų. Masko
lija siunčia garsų Witte, kuris 
Plymouthe susitaikė su japonais 
ir padarė galą karui, Japonija gi 
tartiesi su caro tarnu paskyrė gar
sų savo jenerolą Yamagatą, gana 
smarkų maskolių priešą. Kokius 
vaisius išduos tos tarybos, ar jos 
prašalįs nesutikimus, ar karą su 
skubįs, tą tik ateitis parodys. Iš 
maskoliškų ministerių atsiliepimų 
matyt, kad prašalinimui naujo ka- 
-o, į kurį caro kariumenė nepa- 
iręnguri, Maskolija noriai nusi- 
tnktų preš Japoniją, kuri dabar 
aran gali statyti net 3 milijonus 
ireivių, Maskolija giAzijon ne- 
Ji vienšėniu gelžkeliu nei pusės 

skailiaus pergabenti.
Maskoliškasis iždo ministeris 
ndo laikraštyj pagarsino, jog 
ndžurijos gelžkelio valdyba ne 
no Mandžurijoj palaikyti poli- 
cą įtekmę ir noriai išsižadės-^sa- 
kontrolės ant urėjlų Charbine 

eituose miestuose, jeigu tik san- 
os teip persikeis, kad bus ga- 
a tą padaryti. Taigi aišku, kad 

ikolija. užganėdinimui Japo- 
i, be karo nori išsižadėti šiau- 
1 Mandžurijos. Klausymas tik, 
aponija tuom pasiganėdįs, ga- 
aa per karą daugiau pelnyti,
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Ame-

tary- 
teisių,

ponijos priešas gali būt tik 
rika.

Maskoliškoji viešpatystės 
ba gavo sumanymą naujų
stilyg kurių straipsniai telpanti laik
raščiuose 18 valandų pasilieka au
torių savasčia ir jų kiti laikraščiai 
perspauzdinėti negali. Mat dabar 
vakariniai laikraščiai perspaudinė- 
ja rytinių telegramus, rytiniai da
ro ir gi tą patį. Tos naujos tie
sos lytisi vienok tik telegramų ir 
korespondencijų, redaktoriškų 
straipsnių visai neužgriebia.

VOKIETIJA.
Vokietijoj likosi įvesti nauji mo

kesčiai nuo cigarų ir tabako, dėl 
ko rūkorių skaitlius žymiai suma
žėjo, veik pusė cigarų dirbtuvių 
likosi uždarytų, ir daugybė darbi 
ninku atsirado be darbo. Ne rei
kia užmiršti, kad Vokietijoj ciga
rų dirbtuvių buvo labai daug, nes 

i ji rūpino cigarus ne vien sau, 
bet ir užsieniams, daug jų siuntė 
ir Maskolijon. Cigaminkai da
bar atsirado dideliame varge. Per
žiūrinti išlaidų sanmatą parlamento 
komisija sumanė paskirti iš iždo 
2500000 markių sušelpimui nete
kusių darbo cigarų dirbtuvių 
bininkų, daugume moterų.

priešingai, jie labiausiai patarnavo 
jaunųjų turkų partijai, palengvi
no jiems prašalinti nuo sosto sul
toną.

Turkija stengiasi labiau susiar
tinti ir su Bulgarija, suartinti ir 
kitas Balkanų pussalio viešpaty
stes. Jeigu tas pasiseks, jeigu vi
sos viešpatystės, bent atsigynimui 
susirištų j vienų ryšį, Turkija gar 
lėtų nuo savo nedraugų atsiginti 
ir Maskolija, žinodama, kad ka
rau negalės už savo naudų patrau- 
ti slaviškųjų Balkanų pussalio tau
tų, gerai apskaitys, kol karų pra
dės. .

. —* 
Jasevičius iškasė arklių lavonus, 
nuėmė nuo jų odą, o mėsos 35 
pudus nuvežė Leizeriui Kacui 
(taip-pat pirkliaujančiam mėsa). 
Ant rytojaus miesto valytojas su 
policija nuvyko pas Kacą, ir rado 
pas jį arklių griaučius, todos gi 
nesurado.

Ar nepakliuvo jau tą arklių 
odos nuo karbunkulo padvėsusių 
odų dirbtuvėn; baisu, kad neuž
krėstų darbininkų. Mėsą-gi tur
būt sunaudojo miestelėnai bene 
dešroms.

dar-

BELGIJA.
Belgijos karalius Leopold 

kiai susirgo ir maža yra viltis, 
kad jis galėtų pasitaisyti! Pakvie
tė prie jo Paryžiaus daktarus. Jie 
mano bandyti operacijų daryti, bet 
he turi didelės viltes, kad ji daug 
pagelbėtų. Laukia jo mirties. Jis 
priėmė jau paskutinius sakramen
tus.

Karalius Leopold didelės simpa- 
patijoš terp gyventojų neturėjo ir 
visas gyvenimas jo ne buvo doros 
paveikslu. Jam prigulėjo Kongo 
viešpatystė ir jo tarnai, surinkimui 
daugiau pinigų, spaudė ir išnau
dojo kuo bjauriausiai čiabuvius, 
juos vergais pavertė. Daug triukš
mo padarė jis parduodamas ame
rikoniškiems milijonieriams iš mu- 
zėjų visokius brangius dailės daik
tus.

sūri

Sulyg vyriausybėc surinktų ži
nių, Lietuvos gubernijose suimta 
šiąiiHnetais: rugių 172,2 milijonų 
pūdų, kviečių — 5, 8 milijonai pū
dų. J

Iš VERKŲ, į 
Palei Vilnių. ,

Verkų dvaro savinmk«ĮB Čepe- 
levskis pardavęs, kaip girdėjome 
apie 140 dešimtinių žemės su miš
ku — už 256000 rub. Miško dar 
palikę ant kokių 200000 rUb. Tai
gi pasirodo,- Verkų dvaro miškų 
esama ne taip jau mažai, kaip bu
vo manyta. Dabar jau tur-but be- 
bruzdanti kai-kurių lietuvių ben
drovė Verkų dvarui pirkties — 
to savo sumanymo turėsianti išsi
žadėti, nesą Verkai po tos pardavos 
nustoję tos vertės kurią turėję.

(“V-tis”).
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MetasNVIJl

šviesoj, tuoni tarpu 
kolionijų ministeris 

viešai apreiškė, jog 
N icaraguoj ne gresia

ISPANIJA.
Išpanijoj 13 d. gruodžio atsibuvo 

miestų viršininkų rinkimai. Veik 
visur laimėjo liberalai ir respubli
konai, taigi šalininkai dabartinės 
ministerijos. Krašto sostapilyj li
beralai laimėjo 29 vietas, o respu
blikonai 13; Barcelonoj išrinko iš 
29 kandidatų 12 radikalų. Laike 
rinkimų miestuose Bilbao, Barce
lonoj ir Malagoj kilo smarkios 
riaušės. Madride į miesto rodą iš
rinko: 23 republikonus ir 7 soci- 
jalistus, 17 liberalų ir tik 4 kon- 
servatistus. Visuose didesniuose 
miestuose perėjo respublikonai; tik 
keturiuose miestuose laimėjo kon- 
servatistai.

Karas prašalintos ministerijos 
pradėtas Afrikoj apsistojo. Nors 
galutinąLdar nesusitaikyta, bet mū
šiai ja/i ne pasitaiko. Maurams 
nusibodo karas, nes jie pamatė, jog 
negali pergalėti turinčių geresnius 
ginimus išpanijonų.

TURKIJA.
Paėmę valdžią Turkijoj jaunie- 

jie turkai stengiasi susidraugauti 
su buvusiais priešais, su kuriais ki
tąkart vedė kruvinus karus. Da
bar jaunųjų turkų vadovai -sten
giasi susidraugauti su Grekija, iš 
Turkijos ir Grekijos padaryti atsi
gynimo ryšį. Tas ištikro gal abiem 
kraštams atgabentų daugiau nau
dos. Seniau Grekija vis tikėjosi 
pagelbos nuo Europos veišpatys- 
čių ir su j u pagelbaf manė išplatin
ti savo tėvynės rubežius. Vienok 
Kretos reikaluose, kurią Grekija 
norėjo paimti, Europos viešpaty
stės jos neparėmė. Susidraugavu
si tiesiog sų Turkija, ji gali dau
giau pelnyti.

Kariškasis teismas, pasmerkė 
mirtim 25 buvusio sultano Abdul 
Hamido tarnus, kurie, parengda
mi Adenos apskrityj krikščionių 
armeniečių skerdines, tikėjosi jam 
padėti panaikinti su prievarta duo
tą konstituciją. Minėti fanatikai 
12 d. gruodžio likosi pakarti. Sker
dynėms jau mat ne visada galima

VIDURINE AMERIKA.
Į Nivaraguos pakrantes jau iš

plaukė su kareiviais Amerikos ka- 
riškiejie laivai. Tūli laikraš
čiai mano, jog Jungtinės Valstijos 
todėl teip aštriai pasistatė prieš 
Nicaraguos prezidentą Zelaya, nes, 
dažinojo, buk Vokietija ir Japo
nija, susitarusios, nori nuo Zelayos 
išgauti koncesiją padirbimui per 
Nicaraguą kanalo jungiančio At- 
lantiką su Pacifiku, kuris visai j 
niekus paverstų Amerikos dirbdi- 
namą Panamos kanalą. Paskalas 
tas gal ne būti be pamato. Juk 
Nicaraguoj ir pirma revoliucijos 
nesiliaudavo, o vienok Jungtinės 
Valstijos į jas nesikišo. Mano, 
jog ir revoliucija, tyčia amerikonų 
sukelta, kad neleisti įvykdinti vo
kiečių ir japoniečių mierius. To
dėl ir ne visoms žinioms iš Nicara
guos galima užsitikėti.

Amerikoniškieji? laikraščiai per
stata prietikius Nicaraguoj kuo- 
biauriausioj 
Prancūzijos 
parlamente 
prancūzams
nei joks pavojus, todėl nėra visai 
reikalo siųsti ten kariškus laivus,

Sulyg laikraščių platinamų ži
nių, mieste Managua viešpatauja 
pasibaisėtinos sanlygos. Kalėjime 
sugrusta 500 politiškųjų prasižen
gėlių, o jų užlaikymui skiriama tiek 
kad kaliniai badą kenčią, o nie
ko priduoti neleidžia. Kaliniai vi
saip kankinami. Parodyti jie ka- 
lėjiman tik todėl,' kad simpatizuo
ja su revoliucijonieriais.

Į Panamą atėjo žinia, buk Ni
caraguos prezidentas Zelaya savo 
nekrutinamus turtus užrašinėja pa
einantiems iš svetur savo drau
gams. Jeigu tai teisybė tai, ma
tyt, jis pasirengęs dumti iš Nica
raguos kitur.

Zelayos jenerolas Vasųuez ap
linkinėse Rama apstotas revoliuci- 
jonierių. Kada Vasųuez atsiuntė 
pasuntinį užmanydamas susitikti 
abiejų pusių jenerolams, revoliu- 
cijonieriai manė, kad jis nori pa
siduoti. Bet pasirodė, kad jis už
manė revoliucijonieriams pasiduoti. 
Žinoma, iš tarybų nieks neišėjo.

Į Managna 13 d. grudžio atėjo 
žinia, buk aplinkinėse Rama prasi
dėjo kruvinas mušis revoliuvijonie- 
nų su prezidento kariumene ir buk 
rando kariumenė užėmė miestą 
Ramą. Bet patvirtinimo tos žinios 
iki šiol nėra. Susinėsimai Ramos 
pertraukti, kas rodo, kad ten tu
rėjo kas nors svarbesnio atsitikti.

Zelaya, nuraminimui revoliuci- 
jonierių užmanė pats pasitraukti 
nuo vietos, prezidentu palikti savo 
šalininką Dr. Madrez, bet revo- 
liucijonieriai nesutinka, nes Mad- 
rezo valdymas niekuom nesiskirtų 
nuo

Iš ALYTAUS, Ky
Trakų pav., Vilniaus gub.

Skemevos palivarke kumečio 
Rasimo susirgo gerkle vaikiukas. 
Daktaras atrado pas jį ligą “kru- 
pą". Vaikiukas netrukus mirė. 
Lydint j kapus brolis ir sesuo at
sisveikinant pabučiavo ruuuirėlio 
kūną. Pagrįžę nuo kapy^. jiedu 
tuojau susirgo. Kitą dien| ir tre
čias apsirgo ir visi mirė. Spa
lių 14 d. laidojo kartu tris vai- 
lais. Spalių 15 d. dar vienas nu
mirė. Per tris dienas numįrė pen- 

vaikai. / Dr.

raščiai dviem naujiem Kauno laik 
raščiams^ “Lietuvaitė” moterų rei
kalams pašvęstas laikraštis ir “Gar
nys” juokų ir pašaipos (satyros) 
laikraštis. “Garnio” kaina metams 
i rub. “Lietuvaitės” gi nei nepa
sakyta kainos.

Kaip daug priaugo Kauno gub. 
miesto žmonių, galima spręsti iš 
tų skaitlinių. 1848 m. Kaune bu
vo 15207 gyventojai, 1880 m. — 
4C595 guv., 1895 in- — 62887 gyv. 
ir 1909 m. lig 79000, t. y per 61 
metus skaitlius gyventojų pasidi
dino ant 420%, tuompt kada Lie
tuvos sostinėje Vihiraje (1848 m.
— 51230 gyv. ir dabar apie 200 
000) padidėjo mažiau kaų>_ ant 
300%; Ukmergė turėjo 1848 m.
— 4482 gyv. 1880 m. 14834. 
1895 m- — 16887 ir 1909 m. 
13326; Ežerėnuose 1848 m. — 
1400 žm., 1880 m. — 6600,. 1895 
m. — 7721 žm. ir 1909 m. — 
7056; Raseiniuose 1848 m. — 
11026 ir 1909 m. — 7980 žm.; 
Šiauliuose 1848 m. — 5344 žm., 
1880 m. — 15422, i8</> m. — 
22444 žm. ir 1909 m. iki 20000; 
Vidžiuose 1848 m. — 2402, 1895 
m. — 5852 ir 1909 m. — 5900; 
šaduvoje 1848 m. — 3415. 1895 
m. — 4032 ir 1909 m. — 4536; 
Panevėžyje 1880 m. — 14269, 
1895 m- — *8*34 irwI9°9 m- — 
14318; Telšiuose 1848 m. — 3784. 
1880 m. — 8026, 1895 
9930 ir 1909 m. — 6607.

Tokiu budu beveik visi 
gub. miestai parodo, kad
žėjęs gyventojų skaitlius Ukmer
gėje, Raseiniuose, Panevėžyj ir 
Telšiuose. Iš visų pavieto miestų 
tik Šiauliai, matyti, yra gerose 
sąlygose. ) .

(“Lietuvoj Žinios”).

ni.

Kauno
suma-

ki
(“Šaltinis”)

IŠ UŽUPIŲ,
, Trakų pav

Suims ir 98 metų tėvas labai ne
sutikdavę. Spalių 6 d. staiga buk 
tėvas mirė. Sūnūs tuojau jį pa
laidojo. Kam tai apskundus, po
licija liepė kūną iškasti. Dakta
ras rado galvoje skyles. Simų tuo
jau

IŠ KARMYLAVOS,’^* 
Ties Kaunu.

Vyskupo buvo leista’ lietuviams 
giedoti bažnyčioj kas trečia šventė. 
Lenkai sukėlė triukšmą. Po naujų 
tyrinėjimų lietuviams tapo paskir
ta kas ketvirtoji šventė. Bet ir 
dabar lenkai lietuvių dienoje riks
mais lietuvius užveikia. Kaipgi 
bus toliaus? Tuo tarpu Vilniaus 
lenkų dienraščiams patąriame pa
skubėti parašyti, kaip tai lietuviai 
begėdiškai skriaudžia.... lenkus. 
Juk tai iš to/jie duoną valgo. .

- (“V-tjs”).

Zelayos valdymo.

IS UETD¥OS.
. IŠ VILNIAUS.

Miesto durnos pirmininku išrink
ta vienu balsu buvęs iki šiol pir
mininkas Mykolas Venslavskis.

Spalių 31 dieną iškrito jau pir- 
masai sniegas. Iš vakaro, lapkri- 
čio X d. ėmė šalti ir ant rytojaus 
išryto visur, šalygatvėse, vanduo 
buvo jau užšalęs, kaip žiemą.

suėmė. Driskius.
(“Šaltinis”).

ia jeigu kitas jos priešas ne- patarnauti. Ne fatarnavo joms 
jai ant kelio. Tas kitas Ja- ir Abdul Harfiidui jo garbintojai,

Vilniaus miesto valytojas pra
nešė miesto tarybai, kad 25 ir 28 
d. praėjusio mėnesio, ant tam tik
ro miesto pliaciaus liko užkasta 
du nugaišusiu nuo korbunkulo ar
kliu ir keletas dar kitų padvėsu
sių arklių. Naktį lapkričio 2 d. 
mėsos prekėjai M- Močulskis ir V.

IŠ PAPAČIŲ^ 
Žaslių valse., Vilniaus gub. 
Išvarytų iš čia kunigų .vienuo

lyno buvusia zakristijonas P. Da- 
vidavičius dabar turtingas žmo
gus; jisaj nusipirkęs yra keletą 
dvarų, o kitus pinigus pasidėjęs 
į bankus* ir gyvena sau, kaip ge
ras dėdė. Pastaraisiais metais bu
vo paduotas vyriausybei prašymas, 
kad atiduotų buvusią vienuolyno 
žemę (6 deš. kur po sodu), ir lei
stų ant tos vietom, pastatyti baž
nyčią. Vyriausybė atsakė, kad už- 
dyką neduosianti — reikalavo 3 
tūkstančių 4 šimtų rublių. Dabar 
girdėjau, kad vėl paduotas prašy
mas net ligi pat viršui. Tu© tarpu 
jau rengiamasi prie darbo. P. 
Davidavičius pažadėjo 6 tukstanč. 
rub., o daugiau ragina, kad įmo
nės sudėtų. Taipogi p. Day, už
rašė į komitetą, žinoma iš lenkų, 
kaip ir patsai, paprašė pas vyskų 
pi jos valdytoją ir kunigą pažen
klinti, net iš Kazokįškių parapijom, 
lenką, kuris dabar t ir atvažiuoja 
laikyti pamaldų į Naravų k. kapų 
koplyčią. Tas kunigas ątvažiavęs 
renka pinigus, laiko pamaldas, bet 
viskas lenkiškai. O žmųpČs maž
ne visi lietuviai. Taigi jie ir ąia-, 
prašė vyskupo valdytojo,. šitą 
lenką-kunigą apmainytu an< lietu
vio, Žaslių kamendoriaus N. Vai- 
šučio. Prašymas buvo isjjŲdytas. 
Tada lenkai ėmė bauginti, l(ad jei
gu bus lietuvis kunigas, taiįjie at
sisako nuo prisidėjimo prįe baž- 
čioš. Ir tamsesnieji drauge 
kais padavė prašymą, kad 
lietuvį vėl apmainytu leaku
tuviai, išgirdę tai, žada irgi neap
sileisti.

len- 
migą

Lietuvos Jaunikaitis. 
(“L. U.”).

Iš KAUNO.
“Draugija" No. 34 praneša, kad

jau galima siusti pinigai ir rank-
N1*’! - ■

darni girtuoklių arklius nuo smu
klių, kaip augščiau paftiinėtam Š.

Seniai ne bevogė pas mus taip, 
kaip šįmet rudenį. Tetula.

(“V-tia”). - £
i J

Bet tame miške nebuvo jo-

kraštu Biržių valsčiaus (30 vior
stų ilgio ir 7—8 viorstų pločio). 
Pernai metais gr. Tiškevičius iš
gavo nuo vyriausybės leidimą nu
kirsti miško geroką plotą, aiškin
damasis vyriausybei, buk dėlto rei
kalingas miškas nukirsti, kad val
stiečiai norį atsilyginti su servitu
tais ir prie to dar norį prisipirkti 
po gabalėlį žemės. Koks tai iš 
Rygos pirklys suderėjo su gr. T. 
apie 9 šimtus dešimtinių miško ir 
ant rankos įdavė 100 tūkstančių 
rub.
kios tvarkos, beta dar nesvietiškai 
buvo vagiama. Todėl pirklys su
žinojęs gerai visą dalyką paliepė 
miško sargams prisamdyti kuodau- 
giausia darbininkų, kžd į 3 dienas 
visą tą plotą nukirstų. Savo ke
liu gi dvaro valdyba šoko įkalbi
nėti žmonėms pirkti žemę iš-po 
nukirsto miško už dešimtinę po 
100 rub. Kai-kurie žmoneliai bu
vo bepradedą pirkti. Bet atsirado 
ir gudresnių, kurie pasakė, jog ne
pirks taip brangiai ir neduos taip 
miško eikvoti. Ir per valsčiaus 
sueigą išrinko savo įgaliotinius, ku
rie" ir padavė vyriausybei skundą. 
Vyriausybė skundą priėmė ir, bent 
tuo tarpu, miško kirsti neleido. 
Dvaro valdyba, norėdama už tai 
valstiečiams atkeršyti, šįmet taip 
pakėlė ant medžiagos kainas, kad 
nei įpirkti negalima, ant kai-ko 
net dvigubai (mat, aplinkui nėra 
daugiau miškų, apart gr. Tiškevi
čiaus). Apart to gr. Tiškevi
čius kitusyk duodavo nemažą mal
kų ir žabų neturtingiems ir naš
lėms, o padegėliams, perkantiems 
miško medžiagos, nuleizdavo 25 
nuošimčius. O dabar visiems at
sakyta — nei dovanų, nei nuleidi
mų niekas nebegauna. — Žinoma, 
kad čią daugiausj^į^nukenčia ne
turtingieji. Keistas keršijimas.

J. Miškinis.
(“t. U.”).

Kauno gub.
Kalėjime sėdi 50—60 kalinių, 

iš jų tik vienas P. Limontas poli
tiškasis (kaltina už agitaciją prieš 
vyriausybę 1905 m.). Lig-šių^me
tu buvo užsienyj; šįmet vos parijo 
ir paėmė. Kunkortžis.

(“Lietuvos Žinios”).

Visi lietuviai giriasi, jog Že
maičiai visų mažiausia esą stHen- 
kėj’ę. 1 en, girdim jr bajorą ic tarp 
savęs šnekasi ėeijąaįtiškaiarba » 
bent moka, kaip gn'ni žemaičiai. 
Bet aš per visą ^savo .amžių neesu 
matęs taip aplenkinto miesto kaip 
Telšiai. Mokyklose pamokų aiš
kina lenkiškai. Bažnyčioje pamal
dos taip-pat lenkiškos, visi para
šai bažnyčioje lenkiški. Žemai
čiams nebeliko vietos, kur jie įei
tų su savo kalba. Titsą, mieste 
visi žemaičiai, bet savo kalbos jau 
nebenori žinoti. Mokiniai, nesu- 
pęazdami lenkiškos kalbos, išeina ‘ 
iš . bažnyčios per pamokslus ir val
kiojasi. Sodiečiai nięko, ale tai 
nieko nemoka lenkiškai. Tai ke
lio naudai kunigai taipi daro?

P. \A tonažas.
(“V-tis”).

4
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Iš ŠIMONIO, 
Kauno gub. '

Iš ’ Šimonių labai daug žmonių 
eina Amerikon. Vienas ūkininkas 
leido sūnų/Amerikon. Įdavė jam 
kelionei 300 rub. Sūnūs, nuvažia
vęs Liepojun, visus pinigus išleido. 
Reikėjo grįžti atgal prie tėvo. 
Atėjo girtas į gelžkelio stotį ir 
besikabinėdamas po traukinio va
gonus nukrito po ratais. Trauki
nio ratai nupiove jam kojas.

Šimonis tis.
(“šaltinis”).

Iš ŠIAULIŲ.
Rugsėjo 13 d. žemskinis 

sušaukęs valsčiaus *sueigą, 
valstiečiams ūkio mokyklą; sakė— 
valdžia duosianti visą užlaikymą 
ir dovanai, medžiagos iš vyriausy
bės girių mokyklos namams pasta
tyti, o valstiečiams reikėsią tą me- 
džiągą tik susivežti ir pasistatyti. 
Šiaulių valstiečiai neprisiėmė: gir
di, mes pragyvenome be mokyklų 
ir musų vaikai pragyvens, o kaip 
vaikai eis į mokyklą, kas kiaules 
ganys? Buvo daug ir tokių, kurie 
tvirtino, buk priėmus mokyklą 
valdžia
Nieko negalėjo nei seniunio Mi
liaus teisingi prirodinėjimai apie 
mokyklos reikaliųgumą. Reikėtų 
per sunkią kov^ nuo valdžios rei
kalauti mokyklų, o dabar valdžia 
siūlo ir tai jie neima. Vyrai, ne
gerai darote! J—as.

buvo
Siūlė

mokesčius padidinsianti.

19 PALANGOS, , 
Kuršo gub.

Miestelis stovi ant jūros kranto, 
kur vasarą daugybė suvažiuoja po
nų iš didesniųjų miestų. Miesto 
viduryje stovi daili bažnyčia, o 
šalę jos muro namuose vyrų pro
gimnazija, kurioje moįkasi žemai
čių vaikai. Miestelyjje X gyvena 
daugiausia žydai, bet yra ir lat
vių ir sulenkėjusių žerhaičių. So
džiuose gyvena žemaičiai ir lat
viai, Tie latviai, kurie arčiau gy
vena prie jurų, verčiasi žuvinin
kyste. Valsčiaus teisme vartojama 
latvių kalba.

Ūkininkai nuo senų laikų gyve
na viesėdijose, ūkis vedamas daug- 
laukis, bet prastas. Mineralinių trą
šų mažai vartojama. Apšvietimas 
žemai stovi, nes laikraščius mažai 
kas skaito. Nors ūkininkai neskai
to savęs girtuokliais, bet vis dėlto 
degtinės ir alaus .nemažai išgeria.

Miestelėnų vaikai mėgsta labai 
puoštis, _\pač merginos. Kad it 
bėdniausių tėvų dukters tuojau 
nusiperka skrybėlaitę. Tėvai džiau 
giasi savo vaikučiais.. .1

f Šilinis.
.t “Šaltinis”).

di-
33>

I§ TETIRVINU, 
Panevėžio pav.

Tetervinų kaimas yra labai 
delis; ūkininkų jame randasi
viii pasiturinčiai gyvena. įvairių 
laikraščių čia pareina 8 egzemplio
riai. Norint ir didis tas kaimas, 
bet išsiskirstęs jau į viensėdžius. 
Matyt yra tarp tetirviniečių sutar
tis. Kada dar jie gyveno sodžiu
je, susitardavo, suėję, pasisėti pa
šarinių žolių ganyklai, už tai jiems 
ir dabar gerai klojasi.

Tautiškai teterviniečiai taipgi su
sipratę gerai. Viensėdijose jie 
džiaugiasi gyvendami. Reiktų jų 
pavyzdį ir kitiems sekti.

Baltasparnis.
(“Šaltinis”).

IŠ TALAČKON1O, 
Panevėžio pav.

Spalių 19 d. Talačkonių sodžiu
je ištiko baisus gaisras: sudegė 6 
ūkininkų triobėsiai ir viena mer
gaitė. Šokinėjo, žmonės aplinkui, 
bet prieiti negalėjo, kol visa* so
džiaus dalis nesudėgė. Viensėdi
jose tiek nebūtų nuostolių.

Baltasparnis.
(“Šaltinis”).

IŠ KAIRIŲ, 
Šiaulių pav.

Kairių apielinkės valstiečiai iš
sirūpino sau mokyklą, kurią tižiai- 
•kya valdžia. Mokytojas jau pa
skirtas lietuvis, baigęs Panevėžio 
mokytojų seminariją. Kol nepa
statys mokyklai triobos, valstiečiai 
paskyrė mokyklai vietą netoli ko
plyčios, buvusios karčiąmos mu
lus; bet čia Kairių kunigas Sta- 
niunas labai kliudo, jis kaip se
niau taip ir dabar stengiasi, kad 
mokyklos nebūtų. į tuos namus, 
kurie paskirti mokyklai, kunigas 
sutalpino gyventi bažnyčios tarnus, 
valstiečiai turėjo daug vargo, kol 
jų iš ten neiškrapštė. Kunigas ir 
bažnyčios tarnai, rodos, ir be tų 
“kairinės” 'namų turi* kur gy
venti, nes visos apielinkės sodžiai 
panaikintųjų magazinų rątsus ati
davė klebonijos statymui. Gerai, 
kad kairiškiai drąsiai apgynė savo 
teises ir pasekmingai kunigą per
galėjo. J—as.

IŠ PAURUP£$, : į
Kuršo gub. \

Latvijos geografiškas padėjimą* 
daug geresnis kaip Lietuvos, kkd

IŠ PAPILIO, 
Ežerėnų pav. 

metai pas mus labai

IŠ BIRŽIŲ,
Panevėžio par.

Čia yra Biržių giria (grafo Tiš- 
ivičiatu)^ .kuri traukiasi visu

Šie 
užtat ir monopolis daugiau pelno. 
Spalių 21 d. vienam girtuokliui 
iš Kučgalio sod. miestelyj bege- 
.riairt prievakary j, arklį su ratais 
pavogė. Turgelių vakarais turi 
dabar progą vagilėliai išmėginti ir 
parodyti savo “gabumą” novai iuo- 
* * -- • .-//j/?’ ' \ į"' %
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geri,

štai ir dėl to: mažne iš dviejų šo
nų latvių kraštą apsiaučia Baltijos 
jura — ji kasinėtai išlaiko tukst. 
žmonių, kurie, jei ntf pelnytų iš 
juros, turėtų gangreit svetur dan- 
ginties uždarbio j ieškok. Užtai
latviai, užvis arčiau pajuto gyveną 
yra geriausi jurininkai, šis ama
tas yra tikrai jaugęs pajiirio latvių 
budan, visas latvio typas’ čion kei
stesnis, kaip parastų. Esp arti pri
sižiūrėjęs Ęapos (netoli Palangos, 
apie 17 viorstų) apylinkei. Ku^ - 
turą, apskritai paėmus, nulyginant 
su kitais Latvijos kraštais, . čion 
labai žema; visokie prietarai te
bežydi puikiausia. Kjaip pa
prastai prie juros, žemė: smiltė*“ 
ir ūkis vedamas labai blogai, r 
gali pilnai išmaitinti savo gyv« 
tojų, nes vietiniai latviai daugi 
žiuri juros negu ūkio. £emei 1 
gerinti vartoja, “juros kerpe 
(vandens išmetąs) — smiltyną 
tat naudinga. Visas gyventojų p 
nas iš juros; čion daugiahsia g< 
narna “menkių”. (Tai tokios sta 
bios žuvįs, nuo 2 ir daugiau si 
rų). Lietuvoj mažai jas i žino, 1 
gu tik žemaičiai, kurienjis arei 
pajūris. Kapai menkių moka: 
kap., rublį ir baugiau, kaip ki 
met. Šita žuvių veislė veisiasi 1 
paprastai greitai, randasi), tik r 
Klaipėdos lig Liepojays juros į 
kraščių siaura juosta, j



K’

.... ....
ir nušiurę pušynai; gerų pievų nei- . 
kame nematyti. Oras žiemą ir 
vasarą visad drėgnas, užtai net 
per kelias mylias nuo juros žie
mos metu esti žymiai minkstesnis.

Yra tikri padavimai, kad čion 
visu pajūriu žemaičių gy venta —

ui stalo, su juodomis pirštinėmis, 
kiekvieną užgeria. Prieš marčios 
išvažiavimą giminės duoda mar
čiai dovanas: tau martele mu, mu, 
mu (tai dovanoja karve), tau mar
tele, be, be (avinuką). Kai marti 
parvažiuoja pas savo vyro tėvus,

čius, išmesti valgius ir alų. Tada 
pavyksta apšvietimo darbas, jeigu 
vieną daiktą atimdamas, duodi 
žmogui užtat kitą geresnį, jam 
naudingesnį ir doresnį.

J. Daubaras.
> < (“šaltinis’*).

»ie čion išnyko neanksčiau. kaip tai ji turi pakabinti abrusą pas 
xicš šimtą metjį, jų vietas užėmė

*** resni latviai. D. Trerpvr.

IŠ KAZLŲ,' 
Suvalkų gub.

• Čionai neseniai gyveno du ru
sai : vienas, Kirik, tarnavo KazJ 
lų stotyj svėriku, o kitas, Bujak, 
Kazlų krasoj krasininku (pacta 
lijonu). Jiedu pasidirbo vaito ant
spaudą, ir kaip ateidavo žmonėms 
“pavestkos” nuo pinigu, sulaiky
davo, pasidirbdavo neteisingus liu
dijimus ir atsiimdavo 
Tokiu budu. sako’ juodu 
nevieną tūkstantį rublių, 
pavasarį dalykas išėjo 

suareštuotas,

pinigus, 
nustvėrę 

Bet šį 
aikštėn: 

regis 
jisai buvo persikė-

Kirik tapo
Kaune, kur
Įęs tarnauti, o Bujak kasįžįn-kur 
prapuolė.

' IŠ KYBARTŲ,
Suvalkų gub.

Lapkričio 14 d. buvo 
pustymas: daug prisnigo; šalčio 
Iki šešių laipsnių. Užsnigus, ka
da žemė dar neįšalusi, gali ja
vams pakenkti. Darbininkas.

(“V-tis”).

didelis

IŠ KELIONĖS PO VILNIAUS 
GUBERNIJĄ.

Gąl įdomiausiai bus skaityto
jams žinoti, kokie Vilniaus lietu
vių papročiai per vestuves. Jau
nasis su piršliu, važiuodamas pas 
merginą, vežasi alaus bačkutę. 

, Jeigu jaunasis susitaiko su mer
gina ir tėvais, tai tą pačią dieną 
važiuoja pas kleboną, paduoda už
sakus, paskui vėl perka alaus bač- 

. kūtę ir. grįžta pas merginos tėvus. 
Taip būva Ratnyčios par., Tve
rečiaus parapijoje.
Vilniaus
vaikinas merginai pažįstamas ga
na ilgą laiką, net kelis metus. 

v Per tą laiką kitas vyras neturi tei
sės su tąja mergina Šokti, gerti, 
vadžioties, nes gautų nuo jaunikio 
žandan. Jaunikis gi su savo mer- 

’ gina šoka, geria, vadžiojasi. Ne
dorų pasielgimų taip vadžiojan- 
tiems labai retai pasitaiko. — Šliu- 
bas Vilniaus gub. dažniausiai bų- 
va nedėlioję, kai-kur tiktai utar- 
ninkais. Todėl tenai labai ilgos 
ir brangios vestuvės, kuomet Su
valkų gub. esant šliubams utamin- 
kais, o net ir 
prasitęsia tik 
Geistina butų, 
nai vestuves 
tos vakare, jau

♦ jaunąjį ir jaunąją.
karą, arba nedėlios rytą; vyras va
žiuoja pas merginą. Jisai, išva
žiuodamas visus atsisveikina, at
siprašo kai-kam bučiuodamas į ke
lius, o kai-kam į ranką, o su drau
gais ir lygiais sau atsibučiuoja. 
Marcinkonių par. dar užsilikęs se
novės paprotys — jaunosios rau- 
dos- Ji, • garsiai verkdama, gra
žiais žodžiais su visais atsisvei
kina. Mergina turi daug . darbo 
ir galvos sukimo, pakol išsimokina 
raudoti. Kokia keturiasdešimt me
tų atgal buvo toks paprotys ir 
Suvalkų gub. Man pasakojo vie- 

_ na sena žmona Garliavos par., 
kad ji dar atsimenanti tokias rau
das ir kad jaunoji ne tiktai rau
dodavo namie, apraudodavo savo 
rūtelę, bet ir pas kunigus prieš 
šliubą. "

Po šliubui jaunasis važiuoja pas 
savo tėvus, o jaunoji pas savo. 
Jaunąją tėvai pasitinki ant kie
mo su duona, druska ir vynų. 
Marcinkonių par. jaunoji parva
žiavus iš šliubo vėl verkia, rauda. 
Sventėnų apskrityje su jaunąją iš
siunčia pajaunį, kuris yra per ve
stuves jojo jaunos žmonos sargu. 
Visos pamergės jį užgeria, beria 
į jį spaliais, duoda jam riešutų 
lukštų ir tt. Pas jaunąjį ant 
stalo stovi karvojus, tai yra duona, 
papuošta įvairiais marginiais, ap
kaišyta rūtomis ir abrusu apsuk
ta. "Panedėlio vakare jaunasis va
žiuoja pas savo žmoną. Kiek pa
laukę paskui važiuoja palydai, ar
ba pasipuošę čigonai, buk tai ką 
pirkdami, arba parduodami. Jau- 

- nikį pasitinka tėvai su duona ir 
druska. “Svokų” neleidžia į vi
dų, pakol neišsiperka. Jaunikis 
savo jaunos žmonos seserims turi 
atvežti po čeverykus. Marti krait- 
yežiams duoda. po abrusą, pamer
gės dovanoja marčiai stuomenis. 
Kas pirmutinis veda marčią šokti,

Jau kitoje 
gubernijos . pusėje,

seredomis vestuvės 
dvi, tris dienas, 

kad kunigai ir te- 
trympintų. • Suba- 
renkasi svečiai pas

Į. Tą patį va-

stalą ir kakalį, paskui uždengti 
stalą ir uždėti valgių. Tėvui mar
ti duoda marškinius, motinai marš
kinius, skepetą ir jakutę. Paly
dams, grįštantiems namo ,marti 
įdeda pyrago, alaus, arba vyno 
birelį.
jaunuosius su medum ir duona. 
Tėvas, įsivedęs jaunuosius į vidų, 
pirštu iš torielės paimdavo me
daus, palaižydavo ir paskui pirš
tu pabraukdavo per' lupas ^sunui ir 
marčiai, kad butų juodviem sal
dus gyvenimas. — Vestuvės pasi
baigia ketverge. Neprašytus per 
vestuves svečius tenai vadina “guo
giais”. — Dainų per vestuves la
bai daug, kiekvienas žingsnis jau
nosios ir jaunojo apdainuojamas. 
Vestuvių dainas Marcinkonių par. 
kaip girdėjau, užrašė p. L. G. 
Seniau vestuvės buvo kur kas tur
tingesnės įvairiomis gražiomis ap
eigomis. Šiandien josios, kaipo, 
pajuokiamos, vis mažinasi ir ma- 
žinasi ir todėl žmonės per vestu
ves daugiau geria, lošia kortomis 

' ir tt Gaila, kad gražius papro
čius blogieji pakeičia. Bet niekas 
to nesulaikys, kįlant apšvietimui, 
kitokis išsidirba žmonių skonis ir 
kiti virsta papročiai. Jeigu jau
nosios raudų labai gražu paklau*- 
syti, bet jai pačiai tikra kankynė. 
Šiam panašus papročiai negali ir 
negalės užsilaikyt ir jeigu nebus 
kam pamokyti žmonių kitų gra
žių žaislių, tai jie patįs ras sau, 
kaip jau ir randa degtinę ir kor
tas. Dabar jau degtinės kai-kur 
per vestuves išgeria į 40 gorčių. 
Geriausiai tai butų, kad vestuves 
užsibaigtų viena diena, o žmonėms 
pasilinksminti išrastų 
laiką ir pigesnį būdą.
vienų metų darbas. Jeigu tai 
norėtų 

' tais,
skaudi 
darbas
siu, įsigyvenusi kamienu.
niaus gub. jau galima dabar per
kelti šliubus, j utaminką, o Suv. 
gub., į seredą, ir tokįu budu tenai 
dviem, o pas mus viena diena su
trumpinti vestuves 1

Kalbant apie Viln. gub. lietuvių 
pasilinksminimus, reikia pažymėti 
jų vakaruškas arba, taip vądina- 
nas, kuogines ir kalėduškas. Dau
giausia subatos vakarais vaikinai, 
merginos, kartais vaikai ir seniai 
susirenka j vieną pirkią ir tenai 
šoka, dainuoja, pliauškia; kai-kur 
merginos ' atsineša valgių, vyrai 
degtinės ir taip per naktelę lig vė
lybo ryto baliavoja. Nedėlioję vie
ni nuvargę, kiti .pagirioms sėdi 
namie ir taip savo bažnytinių prie
dermių — išklausyti šv. Myšių 
— neatlieka, 
ruškomis
prasideda nuo Kalėdų lig Trijų 
Karalių.
neverpia.
su degtine ir alum, kitos su kiau
šiniais, lašiniais, sūriais susirenka 
ir linksminasi lig 7 valandos ry? 
to. •— Be to tenai žiemą merginos 
dažnai susibėga į vieną pirkią verp
ti, o vyrai joms degtukais kuo
dus deginti. Susirinkę jaunieji 
dainuoja, o kur maldingos mergi
nos verpia, tai gieda šv. giesmes. 
Per užgavėnes vėl • daro janieji 
didelį balių. Per Velykas kai- 
kurie vyrai vaikščioja po langais 
ir gieda “Alleliuja”. Per šv. Jur
gį ūkininkai, gindami gyvulius, de
da vartuose kiaušinį, rukina kiek
vieną karvę šventintomis žolėmis, 
kad niekas karvės neužkerėtų, tai 
yra neatimtų peno. — Viln. gub. 
vakaruškų ir kalėduškų negalima 
pagirti, nes jų tęsimasis lig vėlybo 
ryto ne tiktai kad suvargina ankš
toje pirkioje jaunuomenę, bet blo 
gos, negražios kalbos, dažnai mer
ginų pavogti nuo motinų lašiniai 
ir kiaušiniai, vyrų už pavogtus 
rugius degtiuė, susilaikymas nuo 
bažnyčios biauriai tvirkina žmo
nes, ir todėl kunigai kovoja ir tu
ri kovoti su jomis, nepanaikin
dami jų yisiškai, bet jąsias pa
kreipdami į tam tikras vėžes. Jei
gu tenai kunigai norėtų prašalinti 
jąsias, kaip Suv. gub. norėjo ir 
jąsias panaikino, tai pikto neiš
vengtų, nes jaunieji iš šviesių pir
kių atsidurtų į tamsias klėteles. 
Kartą išvijus jaunuomenę į tam
są, vargu butų galima ją sugrą
žinti į šviesą. Jeigu Stfv.' gub. 
kunigams pasisekė prašalinti iŠ 
kaimų vakaruškas, tai iš Viln. 
gub. sodžių nepavyks, gali tik pa
vykti jąsias sutvarkyti, palikti dai-

Seniau tėvai sutikdavo

patogesnį 
Bet tai ne 

kas 
me- 

ir 
tai

padaryti vienais
butų persunki

operacija, nes
su baudžia, tautos susenu-

Vil-

Kunigai su yaka- 
kovoja. Kalėduškos

Per tą laiką merginos 
Vakarais jaunieji vieni

PETERBURGO UĖTUVIŲ 
VAKARAS.

Spalių 24 dieną lietuvių “Savi
tarpinės Pašelpos” ir “Mažturčių“ 
draugijos surengė vakarą. Vai- 
dintojai-mėgėjai parodė visiems 
žinomą 3 veiksmų komediją-dra- 
mą: “Amerika Pirtyje” neblogai. 
Galima buvo tiktai pastebėti, jog 
kai-kuriems vaidintojams sunkoka 
buvo atsitraukti bent kiek toliau 
nuo suflerio budelės; truko kai- 
kur gyvumo, ir Agota, rodos, per- 
lįjreitai pasidavė Vinco monams: 
visai nematyti buvo nei truputėlio 
tos vidurinės kovos, kurią turi 
juk pereiti kiekviena dora siela, 
persilauždtma prie pirmojo dides
nio prasižengimo. Tačiau, nežiū
rint to ir kai-kurių kitų ydų, vai
dinimas buvo geras. ,

Antra svarbi vakaro dalis buvo 
koncertas. Akompanijuojant Kelp
šai, visųpirma, solo padainavo kon
servatorijos mokinys Audziejus 
Slonovo kompoziciją “Oi tu, sau
le, saulele“, o iššaukus, ant “bis“ 
pridėjo kitą. Petrauskas, taip pat 
konservatorijos mokinys, sulyg 
programos, pirma padainavo 
"Ariją Levko“ iš operos “Maiska- 
ja noč” Rimskojo-Korsakovo (žod. 
lietuviški). Per pirmąjį “bis” virš 
programos padainavo Grečanino- 
vo “Sliozy“ (ašaros), o dar ir 
antrą kartą iššaukus, padainavo 
“Rigoletto Galų-gale Audzie
jus su Petrausku dviejiese, pri
tariant Kelpšai fortepijonu, pa
dainavo Dargdmiškio “Tiažidy 
kamen” (sunkus akmuo).

Po koncerto buvo šokiai lig tris 
mušant. Iš lietuviškųjų tešoko, 
rodos, vieną aguonėlę. Žmonių 
buvo gana daug. Pusė pelno bu
vo skiriama lietuvių studentų nau
dai.

Kiti pasakoja, kad lietuvių va
karan buvęs atėjęs ir Puriškevi- 
čius. Mat, jis išgirdęs, kad lietu-i 
vių scena negalinti apsieiti, nepa
rodžiusi surišto su lietuvių gyve
nimu Lietuvos žydo typo. Jis tat 
ir buvęs atėjęs, kaip girdėti pasa
kojant, to Lietuvos Faibčiko pa
matyti. Kiek ta žinia teisinga, ne
galėjau patikrinti.

Draugija* Rubinai išgavo valdžios 
leidimą ir jau kovo 31 dieną 1896 
metų surey^gė pirmąjį netik Pe
terburge, bet, rodos, jr visos Ru
sijos ribose viešą Ii uvių vakarą 
su vadinimu. Buvo vaidinta ana 
iš lei&ų khlbos išverstoji viena
veiksmė dr^ma.

Pėlerbufgc einąs vokiečių laik
raštis* “Petersburger Zeitung” 1896 
metų1 No. 91 įdėjo šitokią to pir
mojo vakaro recenziją (rodos, 
pro f. E. Volterio parašyta): “Čio
nykštė Lietuvių-Žemaičių Labda- 
riy Draugija” kovo 31 dieną 
"Ėlagorodnojes Sobranijes” salė
je rengia lietuvių studentų naudai 
muzikališkai-dramatišką vakarą, 
iš kurio apsčios programos reikia 
pažymėti labiausia dramatiškąją 
dalį. Lig šiol Rusijoje nebuvo nei. 
vieno lietuvių kalboje teatrinio 
vaidinimo;, tokiuo budu, čionykš
tės lietuvių^ žemaičių draugijos mė
ginimas parodyti čionai lietuvių 
kalboje vienaveiksmį veikalėlį yra 
vienaitinis toje šakoje, šitą dra
matiškąjį žaislą (Scherz) neseniai 
tam tikslui išvertė iš. lenkų kai 
bos (No. 2 Teatr Amatorski) į 
lietuvių kai-kurie lietuvių tauti
nės kalbos mylėtojai Dr. Sp. ir 
studentas Lap. Tarp 1893—5 m. 
lietuvių teatraniai vaidinimai jau 
būdavo Tilžėje, taip-pat šiaurinės 
Amerikos Chicagoje). Be to, čio
nykštis lietuvių choras, p. Kazi
miero Jakšto vedamas, padainuos 
įvairias lietuvių tautiškas meliodi- 
jas“.... Toliau seka tų dainų ap
rašymai

Pasirodžius pirmai lietuvių ori- 
ginalinei komedijai “Amerika Pir
tyje”, Labdarių draugija tuojau 
ja pasinaudojo, ir jau vasario 12 
d. 1898 metų matome ant Pe
terburgo lietuvių !Kenos pastaytą.

Proff Volteris ir to vakaro re
cenziją parašė išanksto, vasario 2 
dienos numeryje, to paties “Pet. 
Zeitung”. Gerbiamasis recenzen
tas priminė to veikalo originališ
kumą, nupieštą lietuvių gy
venimo * šiužėtą, liuosą nuo 
lenkų, įtekniės. “Lig tol, sako jis, 
buvo, vaidinama daugiausia versti

mergina niekada savo i 
ne matė, įsimylėjo j jį tik iš dr-» 
ges aprašymo.

ATEIVIAI. ”
Lapkričio mėnesyj į Jungtines 

valstijas atkako ateivių: iš Austri
jos II139, iš Vengrijos 9549, iš 
Italijos 9868, iš Maskolijos 12178. 
Lenkų atkako 9333, slovakų 2890.

IR NELAIME/ NELYGUS.
Cherry, J U. Pasiųsti dėl darbi

ninkų skundų ištirti pasiskundi
mus, Scully, Cermak į Cherry, laik
raščiuose pagarsino, jog pasiskun
dimai darbininkų yra teisingi, kad 
dalinant aukas likusioms našlėms 
ir našlaičiams komitetas elgiasi ne
teisingai. Kad slavams, taigi len
kams, o gal ir lietuviams iš tų 
kų tenka mažiausiai.

nunylftimoĮfiM,, užsidegė fermerio Hickso 
'•nai. Sudegė prje t0 Hick<0 

ens ir ketvertas vaikų. ,

Buffalo, N. y. Xeto|i nuo 
miestelyj Glen’ Willow išlėkė į 
Padanges Austin. Povvder Co. pa
rako dirbtuvės. Explioziios trįs 
darbinirikai tapo užmušti.

Louisiille, Ky. Netoli Hender- 
son, kasyklose West Kentucky Coal 
Co. atsitiko expliozija, kuri iš
griovė olas fr uždegė kasyklas. 
Olose yra šeši negrai darbininkai; 
išgelbėti jų nėra vilties.

na-

au- IŠ DARBO LAOSO.
STREIKLAUŽIŲ NAMUS

I ETĖ Į PADANGES..-
S tau t hera, O. Čia su dinamitu 

likosi į padanges išmesti namai, 
kuriuose gyveno šeimynos Harry 
Buneys .ir Luiso Smith, dviejų 
streiklaužių išgabentų dirbti į dirb
tuves American Sheet and Tin Co., 
kuriose streikuoja darbininkai. 
Expliozijoa 7 ypatos tapo apkultos.

IS-

TVERIA DUONOS TRUSTA 
. Geresniam išnaudojimui konsu- 

mentų, turtingi duonoj kepėjai ren
giasi trustą sutverti.* Tąsyk butų 
sunaikinti mažieji duonkepiai ir 
trustas tokias duoųos kainas galėtų 
statyti, kokias tik panorės. Su 
duona atsitiktų tas patsč kas, su- 
monopolizavus trustui, atsitiko su 
mėsa.

PRAŽUVĘ LAIVAI.
Cleveland, O. Ant Erie ežero 

sudegė garlaivys Clarion, šešias 
įgulos y pa ta s išgelbėjo garlaivys 
L. C. Hacnia, du vyrai prigėrė, o 
su 13 likusių dar nežinia, kas at
sitiko.

Buffalo, N. Y. 
Harbor paskendo 
vys Richardson. 
penkios įgulos ypatos.

Netoli Buffalo 
plieninis garlai- 
Prigėrė prie to

’r Pereitą sanvaitę Jungtinėse 
valstijose buvo 259 nusibankrutini- 
mai, arba ant 19 daugiau negu ne
pereitą,

Cnicago^ III. Gelžkelių 
grafistų organizacija sutinka 
reikalavisus pavesti 
mui.

santaikos

tele- 
savo 
teis-

IT Ludow, Mas. Streikuojanti 
darbininkai Ludow Manufacturing 
Ass. Mills sutiko nesutikimus su 
darbdaviais pavesti santaikos teis
mui.

Streikuojanti

T A ew 1 ork. Vice prezidentas 
organizacijos tarnaujančių ant 
gelžkelių, James Murdock apreiš
kė, jog tarnaujanti ant visų Ame
rikos gelžkelių nuo ateinančių me
tų pareikalaus didesnių algų.

F Boston, Mass. Frachtų išlqx> 
vėjai Boston & Maine gelžkelio pa
reikalavo didesnių algų, bet jų rei
kalavimą gelžkelių užveizda atme
tė. Gauna jie, už 10 darbo va
landų 2 dol.

Bridgeport, Oi American 
Sheet flt Tin Plate Co., kurios 
dirbtuvėse streikuoja darbininkai, 
stengiasi varyti darbus su strei
klaužiais.

Amerikon lAiau I Si H6*, griebė, kokia, 
kbutu turėjo.? Priminė, jog p“ 
muaras lietuvis buvo Tadas Kas- I 
ciuska. Kunigo Matulaiao kalba 

£Xra“i atsirado ir Ibuvo .r toki, kurie prašo fl 
bet niekam iš pašaliniį ne 1 

durna kabėti. Ir teip kelis tadkan I 
Cr. a ®45<^onas kalbėjo apie ■ 

betuvius, minėjo, I 
katrie prabustai čia pribuvo. L. I 
Brašku kalbėjo apie naud, moks- I 
to; ragmo lankyti mokvklas, skai- V 
t'ti knygas ir kviestis visokiais V 
budais Bet paskutiniam kalbėto- 1 
jm kalbant, publika pradėjo deri- I 

mat jai tokios kalbos nela- , 
bm patinka. Kalbėtojas raginį, fl 
aukauti pinigus kunigo Žilinsko » 
užmanytam mokslo vadovėlių Jei- 
dimui. *

Be abejonės mokslo vadovėliai 
retkahngb bet jeigu mes tų vado
vėlių ir dąugjiansiai turėtumėį^mu- 
sų vaikams mažai jie naudos at- 
Sabęs, jeigu turinti savo rankose 
lietuviškas mokyklas kunigai nesi
rūpins tų moky klų pagerinimu ne
padarys jų tiarai lietuviškoms, jei
gu nesirupjs vaikų apšvietimu. 
Dabar juk daugelis musų kunigų 
lygiai .Amerikoj kaip ir Lietuvoj 
net pavydi žmonėms apšvietimo, 
o jau apie platinimą lietuviškos 
dvasios nėra įei ką kalbėti.

IŠ CHE ENHAM, PA. 
čia 10 šeimvnų, o 

20. Sutikima terp 
idalinę į til tikčiiiug 
dieviai skaito laik»L 

, už tai ir gavoįv 
Katalikai elgiaju!

niškai.
o, pas Jetuzį $usi-v 
lietuvių; ir sutvėrį 

lę iš 14 draugų!
liau prie musų ku<vn

z Prie progos galima pridurti ke
letą žinelių iš Peterburgo lietuvių 
vakarų istorijos. Prof. E. Vol
teris turi surinkęs kuone visų Pe-į 
terburgo lietuvių vakarų progra-| 
mas ir Peterburgo laikraščių .apie 
tuos vakarus recenzijas nuo pat jų 
pradžios.

Lietuvių viešieji vakarai prasi
dėjo jau seniai, prieš kokią porą 
dešimčių metų. Tačiau ilgą laiką 
per tuos vakarus nebūdavo nieko 
lietuvių kalba vaidinama, nebūda
vo scenos. Per viešuosius vaka
rus choras padainuodavo po ke
lias lietuvių dainas, padekliamuo- 
davo vienas-kltas eiles, susirinku
sieji pasiklausydavo muzikos, pa
šokdavo, — tuo viskas ir baigda
vos.

Reikia priminti, kokie buvo anie 
laikai. Musų pranokėjai, anų va
karų įrengėjai, džiaugdavos, suren
gę bent tokį vakarėlį, per kurį ga
lėtų viešai suskambėti lietuvių kal
ba. Išvarę pirmąją sunkaus plė
šimo vagą, nesustojo jie an(^ vie
tos, rūpinos šalip išartos vagos ar
ti antrą, trečią, ketvirtą; o dirva 
buvo kieta, sužėlusi. Nebuvo nei 
vieno doro, lietuvių kalba parašy
to, netik originalinio, bet ir versto 
sceninio veikalo. Ant lietuvių, 
spaudos užnerta ir tampriai už
veržta kilpa. Visos tų laikų lie
tuvių pastangos, visas rupesnis bu
vo kaip norint tą baisią, smau
giančią kilpą praplėsti, atleisti bent 
truputėlį, kad paskiau suviau nu- 
aėrus nuo spaudos kaklo.

Taigi, pasirodžius, kad lietuvių 
kalbai bent dainose ir eilėse jau 
leista viešai suskambėti, lietuvių 

'veikėjai tuojau šoko ir ant sce
nos ir antvedus parodyti.

Apie 1894—5 metus inžinierius 
Petras Viehšis paskyrė užtnoke*- 
nį, kad kas išverstų iš lenkų kal
bos bent kelis (a^ie 4) scenai pri
taikintus veikalus. Darbo ėmėsi 
Dr. Spmlulis su studentu I^apin- 
skiu. Juodu sulietuvino keletą vei
kalėlių, tarp kitko ir iš lenkų sce- 

is rtm^.‘ veikalų rinkinėlio “Teatr 
lAmatorski“ antrąjį No. “Zięc dla 
parady” (Žentas Iškiknėj).

Vienatinė tuomet " Peterburgo

veikalai.”.s"
Amerika Pirtyje“, matomai, 

patiko Peterburgo lietuviams (ir 
kam ji tuokart nepatiko), nes tą 
patį metą gruodžio 31 dieną paro
dė ją ant scenos antrą kartą, ir 
nėrar rodos, tokių metų buvę, kad 
nebūtų vaidinta jei ne vienos, tat 
kitos Peterburgo lietuvių draugi
jos. • j

Tokia tat buvo lietuvių scenos 
pradžia Peterburge. L. N.

(“V-tis”).

ŠOKO BEVEIK 15 VALANDŲ.
Butte, Mont. Matyt koki štu- 

koriai ar bepročiai parengė čia 
šokius. Dovanos buvo paskirtos 
toms poroms, kurios ilgiausiai ga
lės be perstojimo šokti. Tūlos po
ros šoko netoli 15 valandų, bet po
licija šokiams galą padarė, šešias 
šokėjas reikėjo ligonbutin gabenti.

DAU2Y-

Atkako čia 
daužytoja,

ATGIJO SALIUNŲ 
TOJA.

Washin£ton, D. C. 
pagar sė j u s'f sal i unų
Carrie Nation, ir atsilankė^saliunc
prie Unioh gelžkelio stotieš, išsi
traukė kirtį ir pradėjo birtelius su 
gėrimais daužyti. Sudaužė jų už 
50 dol. Daugiau siausti neleido 
policistai, kurie ją suėmė.

NEBUS BOLIŲ SPARDYMO.
Neib York. Šito miesto moky

klų uSMtefištfa nutarė nuo pradžios 
ateinančių! metų lankantiems mo
kyklas **u#draustr dalyvauti bolių 
spardyfht, kadangi šiuose metuose 

at-
spardyme, kadangi siuose meti 
su spafdytojais daug nelaimių 
sitiko.fit ')n

$ u
SUINrtl < MERGAITĖS SU2A- 
; GĖJAI IR UŽMUŠĖJAI.

MititocHikce, lYis. Čia, vienoj 
pašiurk neseniai rado kūną 14 me
tų meĄjaitės Hattie Žinda. Pasi
rodė, fcad5ji buvo pirma sužagta, 
o paskui užsmaugta. Dabar ta
po jau suimti tie niekšai ir prisi
pažino. Yra tai Karolius 
Vojciechovskis ir 25 metų Adomas 
Pietrzyk, kaip pravardės rodo, len
kai.

NEPAPRASTA NUSIŽUDYMO 
.. PRIEŽASTIS.

Baltimorer M d. Nusinuodino 
čia karboline rūgščia 20 metų Ma
rė Scott. Tėvai, kaipo priežastį 
dukters saužudystės paduodu: kad 
ji įsimy lėjo į kokį teu-Ccull ų įdar

Detroit, Mich. Neatėjo į pa
skirta vietą gelžkelio garlaivys 
Marųuette & Besemer No. 2. 
Mano, kad laike >siautusių ant eže
ro Erie vėtrų str visais ant jo bu
vusiais žmonėmis jies paskendo. 
Ant jo buvo 33 ypatos.

BLOGAS UŽMOKESNIS UŽ 
GEĘĄ.

Newark, N. J. Jauna moteris, 
Zuzanna Stronko, eidama gatve pa- 
tėmijo, kaip vienas vyriškis, trauk
damas iš kišeniaus skepetaitę, iš
metė ant gatvės pinigus. Buvo 
tai 100 dol Pavijo ji aną vy
riškį ir pinigą atidavė. Bet tas 
pasakė, jog už teisingumą, atiduo
da jai pusę, jeigu ji pinigą iš- 
keis. ■ Moteriškė poną parsivedė 
su džiaugsmu namon ir atidavė 
jam visus savo pinigus, 40 dol. 
ir gavo aną šimtinę. Bet kaipgi 
nuliūdo, kada norėdama jį iškeisti, 
persitikrino, kad pinigas netikras 
ir kad jis jokios vertės neturi.

APSKUNDĖ NICARAGUOS 
PREZIDENTO SUNŲ.

New York. Čia prasidėjo teis
me byla merginos Juliet Hero ir 
Dr. Anobel Zelaya, sunaus Nica- 
raguos prezidento. Mergina rei
kalauja 100000 doL už neišpildy- 
mą pažadėjimo ją vesti..

GAISRAI.
Winmpeg, Maniloba. 

čia dirbtuvės Sterling 
Co. Nuostolius gaisro 
skaito ant 250000 dol.

Sudegė 
Fumiture 
padarytus

Kalamazoo, Mich. Sudegė čia 
krautuvės Star Bargain House, pn. 
118 W. Main str. Nuostolius 
ugnies padarytus skaito ant mi
lijono doliarių. r

Indianopolis, Ind. Sudegė čia 
įtaisęs Central Rubber & Supply 
Co._ Nuostolius gaisro 
skaito ant 150000 dol.

padarytus

Kcm, Okio. Sudegė 
tu vės Chain Co.

dirb- 
Nuosto- 

lius ugnies padarytus skaito ant 
200000 dol.

čia

Ratine, H7is. 12 d. gruodžio, 
naktyj ištiko čia gaisras — sude
gė dirbtuvė Nowelty M. F. G. 
Co. Dirbo joje automobilių sėdy
nes ir pijanų kėdės. Apie tūk
stantis darbininkų neteko darbo.

EKPLIOZIJOS.

f Buffalo, N. Y. Lietuvių čia 
yra mažai. Darbai šiuom kartu 
eina vidutiniškai.

fSmujr City. la. Streikavo čia 
gelžkdliu karų darbininkai, bet 
streikas traukėsi tik 5 dienas. 
Kompanija greitai su darbininkais 
susitaikė. Darbai vienok čia eina 
silpnai. '

UETimAI ASEKIKOJ.
IS ST. CHARLES, ILL.

Čia lietuviai miega, prakilnesnių 
darbų terp jų ne matyt J^igu 
čia atsirastų apšviestesnių ir darbš
tesnių vaikinų, gal įstengtų mie
gančius prikelti.

Karčiamų čia nėra, bet raugalą 
ir degtinę galima gauti, kiek kas 
nori; parsigabena iš Chicagos ir 
iš kitur ne tik sau, bet ir kitiems 
parūpina. Netoli miestelio gyve
na kelios šeimynos, tai ir ten ga
lima gauti svaiginančių gėrimų, 
kiek tik ištroškusi gerklė nori. 
Geria ne tik vyrai, bet ir moterys 
neapsileidžia. Motinos biaurų sa
vo vaikams duoda paveikslą, iš 
mažens, savo pasielgimu, pratina 
juos prie gėrimo.

Yra čia neva tautiška draugovė 
D. L. K. \ itauto, bet ir ji nieko 
neveikia ant tautiškos dirvos, be- 
reikalo tik tautišką vardą nešioja.

Jeigu kitur atsirastų koks darbš
tus, apšviestas vaikinas, kuris terp 
mus norėtų darbuotiesi, norėtų 
musų lietuvius kelti iš miego, gali 
ir čia darbą gauti tokį kaip ir ki
tur. A. Bekampis.

1 I§ GRAND RAPIDS, MICH.
28: d. lapkričio buvo čia iškil

mingas apvaikščiojimas 40 meti
nių sukatuvių lietuvių ateivystės 

i Amerikon. Įžanga buvo dykai. 
Žmonių buvo pilna svetainė. Pir
miausiai kunigas V. Matulaitis 
aiškino, jog buvo kalbėtojas už
prašytas iš Chicagos, bet jis ne 
pribuvo. Jo vietoj perstatė nese
niai iš Lietuvos atvažiavusį vaiki
ną, * kurio pravardės nenugirdau. 
Bet tas kunigo perstatytas užva
duotojas teip kalbėjo, kad jo nieks 
negalėjo nei girdėti, nei suprasti. 
Žmonės pradėjo reikalauti, kad 
kalbėtų gausiau, kiti traukė prie 
estrados, bet visgi klausytojai ne 
daug suprato, ką kalbėtojas kal
bėjo. Tas yra pamokinimu musų 
kalbėtojams, kad neprisirengę nei
tų pliaukšti, f ,

pavienių apię 
jfl nėra, nes 
ir bedievius, 
raščius ir kn 
bedievių vard
visai nekrikšči

3 d- gruo 
rinko keletas 
T. M. D. k 
Tikimės, kad 
pelės prisirašys) daugiąu narių.,

Laikraščių 
vos” s egZ. 
nes 
3» 
1. 
skaitliaus laikrąščių ateina nf 
žiausiai. Yra todėl viįtis, ka<j 
tąnt ir čianykščių lietuvių į 
su laiku prasiblaivys, o dratą 
tuom išnyks ir visi nesikeą 
ir besipravardžiavimaį.

Lapelių Dirbėjai.1
IŠ BALTIMORĖS, MDJ ' 

25 d. lapkričio čia atsibuvo pra- ! 
kalbos ir teatras. Parengė vietinis 1 
knygynas. - Susirinkimą aiidarė 
pinnsėdis J. Vasiliauckas, kuris 
paaiškino kas parengė ir kokiam 
tikslui. Ragino dnftyti raštus, tik, 
girdi, nereikia skaityti knygų, ku
rios kursto prie revoliucijos* !

Paskui buvor teatrališkas persta
tymas. Vaideno “Nepasisekė Ma
rytei”. Lošimai j išėjo gana silp
nai, nes vietoj merginų, buvo pa
statyta mergysčios po 10—metų, 
kurios labai juokingai atrodė, 
Buvo lošta ir “Saliamono sapnas”; 
tas išėjoMieblogai.

Tarpuose lošūni 
stas prelegentas P 
ris nurodinėjo, Ik

KovosH 4, ‘iTėvy-l| 
' 4, “Kekįvio” 3, “Difcėlm’T 
“Ūkininko“ 1, į “2\raigžįss’*l| 
Ant gyvenančių čia lietuviujį 

, iteina np rnalk^

h j. -I ’ ' ’l 
kalbėjo papra- y
Galinaitis, ku-

I ĮL Irios prakąlbof ' 
atneša blėdį. Girdi, yra ir Balti- j

parsitraukti kalbėtojus iš kitų mie-’ 
stų išniekint vietinius, veikėju*.’ " 
Bet, garbė Dievui jau tas paprotys* 
išeina iš mados, mes vienas toks ką!-; 
bėtojas apsivogė, kitas kalėjime 
sėdi, trečias slapstosi nuo polici
jos. Tik jis vienas liuosas nuo 
tisų nužiurėjinfų ir augščiku už 
kitus stovi. Kabino kelt musų’ 
tautą, taigi remt biznierius. Bal- 
timorėj rado tik vieną darbininką 
ant tautiškos dirvos vertą minėji
mo, kurio darbai atsveria visų Ke-1 
tuvių 20 metų 
bintą ypata — 
tuvninkas, nes 
vaikus lietuviška; mokyt 
musų”.

Publika girdėd|a tokius žo
džius, su panieka į šaipėsLi kiti rau
kėsi, nes ųe 
dirvos minėto kunigėli 
keiksmus visi gepii žin<

is. Ta pagai- 
mugąs J. Liė- • 
irmas pradėjo.

‘Tėve

ant tautiškos
ypaf j* rJ

Teisybę p. Galinaitis sakė, kad . 
prakalbos tokios atneša blėdi. m J rM 
■rik vienam • G., 
kuriam minėtas 
trečiu sykių pj

Regentas ar ne

’f» Kalėsimi.

UŽ DYKĄ 
Norėdami 

reiškimais

YGYNAS. ' a 
T |ME ,apsi- 

turime gvieb-

gal atsakys: mes. 
lietuviškų raštų ir.

neturime gerų t

Z



M

Neseniai, man atsilankius į Ke-j tokiu budu, lendant darbininkams 
pro šieno prikrautą karą, nuo Kam
pos užsidegė šienas ir iš ten ugnis 
išsiplėtojo, nes bosai kaip ir dir
banti prie išėjimo skylių iš pra
džių tik juokus darė, sakė, kad 
ndę^ šieno negalimą tikėtis pavo
jaus ir teip ilgi! laiką nedavė jo
kios žinios žmonėms, kurie dirbo 
vidurije, tik sau baikaudami, ge
sino. () kada pamatė jog jau bai- 
kų nėra, tada bėgo duoti žinią, bet 
jau buvo penėki, nes vėnije, kol 
žmogus ateina nuo anglies ant 
"badiino” (tai yra vieta, kur žmo
nes kelia į viršų ) ima 15—20 mi
liutų laiko, tai kaip augščiau mi
nėjome. per ilgą nedavimą žinios 
darbininkams, tiek turėjo liktis ka
pitalizmo- aukų, kurs šiądien vieš
patauja, rydamas darbininkus, ku
riuos, per savo įstaigas nelemtai 
įtaisytas ar tai fabrikuose, ar an
glių kasyklose, žudo šimtąis. Čia 
tuos.- darbininkus patiko ta nelai
mė irgi per kompanijos godumą 
ir neprižiurėjimą kaip turi būt 
įtaisyta anglių kasyklos. Juk tu
rėtų būt prie išėjimo vietos visur 
padarytas viršus ir šonai iš gele
žies ar plytų, kad teip greitai ne
galėtų ugnis prisigriebti, turėtų 
būt gana vietos, kad žmogus visur 
galėtų išeit be pavojaus, nieko ne
siekdamas. ir kur tik vieta pavo
jingesnė nuo ugnies, turėtų būt 
įtaisyta viskas iš nedegamos ine- 
degos. Šiądien yra valstijos ir 
pavietų inspektoriai, kurie turi vis
ką prižiūrėti, bet jie. turbūt, pri
žiūri tik <k>liarius, kad juos pa
gaut sau į kišenių, bet ne teisin
gai apžiūrėt, kaip turi būt viskas 
įtaisyta ir todėl šiandien jau 20 
dieną, tai yra, visa sanvaitė nuo to 
atsitikimo, o dar tik pradeda žmo
nes imt iš po žemės, visus sude
gusius ir išputusius, kuriuos net 
pažint negalima, ar žmogus ar 
koks degėsis. Nepažįsta moteris 
savo vyr^, motinos savo vaikų, 
draugai draugų!

Sunku viską aprašyt žmogui 
mačiusiam tą,nelaimingą vietą, ku
ri yra tikra Juoiapato pakalne, nes 
čia žiūrint, girdisi verksmas mo
terių šaukiančių savo vyrus ir ma
žu kūdikėlių šaukiančių: "Mamy
te, kur mus tėvelis yra, ar jau ir 
liks.ugnije, ar jau jį niekas ne iš
gelbės?!" Šaukianti balsai vaike
lių, tad nebus jiems kam duonos už- 
uelnyt, tai yra tikra Juozapato 
kalne!

Imant skaitlių lietuvių 
vo 25, skaitlius šiaip dalinasi: 
dusių yra 12 r Juozas Rau
donius, Mateušas Liūnas, Pet
ras Rridinskas, Jonas Bitauta, Pi
jus Prūsaitis, Kazys Subačius, 
Petras Prūsaitis, Jonas Šabrinskas, 
Povilas Akuočiunas, Izidorius Li- 
deka.

Nevedusie: Jonas Bružas, Adol- 
pas Adomavičia. Juozas Rabižas, 
Juozas Tomašauskas,’ Fran. Mise- 
liunas, Jonas Subačius, Petras Ja
nuška, Juozas Sireika. Franas Li- 
deka, Juozas Lideka, Dominykas 
Klikynas, Juozas Rimkus.

Lietuvoj palikę moteris: Juozas 
Sakaitis, Antanas Vilkaitis ir vio 
na lietuvė našlė buvusi ištekėjusi 
už lenko Juozo Barono. Viso skai
toma 26 žuvusius. ;

Taigi matome lietuviškų našlių 
liko šitame mažame miestelije 12, 
kurios liko su mažais vaikais naš
laičiais. Iš jų kitos gal tuom syk 
neturi kąsnio duonos į burną įdėt. 
Todėl mes, matydami jų sunkų 
padėjimą ir kritišką likimą našlai
čių. atsišaukiame į lietuviškąją vi
suomenę, kad kas. kiek išgalėdamas 
sušelptų tas nelaimingas moteris. 
Lietuviškos draugijos ir parapijos, 
teipgi klebonai, nebūkite kurčiais, 
paraginkite visuomenę ir patįs pa
aukaukite našlės skatikėlį ir tuo- 
mi sušelpsite našlės ir jų~ mažus 
vaikelius, o jie bus jums labai dė
kingi už apgynimą jų nuo bado 

Aukų priėmimui, 18 d. lapkričio 
susirinkime „išrinktas komitetas: 

Pirm. — Jonas Skerstonas. 
Sekr. — V. Burba, Box 107, 

Cherry,Il.
Iždin. — Juozas Kaminskas. 

Box 142. Cherry. III.
20 dieną lapkričio visose kasy

klose rasta dar gyvų 20 žmonių, 
kuriuos išimta su dideliu džiaugs
mu. <

Vardan komiteto,

’nls., Aliejau į Gilbert M. 
/Simmons P. Library ir' papra- 

< šiau lietuviškų knygų pasiskaity
mui. Iš sykio perdėtinė, Mrs. C. 
P. Barus, nusistebėjo, bet paskui 

'■pradėjo «žingeidauti. Aš, išgirdęs, 
kad knygyne yra kitokiose kalbose 
knygų, reikalavau lietuviškų kny-

1 gų ir laikraščių. Knygyno per- 
Į dėtinė daugiausiai norėjo žinoti, ar 
į skaitys lietuviai knygas ir laik- 

.*’čius. Aš užtikrinau, kad skai
tą c. Mano nuomonę parėmė V.
Jakutis ir vietinis klebonas, Klio 

.nauskis. Perdėtinė prižadėjo par- 
tiaukti laikraščius: "Lietuvą" ir 
“Kataliką” ir knygų už $12.00. 
Jeigu lietuviai skaitys, jierdėtinė 
pažadėjo knygynai! partraukti dau-1 
giau lietųyiškų raštų.

Išvažiuodamas iš Kenoshoš, ga
vai žinią, jog laikraštis "Lietuva" 
jau ateina į knygyną, o jeigu lie
tuviai norės skaityt, tai pradžioj 
gruodžio ,bus partraukta knygų.

Todėl daliar kenoshicčiai lai ne
jaukia. bet tegul ima iš knygyno, te
ntui reikalauja knygų lietuviškoj 
^Kalboj. Ir kitose vietose, kur tik 

vieši knygynai, jeigu tik lie- 
^■uviai reikalaus lietuviškų knygų, 
^■jiygynų užveizda jas partrauks, 
■l'egul knygų reikalauja visi, ne 
^■kiriant lyties, ar užsiėmimo. Pa- 
^■pdykime, kad ir mes nestovime 
^Bnt paskutinio suolo!

Mes manome, kad ir kitų mie- 
^■tų lietuviai pradės reikalaut kny- 
^By nuošė lietuviškų knygų pasiukai 
|^B>mui, o jie jas tikrai gaus.
H .4. Atkočunas.

Iš ŠT. CHARLES. ILL.
10 d. lapkričio pasimirė čia lie

tuvis V. Roženas. Velionis ne- 
>rigulėjo j jokią draugovę; todėl 
tuno palaidojimui reikėjo kolek- 
uot.

Čia yra D. L. K. Vitauto drau
gija, užsidėjo 1905 m., bet į ją 
priguli vos ketvirta lietuvių dalis, 
eigų iš neprigulinčių kas nuinir- 
ų. tai palaidojimui teipgi reiktų 
olektuoti. Apsaugojimui savęs 
jaila pinigų, bet užtai čia dau
gume lietuvių gyvenančių rasi sta- 
inę raugalo; yra ir toki, kurie iš 
raugalo biznį daro, laikydami slap- 
as karinamas.

Darbai čia šiuom laiku eina ge- 
f ai. bet iš kitur pribuvusiam sunku 
darbas gauti, nes ant 
pakaktinai darbininkų.

vietos vra
r.

OKLA.IŠ VVILBL’RTON
Atsilankius čia V- Pūkui, 10 d. 

spalio rbuvo parengtos prakalbos 
W. H. Royero svetainėj. Žmo
nių prisirinko diktokai.

V. Pūkas kalbėjo apie S. L. A. 
jo naudingumą; ragino visus į 
jį rašyties. 
apie mokslą 
has Kutsin 
kos “Tyrų 
norėdamas 
apgali 
Pūkas 
aiškino 
Jtų.

5 d. gruodžio likosi čia sutver
ta kuopa T. M. D.» prie jos pri
rašė 24 ypatac. Kuopos pirminin
ku išrinko — Andrių Incą, kasie- 
^rių — Joną Kutsiną, raštininku— 
St. Grigaliūną. Visi nariai užsimo
kėjo duoklę už šiuos metus, iš
viso $14.40. St. Grigatiuntu.

Grigaliūnas kalbėjo 
ir jo svarbumą. Jo- 

aiškino * prasmę pasa- 
kunigaikštis“, kuris, 
skruzdėles nubausti,

į jų lizdą. Antm kartu 
kalbėjo apie T. M. D., 
išleidimą V. Kudirkos raš-

draugija
Prisira-

draugija*

Iš WATERBURY, CONN.
Cih susitverė nauja 

“Lietuvos Jaunikaičių”, 
šė 42 naria;.

“Lietuvos Jaunikaičių
bus pašelpinė. Ji teipgi platįs ap
švietimą ir mokslą tarpe jauni-, 
mo. Kiekvienas narys turės dar
buoties, platindamas apšvietimą 
terp viengenčių.

Susirinkimus laiko nąujoje sve
tainėj pn. 48 Green gatvės. Ko^ 
įmitetas susideda iš sekančių ypa
tų : prezidentas — K. Mačinaus- 
Kas, vice prezidentas — J. Pe- 
Biukevičia, raštininkas — J. Kon- 
Kolauskas, antras raštininkas — 
■. Ragickas, iždininkas — M. Kri- 
■inaitis, iždo globėjai: K. Pėža, 
■. Ragickas, maršalka — F. Ra- 
■ckas. J. Mikelonis.

pa

žu*

Ičių spiečių. Bitės nešą medų, per 
visą vasaros laiką. Ar jus mėg
state medų?“ klausinėjo su- 
žingeidumtt kasžinkoks nepažysta
mas praeivis. “Ar jus mėgstate 
medų? -r- o kas jo nemėgsta, kas 
nemyti tų darbelių mažų vabalėlių! 
Jos neša medų, o medus mums di- 
dei skanus. Per devynias dienas 
bičių motina išperės sau draugę, 
ir paskui priveis didelį bičių spie
čių“. — Tai buvo mums žingeidi 
pasaka ir pilni vilties žodžiai. 
Mes mylėjome bites ir jų saldų 
medų, mes geidėme, kad praeivįs 
pasakotų apie jas bent ištisą div- 
ną. Dienos bėgo, ir mes jas skai
tėme valandomis, kol prisiartino 
laikas, kada bičių motina išperėjo 
savo draugę. “Žiūrėkite! jaunoji 
bitė panaši į savo motiną“, — šau- 

1 kėme visi vienu balsu. Jaunoji 
bitė buvo laiba, liesa, ji baimingai 

i kišo savo ploną galvytę per ap
valią -apdengtą medžių lapais sky-

I lę, bet prie dienos šviesos išeiti pa- 
: 1'sirodyti neišdryso. Senoji gi bi

čių motina išeidavo kiekvieną die
ną iš savo lizdo, ir rūpestingai 
apibėgdavo aplink nuo krašto iki 
krašto. Jos lizdas vis augo, o mes

Į džiaugėmės mylimos bitelės darbo 
• vaisiais. “Vaikai! Palengvinkime 

jos triūsą“: — sutarėme visi vie
nu sykiu. Ir pradėjome rinkti 
lauko gėles ir daržo gėlių žiedus; 
skvnėme ir krovėme ant atsikišusių 

' šakų, šalę stovinčios kumpos lie
pos. Darbą mes veikėme su pa
mėgimu ir energija. Vienas tik 
nesuprantamas liūdnas spuogas 
slogino musų širdis; kad senoji 
bičių motina, nei jos išperėta drau-

II gė nerinko medaus, iš priskintų 
I žydinčių gėlių, nei iš daržo gėlių
žiedų, bet lėkė toli į nežinomas 
dausas ir pelkes, gaudė muses bei 
vabalus ir nešė į savo lizdą. “Vai- 
kai: nenustokime vilties: — bitįs 
daro medų ir iš niekiausiu purvų", 
sušukome visi atminę žodžius mu-Į 

Įsų seno tėtušio. Juk mes mato
me darbščios bitelės darbo vaisius. 
Senoji bitė sudužėjo, jos galva pra- 

|dėjo blizgėti; kojos išsiskėtė ir 
I sulinko, pilvas nusikorė, buvo pa
našus pilvui didelės sparvos. Liz
do augimas buvo pažymus kiekvie
ną dieną, o’burįs bičių pasiekė ne
žinomą mums skaičių, 
privalome abejoti ir 
Juk praeivis sakė, jog 
medų per visą vasaros 

| privalome laukti rudens, 
lyra pradžia įvairių nesuprantamų 
gamtos apsireiškimų ir permainų; 

Įsu visomis rudens atmainomis ir 
musų mylimo! bitelės pradėjo mai
nytis. Jos stojo žiaurios,. piktos, 
pradėjo gilti kiekvieną praeivį, o 
kas dar blogiau, kad ir mus, jų 

{globėjus pasiekė jų smailas gy
lys; Skaitlius jų vis mažinosi, 
iki ant galo paskutinė bitė pranyko. 
“Vaikai! Bitės išnyko, bet mes ra
sime jų prineštą medų, raminome 
savę. Neišdrysdami patys drasky
ti bičių lizdą, pasišaukėmfe savo se
ną tėtušį ir apsakėme jam, rnusų 
laimikį, ir kartu visą liūdną at
sitikimą. * Tėtušis, praplėšęs bi
čių lizdą ir atradęs ten vien ne
gyvus kirminus, tarė: “Vaikai! 
“Jei dar jums kas pasakys, kad 
širšės neša medų spiauk jam į 
akis ir sakykit: melagis brolau 

Į esi!’’, 1 Kalnavertis.

Kogi mes 
baimintis? 
bites neša 
laiką, mes 

Ruduo

(ivdė jos

kuo chėJry^ LIETUVIŲ.

13 d." lapkričio čia ištiko didelė 
Kaime “St. Paul" angbų kasyklo- 
I kuriose liko į 46o darbininkų 
pusių dviejose vėnise! Pradžia 
bs baisios katastrofos buvo ši- 
tia:
| 3 vėnį, vadinamą Long Woolį 
■ta karas prikrautas šieno. Ka- 
I tapo įstumtas ant kelio tarpe 
■os ir trečios vėnies. kur liko 
n siauras takas, darbininkams 
Kti teip, kad einant pro karą, devynias dienas ji išperės sau 
■ žmogus galėjo prasispraust ir draugę, ir paskui priveis d...........

l'. Burba.

ŠIRŠIŲ UŽDAS. ' 
sukumpusios senos bakūžėsPo

saspara atlėkė laiba širšė,* ir pra
dėjo dirbti lizdą. “Vaikai! Tas 
keistas geltonas vabalėlis yra bi
čių motina, ji padirbs iš baltų 
beržų žievių lizdą. Atminkite. Į

eres sau i č 
didelį bi- ti

' sunušdavo gojuje, 
iydejau kaip gte £ . 

’asaro, iaik; tuomet J 

tuorm kas dedasi pasaulyj.
Tuomet linksmai laukime'^. 

2’ «»rl»»gw kentės, atmini- 
m° Christaus. se„ų' laik„
vargdtem, uėtarėjo, kur. ui' 

g«rovt 1^ nutukimas ir 
pnkaltas ant kryžiaus. 4 Iš jo mok-1 
s o šiandien dalis žmonių daro sau 
PU,I<M bet neteisint
paremų ant suktybių ir ijhaudo- 
h.7 tkurd2iy ir tarasi« žmo«‘ 
hjl Kuomet atsimenu jaunystė, 
dienas praleistas bažnyčioje, skę
stu svajonėse ir mintįse. Kiek
vienas turi atminti Lietuvą gjven- 
damas tame palaimintame krašte 
Amerikoj, kur, vietoj kvepiančio’ 

oro, matai surukusį ir aptemusį 
nu<\dūmų dangų; vietoj paukšte- 
ių čiulbėjimo girdi užimą ir kau

kimą įvairių dūdų dirbtuvėse; vie
toj linksmų kalbų kaip tai buvo 
prigimtame krašte, Lietuvoj, čia 
girdi dejavimus sužeistų prie da*-- 
bo ir aimanavimus likusių našlai
čių,^ kaipo tai neseniai atsitiko 
Lnerry kasyklose ir atsitinka dau
gybėj dirbtuvių; kur tūkstančiai 
žmonių žūva kas metai. Vie
toje broliškos meilės ir solidariš- 
kumo matome skersakiavimus, pra
vardžiavimus vienas kito: šliup- 
tamiai, cicilikai, bedieviai, išga
mos, askalunai ir tt. čia nėra 
broliškos meilės, nėra solidarišku- 
mo, nes čia ne tėvynė Lietuva, čia 
laisva šalis, kur leista išnaudoti 
už savę menkesnius!

Čia matai jaunųjų puikybę, pa
sipuošimus, pasididžiavimus, išjuo
kimus vienas kito. Tą viską ma
tydamas, manai sau: tie broliai ir 
seselės ne iš Lietuvoj.... Rodosi Lietuva tokių nea^na!

Ir aš, tą viską matydama*, ne
linksmai laukiu šv. Kalėdų. Ma
tau ir jaučiu kaipo kokią pasaulio 
tiagediją. Jaučiu džiaugsmą su-Į 
maišytą su verksmu.

Bet aš prasta, nemokyta Lietu--1 
\ os kaimo mergaitė, kam man už-1 

siimti augštoms svajonėms!1 Ari 
negeriau butų pasiduoti įtekmei tos 
tragedijos ir tam ką matai, prita-j 
rus. veikti ir jieškoti linksmumo 
viešuose pokiliuose, dailei pasipuošti, gumą kramtyti,' nesišalintil 
nuo alaus ir degtinės ir' ųo‘viešų 
kertėse pasilinksminimų. Ką Čia I 
žiūrėti! Juk beveik visos lietu
vaitės teip daro! Bet ne ir ne. Nors aš nedaili, išblyškusi, beskai-1 

stumo mergaitė, ir paniekinta Visų, bet aš nemesiu minčių ir tei-Į 

singų svajonių. Ateis hikas, gal 
suprasime, nors ne visi, tikrą ir] 
tyrą meilę, meilę tėvynėj it bro-Į 
lišką!.... Tuomet gal bus fhums Į 
linksma kaip mieldj Lietuvoj!....( 
Taigi 'sesutės, protaukime nors! 

Sti^islaza StapOHaičiutč.

ž? ----
PELLAGRA.

Pellagra yra liga apimanti val
gančius valgius, patiektus iš su
plėkusių kukuruzų. šita liga iš
siplatinusi labiausiai Italijoj ir ki
tose vakarinės Europos valstijose: 
Prancūzijoj, Ispanijoj, Austrijoj 
ir Rumunijoj. Mokslininkai, toki 
kaip Ix>mbroso ir kiti, yra visą sa
vo gyvastį pašventę šitos ligos tar
dymui; Italijos valstybė yra bai
sius pinigus išleidusi apsaugojimui 
nuo šitos ligos ir jos išnaikinimui, 
bet lyg šiol vis be pasekmės: nei 
liga nėra išnaikinta, aiei jos bū
das priderančiai išaiškinta.
- Ypatingai šita liga siaučia terp 
Italijos kaimiečių, šitie žmonės 
paprastai minta polenta — iš ku
kuruzų miltų padaryta ' koše , ar 
putra; verda jie ją visai 
sanvaitei laiko ir išvirę, pasta
to grįčios kertėje musėms 15: dul
kėms kristi. Iki jie išvalgo, ant 
dugno polenta seniai jau būva 
sugedus ir tankiai supuvus. „Anot 
jų, “pellagra yra baisi, bet alkis 
dar baisesnis. Iš 3.964 pellagra 
sergančių 1.022 išpažino tankiai 
valgę sugedusią polentą; 1387 sa
kėsi valgę retkarčiais ir 1385, jog 
niekuomet jos nevalgė. Bet i į už- 
sigynimus reikia žiūrėti žmoniškai, 
nes išpažinimas yra lygus didžiau
sio neturto išpažinimui f kitiems 
kaimiečiams jis- reikštų tą, kad jie 
vogė javus iš dvarponio laukų pir
ma nunokime ir paslėpė juos ten, 
kur jie turėjo sugesti.

Pellagros vyravimo aprubėse val
stybės įsteigta vaidyklos ir sergan
tiems duodama valgis drauge su 
vaistais du kartu per metus — pa
vasarį ir rudenį per 40 dienų kas 
metas. Šitose valgyglose valgiai 
iš kukuruzų visai neduodama, ši
tų valgyklų 1907 m. Italijos val
stybė turėjo 534; valstybės valgy
klos teip patiko žmonėms, kad iš

SENIAU IR DABAR!....
Kuomet skaisti saulelė savo ma

loniais, auksiniais spinduliais žibė
jo ir puošė musų prigimtą, Lie
tuvos kraštą; kuomet anksti rytą 
atsikėliau, galėjau kvėpuoti tyru 
ir maloniu oru perimtu prigimto 
krašto pievų ir laukų kvepėji
mais. Rytinė migla kvepėjo ir ge
rino mano širdį’.... Galėjau ma
tyti sidabrines rasas ant laukų ir 
pievų. Jos išrodė man teip malo
nios, teip ramios!... 
mano jauną sielą!

Galėjau girdėti įvairių paukš
telių čiulbėjimą ir jų malonumu 
džiaugties. Tuomet buvau links
ma ir drąsiai galėjau darbuoties. 
Savo darželyj sodinau gėles. Links
mina manę raiboji gegutė kukuo
dama savo maloniu balseliu!.... 
O ten toli toli, prie krištolinio 
upelio, apaugusio žaliuojančiais me
deliais, vėjaliui pučiant, galėjau 
girdėti skaidrų ir malonų balsą 
lakštingalo. O, kaip buvo man 
linksmą kaip buvo malonu....

Tąkart brangią motinėlę galė
jau matyti ir kalbėti su jajai....

Visi giminės ir kaimynai buvo 
meilus, linksmi, visi maloniai, drau
giškai kalbėjomės terp savęs. Ne- 
sykį, suėjusios į pulkelį, mes kai
mo mergaitės dainuodavom links
mas daineles, paliktas mums senu
čių. Rodės mums visas mielas Lie-I _ -t- niiwn________
tuvoa kraštas pritardavo, balsas at- 77 1904 m. išaugo iki 591 x2°'

m. Valgykloje žmogus visą dieną 
išminta už vieną lyrą, (devynioli- 
ką centų), bet jis valgį verčiamas 
suvalgyti ant vietos, \eliaus mo
kykliniai užkandžiai buvo paru- 
pinama pellagrinių aprubių vai
kams ir jie išdavė geras pasekmes.

Pellagra užpuola pirmiausiai be- 
viekius. Silpnapročiai ir nuomari- 
ninkai ypatingai yra palinkę prie 
jos; paskui seka girtuokliai, pik- 
tlige serganti ir pellagrininkų vai
kai ; toliau eina tie, kurie yra sir
gę nervą taislo ligomis. Silp
niausias kūno organas pirmiausiai 
pasiduoda ir tokiu budu įžymiau
si apsireiškimai pas kiekvieną li
gonį yra kitokį ir net pas tą patį 
ligonį jie mainosi diena nuo die
nos. Priešgynybės eina perdėm: 
tai nesivalgo, tai valgosi perdaug; 
snaudulys ir nemiegis; tylumas ir 
šnekumas; mėgimas vandens ir 
šalinimas! jo; sustirimas ir begali
nis krutumas; užmiršimas ir karš- 
čiavimasi. Anot Mane, “nėra tai 
ligų paklausas, bet ligonių“, kurį 
išaiškina venecijonų patarlė: buk 
Pellagra gimdantį šešias ligas: 
vieną iš proto išvaro, kitą trau
kia-atgal, trečią verčia augštieno 
ką.ketvirtam padaro svaigulį, penk
tą alkina, šeštam padaro rožę.

Beprotybė teipgi daugumoj pri- 
kluso nuo ligonių. Paprastai "ji 
prasideda dideliu arzumu — tai j 
būva pačiuose pradiniuose laips
niuose, pirma negu liga apsireiš
kia — ir< ligoniai ima nesikakin- 
ti nieku, arba dėl menkniekių ima 
ružyti. Kituose atsitikimuose pir- 
mutniu apsireiškimu yra tolydinis 
liūdnumas, kuris po antrų metų 
atsimuša veide gilum nusiminingu 
rustumu teip pobudingu ligai, kad 
pellagrinėse aprubėse jį paskaito 
pellagra net jei ir nebūva kitokių 
apsireiškimų. Tandvith sako, kad 
šitie ligoniai nužudo visą pajiegą 
juoktis ar šypsotis ir jei jie bando 
tai tik savo veidus iškreipia. Jie 
visai yra užmiršę nusišypsoti.

Įžengiamasis laipsnis paprastai 
būva sujungtas su gaivoskaudžiu, 
užimu ausyse, Svaiguliu ir silpnybe 
ir gali tęstis neapribotą laiką pir
ma ligos apsireiškimo savo pabu- 
dingu išbėrimu. Daugelis, atsižiū
rėdami atgal, suseka jį per metų 
metus. Bet ligai labiaus apėmus 
vienas ar kitas netivų neaiš
kus apsireiškimai pasiduoda vieti
niams ištiktose dalyse. Rožė iš
siverčia ant rankų, teipgi kojų pas 
žmonės vaikščiojančius basais; lie
žuvis kerpija, nusimauja (“plikas 
liežuvis)“ — parausta kąip ugnis 
— dega kaip žarijos burnoj. Dau
gumas ligonių sako jie “žarijas ri
ją“; du sumišėliai italai {ikrai tą 
bandė daryti.

Dabar įvyksta 
mų suirimas, 
karštą vandenį“ 
galvų ar ant nugarų — kiti jau
čia šaltą vandenį pilant — ir lieps
nas siaučiant jų galvose ar vidu
riuose. Po liepsnos jautimo tan
kiai seka klejojimas, buk juos lieps
nos apsiaučia. Kiti ligoniai jaučia 
tokį skaudėjimą strėnose, kad jie 
vargiai tegali atsikelti ar atsigulti, 
ar jaučia varstančius skausmus 
kūne; morfino^ įšmirkštimas'nie
ko nepagelbsti. Daugumas nusis
kundžia ant badymo jų kojų tūk
stančiais adatų — šitas paprastai 
būva prieš kojų užtirpimo jusnią, 
kuris yra vienu iš pirmutinių ap
sireiškimų;: kuomet kiti pasakoja 
apie skruzdės jiems landžiojančias 
ant kojų ir rankų ir sukimus po 
nykščių nagais, šitie jausmai yra 
toki tikri, kad pagimdo įtikėjimą 
į persekiojimą ir raganybę; vieni 
ligoniai šaukte šaukia, kad jie jau
čia, kaip jiems oda nuo kimo yra 
raganų engiama. Palytėjimo 
jausmas kartais būva toks didelis, 
kad oro pūkštelėjimas ar šviesos 
spindulys, palietęs uždegtas vie
tas, iššaukia didelį mėšlungį.

Vienu įdomių jausmų, kurį dau
gumas aprašo, yra tai kaipi šniu- 
rs ištemptas jiems per pečius, trau
kiąs juos į vieną ar į kitą pusę ir 
verčiąs juos parpulti, jei jie ne
nusitveria ko nors; arba traukimas 
už galvos toks smarkus, kad jie 
priversti būva sustirdinti savo są
narius ir šitame padėjime jie ir 
guli ištisas sanvaites, išsitiesę lo
vose, užmiršdami apie viską kitą.

Kaip juos ištinka nerėpumas, 
tai jie tris kartus daugiau suvalgo 
negu paprastas žmogus.

Viena bėdina^ žmona, pasijutusi 
nerėpumo apimta, apleido savo na
mus, bijodama, kad nesuvalgytu 
savo vaikų. Kiti ligoniai, ar tie 
patįs vėliaus, gali jausti tolygų pa
sibjaurėjimą valgiu. Tas iš dalies 
priklauso nuo pajautimų pilvuose: 
vienas pellagrininkas išsitarė, buk 
jam rodosi, kad jis deda į pilną jau

visiškas pajauti- 
Ligoniai ^jaučia 
pilant jiems ant

kūną — aš, girdi, pilnas iki ka
klui. Bet kiti atsisako valgyli, pa
sibijodami nuodų nuo įtariamų prie
šų, kuomet treti, dideliai tikėji-' 
miški, kliedžia apie švenčiausią 
sakramentą padėtą prieš juos ant 
torieliaus ir neišdrįsta valgyti, bi
jodami dideliai nusidėti. •

\ anduo pellagrininkams tampa 
i savotiška ir tankiai pavojinga pa- 

traukybe daugiausiai dėl deginan
čių jausmų. Jie myli jį — myli 
jo palietimą jų kūno, jo tekėjimą, 
jo blizgantį paviršį; jie kvankso 

i ant jo per dienas ir sapnuoja apie 
; jį per naktis. Vienas vyras apie 
• vandenį kalbėjo kaipo apie savo 
j vienintelę prieglaudą sakydamas, 

kad jei jis negalėtų tolydžio mau- 
: dytis, tai jo jausmai priverstų jį 
; nusižudyti, net su smagumo ke

rėjimu eina baimės kerėjimas net 
■ pas tuos pačius ligonius. Vanduo 

tarytum, juos šaukia, laikąs juos 
užkerėjime. Jie negali nuo jo 

i atitraukti savo akių ir žiuri į jo 
gilybę, kol širdis nesupyksta ir 
galvą neapsvaigsta ir jie ne puo
la į jį. šitame stovyj, stabo iš
tikti jie prigeria. Kiti, prisiartinę 
^rie vandens srovės, užmerkia sa
vo akis ir tverasi artimiausio me
džio, idant susilaikyti, kol svaigu
lys pereis; svaiguliui perėjus jie 
bėga su baime šalin, tik kad įšokti 
į kitą srovę. Bergamo ir Lombar
dija, kurios yra labai pellagrinin- 
gos, prigėrimai toli pereina mirtis 
dėl tos pačios priežasties Neapo
lyje ir Sardinijoje, kur žmonės 
daugiau susieina su vandeniu. Iš 
45 pripuolusių mirčių Bergamoj, 
7 buvo nuo prigėrimo; Turime 41 
iš 215.

Per visą ligos laiką žmogų kan
kina kūno ir dvasios kančios. Rau
pai yra beveik be skausmo; rau
plės duoda bent progą gyventi ir 
nekliudo dvasios jei ligonis išlie
ka ; buboniškasis maras tuojaus pe
reina. Tik staigioji pellagra yra ne 
greita. Josios įsisenėjusiame pavi
dale ligoniai yra nepabaigta sun
kenybe. Metų mėtas jie nyksta, 
palengva mirdami.

Negi čia yra galas, nes pellagra 
pasirodo pereinanti net iki tre
čiai ar ketvirtai kartai. Pellagri- 
ninkų vaikai tankiai užgema su ne- ' 
proporcijonališkomis galvomis, au- 
sįs neteip kaip reikia ir atsikišę^ 
lupos atsišiepę. Jie yra buV 
čiai ir bailus, silpni ir gremezdiski 
savo pasikrutinimuose, visuomet 
nubudę ir daugelis labai ankšti pa
linkę prie savžudybės. Pavildas 
ypatingai būva staigus, jei motina 
buvo pellagrininkė. Ištisose šei
mynose taikėsi matyti, kur nei vie
nas narys nebuvo aplenktas. Ki
tose ji peršoka gentkartę ir užei
na ant anūkų. Lombroso priveda at
sitikimą pellagrininko vaikiuko, ku
ris rodė f^tnkimą kąsti ir mušti 
galvą į sieną; jis krisdavo ant že
mės prie mažiausio triukšmo. Jo 
tėvai buvo sveiki, bet jo tėvo tė
vas buvo pellagrininkas su tokiais 
pat palinkimais.

šitoji pellagra kuone be jokios 
prasargos kaip šmėkla iškilo Ame
rikoje savo smarkiausioje formoje. 
Kaip ilgai ji čia perėjosi, laukdama 
išsiveržti, niekas nežino. Bartuino 
1600 m. aprašė ligą, kuri gali būti 
pellagra, terp. indijonų, kurie val
gė sugedusius kukurūzus ir Maffei 
pastebėjo ypatingą silpnybę pas 
juos, priskaitomą tai pačiai priežas
čiai. Įvairi rąštininkai yra minėję 
ligą pas arklius Meksikoje, spė
jamą nuo sugedusių kukurūzų. 
Bet nuo to laiko nieko .apie ją ne
buvo girdėti iki 1864 m., kuomet 
Drv J. Gray, Valsčiaus Prieglau
dos Perdėtinis Utikoje pranešė 
apie atsitikimą ten; per prieglaudų 
perdėtinių susirinkimą \Vashingto- 
ne apšnekėjimui šito atsitikimo Dr. 
Tylor iš Massachusetts pranešė pa
našų atsitikimą iš savo paties pa
stebėjimų. Shervell pranešė apie 
vieną 1883 m. ir devyniolika metų 
vėliaus apie kitą Broklyne; Harris 
atrado vieną drauge su vasiuotkir- 
melių liga Georgijoje. Searsy stai
giąją pellagrą negrų beprotnamyj 
Mount Vermont, Alabamoje. Bet 
nei vienas iš jų, tarytum, neatkrei
pė į tą domo. Dr. Osler tvirtino, 
jog pellagra niekuomet nebuvo pa
stebėta šitoj šalyj, o Spitzka, kad 
pellagrininkų bepročių ne atsitikę 
Amerikoj.;

Dr. J. W. Babcock 1908 m. pa
kėlė klausimą, ar nėra pcllagros 
pietinėje Karolinoje. Per aštuo- 
nioliką metų jis .suko galvą dėl be
protybės atsitikimų, yaptingai terp 
negrų, kuriems, tarytum jokia di- 
agnoza netiko — pas juos buvo 
apsrieiškimai kuone kiekvienos li
gos ir žmonės mirė, priešingai vi
sokiam gydymui, kuomet daktarai, 
nustebę, klausė: “Kas tuos žmo-

kus atsitikimą apšnekėti, žodžiai 
“peliagrinė beprotybė“ tapo ištar- * 
ta. Kaip aprašymas ligos tapo per
skaitytas, Dr. Babccck pašoko ant 
kojų, sušukdamas: 
turi pellagrą!” 

_Po šito,

ligos tapo per-

Tas žmogus

mėnesius praver- • 
tus, tyrinėjimui tapo pripažinta, 
jog pellagra Amerii^je yra. La- i 
liini* 1 T.'—-»-i—--lijoje, Rumir d joje, į 
Egypte pellagiu yra! 
dinųjų žmonių liga.

Išpanijoje ir 
kaimo ir bė- 

uK«, Italijoje ją 
vadina beturčių liga/ Jungtiniuose- 
Valsčiuose ji apsireiškia daugiau 
šiai miestuose ir nriemiesčiuose, 
užpuldama pasiturinčius žmonės, 
ir moteris ypatingai, santykije tri
jų prie vieno. Amerikos padėji
mo viltis yra dedama aut tyro 
maisto įstatymo. j| X.
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Tėvynės Mylėtojų 
Dr-stes Reikalai
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kainose, kuopos ir pavienio* ypatos 
malonės siųsti Dr-Jos Ūt. Koia. 
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M1 Brick st., Va Ij
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APYSKAITA TĖV. 
JŲ DRUJOS IŽDO

Cusino, Mich., pav. Ji liūs Ja- 
cobka ........ . $3.00.

Tilton, N. H., pav., pe' M. K.
. $2.00. > 
pav.

S. Manchestei^Conn., už žen
klelį .......................... $i.oo<

Minersville,Pa., 1 kuopa, per 
M. Mikolavičienę .... .. $300.

Minersvilje, Pa., apdarams V.iį 
Kudirkos raštų ..........

Scranton, Pa., naujo kp., per Į 
V. K. Račkauską ...... $8.40.

Scranton, Pa., nauja kp., per !
Kudirkos raštų ........ $3.36." 

\Vilson, Pa., nauja kp., per J. | 
Bukevičių .................. $6.00,

Elizabeth, X. J., 51 kp., per Į
L. Čepuką ...................... $2.25.

So. Boston, Mašs., pav. J. J.
Kengris ............................ 60.

Šveicarija, pav. Jurgis Šaulis 60. 
Chicago, III., nauji nariai ir 

apdarams, per p. F. J. Juo-T ""' 
zapaitį .... <.............. $9^36.

Grand Rapids, Mich., nauja F 
kp., per L. Braškį...... $7A2. '

Hammond, Ind., pav. metinė j
• ir apdarams, K. Kubilius $1.44.

Chicago, Heights, III., 54 kp., 
per L. Švedą............ .. $LIo.

Btooklyn. N. Y., 3 kp., per
K- Ciuberkį .......... .. $i.Bo.

Cleveland, Ohio, 20 kp., per 
f. P. Gritę ...............

Chicago. III., 22 kp., per 
K. Balevičių ........

Chicago, III., 27 kp., per
Jankauskį ......................

Chicago, 111., trįs nauji pav. 
per. F. Kušlauską...... !

Ciinton, Ind., 53 kp., apda
rams V. Kudirkos raštų, D. 
Riovka  .............. 1. _

Hartshorne, Okla., nauja 59 
kp., per N. Vengrinauską $ii-4>.

E. St. Louis, III., pav. J. D. , 
Milins ...... ................... $L20.

Hammond, Ind., J, pav:, per J.
A, J. Serbentą .............. $1.80.

Hammond, Ind., apdarams V.

.. $3.00.

I

Virbalą ...................   • •
So. Manchester, Conn.,

B. Salaviečikas ..........

$11.58.
B.
$3*! <5. 
j- w 
$9.(0.

$5<

Seromo, "Arizona, 3 pav., per
K. Čepuką ...................... $1.80.

Rochester, N. Y., pav. A.
Dauba .......... .*............  60.

Cleveland, Ohio, pav. ir ap
darams V. Kudirkos raštų, per

j. P. Garmų  .......... $2.8(1
Brooklyn, N. Y., 3 kp., per

K. Ciuberkį .................. $5-4<*
Brooklyn, N.'Y., 3 kp., apda

rams V. K. raštų ...... $3-8č.
Larksville, Pa.; pav. J. Paru

lis .......... .. . . . . ................. 6c,
Troy, N. Y., nauja kp., per J.

J. Danielių-............ $5.55 
Export, Pa., pav. J. Varanka 60 
Tamaųua, Pa.* pav. St. Mi- 

liauckas ...................... $1.50
Montellio, Mass., pav. B. P.

Miškinis .......5. .... A .. < 
Ceveland, Ohio, 20 kp. apda

rams V. K. raštų, per ;P. 
Zubiną ................ . $3 36J

Bristo!, Conn., nauja kp., per
J. Žvingilą  ................ $30°.

Chicago, III., 28 kp. metinė ir 
apdarams V. K. raštų, per 
M. D. Ciniką . .^...  $23 IJ.Į

Valparaiso, >0., 13 kp., per <
V. A. Greičių .............. $1.20.

Brooklyn, N. Y., pav. A. 
. Astrauskas  ............. 6d į
Montello, Mass., paM^. Juška 6a. 
St. Louis, Mo., pav. J. Kla- .į 

staitis ...... i................«■$. 60.
Hudson, Pa., pav. PfcSungai- - 
' la ....................................... t- 60.,
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Springfield, Mass., pav. V.
Narijauskas ................ 6a

Kewanee, III., pav. J. Karo 6a 
De Lancey, Pa., pav. A. Mer
kevičius ...............   6a
Pavvnee, III., pav. D. Dutkus.. 6o. 
Baltimore, M d., ii kp., per S.

Urlakį ..............................  $9.00.
Rochester, N. Y., 52 kp., per

P. Petronį ......................  $1.20.
'Dayton, Ohio, 61 kp., per P.

Dambrauską .................. $6.60.
Lewiston, Me., 34 kp. metine 

ir apdarams V. K. raštų, 
per D. Balčiūną ......  $24.12.

Chicago, III., už parduotas 
knygas, per J. M. Šimkų $1.50.

Worcester, Mass., 50 kp. per .
C. J. Žemaitį .................. $3 00.

Clevcland, Ohio, nedateklius,
per J. P. Garmų .............. 10.

Throop, Pa., 35 kp., per J.
Stulpiną   .................. $1.65.

Chelsea, Mass., pay. Alex. Se- 
beika ...................  60.

So. Boston, Mass., pav. K. Gu- 
dutis, per Kengrį ......... 60.

Maryd, Pa., pav. J. O. Pet
rauskas ..........  6a

Clinton, Ind., naujas ir ap
darams V. K. raštų, per
D. Riovką ...................... $2.45.

Ręnton, Wash., 46 kp., nauja, 
per A. Kalvaitį ......,... 60.

Athol, Mass., nauja kp., per J. • 
-~D. Tarmių ..........   $6.60.
Springfield, III., pav. P. Žvin- 

gila .... f........................   60.
Gardner, Mass., pav. A. Rut

kauskas .............. j......... 60.
Chicago, III., 33 kp., per B. ■

Jasiulį ...........................  60.
Chicago, III., 33 kp.,’ apdarams

V. K. raštų .................  $16.80.
Ronald, Wash., 62 kp., per

A. Ilgūną ..'.................. $13.80.
Elizabeth, N. J., 51 kp., per
' A. Kunutkį.................  $5.88

Elizabeth, N. J., 51 kp., apda-
rams V. K. raštų ...... $1.12. 

Seevylle, Ind., per A.. Stum-
bą t.................................... $1.20.

Throop, Pa., per A. Mitkų.. 60. 
Tilton, N. H., už ženklelį J.

Druskis ............................. 60.
Sheboygan, Wis., 63 kp., ber

P. A. Deltuvą ..........  $4.80.
Herrin, III., pav. S. Jasuns- 
kas ...................................... j.. 60.
Athens, Ilk, per V. Keistutį $1.60. 
Portage. Pa., 64 kp., per S.

Savicką ..................■.... $4.20.
Portage,. Pa., 64 kp., apda

rams V. K. raštų ..........  84.
Chicago, III., 37 kp., per F..

A. Juozapaitį ................... $1.80.
Chicago, III., 37 kp., apda

rams V. K. raštų......... J $3.36.
Chicago, III., nauja kp., per

J. Zacharauską ............... $6.00.
Coal Center, Pa., 39 kp., per

M. Sarpalių .................... 60.
Kenosha, Mis., du pav., per 

> K. Kliaugą  ................ $1.20.
Millinocket^ Me., nauja kp., 

per T. Sadaucką ...... $549.
Chicago, III., pav. S. Prantns- 

kis ...................................... 60.
Cheltenham, Pa., nuo pavie

nių, per S. Rautuvą .... $2.40. 
Rock Forge, W. Va., pav. S.

Ivanauskas ........................... 60.
Windber, Pa., du pav., per T.

Skačkauską ......................  $1.20.
Athol, Mass., naujas, per J.

D. Taunių ..............    60.
Maryd, Pa., apdarams V. K.

raštų J. O. Petrauskas .. $1.00. 
Chelsey, Mass., metinė ir ap

darams A S. Sebeiką .. $2.04. 
Dikson City, Pa., pav. Tam.

Norvitte .................  60.
New Yorkr, N. Y., nauja kp., 

per D. Norselą  .... $9.00.
Du Bois, Pa., nauja kp., per
J. Vailionį .................. $13.20.

Tacoma, Wash., pav. V. Gri- 
kevičius .......................... 60.

Middleboro, Mass., pav. T. M.
Resevičius .......................... 60.

Wilson, Pa., 57 kp., per J.
S. Mažeiką .... . ................. 60.

Detroit, Mich., nauja kp., per
M. Mockų.....................   $13.20.

Chicago, Ilk, 22 kp., per R.
Žemaitį ..................  $iO.8a

Chicago, III., 22 kp., apdarams
V. K. raštų .................. $9.24.

✓irden, III., pav. metinė ir ap
darams P. Blažis ........ $144.

^E. St. Louis, III, pav. J. Mi
lius ................................. 60.

Grant Works, III., pav. J.Ariš- 
k* ......................................  60.

E. St. Louis, III., pav. F. J.
Keserauskas.............................60.

Seebyville, Ind., nauja kp., per
A. Kazakevičią ‘.............. $570.

Wilkes Barre, Pa., nauja kp., 
per J. Stankevičią $7.20.

Betoit, Wis., du nauji pav., 
per P. Vaičiulaitį ..... .■ $jjįo.

Camegie, Pa., pav. P. Lepas 60. 
Courtney, Pa., 16 kp., per D.

Lekavičią ...................... $540.
(Tyi ant penkto pual.)

■y Su paveikslais

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Vertė J. Laukis

Ratu-Kidul, gyvenančią ant juros dugno stebuklingame 
rūme ir valdančią dvasiomis, kurios siaučia ant uolinių 
krantų. Greta su ja yra pikta baidyklė Ni-berolong, kuri 
su noru duoda žmonėms turtus, bet paskui viliūgiškai pri
verčia už tai atsimokėti. Galėtume dar daug pasakyti kaip 
iš įtikėjimų ir niektikysčių, teip ir iš papročių bei rašliavos. 
Bet šitos stabmeldiškos savybės nesiveda į vieną visą pa
veikslą dėlto, kad jos kuone visur susimaišė su indų ir ma
hometonų papročiais, o tos gentės, pas kurias to nėra, stdvi 
ant teip žemo laipsnio, kad jų tikėjimas nesiduoda sistema- 
tiškai išguldyti. Tyrinėjimui, legendinių padavimų daugelis 
šitų tautų suteikia turtingą medžiagą, šitai buvo surinkta 
pasakojimai ir sakmės pas makassarus ir buginėzus, pas 
sanginėzus ir battakus. Paskutiniai, tapę pirmiausiai ži
nomais dėka Vander-Tuuku, apdirbti dabar K. M. Pleite 
ir apeina savyje daug originališkų kosmogoniškų mytų ir 
simbolų. Galima abejoti galėjimui suprasti tikrą panašių 
pasakojimų prasmę ir atskirti nuo jų tikrai vietinius ele
mentus nuo perkeltų iš priekinės Indijos. Šitas pastebėji
mas liečia teipgi tokį paveikslą kaip Batora-Guru, kuris 
yra garbinamas^ kaipo augščiausias dievas-sutvertojas, bet 
kurio vardas nurodo į priekinę Indiją. Tokiu budu visur 
šitam dideliam apskrityj galima surinkti tik trupalus, tei
sybė skaitlingus ir Jdomius.

6. MONGOLAI*).
(Dr. Ed. Buckley straipsnis, Chicago je)’.

Nusisiuntimo raitai. Stoka, kuri niekuomet nebuvo papildyta, yra 
tame, kad Waitzo veikale nėra nieko apie mongolu*; medžiaga gi yra išmė
tyta po aprašymus kelionių, etnografiškas apyskaitas sulyg Rusijos im
perijos žmonių ir visokius mokslo draugijų laikraščius bei pranešimus, 
ir tt. Kad gauti abelnų supratimų, reikia Fr.. Muellerio A/Iprmeme 
Ethnographie imti, tas dalis, kurios liečia šitų dalykų; jis kaip paprastai, 
yra pilnai ištikimas, bet permažal pasako apie tikėjimų.

Sulyg Siberljos tai sekanti A. Castreuo yra dideliai (domus; Reise- 
erinnerungen aui den Jahren 1838—44 (1853 m.), ir Reiseberichte -und 
Brirfe aus den Jahren 1845—49 (1856i. abudu A. Schiefnerio redaguoti; 
W. Radlov, gtširien, Lose Blaetter eines reisenden Linguisten (1885 m. 
jame yra skyrius Daį chamanenthum und sein CultusJ; Proben dei 
Volkslitteratur der tuerkischen Staemme Sued-Sibirtens (8 tom.. 1866— 
1872 m.). A. Schiefner, Heldensagen der minussinschen Tataren (1859 
m.). Iš senesnių raštų apie vidurinę Azijų turime ypatingai paminėti
I. J. Schmtdto, Forchungen im Oebiete der aelteren religioesen. poli- 
tisehen und literaeriechen Bildungsgesehichti der Voelker Mittelesiene 
(1824 m.), ir k.; iš naujesnių veikalų yra Arm. Vambery; Die primitive 
Cultur dės turico-tatarischen Volkes auf Grund tprachhcher Forschungen 
(1879 m.); Das Tuerkenvolk m seinen. ethnologisi.hen und ethnografi- 
schen Betiehungen geschildert (1885 ra.). Japonija yra gerai aprašyta
J. J. Reino (2 tom., T881—86 m.), kuomet iš skaitlingų apie keliones kny
gų turime paminėti gražiai paveiksluotų C. Netto knygų ir sumaningus 
Izabelės Bird aprašymus. Daug užtikimos medžiagos teipgi galima rasti 
Ph. F. von Sieboldo, J. Hoffmanno, Leon de Roeny, A. Peismaiero ir 
B. H. Chamberlaino veikaluose ir straipsniuose. Sulyg mongoliškų ele
mentų. randamų Tikrojoj Indijoje ir Užpakalinėje galima sulyginti ver
tingų abiejų metašimčių R. N. Custo kalbų kataiiogų. A Bketch of the 
modem languages of the Eaet Indiet (1878 m.).

Mongolų vardas po teisybei priklauso vienai gentei, 
padarančiai nedidelę didžiosios veislės atžalą, bet tankiai 
vartojamas ir pažymėjimui visos veislės, kurią kiti velija 
vadinti “augštutine azijatiška” veisle. Męs jau minėjome, 
kad šita veislė kaikuriems etnografams yra dideliu maišu, 
į kurį jie meta viską, kas jiems papuola. Šitai Peschel ne- 
sisvarstęs priskaito visus amerikiečius ir malijiškuosius po- 
linėziečius prie “mongolėniškų” tautų, teip kaip Max Muel- 
ler priskiria malajiškinius polinėziečius ir dravydines tautas 
prie Indostano, kurių paskutinės, anot Pesdielio ir dau
gumom etnografų, padaro atskirą veislę. Fr. Muellcr,' dau
giau negu kas nors kitas, aprubežiavo mdngolų sritį, ka
dangi jis paskaitė net ant šiaurinio Siberijos pakraščio 
gentes, kamčadalus, ainosus ir kitus su Amerikos cskimd- 
sais atskira veisle — arkliškąja arba hiperborėjiškąja. 
Bet net ir 4eip mongolų veislė liekasi ne tik iš visų skaitlin 
giausia. bet ir labiausiai atitraukta nuo musų akįų savo 
vienumu ir susirišimu. Apie pirmuosius mongoliškų tautų 
persikilnojimus, apie jų santikius su kitomis tautomis, ku
rias jie, galbūt, išgujo iš savo gyvenimo vietos, arba susi
maišė su jomis, neduoda mums žinios nė poetiškieji pada
vimai; vienintelį ir tai neužtektiną būdą atsižinojimui ko- 
nors apie tai, duoda tyrinėjimas kalbų. Todėl, tikras gru
pavimas atskirų šito kamieno šakų nėra galimas, ir męs 
dėlei šito pasitenkinsime peržiūrėjimu svarbiausių šitos veis
lės šakų,\nepriduodami joms tikro klasavimo.

Pirmiausiai atkreipia į save atidžią urališkai-altajiška 
šeimyna, kuri savu žarų, skiriasi į dvi šakas: ugriškai-suo- 
mišką k turkiškai-totorišką. Prie pirmosios priklauso: 
suomiai, lapai, įgauniai, lyvai, Rusijos šiaurėje ostiakai 
Obi upės įkloniu ir šamo j rėdai, skystai išsidraikę po plotą 
nuo Urališkų kalnų iki Baltųjų jūrių ir Ledinio vandenyno. 
Iš turkiškai-totoriškų genčių( kirgizai, abakaniniai ir altaji-

; Vedlinis mongolų pobūdis tankiai yra aprašomai flef- 
> mati§ku4i lėtu ir prozaiŠku. Kaipo Stepų gyventojas jis pa* 
prastai yra nomadas (klajoklis), jo užsiėftnmu tankiausiai 
yra'auginimas gyvulių; jis teipgi užsiima žemdirbyste; jis 
yra tik medėjas ar žvejas, jei gamta nesuteikia kitokio už- 
siėihimo? Šiteipos jis yra barbaro typu. Poetiškas gabu
mai griežtai sakant, yra randama šitoje veislėje tik pas 
suomius.. Medžiaga pasakoms pas vidurinius ir augštuti- 
niuĮ azijatiškus nomadus daugiausiai yra paimta iš Indi
jos*). Teisybė, kad chinai turi seną giesmių rinkinį, bet

* •) Tb. Benft* pirmutinis patarė šitų jungimų. Apšnekamos pasa-^ 
koa buvo surinktos B. Juelgo, Kalmuektscbe Maerchen (1866 m.), Mongo-' 
Hshe Maerchen (IMS m.).

joms negalima duoti jokios poetiškos vertės. Kariškomis 
ypatybėmis mongolai teipgi nėra perdaug atsižymėję; bet 
jie gali užpulti didelius apskričius baisiomis ordomis, pa- 
nėšinčjomis daugiaus į einančią nomadišką veislę negu į 
kariumenę, blaškydami ir naikindami viską vienu tik skait- 
lingumu, neparodydami nė 'kariško sugiebumo, nė narsos. 
Gabumo politiškai organizuotis jiems trūksta labiausiai; 
jų kunigaikštystės puola su pergalėtojo myriu ar už kelių 
gentkarčių po jo; net jei jos tęsiasi ilgiaus, ačiū pavienių 
valdininkų gabumui, kaip tas buvo su Didžiojo Mogulo 
valdžia Delhije, tai visgi jie neparodo gyvybės. Laike se
nojo svieto pabaigos hunai davė stūmį tam didžiamjam per-

__________ .. per du metašimčius Mongolai 
lidžiuosius pergalėtojus, Čingischaną, Kubilai

'bet tai tik čion, o ne terp nių stab^nelijžių
ką mytai apie senus dievus ir \ J buvo turinkte. 
Męs turime sulyginamai turtingą medžiagą tyrinėjimui 
suomių šalies. Siaurine vidurinių metašimčių rahiava me
ta tiek daug pašalinės šviesos ant Suomijos, kad Ubai ap
simoka rinkti šitas dalis liečiančias Suomiją, kaip tą Beau
vois yra padaręs, pav., sulyg raganyįės. Jau paskutinio 
metašimčio pabaigoje, vyrai kaip JPorthan; Lencąirist ir 
Ganander pradėjo rinkti ir aiškinu senas runas. Bet jų 
darbai toli buvo pralenkti E. Loennfotto, kuris ilgus metus 
gyveno terp šitos tautos, užrašinėje dainas iš giesmininkų 
burnų ir pats, kaipo tautiškas giesmininkas, iš dalies sudėjo 
ir sutaisė pasakas į poetišką formą. įš šitų darbų jis pa
darė tris didelius veikalus. Visų svarbiausiu yra epiškųjų 
dalykų rinkinys, Kalevala, apie kurį Ixiennrot 1835 m. 
išleido laidą iš trisdešimts dviejų knygų, o 1849 m. pa
didintą laidą iš penkių dešimtų knygų arba runų. Lyriš
kąsias nn^mac i;® r-— • vardas imtas nuo

1880 m. jis išleido tre- 
formulų ir dainų rin-

~ 1 raš-
(ta ir ji yra gabiai ap
joję. Teisybė, kad ru-

w v — j-------------•"t vaveuill^ Ikliy

kąsias poemas jis surinko Kantelet. 
vietinės arpos (Kantele). Galiaus 1 
čią bet nemažiaus svarbų magiškų iv^iuiuų ir oainų 
kinį, kurias Beauvois panaudojo pagi^intju savo puikiam 
tui. Tokiu budu medžiagos netrukst“ 
dirbta Castreno jo suomių mytologiju^. icieyDe, Kaa to
niškasis tyrinėjimas nėra dar užbaigta^ ir vyrai toki kaip 
J. Krohn, ir kiti yra atsidavę Suomijojje rinkimui ir kritiš
kam medžiagos perkratinėjimui.

Augščiausias dievas pas suomius vįadinasį Jumala arba 
Num, ar Jilibeambaertje, kaipo kaimenih globė, 
paskutinis tik pas kaikurias gentes. Žodis J111 
greičiau į dievystę abelnai negu į dievišką pavituyuę, kfiks- 
čionių Dievas teipgi tankiai vadinasi Jumala. Todėl runose 
kitas vardas daugiau prasineša, būtent, lUkko vardas, senis, 
tėviukas, kuris siunčia griausmą. Apudu Častreno lai
komi oro dievais; be šitų yra elementu dievai, k, a. van
dens dievai ir žemės dievai. Hiisi, kurią Uijotasi kaipo pik
tų sutvėrimų, buvo, gangreit, išpirmo giriniais kipšais. 
Supratimai apie žemutinį svietą, Tuone a, augštai j yra išsi
vystę, ir, turbut, krikščioniškos idėjos įsimaišę į juos. 
Mana ir Tuoni, žemutinių sričių viešpats, viešpatauja ten, 
kuomet ypatingas paveikslas yra daromas dievui; mirties. 
Be šitų dievų yra dar daug dvasių globėjų, Haltia, kurių 
kiekvienas suomis turi po vieną, kurios lengvai įveikiamos 
magikų. Kas atsieina raganybės, tai je i 
randame panėšint į raganybę atsitinkanti 
Loennrott suteikė mums daugelį magišku naujų, i^u uię>> turime dabar progą sulyginti jas su magiškus kitų tau
tų žodžiais. r 1

Didelis suomių mytplogijos gražumas yr i tamįe, kad 
ii nriima IŠi
Kalevala prasideda nuo kosmogonijos, . 
kia akyvus dalykus sulyginimui, bet jojį yra 
svetima pradiniams stabmeldiškiems sur._ 
epika seka nuotikius trijų karžygių, Wa*i 
rinen ir Lemminkaeinen. Šitie karžigiai iš 
nedraugingą šiaurės Pohpjolos šalį kaipip ja ,

Ilmarineno? veš 
riuos\$©uhi, 

į Tuonela, 
Runfcs yra 

ir dėl civi- 
kad po

sikėlimui, kuris padarė vidurinių metašimčių Europą, 
dūriniuose 'metašimčiuose ir per du metašimčius mot 

. išdavė tris Hi * ' . . J
ir Timurą./ Jie pergalėjo Chinus, nuvertė Bagdade Kali
fatų, apėmė Persiją, Rusiją ir Mažąją Aziją, įsibriovė į. 
Vokietiją Ur bet niekuomet neužėmė vadovaujančios svieto 
istorijoje dalies. Jie galėjo tą padaryti senovės laikuose, 
jei tas teisinga, kad pirmieji Chaldėjos gyventojai, lopšys 
assyriškai-babylioniškos kultūros, priklausė augštutinei azi
jatiškai veislei ir net buvo priskaitomi prie chinų. Bet 
tas labai sunku yra spręsti. Teip pat nėra tikra kokią dalį 
šita veislė turėjo persų civilizacijoje. Kad persai priklausė 
prie indo-germanų, tai tas yra lygiai teip tikra, kaip ir kad 
Iranijoje civilizacija išsivystė sužiniame priešingume ne
draugiškiems turanams ir šitoje prasmėje tik po jų įtekina 
Turaniškas yra vardas, kuris kartais yra dar vartojamas 
pažymėjimui augštutinės azijatiškos veislės.

Kas liečiasi tikėjimo, tai mongolai yra charakterizuo
jami dideliu abejutumu. Didieji vidurinių metašimčių per
galėtojai, kurie apsipažino su visokiais tikėjimais nuo rytų 
į Azijos vakarus, buvo ne tik tolerantiški, bet išreiškė net 
savo eklektiškus norus ir akyvumą įvairioms tikėjimo for
moms. Bet jų uždaviniu buvo Dievas danguje, o Chakan 
ant žemės. Tikėjimiškuosę indų ciecoriaus Akbaro pama
tuose šita eklektiškoji linkmė pasiekė savo augščiausią laip
snį^ T^dėl negalime stebėtis, jei kuone visur pas mongo
lus ,sveįimi tikėjimai yra išsiplatinę. Daugumas augštu- 
tinių azijatiškų genčių neatkeitė dar savo įgimto šamaniz
mo^ ar t neapvilko jo kokiais kitais tikėjimais. Pas šitas 
tautas randame sekančius tikėjimus vyraujant: buddizmą • 
Tibp(ę, IChinuose, Japonijoje ir Užpakalinėje Indijoje, isla
mą pas turkus, Jaiomet magiarai, suomiai ir pavienės azija- 
tiškps gentės yra krikščionimis. Didelis šakų įvairumas, 
nomadrškų jr apsisėdusių, apgy venančių teip europinę kaip 
ir azijinę ,Rusiją yra kuo įdomiausias;: pas juos randame 
mahometonus totorius, kirgizus, buddistus, kalmukus ir ki
tus. Buddizmą Tibete ir Chinuose bei tautišką chinų tikė
jimą apšnekėsime musų istoriškoje dalyj. Čion tik turi
me pasakyti, kad paskutinysis neišsižada savo giminingu
mo su mongolų gamtos tikėjimais. Pas mongolus, barba
riškos tautos ir Chinų civilizuotieji žmonės turi svarbiau
sius dalykus iš vieno: pav., tikėjimas į dangų kaipo į augš
čiausią Dievą, priešingumas terp dangaus ir žemės ir augš- 
tai išsivystęs šeimyniškas jausmas, apsireiškiąs garbinime 
bočių ir savotiškose magijos formose. > ,

Ypatinga, priimta čion animizmo ir ‘magijos forma, 
yra šamanizmas. Fetišizmas, sulyg Vambery, tik menkai 
įtėmijamas, bet neabejotinus ženklus fltotemizmo randame 
pas turkinius totorius. Kaip paprastai, šitos veislės tiki 
į Augščiausią Dievą, Tengere, gyvenantį danguose; Ir į 
galingą, pavojingą dievą, gyvenantį žemutiniame sviete,' va
dinamą Erlik (Irle-chan). Priegtam, žmogaus gyvenimas 
priklauso nuo visokių saugojančių dvasių ir pratėvių. Kad 
juos prilenkti prie savęs, reikia šaukti magiką. oro prana
šą, vaistininką, žynį, Kamą ar Šamaną, jei vartoti vardą 
tikrai paeinantį iš Indijos. Samanuoti yra paveldėtinė ga
lybė ir nėra laikoma kaipo perduodamoji mokyba, tik kaipo 
viršgamtiška paveldėjystė, kurią tėvas perduoda savo sū
nui, o kartais dukteriai. Svarbiausia to idėja yra tas, kad 

pratėvių dvasia įeina į Šamaną, teip, kad jis yra ištraukia
mas iš savęs paties ir svieto paroksizmaiš, iškraipymais ir 
nesvietiškais dūkimais ir tokiu budu jis įeina į augštutinę 
šviesos sritį ar žemutinę tamsos sritį, šitas šamanavimas 
randama'pas daugumą ąugštutinių azijatiškų tautų, o Euro
poje randame jį pas lapus, šamanas vartoja būgną nuteptą 
visokiais paveikslais, į kurį jis muša ir pritaria savo žiau
riomis ir rūsčiomis dainomis. Savo ekstatiškame padėjime 
Šamanas lipa į dangų gauti padavadijimą nuo dievo sulyg to, 

Šamaniškame garbinime yra trys 
laipsniai; vienuose magikas eina tik teip toli, kad galėtų4 
nuskriesti į žemutinius dangaus skraitus; didieji ir gar 
sus šamanai gali pasiekti augščiausia dangų. Bet jie teipgi 
turi nusileisti į žemutines sritis. Šitas ypatingai Atsitin
ka, kuomet jie valo jurtą (šėtrą) po mirčiai. Yra tikima, 
jog .mirusio vėlė slankioja ten ir nori nutraukti gyvas esy
bes įsu savim. Todėl reikia pagauti tą vėlę ir nuvesti įą 
į mirusių karaliją, pas kitas vėles, kas yra atliekama šama
no su dramatišku gyvumu ir kuoįspudingiausiai. Kita ša
mano priederme yra daryti aukojimus, ypatingai aukojimą 
arkUp. kuris yra užmušamas ir išdalinamas su visokiomis 
apeigomis ir magiškomis formomis. Susirišimas aukojimo 
su prisipka pas daugumą šitų tautų yraK labai akyvas, nes 
ima^t prisieką darant sutartį ar duodant pažadėjimą yra 
geriamas aukojamo gyvulio kraujas.

7. SUOMIAI (FINAI).
raitei. A. Bchiefner. ffalrtoata. dgt NotionalEpoi der 

Finne^. 41852 m.); prancusų vertimas iitoa eplkoa buvo atliktas L. 
Leotucon le Duco, anglų W. F.' Klrbyo (1888 m.) ir neseniai vokiečių 
H. Pauee (1889 m.); J. Grimm, ūeber dat finnieche Epoe (Kleinore 
Bchriften. II); A. Castren. Lectnret <m Fteaisch Jfgtholon (vokiečių 
vertimais Schiefnerio. 1853 m.); B. Beauvois. Le magie rhes le» Finnoie 
(R. H. R. 1881—M m.).

Suomiškoji mongoliškos veislės šaka, j>rie kurios pri
klauso lapai, suomiai, įgauniai ir lyvai, turėjo apėmusi pra
eitose gadynėse rasi didelę šiaurinės Europos dalį ir bu
vo, sari, vis daugiaus nuvaroma vokiečių genčių pęiplau- 
kimais, ar gal, susimaišė su jomis. Tacitus jau mini suo
mius savo veikale -Germania, bet jis galėjo gauti tik neaiš
kius pranešimus apie jų mira feritas. Suomių tauta yra ka
mienu šitai šakai. Jų mytologija turi tokią pat vietą terp 
augštesnių azijatiškų veislių, kaip ir pohnėziškoji terp Pie-

Persiją, Rusiją ir Mažąją Aziją, įsibriovė į
?jas, bet šitas 
imala nurodo 
ienybę; krikš-

b 
ĮLTkko vardas, < senis,

van-

la, augštai yra išsi-

ts, viešpatauja ten,

s būdą ir pavidalą 
ią kitur. Kadangi 

formulų, t(ai męs

ji priima tikrus epiškojo cikliaus išve)jzdžius

niai totoriai) ę.vena pietinėje Siberijoje, pasiekdami nuo o'reikZujlma.
rytus ežerą Baikalą; Lenos įkloniu gyvena jakutai, Mon
golijoj tikrieji mongolai; į vakarus nuo jų kalmukai, apie 
Baikalą — buriatai, į vakarus nuo jų. minusiniai totoriai, 
į vakarus nuo Amūro — tungusai, skystai išsidraikę po 
didelį plotą, gabaus į pietus nuo tungusų mandžurai. Ki-> 
tomis mongoliškomis tautomis yra chinai, korėjai ir japo-"’ 
nai. Musų pažintis toli neužtektina, kad galėtume tyri
nėti etnografiškus Chinų išvyzdžius. Labai yra galimu, 
kad “šimtas šeimynų”, iki kurių yra nusekama chinų kul
tūra, ir kurios atėjo senovės laikuose iš šiaurvakarių kai
po ir mandžurai, kurie vėlesniuose laikuose įgijo ant Chinų 
valdžią, priklausė prie augštutinės azijatiškos veislės; bet 
kokiame giminingumo laipsnyje jie stovėjo su pirmutiniais 
gyventojais, visai negalima susekti. Japonijoje gyvento 
jai yra, turbut, pasidarę iš susimaišymo ainosų, pirmųjų 
laukinių gyventojų, prigulėjusių prie hiperboriečių, su įvai
riais mongoliškais ateiviais, atėjusiais nuo Azijos sausže- 
mio. Malajų kraujas rodosi teipgi nemaža yra prisimai
šęs; kiti net tvirtina suradę giminingumą su papuasais.
Jei męs vėl pažvelgsime į sausžemį, tai Tibete ir šiaurine I 
Himalajų pašlaiste atrasime tautas ir gentes, kurios tikrai 
gali būti priskaitytos prie mongolų. Su bramanais susitin
kame Užpakalinėje Indijoje, kur Tai ir Annama teipgi abel- 
nai skaitoma mongolais. Apie Užpakalinę Indiją labai ma
žai etnografiškai yra žinoma, kadangi, tautoms, gyvenan
čioms ten, priėmus buddistų tikėjimą ir chinų civilizaciją, 
stinku yra susekti pradinę giminystę. Žinoma, yra gali
mas tūlas susilietimas arba susimaišymas su malajiškais 
elementais. Paskiausi kalbos ;r Chmerų (Kambodžijoje) 
senovybių tyrinėjimai nepasiekia tęliau kaip senus indų 
įtekmės laikus, ir todėl neduoda šviesos apie pradines sąly-

ir fbj 
i, žinoma,
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ikiai parsi

tima

vesti marčios, kuri gabaus yra laimėj __ 
liau jie gryžta išplėšti $ampo lobį. Iš da 
šeimininkas Pohjolos užduoda jiems, yra keli 
su kuria sujungtas žemutinių sričių aprai 
svarbios kaip nuo mytologiškos atžvalgo 
lizacijos istorijos. Mytologiškai yra be 
didžiųjų karžygių formomis statoma s 
sunku yra jie išaiškinti juo labinus, 
labai daugeliu įvairių būdų.
liko sudvasintos; “šiteip, VVaeinenmoei _ reis 
išmintį kaipo tveriančią žodyje ir dainolie; II

Vienok s 
šiteip, \Vaeinenmoei
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>s nįrtų fbrinos
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daroma
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tistišką galybę, padarančią formas su t

a dievišką
inen ar-

. . . u -------- ies pa^elba; I^m-
minkaeinen. drąsią, toli siekiančią narsą, Hink« niurną vei
kime”. (Carriere). Šita epika teipgi pilna yra magijos; 
\Vaeinemoeinen yra didelis ruhiškas mokslinčius ir magi
kas ir daugelis magiškų žodžių ir pabūklų lošia žymią, dalį. 
Sunkiausia yra išaiškinti Sampo, lobį; ant kurinį IlniRĮiHen, 
kalvis veikė ir kurio turėjimas davė gerovę ir pdairaipiiną. 
Vieni žiuri į Sampo kaipo į tikrą daiktą, kiti aišcina jį my- 
tiškai kaipo suotemą, ’ saulę, treti simboliškai — - -- 
turtų asmenį, bet, regis, nieks neišaiškina visokiį 
.... —i ------------------- . j .
’ - - . . • • . 0------------’ ’ *1

dėlę epiško cikliaus svarbą. Visoje mongoliškos į-

karžygia-sagas apie Kaleva karžygius, kurie jy; 
r* " J* . -<>- T
nesusilygina su suomių Kalevala svarbumu...

8. SEMITŲ ŠEIMYNA.
Noeieiuntimo raitei. Svarbiausi senovės istorijos raiik 

paminėta vėliaus (skyriuje apie Bgypto raillavg); čion 
kuoakyliausiat parašytų knygų Ed. Meyero, Geechichte dek 
(I. 1884 m ), kuri ikiiiol toli pereina visas kitas sutraukas^ 
tua turime: Tb. Noeldeke, Die 8mU4«ch«»'JBpra> hen, eine 
m.); F. Hommel, Die Semitiechen Voelker und >p’<uhen 
ii tas veikalas, rengiamas penkiems tomams; kaipo ---------

ir magi

aipo visų ■ 
smulkme-

nų papkaktinai. Bet męs pasakėme gana, idant parodyti di- 
_ _ ____J veislėj ap- 

rubeje jis yra vienas savo budo. Teisybė įgauni* i turi >avo 
~ ~ \ trinkti

po Kalęwipoeg Bužvardžiu. Bet jie, tegul if gatįa svarbus,

, Apie | eeml- 
ISkizoe ^(1887

buo.. 
Uk

veiKMiHK, rengiama., penKiems tomams, kaipo pirmas antmeiahtla 
semltlkkos kalbos Ir senovybte mokslo encykliopėdift); 11* Hobertson 
Smith, Lectnree on the religion of the Semitet (I. Burnet Sect. 1889 
m.); B Renan. Hietoire generole et tyeteme < ompardydee ifcapueA’ »emi.
tignee (I. Ima lai4. 1855 m.; daugiaus tomų i»ei6ėjo, bei 
tomas vienval buvo perspaudornas); youvellet considert 
caractere general de» peuplea temitigaet et en partieulier 
dance au moabtheietne (J. A. 1859 m.); Renano teorijos-H 
gus atraipaniua. kurių paminėsima kaipo svarbiausiM; 
(Chipa, I.); L. Diestelto (Jahrb. t. d. Theol 186«), 
gabiu, nors nelabai originališkas, teisinamas R. F. G 
Bemiten und Indogermane* (I. Aug. 1864). Tali vertesnis 
Aitų dviejų veislinių šeimynų suteiktas A. M. Fairbairno 
filosofijos Ir istorijos tardymuose); E- Bchradero. Die 4 
Chaldaeer und die Vrtitze der Bemiten (Z. D. M. G. 1£73); 
Baudissino, Studien tur eemitiochen Religionegeechichtd (1 
m.); Fr. Baethgeno. Beitraege eur eemititehen Re 
Der Gott leroelt und die Goetter der Heiden (1888 m.). ĖL_ 
cheologljos Draugijos trasas (nuo 1872 m.) turi daug svarjbaus 
Aptvalga vėlesniųjų atradimų sulyg Biblijos yra sutelkta A H. _ 
Freth Ughte from the andent monumente (neseniai išverstų | voįh 
kalbų padidintoje formoje). Jei kreipsimės! prie pavienių tautų, tai 
Selden. De dii» Bgrie (1828 m.) via vertu paminėki; D. Chų-olsohu, 
Soabier und der Stabitmut (2 tom., 1856 m.). Vėlesni atndimai st 
hittitų randami pu W. Wrightg, The empirg of :the Hittiteii (Žra Ii 
1886 m.); A. H. Sayea, The Bitutes (1888 m. biblijinis paiattaa 
kial); Per rot Ir Chipiaz, Hieteire de Port dano rantiųuitel IV. Apla 
finikus yra didelis F. ę. Moverso veikalu, Die Fhoenicfer (4 tom.. 1^41— 
56 m.); nelabai aitikimu ir turi daug te. kaa buvo didėlte maiSatiu 
prieAaatim. Geru medžiagos rinkinys imtas nuo antrgdu -atliktas M. 
A. Levyo, Phoenlciche Studien (4 H. 185šw 70)7^ bęakt&ka 1 
duota Ph. Bergero (Lichteribergeryj). R. P>dcbmauA Ge< 
Phoenicur -(Onckene). Svarbiausiu veikalu apie Fldlkijų ; 
de P.haenicie, kuriame E. Renanu paduoda aavo kellonitr »aee’ 
nai senovės semitiškų tikėjimu tyrinėjimu yra labai atsilikę 
galima stebėtis, žinant, kaip daug tas priklauso nuo rinkim. -. . r. 

•tymo antrašų, kas dabar au uolumu yra daroma, k. a. Corpus laęsrip. 
tionum Somlticarum (staigos. Svarbia žinios versme sulyg šitų tikėjimų 
yra Senu Įstatymas, Ir moksliškoji kritika nuveikš daug, idant Senų 
Įstatymų vartoti kaipo brangių versmų senoviškai istorijai. Ewaldo» 
Re u aso, Kneneno, ^eĮlhauseno, Rob. Smttbo ir ti Man lai Stador'veikalai r 
metų šviesų ant izraėlitų tlkšjimo ar jo dalies Istorijos, yra ųeral tino* 
mL I. Goldslhero bandymu, Der Mgthos bei den Hfbraeem (1876 m.) 1 
sutverti gamtiškus mytus ii vardų Senams Įstatyme tr ii pavienių buk 
čių, atrado štek-tlek paaekėjystės, bet aplamai yra skaitomu nennsidavusių.

Dabar ateiname prie tos veislės, kuri valdo svieto isto
riją, tariant, terpžeminės, arba, kaip Blumenbach nevisai 
teisingai užvadina ją, kaukazinės. Pradinis Jungimąsi jvai-
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S. STEP1MAK

amelis ant Volgos
APYSAKA.

Versta iš rusų kalbos.

E — faip ir išėjo, nieko nepasakęs, — pa- 
Brirtino Kate. vfrfc*.
f — Keisti dabar atsirado svečiai! — nu
tuokė prokuroras. — Man labai nesmagu, 
B~ pridūrė jis rinitu tonu, — bet aš turiu pa- 
Baryti kratą.
|| — Ar tamstos turite raštą? paklausė Kate. 
B — Tai visai nereikalingas daiktas, ;— rim- 
Bu atkirto prokuroras. Jis norėjo dar rūsčiau 
■asakyti, bet susilaikė. — Tiesa, — atsikreipė 
Bs į savo draugą, žandarų oficierių, — Ivan 
Kranovič, ar pasiėmei su savim popierą?
B Žandaras išsitraukė iš kišeniaus didelį ket- 
Įrtainiškai sudėtą popierą ir padavė jį Katei, 
n išskleidė ir pradėjo skaityti, arba teisingiau 
■kant. laikyti prieš akis: iš nerimasčio ji ne- 
Klėjo pažinti nei vienos raidės.
BĮ Prokurorui atsibodo laukti.
■ — Atsiprašau, — prakalbėjo jis sarkastiš- 
■n, — musų raštininko ranka matyt labai ne- 
K-ki, o mes laukti negalime. Leisk tamsta 
Han pereiti per kambarius.
JO Katė ėmė jį vedžioti po namą.Ui Tuo laiku fligelyje šit kokia buvo scena.
■ Išgirdęs tarškančius tekinius, Vladimir pri- 
■co prie lango ir pažino žandarus.
M — Apskundė išgama! — šuktelėjo jis.
M Pirmučiausiai jis manė pulti į sodną, o iš 
įS pasileisti į mišką ir pasislėpti. Bet du 
■ndarai tekini pribėgo prie fligelio ir apsu- 
H jį. Išeiti nebuvo galima. Jis buvo apskų- 
Has ir gaudomas kaip žvėris.
gd — Prasimušiu, — nusprendė Vladimir, 
Baldamas prie durių. Ant slenksčio jis sutiko 
Būklę ir vos ją neparvertė.
B — Mielas, panelė, liepė pasakyti, kad at- 
Bdžiavo tave sugrobti.

Į — Žinau, žinau. Na?
I — Panelė man liepė tave paslėpti. Eiki
me, jei nori, aš tave į rūsį uždarysiu.
B — Ačiū, senute, bet jie eis ir į rūsį manęs 
Beškoti.
I — Na, tai į kamarą.
B — Eis ir į kamarą.
B — Na, tai į šieną.
B — Eis ir ten, visą šieną išvers ir išbadys 
Bardais! 4* gi716
i Senutė be vilties išskėtė rankas.

— Viešpatie, tai išgamos! Kardais, va- 
I ųas, tave suras. Kurgi liepsi man tave pas- 
B/tL Tu ne pirščiukas, į kišenių tave ne- 
luėsi.

— Senute, turbut niekur nepaslėpsi. Tie- 
•a, kas pas jus yra čion ant viršaus?

f Lubose, kertėje, ant lovos buvo matyti du
relės su įsukta grindė.
f — Ten palėpis, laikome statines su džio
vintais obuoliais.
1 — Na, tai aš ten ir pasislėpsiu.

Vladimir ant kušetės pastatė stalelį, ant 
Jo kėdę ir atidaręs dureles, greitai įlindo į 
juodą skylę. Liepė senutę stalelį pastatyti į 
senąją vietą, pataisvti lovą, kad nebūtų žymu, 
jog ant jos yra stovėta. Paskui jis atsidėjęs 
apžiurėjo kambarį, kertėje pamatė savo skry
bėlę.

— Duok ją čia. Gerai, kad pamačiau.
Senutė užmovė skrybėlę ant pagaikščio ir 

ladavė ant viršaus.
i Vladimir atsargiai uždarė dureles. Tik jis 
tžmiršo svarbiausią daiktą: neišsuko grindies

■

======
=—• Kas? Ko reikia? —’ murmėjo senutė. 
—- Kelkis, apsitaisyk!
Senutė išpildė paliepimą.
Fligelį apžiurėjo. Prasikaltėlio nebuvo.

^Prokuroras pradėjo nerymauti. Jis kas- 
žin-ką pasikalbėjo su savo draugu.

— Reikia išklausinėti tą senę, — bumte- 
lėjo prokuroras. — Girdi, žiūrėk stačiai į akis.

— Kam žiūrėti, ir taip matau! — atkirto 
auklė.

— Tylėk! — riktelėjo prokuroras. — Sa
kyk:, kur yra tas jaunas ponas, kuris pas jus. 
atėjo aną pirmądienį?

— Iš kur aš galiu žinoti apie ponus? Aš 
esu tarnas. Atėjo ir išėjo, vadinas, nėra.

— Girdi, nors tu ir senė! — rūsčiai kvotė 
prokuroras.

Žandarų oficierius pajudino jį už peties ir 
akimis parodė į grindę, kabančią ant lubų.

Katė irgi pažiurėjo ten, ir šaltas prakaitas 
pasirodė jai ant kaktos.

— Jis tikrai ten, — dingtelėjo jai į galvą.
— Ak, teip tiesa! — linksmai tarė proku

roras, —:paskui atsikreipęs į Katę pridūrė: 
— meldžiu duoti kopėčias. Aš mačiau kama
roje.

— Meldžiu pasiimti, — atsakė Kate ap 
mirusi.

Oficierius su žandaru išėjo ir už kelių mi-

UVA X** • '■ * •••.'

(T-ižmirso svarbiausią aaiKią: neissuKu ginmics 
Gį— tuomet durelių ir užtėmyti nebūtų galima.

• 1 Auklė viską išpildė, kaip liepė jaunikaitis: 
Išnešė kėdę į prieškambarį, stalą pastatė į se- 
ar ląją vietą. Betaisant lovą, jai į galvą dingte- 

P^iki mintis.
im, — Aš pati čia atsigulsiu, tartum aš čia gy- 
r ,enu. Rasi, tie žmogžudžiai neis pas seną 

ieškoti musų jauno sakalėlio.
Ji greitai nusiavė kojas; nusivilko viršuti- 

Gfiitls drabužius užgesino žvakę, atsigulė po ūž
ia Klode ir laukė neprašytų svečių.

’ Laukė gana ilgai. Prokuroras atsidėjęs 
^apžiūrinėjo visas kertes ir užkampius. Katė 

1<Jneprėjo jį įleisti į miegamąjį motinos kamba- 
><>*rį. bet jis užsispyrė: pasakė, kad įeis per prie- 
iJ,vartą, tik prižadėjo netramdyti ligonę; įėjo 

į kambarį vienas, žandarą paliko už durių.
— Kate ar tu? — per miegą paklausė 

motina. ’ -
L —Teip mama, aš. Miegok?

— Apačioje aš girdėjau tartum skambutį, 
Kt—tarę ligonė.

— Niekis, vaistus atnešė. Miegok, mama, 
į**4— prikalbinėjo ją Kate.
L Prokuroras apžiūrinėjo kambarį. Jame 
f nieko nebuvo tėmylino. Jis pažvelgė į spintą
■ — nieko nebuvo, tik moterių drabužiai; atsi- 
Bdėjęs apžiurėjo lovą, ant kurios po plona už
■ klode gulėjo ligonė; pasilenkė į palovį ir čia 
■nepamatė prasikaltėlio. Kertėje stovėjo sena, 
■didelė dėžė — liepė ją atidaryti: prasikaltėlio 
Bi'is nerado.
į Prokuroras tylomis išėjo ir nulipo į apačią. 

»^ate paskui jį. ------ -
I* Dabar eisime į fligelį — pasakė pro- 
^mroras žandarų oficieriui. — Meldžiu atnešti 
■Mintuvą. # .

Pasirodė ilnter-oficierius su žibintuvu ir 
Hfe tiijiese nuėjo per tamsų kiemą.

*-fSįrte irgi nusekė. «
Ji'žinojo, kad Vladimir tikrai yra fligely- 
— kitur jis negalėjo pasislėpti. zJi lauke 

bet neiti negalėjo: pasilikti ir lauk
ai bus dąr baisiau.
fe

Žandaras prikėlė auklę — ji buvo apsime- 
miegu, o gal ir tirai miegojo.

nučių sugrįžo su kopėčiomis ir pristatė jas [Kate, 
prie sienos. «.

Žandarų oficierius pradėjo lipti kopėčio
mis, laikydamas rankoje žibintuvą. Kopėčios 
buvo mažumėlį trumpos, o žandaras neaugšto 
ūgio; norėdamas palipti dar augščiau, jis vie
na koja atsistojo ant karančios prie sienos 
etažerės. Vinįs neišturėjo ir etažerė ir kny
gos ir žandaras su kopėčioms nulėkė 
grindų.

Žandaras vos neužvirto prokurorui 
nugaros, kuris pasilankęs ėmė nuo žemės 
piergalį, išslidusį iš vienos knygos.

Tai buvo laiškas, kuriame Vladimir sakė: 
‘‘sudiev” Katei. Vakar, norėdamas pabėgti, 
jis tą popierėlį įdėjo į knygą ir paskui už
miršo jį sunaikinti.

Prokuroras perskaitė popierėlį ir iš pyk
čio sukeikė. AvJ;a išslido iš rankų.

— Kame dalykas? — paklausė žandarų 
oficierius.

— šit, skaityk!
Žandaras paėmė raštelį.
Abejoti jau nebuvo ko. Apačių,j stovėjo 

skaitlinė ir parašas: “Vladimir Volgin”. Ant 
viršaus: “Katrinai Prozoroviutei”. Viskas 
buvo aišku ir tas patvirtino Katės suteiktus 
nurodymus.

— Tamstai, turbut, bus malonu, — šaipėsi 
prokuroras, atsisukęs į Katę, — dažinoti apie 
tamstos proteze jausmus. V 

, Jis padavė mergaitei raštelį.
Kate perskaitė ir nieko nesuprato. Ji tik 

viena žinojo: kad atsitiko krizis ir kad Vladi
miro dalykai stebuklingai pasitaisė.

— Meldžiu man duoti tą dokumentą at
gal, — pasakė prokuroras. — Mes turime jį 
pridėti prie bylos. Aš manau, kad toliau da
ryti kratą ir tardyti tarnaujančius visai jau 
bereikalinga, — pasakė jis oficieriui.

Šis sutiko.
Vladimir išsigelbėjo. v
Čia pat buvo surašytas trumpas protoko

las. Pagal namų šeimyninkės ir auklės nuro
dymus ir iš atrastos kortelės pasirodė, kad 
nežinomas žmogus, kuris turėjo pravardę — 
Vladimir Volgin pasislėpė nežinia kur, vakar, 
prieš kratą.

Kate pasirašė neperskaičiusi. • Ji dar vis 
negalėjo atsikvotėti.

Už kelių minučių ratai vėl sudn^’t'o. žan
darai išvažiavo. * -

ant

ant

t VIII.
Kuomet tekinių bildėsis nurimo, auklė 

šluotkočiu pakėlė dureles ir sušuko Vladi
mirui :

— Lipk, ponas! Išvažiavo!
Skylėje pasirodė šypsantis jaunikaičio vei

das. Ant viršaus jis viską girdėjo. Jis nų-‘ 
šoko j apačią.

— Na, matyti, geras tavo Dievas, - 
tarė auklė, — matyt, tu laimingoje valandoje 
gimei.

— Teip, laimingoje, senute T o kur tavo 
panelė ?

Katės nebuvo fligelyje.
— Nuėjo į rūmą, — atsakė auklė. — Sa

kė, kad tamsta palauktum.- ,
Už penkiolikos minučių atėjo Kate. Ji 

buvo apsivilkusi pakeleivingai, mėslvais dra- 
bužias ir skrybėlaite. * Rankose turėjo lengvą 
vyrišką ploščių, kepurę ir mažą sakvojažą.

— Tamsta čia negali ilgiau pasilikti ir 
minutę, — pasakė mergaitė. — Aš manau, 
kad tamstai butų geriau truputį persirengti, 
kad nebūtų galima pažinti iš aprėdalų*. Aš 
atnešiau tamstai brolio ploščių ir kepūrę, 
tamsta su juo beveik vieno ūgio, šit, paimk 
ir sakvojažą: labiau išrodysi į pakeleivį.

— Labai gerai, ačiū; aš tuojau emu.
— Ne, tamsta pėsčias negali eiti. Iš mie

sto garlaivis išeina anksti rytą, o dabar jau 
pirma valanda nakties. Tamsta nesuskubsi 
į laiką. Eeikime. ,

—- Sudiev, mano balandėle! Buk rami, 
«— Prižiūrėk mamą. Jei paklaus manęs, pasa
kyk, kad aš išvažiavau pasgydytoją.

— Sudiev, mano balandėle! Buk rami, pri
žiūrėsiu. Sudiev.ir tau, ponaiti!

— Sudiev, senutę, ačiū tau! — pasakė Vta-

pra-

Tie išėjo. Kate nuvedė Vladimirą pas bu
dele kur ant nakties uždarydavo valtj. Jie 
ikėtt ja i vandeni. Katę paėmė por, irklų.
* Mums reikia irties ts visų jiegų, kad 
suskubti i laiką, — pasalsi mergaite. , ,

Jie pasuko valtį J upės vidurį ir pasileido, 
kiek tik galėjo, į pavandenį. Naktis buvo gie
dri, nors ir be menulio. Tūkstančiai žvaigž
džių žiurėjo,į juos iš tamsiai-mėlsvos augšty- 
bės. Tolimi,,krantai su medžiais, cerkvėmis, 
miškais, pamažu plaukė nuo jų ir žuvo rūke.

Kuomet jie priplaukė miestelį, kur susto
davo garlaivis, įnivo penkta valanda ryto. 
Garlaivis išeįdavo trįs bertainiai šeštos.

Kate pasibeldė prie pažįstamo žvejo; ati
davė jam valtį ir liepė pristayti atgal namo. 
Margaitė ir jaunikaitis nuėjo tuščiomis gatvė
mis į prieplauką. Visu keliu beveik nepratarė 
nei žodžio. Kate buvo nuvargusi nuo ilgo iri- 
mosi ir nuo pergyventų naktyje įspūdžių. Vla
dimirui ant širdies užgulė, sdnkumas, kurio 
negalėjo prašalinti ir mintįs apie laimingą iš
sigelbėjimą-nuo žandarų. Jis neabejojo, kad 
Krutikov jį įdavė. Ir Kate bus jo žmona!

Kate pirmutinė pertraukė tylą.
— Girdi tafnsta! Kuomet tamsta nuva

žiuosi į Peterburgą, gal man kaip nors pra
neši, kad laimingai nuvykai?

— Gerai, bet ar tas reikalinga? Jei ma
ne saugoja ir areštuos prieplaukoje, tamsta 
pati pamatysi; jei ne, man toliau nėra jokio 
pavojaus. Garlaiviu aš nuvažiuosiu iki Niž- 
nio, o iš ten lengva pasiekti Peterburgą.

— Ne, visgi tamsta pranešk, — meldė

— Gerai. Rašyti tamstai, aš, žinome, ne 
galiu. Bet mes padarysime šit ką. Pasakyk, 
kiek tamsta turi metų?

— Dvidešimts du, — atsakė Kate, tru
putį nustebusi teip užklausta.

— Na, tai dvidešimts antrą dieną šio mė
nesio, tamstos metų skaitlinėje, aš išspauz- 
dinsiu jūsų laikraštyje kokį-nors trukšmingą 
apskelbimą, daleiskinie apie ispanų ir partu- 
galų kalbų lekcijas ir duosiu adresą, kur vėl 
bus dvidešimts du, tamstos metai. Tuomet 
tamsta ir žinosi, kad aš esu Peterburge.

į " Kate stebėjosi iš tokio paprasto pliano ir 
pasakė, kad nekantriai lauks dvidešimts ant
ros dienos. 1

— Aš noriu tamstos dar apie šį-i 
klausti, — pasakė Vladimir.

, — Sakyk.
— Atsimeni, tamsta, vakarykštę 

apie tamstos brolį. t .
— Kaipgi! žirfoma, atsimenu.
— Gali birt i tamsta tikra, kad aš 

užmiršiii. Tik duok tamsta man žodį, kad 
niekam tamsta nėpasakysi apie mano suma
nymą. Tamsta supranti, kad tai ne mano 
noras: tokiuosle dalykuose viskas priguli nuo 
užlaikymo paslapties. Aš ne vien apie save 
rūpinuos.

— Duodu ^odj. Niekam nesakysiu, žino
ma, tik mainai'.’ -

r Ne,“ aš H6rih, kad ir jai tamsta nesaky
tum. ‘

— Kaip, nesakyti mamai? — nustebo Ka
te. — Koks gali būti pavojus, kad mama ži
nos? Juk tas jai suteiktų viltį.

— Teip, bet ji gali neužlaikyti paslap
ties ir tikrai kam nors pasakys....

Vladimir nenorėjo užbaigti iki galo. Jam 
buvo labai sunku prieš Katę apkaltinti jos su
žieduotinį. Jautri mergaitės ausis tuojau už
girdo Vladimiro balse vpatingą gaidą.

— Ką tamsta nori pasakyti ? Apie ką tam
stą manai? — paklausė mergaitė užsidegusi.

I Vladimir tylėjo.
— Ko tamsta tyli? Tamsta apie kasžin- 

ką manai: sakyk stačiai!' Apie tokius daiktus 
kalbant, reikia turėti pamatas, — spyrė Kate, 
nerimaudama labiau ir labiau.

— Ką aš turiu sakyti? Tamsta pati pra
dedi dasiprotėti, — atsakė Vladimir, žiūrėda
mas į šalį.

— Tamsta manai apie Pavlą Aleksandro- 
vičių, teip?! — pasipiktinusi sušuko Kate. — 
Kaip tamstai negėda? Tamsta jį apkalbinėji 
tik todėl, kad jis kitokių pažiūrų, kad jis 
valdininkas!

— Ne, netodėl, — ramiai atsakė Vladi- 
, mir.

— Kodėl? Sakyk, aš reikalauju!
— Kaip tamsta manai, — pradėjo Vladi

mir, žiūrėdamas mergaitei į akis, — kam mes 
turime pasakyti ačiū už vakarykščius svečius? 
Kas galėjo žinoti?

— Ne tiesa! Tas ne tiesa: tas negalimas 
daiktas! Aš tamstai užginu, girdi, Užginu jį 
kaltinti! — kalbėjo Kate tiždusudama.

— Labai man butų malonu, jei aš dary
čiau apsirikimą; tikrai aš bučiau laimingas, 
jei tat butų apsirikimas, bet....

— Ne, ne! sakau tamstai ne! Nutilk!
Vladimir patraukė pečiais -ir nutilo. Pas

kui jie nebepratasė nei žodžio lig atsisvei
kinimo. 'b u?

Prieplaukoj* tebuvo tik dvi ubagės. V!a- 
dimir laimingai išsipirko bilietą jr, su sakvo
jažu rankoje, tautos garlaivio.

— Atleisk*taiaW visas kaltes; jei ką pada
riau blogo, tai henBroms, — pusbalsiai pratarė 
Vladimir.

Kate liūdnai numojo ranka.
Mergaitė išstovėjo prieplaukoje, yt karei

vis sargyboje, kot garlaivis nenuplaukė; pas
kui, neatsigręžusi, nuėjo į miiestelį, pasisam
dė vežimą ir grįžo namon, visai suerzinta. Į 
jos sielą įsimetė baisus abejojimas: jos tvirtas 
persitikrinimas, kad sužieduotinis nekalta* 
ėmė svyruoti. Visi darodymai buvo prieš jį. 
Be to, mergaitė atsiminė nekuriuos Šrutiko- 
vo žodžius ir išsireiškimus, kuriuos lig šiol 
praleizdąvo pro ausis. r - * *
drįso lojoti Joną, bet jis r 
kaip Jonas, ir taikė juos 1 
priešais, su kuriais nėra r< 
monijas. Ir ištikro, Krutil

ų pa-

kalbą,

jo ne-

Krutikov prie jos ne- 
:ntė visų tokių, 
eik asmeniškais

~11
važiuodama prie namų mergaitė pamatė ve
žėją, kuris vedė apsiputojusį arklį.

Prieškambaryje ji sutiko Krutikovą, ku
ris kątik atlėkė iš miestelio.

Antgalo! — sušuko Krutikov. — Aš 
maniau, kad tavęs jau niekuomet nebepama
tysiu.

Jis kalbėjo juokiančiu tonu, bet netikėtas 
Katės ir V ladimiro išvažiavimas — Krutikov 
apie tat sužinojo nuo auklės x— jam ištikro bu
vo labai skaudus.

z Kate šaltai paspaudė sužieduotiniui ran-‘ 
ką. Jie nuėjo į valgomąjį kambarį.

—- Tu lydėjai tą keliaujantį didvyrį ant 
garlaivio? — šaipydamos paklausė Krutikov.!

Kate visa užsidegė.
— Lydėjau, — aštriai atkirto mergaitė. 

— Gal ant garlaivio, gal ant gelžkelio. Kam 
tamstai tas reikalinga žinoti ?
#. Mergaitė teip šaltai pažiurėjo į sužiedo- 

tinį, kad šis nebežinojo ką daryti.
Krutikov buvo prisirengęs pakalbėti su 

Kate aštriai ir įtekmingai. Norėjo persergėti 
neatsargume, kam slepia visokius politiškus; 
prasikaltėlius, bet žodžiai užšalo ant jo lupų.

— Kate, kas su tavim ? Koks tonas ? Ko 
tu užpykai ? — prakalbo Krutikov netvirtu 
balsu.

— Eik nuo manęs šalin! Atsitrauk nuo 
manęs! Aš negaliu į tamstą žiūrėti! — kal
bėjo Kate, ir ant jos veido buvo matyti gėda 
ir nerymastis.

Ką tas reiškia? Išaiškink antgalo? 
Ką aš tau padariau?

Krutikov pamylo tą mergaitę, kaip ir visi 
žmonės, kuriuos gyvenimas jau aplamdė, ku
rie jau nevisai švarus, kurie myli prakilnias 
ir ideališkas ypatas atiduodančias jiems ir 
sugrąžinančias geriausią jų dalį. Kate Kru 
tikovo nerimavimą išaiškino visai kitaip.

— Ir tamsta dar klausi? Tamsta nori, 
kad aš tamstos pasielgimą pavadinčiau tikruo
ju vardu? Man gėda, gėda! Gėda už tamstą 
ir save....

Mergaitė toliau nebegalėjo kalbėti. Nusi
vylimo ašaros smaugė ją. Uždengė veidą 
rankomis, užsikniaubė ant stalo —.norėjo su" 
laikyti 'raudą.

Krutikov suprato.
—2 Tamsta manai, kad aš.... įskundžiau 

jį.... tą Vladimirą.... tamsta apsirinki.
Kate greitai žvilgterėjo į jį.
— Kaip? — paklausė mergaitė, nedrįsda

ma tikėti sužiedotinio žodžiams.
— Aš tiktai šiandien pažinojau apie kratą 

jūsų name. Apie jūsų svetį policija netikėtai 
dažinojo. Prekinio traukinio mašinistas matė 
žmogų, gulintį prie pačio kelio. Važiuojant 
traukiniui pro šalį, jis pašoko ir pasileido bėg
ti. Apie tat sužinojo policija ir atvažiavo da
ryti tardymą į tąją vietą. \ Pasirodo, kad du 
piemens matė praeivį, kuris jieškojo nusam
dyti arklius. Jūsų miške atrado jo sakelį — 
to ir buvo gana. Tamstų namai yra prižiūri
mi dėlei brolio. Viską tat aš tik šiandien ry
tą sužinojau. Gubernatorius tyčioms viską 
liepė paslėpti nuo manęs — nenorėjo perdaug 
mane sujudinti. Jis man sakė, kad buvo duo
tas paliepimas laike kratos elgties kuoman- 
dagiausiai ir kad tamstų visai netramdvtų dė
lei to reikalo. — Tikiuos, kad instrukcija bu
vo išpildyta.

Kate nieko neatsakė ant paskutinio klau
simo. Ji buvo pergalėta. Krutikov džiau
gėsi. Jis galėjo pasinaudoti savo pergalėjimu 
ir pradėti išmėtinėti Katei, kam ji manė apie • 
jį, kaip apie išdaviką. Bet jis stengėsi būti 
teisingas. <

Jis priėjo prie mergaitės. Ant jo veido 
pasirodė neveidmaininga nerimastis. * J

— Kate, gana nerimauti. Nežiūrėk teip 
blogai į mane. Bukime, kaip pirmiau. Aš ži- 
nau, kad neesu tavęs vertas. Daug aš pergy-- kalauckiutė 
venau ir ne vienas plėtmas yra užtiškęs ant 
mano sielos. Duok man ranką. Mylėk mane 
— su tavim aš busiu švaresnis, busiu geeas 
žmogus.

— Atleisk man, atleisk. Aš esu kalta prieš 
tave, —• ištarė Kate, paduodama jam ranką.

Krutikov pabučiavo mergaitei.m? jie 
visai susitaikė.

Ant jo veido!

IX.
Krutikov jungtuves manė ii..» ik ai apie 

Kalėdas. Į tą laiką į S. turėjo suvažiuoti visi 
jo giminės. Vestuves manė iškelti iškilmin
gas, kad visi apielinkėje kalbėtų.^

Bet po mažo nesusipratimo, kurį sukėlė 
Vladimiro pasirodymas, Kate urnai ėmė ra
ginti prie vestuvių.

Krutikov tuo buvo labai užganėdintas.
— Na, imsime jungtuves spalių mėnesyje. 

Aš paskubinsiu savuosius.
— Ne, tai perdaug ilgas laikas, — atsakė 

Kate.
— Tai kuomet? Juk teliko tik du mėnesiai.
— Tebūna už dviejų sanvaičių, — atkirto 

Kate. L
Krutikov užprotestavo. Į tokį trumpą lai

ką niekam ir pranešti nebus galima, o apie 
svečių susirinkimą ir manyti nėra ką.

— Aš niekam ir nenoriu pranešti. Kam?
Kate net mieste ir jungtuvių nenorėjo imti, 

bet kaime, prastoje cerkvėje, visai paprastai, 
— užteks ir saviškių.

— Tas išrodytų, tartum mes slaptai ap- 
sivedame.

— Kas kam darbo.
Krntikovui tas netiko, bet turėjo sutikti. 

(Kate užsispyrė ant savo. Ji pati sau negalėjo 
[išaiškinti, kam ji teip skubinasi prie iungtu-

jai su juo ir nuobodu pasidarė; jai neaj 
mai buvo sunku tęsti ir laukti, norėjo
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Viso labo pribuvo nuo 13 d. < 
spalių iki 10 gruodžio $722.31. 
Buvo turto T. M. D. ižde 

iki 13 d. spalių, žiūrėk
! “Lietuvos” 43 num. $1.216.20.

(Tikras turtas T. M. D. iki
IO gruodžio 1909 m. $1.938.51

L4. J. PovUaika,
T, M. D. iždininkas.

PRISIRAŠĖ PRIE T. M. D. IR 
UŽSIMOKĖJO UŽ 1909 m. 
Nashua, N. H., nauja 79 kp.: 

V. Jurkevičia, L. A. Zurlis, V. 
Mizara, S. Zavackas, V. Cilcius, 
A. Kvaraciejus, K. Trainavičia, L. 
Večkis, J. Akstinas, J. Balevičia, 
V. Nadzeika, B. Mizara, A. Mi
zara, L. Mizara, A. Baknauckas.

Syracuse, N. Y., nauja 80 kp.: 
J. Klenavičius, I. GudeleviČius, J. 
Bataitis, J. Ribokas, J. Navickas,
J. Anuškevičius.

So. Boston, Mass., nauja 81 kp.:
K. Jurgeliunas, P. Stanys, M.Moc- 
kapetris, P. Čeplikas, A. Naujo
kaitis, K. Pratapas, J. Kiadas, p. 
Urbša, Ji Povilonis, A. Raulukai- 
tis, T. Jakavonis, K. Ambrazas, 
M. Tamošaitis, O. Mockapetriutė, 
P. Mizgirius, S. Norkūnas, J. Sa
bas, M. Venys, M. Karbauskas, 
V. Bielckus, P. Gudas, J. Micke
vičius, A. Lukoševičius.

New York, Brookiyn, N. Y., 
3 kp.: A. M. Martus, J. O. Sir
vydas, J. D. Šerkšnas, J. Šukys, 
J. Augimas, M. Jukelis, A. Pur- 
vis, A. J. Mamanauckas, A. Rū
kas, A. Jankauskas, A. Dagis, J. 
Andriukaitis (30c.), M, M. Ra- 
čiutė, J. Baniulis, J. Kreivėnas, 
J. Ancerevičius, J. M. Balčius, J. 
Jonevičius, J. Veždžiunas, J. Ne- 
vidomskis, -A. Lalis.

tforcester, Mass., 50 kp.: M. 
Lavanavičia, P. Stirka, V. Gražu
lis. M. Gražulis, M.* Lapinskas, J. 
Kalakauckas, R. Ciapavičia, V. 
Venis, O. Kupčiutė, J. Bobinukas,
J. Raukštis, J. Mickevičia, F. Ra- 
manauckas, J. G. Girdauckas, E. 
Klimas, E. .Manasas, P. Lugeckas,
K. Baguckis, J. Baludis, K. Kava- 
liauckas, J. Bukantis, J. Bendorai- 
tis, D. Stankus, J. Bacevičia, K. 
Daugila, B. Gudelis, A. Brazauc- 
kas, A. Sukackis, L. Lileikis, K. 
Stankus, P. Balčiūnas, A. Mana
sas, Pi Lapeikis, A. Vatolka, J.

• Luokikiutė, V. Cepkauckas, J. Sa- 
laševičia, K. Trasikis, P7“Trasikis,
J. Tumosa, J. Zakaras, F. Za
blockis, J. Černius. M. Zizis, J.

* Galiackas, J. Siminskis, V. Leva- 
navičia, J. Tumkus, P. Simana- 
vičia. M- Asakavičia, J. Žemai-

. tis, B. Mildagis, V. Žemaitis, J. 
Kaunas,. J. Papis, A. Sviderskis,
K. Valackis, J. Palubeckis,jS. Si- 

2^ Žhakauckas, P. Sidabras, P. Pau- 
’S' liukonis, J. Civinskas, J. Paberžis,

J. Balanius, A. Raisis, J. K. Trau- 
j-pis, M. Bobinienė, A. Grinevičia, 

M. Zostas, J. Kavaliauckas, V. 
Staliutonis, M. Grinevičius, V. Gi- 

; bavičius, M. Liutkevičia, M. Liut- 
kevičia, B. Pupka, V. Pauliukonis, 
V. Jaudegis, E. Siupenas, V. Ci- 
pliauckas, P. Kucinckas, F. Jaka- 
tis, A. Ceracka, A. S. Griccaitis.

So. Omaha, Nebe., nauja 17 
kp.: M. Masalskis, P. J. Jakub- 
ka, K. Laučius, J. Šakinis, V. Ur- 
banavičia, J. Svieriauskas, V. Ak- 
ramavičia, Ai Grantas, P. Ksiulio- 

, nis, K. Treinavičia, J. Janulionis, 
A. Karpavičia, P. Vazgis, A. Vaš- 
kelevičia, M. Šmurkštis, A.' Baltri-

R** Bagdonas, P. Česnulevi- 
A. Smailis.

M e., 34 kp.: A. Kont- 
P. Stasiulis, A. Baltrušaitis, 

P. Milcšką, J. Stan- 
Petryl, P. Čeraškas, J. 

Klioštoraičiutė, P. Ba.

■

R. K 
čikas,

Pa., pav.: J. Andru-

J., 51 kp.: A. Svo- 
I. Ambrozas.

Pa., 70 kp.: I.
J. _ Asijavičia, 

Rudaitis.

P.

kp. t J. 
J. Ku- 
Gricius. 
A.; Am- 
Senkus.

Hermi
Bis, J. Ma

Elisabet 
t€lis, J.

IFilkes
Genys, J.
V. Batyrius,

Montreal, 
Mariukas, M 
bilius, J. 
J. Grigas, J. 
brazas, J. Ališauckas,

Union City, Conn., 2 kp-: J 
Levąndauskas, D. F.
Martynairis, J. Martynaitis, J- ^s* 
kevičius, J. ZaleskeviČius/M; ^a- 
rijauckienė, A. Sanda, Naujo 
kas, J. Januškevičių?* J- Kudana- 
vičius, J. Bankus, U Antanaitienė.

Herrin,
lasauckas, ' • ts- 

V jftumzis.

M. Demiiis, V; Ka- 
Kurtinaitis, M. Roc-

kus, J U.: Tamošiūnas

Dutįuesne, Pa.: B. Lenkauskas, 
M. Vitartas, G. Urbonas.

Shaft, Pa., F Taryla.
Seatonville, Iii., J. Grigalevi- 

čius.
Bayonne, N. J., O. Krauziutė.
Monessen, Pa., A. Jucaitis.
Tacoma, lYash.: D. Jagminas, 

J. Medžiūnas.
Hudson, Mass., P. Mikšta.
Mahanoy City, Pa., J. Ražaitis.
Cleveland, Ohio, V. Geibis.
Muskegan, Mich., J. E. Va- 

saitis.
Seattle, IVash., J. A. Zelčius.
Baldvinsville, Mass., J. Šliekis.
Red 

kaitis.
Neto 

tis, V. 
tis.

Į| Vokietijoj, mieste Hamburge 
išlėkė į • padanges gazometras. 
Expliozijos tikrai žinia, kad už
mušta 19 ypatų, bet trūksta Idai 
14; su tais nežinia, kas atsitiko.

|| Ant salų Filipinų; susidedanti 
iš vietinių gyventojų konstabelių 
dalis susibuntavojo; susibuntavojo 
išviso 23 konstabeliai. 8 užmušė 
bandant juos suimti, likę teismo 
tapo mirtim pasmerkti.

Lodze, Montana, J. Vel-

York, N. F.: A. Steponai- 
Steponaitis ir P. Bukšnai-

V. A. Greičius, T. M. D. sekr.,
28 Stiles Hali, 

Valparaiso, Ind.

IŠ VISUR.
Dr. Cooko dokumentai, tu 
prirodyti, jog jis ištikro bu-rinti 

vo ant šiaurinio žemgalio, likosi 
jau perduoti ištirimui Kopenhago 
universitetui. Cooko priešai Ame
rikoj, laikraštyj “New York 
Times” pagarsino, jog tie doku
mentai tūlų amerikonų už pinigus 
padirbti. Daugumas vienok Eu
ropos mokslinčių netiki apkaltini
mams. Kopenhagos universitetas 
paskyrė jau komisiją pęržiurėji- 
mui Cooko pristatytų dokumentų. 
Komisijon pakviesti: direktorius 
Kopenhagos- astronomiškos obser
vatorijos profesorius Stramgzen; 
astronomas Dr. Pechule; šiaurių 
tirinėtojas Hohn, profesorius Yen- 
sen, Dr. Rouder, Dr. Engstrom. 
Komisijon įeina mokslinčiai labiau 
pagarsėję^ moksliškais darbais ne
gu amerikonai tirinėję Peary’o do
kumentus.

|| Caro paskirta peržiūrėti Fin- 
landijos prietikius komisija užgyrė 
pareikalauti nuo Finlandijoš dalies 
išlaidų karui su Japonija. Nuo 
Finlandijoš reikalaujama 24500- 
000, taigi beveik 15 rublių nuo 
kiekvieno jos gyventojo. Tie ne
teisingi reikalavimai rodo, jog 
maskoliškiejie biurokratai erzina 
finus, nori, kad jie sukiltų, nes tą
syk galėtų, su sykiu panaikinti vi
sas Finlandijai pripažintas laisves.

šįmet, iš užrašo Nobelio 
40000 dol. dovanos mokslinčiams 
ir raštininkams tapo sekančiai pa
dalytos: dovana fizikams tapo pa
dalyta terp išradėjo bevielinio te
legrafo Marconi, italijono ir Stras- 
sburgo universiteto profesoriaus 
Brauno, vokiečio; chemikų dovaną 
gavo profesorius Oswald iš ILeip
cigo; medikų — profesorius Ko- 
cher iš Berno; literatų dovaną — 
Seimą Lagirlof iš Švedijos.

’į Brolis prancūziško orlaivinin- 
ko Farmano, Maurice Farman, sa
vo naujai padirbtam orlaivyj į 53 
minutas tiesia linija prieš gana 
smarkų vėją nulėkė 44 angliškas 
mylias, taigi toliau negu kas nors 
kitas. Lėkė jis augštyj 250 pėdų.

Į| Netoli Varšavos, kaime 
Vavrze ant galo policija suėmė 
vagilius, kurie nuo abrozdo Moti
nos šv. Čęstochove pavogė vainiką 
su deimantais. Vagis yra koksai 
Vincas Brodzkį. Jis į bažnyčią 
prisigriebė su pagelba klioštoriaus 
sargo, kuris teipgi tapo suimtas.

|| Pagarsėjęs savo susekimais 
šnipų, maskoliškasis revoiiucijonūe- 
rius Burcev dabar vėl susekė, jog 
turėjusi terp revoliucijonierių di
delę jtekmę, moteris Ona Sere- 
briakova yra policijos tarnystėj ir 
ji daug revoliucijonierių išdavė po
licijai.

Į| Azijatiškoj Turkijoj, mieste 
Adana, 12 d. gruodžio pakorė 26 
mahometonus, mirtim pasmerktus 
už dalyvavimą krikščionių sker
dynėse.

|| Nicaraguoj, mieste Managua 
kalėjime sėdi 500 narių vienos ka
talikiškos draugijos. Jų valgiui 
skiriama po 2c. dienai, o iš ša
lies valgio ne leidžia priduoti. 
Žmones tie tiesiog badauja.

[Į Maskolijoj, netoli stacijos 
Rastovo rado pamestą statinę su 
užrašu, kad (viduryj yra mėsa. Ati
darius ją, viduryj rado kunus dvie
jų moterų. Galvos buvo jų nu- 
cirstos.

|| Bavarijoj, mieste Muenchene 
asimirė pagarsėjęs vokiškas te

pliorius Hermanu Kaulbach.

|| Newformdlando pakrantėse 9 
d. gruodžio siautė vėtros, kurios 
labai daug nuostolių pridirbo. Lai
ke vėtros prigėrė 15 ypatų.

|| 10 d. gruodžio pietinėj Vokie
tijoj siautė sniego dargana. Gelž- 
kelių traukiniai su pasažicriai.s dau
gely) 
stoti.

vietų užpustyti, turėjo

VIETINĖS ŽINIOS.

su-

C hieagos Sveikatos Departamen
tas, savo sanvaitiniame sanitariški/ 
instrukcija buletine, apie džiovą 
duoda sekančius nurodymus:

Džiova — galima išvengti li
ga — nužudo suviršum 4000 chi- 
cagiečių kas metas. ■

Šiuo laiku yra 10000 džiov^Jc^- 
gančių chicagiečių.

Džiova Chicagai kainoj a 23<|x>- 
000 dol. kasmetas. Tai yra kenks
mingiausia už visas ligas.

Džiova užmuša daugiaus žmo
nių negu difterija, kriokte, rauplės, 
skarlatina, vėžys, appendicitis, me-. 
ningitis (smegenų uždegimas) ir 
influeriza imant visas drauge.

Džiova per 10 metų užmušė 50 
tūkstančių chicagiečių — jeigu teip 
mirs, kaip miršta — o ir tu gal 
busi vienu iš tų.

Gali lengvai išsisaugoti džiovos, 
sekdamas pamokinimus, suteikia
mus Sveikatos Dep. dovanai. Rei
kalauk nuo jo pamokinimui pam
pintų.

(Prie to reikia čia nurodyti, no
rintiems apsisaugoti džiovos, lietu
viškoje kalboje perskaityti lengvai 
įgyjamas knygeles: S. Sterlingo 
“Džiova ir kaip nuo tos ligos ap
sisaugoti”; kaina 5c. Dr. A. Moel- 
ler, Berlyno profesoriaus, “Kaip 
namie nuo džiovos gydyties?” kai
na ioc. ir Dr. S. A. Knoff “Džio
va ir kova su ja”, kaina 30c. 
Teippat, norintiems apsipažinti su 
ta žmonių giltine, džiova, primena
me atsilankyti,- po Naujų Metų 
pagarsintame laike, “Aušros” pre- 
lekcijoj, bus skaitomas daktaro 
F. Matulaičio referatas “Džiova”).

Džiova gali būt išgydoma. Jei-j 
gti laiku pradedama gydyti. 
nuošimtis labai ankstyvų džiovos 
atsitikimų išgydoma į 6 mėnesius, 
arba trumpiaus. Kuomet gi ji 
jau aiškiaus pasirbdo, neišvengti- 
nai reikalinga gydytiesi porą metų.

Džiovą, su tuberkolinu galima' 
pažinti ir labai ankstyvame jos ap
sireiškime, kuomet dar ji neveikli 
ir lengvokai išgydoma. Nepasi- 
ganėdink vien paprasta sveikumo 
egzaminacija, atsitikimo istorija, 
ar spiaudalų ištyrimu, jeigu ma
nai turįs ar gavęs džiovą. Toks 
paviršntinis ištyrimas paprastai ne
nusiseka pusėj atsitikimų.

Tuberkulinu bandant, neteisingų 
ištyrimų mažiaus pasitaiko negu ki
taip, jo vartojimas padaro mažiaus 
nelaimių kaip stritkariu važinėji
mas.

Bandymams tuberkuliną Sveika
tos Departamentas duoda dykai..

Iš Chicagos Lietu 
vių Gyvenimo.
Trečia “Aušros" Prelekciją, 12 

d. gruodžio, laikyta •žinomo lietu
vių mušiko ir kompozitoriaus Mi
ko Petrausko apie “Senovės Tau
tų Muziką” — Graikų, Rymionų 
ir Lietuvių — nusidavė lygiai ge
rai kaip ir pirmesnėj i jos dalis. 
— Oras buvo lytingas, todėl tas 
šiek tiek sulaikė svečių atsilanky
mą; jų buvo mažiaus negu girmes-, 
nėję prelekcijoje.

Prelekciją buvo gana trumpa. 
Jos vietą pripildė klausimai ir aiš
kinimai klausinių.

Apie lietuvių muziką mažai kas 
tėra ištirta, todėl ir prelegentas 
nedaug apie ją galėjo pasakyti. 
Tiek pasakyta, jog lietuviai turėję 
vienbalsius ir daugbalsius giedoji
mus, kas pas kitas tautas beveik 
nėra buvę. Apie lietuvių dievini
mą muzikos prdegents ėmė iš
traukas iš lietuvių mythų; teipgi 
apie atsiradimą kanklių ir vamz 

»džio. Platesnių nurodymų pavjĄ

Ižiais, apie Išžiūrą lietuviškų gieS- 
nių ir kitų muzikos dalykų, trukt), 
‘urbut dėl dar neganėtino jų išty 
imo. j , *-bė

Sekanti, lėetvirtt, “Aušros” pre 
lekcija bus 26 d. gruodžio (antrą 
lieną Kalėcjų); įkaitys Dr. A. 
Rutkauskas ”Ar kiekvienam 
sergančiam reikal&ga vartoti vaik
štai ?” Tema, suiyg savo užvar- 
džio, yra interesinga, todėl “Aušt 
ros” Dr-jos kuopa tikisi ant pre- 
lekcijos susilaukti, daugiaus svečių 
negu būdavo pinhiaus.

“Aušros” draugijos kuopos meti
nis susirinkimas bus 19 d. gruo
džio, 3249 So. Halsted st. (Lit. 
Kliubo svetainėj), 2 vai. po pietų. 
Svarbus reikalai. Rinkimai vir
šininkų. Visi neatbūtinai privalo 
susirinkti.

Redakcijos atsakymai.
S. Z Rumford, Falls.. Noriai 

raštelį patalpintume, bet gaila, kad 
jo dalies, kur aprašomas lietuvių 
gyvenimas, perskaityti ir suprasti 
jokiu budu negalime.' Matome, 
kad buvo prakalbos, bet negalime 
perskaityti kas kalbėjo ir niekaip 
negalime suprasti apie ką jis kal- 
bėjoL

A. Suldzinski. Vienos žinios 
menkos, lietuvius neapeina, kitos 
pasenusios, dar nuo pradžios lap
kričio. Ne tinka.

P. K. Mileriui. Tai visai pri- 
vatiški dalykai, kurie skaitytojams 
negali rūpėti. Laikraščiui reika
lingos žinios svarbesnės, viešo gy
venimo apsireiškimai.

šiaurinėj Chičągos mįesto dali
ję, 5 d. gruodžio, 4 kuopa Moks
leivių Paskolos Ratelio parengė 
prelekciją University Settlement 
salėje, ant kampo Noble ir Augu
sta gatvių. Prelekciją įkaitė p. 
J. Varkala, temoje “Istorija Aler
gijos”. Pirmiausiai prelegentas 
aiškino kokius sunkius laikus per
gyveno rtfusų bočiai, šiądien mes 
gyvenam ant tos pačios iemės 
kraujū jų aplaistytos, šiądięn po
litiškoji vergija persikeitė į indu- 
strijinę vergiją.

Prelekciją buvo rimta, moksliš
ka ir vidutiniai populiariška. Pre
legentas ėjo nuo vienos tautos ver
gijos prie kitos, remdamasi fak- 
tiškaisL darodymais.kada, kur pra
sidėjo vergija, kada pasibaigė ifc visame geresnis ipt pirmuosius Ka-

r - ■
Didelis Metinis Balius.
Draugystė 6v. Francihkaus Serafič- 

no parengia balių, kurs atsibus nedė 
Hoj, 26 d. gruodžio. 19M m,, Freiheit 
Turner salčj, 3417—21 Halsted st. 
chicago, III. Balius prasidės 4 vai. 
PO pietų. Įžengs 25c. porai. Užpra- 
tome visus brolius lietuvius Ir lie
tuvaites atsilankyti į *į balių, nes Ui 
bus pirmas balius po Kalėdų. Bus.------- -  M&jlOnei meldžiu -t-
>isokių gardžių gėrynių ir kvepiančių .siėaukti, ar ko kito apie juos pranečtt 
cigarų, ir musykė bus pirmos kliasos. ------ p J pranešti
Su guodoue

Draugyste Sv. Franciikaus Bėra f.

Didis Koncertas ir balius.
Latvių kp. Soc. Partijos, paielpai 

Švedijos straikierių. Chicago. III., su
batoj, 18 d. gruodžio, 1909. 8:30 vai. 
vakare. Atsibus New Liberty Hali, 
30 st ir Union avė. Programas: a) 
Skandinavų Soc. vyrų choras, b) Vo- 

1 kiečių -Rioh. Wagner vyrų choras, c) 
latvių vyrų choras, d) Krnhso man
dolinų orchestra, e) įvairus soloisui, 
f) Kalba A. M. Simona "Chicago 
Daily Soclalist” redaktoriaus. Gera 
muzika. įžanga 35c. ypatai. Bue 
gaunami visokį gėrymai. Visus šir
dingai kviečia atsilankyti.

Pajieškau Julijonos dapinskiej 
Varnų miestelio, Kauno gub., Aiad 
Pav-; 7 metai Amerikoj; girdėją 
gyveno Chicagoj. Meldžiu atsiiašdLm

Petronė Sinkevičiūtė
36 So. Stanley st., New Britaln, Conn. <

Pajidkau savo dėdių Antano ir 1 
Juozapo Baltraievlčlų; paeina iš Su- ' 
valkų gub., Seinų pav., Seirijų par.. I 

k*!ino.- Malonei meldžiu at- fl 
adresu? “ " ]

. A. Kavaliauskis I
46 8alera ■*-. PorUand, Me.

Pajielkau savo dėdės Augusto Hirt- 1 
mano; paeina iš Kauno gub.. Rasei-1 
nių pav., Šilalės par., Jucaičių kal-| 
mo; 56 metų senumo; žila galva;■ 
17 metų Amerikoj; gyvena apie Penn-1 
sylvaniją; turiu svarbų reikalų Jis] 
pats ar kas kitas malonės dvoti žinia] adresu: 1 —-v 1

Petras Hirtmanas j
2112 — 1J7 sL, Ind. Harbor, Ind. I

Jau išėjo Iš-po spaudos

: “Lietuvos” Kalendoriai,
Kiekvienas, kuris užsirašįs “Lie

tuvą” visiems metams, gaus dova
nai du puikius "Lietuvos” Kalen- 

1 dorins —^Knygutę ir sieninį Ka
lendorių. “Lietuvos” knygutės 
Kalendoriuje telpa labai daug gerų 
ir naudingų raštų, iš kurių kiek
vienas turi pasiliekančių vertę. 
Apart to, telpa jame ir daug in
formacijų, reikalingų žinoti kiek
vienam žmogui. O svarbiausia, 
tai “Statistiškos žttiibs iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo”, kurios 
užima net 16 pusi. Abelnai 1910 
metų Kalendorius yra kiek galint

SUSIRINKIMAS.
THE BELL akcijonleriai malonė

kite urnai pasiųsti savo antraiuk, 
kad galima butų pranešt! apie se
kant) metin| susirinkimų

F. J. Tomczek. Secretary » 
1112 MUwaukee avė.

Ant Pardavimo. I
Pardavimui galiūnas

Lietuviškas saliunas, geroj vietoj fl 
priešais fabrikus. Randa dykai! 1 
Pardavimo priežastis — savininkes 1 
išvažiuoja į kitų mle«tųj 1112 So. Ca- 
nal st., arti 12-tos gatv.

kur dar yra.
Publika atidžiai klausė išvadžio

jimų ir galima spręsti, buvo 
užganėdinta. Reiktų, kad M. P. 
Rateli4 rengtų panašias prelekvi- 
jas tankiau. Jul. Mickevičius.

lendorius, o kas svarbiausia, jisai 
įkvėps naują energiją, naują drą
są kiekvienam, suramins nubudu
sius, ir pakels silpnesnius.
į Kas nori atskiriai gauti “Lie
tuvos” Kalendorius tegul prisiun
čia 25c. už knygutę, o 5c. 
sieninį. Bet kas užsirašys 
tuvą” visiems metams, tas 
abu Kalendorių dovanai.

Rašydami adresuokite: 
A. OLSZEVVSKI

3252 S. Halsted st., Chicago, III.

už 
Lie- 

gaus
O *

. DIENA IR NAKTIS.
Naktis yra tamsos apsireiškimas, 

tamsoj sustoja beveik gamtos gy- 
vybė, arba, aiškiau sakant, daugu
mas gyvūnų ; einą pasilsėti, išski
riant tokius, kurie.nepasikakina die
nos šviesa atlikimui gyvenimo už
duočių. bet jie, pasinaudodami 
nakties tamsa, veikia ^elaiku, to
dėl jie būva visų neapkenčiami;

Yra ir tokių gyvūnų, kurie die
nos šviesos bijo, jie tik naktimis 
kovoja už būvį, pavyzdin: pelė
dos, apuokai, šikšnosparniai ir 
kiti. Šitie gyvūnai, nors negali 
dienos šviesa naudotis atlikimui sa
vo gyvenimo reikalų, bet jų kai
mynam (kitiems paukščiam) tas 
visai neapeina, jie persekioja nak
tines pabaldas ir neduoda ramy- 

(jo bes.
> Augščiau minėti pavyzdžiai ar 
; ne tiks žmogui, kurs protiš

kai augščiau stovi už paukščius ir 
kitus gyvūnus.

Žmogus, ištobulinęs šiek-tick sa
vo protą, pradėjęs plačiau žiurėtf 
į gyvenimo užduotis ir ateitį, jau 
brangina ne vien tą šviesą, kurią 
akimis užtemyja, kaip ir kiti gy
vūnai, bet ir tą, kurią tveria jis 
pats.... tą šviesą, kuri, sužadin
dama jausmus, atsimuša širdije, 
kuri išlavindama protą, veda ge
rovės ir dorybės keliu. Tas švie
sos vardas yra mokslas, kurio ne
pažįstantis turi nelaimingą likimą. 
Žmogus be mokslo yra kaip veži
mas be ratų, kaip paukštis be spar
nų, kaip kareivis be šautuvo. To
dėl griebkimės visoms pajiegolfts 
tos šviesos, tos brangenybės; ne
būkime apuokais ir pelėdomis, ku
rie, negalėdami dienos šviesa nau
dotis, klaidžioja naktimis tamsu
moj ir yra persekiojami kitų paukš
čių. Mes gi, budimi visų gyyunų 
ir patįs savęs valdonais, turime 
progą pasiekti mokslo šviesą, tik 
Veskimės, o iiebiisime persekioja
mais ir niekinamais apšvestesnių- 
jų. Turime gera progą šviestis 
iš laikraščių, iš knygų it prakal
bi). Taipgi įėjo madon ir terp lie
tuvių rengti paskaitas (prelekci- 
jas). “Aušros" Dr-ja jau turėjo 
kelias. Dabar mes, nariai S. L. A. 
129 kp. teipgi Jas rengiame. Vie
na atsibus gruodžio 19 d., 1909 m., 
3 vai. po pietų;, p.” J. Paugos sve
tainėje, pn. 1900 So. Union st., 
ir i9~gatvės? Tema — “Evoliuci
ja”, arba išsivystymas gyvūnų. 
Skaitys E. G. Klimas, Valparaiso 
Univrsiteto studentas. Todėl atei
kite kuoskaitlingiausiai, o visi bu
site užganėdinti. Jeigu kariais 
veržiasi koks klausimas, ar abejo- 
jimas, tas bus kuoaiskiausiai įsais- tero ir m. Retmano trijų aktų Mo
kinta. , ;

Toliaus, kaip prirengsime dau
giau, paaiškinsime laiką ir vietą, 
{ėjimas tik 10 centų. * •

Komitetas.

APGARSINIMAI.
■ *• ■" * ’ •

MUS AUKA.
. N iekas tau nepadarys geresnę 
auką už tą, kas tau sugrąžys nu
stotą sveikatą. Jeigu tavo skilvis 
silpnas ir ligūstas, mes tau aukau
sime geriausią pasveikimą- Tri
nario Amerikonišku Kartavynio 
Eiixiru. Jis bus geriausiu, nes jis 
yra . padirbtas iš geriausios mede- 
gos. tai yra, iš gerai padaryto vy
no ir surankiotų žolių. Jeigu ta
vo apetitas persikeistų ir kūniš
kos pajiegos silpnėtų, jeigu pasida- 
rvtum nervišku, erzum, lengvai 
nuilstančiu, arba liktum be vilties, 
paniuręs, išblyškęs ir nesveikas, 
Trinerio Amerikoniškas Kartavy
nio Eli^iras suteiks tau daugiaus 
gero negu kas kitas. Jisai be bai
mės gali hut duodamas nors ir 
švelniausianr’* pilvui. Aptiekose. 
Jos. Triner, 1333—1339 So. Ash
land avė., Chicago, III.

Paj ieškojimai.
----------- “S“ ,

Pajieškau savo moteries Petronė
lės Zucaitės arba Taurukaitės; tetp- 
gi pajieškau 2-jų vaikučių: Pranuko 
3 metų, Vincelės 12 ^mėnesių am
žiaus. Paeina iš Rautui gub., Rasei
nių pav., Batakų paj<p, Uisosuvų 
kalino. Prasišalino nuo manęs 9 oc- 
toberio su Malku Gorgas, pasidavusiu 
angliška pravarde; lietuviška — Bo
leslovas Bucevičius. Paeina iš Kra
žių par., Raseinių rėd. Kito pa
jieškau Luis Belskio, paeinančio iš 
Suvalkų gub.,; 3 pėdų augščio; ap
siskutęs; rauplėtu veidu. Jis api
plėšė burdlnglerius, įsilaužęs į bak- 
sus išėmė pinigus — Dimitriko 10 
dol. ir Puževeiio'10 dol., Įr 5 dol. 
vertės nikelinį laikrodėlį. Tai jeigu 
kas apie juos dažlnos, tai prašau 
man pranešti, o gaus gerų atlyginimų

Jonas Gedgaitis
Buckay R. F. D. P., Byesville, Ohio.

Pajieškau 2 pusbrolių Antanų Ska- 
marakų, paeinančių iš Suvalkų rėd.. 
Naumiesčio pav., Kidulių gmino, Ka- 
rališkių kaimo. Meldžiu atsišaukti, 
nes yra svarbus reikalas.

- Andrius Naujokas 
228 Fernon st., Philadelphia Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Juozo 
Skirkos, Kauno gub., Šiaulių pav.. 
Laukės parap., Ibiskių miestelio; 14 
metų Amerikoj: gyveno apie Spring 
Valley, Illinojaus valst Norėčiau su 
juo susižinoti, nes turtu svarbų rei
kalų Jis (tats ar kas kitas malonės 
duoti žinių adresu:

Domininkas Skirka
Box 62, E. Dės Moir.es, Iowa.

Aš Juozas Atčas, paeinantis iš Kau
no gub., Raseinių pav., Nemakščių 
par., Skaudvilės vaisė. Žaliukų kai
mo, pajieškau savo brolių ir seserų 
kurie, kaip girdėjau, yra Amerikoje. 
Atsišaukite adresu:

Geo. Aczes
avė., Chicago, III. 1

The United States & 
Mesican Trust Company 

iŠ Hansas City, Mo.
Suteikia sekantį nepaprstą užmany

mų ir pasiūlymų
40 akrų žemės netoli Kansas City 

ir Mezlco A Orient gelžkelio; apie 3 
mailės nuo miesto ir stacijos.

Teippat vienas vertei vystės lotas . 
ir vienas gyvenimo lotas, puikiam 
naujam miesčiukyj, prieinamam gelž- 
kelio.

Tie 40 akrų žemės ir du lotai par
siduoda už 300 dol. Lengvi išmokes- 
čiai. be palukų ir be taksų.

Platesnėms žinioms kreipkitės prie
Georgą Von Bramar ;

5632 So. May st. Chicago. UI 
Svarbiausias Kompanijos Agentas• T ' -'“a '

Reikalavimai.
—~~ 11 j ;

&eikalin£os 5 išsilavinę merginos;
2 atrinkimu/ skudučių, o 3 ardymui 
skudurių.

S. Loeb, 
516 Liberty sL, Chicago, I1L

Reikia gėry žipony siuvėju
Vyrai. Prie visokių puikių ’žipc 

nų dalių. Dirbt didelėj dirbtuvėj 
Eikit ant penkto ąugšto.

Isaac Hamburge! & Sons.
Baltimorc ir Hanover gatv., ( 

Baltiaore, Md.

1642 Irving

Paj ieškau 
Mlltakio ir ._____ ________ ________
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

Peter Mlltakis ,
• Gen. Del., Chicago. III.

Pajieškau savo tikro dėdės Antano 
Aleksandravičiaus; paeina iš Suval
kų gub.. Senapiiės pav.. Gudelių gm., 
Skraudžių par., Mikalajavo kaimo; 23 
metai Amerikoj. Teipgi pajieškau jo
no čiiausko pačios pusbrolio, paei
nančio iš Suvalkų gub., Budos gm.. 
Judaglyno kaimo; turiu svarbų rei
kalų Jie patys ar kas kitas malonės 
duoti žinių adresu:

Joe Luckus 
75 South st, Athol, Mass.

savo brolio Izidoriaus 
patėvio Antano Latvio.

Kaip tamista miklini apie 
siti?

Esu priverstas tų visiems pranešti, 
kad yra nuleista prekė ant labai riai- 
llų rašomų popierų. visaip margintų,' 
su dailioms kvietkorns Ir visokia l»1 
apskaitymais. Aš jų turiu 46 gatun- 
kus. Ik šiol pardavinėjau po 35c. 
tuzinų su konvertais. O dabar ant 
trumpo laiko paskyriau išparduoti 
20,000 tuzinų _ po 25c. tuz.. su pri- 
siuntimu. Siųsdami pačto ženklelius 
po 1c. 2c ir 5c. parašykit, kas esat: 
ar katalikas, ar tautietis, ar socija- 
listas, ar maksimalistas ar kas ki
tas; teipgi — ar jaunikis ar ženotas, 
kur turi pačių čia ar Lietuvoj. “ 
k t budu aš žinosiu, kokias tau 
p' ras parinkti.

M. A. Ignotas 
1028 8. 2nd st, Philadelphia,

To- 
po-

Draugysčių reikalai.
“Birutės” Teatras

"birutė” rengia puikų teatrų

Antrą Dieną Kalėdą, 
26 d. Gruodžio, 1909 met.
liuli Houae avėtai nėję, kampas Polk 
Ir Halsted gatvių. Ant scenos stato 
pirmu kartu operetę,

“Adomas ir Jieva”
"Birutės" choras pasirodys su nauja 
ypatinga daina. Beto programas bus 
paįvairintas ir kitokiais dalykais. 
P rasi d lygtai 8 vai. vakare. Ger
biama publika kviečiama atsilankyti 
skaitlingiausiai, o užtikriname, kad 
vakaru bus pilnai užganėdinta.

"Birute".

Apvnik^iojlmas.
Susivienyjimas Lietuviškų Draugys

čių, -To*n of Lake, Chicago, III., pa
rengia 40-metinių Imigracijos sukak
tuvių apvaikščiojimų, nedėlioję, 26 
d. gruodžio (antrų dienų Kalėdų), 
Colutubia svetainėje, ant 48 ir Pau
lina-: gatvių. Apvąikščtojimaa prasi
dės vai. po pietų. Bos prakal- 
boe, dainos ir deki iamacijos. Visus 
užprašo atsilankyti. Komitetas.

Teatras ir Balius!
Chicago* Am. latvių Soc. Darb. Fe

deracijos Sekcija surengė teatrą Ir 
balių, busiantį subatoj. 25 d. gruo
džio (per _Kalėdai), Pu lanki svetal- 

kainpas. Bus valdenama H. Hauėiei-

medlja "Telifona Nuslie^iinOi". Bus 
Kalėdų a«iė. dekliamacijos ir kuple
tai nuo A- 
linksmyb* 
tt. Griež 
Orchestra. , 
vai. vakare ir tęsis iki 
ga 35c. ypataL Visus

i lankyti. V

Pajieškau Frano Baltrušaičio Ir 
Juozo Baltrušaičio, abu Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav. Teipgi pajieškau 
Petro Savickio; keli metai atgal jis 
gyveno Jersey City, N. J. Jie patys 
ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Jonas Pudokas 
Box 181, Livlngston, III.

Pajieškau savo dviejų brolių Juo
zapo ir Baltramiejaus Smillngų; pa
eina iš Kauno gub., Telšių pav., “ 
gėe par., Stanelių sodos. Jie 
ar kas kitas malonės duoti 
adresu:

John Smllingis 
714 Maynand st., Seattle, Wa£h.

., Plun-
1 patys 

žinią

Paj įtikau Vinco Pernavo, Ilgai gy
venusio Lincoln. N. H., vėliaus ne 
kurį laikų Millinocket, Me. Turiu 
svarbų reikalų pas jį. Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti žinių adresu: 

Nikodemus Gendrolius
224 Athens sL, So. JįJoston, Mass.

Pajieškau Vinco Trelnavičiaus; pa
eina ii Grodno gub., Grodno pav., 
Marcikonių par.; gyvena kur apie 
ar Pittston, Pa.; apie 14 metų Ame
rikoj. Turiu svarbų reikalų; norė
čiau surasti brol|. Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti žinių adresu:

Krislus Trelnovich 
46 Hanover Boston, Mass.

savo pusbrolio Antano 
Suvalkų gub., Seinų 

pav.; Sventažerio gm.. Giraitės 
mo; pirmiau gyveno Scranton. 
o dabar nežinau kur. Teiksitės 
laukti po liuom antrašu:' 

Mikas Domauskls
635 Ferdlnand st, Scranton, Pa.

Pajieikau 
Joną vič Įsus;

kai-

atfiJ-

1 Pajieškau savo draugų Juozapo 
Giedraičio ir Antano ėipulskio; abu 
paeina iš Kauno gub., pirmasis iš 
Tauragės miestelio, o antrasis ii Sėd 
vos miestelio. Atvažiavom kartu iš 
Rygos, 1907 m. ir gyvenom Chicagoj. 
Jie patys ar kas kitas maloųės duoti 
žinių adresu: 

Geo. Balsmon
710 80. Hkks st:, Philadelphia, Pa

.. Benino ir D.'Cimermano; 
(g, tokiai. Amaro pačta ir
i Chlcagos Latvių Trubų

Vakaras prasidės 8:15
3 ryto. Įžan 
meldžia atsi- 
Komitetas.

Pajieškau Adomo Kalėdos; apie 30 
metų senumo ir ženotas jau me
tų; 2’.j metų> atgal jis gyveno ant 
34tos gatvės, Chicagoj, h* dirbo ant 
Eleveiterių. Jis paeina iš Darfsuniš 
klų mieato, Vilniaus gub. Turiu prie 
jo svarbų reikalų. Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti žinių adresu: 

Kaz Kazlovskt 1
8826 Austtn ve., . Chic^ęo, UI

Perskaitykite šitą apęar- ■ 
siutiną. V

Mos norime atkreipti musų skaity- -H 
-tojų atydų ant kelių svarbiausių ■ 
žmogaus gyvenimo dalykų, kurie ■ 
sprendžia apie laimę arba nelaimę ■ 
šeimynų. <■

Visu pirmu, žmogaus steikala ir ■ 
gyvastis praeina kaip sapnas. a

Turtas gali būt sunaikintas 
gali būt atimtas vagių ir plėšikų. B

Laimingiausia ir turtingiausia tok 
myna vienoje valandoje gali nužudyti ■ 
srvo turtų, gan palikti be kųsnio ■ 
duonos dėl mirties arba ligos tėvo, 
brolio, sesers, arba motinos, jeigu W 
apie šituos dalykus jie nepasirūpina ■ 
pirm lauš. ■

Apdraudimo kompanijos aprūpiną ■ 
reikalus kiekvieno, kuris uM^rfcs -.W 
Sau apdraudimo raštą. Kompanija fet 
negali sugrųzinti sunaikintų turtų ar- ■ 
ba sveikatų, arba gyvastį, bet kiek- I 
viename nelaimingame atsitikime ji ■ 
išmoka apsidraudžiusiam tiek pini- 9 
gų, ant kiek jis nusipirko apdrau- 1 
d imo raštų 1

Mokestis už apdi audimo rastų yrą 1 
maža, ir kiekvienas žmogus. Ar Jis 1 
yra darbininku ar biznierium, gali į 
lengvai užsimokėti ir aprūpinti savo 1 
atJtį ~ |

Teippat ir draugijos, kurtes moka I 
savo pinigus savo Iždininkui, nerei- j 
kalauja užsitikėti vien, ant žmogaus ] 
sųžinės. Kompanijos pastato Bond- B 
sų" (parankų) ir atsako už draugijos 3 
turtų Visos amerikoniškos bankoa, ■ 
organizacijos ir draugijos, visus savo ■ 
viršininkus pastato po bondsp. Lai
kas butų ir lietuviškoms dra gijoms I 
ir organizacijoms parūpint savo vlr- 1 
šinlnkams parankų (bondų) pa» at- 1 
sakančias kompanijas, o ne teip, kaip I 
dabar, parankų pavietrių žmonių. |

'nnų paaiškinimų visuose apdrau* ..yjfl 
limo reikaluose gausite musų Baa- 1 
koje. I

A. OLSZEWSKI
3252 Halsted sa.. Chicago, III. {

A. 01szewskio Banko j 
galite aprūpinti viaus 

savo reikalus *.
TOJ RANKOJ LIETUVYS NOTARAS ,
Išdirba “Doviemastis” — Kon

traktus, Raštus pardavimo 
ir visokius kitus dokumentus, ir už- ~ 
tvirtina visokius^, dokumentus pas 
konsulių. Inkorporuoja draugijas ir \ 
atlieka visokias kitas notarijaližkus ■
darbus. - .L'-..

Visokiuose notarljališkuose reiks* fl 
l'.:ose kreipkitės J ||

į. į. Hertmanowicz - 1
(Notary Public)

3252*So. Halsted st.,

Moir.es


LI eJ* & V A
su ištaisytam skąlbiayčiein. 
2o%xl25. Taxaf^>>f7E,fl vanduo
randa $644 į mietui. I# Kaina

Geriausi Rankvedžiai ir Vadovėliai
$6000 Knygų Kataliogas

2) 
27x145 
Kaina

2 lubų medinis namas, 
pėdas. Rąnd*.,$192 (

..........

Lotas 
metus. 
82200.

176) 2 lubų medinlįii namas. 4 pa
gyvenimai. 2 po 6 kam narius, 1 —• 5 
kambarių ir 1 4 kambarių. Lotas
25x150, pėdų. Taia*^ $24. vanduo 
$16.16, randa $4?6 į metu* Kai
na ............ ........J'.... i-l........... $4000.

Kaip aprokavindka ’k/ekvienam pa
rodys, kiekvienas iš virt paminėtų 
namų trumpame laike apsimokės, 
apart virš paminėtų turime daug 
kitų gerų namų. . Taipgi turime keli, 
lotus labai pigiai.

Platesntom žiniom kreipkitės f 
banką.

PASARGA. Kas nori nusipirkt 
san lotą pigiai, tegul' ateina pas mus.

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St,

Naujausios Knygos, Gaunamos 
“LIETUVOS" Knygyną Šios:

Lietuviškoms Mokykloms gaunami
“Lietuvos“ Knygyne.

723 TRUMPAS ŽEMES APRAŠY
MAS. Pirmieji geografjos uždaviniai 
su apsakymėliais ir kitais pasiskai
tymais. Vertė iš rusų kalbos S. Me
čius. Vilniuje 1906, pusi. 112. 35c.

724 TRUMPA LIETUVOS ISTORI
JA. Antras pataisytas išleidimą* 
Vilniuje 1808, pusi. 79............... 20c.

720 TRUMPA GEOGRAFIJA arba 
žemės aprašymas, (su paveikslėliais 
ir žemlaptais). Sutaisė Nėris, čia 
trumpai, bet suprantamai aprašytos 
visos penkios sveito daly* su 74 pa
veikslais mapų, žmonių, gyvulių ir 
medžių. Tinkamiausia geografija vai
kams pradinėm mokykloee. Chicago, 
III. 1898, pusi. 94............................. 25c.

1624 A RC.‘ RAŠYMO IR SKAITY
ME PRADŽIAMOKSLIS Sutaisė mo
kytojas Juoz. Damijonaitis, 
apdarėliais. Varšavoje 
104.......................................

skaitymai ir pirmutinės gramatikos 
žinios. Sutaisė mokytojas P San
dorius. (Apdaruose). Vilniuje 1905, 
pual. Icė. ......................................... aoc

S1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE. Ant- 
rojt dalis. Knygutė antrajam ir tre
ciajam mokyklos skyriui ir vaikam* 
mokantiems skaityti. Sutaisė moky
tojas P. Sandorius. (Kietu aptaisu) 
Vilnius 1909, pusi. 144.....................35c

1649 VAIalŲ DRAUGAS. . .Sutaisė 
ir išleido P. Mikolalnis. Su 110 pa
veikslėlių. Tilžėje 1907, pusi. 64. 15c.

1650 ŽIUPSNELIS. Knygelė 
kams pasiskaityti ir pasimokyti.

Kietais 
1906, pusi. 
.......... -30c.

UŽDAVINIŲ 
pradedamom

vai- 
- - - — -,— Su

taisė Ladislovas L. Knyga susideda 
iš 138 pasakų, istorijų, eHių ir mie
lių, turinti suvirtum 40 paveikslėlių. 
Vilniuje 1906, pusi. 192.................. 25c.

No.iM Sanų gadynių išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutr-hinsonąsutaisė 
Šernas. Su paveikslėliai* Aprašo se
niausių gadyaii.’ j vairius sutvėriatua, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atai- 
išguldytus lietuviškai. Pria kiekvieno

rimų kunus žmonės, kasdami giltu* 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že-

mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielu* 
nesugadintus kunus, užklotu* kelioli
kos sieksnių storio sėmės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti Įvairiuose mažė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žeme. Mok 
slinčiai, pagal storumą ir senumą že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėritnų 
kunus randa, gali spręsti, kaip neita 
yra musų žemė ir kaip senini žmogus 
ant Jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
PUBl 370................................... j.... 51x0
Apdaryta. .... ;..................  ąiZ»

3IRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE
252 SOUTH H* STED STREET, Kampas 33čios, CHICAGO, ILL

a64 KRYŽIOKAI, 
šymas per Henriką 
tė J. B. Smelstorius. 
2 knygose. Mahanoy City, Pa. 
1034. “ “Kaina

Istoriškas apra- 
Sinkevičių. Ver- 

Penki tomai, 
pusi. 

81-50.

KAPITONAS VELNIAS.
Cirano De Bergerae.

Prie-
Vertė iš

A. OLSZEWSK1S, Savininkas.

a66 
tlkiai ■ L _
prancūziško kun. Dr. M. Juodyšluir 
Mahanoy City, Pa., pual. 404. Kai
na .................................................. 81 15.

a?5 MALDOS GALYBE Istoriškas 
piešinys IV šimtmečio krikščionybės. 
Lietuvių kalbon vertė P. B. Chicago, 
IU. Pusi. 74. i^aina ................ *. 25c.

1626 ARITMETIKOS 
ir pavyzdžių Rinkinys 
sioms mokykloms ir žmonėms, norin
tiems išmokti gerai sąskaitoti. Pir
moji dalis. Surinko P. Bendoriu* ir 
P. Daugirda Antras pataisytas Išlei
dimas. Kietu r aptaisu. Vilnius 1909, 
pusi. 104...........   30c.

1630 DOVANELE. Skaitymo ir ra
šymo Mokslas. EleidentorlUs Ir pir
moji knygelė. Sutaisė Ksaveras Va
nagėlis. Su daugeliu paveikslėlių. 
Kietu aptaisu. Vilnius 1909, pusi. 
138....................................................... 50c.

i634 LIETUVIŲ PASAKOS. Vaikų 
rinkinys, čia telpa 38 pasakos vai
kams. gražios ir pastumiančios vaiką 
protauti. Vilniuje 1905, puslapių 
72. ..................................-.................. 15c.

121) ARITMETIKA. Sutaisė S. 
S’Tačkauskas. Lengvas būdas išmok
ti skaitliuoti (rokuoti). Knyga pa 
dalyta | penkis skyrius. Skyrius I 
— Apie skaitlius. Skyrius II — Tru
piniai. Skyrius m — Dešimtihiai 
trupiniai IV 
porcijos, 
vedinės.

No.54l> Nematomi poetai Ir drau
gai žmonių. Pagal BitnerĮ sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir tt ‘ 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1905, 
pusi. 113.................................. . .... 30c

iV -r- Prilyginimai ir pro- 
Skyrius V. Propęrcljų prie- 
Chicago, III. 1897, pusi. 

...................................  25c.

1280 MUSŲ DIRVA. Skaitymo kny
ga liaudies mokyklai ir glmnasijal. 
Sutaisė M. Vasiliauskas ir J. Matu
levičius. Su daugeliu paveikslėlių. 
Kaune 1907, pusi. 159.....................  85c.

No. 548 ūraa, Vanduo, šviesa ir ši
luma. Lekcija Prof. Blocijmeno’o. Su
taisė Bernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio j 
yra daugelis . tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, III. 1907, pusi. 138......... 4Oc

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

ŠITA BANKA taipgi priima užčedyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausios sumos 
r moka depozitoriams 3% metams.

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

ŠITA BANKA ^parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti 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) Kompanijose. 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.

b80 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo
kingas aprašymas kelionės Į Pary
žių ir atgal, Mikalojaus ir Glapiros 
Ivanovų. Parašė N. A. Leikin. Lie
tuvių kalbon vertė Magnus Pa r val
kioti* “ ‘ 
Kaina

Chicago, III. Puslapių 216.
............................................. 50c.

all7 
gražios 
parašė 
Pusi. 47.

PAPARŠIO ŽIEDAS, ir kitos 
apysakos. Lietuvių kalbon 

Antonov. Boston, Mass. 
Kaina ....   15c.

ELEMENTORIUS. 
Parašė *A— iš—B.
Lengviausiai ir 

Tilžėje 
.. 15c.

1637 NAUJA 
Vaikams dovanėlė. 
T’-eėias išleidimas, 
parankiausiai iš jo mokytis. 
1907, pual. 48. ......................

1641 PIRMIEJIE SKAITYMAI mu
sų vaikams pavesti. Sutaisė A. Ada
ta. Su daug gražių pasakaičių, dai
nelių ir paveikslėlių; telpgi yra ir 
rašomosios litaros norintiems pramok
ti skaityti raštą. Rygoje 1906, pusi. 
52..................................................-... 15c.

1326 ŽODYNAS LIETUVI6KAI-AN- 
GLIŠKOS KALBOS. (Dalis I ). Su
taisė A. Lalt* čia rasi visus lietu
viškus. žodžius ^išguldytus angliškai. 
Kožnas žodis paženklintas kursyvoms 
litaroms prie kokio gramatikos sky
riaus jis priguli. 
6x9 coliu* Kieti 
Chicago, Iii. 1902,

Knygos formatas 
audimo apdarai, 
pusi. 382. 8200.

ANGLIšKAI-LIE-

I ŠITA BANKA parduoda šifkortes visų linijų 
■svieto geriau, greičiau už visas kitas bankas.
Į « KO TIK'REIKALAUJATE, ateikite pas mus, 
liūs ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau

ir siunčia pinigus į Europą ir visas „dalis

o męs su noru išklausysime Jųsų reika- 
atliksime už visus kitus.

BANKOS VALANDOS.
Muši? Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkortių kas

dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o nedėldiemais ir šventomis dienomis nuo 9 
valandos ryto iki 9 valandai vakare.
. Olszewskis pats Bankoje būva šiose valandose: 1
šiokiomis dienomis:

Nuo 8 valandos ryto ikf 6 valandai vakarv _ ___
Nedėldieniais ir šventomis dienomis:

Nuo 11 valandas ryto iki 4 valandai po pittų.%J
Panedeliais:

132 RYMAS. Romanas. Parašė 
Emile Zola, verata iš Francuzų kal
bos. Tai yra labai svarbus ir garsus 
veikalas, parašytas vieno garsiausių 
francuzų rašėjų Emile Zola. Ta kny
ga yra versta Į visas kalbas, todėl 
yra labai svarbi Lietuviškas verti
mas yra lengvas ir gražu* Chicago, 
III. Pusi. 432. Kaina :........ $1.25.
Drūtais aidimo apdarais .... $1.50.

ai54 'TŪKSTANTIS /NAKTŲ IR 
VIENA. ^Arabiškon istorijos. Vertė 
D. T. Bočkauskaa. Trečias išdavi
mas. Mahanoy Cit?y, P*, pual. 540. 
Kaina .............. — u......... 8165.

292 PABAIGTUVES. Dviveiksmė 
Komedija. Parašė Ji Korzeniovski. 
Iš lenkų kalbos vertė Adolpas Vėgė
lė. ' Vilnių* Pual. 49.* Kaina 30c.

358 DAINOS VASAROS GROŽY
BIŲ. Ir šiaip visokios meiliškos, tau- 
tiškos, kariškos ir juokauso* čia 
telpa viso 20 dainų. Chicago,. III. 
Pusi. 40. Kaina .......................... 15c.

1644 RINKINĖLIS VAIKAMS. Pa
sakėlės, apsakymėliai, dainelės; žais
lai, mĮsllal ir tt. Vilnioje 1904, pusi. 
... .....................................  15c.

1645 SKAITOMO KNYGA mažiems 
ir dideliems. Sutaisė J. Gabrys. Jo
je telpa išrinktieji raštai musų rašti
ninkų su jų biografijomis ir paveiks
lais. Tai yra didelė chrestomatija, 
sustatyta sulyg Vakarų Europos mo
kyklų pavyzdžių. Tilžėje 190$, pusi. 
308....................................................... 8100.

1327 ŽODYNAS 
TUVIŠKOS KALBOS. (Dalis II). Su
taisė A. Lalls. čia rasi visus angliš
kus žodžius išguldytus lietuviškai. 
Prie kiekvieno angliško žodžio kabė
se yra pridėta tarmė, kaip žodžius 
angliškai tarti, telpgi kiekvienas žo- 
dn paženklintas kuršyvornis 1 (taroms 
prie kokio gramatikos skyriaus jis 
priguli. Knygos formatas 6x9 colius. 
Gražiais drūtais apdaris, nugara ir 
kampai drūtos, gražios moroko sku- 
ro* šonai audimo, ant nugaros para
šas aukso literoms, lapų kraštai mar- 
muruati.............................. ........... 84.00.

1647 VAIKŲ SKAITYMELIAI su
Lietuvos žemlapiu. "Kas skaito, ra
šo. duonos neprašo”, Vilniuje 1905, 
pusi. 259.......................................... 40c.

1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE. Itey- 
gelė I Ir II mokyklos skyriui 
kams pramokusiems skaityti.

ir vai-
Pasi-

1328 ŽODYNAS LIETUVlšKAI-AN-
GLIŠKO8 IR ANGLIŠKAI-LIETUVIŠ- 
KO8 KALBŲ (abi dalys — ’I ir II, 
t y. No. 1326 ir No. 1327) vienojte 
knygoje. Formatas ir. apdarai tokie 

*I>at kaip No. 1327...................... $6.00.

1329 ŽODYNAS. Tas pats kaip Na
1328, tik pilnai apdarytas brangia, 
gražia moroko skūra.................. $7.00.

1317 TRUMPA LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA. Pradinėms mo
kykloms vadovėlis. Sutaisė mokyto
jas Juozapas Damijonaitis. Kaune 
1909, pusi. 89................... .-.v..... 35c.

A. 01szewski
3252 S. Halsted Street . Chicago, III.

> - ' ■ fc *. J
No.480 Biologija arba mokslas apie 

gyvus daiktus. Pagal profesorių Nu* 
baumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi jnrtvėrirdal ant 
musų iertės, kaip jis vystėsi, pradė
jus nuo 1 lažų* vabalėlių, iki daėjo ag 
paukščių, žvėrių ir paties žmoganA 
Su paveikslėliai* Chicago, Ui. 1901. 
pust 147...............................................40o

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė iš Nazareto. Apysaka iš laitų 
kankinimo Kristau^. Eugenijus Sua. 
Vertė J. Laukia Chicago, 111. 1906. 
pusi. A?, (šitą knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina .................................... .... 80a

NO. 130 Revoliucijos įmot ės. Para
šė A. Niemojewski. vertė K. Puida, 
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėtus 
Varšavoje. Knygelė Įdomi kiekvienam. 
Chicago, Ui. 1908._pusi. 76. ...... 20a20a

No. 103 Pasaka apie Adomų ir die
vų. Priedas prie sulygn.amosKis my- 
thologljos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokišką vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago. UI. 1908, pus* 
hipių 31. 10c

No. 114 Ponas Ir berną*. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buriu ir sąlygoms masko- 
lių^almiečių gyvenimo; Ji verčia 
skaitytoją drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, Ui. 1904, 
pust 00...................................................i-a

No. 124 Robinzonas Kruzlus. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyte lai
da. Chicago, 111. 1903, pusi. 83. ... 25e

, Nuo 3 iki-9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir
Nuo 8 iki 9 valandai vakare.
Norintieji su patim Olszevvskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis angš 

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

A. OLSZEVVSKI
3252 SOUTH HALSTED ST

366 EILĖMIS IR PROZA. Parašė 
V. K. Račkauckas (K. Vairas), čia 
talpa daug eilių tinkamų dekiiamaci- 
joms fr kitokių. Chicago, III. Pusi. 
83. Kaina ...................................... 25c.

433 PIRMIEJI ŽIEDAI. Eilės. Pa
rašė Jovaras. Chicago, >111. Pual. 
27. Kaina ........... %....................... 15c.

383 GRAŽI DOVANELE LIETUVOS 
ARTOJAMS Eilė* Parašė K. 
klelis. 
Kaina

. Chicago. Hl.
SU- 

Puslapių 21. 
.............. 10c.

Kur gauti “Lietuvą”
Galima gauti 

“Lietuvą” už 5c.
BROCKTON, MASS.

J. Pocius, 175 Ames St

kiekvieną savaitę 
pas šiuos agentus:

B.

M.

F.

INDIANA HARBOR, IND.
Yasiulls, 3604 Deador

Kenosha, Wls.
Petrauskas, 72 N. Chicago

Melrose Park, UI.
A. Golubickas, Box

st.

171.

CHICAGO, ILL
a441 

juvk* 
Antra 
Kaina

ALEKTŲ MALONES arba Ma- 
Praščiokėlio Eilės iš 1862 

laida. Chicago, III. Pusi.
m.
20.
5c.

E.
Ant. Jankauskas,
T. Jermalas,
J. Milewskt,

Simanavičius,

Fromas,

S.

Brooklyn, N. Y.
73 Grand Street
37 Hudson žve.

215 Berry Street
124 Grand st 

Wythe Avė.

, MINER3VILLE, PA.
J. Ramanauskas, Box 531

258

New Britaln. Conn. 
Pleasabt Street11

BALTIMORE.
John Louis, 662 W.

MD.
Baltinio re St.

Newark, 
V. Ambrazeviči* 178 Ferry Street.

k) Tuzinų tiktai $1,00! 
Į G romą tom s popierų, 38 rųšių pa- 
inčiavonių su visokioms dainelėms 
r maldelėms, su gražiomis gėlėmis 
kvietkomis) ir kopertais. 10 tuzinų 
Fdai 81.00. Tokių dailių popierų 
pr iki šiol neturėjome. Reikalau-

rime tokj namą, kokio jis nori, ir 
parduodame ant lengvų išlygų, kaip 
matysite iš žemiau priduoto surašo.

vanduo 825, randa 8600 Į metus. 
Kaina ------

JONAS KALVYNAS. Jo

imtiniui. Adresuokite: ,
M. Zukaitls

27 Meta st.,- New Britain, Vnn.

Namine Mokykla.
■ Gramatika anffiiikot kalbos moky
kis be mokytojo (apdaryta).. $1.00. 
I Vaikę Draugas arba kaip mokytis 
įkaityti ir rašyti be mokytojo.. 15c. 
I Naujas Budas mokytis rašyti be 
[mokytojo ............................................. 10c.
' Aritmetika mokytis rokundų be 

nokytojo (apdaryta) ................ 35c.
Pinigus siųskite per Money Ordef 

šiuo adresu: * .
P. MIKOLAINIS,

Bot 63,< New York
I * »

City.

Baigiant Senus Metus.
| Kiekvieno žmogaus amžius - yra iš
skaitytas metais. Kiekvienas metas 
Mra tai žmogaus gyveniiąp knyga. 
[Todėl baigiant senus metus, re!kalin
ta yra apsvarstyti ką gero tuose 
mietuose nuveikėme.
■ Be abejonės, kiekvienas žmogus 
■asmetas gali pasakyti, kad sunkiai 
Krbo. ir uždirbo šiektiek pinigų, iš 
Burių didesnę pusę išleido būtiniems 
fc-venimo reikalams, kitą dal| pra- 
Bido pasilinksminiuiams. o likusius 
Kuaupojo (sučėdlno).
Hft»tle sutaupoti pinigai yra apru- 
Krtmu savo ir savo šeimynos atei- 
Ks. ir kas š| metą daug sutaupojo. 
Ki pasakyti, kad savo priderystę at- 

gerai.
^Bet pats pinigų taupojimas neduo- 
^^Kerovę, nes iš darbininko uždar- 
IKLdidelių turtų sukrauti negalima, 

pasirūpinti, kad sutaupoti pi- 
atneštų didesnį pelną.' tas reiš- 

kad tuos pinigus reikia suvar- 
Httsaugiai ir naudingai.
H&ugiauslu gi Ir naudingiausiu už- 
Bdytų pinigų suvartojimu yra ųu- 
Bpirkimas sau namą, kuris neša du, 
■ma tris, o kartais ir keturis sy- 
Kus didesnį nuošimtį, negu pini-

9) 2 lubų mūrinis namas, 
ir 3 pagyvenimai po 4 ruimus. Lo
tas 25x82. Taxai 843.79, * 
812.34. Randa 8324 Į metus, 
na

Storas

vanduo 
. Kai- 

82850.

14) 2 lubų muro ir medžio, 2 pa
gyvenimai po 6 ruimus, su maudy
klom ir gražiai ištaisytas, užpakalyj 
nauji staldai. Taxos 830, vanduo 
87, randa j metus 8420. Kaina 83300.

23) 3 lubų puikus mūrinis namas. 
3 pagyvenimai po 6 kambarius, su 
maudyklom, ir 6 kambarių, pulkus 
mūrinis “Cottage” užpakalyj. " 
25x125. “ *------------- ‘
8686.

Taxai 049. Randa Į
Kaina ..............................

Lotas 
metus 
85700.

3 lubų mūrinis namas.
Lotas 48x125, vienas lotas me- 

apsodintas, užpakalyj puikus
Taxai 848, vanduo. 814

86500.

24) 
kus. 
džiais 
staldai. 
Randa 8600 į metus. Kaina

25) 2 lubų mūrinis namas, 1 
veniniai po 4 ruimus. 
14Z pėdų, kampinis. 
Randa 8480 Į metus.

totas
Taxai
Kaina

Pui-

pagy- 
30%x 

839.71. 
83900.

30) 3 lubų mūrinis 
štoras ir 4 pagyvenimai su mau- 

Lotas 95x125. Randa $840
Kaina ...................... $6500.

80. 
dyklom. 
j metus.

namas. 24 %x

lubų medinis namas, 4 pa-P 34) 2 1 ______________ .
gyvenimai. 2 po 4 kambarius, 2 po 
3 kambarius. Coai A Wood offisas 
basemen.te. Lotas 25x125. Taxai 
834.25, vanduo 811.50, randa 8480 J 
metus. Kaina .......................... 82750.

*55) 4 kambarių mūrinis Cottage. 
Lotas 25x56. Taxai $13.82, vanduo

$4.68. randa $149 į metus. (Iš kal- 
To riekia Įmokėti $300 ir potam po 
$12 { mėnesĮ, su*6% nuo skolos. Kai
na ........................................  $1500.

* 64) 9 ruimų medinis “Cottage”.. 
2 pagyvenimai. Lotas 25x125. Taxai 
821, vanduo 85, randa 8264 į metus. 
Kaina “......................................... 82250.

68) 6 ruimų mūrinis "Cotlage". Lo
tas 27%xl27%. Taxai 818. vanduo 
$5-10, randa 8262 į metus. Kai
na .......................... 82200.

. užtikrinimą. kad namas nieka-

kas turi sutaupotų piniąų.

į dama pati

.69) 5 ruimų mūrinis “Cottage" ir 
Staldai. Lotas 27%xl27%.' Taxal 
$16, vanduo $5, randa $180 į metus. 
Kaina .......................................... >2900

70) 3 lubų mūrinis namas, 3 pa
gyvenimai po 6 ruimus su maudy-

tu- Mm* Lotas 27%xl27%. Taxai $47,

$5300.
75) ’9 ruimų medinis "Cottage”, 2 

pcgyvenimai. Maudyki* Lotas 26% 
xl25. JFaxai |fl), vanduo |3, randa 
$264 | metus. Kaina .............. $1750.

83) 2 lubų mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai po 6 kambarius. Lotas 
25x125. *- 
da $288 ant mėtų. Iš kalno 
įmokėti $500 arba daugiau, 
na ................................................ -

663 .........
venimas^ir veikimas. Su Kalvyno 
paveikslu ir jo laišku | Vilniaus si
nodą. Parašė kun. Jonas šepety* 
Vilnius. Pusi. 61. Kaina .......... 25c.

tur

P.
M.

673 KAIP JAPONOI GY VENA DA
BAR- Parašė Dėdė. Vilnius. Pusi. 
48. Kaina .................................. 10c.

Ant

Chicago, III.
M. Kaiti* 1644 W. North Av*
J. Tananeviče, 670 W. 18th

JERSEY’ CITY, N. J. 
Rėklaitis,

Laurrencs, 
Ramanauskas,

234 Wayne

ai.

NORWOOD, 
Tumavičius,

MASS.
28 Auatln St

Pitteburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street 

87 So. 19th «LSt> J. O. Mlllaucka*
Maas. 
1Q1 Oak Street Paterson

A, Varaškevičlus,
N. J.
70 Lafayette St.

Taxos 835, vanduo 817, ran- 
reikia 

Kal- 
$2000.

84) 2 lubų mūrinis namas, 
gyveniniai po 6 kambarius. 
25x125. Taxos 835, vanduo 87.

3 pa- 
Lotas 

__________ ... randa
8288 ant metų. Iš kalno reikia (mo
kėti 8600 arba daugiau. Kaina 82000.

85) 9 kambarių medinis namas, 2 
pagyvenimai, 5 ir 4 kambarių. Lotas 
2»xl25. “ — * -------
randa

Taxos 818, vanduo 84.70, 
: 216 | metus. Kaina 81600.

118) 6 ruimų mūrinis "Cottage”. 
25x125. Randa 8132 J metus. 

... .............   81200.
8 ruimų mūrinis "Cottage", 

I_I. Lotas 24x125. Kal-
........ '.................................. 81750.

Kaina ........
122) r

2 pagyvenimai.

a688 MEDŽIAGA Lietuvių, Latvių 
ir Prūsų mytotogfjai. Kazimiero Bū
gos. 2-asis sąsiuvinys. _(Didelio for
mato), 
nius.

Iš "Lietuvių Tautos".
Pusk 17. Kaina ............

UKESYS^ES POPIERO8 
galima 
ukėsu. 

sutaisė

728 
kaip 
stijų 
mus.
nandoeh. Pa.

a
i Monjello, Mase.

P. Miszkiniš, 35 Arthur St Plttston, Pa.
J Kazakevičia, 103 No. Main st

vu- 
25c.

Vai-pastoti Suvienytų 
Pagal naujus jstaty- 

A. B. Strimaitis. Sbe-
PusI 23. .Kaina 25c.

PADĖJIMAS. Kai-ku-934 MUSŲ 
rie aiškinimai iš dabartinio darbi
ninkų padėjimo. Parašė A. Antonov. 
Boston, Mass. Pusi. 40. Kaina 15c.

953 REVOLIUCIJA. Jos prumi, 
priežastys Ir pamatas. Parašė J. 
Baltrušaitis. Plynaouth, Pa. Pusi. 
44. Kaina .............. 10c.

133) 2 lubų mūrinis namas, fttoaaa OYD1 HES.
ir 3 pagyvenimai po -4 ruimus. Lo
tas 25x125. Taxai $4,5, vanduo $9.7,0, 
randa $504 | metu* Kaina $4500.

141) 2 lubų mūrinis namas, pa
gyvenimai po 4 kambarius, 2 lubų 
raidinis namas 4 pagyvenimai, 2 po 
4 kambarius, 2 po 3 kambarius ir 3 
kambarių medinis “Cottage” užpa
kalyj. Lotas kampinis 55x110 pėdų. 
Taxai $64, vanduo $30, randa $828 
J motus. (Gali būt pirktas <šmoke- 
stimis). Kaina ............

153) 2 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai. 4 po 4 ruimus, 2 
nitanns. Lotas 35x148 pėdas, 
da $500 | metu* Kaina ....

154) 8 kambarių mūrinis Cottage, 
2 pagyvenimai po 4 kambariu* Lo
tas kampinis 33x147 pėdas. Taxai 
$18, vanduo $10, randa $249 | metus 
Kama

86000.
6 pa
po 3 
Ran- 

83700.

12300.

2 mediniai namai, 5 ir 4 kam- 
Lotas kampinis 33x147 pėdas. 

$16, vanduo $4.50, randa 8192 
82100.

155) 
barių. 
Taxai 
Į metus. Kaina

dviejų lotų, 8 pagyvenimai po 6. 5 
ir 4 kambarius. Lotas 50x147 pėdas. 
Randa $924 į metus. ($2000 iš kalno 
rėkta išmokeetimis) gražus ir tvirtas 
name. Kaina .......................... 87500.

Iii) 3 lubų puikus mūrinis namis,

»
1158 KAIP NAMIE NE

Dr. A. Moeller, plaučių ligų specl- 
jalistas. Vertė P. Tyąrkanta. Vil
nius. Pusi. 30. KjšIžA .......... 10c.

1165 MOKSLASi.. SBfcIKATA IR 
KULTŪRA. Protų , lavinimas ir iš
vystymas žmogiška *lhiho kultūroje. 
Parašė Ant Bridis.:l Su* 19 paveikslė
lių. Chicago, III. Pusi. 31. Kai
na ................................Z........ 20c.

1539 TABAKAS. Kaip jis žmo
nėms kaukia. Pagal JL Apolova ir 
daugeli iš gyvenimo patyrimų. Pa
rašė K. Stiklelis. Boston, Mass. Pusi. 
63. Kaina .................. 'Ji............. 20c

’ 1546 VADAS PRIE MOTERYSTES. 
Parašė Ant. Bridi* Chicago, III. 
Pusi. 48. Kaina .......................    15c.

1630 DOVANELE. Skaitymo ir ra
šymo mokkta* Elementorius ir pir
moji knygelė. Butalsė Ksav. Vana
gėlis. Su daugeliu paveikslėlių. Kie
tu aptaisu. Labai tinkama lietuvių 
mokyklom* Vilnių* Pusi. 
Kaina ........................ . .................

138.

Antal648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE.
roji dalia Knygelė antrajam ir tre 
Majam mokyklos skyriui ir vaikams, 
mokantiems skaityti. Sutaisė mo 
kytojas P. Bendoriu* Su pavsikslė 
ilsis. Kietu aptaisu. Vilnius. Pusi 
)44. Kaina .........................  *5c.

Nsw Haven, Conn.
J. Vaitkevičius, 583 Grand Ava. Plymoutli, Pa.

S. Poteliunas, 345 E. River

John

Phlladelphia, Pa. 
otas, 1028 So. 2-nd Street

Portland, Oreg.
Bronrmau. I3rowman News Ca

Foretgn and Domestic
Perlodical A Nesrapaper Agency -

Worc«stsr, Mase.
M. Paltanavičių, 15 Milbury Street

“Lietuvos” Agentai
Pas šluos agentus galima užsisa

kyti * Lietuvą*' metams ar pusei 
metų Ir užsimokėti.

Jonas Janutas keliaujantis Agentas 
po Illinois valstiją.

Brooklyn, N. Y.
A. Lesnlauskas, 298 South lot St
Jonas Lutkauskas, 112 Grand st

Baltimore, Md.
Petras Glaveckas. 635 W. Lombard st
L GavUa. 1834 N. Castle Street
Vincas želvts, 603 So. Paca st

CMcago, III.
J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Avė.
K. Stoponie, 
Vinc. Link* 
Jonas Visockis, 
Ant žukanskis,

3143 8. Halsted
1813 Strlng 

8139 Vlncennes 
871 — 34th

Cleveland, Ohlo.

ū.' Kavolius.

st
ROCKFORD. ILL.

Adomas Kazakevičia, 810 E. State st

N. Oendrolius, 224 Athena Street

•pringfleld, III.
Geo. Tachilauckas, 701 E. Mason st

gcranton. Pa.
Juos. Potrlkys, * 1514

Shsnandoah, Pa.
Kryžanauskaa, 12% Cherry Street

P. šlmkool*

O.
Union City, Conn. 

F. Etmaitis,

W«terbury, 
X žemantauskaa, 39 
Jurgis žemaitis,

Ant.
Worcester,

Bernotas,

65 Brennan

Conn.
W. Portsr

834 Bank

45 Ward

St

St

St
St.

Rd..

Cambrldgeport, Mase
719a Main St

42 Wasbington ot

HARTFORD, CONN. 
levlčlua, 40 Mulberry at

Herrin, Hllnal*

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-STES 
CENTRO VALDYBOS ANTRASAI:

Pirmininkas: B. K. 
913 — 32nd

Vice-Pirminlnkė: O. 
101 Oak st.

Balevičiua, 
st, Chicago, III.
Ramanauckienė, 

Lawrence, I
Raštininkas: V. A. Greičiu* 

28 StUes Hali, Valparaiso,
Išdlainkao: A J. Povtlalka, 

804 Bank st., Watertrary, Conn.
Knygius: J. Simanavičius,

Ind.

LileraHHcaata Komitetas. J. Gabrys. 
11. rus Sommerard, Paris. France 
V. Jokubynas, 318 W. Broadway,

Brick st, Valparaiso, Ind.

No. 185 žmogus nepliuški* Vertė iš - 
švediško Neris. Laoal graži apysaše- 
vedė su varginga mergina ir įauni* 
giau gyveno už kitus, apsivedusiua 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ir merginą ir 
lė, kaip turtinga prekėjo aunas apsl 
Talpa čia sekanti apsaKymai: 1. sun 
takiai* 2. Viesui* 3. Motiejus Bali* L 
4. Laisvės šventė. 5. Juras, 6. Redak-?. 
mokina žmogiškos doros. Cbtcasn, 
UI. 1123, 1 J«l 23. .......................... ....

Ne. kOO Akis už akį, dantis už dan. 
tj. Juokai vienamo akte. Perdirbta iš v 
vokiško. Chicago, UI. 1907, pusi 29. 
Kalu*...................................................... 10a

No. 257 Kuru Gramulos raštlnyčl* 
j* Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Iludor. Gražiai parašyta ko 
mediją, tinkanti perstatymui. Chica
go, UL 1906. pusi. 14. ................ 15o

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

pusi. 62............................    20o

Ne. 225 Gedaus vėliaus, negu nio* 
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkišką sutaisė K. B—a ir M. P*-i* 
Chicago, III. 1908, pusi. 48........... 15o

No. 262 Mindaugu, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo- . 
se. Lenkiškai parašė Julius Slovrao- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, 11L 1900. pus* 
lapių 86........................ 25d

No. 100 Pasaka apie kantrių Alenų, 
dukterj turkų ciesoriaus Antonijau^ 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietą, daugybę bėdų h vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olšerskis. Chicago. 01. 1902, pas

No. 295 Plėtra Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksnio vieta — Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, III

No. 286 Pirmi ŽinganiaL Drama k* 
tartose veikmėse. Parašė Br. Vaag- 
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, UL 1909, 
pusi. 50.........................................  20o

No. 569 Aviete pabaiga. Iš rusiško 
vartė Pr. Siūlelis. Kas nori ataižino 
tl. kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. Chicago^ Ui. 1902. 
pusi. 31. ....................... r.. 10c

N* 597 Žvėrys Ir žmogų* Pagal 
Bchmehlj sutaisė šernas. Mokslas 
apie subudavojimą kūno visokių žvė. 
rtų, paukščių, sąnarkojų, žarnapilvių. 
ir žpiogaas. Kiekvienas žvėris aib* 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliai* Chic% 
80. III. 1906, pust 313..............  $14)0
Apdaryta.......................... $LŽB

Ne. SOS Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Cblca- 
ao. UL 1908, pusi. 53. ................ 15a

įpie ieo.^a tautas. Pagal Dr. M Ha- 
bęriandą parašė gontas. Su paveikslė
liais. Yra UI svarbiausia moksliška

olę veisles. Ji parodo visų viešpatys
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TEL. SO. CHICA60 5783

Protėviai Mažojo

1
Imas

Mira ra.

▼yru. 
patai-

kiek jojo yra. »ngl ų, geležies, 
druakoe Ir kitų gerybių; klek 
ežerų, upių. Jų vardai, plotis, 
kokie kuriuose vandenys: su

Apsirūpinkite cnt 
visų atsitikimų

iki 5 
nedė- 
l'aga!

No. 1329 žodynas. Tas pats kaip 
No. 1323, tik pilnai apdarytas bran
gia, gražia moroko skurs. (Ola audimo 
nėra nė blsklo.) ............................87.00

Chl- 
10c

No. 545 Priedai** prie lietuviško 
klausimo. Raitelis'gvildenantis lietu
vystės reikalu* po-valdžia Rusijos Ir 
po įtekme tenkysM*. Chicago, m. 
1905, pusi. 88. ......... ....... 10*

tr agentam litMaturoaaut “Norta Stote" Chtego. 
čtoe salima gauti mato *1 lik i|, avtetliką irdvaal- 
Ikų kaną, ratenčiit. škaplierių, abroaėUų. viso
kią laUcraHių. Autertkoa Ir Europos ir popierių

britvą. (UraMkopų ir daugel >a kitų daiktą. Ns- 
nžmlrikli* atniaukytk • bu rita a**nnedintL

PETRAS: M. KAITI*
281 N. Ncrth av». Chicago, IIL

■ Ne. 331 žilė galvon — velnias 
degon. Komedija viename akte, 
gal lenkišką sutaisė M. P-^is. 
cago, UI. 1902, pusi. >L.............

. 514)0 
apdaruose, aukso 
ir šono......... 51-25

tą kokį duikta, busi užg*a*di*t*a ir 
dėkingas man. Adreaas:

■. J. OAMUOMITK
M2-8M81rNt CNICMO, ILL

Priims ligoniu* savo vii**: 
3315.8. MORGAN ST.
Kasdien* iki 2 vai. po pietų ii nuo 6 vaL 
vakare. "Telefonas: Yards 709.

ižžvdoma žrtitai, tikrai ir sa 
pila* alaptvbe. Nervą nu«il- 
pntjima*. nupuolus** avaika- 
toi, žudymą* »tiprrbė», nub<- 
(ima* kraujo, užnuodUima*, 
Hapusūnl* taišty*.

Plaučių ligos,
Duauly*. BronchiUa tr kito*

Lietuvių Gydytoja* ir C'hirorgaa. 
3288 So. Malsted St, Chicago, III.

Gydo visokia* liga* moterų, vaiką ir vyru. 
Taipgi turi dktely praktika ir gydo pa^-km ngal 
visokia* limpauč.ia*, ui»iM-nėju*i** ir paslaptin
ga* vyrą liga*. Daro operacija* p**ckmluZai.

IŠGYDO IK 5 DIENAS
MMMMUSnaBBHOMBUMOMBMMOBB B* pajlio ar *kauamę

Noriu Bžvdyti kiekvieną wr* sertmti iiplerimu lytišką 
užsikrečiamu* kraujo nuodus, nervišką sunaSalčjimą pažludiiną J 
liečiančias vyrus. — Šita* nuoširdus pasiaiulinimua yra atvira* vi 
daut rinitą ant daktarą ir vaistą be jokio* naudos, ir mano noru 
litiems žmonėm*, kurie buvo gydomi dėšimitie* ar daužiau* daj 
kimo, kad aš turiu vienintelį būdą, kuriuomi tikrai iigydau.
NomoMk ui gydymą bo naudo* — mokėk už tikrą išgydymą.

Ai tikrai iigydau litas skilvio, plaučių ir inkstą net ir labai ąžecmbutas.

i-f

Daktaras SVissig
c jIA Sšm Ki'aė to

Gydo labai f asekiatoigsl visokia* ehronltk** vy
rą ir moterių Ilga*,- nežiūrint kaip jo* sunkio* 
butų. Jeigu kiuiuni* n-p»lf»lb*)o. tai nlallan- 
kiktt p**B>aae. Pirmąkart agssminiteju do
vanai. Gy«*nln>a* ir ofisas:

1727 18-ti it., tarp Pullu Ir W»oil lt.
Offiso valandoa: 10 iki ISryte, nuo S iki 4 H nuo 
* iki 9 vakare. Nedėtiems: nuo 10 iki i po pietą.

Telephona* ('anai 33SS.

-
Naujas Išradimas 
Suatipriitimi tr uiialkjraral pi* 
Tnkatenčtel pilkų itaoaiiį atgavę 
kitu pianktu, tulaikotUnklm* oli 
g*lvo* labai trumpam--'

Silkortės ir Pinigu Siuntimas
Jei nori, kad tavo Šifkortė butų gerai ir greitąi išsiųsta 

kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per,
A. Olszewskio Banką

Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai
siųsk juos teipgi per— " - _

A. Olszewskio Banką
Olszevvskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 

prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje šlubelėje po No. 941 337d Place, o kad žmonių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio ofjšas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. Męsgi aut 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 pinigų kursas yra $52.25 už 100 rublių.. Dabartinės 
Šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios:

~ i' Hollaiid-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į 
New Yorką per 8 iki 10 dienų ................................ $66.10.

2. Norih Gennan Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į
Baltimore per 12 iki iO dienų................     $56.20.

3. North. Gerinau Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į
New Yorką per 9 iki 12 dien.................   .<.................  $60.20.

4. ' Norih Gerinau Lloyd, Expresinč Linija, perplaukianti mares
iš Bremo į New Yorką per 6 ikiS dienų ..................    $64.10.
Hairiburg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo 
į New Yorką per 10 iki 14 dienų ............................      $62.35.
Hed Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į Ne\v 
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 ................................ $60.30.
Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus 
į New Yo4$ per 13 iki 18 dienų ........................... $63.00.
Hambnrg Philadelphia .... . .. ................   $^60.

Dabartinis šifkdr&ų karnos išvaduoti Eufopon nuo Chicagos
iki Tilžės yra sekančios:

ĮU Njoiiaiid-^rtneruan Linija, perplaukianti mares 'iš New Yorko
į Rotterdamą pej 8 iki 10 dienų ....................................... $55-6°.

2. Nort/i Gėrinan Lloyd Lfi^jff, perplaukianti mares iš Ęaltimorc 
į Drėmą 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 Gerinau Lloyd, ExįrreSinė 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 perėto iki 14 dienų . . . . ............................... $55-85
Red Star Liniją, perplaukianti mares iš New Yorko į Antwer- 
pą per 8 iki 10 dienų ......... . ..........................-................ $57.80.
Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont
real į Antwerpą per 12 iki 15 dienų ...............................  $50.85.

- 8. Russian-American Linijoj perplaukianti mares iš New Yorko
į Liepoją per 13 iki 18 dienų .. ...............-.......... .  i... .■.. $54.00.

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo- 
Rosi jos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per ru-

- bezių policijos netrukdomas. -
Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus 

norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu 
kitę mums visų vaikų metus, o męs '’tgal 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
prisiųsti murps pinigus per Money Orderį 

. kuo greičiadsai išsiųsime.
Adresuokite mums visada šiteip:

A. Olszevvski
3252 So. Halsted St. Chicago, II

8.

-»7
rašykite mums į kur 
su vaikais, tai paduo- 
pačta prisiusime jums 
liniją kokią norėsite, 

ir męs jūsų šifkortcs

VI
M

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A BacevlČia. Knygą ra dau
geliu vabalų, šūvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai* aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypač tuos dalykus, | kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, III. 1903, puri. 209............ 50c

No. 526 Kada Ir kokiu būdu svietą* 
sutverta*. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
Ugaudaa. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai Ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgl, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. 8-» paveikslais. 
Chicago, IIL 1906, pust 140........... 35s

No. 527 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kada-nor* pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyęr. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ugaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga- Kas nori až- 
ulžincti, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. Chicago, III. 1906, puri. 135. 
Kama- *••• <••• »••• 55o

No. 653 Paėjimą* organMko svieto. 
Pagal Bitnerj sutaisė Šernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. JI .aprašo 
tvėrimąsl viso sutvėrimo tr visų gam
tos Ketvertų daiktų; parodo, nagai se
niausius ir giliausius žemėto sluogs- 
ūins, jcug milijonų metų atgal gyvo 
nufcl’ao ant žemės augmenis, vabalus, 
ivė.'te. paukščius ir tt Su paveikslė
liais. Chicago, 111. 1905 pusi. 137.

No. 397 Kėpio* kąnėlps. Eilės. Pa 
rašė Liepuka*. Chicągo, U). 1909, pus
lapių 28.........................   10°

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

No. 641 Geografija arba žemė* ap
rašymas. Pagal Geikie, Nalkovskį Ir 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė- 
♦lala. Aiškiai Ir suprantamai aprašo 
t-vvų žemą, jo* pavidalą, didumą ir 
platumą; jo* kalnus, jų vardus, augš- 
U, vulkanus, metančiu! iš savęs ug- 
nj; Iš kokių siuėgsnių susideda žemė, 
kur Ir 
aukso, 
marių, 
gyli*;
rus, prėski, kartus: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis; išskaitytos visos viešpėtystėa, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos Ir tt. Klek kurioj* žemėje yra 
gyventojų; kokio jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai. pramonės, iš
darbiai, Ir tiesos; koki* miestai.

"klek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgią die
no* ir nakties. Knyga didelė 6x9 co 
l»u. ant geros standžiom popieros skan
dinta. Chicago, iii. 1906, pu*l. 469. 
Kaina. ......................................

Ta pati apdaryta audimo, apdaruose, 
parašai ant nugaros ir ėono. iA. 52-60

No. 557 Istorija Suvienytų -Valstijų 
šiaurinės Amerikoj nuo atradimo ir 
dar prieš atradimų Amerlkoe^ikt 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas- atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno. kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti. | Ameriką, 
kokios karės buvo, už ką- kprlavo lr 
kokiuose metuose; klok buvo proti- 
dentų, kokie Ir kiek Auris gero štai 
toliai padarė. Prie galo, knygos telpa 
Srvlcuytų Valstijų Konstitucija, guri 
yra io’.kallnglausia žinoti kiekvienam 
i.m?gal, gyvenančiam šioje šalyje. 
Ctkago. iii. 1896. pusi. 364.

Ta pati audimo 
literos ant nugaros

No. 678 Lietuvių
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. Šliupą*). Knyga turi 
283 puslapiuL ir 4 dideles mapaa, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių pratėvial. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 890 metų prieš Kristau* 
gimimą. Chicago. m. 18*9. .... 60*

No. 907 Kaip žmonės su ponai* ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoj* 
XV amžiuje. Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tls. Chicago, 111. 1908. 
pusi. 34............................................ 10c

No. 925 Moteris ir jos vieta žmoni 
Joje. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aišklnr moterų klauaLaą, todėl yra 
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, 111. 1908, pusi. 47. 
Kaina. '■BM 15c

Bet Geriausias Daktaras
No. 970 Taatfik*® Politiko* Knygy

nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypato* lais
vės. draugijų Ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir Bitinės, ir kame išganymaBK 
Chicago, III. 1907,IJj>usl. 47..........

No. 508 Gamtos • paJlegos Ir kaip Iš 
jų naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė 
Šernas. Svaigios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų (vairią 
mašinerijų Ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajlegų. Chicago, 111. 
1904, pust 238......................... ... 50c

Satyros, pašaipos ir juokų 
: mėnesinis laikraštis :

su juokkirais paveikslėliais ii-lietuvių 
politiškojo lauko irmuaų didvyrių gy
venimo. Teipgi viaaki linksmi pasiskai
tymai. eilės, monologai ir tt- Išeina 
16 puri, formoje knygų*, au virtais. Pir
ma išeidinėjo Boston*, dabar persikėlė į 
ęhieagą. Prenumerata metam* 81.00, 
pavienis num. 10c. Adresas:

"DAGIS** PUB. CO. *
812 Mrd $t. St*. K Chicago. IIL

D-rasW.A.Martišus
Ofisas R. 42 Auditorium Bldg. 
306 Wabash tn„ Chicago.

Gydau visokias ligas kaip šviežias 
teip ir užsifenėjusšas. Ypatingai vi
durių ligas, moterų vaikų ir

Teipgl pritaikau, akinius ir 
sau nesveikas akis.

Offiso valandas:» nuo 9 ryto 
po pietų. Kitoms dienoms ir 
lioms offigas atdaras tiktai _ _ 
sutarimą. " Phone Harrison 1390.

Degtine

Kurta jumis parduosiu pigai
Mano krautuvėj rasit 100 vyri 

degtines ir likerių gstunkų 
PamėgtaMte syki!

■MKLnHEVYaK.

Mokslainė Akušerijos

Teipgi turime Hgonbuti, ku
riame nMioe moteriške* ap
turi* gerų prižiūrą, kartais už 

dyką beturčio*. Arte«niou» žiniom* kreipti* į 
Polish College of Midwtfery

Dr. W. Statkievvicz, Prez.

MOKINAMI LIBTUVlftKAI

Dr. O. C. MEINE
OFHU-IWH» 31 Ir fe. HateUM pi.

'oiį ==c .9,
K>ta|i°ga8 Dykai? U
V1 a o k I ą laikrodi lit}, lenciuf Uin,

KOŽNAS GAUS DYKAI 
kuri* pritių* keletą 

MEą markią, mu.ą No. 3
yj’*! kataliogą. didžianiią

Išturi* ko j kalboj, M 
dideli poslapiai. Jame 
telpa npraiyiuai

i'vniku. pa^k-o i .... ko 
• - pr.-ad-.ln, k-;pju- 

BC pažinti, kaip nuo jų
apsUaugoti, kokias gy 
duoli's naudoti, kiek 
j‘” pr^k-Pt >j.t ir kur 
K’11“’ »r r-r-" • .^ĘĮĮy kė. yTainų Kvepiančių 
ir gydančių muilų. Trr 

MVųĮSl fttiną, Elektro-gydanEb čių aparatą, Botx-ri
J 19 įHB nių Itoilrblmų. Noną.
MMU 9H Painų, štukų. Drukuo-

l«ra'i MaėioSlių, Ar- 
Ka iftoniką, Koncertinų,

^B Hrltvų, Pavinčevonių
j Ml ir Rimtai kitokią kož 

nam reikalingą daly- 
ąB žą. Kklrpk litą apgar.

linhną ir prlsiąsk man. o tuojau* ganai vHai dy 
kai katalogą. John I. Hagdziunaa, Propr 

JOHN'* OUPPLY HOU8E
3J34.2336 SO. OAKLBY AVB., CHICAGO, 3LU

Važdas--------------------------------------------------------r

šdK*a* ------------------------------------------------------

F. P. BRADCHULIS
Attomey & Connselor at Law

132 S.Glirtt, Cor.lhdlsonSt.
Tol. Freoklin 117®.

Dr. E.C. Collins 
UįdStojas

apgareinimuo- 
a tik; vienok 

™>3 —1-------p---------daktarą.
DAIGIAUSIA IŠGYDĖ SERGANČIU

tl« kuriuos patys žmonis gerbtą. Daktarai; CoUins

rods gražiai išrodo, bet anT

ir užtikrina

tik ataitauks ar parašys, tad ir apturės

Per vienolikg metij stebėtini pasisekimai, 
<e jokie kita drifcSasnZTnstitutas, negriisnsil.vginti su i 

šiais Profesoriais CoUins Medical Instituto, kurie per vie
metų padarė daug gero; yra tai įstaigą kurioje visokios ligas tampa 
gydytos, su pagelba gerų vaistų ir yvairių prietaisų, todėl ir yra vy
riausiai* ant kitų daktarų ir Institutu moksluose, išradvmuose ir žino 

Ką ir kada reikia daryti.
Už tai musų būdas gydjmo yra greičiausias, tikriausiai ir pigiau 

kaštuoja negu kitur. Jei sergi kokia nore iiara. o nori crreitim

čiams pagelbėjo, tad pagelbės ir Tau. _
Nelauk ilgiau, ateik arba rašyk pas :*'*

COLLINS N. T. HEDICrtL INSTITUTĄ
14» WEST Mik STREET - NEW YORK.

Dr. SL JE. Hyndman, Medikai Direktorius.
Kasdiennuo 10iš ryto ik 5 po p. gvent nuo 10 Ik l.Vak. Ut ir Pet.7-8
Prisiusk 10c. markėms, apturėsi garsiąją, knygą Dr. E. C
Oolhns, “Vadovas in Svaikatą”, parašytą lietuviškai. •

DR. A. L. GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokia* liga* vyrų, moterų ir vaiku, 

neaplenkiu ir paslaptinių.

3312 So. Ktilsted St. 
Chicago, III

I® Męs Apdraudžiamc įi
(Ifisurltiatne)

Nuo Ugniės visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.Nuo Mirties.

I Mis apdraudžiama VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ |

Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir- ■ 
kitę pas mu: Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- g 
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, w 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Ko:~pa- 
nija išmokės jums tiek pinig”, ant kiek jus biisite apsidrBM(te;<||'f

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo p 
Te'kalais kreipkitės pas j ; '1

A. OLSZEVVSKI |
3252 S. Halsted St. - Chicago. A

lilvdotno*.

~ PATARIMAS IR 
iftTYRIMA® DYKAI.

Motor ii ligos

puikai.

DR.ZINS,"l^^CflICAGO

Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją, tegul perskaito šią knygą. Chl- 1WUO ir BUIO5OB.
cago.. Iii. 1903, pusi. 66i............. 52.00 debesiai, ant ko jie laikosi ir tt. Chi-
Apdsnrta................................................. $2.50 Mro in lg84 pugJ 79

No. 655 Istorija abelna. Dalis L • 
Nuo seniausių taikų Chtnijos — 2800 j 
m. pr?Kr. Iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
-146 m. pr. Kr. eurašė Dr. A. Bacąv> 
čia Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų pin-niaas. sienas putų, tvitto- 
šį; ty?u»* kuniąj ir kareivių. Hiero- 
ginus Akkady rasto ir tt. Chicago, UL 
1904, pusi. 498. .... *<nn'
Ta pati tvirtuose apdaruose.

nori, sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yr.»

rikoje. Ved* visokiae bylo, civiliškas ir kriaii 
Mliikas visuose teismuose (soduose).

6p. 3112 S. Halstsd st., arti 3lmos
Tolsphono Ysrds 2380.

Mes turim tratas ka
le ndorf»» <U1 tamstų. . 
kaip buiit More paklau 
•k it. mes duosime dfl 
kuino.

Ortrrlus r tromatas 
prisiunčia greitai: ko* 
»ie neturit meno kaia- 
llogo, prinųsklt savo 
ad.esf o gausit didiką

D-re Marija Dowiatt-Sass
GYVEN.: 5206 W. Harrlėon St.

arti Mro* Avenne

81.00
>1.25

istorija, 
iš rusų

No. 722 Trumpa senobės
Pagal prof. R. Vipper vertė 
kalbos D. Su pavelkslr.ls senoviškų 
liekanų ir 5-ials spalvuotais žemla- 
piais (mapomls). Yra tat tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą Iki 
nupuolime Rymo viešpatystės. Chica
go, iii. 1904, pusi. 305..................  51-00
Liūtuose apdaruose..........  51-25

No. 281 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmos. Pr.rašė Jonas Vis- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbai 
ir Jautimai. Chicago, UL 1907, pus
lapių . .............................*

-No.434 Revoliucijos dainos. Suran
kiotos iš visur ’ 24 d..Inos naujos ga
dynės iš revollu iljo* atbalsių. Chica
go, Ui- 1908, pusi. 30.................... 15o

.
N o. .442 Svajų* arba vaizdas sieki

mo augštybė*. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoė- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, III 
1907. puri- 135....................................**

.‘.JfiR 
tiems arčiau snilpažintl su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
III. 1907, pusi. 233 ........................... 75c
Apdaryta. ..................................  |ij)g'

No. 473 Apl* žarną Ir kltua svietus, 
jų buvj ir pabaigą. Pagal Heilperną, 
Falbą ir 'Altus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Ku yru sau- 
14, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž 
«•. Sa 30 astronomiškų paveikslų. 
Ui tai vienatinė knrga, Iš kurios 
iiuogas tikrai gali ap-Kviesti. Chica
go, III. 1896. pusi. 255.  75c
Ta pati apdaryta..............................51.00

No. 472 . Aprireiikimai atmosferoje 
arba meteorologija.'Pagal profesorių 
Vojelkev'ą uitais® je/Mas. ApraSo, iš 
ko susitveria ore žaibai Ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant. dangaus įvai
rios šviesos .ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas t: 
daug kitų {domių dalykų. Klekvio 
nas aprašymas, aiškesniam suprati 
mui, parodytas ant paveikslo. Noriu

No. 1327 Žodyną* angliškai-lietuvll 
Icos kalbos. (Dalia n.) Sutaisė A. La 
Ils.' čia rasi visus angliškus žodžiu- 
angliško žodžio kabėse yra pridėt 
tarmė, kaip žodžius angliškai tart, 
tetpgi kiekvienas žodis paženklinta- 
kursyvoms Ikaroms prie kokio gra

P. K. Bruchas
Kalėdų Pardavimas prasidėjo- 9
nuo Gruodžio (December) pirmos dienos* todėl nelaukit paskutinių dienų nes dabar ga- 
lėsit geriau pasiskirti; šiemet supirkau daug tavoro dčl pasiskyrimo naujausios mados 

Nekuriuoarčian paminėsiu.

OFISAS: 1^25 W. 18th St
Valando*: t ?• 'kl 1» vtetą; 7 iki 8 vakar* 

NedSčt.Cs.'s Buo ».-c0\k U pietą
Totefetse* Carai lt00.

No.' 471 Akyvi apsireHląitaal sviete, 
‘ j kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliai*. 
Labai naudinga kaygelė tiem* kurie
^2- ----S

ITabako Naudotojai! p« Aratgl, • garite F0MaUF4 dykai j 
Nėra tai koks instrumentas žaidimui, kaip tankiai kiti ■ 
išdirbėjai yra papratę duoti kaipo dovaną, bet tikrai gera 
iš kožno atžvilgio kalbamoji mašina (fonografas).

Kada panorėję jus galite turėti ns- K 
rnuose koncertą dykai, koncertą di- B 
dėlių benų arba orchestrų, dainas 1 
„'oriausių dainorių, juokingas i uit- j 
nančias, visą tą, ką tik norėtum iš- M 
'irsti, galima'pritaisyti. Paklausk 1 
artymiausiam niuzikališkų instru- I 
menių Store, o apie kalbamąja ma- ’ 
ši na “Kirig” (Karalius) dažinosi, kad j 
ją visi pardavinėja po 515.00. Mes 
norim, kad jus padėtumei mums pa- . 1 
garsinti mus Geriausio Tabako ei- ( 
garietam* ir pypkei. Mes prisiusią -*-2 
Jums visokio tabako po biskį Austriž-

ko, Bosmaku, Herogi»ko ir Rusiško, viso sykiu už 56, Jus lengvai tą tabaką galit 
firduoft savo draugams, neštai yra geriausias tabaku, kokį kur galima gauti. > 

•bakas yra tas pats, kurį jus teip noriai rukčt Europoj, tabaku, kurį jus draugai 
nemažiau r'j------;,! ----- —u-1.„ -------- -* 7*2 jį _ 2.
duok jiems mu» vardą ir adresą'' ir tokiu budu padėsi mums apgarsinti.__
mes duosim jums visai dykai mus “Kir*” v— —r—73
gauti vieną dovaną. ' Už tabaka mes rol 
kalno, o mes išsiųsim t&bal ‘— —
Ekspresmonui likusius 55.50 _ , . . _ _____ _________
kuris bus neužganėdintas. PASARGA: tu dovanu duosim lik teip ilgai, kol mes

rišliai gryno aukso mo
teriški $22.oo iki $50.oo

Lsrikhsdeltal pžtouksintl vyriški 
$8.oo ikl^30.oo

pi 1“:mote-
.00

D. 1222
, KolonekAi 50 c. ilri $5.00 

Laketai vyrų 50 c. iki $10.00 
Laketai mot. < $1 iki $10.00 
Špilkos vyr. 50c. iki $5.00 
Špilkos mot.. 50c. iki $6.00

šaukštų, peilių, videlcių ir sieninių laikrodžių

Lašksedėltal gryno aukso vy
riški $35.00 iki $75.oo

apdarais, nugara ir kampai drūtos 
grąžtas moroko skuros, šonai aidimo, 
ant nugaros parašas aukso lltaroms, 
lapų kraštai marmuniott..........$4.00

Deimentu žiedai 
57 ik! $2O0.oo

Deimentu špii 
$5.00 iki $150.00

Deimentu tekėtai S10.00 iki $40.oo

Lenc’rftlai vyriški $1.00 iki $25.00 :' 
encitfcčhai moteriški $2.00 iki $20.00 
iedai vyriški $4.00 iki $10.00

iedai moteriški $1.50 iki $6.00

už jus myli. Apteikęs mus tabaką, rekomenduok jį savo draugams, 
is mus vardą ir adresą ir tokiu budu padėsi mums apgarsinti. Už tai 

fonografą. Yra tai vienatinei^ proga 
baka mes rokuos! m 56. Prisius^ 50 o. s tempo m i s iš 
įką |r fonografą. Apžiūrėjęs jei rasi gerais užmokėsi 
0 Ir pasiliksi juos sau. Pinigus sugrąžtnsun kožnam

tikrai nepersitikrinsim, jog mus kompinija yra ganėtinai apgarsinta" Todėl pa
tartam neatidėti, jeigu norit gauti mus FONOGRAFA DYKAI. Adresuokite: '

EUROPEAN TOBACCO CO.
33 LEONARD STREET. DEFT. 71 NKW YORK, R. Y

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE
G«r.Mlu »fmoniku. fkrtnka. klernetu. triuku.-koncertinų te ra..

HTeipgi sidabrinių ir pasidabruotų .. ________
yra daug dėl pasiskyrimo. Storas atdaras leoiną dieną ir Nedėlios vakarais iki Kalėdų.

P. K. BRUCHAS
3 3248 So. Morgan Street, Chicago, III
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