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POLITIŠKOS ŽIBIOS.
žiūrės, nes jų visų rankos purvi
nos. Išėjus aikštėn purvui vieno, 
pasirodo, kad ir kiti turi purvinas 

’ rankas,' su baltoms rankoms val- 
I tižios tarnų Maskolijoj beveik nė

ra.

MASKOL1JA..
Cįiinų randas uždraudė iš Ki- 

rino provincijos, Mandžtirijoj iš
gabenti javus. . Toks padavadiji- 
mas turėtų atgabenti nuostolius 
maskolių . rankose esančiam Man- pasiuntiniui 
džurijos gelžkeliui; todėl Maskoli- pas^ sulfatrų Mulai Hafigą 
ja, susitarusi su Anglija ir Vo- specijališk^ pasiuntinį ir perduoti 
kieti j a. pakėlė protestą prieš to- jam paskutinį'' Prančbži jos reika- 
kį chinų fando padavadijimą; ypač javimą, kad į 18 vai. butų išmo- 
smarkus Maskolijos protestas. Ši- kėta 12 milijonų doliarių Prancu- 
tos viešpatystės randa Chinų rando zijai karo išlaidų karfį apiin. 
pądavadijitoą priešingu sutari- kinfec Casabįanca. Jeigu tas ne- 

' įmins: Manyta buvo ir Ameriką bus jšpįidyta> tai Prancūzija už- 
pritraukti prie protesto, bet ji ne- ims Morokko pajūriuose muitynes 
sidavė, nes Chinuose Amerika jr niuitais paims sau prigulintį at- 
štengiasi nestoti Chinams ant l^e- lyginimą. Dabar mat Mulai Ha- 

atsisako Prancūzijai atlygini- 
mokėti, nors kiti jo pasielgi- 
rodo, * kad jis gana prilan- 
prancuzaius. Mulai Hafig 

tvanų nukentėjusiems prancu-

PRANCŪZIJA.
Prancūzijos randas paliepė savo 

i Morokko suftanate

. lio, bet velija juos kurstyti prieš fįg 
kitas .tautas, ypač gi prieš Masko- 
liją ir Japoniją. Mat Amerika, 1 mai 
kurstydama Chinus prieš Japoiri- kus 
ją, tikisi neleisti Chinams su Ja- nuo 
ponija susidraugauti, nes toks su- zanis savo kišeniaus davė 4000 
sidraugavimas Amerikai butti la- dol., taigi tiek jau. kiek davė Vo- 
bai nemalonutokio susidrauga- ųįehjos ciecorius.
Ytmo bijosi tefpgi Maskolija ir ki
tos turinčios valdybas Azijoj J£u- 
ropos viešpatystės. Jeigu Japoni
ja susidraugautų su Chinais ir jų nepasisekė apsiausti revoliucijonie- 
kariumenę' teip suorganizuotų, kaip rių jenerolo Chamorro, bet jis 

visgi tapo priverstas 'pasitraukti 
iš jo užimto miesto Matagalpa, nes 
prezidento kariumenė miestą bom- 
bordavo iš sunkių kanuolių, o to
kių revoliucijonierių vadovas ne
turėjo. Jis todėl, bijodamas, kad 
į';i neapsiaustų iš visų pusių, iš 
miesto pasitraukė.

į Managuą atėjo telegramai, buk 
revoliucijonierių jenerolas Chamor- 
rb pasitraukė nuo Estrado ir pats 
apsišaukė prezidentu. Jis per 
Amerikos konsttlių Sovigny pada
vė prezidentui Madriz išlygas pa- 
sidayjmo ir užbaigimo naminio ką- 
ro. bet Madriz pareikalavo, kad jis 
be jokių pasargų pasiduotų. Ži
noma,. tokių išlygų revoliucijonie
rių vadoVas priimti nenorėjo. 'Pa
braukimas jenerolo Chamdrro 
nuo jenerolo Estrado apsilpnintų 
revoliucijonierius. bet jie visgi ne 
mano jiasiduoti. Bet ir žinia apie 
norą pasiduoti, dar nepatvirtinta.

Sulyg kitų žinių7^įehei‘°)as Cha- 
(norro su savo kareiviais, pasitrau
kęs iš miesto Matagalpa, traukia į 
krašto sostapilį Managua. Skait
lių jo kareivių paduoda ant 600. 
Bet prieš jį stovi du prezidento 
Madriz jenerohi: jenerolas La r a su 
i,00 kareivių ir Ramirez su tiek 
au. Išsiveržiant iš miesto Mata- 
;alpa likosi užmuštas revoliucijo- 
u'erių jenerolas Masis.

Revoliucijoųierių vadovas jene- 
roftis Metui aplinkinėse St. Vincen
to turėjo kruvinus susirėmimus su 
< idesnėms rando pajiegoms besi- 
s :engiančioms jį paimti. Su jene- 
rphi Mena buvo ir tūlas ameriko
niškų liuosnorių skaitlius, kurie, 
:aip užtikrina Amerikos konsulius 

Maskolija, nors jos įtekmė Chi- atsižymėjo didėliu~narsimTtrr- Bet 
nuošė fiupuolė, griebiasi ypač giž- apie daugelį kitų amerikonų revo- 
dinimų, kadangi seniau mat tas lijucijonierių vyriausiasis vadovas, 
ginklas išduodavo gerus vaisius, jęnerolas Estrada atsiliepia labai 
Bet su Japonija jau ji. sykį gerai blogai. Jis/itet prisakė iš Bluefiel- 
pan|ok}-ta, ne drysta elgtiesi teip do apskričio išvyti amerikoniškus 
kaip seniau: dabar prieš ją nusit ayanturistus už jų nepagirtinus pa
lenkia iškartais eina išvien prieš steigimus.
Ameriką, drauge su buvusiu prie- 20 d. vasario į Ispanijos sosta- 
šu susitarusi, supainioja -kartais ptplį Madridą atkako pasitraukęs 
Amerjkos siekius.

• Maskolijoj dar vis aikštėn išeina 
darbai \ rando šnipų. Dabar Pe
terburge revoliucijonierių teisman revoliucija, o jos ir mandagesniam 
pateko du studentai universiteto, Madrizui nepasiseka nutildyti. Jį 
buvę revoliucijonieriai, užtai, kad piezidentas Taft, neturėdamas tie- 
į rando rankas išdavė daug revo- sos, gazdino bausmėms už nužu- 
liucijonierių. IMat randas visur dvmą dviejų amerikonų. Atkakęs 
jieškio agentų išdavikų ir ant ne- vienok Europon dabar Zelaya gali 
laimės .dar vis jam jokius pasise- sau juoktiesi iš prezidento Tafto 
ką Visuose žmonių, ’-sluogsniuose piktumo, nes. Europos net men

kinusią viešpatystė jo Amerikai ne
išduos.

savają, nereikalautų ji bijotiesi nei 
Amerikos, nei Europos net susi
jungusių tautų.

Nors Europos tautos ir šnaįriai 
žiuri į Amerikos siekius Azijoj, 
nes ji Europai bando ant kuilių 
mynioti, nors Europos tautos jr 
neparemia? Azijoj Amerikos, bęt 
ir jos geistų ,kad Amerikai pasi
sektų supykyti Chinus su Japoni
ja. Klausymas tik ar tas jai pasi
seks. 'Nors Chinai turi su Japo
nija daug nesutikimų, nors Japoni
ja su prievarta Chinus stengiasi 
savo vežiman įkinkyti, bet Chinų 
pojitiškiejie veikėjai gerai- žino,, 
kad karuose su Europos tautoms, 
ar su Ameriką. Japonijai, ir neno- 
rė4am, turi ginti Chinus. nes juųs 
gindama, gina ir sąvę. Azijoj mat 
jau ‘prasidėjo kova terp dviejų 
skirtingos kilus žmonių veislių —- 
terp baltparvių ir 
Kųl Japonija būvi silpna, Euro- 

, pety tautos net be karo grietiė vie
ną po kitam didelius Chinų žjeinės 
plotus, dabar to daryti negali; nes 
žinb, kad už Chinus užstos galin
ga Japonija. ’ Ir paskutinis karas 
Mąskolijas su Japonija užgimė ne 
už 1 ką | kitą, tik už Chinų provin
ciją Mandžiuriją’, kurią maskoliai 
is palmgvo stengėsi pasisavinti. 
Todėl Europos tautos ir Ameri
ka visokiais budais stengiasi Chi
nams ne leisti su Japonija jkt 
daug susidraugauti. Amerika tą 
bando daryti gerindamas! Chinams, 
remdairia juos, kurstydama prieš 
Japoniją, užstodama prieš ją Chi
nus, Eurppos tautos tikisi sulaikyti~ \r j ‘į e , "T
Chinus nuo susidraugavimo su Ja
poniją gazdinimais ir protestais, kki 
Maskolija, nors jos įtekmė Chij a|s

geltonparvių.

surasti. Toks vienok rando el
gimąsi demoralizuoja visą masko
lių tautą, kuri, dėl netikumo savo 
valdininkų iš tikro doriškai stovi 
žemiau negu kitos Europos tautos. 
Despotiškas valdymo būdas demo
ralizuoja žmonis, labiausiai gi tu
rinčius žmonėms tarnauti urėdnin- 
kus, nes- prie despotiškos valdžios 
žmones ųegali urėdninkų prižiūrėti. 
Maskoliškasis gi ir augščiausias

NICARAGUA.
Prezidento Madriz jenerolams

pirmiausiai į Mexiką buvęs Nica- 
rąguos prezidentas Zelaya, prieš 
kftrio žiaurų valdymo būdą ir kilo

vimų ministeris nemirs, jeigu ne
prisiplaks- kokios sunkios koiitipli 
kacijos. šovė jas likosi suimtas; 
jis priguli prie Egypto tautininkų 
partijos, kuriems nuo seniai nepa
tinka ministerių pirmininko darbai 
ir padavadijimai.

Nors Egyptas turi savo valdoną 
arba Kedyvą, nors turi ministerius 
ir nors dabar pašautas Batros paša 
buvo užrubežinių reikalų ministe- 
riu, bet šitas kraštas ištikro yra 
angliška valdyba, jos užsienių reika
lus prižiūri Anglijos rezidentas, 
Kedyvo ministeriai be angliško re
zidento pritarimo negali su kitoms 
viešpatystėms nei jokių sutarimų 
daryti.

Seniau Egypte turėjo didžiausią 
įtekmę prancūzai nukasę dvi juri 
jungentj Suezo kanalą. Bet suki
lus Egypto kariumenei, atsisakius 
prancūzams sukilimą suvaldyti, 
Anglija subombordavo miestą 
Aleksandriją, sukilusią kariuhienę 
suvaldė ir paėmė Egyptą iš syk 
neva trumpam laikui, 
jo nepasitraukė, iš čia 
karo prancūzų įtekmę, 
nužudė įtekmę tik dėl
mente partijų nesutikimų, kurios 
randui nedavė pinigų išsiuntimui 
Egyptan kariumenės. Iš to An
glija pasinaudojo ir sau paėmė vi
są Egyptą, kuris dabar turi apie 
9 milijonus gyventojų.

bet jau iš 
išstūmė be 
Prancūzai 
jos parla-

nes

durnos ,r savo būdą

• PRUSAI.
Prieš Prūsų rando sumanytą re

formą rinkimo-, seimo atstovų 
didesniuose miestuose žmonės ke
lia protestus, kadangi rando su
manymas neužganėdina jų,
mažai kuom skiriasi nuo senojo 
netikusio rinkimo budo. Prūsų 
seitnan rinkimo teises * mažai ski
riasi nuo rinkimo atstovų masko
liškosios
rinkimo dubios atstovų caro mi
nisteriai ir paėmė nuo niekiausio 
Europoj, Prūsų rinkimo budo, kur 
rinkėjai, sulyg turks padalyti į trįs 
kliasas. Prieš Jtokį būdą gyvento
jai nuo seniai protestavo ir rei
kalavo permainų. Randas todėl ir 
apdirbo naują sumanymą, kuris 
vienok mažai kuom skiriasi nuo 
senojo: žmones reikalavo visuotij 
no balsavimo renkant seimo at
stovus, randas gi paliko senąjį bū
dą rinkimo trijų kliasų atstovų; 
mat pabūgo, kad įvedus visuotiną 
balsavimą, žmones neišrinktų per 
daug socijalistų, kurių seime iki 
paskutinių rinkimų visai nebuvo.

Neužganėdinti iš rando sumany
tos reformos žmones dar vis kelia 
protesto demonstracijas. Svarbiau
sios dabar buvo Frankfurte ant 
Maino. Čia, 
su ginkluota 
300 žmonių, 
čiai smarkiai
jos ttž jos 
girną su žmonėms.

susirėmimuose mimų 
policija sužeista apie 

Žmones ir laikraš- 
užsipuola ant polici- 

žiaurų pasiek’ 
Buvo atsiti

kima, ’ka'd beginkliams žmonėms 
$u kardais rankos nukapota. Žiau
rumu dar niekur nepasisekė .žmo
nis tikrai nuraminti.

Berlyne, sušaukus miesto virši
ninkui miesto rodos susirinkimą, 
jie rado miesto nunan sutrauktą 
policiją, kuri, be žinios it prita
rimo miesto gaspadoriaus neturė
jo tiesos ruman ateiti. Jis todėl 
ir paklausė atvedušio policiją ofi- 
ciero: ką tas reiškia ir kas čia po
liciją sutraukė? Tas atsakė, jog 
atsiuntė jį su policistais miesto 
me tvarką daboti vyriausiasis po
licijos viršininkas, nes, girdi, mie
sto rodos nariai gali demonstra
cijas kelti. Bet pareikalavus mie
sto perdėtiniui pasitraukti iš ruimo, 
nedryso jo reikalavimui pasiprie
šinti ir, nors be noro, bet pasitrau 
kė. - t

Suprantama,' kad sauvaljški po
licijos pasielgimai, vietoj raminti 

Įžmonis, dar labiau juos sueizina.

EGYPTAS.
20 d. vasario Egypto sostapilvj 

Kžiro likosi pašautas to krašto mi- 
ništerių pirmininkas Batros paša 
Gnali; jis buvo ir Egypto užsienių 
miiisteriu. Pašovė jį vienas Kai
ro į universiteto studentas: paleido; 
į jį penkis šuvnus ir visus taikius. | sispietę į draugiją, susitarė su lie-

IŠ LIETUVOS.
VILNIUS.

(Nuo musų korespondento).
Vilniuje gyvenantieji latviai, su-

.utos” bu

mų susi-
prisirašę

Iraugija, pagal tos santtrties, mo 
ca "Rutaiv į metus 400 rub-, w 
ką turi teisę naudatica “Rūtos' 
butu susirinkimams ir. repeticijoms 
o teip pat gauna “Rūtos” 
salę 12 sykių į metus (6 sykius su- 
batoms ir ‘6 sykius nedėldieniais) 
savo vakarus-vaidinimus taisyti.

Šitą sutartį turės dar. patyirtinti 
“Rūtos” ir latvių draugijos visuo
tinieji susirinkimai. Galima tikė
tis, kad kaip vienos, teip ir antros 
draugijos nariai nieko prieš tą su
tartį neturės ir tokiu budu, gali
ma tikėties, jog susigyvena po vie
nu stogu su Vilniaus lietuviais ir 
broliai latviai. Labąi butų ma
lonu, kad abidvi giminiškos tautos 
arčiau susipažintų ir sugyventų.
* — Sausio 20
te turėjo būti visuotinas} naujai su
sitvarkiusios “Vilniaus lietuvių ar 
tistų-mėgėjų kuopos' 
rinkimas. Rrie ku<
yra daugiau 30 žmonių; susi n n- 
kiman tačiaus atvyko maža dalis, 
nes vos 14 artistų, todėl ir susi
rinkimas neįvyko, liko atidėtas ligi 
sausio 7 dienos, tą dieną 
susirinkimas skaitysis teisotu ne
žiūrint to, kiek susirinka žmonių.

— Sausio 31 dieną bus visuoti
nas “Rūtos” narių susirinkimas. 
“Rūta” jau įžengė į antruosius 

gyvenimo metus, taigi įdomu bus 
išgirsti valdybos atskaitą už pir
muosius gyvavimo niętus, iš ko 
matysis, kaip einasi MRtteai”, ar 
galės ji ir toliauš gyvucrtrto

— Greitu laiku p®e “Lietuvos 
Žinių” ketina pradėtį eiti mėne
sinis priedas “ Aušrinė**/ 
buvo manoma leisti *Mota!eivį”). 
Leis šitą priedą studentai Migi ir 
bus jis pašvęstas studentų reika
lams svarstyti. f

Neseniai lietuvių laikraščiuose 
praskambėjo žinutė, kad greitu lai
ku pra<lės eiti iš Vilniaus naujas 
dvisanvaitinis lietuvių laikraštis 
“Balsas”. Kiek man žinoma, “Bal
sas” vargu bo pradas tuoj eiti; 
greičiausiai jis pradės eiti tik ru
denyj, peš dalia r nepatogus laikas 
naujam laikraščiui pradėti leisti. 
Antra, dar ir valdžios leidimas ne
gauta, nors tikimasi greitu laiku 
gauti. “Balsą”, kaip žinau, leis 
ne vienas koks žmogus, bet visa 
žmonių kuopa. “Bąteo” pakraipa 
bus radikališka.

“Vilniaus Žinios”,--kaip matyti, 
visai sustojo ėjusio* ir daugiau 
nebeis, nes P. Vileišis nebeketina 
jų leisti, 
nenori.

Sausio 
pinnasai 
laikraščio
leidinėja musų kraštutiniai kairie
ji. Kaip šis laikraąįis bus veda
mas — pažiūrėsime pi r Ai ą jį nume
rį pamatę. ■ <4 ve.

£ KRONIO, VILNIAUS GUB. 
. TRAKŲ PAV.

Musų miestelyje yra žydas bat
siuves Jankelis. Jisai gerokai pra- 
turėjęs ir jiu buvo kurpalius vi
sai metęs į kampą. Bet ištiko ir 
jam nelaimė.-... Atsiradus kata
likų bažnyčiai prieš praeitas Ve
lykas ir atvažiavus kunigui, Jan
kelis sumanė iš to pasinaudoti ir, 
nupirkęs pleciuką iš vienos rusės, 
palei pat bažnyčią ketino statyti 
namus karčiamai. Parapijonįs ne
panorėjo tačiau karčiamos laikyti 
arti bažnyčios ir nenorėjo dubti 
statyties — Jankelis daugumą žmo
nių padavė į teismą, ale vis dėlto 
namus pastatė ir uždėjo sankrovą. 
Žmorjės supykę' sutarė boikotą. 
Nustojo lankyti -jo sankrovas (ki
ta palei valsčiaus raštinę), nusto
jo kalbėti, parduoti ir pirkti. Mie
stelėnai jo karvių nepriima gany- 
klon, nei vandens neduoda semti. 
Per visą pavasarį, vasarą .rudenį 
ir žiemą, t y. ikišiolei kroniškiai 
katalikai, boikoto laikosi, ir, rodos, 
laikysis iki tol, kol Jankelis bus 
Kruonio apielinkėje. Teip Janke
liui jau blogai prisiėjo ir pinigai, 
kiek buvo, išbyrėjo, jisai jau ,ir 
kurpalius suradęs, nuvalė, tik vėl 
bėda, kad ir batų siūti neduoda 
jam musų žmonės. Dabar musų 
miestelis jau išsidalijo į viensėdi
jas ir bažnyčiai (kunigui) žmonės 
atskyrė 5 dešimtines žemės ir jau 
“apkapčiavo”. .Jankelio sankro- 
vėlė liko ant bažnytinio jdeciaus 
ir jis, noroms-nenoroms, turės ją 
iškelti. Kur vienybe, ten galybė!

Dievo Muzikantas.

’ ieniai jau beskambėjo “Aidas”; 
lejaugi jau miršta? Nors, tiesą 
pasakius, daug panevėžiečių nela- 
>ai prielankus "Aidui”; sako, kad 
atrinkti “Aido” pinigai naudin
giems tikslams, - beveik ne- 
ipverčiama. Bet maža ką žmonės 
kalba. Geriau būt, kad pats “Ai
das” pasisakytų, ką veikia ir kam 
skiria savo turtus. Labai būt įdo
mu .... Rodos, dar niekada “Ai
das” neapskelbė savo atskaitos.

dymo laukelių pranešta, kad Rar- 
guvos' valsčiuj ir 
manoma įtaisyti pavyzdinių, ūkis sh 
bandymo laukeliais, 
Tūbelis papasakojo

teip komisijos

Į Toliaus p. į, 
susirinkusiems^

kaip seniau ir dabar ūkininkauja
Prusuose kokiuos 
kaip dirba išėmę ir

gyvulius laiko, 
kiek turj iš uki<į> 

vien}* 
ūkininkai, kuo

(“V-tis”).

IS MUROVANO-PONEMUNIO, 
PANEVĖŽIO PAV.

Čia yra dvikliasė mokykla, kurią 
daugiausia lanko latviai, lietuvių 
labai mažai. Aplinkinių gi gyven
tojų daugiau lietuvių negu latvių 
Lietuviai mokyklos bijosi.

pelno. Kaip gyvepa išėję į v* 
sėdžius musų krašte 
nepatogu yra gyventi sodžiuose; 
norint daugiau iš žiemės turėti pele
no, reikia tad išeiti į viert^ėdžiusį. 
Buvo ir kitokių jjasikalbęjimų i|* 
paaiškinimų uždiiotij klausimų^ 
Žmonės paliko labai patenkinti su* 
sirinkimu. į

Valdyba Išreiškia i 
J. Tubeliui už,atsi 
von.

(‘‘Žemdirbys”)

savo “ačiū” pi! 
tankmių Ragu- 

l ’aldyba.

■(“Sakinis”).

o kitiems * atiduoti leisti

mėnesio pabaigoje išeis 
numeris naujo lietuvių 
“\ isuomenl”, kurį iš-

Vilniaus Kat. Dvasiškių Semi
narijoje šiais. 1910 mokslo metais 
esama klierikų išviso 130: IV-jame 
kurse — 3o.'in-jlroe .— 30, II— 
p ir I — 46; tame skaičiuje esa
mi 17 dijakonų ir 4 subdijakonai. 
įstojo šiais metais seminarijon 30, 
jsišventė metų laike 2^.

Vilniaus vvskupįjet, toludko 
klebonas kun. Boleslovas Sperskis. 
buvęs \ ilniaus Dva». Seminarijos 
profesorius, kuris- buvo jmi vieną 
sykį valdžios suimu*. '■flei buvo 
suimtas už kokį tai ptniolnAą ir tik 
davus užstato* 5000 Aub. iapo lai-

I§ GIEDRAldvf VfLMlAUS 

PAV.
Sausio 4 d. buvo iriottkų suei

ga. Uždėjo ioo rublių algos vir
šaičiui ir raštininkui (Įligėio! vir
šaitis gavo ioo- rub.. 
6oo rub.). Butų 
kad butų tarnavę ir 
algą, bet musų 
kitaip manė. Per 
nutarta: panaikinti 
Sausio 5 d. buvo 
sueiga pasitarti,
reikės pinigų įnešti, 
tarta panaikinti 
ranas, bet aludės dar

linkas
žmonių, 

tą pačią 
kas tai 

sueigą
ir nionopolis.— 

vieno! seniūnijos 
kiek tež grudai

utę^ninkas^^g,,"^';ne pri-l Daktarai užtikrina, jog nuo p^-ltuvš^ “Rūta”. Latviu (*1

grudufi

ir ręste-

IS ŠIAULIŲ, KAUNO GUB.

darbininkų draugijos mokykla, ku
rioje išguldoma ne tik rusų kalba, 
bet ir lietuvių. Kam yra brangi 
lietuvių kalba, tegul pasiskubma 
savo vaikus ton mokyklon leisti, 
nes dar vietos joje yra. Juk per 
40 metų vargome, neturėdami tei
sės nei rašyti, nei skaityti. Todėl 
dabar pasiskubinkime pasinaudoti 
ta proga ir labiau pamylėkime savo 
kalbą. • J. Lietuvis.

(“šaltinis”).

I§ SIDORIŲ, ŠIAULIŲ PAV. 
čia dar neseniai yra buvęs so

džius, kurį p. šemiotos įpėdiniai 
pavertė palivarku, bet netrukus jo 
savininkai Syrjotovičiai, turbūt 
manydami, gyvi dar būdami, pa
sistatyti sau amžiną paminklą, tą 
savo tėviškę pavedė valstiečių ban
ko globai, kuris čia pasodino 32 
sentikių šeimvnas; pačius dvaro 
rumus perdirbo į “molelnią”, prie 
kurios apsigyveno oBtavnikas — 
obščinos^ ganytojas.!^Vjildžia įkūrė 
mokyklą ir atsiuntė-itačiatikį mo
kytoją; mokyklą laitko 30 moki
nių vietinių sentikiui ir aplinkinių 
lietuvių katalikų vilkai. įsikūrę 
naujokai vyriausybės didžiai gla
monėjami: netik pinigiškai-medžia- 
giška pašelpa ir ūkio padarais, bet 
aprūpinami net tokiais menknie
kiais kaip kalėdine eglaite, kurios 
papuošimui bankas pasiuntė tam 
tikrą agentą su pnndais parėdnių 
be: dovanų. r ■

Šiaulėniškių valstietis.

IS PANEVĖŽIO, 
dabar katalikų prieglaudaiČia 

darbuojasi “Saulės” kinematogra
fas. Rodo Jėzaus lig 12 metų gy
venimą, gyvenimą šv. Elzbietos ir 
juokingus paveikslus. Žmoniu/pri- 
sirenka vidutiniškai, ir jie mreigai- 
li atvykę. * Pelnu dalijasi per pus 
Saulė ir Prieglauda. Todėl atsi 
lankykite, tautiečiai: teip jus su
šelpsite net 2'katalikiški draugi ji 
ir patįs busite patenkinti, nes ir 
pasižiūrėt yra ko..

“Votyje” buvo minėta, kad Pa
nevėžio klebonas kun. Stakauska.- 
dalyvauja Peterburge blaivininkų 
suvažiavime. Tai apsirikimas, kle
benąs nevažiavo. . '

Dalar Panevežyj vakarų-vaka- 
rai: 2 lenkišku, 2 rusiški operi ir 
1 koncertas, o lietuvių.... nei vie-

ALIZAVOS, PANEVĖŽIO 
PAV.

Musų parapijos bažnytinę kasą 
užveizdi ne kunigas, bet patįs pa
rapijonįs. Yra išrinkta iš brosvi
ninkų tarpo du kasieriu ir vienas 
sekretorius. Kateteriai priima iš 
išduoda iš kasos pinigus visokiems 
bažnytiniems reikalams; sekreto
rius gi vis užrašo, kiek įplaukė į 
kasą ir kiek išimta. Per nekujį 
laiką kasos pinigus suskaito, kad 
bent butų tiek, kiek užrašyta sekre
toriaus. Tokią gerą tvarką pas 
mus įvedė buvusis Alizavo klebo
nas, gerbiamasis kunigas Breiva. 
Ir viskas buvo gerai, pakol neat
sitiko labai nemalonus dalykas.

Vasarą mirė Yalentanavičius. Jo 
žmona panorėjo nabašninko kūną, 
palydėti į Alizavą su brosvą, Už

IS

IS UTENU, UKMERGĖS PAV?
Neapsiriksiu pasakęs, jog kultu- 

ringiausis visos paiįapijos sodžius, 
..................... ‘litų į rytus nuo, 

geriausių klam- 
ūkininkai terp

brosvą ji davė to rublių. Visi 
brosvininkai tą dieną negalėjo su
sirinkti, todėl brosvą paėmė nešti 
šiaip susirinkusieji žmonės. Atly
dė jus kūną į Alizavą, kun. Breiva 
pinigus už brosvą padavė kasieriui 
p. Morkūnui, kad įdėtų į bažnytinę 
kasą. Kitą dieną kunigas pasakė 
ir sekretoriui, kad į kasą įplaukė 
io rublių. Sekretorius tai užrašė. 
Sekmadienį, susirinkus visiems 
brosvininkams, pasirodė, kad p. 
Morkūno neįdėta į kasą tie io 
rublių, bet išsidalinta su nešusiais 
brosvą, gauta , kiekvieno po to 
kap. Geras uždarbis! Nešė pri
gulinčias bažnyčiai vėlavėles, ži
bintuvus, užsidėjo brosvininkų 
kamzas, o uždarbį pasiima sau. Ge
ri kasieriai, kad bžnytinius pinigus 
dalina kam nori, tarytum, savo! 
Brosvininkai buvo prispyrę p. 
Morkūną atiduoti tuos pinigus, 
bet jis neatidavė. Vienok mano 
jį .būtinai priversti ^grąžinti pini
gus. Ar nevertėtų p. Morkūnui ge
ruoju atiduoti pinigus, nes aiški 
jo kaltybė ?

I§ RAGUVOS, UKMERGĖS 
PAV.

Jau baigiasi metai, kaip Ragu
voje gyvuoja Ūkio ratelis. Na
rių tėra vos 25. Pagal įstatus: su
sirinkimai gali būti kiekvieną mė
nesį, bet žmonės dar neįpratę lan
kyti susirinkimus, ir valdyba ne- 
visados gali ' sutraukti reikaliugą 
skaičių narių, idant pasidarytų pil- 
las susirinkimas. Dažnai j pas
tirtąjį susirinkimą atvyksta kele
tas narių ir pasikalbėję arba per
skaitę ką nors, išsiskirsto; pilnų 
susirinkimų tebuvo keletas. Pas 
altiniame susirinkime, kuris įvy

ko Sausio 3 d., žmonių buvo dau
giau 40, gal būt dėlto, kad išgirdo, 
jog atvažiavo agronomas p. J. 
Tūbelis, kuris žadąs plačiau papa- 
jakoti apie ūkį. Valdyba susirinku
siems pranešė, jog Vilniaus arklių 
/eisimo komitetas šiais metais ne
galėsiąs pastatyti Raguvoje vėisli- 
lių drigantų. Beto, Ūkio, ragelio 
valdyba spalių mėnesyj buvo krei
pusis į Ukmergės žemės tvarko
mąją: komisiją, kad atsiųstų agro
nomą pasikalbėti apie ūkio bandy
mo laukelius.

Iš komisijos gauta atsakymas, 
kad prašymas peržiūrėtas ir nu-

Kutleriai, už 7 vior!
Utėnos. Dauguma 
simų iš ten kįla. 24 
savęs gyvena malorįiąi, kiekviena
me reikale vienas
Triobos švarios, žsionės energiš-' 
ki, kalbus, svetimas hnogus iškarto' 
jautiesi tarpu kutlieri^ių kaip sa
vo šeimynoje. 4

Gruodžio 27 d. bt 
••i aLilJnę šeimynišką vakarą. 

“Į mokslą” ir “NaL^l 
rai” dekliamavo, dainavo; paskui 
buvo paskaityta api<i‘Kudirką, ko
kiomis aplinkybėmis 
si tėvynės gėrybei, 
praktiškų klausimų 
ginčijosi, reiškė savo nuopioncs.
Tai valandai žmogų Oja u tris, kaj^ 

>. persikėlęs 
'■ kion ku I tu ringOn Mii n.

skrajojanti krasa. Visi! _ 
sitaisę, gražiai linksminosi; kad l 
net malonu žiūrėti, jį

Na, tokie pasilinksminimai tai 
kas kita: negaila sugaišto laiko ir 
išlaidų. Kad daugiiu tokių Kut« 
lerlų! . Svetys.

jkitam padeda.

ilivo jie pasida- 
j. Vaidino 

ųnlai — praga-

jisai darbavo- Į 
Kįlo keletas 

iš gyvenimo;!

O IT

IŠ SUDERGIU, UKMEGES 
PAVIETO.

Odincoi

ta Ji<

mo- 
būti- 
ytiės 
yivoj 
o it

lan-

įaus

Prie stačiatikių vie molyno! cerk
vės yra “cerkvinė mokykla”, 
kiniai, kurie tenai mokinasi,! 
nai turi lankyti cerkvę ir moi 
maldų. Prižiūrėtojus, Raį 
šventikas. Kiųrgos 
Bogoj avlenskio.

Katalikų vaikų yra
ko tą mokyklą daugausia 
kad trūksta mokyklų Su! 
valsčiuje. Dviejų mokyklų [(vie 
noje 100, antroje 50 
pa) Subačiaus valsči|ti toli peuž 
tenka:- Kaip gyvai, 
čia “Saulės” skyrius 
Bet nėra gerų veikė; ų. Blaivybt 
irsta; kasžin, ir “Satlė” ar besu- 
irtų. O norinčių prisidėti priĮt 
draugijos atsiranda gina nenįi 
Matyt, dar negreitai t ii įvyks;

Stačiatikių vienuoli ams nekoks 
gyvenimas terp kito u—
nių: ilgu, neramu.... 
čia uždaryta, bet slaptųjų netrukS- 
sta. Nekokia naudą 
cerkvei ir valstijai, ners seniai jie 
čia apgyvendinti, nuopelnų rusi
nimo dirvoje nei kiek 
dyti.'

raikų tesutejj

reiktti jkurti 
ir mokvkla.

akėjimo amty 
. Monopplipfe

iš vienuoliu

negali paro-
Pavasario Vėjas. 

(“V-tis”).

iš Pasvalio, Panevėžio
• ’ PAV.

Kas rudenį čia atvažiuoja kur 
iš \gilumos Rusijos ! 1 Tisas kailių 
dirbti ir padirbęs kel s įnėneįius, 
išsiveža apie 1 tūkstantį rublių'^*; 
Tai kam Amerika! . k 
savo ūkį dirbą, o ant 
riuoja į kokią ten Lieįuvą sau pi-1 pp 
nigų parsivežti. Nejaįigi iš lietu
vių nėra kam kailių di

i rusas kątlitj

Per vakarą-* 
žiemos vari .1

(“L. U.”)

hrbti?
Akuotėli/.

. I§ SUVALKŲ į
Suvalkų gub. gminų < 

tarimai gali būti užrašomi rusiškai 
ir lietuviškai. Knygose 
nutarimams užrašyti ii

sueigų <n»*

gi sueigos 
ikišiol yra

Mi 
■ t !s' < 1 

- Į to’ to



brikų visai nėra. Dabar kaikurie 
re įkūnija, idant “prigovorų” kny
gose butų tam tikri parašai kaip 
rusų teip ir vietine kalba atspauz- 
dinti. Ištikro teisingas rei^calavi
lnas ir visi valsčiai to turėtų parei
kalauti, nes kitaip, kad įrašyti lie
tuviškus nutarimus, daug užima 
raštininkui darbo.

Suvalkų, gub. jaunimas vienoj 
vietoj neseniai surengė vakarėlį ar
ba gužynę. Programa tokia: bu
vo vaidinta Žemaitės komediją 
“Valsčiaus Sūdąs”, du monologai 
-L' “Ponaitis” ir “Muravjovas” ir 
paMekliamuota eilės .— “Nemunas 
ir “Nužudytas”. Paskui buvo skra
jojanti krasa .dainos, šokiai. Kad 
kuodaugiau tokių “gužynių” jau
nimas surengtų!

kliavimas žymiai pradėjo pulti, ži
noma, pirmiausia dėlto, kad žmo
nės patįs pradėjo jau susiprasti, o 
paskui, kad pasidarbavo šiek^tiek 
vietiniai kunigai ir iš dalies “Ži
burio” draugija.

Bet tuo labai džiaugtis da ne
galima, išgeriančių pusėtinai, ypač 
tų, ką su kariukais, puskartukais, 
arba malkų vežimukais mėgsta 
miestelį atlankyti, yra nemaža.

“Blaivybės” draugijai bus su 
tokiais ir panašiais žmonėmis dar
bo iki sočiai. - šapalėlis.

(“šaltinis”).

. Iš KIDULIŲ, NAUMIESČIO 
y . PA V.

šių metų sausio pradžioje buvo 
Kidulių valsčiaus . sueiga. Nutarė 
šiaudinėj-Kaimelyj ir Sudarge 
šventadieniais, atidaryti visas smu
kles. Mat, pernai, turbut, netyčia, 

. ėmė ir sutiko jas uždaryti. Di
liausi girtybės šalininkai pasiro
dė šiaudinės ir Karališkių gyven-

• tojai. Kai-kurie iš to džiaugsmo 
buk tik į trečią dieną sugrįžo na
mo. V'isas pasaulis kovoja su gir-

• lybe, o Kiduliškiai su blaivybe! 
Gėda už juos ne tik Zanavykams, 
bet «r visai Lietuvai!

Rudėtiius. J 
(“Šaltinis”).

Iš NARVAIŠŲ, SINTAUTŲ V. 
NAUMIESČIO PĄV.

Sausio i>6 d. Sintautd sargybi
niai musų* apielinkėje beveik pas 
kiekvieną ūkininką darė kratą, j ieš
kojo ginklų. Rado tik pas du po 
seną šautuvą. Kaimietis?

Iš GEISTARIŠKIŲ, VILKA-
Į . VISKIO PA V.
Žmonės čia gana gerai gyvena, 

laukas g'ęras, bet apšvietimas labai 
nupuolęs?. Iš 20 ūkininkų vos vie
nas laiko “šaltinį”, nors pačta per 

ūmą tris kartus pereina. Nieko 
■gelbsti nė mokykla, kuri čia jau 
a. Teisybės liudytojas.

(“šaltinis”).

IŠ PANEMUNES, NAUMIES
ČIO PA V., SUVALKŲ GUB.

Šios apygardos kai-kurie gyven
tojai tariasi čia Panemunėj įsteig
ti “Vartotojų Draugiją”. Pasitei
ravus, pasirodė, kad esama gana 
apsčiai pas kai-kuriuos gyventojus 
pinigų, kuriuos ketinama suvartoti 
minėtosios draugijos įsteigimui. 
Galima tjkėtis, pavasarį jau įkur- 
s&ne tą draugiją. Be to manorpa 
įkurti Krętkampyj (pas kitų. Sabą 
prie kurorto) dirbtuvę cementinių 
plytų bei degpanių.-

Uaidelįio tas..
} , (“šaltinis”). ij lį

' J 5 įl
IŠ PILVIŠKIŲ, SUVĄLKŲ G, 

Apšvietimas ir stfsipratirhaji paš 
mus nors nepersmarkiaus^, visgi 
eiha pirmyn. Trokštančių mokslo 
skaičius vis auga.

•Draugijų skaičius didinasi. Taip 
pas -mus dabar jau gyvuoja šios 
difaugijos:

[“Žiburio”, Žagrės”, “Taupiino- 
skolinimo”/“Gyvo Raž.” ir da da
bar neseniai! įkurta “Blaivybės” 
skyrius. • i

Didžiausias vargas pirmiausia 
yra “Žagrei”, o dabar nemažas, 
turbut, bus vargas ir “Blaivybei”.

“Žagrei” vargas, nes daugelis 
žmonių, žydų glostomų ir vilioja
mų, nenori užsitikėti, vis laukia jos 
žlugimo. Į * f ‘Į
Kuone kiekvienas išranda ją la

bai naudinga, ^ikalinga, bet kada 
prieina prie trylikos rublių, visi

IŠ MOCKAVOS, KALVARIJOS 
PA V.

Musų valsčius gana didelis, su
sidedąs iš 13 kaimų. Valsčiaus 
mokykla stovi pačiame valsčiaus 
krašte ir sunkiai pasiekiama toli
mesniems valsčiams. Per neseniai 
buvusią sueigą valdžia pasiūlė pri
sidėti valsčiui prie naujos moky
klos pastatymo. Ji duoda moky
klai 1500 rub.; jei namą statysią 
medinį ir 2000 rublių — mūriniam 
namui. V iskas, rodos, Lutų kuo- 
geriausia. nes kita mokykla būtinai 
reikalinga.

Bet valsčius statyti mokyklą at«-: 
sakė. Gaila! ,

(“šaltinis”).

iš Garliavos, Marijampo
lės, pa v.

Sausio 17 d., buvo valsčiaus su
eiga. Buvo kalbama .apie vals
čiaus išlaidas kitiems metams? 
Žmonės fbuvo neužganėdinti tuo. 
kad reikia 'mokėti po~T~kap. nuo 
margo už. neturtėlius, kurie susir
gę patenka ligonbučiuosna. Girdi, 
esą tokių pinigų, kuriuos valsčiaus 
ponai pasidalina, taigi tais pinigais 
butų galima ligonbučiams apmokė
ti, arba mokyklą užlaikyti. Nu
tarta šventadieniais aludes užda
ryti, neprašytus svečius, atėjusius 
naktį į vestuves, įduoti policijai, kad 
pasodinus dviem parom kalėjiman.

Artinasi viršaičio rinkimai. Kan
didatai jau su savo šalininkais sėdi 
aludėse. Reikia tikėties, kad rin
ktinai gali būti tokie kaip 'Pane
munės valsčiuje.

— Keletas garliaviečių padavė 
prašymą gubernatoriui, kad jiems 
leistų vartotojų draugiją.

— Prie “Žiburio” draugijos pra
deda po truputį policija kabinėtis, 
reikalaudama nurodyti, kokiais įsta
tais remdamiesi, darome susirinki- 
mus. . • .

— Apielinkėje daug žmonių ser
ga tymais ir difteritu.

CarliaTietis.
. (“šaltinis”).

. BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Baisi drama atsitiko šiose die

nose Javėšų kaime, Suvalkų gub.
Viršminėtame kaime gyveno ^dii 

broliu*Juozas ir Mykolas Novic- 
kiai, kurie išviepo valdė gana di
delį žemės plotą. Abu broliai ir 
juodyiejų šeimynos gyveno san
taikoje. .Pastaruoju laiku Myko
las išrodė lyg nevisai pilno proto. 
Bet buvo tykus ir ramus. Šiose 
dienose Juozas Novickis su savo, 
žmona ir su brolio Mykolo žmo
na išvažiavo Laipunų sodiiun ant 
turgaus ,0 jo brolis Mykolas, pasi
uko su savo ir dvejatu brolio vai
kų namie.' ■ Iš pradžios jis, kaip 
paprastai, kaž-ką dirbo po namus, 
o nup pietų staiga pradėjo galą
sti didelį virtuvės peilį. Prie to 
darbo užtiko jj. vynansysis jo sū
nūs. Tėvas paliepė jam eiti į mo
kyklą. Vaikas, žinoma, išėjo. Bet, 
kuomet jis apie 3 vai. po pietų 
pargrįžo namon, tai, atrado jis čia 
baisią, kruviną dramą: grįčioje ant 
grindų gulėjo sukruvinti jo se
serys, Rozalija, Ona ir brolio 
Pranciškaus lavonas; seserįs buvo 
dar pusgyvės. Išbėgęs ant kiemo 
it pakėlęs vyksmą, vaikas pradėjo 
j ieškoti tėvą, brolį Joną ir seserį 
Antaniną. Pažiūrėjęs į daržinę 
per plyšį, pamatė jis kybantį ant 
virvės tėvą, šalę tėvo gulėjo pa
plautas jp brolis Jonas. Vyriau
siąja savo seserį Antaniną rado 
pagaliaus visą sukruvintą pas kai
myną S.

f Vienintelės^ liudininkės tos bai
sios Juozo Novickio dukterįs. Vie- 
sios Juozo Novickio dukerjs. Vie
na iš jų, Bronislava, kuriai tik 3 
metai, pasakoja, kad dėdė My
kolas, įėjęs į grįčią pradėjo mušti 
kirviu savo vyriausiąsiąs dukteris; 
iš pradžios jos dar gynėsi ,bet 
paskui Rozalijai teko su kirviu 
per galvą, kuri ant vietos nu
virto, , Antanina paspėjusi išbėgti

prieina prie trylikos rublių, 
. puikieji sumanymai dingsta įr pa

silieka tik vienas tuščias žodis — 
tai “paskiau pažiūrėsiu da”. To
kiu budu, žinoma, kitas žiūrės li
gi savo mirties, ir nepastebės, kaip 
jam žydeliai ir nuo kelių metų už
silikusias. niekam ųetikusias trą
šas įbruks, kaip buvo pereitą ru
denį ir kitokių apgavimų pridirbs.

Bet dėlto nėra ko nusiminti. 
“Žagriečių” kuopa pas mus vis 
auga ir, reikia tikėties; augs, tik 
Pieve duok, kad skubiau tas atši
limų..

“Blaivybės”, žinoma, prisidingi, 
/kaipo blaivybės..

"Blaivybės” skyrius atidaryta’ ly
giai per Naujuosius Metus. Turi 
dabar narių 120, pusė to nesus- 
pėjo_tą dieną prisirašyti. ‘
jną mus, nors nebuvo <ia “Blai-

vyhės^^draugijos, vienok girtuo- pas kaimyną. Bronislava palindu-

si po lova ir mačiusi, kaip dėdė 
Mykolas užmušė Onutę ir Pran
ciškų. Dėdė prašęs, kad ir ji 
lįstų iš palovės, bet jį bijojusi, nes 
dėdė ir pats sau mušė kirviu per 
galvą.

(“R. Naujienos”).*

IŠ RYGOS.
Rygoj, sausio 16 d. ant musų 

scenos pasirodė p. Kočanausko ve^ 
damas choras ir p. Žemkalnio dra
ma "Blinda”. ’ Choras padainavo 
keturias dainas; iš kurių geriausiai 
nusisekė “štai saulelė nusileido”. 
Pirmąją dainą “Kad bučiau paukš
teliu” bedainuojant,* buvo lyg iš- 
klydę chorp balsai; bet paskui vėl 
susigriebė ir antrą dainos pusę 
gražiai sudainavo; tik p. Radvylos 
akompaniavimas nevisiškai sutarė 
su choru, ypač perėjimuose nuo 
forte į piano; regima, p. Radvila 
mažai repeticijų drauge su choru 
tebuvo daręs. Paskutinė daina 
“Močiute mano” buvo dainuota 
pergreitu tempu ir perėjimai nuo 
forte į piano išrodė šiurkštoki. 
Jei tą pačią “Močiute mano” butų 
užnešę .kiek lėčiau, klausvtojai bu
tų išgirdę pilno meilaus už šir
dies tveriančio liūdėjimo — liu- 
liuųančią, banguojančią lietuvišką

Reikia pastebėti, kad cho-
terp

dainą. P
rui trūksta gerų balsų; tik 
storųjų balsų buvo girdėti kele
tas gražių, tvirtų balsų. Nors 
piai besidarbuojant, ir tie patjs bal
sai gali pagerėti, bet linkėtina cho
rui dar naujų, geresnių šitai spra
gai užpildyti. Tačiaus neilgas dar
bavimasis p. Kačanausko jau liu
dija, kad Rygos lietuviai nepoilgo 
susilauks tikr«Ti gero choro, kurs 
pakels musų dainos dailę svetim- 
t a učių akyse. je*t tiktai nuo .Are
nos skambės grynai lietuviškos me
lodijos___ Dabar pasakysiu ke
lis žodžius apie antrąją vakaro da
lį, būtent: apie. “Blindą”.
drama paimta gyvai iš lietuvių gy
venimo, grynai ^demokratiško turi
nio ir teip publikai patiko, kad 
daugumas nei nebežinojo, kaip ja 
gerėties. Iš visų salės kertelių 
buvo girdėti vien tik pasitenkini
mo ir pagyrimo balsai. Tik aš 
nesuprantu, kam p. Žemkalnis . iš
vedė tokiu demokratu studentą ba
joraitį (III veiksme). Man ro
dos. kad toje atmosferoje, kaip III 
veiksme p. Žemkalnio nurodyta, 
negalėjo išaugti jaunikaitis tokio
mis pažiūromis. Aš bent tokių ba- 
jervaikių nesmi matęs. Jeigu pa
našių ir pasitaikytų, tai tik kaipo 
išimtinos žmogystės. Bet p. Žem
kalnio išvestas jaunos bajorų kar
tos tipas, nes ir bajoraitė nebesi- 
k?nčia dvokiančioje .puvėsiais ba
jorų atmosferoje.... “Blinda” ta
čiaus užima žymią vietą terp musų 
scenos veikalų. , ,

Pats “Blindos” vaidinimas ga
na gerai pasisekė.
dintojai roles pasiskirstė kuoge- 
riausiai.
žydo, či| 
Kiti visi, 
čiąus kai-kurie nemokėjo savo, ro
lių, painiojo, griebdamiesi už sve
timųjų rolių ir tt. * Tur-but, pcr- 
mažai repeticijų tebuvo padaryta. 
Paminėtas dar Uršulės * rolės už
baigimas, kaip ji sielvartaudama 
puolėsi prie mirštančio. Blin
dos mirtis perdaug ilgai truko, kas 
mažino gerą įsvarbą. Nežiūrint į 
kai-kurias silpnai- išpildytas 'vietas, 
galima pranašauti “Rateliui” gra
žią ateitį, jei tik jo nariai nepatin
gės daugiau, negu šiuokartu, pasi
darbuoti, idant užimtasis darbas 
išeitų visiškai be ydų.

O ratelis tikrai galėtų tai pada
ryti .... E. M.

Rygiškiai laikraščiai praneša, 
kad policija konfiskavusi išėjusį 
aną dieną paskutinį numerį laikraš
čio “Rižski j a Novosti”.
. Baltijos dalininkų sąjungoje vo
kiečiai paėmė viršų ir įsivedę kai- 
kurias sau pirmenybes. Todėl lat
viai, kaip girdėti, nenori į ją ra- 
šyties.

Daug kratų policija padarė naktį 
į 14 d. sausio. Suimta 34 ypatos, 
įtariamos dėl įvairių prasikaltimų.

(“R. Garsas”).

stro-

Ratelio” vai-

Puikiausiai buvo atliktos 
ano * ir Bajalienės rjlės. 
Kors ir gerai vaidino, ta-

bego ‘valdininkas Kuznecovas, pa
grobus 93/fto rublių.

n (*R. Garsai).
J- »________

IŠEIVYSTfi Iš RUSIJOS 
AMERIKON.

Keliavimas uždarbiauti į sveti
mas šalis nėra pas-irius naujiena. 
Svarbu mums žinoti, kaip ne tik
tai lietuviu^ bet ir kitos esančios 
Rusijoje tautos keliauja Amerikon.

Nuo dešimties metų pradėjo la
bai daug keliauti iš Rusijos Ame
rikon. Seniaus Rusija užėmė tre
čių vietą. Daugiausiai išeidavo iš 
Austrijos, paskui iš Italijos. Da
bar Rusija pralenkė Italiją. Lau
kiama, kad neužilgo Rusija duos 
daugiausiai išeivių. Metai į metus 
smarkiai auga keliaujančių į Ame
riką skaičius.

Rusijos išeivystė prasidėjo 50 
metų atgal 4ai yra nuo ,1857 me
tų. Tais metais nukeliavę iš Ru
sijos 74 žmonės. Nuo to laiko 
ligi 1908 metų iškeliavo iš Rusi
jos Amerikon 2 milijonu, 83 tūk
stančiai ir 16 žmonių.

Keliauja Amerikon įvairios tau
tos. Daugiausiai išeina žydų; pas
kui lenkų, lietuvių ir latvių; to
linus suomių (finų), vokiečių ir 
rusų. Per paskutinius aštudnerius 
metus, tai yra nup 1900 ligi 1908 
metų iškeliavo iš Rusijos Ameri
kon : 1) 
37L973; 
lietuvių) 
469; 4)
kiečių 83,020; 6) rusų 53454 žmo
nės; kitų tautų 13,358. Išviso per 
aštuonerius metus iškeliavo 1 mi
lijonas 4)i tūkstantis 813 žmonių.

Šios žinios paimtos ir užrašų 
Amerikos vyriausybės daromų. 
Tuose užrašuose lietuviai neatskirti 
nuo latvių. Iš paduotųjų skaitli
nių matome, kad daugiausiai eina 
Amerikon žytlų. Beveik pusė vi
sų išerrių (45% vieni žydai). Ga

Žydų 666,557; 2) lenkų 
< tame skaičiuje yra daug 
3) lietuvių ir latvių 132- 
suomių 121.1)82; 5) vo-

Pati
'Įima tatai išaiškinti tuo prispaudi
mų ir ^Vairiais teisių apribojjmais, 
kuriuo^ kenčia Rusijos žydai.

Žydai nukeliavę Amerikon daž
niausiai apsigyvena New Yorke 
arba jo apielinkėst. ‘Viename NeU 
Yorkę *yra 'fcpie milijonas žydų, 
arba kdtvirta* dalis visų gyventojų.

♦ Žydas nukeliavęs Amerikon ne
si griebia sunkių darbų. Jisai pri-. 
stoja pagelbininku prie kokio ama
tininko, arba pfrklio. Pramokęs 
angliškai ir apsipažinęs su Afrte- 
rikos-gyvenimu. stengiasi jisai sa
vo “interesų” užvesti. Žydas tik 
žiuri, į kad kuogreičiausiai galėtų 
pralobti. Žydai iš Amerikos jau 
nebegrįžta Rusijon.

Po žydų daugiausiai iškeliauja 
lenkų ir lietuvių. Šie neina Ame
rikon, kad visada tenai apsigyve
nus. Kiekvienas bemaž keliau
ja užsidirbti keletą skatikų, ka’d 
senatvėje namon sugrįžus, žmonas 
ir vaikus užtatai namie palieka, o 
keliauja vieni vyrai.

Lietuvių, kaip ir lenkų, darbas 
juodas. Dirba ‘anglių kasyklose, 
arba pas ūkininkus, tcip vadina
mose farmost Kadangi Ameri
koje laukia sunkus darl>as, užtai 
ir eina tik suaugusieji. Daugiau
siai iškeliauja nuo 15 ligi 45 me
tų. Amerikiečiai lietuviai nemėg
sta ukiu iižsiifriti. Antai suomiai 
nukeliavę AniVrikon stengiasi že
mės sklypų Jgyti ir savo ūkį įkur
ti. Lietuviai bcvėlyja. kitiems tar
nauti. : '

IŠ LATVIJOS IR IGAUNIJOS.
Valdžia sumaniusi pradėti kolio- 

nizuoti Latviją rusais, kaip kad 
dabar yra daroma Lietuvoje.

Ventpilėje Kuršės gubernato
rius įsakė išardyti Rygos pasigel- 
btamos draugijos‘skyrių.

C‘R Garsas”).

* ' (“Šaltinis”).

BLAIVININKŲ SUSIVAŽIAVI
MAS PETERBURGE..

Gruodžio; 28 d., pirmą valandą 
po pietifc Barjprų susirinkimų sa
lėje su d ulei* -iškilme atidaryta pir
majai upps -Rusijos blaivininkų 
susivažia,vjmas^. .

Penki fįmta’ su viršum atstovų 
atvyko iąttysų.tRusijos kampų. Iš 
lietuvių JUsto^ų buvo nuvykę į 
susivažiayjjną ;/kun. P. Kemėšis, 
kun. Jurgąiti^j^idlavos, klebonas, 
kun. švgiptrys lįti..

Posėdžiai buyo labai triukšmin
gi. Didžiausį triukšmą kėlė ir la
biausiai tųųkdė ramų darbavimąsi 
socijalistų /darbininkų atstovai, už- 
puldinėdami ąųt. krikščionių tikė
jimo, reikj^audami, kad iš moky
klų butų prašalintas tikėjimo moks
lo aiškinimas. .DėJųii tos prieža
sties stačiatikių kunigai išėjo iš 
susirinkimo.

Susirinkimas priėmė šiuos svar
besnius nutarimus:

i. Pripažinta reikalingu' daiktu 
f mokyklas įvesti jųškinimą blai
vybės reikalingumo, panaikinti vi
sokius su vi

iš PINSKO.
Skyriaus Azovo-Dono

žymus skaityklas tai- 
t draugijas, platinant

mo aiškinimas mokyklose turi būti 
atliekamas prigimtoje mokinių kal
boje.

2. Valsčiaus sueigai reikia pri
pažinti pilną iiuosybę daryti nuta
rimus uždarinėjimui monopolių ir 
aludžių. Sueigose, kuriose svar
stoma tas klausimas, duoti balsą 
ir moterims. Taip-pat naujų mo
nopolių ir aludžių atidarymas turi 
prigulėti nuo nutarimo valsčiaus 
sueigos, kurioje dalyvauja ir mo- 
tėrįs.

3. Susivažiavimas pripažino, kad 
girtuoklystės suturėjimui reikia pa- 
lengvu įvesti kitoks būdas mokes
nių rinkimo, mažinti stiprių gėri
mų pardavinėjimą ir įvesti kitus 
mokesčius, vieton mokesčių nuo 
degtinės.

4. Susivažiavimas pripažino, kad 
moterjs, kaipo motinos, kuodau- 
giaušiai turėtų dalyvauti girtuo
klystės naikinime. Pripažinta rei
kalingu daiktu, kad vyrų girtuo
klių teisės būtį sumažinamos, kad 
ant jų butų uždėta globa (apieka) 
ir jie negalėtų išaikvoti šeimynos 
turto, kad butų uždarinėjami pa
leistuvystės namai.

Su dideliu pritarimu ir delnų 
plojimu buvo priimti .Lietuvos mo
terų protestai, atsiųsti susirinkimui. 
Regis, kad Lietuvos moterįs kuo- 
daugiausiai tų protestų prisiutė.

(“šaltini*”). .

IŠ AMERIKOS.
AMERIKOS MĖSA LONDONE 
PIGESNE NEGU AMERIKOJ?

New York. Atgabentus iš Eu
ropos kiaušinius* čia parduoda 8c. 
pigiau negu vietinius už tuziną. 
Užtai Amerikos mėsą Londone 
parduoda 3—5c. pigiau už svarą 
negu New Yorke: .Londone su
šaldytą jautieną parduoda po 8% 
—9c. už svarą, New Yorke gi to
kios jautienos kaina yra 11%—14c.

NEPRIIMA PAflOS NEI 
VAIKŲ-

New York. Ant garlaivio Ham- 
burg atkakp čia iš Maskolijos su 
trimis vaikais moteris Valdo Jolan, 
gyvenančio Bostone. Ateivių už- 
veizda apie tai pranešė jos vyrui, 
bet tas atsakė jog nei pačios, nei 
vaikų nepriims, bet siųs jos užlai
kymui pinigus, jeigu ji sugrįž Mas- 
kolijon. Vargšė moteris atsišaukė 
į Washingtoną.

DEGTINE IŠGĘLBEJO MOTE-
Rf ■>

IPis. Atkako čia iš
Joseph Froėhlich su

F rauk liti, 
Manitowoc 
mieriu nušauti savo norinčių persi
skirti su juom pačių. Bet įgavi- 
mui drąsos, pylė į ger
klę tol, kol jo mierius susekė še
rifas. Jis suėmėFroehlichų ir to
kiu budu mat degtinė išgelbėjo jo 
moterį.

KRUVINAS MUŠIS.
Cairo, III. 17 d. vasario čia 

buvo kruvinas susirėmimas -terp 
'20 šerifo vyrų ir 200 ginkluotų 
gyventojų, kurie stengėsi prisi
griebti kalėjiman, paimti iš jo 
vienų negrų, kuris vienai moteriš
kei ant gatvės atėmė mašnelę su 
pinigais.. Du vyrai iš minios likosi 
šerifo žmonių pašauti, šerifas per 
telefonų iš Springfieldo pareikalą- 
vo pagelbon milicijos.

PASKENDO GARLAIVYS.
Juiteau, Alaska. Plaukiantis iš 

Alaskos į Seattle gariaivys “Yu- 
catan” susimušė su ledo kalnais ir 
teip drūčiai tapo pagadytas, kad 8 
minutos vėliau paskendo. ~ 
ant 
gai

Buvę 
jo 65 žmones vienok laimin- 
persikėlė ant Chicago salos.

SNIEGO DARGANOS.
Pietvakariniuose Jungtinių vals

čių kraštuose 16 dienų vasario siau
tė sniego darganos. Sniego dar
ganos siautė: Indianoj, Misouri, 
Tcxase, Oklahomoj.’ Netoli Ųhi- 
nasa, Okla, sušalo 1500 jaučių. 
Netoli Oklahoma City ligonbųtyj 
sušalo keturi negrai ligoniai.

UŽMUSYSTA TEATRE.'
Indianopolis, Ind. Empirc teat

re, laike perstatymo orchestros di
rigentas Ostendorf tapo mirtinai 
pašautas Adolfo Cassano orche
stros s^ripkoriaus. Jis vienok dar 
atėmė j užpuolikui iš rankų re- 
volverį'ir suvarė jam trįs štivius į 
galvą. ICassan tapo ant vietok uŽ-

ŽYDŲ KOLIONIJA.
įMacon, Ga. Chitagos. rabinas 

Levy, Priece pavietyj pirko 35000 
akrų žemės ir ant jos mano pareng
ti žydams, norintiems užsiimti žem
dirbyste atsakančią kolioniją ir
prieglaudą. v.

bininkai turėjo gyventi kofhpam- 
jos namuose, iš knrių juos galėjo 
su šeimynoms bįesti, kada tik

JUOKINGA. NAUJA MUITŲ 
TARIFĄ.

Sulyg naujos, protingų Amerikos 
politikierių apdirbtos muitų tari- 
fos, muitai nuo vištų kiaušinių yra 
5c. už tuziną; paukščių gi kiauši
niai įleidžiami be muito. Taigi 
klausymas, ar višta ne paukštis?

GERA ATMINTIS. •
Fond du Lac, li'is. Moteris Mc 

Dermotte pastatė ant kojų visus 
detektyvus, kuriems pranešė, jog 
gelžkelio traukiny) jai pavogė dei
mantų už 1500 dol. Tuom tarpu 
pasirodė, kad deimantus ji pati 
paslėpė savo pančiakoj, ir kaip sa
ko, apie tai užmiršo.

SUGRIUVO GRINDYS.
Pątton, Va. Laike spiritistų per

statymo čia įgriuvo salės grindys 
ir daug žmonių nupuolė į kelnorę. 
25 ypatos tapo sunkiai sužeistos.

NAUJAS TRUSfAS.
New York. Čia likosi pagarsin

ta, jog šešios didžiausios mieste 
duonkepės susijungė ir sutvėrė su 
6 milijonais kapitalo naujų trustą. 
Jo veikimų, be abejonės pajus, ly
giai duonos reikalaujanti miesto 
gyventojai, kaip ir mažesnės, prie 
trusto neprigulinčios duonkepės.

KAVA IR ARBATA.
’ Sulyg žinių surinktų statistiško 

biuro, pereituose metuose į Jung
tines Valstijas pargabeno kavos su 
viršum 100 milijonų svarų už 87 
milijonus doliarių, ant kiekvieno 
gyventojo per metus išpuola u 
svarų. Arbatos teipgi atgabenta 
suyiršum 100 milijonų svarų. ‘Deg
tinės ir vyno atgabenta iš svetur 
už 36 milijonus doliarių. arba du
syk daugiau negu dešimtis metų 
atgįl.

EXPLIOZIJA .
Oakland, Cal. Parako dirbtuvė

se Trapiu. Co. mieste San Lorenzo 
atsitiko expliozija, kuri išgriovė 
dirbtuves ir užmušė penkis darbi-' 
ninkus, keturis mirtinai sužeidė, o 
apie 12 ypatų tapo nors sunkiai, 
bet ne mirtinai sužeistų.

Nelaimes ant gelžkelių.
Mason City, Min. Netoli Blue 

Eartji. Min. susimušė Chicago & 
Northwestem gelžkelio pasažierinis 
traukinys su kitu. Prie to trūkio 
vedėjas tapo mirtinai sužeistas, 
pečkurys užmuštas, o daug keleivių 
nepavojingai užgauta.

GAISRAS.
Detroit, Mich. Sudegė čia trio- 

ba Voelkner & Harry Co. Nuo
stolius. gaisro padarytus skaito ant 
100,000 dol.

IŠ DARBO LAUKI!
f Utica, N. Y. Oriskann 

leable VVorks Co., iš liuoso 
pakėlė darbininkų algas ant 
15%

Mal- 
noro

■ Būtie, Mani. Darbai šitų ap
linkinių kasyklose šiuom tarpu eina 
ne blogiausiai.

. Cleveland, O. Farmų darbi
ninkai gauna Ohio valsčiuj^ Mė
nesyj po $23.31 ir valgį, bp val
gio gi $36.92. Taigi valgio pro
duktai pabrango ne dėl didelių al- 
gį farmų darbininkų.

| Philadelphia, Pa. Streikuoja 
čia tarnaujanti Philadelphia Rapid 
Transit Co. Kompanija stengiasi 
karus leisti su streiklaužiais, dėl- 
ko buvo smarkus susirėmimai. Pa
laikymui tvarkos miesto majoras 
priėmė 3000 naujų policistų, ku
riems, žinoma algas mokės gyven
tojai, nors' tie polrcistųi priimti 
ginti kompanijos reikalus.

f Betlehem, Pa. Cianykščiose 
plieno dirbtuvėse dar vis streikuo
ja darbininkai, kadangi ištikro jų 
padėjimas buvo jievertu pavydė
jimo. Jie dirbo 10% vai., pietums 
turėjo tik 25 minutas laiko.

Jungtiniuose 
o 269 nusibankruti-

Į Pereitą sanvž 
Valsčiuose buvo 
nimai, arba ant 20 daugiau negu 
užpereitą.

Liiffi

IS DĖS M<)I
Lietuvių yra čij 

Prieš gavėnę bun 
vės ir šiaip pasiimi 
vasario S. L. A. į 
jo balių. Žmorjiu 
svetainė. • Marijl 
trumpoj kalboj 
bino visus laikyki 
liaus traukėsi 
nakčiai. Ku 
$52,65, iš kūriį 
Cherryes našlaičio 
skirta nelaimingar 
baičiui, draugai d; 
15 d. vasario S. I* 
rėjo susirinkimą, 
sutvert pašelpinę di 
mažai narių susjri 
manymas atidėta 
rinkimui, kuris ats 
D. B. S. svetainėj,! 24 & Walnut 
st. Čia yra 227Į Ji1, L A. kuopa, 
teipgi kuopa T. i J į. D. ir tikėji- 
mišką katal. Sv. |J ’ Drjg. ReL 
kalinga todėl toki^: kurion galėtų 
visi

ij. diktas būrelis. 
0 kelios vestu- 
tsminimai. 5 d. 
K/ tkuopa turė- 
jpmriaKoįj įpiltai 
įnaitis aiškino 
|. A. v^rtę, kal- 
i vienybės. To- 
iai iki vėlybai 
jco gryno pelno 

dol. paskirta 
is, $1.60 pa
narini Joku- 
sudėjo $1.20. 
A. kuopa tu- 
Manyta fbuvo 
ugiją, bet, kad 
:o, tai tas su- 

_-kančiam susi- 
Gtius 13 įd. kovo

mišką kata!. šv. jj

lietuviai pJigu
Aliukai^ .

k ' K J. , H _ Hr

IŠ KENO£
d. vasario, i<^Įo m, tapo čia5 

atloštas teatras
4 veiksm. Cirikoyo
nyjimas rusų darb

Mdas”, drama 
atlošė susi vie

niškų. Lošėjai 
buvo iš Chicagos 1 eptrališko Kliu^ 
bo Progres. Pelnąį (paskirtas po-

Žmonių buvo apie 400, daugiausiai 
lietuvių. Perstatymas pasisekė la
bai gerai, ypač žydų skerdynė Ki- 
šeneve. F Paskui dainavo tie patįs 
lošėjai revoliucijos? iainas, visi šu
kavo: “Lai gyvubjaĮ laisvė”! Ru
sai kitiems parode, kad aukos reij- 
kalingos ne vien bažnyčioms, bet 
ir politiškiems kankiniams. Ta pa
ti draugija ant. Velykų los “Revo
liuciją” ,teipgi naudai politiškųjų 
kankinių. Ačiū lošėjams, už san- 
jausmą spvo draugams! K. B. ’

šiaurinėj Chicagos dalyj — Lie
tuvių Giedorių Dramatiška Drau
gija parengė perstajymą 6 d. va
kario, bažnytinėj svčtainėj, Šv. Mye 
kolo ^rchaniuolo, int Wibansįi 
avė. ir I
“Išgamą”, dramą

Geriausiai lošė
Girdžiunas, Marytę O. Andruševy- 
čiutė ir Vinco <
Kiti visi lošė prasčiau*

Po lošimui buvo prakalbos. 
bėjo A. Girddžiithas [apie hiok^k) 
naudingumą. M.; Vabalas daugiau 
kalbėjo negu patsai žinojo. Pliauš
kė be tvarkos, tilaii 
kopūstais. P. M. K 
kuopos L. S. Ą, 1 
giau lankyti lietuviškus vakarus. 
Teipgi buvo dainos ir dekliamacS 
jos; jos nusisekė

rchaniuolo, au
Marshfiely gaidv. Perstatė 

2 Į aktuose.
r<?lę praloto A.

( ). Razmansigisį

žiurnius su 
litįs, narys 81 

ragino skaitliu*

i apie 30 pa-
I mergina. 

:as. Dar-

neblogiausiai. 
Mickevičius.

IŠ BATAVIA, ILL.
Prieš 6 metus jču visai nebuvo 

lietuvių, dabar yrįa jų jau pusėti
nas būrelis: skai
vienių ir 8 šeim 
•Yra čia lietuvis ni _ _
bai eina čia pusėtinai ir uždarbiai 
ne mažiausi. Salibnįų čia nėra, tai 
girtuokliai visokiais budais jielko 
progos su .raugalu susieiti. Ap
švietimas čia labai žemai stori; 
Pernai susitvėrė T, M. D. kuopa; 
bet tik 5 atsirado*5 »orinti prisira
šyti. Lietuzns.

Iš GRAND RAPIDS, MICH.
Pastarame laike Grand Rapidie- 

čiai gana subruzdo, tnityt, kad kas 
nepaprasto atsitiko., aki šiol čitt 
lietuviai, teip kaip bitės avilyje, 
kurios per žiemą miegojo ir me
dų čiulpė; užėjus Šiltam pavasa-t 
riui, subruzdo dirbti; teip ir lie
tuviai ligšiol miegojo, ramiai siur
bė raugalą/ pakol čia vienas iŠ 
nežinia kur atvažiavęs vaikėzas, ne
pradėjo kibinti ramiai tūnančius 
prie rąugalo. Išdygo ir kuopa T. 
M. D. Nors ji dar silpnutė; bet 
jau nuo savo susitvėrimo paren-

Al- gė tris literatiškus vakarus.' ; N< 
iirė va- gas jiems mokėjo ne kada reikėjo, apleido ne paminėjui



Inas buvo gana puikus, paįvairintas 
muzika, dainelėms,' dekliamacijoms 
ir prakalbomis. Gaila tik, kad 
mažai žjnonių buvo susirinkę. Dau- 
gurnas norėdami pradėti su nau
jais* metais,., naują gyvenimą, rin
kosi karčiamoje prie baro, tai ne
galėjo* ateiti į literatišką vakarą.

Bet paskutiniame . laike kuopa 
T. M. D. surengė gana puikų pro
gramą vakarui, kuris atsibuvo 6 
d. vasario, Odd Felknvs .svetainė
je. Čia pasirodė, jog T. M. D. vei- 
kia labui sayo viengenčių, sten
giasi pažadinti juos prie ko ge
nesnio atitraukti nuo svaiginančių 
gėrimų, 
jvairus.

•T’rogramas buvo gana 
|žanga buvo su nitizika: 

'^udiev Lietuvą paskambino ant 
biano Ona Giedriutė, pritariant 
\ inęui \ alentai su smuiku. Tar
pais dainavo Petronė Bekampiutė, 
*!Neapimsi Dievo sūdo” ir “Mo
čiutė širdele”. Jonas Danta turėjo 
prakalbą ant temos: "Kas tai yra 
musų-Žemė?” Savo prakalboje ga
na plačiai aiškino, kas yra ta musų 
žiemė ir apsireiškimus .ant jos, ku
riuos mes kas dieną matome. Jaus
mingai padainavo \ incas \ alen- 
ta, .ąpie porą dainelių: “Pasakyk 
panytėlė” ir "Lakštingalėlė”. Trum
poje prakalboje peržvelgė lietuvių 
raštininkų istoriją p. J. Garnupis. 
(jotam perskaitė “Anykščio Ši- 
iėlį” Leonas Braškis. Programą 
užbaigė Į. muzika: "Kur bėga-Še
šupė”; skambino O. Giedžiutė, pri
tariant Vincui \ alentai ant smui
ko.

Paskutiniame kuopos susirinkime 
T. M. D. tapo sutvertas choras po 
vadovyste Gric» Belinio. I i- 
kjėtis galima, kad T. M. D. kuopa 
čia ateityje daug ką nuveiks.

Nors čia yra kuopa S. L. A., 
sS. L. R. K. ir L. S. S., bet labai 
silpnai laikosr, mažai kuo jos at- 
sjzymk L. S. S. buvo parengus 
apvaikščiojimą “Kruvino hedėldie- 
nio”, 23 d. sausio. Parsikvietė 
kalbėtoją iš Chicagos, p. Krūmą. 
Žmonių daug susirinko. P. Krū
mo prakalba visiems patiko. P. 
Krūmas plačiai aiškino iš ko kįla 
revoliucijos ir jų vaisius. Geisti- 
čiįa butų daugiau panašių prakalbų 
sulaukti.

Čia neseniai susitvėrė nauja pa- 
šęlpinė draugija vardu “Lietuvos 
Simų”. Šv. Petro ir Povilo ir Jur
gio pašelpinės draugijos turi Rau
galą šventadieniais, teip daro ir 
pastaroji. I aide'., .s.

IŠ PAINEŠDALE, MICH.
Lietuvių yra čia apie 50, tik ve

dusių ne daug, tik 3 šeimynos.
Darbai yra čia vario kasyklose. 

Mainieris gauna už dienos darbą 
$2.50, o pagelbininkas $2.25. Dir
bi' 10 valandų. Yra čia viena pa- 
šelpinė draugija. Apšvietimas čia- 
nykščių lietuvių vidutinis.. Gir- 
tlfoklių irgi ne -daugiausia yra.

P r Gribulis.

nuo visų slaviškų tautų, kurios yra 
prisirašę prie to namo (apart len
kų ir maskolių) ir lietuvių. Iš 
lietuvių, reprezentavo jame Sųv. 
Liet. Am. V. Ambrozevičia ir A. 
Kundrotas. Name bus: prieglau
da imigrantams reikalaujantiems 
pagelbos, biuras sujieškantis dar
bą, ir svetainė atvažiavusiems iš 
kitų miestų, vpač keliaujantiems 
j Europą slavams ir lietuviams. 
Čia jie gaus gerą kambarį, švarią 
lovą, gerą visame rodą, ui vieną 
ant dienos doliarį. Keliaujanti Eu
ropon su pinigis, pribuvę į New 
Yorką būna apgaunami ir dar 
papeni blakes kokiame žydiškame 
užkaboryj. Taigi keliaujanti lietu
viai per New Yorką čion gali rasti 
gerą užeigą.

Namas formali^kai tapo atida
rytas iškilmingai 22 d. vasario. Su 
reikalais reikia kreiptis pas A. B. 
Konkol, 436 W. 23rd st., New

Lietuviai daro apvaikščiojimus 
40 metų nuo pradžios lietuvių imi
gracijos, renka pųiigus “vadovė
liams”; prie tokios progos ne ver
tėtų užmiršti ir pačių imigrantų 
vaęgų. F. Ambrozezičia.

eina kaip ėję, tik jų leidėjai, vie
toje $2 prenumeratos tegul paima 
nuo savo skaitytojų po $4, ar $6 
metams ir už tuos priedinius dolia- 
rius lai duoda jiems pluoštą naujai 
išleistų moksliškų ar skaitymo kny
gų. Skaitytojai pilnai butų pa
tenkinti, nes pakaktinai gautų sau 
dvasiško peno ir leidėjai su rašti
ninkais butų patenkinti, nes turė
tų darbą, šiteipos einant musų 
raštija, be abejo, žymiai pakiltų ir 
mums nebūtų reikalo dusaut!, kad 
mes visgi žmonės paskiausi. Ši
tas būdas su pasekme yra varto
jamas Europoje ,todėl aš nema
tau priežasties laukti kliūčių jam 
čia. šešis doliarius per metus kiek
vienas gali ištesėti, ypač tokiam rei
kalui kaip dvasiškas penas. Rei
kia žmonėms geri daiktai paduoti, 
o jie juos su mielu noru priims. 
Todėl aš iš savo pusės laikrašti
ninkams linkėčiau šitą mano pata
rimą priimti ir tuomi pastūmėti mu
sų raštijos reikalus pirmyn.

Kasių Juozas.

,IŠ DENNING/ARK.
Darbai šitose aplinkinėse šiuom 

kartu eina ne -blogiausiai. Už
darbiai* ne vienodi.

! Lietuvių yra čia 7 šeimynos, iš 
.jų 4 grynai lietuviškos, 2, suanglė
jusios ir viena sulenkėjusi. 4 gy
vena savo ukėsė. Pavienių yra 
ii, merginos .3, mergaitės 3 ir 2 
vaikiukai. Apšvietimas žemai sto
vi, todėl ir sutikimo nėra. Rudžio 
bertainiukai per tankiai būva tuš
tinami; tuos vadiname girtuokliais. 
Bet yra pas mus ir toki, kurie pats 
sayę inteligentais vadina, bet ne 
visada elgiasi teip, kaip turi elgtis 
inteligentas. Provų teismuose teip- 
gi netrūksta-ir žinoma, atsieina ge
rai kišenių ne vienam pakrapštyti. 
Dabar vėl kovo mėnesyj bus byla 
liėftlviu. T. J. Z.ž *

Iš NEW YORKO, N. Y. ? 
(Ateivių reikaluose). *

Per rūpestį profesoriaus M. I. 
Pttpino ponia Helcn H ar tie y len
kins, iš Maristown, N. J. nupirko 
puikų ant penkių lubų namą prie
glaudai ateivių užžiurimų “Slae 
vonic Immigrant draugijos”, prie 
kurios ir mes lietuviai priklausome. 
Ponia Jenkins nupirko tą nąmą 
minėtiems imigrantams pagarbai 
atminties neseniai mirusios sa
vo motinos. Už namą užmokė- 
jo $30,000 ir $3.000 už pataisy
mą ir įrengimą viduryje. Namas 
yra pn. 436 West 23rd st., New 
Yo^ke, N.. Y., gražioj vietoj iš 
kur lengva komunikacija, nes visų 
vakarinių gelžkelių yra Ferry sto
tis ant 23 st., o nuo Grand Central 
stoties' tik 10 minutų pavažiuoti. 
Namas turi būt vedamas geroj 
tvarkoj, teisingai ir švariai.» Už-

PRIE LAIKRAŠTININKŲ SU
SIVAŽIAVIMO PROGRAMO.
Prie paduoto .“Lietuvos^’ num. 7 

laikraštininkų susivažiavimo pro- 
gramo aš norėčiau pridėti kaipo 
svarbų dalyką, musų, raštijos vei
klumo išplatinimą. Ligšioliai pas 
mus pasitenkanama suteikimu skai
tytojui visokių bėgančių žinių, bet 
labai mažai raštų lavinančių jo 
protą ir jausmus. Jei leidėjas, raš
tininko pasigailėjęs, nupirko nuo 
jo raštą, tai jis pas jį išgulėjo ko
kius tris metutf iki antgalo sulaukė 
progą spąudą pamatyti. Leidėjas, 
žinoma, tam nėra kaltas; jis kitaip 
nąi negalėjo padaryti, nes pas jį kiti 
raštai jau nuo seniaūs spaudos lau
kė ir jis norėdamas laikytis teisy
bės, turėjo paimti į’ darbą pirmes- 
niupsius, palikdamąs paskutinius 
laukti toliau. Paskubinti gi juos 
visus išleisti jain nebuvo apsiskai
tymo. Knygos .parsiduoda labai 
iš palengvo, o jų atsęiaudinimas at
sieina gana brangiai.-* Jo ištekįius 
leido jam tik palengvu budu juos 
išleisti ir jis tą padarė.

Bet šiteipos) spaudos dalykams 
stovint pas mus nesidaro jokia pir- 
myneiga: nes žengiame tik teip sau, 
kaip gyvi numirę, vien tik dėlto, 
idant ant vietos nestovėti. Šitokios 
musų pažangos beveik jokio ženklo 
nesimato. Ir musų laikraščių lei
dėjai daugiausiai vaikščioja su 
praplyšusiais batais, ir musų vi
suomenė dvasiško, peno alksta kaip 
alkus, ir musų raštininkai, tie pa
tįs, kokie yra, neturi ką veikti ir 
laukia sau fondo į j Uos nusijuo
kiant. Taigi ar ne metas butų 
bent kartą šituo.s visus draugijos 
reikalus suvaryti į jiems tinkamas 
vagas ir kulturps darbą pradėti iš- 
tikrųjų? Juk turiine visi, kas ši
tam darbui yra ręikalinga: ir leidė
jus, ir' raštininkus, ir norinčius 
skaityti; reikia tik viską su
tvarkyti. Bet pirma negu mes prie 
to -prieisime, ~ręikia, kad musų 
leidėjai, šiokiu at tokiu budu, įgy
tų didesnį norą prie gyveninio. Ši- 
tuomi aš noriu pasakyti tą, kad jie 
laikytų save ne visuomenės tarnais, 
tik jbs veikliausiais nariais. £»Tėra 
man reikalo aiškinti čia, kad laik
raštija yrąlvicna iš svarbiausių tan
ios gyvybės apsireiškimų; visokia 
pažintis, visokia pažanga atsiranda 
per laikraščius. Todėl tie, kurie 
laikraščius leidžia, neprivalo dre
bėti ,kad jie rytoj gal neturės ką 
valgyti. Kiekvienas darbininkas 
turi būti sotus, o tuomi labiaus 
tautos darbininkas. Bet užtai ši
tiems tautos darbininkams turi rū
pėti, idant jie savo žmonėms pa- 
doutų tik tą,, kas yra geriausiu ir 
kas jiems yra reikalingiausiu. Ši- 
tuomi aš suprantu darbo techniką 
ir jo turinį. >

Laikraštininkapfs atsistojus ant 
šito pagrindo, visuomenė turi atei
ti į pagelba. Šita pagelba 
nėra sunki duoti, bet dosni atlygi
nime. Kad musų visuomenė nesi- 
svarstys su ja prisidėti, tai aš nei 
kiek neabejoju. Musų žmonės raš
tų yra gerai ištroškę; jie išgirdę 
apjie laikraštininkų susivažiavimą 
nemažai iš to nudžiugo ir ėmė 
laukti net dienraščio gemant. Tas 
parodo, kad jie jo ne kam kitam 
laukė tik sau, ir kad jo palaikymu 
jie tikrai manė rūpintis.

Bet yra lengvesms ir geresnis 
būdas musų raštijos reikalų page-

LAIKRAŠTININKŲ SUSIVA
ŽIAVIMO REIKALUOSE.

f Pereitame numeryje “Lietuvos”, 
patalpinome programą laikraštinin
kų susivažiavimo, kurio užbaigoj 
buvo pridėta, jog programą tą lei
džiame apsvarstyti per laikraščius. 
Bet ant gaįo komiteto nutarta ne 
leisti diskusijų ir tuščių ginčų per 
laikraščius, nes apdirbimui progra
ma buvo juk išrinktas komitetas, 
kuris savo užduotį atliko; išplatinti 
komiteto programą galės tik pats 
susivažiavimas; dabar gi. begalinės 
tankiai tuščios diskusijos, ką dau
gelis musų rišėjų pamėgo labiau 
negu reikia?- nereikalingos.
» . 'ui

ATSIŠAUKIMAS Į BROLIUS 
LIETUVIUS REIKALE ŽALGI
RIO. (GRUENWALDO) AP- 

VAIKSČIOJIMO.
Broliai Lietuviai!

Atstovai visų lenkiškų argani- 
zacijų ir visų lenkiškų parapijų 
Chicagoj ir apielinkėj, susitarę terp 
savęs, nutarė paminėti 500 m. 
sukaktuves mūšio ties Gruenwaldu 
kuo puikiausiu apvaikščiojimu ir. 
tam tikslui sutvėfė ukėsų komitetą, 
kuriam pavesta užsiimti apvaikš
čiojimu surengimu.

Atsibuvusiame tam tikslui susi
rinkime vienbalsaiai išreikšta per
sitikrinimas, kad tokia manifestaci
ja, kad butų verta tokio istoriško 
atsitikimo, kuris ją iššaukė, turi 
turėti prasmę lenkiškai-lietuvįškos. 
nes brangią atmintį lygiai lietu
viams kaip ir lenkams turi svietui 
priminti.

Dvi broliškos tautos drauge įga
vo garbę ant Gruenvvaldo laukų, 
sulaužę jom abiem pavojingą kry
žiokų ordeno galybę, susijungė 
paskui nepertraukiamu ryšiu lai
mei ir nelaimei per čielus šimtme
čius ,kol nepasidavė persveriančiai 
pajiegai susijungusių krūvon vi
sokių priešų. Bet ir sunkioj ne
laimėj ne sutraukė broliškų ryšių 
jas rišančių, priešingai, jos viena 
kitą drutindamos viltimis prisikė
limo, viena kitai patarnaudamos, 
tobulinosi ir drutinosi teip, kad 
svietas stebisi iš jų gyvybės, prie
šams didesnę negu kada nors bai
mę įvaro, o kitoms tautoms su
teikia persitikrinimą, kad tuodvi 
tauti dar laukia svarbi ir graži 
ateitis.

Bet ant nelaimės, paskutiniuose 
metuose pakrypo jų savitarpinis 
susipratimas, pasiluosavo ry
šiai, atšalo širdingi jausmai. Dėl 
kokių priežasčių? Iš keno kaltės? 
Perkratinėjimas to Gruenwaldo 
mūšio paminėjimo metuose links
mintų tik musų abiejų priešus, o to 
mes neprivalome leisti, jeigu ir 
vieniems ir kitiems rupi surengi
mas Gruenwaldo apvaikščiojimo.

Mes manome, kad užgimę nesu
sipratimai, priešais norus daugelio 
lietuvių ir lenkų, umu laiku nesi
duos išsklaidyti. Priežastys, kurios 
neduoda mums abipusiai susiprasti, 
tai didžiausia kaltė musų priešų, 
kurie pasaliniu budu mokėjo vei
sti mus prie nesusipratimų ir pri
vesti, bet kaltė ir musų ir tai abie
jų pusių, kadangi klausėme mes 
tų veidmainingų kurstymų — tai 
gal nesiduos greitai prašalinti, o 
gal ilgo laiko reikės ir, darbo žmo
nių geros valios privesti prie gei
stinos senosios harmonijos. Bet 
šiądien turėdami vieną mierį — 
apvaikščioti atminimą abiejų tautų 
garbės dėl pęnaKa_^oo metų a t-

valome tiems laikinįęms . nesusipra
timams padaryti ter^carį.^nes su pa
sityčiojimo juoku žiuri į mus musų 
abiejų priešai, nes žiuri į mus vi
sas svietas besiartinant’;sukaktu
vėms. /

Todėl, tikėdami, a kad Ijus bro
liai lietuviai, esate > tokių jau nuo
monių kaip ir mes, vardu visų 
Chicagos lenkų, kuriuos > mes at
stovaujame, vardan atminties Jo
gailos ir Vitauto ir eilės karalių 
lietuviškos jagielonų dinastijos, o 
paskui kitų drauge išrinktų, var
dan atimtnies Mickevičiaus, Kos
ciuškos, kuriais drauge gerimėsi, 
ištiesiame prie Jus brolišką ranką 
ir prašome jūsų susijungti su mu
mis, kad galėtume surengti su
jungtą apvaikščiojimą Gruenwaldo 
atminimo.

Jeigu panorėsite musų balso 
klausyti, jeigu panorėsite kaip ir 
mes, išrinkti savo tautišką komi
tetą, kuris užsiims 
Gruemvaldo apvaikščiojimo, 

tokį komitetą 
teiksitės suteikti 

nurodymus 
su momis, 

pranešti

rengimu 
arba, 

jau 
jam 
su- 

mio-
mums

jeigu 
turite, 
atsakančius 
sipi atimui
lankiai prašome 
apiy tai antrašu sekretoriaus že
miau pasirašusio Išpitdančio Ko
miteto, o mes tuojaus padarysime, 
drauge susitarę, žingsnius savitar
piniam apkalbėjimui terp musų ir 
jūsų komiteto^

Su broliška širdžia, vardu tuom- 
tarpinio Lenkiško Komiteto Suren
gimui Gruemvaldo apvaikščiojimo.

Romuald Piątkovvski — Edwin 
Dyniewiez. — Stan. Szwaikart. — 
Tomasz Siemiradzki.. — Ks. Fe- 
liks Ladon, C. R. — Stan. Osada.
— Mieczyslaw Dunin. — Kleofas 
F. Pettkoskie. — Tuomlaikinis 
spaudos komitetas.

Dr, Adam Szivajkart, — Jan 
F. Smulski. — M. įB. $ięczynski.
— Stan. H. Kunz. — Stąn. Adam- 
kiewicz. — Ks. wįd. ^apala, C. 
R. — Wacilaw Perloivski. — 
Franc. X. \Vlekliuski. į— J oze f 
Latuszewski. — Zygmunt Schmidt.
— Henry k ’ Lokaųskį. — Juomtar- 
pinis Išpildantis Komitetas.

Adresas sekretoriau*. Franc. X. 
Wleklinski, 1324 N. Ashland avė.

Išpitdančio Ko

■ Į keršintį ir negalėjo kitokiu budu.
■ Mat, kaip reikia tikėti, pirma ne- 
1 gu šitas raganius pavirto į Kebų

Raganių, jis buvo Seminarijos 
Augintiniu ir karštai kvietė lietu
vius lenkų seminarijon važiuoti.

. liaukis užtai paleido jam šalto -rus. . 
, vandens ant gaivos ir tuomi užsi- 
į traukė ant^savęs jo nemalonę. To- 

liaus viskas aišku kaip diena. Tu
rėdamas siūlą rankoje, negali pa-

1 klysti: Kebų Raganiaus straipsnis 
, tai Seminarijos Augintinio kerštas 

Laukiui (ar yra tam prirodymai, 
ar tai tik spėjimas? Bet spėjimai 
lakraščių netoleruojami. Red.).

Taigi, matydami Kebų Raganių 
•tikroj jo šviesoj, mes linkėtume 
“Draugo”-redakcijai nepuošti dau- 

, giaus savo laikraščio jo šmeižalais, 
kurie laikraščiui negali gero vardo 
duoti. t '...

Su jo klaidingu tvirtinimu, buk 
Valparaiso mokykla išleidžia ne
geistinus piliečius, kurie atsižymi 
savo bedieviškumu, mes pilnai su
tinkame, bet tie bedieviai iš čia 
*^ję. paprastai įstoja į seminariją, 
kurį irgi negalima pasakyti, kad 
juos pataisytų. Šitie vaikinai, kaip 
mes kaikuriuos pažystame, neturi 
jokio augštesnio idealo. Vieninte
liu jų uždaviniu yra kitų išnaudo
jimas* ir gera> gyvenimas sau. 
Pas juos dora yra mirusia raide 
ir .jie yra tikrais draugijos išga
momis. Bet ar galima už juos kal
tinti šitą, ar kitą mokyklą? Jų 
blogumo šaknis gludo giliau,, kaip 
mokykloje ir draugija pataikys nuo 
jų pasililiosuoti tik nurodinėdama 
tokius, kaip Kebų Raganius, ir at
sisakydama jų darbais gėrėtis.

Su pagarba,
V. U. L. M. L. D. Komisija:

Juozas Laukis, 
'' ' K. Mikolaitis,

PAAIŠKINIMAS.
Draugo” redakcijai reikalaujant 

paaiškinimo apie Valparaiso Uni
versitetą dėlei Kebų Raganiaus 
straipsnio, tilpusio “Drauge”; Val
paraiso Universiteto Lietuvių Mo
kinių Literatūros Draugija pasky
rė ^žemiau pasirašiusią komiiiją 
patenkinimui “Draugo” redakcijos 
reikalavimų paaiškinimu tikro ši
tos mokyklos stovio (ten reikėjo 
ir siųsti. Red.). Komisija sa
vo priedermės atlikimui nereikia- 
lauja daryti nieko daugiaus kaip 
tik patarti Gerbiamai Redakcijai 
perskaityti tą patį nurodytą J. 
Laukio straipsnį “Lietuvos” num. 
49 apie šitą mokyklą, pataisydama 
padarytą redakcijos paklaidą, kur 
vietoje $200 pasakyta $50 užtenka 
mokslo metų prabuvimui. •

Teip j>at komisija “Draugo” re
dakcijai patartų pačiai geriaųs da
lykus ištirti, kur jie yra teip leng
vai ištiriami, pirma davimo vietos 
visokiems i šbi auroj imam s. šito 
Kebų Raganiaus straipsnyj, kurį 
jis remia Laukio korespondenciją, 
yra vien grynas piktas noras, pa
remtas begėdišku melu. Pas Lau
kį nėra pasakyta, jog šitoje mo
kykloje, kaip jis vadina, discipli
nos, o lietuviškai sakant drausmes 
ar grasos nėra. Nfcigi • Laukis ga
lėjo tą pasakyti, kadangi čia yra 
drausmė ir už jos nepriklausymą 
tik labai neseniai keturi vaikinai 
gavo savo įmokėtus pinigus atsi
imti ir važiuoti savo keliais. Šitos 
mokyklos ypatybė yra dttoti moks
lą suaugusiems mažaturčiiams žmo
nėms, neturėjusienis progos jį įgyti 
jų vaikystes diendse. B,šito savo 
principo laikydartrasi, ‘•’Ji- leidžia 
mokslą pereiti su k uotru rupiausiu 
laiku; vienok, tą ' darydama mo
kykla negali reikalauti', idant su 
gabiausiu suspėtų žengti drauge 
mažiaus gabusis ir todėl ji palieka 
Ūme laisvę: kas gali, paima dau
giau mokslo dalykų, kas ne, ma
žiau. šitą omenyje turėdamas vie
nas šitos mokyklos mokinys, ne
pasakysiu dabar kas jis toks, ir 
parašė į “Draugą", kad čia yra 
laisva, be “disciplinos” mokykla. 
Šituo besąžiningai pasinaudodamas 
Kebų Raganius (ištikro jis. tokiu | 
ir yra) priskaitė tą Laukiui!*

iki
TVANAS PARYŽIUJE.

Rašiau, kas dėjosi Paryžiuje 
25 d. sausio, dabai* aprašysiu 
ką pats mačiau. Išėjęs po pietų,
ėjau Seinps paupiu prieš vandenį, 
pirmąją aptvinusę gatvę radau 12 
skyriuj “Rue de la Rapėe”, ei
nančią paupiu; nuo namo N. 2 
iki N. 88 buvo dar naujai užtri
nus, vanduo iškilęs iki apatinių 
namų langų. Gyventojai, kurie 
tiki, kad vanduo gali dar kilti 
augščiau, kraustosi. Toj gatvėj 
liktemos pusiau vandenyj. Pasu
kus į miestą nuo upės, gatve "Rue 
de. Barcy” po N. 177 apsemtas 
fabrikas. Toje pat gatvėje, ma
žumą žemiaus, žmonės kariavo 
prieš vandenį kaip išgalėdami; su- 
\argę darbininkai su savo mote
rims murino iš apačios savo namo 
duris; vieni plynomis ir moliu, kiti 
su cementu ir akmenimis,, treti 
vartės, tartum dirba barikadas, kad 
vanduo neįeitų į kiemą. Liūdną 
įspūdį padaro jų likimas.

Aplankęs užtvinusias 
prisigriebiau prie gatvės 
de Bejlievre”; ji 
vienoj ‘pusėj buvo upė, kitoj (že
miaus gatvės), milžiniška vieta pa
dėjimui vyno. Čia yra ir namai, 
gyvenimai žmonių^ tie namai ir 
vieta padėjimui vyno vandenyj. 
Teko matyti, kaip tų nanfljfgyven- 
valtį ir plaukė prie namų laiptų. 
Kitoj vietoj atplaukė pilna valtis 
“ponų” prie namų ir lipo kopėčio
mis vienas paskui kitą. Ii tqs vie
tos, su pagelba keletaa mašinų 
traukė vandenį laukan, augščiaus 
gulinčioj minėtoj gatvėj kirto sky
les ir suradę rietas, per kurias įsi
gauna vanduo, stengėsi su cementu 
maišais jąs užkimšti.

Keliaudamas tuo opės pakraščiu 
į antrąjį kraštą, mačiau vien ap
semtas vietas.

vietas, 
“Rue 

augšta,

Vakare 5 vai. pribuvo ugnage- 
siai į 5 skyrių, prie gatvės “Boule- 
vard Saint Germain” po N. 2, 
pumpuoti vandenį iš vieno kontoro 
keldcrio; netoli “Quai de la 
Toumelle”, po N. 71 restauracijoje 
vanduo buvo iki slenksčio, ant sta
lų matyt sukrautos kėdės ir viso
kį rakandai, kitoje restau
racijoje vanduo pusiau durų, iš 
visur gabeno laukan gėrimus, val
gius, arba nešė augštin ant antrų, 
ar trečių lubų.

26 d. sausio iš ryto buvo šalta 
ir Iki pietų snigo. Sektoje* vanduo 
pakilo dar augščiaus ir dar Pla 
Saus pasiplietė į miestą. Tą die
ną ėjau po tiesiai pusei pavande
niu. Teko matyt gatvėse, kur va
kar buvo kertamos sky lės, jau įsta 
tytos pumpos ir mašinomis traukė 
vandenį iš kdderių; skyles kirto

- i nauji*, o kaip išilgai gatves ta-j

sė ir cemento maišus vertė j dūdas, 
gnagesiai lakstė šian ir ten, gat

vėje "Rue Saint Honore", keletas 
vežimų atvykusių ugnagesių žiu
rėjo į naujai įgriuvusią gatvę ir j 
esančius plyšius ir. suskilusius mu-

Nors ta dalis miesto puiki, ap
gyventa turčių, bet vanduo peap- 
lenkė jos. 8 miesto sfcyriuj, gat
vėje “Avenuc D'Antin" prie dau
gelio namų stovėjo mašinos ir trau
kė vandenį i šsklepų: kitur, gat
vėj "Cours-la-Reine" durįs iš'apa
čios užmūrytos, skiepų langai mu
rinami, o vanduo jau augščiau 
slenksčių, aplinkiniai, žemiaus gu- 
linti namai iki langų vandenyj; 
tvoros, gatvės, suolai ir gražus 
darželiai, apaugę žiema žaliuojan
čiais jnedžiais, vos kyšo iš van
dens.

Prie tilto "De L’Alma" stovėjo 
minios žmonių, terp jų daug foto- 
grafistų. Per visas dienas, nežiū
rint blogo oro, žmonių pilnas pa- 
upis ir tiltai apgulę, bet niekui* ne
mačiau tiek, kaip pas šitą tiltą, 
mat jis žemiausia^ guli ir jau be
maž apsemtas. Todėl čia. vanduo 
baisiausiai kriokia, ūžia. Prisigrū
dęs prie vandens, mačiau jame ne 
tik medžius ir malkas, bet ir dau
gybę plaukiančių įvairios rūšies 
bačkučių. Vilnys, atnešusios bač
kas, įsupusios, trenkia į tilto mūrą, 
jos supoška, valandėlę pasisupa pas 
tiltą ir garma, bildėdamas į pa
tiltę^ Tuom kart žmonės bėga į 
kitą pusę tilto žiūrėti kaip išrodo 
išlenda^ičios bačkos. Buvo mato
mi plaukianti vežimai, matyt van
dens pagriebti nuo gatvių.

Vaikščioti tūlais tiltais uždrau
sta, prie jų stovi policijantai ir 
kareiviai.

16 skyriuj, gatvėje “Quai Debil- 
iy" 3 vai. po pietų vanduo pradėjo 
veržtis iš apačios .ties namu N. 14 
kaip fontenas. lik vanduo nelekia 
augštai įr plačią išėjimo vietą tu
ri. Policija iš tolo aptiesė verves 
per gatves ir neprileido žmonių 
artin. Matėsi daug žmonių suli
pusių į Eiffelio augštąjį bokštą, 
pamatyti kaip dabar išrodo Pary
žius. Įėjimai į Metropoliteno sto
tis visur buvo uždaryti.

Pavakarėj, perėjau į antrą upės 
pusę, grįždamas namon prie Alek
sandro III tilto radau stotį iki pat 
viršui vandens apsemtą. Isalia sto
ties, viename dideliam kontore su
nešta daug telefonų vielų, telegra
fų, vanduo iki langų, rakandai ir 
primėtyti popiergaliai plaukioja. 
24 dieną sausio 'tą stotį ir šį kon
torą buvau matęs dar sausą. Ša
lia kontoro, gatvėje “Rue de Con- 
stantine”, nors ji gana tolokai nuo 
upės, vanduo tartum stumiamas, 
lenda iš |k> žemės ir pilasi į gat-

Prie parlamento rūmo "Cham- 
bres dės Deputates" radau jį ap
semtą iš abiejų pusių, tik iš įėjimo 
pusės ir kito galo buvo sausa, ne
toli • parlamneto rūmo prasideda 
gatvė "Boulevard Saint Germain”, 
Darbininkai bandė užkimšti pože
mines skyles. Jau sutemus apie 
“Boulevard Saint Germain” matėsi 
daugelyj gatvių vanduo, įdėtomis 
vanduo iš po žemės garmėjo į vir
šų. Triubos, kuriomis eina gazas, 
buvo sugadintos, nes restauracijose, 
krautuvėse ir gatvėse 7 skyriaus 
buvo tamsu, arba degė žvakės. 
Žmonės grūmėsi po tamsias gat
ves, braidė po vandenį, kraustėsi 
iš namų. Daugumas iš abiejų 
galų mažųjų gatvių, darė pylimus 
(barikadas nuo vandens), kad už- 
tvinus tai gatvėj, nepradėtų teip 
greitai tvenkti kitas gatves. \ lė
tomis, vanduo iš vienų namų per 
slenksčius, langus bėgo per gatvę 
prie kitų namų; mat. jeigu vieną 
gatvę užtvenkia iš abiejų galų, tai 
per namus vanduo bėga į miestą 
mažesnėms gatvėms; ten prinešta 
medegos dirbti pylimus, nors da 
čia vandens ir nesimato. .

Gelžkelio stotis “Paris-Orleans” 
uždaryta, ji turi pilnus apatinius 
ruimus vandens, žmonės, praeida
mi, žiuri į jos tamsius ruimus, no- 
rėdimi patirti kas čia darosi. Toj 
vietoj yra daug puikių restauraci
ją-

Gatvėje “Quai Voltai re" teko 
matyti naują su tvanu kovos bū
dą; buvo padaryta iš lentų ilga 
rinda, nuo artymiausių namų iki 
upei, prie. jos pastatyta mašina, 
privestos triubos prie rindos ir 
siurbė vandeni iš skiepų, kurs pūš
kuodamas, bėgo atgal į upę. Čia 
buvo ųždektos žibalo liktemos.

2J d. sausio buvo giedri diena.

t-anduo Seiuoj jakila dflr 50 ceniį.
augščiaus. Ištikrųjų baisau 

laikas pasidarė. Tą rytą man p^. 
!Cke P.risi<nebti į. augštą bokštą 
b^ny&os Notre-Dame. 
radau daugybę prisirinkusių žmo
nių, kurie per žiūronus, su ParyT 
ziaus zemlapiais, pasibaisėjimu 
žiurėjo į miestą, bet spindėjimas

..ir rūkas ant miesto nfe’ 
leido žvelgti į tolį: buvo matoma 
vis: mažesįiieji tiltai uždarai, žmo
nės keliavo tik pej* keletą didžių^ 
BĮ, upė išrodė kaip jūrės, mažai 
hnvo tiltų; kurių apačia dar buvo 
neapsemta. Vandeniu įplaukė vi- 
-*i daiktai; žnumių minios sto
vėjo ant dar prieinamų vietų. Prię 
P«t Notre-Dame po vienu tiltu daf- 
bininkai graibė iš vandens bačkas 
medžius, pasisekė sugauti viei^ 
prigėrusį žmogų.

Prancūzų laikraščiai rašė, kad 
jau 30000 gyventojų liko be na> 
mų. .į

Tuom kįart aprašiau tą kas dė
josi Paryžiuje ir ką mačiau iki 27 
d. sausio, j ■ ~

ObSivs 

‘OLICIJOS STd
BUDAS.

d. sausio. as.

AMERIKOS Pi
• ___

Kaip p. Hugh C. Weir sako StiUk 
raštyje "The IVorltf/To J>av", uį 
200 užniusybių kas savaitė atsitin- 
ka šitoj šąlyj, <y piktadėjybė atsi
eina šaliai $3,500,00^ 'kasdien, kuo- 

s nuleidus, 
ių yr# «ž-

met policija stoyji 
Sulyg jo 250,000 2 
siėmę taisfiška pikiadėjybe kaųio 
profesija. Tuo tarbų policija di
delę savo laiko dalį pašvenčia gir-, 
tuoklių rankiojimui, *" 
areštuotų pernai rneįt 
su viršum 350.000 bti 
Blaivininkai sako, k 
klybė butų panaikinta, tai poli
cija galėtų geriau i apsaugoji gy
vastį ir nuosavybę, su kuo bevalę 
susitaiko ir p. \\’eir,Į koris apie ųž^ 
mušybę šiteip išsitaria:

* Dešimts tūkstančių žmonių vrą 
užmušama kasmetai — nušauja- 
ma, pasmaugiama, užnuodijama, 
nuduriama ar užmuišama la?da ar 
smilčiatarbe. Žmogžudžiai^įa įba 
būva nubaiidžiami du.. Ki\ J4’ 
išsisuka. Daugelyje musų 
nubaudimų j Santikis yra tik;
pusę to. Georgijoj; pav., t|k X 
^žmogžudys iš 100 yra' nubaudžia
mas. Paskutiniame Amerikos pik
tadarybės surašė, imant tautą kai
po visą parodyta, kad tik 1.3 nuoš. 
musų užmušybių vra nubaudžiama. 1

“Chicago apskritai suteikia 118 
užmušybes per metus. Per tok| 
patį laiką Paryžius paduoda tik 
15 užmušybių bei pasikėrinimn. 
Londonas, 4 kartus didesnis už 
Chicago^paduoda tik 20 užmuš)- 
bių perinėtus. Ptr metus Gcor- 
gija — typiškasis Amerikos vals
čiaus vidutinybes pavyzdys, pa
duoda 45 užmušųbes — daugiau 
kaip visa Britiškoji Imperija! 
Daugiau žmonių žųsta šitoj šalyj 
nuo piktadarių rankos kaip nuo 
gelžkelinių nelaimių. Per trejus 
metus musų žmogžudžių aukos vir-j 
sija* nuostolius Anglijos kareivi- 
jos kare su būrais*

Iš 786.000 
tais šitoj“ šalyj 
vo už girtybę? 
ad įei girtuo-

“Ir dabar musų jx>ėtanis, kal- 
biams ir dailininkams pabaigus pa
sakoti apie musų didybę ir garbę, 
mes apsižiūrime, kad teip išauklė- 
jome sugedimą ir betvarkę, kaip 
jokia kita tauta sviete; kad už 
musų išgiriamų valstybės Jstaigii 
plėšikas, vagis ir ųžmtfšikas veikia 
su galybe ir laisvu nepalyginama 
niekur kitur civilizacijoje. Ir mu
sų piktadarybė ir sugedimas toly
džio auga.

“Ant kiekvieno milijono žmonių 
šiandien yra 4.5 daugiau užmušy- 
Jiių negu jų buvdįed metų atgal!

“Svarbiu dalyku yra tas, kad 
likusis svietas nežino šitų skaitlinių. 
Musų išaugęs sugedimas yrą lai
komas musų pačių ribose. į Civi
lizacijos žengime, sulyg apgynidno 
visuomeniškas gyvasties ir visato-/ 
meniškos nuosavyl»ės, mes baisiai 
atsilikome užpakalyj. iMes galime 
vesti pasaulį daugelyje dalykų. 
Mes tikrai vedame jį sulyg pikta
darybės. Ispanijoj i nubaudimų 
skaitlius yra 85 nuoš. visų nusikal
timų skaičiaus; Pralncuzijoje 6r 
nuoš.; Italijoj 77 nuo!; Anglijoj 
50 nuoš. Ar šitos bujtįs — sulygi
nus su musų 12 nubaudimai# iš kiek-7 
vieno 100 užmušybių — nepaaiš
kina. kodėl pas mus betvarkė auga; ; 
kodėl pas mus žmogžudybių kasi 
metas daugiau kaip Italijoj. Au
strijoj, Prancūzijoj, pelgiioį. An
glijoj, Airijoj. Šl-r-tiUij. Išnaniioj, 
Vengrijoj, Holandijoj it \okietijoj



Tikėjimų Istorijos Rankvedist* “Keletas metų atgal Amerikos 
Jttbilienai priversti buvo sutverti 

Į tautišką slaptasekių sąjungą jų
nuosavybių saugojimui. Tą patį 
padarė Amerikos bankininkai, kaipo 

4- ir viešbutininkai ir gelžktliai. Jie
’ . negalėjo" pasitikėti vieša policija.

Pigiaus buvo užlaikyti savą poli- 
, - ciją. Argi Amerikos žmonėms 

f y parsieis užlaikyti privatinį sargą ?” 
I ■** Kasmetinės piktadarybės išlaiępąs, 

skaitant pavogtą ar sunaikintą 
nuosavybę, į ir pinigus išleistus 
ant policijos, teismų, kalėjimų ir 
tt pasiekia milžinišką sumą $i,37£- 
000,000, ir bet policija pasirodo 
negalinčia. Bet p. Weir nepasi- 

k tenkina šituo apskelbimu ir sako, 
kad policija savo trūky bę bando 
atlyginti savo žvėriškumu. Savo 
barbarišku “trečiuoju laipsniu”, ku
rį. rašėjąs prilygina prie ispaniš
kos inkvizicijos žiaurumo: kiekvie
ną valstietį, kaltą, ar nekaltą, gal 
Visai nei nekaltinamą, ji gali įvilk
ti į policijos stotį, leisti per kan
kynes, sunaikinančias jo sveikatą, 
ar dar aršiau, jo protą ir paleisti 
jį bejiegiu, bepročiu. P. Weir pa
duoda kelis “trečio laipsnio” žiau
rybės atsitkinsuS, kurie jam teko 
patirti; jis sako toliau:

“Ant “trečio laipsnio” inkvizici
jos, kokią mes randame, sakykime,

• New Yorke ir Chicagoje, privati
nis valstietis negali pasiskusti. Tai 
yra cariška galybė. Užpulti ant 
jos. užsikimšusiomis įstatymo va
gomis, tai vis tiek ką padėti tei- 
sotą kovą, kuri gali tęstis metų 
metus, praryti, dešimtis tūkstančių 
doliarių lėšomis ir pasibaigti nie- 

■ku, kad ir su kasžin kaip tvirtu at
sidėjimu kovojant. Mums gali ne
sinorėti tikėti,* kad Amerikos įsta
tymai yra tokiais silpnais. Kiti gal 
nenorės pripažinti šito teisingu. 
Reikia atminti, kad mes neturime 
reikalo su - apdulkėjusiomis BIAck- 
stone teorijomis. Mes turime rei
kalą su įstatymu, kuris už Black- 
stone augštesnis ir galingesnis — 
su politiškos mašinos įstatymu.

: Policija žino šitą gerai, vis tiek, 
ar mums tas žinoma, ar ne.

Policijas administracija vidutiniš- 
Jprr*? amerikoniškame mieste yra 

^susitaisiusi užpakalyj kliudan- 
"J sugadinto balsavimo galybės, 

r ad savo
, kiekvieno 

| pasistatyti
* ’ ; “Argi

nuoš. piktadarių, suimtų už pade
gimus, iš kišenių apvogimą,kelio pa
stojimą ii- tolygius kitus dalykus 
New Yorko raudonosios šviesos 
apskričiuose, buvo kvartalinių poli
tikierių paleistais?

“Dėlto tai Amerikos policija ga
li įvesdinėti “trečiojo laipsnio” 
kankynes be • įsikišimo baimės. 
Dėlto tai, auka, j ieškanti teisybės

• atsiduria purvynėje, iš kurios jai 
sunku .išbristi. Nėra teisota žmo-

• gų areštuoti be aiškios, matomos 
priežasties. Teip, ištikro ne! Ir 
teip mes kiutome neva apdrausti 
musų netikusiais įstatymais i» šal
tai traukome pečiais ant teip va
dinamo purvagraibio pasakojimų, 
norinčio parodyti mums mv.sų pa
klaidą ir pavojų. Dėlto tai nekal
ti žmonės yra areštuojami kasdien 

t— kas valanda — ir laikomi dėl 
įtarties, ar gal kaipo “liudininkai” 
kol policijai pasimato tinkamu juos 
paleisti. Tai yra saldus pasitenki
nimas vienų iš mus — akla bu- 
kaprotybė, jei teip sakius — ir 
siekiantis godumas bei gerbiamoji 
vagystė kitų iš mus, kurie duoda 
pkšiką politiškuoju diktatoriumi 
ir padaro įstaigą, tokia kaip “trc

* čiasis laipsnis” ‘galimu.
‘“Trečiojo laipsnio’ taislas, kokiu 

mes jį žinome -šitoj šalyj, yra blo’ 
gaą. Daugiau kaip tiek. Jis yn 
kliūtimi piliečio teisėms, 
šventybei. Ir jis nei kiek 
da teisingumui. Europa

Su paveikslais

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

• Vertė J. Laukis

r

lesnio atsirądimo apsireiškimas. Tas, ką Lepšius paskaitė 
pradinni la^cu, greičiau yra išeinančia pasekme.

Liebleių bandė pasekti istorišką egyptinio tikėjimo iš
sivystymo e^gį. Sumanymas jo toksai: henoteistiškas gar
binimais gamtos iki susivienijimui viešpatystės, paskui poli
teizmą^. išsiyystęs į apdvasinimą gamtos dievų ir užleidęs 
vietą monoteizmui; pastarasis, savu žarų, užsileisdamas 
tikėjirrtįškieips žmonių reikalams, pasipildo gyvuliniu kultu 
ir pase|ctinių mokinimu. Bet šitas sumanymas. negali bųti 
priimtąs; gyvulinis kultas pasirodo vienu iš pirmapradinių 
egyptinio tikėjimo elementų, be to gi Liebleinas tankiai su
maišo teologiją su žmonių tikėjimu.

Pietschmann savo darbu parddė naujus kelius, ir iš- _ 
plėtotos jo idėjos pasirodė mokslui, labai veisingomis. Jis 
išrištiniu tašku paėmė seną de BrosSo pažvalgą, kuris afri- 
kinių tžutų fetišizmą lygino1 su garbinimu gyvulių pas 
egyptiečius; magiškąjį egyptiško tikėjimo pobūdį jis išstu- 

• mė ant pirmos vietos ir tuo patim laiku nurodė, kokią pa- 
matišką svarbą turi viętiniai 'kultai supratimui tikėjimo ir 
jo išsivystymo. Su juo susitaiko didumoj Mespero, Ed. 
Meyer, Erman ir Wiedemann. Jie visai nenori išvesti visą 
tikėjimišką išsivystymą vieninteliai iš šitos pamatinės idė
jos; priešingai, jie greičau prileidžia buvimą įvairių vie
nokiai pirmapradinių veiksmų.

Daugelis tyrinėtojų, kaip antai Pierret, Lepage-Renouf 
ir Lieblein, manė, jog pagal buvusį kylimą galima pasakyti 
pasekantis egyptiško tikėjimo puolimas; sulyg jų manymo, 
vėlesni egyptiško tikėjimo faziai turėjo būti daug žiaures
niais ir daugiau perimti magiškuoju elementu negu pirma
pradiniai. Jei jie, sakydami šitą, suprato tikėjimiškos 
mąsties išsigimimą, tai jų tvirtinimai lengva yra sumušti. 
Jei didesnė dokumentų dalis, nurodančių į egyptiškąją niėk- 
tikystę, priklauso naujai viešpatystei, taigi vėlesniam lai
kui, tai tas dar nieko neparodo, kadangi magiškasis senųjų 
šermeninių apeigų pobūdis nė maž nėra abejojamas, vers
mės gi senojo peri jodo tyrinėjimui toli neteip apstingos, 
kaip vėlesniojo laiko. Matyt buvo kas kitas, ką iššaukė 
naujos viešpatystės gadynėje puolimą tikėjimiškb gyvenimo 
ir drauge su tuo sustiprėjimą kunigų galybės.

Klausimas butinimo atskirti liaudihį tikėjimą nuo teolo
gijos visai teisingai buvo pakeltas vėlesniųjų tyrinėtojų, 
k. a. E. Meyerio ir Maspero’. Egypte, kaip ir visur kitur, 
tikros tikybos pradžios ir jo pradinių išvyzdžių reikia jieš- 
koti lįaudies tikėjime; ja yra remiama teologija ir iš jos 
ji išplečia visą savo sistemą. Liaudinį tikėjimą pirmiau
siai reikia tyrinėti vėliniuose kultuose. Nors jie, anaiptol, 
negali būti raktu atsidarymui viso senovės egyptiečio tikė- 
jimiško pažvilgio į svietą, kaip tą teisingai patėmijo Tiele. 
Bet pilnai teisinga atiduoti pirma vietą_vietiniams kultams, 
išriedant Egypto liaudies tikėjimą. Tik gaila, kad šitie 
kultai labai mažai tėra žinomi, prie tamgi versmes tankiai 
negalima Imkyti pilnai pakaktinomis dėlto, kad visi musų 
tekstai, 1 imant nuo seniausių iki vėliausių nužiesti į teolo
giškas kvarmas. ' _ _ J

Į senovės egyptiškąją teologiją negalima žiūrėti kaipo 
į ypatingą šlapto mokinimo būdą. Daugelis tyrinėtojų, pa
sekdami senovės graikus, manė, jog egyptiniai kunigai tu
rėjo slaptą mokslą, kurį jie stropiai slėpę nuo nesužinodin- 
tųjų. Apie tokį slaptą mokslą paminklai neišlaikė jokių - 
žymių. Teisybė, mokytieji ir, visųlabiausiai, kunigai šiurkš
tiems jausmiškiems supratimams priduodavo išnašą reikš
mę ir vertę ir net buvo ypatingas mokslas, pagelbėjusis. 
simboliškų aiškinimų išsiplėtimui; vienok teologija, Egypte 
turėjusi tokią svarbią rolę, nebuvo jokiu slaptu mokinimu 
sužinodintų,' tikėjimiški raštai buvo atviri visiems ir priei
dami kiekvienam, kas turėjo liuosą' laiką ir išteklių, idant 
įsigilinti į šituos sanprOtavimus. Senovės egyptiškoji teolo
gija visai nesuspėjo atsiliuosuoti nuo šiurkštaus fetišizmo. 
Teip pat panteistiškoji naujos viešpatystės teologija negali 
vadintis slaptu mokinimu, kadangi' ji teipgi buvo išdėta 
lengvai prieinamuose raštuose. Jei tekstuose "kartkarčiais 
atsitinka kaipir myštiška kalba, kuriai Brugsch priduoda 
ypatingą žymę, tai tos vietos yra ar poetiškais vaizdais ir 
mystiškais mėklinimais, kurie senovės žmonėms atrodė Joli 
ne tokiais mystiškais, kaip mums; arba yra tai fantastiška 
žodžių žaismė, kuri kartais, turbut, buvo nesuprantama nė 
pačiam rašėjui. Paslaptybinis raštas, sutinkamas kartais 
naujos viešpatystės gadynėje, pav., tėbiškudse karalių rakš-' 
tuose, be abejonės, neturi jokio: atsinešimo prie slapto mo
kinimo. Dalinimo į egzoterišką ir ezoterišką (viešą ir slap
tą) mokinimą Egypte negalima rastis Žinoma, skirtumas 

“ terp grynai najyviško ir reflektyviško, arba racionališko ti
kėjimo, tame pobudyL kurį turėjo egyptiškas tikėjimas, reiš
kėsi gana griežtai jf davė save jausti visose gadynėse, bet 
jo rubežiai pažymėti buvo labai silpnai ir jie vienval mai
nėsi. Vargiai tegalima manyti, idant teologiškieji protavi
mai su savo simboliškais dieviškų formų aiškinimais ne
prisidėtų labai daug prie išaiškinimo supratimų apie dievy
stę, jei ne visur, tai bent daugumoje atsitikimų.

EgyptiŠką suoprotį apie dievą bandė suvokti per eti- 
molgišką analyzą egyptiškojo žodžio “neter” — dievas. Ši
tas žodis, supratimu vienų, reiškia “patgyvatvėris”, supra
timu gi Renoufo — “tvirtas”. Geriausiai, anot Maspero, 
yra palikti šitą klausimą šalyj, kadangi abelnai yra abejo
jama, ar>(šitame atsitikime galima etimologišku keliu atsiek
ti tikslą. .t

Iš |xąsakyto yra aišku, kad išdėti egyptiŠką tikėjimą 
sistematiskoji? formoje nėra galima; visi mėginimai šitoje 
linkmėje^ susimuša patys. Veikalas, panašus Brugscho tro
sui, greičiau yra egyptiškos teologijos išreiškimu, negu tikė
jimo; nuo šitps atžvalgos, teipgi kaipo moksliškų faktų rin
kinys, jis pilkiai užsipelni atidžią. Vienintele galima išdė- 
jimo forma męs laikome istorišką, vieninteliai gi tikru ir 
užtektinu -buqu, kritiškai analitišką. Senoviškoji teologija 
išdirbo saju plačias sintėzas, kurios uždengė savimi pradžios 
ir .istoriškojo vystymosi žymes; musų užduotis bus tame, 
idant išrinkti sau kelią atgal ir tokiu budu prieiti prie pilno 
išaiškinimo pagrindinių elementų bei pamatinių egyptiškojo 
tikėjimo suopročių. Šitas mieris yra dar toli priekyje; ke
lias į jį tik pažymėtas ir viso tik keliatas metų, kaip tyri
nėjime priimtas istoriškai kritiškas būdas. Nė vienas iš 
šiolaikinių egyptologų nepašventė savęs šitam uždaviniui 

•su didesniu uolumu*ir geresne pasekme, kaip Maspero. Jo 
skaistus darbai, perimti geniumi ir nemažiau skaistus išdė- 
jimas žymiai prisidėjo prie išaiškinimo pamatinių priežasčių 
ir abelnų egyptiškojo tikėjimo idėjų. Jo “Etudes de mytho- 
logie” dviejuose tomuose visuomet turės kuodidžiausią svar
bą. Eidamas/paskui savo įkvėpimą ir betarpišką pažiūrą, 
jis kartais kJpir nepastebi sunkenybių, arba labai lengvai 
pergali jas, tuo tarpu gi pilnam uždavinio išrišimui yra

pirštus gali prikišti prie 
įstatymo, kuris norėtą 
augščiąu jos.

dar paslaptis, kad 75

šitas manymas užleido vietą objektyviškesniam ir rimtes
niam žvelgimui dalykam Senoviškai egyptiškoji teologija 
nužiedė savo tikėjimiškas rnąslis ir pažvalgas į teip origina
liškus ir savotiškus pavidalus, kad suprantamos yra tokios 
pažiūros senovės graikų, o po jų ir šiolaikinių mokslinčių; 
vienok paskutiniais laikais kas kartas vis daugiaus paaiš
kėja, kad tai yr ne kas daugiaus, kaip nesusipratimo pasek
mės. Egyptinio tikėjimo asmens negalima išaiškinti re- 
miantes teologija, tik kuku ir suprantama dėlko: kulto for-. 
mos stovi ant paties mokinimo pagrindo ir galėjimas su
prasti dogmatiškąjį vystymąsi priklauso nuo supratimo įvai
rių kulto formų. *

Pirmas pamatinis klausimas, sulyg kurio skiriasi nuo
monės, yra tame, ar galima žiūrėti į egyptiŠką tikėjimą kai
po į vieną nedalinamą visą, kuris bėgyje 3000 metų egyp- 
tiškos istorijos savo asmeniškuose rubežiuose nebuvo krei
piamas linkui tokio vystymosi ir kuriam vietinio pobūdžio 
savotiškumai turėjo greičiau formališką, negu reališką ypa
tybę. Senoji mokykla su de Rouge, Pierret, Brugsch ir 
iš dalies Lepage-Renouf’u pryšakyj išriša šitą klausimą pri- 
tariančioj prasmėj ir, sulyg jos nuomonės, visų gadynių ir 
įvairių vietų tekstai lygiai vienaip nurodo. Priešingaj. gi, 
Maspero, savo vėlesniuose veikaluose, Pietschmann, Ed. 
Meyer, Tiele ir ypatingoj prasmėj Lieblein tvirtina, jog 
Egypto tikėjime buvo vystymosi. Ir ištikro, lengva priro
dyti, J°g skirtumai Egypto tikėjime, priklausanti nuo laiko 
ir vietos, turi didelę svarbą. Iš pradžių Egyptas nebuvo 
viena nedalinama viešpatyste; rods, vėliau sulyginamai leng
vai buvo atsiektas politiškasis vienumas; bet tikėjimiškasis 
vienumas buvo tik teorijoje ir rėmėsi daugiausiai t eolo-' 
giškais apmąstymais ir egyptiško tikėjimo išsivystymą ga
lime vaizdyti sau kaipo savo budo siekimąsi prie tikėj imiš- 
kos vienybės. Matome, kad iš pradžių vietiniai kultai vi
sai nesutinka vienas su kitu, kaip tą stengėsi prirodyti sim
boliškais aiškinimais egyptiniai teologai ir vėlesnieji siste
matikai. Manymą apie vienumą atmeta teipgi įvairių pe- 
rijodų, paminklų liudijimai. Teisybė, visuose egyptinės 
istorijos perijoduose susitinkame, abelnai sakant, su vienais 
ir tais pačiais dievais ir net su tais pačiais tekstais ir jei 
tūlos senojo laiko dievų formos išnyksta pamaži ir pasi
keičia naujomis, tai tam nereikia priduoti didelės svarbos; 
priežasčia to gali būti musų medžiagos stoka, — bet, visa 
kas tas neatmeta vystymos galimybės. Priešingai augš- 
čiaus pasakytam, ant kiekvieno žingsnio męs susitinkame 
su veiklia, akyla tikėjimišką egyptiečio mąstim, męs ma
tome, kad nauji mokslai skina sau kelią ir įsivyrauja pla
tesniuose tkraituosę, antgalo, kaip dirba ir jieško egyptiš
ko mokyto teologo protas. Atrodąs egyptiškojo tikėjimo, 
kaipir visos egyptinės civilizacijos, vienodumas, beatmąi- 
ningumas, išsiaiškiną, iš dalies, viena pobudiška šitos tau
tos ypatybe. Senovės egyptietis savo idealą matė ne prie
kyje, bet užpakalyj, tolimame, pirmabuviniame laike; auto
ritetą turėjo jo akyse tik tas, kas turėjo ant savęs seno- 
vybės atspaudą; šito dėl egyptiškoji civilizacija vienval 
gryžta atgal, kas ypatingai reiškiai matoma saitiškame kul
tūros perijode; tai ne'atsigimimo, bet greičiaus atsisteigimo 
gadynė, Ėjimas priekin Egypte buvo tik dėl butinimo. Su
prantama, kad šitas visųlabiausiai apsireiškia tikėjime: čion 
naujas niekuomet neišstumia seno; naujos idėjos eina greta 
su senomis; senos formos užlaikoma šventai ir nepalytėti- 
nai, nors į jas butų įdėtas visiškai naujas turinys; čiupniau- 
sios priešgynybės nesimatė sunkinančiomis senoviniam egyp- 
tiškam protui. Kunigai, žinoma, visuomet linkd&mi prie 
konservatizmo, stengėsi su pagelba simboliškų taisyklių ir 
aiškinimų surišti naują su senu, ir, kiek galint, juos sulieti. 
Kaikuriose dėstyse galima net prirodyti, kaip jie griebda
vosi už pia fraus ir sena data žymėjo-visiškai naujus apsi
reiškimus ir faktus, idant suteikti jiems didesnę svarbą ir 
autoritetą.

Tyrinėjant egyptiŠką tikėjimą galima pasirinkti sau 
įvairus tikslai. Jo asmuo buvo apsklembiamas kaipo mo
noteizmas, panteizmas, henoteizmas, saulinis kultas, gar
binimas gamtos, animizmas, arba, antgalo, fetišizmas, bet 
vėlesnieji tyrinėtojai nemano esant galimu, idant tikėji
miškas vystymąsi turėtų vienų vieną versmę sau pradžia. •

Kad egyptiškieji tekstai, net seniausieji, turi savyje 
daug tokio, kas skamba monoteistiškai, tai nėra abejojama. 
De Rouge iriidabar gyvenančių mokslinčių ypatingai 
Pierret, stengėsi išvesti, jog egyptiškas- tikėjimas iš pra
džių buvęs monoteistišku, pasiremdami tuomi, kad dievas 
tankiai vadinama vienatimi, bepabaigišku, amžinu ir tt.; 
priegatm jie stengiasi prirodyti, jog šitas pirmapradinis 
monoteizmas išsivystė greičiau į atrodomą negu tikrą poly- 
teizmą, kur daugelis dievų ėmė pildyti tik augščiausio die
vo pildenybes. Lepage-Renouf žiuri į dievus kaipo į galin
dą gamtos jiegų išraišką ir monoteistiškas egyptiečių pa
kuras aiškina kaipo rodymą betarpiško “jausmo begališko”, 
kaipo sensus numinis, kuris liuosai gali būti greta su poli- 
teistiškąja mytologija. Rimtas tyrinėtojas neprivalo pra
leisti egyptiškojo monoteizmo ir panteizmo, bet jie grei
čiau priklauso teologijai negu kultui ir liaudies tikėjimui; 
Egypte protiškas siekimąsi monoteizmo arba panteizmo dva
sioje pastebiama visose gadynėse, bet monoteizmas. visuo
met apsireiškia apvilktu simboliškais paveikslais ir yra ne 
daugiau, kaip teologiškojo politeizmo, perdirbimo pasekme, 
kuris tuomi, vienok, nė kiek nesinaikina, Lepage-Renouf 
pastebi, jog egyptiškas žodis paženklinimui supratimo “die
vas” niekuomet nebuvo tikruoju daiktvardžiu ir vienintelis 
pasistengimas nuvesti monoteizmą už teologijos rybų į 
patį kultą ir gyvenimą suiro pats, kaip,matysime tą vėliau: 
ir jau šitas faktas parodo, jog prigimtas egyptiečio protas 
visai netiko priėmimui tikro monoteizmo.

Lepšius manė.surasti pradinį egyptiškojo tikėjimo maz
gą ir abelną egyptiškos tikybės principą sauliniame kulte," 
dievą Ra paskalydamas tautišku Egypto dievu. Bet sau
linio pobūdžio negalima laikyti pradiniu dėl daugumos 
egyptiŠką vietinių kultų; prasikišantis saulinio kulto atsi- 
žymėjimas ir vietinių dievų tolygumas dievui Ra yra vė-
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met nepažinojo “trečiojo laipsnio* 
r perdėjimų, kuriuos mes atranda

me Amerikoje. Ir piktadarybė Eu- 
ropoję niekuomet nepasiekė Amc- 

* rikos piktadarybes didumo. Už- 
rubežinė policiją nereikalauja “van 

7' deninio gydymo“.
“Nežiūrint į “trečiojo laipsnio’ 

žfaurumą, apie kurį mes nei pusės 
negalime atsižinoti — Amerikos 
policija ueapgina nei žmonių gy
vasties, nei žmonių nuosavybės. 
Kuomet nekaltas, silpbas įtartims 
yra kalinama, kankinamas ir mu- 

r • ' . .lamas, tikri piktadariai yra laisvi.
i Tas yra aršiausiu.”

Seninus toki raštai galima buvo 
rasti tik visų bijomų anarchistų
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vietą

iną.

vakarų ir rytų dievai, visi kaimų dievai ir 
vai”. Šitame pobudiškame piramidiškame 
visa senovės egyptiečio tikėjimišką pažiūra 
link nekreipė egyptietis savo akių,

vų apgyventa it visas gyvenimas rodėsi

ištikro didelės sunkenybės. Šitai, dideli tikėjimiski veikalai, 
kaip, pav., mirusių knyga, netikusiai išversti ir pilni viso* 
įčeriopiausių mįslių sulyg kalbos ir išdėtų juose faktų; sulyg 
turinio jie tankiai yra tušti ir daug kalbanti. r£ti(nologiš- 
kpji žaismė ir fantatiškieji senovės raštininkų metaforai yra 
tankiai mums alsinančiais ir visiškai bergždžiais musų pa
žinčiai; kartais gi jie yra mįsliški, jei nepasakius, visai be
prasmiai. Prie būtinų prirengiamųjų darbų gvaldymui 
egyptiškojo tikėjimo mytologijos nuo naujos, istoriškos at
žvalgos ir pirma visa ko, monografišku vietinių kultų aj> 
dirbimu bei išmėtytų mytų ir pasakų nuotraukų rinkiniu/—« 
lygšiol neužsiimta. Daugybė dievų paveikslų teologijos per
dirbta nepažintinai; ant kiek gi būtinai yra ątskirti teolo
giją-nuo liaudinio tikėjimo, ant tiek tas sunku yra jiadaryti; 
negalima pasakyti didumo teologiškųjų sanprotavimų įtek
mės į tikėjimiškus žmonių supratimus. į Egyptiškosios vers
mės yra vienpusėmis ne vien dėlto, kad jos daugiausiai yrą 
šermeninio turinio, bet ir dėlto, kad jos vienval būva ofici- 
jališko kuniginio ir valstybinio tikėjimo išreiškejomis; su

lyginamai mažai atsitinka tokių paminklų, kurie atidengia 
musų akims tikėjimišką paprasto žmogaus gyvenimą, (> 
toki tai ir turi didžiausią svarbą ir augščiausią

Išdėdami žemiau kaip liaudinį tikėjimą, tjeip ir teolot 
giją, negalėjome apsieiti be jokių hipotėzų. Daug kas gali
ma buvo išdėti tik abelnuose ruožuose, paliekant daugelį 
klausimų be atsakymo. Nėra abejojama, kad by koksai 
išdėjimas egyptiško tikėjimo, įsigilinęs šiek-tiek į jo smulk
mėms, už kelių metų būva jau pasenusių.. I j

20. LIAUDINIO TIKĖJIMO DIEVAI. ; t 
“Visi dievai patenkinti danguje, visi dievai ant žerilės 

ir vandenyje; visi patenkinti šiaurės ir pietų dievai, visi 
visi gardų die- 
tekste atsimušė 
svietan. Kur- 

w, visur jis aplink save 
matė dieviškas esybes. Visa apsiaučianti gamta buvo die
vų apgyventa ir visas gyvenimas rodėsi jam dieviškąja 
slaptybe. Dangiški kūnai su savo įstatymtiofu krutėjimu,- 
derlingoji motina-žemė, pilnas slaptybiškumo, palaimintasis ‘ 
Nylius, matėsi jam galingais dievais, be kurių pagelbos jis 
negali apsieiti. Jo vaizda piešė jam dykumą apgyventą bai-* 
siais, pasakiškais gyvuliais, sfinksais ir grifais, ir jam 
rodėsi, jog lapų šiuršėjime jis girdi dieviškos žaismės balsus. 
Senovės egyptietis, kaip tą galima matyti iš jiaminklų, jo 
dailės, buvo akylas gamtos gyvenimo tėmytojas ir gyvulių 
pobūdiškumar negalėjo ištrukti nuo jo pasaugojimo; kaipo 
tikram rytų sunui, gyvuliai’ rodėsi jam apdovanotais virš- 
gamtiškomis jiegomis ir jis priskaitė jiems išjjegą kalbos, 
pranašystės ir viršžmoęiškus išdailintus Jausmus; jis manė, 
jog jie yra apgyvenami dievų ar demonų ir todėl daugeliui 
gyvulių atiduodavo dievišką garbę. Numirėlių svietas pas 
jį buvo apgyventas begalve daugybe demonų ir dievų, tai 
žmogiškame paveiksle, tai paveiksle įvairių gyviilių.

Egyptiečiai dievino viską: medžius, gyvulius, žmo
nės ir net trobesius, — šitai, Amoną-Ra šventnamį Tėbuose 
jie skaitė dieve. Dievai ir demonai galėjo gyventi yi^ur 
ir savo įsikūnijimu galėja paryti gerą ar blogą įtekmę. f

• Pietschmanno ir Maspero tyrinėjimai parodė neabejo
tinai, kad ant egyptiško liaudinio tikėjimo dugno ištikro 
gludo panašios idėjos ir supratimai, iš dalies ąnimistiško, 
iš dalies fetišistiško pobūdžio. Gyvulių*) kultas, kuris grai
kams atrodė neišpasakytai keistai ir kurį jjė, guododami 
egyptiečių išmintį, laikė giliamaninga simbolyoe, kuomet 
tokių žmonių akyse, kaip Juvenalis, jis gimdė neapykantą 
visai šalai, — šitas kultas ankštai rišasi su išdėtais augš- 

jau) įdieviškąja

negali apsieiti. Jo vaizda piešė jam dykumą

Egyptiečiai dievino viską: medžius, gyvulius, žmo- 
šitai, Amoną-Ra šventnamį Tėbuose 

gyventi vfeur

čiaus supratimais; jis yra liekana fetišizmo, šito žemesniojo, 
tiškasis ti- 
:i. Nežiu-

primityviško tikėjimiško laipto, nuo kurio eg 
kėjimas niekuomet nevaliojo pilnai atsiliuosi 
rint į kultūros pirmyneigą, amžinai konservatyviškieji egyp- 
tiečiai atkakliai laikėsi gyvulinio kulto; panteistiškoji teolo
gija ik mysticizmas suteikė jam išnašesnį pobūdį, bet jo ga
lybė buvo sugniuždyta tik krikščionybės ėmimo Viršaus ga
dynėje. Naujieji tyrinėtojai, eidami vienu keliu su egyp- 
tiškais teologais ir graikiškais filozefais, bailė surasti/ 
gyvuliniam kultui simbolišką išaiškiniriią, bet, kaip jau 
buvo nurodyta pirmesniame skirsnyje, šituo keliu niekuo
met negalima prieiti prie tikro ir pirmapradinio egyptiško 
tikėjimo akstino. Pirmesnėsės mokyklos egyptdlogai savo 
pasistengimuose tardyti garbinime gyvulių matė tiesiog fak
tą; jie nestatė sau užduočių, surasti ir apšviesti pirmapra
dinį šito fakto idėją, kaip tas pridera tikram mokslui ir 
pasitenkino vien tuomi, kad stengėsi apdvasinti ir savotiškai 
perkeisti šiurkščius supratimus. Pierret ir Lieblein. klai
dingai prięažystanti gyvulių kultą vėlesniu atsiradimu egyp- 
tiškame tikėjime, stengiasi parodyti, jog gyvulių figūros! bu
vę ne kuo daugiau, kaip hierogty f iškaiš ženklais pažymėji
mui įvairių dievų, idant atskirti vieną nuo kito, bet Pietsch
mann su pilna teisybe atmetė tokį aiškinimą. Koksai vidu- 
rini% sanryšys yra terp gyvulio ir dievystės lame pavidale, 
kokiame jį matome jo įvairiose pildenybėse bei kulte ir 
aplamai, ar galima bent koks tolygus susirišimas, matoinaįi 
negalima išrišti kiekvienoj atskiroj dėstyj; Kam mystiškus 

1 dievus garbinta avinų paveiksle? arba kam Otnbose kroko
dilius buvo garbinamas žmonių sutvertoju jr apgynėjui 
Dėlei šito buvo ir yra išreiškiama daugybė tiesapanašii| ir 

-net gęniališkų pastebėjimų, kurių vertė vienok labai alięt 
jotina. Bandymų surasti totemistišką aiškinimą egyptiš- 
kam gyvulių kultui nebuvo daryta, bet jie ir nėra galimi- 
dėlei medžiagos stokos.

Daugelis gyvulių, k. a. vanagas, arba katė, buvo maž
daug visuotinai garbinami; kiti buvo garbinami tik kaip ku
riuose apskričrtiose,, kituose gi jų- nekentė: tokiais. buvo, 
pa v., krokodilius, ir vandeninis arklys (hjpopotanįias); tūk
stančiai gyvuliškų nuimi jų randama įvairiose Egypto vieto
se: čion yra krokodiliai, katės, kregždės, icbneunionai (fa
raono pelės) ir tt. Šitos gyvulių šeimynos kaltos savo 
šventybę iš dalies vieniems ar kitiems dievams ir diėvėms, 
išrinkusiems savo būkle vieną tųjų šeimynų gyvulį. Kaip 
toli siekė garbinimas gyvulių srityje, neapsiimame 
galima tik prileisti su didesniu ar mažesniu tikrumu, jog 
prastas žmogus garbino žaltį, žąsį arba katę maždaug 
teip, kaip negras savo fetišą.

Greta su,šituo buvo ypatingas, tikras gyvulių kultas, 
kuriame tyčia išrinktas gyvulys buvo dievybės įsikūnijimo 
vieta ir turėjo savo nuosavus šventnamius, kunigus, šven-

. •) Svarbiausios vietos paliečiančio* garbinimą gyvulių. yra sekan
čio*: Herodbta* D, *5—76. IT, 28; Dlod. T 83—90; Strabo XVTI. 38—40; 
Plutarchas, De la et Osirid. 71—77. Partey savo paakutinio veikalo i&Uk 
vime ant puslapio 261 ir sek. paduoda surašo gyvulių, laikytų šventais.

(Tižiau bus
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y pato*

SU

nes »

kalėjime nėra 
atsitaikė mie-

žvengė arkliai ir girdėjosi sumaišyti, linksmi 
įo žmonių balsai. Visi ėjo į tą pačią vietą, nes 

miestelyj išpuolė kermošius; nieks vienok ne-

Dievas tokių p6terfiį neišklauso. .
Kuomet s^fgaT atvedė jąs į magistratą, 

pasirodė, kad joms’ magistrato" 
vietos. Prieš patį jų pribuvimą 
stelyj keliatas didešhių vagysčių, net buvo ant 
<elio apiplėšimhs, užtai daug “atsiųstų” buvo 
po tuolaikiniu,tf1 
kalėjimas buvd: užiįnal 
apart burmistrh meitėlio tvartuko.

M. Kortoptiicka. ' kinyj. Ir ką tamsta pasakysi? Mano kalaitė 
DA/v Al ICT A rT\7 /VII TC to1 to1 lakst€, kol nesuuodį ir sunešė
* AUAL 1O 1 A 1 Y 1V1US man juos prieš pat mano langą. O staugė!.... 

Mano pati vos neapalpo, klausydama to stau-
Pranas Siūlelis gimo. Dar tuomet Igniuks sirgo.... Na, te:
__________  — tarė, paduodamas žemsargiui “rozpiską“ 
(Tąsa).__________________ O sergėk man jąs,, tartum savo akis kaktoj

n pasekmės, pradėjo raukytis prie verksmo. ^er<ina’.boba pab^S| patS “ tei

ponią Onute su Mikoliene, kuri siuon
■ Ponas viršininkas ištraukė pirštą, ŽT,U Pa»ižmė ™ savimi jauniausią vaiką, jau
.Ištikrųjų vaikas pradėjo verkti plonu, silp- Penk"» ?u d>de!e galva, tspų

nu, tartum prislėgtu balsu. Jauna motina su
dejavo ir,’ sunkiai atsigrįžus, padavė jam iš
džiuvusią, tuščią krūtį....

Prisiartino prie kitos lovos. Gulėjo joje 
augštieninka moteriškė su raudonu ugniniu 

, veidu ir stiklinėmis, įsmeigtomis į lubas aki- 
, '|his. Lupos buvo karščio sudegintos, ji kru

tino jomis laiks į laiką, rydami seilę ir sun? 
kiai kvėpuodama. Ponas viršininkas pakuž
dėjo ką tai gydytojui. 4

1 Gydytojas susiraukė ir pečiais patraukė.
— Negali žinot — tarė, — dar tik trečia 

diena,... Ten ir teip lovos užimtos....
* Nuėjo, toliau.

' — Vat, štai stipri, — atsiliepė ponas vir
šininkas, rodydamas į sėdinčią ant lovos kali
nę, su kuria gydytojas šnekėjo prieš atėjimą 
svečių. — Sausio mėnesyj skandinosi, iš van
dens ją jau veik negj vą ištraukė, persirgo sun- 

‘ kiu tyfusu ir nieko.
b « — Skandinosi ? — užklausė užimančiai po-
■ nia ir žingeidžiau pradėjo žiūrėti į ligonę.

— Tas dar niekis! — iškilmingai pridūrė

1 visuomet sakau, kad nors pusę turėtų tos kan- blrz^ ,'uoda'- nu°lauko vandpuohų.gar 
K trybės geram, kokią turi blogam, iš jos butu ?!?'.• 'nuksmmgat bego gre.tas, tyras vanduo
B puiki moteriške ” s,ltl pustelejimar nešė ošimą naujai pražalia
1 Pakelk galvą! - pridūrė, imdamas Ii- y.usi,» V,Yriukai priplldČ or’ skan,ba" 

gonei už smakro ir kreipdamas jos veidą prie cionus giesmėmis..... , . .
I šviesos. ■*- Graži mergina, — tarė - ir nu- . ' į? ‘M Atr,J1 >*•««« nteks i tat neatkreipi
■ sišypsojo maloniai. ' ■ ’ at-vd?- AtPenc> Jle l*'*5 atrodž kok,u ,ai
■ Ligonė ęunkiai pakriepė galvą j reikalam tan’,s.,u Plėtmu’ n«>»es'u ant to saulės re-
K jama pusę. Tamsus plaukai lindo iš po čep- ^ra™0' , ,
» . jėiuko, draikydamiesi ant sumenkusio veido. Tas P)5,mas vls .s',nko to,y" ‘"'J'"' ,ar: 
ET Ant įdubusiu veidu prasimušė tamsus, greit tom stumjamas to aiškaus vieškelio, kuriuonn
■ nykstantis raudonumas; siauros lupos ,dre. ritosi brtekos ir vežtmai, guviai prunkštė n
II bėjo, d ilgas blakstienos metė kokį tai mėlyną 
B tamsumą ant to sumenkėjusio, suvargusio

J veido. • . ....
I " — Lai ponią įsitėmyja, - tarė viršininkas, Pasveikino tąs, greit einančias moteris, pas 
B paleidęs ligonės smakrą — kad tai yra neati- kuriąs užpakalyj, su šaudykle ant pečių, 
B taisoma vagylka. Du kartu iš kalėjimo pa- kareivis, aplenkiant kiekvieną vežimą 
B ’ leista, du kartu pabėgo iš ištrėmimo pas vagi- kiekvieną žmogų krūvelę, kartojantis storu.

sius. Teip jai toji duona patiko. Kuomet kietu savo balsu:
B ją paskutinį kartą sugavo, tai į Vislą iš žem- 1 . • . . “

^^B sargių rankų išsisukus šoko. Artinosi prie kaimo. Prie kelio, ant kap
BF - — <š baimės? — užklausė ponia. čiaus. kur stovėjo basa piemenė vienuose, ant
■ I — Kur ten iš baimės! Iš tokio jau vagi- krutinės praskėstuose, marškinukuose, su ža 
B šiško užsispyrimo. O*, jau kaip mums pasise- lia D'kšte rankose; tarp keturių simetriškai pa- 
B ka koks paukštelis, tai net miela pažiūrėt. sodytų gluosnių kyšojo kryžius nuo lietam

Ajit merginos veido atsimušė neapykanta Pajuodavęs, kurio apačioj, tartum visa sauja
■ kančia. Ji nuleido galvą ant krutinės'ir su- J^sėtos, užžydėjo laukinės gėlės.
|H spaudė sukryžiuotas rankas ant pilko kalėjimo v^esPat’e Jėzau Kristau! sudejavo!

uždangalo. Mikolienė, kuriai kaskartą didesni prakaito la
- O, Dieve! - sušnabždėjo pone. - To- iai varXT nUO ve!do‘... .

■ kia jauna mergina! - Ar tau negeriau butų. . “ ° brang>ausias Jezusėli, susimylėk ant
B mano vaikeli, pasitaisyt, teisingai gyvent?.... .

Matai kokios pasekmės blogo.... nepaleisdama vaiko iš rankų parpuolė
■ Ligonė tylėjo. Jos antakiai buvo sutrauk- ant kelių ir pabučiavus darjasotą žemelę pra
B lupos drebėjo.... J
BF. -— Ką, tamsta, į ją kalba! — tarė,viršinin-
B kas. — Tik žodžių gaila. Ar tai aš mažai į 
B ją prišnękėjau, aiškinau!.... Ir ką?
V jokio jdugmo sutvėrimas! '
B Ponia atsiduso ir atsitraukė kelis žings-.

nius atgal. Ligonė primerkė akis, krutinę jos atsjįusįmu 
B alsavo sunkiu atsidusimu. ' I ų»
■ — Ir ką, gydytojau? — atsiliepė viršinin-
B kas,.— greit ji galės eiti? i
B — Teip — atsakė pamąstęs gydytojas, — 
B už kokios sąvaitės.... Dešimties dienų....

— Į Groicą nueis ? /
— Ojei! Kodėl ne!

B Iš jaunos kalinės krutinės išsprūdo kurtus 
B sudejavimas; jos galva sunkiai nukrito ant 
B kieto kalėjimo pagalvio.................................•...

stu pilvu ir sutrauktomis kojomis. Tas pil 
vąs, tos kojos, tos suvytę rankos, kuriomis vai
kas buvo apsikabinęs nešančią jį motiną, da( 
rė jį panašiumi į didelį vorą, o pabalę,- stikli I 
nės akys ir pilkas skarmalas, kurs jį dengė 
dar labiau tą panašumą didino. Vaikas ne 
šnekėjo, net neverkė, bet, nulenkęs savo dideh 
galvą ant motinos peties, atsiliepdavo tarpai.' 
nesmagiu, tartum paukščio cypimu.

— A-a-a, vbogele! — kalbėdavo tąsyk Mi 
kolienė, glostydama jo aptinūsį, išbalusį vei 
dūką, — mama nupirks tau saldumynų, vos tik 
nueisime.

Ir lenkdamos! po vaiko sunkumu, skubi 
nosi, net Onutę aplenkdavo.

— Tfu!.... — spiaudė žemsargis. — Čori 
paimtų!.... Vot„ gražumas!

Ir vel ėjo tylėdami.
Aplink juos buvo puikus, stebuklingas pa j 

vasario rytas. Oras buvo pilnas kvepėjimo ir 
ramumo. _ Dideli, seni topeliai, į dvi eili išilgai 
vieškelio pasodyti, dar tik ką išsivysčiusiai- 
bumburėliais lyg auksu spindėjo prieš saulę; so 

^21 duose žydėjo gėlės ir jievos, virš žolės ir rugiu

I Į dvi sąvaiti vėliau, nusilpnėjus ir dar svy- 
r mojanti po ligai, Onutė išnaujo ėjo ant apsi- 
EBbuvtmo. Tuom kart ponas viršininkas, pamo- 
’ kintas liūdno patyrimo, buvo atsargesnis. Su 

Onutės išsiuntimu nelaukė, kol susirinks di
desnė partija, kaip tat paprastai darydavo, bet 

f liepė varyt merginą kartu su Mikoliene, kuri 
j3te?pogi pabėgdavo, ir lygiai su Onute, prigulė- 

|. jo prie nepataisomųjų rųšies.
■ — Tikras žvėris,’dievaži! —.kalbėjo su-
j erzintas viršininkas į savo pagelbininką, ra- 
f šydamas jau trečią Miko’Iienei “rozpiską“, ku- 
r ir kančia. Ji nuleido galvą ant krutinės ir sh- 
1 mušta girtuoklio vyro, stovėjo palei duris. — 
į Tik žiūrėk, tamsta, į ką ji panaši! Jauna dar 
Į žmona, o kaip atrodo. Ir kam jai tas? Dėl- 
I ko? Turi ten ramumą, nieks ją' pirštu ne: 
Įiajudins. Ne! Bėga ji čia, kad ją girtuoklis 
Byrąs muštų, sakosi pas vaikus....
B Palenkė galvą prie šviesos ir atydžiai nu 
B?mė nuo plunksnos galo plaukutį. Pas duris 
B >asigirdo tykus verksmas.
B — Sakau tamstai, turėjau kartą vižlą 
Bkoltą, kurios šunyčius padovanojau kaiman, 
^Bkios penkios mylios nuo Va r savos, savo pa- 
||Btamam. Ir, įsidėmėk tamsta, toji kalaitė 
HB kart pabėgo ir tuos šunyčius po vieną 
B Byše parsinešė. Liepiau uždaryt, tai teip 
B^Bt* kad net žmonių isivaizdininrt pereina.

r Jjgpti paskandyt šunyčius Jygn-

norėdama atlyginti jam tą pasakymą,
— Oi, vargše, tu mano nabagėli — ji 

kalbėjo. — Geresnė tau butų mirtis, negu toks 
gyvenimas...*. '. *

Nutilo ir, linguodama galvą, užsimąstė.
__ o -------------------------Vėl praslinko keliatas dienų. Vieną nak- 

iniu ’ tardVmu ir netik oficijališkas tį prisikėlė Onutę.
buvd: užimats, bet ir jo apielinkės, . — O dėl Dievo, Onute! — tarė — teip 

~„tXlio tvartiiko. man vis kužda kas ir kužda į ausį, kad mano
Tokiose apielinkfse negalima buvo smulk- Jonutį pribaigt....

meniškai pildyti įstatymus, tuo labiau, kad nuo < — O!.... Ką gi Mikolienė šneka! — at- 
kelių dienų ponas burmistras visą valdžios sun- sakė mergina. — Ar tai Mikolienė jam ne 
kurną nešė ant ‘savo pečių, nes ponas sekreto- motina, kad tokius dalykus gali kalbėti! I^ai; 
rius išvažiavo ant nnmc --—*. , Mikolienė šventu kryžium persižegnoja ir mie-

■ ga. Tai tik velnias nuo žmogaus progos jieš-i
> Ub....

Moteriškė persižegnojo, vienok neužmigo, 
, ir_ sunkiai stenėdama, vartėsi ant kietos • že

melės. Jonukas per miegus verkė, tartum 
E smaugiamas. - v.

Ir vėl praslinko kelatas dienų, iš kurių 
kiekviena tai motinai ir tam vaikui buvo nau
ja kančia ir nauju skurdu. Moteriškė vos ko
jas paskui save vilko, o jos vaikas visas su
tino.

— Onute — sako kartą Mikoliene iš va
karo, — paguldyk vaiką tu iš savo šono, nes 
man naktimis nelabasis miego neduoda, vien 
šnabžda, kad jį nusmaugt ir nusmaugt....

> Kas jo per gyvenimas toksai, arba ir mano 
su juomi? Nė aš darbo, nė aš valgio šaukštą 
gaunu....

— Vardan Dievo ir Sunaus! — tarė Onu
tė. — Lai Mikblienė paduoda man vaiką, o 
pati rytoj pas kunigą eina, išsipažįsta, tai ne- 
lahaciĮ atstos. *

Bet nakčia Mikolienė iš miegų staiga pa- 
i šoko, ir ant žemės atsisėdo.

. — Jėzus, Mariją, Juozupai šventas, gelbė
kite mane!.... — kurčiai sudejavo. — Jėzus, 
Marija, Juozupai!.... <

Ant rytojaus, nuėjus į darbą merginai, 
Mikolienė atsikėlė, savo Jonuką nuprausė, su
šukavo plaukučius ant jo sunkios, į abi pusi 
svyruojančios galvutės, aprengė jį, peržegnojo 
ir, suradus kur duonos plutukę, padavė jam 
į rankas.

Darė tą kaip ir skubydama, be žodžių, 
tartum atlikdama būtiną ir labai greitą darbą, 
o kuomet vaikas pradėjo duonutę graužt, ji 
parpuolė kryžium ant drėgnos žemės ir mu
šė į ją kakta. Kurtus dejavimas vietoj pote- ( 
rių ėjo iŠ jos krutinės, o užlaužtos ir ištiestos 
virš gajvos rankos kilo augštyn ir sunkiai kri
to žei^iyn, tartum didžiame, mirtiname susi
rėmime .... » ‘

Jonuks, tuomlaik, sugraužė plutą ir pra- 1 
dėjo cypti. Tuomet moteriškė pakilo, sudavė 1 
tris kartus sau į krutinę, tardama — “Dieve, 1 
susimylėk ant manęs nusidėjėlės....” Paskui 
persižegnojo, paėmė vaiką ant rankų ir išėjo 
į laukus.

Tą pačią dieną visas miestelis tapo per- 
gązdintas žinia, kad viena iš ištremtųjų dur- 
pinyčioje paskandino savo vaiką. ĮstatjTnai 
vienok džiai^ėsi, kad žudykė jau pirma buvo 
nutėmyta, kaipo nepasitaisanti, suimta ant vie
tos nusidėjimo, ir rengėsi ją išsiųsti į vyriau
siąjį kalėjimą.

Kuomet po Mikolienės suėmimui ponas 
Maikeris, “Mielaširdingiausios Širdies Tė-i 
zaus” brolystės vyresnysis, o dabartinis Onu
tės duondavis, dasižinojo, kad mergina gulė- 

į jo su užmušėja jo tvartukyj, pasijuto tuomi 
• negirdėtai užgautu ir. akiesmirksnyj, išvarė 

Onutę, stačiai nuo valgio, prie kurio per pie- 
1 tus alkana sėdosi ir jau ne spėjo šaukštą $u- 

vilgyt. Vienok tas išvarymas neprivertė Onu
tę jieškoti kitą užsiėmimą^ nes vos spėjo iš
eiti už vartų, susitiko su jos jieškančiu žem- 
sargiu. ' .

' Reikalavo ją į policiją.
Teisingai protavo, kadangi miegojo kartu 

su Mikoliene, tai būtinai turi žinoti ką ir apie 
vaiko nuskandinimą. Po teisybei nelaimingo 
Jonuko motina pati prie visko prisipažino, 
šaukdama susimyĮėjimo ir galvą į sieną dau
žydama. Vienok čionai galėjo būti kokios 
nors aplinkybės, o aplinkybės, kaip* žinoma 
perkeičia viską. Onutė ėjo grejtai, žiūrėda
ma priešais save sudrumstu, tartum be jausliu 
žvilgėsiu. Tarpais jai atrodė, kad ji eina per 
vandenį, tai vėl, kad turi medines kojąs, arba 
kad dabar naktis, tai-vėl ji gailėjosi, įįad ne
spėjo pavalgyti. Ot, sukosi jai galvoj, kaip 
paprastai. į

Tuom tarpu vargšasjonelis ant kranto dur
pinės, išpustas, pamėlynavęs, išdurpytoj, sau
lės jau išdžiovintoj šlebutėj, ir su išgąsčiu 
stiklinėse, išsiVertusiose, mirties neužmerkto
se akyse. Pas jo plonas rankas ir kojas pai-i 
niojosi vandens žolės, ant kurių dar kur ne-1 
kur blizgėjo aiškus vandens lašai. Virš jo 
didelės galvos sukinėjosi musės, o laukinis 
ožiukas čirpė jam į pačią ausį savo vienodą, 
migdančią giesmę.

Tą dieną sugrėbta buvo daug gyvulių ir 
žąsų iš avižų, nes piemenukai, palikę savo ban
das be priežiūros, bėgo pažiūrėti mažo la
vono. Vyresnių žiūrėtojų teipgi nestokavo. 
Kelios moters atsiminė, kad jau matę tą vaiką, 
nes su juomi motina vaikščiojo darbo jieš- 
kodama.

— Kas ten gali duoti tokiai motinai dar
bą?.... — kalbėjo viena.

— Žinoma.... — atkartojo antra ir truk
telėjo pečiais.

— Koks raišas vaikas, o toks naravistas, 
kad nenorėjo nuo bobos atsitraukt.

(Toliaus bus).

rius išvažiavo ant poros sąvaičių, savo vieton 
palikdamas minkčiojantį raštininką, su ku- 
riuomi ponas burmistras jokiu budu negalėjo 
susikalbėti. "Taigi nusitvėręs už galvos, ant 
kurios nupuolė jam tas bereikalingas priedas, 
;x>nas burmistras atėmęs nuo sargo “rozpis- 
kas” ir atidavęs jam atsakančią “kvitanciją”, 
liepė abiejoms moterims išsinešdinti iš rašti
nės, nes prisikimšimas joje buvo neapsakomas. 
Padarė tą tuo ramiau, nes suvargus mergina 
ir toji moteris su raišu vaiku ant rankų, ža
dino greičiau pasigailėjimą, negu žiaurumą.

Onutė, kuri artinantis prie miesto, pra
dėjo drebėti pa įtekme kokios tai nežinomos, 
karštligiškai «jos akis deginančios, baimės* da
bar nusiraminu o greičiau iš naujo pateko į 

kurtų, buką abejotiškumą, kurs nuo ano 
vakaro pas Pajenčakienę buvo jos vėlės pa
prastu padėjimu. Išgirdus, kad turi eiti, tik 
kartą atsiduso, tartum su'didelio palengvini
mo jausmu, o paskui užsisuko palengviau, 
sunkiu judėjimu, net negirdėdama aiškaus ko- .yivj 
liojimo, kurį jau sargias iš savo darbštumo labasiš atstos, 
joms ant kelio pridėjo.

-— Ir kur dabar, Onute, eisi? — užklausė 
Mikolienė merginos, kuomet atsidūrė už rašti
nės slenksčio.

— Lyg aš žinau? — paniurnėjo Onutė. — 
Teip, ot sau eisiu.... Darbo, vistiek, negau- 

" siu....
— Tai jau kartu laikykimės — kalbėjo Mi

kolienė į merginą. Blogiausia, kad apsistot 
neturime kur. Jau mano ir rankos nutirpo.

— Na, tai duokite man, aš nešiu.
Norėjo vaiką paimt, bet pati atbula yos 

neparvirto. i r *
— Negaliu 7— apsakė, — teip mane ta liga 

suėdė, kad net bain^ė. O, dėl Dievo!....
Nusitvėrė už sienos ir teip stovėjo valan

dėlę, tartum apalpus.
— Paėėkiva, truputį —atsiliejk’ Mikolienė. 

— V aiką pasodysių, Onutė jį padabos, o aš 
čia nubėgsiu pa^ viepą.... Gal ką dasižinosiu.

Paėėjo. Vaikaš, su įsprausta į ranką bul- 
ka pasiliko po Onytės globa. Nežinia dėlko, 
vienok bulkos nevalgė, tik cypė ir dairėsi į ša
lis. Praėjo viena valanda, praėjo dvi, paga
lios Mikolienė sugrįžo.

— Kur tau! — sušuko jau ištolo. Kaip 
tik dasižino, kad su vaiku, tai nė kalbėt ne
nori. ' • .

Apsiblausė ir ant žemės atsisėdo, ranko
mis galvą parėmus. V aiką ant rankų nepa
ėmė ir, iš šalies į jį žiūrėdama, sunkiai dūsavo.

Artinosi vakaras. V aikas vis verkė ir tie
sė prie motinos savo ilgas, plonas rankutes.

— O ką? —tarė pagalios moteriškė, im
dama jį ant kelių. —Reikės, turbut, šiądien 
čia pernakvot.

Onutė nieko neatsakė. Sėdėjo išsitiesus, 
primerkus akis, su nalenkta atgal galva ir į 
tvorą atsirėmus pečiais. Patamsėj jo^ veidas 
atrodė baisiai išbalusiu. \

— Kat tik iki rytui! — šnabždėjo pusbalsiai 
Mikolienė, tartum priduodama sįiu drąsos, ap
dengdama įsisegusį jai į kaklą vaiką, kurio di
delė galva nukrito be galės. 4— Kad tik iki 
rytojui!.... ' \

Bet, praėjo rytojus, perėjo1 ir užporyt, o 
moteriškė negalėjo darbo surast. 1

— Sti vaiku? Kas per darbas.su valkti?
Dar su tokiu! — Ištikrųjų!

Kasgi norės imti bobą su vaiku, dargi .“su 
tokiu“, kad buvo daugybė jaunesnių, liuoses-
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krauju, o ką aš motina palikti turėjau ant pa-Įka.st, grėbtusodyt, ir viską, kas ką norėjo. Ar

Ii už ta vargšą, kurį štai nešu, ir už tą kelionei giaus dar atvarydavo.
• v ’• ’ •— -- Tuomtarpu Onutė parsisamdė prie aude-

O, kaip Jėzau, darželyj klų baltinimo, vien tik už maistą, bet ir tas 
: --- ---------- ik-i.i | Sunkesnio darbo dar negalėjo atlik-

i. Menkiausias

• Įdėjo pusbalsiai poteriauti, ‘pertraukiamu sun
kiais atsidusimais, šnabždėjimu.

Atsitiko tai valandoje, kuomet sargas no- 
TaTbe r^° u^s*(leKt* pypkę, keikdamas, jog nesidavė 

uždegt. Onutė teipgi persižegnojo ir atsiklau: 
pė. Ant vieškelio nieko nebuvo.

Įsisiūbavo Mikoleinės širdis nuo tų sunkiu 
ų, o prislėgtas poterių šnabždėjimas 

perėjo į garsią, dejuojančią maldą.
. — O, Viešpatie Kristau! O, Saldžiausias!
1 Jėzusėli! — kalbėjo, pakeldama akis į kyšan
čias dideles vinis, kuriomis biivo prikaltas nu- 
kryžiavotojoTcojos, — aukauju Tau tą pote
rėlį Tavo švenčiausiai garbei, išganymui ma
rio dūšios, Amen. O aukauju, jį Tau, Viešpa
tie Kristau, už tuos mano našlaičius, ką juos 
sutvert ir atpirkti turėjai savo (švenčiausiu nių rankų, kurios už menką užmokestį galėjo 
krauju, o ką aš motina palikti turėjau ant pa- kast, grėbt, sodyt, ir viską, kas ką norėjo. Ar 
niekos ir pražuvimo.... Ir aukauju tą poterė- tai mažai buvo .čionai “ištremtų”, o ir dau-

savo, ir už visas nuodėmes ir skriaudas ir ap-Į • 
maudas mano!.... G 
alyvų kruvinai prakaitavau teip man pagelbėk gerai.... ua.uv
perkęst tą skriaudą ir tą sunkenybę manok. O ti, o ir šitas jai nekaip sekėsi. 
Jėzau; Jėzau mielaširdingiausias, susimylėk vaikelis galėjo aplenkti darbe tą sumenkėjusią 
ant musų!................. merginą, ant kurios savininkas laikas į laiką

Nutilo. Didelės ašaros ritosi per jos su- barėsi ir vis g^zd^no pavarysiąs. Nepavarė 
vargusį, pakeltą į dangų veidą. Ji judino lu- vienok iš gailesties, gailėdamasis jos skurdo ir 
pomis be balso, tartum tyla kalbėdamosi 
tuom, kurio pagelbos šaukėsi.

Kaslink Onutės, tai jijė nelabai buvo su
sigraudinus. Ir ji kalbėjo “sveikamarijas“, 
bet jos akys, pilnos paniurusios ugnies, buvo 
įsmeigtos toli priešais save, o sutraukti anta
kiai teikė jos veidui kietą ir nesuraminančią 
išvaizdą. - , . ... •

Dar klūpojo abidvi moteriškės, kuomet ant 
irdo dundėjimas. Artinosi 

brička.
— Idi! ^idi! — suriko sargas ir kulbe stū

mė pasilenkusią Mikolienę, kuri savo užsimir
šime negirdėjo paliepimo.

Nuėjo.'
— Dėlko, tėveli, tąs moteris kareivis lydi?

— užklausė tėvo, sėdintis bričkoj vaikas.
— Taf vagylltos! — atsakė tėvas, panieki

nančiai susiraukp.
— Bet aš mačiau, tėtė, kad jos po kryžium 

meldėsi.....
— Kas ten per poteriai vagies? Ponas

vieškelio

dar leido pas j j miegoti tvartukyj, į kuq teipogi 
ir Mikolienė su ^savo Januku atsikraustė. Ką 
ji veikė dieną, laiorfi maitinosi, ar badavo, ar 
elgetavo — nėziniaf Bet per tąs kelias die
nas ji pajuodavo it baisiai susibaigė, o jau 
nenorintis paleisti j6s kaklą vaikas, naktimis 
dar garsiau rėkė, čal buvo alkanas, gal jam 
buvo šalta tame drėgname tvartukyje. Moti
na jau neturėjo nė škepetos, nė žiursto, kuriais 
jj iš pradžių apdengdavo.

Teip praslinko visa sąvaite, o Mikolienė 
negalėjo darbo gauti.

— Kad nors vaiką atgal pas tėvą nune
šus?. ... — tarė netvirtu balsu į jau gulinčią 
Onutę. Tik kad nekaip man iš čia bėgti. Su
gaus dar.... O ir ten.... Dieve susimylėkJI 
Juk tas girtuoklis jj visai užbaniutys!.... 
Kad dar butų kaip kiti.... pas žmones, kaip 
ir tuos vyresniuosius atiduočiau.... Bet to
kį- ... ‘ ... &

Neužbaigė ir garsiai atsiduso. Paskui pra
dėjo glostyt garsiai rėkiantį Joniką, tartum

(T«sa nuo ketvirto puri.) 
laikraščiuose, dabar jie pasirodo ii 
kitokiuose; tas duoda viltį, kac 
amerikonai dar. gali pabusti iš sa
vo snaudulio ir pataisyti tą blogy
bę, kuri juos veda į pražūtį.

ŠELPKIME TALENTUS I
Straipsnis, “Naujoj Žvaigždes1 _ 

imtas iš Vilniaus “Vilties”; tilpęs 
No. 7 “Lietuvos”, su paaiškinupu 
p. Šerno, apie likimą p. Balčaus- 
kaitės, neturėtų likti be pritarimo 
lietuviškos draugijos ypatingai in
teligentijos.

Straipsnis, tilpęs lenkiškoje kal
boje leidžiamame laikraštije “Lit- 
wa”, Vilniuje, teip pat labai prie
lankiai atsišaukia apie gabumus 
musų tautietės p. Balčauskaitės.

Kad daina pakelia tautą kultūriš
kai ir dvasiškai, niekas to neužgins.

Kokias dideles atmainas su dai
noms padarė p. M. Pejtrauskas, tik 
per porą metų pasidarbavęs lietu- 
vių-amerikiečių tarpe! Šiądien mes 
matome sutvertas ir vis plačiau 
besitveriančias dainorty h draugi jas 
ir ratelius.

Teko matyti viešuose vakaruose 
ir teatrališkuose perstatymuose, 
jeigu programas dėl kokios nors, 
priežasties nenusisekė, publika bū
davo neužganėdinta ir tt., bet kaip 
tik pasirodo ant scenos dainoriai, _ 
ant kiekvieno veido matyt ramu
mas. Sudainavus keletą musų dai- , 
nelių, visi tampa linksmais ir už
miršta nesmagius įspūdžius pada
rytus kitų. r' -4 \ 1, >•<’

Daina visus sujudina, patraukia 
krūvon, prie dainos užmirštame 
skirtumą musų pažiūrą, f Dainoje 
nėra partijų nei partijėlių, taigi 
daina vienija, Vienybėje gi yra ga
lybė!

Ne vienas gal pasakys, kad mu
sų tauta negali užlaikyti ir tų dai- 
norių, kuriuos jau turime. Tae 
tiesa. Musų dainiai turi minti 
erškėčiaias apaugusius takus, bet 
kuomet jų bus daugiau, tuomet 
ir musų draugija prie jų pripiar, 
juos pamylės, prisiriš ir paskui 
galės be jų gyventi. Drauge V 
auklėsime netik dainorius. bet i 
publiką tų dainų reikalaujančią.

Nejaugi mes, amerikiečiai-lietu
viai, negalėtume pastūmėti prie
šakiu musų dailę, prisidėdami ke
liais doliariais pagelbint gabiai ir, 
matomai, vertai parėmimo tautie
tei p. Balčauslęaitei. Kuomet p. 
B. atsižymės savo gabumais ir pa
kels lietuvių vatdą plačiame sviete, 
turėsime susiraminimą, kad ir mes 
prisidėjome nors mažoms aukoms 
prie ištobulinimo musų dainos.

Šitas darbas yra daug prakilnes
nis negu šelpimas elgetų!; šnekant 
Christaus žodžiais: “Elgetas mes1 
visuomet savo tarpe turėsime”, bet 
talentu nedaug, taigi, jeigu jie at
siranda, skubinkime suteikti jiems 
pagelbą, kol dar ne per vėlu. Mes 
jau ne kartą matėme, kad skurdas 
ir badas nuvarė jau ne vięną musų 
talentą į kapus.

Sušelpimui p. B. aukauju 

 

pasiųsdamas į “Lietuvos redakci
ją. Dr. A. K. Rutkau 
pat aukauja $5. (Pi 
Red J. I

Kalbasi apie draugijos reikaluĄ 
Vasario 10 dieną atvyko Valparai- 
san (Ind.) Centralinis T.i M. D. 
Pirmininkas. Esant Vąlparaise 
Centro sekretoriui p. V. A. Grei
čiui ir literatiškojo komiteto fia- 
riui-redaktoriui, p. J. Laukiui, pa
sidarė, anot šiądieninės mados iš
sitarimo, — maža konferehcija.

Apkalbėta daug T. M .D. rei
kalų kaip dabartinių, teip ir tų, 
kurie ją dar laukia ir paduota ne
mažai sumanymų, kurie galėtų pri
sidėti priė dar didesnio draugijos 
ištobulinimo ir padidinimo. Dau
giausiai kalbėtą apie sutvarkymą 
Gentro sekretoriaus darbo, kjiris 
pasididinus draugijai, augai; diena 
nuo dienos ir šiądien jau sunkti 
vienam apsidirbti laiku, ypatingai 
turint pašalinį darbą.-. Tos prieža
sties dėlei Centro sekretorius atsi- 
prašinėjęs, jog užvaikęs pusmetūię 
draugijos atskaitą,' kuri turėjo pa
sirodyti tuojau po^ Naujų ' metų. !

darbas.su


JOHN LI

i Nors į žemę, girdi, lysk! Čia pa
baiga bertainio, egzaminai, o čia 
vėl atskaita apie 3000 narių, kuo- 

. pų čarteriai ir aplikacijos, pakvi- 
tavohės ir įrašymas naujų narių, 
nekalbant jau apie bėgančią kores- 

I pondenciją, — nors sėsk ir verk! 
Turėjau, girdi, susivėlint. Bandy-

■ ta surasti budai, kurie galėtų pa- 
, lengvinti daugybę darbo, kokį turi 
Centro sekretorius, nors to darbo, 
kąip matyt, ir kitiems Cent. V. na
riams netrūksta. Kalbėtasi teipgi 
apie projektą T. M. D. įstatų, ku
riuos įstatų komisija jau persiuntė 
literatiškamjam komitetui ir Cent
ro valdybai; kada literatiškasai ko
mitetas ir Centro Valdyba pada
rys savo patėmijimus. ant rengia
mų įstatų, tada jie bus galutinai 
patvirtinti šitų visų trijų įstaigų 
(komisijos, lit. komiteto ir Centro 
valdybos) ir eis per organą, o bu
siantis trečiasai T. M. M. seimas 
(šhiosmet bus Chicagoj) galutinai 

.juos užtvirtins. Nors antrasai T. 
M.D. seimas davė galę šioms trims 
įstaigoms susižinojus, išleisti drau
gijos įstatus nelaukiant IH-čiojo

1908 m., bet yra nemokėję iki šiam 
laikui už 1909 metus. Jeigu toki 
nariai neužsimokės savo mokesties 
už 1909 m., .tai suprantama,'jie j 
negalės gauti Kudirkos raštų. 
Tuom kartu žinoma, jog iš senų 
narių tokių, kurie nenorėtų gaut 
Kudirkos rištų, visai nėra: tan
kiausiai nariai pamiršę, kada jiems 
laikas užsimokėti, o kuopos vir
šininkai to jiems neprimena. Iš 
tokio dalykų stovio paskui, parė
jus Kudirkos raštams, galėtų išeiti 
tik nesmagumai, todėl kuopų raš
tininkai turėtų peržiūrėti surašą 
1908 m. ir kas tenų narių nėra už
mokėjęs už 1909 m., tai tokiems 
mandagiai per laiškelį apie tai pri
minti. Nekurtos kuopos labai 
praktiškai daro, imdamos nuo na
rių po 10c. kuopos reikalams — 
tada neteik sekretoriui savais tno- 
kėti už visokius reikalingus prie 
kuopos mažmožius.

Užtėmyta, kad yra net viena vi
sa tokia kuopa, užsilikusi su mo- 
kestimi už 1909 m. (kuopa iš apie 
7, rodos, narių).

•į Lai kuopų raštininkai perekza-

1 sitaikyti, be jų gi pagelbos negali 
valdžią palaikyti. Gal atsieis As- 
ųuito ministerijai pasitraukti arba 
naujus rinkimus surengti.

|| Darbininkų demonstracijos dėl 
rando sumanytų reformų rinkimo 
Prosų seimo atstovų nesiliauja 
Prosuose: 16 d. vasario mieste 
Naujame Muenstere (Holsteino 
provincijoj) vėl buvo smarkus mi
nių susirėmimai su policija. Poli
cija, ne galėdama demonstrantų iš
vaikyti, pasikvietė pagelbon kariu- 
menę. 
į pulką 
tuvais. 
strantų

Kareiviai tuoj aus ir puolė 
beginklių žmonių su dur- 
Daug policistų ir demon- 
tapo sužeistų.

|| Vokietijoj socijalistai surengė 
degtinės boveotą ir iš degtinės ran
do surinkimai žymiai sumažėjo, 
sumažėjo ir jos leidimas: nuo 
spalių mėn. išdirbo jos Vokietijoj 
ant 6,380,000 galionų mažiau.

seimo, vienok susitarta geriaus pa- ^minuoja gerai visas savo knygas
laukti seimo, jeigu jau teip toli 
tas viskas nusitraukė.

Klek teko patirti, komisija su- 
. statė projektą įstatų gana geroj 
'formoj, bet buk literatiškasai ko
mitetas ir Centro valdyba gal dar 

'galės padaryti šokius-tokius patė- 
myjimus iš savo pusės. Padanta 
greituoju paviršutinę apyskaitą T. 
M. D. narių. Pasirodė, buk drau
gijoj yra apie 3200 nar’ų- 
skaitant užtėmyta, jog nekuriosė 
kuopose nevisi seni nariai užsimo
kėję už 1908 metus; apie šitą ža
dėta pranešti per organą. Kiek 
patirta iš praktikos, tai tas atsitin
ka todėl, jog narys pamiršt^ ka-. 
da jam išpuola mokėti ir jeigu

• gaurta paraginimo iš. (kuopos, 
tas teip ir lieka.

Nesibijokit, nepuls draugija! To
kiais žodžiais atsakė Centro_y;aldy- 
bos nariai tiems, kurie, rupesfingai 
žiūrėdami į T. M. D. ateitį, bijosi, 
ką^\po Kudirkos raštų draugija vėl 

Iraii-muktų žemyn, nėsa, girdi, dau
gumas paėmęs tuos raštus, pamęs 

z draugiją, o d^ar prisirašė lik to- 
j dėl, kad pigiai gauti 7 knygas. 

“Aha, net ir “Vienybėj Lietuvnin
kų”’ ,koks ten P. Gulbinas teip ra
šė, o kadangi tai įžengiamasis bu
vo straipsnis, tai matyt ir “V. 
Liėt.” redakcija su tuom sutinka, 
nes įžengiamiejie straipsniai visa
dos išreiškia redakcijos • nuomo
nę*...,. Teip užkalbino nčkurie 
vhlparaisiečiai Centro \ aldybos 
narius. . Bet matyt Centro valdy
bos nariai visai kitaip mano, nes 
jų tik nusišypsota, tą išgirdus. 
Vienas iš jų išsitaręs: VNešibijo- 
kįt, nepuls draugija! Mes neži
nom, ar “V. Liet.” redakcija visa
dos sutinka su turiniu savo įžen
giamųjų. straipsnių <nors teip tu
rėtų būti),*bet* žinome gerai ta, ir 
jus žinote, kad sunkiaus ligonį iš
gydyt, negu sveiką sveiku palaikyt, 
jeigu mes, T. M. D. nariai, mokė
jome ją pakelti ant kojų, tai kodėl 
mes nemokėtume jos užlaikyti 
toliaus: “daugumą pritraukė prie 
T. M. D. Kudirkos raštai, bet ne- 
todėl, kad jie yra Kudirkos raštai, 
bet todėl, kad vra geri raštai. Duo
kit žmonėms gerus raštus, o ne
reiks bijotis, kad T. M. D. turėtų 
pulti. Kas panašias “baikas" gar
sina, tas netoliaus mato, kaip apuo
kas dienos laiku. T. M. D. šią
dien, ačiū dievams, teip išaugo, kad 
ir be aukų gali išleisti teip geros 
raštus, kad juos žmonės ■ skaitys”.

Matomai jau iškalno pradedama 
gi . rūpintis apie sekančią laidą po Ku

dirkos raštų. Nors nieko apie tai 
tikro dar nežinoma, tai vienok, ma- 
tvt, jog lit, komitetas ir Centro 
valdyba jau sau galvą tuom iš 
anksto suka: girdėjome, jog Cent
ro • pirmininkas pasakojo kitiems 
nariams apie kokį tai projektą p. 
Gabrio, kuris kaip žinoma yra na
riu litertiškojo komiteto ir ren
gėjų Kudirkos raštų spaudon. Šis 
paskutinis buk rašęs Centro pir
mininkui, kad “T. M. D. laukia 
puiki ateitis, ir męs-pasistengsim 
išrasti tokius plianus, kad nariai 
T. M. D. vėl kaip grybai po lietaus 
augs, o ncsiinažins, kaip nekurie 

' to tikisi”,.., Solgis.

ir, kur yra reikalas, lai teikiasi iš- 
siųsdinėti užsilikusiems nariams pa
raginimus. B. K. Balevičius.

I ’ || f Amerikos valdžia pripažino 
Japonijai tiesą naudotiesi iš suma
žintos , muitų tarifos, įgabenant 
Amerikon savo išdirbinius.

ne- 
tai

KUDIRKOS RASTŲ SPAUDA. 
Andai nuo T. M. D. pirmininko 

aplaikiau peržiūrėjimui Kudirkos 
raštų 3 tomus: IV. V-ir VI. Ma
nydamas, kad tūriams yra žinoti
na savo draugijos darbo pasekmės, 
čia pduodu tų raštų išvyzdį.

Ketvirtas tomas turi 224 pusla
pius ir telpa jame dvi dramos: 
Mindaugis ir Keistutis. Penktas 

[turi 160 puslapių ir telpa jathe apy
saka : Žemes rtrr+kės^ Šeštas tonas 
.turi 400 puslapių ir telpa jame 
dvi lošiamos dramos: Orleano mer-1 
gėlė ir Vilius Tėti ir viena skai
toma — Kainas. Spaudęs darbas 
atliktas gerai ir gražiai; spauda 
aiški, su paveikslėliais} tekste, pa
veikslėliai nerodo pigrtmo, popie- 
ra balta, stora, drūta. Abelnai ga
lima pasakyti, kad spaudos darbas 
nepigus ir šitas knygų pluoštas bus 
tikru papu9šąlu lietuviškuose na
muose. J. Laukis.

24 kuopai. Sbcnandoah, Pa. Jū
sų reikalavimus gražinu; jie yra 
ir ne vietoje, kadangi visuotino 
balsavimo teisės jus turite j ieškoti 
draugijoje, o ne pas jos pirminin
ką, ir, kaip gaiėjeteųiatirti, tas rei
kalas likosi užbaigtas.

20 kuopai, Cleveland, O. Jūsų 
nutarimai netilps dė^to, kad tas da
lykas jau užbaigtas .0 suspendnoti 
25 kuopą už jos pritarimą komisi
jai butų pergreitas darbas. Kiek
vienas gali suklysti ir to paskui j 
gailėtis. J. Laukis.

IŠ VISUR,
|| Afrikos fanatikų dervišų 

(lovas “Pasiutęs Mullat” su savo 
dervišais įsiveržė į Mijertins sul- 
tanatą ir skerdžia žmonis, degina 
be pasigailėjimo miestus ir
mus, atėmė nuo žmonių 14000 
bliudų. . SultanataSj Mijertins 
po Italijos globa.

va-

kai- 
ver-

(| Prancūzijoj, uoste Brest, iš

Norvegijos pakrantėse pas
kendo daniškas garlaivy* “Cam- 
bodja”. 13 įgulos žmonių išgel
bėjo, bet trūksta dar 16; su tais 
nežinia, kas atsitiko.

|| 18 d.vasario ant salos Kretos 
siautė smarkus žemės drebėjimai, 
kurie išgriovė kaimą Varipetro.

li Dėl rinkimų reformos keliuo
se Frankfurte ant Maino minių 
susirėmimuose su policija apie 300 
ypatų tapo sužeistų, tame skaitiiu- 
je yra ir sunkiai, gal mirtinai su
žeisti.

[ -(Į Egypto sostapilyj Kairo, vie
nas studentas paleido penkis revol
verio šuvius į ministerių pirmi
ninką Batros pašą. Visi šūviai pa
taikė, bet nuo pašovimo Batros pa
ša ne mirs.

Į( Buvęs Nicaraguos preziden
tas Zelaya 20 d. vasario atkako į 
■Ispanijos sostapilį Madridą.

|Į 20 d. vasario, Prancūzijos ir 
Anglijos pakrantėse siautė smar
kios vėtros, kurios paskandino tūlą 
skaitlių mažesnių laivelių. >

!Į Maskolija, Anglija ir Japoni
ja pakėlė protestą prieš uždraudi
mą išgabenti į Mandžiuriją maisto 
produktus iš Chinų.

|| Prancūzija pastatė Morokko 
sultanatui ultimatum (paskutinį 
reikalavimą), kad butų 12 milijo
nų doliarių užmokėta Prancūzijai 
karo išlaidų. Išpildymui reikala
vimo paliko 18 vai., Įtiko. Jeigu 
tas nebus išpildyta, Prancūzija žą- 
da užimti Morokko muitines.

|| Maskolijoj, mieste Cariciue 
vienuose namuose rado išskerstą 
iš septynių galvų šeimyną darbi
ninko Sčukos. Užmušėjų pasiro
dė vienas ščukos vaikų. |

|| Kijevo gubernijoj, iš dvaro 
nuo vyro pabėgo kunigaikštienė 
Trubeckienė. Terp kito ko, ji su

lėkė į padanges gabenantis kero- “V*T J“*”* milijono doliarių ver
siną laivas “Jenne d’Arc”. Kapi
tonas ir vienas jurininkas sudegė, 
kiti gi įgulos 
apdegė, arba

žmonės arba sunkiai 
tapo sužeisti.

U Paryžiuj 
aptiekorius Parat užtai, kad jis 
du metu savo pačią laikė ant rete
žio prikaltą; ji.prįrakinta būdama, 
pagimdė vaiką. Jos vyras polici
jai pasakė, jog savo pačią myli, 
tik negali nuo nužiūrėjimo pasi- 
liuosuoti. Ypatiška mat jo meilė.

likosi suareštuotas

|| Prosuose nesiliauja minių su
sirėmimai su policija dėl seimo 
atstovų rinkimų reformos. 17 d. 
vasario mieste Frankfurte buvo 
ant gatvių kruvini minių susirė
mimai, kurie traukėsi iki pusiau
nakčio.

tės deimantų. Ir be vyro ji, tur
būt, drauge su numylėtiniu bado 
nekęs. 1 I

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

KUOPŲ RAŠTININKŲ ATY- 
DAI.

J Neseniai teko patemyti, peržiu- 
rinėjant Centro sekretoriaus kny» 
gas, kad tūlose kuopose yra tokių, 

Į Barių, kurie yra užsimokėję už j

[| Jau ir Nica raguos revoliud- 
jonieriai kreipiasi prieš amerikoniš
kus avąnturistus, kurie svetimam 
krašte sėja vien netvarką ir- ne
ramumą. Revoliucijonierių Vado
vas "Estrada prisakė tuos negeisti
nus svečius iš apskričių revoliuci- 
jonierių rankose esančių išvyti.

jį Anglijos ministerija neįstengia 
su darbininkų ir airių a|stov*iis su-

CHICAGOS LIETUVIAI IŠREI
KALAVO NUO SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ VALDŽIOS WASH- 
INGTONE, D. G, KAD LIETU
VIAI STATISTIKOJE BUTŲ 

UŽRAŠOMI LIETUVIAIS. 
Nors per S. L. A. porą paskuti

nių seimų buvo užmanymai ir svar
stymai reikalauti nuo Suvienytų 
Valstijų valdžios, darant dešimt- 
tinius Su vienų Valstijų Ameri
kos gyventojų suskaitynftis, kad 
lietuviams butų, atskira sta
tistikos blankoše rubrika Ir 
kad jie, lietuviai, ne butų užrašinė
jami maskoliais, vokiečiais ar len
kais, bet lietuviais, vienok kokios 
tų svarstymų ar nutarimų buvo 
pasekmės, nieko nežinia. Užtenka, 
jog jos neišdavė nei jokių vaisių, 
nes pasirodžius šios statistikos 
blankoms, lietuviams vietos ant 

nebuvo palikta.

vai-

Chicagos lietuvei, užtėmyję, kad 
ant statistikąs blankų jie yra vėl 
aplenkti, subrilzdo reikalauti iŠ S. V. 
valdžios įved^no ^etiniams atski
ros statistikoje rubrikos ir užrašinė- 
jimo Hetuviųrlietusiais. 36 S. L. 
A. kuopos susirinkime, 6 d. vasa
rio, 1910 m., New Liberty Hali, 
3000 Union afie., Chicagoje, nutarė
pasiųsti Suv„: Valsf.1 statistikos biu
rui protestą, su reikalavimais virš- 
minėtaine dalyke.* Protestas tapo 
pasiųstas vardan 400 lietuvių. Ar 
tas protestas atnešė tinkamus
sius reikia abejoti, nes tai yra ma
žesniu dalyku, daug mažesniu, ne
gu S. L. A. seimų nutarimai. Bet 
prisidėjus prie to svarbesniems rei
kalavimams nuvykusių ypatiškai į 
\\ ashingtoną ketuhų Chicagos lie
tuvių, rasi ir minėtas protestas kiek 
reiškė. Lietuviams, reikia many
ti, daug prigelbėjo* Amerikos moks
linių įstaigų reikalavimai kuopil- 
niausios, visopusiškos statistikos. 
Juk Suvienytų Valstijų žmonių 
tirinėjimui yra nemažai svarbu ži
noti, kiek čia yra visokių tautysčių 
žmonių, bei kiek kokia kalba yra 
kalbančių. •

Vienok, jeigu ne Chicagos lietu
vių delegacija, tai nei toks reika
lavimas, nei protestai nebūtų lie
tuviams atskirą rubriką išreikalavę.

Chicagos lietuvių, išvažiavusių 
Washingtonan delegacijoj yra se
kanti tautiečiai:

1) Dzekonas kuri- M. Kraučiu- 
nas, klebonas šv. Jurgio parapijos;

2) Kun. Alex. Skripka, klebonas 
šv. Kryžiaus parapijos; »

3) Joseph J. Elijošius, Cook 
padėto komisorius;

4) P. M. Mieldažis.
Pereito panedėlio (21 d. vasa- 

sario) rytą gavome specijališku 
laišku iš Washingtono nuo Chica
gos lietuvių delegacijos pirmininko 
sekantį pranešimą j

“Mieli pon^Į:
“Pranešu, linksmą naujieną 

jums ir visiems musų tautiečiams* 
broliams lietuviams. Pasimačius 
vakar su 
Jo Mylistopo

pifthininku,
G. Cannon,

d ra ugi jos pre- 
ptuvybė, kurią 
is 27. d. vasa-

Sta-

vagos, teisėJtf^C 
grėsė statijftikos komiteto pir
mininku ir ypatiškai kreipusis 
prie, prezidento \Villimo H. Taft 
ir jam Hepiant statistikos biuro 
direktoriui, ponui Darant, mes 
likome kovos laimėtojais.
tistikos direktoriui paliepta lie
tuvius paskaityti lietuviais, bet 
ne rusais arba vokiečiais.

Su geriausiais linkėjimais nuo 
Jūsų draugo. Joseph J. Elias.

Delegacijos pirmininko.”
Taigi pasidėkavojant viršminė- 

tiems Chicagos lietuviams, mes 
lietuviai išlaimėjome Suvienytose 
Valstijose lietuvių vardą', nes nuo 
dabar, darant S. Valst. valdžiai 10- 
metines šalies statistikas, mes busi
me užrašomi lietuviais, ne lenkais, 
rusais, vokiečiais ar kitokiais.

Ar lietuviai ant^ statistikos blan
kų turės atskirą rubriką, iš >ib pra
nešimo sunku dar sužinoti, vienok 
užtenka jau to, kad lietuviai sta
tistikoje btfs užrašomi lietuviais.

Tat be didelio džiovinomo galvų, 
kaip padaryti Amerikos lietuvių 
sąskaitą, šiuo keliu dažinosime tik
riausią Suvienytose Valstijose gy
venančių lietuvių skaičių.

Nėra abejonės, jog daug lietuvių 
gėdydamiesi, ar bijodami dar sa
vo vardo, pasiduos save kitatau
čiais. Todėl reikalinga, kad ši ži
nia visur tei*p lietuvių prasiplatin
tų, kad jie nesibijotų pasiduoti lie
tuviais, kuomet statistikos daryto
jai eis visus užminėdami.

Devinta ”A| 
lekcija, temoj, 
skaitys J. Lat 
rio, 1910 m., Lithuahian Club sve
tainėje, 3149 iftlUted st. Pra
džia 3 vai. pcn>ieflr Įženga 10c. 
ypatai

C? o
Ant Town of Lake, svetainėje 

University of Chicago Settlement, 
4630 - Gross avę., 27 d. vasario, 
1910 m., bus skaityta “Aušros” 
draugijos prelekciją temoj Palei- 
stuvybė. Skaitys J. Laukis. Pra
džia 7 vai, vakare. Įženga 10c. 
ypatai.

27 d. vasario, 1910 m., Lithu- 
anian Club sietinėje. 3149. So. 
Halsted st, IO vai. rvto, atsibus 
“Aušros” draugios susirinkimas. 
Apsvarstymui bus daug svarbių) 

išlika.

t •27 d. vasario, 1910 m.* pusė po I Kartųjį Vyną. Jis išvalys pilvą, 
trijų, vakare, knt 14 place ir Union išgydys kiekvieną žaizdelę jame^ 
st. Henry Booth House bus skai
tyta prclekcija. Skaitys E)r. A. 
Gratčunas, ant temos “Alkoholis”, 
arba svaiginanti gėralai,

Trečia iš eilės atsibus 23 d. ko
vo, 1910 m., 4 vai. po pietų, Ap- 
veizdes Dievo bažnytinėje svetai
nėje ant kertės 18 ir Union st. 
Skaitys Dr. A. Zimontas. Tema 
Patologija ir hygiena burnos.

Ketvirta 20 d. kovo, 1910 m., 
pusė po trijų. Paskutinės dvi bus.**

Penkta 10 d. balandžio, 1910 m., 
“Skausmai žmonijos”; trauksis du 
kartu. Bus Henry Booth House 
svetainėj, ant kertės Union st. ir 14 
place. • ;

Atsilankykite į paminėtas vietas/ 
paskirtose dienose. Paskaitas ren
gia 
10c.

padidįs veiklumą ir sustiprįs to 
organo raumenis. Maistas bus vi
suomet pageidaujamas ir pilnai 
pervirintas. šitas vaistas gali būt 
naudojamas pilvo, vidurių ir ner
vų ligose. Gaunamas vaistinyčio- 
se. Joe. Trirter, >333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, III.

129 kuopa S. L. A. Įžanga 
ypatai. Užkviečia, 

Komitetas.

NAUJI RASTAI
Algemeine Litau.sche Ruuschau. 

.Mfnesinis laikraštis vokiškoj kal
boj apie lietuvių gyvenimą, išlei
džiamas J. Vanagačio, Tilščj N. I.

šitam numeryj telpa straipsniai: 
Mieriai laikraščio; straipsniai apie 
lietuvių padėjimą; dabartinis pa
dėjimas lietuvių Prosuose. Balsai 
iš Didžiosios Lietuvos. Lietuvių 
literatūra, šitam straipsny j iš tik
ro nėra peržvalgos lietuvių rašlia
vos, bet vien surašąs lietuviškų, 
dabar išeinančių laikraščių.

Vincas Krevt. 
genda. Bobutes 
1909 m., 42 pusi.

Gilšf, D šukų le
targai. Vilnius,

“Birut/’. Laikraštis leidžiamas 
Lietuvos naudai, No. 4. Išleidi
mas Vanagaičio, Tilžčj. Sitam 
numery j telpa:

Apžvalga 1909 «m. Atskaita Bi- j 
rutės draugijos. Musų užtarė
jams. Ar dabartinės mokyklos 
atsakančios ? Stengkimės pagerin
ti savo rašybą. Ką beveikia Ra
ganės ir Pilkalnio rinkinių drau- 
gijbs**- Mirties šešėlis. : Atsišauki1 
mas į visus lietuvius. Birutės žie
minė šventė Tilžėj. Recenzija Lie
tuviškų Kalendrų 1910 metui.

Tris pasakos apie šydus. Su
rinktos per T. P. K., Shcnandoah, 
Pa. Išleista Krišenausko. 24 pusi.

Knygutė menkos vertės. Ir lie
tuviška kalba ir rašyba ne kam
tikusios.

Lazdynų Pclčda, Klaida. Apy
saka. Vilnius, 1909 m. “Vilties” 
iii eldiniai 520 pusi.

Apysaka originališka. Parašyta 
neblogai, todėl verta perskaitymo.]

Redakcijos atsakymai.
Korespondentui iš Roslyno, 

JVas/i. Su j ieškojimu .pabėgusios 
keno nors pačios nuo vyro 
kreiptiesi ne į laikraštį, bet 
liciją.

reikia
i p°-

Nepraustaburniui. Ypatų 
šymai laikraščiui netinka. Tokiems 
dalykams skaityti laiko gai
la, o dar labiau tokių rašinių ra
šymui pašvęsto. Lauro ir Ado
mo pasikalbėjimai laikraščiui ne
tinka. Ar Tamsta negalėtum pa
prastai, bėgančius atsitikimus ap
rašinėti, tąsyk gal ir galima būt 
patalpinti, šitas gurban* nuėjo.

apra-

Vytautui iš St. Charles. Tai 
privatiški reikalai, kokiais laikraš
čiai neužsiima. Ant galo juos 
Tamsta aprašai, paslėpęs savo pra
vardę, o už aprašymą mums reiktų 
atsakyti.

APGARSINIMAI
NAUJOS TEORIJOS.

Mokslas, ^avo nuolatiniame pro
grese, suranda vis naujas. teorijas 
apie paėjimą ligų arba 
jų priežastis ir sulyg tų 
teorijų proponuojama nau
jos gydymo metodos. Senieji gy
dytojai buvo tos nuomonės, kad 
kūnas yra sveiku ir drotu, kada 
skilvis yra sveiku: Mes esame 
teip pat tokios nuomonės. Pamė
ginkime Užlaikyti savo skilvį gera
me padėjime ir, pajautę kokią nors 
netvarką joje darbavimosi, nau-

DraugysSiĮjeikalai.
Lietuvių Ratelio Skaitykla 

8149 te. Naisied,tL 
.Būva atdara:

Utarninkats nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Kėtvergais nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Substoml* nuo 7 iki 20 vai. vakare. 
Nedėliotais nuo 3 iki 6 po pietų.

Skaitų^lot Utveieda. -

CHICAGOS IR APLINKINIŲ MIE
STELIŲ DRAUGYSČIŲ ATYDAI! 
Pranešame visoms Draugystėms, 

K1 i ubam s Ir Dramatiškiems Rate
liams, jog Lietuvių Jaunimo Ratelis 
statys ant seenos “Živilę**, 3-čią d. 
balandžio, šių metų. West Slde Au 
ditoriume. Taigi meldžiame nerengti 
viršminėtoje dienoje jokių vakarų, 
kad neužkenkti musų darbui.

Lietuvių Jaunimo Ratelis.

TEATRAS!, TEATRAS!
Dramatiškas Ratelis L. 8. S. Chicagoj 
stato ant scenos 5 Veiksmėse tragediją

“Pilėnų Kunigaikštis**
A’eddUo/, 27 d. vasario (Febr.) 1910

Hull House svetamSje. kertėj Polk 
ir Halsted gatvių. įėjima* iš Polk 
gatv. Pradžia 7:30 vai. vakare. Ti
kintų kainos 75c.. 50c., 35c., ir 25c.

Pranešame gerbiamai visuomenei, 
jog tragedija “Pillnų KunigaMtis', 
yra tai geriausias lietuvių istoriškas 
perstatymas, todėl Dramatiškas Rate
lis, kad jį atlikti atsakančiai, parū
pino tam tikras scenerijas. Kas no
rite pamatyti musų prosenių gyve
nimą ir kovą su savo laisvės grio
vėjais kryžeiviais, kviečiame atsilan
kyti, o nesigailėsite praleisto laiko 
ir kelių centų. Su pagarba.

Dram. Ra t. Komitetas.

Pajiečl(au savo Susiedo Karnaucko; 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Jana- 
vo cm.. Gulbiniškių kaimo. » Meldžiu, 
man duoti žinią, nes turiu labai svar
bų reikalą pas jj .1 Adresas:

Jonas Mafukaltis
408 8. Horsman St., Rockford, III.

Až Elona Norbututč pajiečkan savo 
elotkos Mardjonos Gierdutčs. Pa
eina iš Kauno gub. Raseinių pav., 
Kražių par., Pakalniškių sodos. Apie 
10 metų kaip Amerikoje, CJ'vena Chi- 
cago, IH. Turtu svarbu reikalą, mel
džiu atsišaukti adresu:

Miss Elena Norbututė ' ,
1854 8. 2nd 8t., Sprlngrield, J11. i

Pajieškau savo draugų Praną Balt-] 
ru$ait{, Vincą Grigavičią Andrių Che- 
kauską, J. žemaiti ir J. Gruzinską. 
Meldžiu atsišaukti ant šeiniaus pa
duoto adreso:

Box 181,

Pajieškau 
nio; paeina 
pav., Kulių 
Jis pats ar __
žinią adresu:-

Box 127,

Pajieškojimai
Paj Ieškau Onoe įiročiutės; ]>aeina 

Iš Suvalkų gub.. Seinų pav., Bersnin- 
kų par., iš Akmenės, 
vena kur apie Pittsburgą, Pa. 
riu pa* ją 
pati ar kas 
adresu:

P. O. Box

labai 
kitas

Mr.
233,

Girdėjau gy- 
Tu- 

svarbų reikalą. Ji 
malonės duoti žinią

šlrotis
Philadelphia. Pa.

Pajieškau
Kauno gub.-, _ , ,__ . _ ______
kalnė* sodos; 5 metai Amerikoj; pir
miau* gyveno Baltimore. Md . o da
bar nežinia kur dingo, šleldžiu atsi
šaukti adresu:

Ant Terlickis • 
4545 Hermitage avė., Chicago,

Uršulės Terleckaitės;
Raseinių pav., iš Pabut-

J. Puidokas ,
{ • Llviugston, III.

draugo Stanislovo šaki-
. iš Kauno gub., Tottių 

parap., Mižaikų kaimo, 
kas kitas malonės duoti

Joe Vlngalis ’ ai j, h 
Christopher,

Pajieškau savo trijų draugų: Jo
kūbaičio, gyvenusio ant' Ganai. 8G 
Chicago, III., Stepono Bartkaus, gy
venusio ant 14 gatv., Chicago, IU. it, 
Vinco Benevičio, gyvenusio AHegheny,’ 
Pa., ant Sheffeid SL Meldžiu jų arba 
kitų apie juos žinančių pranešti ant
rašu:

Į ' Wm. Masillonis
Box 408, Raymond, Wssh.

Pajieškau Domininko Andrulaičio; 
pirm šešių metų gyveno Cbicagoje. 
Nuo to laiko nieko nežinau apie jį. 
Jei kas apie jį žinote, ar jis pats, 
meldžiu duokite man žinią adresu:

Antanas Toieikis
4345 Wood St., Chicago. III.

Pajieškau savo Antano Ma
žoko; paeina iŠ Zizonų sodos, Va
balninku par.. Pa nevalo pav.. Kau
no gub. Pirmiau* gyveno Pittsburge, 
Pa. Ji* pats ar kas kitas malonės 
duoti žinią adresu:

Jonas Medelinskas
623 W. 18 St., . Chicago, III.

, Pajieškau ti,kro brolio Izidoriaus 
Juškio; Kauno gub.. Raseinių pav., 
Eržvilkio* vol.. Pikelių sodos, 6 metai 
Amerikoj; paskiausiai gyveno Chi
cago. 111., o dabar nežinia kur. Jis 
pats ar kas kitas n^alonės duoti žinią 
adresu:

Juozapas Juškys
824 Bank St., Waterbury, Conn.

Pajieškau savo draugų Jono ir Juo
zapo Bar t ošiu; paeina iš Kauno gėb. 
ir pav., Vilkijos par. ir kaimo.* Pir- 
miaus gyveno Philadelphijoj, Pa. Jie 
patys ar kas kitas malonės duoti ii- 
n sae’ sm»*^ • | J <

Kalatka ]
Rockford, Hl.

atvažiavo iš Liet*-' 
d. vasario, ir *vjr 
Chicagos- pasUSM)

III.

Pajieškau Zopijos Ivinskienės, 
tėvai* Gptautaitė, kuri apie 5 mėnuo 
prasišalino nuo savo vyro. Ji yra 
vidutinio ūgio, geltonais plaukais, kal
ba lietuviškai, angliškai ir lenkiškai; 
turi 3 mėnesių sūnų. Ji išvažiavo su 
kitu vyru Antanu Černiausku; jis 
yra vidutinio ūgio, juodplaukis, apie 
35 metų senumo, grajyna ant klar
netus, kalba tik lietuviškai ir lenkiš
kai. Jeigu kas apie juodu žinotumėt, 
meldžiu man pranešti, ui ką busiu la
bai dėkingas.

4300

PO

Leonas Ivinskis
80. Wood st., Chicago, III.

Vincas šalčius pajieškau savo 
plr-

Aš 1 
pusbrolio Jono Dielinlkaičio; 
miaus gyveno Braddock. Pa., o dabar 
nežinau kur jis yru. 
šaukti šiuo antrašu:

V. Šukius
436 James St.. St. Paul, Minn.

nią adresu:
Jurgis 

527 S. First St,

Mano pusbrolis 
vos Amerikon 8 
žinodamas netoli .___
nuo traukinio (treino) ant jo pal®-r 
damas savo valiza* i4e reikalingas 
popieras. Jeigu jo draugas nuvažia
vęs Į Chicagą ir neradęs nieko pa- 

fėmė tas valizas ir nežino adreso, kur 
jas atiduoti, arba jeigu kas kitas tas 
valizas ir i»piera<< galėjo rasti, mel
džiu atsiųsti tais pėpieras, 4ies jos 
labai reikalingos, jos priguli Petrui 
Gulinul. Adresas:

Chas MuTlįn
Taylorviile, UI

Pajieškau Bronislavo Agulio, Kau
no gub., Panevėžio pav., 7 metai Ame
rikoje. atvažiavo | Pickoke, Pa.; gy
veno 4 metus Chicagoj; 25 m. senu
mo, 5 pėdų Ir 9 col augšėlo; plaukai 
juosvai geltoni. 'prisius jo ad
resą. tas gau <15.00.

I Petras Varcunas
3252 80. Morgan sU Chicago, I1L

Ant Pardavimo,
Partiduoda HoteUs ir -Balitintu, pui

kiai įtaisyti, ant geros gatvės. Par
siduoda pigiai. Biznis geras. DaM- 
zmokite ims:

Wm. Shiugg ■ . i 
246 E. Broad st, Tkmaųua, Pa.

|| ■ Ai A A Pau«> 10 tuzinų gri- Il7 XI i,opierų 38 Ufa VI I UU gatunkų su gražioms 
dainelėms ir pui

kioms kvietkoms bei ^konvertais. 
Teipgi ir visokių knygų ir ]>oplerų 
kataliogą siunčiu -už 4c štampą. Rei
kalauju pardavėjų ir duodu gerą yel- "V

M. Z u kaltis
7 E. Main st New Britam. Conu.

PARDAVIMUI NAMAS IR GROCEflįr' 
N® SU BUCERNE

Galima pirkti vien biznj. be namo, 
kaimo Gvaldžių. | Randasi lietuvių ir lenkų agyventoję 
into*n rn» m I-".— -i--. — • - - -

tas ir gerai eina. Pardavtatab prie
žastis — savininkas išvažiuoja š Lie
tuvą. Atsišaukite adresu:

1 J. Jonikaitis
4330 80. Wood -s^., -Į į, Chicago, III

PARDAVIMUI ARBA TSR AN'DAVI- 
į. 'MOT. 1 >'•

7 kambariai užpakalyje krautuvė* 
kambario: vienų lubų plytinis na
mas ,teipgi pardavimai arba išranda-

Meldžiu atsi-

III.

III.

velės Šarkaitės;
gub.. Telšių pav.. Ilakių parap., 
sunitų sodos. Mano adresas:

Steponas Bartkus
<20 W. 14 St, Chicago,

Aš Zigmas Stelmokas pajieškau sa
vo brolio Juozo Stelmoko, kaimo Be- 
čonių. Vilniaus gub. Jau esmių Ame
rikoj septintas mėnesis, noriu su 
žinotis. Mano adresas:

Zigmas Stelmokas 
11747 Union Avė., W. Pullman,

Pajieškau savo brolio' dukters Lod- 
paeina iš Kauno

Vi

Juq

Pajieškau savo brolio Antano M Ši
lerio; Kauno gub., Raseinių pav., 
Kviedainos parap., I ‘ 7 _ __

CUr “ I•Purtote?' Btal','Meldžiu atsišaukti adresu: I tas ir reral eina. Parriavimn
Kas. Miller

527 W. 16 8t, Chicago, UI.

Pajieškau Onos Joniktkės; paeina 
iš Kauno gub., Raseinių pav., Gau
rės parap., šauriškių sodos. Gyvena 
Chicago. III. Meldžiu atsišaukti ad
resu:

B. Jurgill
N. 7, Soperton, Wls.

Pajieškau savo draugo Povylo Se
dulos ir pusseserės Amilijos Micke
vičiūtės; abu Kauno gub., Kupiškio 
per.. Draugas Suvainių sodos, o pus
seserė Rudikių sodos. Turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Justinas Mickevičius
18 Ames St., Montello 8ta., Brockton, 

Mase.
Pajieškau savo pažystamo Antanė 

Zulubalčio, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Baisogalos parap., iš Marinavo* dva
ro. Girdėjau gyveno Baltlmorėj, o 
dabar nežinau kur. Meldžiu atsi
šaukti adresu:

Mr. A. Beržlnski
Box 151, Duųuesne, Pa.

Pajieškau savo pusbrolių Jono Stul
ginskio, Stanislovo Stulginskio, Vin
cento Stulgi nikio ir pusseserių Bar
boros ir Juzės Btulffinskaičlų. Kauno 
gub., Raseinių pav., Vyduklė* par.; 
7 metai Amerikoj; gyveno Chicago, 
III. Meldžiu atsišaukti kaogreičiau- 
šiai, nes turiu svarbius reikalus. Ant-

Ch»Hes.

vimui. Parsiduoda dėl savininko 1U 
Kreipkitės antrašu: 3612 Wab 

» st, Chji‘ago,-,ML p 

Reikalavimai
Biznieriai.]

lubų mūrinis namas po No. 3214 
Halsted st, liko pasamdytas ame-

Uce

2
80. . . ... ______
rikonui biznieriui. Jus gi galite dar 
JĮ nupirkt už pigią kalną Nelaukite 
pakol kainos ant Halsted st. pakils 
teip augštal kaip pakilo ant Statė 
st., Mllwaukee are. ir kitų biznio 
gatvių. Pirkite pakol gausite pigiai.

A. OL8ZEVVSKI
8252 So. Halsted <kt.. Chkago, 11L

LIETUVY8 GE 
TAS, kuris pard 
Gary, Tollettown

ŠKAS ‘ AGEN.
lotus miestuose!;

trsry, iviimiuuh Kaufoj ChicaffO, , j-.i
Ind., gražiausiose 'Vietose, ant lengvų 
iimoketčių. J į ' / i i; /'! Ą* J

afcreipkitšsi’ypm ; 1
m*
I A CO.

Platesnėms žini 
tiškai ar per

4544 8. Ashland

1



JAU

DAGIS
Lietuvos4 Kny

Vilniuje

2342

Pavasari

Knygele

3252 S* Halsted Street
Visi iškaščiai apii

(TONI?

Nelauk rytojaus, naudokis šiądien

laivais vandeniu

kiekvieną.virs

Miestas

GARY SECURITIES GOMPANY
M. R0ZENSKI

TRUMPA* ŽEMftS APRASY
Pirmieji geograTjos uždaviniai

nega'i 
kuomet

ELEMENTORIUS, 
Parašė A—iš—B- 
lengviausiai ir 

mokytis.

Čoboto suh 
s ur.kiet*jl 
susliprįs.

Tilžėje 
.. 15c.

kak
li.7 50.

SKAITYMAI mu- 
Sutaisė A. Ada- 

t pasakaičių. dai- 
2; teipgi yra fjr 
orintiems pramok-

• jei reikalauji 
,, o gausi rodą 
1 visliose saliu-

1327 ŽODYNAS

1447 VAIKŲ 
Lietuvos žemlapii 
4c, duonos nepra 

pusi. 259.............

REIKALINGAS GERAS RAIDŽIŲ 
STATfiJAS (ZECERTS). TOKS KURS 
GALI

Iri iA- 
kalno

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-STE* 
:ENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI:

al€48 VAIKŲ ž 
rjl dalis. Knygų 
ciajam mokyklos i 
mokantiems skalt; 
tojae P. Bendoriu 
Vilnius 1909, pusi

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

1650 ŽIUPSNI 
karna pasiekaltyl 
taisė Ladislovas 
ii 1^8 pasakų, 1 
lių. turinti auvii 
Vilniuje 1906, pi

tiems išmokti 
moji dalia. S 
P. Daugirda 
dimas. Kietu 
pusi. 104. ....

mu- 
lalš-

Knygos formatas 
audimo apdarai, 
pusi. 382. 32.00.

dabar yra pats laikas ir gera proga kiekvienam pakilti verteje sykiu su naujai 
dančiu ir augančiu miestu GARY,* Indiana.

Knygius: J. Simanavičius.
331 Barnes st, Piymouth. Pa.

1649 VAI.-Ų 
ir išleido P. MII 
veiksle! ių. Tilžėj

NAUJA 
dovanelė

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

1634 LIETUVIŲ 
rinkinys, čia te# 
kams, gražios ir j 
protauti

sąskaitoti. Pir 
P. Bentlorius ii 
pataisytas i&lci- 

j Vilnius 1909, 
......... 30c.

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

720 TRUMPA GEOGRAFIJA arba 
žemės aprašymas, (su paveikslėliais 
ir žemlapials). Sutaisė Nėris, čia 
trumpai, bet suprantamai aprašytos 
visos penkios sveito dalys, su 74 pa
veikslais mapų, žmonių, gyvulių ir 
medžių. Tinkamiausia geografija vai
kams pradinėse mokyklose. Ohicago. 
UI. 1898, pusi. 94...........j....^.... 25c.

1645 SKAITYMO“1 KNYGA mažiems 
ir dideliems. Sutaisė J. Gabrys. Jo- 
je telpa išrinktieji raštai musų rašti
ninkų su jų bi< 
tais. Tai yra

SILPNAS? PAVARGĘS? Nl
Šios ligos l>įla nuo persidirbimo, sHp 

nervų ar stokos kraujo. Kada jauti silpti 
nei miegoti, neturi energijoj nei ajnbicij<

Raitininkas: V. A Greičius.
28 Stiles Hali. Valparaiso. Ind. 

Iždininkas: A. Jž Povilaika.
804 Bank st, Waterbury, Conn.

SKAITYMRLIA! 
u "Kas skaito, 
Oo”. Vilniuje 1

1828 ŽODYNAS LIETUVIŠKAI AN
GLIŠKOS IR ANGLISKAI-LIETUVIS- 
KOS KALBŲ (abi dalys — I ir II. 
L y. No. 1326 ir No. 1327) vienoje 
knygoje. Formatas Ir apdarai tokie 
pat kaip No. 1327. -...............  16.00.

VISOKIUS DARBUS (JOBS) 
STATYTI. LAI ATSIŠAUKIA Į A. 
B. ŽEMAIČIO SPAUSTUVŲ. PO NR. 
<736 SO. WOOD ST. ARPAS ANT 
YI8ADO& \

1317 TRUMPA LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA. Pradinėms mo
kykloms vadovėlis. Sutaisė mokyto
jas Juozapas Damijonaitis. Kaime 
1909, • pusi. -89............................... 85c.

1626 ARITMETIKOS UŽDAVINIŲ 
ir pavyzdžių Rinkinys pršdedamom- 
stoms mokykloms Ir žmonėms, norin-

ateltl | musų ofisų ir paslnau- 
iš geriausios, tankiai vienatį- 
progos, (gijimo gero namo pi-

1280 MUSŲ DIRVA. Skaitymo kny
ga liaudies mokyklai ir gimnazijai. 
Nutaisė M. Vasiliauskas ir J. Matu 
Irvičins. Su daugeliu paveikslėlių. 
Kaune 1907, pusi. 159............'...4 85c.

Geriausi Rankvedžiai ir Vadovėliai 
Lietuviškoms Mokykloms gaunami

8l2-33rd St., Chicago, Illinois.

kambarius.
Kampinis.

metus. Visi iškaščiai 
Iš3 kalno reikta teeiti 
Kaina ........./.. 83.750.

puikus muro Jr medžio

minėto miesto ir prisi 
geriausiai ir 
Su pagarba,

pgLiuivaj vi. mu 
Knyga susideda 

lų, eilių ir M* 
40 paveiksiu 

12. ........J.. 2»c.

1326 ŽODYNAS LIETUVIftKAI-AN- 
GLIŠKOS KALBOS. (Dalis L). Su
taisė A. Lalis. čia rasi visos lieta 
viėkus žodžius išguldytus angliškai. 
Uošnai sodis paženklintas kursyvoms 
literoms prie kokio gramatikos sky
riau? jia priguli.
6x9 colius. Kieti 
Chicago, III. 1902.

MAS.____ __________
su apsakymėliais ir kitais pasiskai
tymais. Vertė iš rusų kalbos S. Me
čius. Vilniuje 1906, pusi. 112. 35c

ŠITA BANKA iškolektuoja dalis ir skolas ik Europos ir kitų šalių pigiau ir greičiau kaip 
visos kitos-bankos. t

lis ir pavelka 
___ _____ ____ __ ArestomatijL 
sustatyta sulyg Vakarų Europos mo
kyklų pavyzdžių. Tilžėje ĮSOS, pusi. 
308_____________ j. J................ 1104.

PIRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HA STED STREET, Kampas 33iios, CHICAGO, ILL 

A. OLSŽEVVSKIS, Savininkas.

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

ŠITA BANKA taipgi.priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausio® sumos 
ir moka depozitoriams 3% metams. , |

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

dovanai. KOBOLO BITER6 
nuoža, todėl nepamirškie per

121> ARITMETIKA Sutaisė S. 
8’ ačkauskas. Lengvas būdas išmok
ti skaitliuoti (rokuoti). Knyga pa
dalyta | penkis skyrius. Skyrius 1 
— Apie skaitlius. Skyrius U — Tru- 
p atai. Skyrius III — Dešimtiniai 
trupiniai IV t — Prilyginimai ir pro
porcijos. Skyrius V. Propercijų prie- 
T.dlnėe. Chicago, III. 1897, pusi. 
J 1....................................................... 25c.

Pirmininkas: B. K. Balevičtns, 
913 — 22nd et.. Chicago. III.

,fi Skaitymo ir rt> 
Elementorius ir pir
tį taisė Ksaveras Va
ngeliu paveikslėlių. 
Vilnius 1999, pusi.

- Pavasaris yra ataakančiausiu taiku 
pirkimui- namų, žiemos laike tpa- 
ųal kas perka namus, nes ir išeiti 
šalta, ir sunku viską gerai apžiūrėti. 
Dėlei tos tai priežasties žiemos lai
ke paprastai prisirenka daugiausia 
gerų namų pardavimui, kurtuos ga
lime pirkt! tankiai ant lengvų, kiek
vienam prieinamų, išlygų. Tokiu bu- 
du ir mes turime dabar kelis namus 
tikrai geras, kuriuos parduosime ui 
neapsakytai pigias kainas, už labai 
mažą (mokesti iš kalno. Todėl, kas 
mano pirkti aau namą, tegul pasiku- 
btna 
doti

Geras uždarbis! Kiekvienas ga
li lengvai kas saovaltė uždirbti po 
18 dol., pardavinėdamas musų žino
mą ^gerumu europėjinį tabaką. Iš
bandymui tabaką siunčiame dykai. 
Parašyk dabar, dėdamas krasaiemdl 
atsakymui, pas: Russian Tabacco 

I’, 132 Nassau sU Room 301,

sinimo. Užmokestis pagal darbą ir 
besimokinant, o išmokus gera mo
kestis. Kreipkitės adresų:

Wm. Pareygis
245 — 5th st., Portland, Oregon.

Skaitykit# Ir įmykite!
Persikėliau ( naują locną namą Ir 

užlaikau didelę krautuvę visokių kny
gų ir kitokią daiktų. Teipgi atspau
džiau ant puikios popteros Naują 
Dainų Knygelę, po vardu “Dainų 
Vainikėlis''. Jojai'telpa smagiausios, 
naujausios ir seniausios, juokingos, 
tautiškos ir revoliucijoaieriškos dai
nos. Jos kaina 15c. Perkupčiai gaus 
Ją už pusę kainos. Kreipkitės! ( 
sų spaustuvę asabišjud arba per 
ką. Adresu:

George A. Pupausky k Ob.
Leavltt SL, Chicago,

ir veikų, pateko nuo k» 
Jo* prasidėt e, kaip}** 
putoti. kaip noo Ją

'■'•Re® tą. Sfą»lm » tą laikro
dį Hairmt C. & D. ai SS. 7 5 Ir eiprvao IMm 1S- 
•ztamlntvimn). Jei eabus toka. kaip takotu. 
NoTekikite nei eentą. ATMfHKIT, kitur už 
aožHiia ui tokj laikrodį | M dėl. Aakaeataa

ANGLIfiKAI-LIE- 
TUVISKOS KALBOS. (Dalis 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, teipgi kiekvienas to
ri ; paženklintas kursyvomis litaroms 
prie kokio gramatikos skyriaus Jis 
priguli. Knraoe formatas 6x9 colius, 
c rėžiais drūtais apdarls, nugara ir 
kampai drūtos, gražios maroko sku- 
roa, šonai audimo, ant nugaros para
šas aukso litaroms, lapų kraštai mar- 
muruotl........................................   84.00.

1637
Valkams
T ecias išleidimas, 
parankiausiai iš jo 
19V7, pusi. 48. .(.

1641 PIRMIEJI^ 
sų valkams pavesti, 
ta. Su daug graži 
pelių ir paveiksimi 
r? oriosios literos s 
tl skaityti raštą. Rygoje 1904,

Eina iš Chicagos, antri metei. 20 
pusi. 7x10 formate knygos, sn vlršia- 
liais. Prenumerata metams f 1.00, pa
vienis num. 10c. “Dagyje** telpa Įvai
rus lietuvių piešti paveikslėliai iš mu
są politiškojo lauko Ir visokį link
smus paalskeitymaL “Dagis” tart ra
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy
duolė nuo visokių “Jzmų” h- kitų ligų.

Sienčtast pini£»« ui prentuneratą arba raitus, 
viaadoa reikia adresuoti ii taip:

» “DAQIS” Publ. Co.,.

įsame miesto mapas. 
duosime rodą dykai. Mes

Namine Mokykla.
Greaaaltka angližlcos kalbos moky

tis be mokytojo (apdaryta).. |1.00.
Vaiką Draugas arba kaip mokytis 

skaityti ir rąžyti be mokytojo.. 15c.
Naujas Budas mokytis rašyti bs

mokytojo ......................................— 10c.
Aritnetiita mokytis rokundų be 

mokytojo (apdaryta) .................. 35c.
Pinigus siųskite per Money Orusr 

šiuo adresu: 1 * '
1644 RINKINBLia VAIKAMS. Pą- 

sakelės, apsakymėliai, dainelės; žais
lai, m (si lai ir tt Vilniuje 1904, pust 
i j. .. i  ...........  • ta j 184*

LileraMkasis ŽomiteuM. J. Gabrys, 
H,- rue Sommerard, Paris, Franca 
V. Jokubynas. 318 W Broadvray, 
So Boston. Mms. ..J. Laukta, 501 
Brick st., Valparaiso, Ind

nori ar jieikBL" ateik 
pas mus, arba laišką rašyk, o mes suteiksime platesnes žinias kaslink

AIGŽDUTR. Ant- 
• antrajam ir tre- 
:yri»l ir valkams, 
i X Sutaisė \tooky- 

(Kietu aptaisui.

PASAKOS Vaikų 
a 38 pasakas vaii- 

imiancios vaiką 
1905, puslapių

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

100) 5 ruimų mūrinis namas. Lo
tas 825x125. Randa |180 ( metus. 
Visi iškaščiat apie 835 ( metus Kai
na ................................................, 81 800.

55) 9 kambarių mūrinis namas. 
Lotas 25x131. Randa 8180 ( metus. 
Visi iškaščial apie 830 ( metus. Iš 
kalno reikia (mokėti apie 8500 Kai
na ............k................................. 82.000.

54) 4 kambarių mūrinis namas. 
Lotas 25x56. Randa 8144 ( metus. 
Visi iškaščial apie 825 ( metus. Iš 
kalno reikia (mokėti Apie 8300. Kai
na .............    81500.

ir temyk kokia atmaina bus tavo sveika! c j. 
apetitu, sudrutįs vidurius ir nervus, išg j-dj 
pagelbės suvirinti maiste, išvalys krauju ir i

Kaina gi.OO wž bonką, • bonkoa SI 
Parsiduoda viao*« aptickose arba prts un .iam: a?la

KOBOLO TONIC MEDIČI
2035 So. Halsted St. :: CHI

Jei turi kokia ligą, kurios pats nežinai ir 
gydytojo, tai rašyk* tuomet musų gydyto, u|, 

xii

mokintis Barzdaskutyklos?
Tam iste šį amatą gali iš

mokti ano 4 iki fl savaičių. 
Kainuočiau tik 880. Mes 

Day duosime vi*ą setą skutimo 
Sėly prietaisų'. 8 ie amatas yra 

tink am u perdėm visame 
-A sviete ir lamina turėsi ta- 

X » da save ypatiiką vertei vys- 
tą busi savo darbdaviu. Rašyk pas: 

NOSSOKOFFS BARBER SCHOOL 
UOS Peną Avė., tattsburg, Pa.

Randa 8120 ( mteus. 
Visi iškaščiai apie 820 ( me- 

reikia (mokėti tik 8300. 
..... ....  41.000.

medinis namas. 4 pa- 
Lotas 25x125. , Rada

1. Vist Iškaščial apie 
Iš kalno reikia (nešt 

Kaina .................. 82.700

1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTĖ Kny
gelė I ir II mokyklas skyriui Ir val
kams nramokuBiems skaityti. Pasi
skaitymai Ir pirm .Lines p ra matike®., 
žinios. Sutaisė mokytojai P. Ben
derius. (Apdaruose),. Vilnioje 1905, 
Puri. 1.4.........J..1...............  30c.

Alai sanvaitei mes paskiriame par
davimui kelis namus, atgabenančius 
nuo 8 Iki 16 procentų gryno pelno. 
Jeigu turi sntaupintų kelis šimtus 
dolerių, tai nelaikyk juos bankoje už 
8%, kadangi gali gauti nuo 8 Iki 
16% už tuos pačius pinigus ir būt 
pats sau 'benkierlum.

fttat- keli namai, kuriuos norime 
parduoti šią sanvaltę:

4) 2 lubų mūrinis namas, 4 pa
gyvenimai po 4 kambarius. z Lotas 
30^x147 pėdas. Kampinis. Raudos 
neša 8<30 j 
855 ( metus.“ 
tiktai 81200.

17) 2 lubų 
namas, 2 pagyvenimai po 6 kamba
rius su maudykloms. Stalčiai nauji. 
Lotas 25x125. Randa 8420 ( metus.
Visi iškaščial 842 f metus. Iš kalno 
reikia (mokėti >1500. Kaina 83.000.

29) 2 lubų muro Ir medžio namaa.
3 pagyvenimai 1-4. 2-3 kambarius.
Lotas 25x52. Randa 8228 | metus.
Visi iškaščiai1 apie 828 ( metus. Iš 
Kalno reikia (mokėti 8500. Kai
na ...................................   81-500.

30) 4 kambarių, geras medinis na
melis Randa 8120 ( mteus Lotas 
25x52. 
tas. Iš kalno 1 
Kaina ............

37) 2 lubų 
gyvenimai. 1 
8540 ( metus. 
860 | metus, 
apie 81400. “

63) 9 kambarių pulkus medinis na
maa. 2 pagyvenimai. Lotas 25x125. 
Aukštas ponamis. Randa 8276 ( me
tus. Vist iškaščiai, apie 835 | metus. 
Kaina .............   82.100.

87) 9 kambarių puikiu medinis na
mas, 2 pagyvenimai. Lotas 25x125 
Randa 8216 | metus'' Visi Iškaščiai 
apie 833 ( metus. Iš kalno reikia 
(nešt apie 8500. Kaina .......... 81-600.

77) 9 kambarių puikus medinis 
namas, 2 pagyvenimai su 1 maudy
kla Lotas 26)4x125. Randa 8264 
( metus. Visi iškaščial apie 835 ( 
metus. Kaina . a................ 81.700.

13) 2 lubų munn g narnai 
tave ir 3 pagyvenimai po 4 
rlus. Randa 8300 ( metus 
kaičiai apie 8600 ( metus. Ii 
reik (neit apie 8400. Kaina 

A.OIszewi
3252 S. Halsted

P. MIK0LAINI8,
P. O. Box 62, Ncw York, N. Y.

Raikalauju 5 kriaučių prie 
moteriškų drabužių šlavimo. Teip- 
pat reikalauja riešą Vyrą tikrai ge
rai suprantantj T darbą prižiūrėjimui 
darbo. Gera mokestis Darbos nuo
latos. Atsišaukite adtesu:

J. Ą, Bvttovr
238 So. Wood St, Chicago, III. 

Kampas Jhckson Bulvd-

*171) 2 lubų medinis namas, 12 
kambarių. 3 pagyvenimai. Lotas 
27)4x125. Randa apie 8336 į metus. 
Visi iškaščial apie 840 | metus. Iš 
kalno reikia 8~00 Kaina .. 82.200.

Šitie risi namai yra musų paskirti 
geriausi namai už pigią kaina, grei
tam pardavimui. Išlygos yra kiek
vienam prieinamos. Ateikite greitai 
pasiskirti sau vieną iš jų.

121) 8 kambarių mūrinis namas. 
Lotas 24x120. Randa 8204 ( 'metus.

1 Uz 25* centas.
Juokingas paveikslas, perstatant is 

Rusijos carą kiaulių kvarta. Tuzinas 
gražiausių rašymui laiškų popierų. 
Paveikslas visų Amerikos preetdentų 
nuo Jurgio Washtngtono iki Tafto ir 
žodynėlis (vadovėlis) angliškos kal
bos. Prislųsk 2 sidabrinius dešimtu
kus ir už 5 cetus markių, o gauri mi
nėtus daiktus.

Frank J. Dovis. Dalton. N. Y.
Pardavimui Namas ir p|.

giai, jeigu tuojaus perkamas. Kreip- 
kitėci: 2226 W. 23 PI., Chicago, III.

virs 
Išklausysime jūsų reikalus kono- 
tikriname užganėdinti

1430 DOVAN 
šymo Mokslas, 
moji knygelė, 
nagelis. Su 
Kietu aptaisu.

BANKOS VALANDOS.
Musų Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkorčių kas

dien nuo 8 valandos ryto iki (^valandai vakaro, o nedėldiec;ais ir šventomis' dienomis nuo 9 
valandos, ryto, iki 9 valandai vakare. t ■ f l

Olszewskis pats Bankoje būva Mose valandose:
Šiokiomis dienomis: i

Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vak^r * j *
Nedėldieniais ir šventomis dienomis:

Nuohi valandos ryto iki 4 valandai po pietų. . 'i
TtenevtalieŠY \

Nuo 8Hki 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir ’
Nuo 8Tki 9 valandai vakare.

„ Norintieji su patim Olszevvskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis augi- 
čiau nurodytose valandos^. :

Į- GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodami

neprapuls, bet diena po dipnai augs augštyn. Atsitikime kokjoi),t»:laiinės, 
jei susirgtam arba nedirbtum, mes palauksim tamstos, pakol galėsite mokėti. 
Mes skoliname pinigus, aprašome nuo ugnies ir sužeidimų prie turtingiausių 
Insurance Kompanijų.

Teipat ir kitus visus reikalus atliekame; ko tik

daugelio miestų; stoja 60 trukių per dieną. Teippat
privažiuojamą. Miestas Gary prasidėjo 1906 m. ir per tą trumpą laiką jau 
yra apie dvidešimts tūkstančių gyventojų. ■< Dar bėgyje kelių metų apsigyvens 
apie 25o.boo, kaip tik fabrikus užbaigi sUftyti, nes į juos reikalaus daugiaus 
darbininkų, negu čia jų yra. Bus didžiausi milžiniški __________
fabrikai ką randami \nierikoj. \ ra daugel aprašymų 
apie miesto vertę ir stovį. Teipat tamstai yra sunku 
supratsi viską iš apskaitymų apie augimą 
minėto miesto, pakol nepamatysi. Todėl, geriausiai 
pačiam atvažiuoti ir persitikrinti savo akimis Karia 
pamatysi visą tiesą ir vertę, tikrai nesigailėsi savo ke
lionės. Ir ta dabartiniu- pirkimu lotų, be abejonės, 
padvigubinsi savo pinigu* Mes priskirsime tamstai lotą 
tinkančiose vietose po visą, miestą Gary ir ant 
didžiausių gatvių, už prieinamiausias kaina* Dabarti
nės lotų kainos $200 ir augščiau. Teipat duodame ant lengvų išmokėjimų 
$50 įmokėkite, o potapi po Mes statome namus ąnt lengvu

Tamstos pinigaj^^K jjHLioi arba Zarntei turtą niekad™

REIKALAUJA RUBSIUVIŲ.
Reikalaujame kriaučių, dviejų jau

nų vyrų, esančių kriaučiais iš Lietu
vių. ne girtuoklių, kurie norėtų iš- 
njokti .amerikoniško kostunierinio dar^._____ _
bo Vieno reikia mėgančiif daugiaus Gpmpany 
dirbti ant masinos, o kito prie pro- Nėw Yor

kurk pTltlųa Metą 
turkly, nuią No. s 
ketai iof|, didžia ui 1| 
lietovilkej kalboj, 64 
dideli pualaplaL Jane 
telpa aprašymai (urirl

..Virš patalpintas paveikslas parodo dabartinį stovį galutinai pastatytų fa
brikų į kuriuos patilpsta tūkstančiai darbininkų. O dar daugel kitų milžiniškų 
fabrikų užveda, arba pradeda statyti; jie kaštuos šimtus milijonų dolerių. 
Taigi -apsvarstykite, koks skaitlius darbininkų patilps į tuos fabrikus, kada 
jie bus galutinai užbaigti statyti. Todėl dabar kiekvienam yra gera proga 
padvigubinti savo pinigus perkant dabartiniame laike lotus. Taigi nelaukite 
vėliu, važiukite dabar į musų offisą ir paimkit musų automobilių, 
kuris tamstoms nieko nekaštuos. Mes apvešime aplinkui visą miestą Gary ir 
aptodysume abelnai stovį, kurį pats savo akimis pamatysite. Dabar dar galima 
pasirinkti tinkančiose vietose lotą, pakol pigus, nes potam pabrangs.
stovi labai puikioje vietoje, visur yra lygumos ir prie didelių vandenų, Michi- 
gan ežero. Gary nepertoli nuo Chicagos. tiktai 25 mailės. Meisto gajvės 
arba Stryfai’ liejami cementu, šalimis medžiais sodinama. Per miestą bėga 
Little Calumet upė, kuri labai miestą dabina ir naudinga gyventojams. Garvje 
yra la&ži sveikas oras ir geras vanduo.. Čia statomos didžiausios publiškos 
mokyklos. Gary ‘ tari geriausias prietaisas ugnies gesinimui, nes čia stato 
puikiausius namus. Vienu žodžiu sakant, bus didžiausias ir gražiausias mie-

Siat£^_ll£S—geriausio- trakto arba vietos; trukiai prieinami

Giltkilii LilkrHh.
OalTulo U
iMįtiooui VyriĮ u 
Netartu dydžio.

dnolo nHU.ini. k.-k 
KV Jo* prrkluoja ir kur Ja* 

tnutl kilai ir prn- 
yratriiĮ kTrptaoMiį 

Ir rvdanflų trnilų. P-r- 
sK9 fum^, FJ^ktro-jrytten.

Kgg ąfifl ėiiĮ aparatiį, Roberi-
nlą it-arbltuų, Monų. 
Paimt- ttaką. Drekno- 
Janų Malininų, Ar- 
tnonikiį, Koncertiną, 

* Britvą, PavlntevoBių 
Įįjf ir įimtai kitokią koš-

naro reikalingą daly- 
ką. Ilkirpk litą apgar. 

ainimą ir priaiąak mum. o tuojau* gauil visai dy
kai kaUliog^. Joha I. Ba<dxtunas, Proptt 

JOHN'! 6UPRLY HOUSS
2SZ4-2JZ6 SO. OAKLBY A VB.. CMKAOO, ILL



J. Naujokas

IŠGYDO IN 5 DIENAS
Dr.O.CJHEINB

o jeigu 
męs •’tgal

Profesorių* medicinos.
Uždėto, 
Medical __ ____
tonos ganios knygos

kurj *ps> 
gas ir ka 
apsirgtu

u pasportus 
trąšiai eiti per ru

Sirgau ant uždegimą 
plaučiu ir peršalima 
viduriu. Niekas manie 
Jie galėja ižgyditi, bet 
jura vaistai pagelbo.

LUDVVLK A8 8OLKK
174 W. Kinny 8t, 

Newark, K J.

isCollin* N. Y. 
Instituto ir au- 

___ _ ■______ _  u 
'Vadovas ia Sveikata'* 

iko visokias U-
ipbuti sveikų o

Tas pats su 
Copenhagen Taboka svarbiausiai vartojama

r^ykitc mums j kur 
su vaikais, tai paduo- 
palčta prisiusime jums 
liniją kokią norėsite, 

ir j męs jūsų šifkortes

Dki. Riąir's Moaopas $r,00 
D k rrinfltto «

NEUŽGIN'Č'YJAMI
PARODYMAI

FRANKJ.BAGDZIUNAS
3301 Auburn ava^ Chicago, III.

Bind ir Oic.iegfra i

a oW»iBw'___ _______
»j»-x !■»••<••«***«■
J.RIegar&Ca., 1631 6iaasM$t, Kantas City, Mo.

Viriu) esanti gvarancija yra vtsuone Copenhagen Tabokos pakuose.
Tabokos padarymas yra mokslišku pnrašiimu tabako, žmonių vartonei. 

tabaku, kaip virimas maisto ar rauginimas vyno. C ‘ — -
kaipo kramtymo tabakas. Ji yra gero tabako ęėkių todėl stipresne ir ilgiau gali tesėti.

Jeigu oėr*]tp aplinkoje, męs prisinsim už tikrų kainą, apmokėdami, į visas Suvienytų 
Valstijų dalis, oile kolų reikalaujamą tabokos* Copenhagen 5-ceotiaį pakelį.

AMERICAN SNUFF COMPANY* Dų>‘. HtFifA Avenue, Nmr YodųN. Y.

pasarga: panljų šarlatanai k*aup ir humbugo Instituto iar 1*1 ana i, net 
numirusį daktarę Kalins* garsina už savo daktarę profesorių. Žinok gerai, 
jog geras daktaras niekad ui alpę nebernaus. Matant tokias neteisybes, kad 
apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymę draugų daktarų ir žmonių, 
išgydžiau, kad serganti žinotų kur atrast tikrę pagelbę sveikatai, apsigarsinau.

APS1MU JUS IŠGYDYTI *
nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. 
Uikietčjima, skaudėj i m ę ir nedirbtinę vidurių. Galvos skausmą, Širdies, 
inkstų, kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per 
žalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykime 
psijos. neuralgijos bei nervų ligos; teip-pat nuo saužagysU* ir ii V 
nesveikumų, sekios nubigime, blogų sapnų, nemigos ifnuo v j šokių 
čaamų kavarieriškų lira— nudegimo. Teip-pat MOTERŲ: ‘
nereguliariikų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių m 
nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsii* 
dyslu šviežias ir užsisenejusias ligas. Butų geriau, kad iskai ____
atsišauktum, pirmiau negu kur kitur; jei ne asabiškai, tai parašyk lietuvi! 
kai, nčra skirtumo kur gyveni. RaŽyk kaip moki ir kaip jaut I n 
savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiL „„__ _ .
kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėsi t sveikata, be skirtumo 
kaip toli gyvenate Amerik*^ Kanadoje, Anftfy>|e ir kitur. Bledmu gydau dovanai!

DR. FERDINAND HARTMANN M. D.
218 E. 14-1 h st, New York City.

( ofisę ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų. 
Šventadieniais nuo 11 iki 1 po pietų. į >i r

Sifkortės Ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tavo Sifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta ir 
tavo pasažierius rerai atvažiuotu, tai siusk ia nėr.

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

The only front siroke machine having a complete, straight-line 
keyboard, a removable platen, interchangeable carriages, a gear-driven 
carriage and easy erasin^fadlities, eVery operation controUed from 
the keyboard, a decimai tabulator and column finder.

These features are so necessary that 
other typewriters will eventually come 
tothem. Whynotget the machine that 
has them nou)—the Smith Premier?

D-rasKAMartišus
Ofisas R. 42> Afiditorium Bldg. 
206 Wabish are,, Chicago. 
. Gydau visokias ligas kaip šviežias 
teip ir užeisenėjasias. Ypatingai vi
durių Ilgas, moterų vaikų ir vyrų. 

’ Teipgi priUikuu akinius Ir patai
sau nesveikas aMs.

v Offlso valandos: nuo • ryto iki 5 
po pietų. ? Kitom ■< dienoms ir neda
lioms otfisad atdaras tiktai pagal 
sutarimą. Phone Harrieon 1300

Oisj.ewskio ofisas-siuntimiu pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 
prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa-- 
samdytoje stubelėje po No. 941 3jrd Place, o kad žmonių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo 4>iznj kasdien platiname ir stumjame pirmyn, ir 
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir Šifkorčių, kad žmo
nės, žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.

Dabartinis pinigų kursas yra $51.25 uz 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios:

'1. tioiland-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į 
New Yorką per 8 iki 10 dienų . ..... ........................ $66.10.

2. #orth German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į
Baltimore* per 12 iki 16 dienų......... ’........ $61.15.

3. North Gerinau Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į
New Yorką per 9 iki 12 dien......... .............................., $64.70.

4. North German Lloyd, E.rį>resiiiZ Linija, perplaukianti mares
iš Bremo į New Yorką per 6 iki 8 dienų ............................... $69.70.

5. Hamburg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo
į New Yorką per 10 iki 14 dienų ......................   $64.35.

6. Red Stąr Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New
Yorką per 8 iki lo dienų............. ................  $66.30.

7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer-
po į Montreail per 12 iki 15 dienų ................................. $60.30.

8. Russian-Anterican Linija, perplaukianti mares Iš Liepojaus
| New Yorką per 13 iki 18 dienų ........................  $57-50.

9. Hamburg Philadelphia....................  $59.10.
- Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos 

iki Tilžės yra sekančios:
1; Holiand-Aniįricau Linija, perplaukianti mares iš New Yorko 

j Rotterdamą per 8 iki 10 dienų .......................  $57.60.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore 

į B rėmą per 12 iki 16 dienų ...........................  $53.20.
"3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New 

Yorko į/Bremą per 9 iki 12 dienų .........................  $56.20.
4. North German Lloyd, Espresine Linija, perplaukianti mares

iŠ New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų ......................... $61.20.
5. Hamburg-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

į Hamburgą per 10 iki 14 dienų.......................... $55 85
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antwer-

pą per 8 iki 10 dienų .. .......... v.................... $57.80.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, pęrplaukianti mares 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 :............ ....."..................... $5300.
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ,-ir pasportus nuo 

Rosijos konsulio, teip įrad kiekvienas gali 
bežių policijos netrukdomas.

V Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, 
kitę mums visų vaikų metus, 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę stu 
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį 
kūo greičiausai išsiųsime. ,

Adresuokite mums visada Steip:

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

Mes sutinkam apkeist, persiunčiant pirkėjo išlaidoms (remianties ant mus kaiuų) šitą 
Copenhagen Tabokos pakelį, arba bile mus išdirbystės taboką, bile kada per laiką iki pažen
klintai dienai, jeigu ši taboka netaps pagadyta po išsiuntimui iš fabriko.

Tiktai pilni pakeliai bus apkeisti, ir mums turi būt pranešta su priežastims apie išdirbius, 
pirmiaus negu išsiunčiama.

Copenhagen Taboka padirbta iš geriausių senų, pilnai gerų tabako lapų, prie kurių 
tik tokios dalįs pridedamos, kurios naturaliŠkos tabako lapui ir tyros kvėpalų ištraukos., Ta
bokoj palaikytas visas tabako gerumas, o prašalinta naturališkas tabako kartumas ir acidas.

Copenhagcr Taboka yra geriausias tabakas kramtymui Ir uostymui.

Geriausioji dovana Lietuvos 
artojams. 1

Jau metas užsisakyti 
1910 metams

“ŽEMDIRBYS”
II Metai 

ūkio, prekybos Ir pramonijos reika
lams paėvęstas I a ik raiti s.

“žemdirbys” eina du sykiu per mėnesi
“žemdirbys” politika visai neužsiima.
"žemdirbys” rūpinasi tik pakelti Lie

tuvoje uk|. prekybą ir pramonlją.
“ŽEMDIRBIO” KAINA:

metams 3 ., pusei metų 1r. SOk., 
3 rrtn. 75k.

Visi skaitytojai, kurte ižkarto užsf- 
mokės ui “žamdirbj” ui ištisus 1910 
metus, gaus dovanu dviejų rųiiij dar
žovių sėklų. <

Be to, “Žs .ulirbys”, norėdamas iš- timlaučiai turėdami gramaUkę, ižnoktų 
platinti Urp savo skr.ltytoju gere- ag,iUt1 ln,W- •*•*•** dar galias* g"utį 
snuiosius ūkio įrankius, kasmet skirs prisiončiani 1 <kfl. vislaus. Pinigus siųsti

11 Sct^ekte no° vai8tvH11 IIMl\lU g I ‘kariuos, netikrį daktarai siūlinėja !!!

* Mat dabar metų laikas, kuriamą žmonis labiausia sergą; todėl yvairųs dak- 
tarpala.ildai ir siulinėją prastus be vertės vaistus, kurių iki Šiol nieki nežinojo, ir 
vietoje gero,, tik daugiau blogo pakaro ir kenkią sveikatai, labiau nei pati liga.

. APGINK PATS 8AVĘ IB ŠEIMYNĄ.
Kiekvienas lietuvy*, tegul gelbetii pats ir gavo šeimyną, nuo ne tikrų daktarų.

Neapsigauk ir neataidėk ant daktarpalaiki 
ik dakar. Stebuklingas daktaras, COLL1 
TUTO, yra visiems gerai žinomas paaaulą 
tūkstančiu* lietuvių, >urie buvo despereci;_______ ,   ,______________ _  .
nežinojo paslaptys stebuklingųjų priskirti, tik Institute esanti galėjo

gerklės, nosieė.’akių. ausų, galvoakaudia, Raundo, 
I, kaip ir mėšlungis, migreną, diapedją. nauralgią, 
burnoje, trumpą atmintis ir sumažėjimas proto, 

ėstosios užsikrėtusios ligos sypnelio, 
ateik arba rašik lietuviškai pas:

Išmoksi Anglišką Klibą Jeigu Amerikoje nemoki Anglišką 
■ Kalbą, tai gerai žinai, kad esi Bovansi kaip nebylys.

kiekvienas lietuvis gali gerai ir len
gvai išmokti, jeigu tiktai nori, DOYĄNAI. Kiekvienas, kur* tik per mane ai*l- 
raiya, arba kitę naują laikraščiui skaitytoję prikalbins, prisiuntus $2.00 ant ma 
no vardo, gan* viens iš čion paminėtų laikraščių: " **
arba “Kavą” per metus, teippat gęrsięję, didelę knygę, verstę iš prancusų kalbos 
Baltramiejaus Makt) kurios kaina 75c ir teippat Gramatiką Mokintoją An
glą Kalbos parašytą vfaiems getai žinomo J. Laukio. Kaip tik kurie prisius du 
dolieriu ui nauję skaitytoj*, tuojaus viakę apturės. Metas skaitosi nuo dienos ui- 
■įrašymo. Duodu dovanas, k*d laikraščių 
skaitytojai dangintųsi ir lietuviai kaipsve-

DYKAI 
su klokvionu uteisa- 

kymu.
Do prabtBlus bumllus 
Puikios m-jp-r** Mona 
rt*« n«etioH: Auk- 
»(>*<•* dettlnU stlklr- 
Ite ir m satuet*a

geriausia 
Pabaigęs

(2J džiati Didžiam jam New Yofke
VYRUS IR MOTERIS ir iš- 

dtf gydžiau greitai ir gerai
10 metų atsidavęs mokslui 

praktikavojau Paryžjuje, Lon- 
^'”’r ■ done, Berline ir Peterburge,

surandamas 1.nujausiąs gyduo
x išgydymui visokių ligų. Su-

grįžus iš Europos daktarų bend- 
'r >0'6 išrinko savo pirmsėdžiti; o

> Y ' - <lBhar užkviečiu sergančius vi-'
šokioms ligomis, sės paaukauju 

—- ■„ . _, . - -..............-J riša savo - mokslų sergantiems.
SveUrue mokinėtu kaip užlaikyti sveikatą, o eerganHiue 
dusių, nes be sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė b<^t<ieriui.

Rleger’s Gryna ir Sena 
Monogram Degtine

Or;. nums* Ir mmuibm ■Stikrta* Gurama Osrllnts. Blugvr'r Mob*. 
srira yt» abuolutirkai rjn* ir yardt de.U># Ovirvutaofaaa

Gryna Maldo Toteša". ' patlurM, pnlmru* ir gardui skoni* iiiotd ig- 
liM* InlMfja Jai plimytt} puHOOV ko*tun>«rta. M*- e»an> Su*. Vakt. 
teflatruotl 0*gtln^« varytojai (Dl.tlllaijr No M0 * Pisto •• Ky.). Kam 
rnokCU norite* k Ina*, jlfu eah pirkti Rlrirr'i Fono z r* n Degtine ui 
j*prae<^ pitdavfjaini et Įduodamu kainą ir tutau pinti pinigu* ulsituky-

Mes utmokame prlsluntimo lėšas.

čionl«l>m* tanti mok*liik^. avietilką ir dvuii 
k^ knygą, raianetą. iknpHerią. abrortlią, vtookią 
jaikraKią, Amerika* ir Europa* ir popierą fro 
anatoau Taipgi utlaikan visokio tave ra; Juo • 
dyio, paltelių, plunkiu*, druksojam* maliniki* 
britvą. steraoskopą ir dagelio kitą daiktą. Ne- 
uimirikit* ateilankyti. o busite nifnnUioti.

PETRAS M. KAITIS
1644 W. North avn. Chicago, III

GARSUSIS NEW YORKO DAKTARAS J „

Ferdinand Hartmann M. D.
•ako: «

Jai sergi, Besikankink, bet pribak arba parašyk pa* mane, aš išgydysiu!

Per 30 ,nc^ daktaia,r|8, tyrinė- 
jus medicinos mokslą ir gyduo- 
‘*1 veikmę, kurios 

. gydo žmogaus kūną,
universitetą per 20'

LIST VVltKAš

DR. Z1NS,« g-gffžS CHICAGO

kurie nepacysta ir nieką jų nežinojo 
18 NEW YORK MEDIKAI IN8TI- 
. Per 18 metų šiame Institutą, išgydė 
1 apimti; nž tai, kad kiti daktarai, _aVS’ »_ a_ta_ A_ ____ *J :_

testamonijų, liadyją apie tai. ’ ’ _

Slaptos vyrų
• Ilgos

itevdona traitai. tCt.-ai ir *a 
pilas step-rbe. Nervą ansil- 
pnšiunM. nupuolimas sveika- 

Aoe, iadviaa* stiprybe*, nuM-

haip homouidal, hydroeelei, 
šunkelio, triperio, o nori boti išgydytų,

THE COLLIN8 NEW YORK MED1CAL INSTITUTE

140 West 34th Street, NewYork
Žinai, kad čionai apturėsi vaistus, kurie ru 

M* didžio INSTITUTO, kuri* per 18 metų išgyt 
■taanvya žino gerai, ka* tai yra COLLIN8 N. Y. MEDIKAL INSTITUTAS ir 
bnp jie yra geriauttiau, neniaasia*, ir tai pirmunitis INSTITUTUS New Yorko 
vafstyjdl. kaipo vienat iniu šalyje, kuris tiktai gali vadintin COLLINS NEW YORK 
MEDICAL INSTITUTE. Kiti daktarai gaminamieji ir ką žadą išgydyti, beabe- 
Sn«s nori, kad /rautų dirbti po priežiūrą daktaro, COLLINS NEW YORK

EDIKAL INSTITUTĘ ir patirti paslaptys, kokje čionai stebuklingi vaistai, 
Agydymui sergančių vartojamL ** , ’

Dr. 8.' E. Hyndman, Medioal Direktorius. .

New York, N. Y.--- tr---- -------—non»~« AMSVJ W ------------- —-- -------- W
po kiek ūkio Įrankių ir kitokių ūkyje I Telpat kiekvienai* ipasiunčlų savo katallogą, vicoklų i* naujausių lietuviš- 
rekalinguj 4 daiktų, o taip-pat tr ūki- ką knygų. ASBšąetoau* 2c. štampą.
ikų knygų. 1

1810 metate "žembirdys” skiria Iš- 
Hoeavimul tarp savo metinių skaity
tojų šiuos d.-dktus:

1) tris viena vagius plūgus, 2) du 
kaupti (t. y. du *am tikru plūgu 
šaknis aisiams apkaupti, aparti), 3/ 
vieną drapaką, 4) vienas svarstykles. 
5) vieną “Dadano” sistemos rėmcllnj 
avilj, C) dvejas žirkles vaismedžių ša
kotus ka 'pyti, 71 penkias knygas A. 
žuvies “Apie ifkininkavtmą” (abidvi 
dali), 8) penkias knygas M. Velto “Apie 
gyvuliu ligas tr jų 'Rjrayiną".

Išviso SO daiktą. 
Kas todėl Išankrto užsimoką* už 
'Žemdirbį” iškarto už ištisu* 1910 m., 
tasai dalyvaus augščiau minėtųjų daik
tų liocavime ir 8al«* ką nors lairrML 

Siunčiant pinigus reikia dėti tok- 
.r.l adresas: -- • ■

- “Žemdirbio” Redakciją 
Vojenno-Goipitalnija 4il. No 3.

Vilnių, Rusiji-Liitiiii.

Tessiiha kardas Lt- k u n/
Priimu prenumeratą visuomenės, li

teratūros, mokslo ię politikos laikra
ščiui ■

“BIRUTE”
Leidžiamo lietuvių naudai vieną'kar
tą | šešias savaitės (umu laiku išeis 
taukiaus). Leidžia Prusuosė. Tilžėje, 
visiems žinomas veikėjas. Jonas Va
nagaiti*. ,

Dėlto, kum yra miela ir brangi mu
sų Tėvynė ir joe sūnus, meldžiame vi
sų užsirašyt- Kaina- metam* tik 60c. 
su prteiuntimu j namus. — Kae pri
sius 7c. markėmis gaus vieną numeri 
pasižiūrėjimui. Priima prenumeratą 
ir pardavinėja atskirais numerais:

JONAS PAGIS
3252 S. Halsted 9L Chicago, III.

Muziką pristatau visokiems reikalams 
Duodu lekcijas ant smuiko ir mando- 
lino.Mokytojas prie SchmoU's Academy 
ot Music. Rooua 87, Auditorium Bldg.

F.P.BRADCHULIS
Attorney & Counselor at JLaw

132 S.CIaric, eor.Madison St.
Atwood ėldg.f Room 806 

.V- TsL Frankus H7g.
Ltetsvyc sdsvkatas, bsigąs tiesą mokslą Aas* 

riko)*. Veda visokia* krite, dvttškas ir kritai 
astiškss vbsesi trisnenu Gsduoie).

ten* rteigą ast Saktarą ir tamstą ba jokio* naudo*, ir mano sora yra-parodvti viurms 
fatieou tasonėmi. kurte bsvo ivdond deiimitie* ar -t—->1*1 daktarų b» jokio paaiee- 
kirao. kad aš turiu vistastsą bodą, kortuotai tikrai itevda*.
NnmuMk už gydymą ba naudo* — moktk už tikrą Išgydymą.

Aš tikrai itevdau H*as akfirio, ptesčią ir iaks^ sėt ir-Ubai v tetekite ur

Moterų Ilgos* 
Viduriai* lito*, aksomai rtr*- 
*OM, Baltotioa teklhma. ir 
kito* tikrai ttevdotno* 
Utpakahnte rarno*. uteesdis. 
to« ir serviikoi ii*o» moterų.

Užnuodljimas 
Kraujo, *

ir rito* odos hso*. kaip ve 
pučkai. piktoji dedervinč. iua- 
votte. taorilJy*. be įnoriu odai, 
sutinimą* tilią. naikmamti B»- 
bitimai. jateonėjuso* lito*-

PROGRESAS MEDIKALISKAM MOKSLE! »
Tik tie daktarai pasekralngai figyde, katrie tėiatfa į medicinos raeksl* pro
gresą} katrie te nedaro, negali sergančių išgydyti, nitai kad užraše gydnele* 
ne naujausi* bude, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiem* daktaram* 
nežinomi Ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant Į mokslą, kad 

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES. 
Gyduolė*, kurio* nepataiso kraujo yra negero* ir negali 
išgydyti liga*, ne* bloga* kraujas pradžia visokių ligų. 
NAUJAUSIAS BUDAS PRITŠIKYMUI GYDUOLIŲ!

Užtikrinu, kad mano viso* gyduolės yra pritaikyto* prie kiekvie
no* ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuės, ką kiti 
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galio tave išgydyti, tai 

tikrai apturėsi sveikatą.
Sergėkis garsinamų profesorių, nesėsi yra pasamdyti kom* 

iook gerai,

kuriuos

B a Gaivos *kausnu|
GPeito pailsimo ir sunkaus krepai 

r L .._ .____ " »supyki*:
1; teip-pat nuo saužagystė* irjil

— nudegimo." Teip-pat MOTERŲ: fckąusmingų ir 
baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių mot oriškų ligų;

ba*.
1- 

sveikumus

Uttll<««

lEKbktii

RIEGERS

IIT3A r ftbi
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