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“UETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
IMMkMPtayte, CMcap.M.

Prenumerata metams:
1 SuTieaytose Valstijos*........ . ................   .<2.00

Kanadoje ir Mezike................ ...............
Kitose vicipatystiac........ . ..............  0.00

Pręnauerat* apmokama i! Tlrlaus. PrvnutMrato* me- 
Ua įkalto*! nuo ąienot ui*iraAymo, m buo Nauja Metu. 
ApganinUuiĮ kalno* klauak lauku. Visada adreauoki

A. OLSZ|W8KI
3aSt SO. HALSTKO STKKĘ.T, CHICAaO, ILL. >1
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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Maskoliškoj durnoj, perkratinė- 
jant sumanymą teismo reformų, 
reakcijonierius Markov smarkiai 
užsipuolė ant sumanymo ir ant 
žydų, ižęidė durnos pirmininką. 
Užtai tapo 15 posėdžių iš durnos 
prašalintas. Ir reakcijonieriams 
mat kartais nepasiseka.

Nors laikraščiai nekartą nuro
dinėjo prasižengimus^ maskoliškos 

.kariumenės intendenturos urėdnin- 
... kų. bet jų viršininkai nepaisė, 

priešingai, jie baudė laikraščius, 
kam jie' urėdninkų kaltes aikštėn 
išvelka. Žinoma,' jeigu laikraščiai 

Z* tylėtų, visiems urėdninkams butų 
. geriau, nes tąsyk jų darbų nieks 
TV ne kontfoliuotų, tąsyk žmonių iž-. 
/ dan sudėtus pinigus galėtų jįe 

rieškučioms pilti į savo kišenių. 
Bet jeigu urėdninkai už pasisavi
nimą pinigų butų baudžiami, jeigu 
už pavogimus butų atsakomybėn 
patraukti ir jų. kad ir augščiausi 
perdėtiniai: jeigu už vagystas in- 

*'* tendenturoj turėtų atsakyti karo 
'ministeris, o už prasižengimus {Mi
licijos urėdninkų butų atsakomy
bėn patraukti,, kaip tai turėtų būti, 
Stolypin. galima tikėti, kad prasi
žengimų, sauvalios, kyšių spaudi
nio butų kur kas mažiau, o su laiku 
gal tas tikrai maskoliškasis papro- 
tvs duotųsi išnaikinti.
T i .* . š . .

Bet kad laikraščiai, nepaisydami 
ant 
vis 
turos urėdninkų darbų su kareivių 
-kriauda. jau ir Stolypin 'negalė- 

.. jo to užgniaužti. Iš tikro net men
kai žiūrinčiam turi j akis pulti, kad 
gaunanti vos 1500 rublių algos in- 
tcn'defttai. .betarnaudami surenka 
100000 rublių.''taigi pralobsta. Juk 
iši tos algos, suprantama, tokių 
turtų • surinktj negalima. Tą juk 
turėjo žinoti ir karo jministeris ir 
Stolypin ir jkiti, kuriems, pavesta 

2 prižiufėti. kad nieks per toji neiš- 
• klyptų iš doros kelio, bęt jie ne

žiūrėjo, todėl už žetljėsnių ttrėd- 
♦ ninku prasižengimus, turėtų ir mi- 

- nisteriai atsakyti./kad intententu- 
ros urėdniMkam/leido skriausti ka
reivius, jų Užlaikymui skiriamus, 
žmonių sudėtus pinigus leido, 
inteudentams kimšti j savo kišenių. 
Stolypin žmonių ir laikraščių pri- 

; verstas, ant galo paskyrė senatorių 
' (kįriną padaryti revizijas inteh- 

detiturose. Matyt Garino butą teir 
■i singesnio, ųž kitus augstus urėd- 

ninkus, nes jis ne slepia prasižen- 
* gi-'-T žemesnių urėdninkų ir tų 

prasiženginni suranda ne mažai, 
noės suradiptą jam sunkina visi 
ttTėrinmkai. liet visgi jie negalėjo 
viską paslėpti. Buvo atsitikimai, 
kad atkakus kur Gairinui, sudegė 
tai viena, tai kita intendenturos 
krautuvė, nes. matyt, jose nebuvo 

| tų daiktų, kurių nupirkimui pini- 
. gai buvo duoti. Žinoma, daug in

tendenturos urėdninkų prašalinta 
nuo vietos, paskirti tapo kiti, kurie 
gal tos pačios rūšies ką ir praša- 

i1 lintiejie. Negalima- tikėti, kad se
natoriaus Garino revizijos 
visu! išvahtu Maskolijos

• ■ • , f ' .
• * dust nuo vagiančių

spaudžiančių kyšius urėdninkų. 
Išvalyti galėtą tik tautos kontrolė, 
jeigu už prasižengimus žemesnių-

/ j ių turėtų atsakyti ir augščiausiejie.
|irėdįinikai. nes tąsyk tie augščiaū- 
^iejie geriau prižiūrėtų žemesniuo- 

1sius. Garin išsiųstas urėduose da
ryti revizijas, tik jau per garsiai 

1 gmonėms reikalaujant. Stolypin jį
• 2 išsiuntė tik nutildymui bent tūlam 
k i laikui žmonių. Sugrįžus Peterbur- 
■ gan senatoriui Garinui, kaip jau ir 
B 'pirmiau ne kartą buvo, viskas su

grjž Į senąsias vėžes intendenturos 
urėdninkai. kaip kimšo Į savo ki- 

‘;/^K'enių pinigv.' p.skirtu- kareivių uz- 
^^^B«ik\n”ii. teip ir kimš; kareiviai 
H^Kus blogai aprėdyti, pusbadžiai 
KsMnaitinami, o hiljiuy -au kraus in- 
I^^Eendenhiros urėdnjnkai; policijos 
HMri urėdninkai. išpaudimui sau ky- 
ra^Kių. areštuos ir sodjs j kalėjimus 
^^Biieko nekaltus žmonis. Kur val- 
|||Klžia nekenčia šviesos, nes jos tar-

jų uždedamų/'"•‘bausmių, 
nurodinėjo ant -inteden-

4 -

su 
urė-

ę į įįJJSįl
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ma tas purvinas rankas žmonėms 
prižiūrėti, ten nieko patais)?* ne
galima, * - .

BALKANŲ PUSSALIS.
Ant Balkanų pussalio užgimė 

dideli nesutikimai terp Turkijos ir 
Grekijos dėl salos Kretos, kuri iš 
vardo priguli Turkijai, bet kad 
apgyventa ji grekų, tai nestebėtina, 
jeigu ją Grekija nori paimti ir sa
los gyventojai s unoru tam prita
ria. Grekijos sostapilin buvo su
šauktas susivažiavimas Grekijos de
legatų, rengėsi atkakti ir Kretos at
stovai. Bet Turkija pranešė Gre
kijos randui ir Europos viešpaty
stėms, jog atkakimą Kretos atsto
vų palaikys už ganėtiną karo prie
žastį. Karo vienok dabar ant Bal- 
knų pussalio negeidžia didesės Eu- 
rbpos viešpatystės, taj jos griebėsi 
taikymo nesutinkančių pusių.

Iki vasarai peretių metų Kretą 
valdė didžiųjų Europos įyiešpatys- 
čių kariškieji laivai ir ant kranto 
išsodytos kariumenės, bet liepos mė
nesyj svetimos kariumenės pasi
traukė, valdžią paėmė į savo ran
kas pats kretiečiai ir jie stengėsi 
palengvinti Grekijai užimti salą, 
kas. žinoma, Turkijai nepatiko, nes 
nieks su noru neišsižada sau pri
gulinčių' žemės-plotų. Turkija jau 
buvo pasirengusi siųsti savo kariu
menę suvaldymui Kretos, bet nuo 
to ją sulaikė didesės Europos vieš
patystės. Dabar jos vėl mano at= 
siųsti* savo kariumenę ant Kretos, 
nes turkiškoji kariumenė pagimdy
tų tuojaus kruvinus susirėmimus, 
visos gi Europos kariumenėms kre
tiečiai neišdrįs pasipriešinti. Bet Eu
ropos didesės viešpatystės - negali 
ilgai Kretą valdyti, nes tas neap
sieina be išlaidų, o pandos joms 
nėra. Pasitraukus Europos lai
vams, ir. kareiviams, kretiečiai vėl 
aiškiaus parodys norą pasiliuo- 
suoti nuo Turkijos ir susijungti su 
Grekija.

Kad išvengti ateityj karo Turki
jos su Grekija, kuri, be abejonės, 
vėl butų sumušta, Europos didesės 
viešpatystės užmanė Turkijai par
duoti Kretą Grekijai už pinigus- 
Juk ir dabar tik iš vardo Kreta 
priguli Turkijai, naudos ji iš to 110- 
minališko valdymo neturi. Pini
gai gi Turkijai reikalingi, todėl 
gal ji. ir sutiks už-4Ūnigus praša
linti vieną iš svarbiausių su Grekr- 
ja nesutikimų priežastį.

ištiktiems Amerika sterv

Aiigliją, iš kurios tvanų au- 
atsiuntč ant 100000 dol. dąu- 
Parlanientas paskyrė jau ke- 

kartu su šelpimui imkentėju- 
Su mi'li-

PRANCŪZIJA.
Tvanai Prancūzijoj pradeda ma- 

žintiesi. Upė Seina ties Pary
žium, kuri be mažo ne išnaikino 
miesto, nupuolė 16 pėdų žemiau 
buvusio augščiausiojo stovio. Da
bar jau bent Paryžiui negresia pa
vojus. Bet nuo smarkių lytų upės 
{puolančios į Seiną vėl pradėjo kil
ti, o tos upės pakelia ir Seinoj van
denį, arba bent ji toliau jau ne 
slūgsta. Pietiniuose apskričiuose 
upės vėl užtvino, upėj Doubs van
dens kįla po 4 colius į valandą. 
Sulyg apskaitymo, 9 d. vasario 
vandens pakils iki 17 pėdų augš- 
čiau paprasto paviršiaus.
x Iš užsienių sušelpimui nukentė
jusių nuo tvanų aukos plaukia la
bai palengva teip, kad Prancūzija 
galėjo be tų aukv apsieiti, nes tos 
užsienių aukos menkai gali sverti. 
Iki šiol iš užsienių atėjo 800000 
dol.. Iki šiol dėjime aukų kur nors 
nelaimės
gėsi neapsileisti kitiems kraštams, 
šiuom kartu vienok Ameriką pra
lenkė 
koms 
giau. 
lintu
šių po 4 milijonus dol.
jonais pačios Prancūzijos paskirtais 
jau gfclima šiokią t-~kią pašeljią su
teikti, bet su šimtais tūkstančių iš 
svetur atsiųstų nedaug galinu pa
daryti ten, kur milijonai yra nu
kentėjusių.

Nors sušelpimui tvanų - ištiktų 
Prancūzijai atsieis daug pinigų iš
leiski; bet ji dnitiniibe kariškų pa- 
jiegų neatsilieka nuo kitų kraštų, 
o kaip kokiuose dalykuose, kitus 
pralenkia. M misterių rodą dabar 
nutarė, kad Prancūzijos kariškas 
laivynas turėtų: 28 didelius mūšio 
laivus, 10 patrolinių laivų, 52 tor
pedinių laivelių. Apgynimui kran
tų: 94 povandeninius laivus, 10 
torpedų klotojų. Užsienių van
denyse laikytį visokio didumo 10 
laivų. SpecijAliškiejie ir transpor
tiniai laivai čia nepri skaityti. 
Prancuzjos laivynas stovėjo tuo
jaus po angliškam, ir dabar ji mat 
nenori duotiesi nuo tos vietos savę 
nustumti. . *. .

Žemės, kariumenė Prancūzijoj 
jau turi ne vieną įlekiantį prieš 
vėją orlaivį su balionu, o dabar 
kariumenėn įvedė ir aeroplianus. 
arba -orlaivius be balionų; tokių 
dar kitų kraštų koriumenės neturi.

——to—
MetasSIK /

IS VILNIAUS.
Sausio 3 d. įvyko p lės 

ir . p. Koscnlkauskio 
koncertas. Žmonių buvo daug.
čiauskytčs

Bal-

yilmuje be Lietuvių Dailės 
Draugijos yra dar Rita draugija, 
vadinama Iii niaus Dailės Drugija. 
Į tą draugiją priguli dailininkai 
gyvenantieji Vilniuje be akirtumo 
tautų. Joje ir dailininkai lietu
viai užima prideramą sau vietą. 
Ta draugija rengia Vilniuje įvai
riomis kalbomis iš dailės sryties 
paskaitas, daro įvairias parodas, 
žada rūpintis tnusų krašte* senovės 
griuvėsių bei kitų parųinklų pa
laikymu ir tt.

Subatoje sausio 9 d. K vai. va
kare Bajorų kihibe (N$l>onnaja) 
minėtoji 'draugija rengiaf rusų kal
ba paskaitų : “Kauji, kHiai dailė
je, — ėodis, muzika ir plastika1'. 
Skaitys prof. Kulbinas iš Peter
burgo. Toji įdomi paskaita bū» 
papildoma tam tikrais artistiškais 
pavyzdžiais iš, muzikos, poezijos 
ir plastiškos dailės. Skambins ant 
fortepijono žinoma muzikė dak- 
tarienė Laumianskienė, griež ant 
violenčelės p. Vainbrenas. Prie 
to bus dekliamacijos , h* nykstan
tieji paveikslais

Ta pati draugija, norėdama su
pažindinti visuomenę su įvairio
mis tepliorystės pakiuipomis su
su rengė neperseniai Vilniuje (Auš
ros Vartų g. N. 6) dailininkų tm- 
ftresijonislif parodų. Impresijoniz- 
maj tai yra apsiraškiusioji dai
lėje pakrai|>a, k tinęs pasekėjai 
atkreipia didžiausią ątidzią ne j tik
rumą spalvų ir formų atlyginant su 
tuomi ką mato, bet į 
spalvas ir į tą įspūdį,
tasis daiktas ar regmyi 
žiūrėtojo. Išeidami iš to atžvil
gio tepliotojai iinpresijbmstai te- 
pliodįnhi tankiai dažus sumaišo 
tarpu savęs ypatingu budu.

Parodoje yra išstatyta apie 180 
veikalų daugiausiai Peterburgo ar
tistų. Paroda ta, dėlei savo origi
nališkumo, o lygiu budu nors ir 
dėlei sulyginimo su lietuvių daili
ninkų darbais, yra labai įdomi ir 
verta apsilankymo. Atverta ji bus 
dar tik iki sausio 15 d.

A. Imuidzinaviciuš.
("Lietuvos Žinics”).

o ant

5; kiti jų iš mažų dirbtuvėlių per- 
keletą dešimtų metų išaugo į di
džiulius pabrikus. Pavyzdžiui, 
Frenkelis — šiauliečių atminime, 
pats odininkas darbininkas, o da
bar fabrikantas milijonierius *— 
savo mažą dirbtuvę išplėtė į pir
mąją visame Vakarų krašte odų 
fabriką. Tačiaus tas odininkų 
pramonijos plėtojimąsi surištas su 
kitų skriauda — ypač Šiaulių apy
linkės valstiečių ir paties Šiaulių 
miesto. \ isi pabrikų nešvarumai 
suleidžiami į ežerą ir upelius ir 
tuom šiauliečiams atimamas visas 
jų gamtos ir be to jau bčdi.ios 
gražumas, ir visa ta nauda, kurią 
gali duoti žmonėms ežeras. Val
stiečiai gi per tai nebeturi nei kur 
žuvies pasigaudyti, nes ji dėl tos 
odų smarvės visai išnykusi. nei 
kur gyvulių pasigirdyti, o nę kar
tą šuliniuose vandeniui išsekus, 
pritrūksta jo ir sau. Be to vasarą, 
prisigėrę užkrėstojo vandens gy
vuliai neretai serga ligomis arba 
ir krinta. Ežeras skaitosi nuomo
je Frenkelio, kuris nusamdęs i j 
neva žuviai gaudyti, ištikrųjų gi 
tik pigiai ir patogiai suleidžia jon 
visus savo pabriko nesvarumus.

Dabar valstiečiai subruzdo ru- 
pinties prieš valdžią, kad prašali
nus nors kiek tą skriaudą, daro
mą jiems Šiaulių pabrikantij, ypač, 
kad pastarųjų aiškiai peržengia
ma gubem. sanitarinės komisijos 
įsakymai. Surašytas valsčiuje tam 
tikras nutarimas ir išrinkti du 
įgaliotiniai. Skriauda daroma 6 
sodžiams: Vijoliams. Sutkunams, 
Vinkšnęnams, KėHiams, Doman
tams ir Jurgaičiam*. Daug di
desnė skriauda — tai pačiam mie
stui, nes ežeras, kuriame susiren
ka*' daugiausia nešvarumų, guli 
prie pat miesto, be jokios naudo*, 
platindamas aplinkui nepakeliamą 
smarvę. Bet musų "miesto gal
vos” tyli ir kenčia, savo balso 
prieš didikus fabrikantus kelti ne
drįsta. Kiek girdėti, pati polici
ja paskutiniuoju laiku ėmė. tuo 
dalyku stropiau rupinties ir spirti 
fabrikantus, kad jie labiau atsi
žvelgtų į sanitarinės komisijos rei
kalavimus. Visgi apsireiškimas 
įdomus: valstiečiai šiame atsitiki
me parodė didesnę savo reikalų 
sąmonę ir pirmieji stojo jų ginti. 
Miestas liko užpakalyje.

klonis iš “skarbavos”. Bet dabar 
atėjp atsakymas, kad dėl pinigų, 
stokos mokyklų įsteigti vyriausy
bė neapsiima. — Per tą pačią su
eigą buvo apskelbta naujas įstaty
mas apie baudimą vagių, kad už 
pavogimą baus areštantų rotomis, 
katorga. Tuo įstatymu valstiečiai 
užganėdinti.

Mžas Ūkininkas.,

IŠ ŽAGARĖS, fe.
• Šiaulių pav.

Bijeikių dvare (p. Komaro), 
lapkričio pabaigoje vieno kumečio 
pavogė penėtą paršą. Žmogelis 
tuoj į Gruzdžius nunešė kunigui 
ant mišių prie šv. Roki 2 ar 3 rub. 
Paskui nuėjo pas budbninkę-kort- 
metę tenpat Gruždžiouse, tai vėl 
keletą auksinų apieravo, bet ir ta 
tiek tepadėjo: vagies nesusekė. 
Kiti kumečiai, besisaugodami, kad 
kitam nepavogtų, pasivėlino nueiti 
kulti į kitą Komaro dvarą, į Jan
kūnus. Čia jų prie darbo nebe- 
prileido, t ne jau atstatė, viską už
grėbė ir iš bambalynės išvarė. -Nėr 
koks urėdams ir valdytojui Nem- 
činavičiui rankų bučiayipias nebe
padėjo. Eik sau giedodamas: 
Varguose gimiau, varguose augau, 
Vargios mano - dienelės, vargios.... 

ližė. .

kalai ir žmonių gęrovė rupi. I
Jos žinoma, počios jau prasilavi

nusios, praėjusiais metais .įžodžiuo
se mokino vaikelius skaityti ir ra
šyti. Tokiu budu joms pasisekė 
nemaža vaikelių pamokyti, netik 
rašto, bet Dievo meilės ir savo 
gimtinės šalelės — Lietuvos. Dau
giausia yra pasi vus žinoma 
lietuvaitė A. Jžnaitytį, kuri ir Šian

 

dien pasekminga^jįrba tėvynės ir 
visuomenės labui. Užtat tebūna 
jai.ir kitoms lietuvai s tikra gar
bė ir širdinga padėka! Žmonės 
gi, kupiškėnai, matyt, pradeda su
siprasti : savo vaikus noriai feidžia 
į mokslą ir patįs šviečiasi. £)ie- 
ve padėk jiems, besiartinant prie 
geresnės ateities I,. .i.

M

Gk.

t >

IŠ VABALNINKU, 
Panevėžio pav.

Gruodžio 20 d, buvo čia mėne
siais “Blaivybės" draugijos susi
rinkimas. Narių * prisirinko, pilna 
salė. Buvo svarstoma Vabalnin
kuose arbatnamio įkūrimas, kurio 
po Naujų Metų gal ir sulauksime, 
n^ Jau yra pasamdy ti tam, tikri 
namai. Nntarta, ked šioje įstai
goje be arbatos butų įvesta duo®os 
ir py ragų kepimas ir pardavinėji
mas « tiems gyventojams, kurie 
dabar perka - pas žydus. Pradžiai

į Kėkštas.
(“Šaltinis”). X j

Iš VABĄLNINKŲ, 
! Trakų pav.

Musų klebonas kuri. R. karštai 
.ėmė kelti tautiečius iš tautiško mie-j 
go ir šviesti juos. Iš pradžių pats/ 
ėmė mergaites mokyti skaityti iA 
rašyti, o vakarais Ynokino šventos X 
Istorijos ir katekizmo. Paskui pa-- 
samdė mokytoją. Klibino ir ra** 
gįno visus prie apšvietimo.

Toksai klebono darbas nepatiko 
lenkams, o yp^č sulenkėjusioms 
lietuviams. Pasipylė ant jo netei
singi skundai. Vienok klebonas 
į tat nepaisė, jisai ir toliau varė 
apšvietimo darbą.) Už tai jam gar
bė! Klebonui padėdavęs. žmones 
šviesti ir kamendorius. Vienok, 
dėlei tokių kivirčų su lenkais, gar
bus klebonas turėjo pasitraukti,’ ir 
liko perkeltas į Musninkus, Vil
niaus apskrityje.

Tikimės, kad h* čia garbus kle- * 
bonas neapsileis ir skleis šviesą.

.m—* Urykitfs Juozapas, ...

IŠ PANEDELIO,
Ęjcpėnįų pav.

Pancdėliečiai savo jaunosios kar- (
tas nutarta padaryti iš aukų, nes tos apšvietimu* visiškai nesirūpina.

I 
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VOKIETIJA. ■
V okietija ant galo muitų reika- 

. Juose susitaikė su Amerika'. Ame
rikai atsiėjo nusilenkti daugely) da
lykų. Ji išsižadėjo leidi
mo gyvų amerikoniškų galvijų 
į Vokietiją, kam ypač priešinasi 
Vokietijos dvarininkai ir ūkinin
kai. Mat dabar, kada-ne leidžia
mi gyvi galvijai iš Amerikos ir iš 
Maskolijos, Vokietijos gyvulių au
gintojai gali daug brangiau savo 
gyvulius parduoti. Rods per tai 
mėsos kainos labai augštos, bet 
tas siekia tik miestų gyventojus, 
bet ne kaimų, kurie Vokietijos par
lamente turi daugiau savo atstovų 
negu miestiečiai; kaimiečiams ne
rupi vargai miestiečių. Miestie
čiams vienok irgi Amerika padarė 
šiokius tokius nuleidimus muituose 
ant fabrikų išdirbinių.

Rods sutarimas Vokietijos su 
Amerika dar neužtvirtintas Vokie
tijos parlamento nei Amerikos kon
greso, bet nieks ne abejoja, kad 
sutarimą užtvirtįs^ Vokietijos par
lamentui sutartis ta bus paduota 
subatbs diedą. Nors senoji sutartis 
pasibaigia 7 d. vasario, o naujoji 
dar neužtvirtinta, bet Vokietijos 
randas muitinėms, apskaitant mui
lus nuo amerikoniškų prekių, pri
sakė remtiesi jau dabar ant naujo
sios 
butų atmesta.
labai sunkiai ir jau buvo pertrauk
tos, todėl ir Amerikos kongresas 
gal siautimo nedarys. Teisybė, jis 
ne kartą siautė su sutarimais su ki
tais kraštais. Keli nietai atgal ran
do išsiųsti atstovai padarė naują 
sutartį su Prancūzija muitų reika
luose. bet senai® tą sutarimu at-

VIDL’RINE AMERIKA.
Apie paskutinį mūšį terp Ni- 

caraguos prezidento kariumenės ir 
revoliucijom erių prie Santo Tomas 
prieštaraujančios ateina žinios. Pre 
zidento jenerolas Vąsųuez pranešė 
į Managua. buk jis visiškai sumu
šė revoliucijonierius; buk kiekvie
nas. šeštas revoliucijonierius tap< 
arba užmuštas, arba sužeistas." I? 
prezidento gi pajiegų pusės už
mušti keturi ar penki oficierai. Re
voliucijonierius vedė jenerolas Me
na. Laike mūšio atėjo jam pa
stiprinimas iš 300 vyrų, kurie iš
gelbėjo jenerolą Meną nuo visiš
ko apsiautimo. _

Gautos gi M’ashingtone žinios 
skamba visai priešingai; sulyg tų 
žinių — kelias į .krašto- sostą 
pilį Managua dabar rcvoliucijo 
nieriams visai atviras. Taigi reik 
tų manyti, kad jie visiškai sumušė 
rando kariumenę. Ta žinia paein? 
nuo revoliucijonierių vadovo Estra
da.

Katras todėl jenerolas teisybę 
kalba, gal tik juodu pats težino: 
kad vienas ir Ritas moka meluoti, 
tą jie jau ne kartą parodė, 
abudu neteisybę garsina.

Gal

sutarties, nes netiki .kad ji 
Mat tarybos ėjo

MEXIKA.
Mexike, aplinkinėse Chuichupa 

indijonai užsilaiko neramiai. Ran
das laukia jų sukilimo. Indijonai 
užpuola ant gyvulių apgintojų ir 
veržia jų bandas. Randas j tuos 
kraštus siunčia kariumenę suval
dyti indljonus, jeigu jie užsimany
tų sukilti.

Gegužės mėnesį žada atsilan
kyti vokiečių opera, vedama žino
mojo Karaliaučiaus (Prūsų Lietu
va) operos dainininkb Antano 
Buergero. Opera aplankysianti be 
V ilniaus ir kitus Lietuvos miestus, 
kaip antai: Kauną, Minską ir kitus.

Vilniaus miesto biudžetas 1910 
metams siekia uzagop-ub. 75 kap. 
Tasai 
niesto

biudžetas bus svarstomas 
dūmoje sausio 19 d. *

IŠ KAUNO!
pradžios šių 1909—10 metų
St. Ciunkytės-petronienės

Nuo 
prie 
ankdirbystės ir namų vedimo nio- 
cyklos Kaune (su teisėmis) yra 
eista abelno laimimos ' vakariniai 
rijų skyrių kursai. Šįmet moks- 
as prasidėjo pirmuose dviejuose 
kyriuose nuo 10 d. Tuose jur
uose išguldomi šie dalykai :tiky- 
ią, lietuvių kalba, ritau kalba, arit- 
netika, trumpos žinios iš Rusi
jos ir Lietuvos istorijos ir geoga^ 
rijos, šiek tiek iš gumtps mokslų, 
braižymas ir gražr^štįs. • Šįmet 
pirmuose kursuose tikybą rišguldi- 
nėja kun. kan. Prapttofcnte, lietu
vių kalbą ir gražraitį p. Tarnas 
Zilinskis, rusų kalbą ar aritmetiką 
turinti naiTių mokytojoj* teises p-lė 
Krapikaitė, Rusijos id Lietuvos 
istoriją iš dalies T. 1 ilinskis, iš 
dalies *p-lė Krapikaitė, braižymo 
— pati mokyklos vedėj; Ciunkytė- 
Petronienė. Nuo a teinančiųjų 
mokslo metų bus atvei tas ir tre
čiasis skyrius.

Mokinės bus priiman os ligi ga- 
sausio.

St. čiuukytč-PffronicMi.
(“Lietuvos Žinios”).

IŠ LYGUMŲ, 
Šiaulių pav.

Gruodžio 20 d. buvo valsčiaus 
“ponų” rinkimai, kaip ve: seniūno, 
teisėjų, rinktinių ir dešimtininkų. 
Dar tą pačią dieną klebonas y5ai- 
nyčioje pasakė karštą pamokslą, 
patardamas rinkti tik dorus ir blai
vius vyrus. Vienok valsčiaus raš
tinėje kitaip atsitiko. Žinomieji vi
sam valsčiui rėksniai užrėkė kitus 
ir į "ponus” buvo išrinkta tokie, 
kurie* jiems buvo pasigerinę, nors 
visas valsčius jų ir nenorėjo. Ži
noma, čia neapsieita be degtinės, 
tai viii žino, tik tyli.

Negeras toks rinkimo būdas, kad 
keli žmonės gali visą valsčių už
rėkti, 
karna 
pagal

Reiktų reikalauti, kad ren- 
butų ne pagal riksmą, bet 
balsų daugumą.

Mažasis Panaktinis.
("šaltinis”).

lui

IŠ ŠIAULIŲ '

-

I§ MAŽEIKIŲ,
Šiaulių pav. j

lapkričio 30 d. buvo išrinktas 
"Storasta” be magaryčių, nors iš 
kitos pusės buvo siūlomos maga
ryčios. Mat, šį Storastą rinko nau
jieji rinkikai (“vibomi"). O per 
rinkikų rinkimus buvo girdėtis 
balsai, kad reikia rinkti vyrai blai
vus, išmananti, ne bet- .kokie at
laikai. — Tai kaip gerai išrinkus 
gerus rinkikus! Pernai per su
eigą buvo pasiūlyta, kad vyriau
sybė norinti, savo lėšomis įsteigti 
keletą pradinių mokyklų, tik kad 
valstiečiai duotų kiekvienai mo
kyklai po 1 deš. žemės. Mažeikie
čiai reikalavo tik dviejų mokyklų, 
ir

kaikurie iš narių ūkininkų prižadė
ję paaukoti po pūdą.kitą rugių. 
Paskui gi nutarta išrinkti tam tikri 
žmoųės, * kurie pirks rugius ta pa
čia kaina, kokia bus mokama per 
turgus Vabalninkuose. Nedėldie- 
niais ir šiaip jau šventėmis, jeigu 
daug žmonių prisirinktų arbatna- 
myje, prižadėjo kelios merginos 
padėti dalinti žmonėms arbatą.
. Galų gale nutarta išrinkti iš 

"Blaivybės” draugijos narių atsto
vai ir nusiųsti į pirmąjį visos Ru
sijos blaivininkų susivažiavimą, 
kurs žada įvykti Peterburge nuo 
gruodžio 23 d. iki sausio 6 d. 
1910 metų. Vienbalsiai išrinkta 
atstovais kun. Kemėšis .ir draugi
jos pirmininkas p. J. Gvildys, ku
riuodu riet prisižadėjo kelionę at
likti savo lėšomis. Sekantis “Bhi- 

susirinkimas bus už mė- 
Kainio Bernelis.

(“Šaltinis”).

vybės” 
nėšio.

i Ma-

IŠ KOVĄRSKO, 
Ukmergės pav. 

lapkričio mėn. pabaigoj 
želių sodžių buvo atėjęs stebuklin
gas daktaras; sakėsi, buvęs per ru
sų su japonais karą prie “lazarie- 
to”, teipgi prie “lazarieto” buvęs 
Peterburge, o Ryme išmokęs ste
buklingai gydyti. Žmonės tuoj 
puolėsi su įvairiomis ligomis. Tik 
neilgai nabagui teko gydyti — tuoj 
pažino: tai buvęs nuo Kurklių 
koks tai paprastas, bet “daug matęs 
žmogelis”. Kada pažino, tai “dak 
‘arui” butų buvę jau riesta, tik pa 
bėgo. Bet vingi apie 8 rublius i: 
sodiečių išgriebęs. Tegul bus pa . 
mokymas. G. Pažįstamas.

("L. U”).

Sodžiai knibždėte knibžda vai
kučiais be jokio jižsiėųiimo, o, ro
dos nėra nė vieho, kuriam tėvai 
turėtų pasisamdę ųiokytoją “darak
torių”. Bet alizaviečiai, gretimo
sios parpijos žmonas, kiek labiau 
brangina apšvietinįiąj nes nors vie
nas sodžius — Naniškiai — jau 
kelinti metai samdo "darktorių”. 
Tiktai gaila, kad nepasij ieško žmo
gelio apšviestesnio ir geriau nu
manančio, kaip reikia moky ti vai
kelius. nes ir vaikeliams prie to
kio "daraktoriaus” butų daug-leng
viau ir mokslas daug sparčiau ei
tų. Bet butų dar geriau, kad vie
ton "daraktorių" {pasirūpintų mo»x 
kvklą įsteigti. Scrtfdor.

(“Šaltinis”).

IŠ KVIEDAINOS, 
Raseinių pav. J

Pas mus degtine galima visa vyy 
riją papirkti, štai tas atsitiko ir 
per viršaičio rinkimus gruodžio 21 
d. Keletas įgaliotinių balsavę už. 
tokį viršaitį ir jo kandidatą, kuriiį 
žmonės visai nenorėję. Spėjama; , 
kad jie-gavę g<kai magary čių. Bul 
vusis viršaitis buvo žmogus įtek^ 
mingas ir geras, bet jo nerinko tik 
Uidėl, kad nepasi^erino įgalioti-i 
niams. į

Tokie degtinės nylėtpjai gėdą 
daro visam valsčiui. Bet daugiau
sia vertas papeikitno tas, kuri* 
statė magaryčias.

r i

IŠ KUPIŠKIO, 
Ukmergės pav.

miestelį galima priskaityti 
apšviestesniųjų musų mieste

kurie n<

Si 
prie 
lių, juo labiau, jog čia netrūksta 
tokių lietuvių,
vien žodžiais, bet ir darbais sten
giasi pakelt^ apšvietimą žmonių 
tarpe. Be kitų, daugiausia čia 
darbuojasi kaikurios musų lietu-

Nepakanta.
("Saltiniii”^. .. u 

IŠ SUBAČIAU^,'
Ukmergės pav.

Subačiuj pirmąją dieną Kalėdų ■ 
įer pačias pamaldai užklydęs > pa
gedęs šuo apriejo kėletą arklių ir, 
:aip sako, dlr poią moteriukių, j 
Krklių savininkai "užuot kreipties Į 

: gy vulių gydytoją, ketina tuos ar- ! 
liūs kuogreičiausiai parduoti. Ką 1 

»i jiadės savo tautietį apgavm? 
\rgi sunku; į kuopą Nusimetus, 
gydytoji pareikalauti? • J

Ūkininkai; kurių buvo atlikę li
nai ant lauko, susijėme, bet jau

su- 1
ouvę.* Nuostolio tnrės nemažai.

J StračnietiĄ r į

nasirodė niekam nebederą
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£ IS DUSfiTŲ. 
Zarasų pav.

Musų dvikliasėje mokykloje ne-r 
telpa mokiniai, todėl valsčiaus įga

liotiniai pasamdė miestelyje kam- 
wbarį, kur mokinasi apie 40 vaikų.

Mokytojų pas mus yra trįs: du 
rdsu ir vienas lietuvis, kuris tik 
retkarčiais pamokina lietuviškai 
skaityti, o rašyti visai nemokina. 
Antrosios kliasos mokiniai reika
lavo, kad juos pamokintų rašybos 
ir lietuviškai, bet mokytojas apie 
tai nesirūpina. Dujėtuose yra dar 
mergaičių mokykla. Mokytoja čia 
rusė ir mokina vien rusiškai. Du- 
sėtiškiai per sueigas nei nereika
lauja, kad šiton mokyklon įvestų 
lietuvių kalbą, nes mato iš dviklia- 
sės mokyklos pavyzdžio; kad iš to- 

■ Ino mokinimo nėra naudos. V er
tėtų musų lietuviams mokytojams 

---iofs nemažinti lietuvių kalbos tei- 
s šių mokyklose! ,'

(“Mokykla”).

taiso vieškelius. Kas ii to išeis 
— paregėsime ateityje. Apsvarstę 
dar keletą mažesnių reikalą, dau
gelis valsčionių patįs padavė su
manymą išrašyti į valsčiaus rašty- 
nę. “Lietuvos Žinias”, “Lietuvos

- “šaltinį”, o valsčiaus 
Ido išsirašyti dar kokį

mas*
Ar ne tamsu- 

DietneA.

I§ KRETINGOS*
Telšių pav. • 

Gruodžio 4 d. Kretingos 
tiuolyne buvo vietinio ūkio ratelio 
susirinkimas. . Posėdžiui dar ne
atsidengus, kunigas Petreikis aiš
kino. dėlko žmonės neprisiimą vai-: 
džios’ siųlomti mokyklų. Girdi, 
dėlto, kad dabartinėse mokyklose 
mokytojauja - daugiausia rusai, o 
iš mūsiškių, lietuvių mokytojų sun
ku esą atrasti doras žmogus, nes 
tauriausia dar seminarijose besi
mokindami nustoja tikybos ir dėl
to tokiems mokytojams žmones ne
gali ir neturį pavesti savo Vaikus 

, auklėti. Rusai mokytojai, girdi, 
nėra tokie bedieviai, nes jie esti 
po popų prežiura, o lietuvių moky
tojų aidžia- neduodanti kunigams 
prižiūrėti, todėl šiuo tarpu esą ge
riau neprisiimti pokių mokyklų.

Ūkininko sunūs. 
(“Mokykla”).

vie-

Ūkininką” jr 
valdybai leld 
sau panorės vieną iš rusiškų. Vai
dyba pasirinko sau — "Birževija 
Viedoniosti”.

Visas valsčiaus ąjieigos pasiel
gimas, galima/Aaky$i, buvo pagir
tinas. Jokių vaidų, jokio riksmo, 
piktžodžiavimų nebuvo. Gaila tik
tai, kad mus valsčiaus valdyba ne
sugeba iš kalno valsčionįms per 
šaltyčių pranešti, apie ką per suei
gą bus svarstoma, idant valsčio- 
nįs turėtų progą anksčiau apie vi
sus dalykus susitarti. Tas /yra 
labai svarbu. Rodos, kad apie tai 
jau buvo per sueigą seniau ir 
reikalauta. Dėlko ji to nepadaro 
— nežinia. Kėkštu pis.

Griškabūdis — tai bažnytkiemis, 
už trijų ųiylių nuo Naumiesčio žie- 
mių-rytų linkon. Griškabudiečiai 
dar bene lenkmečio laikais išsiskir
stė į viensėdijas. Bet ant kaima- 
vietės dygsta stubos kaip grybai ir 
gyventojai vėl dauginasi. Draug 
su kitais žmonėmis čia platinasi 
ir žydai, kurių pastaruoju laiku 
jau priskaitoma suvirsimi dvide- 

Bet paskutinėmis 
dienomis parėjo nuo pavieto vir
šininko viršaičiui įsakymas, idant, 
netrukus 12 žydų šeimynų iš Griš
kabūdžio /išsiųstų. Jeigu žydeliai 
nenorėtų eiti gražumu, tai bus va
ryte išvaryti. Bet kai-kurie_ kal
bą, kad žydeliai gal ir liksią, tik.-.

Barškalas.
(“L. U.”).

šimt šeimynų.

■ IŠ BARTININKŲ
Vilkaviškio pav.

i •’ K RYGOS. ‘
CcntralmiaBac kalėjime esą 1780 

kalinių;* terp tų 70 politiškųjų. 
Aną dieną sargyba nušovė kalinį 
Zarirų.

latvių kalba esą leidžiama kas 
metai 60 įvairių kalendorių. |do-! 
mu butų sužinojus, kiek išeina lie
tuviškų kalendorių.

(“R. Garsas”).

Rygos vokiečių gennanizatorių 
laikraštis “Duena Žekung” paliovė 
ėjęs. Latviams, žinoma, iš to tik 
džiaugties reikia.

latviai vis daugiau ima ihtere- 
suotiės lietuviais. Teip antai, Ry
gos latvių dienraštis “Latvija” No. 
I š. m. praneša savo skaitytojams, 
jog pirmąjį šių metų ketvirtį spąnz- 
dįs feljetonuose Emsto Wkberto 
apysaką iš lietuvių gyvenimo var
du “Motina ir duktė”.

(“R. Garsas”).

' I§ SUVALKŲ.
r Girdėt, jog prokuratorius uždėjo 

protestą (pasipriešinimą), kad 
apielinkės teismas lapkričio 11 d. 
1909 m. teip. vadianmoj pabėgimo 

" ' iŠ ligonbučio byloj iš 23 apkaltin
tųjų 13 išteisino. Pertai dabar ga
li Juos vėl suimti kalėjiman. Sa
vo keliu ir nuteistieji padavė ape
liaciją išrazdami teismo ištarmę ne
teisingą. Nuteistieji sėdi dabar 
Varsavoj labai blogose sąlygose, 

t kartu su. kriminaliniais, areštantų
dlta^ns’'ojhSkti. ‘ N.

(.-L. u.-).

Nors musų kunigai — klebonas 
Vaitiekaitis ir vikaras Vievesis — 
ir per pamokslus ir bekalėdodami 
visaip atkalbinėja žmonės' nuo pir
meiviškų laikraščių skaitymo ir 
visiems bruka savuosius (net ne
mokantiems skaityti), bet per Nau
jus Metus ir ant rytojaus (sausio 
2 d.) iš sakyklos apskelbė pimiei-. 
viškųjų raštų skaitytojams ir pla
tintojams net ^boikotą: liepė ne
kalbėti su jais, šalintis, nieko nuo, 
jų nepirkt ir tt., ir ant galo su 
“įkvėpimu” paskė: “Lai būna pra
keikti visi bedieviškų (suprask pir
meiviškų) raštų skaitytojai ir pla
tintojai’.’ !

Ar tai po įtekme minėtų pomoks-

PETRAS MARTYNAHTS.
Peterburgo universiteto studen

tas gamtininkas pasimirė gruodžio 
8 d. 1909 m. Žyžmariuose. ’

Šit vėl džiovos auka? Neturtin
gų tėvų vaikas, su vargais ir ne
galais kovodamas, |>abaigė pirmą 
Vilniaus gimnaziją ir įstojo Peter
burgo universitetan. Bet pakirsta 
sveikata neleido jam ilgai universi
tetą lankyti. Ligos smarkiai su
vargintas, grįžo į gimtinę vietą, 
kur vis svajodamas apie savo ir 
draug tėvynės šviesesnę ateitį, mer
dėjo vargšas ištisus trejus metus.

Ir sunktos ligos kankinamas a. 
a. Petras nesiliovė darbavęsis, ne
siliovė kėlęs tautišką susipratimą 
terp sodiečieų, nesiliovė juos mo
kęs. Nereikia užmiršti, , jog velio
nio gimtinė —' tai labiausiai \ il- 
niaus gubernijoje ištautėjusi vieta. 
Skundėsi tcvlčl velionis laiškuose 
į savo pažįstamas rašytuose dide
lių nesmagumų ir klinčių, kurias 
prisieidavo jam savo darbavime 
nuo vietinių sulenkėjusių žinomų 
kęsti. Tačiaus vilties iki pasku
tiniai valandai nenustojo ir rankų 
nenuleido! Lietuvos visuomenė 
jau ir teip suvargusi stojosi, šian
dien. brangus vaike, prie tavo duo
bės ir užpildama šaltais žemės 
grumstais tavo kūną, rašo tavo 
vardą į eįję tųjų, burių atminties ne
siliaus garbinusi.

terhone, matematikas.
23. Matulevičius, lotynų ir lietu-1 

vių fca&os, mok., Suvalamue.
24. Masonas, Rygos mierto reali

nės mok. mokyt; matėm.
25. ' Nemeika, l Voroniežo reali

nės mokyklos mok. matėm.
26.1 Pečiui s. Naujųjų kalbų mo- žasčių to kainų augštumo. Dabar 

kytojį^s komerc. mok. Radome.
27 ^ Pliapys I Voroniežo gimn.

matematikas.
29. Rądziukynas, Varšavos re

alinėje mokykloje.
29; Rutifis, Tifliso komercijinės 

mokyklos mokytojas. *
jo. Rūta, 5 Varšavos gimn. mo

kytojas matėm.
31. Rirrfsa, N težino gimn. mokyt, 

matėm, ir fizikos.
32. Staniškis. Lomžos gimn. se

nųjų kalbų mok.
33. Sutrins, Slucko gimn. senwų

kalbų mok? _ j t
34. Tiška. Irkutsko vaizbos mo

kyklos direktorius.
35. Šikštfys, Rygos miestinėje 

realinėje mok. mątem.
36. Šklėrius I.iepojaus komerc. 

mok. paišyrtio.
37. 'Čepinskis. I.iepojaus koiner- 

cijinės' ntokyk. direktorius.
38. Šumeika, Gomelio gimnazi

joje senųjų kalbų mok.
39. Ju-icev-ičius Ciesoriškojo Ni

kolajaus Licėjaus magistras.
40. Kvedaras, Kališo korpcrci- 

jinės mokyk, matėm.
41. Gritė, istorikas, baigęs

Ievos universiteto skyrių.
42. Grybe, .istorikas, baigęs 

kvos univ. (įl. skyrių.
43 Kliukšinas. baigęs Maskvos 

univers. fil. skyrių.
44... Žemaitis, mokyt, gamt. ist.

komer., mok. Baku.
Šis sąrašas toli gražu nepilnas, 

neabejoju, kad ‘mokytojų lietuvių 
kur kas daugiau, negu čia mano, 
paduotu , Bet paduodamas šį sąra- J

kai jaunesnio ir tvirtesnio vyno.

KOKIU BUDO IŠNAUDOJA
ŽMONES.

York. Pakilus čia kainoms 
valgių produktų, tapo paskirta spe- 
cijališka komisija ištirimui prie

minėtoji komisija pranešė teisman, 
jbg vienoje čianykščioj šaldymo 
j taiso j nuo pereitų metų kovo mė
nesio guli 36 milijonai kiaušinių 
ir 100000 svarų vištų.

FABRIKANTUI ATLYGINI
MAS.

Hartford, Con. Čianykštis teis
mas pasmerkė 200 skrybelninkų 
$222060, kuriuos jie turi užmokėti 
skrybėlių fabrikantui Loewe. Teis
mas nusprendė mokėti tik $74000, 
bet ta bausmė pakelta trigubai.

PASKENDO LAIVAS.
Neto York. Prie Sandy Hook 

paskendo nežinomo vardo laivas. 
Stiebai jo kyšo iš vandens. Kas 
atsitiko stf buvusiais ant paskendu
sio laivo žmonėms, nežinia.

Masj

Mas-

šą, manau, kad jį dar kas papil-
. .į

45. Mašiotas, matematikos mo
kytojas Vilniaus vidurinėje Che
miškai techniškoje mokykloje. -

46. > Žemaitis, matematikos mo
kytojas Vibumts> moterų komer 
djw gimnazijoje Nczdturovieries. 1

47. Mickevičius, senųjų kalbų 
mokytojas Baku realinėje mokyklo-

klų savininkai nesutiko leisti į ta
rybas Illinajaus kasyklų darbinin
kų delegatam.

f B et lribem, Pa. Sustreikavo 
mašinistai Betiehem Steel Co„ ka
dangi jų neoHavimas algų už dar-

f Netu York. Pečkuriai vaka
rinių gdakelių pareikalavo pekėli- 
mo algų ant 25%, bet kompanijos 
jų reikalavimą atmetė.

f Toledo, O. Prasidėjo čia 
minkštųjų anglių kasyklų savinin
kų tarybos su darbininkų atstovais. 
Darbininkai reikalauja už savo dar
bą didesnių algų.

f Denver, Cal. Darbai šiuom 
kartu eina čia ne per blogiausiai.

f Betiehem, Pa. Streikuojanti 
mašinistai Betiehem Steel Co. at
metė kompanijos pasiūlytas išly
gas. >

IffiflfflAI AMBUIHU.

dėjo nfpintiesi lietuviais, laikyti 1 
prakalbas. Pereitų 3a u vadę “švie
sti" lietuvius buvo parengtos pra-

vy skupo tarnas, koks Viršininkas iš 
Cliieagos ir pagarsėję^ lietuvis po
litikierius Elįjošius. Žmonių su
sirinko: vyrų apie 50, moterų apie 
15. Mršininkas (aldermonas) an- 
gelskai kalbėjo (turbut lietuviškai f. 
nemoka. Red.) apie lietuvių "pa
dėjimą; ragino juos tLžsirašyti lie
tuviais, tai tąsyk miesteliai galės

NUOSTOLIAI AP VAIKŠČIOJI-, 
MO 4 LIEPOS.

Xew York. Sulyg moteries; 
Isaac L. Rice surinktų žinių, ap
vaikščiojant 4 d liepos, per pasku
tinius 7 metus užmušta 1531 ypajta. 
33073 sužeista. Pagimdyti explio- 
duojančių medegų gaisrai pridirbo 
nuostolių ant 20 milijonų doliarių.

SUNKUS DARBAS.
. Cherry, III. Prasidėjo j ieškoji 
mas 
tose 
oloj 
nok

užmuštų darbininkų kūnų ši: 
kasyklose. Kūnų darbininkų 
yra 167. Pirmą dieną vie- 
jieškotojai įstengė nueiti į olą

tik 400 pėdų, o olos traukiasi net 
kelias mylias. Vidun j kasyklos
dar dega, o po tą degančia ola 
apie 100 negyvų darbininkų, 
prie jų nelengva prisigriebti.

bet

kasyklų 
negyvą 

dar 24.

IŠ MILVAUKEE, WIS.
Nr. 3 "Lietuvos“ tilpo kores

pondencija Svečio iš musų miesto. 
Svetis sako, buk aš, lošdamas Br. 
Vargšo dramą 25 d. gruodžio bu
vau girtas, buk pradėjau rėkaut. 
Tas yra l>egėdiškas melas. Aš ne
su girtuoklis ir tada nebuvau gir
tas; tą galiu liudininkais patvirtinti 
(jeigu teip, tai ar ištikro musų 
laikraščiai niekada nepasiliuosuos 
nuo meluojančių, šmeižiančių ko
respondentų. Jau rodosi, butų lai
kas suprasti, kad melas ir šmeiži
mas yra blogų. Red.).*

Jonas Maurutis.

Iš BAYONNE, N. J.
29 d. sausio š. m.. 36 kuopa L. 

S. S. A. parengė teatrą ir balių, 
Dramatiškoji draugija “Lyra” iš 
Brooklyno. N. Y., atlošė sekančius 
veikalus: "Saliamono Sapną” Br- 
Vargšo ir “Bomba” A. Antonovo. 
Lošėjai atliko gana gerai.

sėjus. Po tam po ilgų tąsymu, su 
lietuviška prakalba išėjo lietuvis 
politikierius EHjbšius. Jis kalbino 
lietuvius prigulėt į organizaciją, 
eiti į bažnyčią, atlikti'be^t Inetą 
išpažintį. Aiškino, j^g pats, ne
turtingas būdamas, šėrė kiaules pas 
famierį. o dabar-jo turtas vertas 
40000 dol. Neva po sekretu p<-. 
sakė, jog prigulinti į organizaciją 
greitai čia gaus darbus. Pliauškė 
toliau be tvarkos, kaip daugumas 
musų politikierių. Svarbiaušiii gi

_ iJargamzaciją,
1 vištos bažny- 

į assekuracijos 
draugovę. įstojant, girdil reikės - 
mokėti poo dol., o metinė mokestis 
pagal metus. Prisirašę gaus 
martinę. (Taigi iš ' visko matyt, 
kad buvo agituojama pž kokią ten 
assekuracijos draugovę. Gaila, kad 
korespondentas aiškiai ąie aprašė 
už kokią. Red.). 1 į 1 u

Rachfodro gyi entojas.

dalyku buvo — tverti1 
(turbut statymui lietuviškos bažny- 
čiosjir pristoti

Smagu paminėti apį 
tuviui kad jie pradėti 

30 d. sausio U 
tauto Dr-jos- buvo mitu 
tapo pakeltas klausym 
kia knygjną įsteigti. S 
tiko; žinoma, buvo i 
jančių. kurie naudos skaitymo ne
supranta, kurie greičiau pinigus 
pragers, negu knygoms išleis. ČU 
rods raugalo nėra, bet jį mėgstanti 
šventai dienai iš kitur parsitraukia. 

Ant. įW a m pis.

įgas ir jame 
mL kad rei- 
usirinkę su* 
r pieštarau-

LIETUVIAI MOKYTOJAI
. S\ F.TUR.

Perskaitęs -“Viltyje” straipsnį 
apie mnsų inteligentus. padiKnlu 
čia mcrfcytojų sąrašą, kurie tamau- 

į ja vidutinėse mokyklose. Šios ži
nios paimtos iš ministerijos sąra
šo ir tik apie 
rie lietuviškai 
vardėmis.

1. Akritas, 
tojas Batumo gimnazijoje.

2. Antopėdis, Kijevo gub. Zla- 
topolyje. istorijos mokytojas.

3. Baronas I.iepojaus komcrciji- 
nėje mokykloje išguldo istoriją ir 
geografiją.

4. Vaičkus, senųjų kalbų mok. 
Borisoglcbske. Tambovo gub.

5. Vi skontas, gamtos istorijos 
mokyt. Maskvos kom. mokykloje 
Aleksiejaus vardo.

6. Valošinas. Ktrtaiso realinėje 
mokykloje kliasų užveizdos pagel.

7. Žemaitis, senųjų kalbų mokyt. 
Petrokovo gimnazijoje.

8. Žilinskis, matėm. I-je Mas
kvos realinėje mokyt.

9. Žukauskis. matėm. Arensbur- 
go gimn. ant Eželio salos.

10. Yčas, Semipolotinsko gim
nazijos inspektorius, -išguldo isto
riją.

1 r. “odinskis, makm. Peterbur
go I realinės mok.

j 2. Kairiūkštis.>Andriejevo mo
kėtojų seminarijoje, matėm.

43. Koreiša. Irkutsko gimnazi
jos mok., matėm.

<4) Korsakas, Blagovieščensko 
gimnazijoje. *
. 15. Kriaučiūnas, lotynų kalbos 

mdk. Marijampolės girun.
16. Kurbas, 1 rusų, kalbos mok.

Liublino grmnaz. 1
17. Jablonskis, Brert-Lhovske, 

šeinį jų kalbų mok.
t8. Jokubonts, Kijevo priv. gim. 

Valkero senųjų kalbų mdnrt.
M). Janevičius. Mironovo komer. 

mok. Rygoje. _ - .
20. Jasiulaitis, matėm, mokyt., 

Kališo realinėj mokykloje.
_____ » 21. Lukša, realinėje mokyk. Ni- 

gyvuRus, lai jo gyvuliai tarpa, o l»lsk-l suriisk.

IŠ GRIŠKABŪDŽIO, 
Naumiesčio pav., Suvalkų gtib. ‘

| Gruodžio 29 d. buvo musų vals
čiaus sueiga. Ant sueigos iš eilės

T;/ viršaitis padavė1 svarstyti:
t* ‘ 1) Apie išrinkimą 1910 me

tams naujų valsčiaus įgaliotinių.
> Raštininkas drauge aiškino, kad 
&toei*eiUi metų įgaliotiniai nekam ti-

- \ kę buvę,- nes nei karto į sąmatų 
knygas nepasirašę. Valsčionįs ir 
išrinko naujus: Žardelių Bridicką

'Jr Pokekštupių Štnmavičių. Gai
la tiktai, kad valsčionįs griežtai 
nepareikaląvo pasiaiškinimo senų
jų įgaliotinių, kodėl jie teip elgėsi, 
kati nei karto nepasirašė į sąma-

' A tų knygas. Gal ir buvo kokios 
svarbios priežastįs? — Ar naujie-

f ji įgaliotiniai ištirs tas priežastis 
' , ir ateinančiai valsčiaus sueigai ap- 

garsįs — pažiūrėsime.
2) Sueiga priėmė, be jokių ąt- 

niainų visą valsčiaus biudžetą, -t
'' y. išlakias. Pernai, 19^9 metais,

pS tąsai priėmimas buvo paliktas iš-
' ’ rinktiems įgliotiniams. šie, pri-

imdami pilnai visą valsčiaus vai
ri? <|ybos paduotą biudžetą, pareikala-

kad vyriausybė duotų paaiški-
- - riimą apie mokestį Varšavos ligon- 

bučiui, nes valsčionįs tuo figonbu- 
čiu -nesinaudoja, o turi tik mo-

I * kė^ pinigus. Nors to paaiškini
mo 'valsčiaus valdyba ir neišreika-

• iiivd. tačiau apie tą mokestį ant 
I ? ti'o. 1910 m. valsčionįs nei Jiurbt 
| — pilnai prįėmė.
L 3) Apskelbus viršaičiui vyriau- 
Įk:' SĮybes paliepimą, kad vieškelius žvy

ru ar sminltimis išpiltų, valsčionįs 
fninxlė, kad valsčiuje stoka ir žvy
ro ir smilčių; ir kadangi valsčio- 
riį.i, iš priežrfSties blogų paskutinių
jų-metų. labai suvargę, tai atsi-

S . sake priimti tą sunkią naštą ant
u sįavo sprando. Taisyti gi kelius

■ pripažino už reikalingą dalyką šr
tam išreiškė sutikimą; bet taisyti
apsiimsią lik tuomet, kuomet vy- 
riausybė atiduosianti pačių, vais
tinių valdymui “kelpinigius” (do- kad’ jei atėjęs Gretimas žmogus

F rožnyj sbor). Jei to mokesčio vy-,
■ riausybė nenorėsianti atiduoti vals- šęs namo pašers Ino pašaru savo 

. EioniTis, tai lai iš tų pinigų pati

(sausio 2 d.) gauja, vaikinai pri
kibo prie “Liet. Ūkininko” ir “Vil
niaus Kalendoriaus” pardavinėto
jų ir grasindami peiliais- ir akme
nimis rėkė: “Mes jus visus iš
mušime. tai nepardavinėsite dau
giau bedieviškų raštų ir knygų! 
.Ana, šiandien ir klebonas pasakė, 
kad nei grieko nėr užmušus to
kį bedievį....” Minėti vaikinai 
(kur pardavinėjo “L. U.” ir il- 
niaus Kalend.”) vos spėjo pas
prukti ir pasislėpti.

Visgi reikėtų kunigams bent 
kiek susiprasti ir pagalvoti, 
ko gali privesti tokie pamokslai 
t msią minią, kuri kartais*ir savaip 
supranta pasakytus žodžius.

Sąjungietis.

prie

tokius lietuvius, ku- 
skambančiomis pra-

senųjų kalbų moky-

IŠ SLABADOS,
Seinų pav. 

apielinkėjc labai
Serga jaisiais ne tik vai-
nemažai jaunimo, retkar- 
suaųgusieji. Dažniausiai

siaučiaMusų 
raupai, 
kai. bet 
čiais w
ir sunkiausiai serga suvis nečiepy- 
tieji, arba seniai čiepyti. Terp jų
jų ir daugiausia miršta.

Matyt, kad knygos - “Sveikata" 
autorius, kurioje pajuokiama :r 
peikiama čiepijimas,. klysta.

Kalėddajnt Semeniškių kaimą, 
vienas iš kalėdotojų to kaimo, at-‘ 
važiavus į miestelį pritemus, pa
vogė zakristijono sukalėdotų^ru
gių maišą’ ir buvo begabenąs pas 
žydelį, bet nenusisekė — tapo su
gautas. Meilutis.

(“šaltinis”).

IŠ DAUKŠIŲ, 
Kalvarijos pav.

Apie mus dar tikima į burtus. 
Kučioje prieš vakarą šeimininkas 
pašeria visu* gy vuli uX o temstant 
visų gy<uliij ėdesiu* atima, išvalo 
lovius ir ėdžias, o kaip kas dar ir- 
tvartus užrakina; Mat, tikima.

pasiims iš lovio pašaro ir pame-

48. Puida, vokiečių ir lietuvių 
kalbų mokytojas kiaulių vyrų gim
nazijoje.

/ Martynas Yčas. 
rv-tis”).

KIEK LATVIJOJE YRA KO- 
ČPERATYVINIŲ DRAUGIJŲ.

Sulyg žinių. pasemtų iš 
nunxlyto kalendoriaus. 1 Livijoje

ir Mintauja) t pereitais 1909 me
tais buvo išviso: vartotojų draugi
jų —'45, ūkiškų —100 ir taupo
mai—skolinamųjų kasų ir kredito 
draugijų — 132, o išviso 277.

Kovo męiesyje įsikūrė Rygoje 
Rygos kooperatorių draugija, ku
rioj tikslas sutvarkyti latvių ko
operacijų veikimas, vesti prie ben
dro veikimo ir rupinties įgyvendi
nimu l^atvijoje kooperacijos idė
jos ir įvedimu jos praktikom ši
ta draugija 1910 metams išleido 
pirmutinį savo kalendorių “Lidum- 
neeks”, tyčia pavestą kooperacijų 
reikalams, su gana įdomiu rašti
jos skirium. Terp kita ko šita 
draugija pęadėjus rupinties ir įkū
rimu Rygoje latvių vartotojų drau
gijų sąjungos. < '

Latvių ūkiškosios draugijos turi 
Rygoje ūkišką ^ccntralinę draugiją 
su žemdirbystę mašinų ir įrau
kiu sankrova. ..

žemdirbystes mašinų ir įrau-

Pakrikos
1 ’BC tat

NUSfŲĮLAJgKRUTlNO.

Mexkan Napalį Fackiag Co. tu
ri nti Mextkų, lijįas gyvulių aker- 
dyklas. Skolos kompanijos siekia 
37 milijonus doliarių.

nTTrTkeliai^t prie pietį
NKČ ŽEMGALIO.

U’ashinį'ton, D. C. Siaurinto 
žemgalio atradėjas Robert E. Peary 
užmanė aajnyfcšKm geografiškai 
draugijai ^surengti. expediciją at- 
radimui |nqtinio žemgalio. Jei
gu draugija- sumanymą priims, tai 
ateinantį rutlfciįį )>us išsiųsta ame
rikoniška expedicija. prie pieti-

čianykščiat geografiškai 
Jsūrengti ejcpediciją M-

JIEŠKO UŽMUŠTŲ DARBI
NINKŲ.

Primero, Coi. Iš šitų 
olų iki šiol ištraukė 51 
darbininką, bet oloj yra
Prisigriebti prie jų nelengva, nes 
jieškančius stabdo dvokas nuo gen
dančių kūnų. Daugelį gal niekada 
neišims. nes kunus jų į šmotelius 
expliozija audraskė.

DIKTAI ATEIVIŲ.
Per paskutinius^ septynis 

Amerikon atkako 6617155, 
70% paėjo iš pietinės ir rytinės 
Europos ir iš vakarinės Azijos. 
Daugiausiai atkako: kali jonų, gre- 
konių, vengrų/ žydų, rumunų, sla
vų, bulgarų, turkų ir syrijonų.

metus

KATALIKAI AMERIKOJ.
Sulyg žinių surinktų išleistoj ų 

katalikiško kalendoriaus, leidžiamo 
Miivvaukeej. Jungtiniuose Vals
čiuose ir ant Filipinų salų, yra iš 
viso 22587079 katalikai. Katalikiš
kų bažnyčių yra 4875. '

NAUJA ENPLIOZIJA KASY
KLOSE.

Drakesbaro, Ky. Netoli nuo čia 
esančiose anglių kaaykloce atsitiko 
smarki expliozija. iš dirbusių oloj 
ioo darbininkų, trečia dalis pra
žuvo. 25 ištraukė dar gyvus, bet 
baisiai sužeistus, dalis tų turės 
mirti. Suoktai, gal mirtinai sužei
stų yra 18 darbininkų.

NUŽVELGTIMAS GAISRAS.
Lead. S. D ak. Sudegė čia Camp

bell kotelis, kuriame nakvojo 100 
neprigulinčių į uniją darbininkų. 
Ugnis ant syk pasirodė šešiose vie
tose. Motelio savininkas pranešė,, 
jog užgimė gaisras nuo padegimo.

GAISRAI.
A’Rr York. Sudegė čia jtairos 

modiško departamento Amerikos 
kariuroenes. Nuostolius ugnies pa
darytos skaito ant milijono dolia
rių.

1S DARBO uoto
f Neu< York. Čia likosi nuo tar

nybos prašalintas budavojimo m-’ 
spsktoritiK Dooner. kadangi jam 
nėra kas veikti.

f Toledo, O. Iširo tarybos terp 
darbininkų ir minkštųjų anglių ka
syklų savininkų; valstijose Ohto,

šiuom akrtu daug priešų. Svar
biausiais priešais buvo kunigai — 
vietinis kirti. M. Sedvydis, susiži
nojęs su kun. B. Žindžiuit) iš Eli- 
zabeth, N. J.

Elizabethe buvo plakatai išda
linta pas bažnyčią. Keletas kunigo 
tarnų sumanė uždaryti musų teat
rą ir balių, ir ištikro butų uždarę. 
Minėti priešai surašė skundą ant 
kuopos ir pasiuntė iš Elizabetho 
Bayonnės miesto policijos virši
ninkui. Viršininkas gavęs tokį 
dcundą, atėjęs prie svetainės savi
ninko, pranešė, kad teatro negali 
leisti lošt, nes gavęs skundą, kad 
lošėjai bus koki ten iš Brooklyno 
valkatos. Dtr draugai 36 kp. ant 
rytojaus nuėjo pas policijos virši
ninką, išaiškino,, kame dalykas, ir 
kas rengia teatrą. Viršininkas su
prato kame dalykas ir pasakė, jog 
socijalislams neuždrausta lošt te
atrus, rengt balius ir tt. Davė net 
du policistu,

Laike perstatymo pribuvo ir p. 
A. Antonov antrą veikalą lošiant. 
A. Antonov laikė trumpą prakal
bą. kurioj privedė tulus atsitiki
mus iš revoliucijos laiko Maskoli- 
joj. Kalba žmonėms patiko.

Žmonių susirinko daug ir. ro
dos, visi buvo užganėdinti. Nors 
iškaščiai buvo dideli, nenok liko 
keletas dol. 36 kp. L. S. S. knygy
nėliui.

Vardu 36 kp. L. S. S. ištariu «r-’ 
dingą ačiū Brooklyno lošėjams, 
taigi draugijai “Lyra”.

J. Žalgiris.

IŠ ROCKFORD. ILL.
Lietuvių vxa čia pusėtinas bū

relis: šeimynų apie 50, o pavienių 
apie 100. Merginų yra 31.

Darbai eina pusėtinai ir uždar
biai ne mažiausi. Saliunų čia nėra, 
tai yra geresnė proga ir lietuviams 
pinigus palaikyti. Susipratusių lie
tuvių Čia mažai. Iš laikraščių atei
na: "Lietuva”, “Saulė”, “Vieny
bė”, “Keleivis” “Tėvynė” ir “Vil
tis”.

Iki šiol gyvenome sutikime, bet 
dabar gali virsti kitaip, nes dva- 
siškiejie tėveliai pradėjo labai ru- 
pintiesi musų padėjimu. Neseniai 
atkako čia koksai lietuviškas tėve
lis ar pradėjo kalėdoti, lanki visus, 
visur giedojo, ar kas norėjo ar ne. 
Kadangi su kalėda pasisekė, tai

... K7A?
Nors ne esnui 

kiek mano protas ap 
pakelti vieną svarbų Mausimą, ko* 
kį netik man, bet ir daugeliui 
kitų musų tautos narių sunku su» 
prasti, ir kuris stabdo musų kul
tūrą, neleidžia mums paskelti.

• i ‘kd'rt-t ’ i
lokytu, vienok

t, bandysiu

pakeltas, bet vis tapo arba apjuok
tu, arba pro ausis praleistas. ’ .

Geistina butų, kad mokytesnie- 
jie musų vyrai tą klausimą išgvil
dentų ir išaiškintų mariau supran
tantiems.

Dalykas tame. Pas Amerikd* 
lietuvius socijalistus priimta nie
kinti viską, kas tautiška, beparty- 
viška, grynai moksliška. To da
lyko lokiu budri negabu išaiškint, 
Kode! teip yra? «

Nors gal pyks ant'manęs musaj 
; socijalistai, gal apšauks 'mane, at

žagareiviu juoduoju tautininku 
t išmes iš. sanjungos, kurion pri

guliu, bet aš noriu žinoti tiesą, ku^ 
, ri yra visur reikalingą. <

Tauta aš suprantu Kaipo gru
pę žmonių turinčių Jąavo atskiru 
kalbą, savo tėvynę, savo papročius* Ji jh 
savo istoriją, praeitį, kaip garbiu* 
gą teip ir niekiiĮgą. Tautą tverįj. 
žmones visokių luomų: ponai, ku 

i nigai, inteligentai, dtiktirai, dar- 
> bininkai ir tt. Tauta susideda i t 

įvairiai tikinčių žmonių, kurie kai 
ba vienoda kalba ir prisilaiko vie
nodų papročių.

Tauta užlaiko^mokyklas, kurio
se suteikiamas bej^rtyviškas molo 
las, prieinamas visokių tikėjimų ię 
pažvalgų žmonėms; tauta rūpinasi 
pakelti visas savo luomas kaip kub 
turiškai teip ir materijahškai; tau- - 
ta rūpinasi kelti pramonę, kuri W’ 
sai tautai atneštų naudą; tauta ly»- 
gins suteikia privilegijas visiem* . 
savo nariams; tauta yra beparm į 1 J 
viška, tik jos nariai sulyg savo 
turto mokslo ir pozicijos daliuasj y 

t į kliasas, terp savęs vedančias ko- ’ 
vas už privilegijas, kurias vieni nuo 
kitų nori paveržti, arba turi pa\ 
veržą, per ką tautoje susitveria x ■ 
priešingos partijos, ginančios vien 
savo luomas reikalus. Tos ta> ■ " 
kios nors tautos partijos, žiurėda* r | | 
mos į kitų tautų padėjimą, imą iš j 1 
jų pavizdžius, prie iii taiko savo I 
tautos gyvenimą ir prfrtijų taktiką. 1 
Teip aš suprantu tautą.

Musų socijalistai iš kaiiio„ tat* j
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. i DRĄSIAI.
Drąsiai už meilę kovok,
Dvasiško" Surto j ieškok, 
Augštas idėjas atrask! 

šiuos kelis žodžius suprask..
1 Jot'diur.

. čia .... .. 
Amsterdam, 

darams V.

JAU..:.
Jau paukščiai su meile toli iš važia

. .... $840 
iąų’pcF J} 
..........$r.8d 
kp., pei

tik terptautišk; 
iš vargų išva- 
meilę suprasti.

Pačiokas 
pav. S.

laike 
zijoje.

Pulman, Iii., pav. J. J 
ir V. J.| Šileika .. <

Cėntralia, III., nauja
A. Baravyką .....

Montreal, Canada. 38
K. Juškevr.Čia .....-.
Montreal, Canada, apda. V.

••ai* tai darbas ne vienos dienos i: 
ie vienos ypatos. Kas myli Lie
tuvą, tam sunku tylėti matant to* 
xias skriaudas mums daromas i? 
pasityčiojimus. Taigi, broliai, maty- 
lami tas skriaudas, pažinkime tuos, 

kurie dažnai savę vadina musų 
pusbroliais. A—as.

buvo paskirtas carą 
paskutiniu kartu be- 
Prancuzijoje, .1909 

kuomet Burcevas

BE TAVĘS....
Be tavęs, o meilutė, 
Man pasaulis nemielas 1.

Aš vis drįstu ir vystu 
Iš didžiausio liūdnumo..
Idealų -gražumo

* Niekada neišvystu.... 
Mane varžančias vielas 
Tu sutraukyk!.... širdutė!..

Jovaras.

Dvasia kad nuskristų 
Į augštą ramumą, 

Tad mintįs pasklystų 
Po pievų žalumą.

Siela pasidžiaugtų 
Gamtos įvairumais,

Ir jiegos užaugtų 
Papuoštos gražumais.

Jovaras.

“Per daugelį metų aš jį gerai 
žinojau. Aš žinau, kad jis perėmė 
pačią Rev. Part. širdį ir turėjo ten 
plačius susinėsimus ir kad buvo 
augštai statomas Peterburge. Jis 
buvo mano dešiniąja ranka.'’

“Ar jis dabar yra Rusijoje?” 
paklausė Komkovas.

“Teip, jis Rusijoje J ir geroje 
vietoje1

“Kokia tai vietai
“To aš dabar nesakysiu”, tarė 

Kartingas.
šiteipos Aaevo-Lopuchino skan

dalai nuėjo niekais. Jie nepadarė 
jokios, reformos' neišgilinamame 
slaptosios policijos -ištvirkime.

Jau užšalo žemė ir gėlės nuvyto.... 
Kitokios idėjos jau mus užkariavo, 
Jau meilėš žiedelių lapeliai nukri-

“ŽIBURĖLIUI". I
Žib “Žiburėlis”, Lietuvai šviečia, 
Mylimus sūnūs lavintis kviečia.
Kelia mums jauną literatūrą, 
Rengia tėvynės augštą kultūrą. 

Padeda dvasioms augti, žydėti; 
Tautai prakilnų darbą pradėti. 
Kelia žmoniją, puošia ir gina;
Liaudies veikėjams jiegas augina.

Dangau!- Palaimink jo įkūrėjus 1 
. Gerbk ir išaugštink mielus šel- 

pėjusl 
Siųsk per jo šviesą žemei gra

žybes !
Nešk musų šaliai .sielos augšty-,

per Mj'į 
$3.60

$‘•44
? ,7lT’ pfr 
................$24© 
pav. . J. A,

ŠIRDIS KAD ATRASTŲ 
Širdis kad atrastų

Pasaulio teisybę,
Tad jausmas suprastų

Pevynes Mylėtojų 
Dr-stės Reikalai

APYSKAITA TĖVYNĖS MY- 
• LĖTOJV DRAUGIJOS. 
v Pribuvimai.

New York & Brooklyn, N. Y.,
3 kuopa, per K. Čiubeskį $14.00

Herrin, III., 4 pavieniai, per
M. Demikj .................. $2.40

Rosland, III., 2 pavieniai, per ,
V. A. Greičių................ $5.00

Duųuesne, Pa„ pav., per B.
Lenauską .......... ”................ $1.20
Shapt, Pa., pavienis F. Tary-

ypatos, 
kurios nenori prigulėti prie jokios 
partijos, bet darbuojasi visų nau
dai, keldamos apšvietą, sakydamos: 
“prie laisvės per apšvietą ir moks- 

.lą”. - Socijalistai vadina juos “at
žagareiviais”, “tautiečiais” ir kito
kiais gražiais vardais, tankiausiai to
kiais vardais pravardžiuojamos ypa- 
tos, kurias iš tikro turime be skir
tumo visi pagodoti, nes turime ypa- 
tas, kurios, nežiūrėdamos pažvalgų 
atskirų asmenų, išeikvojo savo vi
są turtą, išeikvojo energiją, rody
damos savo tautai apšvietos ke
lią, vezdamos ją prie pažangos, 
sakydamos, kad tik mokslas 

išvaduoti, 
supratimą 

jo sanlygų ir reikalų.

BERŽUI — DRAUGUI.
Kad giedras dangus apsiniauks,
Ir audruoti vėjai užkauks, 

Griausmingas perkūnas užeis, 
Tamsa visą girią apskleis,

Žaibai ąžuolynus trankys,
O audra lapus apdraskys — 

Tada, tu drauge, nedrebėk, 
Prieš audrą kaip uola stovėk,

Siautimo žaibų nebijok,1.
Tamsių debesių neatbokl

Tikėk, kad tas viskas praeis,
Ir vėl gražus laikas ateis,

Ir saulė linksmutė prašvis,
Ir šaltosios rasos nukris.

Vejalis terp medžių banguos, 
širdis nebeverks, nedejuos....

Nuprausti lapelini spindės.
Ir vėl visas miškas skambės;

Ant tavo žaliosios šakos 
Paukštytė meiliai užgiedos.

Jovaras.

apsauga 
Prancu-

Laipšniškais paaugštinimo
• žingsniais Kartingas pasiekė rusų
• politiškos policijos viršininko laips

nį \ okietijoje. Ant galo rusų val
stybė aprūpinusi jį netikrais po 
pienais paskyrė rusų politiškos po
licijos viršininku Paryžiuje. Pa
čiam carui prašant, jis gavo Gar
bes Legijos medalių, šiteipos at
sakomosios Rusijos galybės nesi- 
svarstė pastatyti Paryžiuje, kaipo 
vieną įtekmingiaušių viršininkų, 
žmogų dvidešimts metų prieš tai 
pasmerktą baudinei tamybei tame 
pačiame mieste.

Kartingas 
sergėti, jam 
atsilankant 
metuose, 
parašė oficijalinį laišką prancūzų 
teismo ministeriui, M. Briand (da
bar jis pirmininku), formališkai 
apskelbdamas Kartingą kaipo nu
baustą prasikaltėlį, Hekelmaną-Lan- 
denseną, paduodamas būtis savo 
tvirtinimui. Kartingas tuojaus 
pranyko iš Prancūzijos ir rusų val
džia negalėdama užginti Burcevo 
atidengimų, ‘formališkai prižadėjo 
išguiti kiekvieną slaptos policijos 
narį iš Prancūzijos.

Azevo ir Kartingo pranykimas 
yra apsiaustas slaptybe. Jie, saky
tum, kad nuo žemės pranyko. Bu
vo kalbama apie jų nusižudymą, ar 
pabėgimą į tolimas Azijos šalis. 
Bet turbut valstybė neužmiršta sa
vųjų. * Kartingo apsivertimas buvo 
susektas pereitą liepos mėn. rusų 
raštininko Komkovo. Kartingas 
tuomet gyveno name prie gatvės 
Italijanskaja, Peterburge. Ant ga
lo Komkovui pasisekė sutikti jį 
vieną ir įtraukti jį j kalbą. Kar
tingas kelis kartus matęs Kam- 
kovą bedabojantį jo namus pa
laikė jį" slaptosios policijos agentu, 
pastatytu jo apsaugojimui ir todėl 
kalbėjo su juo atviriaus. Jis pri
sipažino, kad jis kitąsyk vadinosi 
Landesenu ir buvo terrorininkų ra
telio nariu. Jis pasakė, kad nežiū
rint į išgujimą iš Prancūzijos, val
stybė yra maloni jam ir jo ne- 
baošianti. Priešingai, jis apturė
jęs daug padėkos išraiškų ir pen
siją penkių tukstnČių rublių į m<* 
tus. Kamkovui paklausus, ar jis 
nežino ko apie Azevą, jis atsa-

Waukegan, III., nauja kp., per
L. Jucevičią . « 

onston City, III.,
J. Gelgaudą ..

Valparaiso, Ind.,
A. Greičių

Valparaiso, Ind., apdarams V» x
Kudirkos raštų .............. $-52

Kcnsington, III., pav. ir a|
V. K. raštų P, Greičius 

So. Omaha, Itėbr.
M. Masalski 4

Komestead, ^a., 
Mrzikcvičius ..

Westville. ’

Azevo Istorija.
(Pabaiga).

Tokiu budu Marija Feodorovna 
savo motinišką meilę perkėlė nuo 
Nikalojąus II ant jos jaunesniojo 
sūnaus Mykolo ir jos piktumas ant 
Nikalojaus pasididino turbūt dėl 
Nikalojaus žiauraus apsiėjimo su 
savo broliu Mykolu.

Nors Nikalojus II širdyje ir ti
kėjime yra siauru autokratu ir 
nors jis neatsižymi ypatingomis 
proto ar išvaizdos dovanomis, ar
ba asmenišku patraukimu, tai jis 
vis iš daugelio pusių yra augštes- 
niu už savo brolį, kuris tiesiog yra 
bukaprotis ir nedoras. Augstes- 
nis Nikalojaus stovis pripildo jo 
brolio širdį pavydu ir jis nevisuo- 
met moka tą užslėpti. Mykolas 
tankiai kritikuoja ciecoriaus pa
sielgimą su rūmo nariais, sakyda
mas, kad jei jis butų jo vietoj, tai 
jis tuojaus panaudotų tokius aš
trius budus, kurie išnaikintų revo
liuciją ant visados, šitokia kalba 
patinka kraštutiniams rūmo reak- 
cijonininkams, kurie gerai žino, 
kad atsitikime Nikalojaus II mir
ties, esančiam įpėdiniui būvant tik 
kūdikiu, Mykolas taptų vietinin
ku. Jam bevietininkąujant, kas 
žino kas su įpėdiniu kūdikiu gali 
atsitikti? Jis gali susirgti ir nu
mirti nuo difterijos ar kokios ki
tos vaikų ligos.

Taigi rūme yra asmuo, kuris la
bai norėtų matyti Mykolą ant vie
tos jo brolio Nikalojaus. Viešpa
taujanti ciecorienė žino tą labai ge
rai ir vien vai dreba už savo sū
nelio gyvastį. Nuo to ji gavo per- 
se k i onės maniją. Jos baimė pir
mu kartu tapo sukelta suviršum 
trįs metai tam atgal staigiu jos sū
naus uutvėrimu, kuris ištikro ro
dėsi įtartinu. Per paskutinius aš- 
.uonioliką mėnesių ji sirgo nuo 
smarkaus nervų suirimo, vienval 
augančios baimės padaryto.

Tokis yra dalykų stovis ritme, 
ir jis yra gerai žinomas Račkovs- 
kiui, kuris visu savo .gyvenimu ro
dė didelį palinkimą drumstame 
vandenyj žvejoti. Kas gali pasa
kyti, kaip butų atsitikę, jei Aze- 
vas butų buvęs toliaus savo terro- 
rininko ir šnipo tiksmėje?

Prie 1908 m. pabaigos Vladhny- 
las Burcevas, istoriškos apžvalgos 
“Byloje” redaktorius ir kietas Rev. 
Part. narys, sugiebė surinkti galuti
nus prirodymus Azevo ’ susi
dėjimo su policija ir jo išdaviky- 
bės revoliudjOhierių. Tų metų 
rugsėjo^ .mėnesyj Burcevas, kuris 
grįžo nuo Rheino, netikėtai su
tiko Lopuchiną geižkelio trauki- 
nyj terp Kelno ir Berlyno. Bur 
cevui įėjus į skyrių, kuriame sė
dėjo Lopuchinas, jis tuojaus už
vedė kalbą Sujuoapic priparody- 
mus prieš Azevą, kurie jau buvo 
jo rankose. Lopuchinas buvo po
licijos viršininku prie Plehvės ir 
Burcevas užsispyrė išgauti iš jo iš
pažintį, jog Azevas buvo policijos 

niybėje prie jo viršininkybės. 
Tai buvo galutinis priparodymas 
prieš Azevą, kurio jis reikalavo 
suteikimui Centralinei Rev. ko
misijai Paryžiuje. Jis pasakė M. 
Lopuchinui, kad .Azevas pastojo S. 
Rev. P. galva po suareštavimui 
Geršunio ir kad tame laipsnyje 
parinkimas aukų ir terrorinių dar
bų ispildytojų, prigulėjo nuo jo. 
Azevas suorganizavo užmušimą 
didkunigaikščio Sergijaus ir M.. 
Plehvės ir teipgi padarė pasikėsi
nimą ant caro gyvasties 1908 m. 
vasarą. _

M. Lopuchinas iš pirmo Burce
vo žodžiams nenorėjo tikėti, bet, 
paskui įtikėjo. Burcevas klausė jo 
ar jis nežino, kad Azevas buvo 
rusų policijos agentu, sakydamas, 
jog jis norįs žinoti pats, o ne pra
nešti revoliucijiniam teismui. Bur
cevas pridūrė, kad jei Lopuchinas 
neteisingai užgins, tai jis doriš
kai bus atsakantis už busimas au
kas, terrorus ir korimus. Lopu
chinas ant to davė Burcęvui pat
virtinantį atsakymą, bet su ta iš
lyga, kad jo vardas nebus minėtas 
revoliucijoniniam teismui, nedavus 
jam pirma prasidėjimo. Jis teip
gi reikalavo, idant Azevas nebūtų 
teisiamas dėl jo išdavimo. Pašne

<rityj 1908 m. Aževas atsilankė 
>«as Lopuchiną ir prašė1 jo Užginti. 
<ad jis ką nors sakęs apie jį (Aze- 
/ą> prietikiuose su policija? Lo
puchinas jam pasakė, tad jis ne
duos priparodymų revoliucijiniam 
teismui, bet jis atsisaką* leisti Aze- 
vui dengtis jo vardu jo paties 
išsiteisinime, sakydamas, kad jei 
jiy tą darys, tai jis (Lopuchinas) 
bus priverstas pasakyti' teisybę.

Gruodžio pabaigoje slaptas teis
mas, susidedąs iš trijų garsiausių 
Rev. Part. narių, kunigaikščio 
Krapotkino, Hermano Lopatino ir 
ponios \ eros !■ ignerienės suėjo 
Paryžiun Azevą teisti.

M. Gerasiinovas, slaptos polici
jos viršininkas apturėjo laišką nuo 
Azevo su pranešimu, kad jis (Aze
vas) esąs visiškai sukompromituo
tas M. Lopuchino. Jis neatitaisomai 
užkirto • sau kelią atsilankydamas 
su Gerasimovu pas M. Lopuchiną. 
Lopuchinas apipasakojo revoliuci- 
joniepams šitas aplankas, kurias 
Azevas pavadino — “musų pra
žūtingoji paklaida”. .Azevas sten
gėsi parodyti savo buvimą kitur 
ir tuo tikslu parodė neva kvitą ber- 
lyninio viešbučio. Vienok bandy
mas nenusisekė, kadangi jis nega
lėjo tikrai papasakoti kambario ii- 
vyzdžio, kuriame jis buvęs. To
dėl nebuvo kaip jį išteisinti revo
liucijiniam teismui ir, jis matyda
mas nuo mirties neišsisuksiąs, pa
bėgo.

Po Azevo pranykimui jo žmona, 
ištikima revoliucijonierė, vis tikėjo 
į jo nekaltybę. Tą patį darė dau
gelis jo draugi;. Tik po Lopuchi
no teismui ir pasmerkimui už ati
dengimą Azevo- prietikių su poli
cija jie įtikėjo, kad jų draugas ir 
vadovas buvo valstybės šnipas, už 
kurį valstybė dabar atsikeršino.

Lopuchino byla buri) gegužy j, 
septyni mėnesiai atgdl. ‘Skun
das ant jo kaltino Lojpuchihą už 
išdavimą revoliucijoniėnamš* svar
bių žinių, išduodant jiems ^Azevo 
p/letikius su slapta policija rė išpa- 
sakojimą .Azevo tamytoių. ' Teisė
jas, paskirtas pirmininkauti 'Lopu
chino byloje visai neleido nei Lo- 
jpuchinui, nei jo advokatui sakvti 
kokį žodį sulyg ko daugiam kaip 
tik sulyg klausimo. Ar Lbpuchi- 
nas atsakė patvirtinančiai, paklau
stas tūlo politiškojo pabėgėlio, ar 
Azevas buvo agentu provokatoriu
mi ar ne? Lopuchinas .norėjo‘tei
sintis. kad jis parodydamas Aze
vą tikroj šviesoj buvo vien gry
nos patriotybės skatinamas^ nes jis 
baimijosi, kad begėdiškai drąsus 
šito agento provokatoriaus veiklu
mas gali būti pavojingas netik vi
siems augštai pastatytiems viršinin
kams, bet ir paties caro gy vasčiai. 
Bet jam neleido užminti apie agen
tų provokatorių dalyką, ar nuro
dyti į jų prietikius prie valstybės, 
nors šitie dalykai yra tikrybėmis, 
kurie gresia pačiai Rusijos imperi
jos buvybei.

Į pabaigą bylos Lopuchinui bu
vo leista atsiliepti į teismą. Jis 
bandė parodyti priežastis savo iš
davimo Azevo revoliucijonieriams, 
bet jį teismas tolydžio pertrauki- 
nėjo. Taigi jis pasakė tiek tik:
.“Aš matau, kad man nėra lei

džiama kalbėti, todėl ant galo aš 
sakau tiek: Yra pasakyta, kad 
aš ėjau iš vieno su revoliucionie
riais. Tai yra melas. Mano po
litiškos pažvalgos yra gerai žino
mos. Mano priederme buvo iš
gelbėti aukas nuo terrorinių suo
kalbių ir apsaugoti šimtus nuo kar
tuvių. Aš sakau, kad net caro 
gy vastis buvo pavojuje ir kad Jo 
Didybė sykį butų kritęs 'kuka iš 
Azevo rankos.
tu provokatorium, 
tylėti.
sti, bet aš žinau, jog aš dariau 
žmonijos labui.” JI I

Atidengus Azevą. Tftfrcfvui pa
sisekė atidengti lygiai pavojingą 
žmogų, Hekelmąną, arba Lžlnd.eseną 
ar Kartingą. Kartingo gyvenimas 
yra typišku slaptosios policijos pro
duktu ir tokį kitą vargiai’ kur ra
stum be Rusijos.

Kartingo tikras vardas yra He- 
keLnan. 1884 m. jis buvo agentu 
provokatoriumi Peterburgo polici
jos tamybėje. 1889 m. su Rač- 
kovskio ir policijos skyriaus žinia 
jis aprūpino Rusijos pabėgėlius 
Paryžiuje bombomis," prikalbinė
damas juos užmušti Carą, tuomet 
Aleksandrą-III. Kartingas tąsyk 
išdavė visą būrį revoliucijonierių, 
kuriuos jis įtraukė 
buvo teisiami

bendroms pajiegoms, nori pakelti 
visos tautos kultūrą, žmonių susi
pratimą, tad jie rėkia: šalyn su tau
ta, mums jos; nereikia F Aš arba 

esame n<į tautiečiai (tą pat- 
tvirtino keletą ‘sykių tilpę ir “Lie
tuvoj nusiskundimai), mums jos 
reikalai nerupi. To tai dalyko aš 
niekaip suprasti negaliu; tą daly
ką n<rt*iu, kad daugiau išmananti 
vyrai išgvildentų ir išrištų, nes ma
nau, kad visuomenė to laukia.

Tokiu budu išrodo (bent man 
teip rodosi), kad socijalistai ne
pripažįsta nei gryno moksllo, o juk 
ne socijalizmas mokslą pagimdė, 
bet mokslas spcijalizmą ir kur 
mokslo nėra, ten socijalizmas ne
gali giliai šaknų įleisti. Taigi so
cijalistai rėkdami, kad nereikia tau
tos,' nereikia tautos susipratimo, 
protestuoja prieš socijalizmą; pro
testuoja pats prieš savę, prieš gam
tą ; ^kadangi protestudami prieš 
tautą .protestuoja prieš savę; pra- 
testuoja prieš savo buvimą ir žmo
gus, įsigilinęs į tą klausimą, pra
deda abejoti apie savo esybę.

-Tegul atleidžia man mano 
draugai už tokias pažvalgas. 
vadinu save socijalistu ir juo vadin
simos, nes būdamas varguolių, ki
tokio išganymo nematau kaip tik 
pec socijalizmą, bet neišsižadu savo 
tautos, neperstoju savę vadinti lie
tuviu, kaBangi nemoku teip daug 
kalbų ir nepažįstu kitų tautų pa
pročių, kad galėčiau vieną už
kasęs, kijfe apsivilkti, ir neperstbju 
darbuotyš netik vien savo partijos 
labui, bet ir-visai savo tautai, aiš
kinant jai apšvietos naudą ir rei
kalą.

Toliau niekinamos biiv

LENKOMANŲ DARBELIAI.
Mums žinomas tas kampelis, 

brangioji tėvyhė Lietuva. Mes ma
tome jos visas skriaudas ir pan
čius, bet sutraukyti jų negalime, 
vien mokam dusaut ir kentėti. Ne
tik maskolių valdžia bando Lietu
vą vadinti “istinno ruskij krai”, 
bet ir lenkai su savo dvasiškija 
per bažnyčią varo polionizacijos 
darbą, nori Lietuvą paversti savo 
provincijų, ir jiems iš dalies tas ir 
pasisekė. Sulenkinę*^lardino gub., 
griebias Vilniaus; aplenkinę Vil
nių, neužmiršo ir pavietų. Bet 
ar ant visados busime kurčiais ir 
praleisime vaitojimus, kuriuos karts 
nuo karto, ' gįrdžiame nuo savo 
brolių Jietuvių likusių tėvynėje?

Štai skaitome pono Baliaus ko- 
respondenci ią iš Meišogalos, \ il- 
niaus gitb. ““Lietuvos” No. 4, ku
rioje išskaito kaimus tikrai lietu
viškus, kuriuose ir vaikučiai te
kalba savo tėvėliij kalba, o bažny
čioje lietuviai prigimtos kalbos ne
girdi, kunigą lietuvis mato ne dv- 
sišku vadovu, bet apaštalu polion.- 
zacijos, vietoje suraminimo pri
gimtoje kalboje, girdi iš lupų to 
paties apaštalo išjuokimą savo kal-

zmoniją is vargų 
tik mokslas duoda 

j venimo,
Neseniai vienas mano draugas 

rašė man smarkų laišką mane iš
bardamas užtai, kad patariau jo 
miestelyj, kur žmonės apie organi
zacijas menkiausio išmanVmo netu
ri, neplatint socijalizmo ir neskir
styti žmonių į partijas^ bet pirmų- 
pirmiausia pasistengt terp liaudies 
bepartyvišką mokslą praplatint. 
Kada žmones pripras prie skaity
mo knygų ir laikraščių, nereiks 

Taug rėkaut apie socijalizmą, nes 
ąpšvieta .parodys jiems, kas yra 
melas, o kas tiesa, ir štai tas ma
no draugas, kuri< yra daug už ma
nę mokytesnis, daugiau už mane 
žinantis,, pasakė: “galite savo tautą 
išpuošti ko gražiausiomis gėlėmis, 
galite jąją aprėdyti kogražiausiais 

. rūbais kaip maža mergaitę, galite 
rėkaut, kad musų tauta gražiausia, 
musų tauta seniausia, musų tauta 
garbingiausia, aš atsisakau nuq jos 
absoliutiškai atsisakau ir nenoriu 
apie ją nieko žinoti. Galite su- 

j versti ant manęs savo žirgvaikius, 
rėkaut gatvėse apie savo tautą, aš 
jos pažinti nenoriu.” Na, ir kaip čia 
yra tauta suprantama?.... Ir ar 
ne juokingai išrodo, sykį atsisakius 
nuo tos tautos, jąją paolekipus. už 
valandos vėl prie jos sugrįžti ir 
gy venti ir socijalizmą platinti. ’ i

Sykį nuo jos teip atsisakius, rei
kėtų su jaja jokių reikalų netu-* 
rėti; reikėtų jiuo josios šalintis teip 
kaip nuo džiovos, maro, arba cho
leros, o dabar yra daroma tikrai 
veidmainingai; prieš -valandą jąją 
su mėšlą sumaišo, o vėl prie jos 
sugrįžta ir jai aiškina, kad tik so
cijalizmas gali darbo luomą iš var
go išliuosuoti. jc

Tegul tą teip išrodinėtų’ visokį 
didžturčiai, skriaudžianti dar* 
bo luomą. Bet kas yra toji darbo 
luomą?.... Man rodosi, kad jeib 
kokia grupa žmonių vis prigul prie 

i kokios nors tautos, kaip žvėrys pri
guli prie veislės.
A Aiškiųąfna, kad 
■eilė gali pasaulį 
■>ot, bet kaip tą 
■igu paniekina tautą ir tautystės 
■kenčia ir kaip terptautišką meilę 
■prasti nemokant daugiau kalbų, 
■mokant prie kitokių papročių pri- 
^Kaikyt? Nors tokia meilė įvyktų

kelis ir auk 
Boston, Mass.

liauskas . 1
Hasting, 2 pav< per 
Lovvel, Mass.

J. G. Versecką j,
Middleboro, Mass., pav. su ap

darais V. R. rušt. J. Tol* 
vaišą .... I ,

Cheltenham, Pa., 
per B. Jatužji .

Cheltenham, P^., i
Kudirkos raštų 

Edwardsrille, Pa., 
per J. \’aitkų .

Springfield, III., F
V. K. raštų I P.

Miluaukee, Wis.,
Dargužis ........

Millinocket, Mę., 
T. Sadauską ,..

Herin, Ilk, pav, F

Azevas biivb agen- 
įėjau 

Galite mane teisti ir bau-

nąuja kp. 
Kuciną .... 
ifi, kp. ir ; 
č. rajįtų, per

Seltzer City, Pa., 0auja> 
per T. Aidukaitį i

So. Boston, Mass.
apdarams V. K. 
raštų, per J. f

Valparaiso, įnd. ir apd. V.
Kudirkos irašt., per J. Lauį.
M ......................................

Throop, Pa., 35 kp., A. Kutu- ’ ;

Seatonville, III., pavienis J.
Grigalevičius .................. $1.20

Bayonne, N. J., pav. O. Kriau- 
žiutė, per J. Januševičia.. $1.04

Duąuesne, Pa., pav. G. Urbo
nas ......   .60

Monessen, Pa., piv. Jucaitis .60 
Nashua, N. K., 79 kp., per V.

Mizerą ................................ "$9.00
Tacoma, Wash., 2 pav., per

J. Midžiuną .................. $1.20
WorcesterĮ Mass., 50 kp., per

M. Paltanavičią .......... $5040
VVorcester, Mass., apdarams V.

Kudiros raštų .................   $6.72
Elizabeth, N. Y., 51 kp., per

J. Kunutį.........................   $1.80
Wilkes Barre, Pa., 70 kp., per

J. Stankevičią 1......... 
Herrin, III., pav. k. Ramuzis 
Montreal, Canada, 38 kpM per

K. Juškevičia .................. $6.00
Montreal, Canada, apdarms

Kudirkos raštų.......... $5 °4
York. N. Y., 3 pav., .per
Stepanaitį ,.................. $1.80
York, N. Y., apdarams
Kudirkos raštų..................84

Hemiinie, Pa., 2 pav., per J.
Ai Kiru šį .......................... $1.20

S. Omaha. Nebr., nauja kp., 
per M. Maselskį ....... $11.40

Lewiston, Me., 34 kp., D. Bal
čiūną, ............. .......   $6.60 j

New Britain, Conn., pav. J.
Mažeika ...................................60

Bentleyville, Pa., nauja kp., 
per M. Gramą............ ; $9.30

Pittston, Pa., apdarams V.
Kudirkos raštų A.Blažonis 85 

Seattle, Wash., apdar. V. Ku
diros rasta, J. A. Želtchius .85 

Ba1dwinsviUe, .Mass., apdar.
V. Kud.ro. rait J. S1&- j

Visus raitus Tiv. Myl. Dr-jos r«V 
kaluose, kuojtos tr pavienios ypatus 
malonia siųsti Dr-jos L1L Kom. na
riui ir redaktoriui.

J. LAUKIS, * 
Valparaiso.

pav. su t ' 
raštų P.

............44
•pdarimžl į "
K. Stepu-j

ir tautos siiS»artintu terp savęs, be* 
kaip mes tą meilę suprasim, jeigt 
į krūvą sueisim įvairių tautų žmo
nes kaip tai: lietuviai, lenkai, ni
šai, vokiečiai, prancūzai, italai; kaip 
mes dažinosim, ko mes norim, jei
gu paniekiname kiekvienas savo 
tautą, jos kalbą ir papročius. Tai
gi, pagal mano nuomonę, mes, nie
kindami savo tautą, neorganizuo- 
jam žmones į organizacijas, bet 
sėjame didžiausią dezorganizaciją, 
barbarizmą, kuris pritinka tik lau
kinėms tautoms.

Žinomas dalykas, kad tas yra la
bai piktu darbu tūlų musų vei
kėjų, ypač kunigų, kurie, vietoje 
mokinimo savo tautos to, kas lie
tuviui yra reikalingu čia Ameri
koje, mokina savo tautą ko toliau
sia šalintis nuo svetimtaučių, ne- 
susidėti su jais, atmesti vietinę kul
tūrą, vien šūkauti, kad musų tauta 
tokia garbinga. Tokj._4jarbą gali
ma pavadinti tikrai atžagareivišku. 
Bet musų socijalistai viską vadina 
atžagareivišku, kas tik ne socija- 
listiška, kas apeina visus tos tautos 
narius.

Aš kiek pažįstu socijazmo teori
ją ir literatūrą, niekur tokio prisa
kymo neradau, kad norint būt tik
ri: soenjalistu reikia būtinai išsi
žadėti savo tautos, savo kalbos ir 
paproęių ir būti visai betaučiu t. y. 
išsižadėti visai žmoni jos ir būti kaip 
tie senovės vienuoliai giriose.

Norėčiau išgirsti nupmones mo
kytesni^ vyrų kaip iš tautiškos pu
sės teip ir iš soči jalistiškos, ypač tų. 
kurie su savo* tauta jokių reikalų 
turėti nenori (tie? turbut, ir šito 
rašto neskaitys. Red.).

Geistina butų, ad tas klausimas 
butų nuodugniai išaiškintas* ir at
neštų kuo didžiausią naudą musų 
visuomenei, kuri yra klaidinama 
mu§ų įvairių veikėjų, nežino ku
rion pusėn žengti.

Geistina butų, kad tas klausimas 
neišeitų iš savo rybų ir nesulauktų 
tokio likimo kaip “Moterių klausi
mas” pakeltas "Darbininkų Viltyj”.

'Geistina butų, kad tas klausimas 
butų kuo rimčiausiai gvildenamas^ 
be karščio, be ypatiškų užsipuldi
nėjimų ir išniekinimų, kad jisai 
butų teip gvildenamas kaip priede- 
ra žmonėms pažipstantiems etjką. ,rn 

St. MiliaHckas.

Mt. Carinei, Pa|., jiiav.
linskas .i,....-.]

Springfield, III., 49
Ūkelį ..............

Syracuse, N. Y, p 
dreliunas ..... J

Middleboro, Mass. 
apd. V. Kudjrkc 
\’asaris ... .... r

\\’allingford, Conn.
V. Kudirkos, rfašt.
levičia *.... 1

Brockton, Mass J
J. Vaičiūną j 

Athol, Mass., p;
liauskas ,...;

Scranton, Pa.,
K. Raėkamką

\Vinchendon, Mass,
Palšis ........ J

Cambridge Port,

\Vilburton, Okla.
auka, per J.

Rochester, N. ’S 
darams V. K 
Pėtronį ....

Portland, Oreg.
Masęliuną

Gig Harbor, 
Mačenas .

Kaunas Lietuva, 
V. A. Greičių

Tacoma. Wash., 
Kavaliauską t

Du Bois, Pa., 6
Valionį ......

Poolville, N. Y., 
sevičius .....

\\ilkes Barre, 
apdarais J. Stu gaiiti

Rochester, N. Y. ‘
•V. Kud. raštų

Chicago, III., 27
Jankauską . .1

VVorcester, Mąss 
l’irtelis .... ..

Girazdville, Pa., 
vinskas ......

Union City, Conn,, 2
V. Kud. raštų A. Kundrotą

New Haven, Conn, 
per D. Norselit .

McKees Rocks, P 
kp. per G. Pače rsl

Seattle, Wash., jay. J. Er>į 
dziulis........1. .i. .4.... A

Forest City, P*., nauja kp., J.
J. Juozapaitį ..................... $4.^0

Stamford, Conp., pav. F. Nai-
T. !m. DĮų. $2,00
pav. S. Vasjš

Po dviejų menesių, vądinas, lap-Į kalėjimo. Kartingas buvo nuteL. 
stas penkiems metams baudinės 
tarnybės, bet jis pabėgo atgal' į 
kusiją, kur, po kitu vardu, gavo 
daugelį dovanų ir medalių nuo 
rusų valstybės- už jo branginamą 
patarnavimą kaipo provokatoriaus 
Paryžiuje, šitas nubaustas nusi
dėjėlis tapo asmenišku Aleksandro 
III sunaus Nikalojaus II draugu, 
ir 1896 metuose jajn bu
vo pavesta ypatinga ~ ca
ro nepaliečiamybės 

buvimo

Ponas Balius klausia, argi jan 
nueatsirastų kunigų mokančių lie
tuviškai, kurie ir lietuvius užganė
dintų. v

“Viltyje” buvo išrodyta, kur yra 
kunigai lietuviai siunčiami, taigi, 
Baltgudijon ir Gardino gubemi- 
jon, kur jau išnaikinta lietuvių kal
ba; o lietuviškose parapijose, arba 
maišytose, yra “ojezyznos’’ patro
nai. Ar tari neskaudus smūgis lie
tuviams. Jan matome, kad Vil
niaus i vyskupijos, kunigų kon
ferencija yra tik muilinimui lietu
viams >akių, bet ne duoti jų kal
bai. lygias tiesas bažnyčiose. Pa
žvelkime į Vilniaus kapitulą, o ką 
mes ten rasime? — karštus lenkus, 
karštus garbintojus—ĮĮpįczyznos”, 
teipgi karštus polionizatorius mu- 
sų nuvarginto kampelio mielos tė
vynės Lietuvos. - Ir kasgi lieka 
mums daryti? Lygios tiesos lietu
vių kalbai bažnyčiose turi rūpėti 
netik. Vilniaus vyskupijos lietu
viams kunigams, bet visiems lietu
viškiems kunigams ir svietiškai in
teligentijai, nes atsispyrimas prie- ka ant to



Tikėjimiį Istorijos RaiMis
Su paveikslais

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Verte J. Laukis
h. - '

( Montreal, Canada, už parduo
tas |mygas $3-95

Bentou, III.', pav., su apd. V.
- K. rastų A. Andrulevičia $1.45 
Batavia, III., nauja kp., per

J. Judikauską  ................ $3.00
Chieago, III., 22 kp., per P.

Žemaitį ........................... $9.00
Chieago, III., 22 kp., apd. V.

Kudirkos raštų ........ $3-3^ 
Girrardville, Pa., pav. su apd.

V. Kud. raštų J. Želvis .» $’ “ 
Northhamton, Mass., pav. su

* ,apd. V. K. raštų K. Zalecis $1.44 
jMahanoy, City, Pa., pav. K., 

šiaulavičrus ......   .60
Cambridge, Mass., 55 kp. per 

L J. T^muliną ................... $1-44
HČhicagd, Heights, III.,'pav. J.

Siūlas .. ................... .
Hazleton, {’a., pav. A. šūkis 

; Los Angeles, Cal., pav. K. Ki-
I siulis ..................................
Chieago, III., 2 pav. per J. Vil-

• kauską ................... $1.20
\Vashington, D. C., 2 pav. per

K. Juozupavičią  ........ $1.20
' Washington, D. C., apd. V.

Kudirkos raštų ..............
So. Boston, Mass., pav. M.

Stankenas <^.... v.............
Millinocket, Me., 66 kp. ir ap.

I į V. K. raštų, per J. Sadaus
ką ......i................. $5 88

Montreal, Canada, 2 pav. per
K. Norkūną $120

Montreal, Čanada, apdarams'
V. Kudrtkos raštų..................84

Grand Ripids, ,Mich., 58 kp.
per J. Dantą ......

Philadelphia, Pa., pav.
M ........ ..........y--

.Chieago, HE, 37 kp. su apd.
V. K. raštų A. Viršilą.. $1-44 

Yonkers, N. Y., 71 kp., per.
K. Jasiulevičią............ .....  $3 °°

Yonkers^ N. Y., 71 kp., apd.
V. K. raštų ..T.......................84

Hudson, Mass., pavl, su apd.
V. K. raštų J. Mockevičią $144 

liudson, Mass., pav. su apd.
V, K. raštų R. Vaitiekūnas $1.44 

fTauton, Mass., pav. M. Mic- 
kutis ............ ......... .

Shaft, Pa., nauja kp./per P.
Tareilą ........................... $4.80

•Athol, Mass., 73 kp., per J.
D. Taūnį ...........................

De Kalb, IH., pav. A. Ručai 
r Kevanee, III., pav. K. Akso 

mavičius .................
Collinsville, III., nauja kp., per

J. Stepanavičią .............. $4.80
.Collinsville,. III., apd. V. K.

raštų ....... i........................ 84
Nanticoke, Pa., pav. su apd.

■ V. K. raštų P. G. Kupstas $144 
New York & Brookhm, N. Y.,

" 3 .kp., per J. Naujoką .... 
Chieago, III,, pav. A. Pečiulis 
Levingston/ III., 75 kp., per

P. K. Pačėsą .............. *. $7 20
- Renton* Wash., pav. D. J. Pui-

šis .................... $1.20
Hartford, Conn., pav. su apd.

V. K. raštų K. Lesevičią $i-44 
!' Chieago, III., 37 kp. apd. V.

K. raštų, per f. A. Juoza-
paitį .................................. $4-44

jCIinton, Įnd., 53 kp. ir apd. ,
V. K; raštų, per D. Riovką $2.05 

W. Scraifton, Pa., nauja kp.,
per S. Cusiką.................. $6.60

Pam, II!., nauja kp., per J.
• ‘ Kaminską —$10.68

Pana, III., apd. V. K. raštų J.
Į ‘ Dilbaitis ,.............   • -84
Freeland, Pa., nauja kp., per •

T. M. Matulį .......... $6.00 
Dės Moines, Iowa,nauja kp.,

per J. Lapeną ...
Kenosha, Wis., pav

V. K. raštų B. R. Gaubas $1.44 
W. Scranton, Pa., 95 kp., per 
j >-S. Cusiką..............
Chieago, Heiths, III., 

per L. švedą ....
Chieago Heiths, IH.,

K. raštų ........ 
De Kalb, III., nauja

P. Šimanskj..........
New York & Brooklyn, N 
' 3 kp. apd. V. K. raštų,

A. Martų........ .............
Hoboken, N. J., nauja kp., per

J. Kačergį .... z....... $840 
Cleveland, O., 20 kp., per
»Gritę .......................... ’.... $4-5°

Cleveland, On apdarams V. K.
raštų ................................... $2.52

Philadelphia, Pa., nauja kp.,
■ per A Kupčiūną.............. $9 00
Philadelphia, Pa.^ apd. V. K.

raštų'.................. ...............  $6.72
S. Manchester, Conn., nauja

kp-. 4>er B. Salaveičiką .. $7.80 
S. Manchester, Conn., apd. V.
Kwl. raštų ..........................  4 .84
W. Bay City, Mich., pav. J.

šihngis......................................60
j (1*4*3 ant penkto pusi.)

jf

V. Kudirkos raštų

.60

.60

.85

.60

.... $15.60. 
A. Juš- 
................ 60

.60

$2.40
.60

.60

.60

.60

$4 44. »

kp.

mis tikro didumo. Laidojimas sulyg šinto įstatymų tokia
me pavidale, kokiame jis buvo atnaujintas paskutiniais me
tais, apima: viena, uždarymą*vėlės mažytin medinin kiotan 
(‘‘vėlės namai”), kuris dedama ant Kami-Sims; antra, gar
binimą vėlės, kuri nuolatai stojosi Kami; trečia, palaidoji
mą lavono. Užlaikymui apeiginio švarumo reikia, idant be 
lavoninės butų atskiras kambarys gimdymui ir kitas lytiš
kam susinėsimu! ir kad moteris turėdama antdrapanes gu
lėtų ir valgytų atskirai nuo šeimynos.

Šventais dažais skaitosi raudonas ir baltas,* 1 astuoni gi 
yra šventu skaičium. Susirišimas 8 ir 16 su keturiais cere- 
monijale parodo, jog pirmiaus skaičius buvo vedamas ke
turiais ir jog keturi pirmiau buvo pamatiniui grupos su-. 
pratimui.

•) Laida Ir vertimas Maapero. Etudea egyptiennrs I, nfi ir vek.; 
jo teipci versta Reeord ef the Paat. N. Ser. U. 37. ir aokų
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dinastijos męs vėl turime gausesnes versmes/ ‘Puikus naci
jos viešpatystės perijodas (18—20 dinastijos) nuo Šitc^ 
atžvalgos padaro tikrą išdą. Svcntnamiai ir rakštai turi M 
didelį gausą branginamos medžiagos. Paveikslai ir, pa^ 
rašai int šventnamių sienų savo turiniu labai įvairus* 
daugumas jų turi didesnę svarbą politiškai istorijai negm į 
tikėjimų istorijai. Tėbiškieji rakštai apima savimi visą! 
rašliavą! ant jos męs apsistosime vėliau. Privatiškos mal-l 
dos ypatingai turr didelę svarbą tyrinėjimui šermeniškų 1 
papročių. J

Iš šito perijodo veikalų didžii

paminėsime tik La Page-Renoufo vertimus, pagarsintus laikr. Proeeedings 
of the 80c. of Bibl Areli. Vėl. 14 Ir sek.; pirmesnleji vertimai netinka

mirusių knyga”. Bet šitas užvadinimas nepHnai tinka • 
tikrai pasakant, šita knyęa neturi paskirtos formos ir turi
mo ir męs neturime dviejų egzempliorių šitos knygos tėbii*
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EGYPTAS 
(Parašė vyresnysai knygius G. O. Išange, Kopenhagene).

17. ĮŽANGINIAI PASTEBĖJIMAI.
raitai. Abelnų žinių acyptologijal reikia jieikoli se

kančiuose veikaluose, kaipo pilnai atsakančiuose dabartiniam mokslo 
stovir»: Ad. Erman. Aegypten und ae?jrptt*f*e« Leben in Atterthum l—Il 
(1885—1888 m.); H. Brugsrh, Die Aegyptologie (1891); G. Maspero, 
Hiatoire ancienne dea peuplea de l'erient cloaeigue 1 (1895 m.), tenaujo 
apdirbta ir apstingai pavetkluota laida neteip plataus Jo veikalo: Hiatoire 
ancienne dea peuplet de lorient (4 laida 1888 m.; vokiečių vertimas su 
Pitschmanno prierašais. 1877 m.). U e*yptologlftkųjų perijodiikų Ui kraičių 
dabar yra leidžiama keturi: Zeitachrift fuer aeggptiache Rprache und 
AUerthumakunde, Berlin; Recueil dės travaur relatifa a la philologie 
ėt a l’archeotogie egpptiennea et aeagriennea, Paris; Revue egyptologigue. 
Paris; Proeeedinga of the Society of Biblieol Achoeology, London.

I* senovės Egypto istorijos, be minėtų veikalų. nusUiuntimtii gali 
būti: H. Brugsch. Geahichte Aegyptena unter den Pharnonen (1877. m.), 
su daugybe vertimų o piginai tekų Utoriikų tekstų; A. Wiedemann. Aegyp- 
tiache Geachichte (I—II. ’ 1884 m., priedas 1888 m.> apima pilniausių i 
istoriškų paminklų ir faktų rinkini- Labai svarbus abu Ed. Meyer’o 
straipsniai Geachichte der Alterthpnaa (I. 1884 m.) ir Geachichte dea alten 
Aegpptena (1884 m. — Oucken‘s Allg. Geachichte in EinzeMarstellangen; 
geografija labai pilnai išguldyta J. Duemlcheno). Suglaustai ir griežtai 
prisilaikant archeologiškos ativalgos parašyta: Flinders Petrte, A'iHiatorg 
of Egypt from the earlieat timea to the IVJ Dynaaty (1894 m. neužbaigta).

Iš veikalų sulyg egyptiškos dailės ir archeologijos UtorljoM paminė
sime: G. Perrot et C. Cbipiez. Hiatoire de l'ort daną F ant tų ui te (I, Egypte. 
1880; vokiškas vertimas Pitschmanno; 1884 na.) ir G. Mas pero L’arrheologir 
egjrptienne (1877 m. vok. vertimas G. Bteindorfo. 1889 m.).

Gerai ir užimančiai paprašyta nedidelė popullarlška Maapero' knyga. 
Lecturea hiatoriųuea. Hiatoire ancienne. Egypte, Assyrie (2, Ed. 1892 m. 
vok. vertimas D. Birnbaumo. 1891 m.).

Egyptologija, kurios dėka išsisklaidė miglos, apsiautu
sios egyptišką senovę, atsirado apie 80 metų tanr atgal. 
Pastatyta ant geniališko hieroglyfiškų raštų skaitymo bu
do, kuris Champolliono vardą įdarė nemirtinu; ilgą laiką 
ji buvo prieinama tik nedaugeliui tyrinėtojų. Visai yra 
prigimta, kad žmogui sykį gavus tyrinėti plačią dirvą, pas 
jį atsiranda noras apimti visą dalyką; atradimai čjękė vie
nas po kitam, ir laimėjimai buvo dideli; pilni vilties ir en- 
tuzijazmo tyrinėtojai siekėsi vis tolyn į priekį, nedaug rū
pindamiesi apie paliekamas spragas. Tyrinėjimų pasek
mės greitai buvo populiarizuojamos, galima sakyti, jiergrei- 
tai, kadangi, iš vienos pusės, mokslo, kaip ir galima buvo 
laukti, nesuspėjo dar išdirbti tikrų tyrinėjimo būdų, iš kitos 
pusės, apdirbamoji medžiaga perdaug buvo aprybota, o 
smulkmenys permažai ištirta, idant galima butų nupiešti 
kaip reikia tikrumo vaizdą. Per tai atsirado daug klai
dingų pažvalgų ir todėl būtinai turėjo įvykti atitaisanti 
reakcija prieš pirmąjį įsikarščiavimą su egyptologija ir 
perdidelį įtikėjimą tyrinėjimų pasekmėms. Ir ištikro, męs 
žinome toli mažiau, negu manė musų tėvai. Naujieji 
egyptologijos vadovai jau atsargiau žiuri į savo mokslo 
faktus ir leidžia juos per-artesnę kritiką negu jų pranokė- • 
jai. Moksliškas darbas rfesislenka teip sparčiai priekin, bet 
užtai jo faktai ištikimesni; akmuo gula prie akmens ir 
tvirtai statosi jo troba. Rods, dar negalima parūpinti 
egyptiškosios chronologijos, dar daug, rods, spėjama gra
matikoje ir žodyne ir dar negalima nupiešti pilno egyptiš
kosios mytologijos bei tikėjimo istorijas paveikslo, — vie
nok męs jau stovime ant tvirtos žemės ir medžiaga diena 
į dieną auga. *

Apyrašos hieroglyfiškų parašų paskaitymo istorijos bei 
egyptologijos išsivystymo abelnai reikia žiūrėti į» augščiau 
nurodytus veikalus. Čion gi suteikiama tik įžanginiai pa
stebėjimai reikalingi suprantimui tolimesnio gvaldymo tikė
jimo istorijos.

Egyptiečių šalis, tarytum, pačios gamtos ranka buvo 
skirta vystymuisi plačios ir savotiškos kultūros. Aptverta 
kalnais ir tyrumomis, apvandeniuojama Nyliaus, ji ran
dasi prie pat senojo svieto kultūriško bruzdėjimo vidurio. 
Savo derlingumu Nyliaus klonis visiškai priklauso nuo 
viešpatiškos upės užpludimų bei užliejimų, ir Egyptas, sa
kant sęnovės žmonių žodžiais, yra “Nyliaus dovana”. Ma- 
terijališkas šalies padėjimas pilnai priklauso nuo Ny
liaus, ir net visa jos kultūra didumoj yra gamtiškų sąlygų 
išeiga. Nežiūrint į tai, kad priešistoriškame laike Egyptas ; 
skaidėsi į daugybę mažų viešpatysčių, Nyliaus klonis, anks7 
čiau ar vėliau dėlei gamtiškų sąlygų turėjo susilieti į vieną 
polįtišką ir tautišką visą; Nyliaus vertė, kaip suvienijan
čio veikėjo, yra neišpasakyta. Susivienijus viešpatijai vis 
dar likosi dalinimas į apskričius, kurie tamsioje anarchijos 
gadynėje turėjo kuone pilną savistovybę. Valdybiškasis gi 
Egypto dalinimas į šiaurinį ir pietinį, tęsiasi bėgy je išti
sos šalies istorijos. m • z.

Labai sunku žmones skaidyti etnologiškai, kurie ne
atmenamuose laikuose jau apgyveno Nyliaus klonį ir iš
plėtė ten pastebėtiną kultūrą. Kalbos rybose tyrinėjimai 
nurodo į tolymą giminingumą su semitais, antra vertus, 
liaudinis Egypto typas griežtai skiriasi nuo negritiškojo 
Afrikos saus žemio typo. Akyvas yra Ed. Meyero manymas, 
tvirtinančio, jog egyptiečiai drauge su lybiečiais ir kai- 
kuriomis mibiškomis gentėmis padaro atskirą šiaurinės Af
rikos tautų grupą. Buvo teipgi darinėjamas ir užstojamas 
prileidimas priešistoriškojo įsiveržimo azijiškių genčių į 
pirmabuvės negritiškos gentės rubežius, iš ko ir įsida- 
riusi egyptiskoji tauta; paskutiniu laiku šitą prileidimą 
bandė užstoti Tiele, bet jis neturi sau įtikinančio pagrindo 
ir klausimas sulyg egiptiečių paeigos yra neišrištas. Ne
abejojama tik, kad istoriškuose laikuose, sprendžiant sulyg 
jų pačių liudijimų, jie skaito tave viena neskiriama tauta.

Nofs ištikimos chronologijos stoka daro nemažą sun
kenybę, bet abelnas egyptinės istorijos bėgis galima pa
sekti josios visumoj. Geriausiai yra pasitenkinti kuoma- 
žiatisiomis skaitlinėmis, kaip tą savo veikale daro Ed. 
Mejrer; tokiu budu gali būti, jog visos senojo perijodo 
skaitlinės išeis tūkstančiu metų mažiau tikrojo didumo. 
Dalinimas egyptinės istorijos, nuo viešpatijos suvienijimo 
po Menešo valdžia iki Aleksandrui Didžiajam, į 30 dina-* 
stijų yra daroma pasiremiant originališkomis egyptinėmis 
veršinėmis. Paprastai atskiriama trys perijodai: senoji, 

• vidurinė'ir naujoji viešpatystė. Senoji viešpatystė apima 
pirmutines šešias dinastijas (maž-daug 3200—2400 ml 
pr. Chr.), prie ko iš pirmutinių trijų dinastijų gadynės 
mums žinoma tik karališkų vardų eilė; kitų trijų dina-.į 
stijų laikui priklauso trys didelės ir kelios mažos piramidos 
Memfise ir teipgi daug labai akyvų rakštų. Po šitų dina
stijų eina perijodas, beveik visai nežinomas, laike kurio ša
lis, tarytum, vėb išsiskaido į mažas viešpatystes, ir tik pra
dedant nuo vienuoliktos dinastijos męs vėl užeiname ant 
istoriškos dirvos; šitame laike sostapilis pasirodo perkeltu 
į pietos. 11—12 dinastijos parado egyptinės kultūros pra- 
žydėjimą (maž-daug 2130—1930 m. pr. Chr.), Narsus 12 
dinastijos viešpačiai, Amenemchatai ir Uzertezenai apyeilTė 
Nubijų ir pragarsėjo savo veiklumu statyme. Po šitai 
gadynei vėl užeina perijodas puolimo, kuriame Egypto dalis 
esti užkariaujama svetimžemiečių hyksų*(1780 m. pr. Chr.). 
Su išgujimų tų prasideda nauja viešpatija (18ta dinastija 
apie 1530 m. pr. Chr.), ir nuo šito laiko Egyptas išeina iš 
uždarytume). Besi vijimas azijiškių hyksų užvaro juos ant 
azijiškti užkariavimų. Galingieji karaliai, gyvenanti dabar 
Tėbuose, veda savo galingą* kareiviją perdėm iki Mesopo
tamijai. Prasideda susinėsimai su azijine kultūra, kas jia- 
daro neišpasakytą įtekmę kaip į Egypto, teip ir į tas ryti
nės Azijos tautas. Ameiichotepų ir Tatmesų dinastija pa
sibaigė1 tikėjiiniška revoliucija su pasekančiu atsteigimti, 

. apie ką žemiati pašnekėsime plačiau. 19tos dinastijos Ram 
zesai pažymi ajigščiausiąlEgypto didybės laiptą; nuo 20k>s 
dinastijos galybė jo vėl puola. Didieji Amano kunigai Tė
buose patys dedasi sau dvigubą Egypto vainiką; tankiai 
vyriausia šalies valdžia pereina tai į lybiškųjų samdininkų 
rankas, tai pas etiopiškus karaliukus, ir, antgalo, po tūlo 
laiko šalis patenka po ass\Tų karaliaus valdžia, šitas tam
sus laikas supuola su 22—25 dinastijų gadyne. Dar kartą 
su Saitiškės 2btos dinastijos užriešpatavimu (Psammetich, 
066 ui. pr. Chr.) užeina Egyptui kultūros ir galybės pražy- 
dėjimo laikas, liet jau 525 m. Rambyzas padeda galą 
I‘4<yPto neprigulmybei. 28—30 dinastijos parodo ne ką 
daugiau kaip laikinius pasistengimus grąžinti sostą vieti
niai dinastijai. Su Aleksandru Didžiuoju ir Ptolomėjais 
^)’Ptan įsiskverbia i vieniškoji kultūra. Nežiūrint į tai, 
kad užkariautojai dėl politiškųjų mierių augštai guodojo 
seną Egypto tikėjitųą ir kad net Romos valdžios gadynėse 
buvo'statoma puikus šventnamiai, senas tautiškas I£g>pto 
g}\-euimas pradeda |>ulti ir palengva papuola krikščiony
bės įtekmei.

. ‘ 18. PERŽVALGA VERSMIŲ.
įfuaieiuntimo raitai. A. Aeggptena rou

Ptamrtik L, M«. ouf Ale Tam der den Grouoon, au Buodu*nia ir akyla kritika 
Ecyptę istorijos versmlą. 1880 m U vertimų paminėsime tik rinkini 
Recordh 'b/ tbe Poet; Ii 12 pirmos serijos tomų (1873—1M! m.), teleistos 
Bir^O (8. Blrvh). 11. IV. VI. VIII, X. XII tomai apima ecypttekų tekstų 
vertimus. Naujos serijos A. H. Sajrce'o rMomas teleista fa*41 tomai (1888 
—1892 m.); Ii Jų II—VI apima «KTPt škų tekstų vertimus

Iki hicrogiyfų paskaitymu laikui užsiimanti egyptiš- 
kunju tikėjimu turėjo tenkintis svetimašaiiškomis versmė
mis; dabartiniame laike jos nuėjo į užpakalį ir, žinoma, 
naudojaiiMtsi 'jomis su dideliu atsargumu. Tikrai sakant, 
iš šitų versmių vienos tik graikiškosios ką vertos yra ati
džios, kadangi Senojo {statymo liudijimai egyptiškani tikė
jimui neturi vJfertės.

Kaip tik Egyptas* lapo žinomas graikams, jo savotiška 
kultūra ir ypatii^ai jo tikėjimas patraukė {irie savęs atidžią 
graikų ir sužadino jų akylumą. Graikų mokslinčiai, laii- . 
kydami Nyliaus klonį, vienval suteikdavo njiaž-daug ištiki-- 
mas žinias apie egyptiškus dievus ir kultą, iš risos jų apš- 
ties mus pasiekė tik menkos nuotraukos.- Ilerodotas antro
je ir pradžioje trečio savo istoriško veikalo knygos paduo
da žinias, jo surinktas keliaujant jam po Egyptą*). Šitos

' *) Astrų Heredoto taiyųa. Wi«demanno laida ra paaerg«J&>aia 1899 
metuoae. ,

žinios, žinoma, nėra visos vienokios vertės; tą, ką jis matė 
savo akimis, paduoda tankiausiai teisingai, bet kadangi jis 
nepažino egyptiečių kalbos, tai nesykį klaidingai suprato J 
pravadyrių pasakojimus, o kartais buvo jų suklaidinamas.
Aplamai naudojimąsi Herodoto žiniomis apie Egypto ti- j 
kėjimą reikalauja didelio atsarpimo, kadangi jis, kaip ir 
kiti graikų raštininkai, aprašinėjant egyptinius dievus, stea- j 
giasi išvesti graikiškų dievų pradžią iš Egypto; todėl žinios 
jų suteikiamos yra labai vienpusiškos. Tą patį galima pa- 1 
sakyti apie Diodorą, kuris aplankė Egyptą pirmame meta- 
šimtyj pr. Chr.; jo apie Egypto tikėjimą žiniomis, įduo
tomis jo veikale, galima naudotis tik su didelių atsargu- 
fhu. Brangiausiu graikų rašliavos apie Egj’ptą paminklu, 
pasiekusiu musų laikus, galima laikyti Plutarclio veikalą 
De Iside et Osiride**), jo parašytą, matomai, remianties |

Geriausia laida au paalikinimats G. Partey (1859 m ), kurioje 
Ks naudojasiDaugumas, tiaama. i*aene.

y i # \
gana ištikimomis versmėmis. Čion męs randai^e nuosaij 
kų išdėjimą vieno egyptiško myto, sulyg kurk) egyptinės 
versmės tuo tarpu suteikia tik nuotrukinius nurodymus. 
Tripjau ir.Plutarchas savo išguldymą apvilko visokiais fi- 
lozofiąfcus manymais bei simbolais, neturinčiais mums jo
kios vąFtq>| Tas, ką sulyg egyptiškojo tikėjimo paduoda 
mums <£ažąyčios tėvai ir vėlesnieji raštininkai, Gorapollon 
ir Jantblicbus, beveik neturi jokios vertės.

Šurnos i egyptiškos versmės, -priešingai, labai skaitlin
gos ir turtingus. Maža tokių tekstų yra, kurie neturėtų 
visai svarbos tikėjimo istorijos; net vaistiškojo turinio kny
gos, pasakos ir privatiški susirašinėjimai suteikia apštį me
džiagos. Gana didelė dalis užlikusių paminklų su para
šais ant jų, šventnamiai, piramidos, rakštai, obeliskai — 
buvo pašvaičiami tikėjimiškiems tikslams. Iš pasiekusių 
mus papirusų, gal, devynios dešimts dalys tikėjimiško tu
rinio.. Vienok visa šita medžiaga yra gana vienpusiška; 
ji kuone visa paeina nuo buvusių šermeninių apeigų ir jos 
turinys arčiausiai liečia laidojimą ir gy venimą anapus ka
po. Iš m}riškų nuotraukų žinoma mums nedaug ir, abelnai, 
supratimas, tikėjimiškų tekstų vienval sunkina tankiais' 
minėjimais visai nežnomų mums išsireiškimų apie dievus.

1 - • ----«---- ----- m----  _ >
bėgiu sunaikinta nesuskaitoma daugybė pa

■ ...___ ______ _____
Aplamai, esanti musų rankose medžiaga — gana laikino 
turinio; liįiko bėgiu sunaikinta nesuskaitoma daugybė p£-

minklų ir įpirusų, o daugumas, be abejonės, ir ikišiol dar 
tebeužslėpta Egypto smiltyne. Žemiau įduodame svar- ! 
biausių paminklų, įrašų ir rašliaviškų veikalų įvairių se
novės Egypto istorijos gadynių peržvalgą ir pobūdį, turin
čių didžiausią svarbą tikėjimo istorijai.

Suprantamas dalykas, jog sulyginamai nedaug teturi
me versmių tyrinėjimui senos karalijos perijodo. iRakšty 
eilė Sakkara je, arti Memfiso, priklausančių 4tai, 5tai ir 
6tai dinastijoms, kaipo ir Medumo rakštai, be abejonei j 
dar senesni, o teipgi 6tos dinastijos rakštai Ąssuane prib 
pietinės Egypto sienos duoda gana šykščias žinias sulyg 
tikybiškų senovės egy ptiečių tikėjimų. Parašai tankiausiai 
turi trumpų formų išvyzdį, apimančių mirties dievų vai
dus, ir teipgi kitų dievų, kuriems tarnavo mirusieji kuni
gai. Iš karališkų rakštų arba piramidų, trys didžiausios 
neturi jokių įrašų,.užtai penkios mažos piramidos Sakka- 
ra'je turi ąpie 4000 eilučių tikybiškų tekstų. ' Jos. buvo 
atrastos Maspero’ 1880—1881 m. ant Unaso (paskutinis 
5tos dinastijos karalius), Tėti, Pepi, Merenro ir Pepi II 
(keturi piritiieji 6tos dinastijos karaliai), karąlių piramidę’ 
ir įstebėtinai greitai išleista jau su tuotarpiniu vertimu*).

z •) Recuet! dės trava«x ^etc. III—XIV; vėliaus surinkta | viera 
vlsg: Les inxrip(fons de« pyramldes dės Saqqarah, 1894 m.; sulygink 
dėlei *ito su Maspero, Etudes de mythologie L 154 Ir sek

Čion susitinkame su visa tekstų eile dviejuose, tri
juose ir keturiuose nuorašuose,’ kurie, be abejones, pri
klauso tamsiems pirmutiniems egyptinės kultūros laįkams. 
Bet jie visi sulyg kalbos ir turinio daro tiek daug sunke
nybių, jog pereis uemAža dar laiko, kol jie bus suprasta ir 
įkainota sulyg vertės. Vienok šitie tekstai gana aplobino 
musų įžintis egyptiškojo tikėjimo srityje ir juose męs • 
turime vieną svarbiausių įbuklų atsiekimui musų išrinkto 
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*9 pereis uemAža dar laiko, kol jie bus suprasta ir

męs v

niierio. .• Beveik pusiau jie susideda iš žodžių ir maldų, 
kurių tikslu yra aprūpinti numirusį maistu su dievų pa 
gelbą. Greta su tuo turime visą eilę magiškųjų užžadų nuo 
bado bei troškumo ir apsaugojimui nuo žalčių ir skorpio
nų. Ilymnai ir maldos siunčiamos įvairiems dievams, bu
vo skiriama išprašymui pastarųjų prielankumo įnirusiems 
gyvenime anapus kapo. Daugelis tekstų priklauso šerme
niniam ritualui, ir yra taikomi tam, kad sugražinti k: a 
galybę akinis, burnai ir visiems numirėlio organams. Kaip 
matome, tekstų turinys, nežiūrint į tai, kad jie tolydžio šne
ka apie mirtį, kapą ir velionį, yra gana įvairus; vietomis a 
paliečiama šis-tas iš mokinimo apie dievus ir privedama da
lys mytų, ant nelaimės, tankiai nesuprantamų. Parinkimas 
Įnirčiu .1. - l— ——t------ ----------—---

paliečiama šis-tas iš mUcinimo apie dievus ir privedama da- 
i • • - ■ ■ ■ w t __
tekstų ant įvairių piramidų, tarytum, yra gana ItuoSas. 
Kaikurie jų atsikartoja ant sienų kapų ir rakštų, priklau 
sančių vidurinės viešpatystės perijodui. Saitiškoje gady^ I 
nėję (26 dinastija) tie pdtys tekstai vėl įeina vartojiman; 
daugelis jų randama šito laiko sarkofaguose ir l akštuose. 
Le’ Page-Renouf kaikuriuose šitų tekstų rado graikiškai- 
romiško perijodo papirusuose. , U

Iš žemiau privestų tekstų daugumas, neužginčijamai, 
priklauso senesniam laikui, nors jie mus pasekė sulygina
mai vėlesnėse nuorašose arba redakcijose. Ištirti šituos 
klausinius labai yra sunku ir ikišiol nėra galima apstatyti 
tikrą Egypto tikėjimiškos rašliavos istęriją.

Vidurinio jierijodo rakštai suteikia daugiau medžiagos. 
Puikus Siuto ir Beni-Gassano rakštai kaipo ir tūli iš esan
čių tėbiškojoj lygumoj, neišpasakytai įdomus yra mokslui. 
Didelę svarbą teipgi turi nesuskaitomi keturkampiai stul
pai, Jšimti iš rakštų, ypatingai iš Abidoso ir išskaidyti po 
Europos ir Fčgypto muzėjus. Baisi daugybė medinių karstų 
turi labai įdomius tekstus, su kurtais męs jau apsipažinę iš 
dalies iš įrašų ant piramidų. iš dalies gi iš tėbiškojo 
meninio 'rinkinio (mirusių knyga). Vidurinės viešįty- 
stes įpintsai. daugiausiai priklauso prie lengvos rašliavos; 
svarbiausi jų laikoma Berlyne, kr. a.,: Sinucho nuotikiai, 
įsaka apie kaimietį ir pasakos apie karalių Clmfu ir apie 
niagikus. Papirusas, laikomas Peterburge apiako vienon 
laivakrušos istorijos*.). Didesnę svarbą musų tikslui turi

•) Viraa jo« verstos Mas pero: Les contea populaires de.HBcrvtii 
anrienne. 2a»e ed. 1889 m.

L. . | ; j ’
įpirusas, apimantis “Ptachotepo padavadijimus”, kurie ne
užginčijamai buvo įrašyti dar sename perijode. nors iš
dėti tik 12tos dinastijos įpiruse. šitas veikalas įdaro 
kaipir rankvedį tam, kaip reikia elgtis su žmonėmis**).

*•) Ph. Virey, Et. 8ur la Papyrns Prisae. 1887; teipgi jo versta 
laikr. Rac. of the Paat. N. 8er. III. L ir sek. Naudojanties šitn artima 
reikia didelio atsargumo; ik (kolai dar nemsisekB priderančiai lfcversi|{'
triaso papirusą.

Nemažiaus ‘akyvas mums Amenemchato karaliaus pamo
kinimas sunaus, išlikęs, ant nelaimės, sugadintame įridale 
jau puorašose, priklausančiose prie naujos .viešpatystės lai^

----— w» 1 ! • į Į >• ■ • s| i Hyksų geri jodas yra tamsia gadyne iš visų pusių ir 
tik pačiais abelniausiais ruožais galima apsklembti, svetima- 
žeminės tautos kultas ir tolymesnis Egypto tikėjimo vysti- 
masi bėgyje šito ilgo laiko. Viename londoniškame pap^ 
ruse išliko nuotrauka pasakojimo apie hyksų išgujimą ir 
apie jų paskutinį karalių z\pepi*). ' Pradedanfj nuo 18tos

. . i>ią svarbą turi tikėji-
,„0 istorijai šermeninis-) rinkinys, teip vadinama j
--- Z, dm N.vnte. Dm |
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Kotioptilcka.

PAGAL ĮSTATYMUS
' Vertė Pranas Siūlelis

-.(Tąsa).
♦ Nebuvo ponas viršininkas pratęs leisti teip 

daug kalbėti. Susigraudinimas gadino jam 
; apetitą. Bet prieš tokią urną gailestį nutirpo 
ir ėjo- atbulas prie "stalo.

- Bet .moteriškė jo kojų nepaleido, šliaužda
ma paskui jį su savo baisiu dejavimu.

— Tik susiprask, mano brangi! — praš
neko ponas viršininkas.— Ką darai? Ką pa
gelbės tau tie riksmai ir vaitojimai? Kad tu 
vartotum įr pervaitotum, aš čia nieko negaliu 
tau pagelbėt. Nusprendime stovi ištrėmimas, 
kaip jautis, ir turi buri ištrėmimas. Jau čia 
ne pats šventas Dievas nieko nepagelbės.... 
Kodėl neapelavojai, kuomet buvo tam laikas? 
Kodėl nesigeljjėjai ?

Ponas viršininkas gerai žinojo, kad Mi- 
■ kolienė visą tą laiką pergulėjo tyfuse; bet bu 

'vo jau teip įpratęs visada sakyt: “kodėl neape
lavojai?” tad ir dabar tą kartojo, veik nejaus- 
.dąmas, savo palengvinimui.

: Į;—Moteriškė pravirko nauju verksmu.
— Kaip gi turėjau gelbėtis, ponuli, kaip 

turėjau gelbėtis, vargšė našlaitė, kad pati apie 
Save nieko nežinojau, nė apie visą svietą toj 
ligoj būdama.... O! nelaiminga mano galve
lė, nelaiminga toji valanda!....... Osmano vai-

. i ručiai, mano vaikučiai.... mano našlaičiai!.... 
Ir kam aš sulaukiau tokio vargo...: o prie ko 
aš dagyvenąu! JO juk viskas mano pranyks! 
Juk jau ir * gryžti neturėsiu ko.... o, Jė
zau!. ...

Ponas viršininkas pačiais kilstelėjo ir ran
las sukrižiavojo. Buvo tai iškalbingas gestas, 
kad jis nieko, o nieko negali tame pagelbėti. 
Jo padėjimas po teisybei buvo neuž\ydėti«as. 
Moteriškė konvulsiškai bučiavo kojas, jo-ba
tai nuo jos ašarų visiškai nustojo žibėti. Bet 
kas sykis eidamas po truputį atgal, pasiekė 
pagalios ranka stalą, atsirėmė į jį stipriai ir 
tarė, kiek tvirtesniu balsu: *

— Na, mano brangi, pabaigk jau kartą 
~lutos savo vaitojimus. Kas nusprendime už

rašyta, to liežiuviti nenulaižysi. Yra apsibtt- 
vimas ir turi būti apsibnvimas. Tai jau teip 

-. kaip “amen” poteriuose. Toki jau įstatymai!
Kuomet pradėjo kalbėti, Mikolienė pusiau 

prisikėlė ir pritūpė ant žemės akyliai žiurėda- 
1 ma jam į akis. Dar laukė, turėjo viltį. Kuo- 

k^met pabaigė, suimtas rankas ištiesė ir atsi- 
^Tošus garsiau pradėjo vaitot: ->

— O tegul tokius įstatymų .̂’. . . . O tegu 
■f tokią skriaudą. Tiek metų!.... Tiek lai- 

ko!.... O Jėzau saldžiausias, o Jėzau!....
Sudavė kakta į grindis ir pasklido nežmo

niškas riksmas. Ponas viršininkas ištikrųjų 
neteko kantrybės. Žinojo tą, kad turėjo gerą 
širdį, bet tas traukėsi jau perilgai.

•z :— Na,.ir šnekėk su kvailė! — greitai su
šuko, -t— Aš savo, ji vėl savo! Kas tai? Į 
Siberiją tave varo, ar ką? » Eisi, tai ir vė 
sugrįši.... Baisus čia dalykas! Vaikų vėl
iniai nepaims, kad ikišiol nepaėmė?

Jis pamėgino pasijudyt, bet moteriškė jau 
vėl buvo apkabinus jo kojas, tartum replėmis.

— Jokūbai! — Suriko tuomet supykęs, — 
- paimk bobą! tegul čia man nekelia riksmo! — 

Kuomet žemsargis paėmė ją, jis pridūrė:
— Tai teip su jais! — Buk žmonišku, kal

bėk kaip su žmogum, o ji savo ir savo. Tikri 
gyvuliai!

Ponas viršininkas tankiai mėgdavo pri
mint savo žmoniškumą. Graudindavo jį tas, 
pripildydavo jo krutinę kokia tai malonia ši
luma. Pildydamas savo sunkias pareigas, tar
pais jis jautė ką. ką kitas paradytų, sąžinės iš
metinėjimu. Bet tuojaus, atsiminęs savo; žmo
niškumą, ir kad jis yra labai žmonišku,. labai 
nusiramindavo.' Ir dabar pamėgino tą viską, 
bet niekas negelbėjo.

Tuomtarpu žemsargis nutvėręs Mikolienę 
norėjo ją atitraukt ir pakelt; bet moteriškė 
gulėjo, tartum kaladė parpuolus, ir prisiglau
dus prie žemės ir iškryžiavojus savo kauluo
tas, sunykusias rankas. Nutraukė ją teip 
kaip ji gulėjo,“ gelbėdamas sau savo milžiniš
ku batu. Laike jcs traukimo, moteriškės gal
va kelissyk pakilo i mukrito su kurčiu trenks
mu, kurį lydėjo dejavimas, kaskartą tykesnis.

Stovinti sale durnų Onutė drebėjo visu 
kimu. Pirmą kartą ji išvydo įstatymus jų 
paniurusiame šiurkštume. .

Ikišiol ji negalėjo jų atskirt nuo žmonių. 
Tris metus sėdėjo kalėjime, nes teip užrašė 
teismas; į ištrėmimą ėjo, nes-teip ponas vir
šininkas liepė. Groico kalėjime buvo, nes ją 
ponas sekretorius nubaudė'; policijos nuovadoj 
ją dvi sąvaiti laikė, nes šnipas ją išdavė. At
rodė jai, kad visa jos nelaimė ir skriauda iš 

į to paeina, bet kad įstatymų ant jos nebuvo, 
k Dabar girdi, kad įstatymai yra, ir kad 
K pats ponas viršininkas prieš juos nieko negali. 
A Stengiasi galvoti ir pradeda suprast, kad jeigu 
|Mjie Mikolienės prie vaikų nedaleidžia. o ją pa- 

■čią varo ten, kur nė tarnystes., nė duonos nė 
^^Kkios globos, jai nėra, vien tik badas ir kru- 

- Pan’eki imas, lai jau tie įstatymi turi
Hn|B! kieti ir suakmenėję.
JlįgOlr tame bukame pr«<le kilo neai^kim snpra- 
HHMas kokios tai aklo-, žiaurios. neĮ>erma’dau 
BRBios spėkos, kuri žmonių sprandus lenkia net 

^en^s- Pr’e juodo, šalto kapo, o žmonių 
M|Mrdu, tartum audra purto, o ką papurto, tai 
SH|Heip sulaužo, kaip audra laužo girioje bti-is.

Jaute išgąstį ir instinktivišką reikalą gin-Į priešingos gatvės pusės; nekurios merginos 
ris prieš tuos įstatymus. Paniurus, išbalus ir atsakė ant užkabipėjimų teingi juokais, Ne- 

stokavo teipgi ir yyresnių ^reštantkų” Prie 
tų skverbėsi yjsokįos rųšies mažučiai, apdris
kę, arba net įr švariai apsirėdę. Paskui mo
teris išėjo žemsaiįgis, turintis vesti ‘partiją, 
ir pradėjo tremtinius ruošti. Ėjo po tris, 
veik visi silpnai pasirėdę. Tik du vyru tu
rėjo skrandas^ Mųterių jekes ir skepetas vė
jas kilnojo ir,purtė. Tai viens, tai kits atsi
grįžo, persižegnoju, o buvo net toki, kurie pa
tyla dainavo. Linksmiausiai ėjo tie, kurių nie
kas nelydėjo, paskui kuriuos.niekas nežiūrėjo. 
Kaikurie mosavo kepurėmis sakydami “sudie” 
tiems kalėjimo mūrams, iš kurių jie pasiliuo- 
savo. Pradėjo eiti. •

Tą dieną ponas viršininkas buvo užkvie
stas ant pietų, o teisindamasis gražiai kaimin- 
kai iš savo negero ūpo, prisipažino, kad šią
dien išsiuntė partiją ant apsigyvenimo, ir tas 
jį suerzino.

— Kas tas yra apsibuvimas ? —<■ užklausė 
jauna ponia.

— Apsibuvimas, Tamsta?.. Nieko leng
vesnio? Apsibūvamas yra tai tas, kad kalti-, 
įlinkas, p<»*atlikimui bausmės, negali per me
tus, ]>er du, trįs, keturis, kaip nusprendime 
I>asakyta, būti arčiaus Varšavos kaip ketures- 
dešimts viorstų. Tokiam tai atokume yra 
keiiatas vietų, į kurias būva išsiunčiami kali
niai po kelis, po keliolika, visaip.'

— O tai žingeidu.
— laibai žingeidu! Abelnai musų baus

mių procedūra yra labai žingeidi. Tamsta nie
kad neskaitėte musų bausmių kodekso?

— .Ne. Iš kur gi?....
— Žinoma. Suprantama....
— O ar ten, tamsta, — atsiliepė jauna 

mergina, sėdinti šak gražiosios, ilgokai besi
klausiusios jų šnekos, -7- ar ten yra kokia gki- 
lia ant tų kalinių?

, Ponas viršininkas mandagiai atsikreipė 
pril* klausiančios. ( į

Tai yra, kur tęip, Tamsta?
— Na ten, kur juos išsiunčia.

$— O, be abejonės! Turi malduotis vieti
niam magistrate, apturi raudonus pašportus

plačiai pravėrus akis, stovi kamputyj, Įslžftl- 
rėjus į didelį stalą, aht kurio buvo didelės 
knygos.

Toj valandoj viršininkas ją patėmijo ir pa
sišaukė.

— Blakoriutė? O tu ką čia veiki? Tai tu 
iš Groico

Onutė
— O! 

tikėjau!
Ponas 

tarpais net gražią, bet ’atitaisinėt žmones ne
apsakomai mėgo. Tvėrė tas, anot jo, tam 
tikrą etišką atmosferą įstaigoj, pavestoj jo 
globai, kurioj jeigu ir buvo kokia yda, tai 
bent ne iš stokos gerų patarimų ir tėviškų po
no viršininko pafėmijimų. Dabar, teisybė bu
vo suerzintas tąją “kvaila boba”, ir partiją 
reikėjo išsiųsti, bet visgi negalėjo atsisakyti 
nuo smagumo mažos prakalbos į tąs “pražu
vusias ypatas”.

— Kaip tai — tęsė toliau, - 
suomet skaičiau gera “areštantka 
vyzdžiu stačiau, o tu teip pasielgei? Tai tan 
brangesnis valkiojimasis. negu darbas, negu 
padorus gyvenimas ir ramumas? Išsiunčiau 
tave vieną, tartum ką gerą, o tu.man tokią 
gėdą prie žmonių padarei? Na matai! Pati 
dabar pasakyk ką tu Verta?....

Onutė tylėjo. 1
■ — Tokia jauna, tokia patogi mergina!....

— kalbėjo truputį sustojęs |>onas viršininkas
— Tik dar tu galėjai sau ateitį padaryt! ■ A» 
negeriau tau butų buvę eit tarnaut, už sąžiniš
kų darbo tvertis, «>u gerais žmonėmis žmoniš
kai gyventi, krikščioniškai, dieviškai.. ..

į Čia ponui viršininkui pritruko kalbos ir jis 
ant valndėlės nutilo. Jautė, vienok, kad jeigu 
nori gražiai iš to padėjimo išeit, turi pridėt 
dar porą patėmijimų.

* — Įstatymai — tarė, — mano brangi, nė 
vieną neniekina. Jie nori pasitaisymo Jcalli- 
ninko, ne pražūties. Jie tyčia atitraukia tave 
nuo visų senovinių pagundų ir progų, duoda 
progą pradėt naują gyvenimą, apima tave gė- 
radėjinga globa, palengvina tau dorišką atgi
mimą. Teip čia, teip ten, visuomet matei žmo-

pa bėgai?
nuleidus galvą tylėjo.
Žinai, nuo tavęs niekuomet to nesi-

viršininkas turėjo lengvą iškalbą,

ąs tave vi- 
kitiems pu

gėsi.... Ar ne teip?
Onutė tylėjo.
— Tapai ant laisvės paleista, galėjai da

ryti viską, kas tik tau patinka, by tik ne blo
gą; galėjai padoriai gyvent, ir turint iš tar
nystes visokį aprūpinimą, galėjai šiek-tiek su
laužyt, galėjai už yyro išeit. Tie trįs metai 
ištrėmimo tai tikras tau Dievo palaimini
mas.... Bet tų norėjai jiabėgt. norėjai prie 
vagių “šaikos” pristoti.... Ne, ne, nėkiv^net 
nuo tavęs te nesitikėjau!....

Onutė sukando dantis, o iš akių varvėjo 
jai ašaros sunkios, didelės, aiškios. Vienos 
moters dūsavo, kitos po truputį verkšleno.

Pono viršininko kalba nebuvo be pasek 
mes. Toji vargšė mergelė pajuto savyje tokį 
gailestį, tartum tas viskas, ką ponas kalbėjo, 
nebuvo bjauriausia priešginysta su tuom. ką 
ji pajuto ištremta. Širdis joje tirpo, tartum 
ištįkrujų pati iš savo noro buvo leidusis an‘ 
blogo. Tas apkerėjimas tesėsi toliai, kol ne
pasibaigė pono viršininko kalba. Kuomet tų 
gražių ir tuščių žodžių skambesys nutilo, mer
gina atsigavo, sumišo, o atminimas apie bad? 
ir paniekinimą kruvinu debesiu per veidą jos 
perėjo.

— O, vistiek pabėgsiu — pami šlijo, — jei
gu jis ten mane. .7.. ~

Neužbaigė. Kruvinas debesys priėjo Įa* 
net iki smilkinių. Ji pakėlė akis ir, dirstelėjus 
į priešais ant stalo stovintį kryžių, tarė dva
sioje :

— Teip man padėk. Viešpatie, ir kančia ta
vo švenčiausia....

Išsiuntimas ant apsibus imo visuomet- pčieš 
kalėjimo murus sutraukia pulkelį žiopsotojų. 
Ir dabar, kitoj gatvės pusėj stovėjo pulkelis 
praeivių — bobų, vaikų, bernukų ir vyrų, 
tuom tarpu žiūrinčių į besistumdančias ant 
kalėjimo trejjų moteris. Tos moters buvo 
tai motinos, pačias ir sesers tų, kuriuos tu
rėjo išvaryti. Jos visos veik turėjo iš ryto 
teip vadinamą “pasimatymą” stuboj greta raš
tinės, į kurią iš vienos pusės įleidžia kalinį, o 
iš kitos norintį pasimatyt. Juos skiria drati- 
4ė siena. Bet šiądien nieks po pasimatymui 
nėjo namo. Stumdėsi, grūdosi ir laukė. Tar
pais kas kokį žodį pratarė, tankiau girdėjosi 
stmkųs atsidusimai, žvilgesiai buvo neramus 
ir prislėgti.

iirys atsidarė. Žemsargis, garsiai skait
omas leido ištrėmimui partiją. Pinuiau-r

šiai ėjo vyrai. Smulkus, tartum pakrypę ko
ri, pečiai kreivi, kojos išlenktos pirmyn ir 
drebančios, veidai pageltę, tartum išpusti, kai- 
kurių net pa juodę, kaipi durnais užėję, akys 
sumišę, lakstančios, galvos nuskustos. Tik 
viens iš jų atrodė augalotesniu.

Moters pasitraukė nuo kelio si^ dejavimu 
ir ašaromis.

* Partijoj teipgi tai viens tai kits šluostė- 
ašaras. Žemsargis kužino; pradėjo atsi-si M

sveikyt. Nuskustos galvos lenkėsi tai prie 
išdžiuvusių moterų rankų, tai prie vaikų, ku
riuos iš jiamų motinos atsinešė. Bet vaikai 
užsigrįždavo persigandę. Užmiršo jau tuos 
tėvus, bijosi jų.

Paskui vyrus išėjo moters. Daugiausiai 
buvo jaunų moterų, stebėtinai suvytusių, su 
ženklais doriškos netvarkos ant veido. Vos 
pasirodė, tuoj pasigirdo pašaipos ir juokai nuo

. nusistebėjo gražioji, 
o ui jiuikinga!' Niekad dar nemačiau raudo
nų pašportų! f f /

— Ir yra p<> policijos priežiūra, — užbai
gė ponas viršininkas.

— Bet aš ne apie tai kalbu, Tamsta — 
atsakė jauna niergpia. — Aš norėjau {lakiausi, 
ar jiems ten kas sujiėško darbą.... na ir do
riškai i>areiuia ėjimui teisingu keliu?

1— Tai yra, kad teip, tam tyria tame da
lyke, tai ne! Tal^džia juos į miestą, o kas 
nori tai j ieškosi sau darlx>.

f— Bet ten mieste žino, kad tai vagįs?
Be abejonės! Juk juos per visą mie

stą Veda, tai viena. O antrą, kas parodys rau
doną pašportą tai j&tf žinia, kad vagis. *

4- Tai kas-gi juos ten prie darbo ima?
•— O! Vasarą daugelis dirba lankuose.
— Daugumas... .• O žiemą?
— Ha! — potis viršininkas rankas išskėtė,

— atsilaiko.* kad fleitas ir žiemą darbą gauna.
Tai iš ko gi jie gyvena, neturėdami 

tikro uždarbio?
— Eina vogt, Tamstele! Tai yra neati

taisomi žmonės? Tai tikras “šaikas” tveria 
apielinkėse ir vagia. ..

— Kas |>er baisus ištvirkimas.... — pra
tarė gražioji.

— O kiti, — baigė ponas viršininkas, — 
pabėga atgal į Varšavą. nes čia ne vienas turi 
šeimyną, giminės, pažįstamus.....

— Ir jiems leidžia pasilikt?
— Kur tau? Kas tai butų per tvarka?
— Tai kągi jie veikia / — užklausė jau

noji.
— Slapstosi visokiose vagių lindynėse, kol 

jų vėl nesugauna. *
— O kaip sugauna?
— Tai kiša kalėjiinan ir vėl varo ant apsi- 

buvimo.
— Tai baisu! — tyka pratarė jaunoji.
—. O tamsta manote, kad tas vagį patai

so? -r-užklausė ponaž viršininkas. — Kur tau! 
Vos tik žemsargis užsigrįž, jau vėl išnaujo 
pabėga. •

— O kaip jį antru kart sugauna ?
— Tai du mėnesiu kalėjimai! ir vėl atgal 

ant apsibuvimd. :
— Ir teip tolydžio? O tai juokinga! — 

nusijuokė gražibji. ’
Jaunoji žiurtjb^Į poną viršininką persigan- 

dusiomis akimis.
— Ir teip ’tolyrfžios ? — užklausė.
— O, ne!1— tfnksmai atsakė ponas virši

ninkas. Tokį pttukštelį....
, Negalėjo užbaigti, nes šeimininkas toj va- 
landoj pakilo, pakėlęs stiklą vyno.

— Už ponių sveikatą! — sušuko garsiai.
Gražioji nurišypaojo, ponas viršininkas pa

šoko, pasidarė mažas sumišimas, ir teip kalba 
buvo pertraukta. •;<

Tuom tarpu kaliniai ėjo skubiai pirmyn, 
nes buvo šalta ir vėjas laukuose švilpė, suk
damas sausą, smulkų sniegą. Blakoriutė ir 
Manka Čerkas laikėsi krūvoj. Abidvi pamė
lynavę, .drebančios, o jų drabužiai | krūvą 
paimti, nė vienos nebūtų galėję užtektinai nuo 
šalčio apsaugot.

— Onute, sesute? — sukuždėjo Manka.
— Nedaturėsiu! Kaip Dievą myliu, nedatu- . 
rėšiu. Spruksiu.... Nori su manim?....

— Nenoriu — paniurai atsakė Onutė. —į

Raudonus ?

kiam paniekinimui į tą Sodomą traukia....
Manka užkaito ir pečiais truktelėjo.
— Ką turi mane traukt ? Į kokią Sodomą ? 

Dievaži, tik aš visiškai ne pas Bamblienę? 
O kas man ta Bamblienė? Įsotina, ar kas?

Ėjo valandėlę tylėdamos. Manka vėl pra
dėjo kuždėti.

Pasipažinau, matai su viena ten kalėji
me, kuri pusę metų išbuvo be pašporto....

Onutės aky^užibėjo.
— Kur perbuvo?

Pas vieną ten, ant Zakročimskos, sta
čiai prieš kaz-ermes, pas nekurią Pajenčakie- 
nę.... Našlė, sako, ant galo kas ją ten žino, 
bet tai labai patogi moteriškė. Pirkliauja, tu
ri krautuvėlę ir vaikų ten pas ją visokių, nes 
savo, turlMit, neturi.

— Ir ji ten pas ją perbuvo?
— Perbuvo! Buvo daugiau kaip pusę me

tų. Ir jokios ten Sodomos nebuvo, tik ją į 
darbą siųsdavo....

Je,n9' ?emsąrgis kužino, buvo dar pus- 
mylis iki kaimui, £ur buvo valsčiaus raštinė. 
Fen turėjo perduot partiją, taigi skubinosi. 
Nustojo snigę, vėjas aptilo, kelios žvaigždės 
ant dangaus sumirgsėjo. Suneš jau pradėjo 
loti, ištolo girdėjosi bubnas ir cypiantis smui; 
kas. \ akar pas šaltišių buvo krikštynos, o 
dabar smuklėje pagirio^. Kaikurie iš kalinių 
pradėjo švylpaut ir skubintis. j

— švylpauk, švylpauk! — sumurmėjo vie
nas. ................... .

-------;J '
(T*»a nuo ketvirto pmTj1

W. Pidlman, III., natija kp.,
per J. Ruškį........ |.J.........J____

W. Pullnian, BL, apd. V. K. .
.. $1.68

Pašvilpsi tu rytoj kalėjime. 11 k.
— Kokiam vėl kalėjime? Arba tai aš į 

kalėjimą einu? Juk manęs ten neuždarys.
— Na. tavęs gal ir ne. Bet tąs pabėgėles, 

ką antru syk varo, pirmiausiai uždarys ka
lėjimai!. 1

— Žinoma! — kiti patvirtino. —? Tokis 
Juziakas Verda, tokis Sobiecha, toĮrią Bla
koriutė ....

Onute sustojo, tartum ją kas truktelėjo. 
Į kalėjimą?. Ją į kalėjimą? Ten, kur....

— idi! — suriko ant jos žęmsargis.
Ji nuleido galvą ir pradėjo greitai eiti. 

Jau priėjo pirmutines grinčias; šunes iššoko 
ant vieškelio ir lojo, bubno ir smukų balsai 
kaššyk girdėjosi arčiau. Onutė neramiai dai
rėsi; ji j ieškojo Mankos Čerkars. • Bet joji bu
vo kur tai į pryšakį nuėjus ir tik jos juokas 
girdėjosi. Ėjo gana greit. Vienus varė šal
tis, kitus kaimiškos muzikos atbalsiai. Jau 
buvo netoli valsčiaus, kuomet su jais susiti
ko krūvelė bobų, einančių nuo smuklės, gar
siai šnekančių, dainuojančių ir šūkaujančių.

— Tegul bus .pagarbintas! — užkalbino 
pirmutinė.

Kaimynka ią truktelėjo už skepetos.
— O juk tai vagišiai! Motiejiene!
— O tegul sau lama! Vistiek nežydai!.... 
Žemsargis sulaikė bobas.
— Kur čia “soltiš” gyvena?
— Ugi gyvena! — atsiliepė linksmai vie- 
iš l)obų — smuklėj sėdi!
— O “stoiką” ir sargas kur?
— Ir stoiką smuklėj. Visa raštinė tenai 

sėdi.... _ -
Bobos nusijuokė. Žemsargis susirupines

na

kyk šaltyšiui. kad greit eitų, — tarė viena iš 
bobų, sudavus į sprandą vaikeliui, kurs, jos 
andaroko laikydamasis,n žiurėjo į žemsargį.

Motiejuks šoko bėgti, bet daug dar laiko 
praėjo, kol jis sugrįžo su šaltyšium ir stoiką. 
Vienam ir kitam liežuviai painiojosi. Bet šal- 
tyšiaus iškalba buvo an|t tiek pertikrinanti, 
kad už valandėlės žemsargis, palikęs prie ka
linių stoiką ir du vaikinu, savanoriai apsi
ėmusiu vagius dabot, nuėjo su šaltyšium į 
smuklę šiek-tiek sušilt.

Stoikinyku buvo minkštas žmogus, o kuo
met pasigerdavo, tai jį nors ant piršto apvy
niok; taigi nėra niekojstebėtino,.kad kuomet 
tai viens tai kits iš kalinių pradėjo skųstis, 
kad labai šalta, urnai atsirado viena ir kita 
bonka degtinės, paskui atėjo trečia ir ketvirta. 
Išsirišo mazgelius, kas turėjo kokį skatiką —- 
vaišino save ir kitus. Tartum nenoroms pri
ėjo prie smuklės, kad arčiau butų nešiot, o 
kad čia jau kaip reikia girdėjosi smuikas, tai 
viens tai kits skvernus raitojo ir veržėsi prie 
šokių.

Nuo smuklės slenksčio į juos žingeidžiai 
žiurėjo vaikinai ir merginos.

Verda prislinko prie vienos.
Ištruko ir parodė jau užpakalį.
— Ka ten su telkiu.... vagišium....
Ji užkaito, tartum vyšnia, kitos juoku pa

sileido.

$6.00

raštų ............................... -' ■
Chįpigo, III., 28 kp., per J.

Ciniką . . .‘z............ $24 52
Chicago. III., apd. V. K. r. $12.66 
Schenectady, N. Y., 18 kp., J ; '

per A. J. Gudziną . L.,..
Schenectady, N. Y., apd. V

K. raštų ............ .. $2.52
New Britain, (Jorni.^ 23 kp., 

per J. Skritulską ...... 1
N ew Britain, Conn., apd. V.
- K. raštų .
Wilkes Barre, Pa., 70 kp.

J. V. Stankevičią , i p,
Wilkes Barre, Pa., apd.Vj K, 

raitų .......... ................... $2.53
Hudson, Mass., pav. su apd.
\. K. T. Arlauskas .

Lavvrence, Mass., 7 kpį> pei
Ramanauską........ .. 4

St. Charles, III., pav. apd.
K. raštų S. Kida”;...

S. Wilmington, 111., pav.
Petrauskas ..

Chicago, III., 22
V. K. raštų P. Galskį ..

Philadelphia, Pa., 74 kp. per
C. J. Mekšrą .................. $5 |o

Philadelphia, Pa., apd. V. Kj
raštų ........................ .. $u.28

New York, N. Y., pav. su apd.,
V. K. raštų A. Siliunas .. $1.44 

S. Chicago, Iii., 33 kp. per S.
Kvietkauską . ........ iU.4 $1500S. Chicagę, 111., fpkį V. Kįj (Tj 

raštų ........... ...L..... $1X8
Sharon, Pa., pav. P* Gavėnas, 

per J. Laukį d...r..... A>ę>
Shenandoah. Pa., 25 kp., per it

$24.S«

$25.80

. $5.88
per
• $4 20

kp. su a]

raštu

M. Vakrinąi ..... 
Ncwark, N. J., per V. 
*■ zevičią ..................
jrilton, N. H., apd. V

tų J. Dniskis .....

S3.40

Ainbro- 
........ s. 
K. raš

Girardville, Pa., nauja, per F.
: Levinskį r..
VVaterbury, Conn., 5
S. Boston; Mass., 81

apd. V. K; raštų, per M.
Mockapetrį .................. $17,.

S. Boston, Mass., pav. S. Ple- !
kavičią .............ij.. z

Burlington, N. J., pav. A. Vy 
turys  ................--..ii

New York, 43 kp., per A.
Norselį ...............  1

Shenandoah, Pa., nauji kp. ir 
apd. V. K. raštų, j 
ną .......... .

New Haven, Conn.
Raižį ................ Jį

AVaterbury, Conn., 5 kp. .. $2.64
Plymouth, Pa., per M. Alytų $6.00
Chicago, III., per F. A. Juo- 

zapaitį ................. (.... $3.48
Clifside, N. J^ pav., M. M.

Mažeiką ...........     „ f. r. .60
Cheltenham, Pa., 87 kp, per

.... $1.
kp. $10, 
kp. ir

Vakri- 
.... $4.80 
)er A.

Mažeiką

B. Ja t už j .............. 1 L.., .t
Sheboygan, Wis., 63 kp., per

P. A. Deltuvą h $3.00
Sheboygan, Wis., apd. V. K.

raštų ...................    $4.30
Burlington, N. J., pav. J.. I. J

D. ; Į
f- $24<>

Tuomtarpu Onutė priėjo prie Mankos Čer j Racine, Wis., 
kas, kuri jau buvo į pašones įsirėmus ir nume
tus nuo galvos skepetą rengėsi šokti pritarda
ma dainą:

Per virvutę, per pavadį, * 
Ta nutruks kita bus....

— Manka! — sukuždėjo’ Blakoriutė, —
Manka! ~

Mergina dėbtelėjo į ją pabalusiomis nuo 
degtinės akimis.

Pertraukė jai dainą; ji pradėjo kitą* 
Sokie gėręs, šok negėręs, 

’ • šok mergytę nusitvėręs.. . į
Onutė truktelėjo ją.

"—Manka! Klausyk! Manka....
Bet Manka jau trypseno tupčiodama, 

\ TK nė purvai, a nė rasos!..
Hu! ha! — skambėjo paskui bubną 

smuiką.
Onutė vėl Ją truktelėjo.

'(Toliaus bus).

eini?

ir

Neris
Lcviston, Me., 34 kp.,

Balčiūną t............ .
Leviston, Me., apd. V.
Lawrence, Mass., 7 kp, P*’- I

A. Ramanauską ...........   .į .60
S. Boston, Mass., pav. V. Ži- 1

Taitis .................... .. 4. .60
Haverhill, Mass., pav. T. Ka- 

^šėta ................. * J. L. U ’
Haverrill, Mass., apd. w. K.
' raštų ................ k’Jm • *

Brockton, Mass, pav. J. K.
kelis ..........................y

Brooklj’n, N. Y., 2
P. B. Bikiną ........M.

Philadelphia, Ta., 2 patp,
J. Grigoravičią .h-įlĮ-

Johnston City, III., kp.,
J. Gelgaudą .....i.'.L

Johnston City, III., apd. V.
raštų .................   ....1.

h $1.05
. Pi-

pe r v Į 
. . $1.80 
per 1 \ 
. $1.20

K. 1 ■'

< $146

su apd. V. K. raštų ...... $1.44
E. Detroit, Mielu, nauja kp.,

per A. Gedrį ....... ••• $3-60 ■
Bellows Falls, Vt., pav. L. Ma- i \ ,i

eis «u apd. V. K. raštų $144 \
Chicago, III., pav. J. Susas su

apd. V. K. raštų
Nashua, N. H., 79 kp. per V.

Miaerą .................................$4»
Valparaiso, Ind., ,13 kp., per

S. Šafranauską .............. $i.M
Valparaiso, Ind., aud. V. K.

raštų .............................. $ 10.9a
Chicago, III., 2 pav. su apd.

V. K. raštų, per J. Sutkų $2.04
Chicago, III.,- pav. A. Norbuta

su apd. V. K raštų ..... i $1.50 - 
Detroit, Mich., pav. P. Urz

all W • Iv. I aSltl

develand. O., 47 kp.. per J.
Jaconį .............................. S2.25

Imperfect i n original
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St. Charles, 111., paą| M. Ta-^ 
rabildas Ife.. ’..

■West Pullman, III., nfiija kp., . .
per J. Ruškį ....; .1’.’ .... $1.20

, .Westville, III., 78 kįM per E.
* ZaneVskį .;..................J. !

. i Westville, III., apd. V. K. r.
. Uamilton Ont., Canada; pav.

F. Susis ................ .
Indiana Ilarbor, Imk, nauja

kp., per B. Jasiulį ...... !,
Indiana Harbor, Ind., apd. V.

K# raštų ........ .•. $4.20
! Meritlen, Conn., 45 kp., per

K. Liutkų ...................... $1.50
Meriden, Conn., apd, V. K. r. $2.52
Coaldale, Pa., pav. K. Vailio

nis su apd. V. K. raštų $1.44
Duųuesne. Pa., nauja kp. su

apd. V. K. raštų, per K.
Savicką  ................ $4.08

Brooklyn, N. Y., pav., P.Stan-
kevičienė su apd. V. K. r. $2.04

Kenosha, \Vis., pav. K. Braze* 
/ vičia ...................................

Baltimore, Md., 11 kp., per S.
g Urlakį  ................ $9.60

Baltimore, Md.. apd; V. K. r. $6.72
Hartshorne, Okla., 59 kp., per

N. Vengrinaucką
Giicago, III., 2 pav

, Žalį -...........
Harrišburg, III., 5 pav., per

J. Petrevičių 
Seelyville, Ind., 
nieraitis ....^. 
Portage, Pa., 64 kp., per S.

Savicką ...... ................. $1.80
Frackville, Pa., pav., M. San- 

įt day  ...........................  .60
Cambrkige. Mass., 2 pav., per,'

J. Plokštį  .......... $1.20
Toronto Ont,' C anada, per V.

Jusaitį ........................ .. $1 20|Valparaiso, Ind., K. Šeštokas
Benki, III, 76 kp. per T. Da-

— nelevičių ...............
Benld.vlll.^ apd. V, K. raštų
Pittsburg, Pa., 9 kp., per J.

Kazlauską ....................... $12.65
Edwardsvil!e, Pa., 29 kp. per

J. J. Vaškevičių-.............. $6.90
Edwąrdsville, Pa., apd. V. K.

raštų' ................................ $5.88
Du Bois. Pa., 67. kp., per J.

. '. Valionį .................... r.....
Stoughtoh, Mass., pavien. M.

Mockevičius ......................
E. SE Louft, III., apd. V. K. 

raštų D. Milius ..........
VVebster, Mass., pav. su apd.

V. K. raštų A. Kaunas $2.04 
*"S. Chicago, III., 33 kp. apd. V.
-K. raštų, per A. Kelmienę $1.45
Cleveland, O., pav\ su apd. V.

K. raštų S. Šliakis
Boston. Mass., 2 pav., su'apd.

V. K. raštų, per F.Bagočių $2.88
Mahanoy City, Pa,, 8 kp., per 

t .. J. Overaitj .... ........... 60
Chicago, III., 37 kp., per F.

Juozapaitį ............................. 1
Chicago, III., apd.j V. K. r.
Ofegon City, Oregon, pav. M, 

Jenukaitis ............... .......
Shaft, Pa., nauja kp., per F.

A. Tareilą    ................ $3.00
VVilburton, Okla.,-86 kp., apd.

] V. K. raštų, per J. Kuciną $3.36
Paną, III. ,nauja kp., per J.

•Dilbaitį k ........ ................. .. $1.20
Fhiladelphią, Pa., pav., A. Bal- 

į y— čiuhas ......... ".___ .....
Kaunas Lietuva, pav. J. Vo

kietaitis ......... .............
Kevanee, III., pav. J. Karo
S. Chicago, III., 33 kp. per

S. Kvietkauską
Gardner, Mass., pav. T. J. Ku-
■ činskas su apd. V. K. r. $144
Chicago, III., 22 kp.
. Žmuidzinavičių ..

Chicago III., apd. V. K. r. $672
Nęw Haven, Conn., apd. V. K.

raštų, per J. Butkų..................84
De Lancey, Pa., apd. V. K. 

raštų A. Merkevičius..
Bumside, III., pav. su apd. V.

K. raštų V. Tulauskas.. $1.44
S. Chicago, III., 33 kp., per S.
Kvietkauską ...’............... $1.80

įf . Ciicago, fleights, I1L, pav. K. *
Kinderis .......................  .60

Benld ,111., 76 kp., per J. Gu- 
zevičia .60

Athol, Mass., 73 kp., per J.
D. Taunį ...............   $2.40

Cuoddj\ Pa., nauja kp., per J.
Kunicką ........ ,............... $6.00

Joliet, III., 42 kp., per P. J.
Ambrozaitį ......................  $5.20

oeranton. Pa., pav. M. Nat
kevičius  ............. 60

’ Forest City, Pa., 82 kp. su
apd. V. K. raštų, per A.Juo-
zapaitį ............................... $2.52

Scranton. Pa., 56* kp.‘, per V,
K. Račkauską . . ’................$2.40
Scranton. Pa., apd. V. K. r. $2.52

$19-20

raštų S. Grušaitis ........... .84
Phdadelphia, Pa., '74 kp., per

J. Jurčukonį .................. $240
Phdadelphia, Pa., apd. V’. K.

raštų
Chicago, III., 28 kp. per, J.

Biežį

$1.68

Patlmyjimas. Jeigu neklystu 
Centro iždininkas, pagal II T. M. 
D. susivažiavimo nutarimą, tuojau* 
po seimui atskyrė 10% nuo tuom 
laiku esančios T. M. D. ižde su- 
nx>s ir padėjo atsldriai ant nuo
šimčių kaipo “T. M. D. nevartoja- 

Chicago, III., apd. V. K, r. $ii.76|mą (geležinį) kapitalą“, iš ko šią- 
Chicago, ^Jll., 22 kp., .per J. dien ir pasidarė $112.86. Reik 

Biežį ....... ......................  $2.40{vienok atminti, jog į šitą sumą

$6.60(Chicago, 111., apd. V. K. r. $i.68fnepriskaityta dar 10% nuo įplau
kimų Centro iždan po II T. M. 
D. susivažiavimui.

B. K. Balevičius.
P. S. Dėlei ilgumo šitos at

skaitos visi kiti raštai ir Centro 
$5.041 sekretoriaus sąrašas naujų narių 

tilps sekančiam nujneryj.
f B. K. B.

  $6.00 
per A. 

. . $f.2O

................. $3.oc 
pav., P. Žal- 
.................... .60

$2.40
•85

Pajieškau Adomo Triupo, ienotas; 
pirmiau gyveno Opallen 1481 7-th st., i 
8t. Lemi*, Mo. -Jis pats ar kas ki
ta* malonės duoti žinią adresui 

George Butkevicz
• Coal Creek. Colo.

Pajieikau sAvo draugo] I^epnardo 
Šimėno; Kauno gub., Cediošių vol., 
Sumeniškių par., Miliūnų so<L; 3 me
tai kaip Amerikoj; išvažiaso Į mai-. 
na* iš Chicagoe -i Pajieikau savo 
giminaitės Monikos Brūzgui v tės iš 
,Kvietkų par., Glklonių sodž., Kauno - 
gub. Girdėjau kad gyvena Clevelan- 
de, Ohio. Jie patys ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresų;

Petras Urbi* 
1918 8. Union St., Chicago. !(l».

Pajieikau savo brolio Liudviko Ga- 
dliauskio; paeina iš Kaune gub., Tel- 
Mų pav., Darbėnų Vėl., Lazdinlškų 

apie j| žinotų, arba jts pats, teik
sis man pranešti, neetūriu daug 
svarbių reikalų prie jo. Antrašas;

Jos. Gadlanąkas ’d- į 
338 W. 111 st., ?1&nslngton, III

Pajieikau Blažio Mataušo; jis pa
eina Iš .Vilkmergės j>av., Anykščių 
par.; metai kaip Amerikoj; ploninus 
jis gyveno Jersey City, Nl J. JI* 
pats ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Klemensas 
Box 36,

MVO

Draugysčių reikalai.
Lietuvių Ratelio Skaitykla

Mr.
233,

draugų Juozapo
Sunkaus Ir An-

Ta pati daina mišpe/ns 
a capella.

Grinius. Telpa praktiški pala
imai, kg daryli susirgus difteritu. 
Patarimai ypač naudingi moterims.

Sutaisyta
balsui, fortepijonui prita-

Brakne
Rochester, N. Y.

švogerio Juliaus 
Paznokaičio ir Mi- 

Mano švogeri* apie 
Jie visi paeina

Ateities surėdymas. Pagal A. 
Bebetį, parosi Z. Aleksa. Išleista 
"Kovos” 46 pusi. PhUadelphia, Pa. 
1909 ;

Tarvalnia
s< rfijjLon, Pa.

Jie
malonės duoti
'J

Lenktaltls
Avė., Hyds Park, Mas.

i joj tvanai ir 
ęnkė, ir Paryžiuj

Box 38,

P. O. Box

patys 
žinią

Pa j ieškau saro 
Jurgio Grigaliūnų. 
Pittsburgą. Pa. .

ib. Apie 
gyveno 

i kitas

Joe
508 Banks Avė.,

Pajieikau Jono

Pajieikau sato tėvo Kazimiero Tar- 
vainio Ir dėdės Jono Tarvainio; pa
einą ii kaimo Paskirtinio, Vyduklėe 
pazL Raseinių pav., Kauno 
18 metų Amerikoj; pinnia 
Chicagoj. Jie patys ar 
malonės duoti žinią: 

Kazimieras 
239 Parker St.,

K. 
<81 Hyde Park

Pajieškojimai.
$15 DOVANU!

<15 dovanų gaus ta*, kuri* paduos 
dabartini tikrą adresą Mikalojaus 
^aliasfno. kuris taipgi vadinasi Niek 
Walsh. Jis yra dirbę* foundrėss, gelž- 
keiių šapose Ir ant fermų. 'Yra apie 
JO metų amžiaus, neperseniai gyveno 
Chicagoje Ir Llbertyvilie, III. Ji* yra 
labai reikalingas kaipo liudininkas 
vienoje provoje Ir todėl kas paduos jo 
adresą arba jis pats atsišauks, gaus 
pažadėtas dovanas, žinias malonėki
te suteikti šiuo adresu:. - - 
. D. L. P. Cntrl 3344 % "Lietuva” 

3252 So. Halsted st., Chicago, UI.

Pajieikau savo' pažystamos Zuza
na* Stošttės. paeina iš Kauno gub.. _ _ . . . . __
Seredžiaus parap., Motišklų kaimo, j kšhno; 4 metai Amerikoj. Jeigu kas 
Apie 8 metai kaip Amerikoje..' Ji pa- *“ ‘‘
ti ar kas kitas mslonės duoti žinią 
adresu: . . ■ ’*•.• -■

'*■ * • , Frank Gudžiun * - .
’ Hardwlck, Mass. 

savo sunaus Vladislovo 
paeina iš Kauno gub.

tunas, atlošė * Jei JT gerai, jog ge
riau terp lietuvių niekas ir neat- 
aoš. Teipgi geraiicatiošė N. N.. 
Dundulienė ir1 Kazėnas. Tik vie
nai Simošldutęi trugo veiklumo it 
gyvumo. ’• •

Kom. “Dėdė A|yažiavo“ lošė; 
T. Dundulis Vingyrą, N. N. — 
jo brolvaikį, B. Vaitiekūnas .— 
Jurlfi Spurgį, M. Dundulienė — 
O. Gamienę, O. Cepaičiutė — jos 
tarnaitę.

Lošimas teipjau nutiko gerai, 
nors artistai kaip ką truputį per
dėjo, bet tas komediją nesugadi
no, tik daugiau* humoro pridėjo. 
Reališkiausiai atlošė p. N. N. Vin- 
gyro brolvaikį artistą. Tas buvo 
tikru pasigėrėjimu: artistiškas, ma
nantis, vikrus, gerai išrodantis ir 
gerai lošiantis. B. Vaitiekūnas at
lošė labai juokingai paiko raštinin
ko rolę, o T. Dundulis labai pikto 
dvarponio rolę; bet nutiko puikiai. 
Gerai reališkai atlošė M. Dundu
lienė ir O. Cepaičiutė.

Abelnai pasakius, to* dvi kome
dijėlės Chicagoj, o gal ir kitur |nos keleriems maišytiems halsams. 
Amerikoje, geriau* nebūvi atloš
tos, nes gerinus nei negalėjo būti 
atlošto*. ,,

Žiūrėtojai smagiai prisijuokė, 
kiek tik kuriam >tiko. Tai pagir
tinas dalykas, nes juokai ir sma
gumo valanda yra svarbioms dva
sios ir kūno gy duolėmis. Bet žiū
rėtojų buvo ne daug, gal nesiti
kėjo to, kas ten buvo, o kiti, rasi, 
nenorėjo antrą syk* tas pačias ko
medijas matyti. >

Va, lauksime ką daugiaus tas Į jo pareiga buvo tas priežastis pa
mušų Dram. Ratelis parengs. Kad 
Chicagos lietuviai dar labiaus pa
geidautų (t y. kad skaitlin- 
giaus lankytųsi)’J gerai atlošiamus 
perstatymus, tai nebotų ką abejoti, 
kad šis Ratelis jtaviptų į tikrai pro- 
fesijonalinių artistų muių tautiško 
teatro ratelį. 7 Jonas Viskas.

Pereitos suktosvakarą buvo 
parengtas “Aušft>s“ Draugijos šei
myniškas vakająs. Jt Susirinko pa
rinkta. publika, vyrų ir* moterų. 
Moterys turėję ,ųą^giusotį vyrai 
juos * iš aukcijbV turėjo pirkti ir 
nusipirkęs, draugystę
merginos* ■‘‘ar rteoterie*/' ku
rios gurbutj- su valgiais pir
ko. Paskui buvo šokiai, kurie 
traukėsi iki 3 vai. ryto. Susirin
kę, tikimės ne rugojo, nes laikas 
liriksmai praėjo, o kas svarbiausia, 
kad ir moksleiviai, taigi “Aušros” 
fondas pelnė su* viršum 60 dol. 
Vertėtų tankiau . tokius vakarus 
rengti. .

Valparaiso, Ind.-, 13 kp. ir ap
darams V. K. raštų .... $144

Brookhm, N. Y., 3 kp., per
J. J. Paukštį .................. $43 3°

Brooklyn, N. "Y., apd. V. K.
raštų ........ .........................

New Britam,; Conn., 23 kp.
per M. J. Čeponį ..........  $1.20

Chicago, III., 22 kp., per P.
Žmuidzinavičių ..............  $10.20

Chicago, III., apd. V. K. r. $2.52
Tacofhą, Wash.; pav. su apd.

V. K. rast. V.. Grikietis $144
Grand Rapids, KficE7~5^ kP->

per J. Dantą .................. $2.40
Grand Rapids, Mich., apd. V.
' K. rašt. ........... .•.............J .84
Pbiladelphia, Pa., 4 kp., per

J, Juodžiukiną ......... 1
Girardville, Pa., nauja kp.,

per F. Levicką ..............
Girardville, Pa., apd, V. K.

rašt.......................................
Pocahontas, III.,- j>av. J. Sa

muolis ............................ ..
Phmouth, Pa., J.Simanavičia *.6o
Paryžius, Francija, nauja kp., ,

per B. K. Balevičią........ .. $7.20
Maskva, Rusija, pav., Ji Ja- 
t nonis ................................... .44
Scotland, Glasgow, pav. J.

Varno t................ ............ $1.00
.60

Likučiai 42 kp............................. 20
Brockton, Mass., 85 kp., per*

J. Vaičiūną ..............    6.60
Brockton, Mass., apd. V. K. - 
’ raštų .............................. $12.60
New York & Brooklyn, 3 kp.

apd. V., K. rašt. Norvidą .84
Chicago, III., 22 kp., per

■ šliakį ...................... . $3.00{norėjo pietų link keliauti.

Chicago, III., apd. V. K. r. $3.36Įlaivys ne atėjo^ tai žmonės užsima- 
Denver, Colo-^pav. G. Marti- nė eiti į Petropavloską. Bet ten

nas ........................................ $1.20 Įatėjo tik dalis su' nušalusioms ko-
Jofmšton City, III., apd. V. joms ir ranknms, Jcnlionėj*n ppa-

K. rast.) per J. Laukį ’.. $2.52 f tų su visu sušalo.
Brainerd, Min., J. Kvailaitis

su apd. V. K. rašt. ^... $1.40
\Vorcester, Mass., J. Kava- 

liausas apd. V. Kr rašt.
Montėllo, Mass., P. Miškinis 

apd. V. K. rašt.

.60

.60

.6b

•85

,6o

.60

.60

•51
.60

. . $1.20

per P.
.... $660

.84

. rastų V. Bruknis^K .. $1.4'

•84

,6o

,6o

$6.00

.84

AUKOS ISGUITINIUI SIBE- 
RIJON IR CHERRYES LIETU

VIAMS.
Laikytame susirinkime 30 d. sau

sio 1910 m^ 20 kp. T. M, D. Cle- 
velande, O. aukavo: Jonas Plar- 
pa, Jonas Gritė, Stasys Simonas 
po 50c.; Stasys Palionis, Motiejus 
Radzevičius, Pranas Janusai tis, 
Kazys Saimonas, Konstantas Vare- 
kojis, Pranas Žibinąs, Jonas Augš- 
tikalnis, Antanas Kranauckas, Mar
tinas Navickas, Vincas Juozaponis, 
Jonas Klimavičius, Margarieta 
Bagdžiunaitė, Juozas Kareiva, Po
vilai Sukis po 25c.; Kazys Gudys 
35 c/; Tadas Naura 20c.; A. Ka- 
palinskiene 15c.; Amilija Urbanai- 
tė, Juozas Žalioms, Jonas Vaišvila 
po ioč. Viso $6.00. Skiriame pu
siau: Išguitiniui Siberijon ir Cher- 
ryes lietuviams. Visiems aukavu
siems T. M. D. 20 kuopos na
riams ištariu ačiū vardan Komiteto.

Jonas P. Gritl.

Lietuviška muzika Česlovo Sas
nausko, Peterburge. ,■

V. V aisinga Žemė, 
vienam 
riant.

VI. 
balsams

VII. Skubėk prie kryžiaus, vie
nam balsui, pritariantfortepijonui 
arba vargonams. ,

VIII. Senutė musų motinėlė, 
Liaudies* dainos keleriems maišy
tiems balsams. . .. -

IX. Karvelėli, Liaudies damos 
keleriems maišytiems%alsams.

X. Tu mano motinėlė, Liaudies 
dainos keleriems maišytiems bal
sams.

XI. Lėkk sakalėli, Liaudies dai-

Stankūnui. Tvanai Prancūzijoj 
užgimė, kaip visada, nuo lytų ir 
tirpstančio sniego. Jeigu kun. Pet
raitis išrado kitokias priežastis, tai

Redakcijos atsakymai.
Plungls Vincui. Juk tai biogra

fija, o už jų talpinimu pats Tam
sta laikraščius peiki. Iš tikro bio
grafijos ypatų laikraščiams netinka.

Pajieėkau 
Sakavičiaus, 
ir pavieto. Eirogalos miestelio. Apie 
4 metai atvažiavo ii Lietuvos j Great 
Falls. Mont. Trys metai kaip apie 
J| jokios žinios ,nėra. Jis pats ar 
k s. kitas malonės duoti žinią adresu: 

Mariana Sakavičienė
2513 —*• J07 st,’ Chicago,

Pajieikau savo brolj Franclikų Ur
banavičių, 30 m. amžiaus, 3 metai 
Amerikoj; paeina ii JuocĮižų sodž.. 
Triikių par., kiaulių pav., Kauno 
gub.; pirm metų gyveno Chicagoj ir 
(Įvažiavo nežinia kur. Kas apie jį 
žinote ar jis pats taalonėe duoti žinią 
adresu:

Agnieška Urbanavičaitė 
3315 80. Morgan st., Chicago, III.

III.

JasaviČius
Ta^ma: Wash-

švogerio Ignaco 
gyveno Lafayette,

Pajieikau savo 
Pauli ko; . pirmiau 
Colo. Paeina ik Kauno gub., Rasei
nių pavieto, ė v tekinos parapijos. 
pats ar kas kitas malonės duoti ži
nią adresu:

Paul Shadis
P. O. Box 372, East Chicago Ind. į- ' -š !

Pajieikau Onos 9iročiutėa; paeina 
ii Suvalkų gub., Seinų pa v., Bersntn- 
kų par, ii Akmenės. Girdėjau gy
vena kur apie Pittsburgą. Pa. Tu
riu pas ją 
pati ar kas 
adresu:

labai .svarbų reikalą. Ji 
kitas malonės duoti žinią

dirotis 
Pbiiadelphia, Pa.

Ai Juzėnė Kabluke pajieikau 
torijoe Dalangaskieues ir\Stanislavo- 
Sikanis; abudu iš vienos vietos: No- 
tiniikių kaimo, Šiaulėnų parapijos, ■ 
Šiaulių pavieto, Kauno gub. Jie iš-' 
keliavo trys į Ameriką 4 d. lapkri- ’ 
čio, 1908 m., jie ant rubežiaus mane 
nuskaudė turtu ir vyras pasidavė 
vardu fimula Sikna. 
metų, juodų plankų, didelių akių. 5 
pėdų augščio; moka kelias kalbas. \ 
Jisai vedęs Salom i ją Bodre* kiužą, bet 
palikęs'ją Lietuvoje išbėgo AmeH 
kon su vedusia motere Dalangaskte- ' 
ne. Moteris, V. Dalangaskienč. 28 
metų, pilkų akių, dešlniosi ‘rankos vi-1U 
dūrini* pirštas trumpesnis? Išvažiuo
dama pasiėmė su savim dviejų ntetįl *J 
vaiką. Mykolo vardu; m^ynų akių. - 
nas 'duos apie šitą porą atsakančias 
žinias, tam bus suteiktas geras atly- i 
ginimas. Malonėkite ynšjrti adresu: 

Juzėnė Kabluką 
Washington st., New Britai*, 

Oonn. ’ p 4-i :

Vik-

Jisai yra Jf

pusbrolio Petro Lo- 
seno draugo Petro 

gyvena Chicago, III,

Pajieikau r— 
gaucko ir savo 
Wlembres; ’— 
Jie patys ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu* 

J<
P. O. Box 358,

aiškinti, 
bažnyčių ne 
he viena bažnvčia buvo užlieta.

rado
daug

bus atidaryta vakarinė amatų 
kykla. • ' t > S

18 VISDR.
|| Siberijoj, Kamčatkoj,/34 žmo

nes laukė garlaivio, su kuriuom

|| Ispaniškas randas leido vėl ati
daryti visas uždarytąsias lais\ama- 
niškasias mokyklas. .... .. . v..

|| Upės Elbos įtakoję netoli 
Glueckstadt, Vokietijoj, susimušė 
švediškas laivas “Annie \\ as ’ su 
vokišku “Susanna”. Švediškasis 
laivas paskendo; teipgi ir šeši jo 
įgulos vyrai prigėrė.

Metinės duoklės ir apda
rams V. Kudirkos rašt. 
pribuvo nuo 10 d. -gruo
džio 1909 m. iki 1 d. va
sario 1910 metų.... $1.130.28 

Aukos V. Kad. rašt. išleidimui: 
Chicago, III., Dr. Zimontas $5.00 
Cliffside, N. J., M. M. Ma

žeika ......................................401*
Nacine. Wis., A. Bobelis.. .56 II Meksike, anglių kasyklose Us

Esperanzas atsitiko dujų explio- 
zija, kurios daug darbininkų tapo 
užmuštų. Ištraukė 68 negyvus ir 
8 sunkiai sužeistus. Minėtose ka
syklose dirbd niexikonai rr japo
nai.

|| Garsus norvegiškas raštininkas 
Bjoemsteme Bjoernson mirtinai 
apsirgo; nėra vilties, kad galėtų 
pasitaisyti; laukia jo mirties..

Borza •
Harrlsbury, III.

REIKAL4NGAS 
Raidžių rinkėjas (zeceris) j 
‘Lietuvos1' spaustuvę. TeL 
gul atsišaukia tiktai pirmos 
kliasos rinkėjas irdrukorius.

ir 
►ie

1 švogerių Petro: 
. Jiedu gyveno a 
Jiedu patys ar į 

kita* malonė*' duoti Žinią adresu.]
Povėli

Superiort> Wis.

Abromaučios; pa
eina iš Kauno gub. ir, pavieto, Pa
nevėžio sodžiaus. Girdėjau gyvena 
Chicagoj. Teipgi pajieikau Kastan- 
rijo* Puslukėa. iš tos pat gubernijos 
ir sodžiaus; paskiausią-žinią nuo jo* 
gavau iš New Yorko pernai, 
patys ar kas kitas malonės 
žinią adresu:

Vladas Savickas 
633 W. 11 st, Erie, Pa;

Pajieikau savo tikro pusbrolio Juo
zapo Januškos; paeina - iš Panevėžio 
pav., Pampių par., Maliuno dvaro. 
Aš Mtkolas Narbutas, iš Panevėžio 
pav., Pašalotų par. Meldžiu . atsi
šaukti tokiu adresu:

Mike Narbutas 
829 — 33rd Place.l Cbteago, III.

‘ ?
Pajieikau savo pažystamų Marijo

no* Burduliutės. Suvalkų gub.. Kal
varijos pav„ Rudaminos par., Iš- 
landžių kaimo; koki 3 metai kaip 
Amerikoj. Petro Pranckuno, paei
nančio . iš Kauno gub., Vilkmergė* 
pav., Naujikų sodž., Svėdasų pa ra p.; 
kaip, važiavo Amerikon, jam buvo 
nesveiko* akys, tai nuvažiavo | Ar
gentiną; jis gyveno Buenos Aires, 
Calle Flarida, No. 735 Misaler. Jie 
patys ar kas kitas malonės duoti ži
nią adresu:

Joseph 
3 Widman st., 

e
Pajieikau savo 

Fišerio ir Juozapo 
kolo Cecencavo. 
20 metų Amerikoj, 
iš Kaunę gub., Raseinių pav., Jurbar
ko vol., iš Skirsnemunės miestelio. 
Turiu labai svarbų reikalą prie Ju
liaus Fišerio; jis pirmiaus gyveno 
PhiladelphijoJ, Pa. ;• girdėjau buk mi
ręs, nežėtuau ar tiesa. Kas apie juos 
žino, ar jie<pats malonės duoti žinią 
adresu:

115

Ant Pardavimo.
apgarsinimai.

GERIAUSIAS MOKYTOJAS.
Seuas priežodis sako, jog patyri

mas yra geriausiu mokytoju. Mes 
mokinamės patyrimais. Jeigu mes 
patys neturėjome niekur progos 
gauti patyrimą, mes pasimokiname 
iš patyrimų kitų žmonių. Jeigu 
visi kiti su tuo sutinka, jus jų 
nuosprendį primsite teisingu. Jei
gu tamstai neteko vartoti Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vyno Elixi- 
ro laike skilvio ir kūno silpnumų, 
mes tamstai nurodome tūkstančius 
kentėjusių, radusių patyrimą, kurie 
šią gyduolę pripažysta tokiuose, at
sitikimuose geriausia. • Vartoti ją 
teip greitai, kaip pajusi savo skil
vio neveiklumą, apetito menkumą 
ir nervų silpnumą. Vartok jį 
esant diegliams, nusišaldymui, pri- 
klumui, vėmimui. .. Vartok jį kuo
met pasijusi nesmagiu, nervišku ir 
lengvai muistančiu. Aptiekose. 
Jos. Triner, 1333—>339 So. Ash
land Avė., Chicago, III. ,

Jiedu 
duoti.

Parsiduoda labai geroje vietoję 1 i 
fcur galime padaryti K*rU- 'U

buėemė ir grtoernė. Taigi, jeigu L 
nori padaryti gerą gyveclają. . aut- € * 
lauk pas.

J. Sakalauskas
3440 So Mongan st., Chidggo, Hl.Chicago, III,

Pgrvtduoda Hotelit ir galiūnai, pui
kiai {taisyti, ant geros *>--
■įduoda pigiai. Biznis 1 
žinokite pas:

Wm. Shugg
248 ’E. £road st, Ta|maq ta, Pa.

gatvės. Par
genu. Daai-

114 nnsaaei 10 tuzh^ «r>- 117 XI 1111 itaus‘y popierų. 38 Vfc VllUU gstunkų su gražioms 
dainelėms ir 1 pui

kioms kvietkomg: bei konvertaie. 
Teipgi ir visokių knygų ir popierų 
kataliogą siunčiu-už 4c stsmpą. Rei
kalauju pardavėjų Ir duodu gerą pel-

M. Zukaitis
227 E. Main st New Britai n Conn.

K. Gugio vaakrinė mokykla, 
švento Jurgio lietuviškos para
pijos salėj likosi atidaryta 1 d. 
rugsėjo pereitų metų. Norėta* bu
vo iš pradžių parengti ir vasari
nius amatų kursus, bet dėl pinigų 
stokos tas padaryti nebuvo galima. 
Iš pradžių mokyklą lankė ne ma
žai niekinių, bet pradėjusį dar
bams eiti geriau, mokvtiesi ■. truko 
laiko, reikėjo dirbti, kitiems nubo
do, bet netrūksta ir tokių, kurie 
tvirtai mokyklos' laikosi. Todėl 
mokykla bus uždaryta neankščiau 
20 d. kovo. Kitą metą, jeigu tik 
atsiras norinčių mpifytiesi ir jeigu 
bus pinigų, o tas paeis nuo Jcunigo 
Kriaučiūno, kaip sako K. Gugis, 

1 mo

Viso labo pribuvo V. K. r. $5.96 
Metinės duoklės viso labo $1.136.28

Viso labo nuo 10 d. gruo
džio 1909 m. iki 1 d. va
sario 1910 metų .... $1.142.24 
Išmokėtą T. M. D. reikaluose : 

Otto v. Mauderodei už *
spaudą V* Kudirkos rast. $239.35 

Pačto ženkleliai ir siuntimas
pinigų iždininko ........ $2.50 

Atmokėta 3 kp. komisijai už . .
1909 metus ......................  $1.80

Otto v. Mauderodei pagal 
kontraktą už spaudą rank
pinigiai apdarams V. K.
rast...................*............. $597-00

' || Vokeiitjos ciesorius, sušelpimui 
nuo tvanų nukentėjusių prancūzų 
iš savo kišeniaus davė 5000 dol.

Į| Smarki vėtra užklupo išplau
kusius žvejoti norvegiškus žvejus 
ir paskandino 9 laivelius su 46 
žvejų.

Parsiduoda Saliunns
Iš priežasties neevelkatosj/garite 

duoda saliunas, geroje vietoje, lietu
vių Ir lenkų apgyventoje vietoje; 
priašals Crane's dirbtuvę? Krėipkl- 
tės šiuo adresu: I

Jpe Smith "'♦.I |į 
1312 So. Canal st, Chicagoj 1$“

Parsiduoda Spaustuve.
Naujai Įtaisyta, gera spaustuvė pan 

■įduoda labai pigiai. Priežastis pat* 
davimo — savininkas išvažiuoja ki
tan miestan. Atsmaukite Igreitai ad
resu: 946 W. 33fd st, Chicago III

Išmokėta viso labo nuo 10
d. gruodžio 1909 m. iki 1
d. vasario 1910 m. .... $84065 

Buvo, pas iždininką T. M.
D. pinigų iki 10 d. gruo
džio 1909’ m, žiūrėk "Lie
tuvoj” 1910 m

Nuo
d. vasario pribuvo .

1.938.51
10 d. gruodžio iki 1

$1.14224

|| Išpanijoj suėmė ir pasodino 
kalėjiman dvarponį kunigaikštį Be- 
nevente, kadangi jo dvare 
dirbtuvę netikrų pinigų ir 
netikrų pinigų.

• f

NAUJI KAŠTAI

““ John P. Pohl ...
4 Schrepelsf Place, 80. Boston, Mas*, 

d
Pajleškau *avo dviejų pusbrolių — 

Augusto Ir Fridriko Lipkų tr pusae- 
serš* Ono* iJpkytč*; visi trys paeina 
Iš Kauno gub., Raseinių* pav.. Jur
barko par., Benzinų kaimo. *'. Pajieš- 
kau pusbrolio Antano Skamarako, iš 
Suvalkų gub., KaraliŠkių kaimo. Ne
seniai pribuvau iš Lietuvoe. norėčiau 
susižinoti su tamstomis.
•r kas kita* 
adresu:

Buva atdara:
Utarninkaia nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Ketvergais nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Rjnbatomi* nuo X iki 10 vai. vakaro. 
Nedėliomfs nuo 3 .iki 6 po pietų.

Skaityklos Ukvaiaia.

Teatras ir Balkis.
Chicago- Latvių Socijallatų Par

tijos Teatrališkas Ratelis Chicagoje 
parengia Teatrą ir Balių C. S. P. 8. 
svetainėj*, 1126 W. 18 st. arti Center 
avė., nedėlioję, 13 d. vasario. 1910 m. 
Prasidės 3:30 vai., po pietų. Du
rys atsidarys 2:30 vai. Tikintai 35c. 
Lokime dalyvauja geriausieji Latviai 
artistai. Kviečiami visi lietuviai atei
ti | kitą teatrą ir balių, o užtikriname, 
kad siekas nesigailės.

Komitetas.

“Laisvoji Mitais ’^Inesinik iliu
struotas mokslo ik Bteraturos laik
raštis, leidžiama^ ^B^rotls ‘‘Lais
voji Mintis”, Scranjan, Pa.t Re
dakcijos antrašas'. ^Laisvoji} Min
tis“, 1102 BlairrtTe.i^cranton, Pa. 
No 1. «*• *: n

šitam sansiutea?) jtelpa straips
niai: Giordano 'Bruno, Račkausko 
eilės “Laistė iryMiRtis". Kas da
bar iš eilės nė^kš gyvasties už 
mokslą? Didelėj vertės prof. Dra- 
gomanovo. raštas—Rbjus ir pažan
ga, Haleyo kometą. Račkauskp 
vaizdelis?1 Gimikas - Pašakamis. 
Eilės Raįčįcausko Nemiegok. Jova- 
ro—Nori trūksta krūtinė. Micliel 
Servetus.į Dr. Šliupo raštas: Pir
mutiniai iniituviški spauzdinizi Ame
rikoj. Reęgflrijos: Gabrio “Skai
tymo knygca^Račkausko, “Eilė- 
tnig ir ;p^raF;' •'“Tananevičiaus, 
“Trumpa Ifetuyių kalbos gramati
ka“. Smulkios* visokios žinios.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

6 d. vasyio, Hull House teatre, 
Dramatiškas Ratelis L. S. S. vai
dino dvi komedijt: “Ameriką Pir
tyje“ ir “Dėdė Atvažiavo“. Sio- 
dvi komedijėlės jau buvo porą

Viso
Išmokėta T.~ M. D. reika

luose iki i d. vasario $840.65 J sykių pirmiaus Chicagoje vaidinta, 
todėl jau žinomos. “Amerika Pir
tyje“ tai yra musų pirma ir ge
riausia originališka komedija; “Dė
dė Atvažiavo” yra vertimu.

“Ariierikoj Pirtyje’’ lošė: B. Vai
tiekūnas — Bekampį; M. Dundu
lienė — Bekampienę; M. Simoš- 
kiutė — Dunduliutę Agotą; J: San- 

’Lietuvos” apy-| kūnas — Vincą-siuvėją; M. Ka
zėnas — gaspadoriitį; N. N.
Faibčiką. ~ , j * • , s

luošinus nusidavė gerai, nes

labo . $3.080.75

Visas turtas T. M. D. ikf
1 d. vasrio 1910 ni. $2.240.10

Iš šitos sumos yra geležinio
kapitalo ant T. M. D. var
do pagal seimo nutarimą $112.86 
T. M. D, iždininkas,

t A. J. Povifaika. ■
P. S. 10 num.

-kaitoje T. NL D. mano yrra pa
duota iš Pittstono io kp. gauta 
*160, per p. J. Vaškevičių. Turi 
’•-*» gauta per Jurgį Kazakevičią. į sėjai buvo

Nauja Chicagoj, Bridfeporte, 
Draugystė.

Sausio 1 dM 1910 m., susitvėrė nau
ja tautiška draugystė, po vardu "Lie
tuves Mylėtojų Dr-etė”. Mėnesiniai 
susirinkimai atsibūva kas antrą ne
dalią po pirmam. Užprašome visus 
lietuviu* prisirašyti. Įstojimą* | 
draugystę tiktai 11.00. • Susirinkimai 
atsibūva 3338 Auburn Avė. Vaaarto 
d, 1919 m. buvo susirinkimas ant 
kurio buvo lirinkta sekanti admini
stracija: Prezidentu — Jonas Nor
vaišas; Virė-Prezidentu — Vincentas 
Vabalas; Sekretorium — Antanas 
Kasperavičiai Finansų Sekretorium— 
Kazimieras Lukias; KontrollaJu Sek 

oriom

Pajieikau savo 
Norkaus. Kazimiero 
tano Jokubausko; vist Kauno gub., 
Raseinių pav., pirmas IĮ Varnių mie
stelio, antras Ijiukavog parap., o tre
čias Kaltinėnų parap. ,t\iriu pas juos 
svarbų reikalą. Jie patys ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu: 

Petras Liutkus
Box <1, Mlnden, W. Va.

Aš Petras Jadgudis pajMaku savo 
pusbrolio Petro Mažu!ko*; Dukumių 
sodžians, Papilio par., Kauno gub. 
Jau utetai praėjo kaip jis išvažiavo 
iš De* Moinea, Iowa. Į Kantas City 
Kantas Labai norėčiau apie j J da 
sižinoti. Jis pat* ar ki 
lonės duoti žinią adresu

Broliai įtaikykite. I (kaitykite 
ir neužmirškite.

Parsiduoda daili farma. 80 . ■keru 
žemės. Pusė 'dirbamos žemės, o kita 
pusė miško., beržyno su nr» gany
kla. žemė gera, viską* inateuT Viy 
sos triobos naujos, au naujausiai* 
Įtaisymais; pastatytos labai dailioje 
vietoj* prie gražaus ežerėlio. PrtaĄ. HE 
mylios nuo mokyklos; keturios my- 
lio* nuo fkbriko lentų plovyklos; 
keturios mylios nuo *pježitikėlio ar
ba miestelio; lietuvių apgyventa vie
ta. Ant farmos yra pora gražių ar
klių. penki raguoti galvijai. Via! p«. 
taisymai, mašinos ir viskas kas rel- \< 
kalinga prie gero* ūkės. Farm* verta \ 
penk.ų tūkstančių, bet parduosiu už 
keturis tūkstančius, arba išmainysiu f
Chicagoje ant namo. Priežastis par
davimo — mano moteris nenori gy
venti ant ukte Iki kol buvau ne
vedusiu — viską susltaislnn gyve- 
nunul, o dabar esmi prnerstas 'pįjri *1 
duoti ar išmainyti. Norįnti daugiau 
dasižinoti, malonės rašyti adiesu:

J. Rabinski 
1818 Odgen avė., Chicago, III

PARDAVIMUI ARBA * IŠRANDAVI- 
MUI. ŲHb f ~ 

7 kambariai užpakalyje krautuvės 
kambario; vienų lubų plytinis na
mas .teipgi pardavimui arba iž anda- 
vimui. Parsiduoda dėl savininko Ii- 
gos. Kreipkitės antrašu: 3612 Wal- J 
lace st., Chicago, III, H j

' « Fin
PARDAVIMUI NAMAS IR GROCER-

Nt SU BUCERNE. W
Galima pirkti vien biznj, be namo. ■ 

da»l lietuvių tr lenkų ap'^antaJ* W 
apygardoje. Biznis nuo seniai išdlrb- I 
ta* ir gniai eina, 
žastis — savininkas

r*-ts*'



H*--. ^•^'2 ?'-š

J MDerikl

7JTirand Streot

. Iii . DBirj Street
1 124 Graad st

BALTIMORJB,3*fD.
Audimo apdaruose.

•140
82.00

P. Ii. Kaltis,

JERSEY 
Ant Rėklaitis, P 234

101 Oak Street.

B. P. M teiktais. 35 Artkur 8L

J. J. Vaitkevičius, 983 Graad Ąve.

Rortland, Oro®.
John Brovman. Brownaa Nova

Pereiga and Domoade

J ‘
PIRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HA STED STREET, Kampas 33fį«s, CHICAGO, IIL

“Lietuvos” Agentai
■auti) ir užsimokėti.

A. OLSZEWSK1S, Savininkas. po Illinois valstijų

Brooklyn, N. Y.

ausi Rankvedžiai ir Vadovėliai
Lietuviškoms Mokykloms gaunami

Lietuvos“ Knygyne, i
TRUMPA* ŽEMAS APRAŠY

No. s44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
Apše Ltsdfninkn* ir kiti naudingi pa- 
motintmat.............................................. to©

atalmteimat.) Parašė Vsevolpd Garšin. 
Verta A. Lalis. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chiea-

No. 67 Lietuviškos pasakos jvalrioe. 
Surinko Df. J. Basanavičius. Dalis L 
Cta talpa 141 labai grašių, juokingų. 
Išmintingų k žingeidžių pasakų. Chl- 
cago. UL IMA pusi. 280............ 9145
Drūtai apdaryta..............................9140

Čia telpa 305 labai grašių ir juokingų 
pasakų, berijančių kiekvienų skaity

Drūtai apdaryta.
ti .25 
•1M

Ola telpa 303 dar graiesnės Ir juokia-

Drūtai apdaryta.
•145
•140

Surinko Dr. J. Basanavičius. Dali* IV.

taj. talpa kelt šimtai užimžsčlų ir jao

fl paminėtų knygų L II, III ar IV

723
MAS. ______________________
su apsakymėliais Ir kitais pasiskai
tymais. Vertė iš rusų kalbos B. Me
čio* Vilniuje 1906, pusi 111 35c

720 TRUMPA GEOGRAFIJA arba 
šėmės aprašymas, (su paveikslėliais 
ir; žemlapiais). Sutaisė Nėris. Čia 
trumpai, bet suprantamai aprašytos 
visos penkias sveito dalys, su 74 pa
veikslais mapų, žmonių, gyvulių ir 
medžių. Tinkamiausia geografija vai
kėme pradinėse mokyklose. Chicago, 
111. 1898, pusi. 94............................ .'25c.

724 TRUMPA LIETUVOS ISTORI
JA. Antras pataisytas išleidimas. 
Vilniuje 1808, pusk 79..............  20c.

tiems išmokti gerai eųskaltotL- Pir
moji dalis. Surinko P. Benderius ir 
P. Daugirda. Antras pataisyta* išM- 
dimaa. Kietu aptaisu. Vilnius 19u9. 
pusi. 104. .......... ...........................I®.

1430 DOVANŽLfi Skaitymo ir r*, 
šymo Mokslas. Elementorius Ir pir
moji knygelė Sutaisė Ksaveras .V*- ; 
nagelis. Su daugeliu paveikslėlių. 
Kietu aptaisu. Vilnius IMI.

...................................................L.'

1634 LIETUVIŲ PASAKOS. Vaikų 
rinklnya Čia telpa 38 į pasakos val
kams, gražios ir past mianUos vaJkų 
protauti. Vilniuje 1905, puslapių

............. •,..............j,............. J ^64
121 > ARITMETIKA. Sutaisė S. 

8ksčkauskas. Lengvas būdas Išmok
ti skaitliuoti (rokuotiL Knyga pa
dalyta | penkis Skyrius. Skyrius I 
— Apie skaitlius. Skyrius II — Tru
piniai. Skyrius IU — Dešimtiniai 
trupiniai IV — Prilyginimai Ir pro
porcijos. Skyrius V. Propercijų prie 
vadinės. Chicago. IU. 1897, pusi. 
1 - ................................................. 25c.

1280 MUSŲ DIRVA Skaitymo kny
ga liaudies mokyklai ir gimnazijai. 
Sutaisė M. Vasiliauskas Ir J. Matu
levičius. Su daugeliu paveikslėlių. 
Kaune 1907, pusi. 159...................... 95c.

1817 TRUMPA LIETUVIŲ KAL- 
BOS GRAMATIKA. Pradinėms mo
kykloms vadovėlis. Sutaisė mokyto
ja* Juozapas Damijonaitis. Kaune 
1999. pusi. 89.................................  35c.

1687 NAUJA ELEMENTORIUS. 
Valkams dovanėlė. Parašė A—Iš—H. 
a-ecias išleidimas. Lengviausiai tr 
parankiausiai iš jo mokytis. Tilžėje 
1907, pusi 48. ............ . 15c.

1641 PIRMIEJIE SKAITYMAI mu
sų vaikams pavesti. Šutais A Ada
ta. Su daug gražių pasakaičių, dai
nelių tr paveikslėlių; taipgi yra Ir 
rs'-omoslos literos norintiems pramok? 
tl skaityti raštų Rygoje 1906, puti. 
52...............    lu.jl. 15c.

15c.

ŠITA BANK.A skoluui žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų miuste Chicagas nuo m*- 
žiausioa iki didžiausios sumos.. Jeigu perki namą ar lotą, o neturi vi»y pinigų, ateik pas mui, 
o męs tau juos paskolinsime už prieinamą procentą ir ant lengvų ifanokesčių

ŠITA B ANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausio* iki didžiausio* suma* 
ir moka depozitoriams 3% metami. .

„ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) paaidėjimui pinigų už $3.00 
metams, šio* skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis nė ragis negali prilįsti.

ŠITA BANKA parduoda nųmus 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 skolas ii Europos ir kitų šalių pigiau ir greičiau kaip J 
visos kitos bankos.

ŠITA BANKA parduoda šifkortes visų linijų ir siunčia pinigu* j Europą, ir visas dali* 
svieto geriau, greičiau už visas kitas bankas.

* KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru iėIriai 1 vysiJųsų raika- 
lus ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už visus kitus. •

L. Gavus. 1834 N. Castlo Street 
Vincas želvių ** 803 8o. Paea et

K. Bteposts, 
Viuc. Linkę.

, Jonas Visockis,
Ant Sukaupki*,

3143 & Halsted St 
■ 1811 String 8t 

8139 Vtncennes RA 
871 — 34th PL

HAMMOND. IND. 
Zea. JuciaviHus. > 235 — 155th 8t

Hartford, cXwn.
Kar Losevičlus. 40'Mulbarry ot

Drūtai apdaryta.

Na, c71 * Laikrodininko atminimai. 
Pasak Brkmaa-datrljaaų sutaisė 8.1L 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių*

Isplų 44.

1325 ŽODYNAS UETUVMKAI-AN- 
GLMKOfl KALBOS. (Dalis L). Su
taisė A. Lalta Čia rasi visus lietu
viškus žodžius išguldytus sšigtlškal. 
kožnas žodis paženklintas kursyvoms

1644 RINKIN8LIS VAIKAMS 
sakėlfts, apsakymėliai, dainelės; 
lai, m|slial ir tt Vilniuje 1904, 

.......................... •M!
1645 SKAITYMO KNYGA mažiems 
Ir dideliems. Sutaisė J. Gabrys. Jo
je telpa išrinktieji raitai m iru rašti
ninkų ■« jų biografijomis ir paveiks
lais. Tai yra didelė chrestomatija, 
sustatyta sulyg .Ykkaru EuropoakĮtoo- 
kyklų pavyzdžių. Tilžėje 19M, -jML 
308................................. h................... HM.

rlau', jis priguli. 
5x9 colius. Kieti 
Chicago, IU. 1902.

Knygos formatas 
audime apdarai, 
pusi. 382. 92.00.

ANGLĮŠKAI-LIE-

BANKOS VALANDOS.
Muši? flanka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkorčių kM> 

dien nuo 8 valandos ryto iki g valandai vakaro, o nedėldiectats ir šventomis dienomi* nuo g 
valandos ryto iki g valandai vakare. t i -

Olszewakis pats Bankoje būva šiose valandose: 
Šiokiomis dienomis:

Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakar*
Nedėldieniais ir šventomis dienomis:

Nuo ii Valandos ryto iki 4 valandai po pietų.“' 
Panedėliais:

Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai po -pietų ir
Nuo 8 iki 9 valandai vakare.

INDIANA I1ARBOR, IND.

KtnoehK* Wh.
kas, 72 N. Chicago

MA

gorintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (ąsabiškai) pasimatyti - malonės kreiptis aurš- 
nurodytose valandose. . <

GYVENANTI tolymesniuose miestuose kretpkites prie musų laiškais adremiodami. - !

A. OLSZEKSKI
3252 SOUTH HALSTED ST. CHICAGO, ILL

NORWOOD, 
A. Tumavič los.

Paterson N. A 
Taraškevičius, - 78 Lafkyotto 8L

Plttaten, Pa.

Reikalavimai
Reikalaujame daug gerų kriaučių 

prie siuvimo moteriškų drabužių. 
Reikalaujame tokių, kurie gali gerai 
siūti rankomis ir mašina, o teipgl ir 
tokių, kuris norėtų išmokti siuvimų. 
Reikalaujame labai daug darbininkų, 
nes padidiname dirbtuves. Telpjau 
reikalaujame vieno vyro, kuris gerai 
suprastų siuvimo darbų kaipb užžiu- 
rėtojų. ' Mokėsime geras 
kautiems darbininkams, 
oflsan:

Paul Strause A

algas atsa- 
Atsišaukite

Co.
1427 W. Harrison st.,, Chicago.

MOKYKLA »OKIŲ.
Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo

kys šdkti kiekvienų jaunų ar senų. 
Išmokina valcų 6 rųšfų ir taip kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys ir kitus šokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11. 
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti 
ir šokti. į--Kas nori mokytis tegul at
eina į svetainę. 1900 Union Street, 
kampas 19tos, arti Halsted Street. 
Mokinama kas ataminkas, seredos ir 
pėtnyčios vakarais, 
yraneėa visiems, t 
tuos šokius, kad
Adreso:

2124 So. 
Ofisas ant 3-čių 
5 iki 8 vai. vakare, nedėllomis, pa- 
nedėllais. ketvergais ir subatoma 
Mokina visokius šokius: Buck. Skirt, 
airiškų Jig. španiškų Clock. Sand Jig, 
Btraight Jig ir kitus.

III.

Prof. Julius S. 
kurie nori išmokt 

ateitų ant sekančio

Pavasaris.
Pavasaris yra ataakančiausiu laiku 

pirkimui namų. žiemos laike ma
žai kas perka namus, nes ir išeiti 
šalta, Į r sunku visk* gerai apžiūrėti. 
Dėlei tos tai priežasties žiemos lai
ke paprastai prisirenka daugiausia 
gerų namų pardavimui, kuriuos ga
lime pirkti tankiai ant lengvų, kiek
vienam prieinamų, išlygų. Tokiu bu- 
du ir mes turime dabar kelis namus 
tikrai gerus, kuriuos parduosime už 
neapsakytai pigias kainas, už labai 
mažų {mokestį iš kalno. Todėl, kas 
mano pirkti sau namų, tegul paslku- 
bina ateiti { musų ofisų ir pasinau
doti iš geriausios, tankiai vlenatl- 
nios progos, įgijimo gero namo pi
giai.

šiai sanvaitei mes paskirtame par
davimui kelis, namus, atgabenančius 
nuo 8 iki 16 procentų gryno pelno. 
Jeigu tari sutauplntų kelis šimtu* 
dolerių, tai nelaikyk juos bankoje už 
3%, kadangi galt gauti nuo 8 iki 
16% už tuos pačius pinigus ir būt 
pats sau bankierium.

štai keli namai, kuriuos 
parduoti šių sanvaitę:

4) 2 lubų mūrinis namas. 4 pa
gyvenimai- po 4 kambarius. 
30^x147 pėdas. Kampinis, 
neša 8480 | metus.
855 | metus. Iš kalno reikia Įnešti
tiktai 8120<)r Kaina .............. 83.750.

172 lubų puikus muro Ir medžio 
namas. 2 pagyvenimai po 6 kamba
rius su maudykloms. Staldai nauji. 
Lotas 25x125. Randa .8430 J metas. 
Visi iškaščiai 812 | metus. Iš kalno 
reikia Įmokėti 81500. Kaina 83.000.

norimo

Halsted st. 
lubų. Atdaras nuo

Lotas 
Randoe 

Visi iškaščiai

87) 9 kambarių pulkus medinis ne
rašą, 3 pagyvenimai. Lotas 25x125. 
Randa 8216 J metus. Visi iškaščiai 
apie 833 j metus. Iš kalno reikia 
įnešt apie 8500. Kaina ...... 81.600.

77) 9 kambarių puikus medinis 
namas, 2 pagyvenimai su 1 maudy
kla Lotas 26i4xl25. Randa 8264 
| metus. Visi Iškaščiai apie 835 i 
metus. Kaiaa ------. 81.700.

100) 5 ruimų mūrinis namas. Lo
tas 825x126. Rapda 8180'1 metus. 
Visi iškaščiai apie 835 { metu*. Kal- 
na .................................................. 81-800.

55) 9 kambarių murini* narna*. 
Lota* 25x181. Raada 8180 i metus. 
Visi iškaščiai apie 830 J metus. ‘Iš 
kalno reikia {mokėti apie 8500. Kai- 
“ .................................................. 82.000.

.54) 4 kambarių mūrinis esmes 
Lotas 25x56. • Randa 9144 i metus. 
Visi iškaščiai apie 925 | metus. Iš 
kalno reikia įmokėti apie 9300. Kal- 
n* .................................................. 91500.

Potallunas,

ROCKFORD, ILL.

N. GondroUus. 224 Athens StrooL

Goo. Tachllauckas,

Union City, Conn.

Wat*rbury,

Jurgis tomaitis,

Knygų Kdtaliogas

Ant Išmokesčio.
Pas mane galite gauti lengvomis 

mėnesinėmis išmokesflmis gryno auk
so laikrodėlius, lenciūgėlius, špilkas, 
deimanto ir aukso žiedus ir tt. Ap
sieiname su kiekvienu kuoteisingiau- 

. siti. Prisiųsk eavo adresų ir už 7c 
stempų. o gausi milžiniškų kataliogų, 
iš kario galėsi. išsirinkti kas tau 
tiks. Rašyk tuojau, nes daugiau 
negarsi ošime:

John Morris .
P. O. Box 123, Warsaw,

121) 8 kambarių mūrinis namo 
Lotas 24x120. Randa 8204 | metus. 
Visi iškaščiai apie 928 | metus. Kai
na ...................   81750.

13) 2 lubų mūrinis namas. Krau
tuve Ir X pagyvenimai po 4 kamba
rius. Randa 8300 | metus. Visi iš
kalėtai apie 8600 | metus. Iš kalno 
reik Įnešt apie 8600. Kaiaa 82.600.

N.

gal

No. 4 Alium* Ir

Telpa šios pa asiro*; L Aunms, a. nu* 
tikri brangieji akmenys, S. Balni*, 
4. Du maži kareiviai A Dienyną* pa
dūkėlio. 6. Mėnesienoje^?. Vaiduly*, 
t. Užšalusioj padangėj, 9. Atsikirti-

Biznieriai
2 lubų mūrinis namas po No. 3214 

So. Halsted st, liko pasamdytas ame
rikonui biznieriui. Jus gi galite dar 
j| nuptrkt už pigių kainų. Nelaukite 

i pakol kainos ant Halsted st pakils 
rtolp augštai kaip pakilo ant State

kitų biznio

29) 2 labų muro ir medžio namas.
3 pagyvenimai 1-4, 2-3 kambarius. 
Lotas 25x52. -Randa 8228 { metus. 
Visi iškaščiai apie 828 Į metu*. Iš 
Kalno reikia {mokėti 8500. Kai
na .............................................  81-50A

30) 4 kambarių, geras medinis na*
mėlis. Randa 8120 { mteus. Lotas 
25x52. Visi iškaščiai apie 820 J me
tus. Iš kalno reikia {mokėti tik’ 8300. 
Kaina ......................................  8100*.

37) 2 lubų medinis namas, 4 pa
gyvenimai. Lotas 25x125. Rada 
8540 f metus. Vist iškaščiai apie 
*60 { mčtus. IŠ kalno reikia įnešt 
apie 81400. Kaina .................. 82 700.

63) 9 kambarių puikus medinis na
mas. 2 pagyvenimai. - Lota* 25x125.

171) 2 
kambarių. 
27^x125. 
Visi iškaščiai apie 940 { metus, 
kalno reikia 9700. "

Chicago. IU.

lubų medinis namas, 12 
3 pagyvenimai. Lotas 

Randa apie 8336 | metus....
Kaina .. |2-200.

v ienas ii geriausių raštininkų pasakų

rr-U*-.
Ne. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė

Šitie visi namai yra musų paskirti 
geriausi namai už pigių kaina, grei
tam pardavimui. Išlygos yra kiek
vienam prieinamos. Ateikite greitai 
pasiskirti sau vienų Iš jų.

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St

Kur gauti “Lietuvą.”

BROCKTON, 
i. Poetus,

■ėjusių žmonių. Latikl naudinga kny-

Apdaryta
81-25

Na. 8* Gyvenimo validoliai, suslėk 
dantį iš devynių sekančių grašių paaa-

kaltas. Gatvė* vaikai. Paparčio šia

llų bei Velnių. Pasakos surinktos »l-n 
J. Basanavičiaus, klojo knygoj* telps

^1647 VAIKŲ SKAITYMŽUA1 su 
Lietuvos žemlaplu. “Kas skaito, Įna
še, duonos neprašo”, j Vilniuje 1905. 
pusi. 259.-...........  40c.

1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTŽ Kny
gelė I ir II mokyklos skyriui ir vai
kams pramokusiems skaityti. Pasi
skaitymai ir pirmutinės gramatikos 
žinios. Sutaisė mokytojas P. Ben 
tartus. (Apdaruose). Vilniuje 1905, 
pust lt4..............................   30c.

1327 ŽODYNAS
TUVIAKO8 KALBOS. (Dalia II). Su
taisė A. Lalis. Čia rasi visus angliš
kus žodžius išguldytus .lietuviškai. 
Prie kiekvieno angliško žodžio kabė
se yra pridėta tarmė, kaip žodžius 
angliškai tarti, teipgl kiekvienas žo-

No, 78 Mmdns Gorki]. PasakojlmaL
II rusų kaiboe verto a. L—te. Turi
nys: T _____ _ ____ _____ _ „w_____________
Makaras Cudra. Rudenyj, Bvidoulmt* u.i paženklintas kursyvomte litaroms 
šeši ir vieša. Chicago, UI. 1906. pu*- prie kokio gramatikos skyriaus jis 
lAPte 1*3. ...» ..................    25* priguli. Knygos formatas 6x9 colius.

__ | u raitais drūtai* apdarl*. nugara ir 
kampai drūtos,' gražios moroko sku- 
ros, šonai audimo, ant nugaros para
šas aukso litaroms, lapų kraštai mar- 
muruoti....... .. 84.00.

apie sakai*. Nenaudėlių,

Ne.90 OIHIpe. Graši apysaka iš 
laikų savitarpinės karės šiau-inės 
Amerikos indtjonų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chicagą

■1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTŽ. Ant- 
r«jl dalis. Knygutė antrajam ir tre
čiajam mokyklos skyriui ir vsdkain>, 
mokantiems skaityti. Sutaisė moky
tojas P. Sandorius. (Kietu aptaiso). 
Vilnius 1909, pusi. 144. 35c.

Ne.07 Pamokslai Išminties Ir tei
sybėj Išguldlnėtt galvočių visų am-l

juokingų, b®* iimintirgų ir pamok*

ėlnys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, IU.

No. 100 Pasaka apie kantrių Aisti* 
dukterį tarkų ciesoriaus Antonijau*

gal vokiškų vertimų lietuviškai sutal-

TOo

Mų kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su būvio ir sųlygoms masko-

skaltytojų drauge jauiti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, UI. 1904,

No. 124 Robinzonas Kruziua. Graši 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai-

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para-

1328 ŽODYNAS LIETUVIŠKAI AN- 
GLIAKOS IR ANGL1AKAI-LIETUVIA- 
KO8 KALBŲ (abi dalys — I Ir H, 
t y. No. 1326 ir No. 1327) viešoje 
knygoje. Formatas tr apdarai tokie 
pat kaip No. 1327...................... 9AOO.

1626 ARITMETIKOS UŽDAVINIŲ 
ir pavyzdžių Rinkinys pradedamom- 
sioms mokykloms ir žmonėms, norin-

1649 VALkŲ DRAUGAS. Sutaisė 
ir išleido P. Nikolajais Su 110 pa
veikslėlių. Tilžėje 1987, pusi 64. 15c.

1650 ŽIUPSNELIS Knygelė val
kams pasiskaityti ir pasimokyt! Su
taisė Ladisiovas 1. Knyga susideda 
Iš 138 pasakų, istorijų, eilių ir mik
itų. turinti suvlršumt i40 paveikslėlių. 
Vilniuje 1904, pual. 198. .. 25c.

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

sių laikų ataltlkimsa Chicago, HL

. No. 331 žilė galvon — velnias vuo- 
degon. Komedija viename akto. Pu 
gal lenkiškų sutaisė H. P—is. CM

No. 302 ilaurėa Karžygiai. Roturtų 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
H rusų, lankų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, Ilk.

No. 1420 Tikyba ir , 
jlmlškl, mokeMšU tr < 
dftki tyrinėjimai, žun* 
Šliupo. Antras pataisytas tat psMŠI* 
tas spaudimas. Chicago, III. 1901, pus
lapių 211. :............ L .L,. J.... 58*

No. 1521 Paslaptys Magijos b«l 8pL 
ritlzmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir-paveikslais parodytos vV 
sos slaptybės tr budai jų darymo. Chi
cago, UI. 1903, pu^l. 363. .L.Įj

si poil

Ne. 8*1 Gyvybė (kantatas) tr kitos 
trumpos poėmos. Ptrašė Jonas Vis- 
koėka. Tolpa čia eilės: Gyvybė, iš
tvirkėlis. Vylius, s sonetai, Pro verbai 
ir Jautimai. Chicago, Iii. 19*7, pus
lapių 4L...............................................15c

No. 1525 Rankved s gromstų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromatas J firmas, pažįstamus, 
gimines, prieteliun, mylimus ir myli
mas prieš spsivodLnų, | ponus, kuni
gus, vyskupus Ir kitas augšto* luo- 
moe ypatas. Pasveikinimai ant Na»- ■••• •••••• • • • • a*a\^o n w v v apųaaąųiM*ųsa ąiv^ne^p

No. 1200 Anųllškea Kalbos Vadovė- jų asetų, dienoje varduvių, gimimo IT 
Ils tiems, kurie nori trumpu Laiku pro- kituose atsitikimuose, i Chicago, IIL 
mokti angliškai susikalbėti kasdieni-' 
aluose reikaluose. Sutaisė J. Lt ūkis. Į | 
Antra pataisyta laida. Chicago, IU. arba knyga bartų, monų Ir v 
1906, pusi. 90.................................... 25o slapčių ir praktiška C. C. 8t

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas

, __ , ______ iiais.
MA. Nlemojew*kL vertė K. PuidK f*o. 1300 Ran^vodys anų! tiko* kaLriako ir'išguldė iš’svetimų kalbų J. 
W1«M, 7. Paukštis, A Pmm boa. Pagal Ollsndorfų, Harvey, Max- Laukia. Yra tai didžiausia ir praktiš- Varia rnU Ir i*k yImžžm _ . T -- ... J -▼aršavoje. Knygelė {domi kiekvienam. 
Chicago. UL 1908. pusi. 7A.......... ŽOa

No. 134 Sidabrinio kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Bne. 
Vertė J. Laukia. Chicago, IU. 190* 
pusi. A}. (Aitų knygele Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaitytu)

vali ir kitus surašė J. Laukis. Yra

asui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chicago, IU. 
1906, pusi. 307..................................91-25
Apdaryta......................... 9140

No. 132* ledynas lietuvlškal-anųllh

Ne. 400 Akle už aki, dantis už dan- U*. Cta rasi visus lietuviškas žodžius 
__ __________ ‘Z ~ - -- 1 ugdytus angliškai. Kožnas žodis pa- 

vokiško. Chicago, UL 1M7. puaL 35. ženklinta* kursyvoms literoms prie 
Kales _________________________ IBS kokio gramatikos skyriau* jis prigult

Ne. 185 žmogus nepltuėkl*. Vert* * ■ Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
Modiškn Nėris. Labai graži apysekė- a9dlmo apdaraL Chicago, IU. 1902, ------------------------------ u.

•1.75

g, Juokai viename akte. Perdlrt>t* lt

su varginga.pusi. 382. "... 
““ “ f Popieros viriais.už kitus, apsivedusius su 

Šita apysakėlė užima 
jaunų vaikinų Ir merginų ir

4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6- Radak-

No. 1827 žodynas Snųllšksl-Uotuviš- 
ko* kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La
lis. Čia rasi visus angliškus žodžius 
angliško žodžio kabėse yra pridėta

taipgi kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms literoms prie kokio gra- 
matikes skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 5x9 colius. Grašiais drūtais 
apdarais, nugara Ir kampai Tirutoa, 
gražios moreko skara*. šonai audime, 
ant nugaros parašas aukso litaroms, 
lapų kraštai mannuruetL..........9448

kna. rr. Hudor. Grašiai parašyta k* 
(Badlja. tinkanti perstatymui. Chlca- 
n. m. 19M. post 14. •••• 7®*

Ne. 1U5 žodynas lietuviškai sagll* 
bos Ir MaUlka.lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir u, Ay. No. 1336 ir No 
1327) vienojo knygoje. Yra tai reika- 
itagiausla knyga norintiems gerai P**

llu*. Istoriškas paveiksią* 5-o* sktuo- 
**. Lenkiškai parašė J*Iis* Uovrao- 
M Lletovttkal vartė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chica*o. IU- 1900, pus-

Ne. 1323. tik pilnai apdarytas braa-

Laukia Yra tai didžiausia ir praktrt- 
kiAMia tnoar knyga, burtų ir delna- 
žfnystė* mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuota* 
paveikslas burtininko ru!m<x <*■« 
go, 111.1904, -
Apdaruose.

No. 14M Lietuviškas Bajinlnykas. 
surinktas iš daugelio svetimu sapni- 
nykų ir sutaisytas pagal tikrų persiš
kai • eglptlškų sapnlnykų. su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities Go
riausiai Išguldo visokius sapnus, ko
kio tik žmogui prisisapnuoti gali. Oi- 
cago, R!. 1895, pusi. 206. ..............į 50c
Ta* pats drūtai apdarytas. . .t... >65c

No. 473 Apie žemų ir kitus svIatiM*

f • pi-of

Falbų Ir kitus sutaisė tomas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yr* ««» 
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos ko
metos tr kitos retai matomos žvaigž
dė*. Su 30 ast ronom iš k ų paveikslų. 
Yra tai vienatinė kayga. tt kurios 
žmogus tikrai gali spsKviesti. Ctlca-

Ta pati apdaryta.

No. 442 Svajų* arka v

kluono aktuose. Parašė Jonas

Naminė Mokykla. 
Gramatika angliškos kalke* 

tie h* mokytojo (apdarytai),, 
4Mtt*K Draugas arba kata ĮB* 

skaityti ir rašyti b« mokytoj*? 
' Naujas 9udas mokytis raly 
mokytojo ...............................-•••■•

Aritmetika mokytis rokuad

Naminė
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UŽDĖTAS 1897 m

Oollins,

moi

net

Dr.O.C.HEINE
Nori

JAU

kiekvie- 
, kų kiti

O. Ramanauckienė, 
Lawrence, Masa.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ dr-stEs 
CENTRO VALDYBOS ANTRASAI:

8. Rūsčiai-American Linija, perplaukianti mares 
j New Yorką per^iyiki 18 dienų ........ 

į^Hamburg Philadelphia........... ?

'žemdirbf* ui ižtlsu* 1910Vice-Pirm 1 ninkė: 
101 Oak si.

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

DYKAI 
M htokvionu utalaa- 
Du p-abiu. t 'buteliu* 
Pulktot Rtonrto Mobo 
rram LMftfMe; Auk- 
taota* daftinte atlkto- 
Ii* U ftaiMtuota* k*u> 
iėtatrankte.

apsisaugoti, kokias gy- 
duotos naudoti, kiek 
J'” Pikiuoja ir kur Jal 
guiii.I’i. .k-i.ii ir pre-

■ '*• ,&tr' yvairių Kvepiančiu
BMndm ir gydančių n.uilų. P»r-
BUH tumų, Ehjktro-gydan.
'V;' ■■ čių apartuiį, Boberi-

flSį niiį iidirblmų, Monų.
■g BB Painų, Štukų. Drukuo-

Janių MalinėUų, AP- 
įį' Bionikų, Koneertltiu,

]■ Britvų. Pavinčevonių
1 ir Šimtai kitokių ko*.

nam reikalingų daly-
. " ,BB kų. Hkirpklitąapgar. 

(fbimų ir prisiųtk nuim, o tuojau* gauti vteai dy
kai katahogf John L Bagdiiunas, Prop? 
K JOHN'* BUP>LY HOU8E *' 
o 34-2336 SO. OAKLEY AVfL, CHKAOO, IU.

pečių ir eonų.

Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo. per
imo ir vyriikumo. Greito su pyki mo, Dyspe* 
s; teip-pat nuo saužagysiė* ir iš to įgautų 

į, nemigos ir nuo visokių uįsikre- 
’eip-pat MOTERŲ: skausmingų ir

nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgj- 
1. _LL__Z,--— Butų geriau, kad iš karto pas mane

atsišauktum, pirmiau negu kur kitur; jei ne asabiškai, tai parašyk lietuviš
kai, nėra skirtumo kur . —L TZJZ, - Z__i,------ "_1 I. -_Zr ;__2
savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikia pritaikysiu 
kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėsit sveikatą, t; 
kaip toli gyvenate Amerikoj Kanadeje, Aagii|o|e ir kitur. f“""*—' '

DR. FERDINAND HARTMANN M. I
218 E. 14-th st, New York City.

, { ofisą ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų.

NEUŽGIN<’’YJANfI
DARODYMAI

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

[Ateratiikaiii Komitetai: J. Gabrys, 
11, ruė Sommerard, Paris, France. 
V. Jokubynas, 818 W. Broadway, 
So. Boston, Mgss. J. Laukis, 501 
Brick st., Valparaiso, Ind.

- Didžiausias pagaulėje 
Profesorius medicinos. 
Uždėtojo* Oollins N. Y. 
Medlcal Instituto ir au
torius garsios knygos. 
“Vadovas in Sveikatą” 
kur} apsako visokias Ii-j 

Igas ir kaip buri sveikų oi 
apsirgus išsigydyti, •

Viriu] esanti gvaraacija yra visuose Copenhagen Tabokos pakuose.

Tabokos padarymas yra mokslišku priruotimu tabako, žmonių vartonei. Tas pats su 
tabaku, kaip virimas maisto ar rauginimas vyno.v Copenhagen Taboka svarbiausiai vartojama 
kaipo kramtymo tabakas. Ji yra gero tabako sakių todėl stipresni ir ilgiau gali tesėti.

Jeigu nėra jus aplinkoje, mus prisiusi m už* tikrą kainą, apmokėdami, j visas Suvienytų 
Valstijų dalis, bite kokį reikalaujamą tabokos Copenhagen 6-centmį pakelį.

AMERICAN SNUFF COMPANY, Dtpi. III Fifth Avenue* New Y«K N. Y.

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

kad tavo pašažierius gerai atvažiuotų, t&i siųsk ją per,

Sirgau ant uždegimą 
plaučiu ir paršai ima 
viduriu. Nieką* manie 

J>« galėja ižgyditi, bet 
ju*u vairiai pagelto. 
LUDWIKA8 SOLEK 

174 W. Kinny 8L, 
Neverk, N. J. i

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

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

KOZMAS GAUS DYKAI 
' kari* prislų* keletą 

. . markių, musų No. S 
kalni k>*ą, didžiausiu

Vagi_  lietuviškoj kalboj, M
v dideli puslapiai. Jame

ILICST1USTU, LITEMTOMS. I«mm, UTYMB
• 4 n J*oq stsEsniiž unmrim. e o

Etna iš Chicagos, antri met&l, 2( 
pūsi. 7x10 formate knygos, su virėja 
Mals. Prenumerata metams $1.00, p: 
vienis num. 10c. “Dagyje” telpa jva1 
rus lietvvių piešti paveikslėliai Iš ra
sų politiškojo lanko Ir visokį lipk 
Rrtuis pasiskaitymai. “Dagls” turi ra 
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy 
duolė nuo visokių “izmų” ir kitų ligv 

Siunčiaut pinigus už prenumeratą arba rašte 
visados reikia adresuoti žiteip:

“DAGIS” PuH. C©.,

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytoja* U Chin^aa.

>255 So. Halatad SL, Chlcago, III.
Gydo visokia* ilgas moterų, vaikų Ir vyrų. 

Jeipgl tori didele praktika ir gydo pasekmingai 
visokia* limpančia*, užsisenšjusisa ir pasipils-

Mes sutinkam apkeist, persiunčiant pirkėjo išlaidoms (remianties ant mus kainų) litą 
Copenhagen Tabokos pakelį, arba bile mus išdirbystės taboką, bile kada perlaiką iki pažen- 
kfintai dienai, jeigu ii taboka netaps pagadyta pa išsiuntimui ii fabriko.

Tiktai pilni pakeliai bus apkeisti, ir mums turi būt pranešta su priežastims apie išdirbius, 
pirmiaus negu išsiunčiama. ' '

Copenhagen Taboka padirbta ii geriausių senų, pilnai gerų tabako lapų, prie kurių 
tik tokios dalįs pridedamos, kurios naturaliikos tabako lapui ir tyros kvėpalų ištrauko*. Ta
bokoj palaikytas visas tabako gerumas, o prašalinta naturališkas tabako kartumas ir acidas.

Coponhager Taboka yra geriausias tabakas kramtymui Ir uostymui.

IŠGYDO IN 5 DIENAS šiiBS:
ir agentūra literatūros ant “Hortb Si in" Chicagc 
čipn galima gauti moksliškų, svietiškų irdvaaaš 
k j knygų, ražnnėių, škaplierių, abrosšlių, viaokn- 
.aikraštių, Amerikos ir Europos ir pspierų gro
tuotoms. Teipgi užlaikau visokio tav^ror juo 
dylo. paišelių, plunkanų, drokuojamų mašinikių 
britvų, stereoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne 
užmirškit* atailankyti. o buatte užgantdinu.

PETRAS M. KAITIS
1644 W. North ava. Chlcago, III

Geriausioji dovana Lietuvos
I . artojam*. .. .

Jau metas užsisakyti 
1910 metams

“ŽEMDIRBYS”
II Metai 

ūkio, prekybos Ir pramonijoe reika
lam* paėvpata* laikraštis, 

“Žemdirbys” eina dn sykiu per mėnesj. 
“žemdirby*” politika visai neužsiima. 
“Žemdirbys” rūpinasi tik pakeiti Lie

tuvoje uk|. prekybų ir pramonijų.
“ŽEMDIRBIO” KAINA:

metams 3r, pusei .metų Jr. SOk., 
3 mėn. 75k. - '

Visi skaitytojai, kurie iškarto užsi
mokės už 
metus, gaus dovanų dviejų rųšių dar
žovių sėklų.

Be to, “žemdirby*”, norėdamas Iš
platinti tarp ' savo Bkoltytojų gere- 
snuiosius ūkio jranklu*, kasmet skirs 
išllosavimui tarp savo skaitytojų bent 
po kiek ūkio įrankių ir kitokių ūkyje 
rekallngujų daiktų, o taip-pat Ir uki- 
ikų knygų.

1910 metais "žembirdye” skiria ii- 
Itosavimui tarp savo metinių skaity
tojų šiuos daiktus:

1) tris vien?.vagius plūgus, 2) du 
kaupti ; (t y. du tam tikru plugu 
šakniavaisiams apkaupti, aparti), 3) 
vieną d ra paką, 4) ,viena* svarstykles, 
5) vienų “Dadano” sistemos rėmelinj 
ivilj, 6) dvejas žirkles vaismedžių ša
koms karpyti, 7) penktas knygas A. 
žuvies “Apie Ūkininkavimų“ (abidvi 
dali), 8) penkias knygas M. Veito “Apie 
gyvulių ligas ir jų gydymų”.

Išviso 20 daiktų. - 
Kas todėl išankato \yž*lmokė* už 
'‘Žemdirbį” iškarto už ištisu* 1910 m., 
:asai dalyvaus augščiau minėtųjų daik
tų Mosavime ir galės kų nors laimėti.

Siunčiant pinigus reikia dėti tok
ai adresas: -

“Žemdirbio” Redakcija 
Vojenno-Gospitalnaja ui. No 8.

Pirmininkas: B. K. Balevičius, 
913 — 32nd st, Chlcago,

LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

“DAGIS“

D-rasW.AfMartišus
Ofisas R. 42’A«ditorium Bldg.
‘206 Waba$h an., Chlcago.

Gydau visokias ligas kaip šviežia* 
tėip ir uisi*enėjusias Ypatingai vi
durių Ilga*, moterų vaikų ir vyrų.

Teipgi priuikau akiniu* ir patai
sau nesveikas aki*

Offiso valandos: nuo 9 ryto iki i 
po pietų. Kitoms dienoms ir nedė
liotos offtM* atdara* tiktai pagal 
sutarimų- Pbone Harrison 1300.

At KALBU 
LIBTUVltKAŠ

DR. ZINS,«CHKAGO
Uslsuds* t Na* 6 ryte M • vrimra, 11*4*1*1, mt* • ryte IM 4 p* pietą. **

limoksi Angliftką Kalbą Je^u Amerikoje nemoki Anglišką 
■ Kalbą, tai gerai kinai, kad esi Jovanal kaip nebylys.

Bft į|efc¥jtBai lietuvi* gali gersi ir len
gvai išmokti, jeigu tikUi nori, DOVANAI. Kiekviena*, kurs tik per mane užsi
rašys, arba kitą naują laikraščiui skaitytoją prikaibin*, prisluntu* 02.00 ant m* 
no vardo, gau* vieną iš čion paminėtų laikraščių: ............................ " “
arba 
Baltramiejaus Nakt( kurioa kaina 70c ir teippat Gramatiką Mokintoją An
glų Kalbos parašytą visiem* gerai žinomo J. Laokto. Kaip tik kuria pristų* du 
dolferiu ui naują skaitytoją, tuojau* viską aptarė*. Meta* akaUosi nuo'dieno* už- 
■Irašymo Duodu Oovanaa, kad laikraščėų ■ 
skaitytojai daugintųal ir lietuviai kaip «ve- J |^| U IO IO $ 
timtaučiai turėdami gramatiką,. Išmoktų R
aglišką kalbą. Balotą dar galima gauti 59 E. 1 27“th St* 
yriai u dč tani 1 dol. viriau* Pinigu* aiąatl . M___ M- w,
Money Orderiu ir adftouoti tokiu adresu: YOTK, H. Ta

Teipat kiekviena®) pasiunčiu savo ka aliogų. visokių iš naujausių lietuviš
kų knygų. Atsiųsk 2c. štampų.

flĮ7PPl?irTQ|l 8ciykte nqo vafety 
M ll ąj VĮ Iv Iki i g kuriaoe, netikrj daktarai siclin^jt} !!!

Mat dabar metų taftas, kuriamų žmonės labiausia sergą; todėl ytairųs dak- 
tarpalaikjai ir siuhnėjų prastų* be verte* vairius, kurių iki Šiol nieką ndžinojo, ir 
▼tetoje gero, tik daugiam blogo pakaro ir kenkiu sveikatai, labiau nei pati liga.

APGINK PATS 8AVĘ IB ŠEINYNĄ.
Kiekvienas lietuvy*, tegul gelbsti! pats ir *avo šeimynų, nuo ne tikrų daktarų.

Rleger’s Gryna Ir Sena 
Monogram Degtine

Grj»iu*a* ir *šukri*a O«ru*i* Degti***. Btog«r t Mo*o-
*r»*> jr* abeolutlškal grysa ir f*rdi eteris* OvaraateeteMi rety* 
Ory** štetete Teiste”. Y petinge*, priima** ir gerdui *koato lltoa d*

»l*S*Talmf)o Jai ptrmylt* pe* KO ojo ko«t***erlu Mm rtema Su r. Vetot. 
■•f^auotl ttegtin** verylojel (D to U J tory N* M. I Dtelr et Ky). Kam 
aokšti a«*ŠU* kalant, tolgv «*ll pirk U Rlaparto Meeo*ram Desti** *i 
*epraa<a pirdaršjam* ailžuodemg kalng ir iutauplaU pleigu* uiatolky-

Mes užmokime prisluntimo liftas.

deni t-mitų daktarų ir veisti) be lokio* naudo*, ir — GBO »ore yra parodyti viaiema 
liti—i žtnonfm*. kati* bavo Irdami drišaM** ar deo*i*aa daktaru be jokio pasisa- 
kimo, kad aš turiu vi*nistšl{ bud* kunuomi tikrai iMvdau.
Namokik už gydymą b* naudos *— mokik už tikrą Išgydymą.

Aš tikrai išžvdau U*a* akiMo, pl**aą ir tekstą ari ir labai uraėsdirih*.

irie nepažysta ir niek* jų nežinojo 
_ NEW YORK MEDIKAL IN8TI 

,. _ -P --___ .___ - -- Per 18 metų šiame Institute, išgydė
tūkstančius liežuvių, kurie buvo desperectjoa apimti; už tai, kad kiti daktarai, 
nežinojo paslaptys stebuklingųjų -vaistų priskirti, tik Institute esanti galėjo 
patirti. Musų tūkstančiai testamouijų. Iii ’ 

Kad Tave kankina liga: gerklės, no*

Tešvintą kardas tiesos ugny”
Priimu prenumeratų visuomenės, li

teratūros, mokslo ir politiko* laikra
ščiui '

“BIRUTE”
Leidžiamo lietuvių naudai vienų kar
tų | šešias savaitės (umu laiku išeis 
tankiaus). Leidžia Prusuosė, Tilžėje, 
visiems žinomas veikėjas. Jonas Va
nagaitis.

Dėlto, kr.ni yra miela ir brangi mu- ' 
sų Tėvynė ir Jos surfųs, meldžiame Vi
sų užsirašyti. Kaina metam* tik 60c. 
su prieiuntimu j namus. — Kae pri
sius 7c. markėmis gaus vienų numerj 
pasižiūrėjimui. Priima prenumeratų ; 
ir pardavinėja atskirais numeraia:

JONAS DAGIS
3252^. Halstod 8t. Chlcago, III.

Slaptos vyrų 
• ligos ■

iššvdoma ireitai, tikrei ir •• 
pila* slaptybe. Nervų auail- 
paljima*. aupnolitn** tveika- 
to*. tedvau* riipryM*, auM-

vežio, kojų ir rankų akau»mai, kaip ir mėšlungis, migreną, dispeeiją, uauralgią, 
ni-'žai, Sberynud, likštuma* burnoje, trumpą atmintis ir soraažejimas proto, 
kaip homouidai, hydroselei, verecoselei ir piktosios užsikrėtusios ligos sypiielio, 
Šankerio, triperio, o nori buri išgydytų, tai ateik arba rašik lietuviškai pas:

’ THE C0LUN8 NEW YORK M EDICAL INSTITUTE

140 West 34th Street, NewYork 
žinai, kad čionai apturėsi va

ėto didžio INSTITUTO, kuris pe
liežuvy* tino getai, kas tai yra COLLINS N. Y. MEDIKAL INSTITUTAS ir 
žad ji* yra gerianriaa, seniausia*, ir tai pirmūnui* INSTITUTUS New Yorko 
valstyjoi, kaipo vienetinių Bsl.v^e, kuri* tiktai gali vadinti* COLLINS NEW YORK

cJlLUNS*NEW YORK

kito* lito* tikrei iš«vdotne*l 
U i pakeliate žento* ui.end .. 
to* ir aerviške* Ino* motery

Uinuodljimas 
Kraujo, f

ir vi*©* odo* M*o*< kaip ve 
puikai.piktoji dedvrvint. su»- 
votte. niežulys, betnortuodei, 
sutinime* žilių, naikinam ti nn-

mokintis Barzdaskutyklos? 
, Tamista šįumatą gali iš

mokti nuo 4 iki 6 savaičių 
\ Kainuos tau tik 130. Mes 

duosime vija setą skutimo 
Sg-Įjf prietaisų. S s amatas yra ę tinkamu perdėm visame 

sviete ir tamista turėsi ta- 
v da savo ypatišką vertei vys

te busi savo darbdaviu. Rašyk pas:
ir vaikų* pasako nuo ko ) NOSSOKOFF’S BARBER SCMOOL 
*---- --- l..^. ">---- - Pittsburg, Pa.

- OAR8USIS NEW YORKO DAKTARAS

Ferdinand Hartmann M. D. 
sako:

Jei sergi, ■toikuulrluk, bet pribuk arba parašyk pas mane* aš išgydysiu! 
&Per 30 metą daktaravęs, tyrinė

ją* medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios genaunia 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs 
universitetą per 20 metą gy
džiau Didžiam jam New Yorke 
VYRUS IR MOTERIŠ ir iš- 
gydžiau greitai ir gerai., ]į <

metiį atsidavęs 
praktikavojau Paryžiuje, Lon
done, Berline ir Peterburge, 
surasdamas naujausias gyduo

I les išgydymui visokiu ligų. Su
grįžus iŠ Europos daktarą bend
rovė išrinko savo pirm sėdžiu; o 
dabar užkviečia sergančius vi
sokioms ligomis* n< s paankaniu 

J via* R*vn mokslą sergantieinfc

PROGRESAS MEDIS ALIŠK AM MOKSLE!
Tik tie daktarai pasekmingai išgydė* katrie UmŲa Į medicin< 
gretą; katrie t* nedaro* negali sergančią išgydyti* užtai kad užrašo gyduole* 
ne naujausio bado, nes imujausl medicinos pagerinimai tokiems daktaraut 
nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti* netėmŲant į mokslą* Rsd 

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gyduolės* kurios hepataiso kraujo yra negeros ir negali į 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokią ligų. 
NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!

Užtikrinu* kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie ' 
nos ligos; už tai ir daugiausia sergančią išgydžiau ir tuos, 
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu* kad galiu tave išgydyti* tai 

tikrai apturėsi sveikatą.
n A c- A D/-' \ • Sergėki* garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti kom< 
PAoArvVjA. panijų šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, net 
numirusį daktarą Kalinsą garsina už tavo daktarą profesorių. Žinok gerai, 
jog geras daktaras niekad už algą nebernaus. Matant tokias neteisybes, kad 
apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos 
išgydžiau. kad serganti žinotų kur atrast tikrą pagelbą sveikatai, apsiga.’-tinuu.

APSIMU JUS IŠGYDYTI
nuo* reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir tonų. 
Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedirbi m ą vidurių. Galvos «kausmą, širdies, 
inkstų, kepenų ir plaučių ligas. r'~‘ 2 ‘ ** *
šalimo, slogų, sveikatos nusilpn 
psijos, neuralgijos bei nervų li£ 
nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnį 
čiamų kavarierišlįu ligų — nudegimo. 1

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

Dabartinis pinigų kursas yrą $53.25 už 100 rublių.. Dabartinės 
iifkorčių kainos ątvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 

. sekančios:
1. Holland-America*. Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į

New Yorką per 8 iki 10 dienų ....................   $66.10.
2. North Grrman Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Brcmo į

Baltimore per |2 iki 16 dienų................................... *^$61.15.
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 

New Yorką per 9 iki 12 dien
4. North German Lloyd,- Exįnesini Linija, perplaukianti mares

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

į New Yorką per 10 iki 14 dienų ........................................ $64.35.
6. Red *Star Linija, perplaukianti mares ir Antvverpo į Nevv

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

..po į Montreal per 12 iki 15 dienų ......... $60.30.
8. Rusriah-Ainerican Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus

^57-50- 
$59.10.

Dabartinės aifkorčįų kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos 9 
iki Tilžės yra sekančios: J
1. Hdlland-American Linija, perplaukianti mares iš Nevy Yorko
• j. Rotterdamą per 8 iki 10 dienją ........................................ $57.60.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore-

į Brertią per 12 iki 16 dienų . ......................  $53-20.
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Ncw

Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų .....r....................... $56.20.
4. North German Lloyd, Efįrresin? Linija, perplaukianti mares

iš Nėw Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų ............  $61.20.
5. Hantburg-American Linija, perplaukianti mares iš Nevy Yorko

į Hamburgą per 10 iki 14 dienų.............................................. $55-85
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antwer-

Pą Pęr 8 iki 10 dienų ...............  $57.80.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti marės iš Mont

real į Antwerpą per 12 iki 15 dienų .......... .........  $56.80.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

į Liepojų per 13 iki 18 dienų ......................   $53.00.
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo 

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

Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus rašykite mums į kur 
norite išvažiuoti -br iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, tai paduo
kite mums visų vaikų metus, o męs •’tgal pačta prisiusime jums 
visų linijų kainas, tada jus ^pasirinkę sau liniją kokią norėsite, 
prisiųsti mums pinigus per Mbnėy Orderį ir męs jūsų šifkortes 
kuo , greičiausai išsiųsime. ’ 7

Adresuokite mums visada šiteip?

įA. Olszewski
3252 So. Halsted St. Chicago, III.

A. 01szewskio Bankoj 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ UETUVYS NOTARAS 
Išdirba .“Doviernastis” — Kon

traktus, Raštus pardavTnio
ir visokius kitu* dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsulių. Inkorporuoja draugija* ir 
atlieka visokiu* kitus notarljaliftkus 
darbus.

Visokiuose notarijaližkuose reika
luose kreipkitės |

J. J. Hertnianowicz 
{Notary Public)

3252 So. Halsted st.* Chicago.

FRANKJ.BAGDZIUNAS
3351 Auburn avo., Chlcago, III

BandcIr Orchestra "
Mušiką pristatau visokiem* reikalam- 
Duodu lekcija* ant smuiko ir nuuvlc 
lino.Mokytoja* prie 9chmoH's Academ.. 
of Mušte. Rcom 87, Auditorium BMr

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Connselor at Law

132 S. Clark, Cor. Midlson St.
Atwood Bldg., Room BOS 

T*L Frenklii. 117*.
I Ltetavy* advokatas, baigt* ‘«•*» n»o k*l< Am*, 

į j rikaja. Vada ▼teo^tei* byla*, civiliika* ir krtan-

nemigos ir nuo visokių nįsikre-

dnią. baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moterilką ligų: 

dysiu ivležias ir uŽsisenėjusias liga*. Butų geriau, kad iŠ karto jas mane 

veni. Rąžyk*kaip moki ir kaip jauti nesveikumu* 
* i gyduole*. 

#, be skirtumo

kuri* tiktai

C0LL1K S NEW YORK, MEDICAL

RlFGfRS

ĮlW^ani
(■”* i”'

IMbkai . \ _ :_j| užMkymą o ksda *š»*l (tegtlnf tuomet Un«-
konl n> lak* t u ra* luinai Kaip ateistai* florų Patrina, te
tų kttomi* tegrin.ml* inepaittdamei ut kalta)” išderink 
llittei*®* U kilta*; duok aro draugam* į katele ti; išvartok, 

--- - p«*f turelio vtaoktea* Išmteiaįmena- Ir tada. >iru neperti- 
1 krtasl piteri. kad “Rtecvr * Mane grasi" >ra tokia gera arba rer.it>* 
dagtlaš nš kita*.'kurte* tšral lugr.t ak IlkMlt d*l| dattinš*, e mo* už-

nkK Riigtr'i Montgrin $r 
0 n prlnmii MINU *

pOO

Jh. Riige’t MMipin 1' 
T Ypatingai Gera j

.00

J.RIsgsr & Co., 1631 6*n**M St., Kinu: City, Mo.

rimą
■Ai> '-a
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